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Бо Бог промовляє і раз, і два рази.

Йов, 33:14

Як могла не чути в серці в себе

Божих піснеспівів срібний дзвін?

Голос з неба,

 Голос з неба,

  Голос з неба –

Вже давно на працю кличе він.

Я ж в байдужій сонності барилась

Чи в чеканні справ, що світ віта.

І повз сльози й стогони ходила

Тих людей, що гинуть без Хрис та.

Та тепер по-іншому тривожить

Голос з неба мій безсмертний дух!

Зрозумівши: зволікать не можна,

Кажу прос то: «Гос поди, іду!»

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

коли в  одну мить після почутого 
Євангелія грішна людина, прирече
на на вічне відторгнення від доб роти 
Божої, на пекельні муки, нараз стає 
прощеною Божою дитиною, вільною 
від осудження, виправданою самим 
Богом і  прий нятою святим Небом 
з усіма правами дитини Божої.

Тому прекрасні «ноги благовісни
ків», які прямують до людей, котрі не 
знають істини, котрі гинуть у гріхах, 
знаходяться в рабстві у диявола.

Благовіствувати  – це приносити 
світло в  темряву, приносити надію 
туди, де панує абсолютний відчай, 
сповіщати про милосердя Боже, на 
яке ми абсолютно не заслуговуємо, 
це приреченим сповіщати про поми
лування.

Не існує більш високої місії, ніж 
бути уповноваженим передавати 
цю надзвичайно доб ру новину, цю 
вражаючу милість Божу. Передавати 
її, будучи наділеним владою й  авто
ритетом самим Богом, з абсолютною 
впевненістю, що  «кожен, хто покличе 
Гос поднє Ім’я, буде спасений».

Моїми ви свідками будете.
Ісус Хрис тос

о "кожен, хто покличе Гос
поднє Ім'я, буде спасений". 
Але як покличуть Того, в Кого 

не ввірували? А  як увірують у  Того, 
що про Нього не чули? А як почують 
без проповідника? І  як будуть про
повідувати, коли не будуть послані? 
Як написано: "Які гарні ноги благо
вісників миру, благовісників добра" 
(Рим.10:13–15).

У грішному світі, серед людей, які 
прямують до загибелі, лунає Блага 
звістка. Це не прос то правдива й доб ра 
інформація про виказану Божу любов 
до створіння, яке повстало проти свого 
Творця. У проповіді Євангелія міститься 
надзвичайна сила. «Бо я не соромлюсь 
Євангелії, бож вона – сила Божа на спа
сіння кожному, хто вірує, перше ж юде
єві, а потім гелленові» (Рим.1:16).

Тому кожен проповідник Єванге
лія має велику честь через проповідь 
уможливлювати дію цієї надзвичай
ної сили, що змінює не тільки життя 
людини, але так само й її вічну долю.

Мабуть, немає прекраснішого, 
більш хвилюючого моменту, аніж 

Тема благовіствування надзвичай
но важлива. Адже від цього залежить, 
чи люди знатимуть правду про своє 
становище, про те, що всім належить 
стати перед судом Божим і що без по
каяння та віри в милість Божу, в жер
тву Ісуса Хрис та на них чекатиме віч
не відлучення від Бога.

Усі, хто скористався Божим про
щенням і має спасіння в Хрис ті, станьте 
на коліна й від щирого серця подякуй
те Богові за те, що хтось сповістив вас 
про цю надзвичайну милість Божу і ви 
можете передавати іншим цю неймо
вірну звістку про можливість спасіння 
в Хрис ті кожному, хто повірить.

Читаючи цей номер, подумайте, 
що й вам належить ця надзвичайно 
висока місія! «Які 
гарні ноги бла
говісників миру, 
б л а го в і с н и к і в 
доб ра».



П Р О П О В І Д Ь П Р О П О В І Д Ь

Пророк дуже страждав, що 
слово Боже, яке він проповідував, 
люди не приймали. Єремію піддали 
гонінням, йому погрожували. Про-
рок скаржиться Богові: «Намовляв 
мене, Господи, – і був я  намовле-
ний, Ти взяв міцно мене – й переміг! 
Я став цілий день посміховищем, ко-
жен глузує із мене... Бо коли тільки 
я  говорю, то кричу, кличу: "Ґвалт!" 
та "Грабіж!" і  так сталося слово 
Гос поднє мені цілий день за ганьбу 
й  посміховище... І  я був сказав: Не 
буду Його споминати, і не буду вже 
Йменням Його говорити! І стало це 
в серці моїм, як огонь той палючий, 
замкнений у костях моїх, – і я  зму-
чивсь тримати його й більш не мо
жу!» (Єр. 20:7–9).

Подивіться, як людська плоть, 
людська гріховна натура противить-
ся Богу. Єремія, вірний муж Божий, 
ледь не вчинив за голосом плоті. Але 
Бог помістив у  серці пророка «як 
огонь той палаючий», завдяки чому 
плоть була переможена, і  Єремія 
продовжив звіщати слово Боже.

Тепер запитання, на яке повинен 
відповісти кожен хрис тиянин: чи 
хочу я, щоб Бог помістив у моє сер-
це такий вогонь, щоб навіть коли я не 
хочу проповідувати Євангеліє, я не 
зміг мовчати? І як багато хрис тиян на 
це питання відповідають: «Ні»!

Багато років тому і  я говорив: 
«Ні. Я сам вирішую, коли мені гово-
рити, а коли мовчати». І, як правило, 
вирішувала моя плоть. Але одного 
разу, озирнувшись на прожиті роки, 
я побачив, як мало було плодів для 
Бога, як довго я плив за течією, був 
не «гарячим», а  «теплим». І  мені 
стало так соромно перед Богом! 
Моє серце було розтрощено. Я впав 
навколішки й  просив вибачення 
в Бога. Я дуже щиро молився: «Гос
поди, візьми моє життя повністю 
у  Свої руки та використовуй мене 
так, як Ти хочеш. Що хочеш  – да-
вай мені, що хочеш – забирай, але 
я  не хочу даремно витрачати свої 
дні. Я  не хочу бути "теплим". За-
пали в  моєму серці Твій вогонь, 
який я  не зміг би загасити». І  Бог 
відповів на мої молитви. З  мене, 
такого негодящого й  утікача від 

жниво Своє Він робітників вигнав 
(вирвав, витягнув)». Щоб вигнати 
біса – потрібна Божественна сила, 
Божественне втручання. Щоб вис-
лати на жниво  – потрібна Боже-
ственна сила і Його втручання. Тому 
так важливо молити про це Гос
подаря жнива.

Із власного досвіду я точно знаю, 
що мене потрібно було «вигнати, 
вислати, витягнути» проповідувати 
Євангеліє. Сам би я цього точно не 
зробив, у  мене було безліч «пере-
конливих» виправдань.

Біб лія говорить, що, коли про-
симо чогось із волі Божої, буде нам 
дано. Не зав жди ми просимо з волі 
Гос пода і не зав жди отримуємо від 
Нього те, про що просимо. Нерідко 
це приводить людей до зневіри, 
відчаю та депресії. Але є  молитви, 
якими Сам Бог велить нам молити-
ся, і  на такі молитви Він і  дає нам 
відповіді.

Я не любив благовістити. Більш 
того, я будьякими способа-
ми ухилявся від цього. Ко ли  

мене запрошували на заходи, де 
зву чали слова «євангелізація», 
«благовістя», «місіонерство», я  шу-
кав приводи, щоб відмовитися. Я вва-
жав, що це  – не моє покликання. 
Своє  ж покликання я  бачив у  тому, 
щоб бути пастором. Мені особ ли во 
не подобалося ділитися Євангелієм 
із незнайомими людьми, оскільки 
розумів, що їхня реакція може бути 
негативною, а це зав жди неприємно, 
створює дискомфорт, що я  дуже не 
любив.

Я був пастором маленької церк
ви, у якій налічувалося трохи більше 
за двадцять осіб. Це, головним 
чином, були люди старшого віку, 
молоді практично не було. Один 
брат жартував, що наша церк ва для 
тих, кому вже «недовго залиши-
лося».

Зрештою ми вирішили постійно 
і  ревно молитися словами Ісуса 
Хрис та, наведеними в Євангелії від 
Матвія, 9:37–38, і в Євангелії від Луки, 
10:2: «Жниво справді велике, та 
робітників мало; тож благайте Гос
подаря жнива, щоб на жниво Своє 
Він робітників вислав». У грецькому 
оригіналі слово, яке перекладене 
тут як «вислав», – те ж саме слово, 
яке зустрічається кількома віршами 
вище, у Мт. 9:33: «І як демон був виг-
наний...» і  перекладене як «вигна-
ний». Це слово означає «проганяти, 
викидати, виривати, витягувати». 
Тобто зазначений вище текст мож-
на перекласти так: «Жниво справді 
велике, та робітників мало; тож 
благайте Гос подаря жнива, щоб на 

Бог почав відповідати й на щирі 
молитви нашої молитовної групи. 
Спочатку Він послав нам брата, ко-
трий мотивував мене пройти на
вчан ня, після якого я зміг би читати 
лекції молоді в навчальних закладах. 
Такими лекціями можна було доно-
сити слухачам Слово Боже. Я дуже 
був проти, але невідступність бра-
та перемогла. Таким чином, Бог 
«витягнув» мене до навчальних 
закладів.

Якось перед Різдвом я  пропо
відував Євангеліє студентам од-
ного з  університетів Києва. Після 
проповіді до мене підійшов староста 
групи з запитаннями по Євангелію. 
Запитань було багато, тому я  за-
пропонував йому зустрітися поза 

Але в нас була хороша молитов-
на група. З нею ми почали міркувати 
про майбутнє нашої церк ви. Воно, як 
нам здавалося, виглядало далеко не 
кращим чином.

Ми роздавали євангелізаційні 
буклети, журнали, запрошен-
ня до церк ви, іноді влаштовували 
євангелізаційні заходи, але люди до 
нас у  церк ву не приходили. І  хоча 
ми розуміли, що багато хто навколо 
нас потребував спасіння, у церк ві ми 
не знали, що робити. Нам потрібні 
були «робітники», які могли  б 
проповідувати людям Євангеліє, 
приводити до Хрис та, приводити до 
церк ви, але таких серед нас не було. 
До речі, ця проблема зустрічається 
і зараз у багатьох церк вах.

стінами університету. В результаті 
він покаявся, прий няв хрещення, 
став членом церк ви, почав приводи-
ти до церк ви молодь. Згодом більше 
половини членів церк ви були молоді 
люди, а той самий брат став лідером 
молодіжного служіння.

Крім цього, Бог «вирвав» мене 
із зони комфорту і  привів у  мі сіо
нер ський відділ місії «Світло на 
Сході». Таким чином, я вже міг їздити 
з  проповіддю Євангелія по всій 
Україні та навіть за її межі. Але це вже 
окрема історія.

У результаті Бог дав мені ще 
одне покликання  – мі сіо нер ське. 
Бог вірний. Він відповів на молитви 
і «вигнав, вирвав, витягнув» мене на 
жниво Своє. За це я Йому безмежно 
вдячний. Сьогодні я дуже щаслива 
людина.

Ісус Хрис тос не тільки закликав 
проповідувати Євангеліє, але й Сам 
був проповідником.

Одного разу Ісус пішов помо-
литися, після того як зцілив безліч 
людей і з багатьох вигнав бісів. Учні 
пішли за Ним, і  Він сказав: «Ходім 
в  інше місце, до сіл та око лиш ніх 
міст, щоб і там проповідувати, бо на 
те Я  при йшов» (Мр. 1:38). «І ходив 
Він по всій Галілеї, по їхніх синаго-
гах навчаючи, та Євангелію Царства 
проповідуючи» (Мт. 4:23).

Ісус обрав учнів із конкретною 
метою: «І визначив Дванадцятьох, 
щоб із Ним перебували, і щоб по-
слати на проповідь їх» (Мр. 3:14). 
Ісус сказав до Своїх учнів: «Ідіть по 
цілому світові, та всьому створін
ню Євангелію проповідуйте!» 
(Мр. 16:15).

Так чому ж ми, учні Хрис та, часто 
ігноруємо Його наказ?

Кілька років тому в  Києві про-
ходив Усеукраїнський мі сіо нер
ський форум. З  трибуни форуму 
прозвучала сумна статистика: 
близько 90% хрис тиян ні з  ким не 
поділилися Євангелієм, близько 
95% хрис тиян жодну людину не 
привели до Хрис та. Причин цього 
багато, головна  – у  серці людини. 
Постараємося зрозуміти це за допо-
могою невеличкої історії з 20ї глави 
Книги пророка Єремії.
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Вочман НІ

Ніхто не може гідно робити щось для 
Гос пода, якщо не навчиться спочат-
ку служити Йому, тобто поклоняти-
ся. Церк ва почула голос Духа Свято-

го, а Варнава та Савл були покликані Ним на 
особ ли ве служіння тоді, коли вони служили 
Гос подові й постили. І було це не покликом по-
треби людської, але покликом Божим, за яким 
вони пішли. 

Цьому не передували звістки, що ви-
кликають глибоке співчуття: розповіді про 
людожерів чи про мисливців за головами, 
трагічні історії про продаж дітей для заміжжя, 
свідчень про рабство або про наркотичну 
залежність. Церк ва не чула нічого, крім голосу 
Духа Святого. Не люди спонукали Варнаву та 
Савла вирушити в дорогу, а Сам Ісус Хрис тос. 
Він був Тим, Хто доручив їм це служіння. Вони 
вирушили на місію за Його особистим дору-
ченням.

Я знав одного брата, який був сильно 
прив'язаний до своєї дружини. Одного разу 
він мав відправитися в  багатомісячну мі сіо
нер ську поїздку. Його дружина нездужала, 
оскільки за шість днів до цього вона народи-
ла дитину. Один із друзів попросив мене пе-
редати цьому братові лист, оскільки мені це 
було по дорозі. Коли я  вже підходив до його 

дому, то побачив, що цей брат ви йшов із воріт, 
пройшов кілька кроків вулицею, але потім, 
зупинившись у  нерішучості, повернувся до-
дому. Я зрозумів, що в душі брата відбувалася 
боротьба, і  вирішив піти до пристані іншим  
шляхом.

Незабаром брат підійшов до пристані, 
і  тоді я  віддав йому листа зі словами: «Нехай 
благословить тебе Гос подь!» З  його реакції 
я зрозумів, що він уже абсолютно спокійний.

Коли брат за кілька місяців повернувся 
додому, я  запитав його, чи пам'ятає він нашу 
зустріч на пристані. «Так, звичайно! – відповів 
він.  – Моя дружина тоді залишилася після 
пологів удома без допомоги, і я дуже вболівав 
за неї. Потрібно було також дбати й про інших 
наших дітей. Крім того, я  зміг залишити їй 
зовсім мало грошей на життя. Я думав, що не 
повинен залишати її саму в такому становищі. 
Вирішивши повернутися додому, я  раптом 
згадав слова Гос пода: "Ніхто з  тих, хто кладе 
свою руку на плуга та назад озирається, не 
надається до Божого Царства". Це стало пово-
ротним моментом. І  тоді я  знову вирушив до 
пристані».

