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К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

освітлює всі сфери життя. Це прино
сить нам заспокоєння і мир.

Фактично фундаментальна тема 
відносно нашого спасіння. 

Щодо сьогодення в Україні світло 
й темрява дуже очевидні. Я буквально 
відчуваю цей подих не тільки темно
го, а й чогось гнітючого затхлого, що 
прийшло в наш край.

Є воїни світла і є диявольська бри
дка навала темряви. 

Але поява бодай маленького світ
ла знищує всяку темряву. 

Світло за своєю природою знищує 
всяку темряву, і це теж нас дуже під
бадьорює.

Слава нашому Гос поду, тому що від 
Нього світло життя й пе ремоги.

Тому бажаю 
всім насолоди та 
збагачення від 
роз думів на цю 
тему.

 сказав Бог: Нехай буде світло! 
І постало світло1». Так уперше ви
никає поняття «світло».

«Безодню вкривала темрява, а Дух 
Божий ширяв над поверхнею води... 
І відділив Бог світло від темряви», – слова 
з першої книги Біб лії, початок творіння.

Віднині існує світло й темінь.
Темрява некомфортна, страхіт

лива – світло приємне, лагідне, жит
тєдайне. У  темряві все викривлене, 
неясне. У  світлі реальність є  такою, 
яка вона є насправді.

Це ми говоримо про фізичне світ
ло, і воно за своєю суттю, за значен
ням – неймовірно важливе. Без світла 
відсутня абсолютна більшість форм 
життя, немає реального сприй няття 
всього.

Є духовне світло і духовна темря
ва. Світло ніколи не може співіснува
ти з темрявою. Де з’являється світло, 
там уже немає темноти.

У духовному сенсі гріх  – це жах
лива темрява, набагато страшніша за 

1 Переклад Р. Турконяка. 

фізичну. Від темряви гріха все стає не
справжнім, спотвореним.

Гріховну темряву не можна осві
тити, прогнати найпотужнішим про
жектором, найпотужнішим джерелом 
світла.

Єдине світло, яке просвітлює цю 
темряву, – Хрис тос. В Євангелії від Іва
на (8:12) Хрис тос каже: «Я – Світло для 
світу».

У цьому світлі не тільки справжня 
реальність, а й нове ЖИТТЯ. «У Ньому 
було життя, – і життя було Світлом лю
дей» (Івана, 1:4).

Неможливо вийти з  темряви без 
просвітлення Хрис том. Не існує справ
жнього життя у світлі поза Ним.

Темрява і світло – абсолютні анти
поди. Хрис тос – Єдиний Визволитель 
із безодні гріха. Куди приходить Він – 
зникає темрява і страх.

Наявність світла  – це відсутність 
темряви…

Пишу ці рядки з великою радістю 
і трепетом. Адже нам сповіщене Бо
жественне світло життя. І це не прос то 
теологічне поняття, а те, що реально 
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Микола ВОДНЕВСЬКИЙ

О друзі всі хорошії,
Зміцняйте коло рук!
До вас з рясною ношею
Я знову йду як друг.

І істину розсіяним
Несу по всій землі.
О, скільки не засіяно
Хороших є полів!

А як шляхами човгаю
Я десь по цілині,
Веду розмови довгії
Про далі неземні.

В служінні я не стомлююсь,
І тризн не маю я.
Несе ж бо Вістку добрую
Вам «Віра і життя».

А істину призначено 
Мені в віршах нести.
Не все насправді втрачено
Для вірних і простих.

Я в кожному часописі
Несу вам радість дня.
Тож в мене від тих дописів
Велика вже рідня.

Я не хвалюсь звитягами.
Що слава світу? – Мить!
Хай Боже світло спрагненим
З цих сторінок бринить.
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важлива подія, що всі писарі Слова 
Божого говорять про нього. Вони 
намагаються пояснити мету, для 
якої Хрис тос прийде знову, опису
ють славу Його пришестя і наслідки, 
пов’язані з появою Ісуса.

