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Життєвий час короткий маєм:
Малий гранично в нього строк.
Багатий раптом все втрачає,
Життєва ж суть – один рядок.

Дві дати – на плиті могильній,
Між ними – рисочка ота…
Екклезіаст підмітив сильно,
Що означає суєта.

Гонитва за мрійливим вітром
Журбу примножить, а не сміх,
А серце сповнює лиш світлом
Ісус, що смерть здолати зміг.

У Царство двері відкриває
Господь лиш тим, хто на землі
Любов, надію й віру має
І світло ширить у імлі.

Ціну життя чим можна змірять?
Весну як вічну віднайти?
Любить, надіятися й вірить – 
Назло скорботам це нести!

А тепер залишаються 
віра, надія, любов, – оці три. 

А найбільша між ними – любов!
1 Кор. 13:13

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

продиктовані нашою гріховною 
природою і  позбавляють нас 
змоги насолоджуватися зростан-
ням радості, сердечного миру, 
насолоджуватися чистою сові-
стю, роб лять нас винними перед 
Богом – нашим Творцем.

Життя всупереч тому, що Бог 
вважає правильним і  благосло-
венним для нас, а це Його запо-
віді, закони, ніколи не приведе 
нас до стану, який ми розуміємо 
як щастя. 

Тому що справжнє щастя – ре-
альне, чисте задоволення – при-
ходить від люблячого Бога, усі по-
ради та заповіді Якого витікають 
із Його доб роти: «Дорогу життя 
Ти покажеш мені: радість вели-

оли ми вимовляємо слово 
«свобода», що найперше 
спадає нам на думку? 

«Роби що завгодно, живи як 
заманеться, жодних правил, об-
межень… Дій за власними пра-
вилами та настановами».

Саме таке розуміння свободи 
завело людство у найстрашніше 
рабство, найтяжчі залежності, 
у  глибокі депресії, коли навіть 
найбажаніший дар – життя, зда-
ється, втрачає сенс.

Коли ми розмірковуємо, що 
є свобода дітей Божих, ми гово-
римо саме про свободу від гріха, 
від потурання нашим забаганкам, 
тому що дуже часто «роби що 
завгодно», «живи як заманеться» 

ка з  Тобою, зав жди блаженство 
в правиці Твоїй!» (Пс. 16:11).

Лише ті, хто з’єднаний із Богом 
через спасіння в  Хрис ті, вільні 
жити високим життям, життям 
свободи, радості.

Саме про справжню свободу 
дітей Божих, а не псевдосвободу, 
а по суті рабство, ми хочемо по-
говорити в цьому номері нашого 
журналу.

 Мир і  бла-
годать усім чи-
тачам!
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МЕТА III – повна надія на єди-
ний захист

Як у  тваринному світі, так само 
й у духовному житті єдиний, хто може 
захистити ягня від вовків, – це пастух. 
Зауважимо, що Творець не дав вівцям 
ніяких захисних засобів. Ніяких! Так і з 
ягням Божим. Його єдиний захист  – 
Гос подь Ісус Хрис тос. Усі інші методи 
захисту, крім повного покладання на 
Бога, не тільки походять від старої лю-
дини, але й зовсім марні. Це дуже цін-
ний урок, який присвячений віруючий 
засвоює важко та болісно, піддаючи 
утис ку свою гордість. 

 
МЕТА IV – зміщення уваги із 

земного на небесне

Багато хрис тиян уважають, що фі-
зична смерть – це найжахливіше, що 
може статися з ними, коли Бог посилає 
нас, як овець, до вовків. Але Ісус за-
повідає нам не боятися тих, хто може 

Давньоримський комедіограф 
Плавт (254–184 рр. до Р. Х.) так охаракте-
ризував стосунки між людьми: «Людина 
людині вовк» (Homo homini lupus est).

Псалмоспівцеві Давиду цей духов-
но-соціально-політичний феномен та-
кож був доб ре відомий: «Знаходжуся 
я серед левів, що людських синів пожи-
рають, їхні зуби – як спис той та стріли, 
а їхній язик – гострий меч» (Пс. 57:5).

ЧОМУ?
Після покаяння та примирення 

з  Богом віруюча людина внутрішньо 
виходить із системи світу, але не вихо-
дить із неї фізично. Чому Гос подь Ісус 
робить щось нерозумне, з  людської 
точки зору, посилаючи Своїх овець до 
вовків? Який «доб рий пастир» (Ів. 10) 
так поводиться зі своєю паствою?!

У хрис тиянських зібраннях час то 
співають пісень, які виражають зди-
вування: «Твоя мудрість дивовижна 
для мене!» І оскільки багато віруючих 

за складних обставин замислюються 
над питанням про цю «дивовижну му-
дрість», ми спробуємо вникнути в пре-
мудрість Гос пода, досліджуючи причи-
ни, через які Ісус робить це.

 Духовно живі та духовно мертві 
люди радикально відрізняються одне 
від одного, хоча це на перший погляд 
не зав жди очевидно. Відповідно до 
положення вони абсолютно різні, але 
не за станом. Відмінність проявляєть-
ся в процесі. Бог прагне досягти саме 
такого розділення в житті віруючого. 
Ми розглянемо десять цілей, для до-
сягнення яких Бог посилає нас, «як 
овець серед вовків».

МЕТА I – прояв нового життя

Хоча віруючий і  відроджений ду-
ховно, у  нього є  залишки занепалої 

Навіть противники хрис тиян із цим 
погодяться.

 
ВОВКИ

Згідно з Біб лією, вовки, про яких го-
ворить Хрис тос, – це, перш за все, де-
монічні сили. Пророк Авакум зображує 
демонів як жорстоких і неприборканих 
могутніх духів, здатних із легкістю пе-
ремогти будь-яку людину, незалежно 
від її сили та інтелекту. Вони «від вовків 
вечерових лютіші», страшні та грізні, 
приходять і набирають «полонених, як 
того піску» (Ав. 1:6–9).

Та чи відчувають себе хрис тияни 
вівцями серед вовків лише в духовно-
му світі? Віруючий живе у світі людей. 
Один богослов пише: «У 17-й главі 
Євангелія від Івана Ісус визначає стан 

природи – суміш звичаїв вовка, впер-
того козла та  багатьох інших тварин. 
Оскільки Бог хоче зробити Своїх дітей 
смиренними ягнятами за поведінкою, 
а не лише за положенням, Він хоче під-
няти їх за допомогою випробувань на 
кардинально інший рівень життя.

Щоб побажати від щирого серця 
повної зміни, новонароджений пови-
нен усвідомити, наскільки жахлива, 
зла та невиправна його стара природа. 
Вона викаже себе в більшій мірі, коли 
буде спровокована вовками. Коли 
хрис тиянин неодноразово реагує, 
як вовк серед вовків, він стає 
особ ли во уважним до своїх 
слів і  дій, тому що ясно помі-
чає те, що відбувається в його 
серці. Людина у  світі через це 
не особ ли во вболіває. Такі реакції 
є  частиною її природи. Але вірую-
чий жахається цього, тому що в нього 
з'явилися зовсім нові критерії оцінки 
свого стану.

Після довгих молитов і  каяття 
в кожній помилці у людини буде зрос-
тати відраза до її старого «я» разом із 
сильним бажанням Божого дару лагід-
ності та смиренності, притаманних її 
новій природі. Таким чином, за важких 
обставин природа ягняти у віруючого 
буде проявлятися дедалі виразніше. 
Це спонукатиме його йти шляхом сми-
рення, приносячи славу Богові. 

 
МЕТА II – ототожнення з Ісусом

Часто діти Божі дивуються, коли 
люди женуть і зневажають їх за те, що 
вони хрис тияни. Але це абсолютно 
нормально! Ми повинні розуміти: то не 
люди женуть нас, а демони, які володі-
ють людьми, ненавидять Хрис та в нас. 
«І за Ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти» 
(Мт. 10:22). Це богословська істина, яка 
повинна тішити віруючого, тому що він 
удостоєний страждання, несучи ім'я 
Хрис та з честю.

Цей вірш виражає найза-
гадковіший намір Ісуса 
Хрис та, який чинить дуже 
серйозний вплив на життя 

кожного хрис тиянина. Вірш розкриває 
нам найдивнішу стратегію, якою ко-
ристуються хрис тияни для досягнення 
Божих цілей. Важливо вникнути в неї та 
зрозуміти. Але спочатку давайте роз-
глянемо двох персонажів вірша: овець 
і вовків.

 
ВІВЦІ 

В енциклопедичному словнику 
біля слова «хрис тиянин» читаємо: «По-
слідовник Ісуса Хрис та». І якщо вірно, 
що Ісус «тихий і серцем покір ливий» 
(Мт. 11:29), тоді Його послідовники 
не можуть бути ватагою негідників. 

віруючого як узятого зі світу (в. 6), не 
від світу (в. 14), захищеного від зла 
у світі (в. 11), посланого проповідува-
ти у світі (в. 18, 20) і, як результат, – не-
нависного світові (в. 14)»1.

Світ  – це не прос то планета Зем-
ля. Це богопротивна система, у  якій 
бунтівна людина навчилася жити не-
залежно від свого Творця. Підданими 
у світі є всі, крім справжніх хрис тиян. 
Правитель світу – Люцифер, чиї демо-
ни тримають під повним і  жорстким 
контролем кожного народженого на 
землі.

Той, хто читає Біб лію, розуміє, що 
вовкам подібні й усі люди на світі, світ-
ські або релігійні, які контролюються 
бісами, а не Богом. З цієї причини дехто 
й перестає читати Біб лію.

Вовк може бути лагідним, коли 
він ситий. Він навіть може дозволи-
ти погладити себе. Але чи такий він, 
коли голодний?! Спробуйте доторк-
нутися до голодного вовка, коли він  

знаходиться у зграї, а ще гірше – хо-
лодної ночі посеред поля. Вовк – це 
хижа, агресивна й кровожерлива тва-
рина. Якщо вовк опиниться в  стаді 
овець, він може вбити від ра зу кількох 
тварин. Час то він вбиває не для того, 
щоб вгамувати голод. Коли вовки 
нападають на стадо, вони вбивають 
наба гато більше овець, ніж у  змозі 
з'їсти. Вони вбивають «заради спор-
тивного інтересу».

Навряд чи хто заперечить те, що 
за важких обставин спляча вовча при-
рода духовно мертвої людини пробу-
джується. Дивно, але людина прояв-
ляє свої негативні риси не тільки «за 
потребою», а  й «заради спортивного 
інтересу»2.

1	Л.	Е.	Максвелл.	Народжений	роз	п’я	тим.	
Chicago:	Moody	Press,	1973.

2	http://bgconv.com/docs/index-182221.HTML.
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Коли мова йдe про віру, то не маються на увазі 

знання. Віра означає свідоме посвячення себе 

Богу, яке особливо жваво проявляється в тих ви-

падках, коли людина визнає своe повне безсилля.

Освальд Чемберс
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.
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вбити наше тіло, а  мати страх лише 
перед Його Отцем (див. Мт. 10:28). На-
справді найгірше, що може статись із 
віруючим, призведе до кращого для 
нього. Він піде додому до Хрис та.

Що по-справжньому має лякати 
хрис тиян  – так це сильна прихиль-
ність до земного. «Уважайте ж на себе, 
щоб ваші серця не обтяжувалися не-
нажерством та п'янством, і життєви-
ми клопотами, і щоб день той на вас 
не при йшов несподівано» (Лк. 21:34).  
Бог допускає, щоб вовки переслі-
дували Його дітей, щоб нагадати їм, 
що справжня їхня батьківщина не на 
цьому світі. Тут хрис тияни не тільки 
прибульці, вони також є  неприми-
ренними ворогами всієї системи цьо-
го світу. Віруючий не повинен у світі 
почуватись як удома. 

 
МЕТА V – руйнування емоційної 

прихильності 

Ісус Хрис тос сказав: «Хто більш, 
як Мене, любить батька чи матір, 
той Мене недостойний. І хто більш, 
як Мене, любить сина чи дочку, той 
Мене недостойний» (Мт. 10:37).

Вочман Ні пише: «Бог хоче, 
щоб ми любили Його більше, ніж 
ми любимо свого "Ісака". Тільки 
віруюча людина, яка поступово 

розчиняється в  Божественному 
житті, може зрозуміти значення 
важких слів Хрис та. Бог бажає, щоб 
ми не прив'язувалися ні до кого й ні 
до чого, крім Нього» 3.

Душевна прихильність може згуб-
но вплинути на нас і  перешкодити 
спасінню близьких нам людей. Нам 
доведеться вибирати між Хрис том 
і ними, а це одне з найважчих випро-
бувань для нашої старої природи. 

 
МЕТА VI – зламати бажання до-

годжати світові

Чи повинен хрис тиянин за всяку 
ціну отримувати схвалення людей 
у цьому світі? Чи приведе це їх до Ісу-
са Хрис та?

Віруючі ніколи не зможуть досяг-
ти стандартів цього світу, щоб спра-
вити враження на інших і привернути 
увагу до Ісуса. Шкода, якщо вони бу-
дуть намагатися це робити, тому що 
в них є набагато більш могутня зброя: 
«зброя бо нашого воювання не тілес-
на, але міцна Богом на зруйнування 
твердинь» (2 Кор. 10:4). Зброя молит-
ви, посту й  нашої святості набагато 
сильніша за все, що вражає світ.

3	В.	Ні.	Духовна	людина.	Т.	1,	гл.	13.	Місія	
«Возможность»,	2007.

Багато молодих і  незрілих віру-
ючих прагнуть отримати схвалення 
світу, використовуючи його методи. 
Їх дратує те, які хрис тияни слабкі 
в багатьох сферах і який сильний світ. 
Але Ісус неодноразово говорив, що 
ми не повинні радіти, коли вовки по-
чинають вихваляти нас, тому що вони 
вихваляють тільки своїх лжепророків 
і побратимів зі зграї.

Кілька років тому я посперечався 
з відомим болгарським музикантом, 
який давно звернувся до Хрис та. Він 
стверджував, що ми повинні зробити 
все можливе, щоб досягти або на-
віть перевершити світські стандарти 
в різних сферах, і що абсолютно прий-
нятно, щоб методи для цього були ціл-
ком світськими. Мене приголомшили 
його слова: «У світі є журнал "Егоїст", 
а ми, віруючі, щоб залучити людей до 
Хрис та, зробимо собі хрис тиянський 
журнал "Егоїст"!»

Хрис тиянин, який намагається пе-
ревершити світ його ж засобами, ви-
глядає смішним в очах світу. І частіше 
за все не без підстав. 

 
МЕТА VII – випробування віри

Кожен віруючий буде випробува-
ний. Це воля Божа. «Отже, кожного, 
хто Мене визнає перед людьми, того 
перед Небесним Отцем Моїм визнаю 
й  Я. Хто  ж Мене відцурається перед 
людьми, того й Я відцураюся перед Не- 
бесним Отцем Моїм» (Мт. 10:32–33).