Покласти свою руку на плуг, витираючи 
сльози, – ось істинне хрис тиянство.

Як служили ж вони Господеві та постили, прорік Святий Дух:  
«Відділіть Варнаву та Савла для Мене на справу, до якої покликав Я їх!» 

Дії, 13:2

П Р О П О В І Д Ь

благовіствування, Він зробив 
благовісника, який тисячам людей 
особисто проповідував Євангеліє 
і навчив сотні благовісників.

Але тут мені точно нічим хвалити-
ся, це не моя заслуга. Все, що міг я, – 
вигадувати тисячі причин і відмовок, 
щоб не благовіствувати. Я не був рев-
ний до Бога, не прагнув проповідувати 
людям рятівне Євангеліє, мене мало 
хвилювало, що безліч людей, у  тому 
числі й  моїх знайомих, не знаючи 
Євангелія, ідуть до погибелі.

А я  знав  – і  мовчав. Мого серця 
навіть не торкалися слова з  Кни-
ги пророка Єзекіїля, 3:18–19: «Коли 
Я  скажу безбожному: "Конче по-
мреш", а  ти не остережеш його 
й  не будеш говорити, щоб осте-
регти несправедливого від його 
несправедливої дороги, щоб він 
жив, то цей безбожний помре за 
свою провину, а його кров Я зажа-
даю з твоєї руки! Але ти, коли осте-
режеш несправедливого, а  він не 
вернеться від своєї несправедливо-
сти та від своєї несправедливої до-
роги, він помре за свою провину, а ти 
душу свою врятував».

Я був схожий на лаодикійців, 
яким Сам Ісус говорив: «Я знаю діла 
твої, що ти не холодний, ані гарячий. 
Якби то холодний чи гарячий ти був! 
А що ти літеплий, і ні гарячий, ані хо-
лодний, то виплюну тебе з Своїх уст... 
Бо ти кажеш: "Я багатий, і  збагатів, 
і не потребую нічого". А не знаєш, що 
ти нужденний, і мізерний, і  вбогий, 
і сліпий, і голий» (Об. 3:15–17).

Але це був не вирок, а констатація 
факту. Далі Ісус показує, що потрібно 
робити. І це були ті самі слова, які за-
пали мені в серце: «Кого Я люблю, 
тому докоряю й  караю того. Будь 
же ревний і покайся! Ось Я стою під 
дверима та стукаю: коли хто почує 
Мій голос і двері відчинить, Я до ньо-
го ввійду, і буду вечеряти з ним, а він 
зо Мною» (Об. 3:19–20).

Я усвідомив, відчув, що Ісус мене 
любить і тому викриває.

Він показує вихід із моєї сум
ної ситуації. Я зрозумів одну з най
більших своїх проблем – у мене не 
було ревності до Бога, я був «теп
лим». Але Ісус стоїть біля дверей 

мого серця і стукає. Він хоче близь-
ких і  довірчих стосунків зі мною. 
Він хоче висвітлити Своїм світлом 
моє життя, щоб я  жив справжнім 
життям, угодним Йому, згідно Його 
волі. Відчиню я двері Ісусу? Я щиро 
каявся, просив у  Бога справжньої 
ревності.

Я не хотів бути «теплим», особ
ли во у справі благовіствування.

Давайтено подивимось, як Бог 
цінує справжню відданість Йому.

У 25й главі книги Числа наво-
диться історія про Пінхаса, з  роду 
Аарона, який був щиро відданий 
Богові. Тоді Бог сказав: «Пінхас, син 
Елеазара, сина священика Аарона, 
відвернув Мою лють від Ізраїлевих 
синів, коли він запалився горливістю 
Моєю серед них. І  Я не вигубив 
Ізраїлевих синів у Своїй горливості. 
Тому скажи: ось Я даю йому свого 
заповіта: мир. І буде йому та насінню 
його по нім заповіт вічного священ-
ства за те, що він запалився для Бога 
свого, і  очистив Ізраїлевих синів» 
(Чис. 25:11–13).

Пінхас не прос то мав ревність 
до Бога в думках, він показав свою 
ревність на ділі. І Бог за це не тіль
ки не винищив безліч синів Ізраїле
вих, не тільки благословив Пінхаса, 
але благословив усе його потом-
ство навіки. Як хочеться такого  

благословення й  для свого потом-
ства, але як часто мені зовсім не хо-
четься бути ревним до Бога.

Навесні минулого року ми дуже 
сумнівалися, що зможемо здійснити 
наші мі сіо нер ські поїздки.

Умови були дуже несприятливі. 
Як написано: «ззовні утиски, зсере-
дини страхи». Ми постили, молилися 
і... вирішили, з Божою допомогою, ви-
рушити на служіння.

Як ми раділи, коли здійснилися 
всі поїздки! Як дякували Богові, що 
Він нас використовував, щоб звіщати 
й прославляти Його Ім'я! Тисячі людей 
почули Євангеліє особисто, від серця 
до серця, і  отримали хрис тиянську 
літературу. Більше тисячі людей мо-
лилися молитвою покаяння.

І я  з жахом подумав, що всьо-
го цього могло не статися, якби 
я  підкорився плоті й  відмінив усі 
поїздки, тому що мені тоді було  б 
легше, спокійніше, комфортніше. 
Але Бог свого часу вказав мені на 
мою проблему, закликав до молитви, 
потрощив серце, дав щире каяття, 
запалив, на моє прохання, Свій во-
гонь у моєму серці, використовував 
мене для проповіді Євангелія, для 
спасіння людей і зробив мене дуже 
щасливою людиною. Чого й вам усім 
щиро бажаю!

Віктор ТАНЦЮРА
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Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

Про це ясно говорить 11й вірш: 
«Тож чи я, чи вони, – ми так пропо-
відуємо, і так ви ввірували». Павло, 
безумовно, мав на це право і вер-
дикт Самого Бога, будучи найсиль-
нішим, найбільш авторитетним 
і  впливовим богословом старо-
давньої Церк ви.

3. Третій вірш цієї глави Павло 
починає з фундаментальних істин 
Євангелія, «що Хрис тос був умер 
ради наших гріхів за Писанням, 
і  що Він був похований, і  що тре-
тього дня Він воскрес за Писан-
ням». Представляє безперечний 
інтерес вираз «був похований». 
Думаю, поховання  – це важли-
ва ознака пуб ліч ного свідчення 
автентичності смерті, до речі, не 
тільки Хрис та, а й будьякої люди-
ни. Апос то ли вважали важливим 
сказати слухачам про поховання 
Хрис та в  своєму викладі Єванге-
лія. І  нам не варто забувати про 
це. Не випадково народився та-
кий влучний крилатий вислів, як: 
«Хрис тиянство засновано на по-
рожній труні».

4. Дуже важливе й те, що після 
основоположних заяв Євангелія 
про смерть, поховання та воскре-
сіння Хрис та два рази рефреном, 
чудовим приспівом, повторюють-
ся слова: «за Писанням». Небу 
було важливо, що життя, смерть 
і воскресіння Месії відбулися згід-
но з  Писанням, виконуючи про-
роцтва Старого Заповіту, згідно із 
задумом Гос пода Бога. Ми знаємо, 
що Новий Заповіт у ті часи ще не 
був дописаний і  канонізований, 
він був у  процесі переходу від 
усних джерел до письмових. Чи 
можемо ми, сучасні проповідни-
ки Євангелія Ісуса Хрис та, у  своїх 
проповідях про Месію спиратися 
на Старий Заповіт, а не на Новий? 
Не тільки можемо, але й повинні! 
За свіжими свідченнями наших 
братівмісіонерів в  Ізраїлі серед 
радянських євреїврепатріантів 
(більш відкритих до євангельської 
віри, ніж інші групи ізраїльтян), єв-
реї схильні приймати вірою Ісуса 
як Месію саме на підставі староза-
повітних писань. Місіонери були 
змушені серйозно переосмислити 
свою хрис тологію через місцевий 

що має біб лій не обґрунтування,  – 
успішно практикується в  єван-
гельських громадах наших постра-
дянських країн.

Вельми цікаво й  те, що в  двох 
віршах своєї великої промови, 
а саме у віршах 8–9, апос то л Пав-
ло Духом Божим вважав важли-
вим підкреслити свою лагідність 
і  глибоке смирення перед Богом 
Все виш нім, а  також перед чита-
чами його натхненного послання 
(і церк вою Хрис товою). Для цього 
Павло використовує такі сильні 
слова, як «недородок», «наймен-
ший», «негідний», «переслідував 
церк ву Божу». І ця оголена, нели-
цемірна, до болю щира сповідь 
апос то ла вельми вражає мене. 
Важливий урок для всіх проповід-
ників Євангелія  – зав жди пам'я-
тати, що Бог «смиренним дає 
благодать». Не варто нам боятися 
відкривати перед слухачами біль 
своїх помилок, шрами своєї долі, 
не варто соромитися глибокого 
смирення перед Богом і  людь-
ми. Це зав жди зворушує слухачів 
і розташовує до довіри.

І, нарешті, в  10му вірші свого 
маніфесту великий апос то л три 
рази використовує слово «благо-
дать». В  одному реченні  – цілих 
три рази! Числа мають значення 
в  Біб лії. «Бог любить Трійцю»  – 
влучно кажуть у  нашому наро
ді. Проповідь Євангелія без кон
цепції «благодаті» прос то немис-
лима. Саме благодать Божа робить 
нас хрис тиянами, апос то лами та  

Полум'яна віра перших хрис
тиян, приголомшливі тем
пи збільшення числа учнів, 

яскраве громадське життя, швид-
козростаюча та впливова пер шо
апос то льська церк ва, дивовижна 
мужність і стійкість стародавніх ві-
руючих у труднощах і гоніннях – усе 
це здебільшого плоди потужної 
проповіді Євангелія апос то лами, 
першими учнями Хрис та. Це був 
прекрасний час! Їм, першим хрис
тиянам, нечувано пощастило. Згід-
но з  Новим Заповітом, вони мали 
унікальну можливість практично 
щодня слухати вчення, свідчення 
та проповіді апос то лів. Слово Боже 
через уста й серця апос то лів зміц-
нювало віру перших хрис тиян, пе-
ретворювало їхній характер, нади-
хало на життя благочестиве, труди 
праведні та подвиги славні.

Уважне вивчення апос то ль
ської проповіді може допомогти 
й  нам, проповідникам Євангелія 
ХХI століття, винести уроки для 
ефективного проголошення Бла-
гої звістки в  наших громадах, мі-
стах і країнах, щоб ми полум’яніли 
духом, зростали у вірі, а євангель-
ські церк ви були зростаючими 

як динамічну й  таку, що триває, 
дію. Якщо спробувати цю динамі-
ку Благої звістки побудувати в по-
слідовному порядку, то виходить 
наступна картина: Євангеліє бла-
говіствується, потім приймається, 
далі стверджується, утримується 
і  потім нагадується. І  кожна з  п'я-
ти фаз Євангелія має своє місце 
і  вельми важлива для здорового 
духовного життя хрис тиян. З  цієї 
рятівної євангельської звістки не 
можна вилучити жодного слова. 
Уся робота Бога в нас за допомо-
гою Євангелія засвоюється живою 
вірою, «не марною», і  забезпечує 
наше спасіння.

2. У  перших віршах апос то л 
Павло проголошує тези не тільки 
свого розуміння Євангелія та зміст 
своєї проповіді, але й  солідарну 
позицію розуміння та проголо-
шення Благої звістки всіх апос то
лів і провідних проповідників пер-
винної церк ви, його сучасників.  

й мі сіо нер ськи активними в нашій 
та інших культурах. Один відомий 
служитель Божий сказав: «Щоб 
хрис тияни палали для Бога, наші 
кафедри повинні палати!»

Звичайно, ми прекрасно ро-
зуміємо, що сила слова апос то
льського багато в  чому поясню-
ється потужним виливом Духа 
Святого. І  нам належить жадати 
цього. І  нехай буде з  нами Сила 
(Святого Духа, зрозуміло)! Чисте, 
перетворене, благочестиве життя 
проповідника також має велике 
значення для успішної проповіді 
Євангелія.

Але в  даній статті ми свідомо 
обмежимося раціональною, ін-
формаційною складовою пропо-
віді апос то лів, згідно з  Першим 
посланням до коринтян, 15:1–10, так 
би мовити, «перейнятися якістю 
контенту».

1. Цікаво, що в  першому вірші 
апос то л Павло визначає Євангеліє  

контингент. У  моїй бібліотеці на-
віть є  книга, яку ми використову-
ємо для служіння,  – «Хрис тологія 
Старого Заповіту». Я  впевнений, 
що це вірно й  для інших націо-
нальностей і культур.

5. А потім відбувається щось ці-
каве. Апос то л Павло в  наступних 
віршах (5–8) чотири рази вживає 
слово «з'явився». Здається, це не 
випадково. При осмисленні цьо-
го факту напрошується наступний 
висновок: апос то лам було важ-
ливо переконати слухачів Благої 
звістки саме в воскресінні Хрис та, 
використовуючи в  якості вагомих 
аргументів свідчення осіб, яким 
воскреслий Хрис тос реально з’яв-
лявся і яких вони знали особисто. 
Це й  Симон Петро, і  Яків (рідний 
брат Ісуса Хрис та), і  дванадцять 
учнів, і п'ятсот чоловіків (які, схоже, 
увірували в Хрис та, оскільки Пав-
ло називає їх «братами»). І  навіть 
апос то л Павло удостоївся такої 
високої честі. «З'явився й мені...» – 
смиренно й  радісно заявляє він. 
Здається, що й рятівна віра отри
мується, і  народження згори від-
бувається в  людині тільки після 
осмислення та прий няття факту 
воскресіння Хрис та (див. 1 Петр. 1:3).  
Особливо це актуально в нашому 
православному середовищі. Се-
ред наших православних друзів 
часто можна зустріти дивну «хрис
тиянську» віру в  Бога, у  смерть 
Хрис та (у це простіше і  легше ві-
риться), але невіру в  Його чудес-
не воскресіння. Чи може така віра 
спасти людину? Сумніваюся.

І ще. Наш акцент у проповіді на 
явлення воскреслого Спасителя 
можливий не тільки в історичному 
та біб лій ному ракурсах. Достатньо 
актуальні й  доречні живі свідчен-
ня Його постійного, безперервно-
го «явлення» – праці воскреслого, 
живого Хрис та в нашому житті. Ми 
пам'ятаємо, що «Ісус Хрис тос учо-
ра, і сьогодні, і навіки Той Самий» 
(Євр. 13:8). Давайте розповідати 
людям, як Хрис тос з'явився нам, 
простив особисто нас, як Він змі-
нює, зцілює і  реально допомагає 
нам на перехрестях наших доль. 
Я радий, що цей самобутній жанр 
літургійної практики  – свідчення,  
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Не забули й за нього молились
Нові церкви у різних містах,
Та є ті, що цей світ полюбили
І забули Ісуса  Христа. 

З другом бути в кайданах непросто,
Співчуття – праця геть нелегка.
Ланцюгами прикутий апостол,
Ну а дружбою – вірний Лука.

