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К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

Я звернув увагу на слова Ісуса 
Хрис та, щоб стало зрозумілим, 
що Він говорить не про трива-
лість існування віруючих, а  про 
життя, яке приходить від Самого 
Бога, від Його сутності.

Саме це життя втратили Адам 
і  Єва буквально того дня, коли 
з’їли заборонений плід. І  тільки 
Хрис тос має владу знову спові-
стити нам Життя.

Однак Хрис тос не лише від-
новлює наші зв’язки з  джере-
лом життя  – Він Сам і  є  ЖИТТЯ. 
«Як Живий Отець послав Мене, 
і  живу Я  Отцем, так і  той, хто 
Мене споживає, і  він житиме 
Мною» (Iв. 6:57).

Тож тема цього номеру надто 
серйозна й  дуже глибока, тому 

ромовив до неї Ісус:  
“Я воскресення й жит-
тя. Хто вірує в Мене, – 

хоч і вмре, буде жити”» (Iв. 11:25).
Тема номеру – «Хрис тос – во-

скресіння і життя».
Та чи не здається вам, що ми 

даремно силкуємося зрозуміти 
величезну таємницю  – що таке 
взагалі ЖИТТЯ?

Ісус Хрис тос зазначив, що хто 
вірує в Нього, «хоч і вмре, буде 
жити».

А хто не вірує – не житиме піс-
ля смерті?

Ми ж зі Священного Писання 
добре розуміємо, що всіх люд-
ських істот створено вічними, 
тому вони не можуть припинити 
свого існування.

що життя взагалі таємниця, а Бо-
жественне – таке ж неосяжне, як 
і Сам Бог. 

Разом з  авторами публікацій 
вдумливо поміркуймо, що то за 
неймовірний дарунок, який дає 
Хрис тос тим, кого народженням 
згори з’єднує із  Собою,  – вічне 
Божественне життя.
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П. ОЛАКОВ

У Господі відраду маю,
Надія вірна Він моя.
Дарунків світу не бажаю – 
У неба край лиш прагну я.

До Тебе, у палац Твій вічний,
В хороми неба чистоти,
До ніг Твоїх, Господь предвічний,
Лиш погляд хочу свій звести.

Я слави світу не бажаю,
З собою ж не візьму її.
Бо я приходько, і минають
Моя мандрівка й дні мої.

Земний закінчу шлях скорботи
І дні, що в боротьбі ідуть.
Журба мине, минуть турботи,
На зміну радість й мир прийдуть.

У Господі відраду маю,
Приємно й легко з Ним завжди.
Вінець у небі вже чекає,
Й до нього недалеко йти.
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М А Л А  К А Ф Е Д Р А

З Його слів видно, що Ісус хоче перевести нашу ува-
гу на Себе: Він хоче бути не лише відповіддю на нашу 
віру, а її основою, змістом, метою. Він не пророк – Він 
здійснення пророцтв. Він не говорить про майбутнє – 
Він зараз утілює це майбутнє в Собі. Він не допомагає 
нам отримати щось потрібне – Він і є наше все.

У відповідях Марти ми бачимо, що вона своєю сер-
дечною інтуїцією наблизилася до цих істин, а зараз Ісус 
допомагає їй утвердитися в них і вийти на новий рівень 
віри та життя за вірою. Вона знала, що присутність Ісу-
са змінює все настільки, що воскресають мертві. Тепер 
вона знає набагато більше  – ті, хто вірить в  Ісуса, не 
вмирають, смерті для них немає. Тут я бачу два важливі 
уроки.

По-перше, віра в Ісуса означає набагато більше, ніж 
спасіння від хвороби та смерті. Наш Спаситель не прос-
то продовжує, охороняє чи повертає нам наше життя. 
Він дає нам нове життя в Собі, в якому різниця між жит-
тям і смертю втрачає ко лиш ній сенс, натомість є лише 
вічність. Фізична смерть більше не лякає, бо присут-
ність Ісуса в нашому житті є запорукою воскресіння. Ми 
прос то проходимо крізь смерть, продовжуючи жити 
Його життям.

Ми радіємо не через те, що вкотре вдалося виплута-
тися зі складної ситуації чи вийти з лікарні. Ми щасливі 
не тому, що вдалося ухилитись від кулі або ж обдурити 

Ц і сильні та важливі слова Ісуса є частиною 
Його розмови з Мартою, сестрою помер-
лого Лазаря. Вони не тільки відкривають 
нам природу Сина Божого, а й запрошують 

нас випробувати свою віру, упорядкувати її, застосува-
ти до сьогодення. 

Вирушаючи в дім плачу, Хрис тос заздалегідь відкри-
ває Своїм учням мету цього візиту – «щоб повірили ви» 
(Ів. 11:15). Іншими словами, історія Лазаря є важливим 
уроком віри. Ми бачимо тут безумовну владу Ісуса над 
смертю, а також виклик нашій особистій вірі. «Чи ти ві-
руєш?» (Ів. 11:26) – запитує Хрис тос зажурену сестру, 
а разом із нею й усіх нас.

То чого  ж іще бракує Марті? У  чому Ісус випробо-
вує жінку? Адже вона вже висловила впевненість, що 
Ісус здатний урятувати Лазаря: «Коли б, Гос поди, був 
Ти отут, – то не вмер би мій брат» (Ів. 11:21). Марта не 
зневірилася навіть після похорону: «Та й тепер, – знаю 
я, – що чого тільки в Бога попросиш, то дасть Тобі Бог!»  
(Ів. 11:22).

І все ж таки Хрис тос ставить Марті запитання: «Чи ти 
віруєш в  це?» Це означає, що Ісус запитує не лише про 
активність, а й про зміст її віри. Він запитує не про віру як 
таку, а про віру в Нього: «Я воскресення й життя. Хто вірує 
в Мене, – хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує 
в Мене, – повіки не вмре. Чи ти віруєш в це?» (Ів. 11:25–26).
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Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

мертвих, ніж у те, що Ісус може звільнити від гріхов-
ної залежності вже сьогодні.

Марта відповідає Ісусові: «Так, Гос поди! Я вірую» 
(Ів. 11:27). Та коли Він наказує відкрити гробницю, 
вона дивується: «Уже, Гос поди, чути,  – бо чотири 
вже дні він у гробі» (Ів. 11:39).

Як і Марта, ми говоримо: «Вірую!», але на пропо-
зицію Ісуса звільнити нас від влади смерті реагуємо 
мляво: «Я вже роками так живу. Скільки не каявся – 
не допомагає. Скільки не намагався кинути пиячи-
ти – марно. Скільки не присягав бути вірним – усе 
одно у гречку стрибаю. Вірити – вірю, але живу, як 
жив».

На всі ці сумніви та боязкі заперечення Ісус від-
повідає суворо: «Чи тобі не казав Я, що як будеш 
ти вірувати, – славу Божу побачиш?» (Ів. 11:40). Він 
не може дивитися, як ми борсаємося між життям 
і смертю. Він не хоче, щоб ми чекали. Він при йшов 
учинити диво. Він тут заради нас. Він – наше воскре-
сіння, наше життя. І Він запитує: «Чи віруєш?»

Михайло ЧЕРЕНКОВ

Ю да був серед два-
надцяти. Оце так, 
здавалося б, неда-
лекоглядність, оце 

так су пе реч ливість! Оце так по-
милка! Невже йому, зраднику, ви-
пала висока роль посланця Хрис
тового? Як могло відбутися таке 
«невдале» обрання? Хіба Хрис тос 
не знав, хто такий Юда та чим жи-
ве цей чоловік? Невже від Нього 
було приховано, як Юда розпочне 
апос то льську діяльність і як її за-
кінчить? Зрештою, хіба сам Юда 
не відчував своєї моральної зіпсо-
ваності? Хіба сумління не підказу-
вало йому в момент обрання, що 
правильнішим кроком для нього 

було ухилитися від покликання? 
Ми ставимо собі час від часу такі 
запитання, намагаючись віднайти 
відповіді. 

Нам цілком зрозуміло, що Юда 
став зрадником, проте помилково 
стверджувати, ніби він був таким 
від народження. На момент обран-
ня Юда мало чим відрізнявся від 
інших апос то лів. Гріх, до якого він 
мав схильність, ще не захопив йо-
го цілковито. Чоловік не став зрад-
ником одразу ж після обрання. До 
цього Юда поступово йшов. Пові
льно та невпевнено. Гріх таємний, 
і, перш ніж він стає явним, довго та 
ретельно ховається. Бацила гріха, 
як і мікроби віспи або ж тифу, має 

свій інкубаційний період, і досить 
складно від ра зу визначити, яка са-
ме це хвороба. Однак настає мо-
мент, і висип проявляється, гнійні 
струпи огидної віспи заплямовують 
обличчя нещасного.

Уявіть собі радість Симона з Ка-
ріота, Юдиного батька, коли його 
повідомили про народження сина. 
З переповненого почуттями бать-
ківського серця він, мабуть, вигук-
нув: «Юдо!» – тобто, «хвала!» І не-
мовляті дали таке ім'я. Дивне ім'я! 
Але людям властиво помилятися. 
Бог дивиться не стільки на ім'я, як 
на серце. За словами Хрис та, «бу-
ло б краще йому, коли б той чоловік 
не родився» (Мт. 26:24).

«стару з косою». Ні, порятунок від однієї з багатьох не-
безпек мало що змінює. Ми можемо полишити цей світ 
будь-якої миті.

Спасіння, яке пропонує Ісус,  – це вихід за межі 
буденності та страшної смерті, вихід у вічність. Хоч 
би в який бік зі свого гробу Лазар ви йшов – у цей, 
земний, або в небесний, – Його зустріне воскреслий 
і живий Ісус.

По-друге, віра в  Ісуса дозволяє нам увійти в  це 
вічне життя прос то зараз, не витрачаючи роки на 
очікування, не страждаючи даремно. Те, що ми про-
водимо дні та роки «у гробі», – зовсім не Божий ви-
рок, а наш вибір, наслідок нашої невіри.

Розкриваючи Себе як «воскресення й життя», Ісус 
говорить не про далеке майбутнє, в якому всі вос-
креснуть, а про те, що є вже тут і зараз.

На жаль, багато людей вірить в  Ісуса, але пере-
носить усі Його обіцянки в майбутнє. Таким чином 
вони відкладають власне воскресіння та звільнення.

Нам легше повірити, що колись, хоча й достемен-
но невідомо, коли саме, все гарне здійсниться. На-
багато важче вірити в те, що це станеться негайно. 
Легше повірити у  фінальне загальне воскресіння  
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Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

Думка, що під час обрання Юди 
апос то лом могло статися якесь не-
порозуміння, не має жодного під-
ґрунтя у Слові Божому. Обираючи 
Юду, Хрис тос знав його минуле, 
сьогодення та майбутнє. У цьому 
не може бути жодного сумніву.

Після проповіді Хрис та в Капер-
наумі (Ів. 6:66) «відпали багато хто 
з учнів Його, і не ходили вже з Ним». 
Юди не було серед відпалих. «І ска-
зав Ісус Дванадцятьом: “Чи не хо-
чете й ви відійти?”» Це запитання, 
звісно, стосувалося всіх апос то лів, 
але насамперед Юди, бо перед цим 
Хрис тос відверто заявив: «Є дехто 
з вас, хто не вірує». Цим словам 
євангеліст Іван дає таке пояснення: 
«Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто 
не вірує, і хто видасть Його». Апос
то л Пет ро відповів Ісусові: «“До кого 
ми підемо, Гос поди? Ти маєш слова  
життя вічного. Ми ж увірували та 
пізнали, що Ти – Хрис тос, Син Бо-
га Живого!” Відповів їм Ісус: “Чи не 
Дванадцятьох Я вас вибрав? Та 
один із вас диявол”... Це сказав Він 
про Юду, сина Симонового, Іскарі-
ота. Бо цей мав Його видати, хоч він 
був один із Дванадцятьох».

Хрис тос знав Юду. І, знаючи, Ісус 
не тільки його обрав, а й нарівні з ін-
шими апос то лами дав йому владу 
«уздоровлювати недужих, воскре-
шати померлих, очищати прока-
жених, виганяти демонів». Нарівні 
з одинадцятьма Ісус послав Юду 
«проповідувати та говорити, що на-
близилось Царство Небесне». Чо-
му ж тоді Хрис тос так учинив?

Хрис тос обрав Юду та довірив 
йому так багато, бо цей чоловік мав 
ті самі здібності віддати себе Богу, 
ті самі можливості служити Йому, 
які мали й інші апос то ли. Ісус обрав 
дванадцятьох не тому, що всі вони 
досягли вершин хрис тиянського ха-
рактеру, а тому, що кожен із них міг 
за власним бажанням досягти цих 
вершин. Обираючи учнів, Хрис тос 
звертав увагу не на те, ким і чим 
були Його обранці, а чого вони мог-
ли б досягти.

Навряд чи потрібно доводити 
очевидну істину, що воля людини за-
лишається вільною навіть за наяв-
ності Божого обрання. Зіпсованість 

Надзвичайно важливо пам'ятати, 
що пророцтва Священного Писан-
ня є одним із головних доказів його 
богонатхненності. Якби одне єдине 
пророцтво Біб лії не виповнилося, 
безбожники та вільнодумці мали б 
підставу заперечувати Божественне 
походження Писання. Історія з Юдою 
та безліч інших здійснених пророцтв 
раз і назав жди позбавляють критиків 
права на сумнів і заперечення. Тому 
Писання не могло бути порушено. 
«Небо й земля проминеться, але не 
минуться слова Мої» (Мт. 24:35).

Хрис тос обрав Юду апос то лом 
для підтвердження Своєї особистої 

і крайня гріховність людської натури 
притаманні не лише Юді, а й кожно-
му смертному. Юда став зрадником 
не тому, що його плотська природа 
була гріховнішою за природу інших 
обранців. Щодо цього Слово Боже 
не робить винятку. Згідно з Біб лією, 
всі люди «згрішили, і позбавлені Бо-
жої слави», «разом стали непотріб-
ні, нема доб рочинця, нема ні одно-
го» (Рим. 3).

Чи ж не для того Хрис тос обрав 
Юду, щоб відкрити всім нам, на що 
тільки здатна людина? Цілком по-
милково вважати, нібито один ли-
ше Юда був спроможний на такий 

Божественності. Зі свідчень усіх чо-
тирьох євангелістів ми бачимо, що 
самі учні важко сприймали Ісуса 
з Назарета за Сина Бога Все виш
нього, обіцяного їм Хрис та, Месію. 
І точні пророкування Ісуса Хрис та 
про Юду цілковито розсіяли їхні су
мніви. Закінчуючи Таємну вечерю, 
Гос подь відкрив учням наміри Юди. 
Навіщо Хрис тос так учинив? Ось 
відповідь Самого Ісуса: «Уже тепер 
вам кажу, перше ніж те настане, 
щоб як станеться, ви ввірували, що 
то Я» (Ів. 13:19).

Хрис тос обрав Юду апос то лом 
для того, щоб він слугував грізним 

мерзенний злочин. На місці Юди, як 
це не дивно, міг опинитися будьхто 
з апос то лів, будьхто зі смертних, 
будьхто з нас. Як важко зрозуміти 
цю просту істину сучасним фари-
сеям! Учні Ісуса інакше підійшли до 
цього, тому й запитували: «Чи не я, 
Гос поди?»

Хрис тос обрав Юду для здійс-
нення Писання.

