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К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

є еталон, коли є точка відліку, коли 
є досконале визначення чогось.

Людині, створінню найвищого 
рівня в  матеріально-духовному 
світі, вкрай необхідно знати свого 
Творця, розуміти Його задум, при-
чину всього, що існує, Його оцінку 
вчинків, життєвої позиції.

Пізнання Бога, нашого Творця, 
Котрий створив нас для Себе, для 
найближчих стосунків, є  для нас 
найважливішим. Тому що бути лю-
диною з правом творити, вплива-
ти, рухатись у вічність, не розумію-
чи сенсу існування, – безглуздя!

Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, 
що нас у Христі поблагословив усяким благословенням  
духовним у небесах, так як вибрав у Ньому Він нас  
перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі  
й непорочні, у любові.

Еф. 1:3–4
  

об розуміти сенс життя, 
розуміти навко лиш ній 
світ, розуміти доціль-

ність усього, що нас ото чує, – потріб-
но хоч скільки-небудь, хоч трішечки 
знати Творця всього існуючого.

Неможливо щось оцінювати на 
кшталт доречності, правильності 
або досконалості, якщо не знаєш, 
для якої цілі воно створене.

Ми тільки тоді можемо щось 
правильно розуміти, бути корек-
тними в оцінках, розуміти природу 
речей, визначатися з визначенням 
«морально» чи «не морально», коли 

А коли ще усвідомлювати, що 
є  відповідальність за наше життя 
перед Тим, Хто його нам дав, згідно 
з чиїм рішенням ми взагалі існуємо, 
і нічого не знати про Нього, то це рух 
навпомацки зі стовідсотковою віро-
гідністю, що життя буде змарноване.

Якщо дбати про  життя розумне, 
правильне, то це можливо тільки 
в пізнанні Творця.  

«Страх Гос подній – початок пре-
мудрості, а пізнання Святого – це 
розум» (Пр. 9:10).

Нехай Гос подь стане нам іще 
більше зрозумілим через роздуми 
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Тетяна МОРОЗ
Переклад з російської Олега БЛОЩУКА

Василь  
ДАВИДЮК,

головний редактор

Так хочеться, щоб більше про Христа
І думалось, й частіше  говорилось
В душевній простоті, де чистота
В думках усім так явно би відкрилась.

Так хочеться вказати всім на хрест,
Де віднайшли свободу і спасіння,
Де своє жало загубила смерть
В той перший день великий 
Воскресіння.

Багато так повідано людьми:
Про біль, скорботи, море сліз глибоке…
Невидиме згадаймо краще ми:
Про небо і покликання високе. 

авторів цього номера про велич та 
любов Божу.

Гос поди, відкрий нам Себе, 
і тільки тоді ми будемо щось вірно 
розуміти.

Радості всім у пізнанні Бога!
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П Р О П О В І Д Ь

А
постол Павло в  Посланні
доримлянпише:«Боколи
тиустамисвоїмивизнава-
тимеш Ісуса за Господа,

і  будешвіруватив своїмсерці,що
Бог воскресивЙого з  мертвих, то
спасешся, бо серцем віруємо для
праведності, а  устами ісповідуємо
дляспасіння»(Рим.10:9–10).

Щоозначає«сповідувати»?І що
значить«вірити»?Націдвазапитан-
нямипостараємосязнайтивідповіді
у СвященномуПисанні.

СповідуватиІсусаГосподом

Що змінюється в  нашомужитті,
якщо ми визнаємо та  сповідуємо
ІсусаХристанашимГосподом?

Дві тисячі років тому в про
вінційномумістечку, в  якомув  той
часпроживаловсьогоблизько150
сімей, жив хлопчик. Звали Його
Єшуа. Його маму звали Марія, її

Юдеї,щобі учніТвоїпобачиливчин-
киТвої,щоТиробиш.Тайкомабоне
робитьнічогоніхто,алесампрагне
бутивідомий.КолиТитакечиниш,
тоз'явиСебесвітові".Боневірували
в НьогонавітьбратиЙого!»(Ів.7:1–5).
Саменацісловазвертаювашуува-
гу:«невірувалив Ньогонавітьбра-
тиЙого».

Гортаючи Новий Заповіт, на
трапляємонадвапослання, які ви-
кликаютьу наспевнездивування.По-
сланняЯковата посланняЮди.Так,
так,самевони...Авторицихпослань –
молодшібратинашогоГосподаІсуса
Христа.Тісамі,з якимиВінпокурних
вулицяхНазарета,можливо,навипе-
редкибігав.І які,подорослішавши,не
вірувалив Нього.

чоловіка, якого вважали батьком
хлопчика, звали Йосипом. Єшуа  –
для кращогорозуміннямибудемо
називатиЙогоІсусом,щонамбільш
звично,  –бувпервісткому родині.
Були в Ньогоще й молодші брати
й  сестри. Імена деяких ми знаємо
з ЄвангеліявідМарка:Яків,Йосип,
Юдаі Симон(див.Мр.6:3).Якзвали
Йогосестер,намневідомо. Історія
їхніхіменнезберегла.

Чому я  про них згадав? Пояс-
ню.У сьомомурозділіЄвангеліявід
Івана читаємо: «Після цього Ісус
ходивпоГалілеї,нехотівбоходи-
типоЮдеї,боюдеїшукалинагоди,
щобубитиЙого.А надходилосвято
юдейське–Кучки.І сказалидоНьо-
гобратиЙого:"Підизвідси,і йдидо

4 4w2021
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рабом не було принизливо. При-
низливо було вільній людині стати
рабом.Раб –церіч.Живаріч,така,
щорозмовляє.

Яків і  Юда  – раби Бога й  Гос
пода ІсусаХриста.Вонисталира-
бамидобровільно.Осьщосталось
у серцяхріднихбратівІсусаХриста
післятого,яквониповірили,щоІсус
воскресізмертвих:вонизасвідчили
всьомусвітові,що Ісус –Бог, Гос
подь,Спаситель,Суддямайбутнього
судуі Володарвічності.

Але якщо в українському пе
рекладі це не так ясно видно, то
в грецькомутекстісенсцихслівод-
нозначний.Оскількипередсловом
«Господа»відсутнійозначенийар-
тикль,цеозначає:«рабБогай Гос
пода Ісуса Христа». Яків називає
свогобрата –Богомі Господом.

Юда говорить те  ж саме, за
кінчуючи своє послання словами:
єдиногоВладикиі Господанашого –
ІсусаХриста.І дляньогоІсус –Бог
і Господь.

В Євангелії від Івана записані
такі слова, сказані Ісусом: «Через
теОтецьлюбитьМене,щоЯ власне
життявіддаю,щобізновуприйняти
його.Ніхтов Менейогонебере,але
Я СамвідСебекладуйого.Маювла-
дувіддатийого, і маювладуприй
нятийогознову,–Я цюзаповідьвзяв
відСвогоОтця»(Ів.10:17–18).

Яківі Юда –братиІсусаХриста –
у цювладуповірили.Владунаджит-
тям і  смертю.Владу, яканалежить
тількиодномуБогові.

АпостолПавлоцетаксформулю-
вав:«Боколитиустамисвоїмивиз-
наватимешІсусазаГоспода,ібудеш
вірувативсвоїмсерці,щоБогвос-
кресивЙогозмертвих,тоспасеш-
ся».СамБогпостановив:хтовірує
всім серцем у  Його воскресіння,
отримуєЙогожиття.

Вірау воскресіння
ІсусаХриставсезмінює

Воскресіння Ісуса Христа змі
ниловсе,а нашавірав цюреальність
змінює і длянас, і  внасбуквально
все.

Уявітьсобі,що Ісусневоскрес.
Неможливо?! Якщо Христос не

Коли останній пророк Старо-
го Заповіту ІванХрестительпред-
ставивсвітовіІсусаХристаякАгн
цяБожого,ЯкийберенаСебегріх
світу,братийомунеповірили.Вони
бачили чудеса, вчинені їхнімстар-
шим братом, чули, що Він мерт-
вих воскрешає, сліпонародженим
дарує зір, прокажених очищає
і з глухонімихвиганяєбісів,такщоті
й чути,й говоритипочинають.Алене
вірили...НевірилиЙому.

А потім Ісуса заарештували і...
розіп'яли. Поховали. Горе в  сім'ї
страшне.Матиплаче,побивається.
Аджевірила,сподівалась,а тут...

Поховали. А  потім... почало-
ся! Землетрус. Потім Ісус з'явився
жінкам.Одній, іншій.Потімучням –
Петровій  іщедвом.Після з'явився
одинадцятьом, і дотого жнеодин
раз,а сорокднівпоспіль.Далі –одно-
часноп'ятистамучням.З'явивсяі бра-
туСвоємуЯкову(див.1Кор.15:7).

І брати  – повірили! Повірили
пророцтвам про Нього, повірили
проповіді та свідченням Івана про
їхньогобрата,повірилисвідченням

апостолів про Його воскресіння.
ПовірилиІсусуХристу.Всімсерцем
повірили!

Легенда розповідає, що Ісус
Сам висвятив Свого брата Якова
наєпископаєрусалимськоїцеркви.
Яківпише:«Яків,рабБогай Господа
Ісуса Христа, дванадцятьом пле-
менам,яків Розпорошенні,–вітаю
я вас!»(Як.1:1).Яківвизнававсвого
братаГосподом!Звернітьувагуна
ці його слова: «Брати мої, не зва-
жаючинаобличчя,майтевірув на-
шого Господа слави, Ісуса Хрис
та» (2:1). Або на ці слова: «Отож,
браття, довготерпіть аж до при-
ходу Господа! Ось чекає рільник
дорогоцінногоплоду землі, довго-
терпитьзанього,ажпокиодержить

дощранній та пізній.Довготерпіть
жей ви,зміцнітьсерцяваші,бона-
близивсяприхідГосподній!»(5:7–8).
ОсьщодляЯковаозначалоповірити
в ІсусаХриста.

Юда, інший молодший брат
Ісуса,пише:«Юда,рабІсусаХрис
та, а  брат Якова,  – покликаним,
улюблениму БозіОтцітазбереже-
ним Ісусом Христом: милість вам,
і  мир, і  любов хай примножиться!
Улюблені, всяке дбання чинивши
писати до вас про наше спільне
спасіння,я признавзапотрібнепи-
сатидовас,благаючиборотисьза
віру,разданусвятим.Бокрадькома
повходилидеякілюди,нацейосуд
віддавна призначені, безбожні, що
благодать нашогоБога обертають
у розпусту, і відкидаютьсяєдиного
Владики і  Господа нашого  – Ісуса
Христа»(Юд.1:1–4).

Точно так само, як і  брат його
Яків,Юдаповіривв  ІсусаХриста –
увірував, що Ісус  – Господь і  Бог.
Юда закінчує своє послання таки-
мисловами:«АТому,Хтоможевас
зберегти від упадку, і  поставити

перед Своєю славою непорочни-
мив радості,Єдиномупремудрому
Богові, Спасителеві нашому через
ІсусаХриста,Господанашого,сла-
ва, могутність, сила та влада пер-
шевсьоговіку,і тепер,і навсівіки!
Амінь»(в.24–25).

Чомуя наводжуцітексти?Щобпо-
казати,щоЯківтаЮдасталитими,ким
вонистали,післятогоякприйнялита
сповідалиІсусаХристаГосподом.Це
неім'яі прізвище,це –прийняттяЙого
панування.Юдатакі пише:«Юда,раб
Ісуса Христа, а  брат Якова...» Яків
пишете жсаме:«Яків,рабБогай Гос
подаІсусаХриста...»

Заразмидокінцянерозуміємо
сенсуцихслів,щосамевониоз-
начали для людей того часу. Бути
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воскрес, то проповідьмарна, тоб-
тонемаєніякогосенсу,і віранаша
марна.Марней упованнянаше.За-
галом,немаєв насжодноїнадії.

Наприклад,мизнаємо,щошвид
кістьсвітластановить300000кмза
секунду.Алеякцевпливаєнанаше
повсякденне життя? Ніяк. І  також
длянаснемаєніякогопрактичного
застосування, віримо ми в  теорію
відносності чи ні.Однак«вірувати
в  своїм серці», як каже Павло
в Посланнідоримлян,значить...при-
ймати рішення. Рішення, засновані
наційвірі.

Серце –центрнашоїволій тому –
нашихрішень.Віритив серціозначає
жититак,яквіриш.Діятизгідноз цією
вірою.

Що жконкретнозмінюєтьсядля
насі внас,якщомисерцемвіруємо,
що Бог воскресив Ісуса Христа
з мертвих?МиЙомудовіряємо!

ВоскресіннямІсусаХриста
вирішуєтьсяпитаннянашого

минулого

Вирішуєтьсяпитаннявсьогоми-
нулого.

Усіх наших гріхів. Під «мину-
лим»я маюнаувазі й  те,щобуде
післязавтрай через10років...Я гово-
рюпроминуле,якебудев настоді,
колимистанемопередБогомпісля
нашої смерті або після вознесіння
Церкви.Усенашеминуле.Ценаше
минуленасхвилювативженебуде.

Чому?АпостолПавлов Посланні
до римлян про Ісуса Христа пише
так:«...щобуввиданийзанашігріхи,
і  воскрес для виправдання нашо-
го»(Рим.4:25).Вінпереконуєнас,як
ми читаємо в  нашому улюбленому
посланні:«Тойже,ХтоСинаСвогоне
пожалів,алевидавЙогозавсіхнас, –
якженедавбиВіннамізНимі всьо-
го? Хто оскаржувати буде Божих
вибранців? Бог Той, що виправдує.
Хто жтой,щозасуджує?ХристосІсус
є Той,щовмер,надтой воскрес, –Він
праворучБога,і Віні заступаєтьсяза
нас»(Рим.8:32–34).

