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Василь  
ДАВИДЮК,

головний редактор

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

Отець Небесний, потім проявляє 
сумнів.

І тому можливість вірити,  що Ісус, 
народжений у тілі, є Бог, – це відкрит-
тя від Самого Бога, коли Гос подь про-
світлює серце.

Усі, хто має цю Божественну віру, об-
даровані неймовірною благодаттю, їм 
відкрита найголовніша рятівна Істина.

У Писанні багато разів наголошу-
ється, що Ісус відкрився Сином Бо-
жим через воскресіння і неймовірні 
чудеса.

«…Про Сина Свого, що тілом був 
із насіння Давидового, і  об'явився 
Сином Божим у силі, за духом свя-
тості, через воскресіння з мертвих, 
про Ісуса Хрис та, Гос пода нашого» 
(Рим. 1:3, 4).

Про це чудо, незбагненну му-
дрість нашого Бога, про святого, віч-

рихід Бога в  тілі людини 
в людську історію – це не те, 
що можна прос то й  легко 

зрозуміти, це нелогічно, це не можна 
пояснити жодними прикладами.

Це тайна. 
Якщо ми думаємо, що ті, хто не 

сприймав Його за Бога в дні Його слу-
жіння на землі, – прос то вперті бого-
відступники, то ми помиляємось. 

Навіть Його учні, які вдень і вночі 
були разом із Ним, яким Він так багато 
говорив про Своє Царство, усі чудеса 
були зроблені перед їхніми очима – 
навіть вони перебували у  великих 
сумнівах.

Коли жінки розповіли їм, що бачи-
ли воскреслого Хрис та, двічі сказа-
но – не повірили.

Пет ро, який сповідав, що Ісус  – 
Син Бога Живого, і це йому відкрив 

ного Сина Божого в плоті, ми розмір-
ковуємо на сторінках цього номера 
журналу. Власне, ми говоримо про 
основу рятівної віри євангельської.

Слава Богові за віру в незбагнен-
не, неосяжне, за віру, що називається 
«вірою Божою», яка проникає і в гли-
бини Божі (1 Кор. 2:10), і у вічність, Бо-
жество Ісуса Хрис та для неї зрозуміла 
Істина.  

Радію з  усіма віруючими в  Боже-
ственність Ісуса, сина Божого, Спа-
сителя нашого 
і  Гос пода життя 
нашого.
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Переклад з туркменської

Українською виклав Олег БЛОЩУК

Наставник був у кожного із нас,
Щодня ми потребуємо навчання.
«Чий учень ти?» спитай себе не раз
До того, як настане мить остання.

Мовчання у високих гір навчись,
Добра і дружелюбства – у світила.
Радіть життю – навчись в простих синиць,
Любові – в хвилі, що пісок накрила.

Безмежності навчає космос нас,
Земля – гостинній щедрості навчає.
А океан – борні (у певний час),
У сов навчись відрази, що палає.

Навчання це щоднини є складним,
Хто волею слабкий – зійде, відстане.
Та правда у Христі, і перед Ним
Схилюся я. Єдиний Він Наставник.
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П Р О П О В І Д Ь

в уявлення тогочасних людей про Бога, Месію, закон 
і Писання.

Прочитаємо уривок із восьмої глави, з  12-го 
по 24-й вірші. (Розгорніть, будь ласка, Євангеліє 
і  покладіть поруч. Ми й  далі будемо звертатися до 
нього.) Зупинимося на вірші 24: «Тому Я сказав вам, 
що помрете в своїх гріхах. Бо коли не ввіруєте, що  
то Я, то помрете в своїх гріхах».

Продовжимо читання цієї дискусії. Прочитайте 
з восьмої глави вірші 25–59. Особливу увагу зверніть 
на такі слова: «Перш, ніж був Авраам, – Я є». Тоб-
то Ісус однозначно й безумовно говорить про те, що 
Він  – Бог. За що Його й  розп'яли. Пам'ятаєте слова 
з Євангелія? Написано: «І тому то юдеї ще більш на-
магалися вбити Його, що не тільки суботу порушу-
вав Він, але й Бога Отцем Своїм звав, тим роблячись 

Найголовніше та найважливіше сильні люди 
говорять не в  заздалегідь підготованих 
промовах і  доповідях, а  наче між іншим, 

коли говорить саме серце. Наприклад, слова Мартіна 
Лютера Кінга: «I have a dream» («У мене є мрія»), що 
перетворилися на крилаті, стали символом і гаслом 
руху за рівноправність у США.

Тільки в  Ісуса Хрис та, на відміну від людей, не 
було різниці між словами звичайними, розмовами – 
у Нього їх просто не було, – і бесідами про Царство 
Боже. У Нього все і зав жди було про найголовніше. 
І в найнесподіваніший момент Його слухачі раптом 
чули з Його вуст приголомшливі, ніколи раніше не 
чувані слова.

Взаємини між Ісусом Хрис том і фарисеями стали 
предметом вивчення богословів та істориків. Про них 
учені пишуть докторські дисертації. Саме в записаних 
в Євангелії від Івана дискусіях між Ісусом і Його опо-
нентами ми можемо знайти багато таких висловлю-
вань Ісуса Хрис та, які жодним чином не вписувалися  
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пам'ятаєте?) перший день тижня, тобто, по-нашому, 
у  неділю: «Гос подь мій і  Бог мій!» Ісус сказав йому: 
«Тому ввірував ти, що побачив Мене? Блаженні, що 
не бачили й увірували!» (Ів. 20:29).

У Хоми сумнівів більше не було: перед ним Той, 
Хто саме Життя, Яхве.

Можливо, він згадав слова Вчителя в бесіді з Пи-
липом: «Говорить до Нього Пилип: "Гос поди, покажи 
нам Отця, – і вистачить нам". Промовив до нього Ісус: 
"Стільки часу Я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, Мене? 
Хто бачив Мене, той бачив Отця"» (Ів. 14:8–9).

ЯКІВ
Рідний брат Ісуса Хрис та, син Марії та Йоси-

па, пише у  своєму Посланні: «Яків, раб Бога й  Гос-
пода Ісуса Хрис та, дванадцятьом племенам, які 
в  Розпорошенні,  – вітаю я  вас!» (Як. 1:1). Знавці 
грецької мови можуть підтвердити, що відсутність 
означеного артикля перед словом «Гос пода» 
свідчить про те, що ми правильно читаємо, якщо ро-
бимо наступний наголос: «Раб БОГА І ГОСПОДА Ісуса 
Хрис та».

Щоб рідний брат називав Ісуса Гос подом і  Бо-
гом, мало відбутися щось надзвичайне. Ця віра, віра 
в Ісуса Хрис та, у Того, Хто Він є, – справа Духа Свято-
го. Тому навіть брат повірив у Ісуса як у Бога. І тільки 
така віра, як ми читаємо з його послання, супровод-
жувана справами, – жива і спасає.

Це мав на увазі Ісус, коли говорив: «Повірите 
в Мене, що Я є!»

ПЕТРО
Апос то л Пет ро (Симон) народився у Віфсаїді, місті, 

розташованому на північному березі Галілейського 
озера, у  родині прос того рибалки Йони. Ісус нази-
вав його Симон Йонин. Він був одружений і  разом 
зі своїм братом Андрієм займався рибальством. Ім'я 
Пет ро дав йому Ісус Хрис тос. (Пет рос – від грецького 
слова «камінь», або «скеля», відповідає арамейсько-
му імені Кифа.)

У ніч арешту Ісуса Пет ро, злякавшись слуг перво-
священника, тричі зрікся свого Вчителя. Але потім 
розкаявся і був прощений. Пет ро був першим, хто, 
не замислюючись, сповідував Ісуса Хрис та Гос подом: 
«Ти Хрис тос, Син Бога живого». Після вознесіння Гос-
пода апос то л Пет ро проповідував вчення Хрис та 
в різних країнах і творив дивовижні чудеса: воскре-
шав мертвих, зціляв хворих і немічних.

За переказами, Пет ро ніс служіння єпископа 
в Римі. За часів гонінь при імператорі Нероні Петра 
було розіпнуто на перевернутому хресті вниз голо-
вою. І це – за власним бажанням апос то ла, оскільки 
він уважав себе негідним померти такою ж смертю, 
як Ісус Хрис тос.

Богові рівним» (Ів. 5:18). Або тут: «Ісус же мовчав. 
І первосвященик сказав Йому: "Заприсягаю Тебе Жи-
вим Богом, щоб нам Ти сказав, – чи Хрис тос Ти, Син Бо-
жий?" Промовляє до нього Ісус: "Ти сказав... А навіть 
повім вам: відтепер ви побачите Людського Сина, що 
сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних 
приходитиме!" Тоді первосвященик роздер одежу 
свою та й сказав: "Він богозневажив! Нащо нам іще 
свідки потрібні? Ось ви чули тепер Його богозневагу! 
Як вам іздається?" Вони ж відповіли та сказали: "По-
винен умерти!"» (Мт. 26:63–66).

Якщо ми говоримо про апос то лів, що вони 
ввірували в  Ісуса, то що це означає? У  кого вони 
ввірували? Ким був для них Ісус із Назарета? Читаємо 
в  книзі Дії апос то лів: «Та ви приймете силу, як Дух 
Святий злине на вас, і  Моїми ви свідками будете 
в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до остан-
нього краю землі» (Дії, 1:8). Ісус сказав, що вони будуть 
Його свідками: Його сутності та Його воскресіння.

Наведемо, як я вже казав на початку нашої бесіди, 
«випадкові» слова деяких свідків, що дійшли до нас. 

ХОМА
Усі ми знаємо Хому «невіруючого». Апос то ла 

Хому називали ще Близнюк. Він, згідно з переказами,  

був зовні дуже схожий із Ісусом. Вираз «Хома 
невіруючий» (або невірний) стало прозивним ім'ям 
для людини недовірливої. Однак таким він не зали-
шився.

Святитель Іван Золотоустий пише: «Хома, що був 
колись слабкіший за інших апос то лів у вірі, став, по 
благодаті Божій, більш мужнім, ревним і невтомним 
за всіх їх, так що обійшов зі своєю проповіддю майже 
всю землю, не злякавшись сповіщати Слово Боже на-
родам диким».

Легенда розповідає, що апос то л Хома заснував 
хрис тиянські громади в  Юдеї, Месопотамії, Парфії, 
Ефіопії та Індії. Своє свідчення про Хрис та і проповідь 
Євангелія апос то л засвідчив мученицькою смертю. 
За звернення до Хрис та дружини й сина індійського 
правителя міста Меліапора (Меліпура) апос то ла було 
кинуто до темниці, де його довго піддавали торту-
рам. Там же його простромили списами, і він помер.

Як він каже про Ісуса Хрис та, коли Той з’являвся 
йому після Свого воскресіння у... (який день тижня, 
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У Святому Писанні збереглися 
два його апос то льських послання. 
Друге починається значними сло-
вами, що показують, за Кого Пет ро 
вважав Ісуса і як до Нього ставив-
ся: «Симеон Пет ро, раб та апос то л 
Ісуса Хрис та, до тих, хто одержав із 
нами рівноцінну віру в правді Бога 
нашого й  Спасителя Ісуса Хрис та: 
благодать вам та мир нехай при-
множиться в пізнанні Бога й Ісуса, 
Гос пода нашого» (2 Петр. 1:1–2).

Немов би між іншим Пет ро 
каже: «З ласки Бога і Спаса нашо-
го Ісуса Хрис та ми знайшли віру». 
Тож ким для нього є Ісус Хрис тос? 
Однозначно – Богом.

Ще один текст із  Першого по-
слання Петра: «До цього це спасіння 
розвідували та допитувалися проро-
ки, що звіщали про благодать, при-
значену вам. Вони досліджували, на 
котрий чи на який час показував Дух 
Христів, що в них був, коли Він сповіщав 
про Христові страждання та славу, що 
прийдуть по них» (1 Петр. 1:10–11).

Уявляєте, про що тут говорить 
Пет ро? Для порівняння наведу 
текст із його Другого послання:  
«І ми маємо слово пророче пев-
ніше. І ви доб ре робите, що на ньо-
го вважаєте, як на світильника, що 
світить у  темному місці, аж поки 
зачне розвиднятися, і  світова 
зірниця засяє у ваших серцях, бо 
ви знаєте перше про те, що жод-
не пророцтво в Писанні від влас-
ного вияснення не залежить. Бо 
пророцтва ніколи не було з  волі 
людської, а  звіщали його святі 
Божі мужі, проваджені Духом Свя-
тим» (2 Петр. 1:19–21).

Що означають ці слова? Для 
Петра означають вони те, що 
Дух Хрис та і  Дух Святий  – єдина 
Особистість. Так було йому 
відкрито Духом Святим. Сумнівів 
не було: для нього Хрис тос – Бог.

Пет ро помер у  67 (або 68-му) 
році після Різдва Хрис тово го. 
Як же тоді дехто наважується 
стверджувати, що вчення про 

Божественність Ісуса Хрис та 
є  пізнім ученням, привнесеним 
у  хрис тиянство в  другому, або 
навіть у третьому, столітті?

ПАВЛО
Павло народився у  Тарсі (на 

території сучасної Туреччини). 
Приблизно того ж року, що й Ісус 
Хрис тос. Навчався в  Єрусалимі 
у найвідомішого на той час бого-
слова Гамалиїла. Був гонителем 
Церк ви (хрис тияни називали-
ся тоді послідовниками вчення 
«Шлях»). Потім, після особистої 
зустрічі з  Ісусом і  отримання від 
Нього одкровення і  доручення 
проповіді Євангелія, він служив 
Гос поду так, як ніхто інший ні до 
нього, ні після нього не служив.

Його мі сіо нер ські подорожі, 
арешти, покарання, часом дуже 
жорстокі,  побиття камінням  
і в кінцевому підсумку мученицька 
смерть у Римі – усе це показує нам 
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1. Як звали богобоязного чоловіка, котрий вірив у книгу 
Божу, якої він ніколи не бачив, і який не увійшов  
в обітовану землю?