Чую в голосі смуток й надію,
Чи тоді Тимофій все приніс?
І одежу, і книги святії?
Вірить хочеться дуже мені.

…Час відходу уже наступає,
Не барися, маршрутом прямим
Йди скоріше до тих, хто чекає!
Постарайся прийти до зими.

Подбай незабаром прибути до мене (2 Тим. 4:9).

Попильнуй прийти до зими (2 Тим. 4:21).

Галина ВЕЗИКОВА
Переклад з російської Олега БЛОЩУКА

проповідниками «Євангелія бла-
годаті Божої». Благодать Божа 
в нас і працює: ми служимо Бо-
гові й  людям саме Його благо-
даттю. Ця благодать була з Пав-
лом, з  апос то лами, з  нашими  
дідами та батьками, які переда-
ли нам Євангеліє. І я впевнений, 
що вона, яка «спасає всіх людей, 
і  навчає», згідно з  Посланням 
до Тита, перебуває і в нас. Цією 
благодаттю Божою і кожен із нас  

Павло МИНАЄВ

Рим. В’язниця безвихіддю дише.
В казематі – прикутий Павло.
Він послання останнє вже пише,
Пригадавши усе, що було.

…Шлях Господній під сонцем гостинним:
Радість, праця, скорботи і біль.
Тимофію, духовному сину, – 
І любов, й настанови тобі.

Самотою й скорботою дише
В’язня голос з тієї тюрми:
«Ти прибути подбай якнайшвидше,
Постарайся прийти до зими!»

Час поволі в чеканні спливає,
І апостол – у Божих руках.
У в’язниці Павла не лишає
Лише відданий лікар Лука.

ще воскреслого Хрис та учням і, 
нарешті, «п'ять» – це дивовижна 
послідовність роботи Євангелія 
в  нас. Євангеліє благовіститься, 
приймається, затверджується, 
утримується і  нагадується. Бла-
годаттю і рятуємося.

Закінчу словами апос то ла 
Павла: «Благодать Гос пода на-
шого Ісуса Хрис та нехай буде зо 
всіма вами. Амінь».

«є те, що є». Наше завдання  – 
передати звістку про Божу бла-
годать майбутнім поколінням.

Отже, тези великого апос то
ла можна легко запам'ятати, ви-
користовуючи дитячу лічилку: 
«Раз, два, три, чотири, п'ять...» 
Де «раз»  – це смерть, похован-
ня та воскресіння Ісуса Хрис та, 
«два» – за Писанням, «три» – це 
благодать рятує, і  навчає і  ви-
правдує нас, «чотири» – це яви-

П О Е З І Я Т О Ч К А  З О Р У

Ц 
е веління нашого Спаси
теля. Воно виконується 
віруючими в  Ісуса Хрис

та по всій землі. Можна сказати, що 
немає місця, куди б не дійшла звіст
ка про Хрис та.

Перше, що новонавернений 
хрис тиянин робить,  – це ділиться 
з  іншими своєю радістю спасіння. 
Це нестримне бажання кожного, 
хто щиро покаявся у  своїх гріхах, 
повірив і  прий няв Хрис та як осо
бистого Спасителя. У своїх перших 
свідченнях він докладно розпові
дає про свої гріхи, за які був розп'я
тий Хрис тос. У  міру духовного 
росту зміст свідчень хрис тиянина 
змінюється: він більше хвалиться 
Гос подом, говорить про Його вели
кі діла.

У книзі Дії апос то лів, у другій гла
ві, ми читаємо, що люди від усяко
го народу під небом, що зібралися, 
чули, кожен на своїй мові, апос то
лів, які говорили про великі діла 
Божі. Петро, котрий сорок днів тому 
відрікся від Ісуса, у день П'ятидесят
ниці почав говорити сміливо про 
смерть і воскресіння Хрис та вели
кому скупченню людей.

Для нас, хто за багатством ми
лості Божої звернулися до Хрис та, 
є чимало великих Божих справ для 
свідчень: учора був дебошир – сьо
годні люблячий чоловік, турботли
вий батько; учора наркоман – сьо
годні проповідник і свідок Хрис та, 
розп'ятого на хресті; учора злодій – 
сьогодні жертовний благодійник, 
що допомагає іншим. Хіба це не 

великі справи Гос пода? І ми свідки 
цього! Свідки Хрис та. Очевидці ве
ликого контрасту між віруючими та 
людьми цього світу.

На початку 90х я сама була свід
ком великих справ Бога. З Німеччи
ни до нас у Туву почали відправляти 
цілі контейнери з Біб ліями, Новими 
Заповітами, дитячими Біб ліями та 
іншою хрис тиянською літературою. 
Бог спонукав Своїх дітей перекла
дати хрис тиянську літературу на 
російську мову, допомагати фінан
сово. А  сьогодні ми маємо повну 
Біб лію на рідній, тувинській, мові! Це 
й є справжнє велике діло Боже!

У молитвах невпинно дякую Гос
поду за всіх причетних до великих 
Божих справ. Нехай благодать Гос
пода нашого Ісуса Хрис та буде з усі
ма вами! Йому хвала і честь! Амінь.

Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї  
та в Самарії, та аж до останнього краю землі. 

Дії, 1:8

Одна людина, чоловік або жінка, покликана Богом, більш корисна, ніж сотня людей, 
які вирішили чимось послужити Богові.

Освальд ЧЕМБЕРС
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Сніжанки майбутнє готую! Думаєш, 
у  ресторані допізна я  даремно стир
чу? Гроші заробляю, щоб дитину на 
ноги поставити! Завідуючою бути не 
так легко, як ти гадаєш. Іноді так ви
кручуватися доводиться, ти навіть 
уявити собі не можеш! І я не дозволю 
своїй дочці зіпсувати собі життя! Вона 
в  мене фрукт екзотичний, а  ще, смію 
нагадати, єдина дитина й  до того  ж 
єдина твоя внучка! Тож не годиться 
ананасу в одному кошику з картоплею 
валятися!

Я боялася рушити з  місця, щоб не 
виказати своєї присутності. Мама, на
певно, дуже втомилася, під нею рип
нув табурет, потягнуло сигаретним 
димком.

– Ах, Світланко,  – гірко пролунав 
голос бабусі,  – та на такій «картоплі» 
світ тримається, а  не на «ананасах» 
твоїх. Колинебудь ти сама це зрозу
мієш! А що я філолог, яка користь від 
цього хоча  б тобі? Ось так і  Сніжка: 
якщо сама не захоче будувати свою 
долю, то навіть ти їй не допоможеш, 
як і я тобі не допомогла. А твої гроші – 
прос то міраж, і мені боляче, що ти на 
них покладаєшся. Ось тільки не розу
мію, де я тебе прогледіла?

Такою засмученою свою бабусю 
я ніколи ще не бачила. Вона підвелася 
і, глибоко зітхнувши, ніби несла важку 
ношу, попрямувала в коридор. А мене 
як вітром здуло.

Усі ці слова я  зрозуміла лише зго
дом, коли вчилась у  старших класах, 
тому що Машиній сім'ї довелося виї
хати з нашого міста. Ходили чутки, що 
їх переслідували за поширення Єван
гелія. Мама в ті дні переможно погля
дала на бабусю, начебто кажучи: «Ну, 
що я  говорила?! Я  таких зав жди бачу 
наскрізь!» А  я страждала через втра
ту близької подруги. Згадувала свято 
Різдва, таке щасливе й радісне, що при 
самій лише згадці про нього ставало 
ще болючіше й гіркіше.

Того дня мені вдалося втекти 
з дому на різдвяне служіння. Уперше, 
дуже хвилюючись, Маша запросила 

П Р О З А П Р О З А

І 
ось вона стоїть переді мною, та 
сама Машка з  маленького старого 
дворику, подруга мого далекого 

дитинства. Така  ж русява, з  виразни
ми й  уважними очима, схожими на дві 
зірки. Я від ра зу ж упізнала її, а ось вона 
мене – ні. Тепер вона була вже не Маш
кою, а  Марією Павлівною Колосковою. 
У  мене запаморочилася голова. Маша 
дбайливо підтримала мене, посадила 
в зручне крісло й подала склянку холод
ної мінеральної води. А  я дивилася на 
таке знайоме обличчя та на витончені 
руки, що подають мені склянку, на руки, 
в яких зараз було життя моєї мами. 

– Не хвилюйтесь, усе буде доб
ре, – тепло пролунав її голос, і, як дав
нимдавно, в  майже забутому дитин
стві, вона підбадьорливо стиснула мої 
крижані пальці.

Скільки разів за ці роки я  згаду
вала Машку!.. Все думала й гадала, як 

Солодка ностальгія за минулим нако
тилася такою нестримною хвилею, що 
кожен спогад здавався мені дорого
цінним подарунком.

Моя люба Машка! Така світла, доб
розичлива, зав жди готова прийти на 
допомогу. Ми дружили з  нею з  пер
шого класу. У дощ, у сніг і по іскристих 
весняних калюжах ми весело мчали 
в школу, не перестаючи базікати й до
рогою обмінюватися «секретами». 
Моя любов і  прихильність до подру
ги зовсім не заважала мені їй заздри
ти. Адже в  неї було те, чого не було 
в  мене: аж двоє старших братів і  мо
лодша сестричка! А  найголовніше  – 
у неї був тато!

Свого батька я  ніколи не бачила, 
а на всі запитання отримувала у відпо
відь лише роздратування мами й  не
одмінний наказ зайнятися корисною 
справою. Скільки разів я  непомітно, 

через щілину між шторами, дивилася, 
як уся їхня дружна сім'я з  вудками та 
рюкзаками набивається в старий «мос 
квич»! Тут мене охоплювало справжні
сіньке горе – я падала обличчям у по
душку, ридала й ненавиділа всі ці літні 
канікули, гарну погоду й усі річки на сві
ті, які відбирали в мене подругу.

Мама ніколи не відпускала мене 
з  Машкіною родиною на природу, та 
й  узагалі, з  незрозумілих для мене 
причин вона була проти нашої друж
би. А  як мені хотілося разом із ними 
запікати на багатті картоплю, ловити 
рибу та купатися до посинілих губ! 
Машин батько був хорошим оповіда
чем і  вигадником. Він зав жди приду
мував для дітей щонебудь цікаве та 
пізнавальне. Мене тягнуло до них зі 
страшною силою. Яке щастя, що мама 
працювала допізна, а то й зовсім уран
ці приходила! Моя бабуся зав жди була 
на моєму боці, тому мені часто вда
валося вирватися з дому, прибігти до 
Машуні в гості.

Якими чудовими й  незабутніми 
були вечори в їхній родині! Багато га
ласу, сміху, а  головне  – справжнього 
тепла, яким оточували мене всі в  цій 
маленькій квартирі. Мене дивува
ли й  зачаровували спільні молитви 
перед вечерею і  те, як усі діти щиро 
дякували Богові за їжу. А  їжа була 
звичайнісінька: смажена картопля 
з салатом, макарони або невибаглива 
яєчня і,  звичайно ж, грузинський чай 
із нехит рим домашнім печивом під 
смішною назвою «коржики» або з пи
ріжками з повидлом.

Я ніколи не бачила, щоб моя мама 
дякувала Богові за наші обіди та ве
чері. На нашому столі був справжній 
достаток: бутерброди з чорною ікрою, 
різні балики, сьомга, фрукти, найдо
рожчі шоколадні цукерки й  тістечка, 
а  вже аромат натуральної кави ніко
ли не вивітрювався з  нашої великої 
упорядкованої квартири. Але якими 
дорогими були для мене смажена кар
топля та домашнє печиво, що зберіга
ли в собі тепло цієї родини! Коли мама 

склалася її доля. І ось вона сидить на
впроти, в  білосніжному халаті, з  три
вогою та співчуттям дивиться мені в очі, 
а здається, і в саму душу. Ким іще вона 
могла стати, як не лікарем!

– Машо, ти мене впізнаєш?
Вона здивовано придивилася до 

мого обличчя, а  потім, нарешті, тінь 
упізнавання з'явилася в її очах, і вона, 
притиснувши долоню до щоки, тихо 
заплакала. Заплакала і я.

Ми довго пили чай в  її затишному 
кабінеті й  усе ніяк не могли нагово
ритися. Згадували наш маленький, за
рослий черемхою та «перським» буз
ком дворик із веселою зграєю дітвори, 
смачні пахощі з  розкритих навстіж 
вікон, голоси матерів, що кличуть у са
мий «непідхожий» момент, великий 
невгамовний клас і  багато смішних 
і  гірких історій, які ми пережили ра
зом. Цієї ночі мені не судилося заснути.  

поверталася з  роботи несподівано 
рано, на мене зав жди чекав прочухан. 
Мама до втрати пульсу кричала, що 
я  поводжуся огидно, і  вимагала, щоб 
я надалі не сміла ходити в гості до цих 
«злиднів».

Я довго не розуміла, чому мама 
проти нашої дружби, поки випадково 
не підслухала одну розмову. Того ве
чора я  вже лежала в  ліжку, стражда
ючи безсонням. На кухні монотонно 
бубонів приймач і чувся приглушений 
голос. Я  пішла на кухню, щоб попити 
води, але зупинилася, вражена тим, 
що мама знервовано доводила щось 
бабусі.

 – Так! Я забороняю Сніжані дружи
ти з цієї Машею! – якось злісно шепо
тіла мама. – Ну чого її можуть навчити 
в  цій родині? Молитися?! Ти  ж сама, 
мамо, знаєш, що вони віруючі та що за 
це може бути!

Бабуся намагалася заперечувати:
– Світланко, у нас в країні свобода 

віросповідання. Сім'я у  Маші працьо
вита, навчитись у  них Сніжка може 
тільки хорошого!

– Ні, подивіться лишень, любі гро
мадяни, на цю наївну жінку! – спалах
нула мама.  – Та в  нашій країні тільки 
на папері свобода віросповідання, 
а за кожне слово посадити можуть! Не 
встигнеш озирнутися, як уже – будьте 
ласкаві сушити сухарі!

Вона важко зітхнула, але потім, 
трохи заспокоївшись, сказала:

– Я дуже прошу тебе, мамо, не доз
воляй Сніжці дружити з цією родиною. 
Годі того, що дівчатка в школі постійно 
разом, але з  цим я  вже нічого вдіяти 
не можу,  – і  примирливо додала:  – 
Мамусю, не ображайся... Просто зро
зумій, що «ананас» не може дружити 
з «картоплею». У них різні шляхи й долі. 
Ну сама поглянь на Машу! Загалом, хо
роша дівчинка, але родина в них прос
та: батько  – слюсар на заводі, мати  – 
швачка. Що вони можуть дати своїм 
дітям? А Сніжка займається французь
кою, ходить на фігурне катання, 
а  ти в  мене, мамусю, філолог! Я  для  
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мене на таке свято, тривожно вдив
ляючись у мої очі. Мама мала прийти 
пізно  – і  я зважилася, вважаючи себе 
цілком дорослою, щоб приймати са
мостійні рішення. Всетаки вже ви
пускний клас. Скільки можна бути 
маминою донькою і жити за її волею?! 
Окрилена, щаслива, немов побувала 
в смарагдових небесних палацах, я по
вернулася додому, мріючи поділитися 
цим дивом із бабусею, але двері мені 
відчинила... мама. Я  отримала такого 
прочухана, що «крила» мої розлеті
лися в  пух і  прах, а  небесні «палаци» 
з прощальним дзвоном перетворили
ся на купу битого скла.