ВоскресіннямІсусаХриста
вирішуютьсянашіповсякденні

проблеми

Цієювіроюу воскресіння Ісуса
Христа ми живемо. Кожного дня.
Павло пише: «Бо Законом я  вмер
для Закону, щоб жити для Бога.
Я розп'ятий з Христом. І живувже
не я, а  Христос проживає в  мені.
А щоя живув тілітепер,–живувірою
в  Божого Сина, що мене полю-
бив,і видавзаменеСамогоСебе»
(Гал.2:19–20).

Що визначає наші будні? Що
робить християнство таким при-
вабливим? Є  один секрет пере-
можного й  привабливого хрис
тиянського життя: Христос живе
в нас!Йогомогутність,Йогосила,
що виявляється в  нас і  через нас.
Вонадаєнамрадістьтаперемогу.

Щодня.Якнаписано:«АТой,Хтона
цесамей створивнас,тоБог,що
й давнамзавдатокДуха.Отож,був-
шивідважніпостійно,тазнаючи,що,
мавшидіму тілі,минеперебуваємо
в  домі Господньому, бо ходимо
вірою,а невидінням,ми жвідважні,
і  бажаємо краще покинути дім тіла
й матидіму Господа»(2Кор.5:5–8).

Саміпособіминездатнінілю-
бити,нівірити.Богподарувавнам
віру:СвоїмСловом і ДухомСвятим
Вінпробудивїїв нашихсерцях.І ми
її прийняли.ЯкпишеапостолПет
ро:«СимеонПетро,рабтаапостол
ІсусаХриста,дотих,хтоодержавіз
намирівноціннувірув правдіБога
нашого й Спасителя ІсусаХриста:
благодатьвамтамирнехайпримно-
житьсяв пізнанніБогай Ісуса,Гос
поданашого»(2Петр.1:1–2).

Він відродив нас, дав дар віри.
І цявіравідрізняєтьсявідусього,що
є  в цьому світі. Будьяка спокуса,
будьякістраждання,будьякаінша
атака цього світу розбивається об
щитвіри.

ВоскресіннямІсусаХриста
вирішуєтьсяпитаннявічності

«Коли  ж бо Христос не вос-
крес,тодівіравашадаремна,–ви
в своїхще гріхах, тоді то загинули
й ті,щов Христіупокоїлись!Колими
надіємося на Христа тільки в  цьо-
му житті, то ми найнещасніші від
усіх людей! Та нині Христос вос-
кресізмертвих,–первістоксеред
покійних»(1Кор.15:17–20).

Будемо триматися цієї цен
тральноїзвісткиЄвангелія.Будемо
сповідуватиІсусаГосподомі жити
в  слухняності Йому, виконуючи
Його волю й  очікуючи з'явлення
Йогослави.АпостолПавлопише:
«Бо всі, хто водиться Духом Бо-
жим,вонисиниБожі;боневзяли
видуханеволі зновнастрах,але
взяливиДухасинівства,щочерез
Нього кличемо: "Авва, Отче!" Сам
ЦейДухсвідчитьразоміздухомна-
шим,щоми –дітиБожі.А колидіти,
той спадкоємці,спадкоємці жБожі,
а  співспадкоємці Христові, коли
тільки разом із Ним ми терпимо,
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Вальдемар ЦОРН

Г роза грянула несподівано. Щойно яскраво світило 
сонце, гаряче по віт ря нерухомо стояло над 
річковим пляжем, і  раптом подув вітер. Спочат-

ку він був легкий, але потім пориви посилилися. По воді 
пішли брижі, обрій потемнішав.

Відпочивальники заметушились, заходилися збира-
тись. За кілька хвилин берег спорожнів, лише над схи-
лом тривожно метушилися птахи. Аня напружено вдив-
лялась у водну далечінь, туди, де у хвилях мелькала го-
лова матері. Річка в цьому місці була широка, але мама, 
відмінна плавчиха, щодня перепливала її. Вона була вже 
на середині зворотного шляху й  наближалася до берега 
з усією можливою швидкістю. Але гроза була прудкішою.

 Незабаром із неба впали перші краплі. Великі, важкі. 
Застукали швидше, швидше, швидше. Пролунали перші 
розкоти грому. На протилежному березі спалахнула 
блискавка. Аня загорнулась у покривало і, переступаю-
чи з ноги на ногу, зі страхом спостерігала масову втечу. 
Ось вона вже сама на пляжі, обліплена мокрим піском, 
відшмагана жорсткими струменями дощу. А мама ще так 
далеко від берега, пливе з останніх сил, долаючи хвилі, 
здійняті штормовим вітром.

Раптом страшний гуркіт розірвав небо прямо над голо-
вою, оглушивши до темряви в  очах, а  потім яскравий спа-
лах сяйнув прямо в обличчя: блискавка вдарила буквально 
в кількох метрах, здійнявши в по віт ря піщаний фонтанчик.

щобразомізНимі прославитись»
(Рим.8:14–17).

Якічудові,втішнітапідбадьорливі
слова! Ми  – спадкоємці Божого
Царства!Нашістраждання та хво-
роби нам тепер уже не страшні.
Аджевонитількивказуютьнате,що
нашежиття є  тимчасовим і  швид-
коплинним.Мимаєможиву надію,
томурадіємоз усього,щоБогнам
посилає, дякуємо за всеБогові та
поклоняємосяТому,Хтоодингідний
слави.

Зробімовисновки:

•ПриймаючитасповідуючиІсуса
Христа Господом і  присвячуючи
Йомувсесвоєжиття,миприймаємо
найважливіше, найпрекрасніше
рішення, яке ми тільки спроможні
прийнятив житті.

•Віруючивсімсерцем,щоБогвос-
кресив Ісуса Христа з  мертвих, ми
стаємодітьмиБожими,врятованими,
найбагатшимилюдьмив світі,якіот-
рималив спадокЦарствоБоже!

• Воскресіння Ісуса Христа ви
рішує всі питання нашогоминуло-
го,сьогоденнятамайбутнього.Він
мешкаєв нас!Цедаєнамсилужити
кожнусекундузаразі...потім.

•Цяістинадаєнамживунадіюта
радістьвідусвідомлення,щоХристос,
воскреслий із мертвих, очікує всіх
нас,щоброзділитиз намиспадок!

Христосвоскрес!Воістинувос-
крес!Прийди,ГосподиІсусе!

Амінь.

Стріли блискавиць у люті рвали хмари,
та вони ізнов зливалися 

і мчали понад степом хмурою,
страшною зграєю.

Час від часу, із ударом грому,
щось круглясте, наче сонце,

із сліпучим синім світлом,
з неба падало на землю;
і блищали грізно хмари

й видавались раттю
страшних, чорних привидів,

в оксамит із золотом убраних,
із блискучими мечами,

що кувалися зі злата
й розпеченими з горна

були прямо в руки взяті.

Максим Горький 
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Е С Е

І Аня в  жаху закричала. Крик потонув у  шаленому 
реві грози. Дівчинка кинулася бігти, грузнучи в мокрому 
піску, падаючи, втрачаючи речі.

А потім сиділа в темному під'їзді. По дерев'яних схо-
динках розтікалася вода. Аня не прибирала з  обличчя 
сплутані мокрі пасма волосся, не помічала холоду, від 
якого шкіра вкрилася дрібними пухирцями. Вона твер-
дила лише одну фразу, беззвучно ворушачи губами: 
«Гос поди, врятуй маму...»

* * *
Звичайно, ви в  курсі, що на Стіні Плачу змія полюва-

ла на голуба, а  в Мертвому морі бачили живу рибу. Ще 
в Ізраїлі народилося червоне теля. Ці «безсумнівні» ознаки 
апокаліпсису, що наближається, займали уми полохливих 
обивателів років зо два тому. Усього лише дві зими та дві 
весни проминули, як співається в пісні, але де ті змії, голу-
би, риби й телята? Їм на зміну з'явився коронавірус. Разом 
із ним, як наслідок, накрив країни й континенти всесвітній 
карантин, а потім підтяглася зловісна вакцина з таємним 
чипом на кінці голки. Суспільство поділилося на тих, хто 
в страху зачинився вдома, тобто самоізолювався, і на тих, 
кого прий нято називати ковід-дисидентами. На вулицях 
загомоніли демонстранти, що вимагали скасувати хворо-
бу, і то одному, то іншому світовому багатію приписували 
підступні плани взяти під ковпак усе населення земної 
кулі, як Мюллер Штірліца.

Безумовно, це далекий гуркіт Божого грому, але не 
дано людям розпізнати відстань до грози. Скільки до неї – 
день чи тисяча років? Ми пам'ятаємо слова Хрис та, що бу-
дуть чутки про війни, землетруси, хвороби, але це ще не 
кінець.

За статистикою, гроза посідає друге місце за кількістю 
смертельних випадків, поступаючись першістю лише 
потопам. Так, Потоп, із великої літери, уже мав місце 
в  історії людства. Тепер іде Гроза... Щомиті над землею 

палахкотить сто блискавок, але більша частина населен-
ня їх не чує.

 Не чують люди й наближення світової Грози: «І, як було 
за днів Ноєвих, то буде так само й за днів Сина Людського... 
Так само, як було за днів Лотових...» (Лк. 17:26, 28). Майже 
тисяча років розділяє Ноя і Лота, але ці роки нічого прин-
ципово не змінили в житті людей. Вони так само їли, пили, 
одружувались, виходили заміж, купували, продавали, бу-
дували, саджали. Набагато більше століть розділяє нас 
і нечестивих мешканців Содома, але й вони не внесли змін 
до цього ряду: люди їдять, п'ють, купують... Скільки років 
пробіжить між нами й тими, хто побачить, «як блискавка 
та вибігає зо сходу, і  з'являється аж до заходу, так буде 
і  прихід Сина Людського» (Мт. 24:27)? Невідомо. Однак 
і тоді будуть їсти, пити, будувати, саджати.

Серед віруючих, котрі як раз таки доб ре «розрізнюють 
лице неба», пандемія породила воістину цунамоподібну 
хвилю пророцтв про наближення кінця світової історії. По-
силання на дедалі нові проповіді, пророцтва й тлумачен-
ня буквально засипали учасників усіляких чатів. На ютубі 
є відео, де впродовж майже десяти (!) годин пояснюється 
чергова версія (природно, найбільш «вірогідна»), «коли 
і як буде». Нескінченно перемішуються факти з Книги про-
рока Даниїла, Об’явлення Івана та з послань апос то ла Пав-
ла. Аргументи приблизно у  всіх однакові, тільки тракту-
ються по-різному. Коли небо згорнеться в сувій, і сонце не 
дасть свого світла, і зорі впадуть на землю – це всім цікаво. 
Моторошно, страшно, але цікаво. А ось із власною смертю 
не так. Це зовсім нецікаво. Ніхто не хоче знати дату відходу 
з землі. Це знання зробило б людину глибоко нещасною, 
паралізувало б її волю та знищило творчі поривання.

В одній дитячій книзі герой за допомогою незвичай-
ного годинника міг переміщуватися в часі. Він побував на 
похоронах діда, батька, а потім повернувсь у свій час, коли 
дід іще бадьорий, а батько молодий. Але дивитися на них, 
як раніше, він не може, ридання душать його. І на запитан-
ня мами: «Що сталося, синку?» – він тихо відповідає:

«Сталося – життя».
З усіма нами сталося життя. Життя, безтурботне, як 

літній сонячний день, як ласкаві води сільської річки,  
як теплий прибережний пісок. Життя, як страшна гроза, 
як бурхливий ураган, як вражаюча блискавка. Життя, яке 
має початок і неминучий кінець.

Однак є ще одне життя, яке не має кінця. Але багатьом 
воно здається примарним, нереальним, тому щосили три-
маються люди за земне, смертельне життя й не звертають 
увагу на те, що пропонує Хрис тос.

* * *
Грюкнули двері під'їзду, почулося шльопання мокрих 

ніг по сходах. Дівчинка підвела заплакане обличчя й крізь 
пелену сліз побачила маму.

– Що ж ти втекла, саму мене залишила? – з легким до-
кором запитала мама.

– Стра-а-ашно ...  – уже на повний голос, не соромля-
чись, заридала Аня.

Надія ОРЛОВА
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Вочман НІ

Д уховне багатство приходить не через 
особ ли ві духовні дари, отримані під час 
особ ли вих заходів, а  через постійну, 
багаторічну дію Бога в  нашому житті. 

Мені зав жди боляче бачити моїх братів і  сестер, 
які сильно залежать від якихось особ ли вих пере-
живань. У проміжках між ними вони ведуть звич-
ний спосіб життя, який нічим не відрізняється 
від життя довколишніх язичників. Яка убогість 
проступає в цьому!  

Такі хрис тияни нездатні накопичити духовні 
запаси. Під час чергових хрис тиянських таборів 
або конференцій вони отримують тимчасо-
вий заряд, а між цими заходами зазнають лише 
постійної поразки.

Зовсім інакше виглядає справа у  тих, хто 
усвідомлено став під провід Духа Святого. Своє 
багатство вони отримують не на рідких «стоянках 
відпочинку» свого життя, а через постійну та без-
упинну дію Божої благодаті на шляху між цими 
зупинками.

Один із братів на півдні Китаю володів рисо-
вим полем, розташованим на схилі гори. Під час 
посухи він використовував для поливу водяний 
млин, який приводився в рух педалями, як у ве-
лосипеда. Ним він перекачував воду з каналу на 
своє поле. Нижче по схилу розташовувалися два 
поля його сусіда. Якось уночі сусід пробив вал, 

який відділяв його поля від поля нашого брата, 
і таким чином уся вода пішла на його поля. Коли 
брат відремонтував вал і  знову накачав воду на 
своє рисове поле, сусід знову пробив вал. І  так 
було три або чотири рази поспіль.