2. На якій горі поховано Ісуса Навина?

3. Про яйця яких тварин сказано в Біблії, що той, хто 
з'їсть їх, помре?

4. Із якої гори Бог показав Мойсею перед його смертю 
землю обітовану?

5. Де в Біблії говориться про те, що документи 
зберігалися в глиняних посудинах?

6. У якій книзі Старого Заповіту в одному реченні сім 
разів зустрічається слово «день», яке стосується 
одного й того ж самого дня?

7. Де написано: «Бо що 
тільки людина посіє, те 
саме й пожне»?

8. Вставте пропущене слово: «Хри-
стос один раз був у жертву прине-
сений, щоб понести гріхи багатьох, і не 
в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто _____ 
Його на спасіння».

9. Де в Біблії говориться про найдовшу молитву?

10. Чого не бачив апостол Іван у Новому Єрусалимі?

(Відповіді на сторінці 31)

Вальдемар ЦОРН

людину, переконану у  своїх сло-
вах, істинного свідка («свідок» – із 
давньогрецької перекладається 
ще як «мученик»).

Він багато чого вчив, багато 
написав. Але мені хотілося б звер-
нути увагу тільки на одне сло-
во, сказане немов би між іншим. 
Слова з  прощальної промови 
Павла до ефеських пресвітерів, 
записані євангелістом і  лікарем 
Лукою у  Діях апос то лів, звучать 
так: «Пильнуйте себе та всієї ота-
ри, в якій Святий Дух вас поставив 
єпископами, щоб пасти Церк ву 
Божу, яку власною кров'ю набув 
Він» (Дії, 20:28).

Це показує, у що вірив апос то л, 
як він ставився до Ісуса Хрис та 
і що для нього значили слова Ісуса 
Хрис та: «Повірите в Мене, що Я є».

Послання Павла для мене  – 
джерело постійного одкровення. 
Наприклад, читаю його Послання 
до Тита. Особисте послання-по-
вчання співробітнику. Звернімо 
увагу на три пари слів, котрі ви-
разно показують його розуміння 
того, Хто для нього є Ісус Хрис тос 
(Біб лію ще не закрили?): Тит. 1:3 і 4; 
Тит. 2:10 і  13; Тит. 3:4–6. Апос то л 
Павло, свідомо чи ні, але за нат-
хненням Духа Святого, три рази 

в  цьому невеликому посланні 
повторює, що для нього Спаси-
тель Ісус Хрис тос – Бог.

У Посланні до римлян Павло 
пише (і теж наче між іншим) на-
ступне: «Кажу правду в Хрис ті, не 
обманюю, як свідчить мені моє 
сумління через Духа Святого, що 
маю велику скорботу й невпинну 
муку для серця свого! Бо я бажав 
би сам бути відлучений від Хрис-
та замість братів моїх, рідних 
мені тілом; вони ізраїльтяни, що 
їм належить синівство, і  слава, 
і заповіти, і законодавство, і Бого-
служба, і  обітниці, що їхні й  отці, 
і від них же тілом Хрис тос, що Він 
над усіма Бог, благословенний, 
навіки, амінь» (Рим. 9:1–5).

Нагадаю слова Ісуса Хрис-
та, про які ми розмірковуємо 
сьогодні: «Я не з цього світу. Тому 
Я сказав вам, що помрете в своїх 
гріхах. Бо коли не ввіруєте, що то 
Я (Спаситель, Бог ваш), то помрете 
в своїх гріхах».

Думаю, на підставі наведених 
текстів зі Священного Писання 
і на прикладах віри апос то лів ми 
можемо зробити наступні вис-
новки:

Тільки така віра, віра в  Ісуса 
Хрис та як Бога,  – віра рятівна, 

і  нею ми переходимо від смерті 
в  життя. Так говорить Ісус Хрис-
тос.

Тільки така віра робить нас 
причасниками Божого єства, і ми – 
жителі Неба. Так говорить апос то л 
Пет ро.

Тільки така віра дає нам пере-
могу над цим світом. Так говорить 
апос то л Іван.

Тільки така віра посадила нас 
по правицю Божу на Небесах 
в  Ісусі Хрис ті. Так говорить апос-
то л Павло.

Тільки така віра, віра жива, дає 
нам владу над спокусами і гріхом 
і виробляє в нас діла, гідні нашого 
Спасителя. Так говорить Яків, брат 
Гос пода.

Чи віримо ми так? Якщо так, то 
всі наші думки, слова та справи ми 
робимо в благоговінні перед Ним 
і в слухняності Слову Його.

Якщо ж ні – то ми не врятовані. 
Бог закликає нас сьогодні пере-
вірити свої серця: чи у вірі ми.

Амінь!

6w2021 7
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Г О Р Т А Ю Ч И  Д А В Н І  С Т О Р І Н К И

Не дивно, що єврейська 
церк ва свого часу зіт-
кну ла ся з  надзвичайно 

складними конфліктами. Ймовір-
но, це була юдо-хрис тиянська 
гро ма да, якій і  було адресова-
не Послання. Перед лицем тяж-
ких страждань і  гонінь ці віруючі 
в  Хрис та юдеї запитували себе: 
«Що ми маємо тепер? У  нас був 
Мойсей, у  нас був Аарон, у  нас 
було святилище, у нас були перво-
священники, у  нас були щоденні 
жертви і  встановлені свята. А  те-
пер що? Після того як Ісус і  Блага 
звістка прийшли в наше життя, піс-
ля того як ми всім серцем довіри-
лися Йому, з чим ми залишаємося? 
У  нас більше немає справжнього 
первосвященника, немає справж-
нього святилища, немає жертв, 
які б щодня говорили за нас перед 
Богом. Що в нас залишається?» Яків КРЕКЕР

Бога приходить, бо Він зав жди 
живий, щоб за них заступитись»  
(Євр. 7:25).

Утрачене  – лише тінь. Те, що 
перебуває вічно, – залишилося 
для Церк ви в  Сині Божім. Тому не 
можна сказати, що служіння нашо-
го Архієрея Ісуса Хрис та закінчу-
ється з Його відходом до Отця. Як 
Батько, так і Син живе нині.

Те, що для нашого розуміння 
та досвіду пов'язане з  часом, для 
Хрис та в Його одкровенні та в Його 
служінні є лише вічною дією. Яким 
великим не був учорашній день 
нашого Хрис та, сьогоднішній день 
є  ще величнішим. І  яким би ве-
ликим не був сьогоднішній день 
нашого Хрис та, завтрашній день 
буде ще більш величним.

Бо ви не приступили до гори дотикальної
та до палючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі...

Але ви приступили до гори Сіонської, і до міста Бога живого...
 і до Посередника Нового Заповіту – до Ісуса, і до покроплення крові…

Євр. 12:18, 22, 24

Послання до євреїв відповідає 
на ці запитання. Те, що було в ми-
нулому, було лише тінню того, що 
є насправді. Усі жертви священни-
ків, які по черзі несли службу, весь 
культ у святині, священні свята, які 
складали календар року,  – усе це 
було лише тінню вищої реально-
сті. Але ця реальність стала нашою 
у  Хрис ті та в  святилищі, у  яке Він 
увійшов із унікальною жертвою. 
Щоправда, святилище, у  яке увій-
шов Хрис тос і в якому служить як 
Первосвященник,  – небесне свя-
тилище.

Тепер Він сидить праворуч від 
Божої величності як вічний Пер-
восвященник, водночас перебу-
ваючи й  серед нас, серед Своєї 
Церк ви, що страждає і  бореть-
ся, спрямовуючи та благослов-
ляючи її. «Тому може Він зав жди 
й спасати тих, хто через Нього до 
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Вочман НІ

Т
еперішні люди, наші сучасники, ча-
сто намагаються залишити після себе 
щось важливе, служіння або спра-
ву, щось, що буде жити й після їхньої 

смерті. Для цього створюються організації, 
фонди та інші структури. 

Однак святі Старого Заповіту служили тільки 
своєму часу, а після цього відходили в  інший 
світ. Це дуже важливий життєвий принцип. 
Пшениця сіється, сходить, випускає колос і  її 
пожинають, а після цього всю рослину, з усім 
її корінням, переорюють і  вона змішується із 
землею.

Служіння Богові  – духовне. У  цього служін-
ня немає коренів у земному сенсі, від нього не 
пахне землею і запах ґрунту теж не відходить. 
Так, Божі служителі йдуть, але залишається 
Бог. Усе, що пов'язане з Церк вою, має бути жи-
вим і служити часу, тобто воно має відповідати 
потребам і запитам свого часу, навіть своєї го-
дини, і ніколи не застигати у статичних земних 
формах.

Бог Сам забирає Своїх служителів із цього 
світу, але Він же й посилає нових. Наша справа 
страждає, Його  – ніколи. Те, що люди прихо-
дять і йдуть, жодною мірою не може зашкоди-
ти справі Божій. Бог залишається Богом.

Давид, що часу свого послужив волі Божій,
спочив, і залучився з отцями своїми.

Дії, 13:36

М А Л А  К А Ф Е Д Р А
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Милість у Тобі безмірну маю:
В лісі стежку Ти даєш мені,
В морі – вітер, в небі – зір розмаї,
В полі – зрілий колос уповні.

Ти найдосконалішу з любові,
Мов веселку, в серці запалив.
В світі знов відкрив ти далі нові,
Пісня нова знов у пульсі крові,
І не раз зберіг, не раз простив.

Як же не згадаю любе Ім’я,
Сущого Тебе, як не назву?!
Манівцями час стіка глухими,
Лиш в Тобі, щедротами Твоїми –  
Тільки ними! – я іще живу.
1945

* * *
Як я весною десь почну бродити
Мереживом доріг серед полів,
Тоді так добре з Богом говорити
В скупих просторах неба і землі.

Він чує все. І теж відповідає
Ледь чутним вітром, шелестом трави,
А іноді легенько так торкає
Гілками черемшини голови.

Та в знаках цих неспішної розмови
Красу величну можна віднайти.
І відчуваєш: ти відкрив щось нове,
Що ліпшого в житті вже й не знайти.

І ось ідеш. І очі сяють щастям,
Душа дзвенить, в ній – щира чистота.
І аромат від першого причастя, 
Як у дитини, в мене на вустах.
1946

Світло у мені і наді мною,
Мороку нема і пустоти.
І душею, й зіркою ясною
Ти доводиш, що існуєш Ти.

Як сліпе дитя, що від колиски
Матері не бачило лиця,
Що  запам’ятало шепіт близький,
Доторк, голос пісні чистий,
Теплоту і ніжність без кінця.

Так і я, не бачивши, все ж знаю:
Хоч би як це дивно не було,
Подих Твій я завжди відчуваю,
Чую пісню, шепіт Твій сприймаю,
Відчуваю рук Твоїх тепло.

З  П О Е Т И Ч Н И Х  З О Ш И Т І В

Дмитро КЛЕНОВСЬКИЙ 

Переклад Олега БЛОЩУКА
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І берег будем називати
Ми новим іменем ясним.
Та зараз годі нам гадати,
Не втішим серця ми оцим.

Чужу навколо землю маєм,
Лиш хвилі, вітер, хмар ріка.
А на рулі, коли дрімаєм,
Німого ангела рука. 
1961

* * *
В кожній зміні назви мов ламається
Те, що милим все життя було.
Місто Пушкін серцем не сприймається,
Й Царським не стає ніяк Селом.

Петроград з його важкою тризною
Петербургу нашому не брат.
І вже геть примарою зловісною
Нинішній маячить Ленінград.

А за ним раптово так згадалося
Зганьблених багато міст і сіл.
Жалюгідна вбогість де убралася
В мертвість назв, нав’язаних усім.

Мовчки знов я кроком буду міряти
Цвинтар назв, імен, що не спаслись.
Що ж: змиритись з втратою, чи вірити,
Що воскресне мертвий ще колись?

Може десь, в каплиці, на околиці,
В глушині, де людям не знайти,
Сам Господь наш за Росію молиться,
Щоби душу все ж її спасти!
1976

* * *
Ось без іграшок ялинка,
І горять лиш п’ять свічок.
Полум’я лякливо блимка
У убогий мій куток.

Ах, і сам я під порогом
В Вифлеєм завітний мій.
І стою я перед Богом 
У убогості своїй.

Із сухими гілочками
Всіх земних своїх тривог.
Зі скупими свічечками,
Запалив які Сам Бог.

І мою пустивши душу
Шляхом, що ледь-ледь веде,
Сам же скоро і потушить
До Різдва, що в славі йде.
1947

* * *
Ми всі відходим парусами
У край, що бачим лиш здаля.
Воюють хмари із вітрами,
На хвилю хвиля намовля.

Де пристань наша? Десь?.. А де ти?
Зарано  нам для цих ще тем.
Відомі нам лише прикмети,
Та й ті вже блякнуть з кожним днем.

І лиш коли ми все осилим,
Здолаєм врешті всякий строк.
Тоді, звільняючи, під килем
Рипить вже берега пісок.

З  П О Е Т И Ч Н И Х  З О Ш И Т І В
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Знову я бачив під сонцем, що біг  
не у скорих, і бій не в хоробрих…
а від часу й нагоди залежні вони!

Екл. 9:11

В життя нема початку і кінця.
На нас усіх чатує случай.

Над нами – сутінь неминучий,
Чи  ясність Божого лиця.

А. Блок

страхом: судами й довічним пеклом, де черв'як не 
вмирає і вогонь не вгасає.

Бог є  любов. Але деякі розуміють це як дозвіл 
жити в гріху, періодично бігати до церк ви каятися, 
потім знову грішити: адже «доб рий і пухнастий лас-
кавий» Бог усе пробачить. Але, як відомо, продукти, 
які швидко псуються, примхливі: чим тепліше до них 
ставитися, тим швидше вони гниють. У  Бога Біб лії  
є й справедливий гнів.