Маша так і  не закінчила десятий 
клас у нашій школі. Суботнім холод
ним ранком, перед уроками, вона 
забігла до мене, щоб попрощатися. 
На мої відчайдушні розпитування, 
чому вони їдуть, вона тільки подиви
лась на мене і  якось подорослому 
відповіла:

– Не переживай, Сніжко. Адже віру
ючим у Гос пода все допомагає на доб
ре. Ось влаштуємося на новому місці – 
і буду писати тобі часточасто!

Раптом у  мене відкрилися очі. Ро
жеві окуляри, через які я  зав жди ди
вилася на цей світ, впали й розлетіли
ся на дрібні скалки. Без них дійсність 
виявилася жорстокою, непривабли
вою, дуже підступною. Виявляється, 
в  нашому світі з  людьми можна зро
бити все що завгодно: вигнати з  мі
ста або навіть посадити до в'язниці ні 
в чому не винних! Це було справжнім 
одкровенням, неприємним і  страш
ним, від якого хотілося бігти або про
кинутися як від жахливого сну. Але ку
ди бігти? Як після цього жити?! Мама 
гриміла на кухні каструлями, не маю
чи наміру навіть вийти попрощатися 
з моєю подругою. Вийшла бабуся, і ми 
втрьох сплакнули.

Минав час, але від Маші листи так 
і  не надходили. Спочатку я  дуже на 
неї сердилася, бо не могла писати їй 
сама – не знала куди, але потім життя 
закрутилося, і я почала лише з сумом 
згадувати свою кращу подругу. Мама 
всіма силами намагалася мене відво
лікти від цих спогадів. Часто, прихо
дячи додому вранці, вона заходила 
в  мою кімнату, поширюючи запах до
рогих парфумів, вина й сигарет, і, цілу
ючи, термосила мене сонну:

– А  що я  принесла моєму золото
му Ананасику? – і зі сміхом витрясала 
на моє ліжко з сумочки нові парфуми, 
яскравий шифоновий шарф або ще 
якусь дрібничку.

Я розуміла, що мама в такий спосіб 
хотіла розвіяти мою тугу за подругою. 
Поіншому вона це робити прос то не 
вміла.

А потім ми переїхали на нову квар
тиру, ближче до університету, в якому 
я, за маминим задумом, повинна була 
вчитися. Але доля любить підносити 
сюрпризи. З  університету мене ви
ключили за неуспішність. Спробувала 
вступити до театрального інституту, 
але наявність зовнішніх даних часом 
не передбачає наявність таланту. По
тім були два невдалі шлюби й незапла
нована вагітність.

І ось я  дивлюся на своє безглузде 
життя, як на діряву каструлю, викину
ту на смітник. Озираюся на «дівчин
куананас» із далекого минулого, яка 
біжить по залитій сонцем алеї, безтур
ботну, радісну, біжить у  своє сумне, 
сіре майбутнє. І  хто може зупинити 
цей біг?

Життя Маші, за її розповідями, зда
лося мені сонячним весняним садом, 
але тепер я  знала, скільки праці до
клала її сім'я, щоб усе доб ре, посіяне 
в  сльозах і  турботах, принесло такий 
чудовий і благословенний урожай.

Спочатку було скрутно. Вони по
їхали в селище, де були потрібні робо
чі руки, адже навіть за тих радянських 
часів люди намагалися влаштувати 
собі та своїм дітям краще життя і праг
нули до міста. Тому по селах були по
трібні робочі руки. Голова колгоспу 
прий няв їх із розкритими обіймами, 
розуміючи, що цим людям більше ні
куди дітися. Він виділив їм занедба
ний будинок із невеличким клапти
ком землі. Батько Маші влаштувався 
механізатором у  тракторну бригаду, 
а  мама  – на птахоферму. Виписали 
будівельні матеріали й  після виснаж
ливої роботи в  колгоспі власноруч 
будували новий, просторий будинок. 
Звичайно, працювали не знаючи від
починку.

Селище розкинулося в  чудовому 
місці. Оточене квітучими луками, лі
сом і  сріблястою звивистою річкою, 
воно являло собою долину з  пото
нулими в  садах будиночками, що  

красувалися різнокольоровими да
хами й  насадженими старанними 
гос подинями розкішними квітни
ками. Одним словом, сім'я зовсім не 
засмутилася, а  сад і  город виявилися 
справжньою підмогою.

Але найбільше диво сталося рік 
потому. У  селищі народилася хрис
тиянська громада! Спочатку селяни 
придивлялися до новеньких, дивую
чись, як споро йде у них будьяка ро
бота і як вони зав жди готові прийти на 
допомогу кожному, хто цього потре
бував. Але все було прос то. Ось так, 
без проповідей, повчань, євангеліза
цій, а  тільки своїм прикладом і  свід
ченням були знайдені для Гос пода 
перші врятовані душі.

До медичного інституту Маша 
поступила не від ра зу, потрібно було 
допомогти батькам облаштуватися. 
Але все сталося немов би саме собою. 
Тепер вона хірургонколог. У неї люб
лячий чоловік, затишний будинок, 
двоє дорослих дітей і навіть народив
ся перший онук. Загалом, усе, про що 
може мріяти жінка! Але справа не тіль
ки в  жіночому щасті, а  в чомусь іще, 
для мене незбагненному. І хто знає, як 
би склалася моя доля, якби ми з  Ма
шею йшли по життю разом...

До самого ранку думки штовха
лись і  тіснилися в  моїй голові, не да
ючи спокою, турбуючи серце. Нареш
ті сонце торкнулося дахів будинків, 

пофарбувавши їх у  золотаворожеві 
тони, спалахнуло в  шибках вікон, за
стрибало райдужними іскорками по 
кришталевій вазі. Я  швидко зібрала 
необхідне й  за годину вже увійшла 
в мамину палату. Застала її стривоже
ною та начебто трохи наляканою.

– Ти знаєш, мамусю, хто буде тебе 
оперувати?  – якомога бадьоріше за
питала я, не даючи відчути їй свою 
тривогу. 

– Так... Я  від ра зу її впізнала, вона 
майже не змінилася, хоч минуло стіль
ки років. Учора Маша заходила до 
мене, і ми довго з нею говорили.

Несподівано мама схопила мою 
руку:

– Я так боюся, Сніжко!
Сльози котилися по старечому об

личчю, запинаючись на дрібних зморш
ках. Мама ніяково витирала їх долоня
ми, неспроможна заспокоїтися.

 – Ну що ти, мамусю. Маша сказала, 
що аналізи непогані, усе буде доб ре. Да
вайно краще я тобі чаю приготую.

  – Ти нічого не знаєш... Так важ
ко померти з  таким тягарем на душі. 
Я  вчора каялася перед Машею і  про
сила її передати родині, щоб вони 
пробачили мені.

Я в подиві дивилася на маму. Серце 
стиснулося від недоб рого передчуття. 
Може, вона від стресу почала загово
рюватися? Але раптом страшна здо
гадка пронизала мене, як спалах бли
скавки, засліпила і відібрала всі сили. 
Я пильно подивилась їй в очі й поба
чила там відповідь. Так, це вона винна 
в тому, що Машина сім'я змушена була 
виїхати з міста. Новина мене вразила. 
Я впала на стілець, із зусиллям вичав
люючи з себе:

– А... що Маша сказала?
Мама перевела подих, витерла 

сльози, тремтячою рукою взяла чашку 
з водою.

– Сказала, що вони знали, що це 
я написала на них донос, що вони зав
жди молилися про нас і що їм нема за 
що мені прощати, тому що Гос подь усі 
труднощі й  випробування перетво
рив на благословення. Перед тобою, 
дочко, я теж винна. Я викидала листи 
від Маші. Думала побудувати тобі щас
ливе, безтурботне майбутнє. З  таким 
тягарем я  не хочу вмирати. А  раптом 
усе це правда? Раптом Бог існує? Так, 
і  ти мені, напевно, ніколи не проба
чиш. Я  б не змогла, адже сама знаєш 
мій характер,  – вона знову запила  

водою сумний схлип, приречено зіт
хнула.  – Напевно, будеш зневажати 
мене все життя. І будеш права. Тільки 
тепер я  розумію, як легко «уходити» 
тим, чиї діти благополучні.

Я була вражена почутим, сиділа 
в  заціпенінні. Раптом, рипнувши, від
чинилися двері, і  ввійшла усміхнена 
Маша.

– Привіт! – поцілувала вона мене. – 
Доброго ранку, Світлано Валентинів
но!  – поцілувала й  її в  зморшкувату 
щоку.

Мама задумливо дивилася на мою 
подругу, посміхаючись трохи зніяко
віло й  винувато, а  потім, неначе роз
мовляючи з  кимось невидимим, тихо 
промовила:

– Так, ти, як зав жди, була права – на 
такій «картоплі» світ і тримається.

Маша з подивом глянула на мене, 
але я у відповідь ніжно стиснула її до
лоню. Маша заквапилася.

 – Сьогодні ви відпочиваєте, Світла
но Валентинівно. Узавтра  – операція. 
І  не хвилюйтеся, будь ласка, прогноз 
дуже хороший. Сніжка побуде з вами 
всю ніч. Побіжу, багато роботи, – вона 
погладила руки моєї мами, а  мені 
простягла маленький Новий Заповіт 
і щось іще в пакеті й додала: – Гос подь 
сказав, що тих, хто приходить до Ньо
го, Він не вижене геть.

От так зав жди. Вона зав жди гово
рила поособ ли вому! Ніби й  не зем
ною мовою. Вона втекла, залишивши 
в  палаті запах свіжості й  тепло своєї 
любові.

Я заварила мамі м'ятний чай, при
сіла біля її ліжка на стілець, відкрила 
Новий Заповіт. Там лежала закладка, 
і  я вирішила почати читати з  цього 
місця. Слова Євангелія котилися крізь 
мене, як жива вода, а  я все не могла 
ними насититися: «Блаженні вбогі ду
хом... Блаженні засмучені... Блаженні 
лагідні... Блаженні голодні та спрагне
ні правди... Блаженні милостиві... Бла
женні чисті серцем, бо вони будуть 
бачити Бога...» Ось чого жадала моя 
душа все моє життя! Життя, в  якому 
було стільки невдач, дурості та суєти! 
І кого можна в цьому звинуватити?

Мама, допивши чай, теж уважно 
слухала, іноді витираючи сльозу. Я  й 
не помітила, як вона заснула. Сиве 
волосся, глибокі зморшки, маленька, 
худенька бабуся, зовсім не схожа на 
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кова зірка, поки в нас не розвидниться день, про який Ти 
в Своєму Слові говориш, що цей день настане.

Це день приходу Твого. День визволення, день радості 
для Твоїх. День, коли Ти забереш нас додому. День, якому 
ми радіємо радістю невимовною. День, коли ми побачимо 
Тебе у славі та Божественній величі. День, коли ми будемо 
перетворені на Твій образ.

Це пророче слово надійне, тому що воно Твоє. Таким 
є  кожне слово Священного Писання. Це Твоє слово, не 
людське. Сказане людьми, керованими Духом Святим. 
Вони говорять про те, чого ми не можемо знати від при-
роди. Вони говорять про Божественну реальність, яка 
існує, навіть якщо ми її не бачимо. Вони говорять про 
майбутнє, про те, що станеться за Твоїм передбаченням, 
навіть якщо ми не можемо собі це уявити. Вони говорять 
про вічне, про справжнє. Вони кажуть це пророче сло-
во для того, щоб ми звернулися до цієї істини, узяли її 
та жили за нею. Вони говорять про це для того, щоб ми 
врятувалися цією звісткою, щоб ми мали світло в нашо-
му житті й знали мету, що вища від тієї, яку дає нам світ, – 
мету слави у Тебе в вічності.

Ти – Син, посланий нам Отцем для того, щоб ми слухали 
Тебе. Щоб визволити нас із цього тлінного світу для Твого 
Царства, під Твоє панування. Щоб ми мали частку в  Тобі, 
у Твоїй одвічній сутності. Щоб ми могли стати такими, як 
Ти, – дітьми Божими, до яких Отець благоволить.

І це  – теж реальність: ми повинні стати такими, як Ти. 
Для цього Ти при йшов, для цього Ти був посланий Отцем, 
для цього Отець посилає Своє слово. І цього слова ми по-
винні триматися. Воно має дати нам упевненість. Упевне-
ність у світі, сповненім невідомості. Збагатити нас надією 
на землі, сповненій безнадії. Переконати нас у нашому по-
кликанні. Нагадати нам про мету, до якої Ти бажаєш при
вес ти нас. Ця мета – Твоя слава.

І оскільки учні власними очима бачили Твою славу, на 
власні вуха чули голос Отця, Котрий визнавав за Тобою 
честь і славу, вони отримали повну впевненість у цій ре-
альності. І  те, що вони бачили й  чули, вони провіщають, 
щоб і ми набули впевненості. Це – пророче слово.

Слово, прий няте ними від Отця,  – абсолютно надійне 
слово. Слово, що стало нам світлом у  темряві. Слово, що 
служить нам на благо, якщо ми підкоряємось йому. Воно 
світить нам. Указує шлях. Указує мету. В пустельному, поз-
бавленому життя місці воно вселяє в  нас силу й  життя. 
У  брудному, безвідрадному місці воно говорить нам про 
приготовані нам Ісусом чистоту та красу.

Слово й звістка зав жди поруч. Вони ніколи не згасають. 
Не втрачають силу. Вони світять, поки не стануть реаль-
ністю в нашому серці. Поки в нашому серці не зійде ран-

Той, хто покладається на Біб лію, не слідує «хитро 
видуманим байкам», а, будучи пов'язаним із Бо-
гом, покладається на істину. Немає розради глиб-

шої, ніж ті слова, які ми знаходимо в Біб лії.

«Бо ми сповістили вам силу та прихід Гос пода нашо-
го Ісуса Хрис та, не йдучи за хитро видуманими байками, 
але бувши самовидцями Його величі. Бо Він честь та сла-
ву прий няв від Бога Отця, як до Нього при йшов від велич-
ної слави голос такий: "Це Син Мій Улюблений, що Його 
Я вподобав!" І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як із 
Ним були на святій горі. І  ми маємо слово пророче пев-
ніше. І ви доб ре робите, що на нього вважаєте, як на сві-
тильника, що світить у темному місці, аж поки зачне роз-
виднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях, бо ви 
знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від 
власного вияснення не залежить. Бо пророцтва ніколи не 
було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, про-
ваджені Духом Святим» (2 Петр. 1:16–21).