  У нас зав жди буде можливість від-
кинути Бога та повернутись до зграї 
вовків із усіма наслідками, що з цього 
випливають. Хрис тиянство – це взає-
мини з Хрис том, які будуються на вір-
ності та руйнуються при кожному ма-
лодушному та зрадницькому відступі 
від Нього. На щастя, Бог не допускає, 
щоб людина була випробувана понад 
її можливості, й зав жди дає силу та ви-
хід із будь-якої ситуації.

 
МЕТА VIII – справжня плідність

Слова Л. Максвелла служать до-
роговказом для досягнення духовної 
плідності: «Біда багатьох так званих 
правовірних церков полягає в тому, 
що вони, подібно до великих комор, Йордан ПЄЯНСКІ

наповнені незасіяним зерном, яке 
згодом стало вологим, цвілим і  за-
брудненим щурами  – за здрістю та 
злістю. Якби кожне зерно було відо-
кремлене від інших і кинуте в темну 
вологу землю, поховане там і  зали-
шене, щоб пережити гниття і смерть, 
який багатий урожай ми  б отри-
мали!»4

Коли Бог посилає нас, як овець, 
до вовків, Він наближає нас до хреста 
й відокремлює від усіх плотських під-
пор. Через цей процес повинен про-
йти кожен присвячений хрис тиянин, 
щоб стати плідним. Вовки розрива-
ють Йосипа, Павла та інших біб лій них 
особистостей, яких світ не гідний. Але 
саме такі люди перевертають світ!

 
МЕТА IX – доб ро входить у ядро 

зла і знищує його зсередини

Сам Гос подь Ісус був посланий як 
Агнець, а не як могутній завойовник. 
Але Він усе-таки ви йшов перемож-
цем. Зло переможене доб ром!

Священник Олександр Шмеман 
пише: «Відкидаючи Хрис та, світ від-
криває граничну зіпсованість, роз-
криваючи себе як зло. Прибираючи 
Його зі свого шляху до смерті, він, 
мабуть, торжествує, але саме тут 
він переможений істинно й остаточ-
но. У Страсну суботу, день мнимого 
тріумфу смерті, вона "поглинена 
перемогою" (1 Кор. 15:54). Але Той, 
Хто доб ровільно прий няв смерть, 
не має її в Собі й руйнує зсередини 
тим життям і любов'ю, які є "смертю 
смерті"»5.

Коли вовки відкидають хрис-
тиянина, вони розкривають свою 
зіпсованість. Їм посилають доб ро, 
але вони відкидають його та висмію-
ють. Вони торжествують, але тільки 
на перший погляд, а  істинними пе-
реможцями є носії доб ра Хрис това. 
З  цього моменту утворюються дві 
групи, що відрізняються саме своїм 
ставленням до агнців Божих як па-
хощів Хрис тових. Для однієї групи 
хрис тияни будуть викривачами, і це 

4	Л.	Е.	Максвелл.	Народжений	розп’ятим.	
Chicago:	Moody	Press,	1973.

5	А.	Шмеман.	Два	королівства.	Окно,	
2009,	№	2,	с.	4.

принесе їм дух покаяння та пахо-
щі нового життя. Але для більшості 
людей, на превеликий жаль, віруючі 
стануть справжнім осудом і смерто-
носним запахом!

МЕТА X – спасіння ближніх

Тільки якщо хрис тиянин відокре-
мить себе від зграї вовків, він може 
сподіватись, що Бог іншим також до-
поможе звільнитися від їхньої при-
роди. Тільки тоді Отець зможе ска-
зати: «Це Моє улюб лене дитя. Його 
слухайте!»

У спасінні наших ближніх важливу 
роль відіграє наша поведінка – вну-
трішня, а за необхідності й зовнішнє 
відокремлення себе від світських 
справ. Тільки так вони побачать, що 
хрис тиянин не прос то відрізняється 
від них, але він принциповий і твер-
дий у своєму посвяченні Богу. А Бог 
покаже їм, що це й є той шлях, яким 
слід іти. Хоча зовні віруючого будуть 
переслідувати й  висміювати (часто 
з причини стадного інстинкту), вну-
трішньо його все-таки почнуть ви-
знавати й  поважати, що дозволить 
йому свідчити людям про спасіння 
в Ісусі Хрис ті.

 
* * *
Якби Ісус посилав Своїх послі-

довників до вовків не як ягнят, а як 
левів, із потужною царственою си-
лою, яку насправді вони мають (бо 
в  Ісуса є  всяка влада на небі й  на 
землі), очікували б ми тоді справж-
ньої перемоги доб ра? Вважаю, ні. 
Безбожники прийшли б у трепет від 
жаху й страху. Але змінило б це їхню 

вовчу породу? Вони не помітили б   
свого розтління, і Святий Дух не зміг 
би дієво працювати в  їхніх серцях 
і  совісті. Керуючись своєю гріхов-
ною, злою природою, вони навіть 
звинуватили б Бога в порушенні за-
кону вільного вибору, який Він Сам 
установив. Вони  перетворилися б 
на скривджених у власних очах, і це 
ще більше налаштувало б їхні серця 
проти Бога.

Хрис тиянські конфесії, у доктри-
нах яких сказано, що ми впродовж 
п'ятнадцяти століть перебуваємо 
в  тисячолітньому Царстві Хрис та, 
тому що «Церк ва» заволоділа й зем-
ною владою, очевидно, дуже поспі-
шають піднестися до Бога.

Ісус приходить не як король-лев, 
але як Агнець Божий, котрий сми-
ренно віддав Себе в  руки грішних 
людей, щоб підкорити їхні серця. Так 
і ми, як стадо Боже, часто програємо 
саме через нашу нездатність чинити 
зло, щоб перемагати зло. Зовні ми 
будемо переможені системою, але 
система навіть не здогадується, що 
це тільки сприяє її смерті.

За наш повний захист і перемогу 
Гос подь бере відповідальність на 
Себе, оскільки Він Сам послав нас на 
цю, по-людськи неможливу, місію. 
Усі вогняні випробування на шляху 
проходження за Хрис том мають для 
нас величезне значення, і немає по-
треби чинити опір їм або нарікати. 
Вони для нас є благодаттю й приві-
леєм. Вони є  рятівними для наших 
ближніх. Вони приносять вічну сла-
ву Богові. Амінь.
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Вочман НІ

Л іто добігало кінця. Я відпочивав у курортно-
му містечку й жив на квартирі в одного ре-
місника. На мою превелику радість, через 
мене він сам і  його дружина прийшли до 

віри в Спасителя. Від’їжджаючи, я залишив їм у пода-
рунок Біб лію. 

У ремісника була звичка взимку споживати алко-
голь за обідом. Іноді більше, ніж слід було. І ось, коли 
знову похолоднішало, на столі, за звичаєм, з'явилося 
вино. Ремісник схилив голову для молитви (що в нього 
встигло стати звичкою), маючи намір подякувати Гос
поду за їжу. Але того дня слова не могли зійти з його 
вуст. Після кількох невдалих спроб помолитися він 
звернувся до дружини: «У чім річ?! Чому ми не можемо 
сьогодні помолитися?» Його дружина відкрила Біб лію, 
що лежала на столі, і почала гортати сторінку за сторін-
кою, сподіваючись отримати одкровення від Бога. Але 
марно – відповідь не приходила. «Випий вино, і будемо 
обідати», – сказала дружина. Але ремісник відмовився. 
Він знав, що спочатку потрібно подякувати Богові за 
накритий стіл, а в нього це ніяк не виходило. «Прибери 

вино!»  – сказав він нарешті дружині. І  тількино алко-
голь був прибраний зі столу, чоловік із дружиною схи-
лили голови для молитви й звернулися з подякою до 
Гос пода. Цього разу слова з легкістю злетіли з вуст чо-
ловіка.

Приїхавши одного разу в  Шанхай, ремісник відві-
дав мене й  не забув розповісти 
цю історію. «Брате Ні, – сказав ре-
місник,  – Начальник мого серця 
не дозволив мені випити склян-
ку вина!» – «Прекрасно! – відповів 
я  йому.  – Будь зав жди слухняний 
Начальнику твого серця!»

І духа Свого дам Я до вашого нутра, і зроблю Я те, що уставами 
Моїми будете ходити, а постанови Мої будете стерегти  

та виконувати.
Єз. 36:27

Е С Е М А Л А  К А Ф Е Д Р А

Відомо, що розмова з  людиною, котра володіє 
знаннями в якійсь галузі, дає зацікавленому спів-
розмовнику нову інформацію та матеріал для по-

дальших роздумів. 
Одного разу випадок звів мене з ко лиш нім «в'язнем». 

Бесіда наша була на філософську тему: що є  рушійною 
силою злочину? «Спеціаліст» просвітив мене, чим пере-
січний бандит відрізняється від маніяка. Мета в бандита 
одна  – нажива. Він мучить, калічить, убиває заради на-
живи. Маніяк робить ті  ж злочини заради задоволення 
порочного бажання панувати над беззахисною жертвою, 
відчувати нескінченне задоволення від того, що прини-
жує, розтоптує, доводить людину до тваринного стану. 
Бандит відбирає гаманець, маніяк – особистість.

Гріх, як маніяк, відбирає особистість, душу, спотворює 
до невпізнання образ Божий у людині, зводить до само-
го дна Гос поднє творіння. І  особ ли ву насолоду сили зла 
відчувають, коли це відбувається з тими, хто називає себе 
учнем Хрис та.

Після народження згори хрис тиянин, живучи на землі, 
залишається бранцем гріховного тіла: «Бо тіло бажає про-
тивного духові» (Гал. 5:17). Спокуси чатують на нього на 
кожному кроці, особ ли во якщо погляд спрямований не 
так на Ісуса, як на принади навко лиш нього світу. Вольове 
рішення дивитися на речі та явища через жертву Хрис та 
й  молитовне звернення по допомогу Святого Духа – кра-
щий захист від спокус. У цьому випадку більшість із них 
залишаються непоміченими людиною. І зовсім по-іншому 
виглядає справа, коли ми готові до компромісу зі злом. 
Із невеликим злом. Зовсім маленьким злом. Практично 
непомітним нікому. Зате дуже привабливим, чарівним, 

таким, що здається нешкідливим. Нікому від цього погано 
не буде, навіть навпаки. І, звичайно ж, ми ніколи не допу-
стимо переходу на новий щабель. Ні, ми тільки на краєчку 
постоїмо. І ми щиро впевнені, що, заглядаючи в безодню, 
уникнемо запаморочення й не звалимось у прірву.

Людині зав жди здається, що вона здатна контролюва-
ти свою провину: ніхто не дізнається, ніяк не відіб'ється, 
зав жди можу залишити. Так думають п'яниця й ненажера, 
гравець і злодій, розпусник і хабарник, брехун і пліткар.

Згубна омана! Маленьке «захоплення» швидко пере-
ростає у  звичку, яка, у  свою чергу, переходить у  спосіб 
життя. Спочатку гріх трапляється рідко, невиразно, со-
ром’язливо. Потім частіше й упевненіше. Потім шириться, 
росте, підводиться. І ось уже здіймається над нещасним, 
як «Дев'ятий вал» Айвазовського, а невдовзі й зовсім об-
рушується на голову, поглинаючи цілком.

Надія ОРЛОВА

І ось уже чуються перешіптування за спиною, ось уже 
наростає гул голосів, ось уже заглядають в очі й спочат-
ку зі співчуттям, а  потім із жадібною цікавістю ставлять 
запитання. А  бідний грішник почувається дедалі менш 
упевнено: озирається на всі боки, прокручує в голові ко-
роткі бесіди, аналізуючи чужі запитання і  свої відповіді, 
намагається не переплутати сказану ним брехню. Йому 
незатишно в оточенні братів і сестер – вони-бо ко лиш ні,  
а він інший. Інакший. Як інопланетянин, який начебто і ро-
зуміє все, але залишається від усього далеким. Пропові-
ді видаються дивними: не інакше проповідники все про 
нього знають, але так і  намагаються якомога болючіше 
вколоти, тільки про його гріхи й говорять. Крутиться бідо-
лаха, крутить головою, озирається – дивляться на нього 
чи ні  – і  думає: «Дивляться, ох дивляться... Звідки тільки 
знають?!»

Скільки мотузочці не витися, все одно прийде кі-
нець. Настане день викриттів і  пуб ліч ної ганьби. День 
озлоблення і злих сліз. День остаточного воцаріння улюб-
леного гріха та його абсолютної влади. Найстрашніше від-
бувається тоді, коли віруючий звикає до гріха, не бачить 
його, заперечує його присутність у своєму житті, виправ-
довує. «Наїлась та витерла уста свої й повіла: "Не вчинила 
я злого!.."» (Пр. 30:20).

Є така міна-пастка. Вона замаскована під щось дуже 
привабливе й  безпечне, що хочеться взяти. Наприклад, 
захована в дитячій іграшці, книзі, цінній речі. І тільки-но 
людина спокуситься знахідкою та підніме її, запускається 
вибуховий механізм і біди не уникнути. Гріх діє так само: 
підібрати можна, а от повернути назад без наслідків – ні. 
Однак така пастка легко обманює невіруючих, «які не вмі-
ють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці» (Йона, 4:11), 
а  освяченого Словом істини обдурити не може, хіба що 
він «сам обманюватись радий».

Тож не обманюйте себе й гріха на душу не беріть.

За що прощати того, 
                                  хто непохитний у гріху?
                                                  В. Шекспір. Гамлет 
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СПОГАДИ ДУШІ
Прагне душа свободи, сидіть сил в тюрмі не має,
І стогне, і мліє, а пам’ять лише сторінки гортає.
Як в спілкуванні із Богом вона по раю ходила,
У сяйві Господньої слави сама, як сонце, світила.

У творчій свободі, як птаха, і дихала, і літала,
Всім звірам, земним і небесним, – свої імена давала.
Сторінку перегорнувши – лиш смутку вона зазнала,
Без Божої слави і гола – в ту мить це вона дізналась.

Творця не слухавши свого, із Ним спілкування втрачає,
І вигнана, і неслухняна свій рай вона покидає.
Та волі солодкої присмак і легкість її, і свіжість
У пам’яті закарбувались, неначе вікно у вічність.

І у великій любові і милості, що царює,
Творець не відкинув творіння, у вічність Він шлях дарує.
Голгофа в Господньому плані – ось місце цей шлях явити,
Син Божий зійшов на землю, щоб двері у рай відкрити.

Щоб випустити із темниці всіх змучених на свободу,
Щоб шлях показати на небо для викупленого народу.
Про що ж ти душа сумуєш і що ж це тебе лякає,
Бажаєш знайти свободу, так прагнеш, а страх все ж маєш?