Господь знав, як учинять люди 
з втіленим Сином Його, Спасите-
лем грішників. Бог не тільки знав, 
а й пророчо відкрив це людям: «Хто 
хліб споживає зо Мною, підняв той 
на Мене п'яту свою!» (Ів. 13:18).
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застереженням для всіх, хто про-
никнув у церк ву без народження зго-
ри. Мільйони так званих хрис тиян, 
імена яких значаться в церковних 
списках, розділять долю Юди, якщо 
не матимуть досвіду духовного від-
родження. Трагедія Юди вкотре під-
креслює всю важливість цілковитої 
нашої віддачі себе Богові й постій-
ного духовного самодослідження та 
пильнування. «Випробовуйте самих 
себе, чи ви в вірі; пізнавайте самих 
себе. Хіба ви не знаєте самих себе, 
що Ісус Хрис тос у вас? Хіба тільки, 
що ви не такі, якими мали б бути» 
(2 Кор. 13:5). Дуже легко людині, яка 

шлях покаяння та народження зго-
ри. «Хто не має Хрис тового Духа, 
той не Його» (Рим. 8:9). Без крові 
спокути і Святого Духа немає спа-
сіння. Нерідко люди дотримуються 
думки: «Треба бути чесною та по-
рядною людиною, і тоді можна спа-
ти спокійно. Бог не пошле тебе до 
пекла на вічні муки». На думку цих 
людей, у питанні спасіння можна 
вільно обійтися без Бога. Хрис тос 
даремно помер. Євангеліє благо-
даті марно проповідують. Ісус зали-
шив нам притчу, яка говорить, що 
серце людини може бути не тільки 
«хатою заметеною й прибраною», 
а й порожньою. Якщо Дух Святий 
не оселиться в серці, то сім лютих 
бісів увійдуть до нього й заженуть 
у погибель.

Хрис тос вибрав Юду за Своєю 
безсторонністю, що притаманна ли-
ше Богові, для виповнення пророц-
тва Писання, щоб переконати учнів 
у Його Божественності, щоб засте-
регти невідроджених хрис тиян про 
небезпеку викриття.

Христос обрав Юду апос то лом 
заради тих, кого спокусить недос
коналий характер членів церк ви, 
«відроджених» віруючих. «Зберіть 
дванадцять хрис тиян, – заявля-
ють вони, – і ви переконаєтеся, що 
один із них неодмінно виявиться 
Юдоюзрадником».

А хіба церк ву застраховано від 
лицемірів, відступників і зрадників? 
Навпаки, Хрис тос попередив нас 
про цю можливість, розповівши нам 
притчу про кукіль. Чи не так дивив-
ся на церк ву апос то л Павло? Чи не 
він передбачив, що після його від-
ходу до церк ви проникнуть «вовки 
люті, що отари щадити не будуть»? 
Чи не за його часів Симон, волхв, 
намагався отримати Духа Святого 
за гроші, а Дімас залишив вузьку 
дорогу, «цей вік полюбивши»? І чи 
не цей апос то л сказав, що від Хрис
та нас не зможе відлучити ні при-
сутність Юди в церк ві, ні скорбота, 
ні тіснота, ні гоніння, ні голод, ні меч 
(Рим. 8), бо все це долаємо силою 
Ісуса Хрис та, Який любить нас.

Хрис тос обрав апос то лом Юду, 
щоб відкрити людям довготерпіння 
Бога до затятих грішників. О, дивне 

довготерпіння Хрис тове! Подумай-
те тільки, що три з половиною роки 
Ісус мав справу з Юдою. Хрис тос 
знав про нього все, але ніколи не 
оголював його внутрішньої роздво-
єності перед учнями. Хрис тос знав, 
що Юда краде гроші з каси, яку 
йому довірили, проте ніколи не ви-
кривав його, ніколи не ставив зрад-
ника і злодія в незручну ситуацію. 
Ставлення Хрис та до Юди було та-
ким, що, коли при йшов час сказати: 
«Один із вас зрадить Мене», ніхто 
з присутніх на вечері навіть не по-
думав, що йдеться про Юду. Коли 
Ісус сказав йому: «Що ти робиш – 
роби швидше», ніхто з тих, хто ле-
жав, не зрозумів, до чого Він це ска-
зав йому. «А тому, що тримав Юда 
скриньку на гроші, то деякі думали, 
ніби каже до нього Ісус: “Купи, що 
потрібно на свято для нас”, або щоб 
убогим подав що» (Ів. 13:27–29).

Заява Хрис та про те, що один із 
них зрадить Його, надзвичайно зди-
вувала учнів. «Озиралися учні один 
на одного, невпевненими бувши, 
про кого Він каже». І замість того, 
щоб когось підозрювати, кожен з уч-
нів почав перевіряти власне серце.  
І коли інші апос то ли питали: «Чи не 
я то, о Гос поди?», Юда сказав: «Чи 
не я то, Учителю?»

Гос подь і Вчитель. Така глибока 
різниця в іменах – не проста випад-
ковість. Адже Священне Писання 
вчить, що «не може сказати ніхто: 
“Ісус – то Гос подь”, як тільки Духом 
Святим» (1 Кор. 12:3). У серці Юди 
не було місця Святому Духу. «Са-
тана ж увійшов у Юду, званого Іс-
каріот, одного з Дванадцятьох. І він 
пішов, і почав умовлятися з перво-
священиками та начальниками, як 
він видасть Його. Ті ж зраділи, і по-
годилися дати йому срібняків. І він 
обіцяв» (Лк. 22:3–6). Вороги Хрис та 
не сподівалися знайти зрадника се-
ред Його учнів. Юда сам пішов і за-
пропонував свої послуги, сказавши: 
«“Що хочете дати мені, – і я вам Йо-
го видам?” І вони йому виплатили 
тридцять срібняків» (Мт. 26:15).

Протягом усієї хрис тиянської іс-
торії люди цього світу намагалися 
виставити Юду мучеником, жерт
вою непорозуміння, або приписати 

називає себе віруючою, опинитися 
без Хрис та в душі, «поза брамою», 
«без олії». Важко повірити, щоб лю-
дина, яку особисто обрав Ісус, яку 
залучено до дванадцяти, могла за-
гинути. Подібно до Юди, людина мо-
же бути глибоко релігійною, іти слі-
дом за Ісусом, бачити Його чудеса, 
слухати Його проповіді, схилятися 
перед Його високим прикладом, ви-
ступати від імені Хрис тового, пропо-
відуючи Його іншим, і водночас ви-
явитися невіруючою, злодієм, сином 
смерті, зрадником, самогубцем.

Сутність хрис тиянства – Хрис тос 
у нас. Єдиний шлях до спасіння –  
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його зраді благородні мотиви, по-
літичні міркування, розчарування, 
любовну інтригу, відплату. Серед 
безлічі книг, що їх присвячено Юді, 
є й такі, в яких апос то ла ставлять 
вище за Хрис та, намагаючись дове-
сти, що тільки зрада Юди сприяла 
виявленню Бога в Ісусі з Назарета 
й усесвітньому торжеству хрис тиян. 
Усі ці абсурдні твердження сатана 
використовує задля досягнення 
своїх злих цілей. Найулюб ленішим 
і найпопулярнішим з усіх відомих 
нам наклепів сатани є звинувачен-
ня Господа в загибелі «безневинної 
людини». «Бог призначив Юду до 
виконання певної ролі, а потім іще 
й покарав його за це», – запевня-
ють скептики й атеїсти. Така блюз-
нірська заява може виходити з вуст 
тих, хто не знає Бога й хибно ро-
зуміє слово «приречення». Біб лія 
вчить, що своєю загибеллю Юда зо-
бов'язаний лише собі. Юда загинув 
не тому, що Хрис тос відмовився від 
нього, а тому, що він сам відмовив-
ся від Хрис та.

Серед безлічі людських здогадів 
і припущень щодо мотивів зради 
Юди немає жодного істинного. Тіль-
ки Біб лія зриває маску зі зрадника 
й відкриває перед нами справжню 

причину скоєного ним злочину.Сло-
во Боже згадує той гріх, під владою 
якого перебував Юда. Гріх, який 
штовхнув Юду в обійми сатани, не 
що інше, як гріх сріблолюбства. По-
чаток і розвиток цього гріха в житті 
Юди неважко простежити.

Утворилася група учнівапос то
лів. Хтось мав завідувати спільни-
ми коштами. Спочатку підстав для 
спокуси не було: витрати невеликі, 
надходження незначні. Аж ось на-
вертаються деякі жінки, яких Ісус 
зцілив від злих духів і хвороб. «Ма-
рія, Магдалиною звана, що з неї 
сім демонів вийшло, і Іванна, дру-
жина Худзи, урядника Іродового, 
і Сусанна, і інших багато, що маєт-
ком своїм їм служили» (Лк. 8:2–3). 
Можливо, вони жертвували великі 
суми, тож Юда й не встояв перед 
спокусою.

Час спливав... Гріх, увійшовши 
в сер це Юди, дедалі прогресував. 
У будинку Лазаря, у Віфанії, Марія 
«взяла літру мира, – з найдорожчо
го нарду пахучого, і намастила Ісу-
сові ноги». Юда обурено зауважив: 
«Чому мира оцього за триста ди-
наріїв не продано, та й не роздано 
вбогим?» І тут же Святий Дух пояс-
нює: «А це він сказав не тому, що 

про вбогих журився, а тому, що був 
злодій: він мав скриньку на гроші, – 
і крав те, що вкидали» (Ів. 12:3–6).

Два розділи Євангелія (Мт. 26 
і Мк. 14) описують, як Юда домовив-
ся з первосвященниками. Тридцять 
срібняків… Таємна вечеря у світ-
лиці, участь у євхаристії, омивання 
ніг… На завершення всього Хрис
тос, користуючись стародавнім зви-
чаєм запевнення у дружбі, вмочує 
в посудину шматок хліба й підно-
сить його Юді. У таку патетичну хви-
лину в цілковитій тишині Юда, який 
знав, з якою глибокою любов'ю та 
щирістю робить це Хрис тос, мусив 
би розчулитися та в усьому покая-
тися. Але цього не сталося. Шматок 
було прий нято. «За тим же куском 
тоді в нього ввійшов сатана… Узяв-
ши кусок хліба, зараз ви йшов. Бу-
ла ж ніч» (Ів. 13:27, 30). Ніч у місті, 
ніч у душі, ніч у вічності.

Велике довготерпіння Хрис тове! 
Три з половиною роки Юда чув про
повідь Євангелія, проте так і не 
навернувся. Три з половиною роки 
Хрис тос очікував, що Юда покаєть-
ся, – і не дочекався.

Любий читачу, а скільки років ти 
чуєш Божий заклик до покаяння? 
Гос подь справді виявив до тебе ве-
лике довготерпіння! Але не забудь, 
що все має свої межі, навіть довго-
терпіння Боже. Ця стаття може ста-
ти для тебе останнім «куском», не 
здатним уже ні зворушити почуття, 
ні пробудити сумління, ні пом’якши-
ти серце, ні призвести до покаяння. 
Але хочеться вірити, що ти перебу-
ваєш у кращому стані, і душа твоя 
досі тягнеться до Бога, «і проте Гос
подь буде чекати, щоб помилува-
ти вас, і тому Він підійметься, щоб 
милосердя вчинити над вами»  
(Іс. 30:18). Чи не відчуваєш ти спо-
нукання полишити все, усамітни-
тися в кімнаті, і там, перед усюди-
сущим Богом, вилити свою душу, 
визнати себе загиблим, покликати 
Його, просячи в Нього милосердя, 
прощення та помилування? Святий 
Дух спонукає тебе до цього. Не опи-
райся Його ніжному голосу.

Павло І. РОГОЗИН
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Самсон був людиною надзвичай-
ної сили. Він здійснював такі подвиги, 
на які ніхто з його сучасників не був 
здатний. Увесь Ізраїль боявся Самсона, тому й корився 
йому в усьому. Вороги тремтіли перед ним і, щоб позба-
вити його сили, всіляко намагалися вивідати цей секрет.

Чимало духовно сильних людей є і сьогодні. В одних 
ця сила проявляється у проповіді Євангелія, у других – 
у доланні страждань, у третіх – у перемозі над спокуса-
ми, у четвертих – у звершенні великих справ.

Іноді спостерігаємо, як невиразні та слабкі люди рап-
том стають сильними, і ми самі хочемо пережити таку 
зміну, проте не знаємо як. У чому секрет сили? Де її дже-
рело? Чи можемо ми черпати з цього джерела?

Психологи стверджують, що необхідну нам чудодій-
ну силу ми вже маємо в нас самих. Кожна людина має 
вільну та незламну волю. Ця сила волі – найбільша 
з усіх сил природи. Людина може вважати себе слабкою 
й бути такою, однак насправді вона є сильною, вважають 
психологи. І якщо якусь намічену ціль не досягнено, то 
лише тому, що не використано природні можливості. 
Людина, яка за своєю сутністю є «духовним мільйоне-
ром», цього не усвідомлює. Вона витрачає жалюгідні 
копійки й духовно жебракує. Волю ніхто не може при-
мусово обмежити, розтрощити або поневолити, якщо 
людина сама на це не погодиться. Сатана неспромож-
ний змусити грішити, якщо воля людини цьому опира-
ється. Бог не може привести до святості, якщо людина 
відмовиться підкоритися Його волі. Усе, що робиться, 
відбувається за власним вибором і згодою. Воля робить 
людину «володарем» землі, а вибір, який зроблено віль-
но, визначає її вічну долю. «Хочете бути сильними? – за-
питують психологи. – Використовуйте вашу силу – і ви 
будете сильними!»

А чи справді це так?
Біб лія навчає, що ми у своїй гріховності можемо бути 

сильними лише на зло, і аж ніяк не на доб ро. Неначе 
камінь, ми стрімко падаємо донизу. Ми не здатні без 
благодаті Хрис тової зробити жодного кроку, щоб знову 
зійти на вершину. «Ввесь світ лежить у злі», ми гріховні 
та немічні.

Чоловіки Божі пізнали цю істину. Цар Давид, пере-
мігши Ґоліята, благає Бога: «Помилуй мене, Гос поди, – 
я ж бо слабий» (Пс. 6:3), «висохла сила моя» (Пс. 21:16), 
«моя сила спіткнулася через мій гріх» (Пс. 30:11). Апос
то л Павло, гігант віри, пише: «Коли треба хвалитись, 
то неміччю я похвалюся» (2 Кор. 11:30). Апос то л Пет
ро, зціливши кульгавого, сказав народу: «Чого ви диву-
єтесь цим, та чого ви на нас позираєте так, ніби те, що 
він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям?»  
(Дії, 3:12).

Шукати джерело сили в людях чи в самому собі – ве-
лика помилка.

«Один раз Бог сказав, а двічі я чув, – що сила – 
у Бога!» (Пс. 61:12). «Тільки в Гос поді правда та сила!»  

З журналу «Вера и жизнь», 3/1974

(Іс. 45:24). «Бо Його мудрість та сила» (Дан. 2:20). 
«Там укриття Його потуги» (Ав. 3:4). «Він, що народо-
ві дає силу й міць» (Пс. 67:36). «Він змученому дає си-
лу… Ті, хто надію складає на Гос пода, силу відновлять»  
(Іс. 40:29, 31). «Блаженна людина, що в Тобі має силу 
свою» (Пс. 83:6). «Ви приймете силу, як Дух Святий зли-
не на вас» (Дії, 1:8). «Бо Царство Боже не в слові, а в силі»  
(1 Кор. 4:20). «Усе, що потрібне для життя та побожно-
сти, подала нам Його Божа сила» (2 Пет. 1:3).

Ось де джерело сили! Ми немічні та безсилі лише 
тому, що відмовляємося користуватися силою Божою. 
«Сила їх – сидіти тихо! …Сидячи тихо на місці, були б 
ви спаслися; бо в тихості і надії вся ваша потуга; та ви 
не хотіли» (Іс. 30:7, 15) (переклад Куліша. – Прим. ред.).