«Бо прийде Син Людський у славі 
Свого Отця з Анголами Своїми, і тоді 
“віддасть кожному згідно з  ділами 
його”» (Мт. 16:27). «Ось прийде Гос
подь, Бог, як сильний, і  буде раме
но Його панувати для Нього! Ось із 
Ним нагорода Його, а перед облич
чям Його – відплата Його» (Іс. 40:10). 
Тоді кожного, хто вірує в Нього, буде 
щедро нагороджено за всі труднощі 
й поневіряння, які доводилося тер
піти в житті.

В іншому місці Писання Спаси
тель говорить: «Нехай серце вам не 
тривожиться! Віруйте в Бога, і в Мене 
віруйте! Багато осель у  домі Мого 
Отця; а  коли  б то не так, то сказав 
би Я вам, що йду приготувати місце 
для вас? А коли відійду й приготую 
вам місце, Я знову прийду й заберу 
вас до Себе, щоб де Я – були й ви»  
(Ів. 14:1–3). «І  пошле Анголів Сво
їх Він із голосним сурмовим гуком, 
і зберуть Його вибраних – “від вітрів 

араз важко знайти люди
ну, яка не мріяла  б про 
кращий, більш доскона
лий світ. Чи настане взага

лі такий час, коли найзаповітніші мрії 
людини про ідеальний світ і  щастя 
здійсняться?

Шлях людства вистелений роз
битими мріями, сподіваннями й очі
куваннями. У  наші дні залишилася 
лише одна надія на зміну світу на 
краще, і  це уповання  – на Друге 
пришестя Хрис та. Це головне споді
вання, кінцевий пункт усього плану 
спасіння, що Бог проводить на землі 
понад шість тисяч років. Про це очі
кування Слово Боже говорить як про 
єдину надію смертельно хворого сві
ту. Ця подія має особисте відношен
ня до кожної людини. «І того часу на 
небі з’явиться знак Сина Людського, 
і тоді “заголосять всі земні племена”, 
і побачать вони “Сина Людського, що 
йтиме на хмарах небесних” із вели
кою потугою й  славою» (Мт. 24:30). 
«“Ото Він із хмарами йде”, і побачить 
Його кожне око…» (Об. 1:7).

Без другого приходу Ісуса весь 
план спасіння людства був би неза
вершеним. Між першим пришестям 
Хрис та – Його народженням – і дру
гим Його приходом такий самий вза
ємозв’язок, як між сіянням і жнива
ми. Одного разу Спаситель при йшов 
у світ як Бог у людському тілі. Ми не 
знаємо, як це стало можливим. Про 
це втілення сказано, що «велика це 
таємниця благочестя» (1 Тим. 3:16). 
Ісус віддав Своє життя, щоб сплати
ти гріховний борг людства. Помер за  
нас, щоб «кожен, хто вірує в  Ньо
го, не згинув, але мав життя вічне»  
(Ів. 3:16). То було сіяння. Удруге Він 
прийде, щоб зібрати жнива, дорого
цінні душі, за гріхи яких Він одного 
разу помер на хресті. «Хрис тос один 
раз був у  жертву принесений, щоб 
“понести гріхи багатьох”, і не в справі 
гріха другий раз з’явиться тим, хто 
чекає Його на спасіння» (Євр. 9:28).

Пророки Старого Заповіту пи
сали про перше пришестя Хрис та, 
Його народження. І  ці пророцтва 
справдилися в  усіх дрібницях. На 
підставі цього ми маємо цілкови
ту впевненість, що пророцтва про 
Його повернення теж здійсняться. 
Друге пришестя Хрис та – настільки 

чотирьох, від кінців неба аж до кін
ців його”» (Мт. 24:31).

«Ждемо й Спасителя, Гос пода Ісу
са Хрис та, Який перемінить тіло на
шого пониження, щоб стало подібне 
до славного тіла Його» (Флп. 3:20–21). 
«Раптом, як оком змигнути, при ос
танній сурмі: бо засурмить вона  – 
і мертві воскреснуть, а ми переміни
мось!.. А коли оце тлінне в нетління 
зодягнеться, і  оце смертне в  без
смертя зодягнеться, тоді збудеться 
слово написане: “Поглинута смерть 
перемогою”!» (1 Кор. 15:52, 54).

З цих біб лій них віршів видно, що 
Хрис тос прийде, щоб воздати кож
ному по ділах, аби дати Своїм дітям 
безсмертні тіла й узяти їх у дім Бать
ка Небесного й  назав жди знищити 
смерть.