Брат вирішив порадитися з  іншими хрис
тиянами, що йому робити в цьому випадку: «Я на-
магався все приймати з  терпінням, не мститися 
сусідові й не скандалити з ним. Але чи правиль-
но це?» Після спільної молитви хтось із хрис тиян 
сказав: «Якщо ми зав жди будемо робити тільки 
те, що правильно, то будемо нікчемними хрис
тиянами. Нам потрібно робити набагато більше 
від того, що правильно». Брат був дуже вражений 
цими словами. Наступного ранку він накачав води 
в обидва нижніх поля свого сусіда, а після обіду 
накачав воду на своє поле. Сусід був такий ура-
жений поведінкою брата, що вирішив дізнатися, 
що за всім цим стоїть. І став хрис тиянином.

Правильно та неправиль-
но  – це підґрунтя для прий
няття рішень митарями й гріш
никами. Не цим принципом 
ми повинні керуватися в  на-
шому житті, а  послуханням 
Ісусу Хрис ту.

Тому, браття, тим більше дбайте  
чинити міцним своє покликання та вибрання.

2 Петр. 1:10

М А Л А  К А Ф Е Д Р А
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Буває, хтось в тупій затятості
З презирством успіх твій заплює.
І ось – ти не ікона святості,
А лиш слабка людина є.

І в серці біль не поміщається,
Слова порожні збурять кров…
Буває так, коли зміщаються
Авторитети і любов.

Буває так, що помиляєшся – 
В людей ти вірив і згорів…
Коли без тями закохаєшся
У світло тьмяних ліхтарів.

Буває так, що намагаєшся
Ти любим бути всім завжди,
Не тими щиро надихаєшся
Й не тим в долоні плещеш ти.

І у тумані, що спускається,
Коли юрбі не радий ти,
Згадаєш вмить: хто покладається
Лиш на людей – чекай біди.

Помилку хочеш справить кожную,
І зради більше не згадать,
І пить, як воду, вірність Божую
Й надію лиш на Нього мать…

*  *  *
Коли я кажу, що Тобі лиш життя довіряю, –
То Ти відкриваєш отвір у моїм вертольоті,
    даєш в літаку парашут.
І тоді я стовпом застигаю, назад роблю крок, 
Бо мене щось непевне тримає.

Коли я кажу: «Ти Господь мій і  Пастир єдиний»,
То посох до нових вершин Свій Ти знов направляєш.
Вершинами вабиш й штовхаєш проблемами в спину,
А я до землі припадаю, самотність лякає.

Коли я кажу: «Ти Хірург, Лікар мій геніальний»,
Тоді у Своїй доброті дістаєш інструменти
І душу мою надрізаєш Ти гострою сталлю,
А я вириваюсь і плачу в подібні моменти.

І я все кажу і кажу… І слова ті, мов злива,
Та слів голосних цих я знову зрікаюсь ділами.
І прошу про щастя якесь, хоч не буду щаслива,
Допоки ота моя воля стоїть поміж нами.

Тож ваб мене горами, виштовхни із вертольота,
Встромляй в мене скальпель, опалюй вогнем – він зціляє.
Хай буду мізерна і дивна в очах я народу,
Та хай же звершиться в мені Твоя воля благая.

З  П О Е Т И Ч Н И Х  З О Ш И Т І В

Маргарита Коломийцева – 
християнська поетеса, спікер, автор статей і опові-
дань, а також книг «Я вірю в чудеса», «Учорашнє 

Різдво», «Deo Gloria» і «Біопсія душі».  У своїх творах вона 
торкається питань практичного християнського життя, 
духовної боротьби та зростання, висвітлює різнопланові 
проблеми в християнській спільноті, труднощі, з якими 
стикаються жінки-християнки. Маргарита надає допо-
могу з духовного опікування в помісній церкві, а та-
кож широкому колу людей за її межами. Має вчений 
ступінь із гуманітарних наук Державного Вашинг-
тонського університету. З 2018 року є головним 
редактором ряду медійних програм Міжнарод-
ного служіння «Слово Благодаті». Проживає  
з чоловіком у штаті Вашингтон, США.
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*  *  *
Кожен день, назбиравши терпіння
І затиснувши мрії в кулак,
Ми готові платить за спасіння,
Хочем гідними бути ми благ.

Та коли ми коліна схиляєм,
Десь в забутих альтанках душі
Біль поразок своїх відчуваєм – 
Повелись на гріха бариші.

По-дурному, банально доволі,
Дім із сіна за мить відпалав.
І молитву вуста не промовлять,
Як не мають «валюти» зі справ.

І вже відчай хурделицю будить,
І в душі наступає зима.
І погрожує карами Юда,
І не вірить у милість Фома.

І тоді нашу гордість руйнує
Розуміння, що ми – біднота.
І безсилля душа як відчує, 
То згадає тоді про хреста.

Може Дух в небо вільно злетіти,
Кров в дарунок прийнявши з небес,
І в покорі молитву творити
Без вже звичних завчених словес.

Хай не звідані межі любові,
Мир Його у душі не віднять.
Є ще прощення в Синовій Крові,
Є іще у хреста благодать.

Переклад з російської Олега БЛОЩУКА

*  *  *
Мідний таз. Мило є. Рукавички? А де їх тут взяти!?
Рукавиць не було… А от запах безчестя тут плив…
Ось Іуда підставив Тобі в бруді стоптані п’яти,
І без докорів Ти їх узяв та із ніжністю вмив.

Як Ти міг так, Ісус? Милосердя як міг стільки мати?
Скільки спроб мала я стать такою хоча би на мить!
Повелів Ти: хто перші – останніми маєте стати.
Розумію… Та, Господи, ворогу ноги помить?!

Не умію себе віддавати, як Ти, до дещиці,
Не навчилась прощати й любов’ю налитою буть.
І торкаюсь я інших, надівши цупкі рукавиці,
А гріхи, хоч пробачу, та потім не можу забуть.

Відштовхнула б Іуду ногою – люблю справедливість.
І своїх, і чужих віддаю я на власний свій суд.
Виявляти не вмію я навіть мізерную милість –
Зразу стратити шлю всіх своїх дріб’язкових іуд.

Так навчитися хочу у Господі сил набувати,
Підкоритися Небу, Христа славить в вчинках своїх!
Коли ноги в пилюці простягнуть мені умивати –
У покорі з готовністю вчитися вимити їх. 

*  *  *
Стати прикладом друзям, що марять лиш владою
І майстерно інтриги сплітають із слів.
Мити ноги брудні тим, хто в ніч гефсиманськую
Задля сну під кущем тебе кинуть хотів.

Полюбити, щоб докір не був вже дилемою,
Хліб із ними ділити, і душу, й буття.
Буть не світлом для них, а планет їх системою,
Співчувати не скупо, ввійти в їх життя.

Дарувати навчитись не що не згодилося,
А у кризу добром поділитись своїм.
Не кивать просто так, як тобі вже відкрилися,
Бути батьком чи братом в хвилини ті їм.

Із Марією плакать, радіти із Лазарем,
І любов дарувать для петрів, для іуд.
Бути другом усім. Хоч вони не однакові…
Розіпнуть, не прийнявши і забувши про суд…

Душі нині – high tech
І зрослися з самотністю.
Tet-a-tet з інтернетом миліш існувать.
Все одно в добре вірити дуже так хочеться,
Людям серце відкрите своє назавжди віддавать.

З  П О Е Т И Ч Н И Х  З О Ш И Т І В
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Завдання не в тому, щоб укласти знання в людину,
але в тому, щоб підключити її до джерела знань.

Ніл Дональд Уолш

Якщо ви вважаєте, що на вчан ня коштує дорого,
 спробуйте дізнатися, скільки коштує невігластво.

Роберт Кіосакі

– Молодець, підкресли його двома 
лініями.

Потім він зафарбовував слова 
«Бог», «світло», «світ» та інші. Бачу, 
захопився парубок. Зафарбовує мій 
аркуш із таким ентузіазмом, ніби га-
лопом пустився в  інший вимір, геть 
забувши про час і простір. Щоправда, 
періодично він переривав це заняття 
й обома руками хапався за голову, по-
чинав скребти її й стискати, немов за-
штовхував туди прочитане, і бубоніти 
під ніс: «Що це таке? Та що ж це таке? 
Про що воно взагалі?»

Дивлюсь я на цю «картину маслом» 
і виконую інститутську інструкцію до 
завдання: не вчити, не проповідувати, 
а  мовчки про себе молитися. Тільки 
після заповнення листочка дозволя-
ється вступати в  дискусію. Мета та-
кого підходу – довірити людину Богу 
й залишити її якомога довше один на 
один зі Словом Божим, бо «Боже Сло-
во живе та діяльне, гостріше від уся-
кого меча обосічного, проходить воно 
аж до поділу душі й духа, суглобів та 
мозків, і спосібне судити думки та на-
міри серця» (Євр. 4:12).

Нарешті солдатик урочисто вру-
чив мені аркушик:

– Візьміть. Будь ласка. Усе, як ви 
просили. Слова я  знайшов. Підкрес-
лив. Думку свою написав. Оцінку по-
ставив. І вас як учителя оцінив.

П Р О З А

Москва. Ленінградський вок-
зал. У залі очікування підхо-
джу до молодої людини ро-

ків двадцяти в армійській формі, що 
самотньо сидить на лаві й жааалібно 
так кажу:

– Солдатику... допоможиии.
Він здивовано зводить на мене очі 

і, розводячи руками, ніби вибачаю-
чись, говорить:

– У мене нічого немає.
– Ніі, солдатику, грошей мені не 

треба. Тут інше. Я в біб лій ному інсти-
туті вчуся. Учитель домашнє завдання 
дав, щоб незнайома людина оцінила 
мене як учителя. Потрібно прочитати 
ось цей невеличкий уривок. Відзна-
чити в  ньому ключові (повторювані) 
слова й написати, що зрозумів із тек-
сту. Допоможеш? Виручай, солдате! 
Взавтра мені цю роботу вже здати по-
трібно.

У руках я тримала листочок у клі-
тинку з  переписаним від руки (пра-
вило інституту) текстом Євангелія від 
Івана, 1:1–18, і олівці. Солдат розуміюче 
кивнув мені головою:

– Та що тут казати, тільки й того – 
раз плюнути. Давайтено ваш аркуш, 
я вам від ра зу «п'ять» поставлю і навіть 
розпишуся. Годиться?

– Та як же воно годиться, друже? 
Мій викладач від ра зу здогадається, 
що це чистої води афера й фільчина 

грамота. Ти для початку хоча б прочи-
тай, що тут написано.

При слові «прочитай» він замахав 
руками:

– Та що ви, що ви! Читати?! Я в житті 
жодної книжки не прочитав. Не люб
лю читати! Не моє це!

– Та тут зовсім мало, солдатику. Ось 
подивися – неповна сторінка. Зовсім 
небагато.

– Ну, доб ре. Але тільки п'ять хвилин, 
більше не буду. Давайте ваш аркуш.

І почав він читати:
– «Споконвіку було Слово, а  Сло

во в Бога було, і Бог було Слово. Воно 
в Бога було споконвіку. Усе через Ньо-
го повстало, і  ніщо, що повстало, не 
повстало без Нього».

Перервавши читання, він кинув на 
мене приголомшений погляд, який 
видав його з  головою: читане  – дрі-
мучий ліс і  цілковита абракадабра 
з випадкового набору літер і слів. Але 
все ж він продовжив читання. Потім, 
недбало тицьнувши пальцем в аркуш, 
заявив:

– Знайшов! Ось тут багато разів 
повторюється «Слово».

– Молодець, солдатику. Підкресли 
всі випадки однією рискою.

Почав він олівцем водити. Потому 
говорить мені:

– Ось вам іще одне повторюване 
слово – «життя».
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П Р О З А

духом полум’янів, відчував сильне по-
кликання до цієї славної праці на ланах 
Божих. 

*  *  *
Дружина Вані, як правило, була 

поруч на всіх цих мі сіо нер ських за-
ходах. І коли на цих форумах звучав 
заклик вийти вперед, відгукнувшись 
на заклик Духа Святого, щоб присвя-
тити себе місії  – зібратись і  поїхати 
на святу працю,  – брат не міг всиді-
ти на місці. Тремтячи всім тілом, со-
ваючись, він поривався не прос то 
вийти – йому хотілося кинутися впе-
ред для молитви посвяти. Очі його 
палали пекучим бажанням зробити 
цей крок. Але в ці самі хвилини його 
уважна дружина спритно нахиляла-
ся до нього з шипінням на вухо: «Ва-
ню, Ва-ню! У тебе дружина й п'ятеро 
дітей... Ва-ню, Ва-ню! У тебе дружина 
й п'ятеро дітей...»

Так повторювалося кілька разів. 
Усередині в  брата Вані все обрива-
лося. Він поступово стихав, поникав, 
загасав.

*  *  *
Так брат Ваня й совався на стільці 

впродовж усього свого життя, ревно 
відвідуючи зібрання громади й  мі-
сіо нер ські конференції. Нікуди він 
не поїхав. І догорала, як свічка, його 
земна доля. А попереду маячіла віч-
ність…

рат Ваня був щирим хрис ти-
янином: любив Гос пода, читав 
Біб лію, шанував Божу Церк ву,  

регулярно відвідуючи зібрання віру-
ючих у місті N. Іван іще в юності вірою 
прий няв Хрис та й  пристрасно мріяв 
стати місіонером  – поїхати в  далекі 
країни, щоб проповідувати диким або-
ригенам рятівне Євангеліє і  бачити 
нові громади Хрис тові. Він натхненно 
малював полум'яними фарбами у своїй 
уяві, як це буде відбуватися. 