Як часто ми припускаємося такої ж помилки, не ро-
зуміючи, що сила наша лише в Гос поді. У тиші та спо-
діванні на Нього. Усі наші біди й напасті не завдадуть 
нам духовної шкоди, якщо ми приймемо їх, як від Бога, 
не злякаємось і не хвилюватимемося. «В усьому себе ви-
являємо, як служителів Божих, у великім 
терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах, 
у вдарах, у в'язницях, у розрухах… Як сум-
ні, але зав жди веселі» (2 Кор. 6:4–5, 10).

Ось такі незбагненні шляхи та спосо-
би вияву в нас сили Божої. Але хто з нас 
хоче використовувати Божі методи? Ад-
же Він сказав: «Сила їх – сидіти тихо». Та 
вони не захотіли. Вони не знали, що «си-
ла Його здійснюється в немочі».

Беручи приклад із Божих служителів, 
ми охоче хвалимося своїми немочами, 
щоб діяла в нас сила Хрис това (2 Кор. 
12:9), щоб трудитися й оперезатися си-
лою Його і щоб сильно діяла в нас сила 
Його (Кол. 1:29).
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П О Е З І Я

*  *  *
А знаєш, дні не повертаються…
Туманом вранішнім пройдуть
І в ритмі буднів розчиняються,
Роки краплинами спливуть.

Весну осінні фарби змінюють,
І нам здається, час мине,
Й такий же день з багрянцем в синьому
Туманом білих хмар прийде.

Та лиш одна дається кожному
Та мить, якої не вернуть,
Ніколи двічі ми не зможемо
Прощальний крик птахів почуть.

Події в кінофільм зливаються,
Життя відрізки сном пройшли.
Коли раптово відкривається – 
Вже небо захід запалив.

З миттєвостей життя складається,
І не вернути жодну з них.
Від вічності, що нас торкається,
Тривожно в грудях защемить.

Застукає в свідомість молотом,
Покути голос забринить.
Нагадує нам осінь золотом, 
Що зараз – цінний день і мить.

*  *  *
Ми в світі цьому світлом у імлі
І ароматом Божим маєм стати,
Щоби могли, йдучи по цій землі,
Слід сяйва неба всюди залишати.

Ми в світі цьому, щоб уже в цей час
Землі хоч частка неба прочинилась.
Щоб лист Христа читали люди в нас
Й приваблювала їх Господня милість.

Ми на землі, щоб дарувать тепло
В серця і душі, що їх крига вкрила,
Щоби, любов’ю поборовши зло,
В покорі бути тими, хто служили.

Немов роси краплина маєм стать,
Що у світання променях зникає,
І в мить коротку встигнути віддать
Землі вологу всю, яку лиш має.

Мов сонця промінь, блиснувши, ввійти
За мить коротку у чиєсь чекання,
Щоб ковдру хмар для когось розмести
І далі полетіть без зволікання.

Хай після нас залишиться тепло
І колір, що криштально-чистим стане.
Христа без слів щоб видно в нас було,
А ми у сяйві Господа розтанем!

Народитися та вирости у хрис тиянській сім'ї, 
з дитинства ввібрати в себе Слово Боже 
й перейняти приклад щирої віри батьків – 
справжній привілей. Саме таку честь мала 

Юлія Дубовик. 
Майбутня поетеса народилася в Україні, у родині 

віруючих. Її батько був проповідником у помісній 
церк ві, а дідусь десять років свого життя за віру 
провів у місцях позбавлення волі, п'ять з яких – у за-
сланні разом із родиною.

Дівчинці було дванадцять років, коли Гос подь по-
стукав у її серце. Вона усвідомила, що потребує Його 
прощення. Віра батьків стала її вірою. Яке це незбаг-
ненне диво милості та благодаті Божої!

Ще змалечку Юлія любила читати. Однак поезією 
дівчина не захоплювалася, аж поки не познайоми-

лася з творчістю Віри Кушнір та Любові 
Васеніної. Через вірші цих хрис тиянських 
поетес Юлія відчувала особ ли ву 

близькість із Гос подом, трепетне усвідомлення Його 
незримої присутності в будь-яких життєвих обста-
винах. У серці дівчини невпинно звучало запитання: 
«А що я можу зробити для Гос пода?»

Свої власні вірші Юлія тривалий час не сприй-
мала серйозно, лише іноді акуратно записувала 
римовані рядки, які час від часу спадали на думку. 
У дев'ятнадцять років дівчина зрозуміла, що поезія 
стала частиною її життя. Це ті думки, які виникли 
внаслідок міркувань над Словом Божим, а також 
переживання, що лягали на папір нерівними від 
хвилювання рядками.

Декілька років тому за підтримки сім'ї Юлія 
почала публікувати свою творчість в інтернеті під 
псевдонімом Ju Lia. І лише тоді дівчина зрозуміла, 
що ділитися даром дорогоцінного Спасителя, – це, 
можливо, і є та сама праця, яку довірив їй Гос подь. 
Для Юлії Дубовик у такий спосіб служити Хрис ту – 
це великий привілей.
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П О Е З І Я

Радісно так із предвічним Богом
Бути вже тут на «ти»!
Вилити просто і біль, і тривогу,
Мрії в Нім віднайти.

З Ним говорити про все, що знаєш,
Бо зрозуміє, прийме.
Дивну на все Він відповідь має,
Твій біль Він Собі візьме.

Ніжно потішить, словом порадить,
Поряд піде, як Друг.
Дасть на шляху відчути розраду
Й міць Своїх сильних рук.

Скарб – довірять Капітану, хай навіть 
Суне дев’ятий вал,
Знаючи, – Він до берега править
І не відпустить штурвал.

Мать насолоду в любові Божій
В днину, яка мине, – 
Що з щастям цим зрівнятися може?
Любить Господь мене!

*  *  *
З усіх умінь, що можна мати,
Безцінним, хочу я зазначити,
Є хист стосунки будувати
І скарб у кожному побачити.

Посеред усмішок всіх милих,
В словах затертих, що всі кажуть вам,
Болючий слід чужих помилок
Уміть забуттям усе загладжувать.

Не бачити любов як данність,
Від інших втіхи не чекаючи, 
Тоненьку нитку розуміння
Від всіх негод оберігаючи.

І «я» вважати розіп’ятим,
Як від образ усе стискається.
Біль пробачаючи, жить свято. 
На цьому досвід набирається.

Не в інститутах це вивчаєш,
А в школі Господа довірливо,
Христа ярмо тоді вдягаєш
Й любити вчишся всіх покірливо.

Любов даруй, «сьогодні» маючи,
Для Бога, ближніх послужи,
Будь неба втіленням, всім сяючи,
Й годину кожну бережи!

*  *  *
Ти, напевне, втомився жить
У цих пошуках щастя впертих.
І вже зранене твоє серце
Пустка може розбити вмить.

Ти все спробувати зумів
В світі темному і жорстокім.
Пив із чаші його пороків,
Під вітрами його грубів.

Тільки щастя за горизонт
Якось тихо щораз тікало, 
Вихід мрякою розчиняло
Із глухого кільця турбот.

Кожен раз як «вколовся» ти
Задоволенням – смуток в серці,
А в тужливім погляді б’ється
Знову біль і сліди від сліз.

Та повір, ти шукав не там.
Щастя поряд! За кілька кроків
В світі темному і жорстокім
Є притулок лиш у Христа!

В Нім надію віднайдеш ти,
Серцю – мир. Він гріхи пробачить.
З Ним ти можеш й в долині плачу
Переможно вперед іти.

З блиском щастя в живих очах,
Як утіха наповнить груди.
Хай з Ісусом сповнений буде 
Змістом кожен твій день і шлях.

Щоби щастя подарувать,
Біля серця дверей Він чекає.
Лиш у вічність твій час тікає…
Поспіши ключ Христу віддать!

*  *  *
Щастя найбільше, що можна мати, – 
Бога живого знать!
Дихати Ним, у житті пізнавати
Милості благодать.

*  *  *
А знаєш, дні не повертаються…
Туманом вранішнім пройдуть
І в ритмі буднів розчиняються,
Роки краплинами спливуть.

Весну осінні фарби змінюють,
І нам здається, час мине,
Й такий же день з багрянцем в синьому
Туманом білих хмар прийде.

Та лиш одна дається кожному
Та мить, якої не вернуть,
Ніколи двічі ми не зможемо
Прощальний крик птахів почуть.

Події в кінофільм зливаються,
Життя відрізки сном пройшли.
Коли раптово відкривається – 
Вже небо захід запалив.

З миттєвостей життя складається,
І не вернути жодну з них.
Від вічності, що нас торкається,
Тривожно в грудях защемить.

Застукає в свідомість молотом,
Покути голос забринить.
Нагадує нам осінь золотом, 
Що зараз – цінний день і мить.

Юлія ДУБОВИК
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П Р О З А

Усім у світі відомо, що любити 
все людство загалом набага-
то легше, ніж одну конкрет-

ну людину, наприклад, свого рідно-
го батька.

Палаючи гнівом і  роздратуван-
ням, яке мостилося в  серці, Макс 
міркував про минулі події, не звер-
таючи уваги на таку «дрібницю», як 
автомобілі, які з  шаленою швидкі-
стю проносяться повз. От навіщо 
він узагалі сьогодні пішов до бать-
ків? Адже й так було зрозуміло, що 
нічого доб рого з  цього не вийде! 
Надто вже він скучив за матір'ю і, як 
не дивно, за батьком. Сумував, нази-
вається! І знову посварилися.

Для Макса зав жди було загад-
кою: як дві такі різні людини, як 
батько й  матір, узагалі здатні існу-
вати разом, до того ж стільки років! 
Мама врівноважена, з прекрасним 
почуттям гумору та легкою вда-
чею – цілковита протилежність май-
же зав жди насупленому батькові, 
який вічно невдоволено буркотить.

Ось і  сьогодні мама, як зав жди, 
приготувала дещо дивовижне, щоб 
потішити сина та чоловіка. На запи-
тання про батька вона лише розве-
ла руками.

– «Вони» сьогодні не в  гуморі.  
У майстерні творить свій черговий 
шедевр! – змовницьки підморгнула 
синові мати.

І чого, спитати б, понесло Макса 
на те горище? Батько спочатку зра-
дів, побачивши сина, а потім увесь 
світ для нього начебто зник, і  він, 
занурившись у своє полотно, знову 
припинив помічати все навкруги. 
Чоловік мав справжній талант ху-
дожника, картини дихали життям, 
але чогось не продавалися. Нарешті 
батько обернувся до сина:

– От скажи, чим цей Воронін кра-
щий за мене?! Однак у нього всі кар-
тини продаються, а мені ніби навро-
чив хтось!

У  розумних книжках написано, що 
все сталося від космічного вибуху, 
з хаосу та порожнечі! І якби твій Бог 
існував, то, мабуть, не створив би 
такого телепня, як ти! Мені сором-
но за сина, який, мов та баба, вірить 
у дурниці! Йди до своєї церк ви, ба-
чити тебе не можу!

Макс з останніх сил стримувався, 
щоб не віддячити батькові тією са-
мою монетою. От і будь після цього 
«світлом» і «сіллю» для грішного сві-
ту, коли твій власний батько бабою 
обзиває! Тяжко дихаючи, немов бик 
на кориді, Макс вибіг, грюкнувши 
дверима. Весь будинок здригнувся, 
відгукнувшись луною.

– І як ти можеш жити з цим... – він 
не міг дібрати слів.

– Чого ти, тату,  – спробував за-
спокоїти батька Макс. – Твої полот-
на чудові. Не кожному Бог дає такий 
талант. До того ж усі відомі художни-
ки прославилися після смерті, як то-
бі відомо, – пожартував він, але, ма-
буть, не дуже вдало, і жарт не минув.

Реакцію батька, звичайно, можна 
було передбачити, але Макс остан-
німи днями був настільки виснаже-
ний роботою, а  ще хвилювався за 
Мілену, яка чекала на їхню другу ди-
тину, тож утратив пильність. Батько 
накинувся на сина, наче поранений 
ведмідь.

– І  це кажеш мені ти  – мій син! 
Ви з матір'ю збожеволіли на своєму 
Богові! Який Бог? Ось цими самими 
руками я труджуся вдень і вночі, – 
майже кричав він, трясучи розче-
піреними пальцями перед носом 
у сина. – Та що там – працюю! Мож-
на сказати, гарую не покладаючи 
рук! Тож твій Бог тут ні до чого, не 
бачив я Його жодного разу! А ти на-
чебто у школі не вчився, не зрозумі-
ло, навіщо університет закінчував! 
О,  так!  – зневажлива посмішка ви-
кривила його тонкі губи явним сар-
казмом. – Я прос то забув: аби тепер 
ти в моторах колупався!

Макса неначе окропом ошпари-
ли. Це був «заборонений хід». Що 
вдієш, якщо його з юності тягнуло 
до техніки? Його по-справжньому 
тішило, коли начебто безнадійний 
мотор вдоволено гурчав, відвозячи 
свого не менш задоволеного госпо-
даря.

Як казала дружина Макса, гени 
пальцем не розтовчеш, кепкуючи 
над чоловіком, що він має батьків-
ський запальний характер. Ось це 
він зараз і  відчув. Усередині моло-
дика почала закипати душа, однак 
батько, розпалений власним гнівом, 
нічого не помічав.

– Можливо, книжками гидуєш? – 
в’їдливо продовжував художник.  –  

12 2w2022

sns_vig_2022.2_ukr.indd   12sns_vig_2022.2_ukr.indd   12 02.02.2022   14:06:4402.02.2022   14:06:44



П Р О З А

Усередині вирував вогонь. Лед-
ве стримуючись, Макс упав на сті-
лець, ущент знесилений від власної 
нездатності тримати себе в руках. 
А найнеприємнішим було те, що це 
раз у  раз повторювалося, щойно 
він відверто намагався поговорити 
з батьком.

– І за що ти його тільки любиш? 
Ніколи не міг цього зрозуміти, мамо!

Мати, як зав жди, заспокоїла йо-
го своєю незворушністю, з веселою 
іронією зауваживши:

– Отак буває, синочку! Шукаєш 
щастя, а потім із цим «щастям» до-
водиться якось жити! Сам знаєш, 
митці  – натури творчі, «локомоти-
ви» руками не зупиняють. До того ж 
любов – це коли забуваєш «за що».

з помідорами, варенням і ще з яко-
юсь усячиною.

– Ти що, хлопче, геть осліп? Уло-
мити б тобі по шиї, щоб очі розплю-
щилися!  – вискочив із машини по-
червонілий від обурення водій.

А потім грюкнув дверцятами ав-
тівки й  помчав, здійнявши по собі 
чималі бризки. Макс, скрипнувши 
зубами, насилу підвівся. Біль у стегні 
був досить сильним, а на стрій такий, 
що сам би зараз «уломив» тому воді-
єві із задоволенням, однак тепер він 
нове творіння у Хрис ті й такого собі 
дозволити не міг. А  ось упоратися 
з гнівом виявилося набагато важче.

Як сказав одного разу їхній пас-
тор, треба припинити бути благо-
честивим лише в  церк ві. Кому по-
трібне таке «прилизане», оманливе 
хрис тиянство, яке тільки має вигляд 
правди, але не приносить ні життя, 
ні визволення від тягаря, ні справж-
ньої радості у Хрис ті?! Цьому світові 
потрібна жива вода Слова Божого 
та люди, в  яких можна побачити 
Гос пода! Справжнє хрис тиянство – 
це коли тебе ніхто не бачить, а  ти 
відкидаєш себе щодня, борючись 
із поганими звичками, гріхами та 
пожадливістю. До того ж, долаючи 
страждання і труднощі, хрис тиянин 
здатний співчувати й  допомагати 
іншим. Ми ще не до крові боролися 
проти гріха, а слову апос то ла Павла 
вірити можна.