Апос то л Павло описує цю подію 
в  Першому посланні до солунян: 
«Самбо Гос подь із наказом, при го
лосі Архангола та при Божій сурмі 
зійде з  неба, і  перше воскреснуть 
умерлі в  Хрис ті, потім ми, що жи
вемо й зостались, будемо схоплені 
разом із ними на хмарах на зустріч 
Гос подню на по віт рі, і так завсіди бу
демо з Гос подом» (4:16–17).
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під час Його повернення! Абсолютно 
унікальне явище!

Це буде великий день для всіх: 
для людей і для ангелів. Тільки лука
вий не радіє наближенню цього дня, 
бо це означає кінець його володарю
вання на землі. Тому диявол всіляко 
намагається відвернути увагу людей 
від цієї події, применшити і спотво
рити її значення, вловити у свої сіті 
кого тільки можливо.

Хрис тос передбачив це й застері
гає: «Тоді, як хто скаже до вас: “Ото, 
Хрис тос тут” чи “Отам”,  – не йміть 
віри. Бо постануть хрис ти неправ
диві, і неправдиві пророки, і будуть 
чинити великі ознаки та чуда, що 
звели б, коли  б можна, і  вибраних. 
Оце Я  наперед вам сказав. А  коли 
скажуть вам: “Ось Він у пустині” – не 
виходьте, “Ось Він у  криївках”  – 
не вірте! Бо як блискавка та вибігає 
зі сходу, і  з’являється аж до заходу, 
так буде і прихід Сина Людського» 
(Мт. 24:23–27).

Ці слова застерігають нас про 
найбільший обман і фальсифікацію. 
Хтось з’явиться і  видаватиме себе 
за Ісуса Хрис та. Обман буде настіль
ки великий і так тонко обставлений, 
що навіть «вибрані» послідовники 
Хрис та можуть захопитися. Чудеса 
не є  доказом істини. Написано, що 
злі духи творитимуть чудеса: «Це 
духи демонські, що чинять ознаки» 
(Об. 16:14). «Сатана прикидається 
анголом світла» (2 Кор. 11:14). Він на
слідуватиме пришестя Хрис та «з уся
кою силою й знаками та з неправди
вими чудами» (2 Сол. 2:9). Але диявол 
не може відтворити явище, схоже на 
пришестя Хрис та, як воно описано 
на сторінках Священного Писання. 
Тому дуже важливо знати подробиці 
про пришестя Хрис та, щоб не бути 
ошуканими. Хрис тос застерігав, що 
обман буде настільки великий, що 
і  Його послідовники можуть поми
литися, якщо не знатимуть Писання. 
Це буде фатальна помилка: вона по
збавить їх вічного життя.

Багато людей переконано, що 
Хрис тос прийде таємно, і лише віру
ючі дізнаються про це. Але у Слові 
Божому написано: «Самбо Гос подь 
із наказом, при голосі Архангола 
та при Божій сурмі зійде з  неба»  
(1 Сол. 4:16). Голос архангела і Божа 

Таким чином здійсниться одна 
з  найважливіших обіцянок Хрис та 
про те, що померлі знову оживуть. 
Ми читаємо про це в  Євангелії від 
Івана: «Надходить година, коли всі, 
хто в гробах, – Його голос почують, 
і  повиходять ті, що чинили доб
ро, на воскресення життя, а  котрі 
зло чинили, на воскресення Суду»  
(Ів. 5:28–29).

Хрис тияни першого століття ві
рили словам свого Гос пода, що Він 
знову прийде. Але минали віки, і на
дія церк ви поступово слабшала. Не
одноразово робили спроби уявити 
вчення про пришестя Хрис та як але
горію, надати йому «духовне» зна
чення, тобто уявити не як буквальну 
подію, а  як духовне переживання 
віруючого. Деякі люди, наприклад, 
вважають, що Ісус приходить, коли 
людина вірою приймає Його в сер
це. Інші впевнені, що момент смерті 
і є пришестя Хрис та. Але, досліджу
ючи Писання, ми знаходимо певні 
вказівки на те, що пришестя Хрис та 
буде не духовним, а реальним, види
мим для всіх явищем.