Їй вірою треба прийняти, що плоті вона не боржниця,
Похована плоть з Ісусом – покинь же скоріше в’язницю.
І духом, що волю має, воскреснувши з Богом сьогодні,
В присутності цій, як завжди, ходити у славі Господній.

СИЛА 
ВОСКРЕСІННЯ
Якщо я воскресіння не знаю
І пробудження мед не скуштую,
То і вільним кайдани тягаю,
І в житті радість геть не панує.

Що мені ті багатство і слава,
Як у серці Ісуса немає?
Коли мертвість вже душу скувала,
Й смак життя вона не відчуває.

Земні титули теж ні до чого,
Хоч цінує їх кожна людина,
Як здобуть не змогла головного:
Титул справжнього християнина.

Наживання земним не потрібне,
Не наповнить це серця пустого.
Як у час, що відведений Богом,
Не шукала я Духа Святого.

І що користі в царстві земному, 
Хай хоч світ весь поклониться в ноги?
Коли я у Небесному Царстві
Опинюся навік за порогом.

І ці ступені й ранги поважні
У науках усього земного
Не потрібні, як в час, що я мала,
Не пізнала я Бога живого.

Що за користь від хлібу земного, 
Як в житті не харчуюсь небесним?
І проходить життя беззмістовно,
Коли я не воскресла з Воскреслим.

У Ісусі вся мудрість предвічна,
Він багатство і слава в цім світі.
Джерело Він скарбів є безцінних,
В Нім для вічності двері відкриті.

Він єдиний, коханий, бажаний,
Спів весни і душі Він прозріння.
Він Спаситель, що Господом даний,
Він життя і моє воскресіння!

Навчись терпіть, як витерпів Мій Син
Цей хрест ганьби, приниження, знущання.
Терпів, не виправдовувався Він,
Щоби у небі мав ти оправдання.

Любити вчись, як ти любов пізнав:
Коли в своїх пороках ти вже гинув,
За тебе Сина в жертву Я віддав,
Прийняв тебе і докору не кинув.

Любов до тих, хто любить й так тебе,
Лиш про твою незрілість промовляє.
Та вчися ти любити ворогів,
Любов в ділах і істині являють.

Не будь дитиною у Господі завжди,
Зростати дасть Господнє Слово сили,
І вчись весь час, який тут маєш ти,
Бо приклад є і шлях тобі відкрили.

Христос є шлях. Як йдеш шляхом отим,
Пройдеш над прірвою, що з Богом розділяє.
Йдучи шляхом любові непростим,
Знайдеш Отця в хоромах Його раю.

Ісус, як Син, зміг приклад нам явить,
Щоб кожен прагнув з нього лиш навчиться. 
Наскільки зможем ми прощать й любить,
Настільки в нас Христос відобразиться.

ВЧИСЬ
Прощати вчись, як Я тебе простив,
Забувши зло, яке ти встиг зробити.
І всі гріхи, що у житті вчинив,
Із книги боржників Своїх Я витер.

Тобі пробачив, милість зміг явить,
За борг великий в тисячі талантів.
А ти не можеш ближнім відпустить
Борг у нещасних декілька кондрантів.

З  П О Е Т И Ч Н И Х  З О Ш И Т І ВЗ  П О Е Т И Ч Н И Х  З О Ш И Т І В

Наталія ПАРШИНА
Переклад з російської Олега БЛОЩУКА

10 5w2021 5w2021 11



Одержимість, демонічна обтяженість, 
служіння звільнення... Із цих питань у  щи-
рих віруючих можуть бути дуже різні дум-
ки, відмінний від інших досвід, навіть різна 
богословська позиція. Ми поставили деякі 

запитання з цієї галузі братам, які мають дос-
від як у богослов'ї, так само й у душпастир-
ській практиці. Пропонуємо вашій увазі їхні 
відповіді.

Для відповіді на поставлене запитання намалю-
ємо загальний історикокультурний фон в єврей-
ському світі.

Судячи з  того, що синоптики приділяють ліку-
ванню біснуватих особ ли ву увагу, екзорцизм був 
одним із важливих служінь Ісуса Хрис та. А значить, 
проблема дійсно існувала. Отже, питання в тому, як 
в «обраному народі», або «народі царів і священни-
ків», тобто серед людей, народжених від віруючих 
батьків, могло спостерігатися таке явище?

На мій погляд, відповідь полягає у фактичній не-
вірі багатьох євреїв. У біб лій ні часи вона іноді ви-
ражалася в таємному запереченні існування Бога 
(Пс. 14:1; 53:2). Зауважимо, що Біб лія без будьякої 
політкоректності називає атеїста божевільним. Але 
висловлювати свій атеїзм було дуже небезпечно 

Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ' Ю Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ' Ю

ОЛЕКСАНДР ТАРАСЕНКО

Шановний Олександре, ви 
фахівець із релігійного життя 
Палестини часів Другого хра-
му. Дослідженням життя і вчен-
ня фарисеїв, апос то ла Івана, іс-
торичному контексту служіння 

Ісуса Хрис та ви присвятили багато років, захисти-
ли докторську дисертацію. На цю тему ви написа-
ли вже не одну книгу. Чи не могли б ви відповісти 
на запитання: чому за часів Ісуса Хрис та так багато 
юдеїв, як про це ясно свідчать Євангелія, були одер-
жимі бісами?

у  відкритій формі, бо всі тодішні суспіль ства бу
ли дуже релігійні. Тому той, хто відкидав Бога, ім'я 
Якому Гос подь (Тетраграматон), для власної безпе-
ки змушений був приєднатися до шанувальників 
інших божеств. Серед євреїв невіра в  істинного 
Бога виражалась у  служінні ідолам, що вперше 
проявилося в народі ще під час Виходу; далі вона 
згадується неодноразово як в  історичних, так і в 
пророчих книгах. Навіть обдарований Богом цар 
Соломон, який ділив свій вільний час між бібліо-
текою і гаремом, наприкінці життя розділив своє 
серце між істинним Богом та іншими богами  
(1 Цар. 11:4–8).

Отже, маємо два сумних явища: невіра в істин-
ного Бога та служіння божествам інших народів. 
З першим – усе зрозуміло: атеїст сам прирікає себе 
на божевілля, оскільки втрачає спокій Божого ша-
лому, або душевну гармонію. Скажімо так: Бог не 
охороняє, а значить – не зберігає і його душу.

На друге ж явище звернемо більш пильну увагу. 
Наші джерела показують сумну картину поклонін-
ня ідолам: нестямні, схожі на божевільних, жерці та 

демонського» і  всім своїм життям дратували Гос
пода (див. 1 Кор. 10:21–22).

А ось тепер самі дайте відповідь: чи легко їм було 
зберегти свої душі від вселення в них буйної юрми, 
ім'я якої «легіон»? 

МИХАЙЛО ЧЕРНЯВСЬКИЙ

Шановний Михайле, ви при-
святили кілька років вивченню 
практики екзорцизму в первіс-
ній церк ві, починаючи від апос
то лів і  закінчуючи раннім се-
редньовіччям. Ви написали чу-

дову книгу на цю тему. До яких загальних висновків 
ви прийшли? Чому питання звільнення від демо-
нічної залежності залишалось і залишається таким 
злободенним?

Метою мого дослідження було з'ясувати, у чому 
полягали вчення і практика ранньої церк ви про де-
монічно обтяжених і звільнення від цієї залежності. 
Крім того, це питання я розглядав у динаміці, тобто 
в хронологічних рамках трьох перших століть історії 
хрис тиянства. Надзвичайно важливо зрозуміти, що 
залишається незмінним, а що змінюється в цьому 
відношенні, починаючи від Ісуса Хрис та, продовжу-
ючи апос то лами, потім їхніми учнями й наступни-
ми поколіннями хрис тиян аж до епохи Костянтина 
Великого. Книга називається «Екзорцизм у ранній 
церкві донікейського періоду» (СПб.: Мірт, 2016).

Ми можемо впевнено виділити три ступені ду-
ховного обтяження. Перший ступінь можна назвати 
загальним впливом диявола. До нього потрапля-
ють усі духовно мертві люди, які не вірять у Хрис та. 
Другий ступінь – це духовна залежність або обтя-
женість. У даному випадку мова йде про жертви грі-
ховних звичок і окультнообтяжених людей, на яких 
біси впливають ззовні.

До третього ступеня відноситься біснуватість, 
або одержимість нечистими духами. Це сильна де-
монічна дія, при якій частково або повністю пригні-
чені розум і воля людини, тобто біс управляє лю-
диною зсередини. У даному сенсі хрис тиянин не 
може бути одержимим (Рим. 6:4, 11, 14).

Крім того, у  своєму дослідженні я  розгля-
дав причини демонічної обтяженості, головною 
з яких, як у I столітті, так само й у XXI, залишаються 
окультні практики. Служінням звільнення в  ран-
ній церк ві займалися багато людей, але не ко-
жен. Одним із найважливіших духовних дарів для 
цього служіння вважався дар розрізнення духів  
(1 Кор. 12:10).

жриці (як у 1 Цар. 18:26, 28), пияцтво (особ ли во в куль-
ті Діоніса), сексуальна розпуста (у східних культах), 
яка стосувалася, як пише Геродот, навіть заміжніх 
жінок, які раз на рік на території язичницького хра-
му (!) повинні були за гроші віддатися будьякому 
чужинцю (природно, що красуні «повертали» борг 
батьківщині скоріше від інших).

Із різних причин деякі євреї, у тому числі й на 
території Ізраїлю, були втягнуті в життя язичників. 
Саме тому в  Новому Заповіті та в  раввиністичній 
літературі звучать неодноразові заклики відокре-
митися від беззаконників, дітей темряви. Свідомо 
чи несвідомо, вони служили чужим богам, а  зна-
чить, якщо скористатися визначенням апос то ла 
Павла, були співучасниками, «спільниками… столу 

Освячення – це повне прийняття Божого 
погляду на суть речей. І тоді всі сили тіла, 
душі й духу віддаються в послух Його волі.

Освальд Чемберс
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Гос подь Ісус, Його апос то ли та переважна кіль-
кість служителів ранньої церк ви розрізняли бісну-
ватість і психоневрологічні захворювання. Це доб
ре видно з  Нового Заповіту й  іншої ранньохрис
тиянської літератури. У  випадках одержимості 
з  апос то льських часів відомі чотири основні за-
соби: веління, або вигнання ім'ям Ісуса, молитва, 
піст і читання особ ли вих текстів (найчастіше єван-
гельських), що апелюють до голгофської перемоги 
Хрис та.

Очевидно, актуальною тема духовної боротьби 
залишиться до Другого пришестя нашого Гос пода. 
Сатана поки що не зв'язаний, а, як і раніше, ходить 
і рикає, як лев. Він, як батько брехні, напустив бага-
то туману й посіяв масу помилок і перекосів у цій 
сфері. Іван Золотоустий говорив: «Не стільки піклу-
ється сатана про те, щоб грішили, скільки про те, 
щоб не бачили гріха й залишалися грішниками».

Біси намагаються залякати того, хто веде з ними 
духовну війну, і  нашкодити йому якимось чином  
(1 Петр. 5:8). Але діти Божі знають, що в цьому про-
тистоянні важливо вміти і захищатися, й атакувати  
(Еф. 6:10–18). Для успіху ми маємо все необхідне: 
тверде та зрозуміле біб лій не вчення про людину 
й духовний світ, багатий досвід Церк ви, а головне – 
силу Святого Духа. 

ІВАН ВИЛКОВ

Шановний Іване, служіння 
звільнення для вас не тіль-
ки предмет дослідження, але 
й практики протягом багатьох 
років. Ви  – пастор, єпископ 
церк ви, автор багатьох книг, 

частина з яких присвячена темі звільнення людей 
від поневолення демонами. Чи не могли б ви ска-
зати, які основні причини такого поневолення? Як 
люди, народжені з вільною волею, стають залеж-
ними від злих духів у своїх рішеннях, діях і навіть 
думках?

Окультнообтяженими люди стають не тільки 
за власною ініціативою, але й через різні обста-
вини, які від них не залежать. Багато хто опинив-
ся в рабстві демонічного насильства незалежно 
від своєї волі. Головним чином це люди, які не 
мають захисту через отримане благословення від 
батьків та служителів церк ви ще від народження. 
Тобто слова апос то ла Івана «світ лежить у злі» ак-
туальні й сьогодні. Причини, як правило, прості: 
за здрість, жадібність, жага контролю над долями 
інших.

Усе це штовхає людей до застосування інстру-
ментів окультизму. У  хід ідуть порча, пристріт, 
чарування, магія тощо. Інструментів таких дуже 
багато, усі не перелічити, але основа одна – де-
монічний вплив на людей. І  застосовують такі 
практики люди незалежно від віку, соціального 
й національного походження, соціального стату-
су та інтелектуального рівня. Точно так само й по-
трапляння під такий вплив не залежить від цих 
чинників. Проблема в тому, що коли такі незахи-
щені люди потрапляють у поле зору або інтере-
сів вищеназваних людей, котрі поставили собі за 
мету нашкодити, то, на жаль, ця мета ними дося-
гається. Якщо не спрацювало з першого разу або 
окультист виявився «не того рівня», люди будуть 
шукати іншого. Навіть за великі гроші. Це наша 
дійсність. У  наш технологічний, освічений вік  – 
дрімуче середньовіччя.

Є й інша, притому чимала група людей, які ви-
казують цікавість, бажаючи дізнатися про своє 
майбутнє, свою «долю». Починаючи з  цієї, зда-
валося б, «невинної» цікавості, вони потрапля-
ють у пастку диявола через гороскопи, прогнози 
астрологів, ясновидців та інших окультистів.

Наступна група – це ті, хто шукає одужання за 
всяку ціну. Вони звертаються до екстрасенсів, ча-
клунів і різного роду цілителів.

Є й такі, хто вирішив «удосконалитися» й звер-
нувся по допомогу до вчень і вчителів, які навча-
ють, як отримати надприродні здібності.

Не можна не згадати й релігійний окультизм. 
Деякі релігії засновані на окультизмі, інші, зокре-
ма хрис тиянські деномінації та конфесії, дали 
місце окультній практиці через надприродний  
прояв духів зваблювання, що імітують дію Святого  
Духа.

Так ми переходимо від невинних жертв, які 
потрапили в окультну залежність, до тих, хто доб
ровільно підпорядкував свою волю підступним 
духам. На превеликий жаль, туди потрапляють 
найчастіше щирі хрис тияни, котрі шукають духов
ності, але не затверджені у вірі. Нездатні, як каже 
апос то л Павло, відрізнити праву руку від лівої. 
Які не навчені розвивати в собі дар розпізнаван-
ня духів. У своїй дитячій духовній наївності вони 
приймають усе, не виконуючи наказу апос то ла 
Івана – «випробовуйте духів». Довіряються авто-
ритетамшарлатанам, облудним учителям, які ма-
ють корисливу мету.