При йшов час одружуватися – життя 
брало своє. Знайшов брат Ваня собі гар-
ну дружину. Бог допоміг. Народилося 
в них п'ятеро дітей. Багато й важко вони 
працювали разом із дружиною: дітей 
піднімали, теплиці тримали, зелень, 
квіти й  овочі вирощували, торгували. 
Побудували собі доб ротний будинок. 
Брат Іван був видатним проповідником 
у помісній євангельській громаді, люди 
любили його проповіді. Але мрії про 
служіння в далеких країнах не залиша-
ли його.

Брат Ваня палко любив бувати на мі-
сіо нер ських конференціях, з'їздах, кон-
гресах благовіствування тощо. Жодного 
заходу не пропускав. Друзі його навіть 
Конгресменом прозвали. На цих фору-
мах він жадібно слухав зворушливі іс-
торії про місію в  далеких країнах. Про 
явлення сили та слави Божої. Слухав 
свідчення чудесної зміни окремих лю-
дей, племен і  народів під дією благо-
даті Хрис тової. У ці хвилини він прос то Павло МИНАЄВШиринай ДОСОВА

Читаю: «Я зрозумів, що на небі 
є Бог, а на землі в Нього є блатні. 
Якщо хочеш, щоб тобі щастило 
(таланило, добре велося. – Прим. 
авт.), треба стати блатним». Нижче 
він поставив оцінку «5» і приписав 
до неї: «Найголовніше: мене ваш 
учитель не втомив».

Я оторопіло питаю в нього:
– Солдате, ти чого? Де ти тут 

«блатних» знайшов?
А він тицяє пальцем в 11й вірш 

і впевнено, як з амвона, відповідає:
– Написано! У вашому листочку 

чорним по білому написано! Будь 
ласка: «При йшов до Своїх!» Свої
іііх! А  свої, та ще в  Бога, це хто, 
на вашу думку? Їжаку зрозуміло: 
блатні!

На цих словах радість затопила 
моє серце, і  я захоплено говорю 
йому:

– Який ти молодець, солдате! Як 
же я раніше цього не бачила? Точ-
но! Треба стати «блатним» – своїм 
Богові! Свої – це діти Його. А вони, 
ці «блатні», на особ ли вому рахун-
ку, і в Бога з ними Свої «справи».

Потім ми ще поспілкувалися 
з  солдатом. Я  подарувала йому 
Євангеліє. Він узяв його з радістю. 
Раптом, мигцем глянувши на го-
динник, він схопився, ніби ужале-
ний, та як крикне:

– Що? Більше години минуло? 
Не може бути!

Моя перша думка: «Матінко 
рідна, невже його потяг туту... пі-
шов?! Ось така журавлина!»

Але солдат ізнову присів і вже 
задумливо продовжив:

– Треба  ж... Я  конкретно захо-
пився. І  навіть жодного разу не 
згадав про сигарети. Але ж палити 
виходжу кожні 10–15 хвилин. Оце 
так справи! Неначе кудись прова-
лився. Схоже, аркуш ваш чудодій-
ний. І урок про Бога мені реально 
сподобався. Велике спасибі.

Цей молодий чоловік, який за 
все життя не прочитав, за його 
словами, жодної книжки, був бу-
квально зачарований євангель-
ським текстом. І, зауважте, непро-
стим.
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Стережіться, щоб не були ви 
зведені блудом безбожних…  

але щоб зростали в благодаті  
й пізнанні Господа.

 Апос то л Петро

Т
ретя глава Другого послання 
апос то ла Петра  – одна з  моїх 
улюблених. Я  завчив її в  ран-
ньому дитинстві за порадою 

бабусі. Моя бабуся не тільки читала, але 
й запам'ятовувала багато глав Біб лії та на-
віть цілі її книги. Вона звернула мою увагу 
на цю главу. Відтоді слова апос то ла Петра 
супроводжують мене в житті.

Про що йдеться в третій главі? Про 
те, що буде з цим світом. Із першого ж 
прочитання мою дитячу уяву було 
вражено картинами майбутнього. 
Прийдешнє руйнування хвилювало 
до трепету, обітниця нового неба та 
нової землі дарувала надію.

При цьому увага фокусувалася 
на брехунах, «нахабних глузіях із 

насмішками», які прийдуть останнім часом. У  зане-
палому світі брехня має свою приваблюючу силу. 
Необов'язково з  нею погоджуватися, досить прос то 
приділити їй увагу – і вона захоплює нас. Мій дитячий 
інтерес непомітно зміщувався з апос то лів на ошукан-
ців. Що  ж вони таке кажуть, у  чому причина їхнього 
успіху, в  чому інтрига та сенсація? І  якось випуска-
лось із уваги перше й  першорядне в  словах апос то-
ла, написаних для того, щоб ми «пам'ятали слова, що 
святі пророки давніше звістили їх… і  заповідь Гос-
пода й  Спасителя, що одержали через… апос то лів»  
(2 Петр. 3:2).

Із цього все починається, у  цьому «чиста дум-
ка» – триматися здорової науки та зростати в пізнан-
ні Гос пода. Тільки так можна вберегтися від спокус 
і  помилок. Не захоплюючись їхнім змістом і  не роз-
ставляючи їх по поличках, але відвертаючись від них. 
Той, хто захоплений Гос подом і  пізнанням Його, не 
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1. Хто залишив батьківщину лише з палицею в руці, а при 
поверненні назад через 20 років мав два табори?

2. Хто за багато років до спокуси Ісуса в пустелі сказав 
ті ж слова, якими Ісус відповів сатані: «Не хлібом 
самим буде жити людина, але кожним словом, що по-
ходить із уст Божих»? 

3. Що змусило Ісуса Навина, коли він побачив поблизу 
Єрихона чоловіка з оголеним мечем у руці, пасти 
перед ним і вклонитися йому?

4. Яку людину Соломон порівнює з оцтом і димом?

5. Що схоже з вогнем і молотом, який розбиває скелю?

6. Яке Євангеліє починається словами: «Початок 
Євангелії Ісуса Хрис та, Сина Божого»?

7. На якій горі поклоня- 
лися самаряни?

8. Яка, на думку апос то ла 
Павла, мета умовляння?

9. Кому писав апос то л Павло: «Ми зав жди 
повинні подяку складати за вас Богові, браття, як  
і годиться, бо сильно росте віра ваша, і примножується 
любов кожного з усіх вас один до одного»?

10. «Коли ж любить хто Бога, той _____ Ним».
(Відповіді на сторінці 31)

цікавитиметься помилками цього 
світу.

Наприкінці глави, підбиваючи під-
сумок сказаного, апос то л особ ли во 
виділяє цю думку: «Тож ви, улюблені, 
знаючи це наперед, стережіться, щоб 
не були ви зведені блудом безбожних 
і  не відпали від свого вґрунтування, 
але щоб зростали в  благодаті й  пі-
знанні Гос пода нашого й  Спасителя 
Ісуса Хрис та. Йому слава і тепер, і дня 
вічного» (в. 17–18).

Іншими словами, ви вже затвер-
джені й попереджені, тому не повин-
ні бути здивовані та захоплені нічим 
іншим, крім пізнання Бога.

Це дуже важливе повчання апос то-
ла: знаючи про небезпеку помилок, зо-
середьтеся на головному – на зростан-
ні в благодаті й пізнанні Гос пода.

Якщо ми побачимо й  приймемо 
цю головну думку, то наша увага буде 
спрямована не на те, що будуть гово-
рити нові й новітні лжепророки, і не 
на те, як земний порядок буде вали-
тись у  нас на очах. Нашу увагу буде 

зайнято іншим питанням: «А коли все оце поруйну-
ється, то якими мусите бути в святому житті та в по-
божності ви, що чекаєте й прагнете скорого приходу 
Божого дня, в якім небо, палючися, зникне, а розпалені 
стихії розтопляться?» (в. 11–12). Тому апос то л Пет ро 
радить переключити увагу на наш власний стан: «Тож, 
улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайш-
лися для Нього нескверні та чисті у мирі» (в. 14).

Як же ми можемо на тлі всіх прийдешніх спокус 
і руйнувань, помилок і жахів залишитися незаплямо-
ваними та непорочними, не захопитися й  не відпас-
ти «від свого вґрунтування» (в. 17)? Тільки зростаючи  
«в благодаті й  пізнанні Гос пода нашого й  Спасителя 
Ісуса Хрис та» (в. 18)!

Минуло тридцять два роки відтоді, як я  разом із 
бабусею вперше прочитав цю главу. За ці роки ми 
побачили багато помилок і  спокус, нахабних глузіїв 
і лжепророків. Чимало було воєн і конфліктів, голоду 
та мору. Світ руйнувався, Боже Царство наближалося. 
Озираючись на ці роки, я шкодую про кожний день 
і кожну мить життя, які були наповнені чимось іншим, 
окрім зростання в  благодаті й  пізнанні Гос пода. Те-
пер мене хвилює не те, що буде з цим світом, а що Бог 
хоче сказати за допомогою всіх цих подій: що відкри-
ти, чого навчити, до чого підготувати, в чому змінити. 
Втративши Його з виду, буде важко впоратись зі стра-
хом і протистояти помилкам.

Тому зростання в благодаті й пізнанні Гос пода – це 
не додаткове заняття, але перша умова нашої віри та 
вірності.

«Йому слава і тепер, і дня вічного! Амінь» (в. 18).
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Нещодавно зі мною стався випадок, яким хо-
тілося б із вами поділитися. 
З деяких пір я почав купувати недорогі Біб
лії, щоб на кшталт подарунка роздавати їх 

людям. Біб лії купував у тому числі й через дошки безко-
штовних оголошень.

Одного разу я побачив оголошення, в якому недоро-
го пропонувалися Біб лії під редакцією Б. Геце. У наших 
консервативних євангельських колах дане видання ко-
ристується заслуженою популярністю, і  я подумав, що 
ця Біб лія може стати прекрасним подарунком комусь 
на день хрещення або ще на якусь урочистість.

За книгами я поїхав до одного елітного селища. У ми-
нулому це було дачне селище радянської номенклату-
ри. Продавцем виявилася молода дівчина. Від неї я от-
римав пропозицію викупити кілька коробок із Біб ліями, 
Новими Заповітами, а також Симфоніями –  книгами, які 
дісталися їй від дідуся. Ідеальний стан книг, а також міс-
це розташування селища наштовхнули мене на думку, 
що оформилася у  вигляді запитання, яке я  не посоро-
мився поставити дівчині. Я запитав у неї, чи не служив 
часом її дідусь у КДБ. Дівчина відповіла позитивно, до-
давши, що її батьки прожили більшу частину життя в Ні-
меччині. Подробиць того, як виявилося стільки літерату-
ри в дідуся, вона не знала.

Зрозуміло, я  все викупив, а  згодом, розмірковуючи 
з братами про цей випадок, припустив, що, ймовірно, це 
конфіскат 70–80х років. Саме такого невеликого форма-
ту Біб лії завозилися в Радянський Союз нашими брата-
ми зза «залізної завіси».

Яке ж було моє здивування, коли я незабаром саме 
про це прочитав дивовижну розповідь Ширинай Досо-
вої «Телефонний довідник» у першому номері журналу 
«Віра і життя» за 2020 рік. У ньому йдеться про те, з яки-
ми труднощами стикалися наші брати зза кордону, 
коли завозили духовну літературу в  Радянський Союз. 
І скільки посилок не досягли своїх адресатів, але були 
вилучені радянськими спецслужбами!

Я не втримався й відвіз екземпляр журналу дівчині, 
в якої купив книги. Також вирішив написати про цей ви-
падок і вам.

Шкода тільки, що паперовим примірником Симфонії 
зараз користуються вкрай рідко. Навіть церк ви, які дов-
го трималися цієї традиції, і ті поступово переходять на 
електронний варіант книги. 

Благословень, ваш брат у Хрис ті Іван АРЕСТОВ

С Л І Д А М И  П У Б Л І К А Ц І Й
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спасінню й  намагаюся служити 
Йому так, як тільки можу.

Чому для мене це важливо? 
Тому що це допомагає мені пра-
вильно розставляти пріоритети 
в  благовіствуванні. Позбавити 
людей від злого сучасного віку 
без проповіді Євангелія немож-
ливо. Ніяка матеріальна допомо-
га або доб рі справи не врятують 
людей від зла. Зрозуміло, що тим, 
хто на те потребує, допомагати 
потрібно. Але позбавлення від 
злого сучасного віку  – це спра-
ва самого Хрис та. Тут необхідно 
в  терпінні покладатися на силу 
Його слова.

Прошу молитися за служите-
лів серед казахського народу.

Ц і вірші є частиною ко-
роткого вступу в  до-
сить суворому Послан-
ні до галатів апос то ла 

Павла. Проблема полягала в тому, 
що галати почали сумніватися 
в істині. Облудні вчителі, які вкра-
лися до них, стверджували, що 
для спасіння недостатньо однієї 
віри, але необхідні ще й діла Мой-
сеєвого Закону. 

Від самого початку свого лис
та Павло починає захищати Єван-
геліє, показуючи мету приходу 
Хрис та  – віддати Себе за гріхи 
й  позбавити Свій народ від лу-
кавого віку. Слово «позбавити» 
можна розуміти як «вирвати» або 
«відібрати». Тобто ніщо на світі, 
крім Хрис та, не може звільни-
ти людину від духовних кайда-
нів безбожного світу. Ця істина 

чудесним чином здійснилася 
і в моєму житті.

Я народилась і  виросла в  ка-
захській родині. Моє життя, гово-
рячи об раз ною мовою, було немов 
«стиснуте» трьома кільцями. Це, 
перш за все, релігійне кільце – усі 
казахи за визначенням повин-
ні бути мусульманами. Родове 
кільце  – певні традиційні особ
ли вості. Сімейне кільце – відпо-
відальність за молодших братів 
і сестер. Оскільки я була старшою 
в багатодітній родині, то не мог-
ла залишити молодших братів 
і сестер до тих пір, поки вони не 
подорослішають. Полюдськи, 
тобто своїми силами, я  б ніколи 
не змогла все це залишити й піти 
за Хрис том. Але слово благодаті 
Хрис та звільнило (вирвало!) мене 
з  кайданів. І  сьогодні я  радію 

Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Гос пода Ісуса Хрис та,
що за наші гріхи дав Самого Себе, щоб від злого сучасного віку  

нас визволити, за волею Бога й Отця нашого.
Гал. 1:3–4

Т О Ч К А  З О Р У
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постол Павло пише до коринтян, щоб вони пильнували й за-
хищали віру. 