У книзі Дії апос то лів, 1:9–11, опи
сано вознесіння Хрис та: «І, прорікши 

оце, як дивились вони, Він угору воз
носитись став, а хмара забрала Його 
зперед їхніх очей… А  коли вони 
пильно дивились на небо, як Він від
далявся, то два мужі у білій одежі ось 
стали при них, та й сказали: “Галілей
ські мужі, – чого стоїте й задивляє
тесь на небо? Той Ісус, що вознісся на 
небо від вас, прийде так, як бачили 
ви, як ішов Він на небо”».

Учні бачили, що Він піднявся на 
хмарі. Його воскресле тіло було ре
альним  – Ісус дав торкнутися Себе 
та їв з ними (див. Лк. 24:39–43). І так 
само, як вознісся, Він прийде знову: 
у реальному тілі, видимому для всіх, 
і на хмарі. «І побачать тоді “Сина Люд
ського, що йтиме на хмарах” із силою 
й великою славою!» (Лк. 21:27).

Що це за хмара? У Писанні точно 
не сказано, проте легко зрозуміти, 
що це хмара ангелів. «Коли ж прийде 
Син Людський у славі Своїй, і всі Ан
голи з Ним, тоді Він засяде на престо
лі слави Своєї» (Мт. 25:31). В Об’яв
ленні (5:11) написано, що кількість 
ангелів – «десятки тисяч раз по де
сять тисяч і тисячі тисяч». Уявіть собі 
цю велику живу хмару, безліч анге
лів, які супроводжуватимуть Хрис та 
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«Віра і життя» 1/1980

мали надію, – і Він спас нас! …Тішмо
ся ж ми та радіймо спасінням Його!» 
(Іс. 25:9).

Але ті, хто відкинув Хрис та, не 
зможуть жити у присутності свято
го Господа, тому й вирішать за кра
ще померти під уламками скель. 
Вони будуть знищені «Духом уст» 
прийдешнього і  «приходом» Його  
(2 Сол. 2:8). Неважко уявити, як слава 
Божа знищить грішних людей, якщо 
згадати, що в  наші дні люди самі 
здатні виробляти речовини, від ви
бухів яких гине все живе.

Від сили та слави Божої здригне
ться вся земля. «І  небо сховалось, 
згорнувшись, немов той сувій пер
гамену, і кожна гора, і кожен острів 
порушилися з місць своїх» (Об. 6:14). 
Докладніше це описано в Об’явлен
ні, 16:17–21.

Даремно деякі люди намагають
ся вирахувати час пришестя Хрис
та. Він Сам сказав, що це нікому не 
дано знати. «А про день той і годину 
не знає ніхто: ані Анголи небесні, ані 
Син, – лише Сам Отець» (Мт. 24:36). 
І далі Ісус додає: «Тож пильнуйте, бо 
не знаєте, котрого дня прийде Гос
подь ваш. Знайте  ж це, що коли  б 
знав господар, о котрій сторожі при
йде злодій, то він пильнував би, і під
копати свого дому не дав би. Тому 
будьте готові й ви, – бо прийде Син 
Людський тієї години, коли ви не ду
маєте!» (Мт. 24:42–44).

У горах Швейцарії, на березі 
кришталево чистого озера, далеко 
від доріг, прокладених для туристів, 
самотній мандрівник одного разу 
набрів на прекрасний маєток, де 
все було в зразковому порядку. Він 

зустрів садівника, від якого дізнався, 
що господар тут не живе; він поїхав 
20 років тому й не повідомляє, коли 
повернеться. У маєток рідко хто за
ходить. Для мандрівника було не
зрозуміло, чому садівник наводить 
таку чистоту, коли немає ні господа
ря, ні гостей.

– Ви ж не очікуєте на свого госпо
даря завтра! – сказав він.

– Не завтра, пане, а  сьогодні,  – 
заперечив садівник. – Я зав жди все 
тримаю в ладу, адже він може при
їхати сьогодні.

Оце приклад для вірного хрис
тиянина! Ми повинні щодня і щого
дини бути готовими до пришестя 
нашого Гос пода.

Як же нам підготуватися до зу
стрічі з Ним?