«Приходить наш Бог, – і не буде мовчати: палючий 
огонь перед Ним, а круг Нього все буриться сильно» 
(Пс. 50:3).

Майже в кожному розділі Корану пекло змальова-
но дуже барвисто: тут і киплячий гній, який день і ніч 
ллється в горлянку грішникові, і крики нечестивих, 
і той палючий огонь – цілий букет пристрастей і жахів. 
Мусульмани бояться пекла. Звичайно, вони мріють 
опинитися в раю, тому намагаються ревно виконува-
ти релігійні приписи, такі як пост, щоденна п'ятиразо-
ва молитва, хадж та інші. Але навіть дотримуючись їх, 
жоден мусульманин не знає, де він буде після смерті. 
Усе залежить від Аллаха: як він вирішить, так і буде. 
У  Біб лії Хрис тос говорить однозначно: «Хто слухає 
слово Моє і вірує в Того, Хто послав Мене, життя вічне 
має і на суд не приходить, але перейшов від смерті 
в життя». Що може бути краще від цієї надії?

П Е Р Е Ж И Т Е

АМІН
Вивчення Біб лії у невеличких групах – давно ви-

пробуваний метод. Занурення у Святе Писання зміц-
нює у вірі та мотивує на служіння. Наша група була 
незвичайною. Більшість її членів були з мусульман-
ського світу. Ми читали Коран і порівнювали деякі 
його тексти з Біб лією.

Приходив до нас алжирець Амін, який став хрис
тиянином років десять тому. Він працював в алжир-
ському посольстві в Москві. Я поцікавилася, чи зна-
ють його родичі про Хрис та. Він злякано відсахнувся:

– Що ви, що ви! Це неможливо! Вони навіть не 
знають, що я хрис тиянин. Я дуже боюся за них. Якщо 
вони ввірують у Ісуса, їх уб'ють. Мені ще не зустрівся 
жоден алжирецьхрис тиянин. Навіщо проповідувати 
мусульманам, якщо євангельську звістку вони сприй-
мають у штики і готові за це відтинати голови?

Письменник Лєсков в  оповіданні «Зачарований 
мандрівник» розмірковує про місіонерів, які пропо-
відують мусульманам:

«Азіата у  віру приводити треба зі страхом, щоб 
він тремтів від переляку, а вони їм Бога сумирного 
проповідують. Це попервах ніяк не годиться, тому що 
азіат сумирного Бога без загрози ні за що не поважа-
тиме і проповідників поб'є».

Напевно, тому апос то л Павло закликав одних лю-
дей рятувати Божою благодаттю і любов'ю, а інших – 
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П Е Р Е Ж И Т Е

Я запитала в Аміна:
– Ти дбаєш про безпеку своїх родичів. Я тебе ро-

зумію. Але одного разу вони ж усе одно помруть. Де 
вони будуть? Ти про це думав? У вічності вони запи-
тають тебе, чому ти не розповів їм про Спасителя? 
І що ти тоді їм скажеш?

Амін нічого не відповів.
«Коли Я скажу безбожному: "Конче помреш", а ти 

не остережеш його й не будеш говорити, щоб остерег-
ти несправедливого від його несправедливої дороги, 
щоб він жив, то цей безбожний помре за свою прови-
ну, а його кров Я зажадаю з твоєї руки!» (Єз. 3:18).

ВАСИФ
За кілька місяців у нашу групу при йшов молодий 

чоловік на ім'я Васиф. І треба ж такому статися – теж 
алжирець! Дивно, тому що їх, алжирців, було в Москві 
небагато. Але в Бога був план.

Увійшовши до кімнати, Васиф мало не з порога 
почав обурюватися:

– Ви неправильно розумієте й  трактуєте Коран! 
У вас був радянський атеїзм, тому 
ви нічого про Бога не знаєте. А я 
вивчав священний Коран у шко-
лі арабською мовою. Нам мулли 
його пояснювали. А ви всі відступ-
ники. Хрис тиянство – фальшива 
релігія, і в хрис тиян неправильна 

віра. Треба повернутися до ісламу, до віри своїх батьків!
Я почала заспокоювати його:
– Потерпіть, юначе. Ми раді, що ви до нас прийшли 

в гості, але в нас тут є правила. Коли ми закінчимо 
наше заняття, обов'язково вислухаємо вас.

Того дня ми читали другу суру (главу) Корану «Ко-
рова». Історія в ній запозичена з Біб лії, із 19го розділу 
книги Чисел. У цій сурі говориться про Мусу (Мойсея), 
жертовну телицю і  спокусу Авраама. Усе в  одному 
розділі. Коран написано у віршованій формі, у ньо-
му немає послідовності в оповіданні: старозаповітні 
та новозаповітні імена можуть зустрічатися на одній 
сторінці й навіть в одному реченні, через що важко 
вловити логічну послідовність.

Я запитала Васифа:
– Ось ви сказали, що вивчали Коран багато років. 

Розкажіть нам, як Бог випробовував Авраама?
Він подивився на мене, ніби я з Місяця звалилася, 

і в подиві запитав:
– А хто може це знати? У Корані нічого не написа-

но. Тільки Аллах знає.
– А вам хотілося б знати, як обстояли справи та що 

написано про це в Таураті (П'ятикнижжі)?
– Звичайно. Я раніше про це ніколи не думав.
Ми почали читати 22й розділ книги Буття:
«І сталось після цих випадків, що Бог випробову-

вав Авраама. І сказав Він до нього: "Аврааме!" А той 
відказав: "Ось я!"» (Бут. 22:1).

А далі – як Бог звелів Авраамові при нес ти в жер-
тву свого улюб леного сина Ісака та інші історії. Алжи-
рець Васиф розгублено мовчав, а потім знову захо-
дився обурюватися, але вже в інший бік:

– Як же так? Нам увесь час говорили, що не Іса-
ка, а Ізмаїла Бог запропонував Авраамові при нес ти 
в жертву! Але, виходить, це був Ісак?!

У Корані є веління Авраамові при нес ти в жертву 
сина, але не сказано, якого саме:

«Авраам же промовив: "Синку мій, бачу я уві сні, 
що заколюють тебе в жертву, і подивися, що ти дума-
єш". Він сказав: "Батьку мій, роби, що тобі наказано"» 
(Коран, 37:101–102).

А далі йдеться про Ісака:
«Мир Ібрахиму... І  обрадували ми його Ісхаком, 

і пророком із гідних... і благословили і його, і Ісхака» 
(Коран, 37:112–113).

Це підтверджує біб лій ну істину, що в жертву Бог 
звелів Авраамові при нес ти саме Ісака. Васиф по-
чав регулярно приходити на наші зустрічі, покаявся 
і звернувся до Хрис та.

АМІН І ВАСИФ
Новонавернений хрис тиянин Васиф прий няв 

тверде рішення хреститися. І як ви думаєте, хто його 
хрестив? Амін! Той, якому здавалося, що він одинєди-
ний на світі хрис тияниналжирець.

Як вигадливо життя зводить людей. Часто ми не 
знаємо, із ким поруч знаходимося, хто знаходиться по-
руч із нами. В одній маленькій групі, далеко від своєї 
батьківщини, зустрілися двоє алжирців: хрис тиянин, 
що боявся благовістити, і мусульманин, який шукав іс-
тину. Бог допоміг Васифові знайти Хрис та, Амінові ж – 
подолати страх.

Немає випадкових зустрічей: або Бог посилає по-
трібну нам людину, або ми посилаємося комусь Богом. 
Не дарма ж кажуть: випадкова зустріч – найбільш не-
випадкова річ у світі.

«Випадок – це псевдонім Бога, коли Він не хоче під-
писуватися Своїм власним ім'ям» (А. Франс).

Дарує одне одному нас Бог.
На радість чи біду – того не знаєм,
Аж поки не пройдем циклічний строк,
Чи поки ми не вивчимо урок,
Й життєвий іспит чесно скласти маєм.

Нас вабить далечінь на новий крок,
А друг в дорозі – радість і підмога.
Хоч пишномовний трішки епілог:
Дарує одне одному нас Бог.
І слава Богу – нас багато в Бога.
                                                Б. ПАСТЕРНАК
                    (Переклад Олега БЛОЩУКА)

Ширинай ДОСОВА
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Скрегіт поколінь й стогнання,
Ріки крові і страждання
Вгамувать прийшов.
Рай давав Він, а не пекло,
Та народ хотів уперто,
Щоб на хрест зійшов.

Швидко мчиться день по днині,
Та злі сили і донині
Правлять над людьми.
Ідеал любові нині – 
Це наругою святині
Називаєм ми.

Вже віки зійшли в могили,
Та й сьогодні все ті ж сили
Розбивають мир.
Світло й морок – бій кривавий…
Скине швидко світло й слава
Темряви кумир?

Нині ж – справи, ідеали,
Як колись, так само мали
Ті, хто жив до нас.
І з прокляттям ідеалу
Далі б’єм поклон ваалу,
А розп’ятий – Спас!..

Переклад Олега БЛОЩУКА

Вічна  
боротьба

Британії Маргарет Тетчер. Як тут 
не згадати крилату фразу іншого 
прем'єра: "Грошей немає, але ви 
тримайтеся"», – пише журналіст 
Пет ро Каменченко.

А я ось, будучи хрис тиянином, 
згадав інше – слова з Біб лії, Свя-
щенного Писання: «Благодать вам 
і мир від Бога Отця і Гос пода Ісу-
са Хрис та». Ми, люди віруючі, під-
дані нашого Гос пода і Царя царів, 
можемо даром, сміливо і сповна 
отримувати благодать Гос пода на-
шого Ісуса Хрис та. Кожного дня, 
кожної години, кожної миті. Благо-
дать, що рятує, навчає, виправдо-
вує нас. Тому що Хрис тос одного 
разу за нас усіх усе заплатив спов-
на. Смертю, кров'ю, життям Своїм. 
Нам залишається тільки вірити, от-
римувати й радіти. І вічно славити 
Його – Який народився, помер і во-
скрес – за невимовний дар Його.

О благодать!

Недавно я прочитав у росій-
ському медіавиданні цікавий 
допис журналіста Петра Ка-

менченка. «Під час Фолклендської 
війни 1982 року аргентинці трима-
ли в Ушуаї полонених англійських 
морських піхотинців. Жили англійці 
в готелі «три зірки плюс». Годували 
їх за морською розкладкою, а ось 
спиртне військовополонені повинні 
були оплачувати самостійно. Гро-
ші у в'язнів швидко закінчилися, 
і хтось із них, найбільш спритний, 
написав на принесеному барме-
ном чеку.

"Оплата витрат гарантована 
англійською короною! Її величність 
Єлизавета II" (королева Англії). 
Бармен зважив королівську гаран-
тію такою, що заслуговує на дові-
ру, й далі пригощав полонених без 
обмежень. На момент повернення 
полонених на батьківщину нако-
пичилася значна пачка рахунків. 
Цікаво те, що всі вони були дійсно 
сплачені, про що особисто подбала 
тодішній прем'єр-міністр Великої  Павло МИНАЄВ

Леонід Єгорович  
ОБОЛЕНСЬКИЙ
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К оли вічне і духовне входить 
у тимчасове, воно змушене 
приймати форми тимчасо-

вого. З цієї причини форми Божого 
об'явлення зав жди носять риси люд-
ського характеру. Слово Боже мало 
стати плоттю, щоб бути зрозумілим 
і доступним людям.

Це, в свою чергу, призводить до 
того, що наше уявлення про віч-
не і духовне виражається в образах 
і притчах. Присутність Бога має 
прямий зв'язок із храмом, і повне 
посвячення Богу ми називаємо жер-
твою. На молитву пророка Іллі Бог 
відповів вогнем із неба. У храмі, по-
будованому Соломоном, Бог явився 
у хмарі.

Але Бог ніколи не обмежувався 
цими формами. Форми Його одкро-
вення нескінченні, як і Сам Бог. Він 
зав жди використовував протягом 
історії такі форми одкровення, які 

були зрозумілі людям у певний історичний час. Цей 
характер одкровення Божого, обумовлений часом, 
люди часто забували й випускали з поля зору.

Із цієї причини людина намагалася зав жди увіч-
нити форми, убиваючи дух. Так з'явився в Ізраїлі 
мертвий культ жертвопринесення, скрупульозне 
священство, злиденні духом книжники, проти чого 
пророки Божі виступали з викриттями в силі Духа 
Святого і засуджували їх.

Зовнішніх форм одкровення можуть дотримува-
тися люди, які не живуть у дусі цього одкровення. 
Давність цих форм не має жодного значення, якщо 
в них відсутній дух одкровення. За днів Ісуса Хрис
та юдеї говорили: «Ми сім’я Авраама» і «Батько наш 
Авраам». Однак ті, що говорили, не жили й не чини-
ли за прикладом Авраама.

Чого потребувала й потребує людина в усі часи, 
так це Духа Святого. Дух хоче говорити з нами по-
стійно.

Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячи-
ся, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють.

Мт. 13:13

Яків КРЕКЕР
Переклад з німецької: І. Н. К. 

З журналу «ВіЖ», 2/1974
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Перші вірші п'ятої глави 
Євангелія від Матвія 
є  початком дивовиж-
ного вчення Гос пода 

Ісуса Хрис та, Його живими уроками. 
Вони відомі під назвою «Нагірна про-
повідь». У  цій проповіді приховано 
незмірну глибину щирого людино-
любства, ідеальне повчання для життя 
і благочестя.

Багато людей не вірять у  Боже-
ственність Ісуса Хрис та, не приймають 
Його голгофську жертву як спокутну 
ціну за їхні гріхи, сумніваються в Його 
воскресінні, але майже всі розсудли-
ві люди вважають Нагірну проповідь 
незрівняним шедевром альтруїстич-
ної філософії з  практичним застосу-
ванням.