Коли обставини сприятливі, нам легко бути віруючими. 
Але якщо середовище, в якому ми знаходимося, налаштоване воро-
же, – стає нелегко.

Бог помістив хрис тиян зростати духовно в  найбільш безпечне 
середовище – у помісну церк ву. У церк ві ми разом зміцнюємось у ві- 
рі й підтримуємо один одного, йдучи шляхом Гос поднім. У нас також 
є духовні наставники, яких Бог поставив, щоб вони допомагали нам 
у  проходженні за Хрис том. Вони є  прикладом, якого ми дотримує-
мося, і маяком, який освітлює шлях, щоб нам не розбитися об скелі. 
Коли ворога видно явно, ми мобілізуємося, групуємось і захищаємо-
ся. Разом протистояти зав жди легше.

Але в нашому повсякденному житті ми не зав жди оточені вірую-
чими братами й сестрами. Нам доводиться стикатися зі світом і його 
цінностями. А якщо вороги – наші домашні, то нам необхідно пояс-
нювати, переконувати й захищати нашу віру.

Часом наша внутрішня боротьба проти гріха та спокус може похит-
нути нас, якщо ми не тверді. Але якщо наша віра побудована на скелі, 
ім'я якої Хрис тос, тоді ніякі бурі не зможуть зруйнувати її. Якщо ж вона 
заснована на інших цінностях, ми не зможемо встояти.

Пливучи проти течії цього світу, крокуючи 
проти зустрічного вітру, не забуваймо приклад 
апос то ла Павла, у якого теж були зовнішні бит-
ви та внутрішні страхи, але, попри це, він зали-
шався переможцем. Це можливо тільки силою 
Хрис та.

Стійте у вірі, будьте... міцні.
1 Кор. 16:13

у  в'язниці. Перебуваючи в  жахли-
вих умовах, апос то л Ісуса Хрис та 
закликає хрис тиян радіти. Він каже, 
що, незважаючи на життєві трудно-
щі, що спіткали його, він радіє і дуже 
хоче, щоб і  інші хрис тияни раділи. 
Радість у  Гос поді  – це вольове рі-
шення.

Пророк Неемія пише: «Радість 
у  Гос поді  – це ваша сила!» (Неем. 
8:10). У радості від Бога прихована 
неймовірна сила. Коли світ валить-
ся і  земля йде з-під ніг, радість від 
Гос пода зміцнює та підтримує.

Бог бажає, щоб нас перепов-
нювала Його радість. Про це ясно 
говориться в наступному тексті Пи-
сання: «Я вельми потішився в  Гос-
поді, що справді ви вже нових сил 
набули піклуватись про мене; ви 
й давніш піклувались, та часу спри-
ятливого ви не мали» (Флп. 4:10). 
З  тексту бачимо, що Павло, отри-
мавши матеріальну підтримку від 
хрис тиян, що живуть у  Филипах, 
щиро їм за це дякує. Ця громада 
й  раніше підтримувала служіння 

У народі кажуть: щоб жити 
й  радіти, потрібно мати 
лише дві складові. Перша – 

жити, друга – радіти. Перша складо-
ва в  нас уже є. З  другою зазвичай 
виникають проблеми. Як людині 
радіти, якщо життя серйозно потрі-
пало? Як радіти, якщо ця людина на 
собі відчула труднощі та прикрощі 
життя? Якщо людина збентежена, 
змучена й поранена? У слов'янських 
євангельських церк вах є  дві улюб-
лені теми для розмов: про любов 
і про радість. Про радість говорять 
часто, але побачити радісні облич-
чя вдається рідко. І це почасти тому, 
що радіти не вміють не тільки члени 
церк ви, але й служителі.

Послання до филип'ян апос-
то л Павло написав, перебуваючи 

Т О Ч К А  З О Р У
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Павла. Але настав момент, коли по-
жертвування раптом припинили-
ся. І ось, по деякім часі, хрис тияни 
з Филипів знову відправили Павлу 
якусь суму. Зауважте, що Павло не 
почав докоряти їм, кажучи: «Ну на-
решті ви схаменулися. А  то я  вже 
думав, що у вас не прокинеться со-
вість. Вирішив, що ви забули про те, 
скільки всього я зробив для вас».

Павло не докоряє хрис тиянам 
за їхнє минуле, він помічає щось 
гарне в їхньому сьогоденні й дякує 
їм за це. «Браття, я себе не вважаю, 
що я досягнув. Та тільки, забуваючи 
те, що позаду, і спішачи до того, що 
попереду, я  женусь до мети за на-
городою високого поклику Божого 
в Хрис ті Ісусі» (Флп. 3:13–14). Павло 
жив сьогоденням. І  в цьому сього-
денні він думав про гарне, отже, гар-
не й бачив. Адже які думки в нашій 
душі, такі й ми (див. Прип. 23:7).

Якщо ми дійсно хочемо радіти 
й дарувати радість іншим, нам необ-
хідно прий няти усвідомлене рішен-
ня: про все погане забувати, а про 

людей і людям говорити тільки хо-
роше. Ось порада Павла: «Наостан-
ку, браття, що тільки правдиве, що 
тільки чесне, що тільки праведне, 
що тільки чисте, що тільки любе, що 
тільки гідне хвали, коли яка чесно-
та, коли яка похвала, – думайте про 
це» (Флп. 4:8).

Отже, те, про що ми думаємо, – 
в те й віримо, у що ми віримо – те 
й  проголошуємо. А  проголошуємо 
ми те, чим наповнене наше серце: 
«Бо чим серце наповнене, те гово-
рять уста» (Мт. 12:34). І  тому Павло 
закликає прий няти рішення думати 
про хороше, вірити в хороше й про 
хороше говорити. Чинячи так, ми по-
бачимо, що наше життя наповнить-
ся істинною радістю, а  на облич чі 
з'явиться посмішка.

Павло вказує ще на один крок до 
радісного життя. «Не за нестатком 
кажу, бо навчився я  бути задово-
леним із того, що маю» (Флп. 4:11).  

Його порада проста: якщо ми 
справді хочемо радіти й  дарува-
ти радість іншим, то нам необхід-
но навчитися бути задоволеними 
тим, що маємо. Павло був задо-
волений, незважаючи на обста-
вини.

Ми живемо в  епоху тотального 
невдоволення. А  незадоволені ми 
буваємо, тому що зосереджені не 
на тому, що в нас є, а на тому, чого 
в  нас ще немає. Ми весь час у  го-
нитві за новизною. Купив iPhone, 
але поки дійшов додому, модель 
уже застаріла, хочеться нову. Нам 
не вистачає грошей на нову маши-
ну. Бракує часу на відпочинок. Нам 
увесь час чогось не вистачає! Звід-
си – похмурі серця й обличчя. Од-
нак, якщо чесно зізнатися, сьогод-
ні ми маємо набагато більше, ніж 
будь-коли мали наші батьки й діди, 
але невдоволення в  нас набагато 
більше, ніж було в них.

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я
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Апос то л Павло говорить, що він 
задоволений всім і  радіє з  усього, 
тому що знає секрет набуття та збе-
реження радості й цим секретом ді-
литься з іншими. Справжня радість 
у  житті не залежить від наявності 
матеріальних благ. Справжню ра-
дість можна отримати лише в Ісусі. 
«Я все можу в Тім, Хто мене підкріп-
ляє, в Ісусі Хрис ті», – говорив апос-
то л (Флп. 4:13). Якщо Хрис тос у сер-
ці, то й у душі достаток. Якщо Він із 
нами, то й усе інше – лише приємне 
доповнення. Якщо Ісус живе в нас, 
значить, у  нас є  все, що потрібно. 
І тому Павло закликає вчитися бути 
задоволеними тим, що маємо, якщо 
ми дійсно хочемо мати справжню 
радість. А маємо ми Гос пода й Спа-
сителя Ісуса Хрис та. Він – джерело 
вічної радості.

Тому наближайтеся до Нього 
в молитвах. Живіть за Його Словом. 
Чинячи так, ви побачите, що життя 
ваше наповниться істинною радістю, 
а на обличчі з'явиться посмішка.

За словами апос то ла Павла, фи-
липійські хрис тияни, при крайній 

їхній бідності, брали найактив-
нішу участь у  пожертвуваннях. 
Про це Павло в  листі розповідає 
коринфським хрис тиянам: «Пові-
домляємо  ж вас, браття, про Божу 
благодать, що дана Церк вам маке-
донським, що серед великого дос-
віду горя вони мають радість рясну, 
і  глибоке їхнє убозтво збагатилось 
багатством їхньої щирості; бо вони 
доб ровільні в  міру сил своїх, і  над 
силу, засвідчую, – із ревним бла-
ганням вони нас просили, щоб ми 
прий няли дар та спільність служін-
ня святим. І не так, як надіялись ми, 
але віддали себе перш Гос подеві 
та нам із волі Божої» (2 Кор. 8:1–5). 
Жертовність филип'ян гідна похва-
ли та наслідування. Вона полягала 
не в величині суми, а в ставленні до 
Ісуса Хрис та.

У бідної вдови було всього дві 
лепти. Але вона з  радістю віддала 
їх Гос поду. І тому Хрис тос, звернув-
ши на цю вдову увагу, сказав, що 
вона виявилася найбільш щедрою 
з усіх жертводавців. Мені здається, 
що хрис тияни з Филипів посідають 

друге місце в списку найбільш жер-
товних хрис тиян у Новому Заповіті. 
Павло хвалить їх: «Часу теперіш-
нього ваш достаток нехай нестат-
кові їхньому допоможе, щоб і їхній 
достаток був на ваш нестаток, щоб 
рівність була, як написано: "Хто мав 
багато, той не мав зайвини, а  хто 
мало, – не мав недостачі". Та Бого-
ві дяка, що Він таку пильність про 
вас дав у Титове серце, бо благання 
прий няв він, але, бувши горливий, 
удався до вас доб ровільно. А з ним 
разом послали ми брата, якого по 
всіх Церк вах хвалять за Євангелію, 
і не тільки оце, але вибраний був він 
від Церков бути товаришем нашим 
у дорозі для благодаті тієї, якій слу-
жимо ми на хвалу Самого Гос пода» 
(2 Кор. 8:14–19).

В істинно хрис тиянській щедро-
сті приховані великі благословен-
ня. Завдяки пожертвам багатьох 
хрис тиян, у тому числі й филип'ян, 
проповідь Євангелія вийшла да-
леко за межі Єрусалима. Євангеліє 
прийшло в  Європу, Азію, Африку, 
Америку, Австралію. Ті, хто жертвує 
на справу благовіствування, бача-
чи, як Євангеліє змінює життя лю-
дей, щиро радіють.

Наша щедрість на справу благо-
віствування принесе нам справжню 
радість і  особ ли ве благословення, 
тому що нам через апос то ла Павла 
дано обітницю. Виходячи з  особи-
стого досвіду, він говорить: «А мій 
Бог нехай виповнить вашу всяку 
потребу за Своїм багатством у Сла-
ві, у Хрис ті Ісусі» (Флп. 4:19).

Якщо ми жертвуємо, то не зазна-
ємо нужду, бо Сам Бог задовольняє 
наші потреби. А наш Бог не бідний. 
Йому належить усе! Тому Павло за-
кликає прий няти рішення щедро 
підтримувати служіння поширення 
Євангелія. Чинячи так, ми побачимо, 
що наше серце наповниться істин-
ною радістю, тому що разом із нами 
буде радіти все небо, бачачи грішни-
ка, що кається (див. Лк. 15:7).

І ніщо в цьому житті вже не змо-
же позбавити нас знайденої радо-
сті, тому що справжня радість для 
нас – Ісус Хрис тос.

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я
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Шановний Михайле, я подивився перед ін-
терв'ю інформацію про вас в Інтернеті. Ви вже 
встигли багато сказати й написати. Деякі сло-
ва та звороти змушують заглядати в словни-
ки... Це нічого, що я прошу вас дати інтерв'ю 
такому «прос тому» журналу? 

Такі запитання змушують червоніти. У тому числі за 
те, що можна знайти в Інтернеті. Не все сказане й на-
писане я вважаю важливим і правильним. Багато чого 
переосмислив. А дещо прос то переріс. Тож з усього то го 
я б залишив не так уже й багато. Решту переформулював 
би, зробив простіше, цікавіше, корисніше. Якби мав таку 
можливість. Але цієї можливості немає. Це реальність 
наших днів – ми не тільки багато говоримо й пишемо, 
але живемо з наслідками всього того, що наговорили та 
написали. Тому слід бути більш акуратними у вислов-
люваннях, це урок перший. Особливо в епоху Інтернету. 
А другий урок полягає в тому, що потрібно рости далі, 
стаючи простішим. Найбільший мій особистий страх – 
застрягти в минулому, особ ли во в гірших моментах ми-
нулого. Ще один страх – пристосуватися до світського 
порядку речей, втратити прос тоту й відкритість, здат-
ність дивуватися, перестати бачити Божі чудеса в малих 
речах і подіях.

Тож мені самому здається, що я тільки-но починаю 
щось розуміти, що я ще не сказав і не зробив того, що 
хотів би й мав зробити. Я читав журнал «Віра і життя» 
ще до того, як написав свою першу статтю. І мені зав жди 
подобалася назва, в якій питання нашої віри пов'язані 

з повсякденним життям. Саме цього я і вчуся – вірити 
й думати так, щоб змінювалося життя.