На жаль, виконується і  ця ознака останньо-
го часу, про що попереджав Хрис тос. А саме, що 
з'являться хрис ти неправдиві й багато хто піде за 
ними. Апос то л Павло теж попереджає: «А Дух ясно 
говорить, що від віри відступляться дехто в остан-
ні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демо-
нів» (1 Тим. 4:1).

МИХАЙЛО ЧЕРЕНКОВ

Шановний Михайле, ви док-
тор філософських наук, займає-
теся дослідженнями в  галузі 
релігії, соціальної психології, 
історії протестантизму не тіль-
ки минулого, а  й сьогодення. 

Ви написали чотири монографії на ці теми, багато 
книг із інтригуючими назвами. Загалом, ви визна-
ний знавець сучасного релігійного євангельського 
хрис тиянства у Східній Європі. Якою бачиться вам 
роль служіння звільнення в  сучасному євангель-
ському хрис тиянстві? Затребуване воно та чому? 

Якщо ми порівняємо сьогоднішніх хрис тиян 
із учнями Ісуса та первісною апос то льською церк
вою, то побачимо, що багато важливих елементів 
служіння в процесі історії були загублені або відки-
нуті. І це навряд чи можна пояснити теорією при-
пинення або заміщення, ніби чудеса були потрібні 
тільки на початку церковної історії, а потім на зміну 
їм прийшло вчення на основі біб лій ного канону та 
церковної традиції. Ми знаємо, що вчення було зав
жди головним, але воно підкріплювалося чудесами 
й знаменнями.

Я нещодавно перечитував історію з  книги Дії 
апос то лів, 13:6–12, і  звернув увагу, що проконсул 
повірив лише після того, як Павло звільнив його 
від підступів волхва Еліми. Іншими словами, навіть 
найрозумніші люди не в змозі слухати здорову нау-
ку, поки залишаються під впливом темних сил. І це 
означає, що можна проповідувати до нескінченно-
сті, можна знаходити нові й нові аргументи, можна 
втратити голос, але без духовного звільнення ро-
зум залишиться закритим і поневоленим.

Це начебто очевидні істини. Ми розуміємо, що 
служіння звільнення необхідне для сучасної церк
ви та її місії так само, як це було за днів апос то ль
ських. Але, на жаль, у нас цього немає. І проблема 
не в  тому, що цього немає. Проблема в  тому, що 
ми знаходимо цьому виправдання й заспокоюємо 
себе, кажучи: «Цього немає, але нам цього й не тре-
ба». Хоча в глибині душі всі знають, що треба, але 
цієї теми уникають. Чому? Я згадаю лише одну при-
чину: страх зіткнутися з реальністю зла. Відчуваю-
чи слабкість віри, ми вважаємо за краще триматися 
подалі від тих місць, людей, подій, речей, у яких зло 
показує свою силу й тим самим кидає виклик нашо-
му хрис тиянству.

Сучасне хрис тиянство стало частиною звичайної 
цивілізації, у якій правлять розум, наука й техноло-
гії. Але це на перший погляд, а якщо придивитися, 
ми побачимо, що темні сили вбудовані в порядок 

цивілізації, що стародавнє зло цілком сумісне з до-
сягненнями сучасності. Якщо замислитись і зняти 
рожеві окуляри, ми зрозуміємо, що багато сучасних 
«іграшок» і пристроїв зовсім не невинні; що інфор-
маційний вплив невіддільний від духовного; що ба-
гато впливових людей у ділових костюмах покло-
няються дияволу; що ідоли нікуди не зникли, лише 
змінили імена та форми.

Коли ми заплющуєм очі або надягаємо рожеві 
окуляри, зло не зникає, воно сміється з нас, з на-
шого страху та маловір'я. Я не думаю, що нам по-
трібно навмисно шукати зустрічі зі злом. Я також не 
думаю, що кожен хрис тиянин повинен мати досвід 
у служінні звільнення. Але при цьому я впевнений, 
що, коли зло кидає виклик нашій вірі, ми не мо-
жемо відвернутись або бігти, ми повинні проти-
стояти йому в ім'я Ісуса. А також ми мусимо знати, 
благословляти й усіляко підтримувати тих, хто має 
особ ли вий дар від Бога в цьому служінні – викри-
вати темний вплив і звільняти людей від духовної 
залежності.

ВАСИЛЬ ДАВИДЮК

Шановний Василю, ви несе-
те служіння єпископа в  церк
вах євангельських хрис тиян. 
Але до вас звертаються віру-
ючі люди різних деномінацій 
і  навіть конфесій, якщо в  них 

або їхніх рідних у житті відбуваються незрозумілі, 
дивні або навіть страшні речі. Ви не тільки в теорії, 
але й на практиці знаєте, що й віруючі люди іноді 
потрапляють під оману та обман диявола й стають 
залежними від його демонів. Як це може бути, що 
віруючий, якому Бог через жертву Хрис та простив 
усі гріхи, все ще має проблеми в цій галузі й потре-
бує звільнення? Чи не могли б ви навести одиндва 
приклади в якості ілюстрації?

Усі людські істоти створені за образом і  подо-
бою Божою. Створені дивним чином, тому що ство-
рені для реальних взаємин із Богом, які Він бачить 
тільки як взаємини любові. Це означає, що Він не 
пригнічує, не ламає, не примушує людину підкори-
тися Його волі. Він пропонує все доб ре у стосунках 
із Ним, а людина або приймає пропозицію любові, 
або відкидає.

Бог не примушує нікого, а дияволу, в якого одна 
мета – вкрасти, вбити й занапастити, – Він не доз-
воляє мучити Свою подобу. Тоді сатана, як і в Едем-
ському саду, робить «привабливі» пропозиції, на-
приклад, дізнатися про своє майбутнє, стати бага-
тим, мати владу, одужати, отримати гарного хлопця 
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в чоловіки й таке інше, щоб людина скористалася 
його послугами, дозволивши йому щось зробити 
в її житті. Коли людина скористалася такими пропо-
зиціями, вона фактично відкрила себе для ворога, 
і той починає руйнувати всі області як духовного, 
так само й фізичного життя людини. І якщо свідо
мо, через покаяння і зречення від його послуг, не 
позбавити ворога права вторгатися в наше життя, 
то поразки будуть у всіх областях: конфлікти в сто-
сунках, духовний занепад, згасання молитовного 
життя, втрата радості в Богові, проблеми в стосун-
ках із дітьми Божими, сімейні розлади, претензії до 
всіх...

Чи може руйнуватися життя відроджених лю-
дей, якщо в них у минулому була окультна практи-
ка? Так. У спасінні справжніх дітей Божих ніхто не 
сумнівається, оскільки вони повірили в спокутуван-
ня через жертву Хрис та, звернулися до Бога й ві-
рою отримали прощення гріхів і дар вічного життя. 
Але якщо людина через якийсь ритуал, свідомо чи 
несвідомо, відкрила себе для вторгнення того, хто 
при йшов красти, убивати й нищити, то вона, сама 
того не розуміючи, склала угоду з дияволом. І якщо 
людина, за допомогою служителя, цю угоду не ро-
зірве на підставі жертви Ісуса Хрис та, відрікаючись 
від усіх справ сатани, називаючи поіменно все, що 
відкрило її для ворога, то вона буде жити життям 
поразки. Не слід думати, що така людина не про-
щена, що такий чоловік не хрис тиянин, що Гос подь 
не забере його свого часу як Своє дитя. Спасіння 
кожного ґрунтується тільки на прий нятті вірою вчи-
неного на Голгофі, але наша свобода та переможне 
життя залежать від багатьох чинників, записаних 
у Писанні, у тому числі й від відкидання справ тем-
ряви.

Я був дуже близько знайомий із одним ревним 
хрис тиянином, хорошим проповідником, який по-
сідав певний пост у церк ві. У нього були проблеми 
в родині: жахливі стосунки з дітьми й час від часу 
прос то моторошні скандали з дружиною. При всьо-
му пристрасному старанні вести правильне життя, 

він був не в силах протистояти мерзенним гріхам. 
І ось, залишений дружиною та дітьми, абсолютно 
розчавлений після чергового скандалу, він пого-
дився в ім'я Ісуса Хрис та відректися від окультних 
практик, які продовжували чинити свій згубний 
вплив на нього. Мені було відомо, що при народ-
женні над ним було вчинено окультну дію, щоб він 
залишився жити, оскільки п'ятеро його братів, які 
народилися до нього, померли у віці від одного до 
п'яти років. Після цього обряду він залишився жити, 
проте наслідки були не тільки в його житті, але й у 
житті його дітей та онуків.

По деякім часі після зречення його дружина ска-
зала: «Якби ми в молодості так доб ре жили, як за-
раз, я б, не встаючи з колін, невпинно дякувала за 
це Богові».

Інший хрис тиянин, студент вузу, який чотири 
курси на відмінно складав усі іспити, раптом помі-
тив у собі розумові відхилення. Він не міг далі скла-
дати ні заліки, ні іспити. У розмові зі мною він сказав, 
що, можливо, у нього шизофренія, оскільки декому 
з його родичів уже ставили такий діагноз. Як вия-
вилося, він до навернення до Бога був залучений 
до серйозних окультних практик. Коли він відрікся 
від цього, то зміг скласти всі іспити на відмінно, а від 
розумового розладу не за-
лишилось і сліду.

Коли сатана пропо-
нує свої послуги через 
практику окультизму, він 
має одну мету – отримати 

право руйнувати у відкритому для нього житті все. 
Щоб життя кожного хрис тиянина було «життям із 
надлишком», сповненим торжества у  Хрис ті, ми 
пропонуємо перед хрещенням перевірити своє 
життя. І якщо там були гріхи гидоти, то зректися їх. 
Потім безперешкодно користуватися всіма засоба-
ми благодаті: вивченням Писання, присвятою себе 
молитві, спілкуванням зі святими в помісній церк ві, 
євангелізмом, насолодою миру в сім'ї.

Я б міг навести сотні прикладів, як люди знахо-
дили свободу й звитягу в служінні, відрікаючись від 
справ пітьми. Відректися від усього диявольсько-
го – це означає вийти з території ураження у сво-
боду Хрис тову. 

ВАЛЕРІЙ АНТОНЮК

Шановний Валерію, ви  – ке-
рівник найбільшого союзу ЄХБ 
у  Європі. Це величезна відпові-
дальність і великий труд. Ви часто 
буваєте на конференціях служи-
телів церков, відвідуєте духовні 

навчальні заклади вашого братства і як пастор по-
місної церк ви маєте досвід роботи з людьми. Моє 
запитання: чому в церк вах цьому питанню (відки-
дання всього окультного, звільнення від окультної 
залежності тощо) приділяється так мало уваги?

Питання, пов'язані з  проблемами окультизму  
і, як наслідок, практики звільнення від демонічної 
залежності, у  нашому хрис тиянському середови-
щі включають доволі широкий спектр переконань. 
Відповідно, ми маємо різне розуміння їх практич-
ного застосування. Серед служителів церков немає 
єдиної позиції в цьому питанні.

Хотів би визначити кілька основних причин та-
кого стану речей.

1. Перш за все, тема окультизму доволі складна 
й незрозуміла в сучасному суспільстві. Ставлення 
до всього, що пов'язане з бісівським світом, у людей 
насторожене й підозріле. Воно й не дивно, тому що 
насправді диявол робить усе можливе, щоб люди 
залишалися в страху й тремтіли перед «нечистою 
силою». Тому, приходячи до церк ви, люди намага-
ються «не розбурхувати» цю тему без зайвої потре-
би. Якщо ж потрібно про це говорити, роб лять це 
у виняткових випадках.

2. Серед служителів немає єдиної думки з цього 
питання. Звідси й відсутність зрозумілої біб лій ної 
практики. Не вдаючись у  богословські роздуми, 
зазначу, що це питання залишається відкритим 

і  дискусійним, але маю визнати, що в  помісних 
церк вах зустрічаються випадки окультної залеж-
ності.

3. Протягом останніх 30 років богословська під-
готовка нових служителів відбувається головним 
чином у семінаріях, які також мають різне розумін-
ня цього питання. Навчання багато в чому формує 
і визначає світогляд студента, визначає його май-
бутню практику служіння.

4. Питання окультної залежності вимагає більш 
глибокого дослідження в сучасних умовах служін-
ня церк ви. Тут існує небезпека впасти в крайнощі. 
З одного боку, зайняти позицію заперечення всьо-
го демонічного в житті хрис тиянина, з іншого – вда-
ватися до неправильних методів вирішення питань 
демонічної залежності. Зазначу, що на різних семі-
нарах і конференціях час від часу питання окультної 
залежності піднімається. Пастори церков, де ви-
никають подібні проблеми, потребують допомоги 
й порад.

Зі свого досвіду служіння скажу, що, ще будучи 
молодим служителем, я  зіткнувся з  одержимими 
людьми. Вони не були хрис тиянами, але регулярно 
відвідували церк ву. Необхідно було вирішувати пи-
тання. Тоді я вперше побачив необхідність самому 
правильно розуміти й на належному рівні навчати 
церк ву, як сприймати подібне та вирішувати про-
блеми. Такі випадки мають місце в служінні бага-
тьох пасторів.

5. Служіння звільнення, як ми говоримо, дещо 
скомпрометоване тим, як воно проводиться в ок-
ремих деномінаціях. Іноді це очевидні спекуляції, 
маніпуляції, небіб лій ні практики. Такі речі стають 
вагомими причинами уникнення розмов на цю 
тему. Безумовно, перекручене вчення або прак-
тика інших не повинні призводити до ігнорування 
з нашого боку. Але факт залишається фактом: багато 
людей духовно скалічені після отримання подібно-
го «звільнення». Замість зцілення вони часто пере-
живають великі духовні проблеми й  потребують 
тривалої духовної реабілітації.

6. На моє переконання, служіння духовно залеж-
ним людям – це служіння не всіх в Тілі Хрис товому. 
Ми повинні виходити з принципу, що є «різниця між 
дарами… між служіннями… між діями» (1 Кор. 12:4–6). 
Тому Дух Святий суверенно визначає, хто буде слу-
жити в цьому напрямку іншим.

Зазначу, що ці дари нічим не кращі й не вищі за 
інші духовні дари (грецьк. харизми), які проявля-
ються у Церк ві Хрис товій. Але там, де є така необ-
хідність, Гос подь наділяє силою, мудрістю та вико-
ристовує Своїх людей.

..

Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ' Ю Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ' Ю

«Поки образ Христа не відіб’ється в вас!» (Гал. 4:19).

Ці слова показують, як далеко сягає 

моя відповідальність. Дозволяю я Йому 

відобразитися в мені чи кажу: «Це вже занадто»? 