Великі релігійні та філософські діячі, такі як Григорій 
Савич Сковорода, Лев Миколайович Толстой, Могандас 
Ганді та інші захоплювалися цим неземним вченням 
і старанно намагалися, хоча й не зав жди успішно, пере-
нести його в життя. Мільйони людей і сьогодні вважа-
ють Нагірну проповідь єдиним світлом, що висвіт лює 
сенс життя, – справжню любов до ближнього.

Чому люди, які шукають правди, так захоплюються 
Нагірною проповіддю? Тому що вона вказує на можли-
вість досягнення щастя та блаженства. Радісне почуття 
задоволення з'являється в серці людини від тимчасо-
вих успіхів та удач, але воно швидко зникає. А в Нагір-
ній проповіді Хрис тос каже про таке незвичайне щастя, 
яке не залежить від матеріальних надбань і зовнішніх 
життєвих успіхів.

«Блаженні вбогі духом... блаженні засмучені... бла-
женні голодні та спраглі... блаженні вигнані».

Чи може звичайна людина знайти в подібному ста-
ні або в  подібних переживаннях хоча  б тінь щастя? 

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я
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Хрис тос відповідає на це запитання 
однозначно: «Так!» При цьому з Його 
вчення ми бачимо, що це блаженство 
гарантоване людям не тільки у вічно-
сті, але й у цьому земному житті.

Хрис тос не говорить, що жебра-
ки й ті, хто плаче, усвідомивши свої 
недоліки та духовні потреби, будуть 
блаженними, вони вже блаженні, те-
пер, у  цьому земному житті. Однак 
для цього є певна умова.

Досягнення цього блаженства не 
залежить від виконання моральних 
приписів або духовно-релігійних норм 
життя. Нагірна проповідь не є новоза-
повітним законом. Якщо її приймати 
як закон, тоді це вчення було б недо-
сяжною мрією, не більше.

Нагірна проповідь  – це Блага 
звістка про велику рятівну благодать 
Божу, відкриту для кожної людини. 
Закон Божий, праведний за своєю 
природою, не міг врятувати жодно-
го грішника, тому що кожен його по-
рушив, переступив і  тому підпав під 
прокляття.

Закон лише відкрив гріх і правед-
но засудив його разом із грішником. 
Благодать же Божа у Хрис ті Ісусі від-
кривається там, де закінчується за-
кон, і  Нагірна проповідь є  початком 
одкровення і  пояснення цієї благо-
даті, її живими уроками. За сприяння 
благодаті, через віру, кожна людина 
може бути щасливою і блаженною.

У першому блаженстві Гос подь 
проголошує: «Блаженні вбогі духом, 
бо їхнєє Царство Небесне». Розумін-
ня і  визнання духовної бідності  – це 
необхідна умова для отримання 
благодаті Божої. Цю бідність відкри-
ває грішникові закон, Боже Слово 
і  Дух Святий. У  російському тексті 
вжито слово «нищий», а не «бідний». 
Воно говорить нам про безнадійний  

духовний стан людини: бідний може мати щось, а ни-
щий  – позбавлений усього. Він – незаможний, жебрак. 
Він абсолютно не має праведності, святості, чистоти, 
доб роти, істинної любові, не має живої надії. Він не 
має найголовнішого – спасіння.

Духовна вбогість ставить людину на те місце, де 
вона може отримати велике багатство, багатство бла-
женства. Грішник, який не має, але спраглий правед-
ності, порятунку, святості, духовного збагачення, буде 
просити це в Гос пода, а Хрис тос у такому проханні ні-
коли не відмовить. Він при йшов на землю, щоб знай-
ти і спасти загиблих грішників. Він прий няв смерть за 
грішників, щоб на законних підставах дати прощення 
і спасіння грішникам, що каються.

Багато людей ніяк не можуть погодитися з істиною 
про абсолютну зіпсованість людської природи. Те 
зло, яке діє в усьому світі, вони намагаються виправ-
дати життєвою необхідністю, законами боротьби за 
існування. Створюється враження, що цим вони за-
хищають людську гідність, а насправді вони зводять 
людину до рівня бездушної тварі, ставлять її поруч із 
тваринами. Насправді ж людина у своєму падінні по-
ставила себе навіть нижче за хижих звірів. Жодний 
звір не виказував стільки жорстокого садизму і лютої 
ненависті до особин свого ж роду, як це робила й ро-
бить людина.

Тільки той, хто свідомо закриває очі на цю істину, 
може її не бачити й не визнавати. У цьому й полягає 
нерозуміння своєї духовної вбогості, і  такі люди ні-
коли не зможуть прий няти у  своє серце благодатне 
блаженство.

Коли грішник усвідомлює своє злиденне станови-
ще, коли грішник кається і приймає в серце Хрис та, – 
він, по суті, приймає Царя вічного Божого Царства. Гос-
подь, очистивши викупною кров'ю серце віруючого, 
збагачує його скарбом спасіння, споруджує в  ньому 
Свій престол і засновує в ньому Своє святе Царство, 
встановлює Своє керівництво і Своє управління. Його 
постійна близькість, Його любов і благословення на-
повнюють серце врятованого грішника невимовною 
радістю, істинним і  нетлінним блаженством і  багат-
ством.

Прийде час, коли Гос подь Ісус Хрис тос закінчить 
земну історію людства і вчинить над світом праведний 
суд. Тоді Він затвердить Своє вічне та непохитне Цар-
ство у всьому наново створеному всесвіті. Тоді й ті, хто 
має Царя і Царство Небесне в собі, увійдуть у чудові 
обителі Хрис та, у Небесне Царство свого Спасителя.

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я
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Багатьох читачів Євангелія бентежить та обставина, що 
Син Божий, друга Особа Пресвятої Трійці, нібито обме-
жений у Своєму знанні. І якщо так, то як тоді розуміти 

Його слова: «Я й Отець – Ми одне»?
Близько шістдесяти років тому цим віршем Євангелія за-

цікавився знаменитий тоді й неперевершений досі знавець 
давньогрецької мови архієпископ Трент, священнослужитель  
Англіканської церк ви.

Вивчаючи цей вірш і користуючись доступними йому ма-
нускриптами, Трент виявив, що перекладачі не надали належ-
ного значення грецькому слову, перекладеному як «тільки» 
в останній частині вірша: «тільки Отець». Трент пояснив, що 
грецьке слово складається з двох частин: перша частинка «їй» 
означає «якщо», а друга «ми» означає «ні».

Точний переклад цих двох частинок – «якби не», а точний 
переклад усього цього тексту мав би звучати так: «Про день 
же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, ні навіть Син, 
якби не Отець». Іншими словами, Хрис тос сказав: «Якби Я не 
був у Отці, а Отець у Мені, то навіть і Я не знав би про день той 
і годину».

Завдяки такому уточненню тексту з'ясувалося, що Хрис тос 
не тільки не виказав тут обмеженості Свого знання, але, навпа-
ки, підкреслив Своє всевідання, бо Він і Батько єдиносущні:  
«Я й Отець – Ми одне» (Ів. 10:30).

«…Щоб були всі одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я – у Тобі, щоб 
одно були в Нас і вони… як єдине і Ми» (Ів. 17:21–22).

Про день же той чи про годину не знає ніхто: 
ні Анголи на небі, ні Син, – тільки Отець.

Мр. 13:32

Проблема не в тому, що 
в церквах повно порожніх 
місць, а в тому, що на вже 

зайнятих місцях сидять 
порожні люди. 

З вучить витверезно, хіба не 
так? Навіть провокаційно. 
Приблизно, як в  Ісуса 

Хрис та. Так безсторонньо висловив 
свою думку доктор Чарльз Шедд, ав-
тор відомих книг для молоді («Листи 
Карен і Філіпу»).

Коли К. С. Льюїса запитали: 
«Містере Льюїс, що таке справжній 
хрис тиянин?» Він відповів: «Якщо 
ви маєте на увазі того, хто ніколи 
ні в  чому не відступав від хрис-
тиянства, я можу назвати лише Са-
мого Хрис та. У цьому сенсі справ-
жніх хрис тиян немає, є тільки люди, 
які різною мірою намагаються бути 
хрис тиянами, зриваються і намага-
ються знову».

Ми весь час стаємо хрис ти я-
нами. Священник Олександр Мень 
так описував процес духовного 
зростання: «Вирощування нашої 
духовності  – справа кожної люди-
ни. Це найбільша творчість! Для 
того щоб творити, не обов'язково 
створювати картини, симфонії або 
скульптури. Кожна людина ство-
рює власну душу! Кожна людина 
творить свою особистість...»

Ти творець! Бо створений Твор-
цем. Ти творець власної душі!

Інакше кажучи, твоє зростан-
ня – твоя відповідальність!

Ви зустрічали батьків, які  б хо-
тіли, щоб їхня дитина назав жди за-
лишалася немовлям? У Бога немає 
ніякого бажання поратися з  10-, 
20-, 30-річними дитинчатами. Ось 

М І Р К У В А Н Н Я
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що Він думає з цього приводу: «Ви 
бо за віком повинні  б бути вчите-
лями, але ви потребуєте ще, щоб 
хтось вас навчав перших початків 
Божого Слова. І  ви стали такими, 
яким потрібне молоко, а не страва 
тверда. Бо хто молока вживає, той 
недосвідчений у слові правди, – бо 
він немовля. А страва тверда – для 
дорослих, що мають чуття, привче-
ні звичкою розрізняти доб ро й зло» 
(Євр. 5:12–13).

Маленькі діти  – це чудово. Але 
діти, які не дорослішають,  – це 
трагедія. Бог хоче, щоб ти зростав 
і ставав зрілим. Дорослий – ще не 
означає зрілий!

Як виглядає зрілість? Подивіть-
ся на Ісуса Хрис та. На сторінках 
Євангелія ми часто застаємо Його 
в молитві, то Він іде, ні світ ні зоря, 

щоб у молитві почати новий день, 
то вчить їй учнів, то цитує Писан-
ня вченим мужам або навчає його 
свою малу групу. Він жертвує на 
храм. Він  – приклад зрілої, бо-
гоугодної людини.

Сильне бажання Бога полягає 
в  тому, щоб ти ставав схожим на 
Хрис та.

Бог більше переймається тим, 
яким я стаю, ніж тим, чим я займа-
юся.

Бога набагато більше цікавить 
твій характер, ніж твоя кар'єра. 
Чому? Тому що ти не зумієш за-
брати з собою у післясмертя свою 
кар'єру, а  свій характер  – так. Від 
характеру тобі взагалі не відбутися, 
де ти, там і він, ось чому тобі іноді 
так погано!

Ти не візьмеш із собою ні свою 
улюб лену «тачку», ні свій MacAir, ні 

«трофейний» порцеляновий сервіз, 
ні своє «брендове» шмаття, ні улюб-
лені страви... Тому що у савана не-
має кишень!

Ти зможеш узяти тільки свій ха-
рактер – те, яким ти став протягом 
усього свого життя. Тому те, яким ти 
стаєш, набагато важливіше від того, 
чим ти займаєшся.

Описати процес досягнення ду-
ховної зрілості можна одним сло-
вом  – «учнівство». Учнівство  – це 
означає бути учнем. Я хочу вчитися. 
Я хочу зростати. Я не хочу застрягти 
там, де я є. Через рік я хочу бути ін-
шим, я хочу бути кращим, ніж зараз. 
Ось що означає учнівство  – бути 
кращою версією себе.

Підсумую девізом: рости, щоб не 
зарости!

Е С Е
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Н а околиці невеличкого села 
поблизу Ярославля й  сьо-
годні ще стоїть маленький 

будиночок під солом'яною стріхою, 
із вікнами до річки, до зелених луків, 
де влітку бродять колгоспні череди, 
а взимку під сонцем сріблиться сніжна 
рівнина. Там я народилась і росла ра-
зом із моїми братами й сестрами. Там 
я навчалась у радянській школі.

Важко було батьку і  матері виво-
дити в люди п'ятьох дітей. Мені доб ре 
пам'ятається, як мати ставала на коліна 
перед маленькою іконкою і щось дов-
го шепотіла, роняючи сльози. Одного 
разу вночі я прислухалася до її шепоту. 
Почулося моє ім'я.

Я запитала:
– Що це ти, мамо, про мене гово-

риш?
– Молюся за всіх вас перед святим 

угодником. Будь хорошою, слухняною 
дівчинкою, нікого не ображай. Бог із 
неба всіх бачить. Неслухняних карає. 
А будеш батьків слухати – щаслива бу-
деш.

Глибоко в  серці запало це слізне 
слово матері, її порада, повчання. Це 
повчання стало для мене законом на 
все моє життя.

Одного разу вчитель у школі сказав 
мені:

– Скажи мамі, нехай вона викине 
своїх «богів» з дому.

Нічого я не сказала матері. Боялася 
її образити. Але часто думала: «Який 
може бути Бог, якщо Його ніхто ніколи 
не бачив?»

Під час революції батько втратив 
здоров'я. Нам довелося рано, з 7–8 ро-
ків, працювати на полі, допомагати ма-
тері. Але бідність нас не пригнічувала. 
Ми раділи нашій любові, разом пере-
магали горе.

Після закінчення середньої школи 
мені хотілося якомога швидше вийти 
на самостійну дорогу, щоб не бути 
тягарем для батьків. Мати невпинно 
про мене молилася, і  по її молитвах 
я  була прий нята в  спеціальну шко- 
лу з державною підтримкою. Через рік 
я  принесла батькам свою першу по-
лучку. Вся сім'я раділа. Однак радість 
наша була недовгою. Почалася війна. 
Батько був мобілізований. Прийшли 
німці. Маму з дітьми викинули з дому, 
а мене, мого брата й сестру відправи-
ли до Німеччини. Мати не витримала 
цієї розлуки й горя і через кілька міся-
ців відійшла до Бога.