Колись Макс щиро вважав, що 
віра в Бога потрібна слабким і без-
захисним, загалом, це «милиці» для 
слабаків. Адже, за мірками цього 
світу, він був сильним і вольовим чо-
ловіком, який здатен захистити себе 
та близьких. Яке ж велике розчару-
вання його спіткало, коли він зрозу-
мів, що сила хрис тиян була геть ін-
шою! І ця невидима, проте відчутна  
сила від Бога може долати будь-які 
труднощі, негаразди, страхи. Нато-
мість він сам не здатний упоратися 

Обійнявши сина й  поцілувавши 
в  маківку, як у  дитинстві, вона за-
думливо додала:

– Часом, аби комусь пробачити, 
достатньо лише уявити дитинство 
цієї людини. Зовсім непросте. Навіть 
трагічне.

Молодик, невдоволено скриви-
вшись, зітхнув. Довго він у  батьків 
не залишався: знайшовши причи-
ну, втік, із полегшенням вдихнувши 
прохолодне по віт ря ранньої осені. 
Ішов із важким пакетом, який зібра-
ла мама для його дружини та сина, 
намагався заспокоїтися. Завернув-
ши в  сусідню вулицю, він несподі-
вано наскочив на автомобіль, який 
виїжджав, і  впав прос то в  калюжу. 
У  пакеті жалібно брязкнули банки 
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1. На якій горі було поховано Ісуса Навина?

2. Яке зло завдав цар Ахав Навотові?

3. Як звали царя, який наказав левитам славити Бога  
в домі Господньому словами Давида та Асафа?

4. Коли народ не міг відрізнити вигуків радості від  
плачу?

5. Де в Біблії йдеться про сонячний годинник?

6. Хто з учнів Ісуса був присутній, коли Він воскресив 
дочку Яіра?

7. Кого після каменування сприйняли за померлого, але 
він устав і повернувся до міста?

8. Як звали тисяцького, 
якого племінник Павла 
повідомив про задум юдеїв 
убити апостола?

9. Хто з новозавітних авторів цитує 
 вірш із 40-го розділу Книги пророка Ісаї про те, що 
«кожне тіло – немов та трава»?

10. Кому з апостолів Господь відкрив, що той незабаром 
покине оселю свою?

(Відповіді на сторінці 31)

і захисником. А Макс, забуваючи про 
все навкруги, поспішав із роботи 
додому.

Якось зателефонувала мама.
– У вихідні буде виставка-продаж 

картин сучасних художників, – про-
шепотіла вона у слухавку. – Приїде 
багато іноземців. Наш тато теж ви-
ставляє свої полотна, але нікого зі 
знайомих не запрошує. Загалом, я 
тобі сказала, а  ти сам подумай, іти 
туди чи ні.

Після телефонної розмови Мак-
сові стало соромно, що він у своєму 
щасті забув провідати хвору матір, 
яка поранила ногу й не могла при-
їхати побачити онуків.

Жовтневий день сліпив золотом 
і блакиттю. Не обій шло ся й без вну-
трішньої боротьби: ще жевріла обра-
за від останньої сварки. У вухах іще 
лунав глумливий сміх батька. Виявля-
ється, гордість – сильна річ, і геть не 
безневинна! Але, як написано: «Бог 
противиться гордим, а  смиренним 
дає благодать». Тому, зробивши над 
собою зусилля та зібравши сумку з га-
рячою кавою в термосі та бутербро-
дами з відбивними й сиром, Макс по-
їхав у центр, де прос то на алеї голов-
ного проспекту проводили виставку.

На нього линув вир запахів, зву-
ків і фарб. Алея не мала кінця-краю. 

навіть із гнівом, а вже про прощен-
ня кривдників не могло бути навіть 
мови! Тепер Макс щодня намагався 
боротися зі своєю старою натурою, 
але, на жаль, перемога не зав жди 
була на його боці.

Молодик жбурнув пакет із зіпсо-
ваними продуктами у сміттєвий бак 
і  пошкутильгав додому. Проходя-
чи повз книгарню, Макс зазирнув 
усередину. Його змалечку дивним 
чином утихомирював «смачний» 
запах нових книг, журналів, олівців. 
Він із головою поринав у прекрас-
ний світ із новими горизонтами, то-
ді ще недоступними. Та й досі вечо-
рами, зручно вмостившись у кріслі, 
він із задоволенням читав уголос 
сину-першокласнику дитячі історії, 
дружині – Біб лію, поки вона готува-
ла, та й  сам перед сном полюбляв 
зануритися в розумну книжку.

Молодик зупинився біля вітри-
ни з яскравими новинками. Погляд 
зупинився на книзі «Притчі народів 
світу». Узявши її до рук, він пробіг 
очима зміст. Увагу привернув розділ 
«Притча про художника». Не вагаю-
чись, Макс купив збірку.

Книжка виявилася пречудовою. 
Особливо сподобалася йому при-
тча про художника. Дуже проста, 
нехитра історія про талановитого 

майстра, чиє мистецтво захоплю-
вало знавців, але відкидало Творця. 
Притча ніби розповідала про його 
батька, який так само запекло запе-
речував Творця. Макс почав думати, 
як би цю книгу ненав'язливо підсу-
нути татові. Це зовсім не означало, 
що той її справді прочитає, але мамі 
було б приємно.

Несподівано промайнула думка: 
аби тебе зрозуміли, треба говорити 
з  людиною її  ж мовою. А  він нато-
мість намагався донести батькові ін-
формацію, яку його свідомість прос-
то не вміщала. Хрис тос чинив інак-
ше. Він говорив притчами, які могли 
зрозуміти люди різних суспільних 
верств. Рибалкам говорив про ри-
бальство, що було близько і зрозу-
міло їхнім душам. Сіячам говорив 
про пшеницю та кукіль, а  простим 
домогосподаркам  – про втрачену 
драхму й закваску. Для всіх Христос 
мав потрібне слово, яке відкривало 
слухачам Царство Боже. І якби тоді 
в  натовпі сиділи митці, то Гос подь 
знайшов би слово і  для них. Макс 
був упевнений, що ця книга неда-
ремно потрапила йому до рук…

На початку жовтня Мілена на-
родила доньку. Життя завирувало 
навколо маленької Віточки. Стар-
ший син Дениско почувався героєм 
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Пообіч було виставлено столики 
з виробами зі скла, різними дерев'я-
ними речами, гарними вишивками, 
виробами з  лози та макраме. На-
решті молодик дійшов до місця, де 
на підставках було виставлено кар-
тини. Тут був справжній вулик із ко-
льорового вбрання, різних голосів 
та іноземних мов. Макс завмирав бі-
ля картин, які особ ли во подобалися, 
вдивляючись у пейзажі, натюрморти 
й  портрети. Художники, немов не-
спокійні джмелі, гули, обговорюючи 
ту чи іншу роботу, постійно рухали-
ся, ревно спостерігаючи за успіхами 
колег.

Макс побачив батька. Той мерзля-
кувато потирав руки, про щось за-
пекло сперечаючись із бороданем, 
очевидно, теж художником. Макс на-
близився, а художник пішов.

– Ні, ну ти бачив? – без жодного 
привітання почав батько. – Цей Во-
ронін прос то гордій і нахаба! Він ска-
зав, що мої картини не відоб ражають 
дійсність! Оце зухвалець!

– Та почекай ти, тату! Ось краще 
візьми зігрійся. Я приніс тобі гарячу 
каву і бутерброди.

– Оце доб ре! – враз повеселішав 
батько.

Він із насолодою сьорбнув каву, 
жадібно вп'явся в бутерброд, а потім 
хитро примружив очі.

– Звідки ти про виставку дізнав-
ся? О, так! Мабуть, матуся твоя до-
рогоцінна повідомила! Утім, у  газе-
тах також друкували. А ти ж у мене 
розумний, навіть умієш читати! – як 
зав жди, не втримався від шпильок 
батько.

Чи то погода була казковою, чи то 
на стрій у Макса був пречудовим, але 
на глузування він не зреагував.

Гучно розмовляючи та сміючись, 
біля них зупинилася компанія фран-
цузів. Вони, щось жваво обговорюю-
чи, дивилися на полотна. Одна з жі-
нок через перекладача запитала:

– Як звати художника цих чудових 
картин?

І тут Макса ніби блискавкою вра-
зило. Адже він може ту притчу, яку 
прочитав, прос то показати батько-
ві! Макс з  усмішкою звернувся до 
жінки:

– Ну що ти, тату! Яку це нісенітни-
цю? Адже ти нещодавно сам сказав, 
що все утворилося з хаосу, з косміч-
ного вибуху, і Бог тут ні до чого!

Він підійшов ближче, роздивляю-
чись полотна.

– Твій Воронін, звичайно ж, по-
миляється. Навіть я, звиклий до тво-
єї творчості, бачу, що твої картини 
відоб ражають дійсність, прос то ди-
хають життям. Але ось цей сміливий 
малюк ніколи не обійме свою матір. 
Сонце, що сходить над морем, ніко-
ли не досягне свого зеніту. Чарівний 
голос цього птаха не почує жодна 
людина, а закохані, які біжать бере-
гом, ніколи не скажуть одне одному 
слів любові! Безглуздо стверджу-
вати, що всі ці прекрасні картини, 
які так швидко передають на стрій, 
рух хвиль і вітру, щасливий сміх ди-
тини, любов в очах, подих вічності, 
якою сяють вершини засніжених 
гір… що всі ці полотна не потребу-
вали творця, художника, який би їх 
створив! А як тоді бути з цим світом, 
наповненим живими звуками, пре-
чудовими світанками? Світом із без-
ліччю лісів, морів, гір, річок? Різно-
манітністю тварин, птахів і рослин? 
І, врешті-решт, із людиною, яка має 

– Ці полотна не мають художника, 
мадам!

Обличчя французів скорботно ви-
тяглися. Вони співчутливо закивали:

– Так-так! Ми розуміємо, що його 
вже немає.

– Ви не так зрозуміли, – запере-
чливо змахнув рукою Макс. – Просто 
полиця, на якій стояли фарби, одно-
го разу обвалилася. Фарби розтекли-
ся по полотнах. І таким чином утво-
рилися ці чудові картини.

Французи прий няли це за жарт 
і засміялися. Макс навіть боявся по-
вернутися до батька. Він на своїй 
потилиці відчував важкий пронизли-
вий погляд. Батько рішуче відштов-
хнув сина вбік і  почав розмовляти 
з покупцями. Дві картини було про-
дано. Батько дбайливо загорнув їх 
і з задоволеною усмішкою передав 
новим господарям. Але щойно по-
купці зникли в натовпі, як батько, не 
добираючи слів, накинувся на сина.

– Збожеволів зовсім? Клієнтів хо-
чеш розлякати своєю маячнею? Що 
за нісенітницю ти тут ніс?!  – батько 
почервонів, а  його очі так і  метали 
блискавки.  – Краще  б ти взагалі не 
приходив! «Помічник» на старості літ!

Видихнувши від бурхливих емо-
цій, художник демонстративно сів 
на стілець і втупився в натовп. Однак 
Макс із задоволенням зауважив, що 
сам лишився спокійним.
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С хиливши коліна разом зі старцем, він замовк... 
Вслухався в його слова, які линули з глибини 
серця. Заступницька молитва припорошено-

го сивиною старцясвященника, який у своєму житті 
пройшов крізь горнило гонінь, вразила його. Скор-
ботний піснеспів молитвеника нагадав йому заступ-
ницькі молитви праведників, які переймалися своїм 
народом. «Маю велику скорботу й невпинну муку для 
серця свого… за братів моїх», – смиренно повторював 
старець відомі євангельські рядки. Проте вони звучали 
якось поособ ли вому. «З глибини закликаю Тебе, Гос
поди», – молився священник за слабких і знедолених; 
за тих, кого зрадили і хто сам зрадив… «За сиріт і вдів 
молю Тебе, Гос поди, за залишених і знедолених… Зойк 
душі моєї скорботної нехай прийде перед лице Твоє, 

Гос поди… До Тебе зводжу очі мої… Помилуй нас, Гос
поди, помилуй нас. Праведних і грішних – усіх, поми-
луй кожного! Благаю за всіх малих Твоїх, за заблудлих 
овець отари Твоєї, Гос поди… З глибини серця благаю 
за дітей наших», – побатьківськи молився старець.

Слухаючи молитву старця, він починав розуміти, 
що Божа людина благає про долю всього світу, бажаю-
чи покаяння заблудлим і розради пригнобленим. Він 
журиться про недосконалість ближніх, про духовну 
розслабленість церк ви, про неміч і безсилля хрис тиян 
перед суєтою світу цього, про втрачене первородство, 
про втрачену благодать, про безвідповідальних отців 
і духовних сиріт… І кається разом із занепалими, ніби 
це він згрішив, ніби це його власна провина. Тієї миті 
чоловікові здалося, що молитва старця нагадує духовні 
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інтелект, здатність радіти, плакати, 
любити, народжувати дітей, будува-
ти прекрасні міста, а ще... писати та-
кі дивовижні картини?! Невже весь 
цей живий, невгамовний світ не по-
требував Творця, Який, як і ти, обмір-
ковував кожну деталь, форму й аро-
мат кожної квітки, встановлював ме-
жі морів, зробив світ яскравим, що 
не повторюється у  своїй розмаїто-
сті? Навіть думав над кольором твоїх 
і моїх очей?! Штампи – не Його стиль, 
адже Бог – найкращий Художник!

Батько невдоволено засовався на 
складаному стільці. Поставивши лік-
ті на коліна й підперши схрещеними 
пальцями підборіддя, він насупився: 
показував усім своїм виглядом, що 
розмовляти не збирається.

– Я  не хотів тебе образити, тату. 
Але ж ти розумний чоловік, сам по-
думай.

Не відповівши синові, художник 
підвівся й  зайнявся покупцями, які 
зацікавилися його роботами. Макс 
підійшов до батька й тихо промовив:

– Ну, гаразд, я пішов, а то Мілена, 
мабуть, там уже зовсім замучилася 
з дітьми. Щасти тобі, тату.

Батько буркнув недбале «бувай» 
і знову обернувся до покупців.

«Ну що ж, я зробив усе, що міг, – 
міркував дорогою додому Макс.  – 
Посіяв, а зрощує Бог». Що він іще міг 
сказати впертій людині? Це він по со-
бі знав, бо в самого шлях до Бога ви-
явився дуже непростим. Але на душі 
все ж таки було неспокійно й важко.

Швидким кроком Макс пройшов 
кілька кварталів. Місто шуміло, нага-
дуючи мурашник, у  золоті осінньо-
го листя, сонця, що сяяло, й  чистої 
висоти небес. Максу раптом забило 
дух від усієї цієї краси, повноти жит-
тя, приналежності до чудесного тво-
ріння Бога, приналежності до цього 
людського роду. Він почувався кри-
хітною частинкою у вирі життя, але 
таким дорогоцінним у  всемогутніх 
і надійних руках Небесного Батька. 
І  він уже не міг дочекатися щастя 
знову опинитися в  колі своєї сім'ї. 
З насолодою відчував, як обійме ді-
тей, а Мілена, наче допитлива пташ-
ка, розпитуватиме, як усе минулося. 
Таким щасливим він був лише в ди-
тинстві – прос то так, без жодної при-
чини. Ні, причина все  ж таки була. 
Макс поки не усвідомлював її: сьо-
годні він уперше посіяв Слово без 
роздратування та ворожості до сво-
го батька. А це саме по собі вже було 

дивом, його маленькою перемогою 
над власним «я».