Гос поди, Слово Твоє  – істина. Воно не обманює. Не 
люди його придумали. Це не байки, не художній твір, поз-
бавлений сили і життя. Твоє Слово – це звістка про реальну 
Твою силу. Звістка про Твою Божественну силу, Твою силу. 
Силу, якою Ти бажаєш діяти в нашому житті, у наших буд-
нях. Силу, яка рятує, закликає, захищає нас від небезпеки, 
смерті, показує нам тлінність цього світу.

Твоє Слово – це звістка про Твоє пришестя, Гос подь Ісус 
Хрис тос. Про друге Твоє пришестя. Ти прийдеш знов у силі 
й славі. У славі Царя. У Божественній величі. Це не людська 
ідея, не вигадані людиною байки. Це істина. Це реальність.

Реальність, яку Твої учні бачили на власні очі там, на 
горі, де були разом із Тобою. Вони бачили Тебе. Вони ба-
чили Тебе в Божественній величі. Вони бачили Тебе, Твоє 
обличчя, що сяяло, як сонце. Твій одяг – білий, як світло. Ти 
преобразився перед ними в небесний образ. Вони бачили 
Тебе таким, який Ти є на Небесах. Таким, який Ти є в ре-
альності: явно, відкрито, без прий нятого Тобою людського 
приниження.

І учні чули голос. Голос із Неба, голос Небесного Отця. 
Це – теж реальність. Дійсність, яку вони чули на власні вуха. 
Бог Отець промовив. Він дав Своєму Синові царственість 
і могутність. Він огорнув Його сяйвом і славою, прикрасив 
честю і  величчю, затвердив Його, сказавши: «Ти Син Мій 
Улюблений, що Я вподобав Його». Це Ти, Гос подь Ісус Хрис
тос, – Син улюблений, Син, який доставляє радість Отцю. 
Це істина. Це реальність.

М О Л И Т В А М О Л И Т В А

ту квітучу імпозантну даму, якою вона була в дале
кому минулому. Жінка, яку я, виявляється, зовсім 
не знала! Яка зрадила не тільки родину моєї по
други, але в якомусь сенсі й мене! Стало болісно 
й гірко від неможливості щось змінити, переграти 
минуле наново, як невдалу фальшиву мелодію. 
Очевидно, у  кожної людини свої випробування 
в  житті. У  моїй долі це було випробування мате
ринською любов'ю, яка завдала стільки скорботи 
не лише мені.

Мама заворушилася неспокійно, зітхнула уві 
сні. Я  дивилась на неї, і  жалість стискала мені 
серце. Нагірна проповідь продовжувала звучати 
в моїй душі. Ніщо, побудоване на піску, не встоїть, 
а  мама намагалася вибудувати чудове життя для 
своєї дочки на хиткому підґрунті, зовсім не підоз
рюючи цього, сподіваючись на свої сили та на 
примарну владу грошей.

І як мені тепер, дозвольте спитати, із цим жити?! 
Мій і до того хиткий мир зруйнувався й осипався 
остаточно, як замок, побудований з піску, ховаю
чи під уламками останню надію на хоч якусь спра
ведливість і  віру в  людей. Увесь тягар провини 
й  образу за свою понівечену долю мені хотілося 
обрушити на маму. Пам'ять тут же догідливо ви
світлила всі неприємні моменти: постійний тиск 
маминої волі, втручання в моє особисте й сімейне 
життя та ще багато чого.

Але її зрада  – це було вже зовсім нестерпно! 
Адже тільки найближча людина може завдати та
кого болю. Так, розтерзана лавиною емоцій, від
чуваючи неприязнь, спустошення й самозабутньо 
жаліючи себе, я сіла біля вікна з великою чашкою 
гарячого чаю, сподіваючись хоч трохи заспокоїти
ся. Розгорнула принесений Машею пакет... Звідти 
війнуло давно забутими пахощами дитинства  – 
«коржиками». І  наче любов із далекого минулого 
огорнула мене своїм теплом, заколисуючи й утіша
ючи, немов надійні руки Того, Кого я ще тільки хоті
ла пізнати. Сльози полилися нестримним потоком, 
несучи гіркоту зради, біль і відчай. Нове усвідом
лення надало полегшення – минулого не змінити, 
його прос то необхідно відпустити й  почати жити 
сьогоденням. І  це сьогодення змінити можливо, 
поки в тобі є подих життя. Це мені сказала Маша, 
коли ми так довго розмовляли з нею в її кабінеті.

Непомітно згустилися сутінки, а  з ними при
йшло заспокоєння тихого серпневого вечора. 
Я  глянула на сплячу маму, і  раптом ніжність за
топила мене, як приплив. У порівнянні з зірками, 
у мене є вибір, як мені світити й обирати свій шлях. 
Я обираю прощати й любити, як робив це Гос подь, 
як роб лять це всі Його справжні учні, як прощає 
і любить Маша та її сім'я!

«Нічого не бійся, мамо! – звернулась я подум
ки до сплячої.  – Я  ніколи не стану дорікати тобі, 
ніколи не залишу тебе й не зраджу».
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судити, що догідно Богові? Яка му-
зика або які пісні? У суперечках про 
форму втрачається зміст! «…Чоло-
вік бо дивиться на лице, а Гос подь 
дивиться на серце» (1 Сам. 16:7).

Не прихильність до Біб лії відля-
кує молодь від церк ви, а задушли-
вий сморід законництва, що зату-
ляє красу Євангелія та пригнічує 
життя. Ми рятуємося вірою, а не 
справами. У Посланні до ефесян, 
2:8–9, говориться: «Бо спасені ви 
благодаттю через віру, а це не від 
вас, то – дар Божий, не від діл, щоб 
ніхто не хвалився».

Якщо хтось написав на своє-
му прапорі «правовірність», то це 
ще не означає, що він дійсно пра-
вильно віруючий! Поруч із пра-
вовірністю таїться інше чудовись-
ко – категорична переконаність 
у власній правоті. Бажання бути 

снує поняття старечої, або ві-
кової, далекозорості, коли від-
далені предмети бачиш доб ре, 

а розташовані близько – розплив-
часто. Назвемо це «хворобою фари-
сеїв». Вони абсолютно чітко бачать 
помилки інших, але сліпі по відно-
шенню до власних гріхів. Малень-
кий або великий, фарисей живе, 
напевно, в кожному з нас. Однак 
не можна ставитися до цього легко-
важно, оскільки при такому підхо-
ді втрати в наших церк вах можуть 
стати гіркою реальністю.

Згадаймо, що Ісус Хрис тос спря-
мував Свою найбільш викривальну 
та сувору проповідь не проти гріш-
ників, що оступилися, або зневіре-
них учнів, а проти фарисеїв – лице-
мірів, ханжів, законників. Як вони 
ненавиділи Його за це! Ненавиді-
ли, бо Він викривав їхнє ханжество. 

зав жди правим – самий нещад-
ний убивця стосунків, будь-яких, 
у тому числі й шлюбних. А якщо, 
наполягаючи на своїй правоті, ми 
ще посилаємось і на Біб лію, то кра-
ще від цього не стане. Одного разу 
я прочитала таке: «Про блудного 
сина йдеться, що він "спам’ятався" 
(тобто при йшов до тями, отямив-
ся. – Пер.), вирішив повернутися 
до батька. Тобто він звернув свою 
критику проти самого себе. А ми, 
благочестиві, так сильно зайняті 
"злим" світом навколо нас, що зов-
сім не маємо часу розглядати свої 
власні гріхи й "приходити до тями". 
Нам більше подобається вказувати 
пальцем на інших».

Ми покликані триматися істи-
ни Біб лії без будь-яких компро-
місів. Однак відсутність любові 
призводить до зловживання Бо-
жим Словом. Істина й любов – дві 
нерозривні речі. В історії спокуси 
Ісуса в пустелі і Хрис тос, і диявол  
посилаються на Слово Боже. Закон-
ництво – це коли плутаєш діагноз 
із лікуванням. Закон показує мені 
мій гріх і потребу в порятунку. Од-
нак ми глибоко помиляємось, якщо 
думаємо, що дотримання закону 
виправдає нас перед Богом. Але 
якщо людині було дароване життя 
від Ісуса, тоді стосовно цієї людини 
діють заповіді Божі, на основі яких 
людина зможе вести повноцінне 
життя. Закон і слухняність, безпе-
речно, взаємопов'язані речі. Однак 
наш послух має виникати з любові, 
а не з примусу; як у дітей, а не як 
у рабів.

Слова Ісуса, наче ніж, пронизували 
їхню впевненість у власній непо-
грішності. Вони навіть не помічали, 
що використовують різні мірки. Як 
багато вони робили, здавалося б, на 
славу Божу, а насправді – для того, 
щоб представити себе у вигідному 
світлі. Відокремившись від «духов-
ної черні», фарисей молився: «Дя-
кую, Боже, Тобі, що я не такий, як 
інші люди: здирщики, неправед-
ні, перелюбні, або як цей митник» 
(Лк. 18:11).

Отрута законництва засліплює 
наші очі й породжує гординю в сер-
цях. Позиція засудження та кри-
тичний погляд руйнують радість 
спілкування з братами й сестрами. 
Довга спідниця та волосся, зібра-
не в пучок на потилиці, – у жінок; 
костюм із краваткою замість джин-
сів – у чоловіків. Але хто має право 

Чи замислювалися ви над тим, чому наше благовіствування часто зали
шається неприй нятим і  незрозумілим? Пропоную звернутися до по
слань Павла та почерпнути кілька істин із життя та благовіствування 

апос то ла.
Істина перша – любляче серце. Павло називає галатів «братами». Як апос

то л міг опинитися в  Галатії, за сотні кілометрів від дому? Що ним рухало? 
Серце Павла горіло любов'ю до Хрис та, який врятував його, і до людей, котрі 
знали Гос пода. Тому він відправився в Галатію. Плідне благовіствування ви
ходить із серця, яке любить Бога і людей.

Істина друга  – благовіствування Павла починалося не з  проголошення 
Євангелія, а з поблажливості до людей. Павло каже, що, перш ніж він почав 
закликати галатів бути такими, як він, тобто увірувати в Хрис та, він сам став 
таким, як вони. Він намагався пізнавати людей, розуміти їх і говорити їхньою 
мовою. У житті ми так і робимо. Наприклад, щоб пояснити дитині небезпе
ку електрики, ми пояснюємо їй, як усе працює, зрозумілою дитині мовою, 
опускаючись до її рівня. Хіба не те саме зробив і Хрис тос, коли «Він умалив 
Самого Себе, прий нявши вигляд раба, ставши подібним до людини; і подо
бою ставши, як людина» (Флп. 2:7)? Щоб урятувати нас, Бог теж спочатку став 
таким, як ми. І зробив Він це, щоб ми могли стати подібними до Нього.

Тож давайте, поперше, дякувати Богові, що Він зійшов до нас у Хрис ті 
й звертається до нас зрозумілим для нас чином. Подруге, давайте вчитися 
благовіствувати, люблячи людей і намагаючись зрозуміти їх. Амінь.

Юрій ГРИЦАН, м. Благовєщенськ

Р О З Д У М И  Н А Д  С Л О В О М Т О Ч К А  З О Р У
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Але Бог зумів колись зняти для Петра захист в'яз-
ниці. Рука цього Бога не скоротилася й сьогодні! Зна-
ючи це, ми очікували вказівок від нашого Гос пода. 
Він, вірили ми, почує наші молитви. І Він почув! Два 
тижні тому ми отримали лист із табору в місті С., де 
залишалася невелика група братів із числа старих 
військовополонених. Вони просили: «Пришліть до нас 
двох гарних проповідників. Комендант дозволив нам 
проводити зібрання для червоноармійців і  навіть 
обіцяв надати для цього приміщення театру». Це був 
однозначний заклик. За прикладом із 13-ї глави кни-
ги Дій апос то лів, ми обрали двох братів, і вже наступ-
ного дня вони, супроводжувані нашими молитвами, 
вирушили в дорогу.

Прибувши в табір, вони, звичайно ж, у першу чергу 
попрямували до братів, радості яких не було меж. По-
тім вони пішли до коменданта. Прочитавши складе-
ний нашою місією супровідний лист, він вельми охоче 
дав свій дозвіл. Брати-табірники були знайомі комен-
данту з часу їхнього попереднього перебування в та-
борі, і він знав, що вони чинять досить сприятливий  

вплив на своє оточення. У бесіді зі 
мною рік тому комендант зізнав-
ся: «Ах, якби весь табір складався 
тільки з баптистів!»

Отже, Гос подь допоміг нам. Те-
пер треба було взяти другу пере-
шкоду в особі «його більшовицько-
го превосходительства» товариша 
генерала Г. Брати-табірники вже 
встигли ознайомитися з  етике-
том Радянської Росії і, відповідно, 
проінструктували новоприбулих 
наших братів: «Звертаючись до 
нього, називайте його тільки "то-
вариш генерал". Ніяких "ваше пре-
восходительство", "пан" або щось 
на кшталт цього». Командувач був 
енергійною людиною з представ-
ницькою зовнішністю, одягнений 
у черкеську військову форму. Він 
прий няв обох посланців Євангелія  

у  своєму штабному бараку вельми привітно. Поса-
дивши їх, він запитав, чого вони хочуть.

– Товаришу генерале, ми приїхали, щоб провести 
тут кілька релігійних зібрань. Ми хочемо проповіду-
вати нашим друзям Євангеліє!

– Та будь ласка! Проповідуйте! У нас зараз повна 
свобода: кожен може вірити або не вірити у що хоче. 
Тільки прошу вас, після зборів залишайте час для за-
питань і відповідей, оскільки наші товариші вже від-
викли наосліп вірити авторитетам.

– Із задоволенням! – відповіли наші брати і, подя-
кувавши генералові, розпрощалися.

Так привітно їхні ко лиш ні пани начальники 
з ними не поводилися. Мабуть, новий час приніс із 
собою і щось хороше!

Вірний Гос подь прекрасно вів до цих пір, залиша-
лося подолати ще третю перешкоду – знайти відпо-
відне приміщення для зібрань. Перша спроба була 
невдалою. У  Своїй милості Гос подь іноді допускає 
в нашому житті невдачі й дозволяє робити невірні 
кроки, щоб потім відкритися нам у ще більшій славі. 
Приміщення театру нам не давали.

– Та це ж усе дурниця, про що ви там збираєтеся го-
ворити, – сказали нам товариші з театральної трупи, 
дізнавшись про наші наміри. – До того ж у нас репети-
ції та вистави. Нам самим потрібне це приміщення!

У травні цього року  
(1920. – Ред.) я відвідав 
принца Карла, пре-
зидента Шведсько-
го Червоного Хреста 

в Стокгольмі. Моє звернення до цього 
благородного аристократа й  філан-
тропа мало наступну мету: просити 
зробити все можливе зі шведського 
боку, щоб нещасні німецькі та росій-
ські військовополонені могли поба-
чити свою батьківщину цього року. 
У  відповідь мені було сказано: «Не-
зважаючи на величезні труднощі, 
ми зробимо все, що в  наших силах, 
у надії, що нам вдасться до настання 

поляки відбили натиск нападників. Розбиті війська 
Троцького кинулися назад. Частині з  них, близько 
п'ятдесяти тисячам осіб, вдалося врятуватися через 
кордон Пруссії; переправлені в Німеччину, вони за-
повнювали тепер спорожнілі табори для військово-
полонених.