Моя поразка в будь-якому разі буде приписува-

тися Христу.
Освальд Чемберс
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ивчаючи праці Ніцше в  уні-
верситеті, я  побачив ціка-
вий зв'язок між біологом 
Чарльзом Дарвіном, філосо-

фом Фрідріхом Ніцше й  диктатором 
Адольфом Гітлером. Вони не були 
знайомі, проте…

Чарльз Дарвін у  своїй голов-
ній праці «Походження видів шля-
хом природного відбору» (1859 р.) 
виклав теорію еволюції, суть якої 
в тому, що людина – це розумна тва-
рина, яка походить від мавпи. Дар-
він пояснював це природним від-
бором: сильні виживають, а  слабкі 
вимирають. За його логікою, домі-
нування сильного індивідуума при-
звело до розвитку та формування 
сучасної людини. Біолог Дарвін 
протиставив своє бачення біб лій-
ному вченню про створення люди-
ни Богом.

Через 20 років німецький філо-
соф і письменник Фрідріх Ніцше за-
стосував теорію еволюції і природ-
ного відбору Дарвіна до соціальної 
сфери. Він писав, що сильна людина 
покликана домінувати над слабкою, 
повинна подолати співчуття, доб ро, 
сором, совість і тим самим стати ви-
щою за всіх. На його думку, культура 
та мистецтво повинні замінити релі-
гію. Він писав: «Бог помер, ми вбили 

Нам усім випало жити в XXI 
столітті. Хтось скаже, що 
це складний час, хтось по-

сперечається, що в історії бували часи 
куди складніші. Говорячи про сучас-
ну історію, згадаймо життя в  Східній 
Європі після падіння залізної завіси, 
розпаду СРСР на початку 90-х років 
XX століття. Багато людей залишилися 

без роботи, доходи в  більшості на-
селення були мізерні. Саме в той час 
з'явилася можливість їздити в західні 
країни й дивуватися тому, як там жи-
вуть люди, скільки заробляють і  що 
можуть собі дозволити. Саме тоді 
й  почалася масова міграція на Захід 
з метою заробітку. Хтось їхав на заро-
бітки за великими грошима, хтось від 

безвиході, щоб вижити й прогодувати 
себе та родину.

Минули роки, і  сьогодні ми по-
жинаємо незворотні наслідки. Але ж 
усе починалося з  «доб рих» намірів 
поліпшити матеріальне становище. 
Руйнування сім'ї, соціальне сиріт-
ство, літні батьки, що залишилися без 
опіки в старості, тощо – усе це лише 

Які висновки ми можемо вивести 
з  цього? По-перше, будьте обереж-
ні зі своїми думками та ідеями. «Над 
усе, що лише стережеться, серце своє 
стережи, бо з нього походить життя»  
(Пр. 4:23). По-друге, будьте обереж-
ні з книгами, які ви читаєте, і ЗМІ, які 
слухаєте. «Усяка неправда  – то гріх»  
(1 Ів. 5:17). Будьте віруючими, а не неві-
руючими, не обманюйте самих себе.

Бог є! Він живий! Він любить нас! 
Ісус при йшов у  цей світ, щоб дати 
нам мир і прощення гріхів, але люди 
розіп'яли Його. Однак Ісус воскрес, 
і  Він живий сьогодні. Він любить 
кожну людину.

Люди й  сьогодні відмовляються 
від Бога. Вони відкидають Бога істин-
ного, ставлячи на Його місце себе. 
Вони прагнуть самі вирішувати, що 
є  істина, а  що  – брехня. Сучасний 
лібералізм, людиноцентризм, без-
божництво, гріховність і атеїзм – це 
передумови майбутнього горя.

Світ, який від-
мовляється від 
Бога, перетворю-
ється на пекло на  
землі.

його»; «Падаючого  – підштовхни». 
Останні 10 років життя Ніцше про-
вів у  будинку для душевнохворих 
і  був абсолютно неадекватний. Од-
нак його книги стали дуже попу-
лярними по всій Європі й  справи-
ли серйозний вплив на сучасників. 
Свого часу я також захоплено читав 
і  вивчав його книги: «Так говорив 
Заратустра», «Антихрис т» та ін. Вони 
розривали й заплутували мій розум 
і моє життя, позбавляли мене миру 
та радості.

Ніцше помер 1900 року, але 
його безбожні книги та ідеї тиня-
лись світом і  вселялися в  уми лю-
дей. Через 30 років його почали 
вважати одним із головних філосо-
фів нацизму.

Гітлер був лідером фашистської 
Німеччини 30–40-х років XX століт-
тя. Він був ініціатором Другої світо-
вої війни, у  якій загинули десятки 
мільйонів людей. Гітлер винищив 
шість мільйонів євреїв.

Друзі, ви бачите цей зв'язок? 
Безбожна ідея біолога Дарвіна, 
розвинена філософом Ніцше в  со-
ціально-політичній сфері, була за-
стосована Гітлером на практиці. 
Таким чином, найбільша катастро-
фа XX століття почалася з ідей пись-
менників XIX століття.

Вітаю вас! На моє запитання прошу від-
повісти людину, яка зазнала подібних 
переживань, а не прос то дуже доб ре знає 

Біб лію. 
Я в тупику...
Упродовж тривалого часу мій чоловік їздить на 

заробітки, хоча я  давно проти. Не заробляючи ве-
ликих грошей, він повертається і, природно, сидить 
без роботи місяць-два, поки не знаходить якийсь ва-
ріант. Бере кредит і потім знову, як герой, відправ-
ляється за кордон.

Чи має право чоловік без згоди дружини відправля-
тися на заробітки на кілька місяців? Моє серце роз-
цінює це як зраду. Я – жінка, мені необхідне чоловіче 
плече, дітям потрібен батько. Я нервую, це відбива-
ється на дітях, на роботі.

Лежала в лікарні з депресією. Видерлась. Мені со-
ромно ходити постійно самій до церк ви, удаючи, 
ніби все доб ре. Але найстрашніше – здається, я вже 
не люб лю його і, напевно, доведеться подавати 

на розлучення. Ніколи не думала, що до цього може  
дійти...

Помітила, що чоловік якось дивно поводиться 
навіть удома. В принципі, він ніколи не був у своїй сім'ї 
священником, як написано в Біб лії. Він член церк ви, як 
і я, але він не виказує інтересу до духовного вихован-
ня власних дітей, хоча замолоду вів недільну школу. 
До молитви дітей кличу я, читаю Біб лію з ними теж 
я. Якщо зайнята, то навіть помолитися перед їжею 
забуває. Якщо діти щось не поділили між собою, він 
мовчки лежить на дивані, не промовляючи ні слова, 
поки я  не підійду. Але, за його словами, я  все роблю 
неправильно. Мої зауваження чоловіка тільки дра-
тують, і він нічого не змінює.

 До братів я з цим питанням не піду. Поки не піду. 
Не хочу розголосу. Сподіваюся, ви мене зрозумієте. 
Будь ласка, не показуйте моє ім'я, прізвище та місто.

Спасибі, якщо відповісте мені через журнал, оскільки, 
думаю, ця тема актуальна не лише для мене. 

З повагою, N.

Т О Ч К А  З О Р У Л И С Т  І З  З А П И Т А Н Н Я М
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допомагають пролити світло на по-
ставлене запитання.

«Покине тому чоловік свого бать-
ка та матір свою, та й  пристане до 
жінки своєї, і стануть вони одним ті-
лом» (Бут. 2:24). Хочеться відзначити 
наступне: людина залишить, приста-
не й будуть двоє одне тіло.

Сім'я починається з веління зали-
шити батьків, друзів, близьких і при-
стати до чоловіка або дружини. При-
чому цікаво, що, хоча, здавалося б, 
мова йде про разову дію, подружжя 
постійно стоятимуть перед вибором, 
чому або кому більше присвятити 
себе: дітям, батькам, роботі, друзям, 
хобі, розвагам і т. ін.

Досить часто люди, що їдуть на за-
робітки, кажуть про свою відданість 

посилає Бог? Дуже особисте питання, 
на яке кожна сім'я повинна відпові-
сти самостійно.

Апос то л Павло говорить: «Не 
вхиляйтесь одне від одного, хібащо 
дочасно за згодою, щоб бути в пості 
та молитві, та й сходьтеся знову доку-
пи, щоб вас сатана не спокушував ва-
шим нестриманням» (1 Кор. 7:5). Згід-
но з цим віршем, причиною розлуки 
може бути певна мета – піст і молит-
ва. У вірші простежується також і зго-
да кожного з подружжя на це.

Якщо в силу певних обставин чо-
ловік або дружина все ж вирішують 
їхати в  іншу країну, то, як уже було 
зазначено, має бути згода з  цього 
питання обох членів родини. Якщо 
її немає, обов'язково виникнуть 

розбрати, смуток, образи, зведення 
стін, невдоволення й т. ін. І, як наслі-
док, охолодження одне до одного. 
Довгі й часті розлуки між подружжям 
ведуть до спокус. Саме тому Павло 
говорить, щоб сімейні пари не роз-
лучалися одне з  одним, щоб сатана 
не спокушав їх нестриманістю. Внас-
лідок нестриманості люди впадають 
у блуд, причому це може статися як 
із тим, хто виїхав, так і з тим, хто за-
лишився. Довгі розлуки подружжя не 
вітаються не тільки в разі, якщо один 
із них їде на заробітки, а й у будь-яко-
му іншому випадку.

Коли нам ставлять запитання, 
що ми думаємо з  приводу від'їзду 
за кордон на роботу одного з  по-
дружжя, ми відповідаємо: «Якщо ви-
рішили їхати, їдьте вдвох, а ще кра-
ще – всією родиною». Розуміючи, що 
ситуації бувають різні, ми відрізня-
ємо разові поїздки й постійні. Наші 
рекомендації наступні: якщо один 
із подружжя планує разову поїздку, 
то нехай вона буде не більше ніж на 
три місяці, якщо ж планує їздити на 
заробітки постійно, тоді нехай заби-
рає сім'ю.

Рішення про разову поїздку 
може бути прий няте через певні 
фінансові труднощі. Однак ми зна-
ємо, що такі поїздки мають особ ли-
вість повторюватися знову й знову. 
Часом людина не може зупинитись 
і  навіть не хоче відмовлятися від 
таких поїздок у  подальшому. Часто 
доводиться чути, що люди їдуть, 
щоб повернути кредит або борг, 
але, як показує практика, на цьому 
їм уже важко зупинитися. Коли їдуть 
в іншу країну, де заробітки набагато 
вищі, з'являється бажання заробити 
суму, яка не тільки покриє борг, а й 
дозволить купити квартиру, зроби-
ти ремонт, поїхати на відпочинок, 
придбати машину, зайнятися бізне-
сом тощо. У  результаті виникає все 
перелічене вище, але сім'я розпа-
дається. «Усе мені можна, та не все 
на пожиток. Усе мені можна, але 
мною ніщо володіти не повинно»  
(1 Кор. 6:12) – каже Писання.

Отже, рішення поїхати на заро-
бітки може призвести до негативних 
наслідків. Один з  них  – виховання 

дітей одним із батьків. Діти, котрі 
народились у  повних сім'ях, стають 
сиротами за живих батьків. У  таких 
дітей збиваються життєві орієнтири. 
Вони не привчені слухатися обох 
батьків. Настанови даються через Ін-
тернет, а такий підхід неефективний. 
Діти потребують участі в  їхньому 
житті обох батьків, які повинні нести 
відповідальність за їхнє виховання 
перш за все перед Богом. Написано:  
«А батьки… виховуйте їх в напоминан-
ні й остереженні Божому!» (Еф. 6:4).

Дозвольте позначити ще одну 
проблему  – духовне охолодження. 
Приїжджаючи в іншу країну, дуже ма-
ленький відсоток трудових мігрантів 
говорить мовою тієї країни, а  зна-
чить – втрачається живий контакт із 
церк вою, за винятком тих випадків, 
коли в місті є церк ва, де говорять їх-
ньою рідною мовою. І  виходить, що 
в більшості випадків людина надана 
самій собі.

Часом через сильну зайнятість 
і роботу по 12–15 годин на добу (щоб 
більше й  швидше заробити) люди 
працюють на знос. У  них прос то не 
залишається сил на особисті взаєми-
ни з Богом, на те, щоб занурюватись 
у себе й у Писання, на молитву, на пе-
ребування в Ісусі Хрис ті. За таких об-
ставин вони стають дуже вразливими 

для спокус, при цьому можуть дума-
ти, що в  них у  духовному плані все 
доб ре. «Тому то, хто думає, ніби стоїть 
він, нехай стережеться, щоб не впас-
ти!» (1 Кор. 10:12).

Отже, якщо все  ж є  необхідність 
їхати за кордон на роботу, краще 
їхати всією сім'єю. Якщо такої мож-
ливості немає, а  фінансове питання 
потрібно вирішувати, то постарай-
теся обмежитися разовою поїздкою, 
узгодивши дати від'їзду та повернен-
ня зі своїм чоловіком або дружиною. 
Якщо з цих питань є згода, дізнайте-
ся, чи є церк ва в тому місті, куди ви 
прямуєте. Відвідуйте її регулярно 
і будьте підзвітні пастору тієї церк ви 
на період відсутності у своїй.

Якщо ж у вас є бажання їздити на 
заробітки постійно, то подумайте на-
самперед про ваші цінності. Що для 
вас є найціннішим? Чим може обер-
нутися ваша тривала чи повторюва-
на відсутність? Чого можуть кошту-
вати вам ці матеріальні блага? Ціною 
можуть стати охолоджені відносини 
з  близькими, зруйнований шлюб, 
втрата контакту з  дітьми, які виро-
стуть бунтівниками й віддаляться від 
Бога та церк ви, а також ваші особисті 
стосунки з Богом. Подумайте, чи го-
тові ви ризикувати всім цим заради 
матеріальних благ?

Якщо ви вже маєте серйозні про-
блеми з чоловіком, дітьми, церк вою 
внаслідок постійної відсутності – зу-
пиніться! Поговоріть із дружиною 
та дітьми. Що можна змінити і яким 
чином?

Якщо ви відчуваєте, що перебу-
ваєте на межі,  – не мовчіть! Звер-
ніться по допомогу до служителя, 
який, з  Божою поміччю, допоможе 
вам знайти вихід із ситуації, що скла-
лася. Поясніть йому ваші проблеми 
й попросіть про допомогу. Ви також 
можете звернутися до духовного 
наставника, який спроможний до-
помогти відновити зруйновані сто-
сунки.

На жаль, одна з найбільших про-
блем у  культурі країн Східної Єв-
ропи  – страх розголосу. Подружжя 
страждають, боячись звернутися по 
допомогу, не наважуючись розпові-
сти про те, що насправді відбуваєть-
ся в їхніх сім'ях. Буває, що звертають-
ся по допомогу надто пізно, на етапі, 
коли точку неповернення пройдено, 
повідомляючи про факт розлучення. 
Потім шкодують, що не попросили 
про допомогу вчасно.