За три тижні батько й матір при-
їхали в гості відвідати дітей та онуків. 
Жвава та щаслива мама розбирала 
сумки, обіймала онуків, про все роз-
питувала.

А за святково накритим столом 
батько стримано промовив:

– На диво, всі картини цього разу 
розкупили. – Видно, як він радів і пи-
шався цим.

Мама підморгнула синові. А Макс 
радів, дивлячись на батька, і нібито 
вперше побачив, що той уже немо-
лодий. Помітив його втомлені очі, 
сивину, вузлуваті суглоби на тонких 
і чутливих пальцях. Їхні очі зустріли-
ся. Слова виявилися зайвими, але 
батько, несміливо всміхнувшись, що 
для нього було взагалі не властиво, 
зронив:

– Я знаю Художника, Який кращий 
за мене. І це зовсім не Воронін, як ти 
міг би подумати, – все-таки не втри-
мався він від звичної для себе іронії.

Але Макс цього не помітив. За-
надто ясно було на серці.

Надія ЗОЛОТКО
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Це й провина батьків, наша провина», – подумав чо-
ловік. «Батьки їли неспіле, а оскома в синів на зубах»  
(Єз. 18:2). Від цієї думки йому, батькові великої роди-
ни, раптом стало страшно. Адже давно вже бездум-
ність і невідворотність нагальних справ тероризували 
його життя, заволоділи серцем. Душу його засипав пил 
мізерних дрібниць; душа його почала дрібніти, розпо-
рошуватися й вироджуватися. І заглухло серце його… 
Чоловіка поглинали то бізнес, то місія – і все коштом 
сім'ї та дітей. Рятуючи весь світ, він не помічав, що 
втрачає власних дітей і дружину. Зате «священний» 
телефон зав жди був біля його грудей… навіть у церк ві. 
«Гріхи батьків лягають темною печаткою на душі ді-
тей – наступність поколінь, духовна спадковість спра-
цьовує. Коріння живлять гілки…» – десь він уже чув 
ці істини. «А якщо корінь неякісний, із нього не ви-
росте нічого доб рого. Виховання дітей у страху Божо-
му – набагато важливіше за паломництво, присутність 
на месах або будівництво церков», – про це писав іще 
Мартін Лютер.

«Земля горить, земля горить!» – вигукують духов-
ні люди, знаючи, що в абортаріях убивають мільйони 
дітей. А чи переймаємося ми, батьки, тим, що в наші 
дні мільйони дітей і підлітків розбещено ментально 
та морально? Чи переймаються дорослі тим, що через 
неконтрольований доступ до сумнівної інформації їхні 

псалми відомого вірменського поета Григора Нарека-
ці, який у «Скорботних співах» перед Гос подом вили-
вав свою душу. У поезії Нарекаці докори самому собі 
непомітно перетікають у нарікання на людську гріхов-
ність загалом, з якою поет відчував тісний зв'язок че-
рез кругову поруку провини й сумління. Монахпоет 
просив у Бога прощення не для себе одного, а й для 
всіх людей: «Зарахувавши себе до тих, хто заслуговує 
на покарання, з усіма разом благаю про милосердя: 
разом із приниженими й несміливими, разом зі знех-
туваними й занепалими… разом із відкинутими…»

Прислухаючись до кожного слова старця, він згаду-
вав великих пророків Ізраїля, яких сповнювала скор-
бота за народ, які плакали про лихо й посоромлення 
Юдеї. Неодноразово відходила слава Гос подня від на-
роду обраного. Єремії дано було бачити, «як потемні-
ло золото, як відмінилося щире те золото доб ре, як на 
розі всіх вулиць каміння святе порозкидане! Коштовні 
сіонські сини, щирим золотом важені, як тепер ось за 
глиняний посуд полічені, за чин рук ганчарських... не 
розпізнають їх на вулицях» (Плач, 4:1–2, 8). А уважно 
придивившись до загиблих «сіонських синів», до синів 
і дочок своїх заблукалих, жахаються… «Чим житимуть 
нащадки наші?..» – журилися пророки.

«Моральна деградація та духовна убогість молодо-
го покоління – не лише біль душі сучасних пророків. 
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діти втрачають невинність і природну сором'язливість 
уже в ранньому віці? Чи переймаються батьки тим, 
що через комп'ютерні ігри та соціальні мережі, через 
позбавлену Господа систему ліберальної освіти, через 
агресивну та розв'язну музику діти втрачають цнотли-
вість – фактично стають рабами пристрастей і пожад-
ливостей? За повного потурання та байдужості батьків 
це відбувається!

Цнотливість – це земне визначення Божественної 
чистоти, святості, непорочності та невинності. Цнот-
ливість – свідома самозаборона (помірність) пізнава-
ти, переживати й робити все те, що може послабити 
чи зруйнувати особистість. Основою цнотливості Пав-
ло Флоренський вважав сором. Саме завдяки сорому 
душа залишається цілісною, оскільки сором утримує 
душу від розпусти, що спотворює та ламає нашу осо-
бистість: ті сторони життя, які має бути приховано, 
утаємничено (переважно вони пов'язані зі статевою 
приналежністю), стають вивернутими назовні, а ті, які 
мають бути відкритими – щирість, безпосередність ду-
ші, – заховано всередину.

Сім'ї втрачають цнотливість, а приховане безбат-
ченківство процвітає, породжуючи банкрутство шлю-
бів і сімей. Чи не стають підлітки важкими через нашу 
«трудність» і недоступність? Інформаційний вакуум 
свідомості вчорашніх дітей заповнюють збочені уяв-
лення про життя, цифрові «наркотики» та духовні 
«віруси». Настав час бити у дзвони й сурмити в сурми 
навіть «на Святій Горі» – у церк ві Хрис товій, яку за-
хоплює не головне, а другорядне – зовнішнє та амбіт-
не. Адже нехтувати вихованням дітей – усе одно, що 
позбавити рік весни. І тоді суспільство огорне жахлива 
темрява. А, може, вона вже огорнула…

Молитва в небо, з покаянням!..
За сон умів, за лід сердець,
За пиху мороку незнання, 
За темні пращурів діяння,
За темний гріх часів своїх.
До Бога сили й чистоти
Моліться, плачте і ридайте,
Щоб Він у милості простив!

Олексій Хомяков, 1844

«Матері проти комп'ютерної наркоманії!» – це звер-
неннязаклик усім матерям піднятися на загальне ма-
теринське молитовне стояння за наших дітей. «До вас 
звертаються матері комп'ютерозалежних дітей! Сьогод-
ні – час спокус, сильних спокус. Шкільну планку освіти 
знижено до непристойності. Діти, яких кинули напризво-
ляще, організують безконтрольні групи, різного роду не-
формальні “тусовки” із сумнівним гаянням часу. Тисячі 
дітей за цілковитого потурання дорослих гинуть мораль-
но і духовно. Зайдіть уночі до будьякого комп'ютерного 
клубу, зазирніть в обличчя дітей, які там перебувають. 
Запевняємо, у вас здригнеться душа, ви втратите сон!»

У вас здригнеться душа… Розмірковуючи, він при-
гадав фільм «Покаяння». Там є епізод, коли один із 
героїв, молодий хлопець, гине від пострілу з подаро-
ваної йому мисливської рушниці. На цій зброї було 
вигравіювано: «На згадку любому онукові від дідуся». 
«Рушниця, яку зарядили діди та батьки, сьогодні стрі-
ляє в синів, дочок, онуків!» – подумав він. «Так жити 
не можна! У вдаваній мудрості, з тугою в душі та з хо-
лодом у крові... Без пекучих мук і щастя любові... Ні, 
друзі, ні – так далі жити не можна!» (Арсеній Голени-
щевКутузов, 1884).

«Діти – жертви вад дорослих» – саме таку назву 
має скульптурна композиція Михайла Шемякіна, що 
відоб ражає основні гріхи суспільства, які калічать ди-
тячі долі. Серед них – невігластво та байдужість. «Для 

переліку злочинів сьогоднішнього суспільства перед 
дітьми знадобилися б томи. Я як художник цим тво-
ром закликаю озирнутися довкола, почути й побачити 
ті прикрості та жахи, які сьогодні переживають діти. 
І, доки не пізно, розсудливим і чесним людям треба 
замислитися. Не будьте байдужими...» (М. Шемякін). 
Якщо серця батьків не навернуться до дітей, на нашу 
цивілізацію впаде прокляття. Покликання батька – 
носити своїх дітей на руках, бо і твій Бог «носив тебе, 
як носить чоловік сина свого» (Повт. 1:31). І тоді наші 
діти скажуть нам: «Куди підеш ти, туди піду й я, а де 
житимеш ти, там житиму й я. Народ твій буде мій на-
род, а Бог твій – мій Бог. Де помреш ти, там помру й я, 
і там буду похована... І тільки смерть розлучить мене 
з тобою» (Рут, 1:16–17).
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«Людина з пораненим серцем» – сказано про ро-
сійського письменника Володимира Короленка. «Усі 
ми, задоволені та щасливі, фатально винні перед усі-
ма нещасними», – записав письменник в особистому 
щоденнику. Невігластво та байдужість – смертельна 
комбінація якостей сучасних батьків, епідемія суспіль-
ства…

«Мої вуха були як надчутливий мікрофон, моя голо-
ва розколювалася, я ховалася під подушку від болю та 
гомону... Багато дорослих не розуміло, що в моїй голові 
коїться», – вона згадує своє дитинство з неприхованим 
сумом і тугою. «У неї з нервами не все гаразд», – прос
то розв’язав для себе батько проблему дочки. «А мама, 

і була вся суть батьківства: «Усіх вас відчуваю в собі, 
як частину себе, і не можу дивитися на вас збоку… За 
кожним серце болить посвоєму… Я витаю думками 
біля вас усіх, своїх дітей, і болісно відчуваю свою відрі-
заність від вашого життя… Хоч би ви всі були веселими 
та радісними, тільки цього хочу. Зараз не встигну на-
писати кожному, але скажи їм усім, як я їх люб лю і як 
страждаю, що нічим не можу допомогти їм у житті».

У своєму духовному заповіті дітям Павло Флорен-
ський наголосив: «Не шукайте влади, багатства, впли-
ву, інакше стане вам нудно й тяжко жити. У житті 
будьте зав жди доб рими та уважними до людей. Нама-
гайтеся бути чуйними, аби вчасно прийти з реальною 
допомогою до тих, кого вам пошле Бог, хто понад усе 
потребує… Дітки мої милі, не дозволяйте собі думати 
недбало. Не за здріть, мої любі, нікому. Не за здріть, це 
робить дух мізерним і пригнобленим. Душевне міщан-
ство, дріб'язковість, зухвалі плітки, злість, інтриги – 
все це від заздрощів… Милі мої дітки, сумує моє сер-
це за вами. Коли ви виростете, то дізнаєтеся, як сумує 
батьківське та материнське серце за дітьми… Частіше 
дивіться на зорі. Коли буде на душі погано, дивіться 
на зорі чи на небесну блакить. Коли сумно, коли вас 
кривдять, коли щось не вдаватиметься, коли налетить 
душевна буря – вийдіть на по віт ря і побудьте на один ці 
з Небом. Тоді душа заспокоїться».

Я посох свій довірив Богу
І не вагаюся у тім.
Господь хай обере дорогу,
Якою приведе в Свій дім.

В’ячеслав Іванов, 1944

Він навколішки стояв поряд зі старцем у церков-
ному храмі... І зворушилося серце його, і затремтіло. 
Без натиску та зусиль – ізсередини розтануло. Силь-
ний чоловік, батько великого сімейства засмутився 
і за себе, і за дітей своїх. За свій рід волав він до Бога, 
за зцілення коренів молився. Він заплакав, можливо, 
вперше в житті відчувши весь тягар провини за своє 
батьківство. Тягар гріхів упущення вже давно розколов 
його зсередини, обтяжив сумління страшенним болем. 
«Прости мені, Боже,  гріхи, й дух мій важкий онови», – 
нарікав він на свої гріхи, шкодуючи про власну бай-
дужість і невігластво. І його слізне покаяння линуло 
вгору, душа очищалася та освячувалася, сповнюю-
чись непереборним бажанням служити й любити, на 
руках носити дітей своїх… Серце 
батька поверталося до дітей! І тоді 
він почув, що поруч із ним хтось 
схлипує. Це разом із ним плакав 
священник. Сивочолий старець 
плакав від радості, дякуючи за 
прозрілого батька.

моя мама, притиснувши мене до грудей, прошепотіла: 
“Донечко, ми пройдемо цей шлях удвох, ми здолаємо 
цю хворобу”». І вони пройшли та перемогли… Попри 
діагноз аутизм, вона стала доктором наук – завдяки 
мамі, вільній від байдужості та невігластва.

Історія життя Павла Флоренського, якого радянська 
влада заслала на Соловки, – свідчення справжнього 
батьківства. Відомий російський учений і священник, 
якого на довгі роки ув'язнили, прирекли на земну роз-
луку з рідними, продовжував жити сім'єю. Що ж міг 
подарувати власним дітям отець Павло, перебуваючи 
на Соловках? Свою любов і відданість, тепло живого 
слова... Геніальному Флоренському було відкрито, що 
для Слова Божого немає пут, що любов сильніша за 
смерть! Зза колючого дроту він писав рядки, в яких 

Е С Е

Іван ЛЕЩУК
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За старозавітних часів окультизм був явним 
і  найнебезпечнішим ворогом Божого наро-
ду, тому легко простежити, що ідолопоклон-
ство – основна тема всіх пророків.

Оскільки ми живемо в новозавітні часи, то не зупи-
нятимемося на гріху Саула, на забороні під загрозою 
смертної кари займатися чаклуванням, віщуванням 
і  ворожінням. Наведу лише один текст, аби мати уяву, 
як Бог ставився і ставиться до цих справ у старозавіт-
ний час і зараз: «Нехай не знайдеться між тобою такий, 
хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, 
хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і  хто 
ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, 
і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто пи-
тає померлих. Бо гидота для Гос пода кожен, хто чинить 
таке, і через ті гидоти Гос подь, Бог твій, виганяє їх (не-
честиві народи  – В. Ц.) перед тобою» (Повт. 18:10–12). 

Ми також можемо й повинні визначити, що окуль-
тизм – це спілкування з ідолами (конкретніше, за сло-
вами Павла, з демонами, що стоять за ними) й обрáза 
Творця всього сущого, видимого й невидимого.

Павло пише коринтянам: «Тому, мої любі, утікайте 
від служіння ідолам. Кажу, як розумним; судіть самі, 
що кажу я. Чаша благословення, яку благословляє-
мо, – чи не спільнота то крови Хрис тової? Хліб, який 
ломимо, чи не спільнота він тіла Хрис тового? Тому що 
один хліб, тіло одне – нас багато, бо ми всі спільники 
хліба одного. Погляньте на Ізраїля за тілом: чи ж ті, що 
жертви їдять, не спільники вівтаря? Тож що я кажу? Що 
ідольська жертва є щось? Чи що ідол є щось? Ні, але те, 
що в жертву приносять “демонам, а не Богові в жертву 
приносять”. Я ж не хочу, щоб ви спільниками для демо-
нів стали. Бо не можете пити чаші Гос подньої та чаші 
демонської; не можете бути спільниками Гос поднього 
столу й  столу демонського. Чи ми дратуватимем Гос-
пода? Хіба ми потужніші за Нього?» (1 Кор. 10:14–22).