А це ставило перед нашою місією нову задачу! Ми 
розуміли це. Але що ж робити? Наш досвід у цій галузі 
був досі здебільшого невтішним: в одному таборі, що-
правда, в найбільш «червоному», з нашими братами 
обійшлися доволі недружелюбно, зробивши подальше 
проведення зібрань прос то неможливим. Чи пустять 
взагалі наших посланців у табори? Адже в газетах для 
заспокоєння публіки повідомлялося, що нові табори 
для червоноармійців суворо ізольовано через загрозу 
поширення епідемії та ведення пропаганди.

зими переправити на батьківщину 
по шістдесят тисяч людей із кожно-
го боку. Більшого за таких сумних 
транспортних умов ми зробити не 
зможемо».

Але Бог змилувався над нещас-
ними. На даний момент на батьків-
щину вже відправлено близько ста 
тисяч полонених, а останній ешелон 
із нашими німецькими земляками 
має прийти з Сибіру в грудні. Проте 
в тутешніх таборах залишається ще 
дуже багато російських військово-
полонених. Причина в  наступному: 
навесні спалахнула війна між Росією 
та Польщею, і російські дивізії в дуже 
стрімкому темпі рушили до воріт 
Варшави й уже наблизилися було до 
наших кордонів. Здавалося, Польща 
зазнала поразки. Але тут, несподівано 
для більшості, але не для обізнаних, 
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впритул один до одного, стояли близько п'ятисот чо-
ловіків у яких тільки можливо й неможливо уніфор-
мах, з капелюхами на головах і цигарками в роті, не-
терпляче штовхаючись і щось бурмочучи.

Брат М. відкрив зібрання. Коротко пояснивши 
мету зустрічі, він сказав:

– Перш ніж читати Слово Боже, у  нас прий нято 
просити в Нього, Творця і Гос пода світу, благословен-
ня. Тож давайте помолимося!

Натовп принишк. Деякі навіть стягнули шапки 
й прибрали цигарки. Більшість, однак, нічого не розу-
міючи, лише з цікавістю дивилася на мовця. Такого 
вступу до молитви вони в своїй церк ві не чули. Брат 
помолився гаряче й щиро, по-дитячому прос то й ко-
ротко. Потім він, відкривши свою улюблену Біб лію, 
подаровану йому шведськими братами, довгоочіку-
вану Біб лію – з паралельними місцями, кишенько-
вого формату, – прочитав текст із Другого послання 

коліна, сльози потекли по суворих 
щоках солдатів.

Зібрання закінчилося. Брати ого-
лосили:

– Якщо хто хоче дізнатися доклад-
ніше про шляхи до примирення, при-
ходьте взавтра вранці в приміщення 
в банному будиночку, де брати прово-
дять свої зустрічі. Наступне пуб ліч не 
зібрання буде взавтра ввечері. А хто 
хоче отримати Євангеліє або іншу 
хрис тиянську літературу, підходьте 
сюди, до столу.

Після цих слів сталося щось не-
ймовірне. Увесь натовп кинувся до 
столу, на якому знаходилися пакети 
з книгами.

– Дайте, будь ласка, й мені!

стали свідками того, яке сильне враження справила 
проста промова проповідників на деяких офіцерів, 
які побували на зустрічі. Обговорюючи між собою пе-
режиту подію, вони говорили приблизно те ж саме, 
що нам відомо з Нового Заповіту: «Що це таке? Адже 
це неосвічені люди, судячи з їхнього вигляду та ма-
нери висловлюватися, але при цьому вони говорять 
із такою силою, що волосся дибки встає!»

Наступного дня, із самого ранку, солдати, один за 
одним, почали приходити в молитовну кімнату – то 
з  якимось запитанням, то з  проханням: «Чи можна 
отримати Новий Заповіт?», «А коли буде наступне зі-
брання?» тощо. Але хто знайомий із характером ро-
сійської людини, той знає, що це був тільки привід, 
щоб залишитись і послухати Слово Життя. І це їхнє 
бажання із задоволенням виконувалося. Спілкування 
тривало до п'яти годин: у звичайному дерев’яному ба-
раку слава Божа відкривалася набагато яскравіше та 
прекрасніше, ніж у якомусь розкішному соборі в Росії 
при свічках та ароматі ладану. «І це природно, – зазна-
чив брат М., – адже для нашого Гос пода теж не знайш-
лося іншого місця, як тільки в яслах у хліві, далеко 
від столичної пишноти».

Другого вечора зібрання пройшло так само спокій-
но та благословенно, як і першого. Обидва брата знову 
проповідували: один на текст із 2-ї глави книги Дій 
апос то лів, інший – із Євангелія від Матвія, 7:22–29.

Після заключної молитви було оголошено, що бра-
ти сьогодні від’їжджають із табору й  повертаються 
у Вернігероде. У відповідь із залу в унісон прозвучало 
сердечне «спасибі!» і «до побачення!». Багато людей зі 
сльозами на очах прощалися з братами, що з'явилися 
до них, наче ангели Божі, в їхньому полоні та нужді. 
Брати виїжджали з табору з молитвою в серці про те, 
щоб Бог знову зібрав тут для Себе групу вірних учнів 
і свідків, як Він уже робив це раніше.

Для нас цей випадок – новий доказ того, що в Гос-
пода є особ ли ві плани щодо російського народу. Хіба 
Він, що заклав у серці людини спрагу й прагнення до 
істини й миру, не знайде шляхів Свої плани здійсни-
ти? Хіба це не завдання Церк ви Божої на землі? Наша 
відповідальність, як у притчі про доб рого самаряни-
на, – допомогти народу в справжньому самарянсько-
му дусі, народу, який потрапив до вбивць у букваль-
ному сенсі цього слова, вилити йому на рани «масло 
та вино»  – Євангеліє нашого Гос пода, Який пролив 
Свою кров і послав Духа Свого, щоб світло Його ми-
лості засяяло й  для народів Сходу. Тоді, за чинним 
у Царстві Божім законом взаємозв'язку всіх членів 
Тіла, благословення повернеться й до нас, і до інших, 
як написано: «…І поблагословлю Я  тебе… і  будеш ти 
благословенням».

Тому – «Світло Сходу!»

Вільного барака теж не було. Що ж 
робити?..

І тут Гос подь спрямував нашого 
брата М. у їдальню, де, як йому було 
відомо з  минулих часів, було вели-
ке вільне приміщення. І дійсно, його 
очікування справдилися. Товариш 
керуючий, який перебував там, зви-
чайно, теж висунув своє «але», хоч 
і  був, як він стверджував, релігій-
ною людиною. Він сказав, що вдень 
це приміщення використовується – 
там працює магазин. А коли брат М. 
сказав, що кімната потрібна тільки 
вечорами, він усе одно продовжував 
шукати причину для відмови, за-
явивши, що там немає освітлення. 
Але й тут наш брат знайшов що від-
повісти: для зовнішнього освітлення 
в них є карбідна лампа й свічки, а все, 
що потрібно для внутрішнього освіт-
лення, буде дано їм через Слово Боже 
і Духа Святого.

Досягнувши, з  Божою поміччю, 
домовленості, він міг тепер спокійно 
йти обідати. У цей час інші брати, які 
вже давно пообідали, оголошували по 
бараках:

– Сьогодні ввечері відбудеться ре-
лігійне зібрання з проповіддю та де-
батами!

Залишок часу до зібрання брати 
провели в  старанній підготовці: став-
ши навколішки, вони гаряче молилися, 
просячи Гос пода наповнити їх Духом 
і силою. Вони знали з досвіду, яке важке 
стояло перед ними завдання: благові-
ствувати простим, неосвіченим селя-
нам у погано освітленому приміщенні, 
без лавок... Чого було очікувати від огру-
білої від війни солдатні?..

На думку спадали підбадьорли-
ві вірші зі Священного Писання: «Не 
бійся, мала черідко»; «Дана Мені вся-
ка влада на небі й на землі. Тож ідіть, 
і  навчіть всі народи…» У  тому числі 
й  бідолашні більшовицькі!.. Скільки 
життя й підбадьорення приносять ці 
слова в таку годину!

Скоро сім. Час іти. Уже на підході 
до бараку видно: народу битком на-
бито! Насилу наші брати пробилися 
всередину, до збитого з дощок столу, 
що слугував за кафедру. Брати-табір-
ники вишикувалися по обидва боки, 
щоб співати псалом. Перед ними, 

до коринтян, 5:12–21, про примирення з Богом. Потім 
сказав коротеньку промову:

– Ми вже примирилися з Богом, вхопилися за Його 
руку, простягнуту нам із любов'ю Божою в Ісусі Хрис-
ті. А тепер Він посилає нас до вас сказати вам і про-
сити вас: зробіть це й ви! Примиріться з Богом, і ви 
станете вільними та щасливими людьми!

Хвилювання прокотилося натовпом. Дух Божий 
діяв. У декого на очах з'явилися сльози. Після корот-
кого гімну слово взяв брат Г. Він прочитав із Євангелія 
від Івана, 15:12–14: «Оце Моя заповідь, – щоб любили 
один одного ви, як Я вас полюбив! Ніхто більшої любо-
ви не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів 
своїх. Ви друзі Мої, якщо чините все, що Я вам запові-
дую». Простими словами він описав розп'яту Любов, 
яка віддала Своє життя не тільки за Своїх друзів, але 
й за нас, хоча ми колись були, а за своєю натурою все 
ще залишаємося, Його ворогами.

Хвилювання зростало. Молот Слова Божого в поєд-
нанні з вогнем Божої любові торкався зачерствілих 
через війну та революцію сердець грішників. І коли 
брати закликали до заключної молитви, жоден капе-
люх уже не залишався на голові, багато хто впав на 

– І мені!
– І мені теж!
Як хліб роздають зголоднілим ді-

тям, так тут зголоднілі за істиною бід-
ні душі жадібно хапали окремо видані 
книги Біб лії і трактати. Уся літерату-
ра вмить розійшлася, і  розчаровані 
табірники заспокоїлися тільки після 
твердої обіцянки братів від ра зу після 
приїзду в  Вернігероде надіслати ще. 
Як сказав пророк: «Ось дні настають, – 
говорить Гос подь Бог, – і голод пошлю 
Я на землю, не голод на хліб, і не спра-
гу на воду, але спрагу почути Гос подні 
слова» (Ам. 8:11). Такі піднесені момен-
ти назав жди закарбувалися в пам'яті.

Усі спокійно розійшлися по бара-
ках. Усе пройшло мирно, без запере-
чень і збурень. Проповідь ніхто не пе-
реривав. Усі підкорилися повчанням 
Духа Божого, Котрий був присутній на 
зібранні. Повертаючись після зібран-
ня в  барак, кілька братів мимоволі  
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дес – одна з найбільш нав'язливих. 
Читачі Біб лії знають про бажання 
учнів Ісуса: «Гос поди, – хочеш, то 
ми скажемо, щоб огонь зійшов 
з неба та винищив їх, як і Ілля був 
зробив» (Лк. 9:54). А справді, як би 
здорово було! Ілля захоплював їх 
своїми здібностями супергероя. 
Та й  то правда, коли ми згадує
мо цього могутнього пророка, то 
перед очима постають вражаючі 
картини: побоїще на горі Кармел, 
вогонь, що зійшов із неба на солда
тів, яких послав цар Ахав.

Могутній герой – мрія людства. 
А ще доб ре б мати владу й над не
земними істотами: «А ті Сімдесят 
повернулися з  радістю, кажучи: 
"Гос поди, – навіть демони корять
ся нам у Ім'я Твоє"» (Лк. 10:17).

Коли в  країні Рад почалися 
глобальні зміни, то комерційним 
напрямком, що найбільш стрімко 
розвивався, стала галузь містич
них послуг. Відкривалися числен
ні курси з прискореного виявлен
ня екстрасенсорних здібностей 
у будького, хто був готовий опла
тити недешевий тренінг (утім, і за
раз не заросла «народная тропа» 
до цих «освітніх» центрів). «Як по
бачив же Симон, що через накла
дання апос то льських рук Святий 
Дух подається, то приніс він їм 
гроші, і  сказав: "Дайте й  мені таку 
владу…"» (Дії, 18–19). Читачі Біб лії 
знають, чим закінчився цей торг.

Дійсно, якщо реальна влада ку
пується, то й  містичну теж можна 
прикупити. А  разом із нею і  доб
робут, і  авторитет, і  повне благо
получчя. Однак плата за чудовий 
дар усе ж існує. Сто п'ятдесят років 
тому хлопчина з обозу заплатив за 
нього вічним спасінням.

* * *
Діла апос то лів Нового Заповіту 

та пророків Старого досі вражають 
уяву. Однак перечитаймо біографії 
великих чудотворців. Життя Пет
ра, Павла, Івана, Іллі, Єремії, Єзе
кіїля було жахливим з  точки зору 
«нормальної» людини, не тільки 
за мірками сучасного західного  
суспільства, де безпека та здо

ров'я на першому місці, але й для 
того, давнього, часу. Коли уявля
єш, чого вони зазнали, стає ясно: 
навіть одного епізоду нам виста
чило  б на все життя. Нескінченні 
поневіряння, не про особняки 
мова  – голову ніде прихилити. 
Злидні. Переслідування, торту
ри, хвороби. Мученицька смерть. 
Чому? Хіба, володіючи здатністю 
зцілювати й воскрешати, зупиняти 
дощ і знову викликати його, дізна
ватися про задуми чужоземного 
царя та бачити невидиме, не мог
ли вони створити собі щастя?

Ні, не могли, оскільки все їхнє 
життя, усе їхнє служіння, їхні по
мисли та мрії були присвячені 
Спасителю світу й проголошенню 
Євангелія. Тому «інші бували ска
товані, не прий нявши визволення, 
щоб отримати краще воскресіння; 
а інші дізнали наруги та рани, а та
кож кайдани й в'язниці. Камінням 
побиті бували, допитувані, пере
пилювані, умирали, зарубані ме
чем, тинялися в овечих та козячих 
шкурах, збідовані, засумовані, ви
терпілі. Ті, що світ не вартий був 
їх, тинялися по пустинях та горах, 
і по печерах та проваллях земних» 
(Євр. 11:35–38). Не про скарби 
тлінні, не про владу над натовпом, 
не про затишок і безпеку турбува
лися герої віри.

Сучасні хрис тияни часто зі
тхають, що «час чудес минув». 
Поперше, не минув. Кожен із нас 
був і  свідком, і  учасником чудо
вих проявів Божої сили. Подруге, 
будьмо чесні (дуже чесні) перед 
собою: яким є насправді прагнен
ня до надприродних здібностей? 
Ефектний вплив на глядачів? До
каз власної значущості? Матері
альна вигода?

«Бог чуда чинив надзвичайні 
руками Павловими... і  славилося 
Ім'я Гос пода Ісуса» (Дії, 19:11, 17). 
Якщо в  нашому житті вся слава 
віддається Хрис ту, тоді воно спов
нене чудес.