1. Як називалося місто, в якому сховалися Лот і його 
дочки, після того як покинули приречений на знищення 
Содом?

2. Хто хотів умилостивити свого брата дарами?

3. Скільки разів підкреслюється в Книзі суддів, що  
в ізраїльтян не було царя?

4. Як звали пророка, якому Бог сказав, щоб він послухав-
ся голосу народу в усьому, що народ говорить йому? 
Чого хотів народ?

5. Чого так злякався Петро, йдучи по воді, що почав тонути?

6. Чиї це слова: «Коли Син отже зробить вас вільними, то 
справді ви будете вільні»?

7. Як звали жінку, чоловік якої був похований без її відома?

8. Чи знав фараон про по-
ходження Йосипа, коли 
поставив його начальником 
над Єгиптом?

9. Кому каже апостол Павло, що «хто 
цьогосвітнім користується, як би не ко
ристувались, бо минає стан світу цього»?

10. Хто говорив про те, що ми покликані до свободи: 
апостол Павло чи апостол Петро? 

(Відповіді на сторінці 31)

верхівка айсберга. Проблем, по суті, 
набагато більше, і  деякі з  них були 
озвучені в листі нашої читачки.

Питань, яких торкнулася N., дуже 
багато. У даних роздумах ми відпові-
мо на одне з них, підняте на самому 
початку лис та. Чи має право чоловік 
без згоди дружини відправлятися на 
заробітки на кілька місяців?

Біб лія не дає прямої відповіді на 
це запитання, незважаючи на те що 
Бог є  засновником інституту сім'ї. 
Але в  Писанні є  певні критерії для 
побудови сімейних взаємин, що 

сім'ї. Тоді виникає запитання про 
ступінь близькості подружжя, яким 
наказано припасти одне до одного 
й стати одним тілом. Отже, на який 
термін подружжя може розлуча-
тися?

«Тож, що Бог спарував, людина 
нехай не розлучує!» (Мр. 10:9). У разі 
від'їзду одного з подружжя на робо-
ту за кордон хто виступає ініціато-
ром розлуки  – людина чи Бог, який 
обіцяв дати хліб насущний на кожен 
день? Можливо, причина розлуки 
в нашому невдоволенні хлібом, який 

Л И С Т  І З  З А П И Т А Н Н Я М Л И С Т  І З  З А П И Т А Н Н Я М
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Ірина БАТИР, м. Київ

П Е Р Е Ж И Т Е П Е Р Е Ж И Т Е

У 19 років я вступила до університету на еконо-
мічний факультет. Мама заплатила за на вчан ня, за 
що я їй дуже вдячна. Три рази мене відраховували 
й поновлювали. Тато говорив: «Ти розумна дівчин-
ка. Я думав, ти виростеш великою людиною, але ти 
мене розчарувала». Для мене це був повний крах. За-
спокоєння я знаходила лише в наркотиках, тікаючи 
від реальності.

У 22 роки мені запропонували гідну роботу в дер-
жавній установі на посаді фахівця з орендних відно-
син нерухомого майна. Я успішно пройшла співбесі-
ду. Мені настільки сподобалася робота, що наркоти-
ки тимчасово відійшли на другий план.

У 23 роки я вийшла заміж за хлопця, який, як і я, 
був наркозалежним. Через півтора року ми розлучи-
лися. Після цього в мене було багато різних зв'язків. 
Я шукала кохання, навіть не розуміючи, що це таке 
і яке воно.

У 29 років я народила сина. Його звуть Денис. Під 
час вагітності я вживала наркотики. Однак було ди-
вом, що дитина виявилася повністю здоровою. Після 
народження сина батьки дізналися, що я вживала 
наркотики. Пам'ятаю, як знову я почула від батька, 
що я його розчарувала.

Моєму синові виповнився рік, коли мій брат по-
їхав у центр реабілітації при церк ві «Скала спасіння». 
Він часто телефонував, говорив про Хрис та, але я від-
мовлялася слухати. Він запрошував на богослужіння, 

але я обманювала себе: ще трохи, і я сама зможу все 
змінити. Моя дитина росла й бачила всі «принади» 
життя наркозалежної мами. У два роки він уже пока-
зував, як і куди мама робить укол.

Минав час, мій брат продовжував молитися за 
мене. Я кілька разів приходила до церк ви. І ось од-
ного разу Бог через людину прос то подав мені руку, 
і я вийшла, щоб помолитися молитвою покаяння. Це 
було дивовижно, я ніколи не переживала подібного. 
Я відчула, як Бог вдихнув у мене життя. За мене мо-
лилися пастор і вся церк ва. Я не була байдужою цим 
людям, і це було дивно й незвично, адже вони навіть 
не знали мене, але щиро хотіли допомогти, не чека-
ючи нічого натомість. Сам Гос подь говорив до мене 
й торкався мого зраненого серця через цих людей.

Потім я пішла додому і... продовжила знищувати 
себе наркотиками. І ось сталося так, що я залиши-
лася зовсім одна. Вулиця від мене теж відвернула-
ся. Я пам'ятаю, як стояла на балконі 12-го поверху 
й подумки стрибала вниз, намагаючись закінчити 
своє нікчемне життя. Але Гос подь зупинив мене. 

зібрань у наркоклініках. Я консультую і супрово-
джую залежних у центри реабілітації. Я люб лю свою 
роботу.

Я підтримую намір нашої церк ви побудувати 
комплекс реабілітації в селі Михайлівка-Рубежівка 
Київської області. Я вірю, це буде місце слави Божої, 
там будуть спасатися люди. Дуже хочу бути причет-
ною до цього проєкту.

Сьогодні для мене найцінніше те, що мої стосунки 
з Богом відновлено. Тільки в Ньому – життя й справ-
жня свобода. Я прагну зростати й розвиватися як 
особистість в Ісусі Хрис ті. Тільки в Ньому я маю пов-
ноту життя і радість, тільки в Ньому я знайшла лю-
бов і прий няття – це все, що мені треба. Я всім сер-
цем прагну виконати Його волю.

Спасибі вам, дорогі, за ваші молитви та підтримку 
служіння, яке довірив нам Гос подь тут, у Києві. Зав-
дяки вашим відкритим серцям люди рятуються і зна-
ходять мир із Богом! І я живу сьогодні лише тому, 
що хтось чує Божий голос і небайдужий до проблеми 
залежності!

З любов'ю у Господі,

Привіт, дорогі брати, сестри й усі, хто читає 
цей журнал. Мене звуть Ірина, мені 35 років.
Історія мого життя починалася доб ре. Я на-

родилась у сім'ї, де були мама, тато й брат. Батьки 
виконували свій обов'язок, задовольняли мої фізичні 
потреби: годували, одягали, навчали. Але я не знала, 
що таке любов і прий няття. Про любов батьки мені 
не говорили. Вони не називали мене дочкою. Я була 
прос то Ірою. Я частіше спілкувалася з батьком, тому 
що проводила з ним більше часу. Але поступово тато 
став віддалятися, почав випивати. З мамою ми прак-
тично не спілкувалися: я від неї чула лише критику. 
Все, що я робила, було неправильним.

В 11 років я почала шукати любов на вулиці. Ще 
підлітком мене кілька разів піддавали сексуально-
му насильству: в 9 років мене зґвалтував двоюрід-
ний брат, у 15 років – випадковий знайомий. Мені ні 
з ким було про це поговорити, мої проблеми нікого 
в родині не обходили.

У 15 років я уже вживала наркотики ін'єкційно. 
Я постійно жила з думками, що я – помилка приро-
ди, нікчема, потвора з жахливою фігурою, що я не 
заслуговую на краще життя й приречена бути не-
щасною. Я ненавиділа життя. Мій старший брат теж 
був наркозалежним. Він намагався мене вберегти від 
страшної долі, усіляко перешкоджав цьому, але йому 
не вдалося... Відразу після школи я влаштувалася на 
роботу. Всі зароблені гроші йшли на наркотики.

Він нагадав мені про сина, який потребував мене. 
Гострий біль розривав мене зсередини, я не хоті-
ла жити й не бачила виходу. В такому розпачливо-
му стані я звернулася по допомогу до свого брата. 
Церк ва «Скала спасіння» допомогла мені потрапити 
в центр реабілітації для жінок із дітьми в Полтаві. 
Туди я приїхала з думкою, що назад дороги немає.

Рік реабілітації для мене був особ ли вим. Я з те-
плом у серці згадую цей час. Бог полонив мене Своєю 
любов'ю. Гос подь через служителів учив мене жити 
наново, любити себе та ближніх, учив мене бути ма-
тір'ю для мого сина.

Після реабілітації я повернулася до Києва – в ту ж 
квартиру, де впродовж сімнадцяти років ужива-
ла наркотики. І в цей вирішальний час мене дуже 
підтри мала церк ва: тут я знайшла родину, любов, під-
тримку, друзів. Гос подь поновив мене як особистість: 
тепер я знаю, що я – особ ли ва в Його очах, я – Його 
дочка, Він виткав мене в утробі матері, Він обрав 
мене та наділив дарами й талантами, щоб я несла 
Його любов тим, хто сьогодні гине в гріхах. Я вірю, 
що в Нього є особ ли вий план для мене.

Зараз моє життя наповнене змістом, воно цікаве 
й захоплююче. І навіть коли я помиляюся, спотика-
юся або падаю, Гос подь говорить: «Підводься і йди, 
Я з тобою!» Сьогодні я несу служіння адміністрато-
ра церк ви, беру участь в організації хрис тиянських 
конференцій, семінарів, тренінгів, євангелізаційних 
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Р О З Д У М И  В Г О Л О С Р О З Д У М И  В Г О Л О С

Б
іб лія згадує про Евен-Єзер  – місце, де ізра-
їльтяни зазнали нищівної поразки від фили-
стимлян. Загинуло близько чотирьох тисяч 
євреїв. Усі були в  розгубленості: що тепер 

буде? Чому Бог допустив це? Невже Він залишив і  забув 
нас?

Минули роки. Пророк Самуїл закликав ізраїльтян від-
кинути ідолів і покаятися в гріхах. Народ послухав про-
рока, і після цього прийшла перемога. «І повиходили Із-
раїлеві люди з Міцпи, та й гнали филистимлян, і били їх 
аж під Бет-Кар. І взяв Самуїл одного каменя, і поклав між 
Міцпою та між Шенам, та й назвав ім'я йому: Евен-Єзер. 
І він сказав: "Аж доти допоміг нам Гос подь"»1.

Чому Самуїл дав місцю, де була здобута грандіозна 
перемога, таку сумну назву – Евен-Єзер, яка нагадує про 
поразку? Щоб показати Бога надії, Котрий може перетво-
рити наші поразки на перемогу. Хрис тос на хресті – по-
разка. Ще й яка! «А ми думали...» – з гіркотою сказали учні 
після Його смерті. Але саме на цьому ганебному хресті 
відбулися спасіння й  перемога над смертю. «Бож слово 

1	1Сам.	7:11,	12.

«Добре мені, що я  змучений був, щоб навчитися Твоїх 
постанов!» – сказав цар Давид. У житті цього царя було чи-
мало прикрощів: син Авесалом шукав його смерті, дружи-
на Мелхола не зав жди розуміла його, кращий радник Ахі-
тофел перебіг у  стан ворога, а  вчорашні друзі підло його 
зрадили. «Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій 
хліб споживав, підняв проти мене п'яту!»3 Ці поразки на-
вчили Давида триматися за Гос пода як за єдиного Поміч-
ника, Який ніколи не залишить. Випробування стали його 
найкращими вчителями. «Доки я не страждав, блудив був, 
та тепер я держусь Твого слова»4.

Зустрівшись із Хрис том, Саша полюбив Його так, що ніякі 
погрози та глузування не могли розлучити його з Гос подом. 
Хвороба цьому тільки сприяла. «Ми всі зламані. Але саме 
в місцях надламів ми часто найсильніші» (Е. Хемінгуей).

«Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце 
перемога, що світ перемогла, – віра наша»5. 

3	Пс.	41:10.
4	Пс.	119:67.
5	1	Ів.	5:4.

про хреста тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спа-
саємось, – Сила Божа!»2

Озираючись на минуле, ми часто виявляємо, що успі-
ху передувала поразка. Як у прислів'ї «Не було б щастя, та 
нещастя допомогло». Наведу кілька прикладів.

САША
Мій старший брат Саша (по-таджицькому Сайн) був 

затятим противником Хрис та, а  потім став ревним хрис-
тиянином. Майже як Савл, котрий жорстоко гнав церк ву, 
а  після зустрічі зі Спасителем став гарячим благовісни-
ком – апос то лом Павлом.

Важка хвороба привела мого брата до Ісуса. Він уже 
вмирав, але після того як покаявся і  віддав своє серце 
Хрис ту, Бог продовжив йому життя ще на сім років. Саша 
відкрив двері свого будинку для церк ви. І так само, як рані-
ше він уперто виганяв мене за віру в Хрис та, так тепер га-
ряче заганяв у свій дім на богослужіння племінників, які за-
грались у футбол. Саша пережив народження згори. Його 
зустріч із Хрис том була очевидною для всіх.

2	1	Кор.	1:18.

Ті, що через долину Плачу переходять, 
чинять її джерелом, – і дощ ранній  

дає благословення!
Пс. 84:7

Мулла, який доб ре знав нашу сім'ю, сказав Саші: «Як же 
ти міг зрадити нашу віру? Твоя сестра – хрис тиянка, але що 
з неї взяти, вона жінка, але ти!..» На що Саша відповів: «Он 
там, у кутку, сокира стоїть, можете відтяти мені голову, але 
я твердо вірю, що Ісус Хрис тос – Бог».

Мулла пішов, розчаровано махнувши рукою. Більше 
Сашу не турбували, списавши його новий стан на хворобу, 
від якої він збожеволів. А племінники, котрі іноді не догра-
вали у футбол, стали віруючими, деякі – місіонерами. Вони 
з удячністю згадують свого дядька. До звернення до Бога 
Саша був любителем розважальних закладів і затятим кар-
тярем, а після – його стало не впізнати.

Одного разу начальник райвиконкому, Сашин друг, ска-
зав мені: «Не можу повірити, що це той самий Саша. Його 
ніби підмінили. Це зовсім інша людина. Він сказав, що Біб лія 
допомогла йому змінитися. Дайте мені теж цю книгу, може, 
і мені допоможе. Я відчуваю, що скочуюсь у якусь прірву».

Будинок Саші став великим благословенням для нашої 
сім'ї, сусідів і численних родичів. І, з огляду на те, що навко-
ло проживають головним чином таджики та азербайджан-
ці, – справжнім дивом.

«Евен-Єзер» – це шлях через терни до зірок, через мо-
рок до світла, через страждання до радості.

СВІТЛАНА
Світлані було 20 років. У  НДІ швидкої допомоги  

ім. М. В. Скліфосовського вона помирала від лейкемії. Кра-
суня з пишною русою косою металася на ліжку в агонії.