Перш ніж зробити невеликий аналіз цього питан-
ня, хочу навести одне правило, яке застосовується 
у вивченні віровчительської практики. Будь-яке твер-
дження віри, яке засновано на Біб лії, має містити: 

Т О Ч К А  З О Р У

Бо ми не маємо боротьби проти крови  
та тіла, але проти початків, 

 проти влади, проти світоправителів цієї 
темряви,  проти піднебесних духів злоби.

Ефесян, 6:12
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прообраз цього у  Старому Заповіті; пророцтво про 
нього у Старому Заповіті; згадку про нього в Євангелії; 
формулювання в  Посланнях; приклад застосування 
цього віровчительського твердження на практиці. Як 
це правило можна застосувати до нашого випадку?

По-перше: прообразом служіння визволення може 
бути вихід і звільнення з єгипетського рабства або ж 
очищення храму за часів Єзекії.

По-друге і по-третє: пророк Ісая говорить, а в Єван-
гелії описано, як Хрис тос посилається на ці слова: 
«А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про Ньо-
го рознеслась по всій тій країні. І Він їх навчав по їхніх 
синагогах, і всі Його славили. І прибув Він до Назарету, 
де був вихований. І  звичаєм Своїм Він при йшов дня 
суботнього до синагоги, і встав, щоб читати. І подали 
Йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши  ж Він книгу, 
знайшов місце, де було так написано: “На Мені Дух Гос-
подній, бо Мене Він помазав, щоб Добру Новину зві-
щати вбогим. Послав Він Мене проповідувати полоне-
ним визволення, а незрячим прозріння, відпустити на 
волю помучених, щоб проповідувати рік Гос поднього 
змилування”. І, книгу згорнувши, віддав службі й  сів. 
А очі всіх у синагозі звернулись на Нього. І почав Він 

ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ КОНТЕКСТ ТЕМИ

Чи не здається, що дуже багато людей було одер-
жимими за часів Ісуса Хрис та? Ми бачимо це чітко на 
сторінках Євангелій, хоча вони згадують далеко не 
всі випадки. Я  іноді ставив запитання: чому, здавало-
ся б, благовірні юдеї так часто ставали одержимими? 
Я  шукав відповіді у  фахівців з  історії Юдеї часів Дру-
гого Храму. Виявляється, що ідолопоклонство не було 
викорінено, і це видно в забороні поклонятися зіркам 
у раввіністичній літературі, у присутності знаків зодіа-
ку на мозаїці в синагозі в Дура-Европос (Месопотамія), 
в написах-присвятах поганським царям у синагогах ді-
аспори. Крім того, ввівши безліч заповідей, сучасни-
ки Ісуса Хрис та надавали деяким ритуалам магічного 
значення.

Одержимість або різні ступені обтяженості вияв-
лялися в усіляких формах. Цілковите поневолення ди-
яволом свідомості, волі та й самого життя, як у країні 
гадаринській.

Фізична недуга: «І навчав Він в одній з синагог у су-
боту. І ось там була одна жінка, що вісімнадцять років 
мала духа немочі, і була скорчена, і не могла ніяк ви-
простатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до Себе. 
І сказав їй: “Жінко, – звільнена ти від недуги своєї”. І Він 
руки на неї поклав, – і вона зараз випросталась, – і ста-
ла славити Бога! Озвався ж старший синагоги, обуре-
ний, що Ісус уздоровив у  суботу, і  сказав до народу: 
“Є шість днів, коли працювати належить, – приходьте 
тоді та вздоровлюйтеся, а  не дня суботнього”. А  Гос-
подь відповів і промовив до нього: “Лицеміре, – хіба ж 
не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола чи осла 
від ясел, і не веде напоїти? Чи ж цю дочку Авраамову, 
яку сатана був зв’язав вісімнадцять ось років, не нале-
жить звільнити її суботнього дня від цих пут?” А як Він 
говорив це,  – засоромилися всі Його супротивники. 
І  тішився ввесь народ всіма славними вчинками, які 
Він чинив!» (Лк. 13:10–17).

до них говорити: “Сьогодні збулося Писання, яке ви 
почули!”» (Лк. 4:14–21).

По-четверте: конкретне визначення віровчитель-
ського твердження, про яке говоримо, можемо наве-
сти з  Євангелія від Марка: «А  тих, хто ввірує, супро-
водити будуть ознаки такі: у  Ім'я Моє демонів будуть 
вигонити» (Мр. 16:17). Або з послання Павла до корин-
тян: «Іншому розпізнавання духів» (1 Кор. 12:10). Кла-
сичне місце про духовну боротьбу – з його Послання 
до ефесян: «Бо ми не маємо боротьби проти крови та 
тіла, але проти початків, проти влади, проти світопра-
вителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби»  
(Еф. 6:12).

По-п'яте: «І  Бог чуда чинив надзвичайні руками 
Павловими, так що навіть хустки й  пояси з  його тіла 
приносили хворим, – і хвороби їх кидали, і духи лукаві 
виходили з них» (Дії, 19:11–12).

Це вчення про служіння визволення. Нюансів може 
бути багато: скільки вчителів, стільки методів і концеп-
цій практичного застосування. Але все ясно: служіння 
визволення має всі необхідні для віровчительського 
твердження фактори.

Т О Ч К А  З О Р У
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Т О Ч К А  З О Р У

проповідує!” Це  ж робили якісь сім синів юдейського 
первосвященика Скеви. Відповів же злий дух і сказав 
їм: “Я знаю Ісуса, і знаю Павла, а ви хто такі?” І скочив 
на них чоловік, що в ньому злий дух був, і, перемігши 
обох, подужав їх так, що втекли вони з дому нагі та по-
ранені. І це стало відоме юдеям та гелленам, усім, що 
в Ефесі замешкують, – і острах напав на всіх їх, і слави-
лося Ім'я Гос пода Ісуса. І багато хто з тих, що ввірували, 
приходили, визнаваючи та відкриваючи вчинки свої. 
І  багато хто з  тих, що займалися чарами, позносили 
книги свої та й перед усіма попалили. І злічили ціну їх, 
і  вийшло на срібло п'ятдесят тисяч драхм. Так могуче 
росло та зміцнялося Божеє Слово!» (Дії, 19:11–20).

ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ТЕМИ

У післяапос то льській церк ві екзорцизм, тобто слу-
жіння визволення, зречення сатани, було частиною 
обряду прий няття до церк ви. Після навернення до 
Хрис та або ж принаймні перед хрещенням люди пуб-
ліч но зрікалися влади сатани.

Наведу лише одну цитату зі статті на цю тему: «Най-
давніший катехизис Дідахі містить учення про два 
шляхи: шлях життя і шлях смерті, де шлях життя – це 
життя з  Богом, за Його заповідями, а  шлях смерті  – 
шлях гріха й ідолослужіння. У чині зречення від сата-
ни хрещені підтверджують відмову від шляху смерті: 
“Відрікаюся від тебе, сатано, і всіх діл твоїх”, а в чині єд-
нання з Хрис том свідомо вибирають шлях життя: “По-
єднуюся з Тобою, Хрис те”. “Ідучи від сатани й наближа-
ючись до Хрис та, люди здійснюють таїнство покаяння” 
[Кочетков. Оголошення просвітлюваних, 44]. Чин зре-
чення від сатани та єднання з Хрис том – це послідов-
ність, яка є частиною таїнства покаяння».

Збереглося це в  обряді хрещення православної 
церк ви у  формі триразового запитання священника 
про зречення сатани та єднання з Хрис том перед са-
мим охрещенням.

Блокада органів чуття та можливості комунікації: 
«Тоді привели до Нього німого сліпця, що був біснува-
тий, – і Він уздоровив його, так що німий став говорити 
та бачити» (Мт. 12:22).

Зречення Хрис та: «Ісус же відказує: “Це той, кому, 
умочивши, подам Я  куска”. І, вмочивши куска, подав 
синові Симона,  – Юді Іскаріотському!.. За тим же ку-
ском тоді в  нього ввійшов сатана. А  Ісус йому каже: 
“Що ти робиш, – роби швидше”» (Ів. 13:26–27).

Вигнання бісів було звичною й цілком очікуваною 
частиною служіння Ісуса Хрис та: «А коли настав вечір, 
привели багатьох біснуватих до Нього, – і Він словом 
Своїм вигнав духів, а  недужих усіх уздоровив, щоб 
справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляю-
чи: “Він узяв наші немочі, і недуги поніс”» (Мт. 8:16–17). 
Або тут: «А як вечір настав, коли сонце зайшло, то ста-
ли приносити до Нього недужих усіх та біснуватих. 
І все місто зібралося перед дверима. І Він уздоровив 
багатьох, на різні хвороби недужих, і багатьох демонів 
повиганяв. А демонам не дозволяв Він казати, що зна-
ють Його» (Мр. 1:32–34).

Крім того, служіння вигнання бісів було доручено 
й апос то лам Ісуса Хрис та: «І Він ви йшов на гору, і по-
кликав, кого Сам хотів; вони  ж приступили до Нього. 
І  визначив Дванадцятьох, щоб із Ним перебували, 
і щоб послати на проповідь їх, і щоб мали вони владу 
вздоровляти недуги й вигонити демонів» (Мр. 3:13–15).

АПОС ТО ЛЬСЬКИЙ КОНТЕКСТ ТЕМИ

Служіння визволення було частиною місії Ісусових 
учнів, а потім і першої апос то льської церк ви.

«І Бог чуда чинив надзвичайні руками Павловими, 
так що навіть хустки й пояси з його тіла приносили хво-
рим, – і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. 
Дехто  ж із мандрівних ворожбитів юдейських зачали 
закликати Ім'я Гос пода Ісуса над тими, хто мав злих ду-
хів, проказуючи: “Заклинаємо вас Ісусом, Якого Павло 

«На Мені Дух Господній, бо Мене Він  
помазав... проповідувати полоненим 
визволення, а незрячим прозріння, 
відпустити на волю помучених...»

Луки, 4:18
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Вальдемар ЦОРН

Т О Ч К А  З О Р У

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ОБТЯЖЕНОСТІ

Оскільки прояви дуже різноманітні, наведу лише 
кілька найпоширеніших ознак окультно-обтяжених лю-
дей. Зазвичай, хрис тиян.

Порушення спілкування з  Богом. Хрис тияни або ті, 
хто збирається стати хрис тиянином, мають проблеми 
з читанням Біб лії. Вони почуваються незатишно під час 
Вечері Гос подньої, відмовляються молитися вголос або  
моляться загальними словами, уникаючи згадки імені 
Гос пода Ісуса Христа. Вони втратили інтерес до служін-
ня та людей, втратили силу віри або ж навіть саму віру. 
Демонів, зазвичай, не хвилює прихильність людини до 
будь-якої релігії.

Порушення психіки та моралі. Депресії й агресивна 
реакція на нешкідливі, здавалося б, речі, страхи, схиль-
ності та залежності, сексуальні збочення чи фантазії, су-
їцидальні думки.

Фізичні та психічні порушення. Слух і  зір поводять-
ся незрозумілим чином. Вегетативну нервову систему 
розбалансовано. Лікарі часто не спроможні поставити 
правильний діагноз.

Прояв окультних здібностей і  феноменів. Найчасті-
ше в домівках цих людей трапляються різні незрозумілі 
явища. Люди отримують здатність ясновидіння чи віщу-
вання тощо.

ПРАКТИЧНІ КРОКИ ДО ВИЗВОЛЕННЯ

Перешкодами на шляху того, хто бажає допомогти 
іншому звільнитися, є  дві великі проблеми: незнання 
(або нестача знань) і відсутність сили (або влади).

«Погине народ Мій за те, що не має знання: тому, що 
знання ти відкинув, відкину й  тебе, щоб не був ти для 
Мене священиком. А тому, що забув ти Закон свого Бога, 
забуду синів твоїх і Я» (Ос. 4:6).

Ми вже говорили про історичний контекст. У право-
славній традиції збереглися залишки досвіду служіння 
визволення, притаманні першій апостольській церк ві. 
Ми  ж з  усім нашим прагматизмом, що його викликало 
реформаторське богослов'я, «виплеснули з  брудною 
водою й дитя».

Найголовніша умова допомоги окультно-обтяженій 
людині – мати правильне уявлення про саму суть спра-
ви та займати тверду позицію в цьому питанні.

Щодо нестачі влади й сили слід сказати таке: ми ма-
ємо справу не з  прокламацією богословської істини, 
а з вторгненням на територію ворога, щоб звільнити на-
шого побратима з полону.

Тому слід запам'ятати коротке кредо духовного воїна:
• Глибоке усвідомлення того, що Хрис тос-Перемо-

жець живе в нас!
• Усвідомлення влади й повноважень, які нам дору-

чено!
• Сповнення силою згори!
• Служіння дарами, які дав Бог, харизмами.

Ми можемо розраховувати тільки на Гос пода та на 
дію Його Святого Духа. Наприклад, душеопікуну під час 
бесіди, зазвичай, спадає на думку запитати про те чи 
інше. Таким чином, Святий Дух підкаже подальші пра-
вильні кроки. 

ТРИ КОНКРЕТНІ КРОКИ ДОПОМОГИ

Перший: вислухати та зрозуміти проблему, ставлячи 
запитання, особ ли во щодо різноманітних захоплень, 
дитячих ігор.

Друге: пояснити Євангеліє та дізнатися про ставлен-
ня до нього. Якщо стосунки з Богом іще відсутні, необ-
хідно запропонувати визнати Ісуса Хрис та своїм Спаси-
телем і Гос подом.

Третій: запропонувати пройтись за списком можли-
вих окультних практик. Зробити це можна від ра зу або ж 
дати людині завдання додому з молитвою, щоб Гос подь 
Бог показав, де та проблема, що перешкоджає спілку-
ванню з Ним.

Друга бесіда, якщо було домашнє завдання, почина-
ється зі спільного зречення влади сатани. Конкретно та 
від ра зу від усього. Пункт за пунктом. Важливо слідкува-
ти, щоб нічого не пропустити. Цю зустріч, за можливо-
сті, проведіть у домі того, хто прагне звільнення, де слід 
звернути увагу на різні окультні предмети та книги, які 
потрібно знищити. Найкраще все від ра зу. Як це зроби-
ли ті, хто увірував, – про цей випадок написано у книзі 
Дії апос то лів: «І багато хто з тих, що займалися чарами, 
позносили книги свої та й перед усіма попалили…» Дух 
Святий не прос то так наводить ці приклади.

Іноді важливо помолитися над людиною з покладан-
ням рук, якщо вона знову присвячує себе Ісусу Хрис ту 
та служінню Йому.

Основна проблема того, хто бажає звільнитися, – пи-
тання віри. Утвердження у вірі – основна подальша ро-
бота душеопікуна.

Після настанови обов'язково запропонуйте відвіду-
вати якийсь біб лій ний гурток. Також важливо домови-
тися і про те, щоб той, кого опікують, потрапив у спри-
ятливе для нього середовище. Обов'язково – до церк ви.
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навіть ближчими. Було багато чого, 
що Марко не робив до моєї хвороби, 
оскільки він – кавказький чоловік. Уя-
віть, молодий чоловік, який втрачає 
дружину... Марко став для всіх таким 
великим прикладом! Він виявився 
справжньою міцною стіною. І  батьки 
також були величезною підтримкою. 
Мама, як сонце. За дверима вона пла-
кала, а  коли заходила до палати, то 
всміхалася, і… хотілося жити. Уночі 
я  лишалася сама й  чекала, щоб тем-
рява швидше минула. Тато не міг пі-
дійматися до реанімації, не мав сил. 
Щодня протягом кількох місяців си-
дів біля лікарні, в машині…

Свекруха досі мене носить на ру-
ках: «Альоно, відпочинь, сама зроблю». 
Вона стала справжньою другою ма-
мою. Багато що залежить від мудро-
сті свекрухи та невістки. Ці відносини 
можна і  потрібно формувати. Голов-
не, щоб усі сторони цього прагнули. 