Страшне, важке життя в  «остов-
ському» таборі підірвало моє здоров'я, 
звалило мене в  ліжко. І  тут я  вперше 
почала думати про смерть і  питати 
себе: «А раптом і справді є потойбічне 
життя? Яку відповідь я  дам Богові?»; 
«Пожити  б іще трошки, ну хоча  б до 
кінця війни, та повернутися на батьків-
щину»,  – мріяла я. Але це були тільки 
мрії. Насправді я була майже впевнена 
в  тому, що полежу ще трошки й  німці 
неодмінно відправлять мене до смерт-
ників.

У такий критичний момент Богові 
завгодно було, щоб я зустрілася з моїм 
майбутнім чоловіком. Ми з ним знали 
одне одного давно, познайомилися 
ще в Росії, але ніколи не очікували зу-
стрітися з ним у Німеччині. Ця зустріч 
полегшила мою долю. Коли я виходи-
ла за нього заміж, війна вже закінчува-
лася. Але на другий день після шлюбу 
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нас розлучили. Нові митарства, стра-
хи, сльози, невідомість...

Війна скінчилася. Почалася репа-
тріація. Ми з чоловіком знову були ра-
зом. Додому вирішили не повертатися. 
Чоловік був упевнений, що союзники – 
наш вірний захист, але, виявилося, що 
навпаки. Чоловіка й багатьох подібних 
до нього посадили під замок, щоб на-
сильно відправити на батьківщину.

Минув цілий рік у  страшній неви-
значеності, у  постійному страху. Од-
ного разу мені повідомили, що чоло-
віка, разом із сотнями інших ко лиш ніх 
радянських військовослужбовців, уже 
відправлено на батьківщину. Я втрати-
ла свідомість, а  коли опритомніла, то 
вирішила, що життя розбите. У  стані 
безкрайого відчаю я  попрямувала до 
мосту за містом, щоб накласти на себе 
руки. Був кінець лютого 1946 року. 
Коли я опинилася за містом, сонце ще 
не зійшло. У досвітній імлі на небі все 
ще мерехтіли зірки. Навко лиш ня тиша 
і моя самотність наповнили душу спо-
гадами дитинства.

У моїй уяві сплив яскравий образ 
матері. Як жива, вона стояла переді 
мною, лагідна, терпляча, любляча... 
Згадалися її заповіти. Непомітно для 
себе я  опустилася навколішки й  дов-
го стояла без слів молитви, дивлячись 
у  небо. Я  не знала, як молитися і  що 
сказати Богові, але слова прийшли 
самі:

– О, Бог моєї мами! Спаси, поми-
луй і  захисти мене на чужій землі. Ти 
бачиш, я  тепер самотня й  нікому не 
потрібна. Єдину мою радість і  опору, 
мого чоловіка, відібрали в  мене лихі 
люди. О Боже! Ти відповідав на молит-
ви моєї мами, значить, Ти всемогутній. 
Поверни мені чоловіка!

Вдосталь я тоді наплакалась, а коли 
підвелася, то відчула на серці якесь 
надзвичайне полегшення. Не знаю 
чому, але я  вирішила, що Бог почув 
мене і  зробить неможливе. Додому 

я повернулася пізно. Пам'ятаю, як лег-
ко стало на серці від виплаканих сліз. 
Як радісно було від усвідомлення нез-
римого дотику Божого до моєї зране-
ної душі.

Відкривши машинально сумку, щоб 
узяти хустинку, я  побачила туалетний 
косметичний олівець, яким підфар-
бовувала очі. І  тут я замислилася: «Чи 
потрібен мені цей олівець? Чи можу я, 
як хрис тиянка, користуватися цією не-
від'ємною штучкою майже кожної дам-
ської сумочки?» Моя совість засудила 
мене, і я сказала собі: «Ні! Ніколи!» «Хто 
в  Хрис ті, той нове творіння; старо-
давнє минуло, ото все нове». Я  тоді  ж 
викинула олівець через вік но в  густі 
зарості малиннику. Хоча мені ніхто ні-
коли не говорив, що фарбуватися віру-
ючим сестрам не гідно, стало ясно, що 
особисто я  фарбуватися не повинна 
і  ніколи більше не буду. «І справді,  – 
думала я,  – навіщо мені здаватися 
кращою, ніж я  є насправді?» Чоловік 
любив мене такою, якою я є, і ніколи 
не вимагав від мене цього непотріб-
ного чепуріння, а  тепер тим більше 
нехай усі переконаються в  тому, що 
я стала чадом Божим.

Читачі можуть сказати, що все це 
зовнішнє, показне, дріб'язкове, не вар-
те уваги. Цілком згодна з  цим. Але не 
будемо забувати, що все наше життя 
складається з  таких дрібниць. І  якщо 
моя віра не допомагає мені здобувати 
перемогу над дрібницями або безсила 
звільнити мене від тих чи інших не-
доліків і  від гріховних звичок, то така 
віра – мертва. Бог каже: «Віддайте тіла 
ваші в жертву живу, святу, приємну Бо-
гові». Ясно, що жертва Богу повинна 
бути чистою не тільки внутрішньо, але 
й  зовні. «Підфарбована жертва Богові 
не потрібна» – думала я.

Розправившись із усією своєю 
косметикою та парфумерією, я  лягла 
в  ліжко з  почуттям окриленого очіку-
вання, з  надією на якесь диво. І  диво 

сталося. Близько опівночі в мою кімна-
ту постукала сусідка. Не дочекавшись 
відповіді, вона увійшла і, підбігши до 
мого ліжка, схвильовано сказала:

– Де  ж ти пропадаєш? Цілий день 
чекала на тебе! Твій чоловік живий! Він 
у госпіталі! Ось його записка!

Я глянула на крихітний клаптик 
паперу й не повірила очам. Це був по-
черк чоловіка. У цьому не могло бути 
сумніву. Він писав: «Дякуй Богові вдень 
і вночі. З Його милості я живий і знахо-
джуся в госпіталі». Гос подь відповів на 
мою першу молитву.

Дорогі читачі! Ви можете назвати 
це збігом, але для мене це було Бо-
жим свідченням того, що Він спро-
можний неможливе зробити мож-
ливим. Тепер я  вже не сумнівалася 
в Його існуванні.

За кілька місяців Бог таким самим 
чудовим чином привів до мене здоро-
вого чоловіка. Від цього часу чоловік 
став ревним православним парафія-
нином, але в душі його точилася вели-
ка духовна боротьба. У своїх пошуках 
істини в церк ві, а не в Богові, чоловік 
незабаром дійшов до розчарування 
і  почав пити. Допомогти йому в  його 
переживаннях я не могла. Хоча Бог ба-
гаторазово рятував мене й допомагав 
у житті, я все ще була далека від Нього 
й мало знала про Божий план спасіння. 
І знову Бог при йшов на допомогу.

Пам'ятаю, чоловік сказав мені:
– Або я  знову стану атеїстом, або 

буду справжнім віруючим.
Мені не подобалося його захоплен-

ня духовними питаннями у той період, 
коли його життя все ще кульгало на 
обидва коліна.

Якось увечері, при йшовши додому 
з  хлібом, чоловік поклав його на стіл 
і сказав:

– Поглянь на хліб! Цей хліб – із неба, 
він не наш, не земний, а небесний...

У його очах горів вогонь радості 
й  щастя. Мені здалося, що він, як зви-
чайно, п'яний. Але незабаром я  пере-
коналася, що він абсолютно тверезий, 
хоча це не втішило мене, а ще більше 
насторожило. Він відчинив навстіж 
вікна і, поставивши поруч із собою на 
коліна нашого синочка, почав молити-
ся: «Гос поди, Ти врятував мене сьогод-
ні. Ти дав мені життя вічне і до того ж 

С В І Д Ч Е Н Н Я
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Ганна ВОДНЕВСЬКА
З журналу «Віра і Життя», 03/1976

С В І Д Ч Е Н Н Я

– А як народитися? – питала я в бра-
та, котрий розмовляв зі мною.

– Та хіба це наша справа, знати як? – 
відповідав він.  – Адже Бог народжує, 
а не ми, Він і знає як.

Пам'ятаю і  ніколи не забуду свого 
покаяння і навернення до Хрис та. Схи-
ливши коліна, я  звернулася до Бога  
і  в ім'я Його Єдинородного Сина по-
просила пробачення. Я сказала:

– Боже, віддаю Тобі моє серце 
назав жди. Прагну бути зав жди з  То-
бою! Хочу мати впевненість у  своєму 
спасінні.

І Гос подь послав мені радість спа-
сіння й  упевненість. У  мене можуть 
запитати, як я дізналася, що Бог почув 
мою молитву, простив і прий няв мене. 
Я прос то повірила Його словам. Хрис-
тос сказав: «Хто вірує в Мене, має життя 
вічне». Моя впевненість заснована на 
Його Слові. Хрис тос відродив мене до 
нового життя рівно через п'ять тижнів 
після навернення чоловіка.

абсолютно задарма. Такому пересіч-
ному... Відтепер я  – Твій! Бажаю бути 
зав жди Твоїм! Гос поди, спаси  ж тепер 
і мою дружину».

«Значить, знову біда,  – подумала 
я.  – Чоловік утратив розум... Як може 
він говорити, що Бог дав йому життя 
вічне? І  на якій підставі він молиться 
про моє спасіння? Хіба я гину?»

Я сприймала спасіння як поряту-
нок від фізичної небезпеки, про душу 
тоді ще не думала, і  про те спасіння, 
про яке молився чоловік, нічого не 
знала. Мені стало важко, і  я заплака-
ла. Я боялася за чоловіка. Але всі мої 
побоювання виявилися марними. Гос-
подь дійсно врятував чоловіка, вряту-
вав від багатьох вад і гріхів, і я переко-
налася, що чоловік став іншим, зовсім 
невпізнанним, немов знову народже-
на людина.

Згодом я  дізналася, що Бог може 
духовно відроджувати людей, дава-
ти їм нове серце, очищати їхнє життя. 
Я  дізналася, що для подібного духов-
ного відродження нашого серця об-
рядової релігії, якої я  дотримувалася, 

недостатньо. Потрібна жива віра. Але, 
знаючи про все це, я  не думала, що 
й  мені особисто треба покаятися пе-
ред Богом. Мені здавалося, що я дуже 
доб ра, хороша та безгрішна. Що можу 
врятуватись і  без покаяння. Але, чи-
таючи Слово Боже, я побачила, що це 
далеко не так.

Одного разу я вирішила піти разом 
із чоловіком у  молитовне зібрання. 
Коли я слухала проповідь, Бог відкрив 
мені зіпсованість і  порочність мого 
серця, але звернутися до Нього я  не 
наважувалася. Пізніше, коли в зібран-
ні читали про голгофські страждання 
Хрис та, я  не витримала й  залилася 
сльозами. Мені ясно уявилося, як бага-
то й важко страждав за мене Хрис тос, 
а я така невдячна. «Хіба це не тяжкий 
гріх?» – думала я.

Пам'ятаю розмову з  проповідни-
ком  – просту, доступну, зрозумілу. 
У серце вкладалася велика істина про 
народження згори як про єдину умову 
для отримання спасіння. «Вам необхід-
но народитися згори» – звучали в моїх 
вухах слова Хрис та.

П
рогулювати робочі дні «на картоплі» було 
не можна, це суворо каралося аж до виклю-
чення з інституту. Усі студенти були в курсі, 
проте зав жди знаходилися такі, яких навіть 

подібна загроза не могла змусити щодня виходи-
ти на поле підшефного колгоспу. Анісов був одним 
із них. Ось він, страждалець, сумно йде грядками 
з напівпорожнім відром і колупає носком брудного 
гумового чобота грудки землі. Увесь вигляд вислов-
лює зневіру та нескінченну печаль. Важко зітхає  
і, перевернувши відро, вмощується на ньому. Не по-
спішаючи, виймає з кишені робочої куртки пом'я-
ту пачку цигарок, закурює і  задумливо дивиться 
у тьмяне осіннє небо, набухле дощами, на нескін-
ченні рівнини середньої смуги, розсічені лінія-
ми грядок, на жовтизну ранньої осені. Голова тупо 
болить після ящика пива, купленого напередодні 
в сільпо. Полежати б... У посадках, що відділяли кол-
госпне поле від шосе, розкидані клаптики сіна. Туди, 
чи що, податися?

– Анісов! Чого розсівся? – з трактора, що повіль-
но тягнеться полем, кричить старший загону Толик 
Зайцев.  – І  так, немов червоне сонечко, бачу тебе 
на збиранні, ще й прохолоджуєшся. Ось постривай, 
буде підведення підсумків!

– Іду, йду, – похмуро бубонить Анісов, гасячи не-
допалок у гнилій соломі.

Піднявся, узяв відро. Кілька секунд дивився на 
бульби, що вивалилися, відтак махнув рукою і, не 
підбираючи, рушив уздовж грядки, продовжуючи 
шпиняти ногою засохлі грудки. «Хоч би полило-
ся», – із тугою думав Анісов, дивлячись на безмеж-
не поле, на якому тут і там виднілися групки сту-
дентів. Хлопці несли відра, а дівчата збирали в них 
картоплю. Позаду тягнувся трактор, у який і зсипа-
ли врожай. У причепі сидів Зайцев, він рівняв гурт 
і керував усім процесом.

Наймоторніші швидко проходили свої грядки, 
а  потім відпочивали, сидячи на перевернутих ві-
драх і  чекаючи інших. Курили. Хлопці загравали  
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*  *  *
У першому ряду сиділи представники деканату 

та секретар комсомольської організації факультету 
Наталка Карпушкіна. Аудиторія швидко заповнюва-
лася студентами та викладачами. У три хвилини на 
десяту Наталка вийшла вперед і неголосно сказала:

– Комсомольські збори вважаю відкритими. На 
порядку денному одне питання: підсумки збирання 
картоплі у підшефному колгоспі.