 Більшість моїх текстів народжувалися під час спроб 
зрозуміти, чому ми живемо так, як живемо, які ідеї впли-
вають на наш спосіб життя, що ми повинні переосмисли-
ти. Це стосувалося й особистого духовного, і церковного, 
і суспільного життя. Це питання нашого хрис тиянського 
світогляду.

Розкажіть трохи про себе, про сім'ю і про 
те, як ви прийшли до віри в Бога.

Я виріс у багатодітній родині віруючих батьків. Най-
більше вони хотіли бути вірними Богові. Це означало 
для них набагато більше, ніж досягнення або комфорт. 
Тато пройшов через в'язницю. Мама втратила свого ди-
плома та позбулася кар'єри.

У дитинстві мені хотілося жити краще, принаймні, не 
гірше за своїх однолітків. Але з роками я переконувався, 
що цінності моїх батьків були правильними. Віра і вір-
ність надавали життю сенс. Усе інше було другорядним.

У 1988 році я потрапив у хрис тиянський дитячий та-
бір, «лісову церк ву». Слухаючи історії старших братів 
і сестер, ко лиш ніх в'язнів, я відчув сильне спонукання 
присвятити своє життя Богові. Я й зараз із упевненістю 
можу сказати, що більш важливого моменту в житті 
у мене не було.

Бесіда з Михайлом Миколайовичем 
Черенковим, професором і… 

проповідником.
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посвячення служили своїй родині. Я ніколи від них не 
чув: не подобається, не хочеться. Вони самі мало говори-
ли про себе, вони були підпорядковані чомусь більшому, 
вони готували нас, дітей, до служіння. У нас із дружиною 
Ніною четверо дітей, усі дочки. Останнім часом ми все 
більше говоримо й молимося про їхнє покликання й про 
те, як ми – батьки – можемо їм у цьому допомогти. Тобто 
важливо присвятити себе чомусь більшому, ніж ти сам. 
Це дає і сенс, і радість, і натхнення.

І кілька слів про те, чим ви зараз займаєтеся. 

Останнім часом я вчуся зосереджуватися на од-
ній-двох речах або темах. Не розмінюватися на багато 
що. Вже сімнадцять років відповідаю за служіння «Мі-
сія Євразія». Координую мі сіо нер ські ініціативи та про-
екти в пострадянських країнах. Іноді проводжу семіна-
ри з місіології та хрис тиянського світогляду. Веду блог, 
у якому ділюся своїми роздумами про Біб лію і про багато 
що інше в світлі Біб лії. Люблю мі сіо нер ські подорожі та 
змістовні конференції. Моя сім'я допомагає мені в слу-
жінні, як справжня команда. Дочки багато займаються 
музикою, грають на фортепіано. Їхнє формування – 
наша головна задача. Моє особисте покликання мене 
турбує вже менше. Знаю, що не зможу зробити все, що 
хотілося б, тому намагаюся робити головне. Це смиряє, 
але також і підбадьорює.

Ви так багато пишете, викладаєте, висту-
паєте на симпозіумах і форумах... Чим для вас 
є проповідь Слова Божого?

Проповідь Слова Божого – це не окреме заняття 
в ряді інших. Вона повинна виражатися різними засоба-
ми та способами. Мені, наприклад, найбільше подобаєть-
ся читати Біб лію в зібраннях і ділитися тим розумінням, 
яке дає Гос подь. Але найчастіше доводиться «вплітати» 
Слово Боже в різні життєві, нецерковні ситуації. І це теж 
цікаво. Що б не трапилося – тут же всередині знаходиш 

Великий вплив на моє формування справили мої ба-
бусі й тітки. Вони дуже любили Боже Слово й духовну 
літературу «самвидаву», молитву та спілкування з рід-
ними за вірою. Від них буквально віяло переконаністю, 
їхні очі горіли, зламати їх було неможливо. Людей тако-
го типу зараз не так багато.

Я дуже вдячний Богові за мою сім'ю та церк ву, вони 
заклали надійне підґрунтя, яке витримало багато дощів, 
вітрів і навіть землетрусів. У моєму житті був непростий 
час блукань і пошуків, бунту проти традицій, але сьогод-
ні я щасливий, подібно до Даниїла, славити й величати 
Бога: «Боже батьків моїх, я дякую та славлю Тебе, що Ти 
дав мені мудрість та силу» (Дан. 2:23).

 
Школу, університети ви закінчували, як ка-

жуть в народі, «на п'ятірки». Чи не було вам 
важко покладатися на віру? Віру в Бога, віру 
у Священне Писання, віру у вічне життя?

Якщо покладатися на віру з усією відповідальністю, 
то вчитися треба не менше, а навіть більше; не гірше, 
а краще.

П'ятірки й четвірки – не головний показник гарного 
на вчан ня. Я часто з жалем думаю про ті уроки й дні, які 
пропустив або змарнував. Ах, якби ми краще розуміли 
відповідальність за своє життя, якби більше думали про 
покликання!

Усі можливості, які дає нам Гос подь, – під наш звіт. 
Як ми цим розпорядилися? Я пам'ятаю, як один диякон 
мені повторював: «Михайле, вчися так, щоб потім послу-
жити цим церк ві. У нас такої можливості не було, хоча 
ми дуже хотіли вчитися. Тепер у нас є ти». Мені соромно, 
що я не надто дослухався до цих слів.

На жаль, тоді я мало думав про те, що в університеті 
я представляю не тільки себе, але й церк ву; що я посланий 
туди Богом. Навчання мені здавалось якоюсь ризикова-
ною, але цікавою інтелектуальною пригодою. І поступово 
я зайшов занадто далеко у своїй свободі та філософському 
радикалізмі. Керуючись принципом «розуміти, щоб віри-
ти», я не навчився ні розуміти, ні вірити. Тепер я керуюся 
іншим принципом: «вірити, щоб розуміти». Іншими сло-
вами, щоб наш розум працював правильно, його потрібно 
присвятити Богові, освятити й просвітити.

Що для вас у хрис тиянстві – найголовніше?

Дуже важливий послух Богові. Не в одній справі. І не 
тільки в питанні спасіння. Важливо слідувати за Богом 
в усіх щоденних ситуаціях, у кожному повороті життєво-
го шляху. Слухати й слухатися.

 А по життю? Розкажіть трохи про вашу 
родину.

Є ще одне слово, близьке за змістом, – посвята. 
Мої батьки присвятили себе Богові й у світлі цього 
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Бесіду вів Вальдемар ЦОРН

Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ' Ю

якусь біб лій ну цитату як пораду, керівництво, відповідь. 
Тож проповідь – це застосування Божого одкровення 
в кожній конкретній ситуації. Зрозуміло, що ми говори-
мо не тільки про цитати, не тільки про літери, але про 
те, як Гос подь звертається через них особисто до нас і на-
ших сучасників.

У чому полягає покликання кожного хрис
тиянина, незалежно від освіти, соціального  
становища, рівня життя та політично 
го устрою суспільства, в якому він живе?

Покликання кожного хрис тиянина – бути вісником 
Божого Царства, яке охоплює всі сфери життя суспіль-
ства, всі народи землі, всі соціальні групи. Представляти 
Царя і Царство через довірене нам – служіння, роботу, 
сім'ю, обдарування, ресурси. Говорити своїм життям про 
Боже Царство і запрошувати в нього інших. 

Яку роль у вашому житті відіграє Біб лія?

З кожним днем і роком люблю її все більше. Почи-
наю і закінчую день із її читання. Найцікавіше – читати 
разом із дітьми, зав жди є нові запитання! Також цікаво 
сприймати у світлі Біб лії все інше – книги, фільми, кар-
тини, події. Це ключ до розуміння абсолютно всього. 
Якщо почати дискусію на злободенну тему – буде важ-
ко дійти згоди, кожен залишиться при своєму. Якщо ж 
почати з молитви та читання Біб лії – все бачитиметься 
інакше, у світлі неземного, Божого Царства.

Ви – потомствений віруючий. Якщо можна 
так сказати. Що ви скажете про те, як зміню-
ється характер хрис тиянина?

Характер має змінюватися в бік уподібнення Хрис ту. 
Поступово в нас повинні проявлятися Його риси – дедалі 
більше, дедалі ясніше. Дедалі рідше має звучати «я», де-
далі частіше – «Він». Мої батьки вчили мене, що в про-
цесі життя все в нас має підкорятися Хрис ту, переходити 
під Його владу. Але при цьому є й ті складні особ ли вості 
людини, які пов'язані з фізіологією, спадковістю, вихо-
ванням. Це наші обмеження, з якими постійно потрібно 
працювати. Вони є в моїх батьків, вони є й у мене. Вони 
частина виховного процесу, що стримує та впокорює.

Які риси вашого характеру вже змінилися, 
а які ще в процесі?

Я став краще контролювати свою реакцію. Але все 
ще залишаюся дуже чутливим, схильним реагувати емо-
ційно. Мені важко «надягати маску» та «грати роль». 
Мої друзі й колеги кажуть, що в мене все написано на 
обличчі. Іноді це мене лякає. Тож я навіть дещо радий, 
що зараз усі носять захисні маски, це можливість хоча б 
частково приховати емоції. Але якщо серйозно, то це моя 

слабка сторона. Мені потрібно вчитися бути спокійним, 
контролювати свій голос і слова, не тільки обличчя.

Які риси характеру інших ви поважаєте, 
які викликають у вас відторгнення, неприй
няття?

Мені дуже неприємні зарозумілість, лукавство, гру-
бість і нахабство. 

Що для вас – найбільша радість?

Бачити моїх дітей віруючими та відданими служите-
лями.

Що для вас є найстрашнішим?

Було б страшно опинитися без сім'ї та церк ви. Я з жа-
хом спостерігаю, як руйнуються сім'ї та як падають «зір-
ки». А ще страшно втратити відчуття покликання. Жити 
прос то так, щоб жити, – це не життя. Жити чуже життя, 
сидіти в чужому кріслі – теж не життя. Немає нічого кра-
щого, ніж бути на своєму місці. Немає нічого страшнішо-
го, аніж втратити своє місце.

Яку пораду ви дасте нашим читачам, що 
бажають «перетворюватися на образ Ісуса 
Хрис та»?

Слідуйте за Хрис том без зупинки. Служіть Йому без 
перерви. Віддайте все без залишку. Будьте зайняті по-
стійно. Все або нічого. Тільки так.

Дякую за бесіду, Михайле! Благословень вам 
і вашій родині в служінні Богові та Його Церк ві.
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С В І Д Ч Е Н Н Я

Г
лухонімий тинявся між ря-
дами лав у залі залізничного 
вокзалу, показуючи людям 
непристойні листівки та про-

по нуючи їх купити. Він підійшов до нас. 
Ми заперечливо похитали головами, 
і  глухонімий одразу зник. Ми подиви-
лися йому вслід, і  розмова про нього 
зайшла сама собою. «Як такого вряту-
вати? Як розповісти йому про милість 
Гос пода? Невже він буде одним із тих, 
хто ніколи не дізнається про голгофську 
жертву Хрис та?» – думав я.

Тоді ми об'їжджали цілий ряд міст 
України, проповідуючи Благу звістку. Двоє 
служителів із нашої команди були вже літ-
німи та досвідченими. Григорій Абрамо-
вич Гамм і  Андрій Якович Левен. З  ними 
були Микола Зигерт і я.

Прийшов наш поїзд, ми сіли, і  поїзд 
рушив. Несподівано до нас підійшов 
той самий глухонімий, пропонуючи той  
самий товар. У  мене тілом прокоти-
лася дрож: «Гос поди, не випадково цей 
чоловік знову підійшов до нас. Дай ми-
лість і  мудрість якось розповісти йому 
про Тебе». Глухонімий обвів нас погля-
дом і  подивився на вільне місце поруч, 
явно бажаючи приєднатися. Ми жестами 
запросили його сісти. Так почалася наша 
розмова без слів.

Глухонімий знову простягнув нам пачку листівок. Ми 
спробували йому пояснити, що ведемо молитовне життя 
й  брудом не цікавимося. Він здивувався, почав плюватись 
і якось дивно мукати. Видно було, що він у такий спосіб ви-
словлював своє обурення. Ми сказали, що необхідно пра-
цювати, а не продавати таку гидоту.

Глухонімий повернувся до Григорія Абрамовича й  за-
питав його знаками, ким той працює. Багато років Григорій 
Абрамович працював начальником постачання на підпри-
ємстві у  Воркуті, але тепер працював кочегаром. Він став 
зображувати, як відкриває дверцята, кидає туди лопатою 

вугілля, як палає вогонь. Показав на батарею. Глухонімий 
зрозуміло закивав головою.

Потім «рекомендувався» Андрій Якович. Він легко 
й швидко зобразив новому знайомому свою спеціальність: 
удав, що вкручує лампочку. Глухонімий також зрозумів, що 
той електрик.

Микола, щоб представити свою професію, розвів руки 
в сторони. Він зробив вигляд, ніби керує великою машиною, 
намагаючись пояснити, що працював кранівником.

Настала моя черга. «Як йому пояснити те, чим займаю-
ся?»  – думав я. Приставивши пальці до голови, я  показав 
йому роги, а потім – як кручу хвости, намагаючись пояснити, 
що працюю пастухом. Він вибухнув веселим сміхом.
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С В І Д Ч Е Н Н Я

Наші дружини й ми маємо Хрис та в серці, тому ми щасли-
ві. Потім почав показувати, що кожна людина повинна помер-
ти тілом, але душа скоро отримає від Бога нове вічне тіло. Він 
стежив, не відриваючи очей, за кожним моїм рухом.

Розмова тривала близько двох годин. Нарешті він по-
казав на себе. Б’ючи себе в  груди, він наче запитував: «Чи 
є мені спасіння?»