Надія ОРЛОВА

Б
уран розігрався не на 
жарт. Крізь снігову пелену 
не було видно не тільки 
головного коня обозу, але 

навіть і  того, що йшов безпосеред
ньо попереду. Мужики щільніше 
куталися в  овчинні кожушки й  міц
ніше тримали в руках віжки.

– Гей, православні, можна з  ва
ми? А  то боюся збитися зі шляху. 
Тоді точно загину,  – долинуло рап
том крізь вітер, і несподівано на до
розі виникла фігурка худорлявого 
мужичка.

– Що ж, місця не шкода, дорога 
не куплена. Іди з нами.

Поступово заметіль стихла. Біла 
безмовність розкинулася навколо. 
До ночівлі залишалося ще кілька 
верст, але коні заспокоїлися, тож 
люди були впевнені, що благо
получно дістануться місця відпо
чинку.

Подорожній, що прибився до 
них, крокував попереду, в  голові 
обозу. Раптом абсолютну тишу, яка 

буває лише після бурі, розірвало 
протяжне іржання кобили, що йшла 
останньою. Тут же їй відповів перед
ній кінь. Ніхто з  мужичків не звер
нув уваги на цей «діалог», а  чужи
нець несподівано сказав:

– В останньої коняки занадто за
тягнута супоня, їй важко, вона зади
хається, скоро відставати почне.

Ті, що йшли поруч, недовірливо 
і  з підозрою покосилися на ньо
го, помовчали, а  потім один з  них, 
ступивши вбік і  пропустивши вози 
мимо, дочекався останнього. Ог
лянувши коняку, переконався, що 
справи так і обстояли, як сказав не
знайомець, – кобила закидала голо
ву, намагаючись вдихнути як слід.

Серед мужиків, які йшли в місто 
на ярмарок, був хлопчина років ві
сімнадцяти. Подія в дорозі так його 
вразила, що, дочекавшись слушної 
нагоди, він несміливо підійшов до 
присталого мужика й запитав, як це 
він уміє розуміти мову тварин. Про 
що була розмова цих двох, не знає 

ніхто. Незабаром подорожній якось 
непомітно відстав і загубився.

Минули роки. Хлопчина змужнів, 
одружився, обзавівся дітьми й став 
відомий на всю околицю та за її ме
жами як сильний чаклун, що знімає 
пор чу, зачаровує і відворожує, може 
дати раду з  будьякого питання, ви
лікувати від будьякої хвороби. У се
лян мав незаперечний авторитет, 
викликаючи в когось страх, у когось 
таємну за здрість, у  когось не при
язнь, але зав жди й усюди демонстра
цію підлещування та догідливості. 
Його будинок був найбагатшим 
в окрузі, і життя, здавалося, дарува
ло тільки радість. Щоправда, смерть 
його була страшною – більше тижня 
так кричав і стогнав, що навіть рідні 
не могли перебувати з  ним в  одній 
хаті.

* * *
Люди мріють про чудеса...
Люди мріють про чудеса, які мог

ли б творити самі: передбачувати  

майбутнє, зцілювати будьякі хво
роби, управляти природними сти 
хіями, зводити вогонь із неба. Піс
ля безсмертя це друга за значимістю 
мрія людства. Краще, звичайно, мати 
і те, й інше. Про ці заповітні мрії свід
чить уся історія цивілізації.

Давнє мистецтво зображувало 
богів, по суті, як надлюдей, що во
лодіють безсмертям і  всевладдям. 
Їхні величні статуї – не тільки данина 
шани верховним істотам, але й  ви
раз захоплення союзом безсмертя 
та надприродної сили. Міфологічні 
сюжети плавно перетекли в творін
ня майстрів Відродження, також ви
кликаючи захоплення та за здрість. 
Багато супергероїв того часу зараз 
забуто, і на зміну древнім прийшли 
нові.

У наші дні надлюди не менше 
популярні, ніж в  епоху Античнос
ті, Середньовіччя, Відроджен
ня. Навіть у  соцреалізмі, в  якому 
надзвичайно важко знайти описи 
туманних мрій, мрія про суперге
роїв присутня. Наприклад, у  кни
гах письменникафантаста Івана 
Єфремова. Його «Лезо бритви» 
оповідає начебто про радянських 
людей, проте вони володіють уні
кальними здібностями  – гіпно
зом, цілющою силою, володіють 
короною, яку Олександр Маке
донський знайшов в Індії і яка на
діляла людину чарівною силою. 
Або знаменитий Іхтіандр  – люди
нариба, створений уявою Олек
сандра Бєляєва. Ще є  дитячий 
фільм «Ох вже ця Настя» (1972). 
Мало хто його пам'ятає, але піс
ню про лісового оленя, який може 
понести в  чудову оленячу країну, 
чули всі. Непосидюча головна ге
роїня, дівчинкатретьокласниця, 
у класі – ізгой, йоржиста, не схожа 
на інших дітей. Коли її не прий
няли до піонерів, вона уявила, як 
заходить у  школу з  величезною 
чорною пантерою й  усі в  страху 
завмирають (і, напевно, тут же за
прошують до лав Всесоюзної ор
ганізації).

Взагаліто ідея наводити по
рядок і  відновлювати справедли
вість за допомогою каральних чу
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Уже в ранній молодості Ана 
знала напам'ять значну 
частину Корану. Її батько 

був імамом. Дівчинка часто ста-
вила йому запитання. Він не сум-
нівався в тому, що хрис тияни, «не-
вірні», потраплять до пекла. Але 
чи потраплять на небо мусуль-
мани  – цього він сказати не міг. 
«Лише Аллаху відомо»,  – говорив 
він. Це змусило дочку замислити-
ся й почати шукати відповідь…

В одинадцять років Ана вперше 
почула про Хрис та від дочки своєї 
вчительки. Вона ставила багато за-
питань – до тих пір, поки мати подру-
ги не виклала їй Євангеліє. Перші 
вірші Євангелія від Івана особ ли во 
торкнулися її серця. Ані захотілося 
мати Біб лію, але їй не дали  – вчи-
телька не хотіла проблем із батьком 
дівчинки. Проте Ані розповіли бага-
то історій про Ісуса. Після цього дів
чинка почала ставити батькові ще 
більше запитань. Врештірешт його 
відповіді стали все частіше зводи-
тися до одного: «Мусульманин не 
переймається такими запитаннями. 
Такі запитання підіймають тільки не-
вірні».

Нарешті все це, у тому числі й за-
питання, у  що вірять хрис тияни, 
батькові неабияк набридло, і  він 
вирішив видати чотирнадцятирічну 
дочку заміж за лікаря, який був на-
багато старший за неї. Ана мріяла 
закінчити школу, і  їй зовсім не хоті-
лося заміж, тому вона впродовж ба-
гатьох днів ховалася від батька, тож 
йому довелося відмовитися від сво-
го плану.

Підозрюючи, що Ана підтримує 
контакт із хрис тиянами, імам зробив 
іще одну спробу видати дочку заміж. 
Цього разу за багатого родича з Са-
удівської Аравії, що гостював у  них. 
Ана знову сховалася, а  її тітка роз-
повсюдила слух, ніби «обранець» 

Як дочка імама Ана*  
знайшла в Ісусі Христі

відповіді на свої запитання.

страждає на ігрову та алкогольну 
залежність. Дівчинці знову вдалося 
уникнути весілля.

Ана продовжувала читати Біб лію. 
У  сімнадцять років вона присвяти-
ла своє життя Ісусу й пуб ліч но спо-
відувала віру в  Хрис та і  Бога Біб лії. 
Батько бив її, називав «невірною». 
Він знову вирішив видати її заміж, 
і йому це вдалося. Закінчити школу 
вона не змогла.

Чоловік любив Ану. Через два роки 
після весілля в них усе ще не було ді-
тей, тому свекруха дедалі частіше об-
рушувалася на Ану з  причіпками та 
знущанням. Але несподівано Бог по-
дарував Ані двійню, хлопчиків.

Чоловік її був підприємцем. Він 
дозволив і дружині заснувати влас-
ну справу. Бізнес розцвів, і Ана най-
няла кількох працівників.

Під час прибирання хатня робіт-
ниця знайшла в будинку Біб лію. Ана 
спочатку заперечувала, що це її Біб
лія, але потім зізналася чоловікові, 
що вірить в Ісуса Хрис та і читає Сло-
во Боже. Чоловік спочатку підтримав 
її, але врештірешт про це дізналися 
свекруха та батько Ани. Батько за-
жадав покарання, і чоловік мав від-
реагувати. Він вирішив убити дру-
жину, але Ані вдалося втекти. Тоді 
чоловік пішов від неї, залишивши  
її одну з двійнятами. Ана залишила-
ся без чоловіка й без свого бізнесу. * Ім’я змінене.

Хрис тиянська віра дочки стала 
ганьбою для батька. Він постійно 
дорікав її: «Тобі так доб ре жило-
ся, ти була багатою. А  тепер через 
свою віру ти втратила все». Стано-
вище ставало все важчим, і батько, 
врештірешт, вигнав жінку з дітьми 
з  дому. Її матері, яка зав жди стоя-
ла на боці дочки, тоді вже не було 
в живих.

Сьогодні Ана свідчить: «Мій шлях 
був важким, і  моє проходження за 
Хрис том було пов'язане з великими 
стражданнями. Але Бог вірний! Він 
подарував мені двох синів, які при-
носять мені величезну радість. І Бог 
довірив мені служіння – благовісти-
ти мусульманам Євангеліє».

Ана знайшла духовну родину 
в  хрис тиянській церк ві на півночі 
країни. Добре знаючи Коран і Біб
лію, глибоко затверджена у  вірі 
в  Ісуса Хрис та, Ана може тепер да-
вати багатьом мусульманам відпо-
віді на їхні запитання. У двох навко
лиш ніх селищах вона опікується 
групами жінокхрис тиянок.

Її батько помер, але Ана була ща-
слива, що перед смертю він прими-
рився з нею.

П Е Р Е Ж И Т ЕП Е Р Е Ж И Т Е

Т анцювати я любив від 
дитинства. Бачачи мій 
великий інтерес до 
цього, батьки відвели 

мене в  танцювальну школу. Там 
я почав осягати секрети мистец-
тва. Особливо мені подобалися 
наші національні танці. Згодом 
я став професійним виконавцем 
народних танців, а  потім одним 
із найвідоміших танцівників 
країни. Ми часто гастролювали 
світом. 

Одного разу ми були в  турне 
за кордоном. Ми виступали в од-
ному з  найбільших концертних 
залів. У приміщенні не залиша-
лося жодного вільного місця. 
Після кожного виступу бурхливі 
оплески публіки довго не вщуха-
ли. Глядачі вимагали виконання 
все нових і  нових танців. Нат-
хнений успіхом, я неодноразово 
виходив на сцену. Під час одного 
з танців я стрибнув угору майже 
на два метри і невдало призем-
лився – упав на коліна. Я відчув 
жахливий біль і  втратив свідо-
мість.

При йшов до тями в  клініці. 
Лікарі сказали, що в  мене одне 
коліно просто зламане, а друге – 
вщент роздроблене. Одну ногу до-
ведеться ампутувати. Якщо цьо-
го не зробити, можуть виникнути 
серйозні проблеми. Мені також 
сказали, що на всі ці операції буде 
потрібно багато грошей. Я назва-
ної суми не мав. Я був у відчаї. Що 
я буду робити без ноги? Танцюва-
ти – це все, що я вмію.

Зрештою, я  був змушений 
змиритися зі своєю інвалідні-
стю. Я  звернувся до друзів, щоб 
допомогли зібрати необхідну для 
операцій суму. Всі допомагали 
в міру сил і можливостей. Але ми 
не змогли зібрати й половини.

Одного разу друзі запросили 
мене в сусіднє місто. Вони орга-
нізували благодійний концерт, 
щоб зібрати гроші мені на ліку-
вання. Вони хотіли, щоб і  я був 
присутній. Друзі відвезли мене 
на автовокзал і посадили в авто-
бус. Перш ніж залишити автобус, 
один із них дав мені книгу й ска-
зав: «Це Біб лія. Ти можеш читати 

її в дорозі. Я вірю, що це допомо-
же тобі». Я  взяв книгу. Звичай-
но ж, я не вірив, що книга може 
мені допомогти. Нарешті автобус 
рушив.

Ми їхали довго, і, незважаючи 
на те що я соромився оточуючих, 
я  все-таки почав читати. Я  чи-
тав про Ісуса, Який зціляв бага-
тьох людей. Раптом я  помітив, 
що й  сам став сподіватися, що 
зцілюся, прочитавши про Ісуса, 
Котрий воскрешав мертвих і зці-
лював хворих. Читаючи, я немов 
розмовляв із Ісусом Хрис том. 
Я бачив і відчував Його поруч із 
собою. У  серці запанував мир. 
Я чув голос Ісуса. Він сказав мені: 
«Прийдіть до Мене, усі струдже-
ні та обтяжені, і Я вас заспокою». 
Я  почав розповідати Ісусу про 
своє горе: «Я знаю, що Ти бачиш 
мене, Ти зі мною, чуєш мої бла-
гання і  врятуєш мене від цього 
болю. Я вірю в Твої чудеса. Пока-
жи й мені ці чудеса». Під час цієї 
молитви все моє тіло стало га-
рячим. Неначе хтось облив мене 
окропом. Гос подь сказав мені 
доб рим голосом: «Підведися! Твої 
молитви прий няті». Усе це від-
бувалося зі мною ніби у сні. Рап-
том водій торкнувся мого плеча 
й  сказав: «Брате, ми приїхали, 
будь ласка, вийди з автобуса».

Я витер піт з обличчя, узяв 
сумку й ви йшов з автобуса. Я ви-
йшов з автобуса! Раптом я почув, 
як мене хтось кличе. Це був во-
дій. Він підійшов до мене, глянув 
із подивом і подав мені милиці. 
«Брате, ти забув їх в  автобусі». 
Оце так! Я забув, що ходив на ми-
лицях! Я не взяв милиці й сказав 
водієві, що вони мені більше не 
потрібні і що він може віддати їх 
тому, хто їх потребує.

Даніель ГЕРБЕР
Джерело: Livenet.

Переклад з німецької Марії ВІНС

Свідчення записав
Рамиль ХАСАНЛІ
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ся зупинитися на узбіччі, на околиці 
міста, тому що очі вже не бачили до-
роги, а метрів за 200 починалася тра-
са, по якій потрібно було їхати на вели-
кій швидкості. Я сиділа й плакала.

Минуло сім годин. Я вже вдома, 
але й зараз усе ще плачу... Приїхала 
додому. У поштовій скриньці – ваш 
черговий журнал. Розгорнула, про-
читала кілька статей. На с. 22 по- 
бачила знайомі слова: «Не бійся, 
з тобою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог 
твій! Зміцню Я тебе, і тобі поможу, 
і правицею правди Своєї тебе Я під-
тримаю» (Іс. 41:10). Це правда! Бага-
то-багато разів ці слова справджува-
лися в моєму житті.