І почалося. Сашко Юдин, який стояв біля дверей, 
періодично визирав у коридор і, широко посміхаю-
чись, проголошував:

– Наступний!
Приречено зітхнувши та покаянно похиливши 

голову, наступний входив в аудиторію.
– Ну-с, Волков, чому десять пропущених днів із 

неповажної причини?
– Я хворів... – тихо сопів Волков.
– Цікаво, на що це ти хворів? Де довідка?
– Ну, я... це... прос то не звертався в поліклініку...
– Усе ясно,  – жорстко переривав декан Сергій 

Пет рович, ставний чоловік у сірому костюмі і при 
краватці. – Що скаже комсомольський актив?

– Пропоную дати Волкову як покарання ком-
сомольське доручення  – оформити до сьомого  
листопада стінгазету, – так само тихо мовила Кар-
пушкіна. – Хто за? Прошу голосувати.

з дівчатами, розповідали анекдоти. Старші просві-
щали першокурсників про те, що на них чекає на фа-
культеті, давали характеристики викладачам, від-
кривали маленькі хитрощі великої науки.

Тільки-но останні трударі досягали краю поля, 
усі займали стартову позицію на нових грядках 
і починали рухатись у зворотному напрямку – у бік 
селища, у бік обіду, що очікує на них у невеличкій 
колгоспній їдальні.

Справжнє життя починалося тільки ввечері, 
коли у  дворі дитячого садка, відданого тимчасо-
во під гуртожиток студентам, розводили багаття, 
пекли картоплю, грали на гітарі. Анісов і троє його 
товаришів діставали із затишного місця у підсобці 
заздалегідь заготований ящик і, розгойдуючись на 
іржавих, верескливих гойдалках, пили пиво і філо-
софствували про все на світі. Гомоніли далеко за 
північ, тому не кожному вдавалося вранці знову 
опинитися на картопляному полі.

Я будую на пiску,  
що пливе пiд ногами,

що витiкаЄ з-пiд нiг.

Борис СЛУЦЬКИЙ
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– Ось, будьте ласкаві, Вадим Козлов. Дев'ять днів 
без поважної причини. У чім річ, Козлов? Де ви були, 
коли ваші товариші змагалися на трудовому фронті?

– Я хворів, – бадьоро заявив Козлов. – Ось довідка.
Він дістав із кишені і дбайливо передав секрета-

рю «лікарняний», що коштував йому цілих п'ятдесят 
рублів. Спасибі Вірі, допомогла подруга. Познайоми-
лися на дискотеці в Будинку культури вагонобудів-
ного заводу, або «вагонці», як називали його місцеві. 
Дівчина виявилася студенткою медучилища. Вадим 
тоді від ра зу зрозумів, що це важлива зустріч.

– Добре, – кисло процідив декан.
Комсомольські збори йшли своїм чередом...
– Наступний, – посміхнувся коридору Юдин.
В аудиторію увійшов Анісов.
– Так-с... Ого! Вісімнадцять прогулів! Оце так!
Зал затих – тягнуло на виключення.
– Що ж, мабуть, із товаришем Анісовим нам до-

ведеться розпрощатися, так і не познайомившись, – 
зловісно сказав декан. – Однак послухаємо, що скаже 
цей комсомолець.

Анісов похолов. Він уявив батька, лікаря-те ра пев-
та з ЦРЛ далекого районного селища, його сутулі пле-
чі, очі за товстими лінзами, сивіючі скроні, вічний 
стетоскоп на шиї. Уявив маму, виховательку дитячо-
го садка, котра вирізала з кольорового паперу якісь 
наочні матеріали. Уявив своє повернення в  їхню 
двокімнатну квартиру. Велосипед у передпокої, під-
вішений до стелі, щоб не заважав проходу. Кімнату, 
яку ділив із молодшим братом Шуркою. Свою тахту, 
застелену картатим пледом, плакат із Depeche Mode 
над нею.

– А я... я не комсомолець, – несподівано випалив 
він.

Зал остаточно затих.
– Як це – не комсомолець? – хрипко запитав де-

кан.
– Ну, розумієте, так вийшло,  – квапливо почав 

пояснювати Анісов. – Я хворів, коли всіх приймали, 
а потім усе якось не виходило, ніколи було.

– Так він не має права бути присутнім на наших 
зборах, – зовсім тихо сказала Карпушкіна. Помовчав-
ши, додала:

– І застосовувати до нього заходи ми не можемо, 
він же не перебуває в організації.

Система почала давати збої, зіткнувшись із не-
тривіальною ситуацією.

– Кхм-кхм, – відкашлялась Софія Вікторівна, кура-
тор першого курсу, молода й амбіційна особа. – Я щось 
не розумію: на педагогічний факультет зараховано сту-
дента-некомсомольця? Через п'ять років ми випусти-
мо вчителя-некомсомольця? Як це сталося?

Декан нервово засовався на стільці, розуміючи, 
у чий город летить каміння.

– А як же... – Сергій Пет рович не встиг закінчити 
фразу, його перебив Анісов.

– Я зав жди, зав жди дуже-дуже хотів 
стати комсомольцем. Чесне слово!

– Навіщо?  – промуркотала Софія 
Вік торівна. – Навіщо тобі комсомол?

– Як же навіщо? – хвилюючись, ска-
зав Анісов. – Щоб бути в передових ла-
вах радянської молоді! Щоб будувати 
комунізм! Щоб нести звільнення всім 
робітникам у всьому світі!

– Так будуй своєю працею, хто зава-
жає? – резонно зауважила куратор.

– Один не можу, – сумно сказав Ані-
сов.

І тут же, стрепенувшись, розпря-
мивши плечі, злегка відкинувши голо-
ву назад так, що став схожий на Павку 
Корчагіна – будьонівки лише не виста-
чало, швидко й чітко сказав:

– Мені прос то необхідна колективна 
підтримка, плече друга і лікоть товариша!

Анісова понесло. Усвідомлення 
важливості моменту, що визначає його 
подальшу долю, допомогло згадати все, 
що навіювалось усі довгі шкільні роки, 
і видати це на-гора.

– Товариші, друзі! – віщав він, натх-
ненно вдивляючись у багатолику ауди-
торію. – Боротьба за мир під час визволення робітни-
чого класу від кайданів капіталу, побудова світлого 
майбутнього – ось завдання, які стоять перед нами, 
молодими, що йдуть на зміну славному поколінню 
наших дідів і батьків. Поза комсомолом я відчуваю 
себе незатребуваним, за бортом суспільного життя. 
Тому сьогодні перед лицем своїх товаришів прошу 
прий няти мене у ВЛКСМ.

Карпушкіна зблідла, Сергій Пет рович почервонів, 
Софія Вікторівна злегка зашарілась. Усім було так 
незручно, ніби присутні разом оголилися один пе-
ред одним на очах у всієї аудиторії. Пафосні промови, 
такі звичні, звичайні, коли звучали з трибун, із вуст 
цього першокурсника, який пропив і прогуляв робо-
чі дні в колгоспі, а тепер намагається врятуватися 
за допомогою гасел і партійних лозунгів, неприємно 
різали слух. Навіть найзапеклішим лицемірам цей 
фарс був украй неприємний. Так, вони вимовляли 
те ж саме, але їм це було дано, це був їхній хліб, їхнє 
завдання, їхня робота. А ось він, цей Анісов, яке право 
мав використовувати такі заборонені прийоми, із аб-
солютно невинним виглядом говорити ідеологічну 
брехню, та так, що не заперечиш? Усі прекрасно розу-
міли, що він знущається, відверто й нахабно сміється 
з усіх цих серйозних, поважних дядечків і тітоньок, 
але зробити нічого не могли. Ну що тут скажеш? Фор-
мально все вірно.

– Е-екх... – прокректав декан. – Ви дійсно хочете 
вступити в комсомол, Анісов?
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Він спробував надати запитанню саркастичну ін-
тонацію, але наштовхнувся на геть нахабний погляд 
широко розкритих ясних блакитних очей:

– Звичайно, а як же! – студенту навіть не виста-
чило по віт ря, так він був «збентежений» запитанням 
Сергія Пет ровича. – Хто ж не хоче бути членом най-
більш передової, найкращої молодіжної організації? 
Мільйони радянських юнаків і дівчат щороку всту-
пають до її лав. Про це мріють інші мільйони в тих 
країнах, де ще не настало торжество марксизму-ле-
нінізму!

Анісов сам собі дивувався: слова текли вільно 
й легко, наука брехливих гасел і лицемірних практик 
не минула марно. Власна промова захопила його, від-
чуття були як на гойдалках, там, у дворі колгоспного 
дитсадка, коли, випивши пляшку пива, летиш униз.

– Пропоную встановити для Анісова випробу-
вальний термін один місяць і  дати перше комсо-
мольське доручення. Нехай організовує роботу з при-
бирання території інституту перед святкуванням Ве-
ликої Жовтневої революції.

Анісов сидів на лавочці в сквері перед будівлею 
інституту. Курив. Задумливо стежив очима за люд-
ською юрбою в ранніх жовтневих сутінках. Відчував 
утому і  спустошеність. Гріш ціна всім цим зібран-
ням і  промовам, головне  – не виключили. Тепер  

не доведеться повертатися в заштатне селище, ви-
правдовуватися перед батьками. Згадалися слова 
батька: «Запам'ятай, синку, лицеміри та фарисеї  – 
найбільш живучі людські представники. Це я тобі як 
лікар кажу». Правий батько: мертві системи, що імі-
тують життя, легко зламуються. При бажанні в них 
легко потрапити, під них легко підлаштуватися, впи-
сатися, мімікрувати і стати своїм. Поки це потрібно. 
А там видно буде.

*  *  *
Ольга явно не встигала до початку семінару не-

зважаючи на те, що від зупинки трамвая бігла бігом. 
Шарфик збився набік, ліва туфля натерла ногу, волос-
ся вибилося з-під берета. Важко дихаючи, дівчина 
збігла сходинками й потягнула за ручку важких две-
рей. Ті ледве подалися, але від ра зу біля входу шлях 
перегородила грізна фігура охоронця:

– Куди? – сердито запитав він.
– На се-семінар, – відновити дихання було важко.
– Семінар уже п'ятнадцять хвилин як почався, 

пустити не можу.
– Ну будь ласка, – заканючила Ольга. – Увесь наш 

курс там.
– Ось буде перерва за півгодини, тоді увійдете, 

а зараз не можу, не просіть. Наказ.
І він почав закривати двері.
Ольга намагалася ще щось пояснювати, але так 

і залишилася стояти на самоті на сходинках інсти-
туту. Від образи хотілося заплакати. Ще три тижні 
тому стало відомо, що з Санкт-Петербурга приїжджає 
відомий професор. Вона занадто пізно дізналася, що 
з навчального корпусу зустріч перенесли в актовий 
зал адміністративної будівлі, тому в останні хвили-
ни довелося добиратися з протилежного кінця міста. 
Думала, встигне, але довге очікування трамвая і ве-
чірні пробки не залишили жодного шансу.

Дівчина присіла на лаву. Ранні сутінки швид-
ко накривали інститутський скверик, через деякий 
час стало зовсім темно. Раптом двері відчинились, 
і Ольга було стрепенулася, але марно: на сходинки 
ви йшов літній дядечко, закурив – було видно вогник 
сірника – і, озирнувшись навколо, попрямував до неї 
і сів поруч. Кілька хвилин обоє мовчали. Потім він 
запитав:

– Що ви тут робите, мила панянко, одна в  тем-
ряві?

– Чекаю перерви, щоб пройти на семінар, – сумно 
відповіла Ольга.

– Що, цербер не пускає? – поспівчував він.
– Не пускає, – зітхнула Ольга. – Я запізнилася на 

п'ятнадцять хвилин і ось тепер чекаю, коли перша 
частина закінчиться.

– Не турбуйтеся. Нічого важливого не пропустили.
Знову запала мовчанка. Ольга все ніяк не могла 

заспокоїтись і з образою думала: «Гос поди, Ти ж знав, 
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як це важливо для мене, як я хотіла туди потрапити. 
Чому ж допустив, що так пізно побачила оголошення 
про зміну, ну чому?» Знову захотілося плакати. Зараз 
усі однокурсники на чолі з Софією Вікторівною, ста-
ренькою, котра за традицією виступає в ролі курато-
ра першого курсу, сидять у залі, а вона, самотня й не-
щасна, примостилася на краєчку лави в облетілому 
осінньому скверику.

Над пожухлою травою почав підніматися туман. 
Від зупинки почувся дзенькіт трамвая. «"Трійка" по-
їхала», – автоматично відзначила Ольга. Уздовж ого-
рожі пройшов чоловік із собакою, собака кілька разів 
гавкнув у їхній бік, так, для порядку. Дівчина зирк-
нула на сусіда, але в темряві бачила тільки нечіткий 
силует і вогник сигарети.

«Як дивно все – і це безглузде запізнення, і цей 
осінній вечір, і ці хвилини, що течуть так марно і зро-
бити нічого не можна  – двері не відкриєш, час не 
прискориш... І цей сусід. Напевно, із інститутської ад-
міністрації. І чому сів поруч – он скільки лавок віль-
них? Ніби хтось за руку привів обох і посадив, щоб по-
думали про свою поведінку». Це Ольга згадала першу 
вчительку, Лідію Іванівну. Коли учень поводився на 
уроці погано, вона залишала його після занять, сади-
ла за першу парту, а сама починала перевіряти зоши-
ти. У класі стояла тиша, хвилини текли повільно-по-
вільно. Винний школяр сидів і сумно дивився у вік-
но. Через деякий час Лідія Іванівна підводила голову, 
задумливо дивилася на учня і запитувала: «Ну, поду-
мав над своєю поведінкою?»

– А ви в Хрис та вірите? – несподівано запитала 
Ольга й сама була вражена цими словами, от уже не 
очікувала від себе.

Вогник завис у по віт рі – рука так і не донесла си-
гарету до губів.