«Так, є!  – вигукнув я.  – Для цього й  відбулася наша зу-
стріч!» І раптом він застогнав. Крик вирвався з його грудей. 
Він руками по черзі проводив по собі, починаючи від підбо-
ріддя й до пояса, що означало: ваші слова – як бальзам для 
моєї душі.

Я пояснив йому, що ми читаємо Біб лію та навчаємося з неї. 
На це він відповів, що теж вміє читати, але Біб лію ще ніколи не 
бачив. Він дав нам зрозуміти, що нас багато, тому нам легко 
вірити. А як жити йому – самому, без спілкування?

І тут Григорій Абрамович дістав Новий Заповіт, який був 
виданий підпільним видавництвом «Хрис тиянин». Потім, на-
писавши побажання та розписавшись, вручив йому книгу. 
Неможливо передати словами радість глухонімого. Він тут 
же викинув усі брудні листівки, а потім дбайливо притиснув 
до грудей Новий Заповіт.

Поїзд загальмував на нашій станції. Ми вийшли. Поки 
йшли, озиралися назад. Наш новий друг усе стояв біля вікна 
й то махав нам руками, то проводив по грудях, зображуючи 
бальзам вічного спасіння для душі.

Зустрівшись із глухонімим і думаючи про те, як він діз-
нається про голгофську жертву та До-
бру звістку спасіння, я не очікував, що 
Бог саме мені доручить розповісти 
знаками цій людині шлях спасіння.

Яків ЛЕВЕН

Після цього ми запитали в нього, чим 
він займається по життю. Глухонімий 
зобразив, як кладе цеглу та замішує роз-
чин. Нам стало ясно, що він працював 
муляром. Потім показав, як зсувається 
земля, гуде мотор. Зрозуміли, що працю-
вав бульдозеристом. Потім, нахиляючись 
униз, зробив вигляд, ніби бере по цвяху 
й  забиває під лавку. Здогадалися, що за-
ймався оббивкою меблів.

Потім він жестами пояснив, що в нього 
була дружина. Рукою робив вигини, не-
мов звивалася змія, що повзе. Стало ясно, 
що дружина була йому невірна, що з нею 
залишилася дитина. Також у  нього була 
старенька мати (зобразив зів'яле облич-
чя). Жила вона в  маленькому скособоче-
ному будиночку. Але дружина, схоже, не 
дозволяла йому допомагати матері.

Нарешті, оглянувши всіх нас, він ука-
зав на наш святковий одяг. Потім, порів-
нюючи зі своїм, він ніби запитав: «А як це 
так, що ви, будучи простими людьми, так 
доб ре одягаєтеся?» Ми пояснили, що наші 
дружини не ходять кривими шляхами. 
Вони проводять життя на колінах у  мо-
литвах та вихованні дітей. Вони нам вір-
ні, і ми їх дуже любимо. Ми не п'ємо й не 
б'ємо наших дружин, як це траплялося 
в  його житті. Глухонімий на це обурився, 
намагаючись зрозуміти, як це можливо. 
І тут я вирішив перевірити, чи зрозуміє він 
найголовніше.

Я показав йому на небо, намагаючись 
пояснити, що звідти зійшов Син Божий. Він 
був розп'ятий на хресті за всіх людей. 
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П Е Р Е Ж И Т Е

Ви колинебудь замислю-
валися про події у вашо-
му житті, які, здавало-
ся б, не мають жодного 

сенсу? Наприклад, про несподі-
вані труднощі, про прикрі пере-
шкоди або навіть про жахливі 
трагедії. Коли я дивлюся на своє 
минуле й  сьогодення, то бачу 
події, які до недавнього часу ви-
кликали в мене розгубленість. 

Я покаявся 35 років тому 
й  уже 30 років служу Гос поду. 
За весь цей час у мене, з одного 
боку, був відносно стабільний 
успіх у служінні та реальні пло-
ди. Наприклад, на півдні Ізра-
їлю народилася церк ва «Квіти 
пустелі». Ми відкрили єванге-
лізаційний центр у  ТельАвіві 

для наркоманів і  бездомних, 
а  в БеерШеві  – реабілітацій-
ний центр для наркозалежних, 
також жіночий притулок для 
жертв насильства і  жорстоко-
го поводження. З  іншого боку, 
всі ці роки в особистому житті 
я постійно стикався з тяжкими 
обставинами. Наш єдиний син 
з раннього дитинства страждав 
на прогресуючу м'язову дис-
трофію і помер у вісімнадцяти-
річному віці. По кількох роках 
у моєї дружини Ольги з'явили-
ся гострі болі в хребті, які пере-
творили її, молоду й енергійну 
жінку, на інваліда. У жовтні ми-
нулого року вона зважилася на 
операцію, яка пройшла успішно. 

Тоді вперше за останні чотири 
роки ми почали було сподівати-
ся на поліпшення. Але сталося 
так, що через три тижні після 
операції вона спіткнулась і впа-
ла, отримавши перелом щико-
лотки, що суттєво уповільнило 
її одужання.

Ці події здавалися мені шма-
точками мозаїки, які ніяк не 
складалися в  єдину картину. 
Я  старався з  усіх сил будувати 
й  розвивати служіння, але че-
рез напасті, що звалилися на 
мою сім'ю, мене не залишало 
відчуття, що я немов рухаюсь із 
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П Е Р Е Ж И Т Е

З вами у Хрис ті, 
Борис і Ольга БІКАС

P. S. Якщо ви бажаєте ближче 
познайомитися з нашим служін-

ням, завітайте на наш сайт: 
www.avivministry.com

увімкненим ручним гальмом. 
Я  витрачав багато часу й  сил 
на подолання цих бід, замість 
того щоб повністю віддавати 
себе служінню Гос поду. Як же це 
все було нелогічно! Але що я міг 
вдіяти? Просто знав, що повинен 
залишатися вірним Богові, про-
довжувати служити Йому, незва-
жаючи ні на що й утішаючи себе 
думкою, що колинебудь на небе-
сах дізнаюся всі відповіді...

І ось одного разу мені спали 
на думку слова Ісуса: «Ви будете 
Мені свідками». Я зав жди розу-
мів ці слова тільки в тому сенсі, 

вибрав для нас і  довірив нам. 
Пам'ятайте, що не Петро, а Сам 
Ісус обрав, якою смертю Петро 
прославить Бога.

У Посланні до євреїв, одинад-
цята глава, читаємо про Божих 
свідків, героїв віри. Одні були 
чудесним чином урятовані від 
загибелі, інші багато страждали 
або навіть трагічно загинули. 
Але життя кожного є дорогоцін-
ним і  вражаючим свідченням 
для Гос пода.

Тож у чому логіка мого жит-
тя? Яке свідчення про мого 
Бога і Спасителя несу я?

що ми повинні свідчити перед 
іншими людьми про нашого 
Спасителя і  Його Благу звіст-
ку, але потім зрозумів, що саме 
наше життя є  свідченням про 
Нього  – з  усіма його злетами 
й падіннями, перемогами й не-
вдачами, труднощами та успі-
хами.

У Слові Божому сказано, що 
всі ми біжимо на перегонах і ко-
жен з нас проходить свій шлях, 
щоб у кінцевому підсумку при-
єднатися до великого зібрання 
свідків із унікальним особи-
стим свідченням, яке Гос подь 

обрав для мене, щоб я міг Його 
прославити. І це просте одкро-
вення принесло нарешті світло 
в мої думки й дуже підбадьори-
ло моє серце. Це те, чим я хотів 
поділитися з вами.

Нехай Бог благословить і збе-
реже вас, дорогі брати й сестри! 
Нехай Він допоможе всім нам 
бути Його потужним свідчен-
ням. Свідченням Його любові, 
благодаті й усемогутності.

Я вірю, що моє життя де-
монструє, що великий і всемо-
гутній Гос подь може подарува-
ти й  довірити великі проекти 
й  плідне служіння будьяко-
му грішнику, який покаявся, 
навіть пересічній людині на 
зразок мене, хто не є особли-
во обдарованим лідером, ні 
глибоким богословом, ні дуже 
енергійною людиною і  хто, 
крім усього іншого, так сильно 
утиснений обставинами осо-
бистого життя. Я вірю, що саме 
це й є те свідчення, яке Гос подь 
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Люди мирські звикли храм пере-
творювати на театр і дім молитви – 
на вертеп розбійників. А слуги Божі 
прагнуть театр перетворити на храм 
і торжище світу цього – на місце мо-
литви.

Виголошується проста, задушев-
на молитва про благословення зі-
брання, про дарування благодаті. 
Співають гімн під акомпанемент ор-
кестру. Проповідники виступають 
один за одним із коротким словом. 
Наприкінці виступає з промовою 
старий Бут. На ньому проста тужурка 
військового зразка, як і на всіх солда-
тах Армії Спасіння. На грудях вигап-
товано знак «Кров і вогонь» – символ 
служіння Армії. Кров Ісуса Хрис та 

Ц е було 18 листопада 1925 ро ку. 
Величезний амфітеатр зна-
менитого берлінського цирку  

Буша на шість тисяч місць ущерть на-
повнений людьми. Сьогодні тут, як 
у давньоримському цирку Колізеї, ви-
ступають хрис тияни. 

Трубні звуки оркестру турбують, 
звуть, збуджують. На естраді майорять 
червоно-сині прапори. Там сидять спо-
відники Хрис та з різних країн – і чор-
ношкірі, і жовтошкірі.

Серед них виділяється фігура бі-
ловолосого старця. Це генерал Армії 
Спасіння Брамвель Бут (син відомого 
Вільяма Бута, засновника Армії Спасін-
ня). Високий на зріст, дещо огрядний, 
чимось нагадує нашого Кутузова.

очищає від гріха. Вогонь Святого 
Духа відроджує до нового життя. 
Старець говорить прос то, задушев-
но, як батько дітям. У його словах, 
пройнятих співчуттям до гріш ника, 
чути сльози. На прикладах він по-
казує, як під тягарем гріха гине лю-
дина. З глибокою вірою він свідчить 
про Бога: «Так бо Бог полюбив світ, 
що дав Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не зги-
нув, але мав життя вічне» (Ів. 3:16). 
Старець закликає прий няти Хрис та 
зараз, цього ж вечора: «Хто зараз 
згоден відкрито прийти до Хрис та 
як до Спасителя, впасти до Його ніг, 
той нехай вийде вперед до лави по-
каяння!»

З  Н А Ш О Ї  І С Т О Р І Ї
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Тисячний натовп слухає, затаму-
вавши подих. Виклик кинуто в цей 
мирський ошатний натовп. Кожен 
зі слухачів у душі усвідомлює прав-
ду щойно сказаних слів: і про те, що 
він гине під тягарем гріха, і про те, 
що потребує на Спасителя. Але хто 
буде такий мужній, щоб пуб ліч-
но продемонструвати ці дві істини 
через покаяння та віру, відкрито 
висповідавши Хрис та? Хто скине 
з себе ярмо суспільної думки й під 
прицілом цих тисяч очей пройде 
вперед? Тиша. Ніхто не рухається. 
«Ось ніхто й не виходить», – з від-
тінком зловтіхи каже, нахиляючись 
до мого вуха, знайомий із Росії, який 
закінчив там духовну академію. Він 
зверхньо спостерігає за цим єванге-
лізаційним заходом.

У цирку тихо. Старець іще й іще 
повторює свій заклик, аргументую-
чи його новими прикладами та до-
водами. Він хоче переконати людей 
вийти вперед. Адже, без сумніву, се-
ред присутніх є люди, що потопають 
у гріхах. Невже йому обмежитись 
лише тим, щоб «із човна» потисну-
ти їм руки? Бут із тихою наполегли-
вістю продовжує закликати: «При-
миріться з Богом через Хрис та. Він, 
невинний Страждалець, не посо-
ромився піти на ганебний стовп за 
тебе, за твій гріх...»

І ось із віддалених верхніх рядів 
рушила фігура. Вона повільно піш-
ла східцями вниз. Тисячі поглядів 
стежать за нею. Це молода, квітуча 
дівчина з двома важкими білявими 
косами. Вона підійшла до лави, що 

стояла попереду, й опустилася на ко-
ліна, схиливши голову на руки. До неї 
наблизилася одна з сестер Армії Спа-
сіння в темній сукні, у традиційному 
крислатому капелюсі з темно-черво-
ною стрічкою і, схилившись поруч, 
пошепки щось говорила. Вони тихо 
помолилися.

Слідом за дівчиною рушили 
інші – чоловіки й жінки. Крига по-
чала танути. Ряди здригнулися. Тут 
і там можна було бачити людей, що 
йдуть униз до лави покаяння. Ішли 
молоді й старі, жінки й чоловіки, ци-
вільні й військові. Переважно – мо-
лодь.

Ось іде жінка з дівчинкою, оче-
видно, з донькою. Обидві схиляють 
коліна біля лави. Публіка втирає 
сльози. Солдати Армії Спасіння при-
єднуються до тих, хто схилився біля 
лави. Сестри («спасенки») підходять 
до жінок, а брати («спасенці») – до 
чоловіків. У тихій розмові вони пояс-
нюють, що означає увірувати в Ісуса 
Хрис та.

«Яке служіння любові!.. Вони не-
мов ангели Благої звістки», – сказав 
мій сусід, теж із православних. Було 
кілька випадків, коли новонавернені 
дівчата спускалися до лави покаяння 
вдруге, але вже зі своїми подругами. 
Вони молилися разом із ними замість 
сестер Армії Спасіння, тут же викону-
ючи великий заповіт Армії: «Спасен-
ний, щоб спасати».

На естраді виступають із промо-
вами хрис тияни. Час від часу грає ор-
кестр. Лунають гімни. Солдати Армії 
Спасіння розсипалися по рядах. Вони 

поширюють духовну літературу, роз-
мовляють із людьми, закликаючи їх 
не відкладати велике рішення відда-
ти себе Хрис ту.