Л
юди, які пережили  
смертельну хворобу,  
здобувають унікальний 

досвід – соціальний, особи-
стий і духовний.  
Альона Темирова – людина 
саме з таким досвідом. Вона 
співробітниця християнсько-
го радіо МСС у Владикавказі.

А чому діти віруючих батьків ма-
ють побувати на глибині гріховного 
світу? Я вважаю подарунком народи-
тись у  хрис тиянській сім'ї та жодно-
го дня не змарнувати без Бога. Бруд 
мене не торкався, бо змалечку знаю 
Гос пода, і в мене ніколи не виникало 
питання: існує Бог чи ні. Гос подь пра-
цює в дітях віруючих батьків особ ли-
вим чином, адже існує віра батьків. 
Проте дітям необхідно знайти свою 
власну віру. Я зав жди зростала з дум-
кою, що життя хрис тиянина – чудове 
та цікаве. 

Альоно, розкажи, в якій сім'ї ти 
народилася й виросла.

Я народилася 1986 року в родині, 
в якій тато – Пет ро Анатолійович Лу-
ничкін  – пресвітер церк ви, а  мама  – 
помічниця чоловіка-служителя. Наш 
дім зав жди був для всіх відчинений, 
наповнений людьми, а  нас, дітей, 
було шестеро, сьому дівчинку вдоче-
рили. Чудова багатодітна сім'я служи-
телів Божих.

Нині нерідко можна чути іро-
нію на адресу дітей із віруючих 
сімей. Навіть вигадали термін 
ДВР (де ти верующих родителей, 
рос. абр. – Прим. ред.). Вважаєть-
ся, що вони не настільки гостро 
переживають своє навернення до 
Бога, ніж ті, хто при йшов зі світу, 
пізнав глибину падінь. Чи згодна 
ти з цим?

Розкажи про свою сім'ю, чолові-
ка та дітей.

Мій чоловік за національністю осе-
тин, я – росіянка. На Кавказі сім'ї вели-
кі. З головою сім'ї живуть мама та не-
заміжні сестри. Сім'я Темирових дуже 
дружна. Для мене привілей  – увійти 
до такої родини. Не всі були віруючи-
ми, коли ми побралися, а  ось зараз 
увірували всі. Маю чудову свекруху, 
прекрасного чоловіка та двох діток. 

Що трапилося дев'ять років 
тому?

Щоразу, коли згадую про це, ме-
не переповнюють емоції! Якось, 7 ве-
ресня 2012 року я вирушила до полі-
клініки, а  повернулася додому лише 
за рік. Навіть припустити не могла, 
що в мене виявлять 12-сантиметрову 
пухлину, лімфому Неходжкінську Б,  

великоклітинну, 4-ої стадії (хто чи-
тає, хай зрозуміє!). Я  пройшла шість 
курсів хімієтерапії. Не могла ходити, 
схудла на двадцять кілограмів і  пів 
року не розмовляла. Одне з найбіль-
ших випробувань – це втрата голосу. 
Я  працюю на хрис тиянській радіо-
станції, тож голос був інструментом 
мого служіння. Пам'ятаю ночі, коли 
я не спала й перебувала віч-на-віч із 
Богом. (Сльози на очах.) Ці моменти 
були найскладнішими та найблаго-
словеннішими, бо я  відчувала Божу 
присутність. Не чула голосу Бога, але 
всією своєю сутністю розуміла, що Він 
поруч, підтримує, проходить усі болі, 
через які я проходжу. Ті дні – постійна 
боротьба за життя.

Поруч була моя сім'я. У палаті  мене 
постійно запитували: «Чоловік-кав-
казець тебе ще не покинув?» Багато 
сімей розпадається, не витримуючи 
випробувань. А ми з чоловіком стали 
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На радіо часто телефонують слухачі, 
які мають проблеми в  сім'ї, постійно 
сваряться. А ми живемо в мирі. Звіс-
но, іноді складно буває, нас у  домі 
дванадцять осіб, але все одно панує 
мир.

Моя церква багато постувала, мо-
лилася. Я вкоренилася у тих знаннях, 
почуттях, які були. Особисто пережи-
ла спілкування з  Богом. У  ДВР-івців 
воно відбувається в іншій формі. Теж 
у цікавій і захопливій. (Сміється.)

Як ти пережила той момент, 
коли озвучили діагноз?

Я була майже при смерті, кололи 
сильні знеболювальні, кілька тижнів 
не могли поставити діагноз. Коли чо-
ловік повідомив, що в  мене онколо-
гія, я  сказала: «Слава Богу, нарешті 
почнуть лікувати!» Невідомість – най-
гірше.

шлях  – земний, де діти, сім'я. Я  про-
сила Бога про можливість виховати 
дітей. (Сльози на очах.) Обидва варі-
анти мене влаштовували. Залишалося 
питання: для чого все це?

Не встигла одужати, як мені поча-
ли писати люди з онкологією, і я їх під-
тримувала. Уже дев'ять років Гос подь 
посилає таких людей. Це подарунок, 
коли я можу служити людям для Ньо-
го. Багато хто не хоче згадувати лікар-
ню, минуле. А я – навпаки, хоч кожне 
спілкування з  хворим знову змушує 
мене в це зануритися. Але я вважаю, 
що прос то зобов'язана за подароване 
життя, за Божу милість свідчити лю-
дям про Нього. Це моє нове служіння. 
Тому ні образи, ні страху, ні агресії не 
було. Уночі були чудові моменти, коли 
разом із Богом слухала Біб лію в аудіо-
форматі, пісні Дарини Кочанжі, радіо 
МСС. У ті моменти мої стосунки з Бо-
гом були надзвичайно близькими. 

Що змінилося у  твоєму став-
ленні до віри? Чи була образа, 
можливо, страх? Чи запитувала: 
чому це сталося зі мною? Або щось 
по дібне?

Я часто читала Книгу Йова. Його 
життя – чудовий приклад. Адже коли 
ти проходиш схожим шляхом, то ро-
зумієш, що Гос подь тебе шліфує. Од-
ного разу, коли було дуже важко – три 
доби не спала, їсти не могла, – я ска-
зала: «Гос поди, або Ти несеш мене на 
руках і я відчуватиму Твою підтримку, 
або я без Тебе нікуди не йду». Я про-
кинулася вранці та зрозуміла: Гос подь 
оновлює сили, і я знову почала боро-
тися. Батько сказав: «Житимемо од-
ним днем. Ми прожили день, і  слава 
Богу!» За кожен день дякували, зна ли, 
в Бога два шляхи. Перший – вічність, 
я  до неї готова. Вічність  – це чудо- 
во, я про це чула змалку. Був і другий 
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Чи можеш розповісти про най-
кризовіший момент?

Я вже про нього розповіла. Це було, 
коли я сказала Богу: «Ти мене на руках 
неси, бо сама я більше не можу».

Коли тобі стало легше?

Коли ми вирішили, що живемо од-
ним днем, коли вирішили радіти кож-
ному дню. Ти не думаєш про майбут-
нє, про нього взагалі не варто думати. 
Перед хворобою ми мали плани: до-
будувати будинок, діти… А  я  вранці 
відвела дитину в садок і повернулася 
додому лише за рік. Я  зрозуміла, що 
плани  – це, можливо, навіть смішно, 
бо ми плануємо, а Гос подь порядкує. 
Втіха приходила, коли вечорами мо-
лилася в лікарні за цілий список хво-
рих, які зі мною лежали. За кожного, 
хто мені допомагав. Прекрасний час!

Чи знадобився твій важкий дос-
від у сьогоднішньому служінні?

Такий досвід неабияк затребува-
ний. Є  невіруючі люди, які мені пи-
шуть, їх багато. Якось зателефону-
вала жінка: «Я  жодного разу не чула 
вашого радіо, не знаю, хто ви, але 
мені дали ваш номер телефону». Ми 
півтора року спілкуємося. Ця жінка 
пройшла кілька курсів хімієтерапії, 
була на Великдень у церк ві. Зараз та-
ким чином підтримую сімох.

Запитання ставила 
Надія ОРЛОВА

Що б ти хотіла сказати чита-
чам журналу «Віра і життя»?

Якщо ви на одрі хвороби, Гос подь 
вас не залишив, Він поруч. Перевіре-
но на власному досвіді. Потрібно дати 
Йому можливість працювати у вашо-
му житті. І головне – не зневірювати-
ся. За цей час можна відпочити від 
справ, читати книжки. Я давно мріяла 
перечитати книги «Війна і мир», «Бра-
ти Карамазови». Включала аудіо й не-
відривно слухала книжки. Зрозуміла, 
що цей час треба використовувати 
з  розумом, на щось доб ре. Часу на 
депресію не було. Якщо через нашу 
хворобу увірує хоча  б одна людина,  
то це вже того варте. Це головне на-
ше призначення.

Давно хотіла написати до редакції 
журналу, подякувати всім за молит-
ви. Якось у Черкеську підійшла жінка: 
«Я прочитала в журналі “Віра і життя” 
про Альону Темирову й  уже багато 
років молюся за її здоров'я. Не знаю, 
як її життя». Я розплакалася, бо жінка 
підійшла саме до мене: «Я і є та Альо-
на». Ми обійнялися, наче все життя 
знали одна одну.

Тож завдяки вам, вашим молит-
вам, я  у  служінні. У  мене цілковита 
ремісія, Гос подь повністю зцілив. Мої 
дітки ростуть зі мною, чоловік поряд. 
Я вдячна, що читачі журналу об'єдна-
лися, стали однією сім'єю та не байду-
жі до тих, про кого тут пишуть. Дуже 
дякую! Усім Божих благословень! 

Мені зателефонувала одна люди-
на на радіо: «Альоно, я  раніше тебе 
слухав і  думав: “Чого вона може на-
вчити  – молода, без досвіду?” А  ти 
довела, що віруючі люди не зав жди 
зневірюються й відходять від Бога під 
час випробувань. Спасибі тобі».

Доки хворіла, довго не була в церк-
ві. Була геть слабенькою, волосся не-
ма, а потім прийшла на Різдво. Щасли-
ва! Сестра з іншої церк ви каже: «У нас 
запитують: за що їй, молодій, таке 
покарання Бог послав?» Я  відповіла: 
«Якби Гос подь карав за кожну прови-
ну, ніхто не був би живий». Потрібно 
чітко знати, що це не покарання. Жо-
ден батько не карає так свою дитину. 
А  Гос подь нас любить набагато біль-
шою любов'ю, ніж будь-хто. Потрібен 
час, аби зрозуміти, навіщо це. Відпо-
відь точно прийде.

Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ' Ю
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Валерій ТОЛКАЧОВ
Публікується з дозволу газети «Мирт», https://t.me/gazetaMirt

ершим захопленням мого життя було навернен-
ня до Хрис та в  16 років. Я був переконаним ате-
їстом, коли почав читати Священне Писання, але 

поступово усвідомлював реальність Божого буття, від 
якого мені ніяк не вдавалося відвернутися. Були роздуми, 
страждання, а потім – молитва покаяння й нове життя, що 
наповнило мене радістю і навіть захватом. 

Добре пам'ятаю, як складно було стримувати сльози 
під час співу у церк ві, коли лунали слова молодіжного гім-
ну: «Гос поди, так дивно, що я жив, Тебе не знаючи». Те, що 
я тоді набув, не можна було порівняти з будь-яким іншим 
моїм досвідом. Це була перша справжня радість у моєму 
житті – радість від навернення до мого Гос пода і Спасителя.

Друга щира радість прийшла в  моє життя через п'ят-
надцять років, коли Бог дозволив займатися церковною 
реабілітацією наркоманів та алкоголіків й організувати не-
далеко від рідного міста Виборга Дім надії. Центр реабілі-
тації допомагав чоловікам і жінкам, які потрапили в пастку 
залежності, вибратися на волю. Це сталося 2006 року, п'ят-
надцять років тому.

Озираючись, розумію, що служіння реабілітації стало 
другим за значущістю джерелом глибоких радісних пере-
живань мого серця. Чи могло бути інакше? Люди приїж-
джали в центр ущент спустошеними. З порожніми очима, 
хворі, наповнені гріхом. А Бог протягом програми творив 
у  їхніх життях явні чудеса. Перетворював, відновлював 
у них не лише людський образ, а й Свій, Божий.

Пригадую ситуацію, коли віз у Дім надії чоловіка, який 
був дуже поганим. Це стосувалося не лише самопочуття, 
а й морального стану. Слизький, лукавий, він викликав до-
сить гидливе почуття, якого я ніяк не міг позбутися. Пам'я-
таю, якось я підійшов до керівника програми й щось таке 
наговорив: ніби треба його відправляти кудись, бо він тут 
усе зіпсує, а ми самі йому навряд чи зможемо допомогти... 

Насправді це був урок і Божий докір особисто мені, бо той 
чоловік, який викликав тоді такі неприємні відчуття, сьо-
годні живий. Він увірував у  Хрис та. Має чудову дружину 
та дітей, щиро служить Гос поду і  приносить доб рі плоди.

Згадуючи про це, я докоряю собі за маловір'я. Адже 
стільки разів я  бачив Божу силу  – велику, дивну, що діє 
в масштабах значно грандіозніших, ніж я міг би припусти-
ти. Після того випадку я  зарікся ставити на людях хрест. 
Бог здатний на те, що ми навіть уявити не можемо.

У цьому й полягає друга радість мого життя. Бог за Сво-
єю милістю дозволив мені стати свідком, мабуть, не однієї 
сотні таких чудес. Іноді ловлю себе на думці, що я навіть 
звикаю до них.

Дивлюся на чергову долю, таємниче перетворену, й ті-
шуся: «Ось воно, “звичайне” диво. Бог так славно й диво-
вижно все змінює!» І навіть не віриться, що мені пощастило 
стояти поряд. Бачити ці великі Гос подні чудеса. І до того ж 
бути маленьким інструментом у Божих руках, здійснюючи 
свою частку праці в Домі надії.

За роки роботи, а нам уже п'ятнадцять, у центрі ство-
рилася чудова команда співробітників. Усі з  «ко лиш ніх», 
усі самі вийшли з болота хімічної залежності та знають, як 
там бути, але завдяки цьому досвіду можуть із турботою та 
співчуттям допомагати іншим.

Двері Дому надії відчинено! Знаєте когось, хто потре-
бує допомоги? Не соромтеся написати або зателефону-
вати нам. Бог готовий зробити чергове «звичайне» диво 
через вас!

С В І Д Ч Е Н Н Я
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Вітаю вас, друзі!
Хочу поділитися тим, що відбува-

ється в моєму житті та служінні. До 
пандемії, крім служіння пастора, я за-
ймався навчальною роботою, викла-
даючи хрис тиянську етику в школах 
Придністров'я та півдня України. З по-
чатком пандемії це стало неможливим, 
тому я сконцентрував свою роботу на 
пасторському служінні. Основний ак-
цент я зробив на учнівстві, проповіді 
Євангелія і душеопікунстві. Моїм пал-
ким бажанням є проповідь Євангелія 
словом і ділом, аби люди у своєму жит-
ті знаходили Хрис та.

Хочу навести декілька прикладів, 
як наш Господь діє через проповідь 
Євангелія.