Надія ОРЛОВА

– Пробачте, що ви сказали? – чоловік закашлявся.
– У Хрис та вірите? – уже більш упевнено й трохи 

голосніше запитала Ольга.
– Ні. Я не визнаю ідеологій. Це мертві системи.
– Бог – не ідеологія і не система. Він живий. І ко-

ли-небудь Він буде судити вас.
– Мене? Даруйте, за що?
– За те, що не вірите в Нього.
Чоловік запитав якимось дивним голосом:
– Ви хто така? Звідки ви взагалі взялися?
– Я студентка, запізнилася на семінар, щоб...
– Це я вже чув.
– ...щоб відібрати у вас виправдання.
– Яке виправдання? Ви з глузду з'їхали?
– Виправдання перед Божим судом, що ви ніко-

ли не чули про Нього. Після нашої зустрічі ви вже не 
зможете так сказати. Так ось слухайте.

Подумалося: «М’якіше треба з людиною, делікатні-
ше». Але слова продовжували зриватися з вуст:

– Усі ми грішники й мали б піти в пекло, але Хрис-
тос дуже любить людей, тому взяв на Себе наші грі-
хи. А хто не повірить у Нього, буде відданий на суд 
і вічні муки.

– Дурниця, не вірю я в усе це. По-перше, ніхто ні-
кого не любить. По-друге, навіть якщо подібний суд ко-
лись буде, зумію виправдатися. – Він махнув рукою, 
немов відігнав усі претензії. – Слово – мій професій-
ний інструмент.

– Ви не виправдаєтеся. Бог дивиться на серце і ба-
чить усі наші думки.

– Ха! Був я й на такому суді, де всі знали мої дум-
ки, але проти слова нічого зробити не могли.

– Просто судді були такі ж, як ви. Ви всі були в од-
ній, як ви висловилися, системі. Очевидно, справді 
мертвій.

– Що ви мені тут наговорили? – обурився невиди-
мий співрозмовник із хвилюванням у голосі.

– Тільки те, що мала сказати.
Яскравий сніп світла впав на сходинки – відчини-

лися двері, і на вулицю вийшли кілька людей.
– Перерва, – схопилася Ольга. Швидким кроком 

вона рушила до входу.
А він залишився сидіти, задумливо вдивляючись 

у порожнечу. Дивна дівчина розбурхала його свідо-
мість. Її гарячковість і щира переконаність змусили 
серце битися швидше, викликали неясне відчуття 
тривоги. Вищий суд, гріхи – слова, слова... І любові 
немає, сама лише зрада, інтриги, за здрість, пристосо-
ваність. Усі ці лицемірні плечі друзів, готові затерти 
тебе, і підступні лікті товаришів, тільки й чекають 
моменту, щоб відштовхнути слабшого. І всі ми – мер-
тві гвинтики цієї мертвої системи. Серце знову за-
билося рівно, спокійно. Самотність звично накрила 
Анісова, як осінні сутінки.

П Р О З А
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П О В Е Р Т А Ю Ч И С Ь  Д О  Н А Д Р У К О В А Н О Г О

М ир вам, дорогі друзі  
в Гос поді! Багато ро-
ків отримую ваш жур-
нал і  розсилаю по 

тюрмах, інвалідам, сестрам у  Гос поді... 
Спасибі невтомній трудівниці Аллі Ада-
мівні Давидюк, яка підписала мене ще 
на один екземпляр журналу та надси-
лала мені прекрасні книги вашого ви-
давництва, які я  після прочитання пе-
ресилала далі.

Мені 75-й рік, і в минулому я вчитель 
і  перекладач із англійської мови. Ісус 
Хрис тос знайшов мене і закликав на слу-
жіння на початку 80-х років, коли школа 
була центром атеїзму. У моєму серці ста-
лася повна зміна, і  я від ра зу  ж почала 
благовістити учням, співробітникам, су-
сідам, родичам і друзям. Дух Святий під-
німав серед ночі на молитву, і спочатку 
десятки імен, потім сотні я приносила до 
Його престолу.

Майже 40 років я  йду за Гос подом. 
Пишу вірші, оповідання, свідчення, дру-
кую невеликими тиражами, тонкими 
брошурами і  розсилаю по Україні; роз-
даю сусідам, ко лиш нім учням, зустріч-
ним... Сповіщаю Благу звістку на всякому 
місці, втім «правда не я, але Божа благо-
дать, що зо мною вона» (1 Кор. 15:10).

Учора отримала ваш журнал № 3 за 
2021 рік. Прочитала статтю Вочмана Ні 
«Про покликання до служіння» (с. 7). 

Коли стали приїжджати місіонери 
зі США, я не раз перекладала на курсах 
заняття про шлюб та сім'ю. Вставали сиві 
пастори й говорили: «Де ви були 20 ро-
ків назад?»

Як багато дітей із віруючих сімей 
ідуть у  світ тільки тому, що їхні батьки 
«спасають» грішників, кидаючи сім'ї 
напризволяще. На одній конференції 
підвівся брат і  сказав: «У нашій родині 
батько був пастором. Він ішов дуже рано 
з дому, коли ми ще спали, а повертався, 
коли ми вже засинали. З  шести братів 
тільки один я  при йшов до Гос пода». 
Скільки матерів багатодітних сімей ми-
ряться і тихо плачуть, коли їхні «духовні» 
чоловіки «служать».

«А я  хочу, щоб ви безклопітні були. 
Неодружений про речі Гос подні клопо-
четься, як догодити Гос подеві, а  одру-
жений про речі життєві клопочеться, як 
догодити своїй дружині, і він поділений. 
Незаміжня  ж жінка та дівчина про речі 
Гос подні клопочеться, щоб бути святою 
і тілом, і духом. А заміжня про речі жит-
тєві клопочеться, як догодити чоловіко-
ві. А  це я  кажу вам самим на пожиток, 
а не щоб сильце вам накинути, але щоб 
пристойно й  горливо трималися ви  

Дуже засмутилася. Просто весь вечір 
подумки писала свої роздуми на цю 
тему.

«Я знав одного брата, який був силь-
но прив'язаний до своєї дружини»,  – 
пише автор. Вибачте, а  до кого він мав 
би бути прив'язаний, якщо він і  дружи-
на  – «одне тіло»? До служителів? Пас-
тора? Церк ви? Китайський брат зали-
шає багатодітну сім'ю, хвору дружину, 
новонароджене немовля без будь-якої 
допомоги і  зі сльозами виконує чиєсь 
доручення. І  написано: «Ось істинне 
хрис тиянство».

Істинне хрис тиянство я як раз поба-
чила у свідоцтві «З євангелієм до більшо-
виків» (с. 20); і у статті Івонн Швенгелер 
«Фарисейська пастка» (с. 18).

«Ми покликані триматися істини 
Біб лії без будь-яких компромісів. Од-
нак відсутність любові призводить до 
зловживання Божим словом. Істина і лю-
бов  – дві нерозривні речі»,  – пише ав-
тор. Спасибі чудовій перекладачці Марії 
Вінс, яка прекрасно передає і сенс, і дух 
написаного.

Тепер про непросту тему служіння 
братів, яким Бог доручив багатодітні 
сім'ї. «Коли ж хто про своїх, особ ли во ж 
про домашніх не дбає, той вирікся віри, 
і він гірший від невірного» (1 Тим. 5:8).
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було дихати. Ось як важлива точність 
у перекладі! Мене могли, звичайно, 
запросити в проєкт тому, що я вже 
була хрис тиянкою, тоді як у більшості 
своїй калмики або залишалися постра-
дянськими атеїстами, або сповідували 
свою традиційну віру, буддизм. Але на-
вряд чи. Я в той час іще й не розуміла 
нічого в хрис тиянстві, тільки зверну
лася.

– Тоді, напевно, ви дуже доб ре зна-
єте свою рідну мову, і тому знайшли 
саме вас, – припустила я.

– Це так, – пожвавішала моя спів-
розмовниця. – Та коли до мене зверну-
лися, то я поставила точно таке ж за-
питання: «А чому ви звертаєтеся саме 
до мене? Адже калмицьку мову знають 
дуже багато людей, і серед них є і вчені, 

– Я ніякий не лінгвіст – почала 
Ніна Бадмаївна. – Я закінчувала ме-
дичне училище, а потім поступила на 
біофак, причому моя освіта тільки за-
важала мені просуватись у розумінні 
хрис тиянства. Каменем спотикання 
для мене, як для людини, яка все життя 
вивчала природничі науки, стала істо-
рія з Йоною. Ну як це: кит проковтнув, 
пророк три дні й три ночі перебував 
всередині кита і, як ні в чому не бува-
ло, живий опинився на березі? Як він 
міг там жити, як і чим дихав? Цими 
питаннями я переймалася дуже довго, 
поки до нас не приїхав один учений, 
теж біолог і хрис тиянин. Я йому напи-
сала, і він відповів, що в оригіналі там 
не кит, а прос то велика морська тва-
рина, у шлунку якої, ймовірно, можна 

К оли на початку 90х років Ін-
ститут перекладу Біб лії тіль-
ки приступав до формування 

перекладацької групи в Калмикії, як 
апробатор у проєкт прийшла Ніна Ба-
дмаївна. З тих пір змінилося багато що, 
змінився склад групи, проєкт пережив 
фазу затухання і відродився з онов-
леним потенціалом, а Ніна Бадмаїв-
на продовжує виконувати свою роль. 
Я попросила її розповісти, як вона діз-
налася про проєкт із перекладу Біб лії 
і в якості кого її було запрошено – як 
лінгвіста чи як фахівця з Писання. 
Питання несподівано викликало труд-
нощі. Було схоже, що для моєї співроз-
мовниці залишалося таємницею, чому 
її покликали в проєкт, і ми почали шу-
кати відповідь разом.

З  М І С І О Н Е Р С Ь К И Х  Л А Н І В

Гос пода» (1 Кор. 7:32–35). Догоджаючи 
одне одному в  сім'ї, подружжя служать 
Гос поду невпинно.

Ось приклад із однієї проповіді: 
«Одна віруюча в Бога людина мала вели-
ку сім'ю і хотіла жити для Бога. Турботи 
про сім'ю не давали можливості багато 
думати про Бога, віддати себе, як цей чо-
ловік думав, усього Богові. Кілька разів 
він намагався залишити сім'ю, залишити 
турботи й піти до таких самих, як він, або 
навіть усамітнитися і  молитовно жити 
з  Богом. Але в  нього це не виходило, 
щось утримувало його. І ось одного разу 
він вирішив: "Піду, звільнюся, буду жити, 
як треба..." І вночі, коли вся родина спа-
ла, він зібрався й тихо увійшов у спаль-
ню, щоб попрощатися. І  таким легким 
здалося йому це рішення, що він вигук-
нув: "Гос поди, хто утримував мене до 
цих пір від цього рішення?" І голос Бога 
відповів йому: "Я, Я  утримував тебе". 
У цей момент на грудях матері заплака-
ла дитина, і голос сказав: "Як можеш піти 
шукати Бога, залишаючи Його?" І зрозу-
міла ця людина, що його сім'я, його пра-
ця і  турбота про неї і  є той ґрунт, ґрунт 
доб ра, який потрібен зерну, щоб розбу-

хнути, померти, перестати бути зерном 
і при нес ти стократний плід».

Виховувати дітей, полегшувати пра-
цю дружині, бути пастором у  своєму 
домі набагато важче, ніж сидіти в зібран-
ні, співати в хорі, їхати на конференції... 
А  там, можливо, задивлятися на інших, 
не закатованих домашньою працею, се-
стер (хто читає, нехай розуміє).

Зараз уже на землі почалися суди, 
а  скільки служителів і  пасторів пішли 
у  вічність! Рекомендую всім прочита-
ти чудову книгу видавництва «Світло 
на Сході» Яна Томаса «Рятівне життя 
Хрис та» і  задуматися про істинне хрис-
тиянство. Це моя настільна книга. Час 
від часу перечитую її.

Усі служіння та євангелізації будуть 
марними, якщо Бог Сам не керує ними. 
«І слово моє й моя проповідь – не в сло-
вах переконливих людської мудрості, 
але в доказі духа та сили, щоб була віра 
ваша не в мудрості людській, але в силі 
Божій!» (1 Кор. 2:4–5). Саме до такого Бо-
жого стандарту нам усім потрібно праг-
нути. І  це досягається не в теологічних 
семінаріях, а в труднощах і випробуван-
нях життя.

«Я  – дорога, і  правда, і  життя»  
(Ів. 14:6). Є  віруючі, які покаялися, а  на 
шлях Хрис та не стали. «Буває, дорога 
людині здається прос тою, та кінець її  – 
стежка до смерті» (Пр. 14:12).

Може, цей лист виявиться «вибухо-
вим пакетом» для релігійних людей, що 
мають «вид благочестя, але сили його 
відреклися» (2 Тим. 3:5). Але нехай Сам 
Гос подь благословить усіх відданих 
Йому братів і сестер, що йдуть нелегким 
шляхом смирення та страждань, слухня-
них Святому Духу, хоча, можливо, і тер-
плять гоніння та наклепи від фальшивих 
братів.

У церк ві є різні судини, але «Бог – Він 
суддя» (Пс. 50:6).

 
Разом помолимося: «Випробуй, Бо-

же, мене,  – і  пізнай моє серце; досліди 
Ти мене, – і пізнай мої задуми, і побач, чи 
не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу 
мене попровадь» (Пс. 139:23–24).