За три години до смерті я прийшла до неї на прохання її 
матері. Хвора була в цілковитій свідомості. Лікарі іноді за-
глядали в палату, щоб упевнитися, чи не відійшла вона. З її 
мамою ми присіли біля ніг умираючої і молилися.

Я запитала у  Свєти, чи хотіла  б вона звернутися до 
Хрис та. Вона кивнула головою на знак згоди й повторила 
за мною слова молитви, запросивши Ісуса у  своє життя, 
якого залишилося пару годин. Агонія відпустила її, і вона 
від ра зу затихла. Потім раптом сказала: «Ось Хрис тос за 
мною при йшов». За годину Світлана тихо відійшла. У той са-
мий момент я відчула в палаті щось надприродне: повіяло 
такою силою життя, яке не в'язалось із бездиханним тілом, 
що лежало на ліжку.

Навіщо цій юній душі потрібні були такі страждання? 
Бог знає. «Поки ти сам не навчився щоранку піднімати сон-
це на небеса, поки не знаєш, куди спрямовувати блискавку 
або як створити бегемота, не берися судити, як Бог править 
світом, – мовчи і слухай» (Філіп Янсі).

Колись усе відкриється, і  таємне стане явним. У  Свєти 
відбулася зустріч із Богом. Це головне. Бо тільки заради 
цього людина приходить у  наш світ. Навіть якщо зустріч 
відбулася всього за годину до смерті  – це велике благо 
й милість Гос пода.

Смерть, як зло і прокляття, стала для Свєти «Евен-Єзе-
ром» – благословенням і дверима в життя вічне, бо, вмира-
ючи з Хрис том, ми воскресаємо з Ним.

СТРАЖДАННЯ
«Письменник Елі Візель був в'язнем нацистського конц-

табору. Він залишив свідчення про єврейську дитину, яка, 
помираючи від голоду, вкрала шматочок хліба і була за це 
повішена. Дитина не плакала й  не чинила опору. Життя 
було дано їй без пояснень і  так само, без пояснень, було 
жорстоко відібране. Де був Бог? Бог був поруч із шибени-
цею, поруч із дитиною, тихо вболіваючи. Що ще можна ска-
зати про значення цієї години?»6

Невіруючі часто обурюються: «Якщо є Бог, то чому так 
багато катастроф, воєн і хвороб?» Хвороби і лиха – резуль-
тат гріхопадіння людини. Страждають усі: наш світ, як вели-
кий казан, у якому всі ми варимося. Віруючий же отримує 
в стражданнях підтримку і радість.

Праведний Йов, утративши майно, дітей, здоров'я, за-
питував Бога: «Де Ти?» Бог мовчав. При йшов час, і Йов, от-
римавши відповідь, вигукнув: «Тільки послухом уха я  чув 
був про Тебе, а тепер моє око ось бачить Тебе...»7 Бог відпо-
відає, але ми не зав жди чуємо Його, тому що або просимо 
не на доб ро, або не розуміємо, що просимо.

6	Р.	Вурмбранд.	Із	вуст	дитини.
7	Йов,	42:5.
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Якось Чарлі Чаплін узяв участь у  конкурсі двійників 
Чарлі Чапліна й  програв, тому що ніхто не очікував його 
появи й не упізнав, не повірив у таку можливість. Людині 
властиво фільтрувати побачене й почуте через «шори», які 
заважають їй з дитячою безпосередністю та довірою звер-
нутись до Бога. Якщо в наших випробуваннях ми не буде-
мо сумніватися в  Божій любові, тоді «Евен-Єзер» поразки 
може стати «Евен-Єзером» перемоги.

«Завжди радійте! Безперестанку моліться! Подяку скла-
дайте за все, бо така Божа воля про вас у Хрис ті Ісусі»8.

ІЗ ЛЯЛЕЧКИ НА МЕТЕЛИКА
Віктор Франкл у своїй книзі «Людина в пошуках сенсу» 

пише: «Саме там, де ми безпорадні й позбавлені надії, буду-
чи не в змозі змінити ситуацію, – саме там ми покликані, там 
відчуваємо необхідність змінитися самим. І ніхто не описав 
це точніше, ніж Єгуда Бекон, який потрапив у Освенцим ди-
тиною і після звільнення страждав від нав'язливих уявлень: 
"Я бачив похорон із пишною труною і музикою – і починав 
сміятися: хіба не безумці ті, хто влаштував таке через одно-
го-єдиного небіжчика? Якщо я  йшов на концерт або в  те-
атр, я  обов'язково повинен був обчислити, скільки треба 
було б часу, щоб отруїти газом усіх людей, які там зібралися, 
і скільки одягу, скільки золотих зубів, скільки мішків волос-
ся вийшло  б при цьому". І  далі Єгуда Бекон запитує себе, 
у чому міг полягати сенс тих років, які він провів у Освен-
цимі: "Підлітком я  думав, що розповім світові, що я  бачив 
у  Освенцимі, в  надії, що світ зміниться, стане одного разу 
іншим. Однак світ не став іншим, і  світ не хотів чути про 
Освенцим. Лише набагато пізніше я дійсно зрозумів, у чому 
сенс страждання. Страждання має сенс, якщо ти сам стаєш 
іншим"».

Така зміна подібна до плазуючої гусениці, яка по деякім 
часі перетворюється на лялечку, а потім із лялечки вилітає 
чарівний метелик. І хоча процес перетворення важкий, як 
«плавильня для золота і  точило для вина», але результат 
благословенний. Хрис тос після страждань і  мученицької 
смерті став «іншим» – воскреслим Спасителем.

Ми покликані розділити Його «трапезу». Якщо з Ним ми 
терпимо, то з Ним і прославимося. Розуміння цих духовних 
законів робить нас мужніми в подоланні життєвих випробу-
вань. «Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у повнім спокої, бо 
на Тебе надію вона покладає»9. Дивлячись на Хрис та, піде мо 
по слідах Його, і Він оберне нашу поразку на перемогу.

«Хто сіє з слізьми, зо співом той жне: все ходить та пла-
че, хто носить торбину насіння на посів, – та вернеться 
з  співом, хто носить снопи свої»10. Як співається в  хрис-
тиянському гімні:

Зійдем на Голгофу, мій брате!
Там посланий Богом Месія розп'ятий.

8	1	Сол.	5:16–18.
9	Іс.	26:3.

10	Пс.	126:5,	6.
Ширинай ДОСОВА

С Т О Р І Н К И  І С Т О Р І ЇС Т О Р І Н К И  І С Т О Р І Ї

Другою за значенням у При-
мор'ї була Нікольськ-Уссурій-
ська громада баптистів, що ви- 
никла ще до революції. Її успіш-
ний розвиток у досліджуваний 
період був зумовлений служін-
ням Миколи Івановича Пейсті, 
котрий мав прекрасну бого-
словську підготовку та досвід 
мі сіо нер ської та пасторської 
діяль ності.

Роз'їзне благовіствування 
в період Громадянської війни та 
інтервенції було дуже важкою та 
небезпечною справою. Благовіс-
ники ставали жертвами влади, 
збройних формувань, населен-
ня, налаштованого агресивно 
по відношенню до «сектантів». 
Благовісники з  Нікольська-Ус-
сурійського (нині м. Уссурійськ) 
потрапляли в  скрутні, а  часом 
і  трагічні ситуації, проте вони 
були сповнені ентузіазму. Ре-
зультатом їхніх зусиль ста-
ла поява нових віруючих. За 
півтора року вони заснували  
22 громади.

К лючовою фігурою в історії Влади-
востоцької громади й усього при-
морського баптизму в 1920–1922 
роках був Роберт Андрійович 

Фетлер. Маючи прекрасну богословську осві-
ту й  досвід роботи, він створив правильну 
організаційну структуру громади, що вклю-
чала хор, молодіжний гурток, недільну школу 
тощо, дбав про підготовку благовісників.

В організації життя баптистів Влади-
востока Фетлеру допомагали однодумці, 
які приїхали з ним із Омська. Велику роль 
у розвитку громади відіграв Август Матві-
йович Пуке. Він зайнявся організацією хору, 
очолив утворений наприкінці 1919 року 
молодіжний гурток. Пильну увагу гурток 
приділяв благодійницькій та мі сіо нер ській 
роботі, узяв під свою опіку в'язницю й госпі-
талі, у його віданні знаходилася також і не-
дільна школа.

У Робітничій слобідці баптисти вико-
ристовували для залучення населення ву-
личне благовіствування, яке включало спів 
хору на вулиці, роздачу перехожим брошур 
і запрошень на зібрання. На ротаторі були 
спеціально для цього віддруковані брошури 
«Що повинні знати всі мешканці Робітничої 
слобідки».

У Біб лійному інституті, що від-
крився у Владивостоці, з жовтня 
1922 ро ку навчалися 16 юнаків 
і 3 дівчини. У ньому викладали-
ся: біб лій не богослов'я, гомілети-
ка, історія баптизму та церковна 
історія, пасторське богослов'я, 
введення в  Біб лію, англійська 
та російська мови, географія, іс-
торія, математика, логіка і пси-
хологія, а  також спів і  музика. 
Викладали в інституті Р. А. Фет-
лер, Е. В. Олсон, А. Ліндстедт. 
Перший прискорений випуск 
передбачався у червні 1923 року. 
Утримувався інститут на пожерт- 
ви віруючих.

Антирелігійна робота нової 
влади почалася від ра зу ж після 
її встановлення. У лютому 1923-го 
були закриті видавництво бап-
тистів, Біб лійний інститут і мі-
сіо нер ські курси, зі складів ви-
давництва було вилучено релі-
гійні журнали й літературу. Також 
були закриті молитовні будинки, 
поставлені на облік роз'їзні про-
повідники, а їхні спроби виїхати 
з Владивостока присікалися. Про 
репресії відкрито ще не говори-
лося, але генеральну лінію полі-
тики радянської держави щодо 
релігії вже було намічено. Олсон, 
Фетлер і  Ліндстедт на початку 
1923 року змушені були виїхати 
в Харбін.

Отже, в 1919–1922 роках у При-
мор'ї виникає один із центрів 
далекосхідного баптизму. Ви-
значальну роль у цьому процесі 
відіграли російські та іноземні 
місіонери, які мали богослов-
ську підготовку та практичний 
досвід і  налагодили правильну 
роботу помісних церков.

Але попереду був вельми не-
простий час для далекосхідних 
віруючих…

М. І. Пейсті активно співпра-
цював із Р. А. Фетлером, публі-
кувався в  його журналі «Благо-
вісник». Разом вони проводили 
свята, у них була єдність погля-
дів із  ряду найважливіших пи-
тань організаційного порядку. 
Проте 2 вересня 1922 року пара-
фія попрощалася з Пейсті, який 
розпорядженням Місіонерсько-
го товариства був переведений 
у Харбін.

Наприкінці 1922 року в керів-
ництва Владивостоцької грома-
ди були великі плани на май-
бутнє: був розроблений проєкт 
триповерхового молитовного 
будинку, що вміщував би до ти-
сячі людей, були спроби орга-
нізації сирітського притулку. 

Фрагмент із нової книги «Історія євангельських хрис тиян-баптистів 
Далекого Сходу Росії в XIX–XX ст.», виданої спільними зусиллями Інститу-
ту історії, археології та етнографії народів Далекого Сходу ДСВ РАН і Об'єд-
нання церков ЄХБ Далекого Сходу (Владивосток, 2021). З питань придбання 
звертайтеся за адресами ел. пошти: mirtbook@gmail.com (м. Санкт-Петер-
бург) або duturuga@gmail.com (м. Хабаровськ).
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Він змирився, щоб мене, недостой-
ного, вознести; зубожів, щоб мене, 
жебрака, збагатити; зазнав ганьбу та 
наклеп, щоб мене від ганьби дияволь-
ської захистити; зв’язаний був, щоб 
позбавити мене від вічних уз; судимий 
і засуджений був, щоб мене виправда-
ти; поніс виразки й рани, щоб мене, 
ураженого, зцілити; зазнав наруги та 
паплюжень, щоб мене, спаплюженого, 
від сатани позбавити; помер, щоб мене, 
померлого, оживотворити; і як усім, 
так і мені, хто вірує в ім'я Його, став Іс-
купителем, Спасителем, Заступником 
і Винуватцем вічного блаженства. Але 
якщо кожен віруючий повинен цю ве-
лику справу Сина Божого прий няти 
і собі засвоїти, то кожному з віруючих 

Дорогі читачі, пропонуємо вашій увазі невелику бро-
шуру єпископа Тихона. Цю та інші брошури роздава-
ли співробітники місії «Світло на Сході» в таборах 
російських військовополонених у 1919–1920 роках.

О собливість хрис тиянської віри 
полягає в засвоєнні благодіянь 
і заслуг Хрис тових, явлених 

усьому світу. Тому хрис тиянин повинен 
від серця сповідувати зі святим апос-
то лом Павлом: «живу вірою в Божого 
Сина, що мене полюбив, і видав за мене 
Самого Себе» (Гал. 2:20).

Вірую, що як заради всіх, так і заради 
мене, недостойного, народився Він від діви; 
у тілі на землі жив у світі нашому і тер-
пів ганьбу, наругу, страждання, розп'яття 
і хресну смерть; і як усім, так і мені, недо-
стойному, виклопотав у Бога милість, від-
пущення гріхів, благодать, благословення, 
усиновлення, спадщину вічного життя 
і блаженство, чого я своїми зусиллями ніяк 
не міг би заслужити й досягти.

тимчасове благодіяння виказав, то 
незрівнянно більше спонукає нас віра, 
якщо тільки ми її маємо, любити Ісуса 
Хрис та, Який доб ровільними Своїми 
стражданнями й смертю придбав нам 
вічне блаженство, незбагненне для на-
шого розуму.

А де любов до Хрис та, там нерозлуч-
но з нею і слухняність Богові. Таким чи-
ном, ми, віруючі в Розп'ятого, повинні 
вважати Гос подом Богом Того, Хто нас 
заради і для нашого спасіння зійшов із не-
ба й відкрив нам шлях до спасіння.

Ісус Хрис тос – наша мудрість, наша 
хвала, наша слава, наше життя, наша 
розрада, наша радість, наша надія, і в 
Ньому наше вічне блаженство.

Наша віра і Слово Боже перекону-
ють нас у тому, що Хрис тос постраждав 
через наші гріхи, як написано в Кни-
зі пророка Ісаї: «Він був ранений за 
наші гріхи, за наші провини Він муче-
ний був, – кара на Ньому була за наш 
мир, Його ж ранами нас уздоровлено!» 
(53:5). Ми не можемо нічого більш ба-
жаного зробити Сину Божому, потерпі-
лому за гріхи наші, як із любові до Ньо-
го ненавидіти гріхи й віддалятися від 

слід дивитися на цю дію, наче вона за-
ради нього одного відбулася.