Одного разу, в дуже важкий пе-
ріод, коли я проходила черговою «до-
линою випробувань», я кілька разів 
почула ці слова. Вночі. У порожній 
кімнаті. Вони прозвучали так голос-
но, що розбудили мене. Ці слова під-
няли мене. Змусили, просто змусили 
повірити, що Бог мені допоможе! 
І Він допоміг. Як і написано в свід-
ченні Нурлана Беркітова: труднощі 
й випробування тривають якийсь 
час, і ми не знаємо, коли вони закін-
чаться, але Бог проводить нас через ці  

Вітаю вас, співробітники місії 
та журналу «Віра і життя»!

Сьогодні в моєму житті настав чер-
говий день спогадів, переживань і особ-
ли вої близькості з Богом і подяки Йому 
за те, що Він робить у моєму житті 
й у житті моєї родини. Причому спо-
гади нахлинули несподівано, в дорозі: 
за кермом автомобіля, який досі вірно 
служить моїй родині й який я отримала 
в подарунок завдяки вам.

Я не знаю, як висловити свої по-
чуття... Я поїхала в місто за ліками для 
мами і, коли поверталася, в пам'яті 
несподівано почали спливати карти-
ни з минулого: як кілька людей з мі-
сії з братом з Естонії приїхали до нас 
у Латвію в гості. Вони запитали, чи 
є в нас гараж і машина. І за півроку 
в гараж в'їхала чудова красуня яскра-
во-червоного кольору! Почали згаду-
ватися різні деталі цієї історії: шля-
хи-дороги цієї машини, різні люди, 
попутники й сусіди, яких вона підвез-
ла за ці... Скільки років? Порахував-
ши, я зрозуміла: через два місяці буде 
вже 10 років! Кругла дата! Я почала 
молитися за її ко лиш ніх власників, 
і з очей потекли сльози. Мені довело-

Бог знає, зміцнює і підтримує – 
і Сам, і через рідних, друзів і сусідів, 
а сьогодні й духовно – через ваш 
журнал! Відкриваються досі невідомі 
джерела. Бог має силу зміцнити й вас 
так само, як і мене. Спасибі, дорогі, 
що ви є. Що ви були і є в моєму житті, 
в моїй пам'яті.

Життя – воно таке коротке, і не зна-
єш, коли воно перерветься. Тим більш, 
що в усьому світі зараз лютує цей під-
ступний «ковід». І мені хочеться, щоб 
ви знали, що ви дуже багато для мене 
важите, що десь далеко-далеко є ті, хто 
молиться про вас і дякує Богові за вас. 
Нехай і для вас відкриються джерела 
Божих благословень!

Також передайте, будь ласка, по-
дяку ко лиш ній власниці моєї «поло» 
Трауде Буркхардт із Хеммінгена. 
Я згадую і благословляю її. І також 
тих двох братів по вірі (не знаю їхніх 
імен), які потрудилися при переве-
зенні машини в Латвію. Це такий дов-
гий шлях! Тільки тепер я це починаю 
розуміти. Нехай благословить їх Гос-
подь і відплатить за цю працю! Якщо 
можливо, напишіть пару рядків про 
них, чи живі, здорові, і про Трауде 
теж. Передайте їм мої щирі побажан-
ня доб ра. З Богом!

З повагою, 
Ірина АНТОНОВА, Латвія

P. S. 
Так, зовсім забула, але сьогодні рап-

том згадала. Минулої зими в Латвії 
проходили різдвяні заходи з подарунка-
ми для літніх людей. І моїй мамі такий 
дістався! Я вирізала етикетку, яка була 
наклеєна на коробці (див. фото). Дуже 
симпатичні обличчя! Тепер вони сто-
ять в моїй кухонній шафі. Напис Liсht im 
Osten («Світло на Сході») видався знайо-
мим. Світ тісний! Кілька коробок при-
везли в наше село, і я роздала їх сусідам 

та інвалідам. Один чоловік («конкрет-
ний» такий атеїст!) теж узяв подару-
нок і помітно зрадів. Нехай Бог відкриє 
його серце. Щоправда, ці різдвяні пода-
рунки приїхали до нас у Латгалію вже на 
Великдень. Зате в мене був привід сказа-
ти: «Хрис тос воскрес!»

До речі, розвозила подарунки я на цій 
самій «поло». Працює старенька, хоч їй 
уже 35 років виповнилося. 

1. Що символізують 12 каменів, узятих із Йордану  
і споруджених Ісусом Навином у Галгалі?

2. Як звали двох синів пророка Самуїла, яке служіння 
вони несли й де? 

3. До якого племені належав перший ізраїльський цар 
Саул?

4. Як звали пророка, прохання якого послати грім і дощ, 
щоб народ пізнав, який великий його гріх, Господь 
виконав того ж дня?

5. Як звали священника, який одружився на принцесі?
6. На якому інструменті грав священник Захарія під час 

освячення єрусалимської стіни?
7. Чим займався Амос, до того як став пророком, крім 

випасу овець?

8. Пропущене слово: 
«Як хто служить 
Мені, того ________ 
Отець».

9. Скільки дочок, котрі проро-
кували, було в благовісника 
Пилипа з Кесарії?

10. Хто говорив про себе, що він намагався звіщати 
Євангеліє не там, де вже було відоме ім'я Христове?

(Відповіді на сторінці 31)

випробування і робить нас сильніши-
ми, наближає нас до Себе.

Така подяка Богу! Він знає і ба-
чить усі наші потреби, виконує їх 
у міру необхідності. Я вже деякий час 
без роботи, у мене немає регулярних 
доходів, окрім пенсії мами, за якою 
я доглядаю. Здоров'я кульгає, стра-
ховки немає, чоловік теж без роботи... 
Але в нас є все необхідне, всі рахунки 
сплачені, є паливо для обігріваль-
ного котла, автомобіль заправлений 
бензином, є хліб, у мене недавно на-
віть з'явився новий телефон, коли 
відмовив старий. Одна сестра при-
несла кілька пачок прального порош-
ку. Потім з'явилися продукти. Пару 
місяців назад почав «гальмувати» 
комп'ютер – мені його полагодили 
безкоштовно. Тиждень тому несподі-
вано прийшла посилка від друзів із 
далекої країни з необхідними речами, 
які я б собі не купила. На столі стоїть 
коробка дорогих імпортних цукерок. 
А три дні тому прийшло повідомлен-
ня на Ватсап – подруга дитинства, яка 
зараз живе в Ірландії, вислала мені 
посилку з моїми улюбленими духа-
ми... Треба ж! Духи... Бог подбав на-
віть про це. Дрібниця?..

С Л І Д А М И  П У Б Л І К А Ц І Й С Л І Д А М И  П У Б Л І К А Ц І Й
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ІЛЮСТРАЦІЇ
ДО СТАТЕЙ

ВІДПОВІДЬ «КОЛЯНУ»

Герой оповідання «Колян» Юрія Сипко, опублі-
кованого в  журналі «Віра і  життя», № 5/2020, 
переймається питаннями: «Що мені робити 

тепер? Хто все-таки завідує раєм: пресвітер чи Гос-
подь Ісус Хрис тос?» Виникають іще запитання: хто 
керує пеклом? І Церк вою? 

Щоб завідувати (панувати), необхідно мати владу. 
А щоб мати владу, потрібно її отримати. Владою воло-
діє Син Людський, народжений від єврейки, обріза-
ний на восьмий день, з коліна Юдиного, тесля, бідняк 
із Назарета. І цей єврей, Ісус Хрис тос, виявився Сином 
Божим, Гос подом і Спасителем, Котрий отримав вла-
ду від Бога Отця (див. Дан. 7:14; Мт. 28:18; Об. 12:10). Клю-
чі пекла й смерті – теж у Хрис та, Месії та Помазаника 
(див. Об. 1:18). Більш того, Ісус не висвячений, а  без-
смертний, вічний Первосвященник, поставлений 
Богом Отцем по клятві (див. 
Євр. 7:21–24). Він прий має «ко-
лянів» і  говорить: «Прийдіть 
до Мене... і  Я  вас заспокою»  
(Мт. 11:28–30; Євр. 9:12–14). 
І смертні пресвітери, єписко-
пи та диякони нехай також 
мають відвагу входити у свя-
тиню до Первосвященника, 
щоб освятитися й  очистити-
ся кров'ю Його, пролитою на 
голгофському хресті, щоб не 
піти у вічність із обтяженою 
совістю.

Недаремно Син Божий прий няв людське тіло, 
висів на хресті, помер і воскрес. Він – єдиний Пас-
тир, і в Нього буде одне стадо. Служителі й усі чле-
ни церк ви залежні від Архиєрея. Кожен окремо. 
«Отакий бо потрібний нам Первосвященник: свя-
тий, незлобивий, невинний, відлучений від гріш-
ників, що вищий над небеса» (Євр. 7:26). Він і засту-
пається за нас.

Гос подь повернеться на землю. «Той Ісус, що 
вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, 
як ішов Він на небо» (Дії, 1:11). Із Сином Божим – Ісу-
сом Хрис том – чесним, щирим, вірним, люблячим, 
терплячим, справедливим, милосердним і доб рим 
гарно Коляну вечеряти (див. Об. 3:20).

Дух Святий свідчить про Хрис та й шукає слави 
Йому. Дух Святий знає, хто є  храмом антихрис-
та і  хто  – Його храмом. У  земному житті Ісуса не 
приймали як Бога, сьогодні Його не приймають 
як Людину. Тоді як Він є і Богом, і Людиною. Коли 

служитель говорить: «Хрис тос сидить», то розсла-
блюється, але коли чує: «Первосвященник ходить», 
починає озиратися (див. Об. 3:21).

«Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та 
людьми,  – людина Хрис тос Ісус» (1 Тим. 2:5). «По-
гляньте на руки Мої та на ноги Мої, це ж Я Сам! До-
торкніться до Мене й  дізнайтесь,  – бо не має дух 
тіла й костей, а Я, бачите, маю» (Лк. 24:39).

Вклонімося Хрис ту, Главі Церк ви, з  радістю та 
благоговінням!

Едуард БЮРКЛАНД, 
Фінляндія

РОЗПОВІМ ОДИН ТІЛЬКИ ВИПАДОК

Я  дякую Богові за знайомство з вами. Завдя-
ки жур налу «Віра і життя» та книзі «З дня 
на день оновлюючись» Е. Тозера я  стала 

краще розуміти Біб лію. Я  також 
зрозуміла, що Гос подь упродовж 
багатьох років стукав у моє сер-
це. У моєму житті було багато ви-
падків, коли я була на межі жит-
тя й смерті. Про один хочу розпо-
вісти. 

Сталося це 22 грудня 1999 року. 
Того дня ми з чоловіком поверта-
лися машиною з роботи додому. 
Було близько першої години но-
чі, дорога була слизькою. Ми їха-
ли вздовж берега річки і  в міс-
ці, де дорога робила вигин і нам 

потрібно було повертати, машина втратила керу-
вання, «попливла» у  бік річки і, збивши дерев'яні 
перила, перекинулась і  впала у  воду на дах. Скло 
вилетіло, і вода почала заливати салон. Я намага-
лася відстебнути ремінь, але не могла. Стала зану-
рюватися в воду і захлинатися. І все – запала тем-
рява. Я побачила кладовище, свіжу могилу, багато 
квітів і  своїх дітей. Я не пам'ятаю, хто відстебнув 
ремінь: я або це було Боже втручання. Я спливла на 
поверхню води. Біля дороги вже стояли машини 
поліції, під'їхала швидка допомога. Ми були врято-
вані. Тепер я точно знаю, що це Гос подь урятував 
нас, грішних!

Уже дванадцять років я  відвідую хрис ти-
янський гурток. Читаємо та розбираємо Слово Бо-
же. Журнал читаю від корки до корки. Мені в ньо-
му все подобається: вірші, свідчення, статті Божих 
мужів, які вже у вічності.

Тамара КУНЦ, Німеччина

ДУХ МІЙ ВІЛЬНИЙ

П ишу вам уперше. Звуть мене Денис, мені 33 роки. Вашу адресу 
я, завдяки милості Божій, знайшов у газеті «В'язень». Про себе 
багато писати не буду. У 2014 році я, звільнившись, пройшов 

реабілітацію. Того  ж року прий няв хрещення. А  за рік-два я  забув 
про свої обіцянки Богу. Гординя взяла гору. Зараз, перебуваючи знов 
у в'язниці, я відчуваю духовний голод. У нас немає літератури, і брати 
нас уже давно не відвідували. Я почав плакати перед Богом і щодня 
молився про те, щоб отримати хоча б одну книгу. Як же я зрадів, коли 
прочитав, що можу вступити вчитися на заочний хрис тиянський 
курс «Бути хрис тиянином»! Гос подь, Якого я зрадив, відповів на мою 
молитву. Хочу тепер бути вірним Йому до кінця, тому буду з радістю 
чекати від вас уроків і виконувати їх. Хочу більше пізнати Гос пода.

Мені залишилося сидіти рік і чотири місяці. Я перебуваю у в'язни-
ці, але дух мій вільний.

Денис СКОРОДЕНКО, Україна

Я ПРОЗРІВ

О тримав ваш лист і диплом про закінчення курсу «Бути хрис-
ти янином». Дякую за прекрасних шоколадних зайчиків! Зай-
чиками я, за вашою порадою, поділився з іншими. Я зав жди 

ділюся з  іншими. Бачити перед собою радісні обличчя й щасливі 
очі – це велика нагорода для мене!

Мені 50 років. Це вже мій восьмий термін. Двадцять чотири роки 
я  прожив в  ізоляції. Але завдяки спілкуванню з  вами я  прозрів. 
Я  навіть не знав, що не вмію нормально спілкуватися з  людьми. 
І лише зараз я почав цього вчитися. Дуже хочу змінитися всереди-
ні, залишивши минуле. Раніше в мене були інші попутники, зараз 
я це розумію.

Хочу й надалі спілкуватися з вами, щоб, борони Боже, мої шляхи 
не розійшлися з Божими. Коли я був у в'язниці, мені ніхто не до-
поміг змінитися, поки Бог не торкнувся мого серця. Тепер я живу 
з Ним і хочу чинити так, як Він хоче.

Василь КУЗЕМА, Україна

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В

1. Камені символізують, що ізраїльтяни перейшли Йордан 
по сухому (Нав. 4:20–22). 2. Йоїл та Авійя. Вони були 
суддями в Беер-Шеві (1 Сам. 8:1–2). 3. До племені 
Веніяминового (1 Сам. 9:21). 4. Самуїл (1 Сам. 12:17–18).  
5. Єгояда. Він був одружений на Єгосав'ат, дочці царя Єгорама  
(2 Хр. 22:11). 6. На трубі (Неем. 12:31, 35). 7. Обробляв дикі фіґовниці  
(Ам. 7:14–15). 8. Пошанує (Ів. 12:26). 9. Чотири (Дії, 21:8–9).  
10. Апостол Павло (Рим. 15:20). 
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Лише той, хто сам має в  серці своєму мир 
Божий, може приводити до Бога інших; 
той, хто бачив славу Божу в  усьому, що 

в його житті відбувалося, має від Бога в священ-
ницькій душі своїй пророче слово для втомлених 
сучасників.

Яків КРЕКЕР, 
засновник місії «Свет на Востоке»