Одна сестра, що сидить біля мене, 
каже комусь: «Чи не хочете й ви сьо-
годні стати чадом Божим?» Каже 
вона тихо й ласкаво. Навіть старий 
генерал ходить серед публіки, роз-
мовляючи з людьми. Новонавернені 
від лави покаяння йдуть через естра-
ду в особ ли ву кімнату. Там із ними 
спілкуються, записують адреси, щоб 
мати зв'язок.

Насамкінець зібрання один з офі-
церів Армії Спасіння оголошує, що 
цього вечора прийшли до Хрис та 
близько 200 людей. Гімни молитви 
та гімни подяки й славослів'я Творцю 
завершують зібрання.

Ми виходимо на вулицю. Не спить 
нічний Берлін. Кубла спокуси ва-
блять у свої тенета, весела музика лу-
нає з нічних барів. Там балом править 
сатана.

Але сьогодні на ці вулиці вийш-
ли 200 осіб, які викуплені від влади 
гріха любов'ю Хрис та й озброєні сві-
тильником і мечем Духа, зі співом 
тріумфу в серці. «Йому, що нас по-
любив і обмив нас від гріхів наших 
кров'ю Своєю... слава і влада на віки 
віків!»

Хвала тим, хто самовіддано несе 
Благу звістку визволення в гущу люд-
ську, безсмертним душам, що гинуть. 
Хвала також тим, хто відгукується 
на заклик Хрис та і, нехтуючи пре-
зирством світу, відкрито визнає себе 
грішником і приходить до Спасителя, 
не відкладаючи рішення віддати себе 
навіки Богові. Адже для цього ми 
й прийшли у світ.

А ти, той, хто читає ці рядки, 
чому баришся? Чого ще чекаєш? 
Якого одкровення? Навіщо ховаєш 
ти під маскою сумнівів клеймо поро-
ку? Прийди до Хрис та! Призви ім'я 
Його. Віддай себе Тому, Хто один 
знає шлях життя. Він Сам – цей 
шлях, шлях до Отця, в дім Отчий. 
Він Сам кличе тебе.

З  Н А Ш О Ї  І С Т О Р І Ї

Володимир  
МАРЦИНКОВСЬКИЙ,

гора Кармел в Палестині, 03.09.1932
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УСЕ ВЧАСНО

Щиро дякую вам за надіслані журнали та про-
повіді про любов. Слава Гос поду нашому Ісусу 
Хрис ту, що Він дає нам життя в Дусі Святому 

й  радість, яку ніхто не може в  нас відібрати. Журнали 
ваші люблю й виписую давно, а «Тропинку» тепер випи-
сую для сусідів. Мої онуки вже виросли. 

Народилась я  на Кавказі, на хуторі Дружба Став-
ропольського краю. Батьки мої були хрис тиянами
баптистами. У нас була велика сім'я. Тата за віру єван-
гельську заслали в Сибір, як і багатьох служителів у той 
нелегкий час. Старший брат служив тоді на Сході коман-
диром військової частини. Він забрав нас у свою сім'ю. 
Дуже нас любив. Переїжджали ми з ним туди, куди його 
переводили по службі. Я  працювала, вчилась у  вечір-
ній школі. Пригадую, як ми з мамою часто їздили на зі-
брання. У 19 років я уклала заповіт із Гос подом. У 21 рік 
вийшла заміж за православно-
го хлопця, з яким разом працю-
вала. У нас народився син, а че-
рез 15 років народилася дочка. 
Прожили ми разом зі свекру-
хою та  її батьками дружно всі 
роки. Печаль і радість зносили 
разом. Свекруха прий няла хре-
щення по вірі, її батько зі сльо-
зами покаявся в  гріхах перед 
Богом. Чоловік після 43 років 
спільного життя почав чита-
ти Новий Заповіт, відвідувати 
богослужіння, але хрещення 
прий няти не встиг. Дочка уклала заповіт із Гос подом. 
Син теж почав читати Біб лію, молитися, хотів прими-
ритися з Гос подом. Але сталося нещастя. Його збила ма-
шина. Того дня була заметіль, і удар по спині виявився 
смертельним. Синові був 51 рік. Як пережити таке горе? 
Я йшла туди, куди син Сергій ходив, плакала й молила-
ся: «Гос поди Ісусе, Ти пішов додому в  33 роки. А  я весь 
час думаю про свого сина, хоча знаю, що не поверну його, 
але не можу втішитися. Прошу Тебе, дозволь мені думати 
про Тебе». І Він дозволив. Я не поетеса, але написала вірш 
«Дозволь мені думати про Тебе». А потім інші вірші.

Гос подь не залишає ніколи! Він – найкращий Утіши-
тель! Прикладів того безліч.

Пригадую, як мене викликали в  міськком партії за 
віру. Приходжу додому, а мене телеграма чекає з Влади-
кавказа від братаосетина Андрія Євстахійовича Токає-
ва: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, 
що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті 
народився для вас Спаситель, Який є Хрис тос Гос подь»  

(Лк. 2:10). І  лист із АлмаАти від пресвітера Євстратен-
ка Олексія Тимофійовича. Як дивно Гос подь зміцнював 
мене!

Іншим разом, проходячи великі випробування віри, 
я  отримала черговий номер журналу «Вера и  жизнь», 
у якому були опубліковані статті про вірність Божу. Під-
кріплення від Гос пода прийшло вчасно й зміцнило мою 
віру! «А роблячи доб ре, не знуджуймося, бо часу свого 
пожнемо, коли не ослабнемо» (Гал. 6:9). Не можу не на-
писати про одного хрис тиянина, з яким довелося позна-
йомитися. Наша церк ва ЄХБ знаходиться в  Білогірську 
Амурської області. Неподалік від нас перебувала вій-
ськова частина. Раніше багато солдатів приходили на 
богослужіння в наш Дім молитви.

Так, одного разу до нас при йшов солдатик Петро 
Ітек’їв, скромний хлопчина невисокого зросту. Божа 
Кульбабка  – так прозвали його у  військовій частині. 
Петра, коряка за національністю, призвали на службу 

з  Магаданської області. Познайо-
мившись із ним ближче, я  попро-
сила його розповісти про те, як він 
увірував у Ісуса Хрис та. Петро розпо-
вів, як ще хлопчиськом поїхав у Ма-
гадан. Він уперше потрапив у велике 
місто, і в нього розбіглися очі від по-
баченого: кругом люди, магазини... 
Хлопчик не втримався від спокуси 
й украв щось. Думав, ніхто не помі-
тить. Але його від ра зу  ж помітили 
співробітники міліції. Він кинувся 
бігти, міліціонери – за ним. Від стра-
ху Петро забіг у якийсь магазин і по-

чав озиратися навколо себе, не знаючи, куди сховатися. 
Один чоловік, побачивши його переляканий погляд, пі-
дійшов до нього й спокійно, але дуже переконливо ска-
зав: «Не бійся, я допоможу тобі». Він не став засуджувати 
хлопчика, а привів до себе додому, де його доб ре прий
няли та нагодували. Цей чоловік виявився пресвітером 
церк ви ЄХБ. Він розповів Петрові про подвиг Хрис та, про 
те, що Він постраждав і  за його гріхи. Хлопчик слухав 
його й  вірив кожному його слову. Він розкаявся в  усіх 
своїх гріхах і згодом уклав завіт із Гос подом через вод-
не хрещення. Петро став першим коряцьким баптистом! 
А коли при йшов час, його призвали в армію. Так він опи-
нився в Білогірську.

Одного разу Петро при йшов до мене додому. Він лед-
ве стояв на ногах. У нього був сильний кашель і висока 
температура. З’ясувалося, його частину перевели, а його 
й іще одного солдата поки залишили в місті. Сказав, що 
не знає, коли за ними приїдуть. Я  дала Петру ліки, на-
поїла чаєм і поклала на диван. І тут приходить до мене 
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30 4w2021

sns_vig_2021.4_ukr.indd   30sns_vig_2021.4_ukr.indd   30 01.06.2021   10:22:4401.06.2021   10:22:44

с. 2  © Christy Thompson / shutterstock.com
с. 4  © В. Полєнов «Серед вчителів», 1896 р.
с. 6  © В. Полєнов «За кого Мене почитають 
люди?», 1900 р.
с. 7  © Oleg_Yakovlev / shutterstock.com
с. 8  © Lightspring / shutterstock.com

с. 9  © John Bill / shutterstock.com 
с. 18  © Stepan Kapl / shutterstock.com
с. 19  © George Dolgikh / shutterstock.com
с. 20  © AirCam.PRO / shutterstock.com
с. 28  © https://de.wikipedia.org/wiki/
с. 32  © Mopic / shutterstock.com 

ІЛЮСТРАЦІЇ
ДО СТАТЕЙ

Засновник
РО «УМТ «СВІТЛО НА СХОДІ»

Видається на доб ровільні пожертвування читачів.

Виходить шість разів на рік. Тираж 8 000 прим.
 

Головний редактор Василь Давидюк
Редакційна колегія:
Павло Давидюк
Анна Назаренко
Валентина Новомирова
Вальдемар Цорн

Журнал зареєстровано в Міністерстві юстиції України.
Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія КВ, № 23369-13209ПР від 24.05.2018.

Підписний індекс 49283

Адреса редакції в Україні:
РО «УМТ «СВІТЛО НА СХОДІ»,

вул. Хорольська, 30, м. Київ, Україна, 02090;
тел.: 044-296-86-39; 296-87-69;

e-mail: viz@sns.org.ua; адреса сайту: www.sns.org.ua

Адреса редакції у Німеччині:
LICHT IM OSTEN, Postfach 1340,

70809 Korntal, GERMANY
Телефон: 0711-83-99-08-23; факс: 0711-83-99-08-4;

E-Mail: wzorn@lio.org

Адреса представництва у США:
USA, Light in the East, P.O. Box 185,  

Orangevale, CA 95662
Теl.: 916-348 33 88; E-Mail: liteusa@lio.org

Оформити підписку на журнал, надсилати листи 
і матеріали можна за будь-якою з наведених адрес.

Пожертвування можна надсилати на адресу:
РО «УМТ «СВІТЛО НА СХОДІ»,

р/р UA383052990000026006000117462  
в КГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Києва

Код ЄДРПОУ / ІНН: 14300272.

Для поштового переказу: індекс 01924 
(у рядку «Для письмового повідомлення» на бланку

поштового переказу зазначати:
«Пожертвування на журнал “Віра і життя”»).

Пожертвування із західних країн можна надсилати 
чеками на адресу редакції у Німеччині 

або переказами на банківський рахунок:
IBAN DE07604500500009916425

SWIFT/BIC SOLADES1LBG
Kreissparkasse Ludwigsburg

Видання та розповсюдження
журналу залежить від молитовної

та матеріальної підтримки читачів!

Позиція редакції не зав жди співпадає з позицією авторів  

надрукованих матеріалів.

Рукописи, надіслані до редакції, рецензуванню 

та поверненню авторам не підлягають.

Комп’ютерна верстка та дизайн: Йордан Пєянскі 

© «СВІТЛО НА СХОДІ», 2021. 

ISSN 1610-9120 

Номер підписано до друку 28 травня 2021 року. 

Надруковано ООО «Новий друк»,

вул. Магнітогорська, 1, м. Київ, Україна, 02660. 

На першій сторінці обкладинки: 
© kwest / shutterstock.com

sns.org.ua

старший лейтенант із особ ли вого відділу й каже: «Я на вас у суд подам за 
приховування дезертира». Я  йому спокійно відповідаю: «Добре, подавай-
те в суд. А я розповім, як ви поводитеся з солдатами. Що ви всю частину 
перевели в с. Єкатеринославка, а двох солдатів залишили охороняти боч-
ки в  підпільному приміщенні без опалення за сорокаградусного морозу. 
Хлопчина ледве дійшов до мене». Лейтенант швиденько ретирувався.

Петро, слава Богові, одужав, і його перевели в частину. Після демобіліза-
ції він зайшов до нас попрощатися.

Минуло від того часу вже 32 роки. Я часто згадувала його й молилася 
про нього.

А не так давно, після закінчення служіння, до нас у  церк ву увійшли 
двоє незнайомих чоловіків і запитали, чи є в церк ві сестра з селища П'я-
тий Кілометр. Я  підходжу до них і  кажу: «Я з  П'ятого Кілометра». Один із 
них, широко посміхнувшись, запитав: «Ви не впізнаєте мене? Це я, Петро! 
Служив колись тут». – «Божа Кульбабка? Петрусь?» – моїй радості не було 
меж. «Я самий! Пам'ятаю вашу пухову ковдру», – засміявся він.

Ми ще довго з ним говорили й дякували Гос подові.
Петро приїхав із дружиною Мариною та синочком. У них дев'ятеро ді-

тей. Петро працює, а в церк ві займається молодіжним служінням.
Слава Богові за Його дітей із різних племен і народів!
До листа додаю фотографію. На ній Петро з дружиною Мариною і я, На-

дія.
Прийміть сердечне вітання від нашої церк ви! 

НАДІЯ МЕЛЬНИЧУК, Амурська обл.

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В

1. Яків (Бут. 32:9–10). 2. Мойсей (2 М. 8:3). 
3. Відповідь незнайомця, що він вождь війська 
Господнього (Нав. 5:13–14). 4. Лінивого (Пр. 10:26). 
5. Слово Боже (Єр. 23:29). 6. Євангеліє від Марка. 
7. Ґаріззім (Ів. 4:5, 19–20; Суд. 9:7). 8. Любов від чистого серця,  
і доброго сумління, і нелукавої віри (1 Тим. 1:5). 9. Солунянам (2 Сол. 1:3).  
10. Пізнаний (1 Кор. 8:3).

ВІРА І ЖИТТЯ
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