Святий Іван Золотоустий говорить: 
«Кожен із нас повинен так дякувати 
Хрис ту, наче Він заради нього одного 
зійшов».

Заради тебе й мене Ісус Хрис тос 
при йшов у світ. Тому ти й я повинні 
Його шанувати як свого особистого ве-
ликого благодійника із вдячним, сми-
ренним, люблячим, слухняним і тер-
плячим серцем.

Із цього явно випливає:
1) хто ту віру живить, яку кожному 

хрис тиянинові слід мати, той не захоче 
проти совісті грішити;

2) хто любить Хрис та, той заповіді 
Його виконує;

3) гріховне та безплідне життя хрис-
тиян є доказом їхньої невіри, хоча б 
вони мали віру на вустах.

Якщо совість наша змушує нас 
любити благодійника, котрий нам 

до тих пір ти будеш виказувати Йому 
лише одну невдячність.

Нарешті, ми вшануємо Хрис та, що 
постраждав за нас, коли, ненавидячи 
гріх, будемо чинити відповідно до свя-
того Його Слова й за прикладом непо-
рочного Його життя. Він каже: «Як хто 
служить Мені, хай іде той за Мною»  
(Ів. 12:26).

Шанувати Хрис та є не що інше, 
як служити Хрис тові. І навчав Він нас 
словом і ділом бездоганного життя, 
як читаємо у святому Його Євангелії. 
Справами нашими слід показати нам 
віру в Ісуса Хрис та. Віра наша вимагає 
від нас любові, ласки, милосердя, сми-
рення, лагідності, терпіння та інших 
чеснот, яких Він нас учив.

Чи важливо для нас заради імені 
Його виказати милість тому, хто про-
сить, знаючи, що все, що ми маємо, 
виходить від Нього? Більше того, Він 
приніс і Себе Самого в жертву. Чи варто 
наситити голодного, напоїти спраглого, 
одягнути нагого, прий няти в дім ман-
дрівника, відвідати хворого та в'язня 
в темниці заради Того, Хто за нас го-
лодував, жадав, нагий був, мандрував, 
переніс наші немочі, страждав і терпів 
узи? Чи велика заслуга наша, якщо про-
бачимо ближньому образу заради Того, 
Хто за наші гріхи постраждав? Чи важ-
ко нам зазнати страждань заради Того, 
Хто заради нас зазнав страшних мук?

Чи нам, рабам Його, соромитися 
Його і Його слів у роді цім перелюбнім 
і грішнім (див. Мр. 8:38)? Чи нам не 
стерпіти того, що трапиться противно-
го, й не наслідувати те, чого Він словом 
і прикладом Своїм учив?

Воістину над нами царює не Хрис-
тос, а гріх. Дійсно ми не Хрис тові, коли 
не дотримуємося Його слова й житія. 
«А коли хто не має Хрис тового Духа, 
той не Його» (Рим. 8:9). Бо хто Духа 
Хрис тового має, той мислить те ж саме, 
що й Хрис тос; повчається в тому, що 

Хрис ту завгодно; шукає та прагне того, 
чого прагне Хрис тос. Якщо ми хочемо 
бути Хрис товими й шанувати Хрис та як 
Царя свого, то повинні одне з Ним ду-
мати, хотіти й робити.

Істинне шанування полягає не в са-
мій лише зовнішності, але й у внутріш-
ній схильності: не в самих словах, не 
у виконанні лише й не у формах чи об-
рядах, але й у серці, у старанності, у лю-
бові, у подяці, у слухняності.

Він наш Гос подь Бог. Він любить нас 
як дітей Своїх – вшануймо Його, нас лю-
блячого, зі страхом і послухом. Він Бла-
годійник наш – вшануймо Його вдячні-
стю. Він Спаситель наш, бо ціною крові 
Своєї викупив людей, – вшануймо Його, 
служачи Йому віддано. Він Учитель 
наш – вшануймо Його доб ровільним 
виконанням Його вчення. Він Пастир 
наш – вшануймо Його слуханням свято-
го голосу Його (див. Ів. 10:27).

Отже, вшануймо, хрис тияни, Хрис-
та – Царя нашого. Він нас, недостойних, 
полюбив. Возлюбімо й ми Його, гідного 
любові! Вшанував Він нас, недостойних. 
Вшануймо і ми Його, гідного всяко-
го шанування. Його, Якому зі страхом 
і любов'ю поклоняються ангели й усякі 
творіння. Знайшов Він нас, заблукалих. 
Знайдімо й ми Його вірою і любов'ю! Не 
пощадив Він Себе заради нас. Не поща-
дімо й ми себе заради Нього! Терпів Він 
усе заради нас. Потерпімо й ми все зара-
ди Нього. З Ним і прославимося в Цар-
стві Його.

Гос поди, настав нас на шлях цей! Ти 
дорога, і правда, і життя.

них. І що більшу огиду ми відчуваємо до 
гріхів і віддаляємося від них, тим більше 
любимо та шануємо Ісуса Хрис та, Який 
при йшов у світ і потерпав за нас.

Отже, без цього шанування Хрис та 
не може бути істинним, але буде уда-
ваним і лицемірним. Там, де гріх тор-
жествує, немає істинного покаяння. Де 
немає істинного покаяння, немає віри 
в Ісуса Хрис та. Хрис тос, без віри в Ньо-
го, не перебуває в нас. Де немає Хрис-
та, там Його не тільки не шанують, але 
й заперечують.

Пильнуй щодо цього, віддана грі-
ху душа. Ти не шануєш Хрис та, Котрий 
тебе так високо вшанував, якщо любиш 
гріх. Хто що любить, той того й трима-
ється. Ти насолоджуєшся тим, за що 
Хрис тос випив чашу гіркої муки. Ось 
якого роду шанування та вдячність від-
даєш ти Хрис ту, Котрий при йшов тебе 
знайти й спасти! Хоча ти й шануєш 
Його на словах, але поки ти гріхи не за-
лишиш і щиро не принесеш покаяння, 

З  Н А Ш О Ї  І С Т О Р І Ї З  Н А Ш О Ї  І С Т О Р І Ї

Друк дозволяється. С.-Петербург, 
березень 1879 року. 

Цензор архімандрит Йосип.
Передруковано Німецьким комітетом 

допомоги військовополоненим
Християнського союзу  

молодих людей.
Берлін

Цілковите посвячення себе Ісусу Христу – ось що повинно 
сьогодні формувати життя святого. Замість цього ми зазвичай 
прагнемо до спілкування з друзями, у колі яких і формується 
наша особистість. Буває, що для нас важливіше однодумність 
із іншими християнами, ніж підпорядкування волі Божій.

Освальд Чемберс
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ІЛЮСТРАЦІЇ
ДО СТАТЕЙ

ДВІ НАЙВИЩІ ЗАПОВІДІ

Отримала від вас книги, розмальовки та журнали. 
Особисто для мене  – це Божий подарунок, про 
який я навіть не мріяла. Їх я замовила хворому 

на рак хлопчикові А., який живе в Росії. Минулого року, 
восени, він проходив лікування моноклональними ан-
титілами в Німеччині. Лікування цим препаратом, на 
думку російських лікарів, було єдиним шансом вряту-
вати його. Та оскільки цей дорогий препарат не заре-
єстрований у  Російській Федерації, купувати його по-
трібно самим. Щоб зібрати цю «космічну» суму, батьки 
звернулися до благодійних фондів. Про це я дізналася 
ще навесні минулого року.

У молитві я  зверталася до Гос пода й  просила Його 
подарувати хлопчикові цю можливість  – лікування 
у  Німеччині. Моє серце обливалося кров'ю при думці, 
що доводиться переживати хлопчикові та його бать-
кам. У  мене самої троє дітей. 
Ах, скільки радості й  щастя 
я  відчула, коли дізналася, що 
хлопчик із мамою прилетів на 
лікування в Німеччину!

Воістину, Гос подь наш ди-
вовижний і  творить чудеса! 
Він чує наші молитви й відпо-
відає на них. І нехай не зав жди 
від ра зу, нам потрібно прос то 
запастися терпінням. Хадсон 
Тейлор якось сказав: «Нам по-
трібна не велика віра, але віра 
в Великого Бога!» І він має ра-
цію. Ми повинні робити все можливе з  нашого боку, 
а Гос подь зробить усе інше. Бог залишив нам дві найви-
щі заповіді – любити Бога й ближнього свого, як самого 
себе. Тільки Гос подь може наповнити наші серця Своєю 
любов'ю. І ця любов буде спонукати нас любити людей, 
відчувати їхні потреби так, ніби вони наші власні.

Ісус заповідав нам збирати скарби на небі, «де ні 
міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопу-
ються та не крадуть» (Мт. 6:20). Часто наші бажання 
спрямовані вниз – до землі. Ми стаємо як ті перекину-
ті судини, отвори яких спрямовані до землі. А Господь 
хоче, щоб ми були відкритими судинами, щоб дозво-
лили Йому жити в нас. Він хоче виливати на нас Свої 
благословення.

Ісус попереджає нас: «Я прийду незабаром. Тримай, 
що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав» (Об. 3:11).

Ми живемо в неспокійний час. Дуже хочеться, щоб 
Євангеліє Ісуса Хрис та було донесене до всіх людей. Дя-
кую за журнали та книги, які ви видаєте.

До лис та додаю вірш «Хрис тияни». Автор неві-
домий.

Як добре, що взаємність щиру маєм.
Немов сім’єю в Господі стаєм.
Коли біда на когось насуває,
Чи буря над душею завиває,
Пліч-о-пліч у молитві ми встаєм.
По всій землі онлайн нужда лунає.
В ній молитовний поклик враз ожив,
І Божі діти так її сприймають,
Немов вони за це відповідають,
Щоб спасся хтось, а хтось би просто жив.
Ми молимося, молимося знов,
Не робим послуги – і це ми знаєм,
Це із небес побудження ми маєм…
Не дасть по-іншому вчинить Любов…
Як добре, що взаємність щиру маєм!

СВІТЛАНА ФРАНЦ

ЯКІ ЧУДОВІ СЛОВА!

М и дякуємо вам за вашу пра-
цю на ниві Божій. Скажу 
словами Якова Крекера: 

«Ви черпали воду, але коли з'явила-
ся можливість передавати її, то вода 
перетворилася на вино, у  благосло-
вення і  радість іншим людям, не-
міч – у силу, а найпростіша справа – 
у служіння любові». Які чудові слова! 

Ще до того як я отримала книгу «100 років Місії "Світло 
на Сході"», я  звернула увагу на опубліковані в  журналі 
«Вера и жизнь» проповіді Якова Крекера, на незвичність 
викладу хрис тиянських істин, які нам знайомі, але які 
ставали ще більш зрозумілими та близькими. Тоді я за-
хотіла більше дізнатися про цього проповідника. І  не-
забаром я  отримала від вас цю книгу в  подяку за не-
значне пожертвування. Коли я  її прочитала, Гос подь 
відкрив мені, як Він любить нас і допома гає нам. 

Журнали «Вера и жизнь» та «Тропинка» я роздаю ві-
руючим і їхнім онукам. Сама намагаюся проповідувати 
людям словом і ставленням до них – жити в мирі та лю-
бові з усіма. І, звичайно ж, ми з сестрами молимося про 
те, щоб Гос подь зберігав вас і благословив ваше служін-
ня. Ви нам потрібні!

Бажаю від щирого серця, щоб Той, Хто почав у  вас доб ре 
діло, продовжував виконувати його аж до дня Хрис та Ісуса.

НІНА НОВОКШОНОВА

УЖЕ Й ПРАВНУКАМ

Я  вдячна вам за журнал «Вера и жизнь». Виписую його вже сімнадцять 
років. Журнал змістовний і  цікавий. Він зміцнює мій дух, живить 
віру, допомагає твердо покладатися на обітниці Божі.

У 1999 році Хрис тос знайшов мене й увійшов у моє серце. Було мені тоді 
вже 56 років. Це було так несподівано для мене, що я не могла зрозуміти, 
що зі мною відбувається. На душі було так радісно, і все навколо здавалося 
таким прекрасним! Ще в дитинстві мама розповідала нам, дітям, про Бога, 
вчила Божих істин. Але я сприймала Його як дідуся, який дивиться на нас 
із неба і розповідає мамі, якщо ми чинимо не так, як Він хоче. Подорослі-
шавши, я не заперечувала Бога, але й не приймала Його. Я жила, покладаю-
чись на себе, на чоловіка, на людей. Але Бог зміг достукатися до мене! Він 
вивернув навиворіт усе моє життя. Я вдячна Богу за надану мені милість, 
за духовне життя з Ним.

Ось уже 21 рік як Він веде мене Своїм шляхом, тримаючи міцно за руку, 
щоб я не ухилилася від Нього ні наліво, ні направо. Усі члени моєї сім'ї – 
дві дочки, дві внучки та двоє правнуків – знають Гос пода, вірять у Нього, 
беруть участь у служінні церк ви та недільної школи.

Раніше я виписувала журнал «Тропинка» для онуків, а тепер підроста-
ють правнуки, і я хочу оформити підписку й для них. Дуже хочеться, щоб 
вони вже зараз більше дізнавалися про люблячого Бога і Спасителя Ісуса 
Хрис та.

Нехай усе, що ви робите, буде на славу Гос пода!

АНТОНІНА ГУР'ЄВА

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. Цоар (Бут. 19:18–22). 2. Яків (Бут. 32:13–20).  
3. Чотири рази (Суд. 17:6; 18:1; 19:1; 21:25).  
4. Самуїл. Народ хотів царя (1 Сам. 8:7).  
5. Сильного вітру (Мт. 14:28–30). 6. Ісуса (Ів. 8:36).  
7. Сапфіра (Дії, 5:3–7). 8. Ні (Бут. 41:41; Дії, 7:13).  
9. Коринтянам (1 Кор. 7:31). 10. Апостол Павло (Гал. 5:13).
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О свальд Чемберс у притаманній йому категоричній манері допомагає хрис

тиянам визначитись у  їхньому слідуванні за Хрис том. Не затримуючись на 

другорядному, він ділиться своїми глибокими одкровеннями про сутність 

Бога, віри, людської природи. Ці короткі висловлювання легкі для засвоєння і будуть 

корисні кожному, хто відкритий для істини та мудрості, умовляння та розради.

ОСВАЛЬД ЧЕМБЕРС (1874–1917) – всесвітньовідомий популяризатор Біб лії та проповід-

ник. Під час Першої світової війни служив пастором в англійському корпусі в Єгипті. 

Усі книги Освальда Чемберса видані посмертно його дружиною на основі конспектів 

і стенографічних записів його численних виступів і проповідей.

Книгу можна замовити на сайтах нашої місії та за адресою журналу «Вера и жизнь».

Цитати О. Чемберса, опубліковані в цьому номері журналу, взяті з цієї книги.

Благословенного читання!