У вересні в нашій церк ві буде вод-
не хрещення. Шестеро осіб готуються 
до цієї події. Один із братів, Вадим, 
у минулому був бандитом, дванад-
цять років відсидів у в'язниці. Після 
останнього визволення почав силь-
но пиячити. Так Вадим став безхать-
ком. У такому стані я познайомився 
з ним, привіз його до Будинку молит-
ви й дав можливість помитися, пого-
литися та переодягнутися в чистий 
одяг. Після цього його нагодували, 

і він отримав постіль із чистою білиз-
ною. Наступного дня я розповів йому 
Євангеліє та пояснив свою допомогу 
тим, що Ісус його любить. Цілий рік 
ми за нього молилися, навчали Слова 
Божого, годували й одягали. Настав 
час, Вадим щиро покаявся і тепер 
дуже хоче прий няти водне хрещення, 
служити лише Гос поду.

Я також дізнався, що родина Ва-
дима, дружина Наталія та син Свя-
тослав, живуть дуже бідно. Вони були 
безробітними. Гос подь спонукав мене 
піти до них і при нес ти пакет продук-
тів від місії «Свет на Востоке». Вони 
були дуже здивовані таким вчинком 
і почали цікавитися мотивами цієї 
допомоги. Я розповів їм Євангеліє, 
запросив до церк ви. Вони прийшли 
на зібрання пів року тому, відтоді не 
пропускають жодного служіння, по-
каялися всією сім'єю, а зараз прохо-
дять заняття з підготовки до водного 
хрещення.

У нашому селищі є одна жінка, яка 
сильно пиячила, а слова про Гос пода 
на неї ніяк не впливали. Бог дав мені 
бажання купити продукти від місії 
«Свет на Востоке» та піти до неї до-
дому – благословити їжею. Жінка 
продукти взяла, однак слухати нічого 
не захотіла. Я залишив їй на тумбочці 
Євангеліє, журнал «Віра і життя» та із 
сумним серцем пішов.

На наступне служіння до нас при
йшов тридцятирічний чоловік, інва-
лід. Сергій (так його звуть) виявився 
сином тієї жінки. Коли я приходив до 
них, він, як з'ясувалося, був у сусід-
ній кімнаті й чув нашу розмову. Після 
того як я пішов, він узяв із тумбочки 
Євангеліє та журнал, почав їх читати. 
У нього з'явилося бажання прийти на 
служіння та послухати Слово Боже.

Сергій покаявся і має намір прий
няти водне хрещення. Увесь цей час 
він молиться за свою маму. Вона та-
кож почала разом із ним приходити 
на зібрання. Жінка ще не покаялася, 
проте п'є вже набагато менше. Сергія 
це дуже надихає. Він бачить, як Гос
подь працює в серці його мами, й ві-
рить, що незабаром вона таки навер-
неться до Бога.

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

28 2w2022

sns_vig_2022.2_ukr.indd   28sns_vig_2022.2_ukr.indd   28 02.02.2022   14:07:0202.02.2022   14:07:02



Усі ці та багато інших свідчень ме 
не надзвичайно підбадьорюють, зміц
нюють віру та посилюють бажання 
продовжувати служіння.

Щороку ми проводимо дитячі та-
бори. Дванадцять років поспіль у ці 
табори приходила дівчинка Оля. Нині 
їй уже сімнадцять років. Вона почала 
регулярно приходити на зібрання. Ді-
вчина має дар писати вірші.

Поділюся тим, як минув дитячий 
табір цього літа.

Ми дуже переймалися, що в умо-
вах жорсткого контролю та каранти-
ну нам узагалі не дозволять проводи-
ти захід, однак довірилися Гос поду 
та розпочали табір. До нас прийшло 
125 дітей, і всі вони були дуже щасли-
вими. Бог благословив нас чудовою 
погодою! Коли навколо вирували до-
щі та бурі, над нами світило сонце! Усі 
це бачили й розуміли, що це – Божий 
захист і благословення.

Тема табору – «Таємниця успіху», 
головний герой – Йосип. Щодня до 
дітей приходив цей біб лій ний персо-
наж у кольоровому вбранні та розпо-
відав свою історію успіху. Діти уваж-
но його слухали, вивчали напам'ять 
вірші з Писання, а вдома переповіда-
ли батькам ці історії. Ми з дітьми ро-
били різні поробки, проводили ігри, 
конкурси, співали пісні, пригощали їх 
різними смаколиками й обідами. На-
прикінці табору дітям запропонува-
ли покаятися та довірити своє життя 
Ісусу. Дякуємо Богові, що майже сто 
дітей вийшли на покаяння й моли-
лися, щоб Ісус увійшов у їхні серця. 
Останнього дня відбувся ярмарок, на 

якому діти на зароблені «лепти» ку-
пували собі іграшки, солодощі тощо. 
На ярмарку ми виставили десять Біб
лій, призначивши за них максималь-
ну ціну. На превеликий подив, були 
діти, які погодилися віддати всі свої 
заощадження заради Слова Божого. 
Бачачи таке прагнення, ми поверну-
ли дітям кошти, а Біб лії подарували, 
тож щасливі дітлахи могли купити на 
свої гроші будьщо інше.

Один із хлопчиків, Юрко, після та-
бору написав нам такі слова: «Дякую 
вам дуже, що наставили мене на шлях 
віри, подарували Біб лію та показали, 
як зав жди бути з Богом. Ви дуже змі-
нили мій світогляд, я вдячний вам». 
Такі повідомлення вартують усіх ви-
трачених нами зусиль. Слава Ісусу!

Також хочу поділитися ще одним 
особливим благословенням. Раніше 
я писав про сім'ю Сашка та Лариси, 
в яких забрали та віддали до інтер-
нату п'ятьох дітей через те, що їхній 

будинок був у жахливому стані. Тож 
місія «Свет на Востоке» вирішила 
допомогти цій сім'ї, і з Божою до-
помогою ми завершили ремонт. Ми 
привели до ладу дві кімнати, кух-
ню, провели воду, встановили кран 
із гарячою та холодною водою, по-
ставили шафи та ліжка для дітей, 
а також меблі на кухні. Це було дуже 
складне завдання, і нам знадобило-
ся понад шість місяців, аби все за-
кінчити. Потім ми писали звернен-
ня до різних інстанцій із проханням 
повернути дітей батькам. Протягом 
усього проєкту ми молилися, й за 
дев'ять місяців діти таки поверну-
лися в сім'ю! Слава Богу! Як потім 
з'ясувалося, якби ми запізнилися на 
три місяці, то батьків би позбавили 
батьківських прав, а дітей назав жди 
забрали б від рідних. Ми цього не 
знали, але Гос подь ніколи не спіз-
нюється, Він усе контролює. Наразі 
Лариса з дітьми постійно ходить на 
богослужіння. Вона покаялася й за-
просила Хрис та у своє серце, а потім 
охрестилася.

Дуже вам вдячний, друзі, за вашу 
підтримку й молитви! Для мене ви є 
великим благословенням. Молюся за 
вас і прошу Гос пода, щоб Він у всьому 
вас благословляв. Прошу вас молити-
ся й за мене, щоб Гос подь давав му-
дрості у служінні й у проповіді Єван-
гелія словом і ділом. Благословінь 
вам! 

З повагою 
ваш місіонер Сергій БОТЕЗ

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

Дякую за журнал «Віра і життя», який став для ба-
гатьох благословенням. Мені зараз за вісімде-
сят. Завдяки публікаціям у журналі маю духов-

ну їжу. Я радію його духовності та широті тематичного 
охоплення матеріалів.

Хай благословить Гос подь і надалі ваш журнал, аби 
він проливав світло на істини Священного Писання!

Олександр ГОХАН, Ізраїль

РАПТОМ ЗАДЗВОНИВ ТЕЛЕФОН

Д орога редакціє улюб леного журналу «Віра 
і життя»!

Я довго вагалася написати вам, але по-
тім усе ж таки зважилася. У першому номері жур-
налу за 2021 рік, який присвячено темі шлюбу та 
сім'ї, прочитала, як сатана, ворог душ людських, 
щосили намагається зруйнувати подружні пари, 
зокрема й  хрис тиянські. На жаль, і  мій шлюб за-
знав аварії.

Я навернулася до Бога у  двадцять вісім років. 
Вийшла заміж за віруючого. Ми народили п'ятеро 
дітей, яких від дня їхнього народження приноси-
ли до церк ви на благословення та посвяту Гос
поду. Ми прожили з чоловіком тридцять два роки.

Коли ж чоловік повідомив про розлучення, мій 
світ похитнувся. Мені здалося, що земля зрушила 
зпід ніг. Я пережила сильний стрес. Почала шука-
ти шляхи розв’язання цієї проблеми. Їздила щови-
хідні до хрис тиянського будинку відпочинку, ба-
гато молилася, постувала. Перечитала двічі книгу 
«Як повернути чоловіка». Прислухаючись до порад 
автора книжки, я  просила в  чоловіка прощення, 
освідчувалася йому в коханні, хоча водночас від-
чувала сором, біль і  приниження. Проживши ра-
зом стільки років, я прос то не могла собі уявити, 
що ми розлучимося, що він розлюбить мене й піде 
до молодої, красивої жінки, яка пообіцяє йому ку-
пити будинок і почати з ним нове життя.

І треба  ж було такому статися, що тоді донька 
подарувала нам сімейну фотографію в  рамці, яку 
я повісила в коридорі. Та щоразу, проходячи повз 
неї, я відчувала, як усередині мене все закипало. 
Якось, не витримавши, я зняла фотографію і зама-
лювала обличчя чоловіка чорним фломастером. 
А потім мене наче прорвало, і я вже не могла зу-
пинитися. Я  замалювала і  своє обличчя теж. «Ти 
страшна, нікчемна, нікому не потрібна», – доріка-
ла я собі, не пам'ятаю вже, подумки чи вголос.

Наслідки не забарилися  – я  захворіла. Захво-
рювання аутоімунне, від якого імунна система 
руйнує внутрішні органи. Почалися ускладнення, 
лікарі призначили низку обстежень. Три дні я ні-
чого не могла та й не хотіла робити. Думала, якщо 
й помру, то невелика втрата, ніхто мене не згадає, 
не заплаче, бо я нікому не потрібна.

Але раптом задзвонив телефон. То була сестра 
з Росії. Я розповіла їй свою ситуацію. Вона слізно 
вмовляла мене виборювати своє життя. Почала 
переконувати виправити все те, що я наробила, – 
відновити зіпсовану фотографію. Я  сказала, що її 
неможливо відновити. У  відповідь вона заявила: 
«Отже, намалюй! Псувати змогла  – зумій і  відно-
вити!» І я послухалася.

«Гос поди, – молилась я, – прости мені цей учи-
нок! Збережи та помилуй мого чоловіка, дай йому 
здоров'я. І  якщо він не захоче зі мною жити, дай 
сили жити далі й бути щасливою. Дякую Тобі, що 
Ти пролив Свою святу кров за мене, простив мої 
гріхи, очистив мене, освятив, назвав Своїм дитям; 
що любиш мене такою, якою я є. Допоможи мені 
в цьому не сумніватися. Хочу жити, щоб славити 
Тебе, молитися за своїх рідних і  близьких. Ворог 
намагається занапастити, посіяти невпевненість 
і зневіру. Але Ти, Гос поди, – Переможець! Дай мені 
сили чинити опір дияволу та допоможи долати 
труднощі як доб рий і вірний воїн Хрис та». Пізніше 
я таки намалювала на папері себе й чоловіка за-
мість зіпсованої фотографії.

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В

30 2w2022

sns_vig_2022.2_ukr.indd   30sns_vig_2022.2_ukr.indd   30 02.02.2022   14:07:0402.02.2022   14:07:04



с. 2  © Roman Sakhno / shutterstock.com
с. 4  © Lumo Projects / lightstock.com
с. 6  © Таємна вечеря. Художник: Карл Блок
с. 8  © Жаль Юди. Художник: Хосе Феррас де 
Алмейда Жуніор 
с. 9  © Scott Maxwell LuMaxArt / shutterstock.com

с. 10  © Lara Barrett / shutterstock.com
с. 12  © Ollyy / shutterstock.com
с. 17  © 4153195 / shutterstock.com
с. 18  © JHDT Productions / shutterstock.com
с. 21  © sts / shutterstock.com 
с. 23  © Clara / 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
Олена Зенченко
Анна Назаренко
Ірина Савченко
Олег Блощук (переклад віршів з російської)
Микола Давидюк
Вальдемар Цорн

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

серія КВ, № 23369-13209ПР від 24.05.2018.

Передплатний 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 в 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 передплату на журнал, надсилати листи 
і матеріали можна за будь-якою з наведених адрес.

Пожертвування можна надсилати за наступними реквізитами:
РО «УМТ "СВІТЛО НА СХОДІ"»,

IBAN: UA383052990000026006000117462 
АТ КБ «Приватбанк» м. Києва
Код ЄДРПОУ / ІНН: 14300272.

У призначенні платежу вказати:
«Пожертвування на журнал ... (назва журналу)…».  

ПІБ, адресу і номер телефону отримувача журналу.

Пожертвування із західних країн можна надсилати 
чеками на адресу редакції в 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», 2022. 

ISSN 1610-9120 

Номер підписано до друку 02 лютого 2022 року. 

Надруковано ООО «Новий друк»,

вул. Магнітогорська, 1, м. Київ, Україна, 02094. 

На обкладинці: 
© Anastazzo/ shutterstock.com

sns.org.ua

ВІРА І ЖИТТЯ
Я вже тривалий час перебуваю на лікарняному. Проходжу курс лі-

кування та їжджу на очні процедури. У мене на одному оці виявили 
тромбоз. Є небезпека відшарування сітківки, що загрожує сліпотою.

Але вірю, що Гос подь відновить мене як фізично, так і духовно.
Катерина Н., Німеччина

СЛАВА БОГУ!

Д орога редакціє журналу «Стежинка»!
Мене звуть Андрій, мені тринадцять років. Живу в селі, ходжу 

до сільської церк ви. У нас велика церк ва. Відвідую гурток «Юний 
проповідник», і вже тричі проповідував у церк ві. Люб лю читати книжки. 
Узимку, коли немає роботи по господарству, дуже багато читаю. За три 
зими прочитав сто тридцять шість книжок.

Від початку літа хочу давати десятинні пожертвування на вашу редак-
цію. Мрію стати пожежником.

Едвардові одинадцять років. Він нещодавно поїхав жити до Києва. Я по 
інстаграму надсилаю йому фото із завданнями до курсу «Йди за мною», 
а він надсилає мені відповіді. Едвард попросив написати про нього. Він 
мій двоюрідний брат. Любить риболовлю, як і я. Ми разом читаємо ваші 
книги. Гуляємо у школі, робимо капкани для фазанів. Їх тут дуже багато.

Йосипу вісім років. Він теж ходить до церк ви, а  також до недільної 
школи. Любить ходити з нами на риболовлю. Читати не дуже любить, але 
вашу книгу прочитав. Ще він полюбляє кататися на велосипеді.

Від усіх нас велика подяка за книжки. Уже всі прочитали.
Нехай Бог вас благословить!

Андрій ФЕЛЬЦАН, Україна

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В

1. На Єфремовій горі (Нав. 24:29–30).   

2. Відібрав виноградник, убив його  

(1 Цар. 21:1–13). 3. Єзекія (2 Хр. 29:30). 4. Під час 

відновлення Єрусалимського храму (Езд. 3:11–13).  

5. У Книзі пророка Ісаї, 38:8. 6. Петро, Яків та Іван (Мк. 5:36–42).  

7. Апостол Павло (Дії, 14:19–20). 8. Клавдій Лісій (Дії, 23:12–26).  

9. Петро (1 Пет. 1:24). 10. Апостолу Петрові (2 Пет. 1:14).
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