З любов'ю і молитвами за справжню 
Церк ву, голубку, наречену Хрис та,

Л. В. АНДРЕЄВА
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і вчителі шкіл, і викладачі в універси-
тетах». На що мені відповіли: «Тому 
що вони всі бояться». Навіть зараз, 
коли проєкт стільки років успішно роз-
вивається, інші члени групи скаржать-
ся, що їх дражнять. Їх запитують, чи не 
перейшли вони в хрис тиянську віру. 
Адже Ісуса Хрис та калмики вважають 
«російським Богом». А мене ніхто не 
дражнить, тому що я дуже давно увіру-
вала й мене не знають в іншій якості. 
Знають, наприклад, про мене, що я не 
п'ю, не палю, і прос то кажуть: «Цього 
їй не можна». Ось, мабуть, і відповідь 
на ваше запитання, чому мене запро-
сили в проєкт: я не боялася.

Далі Ніна Бадмаївна навела вража-
ючий приклад, як може змінюватися 
в людей ставлення від «Ісус Хрис тос – 
російський Бог» до абсолютно проти-
лежного, якщо текст записаний згідно 
з традицією їхньої рідної культури.

– Хочу розповісти випадок із моєї 
роботи над апробацією. Я читала одній 
бабусі 1й розділ Євангелія від Луки 
калмицькою мовою (про благовіщен-
ня). А вона мені каже: «Почекай, по-
чекай, я це знаю!» – «Звідки? Адже 
переклад щойно зроблений». – «Мені 
цю історію в молодості читали в буд-
дійському хурулі (монастирі. – Ред.)». 
Я почала розбиратися, як таке могло 
бути, і, як мені здається, відновила по-
слідовність подій. У XVIII ст. буддій-
ський монах ЗаяПандіта реформував 
давню монгольську вертикальну пи-
семність і створив новий калмицький  

алфавіт – так зване «ясне письмо», 
тодобічиг. А в XIX ст. професор 
СанктПетербурзького університету 
Олексій Матвійович Позднєєв пере-
клав Євангеліє калмицькою мовою 
і за писав його на тодобічиг – загаль-
новживаному калмицькому письмі 
на той момент. У радянські роки кал-
мицька писемність кілька разів змі-
нювалася, уже ніхто не пам'ятав, як 
читати на тодобічиг, крім буддійських 
служителів. Мабуть, тому їм і віддали, 
разом із іншими релігійними текстами, 
фрагмент хрис тиянського Писання, 
записаний вертикальним письмом, 
а буддійські священнослужителі за ча-
сів державного атеїзму та гонінь на всі 
релігії прий няли текст як один зі своїх. 
Сама я бачила таку писемність тільки 
в мого старенького дядька, який слу-
жив у буддійському хурулі, – продо-
вжувала Ніна Бадмаївна. – Я так і не 
навчилася читати тексти, записані на 
тодобічиг, оскільки сьогодні ми ко-
ристуємося алфавітом на основі кири-
лиці, а от наш богословський редактор 
Олександр вивчав давньокалмицьку, 
щоб порівняти термінологію в дорево-
люційному перекладі Нового Запові-
ту з перекладацькими рішеннями, які 
приймаються сьогодні. Але поверні-
мося до того часу, коли я приєднала-
ся до проєкту. Ви, напевно, чули, що 
калмицька мова в нас зовсім загасала? 
І ось, тодішній богословський редак-
тор сказав мені: «Я вважаю, що пере-
клад Біб лії на калмицьку сприятиме  

відновленню мови». І мені це дуже спо-
добалося. Він дуже підбадьорив мене 
цими словами. Ви ж, напевно, знаєте, 
що весь калмицький народ за сталін-
ських часів було депортовано у Сибір. 
Там я народилася, там минуло моє ди-
тинство. Парадоксально, але в Сибіру 
ми розмовляли калмицькою, а повер-
нувшись на рідну землю в 1950х роках 
почали говорити тільки російською. 
На те були свої причини. У Сибіру ми 
повинні були себе зберегти, перебува-
ючи серед великого народу, точніше, 
численних інших народів. А після по-
вернення калмицькі комуністи хотіли 
показати свою лояльність і вирішили, 
що всі основні предмети в школах ма-
ють викладатися російською мовою. 
Тільки два рази на тиждень у школі 
були уроки калмицької, і ми до них 
ставилися як до чогось другорядного. 
Коли я починала працювати в якості 
апробатора біб лій них перекладів, мені 
навіть не спадало на думку залучати 
до апробації молодь. Я була впевнена, 
що ніхто з них не знає мови настіль-
ки, щоб допомогти. Я носила тексти 
тільки людям похилого віку. Бувало, 
поговорю з ними на побутові теми, 
і з розмови розумію, чи достатньо вони 
знають мову. Але коли богословський 
редактор Олександр при йшов у про-
єкт, він почав надавати першорядного 
значення тому, щоб зібрати калмицьку 
групу різного віку, в якій будуть чита-
тися наші біб лій ні переклади, і створив 
її. Тепер ця група стала місцем, де ми 
проявляємо всі свої таланти, пов'язані 
з рідною мовою. Одна молода жінка 
складає пісні калмицькою, а я почала 
писати вірші. Мова збагачується і но-
вими термінами, що з'явились у проце-
сі перекладу.

Ніна Бадмаївна розповіла, що ос-
танньою старозаповітною книгою, 
з якою вона працювала, було Повто-
рення Закону. П'ятикнижжя вже най-
ближчим часом буде передане у ви-
давничий відділ ІПБ, а до апробації 
готуються книги пророків Авакума 
і Малахії. І якщо єдиними апробанта-
ми калмицького Нового Заповіту були 
люди старшого покоління, то біб лій ну 
звістку з книг Старого Заповіту ще на 
стадії підготовки чують представники 
нового покоління калмиків.

З  М І С І О Н Е Р С Ь К И Х  Л А Н І В
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УСЕ ТАК ПРОС ТО

Журнал «Віра і життя» – це велика шпарина в на-
шому безрадісному житті. У  своїх молитвах 
я  часто дякую Богові за ваш журнал, за всіх 

співробітників редакції. У журналі я знаходжу відповіді 
на багато запитань.

Ви молилися про мого невиліковно хворого брата. 
Він щиро увірував у Бога. Я не раз переймався запитан-
ням, чому Бог допускає страждання. І ось, прочитавши 
статтю «50-річчя мого паралічу» Джонні Еріксон Тада, 
яка опублікована в шостому номері за 2020 рік, я отри-
мав відповідь на своє запитання у десяти словах: «Бог 
допускає те, що ненавидить, щоб досягти того, що лю-
бить». Усе виявилося дуже прос то. Після прочитання 
цієї статті історія про Йосипа в книзі Буття стала для 
мене більш зрозумілою. Його брати замислили зло, та 
Бог перетворив усе на добро і зберіг великий народ.

І книги, і  журнали, які ви 
надсилаєте, приносять мені ве-
личезну радість. Я вже не можу 
уявити своє життя без них.

Віталій БАБИЧ

БЕЗЦІННИЙ  
ПОДАРУНОК

Спасибі вам за безцінний 
подарунок  – Біб лію з  ве-
ликим шрифтом!

Моя стара Біб лія почала 
розсипатися, обтріпалася, але вона все одно залишить-
ся моєю першою в  житті Біб лією. Хочу поділитися 
з вами історією про те, як я її отримала.

Я виросла у віруючій родині. З нами зав жди жила 
бабуся – мамина мама. Вона і займалася нашим із се-
строю вихованням. Бабуся була лютеранкою, і в нашій 
родині зав жди були Біб лії німецькою мовою, набрані 
готичним шрифтом.

Потім наша бабуся пішла до Гос пода. Минули роки, 
і  багато що змінилося. І  ось у  наше селище приїхали 
хрис тиянські проповідники. Ця новина швидко обле-
тіла всіх мешканців. І  ми всі  – сусідка, мама, сестра 
і  я  – побігли на зустріч із гостями, яка відбувалася 
в  одній із квартир. Людей було дуже багато. Ми так 
зголодніли за Словом Божим! Брати почали пропові-
дувати. Коли все закінчилося, один із проповідників 
сказав, що хоче подарувати кому-небудь свою Біб лію. 
Ох, як забилося моє серце! Я  почала про себе моли-
тися: «Гос поди, дай мені цю Біб лію, вона мені дуже  

потрібна!» Я впевнена, що багато людей у душі просили 
того ж самого. Але брат підійшов саме до мене і про-
стягнув мені свою Біб лію.

Дивні діла Твої, Гос поди! 
Анна АЛЬБЕРГ

СЛАВА БОГУ!

Спасибі велике за відповіді на мої запитання. 
Вони допомогли мені багато в  чому розібра-
тися. Дякую за книгу «В оковах сатани», у якій 

автор попереджає про серйозні наслідки гіпнозу, 
магії та інших окультних практик. Після прочи-
тання цієї книги я зрозумів, що не тільки мені, але 
й усім учасникам нашої молитовної групи потрібно 
каятися і зрікатися всієї цієї нечистоти. Ми довго 
і багато міркували про прочитане. Ця книга змуси-

ла нас переглянути наші вчинки 
і  спонукала просити в  Бога про-
щення за всі гидотні справи.

Ісус Хрис тос омив і  очистив 
нас від усіх гріхів Своєю кров'ю. 
Почуття подяки переповнювало 
нас. Ми співали і  славили Бога. 
Цього разу все було по-іншому, 
і навіть спів був іншим.

Слава Богу за цю книгу і  таке 
зрозуміле пояснення у  вашому 
листі!

Ярослав МЕЛЬНИК

СВІДЧЕННЯ

Хочу розповісти про те, як я  використовую ваші 
журнали для проповіді Євангелія.

Одного разу при роздачі журналів я зіткнулася 
зі свідками Єгови, які роздавали свою літературу. Коли 
вони побачили журнал «Віра і  життя», то почали гово-
рити людям, щоб вони його не читали, бо ми віримо «не 
в того» Бога. Потім ставили мені різні запитання. Добре, 
що зі мною була Біб лія. Я знаходила в ній потрібні тек-
сти й читала їм. Тоді вони закрили свою «біблію» і пішли. 
А люди, які все це чули, викинули журнали свідків Єгови 
і стали вголос читати «Віру і життя». Ось так Бог переміг 
сатану.

Багато хто просить почитати ваші журнали, і  я із 
задоволенням даю їм. Потім вони повертають їх мені,  
а я даю читати іншим.

Віра МОГИЛЬНА

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В

30 6w2021

sns_vig_2021.6_ukr.indd   30sns_vig_2021.6_ukr.indd   30 28.09.2021   14:22:2828.09.2021   14:22:28

с. 2  © Frank Oppermann / shutterstock.com 
с. 4  © Antonio Gravante / shutterstock.com
с. 6  © Gino Santa Maria / shutterstock.com 
с. 10  © Bruce Wheadon / shutterstock.com 
с. 12  © George Marcel / shutterstock.com 

с. 14  © Galyna Andrushko / shutterstock.com
с. 15  © lenetstan / shutterstock.com 
с. 19  © Irina Yun / shutterstock.com
с. 23-26  © Kts / shutterstock.com 
с. 32  © Kts / shutterstock.com

ІЛЮСТРАЦІЇ
ДО СТАТЕЙ

Засновник
РО «УМТ «СВІТЛО НА СХОДІ»

Видається на доб ровільні пожертвування читачів.

Виходить шість разів на рік. Тираж 8 000 прим.
 

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

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

серія КВ, № 23369-13209ПР від 24.05.2018.

Підписний індекс 49283

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

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

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

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

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

E-Mail: wzorn@lio.org

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

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

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

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

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

Код ЄДРПОУ / ІНН: 14300272.

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

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

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

або переказами на банківський рахунок:
IBAN DE07604500500009916425

SWIFT/BIC SOLADES1LBG
Kreissparkasse Ludwigsburg

Видання та розповсюдження
журналу залежить від молитовної

та матеріальної підтримки читачів!

Позиція редакції не зав жди співпадає з позицією авторів  

надрукованих матеріалів.

Рукописи, надіслані до редакції, рецензуванню 

та поверненню авторам не підлягають.

Комп’ютерна верстка та дизайн: Йордан Пєянскі 

© «СВІТЛО НА СХОДІ», 2021. 

ISSN 1610-9120 

Номер підписано до друку 29 вересня 2021 року. 

Надруковано ООО «Новий друк»,

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

На першій сторінці обкладинки: 
© Anastazzo/ shutterstock.com

sns.org.ua

ВІРА І ЖИТТЯ
ТІЛЬКИ БОГ МІГ ТАКЕ ПРИДУМАТИ!

Спасибі велике за час, який ви витратили на мене. Уроки курсу 
«Бути хрис тиянином» допомогли мені більше розмірковувати 
над Словом Божим, вникати у вчення Хрис та, а також радіти жит-

тю. Мені було дійсно дуже важко. Але Божа любов робить мене щасли-
вим. Любити ворога – це понад людське розуміння. Тільки Бог міг таке 
придумати! Я Йому дуже вдячний за те, що Він мені допомагає. З Гос-
подом мені легко. Сподіваюся бути в Його Царстві, у якому зав жди па-
нує радість.

Володимир КРУТЬКО

СТІЛЬКИ РАДОСТІ!

Дякую вам за вашу турботу про таких стареньких, як мої батьки. 
Якби ви тільки бачили, скільки радості в їхніх очах, коли вони от-
римують ваш журнал «Віра і життя»! Вони перечитують його від 

початку до кінця, а потім читаю я. Я працюю вчителем і багато матеріалу 
з журналу «Стежинка» використовую у вихованні дітей.

Сподіваємося, що ваші довгоочікувані конверти з пресою і надалі бу-
дуть радувати нас.

Світлана СВЯТЕНКО

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В

1. Мойсей (Вих. 32:32; Чис. 20:12). 2. На 
Єфремових горах (Нав. 24:29–30). 3. Про  
зміїні (Іс. 59:5). 4. Із гори Нево (Повт. 34:1).  
5. У Книзі пророка Єремії (32:14). 6. У Книзі  
пророка Софонії (1:15). 7. У Посланні до галатів (6:7).  
8. Чекає (Євр. 9:28). 9. У книзі Об’явлення (4:8).  
10. Храму (Об. 21:22).

ВІРА І ЖИТТЯ
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