Слово Боже дає пораду, що ро
бити, щоб бути готовим. Для цього 
треба з вірою прийти до Спасителя, 
визнати перед Ним провину й  от
римати від Нього прощення всіх 
гріхів. Тоді між нами й нашим Богом 
не буде жодних перешкод і нам не 
буде страшно дивитися Йому в очі. 
Він ніколи не відвернеться від того, 
хто з  вірою приходить до Нього. 
«Хто до Мене приходить, Я  не ви
жену геть»,  – обіцяє Ісус (Ів. 6:37). 
Якщо ми хочемо, щоб під час Дру
гого пришестя Він визнав нас Сво
їми і  прий няв у  Своє Царство, то 
сьогодні ми повинні визнати Його 
як Спасителя. А це означає, що нам 
необхідно узгодити своє життя 
з Його волею.

Не забудьте, що того дня на зем
лі буде лише дві групи людей. Одні 
даремно волатимуть про допомогу 
до гір і  каміння. Інші вже сьогодні 
знайшли захист і прихисток у Хрис та 
і з радістю чекають на Свого Гос пода 
у славі. До якої групи хочете належа
ти ви? Чи можете на слова Гос пода: 
«Незабаром прийду!» радо відпові
сти: «Амінь. Прийди, Гос поди Ісусе!» 
(Об. 22:20)?

Усі, від малого до великого, поба
чать Ісуса Хрис та. Для одних людей 
це буде радісна зустріч із любим 
Другом; а інші нажахано намагати
муться втекти від Нього.

сурма сповіщатимуть усьому світу, 
що Гос подь іде, щоб узяти Своїх дітей 
до Себе: «І побачить Його кожне око» 
(Об. 1:7).

Того дня все населення земної 
кулі розділиться на дві групи: на 
тих, які служили Гос поду й чекали на 
Нього, і тих, хто не служив Йому.

Якщо ви вирішили служити Хрис
ту і готуєтеся Його зустрічати, Його 
пришестя буде для вас радісним 
днем, виконанням Його обіцянки: 
«Я  знову прийду й  заберу вас до 
Себе» (Ів. 14:3). Ісус обіцяв приготу
вати вам місце, і про це місце напи
сано: «Чого око не бачило й вухо не 
чуло, і що на серце людини не впало, 
те Бог приготував був тим, хто лю
бить Його!» (1 Кор. 2:9).

Але якщо ви вирішили не служи
ти Хрис ту, якщо Його пришестя не 
входить у ваші плани й розрахунки, 
то ви будете в тій групі, яку описано 
в Об’явленні: «І земні царі, і вельможі 
та тисячники, і багаті та сильні, і ко
жен раб та кожен вільний,  – похо
вались у печери та в скелі гірські, та 
й кажуть до гір та до скель: “Поспа
дайте на нас, і позакривайте ви нас 
від лиця Того, Хто сидить на престолі, 
і від гніву Агн ця!.. Бо при йшов це ве
ликий день гніву Його, і хто встояти 
може?”» (Об. 6:15–17).

Це серйозне питання: хто може 
встояти? Тільки ті, хто шукає у Слові 
Божому захист від облуди. Їм обіця
но: «Він пером Своїм вкриє тебе, і під 
крильми Його заховаєшся ти! Щит та 
лук – Його правда» (Пс. 90:4). Для цих 
людей пришестя Хрис та не буде над
звичайним явищем. «І скажуть в той 
день: Це наш Бог, що на Нього ми 
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здобиччю для звірів і ворогів або ж загинемо у внутріш-
ній темряві самотності, страхів, депресій.

Читаючи ці слова Ісуса, я уявляю таку картину. Люди 
загубилися в цілковитій пітьмі. Але з’являється Хрис тос 
зі смолоскипом у руці й каже: «Ідіть за Мною, я знаю, де 
вихід». Ні, навіть не так. Ісусу не потрібен смолоскип або 
світильник, Він Сам – світло, смолоскип, світильник. Він 
сяє, Його слова, Його ім’я освітлюють. Так-от, Хрис тос за-
прошує людей: «Ходімо за Мною!» Люди руками затуля-
ються від світла, щось бубонять, але йти не поспішають. 
Чому? Тому що хочуть мати власне світло, яким можна 
регулювати, яке не буде надто яскравим, в якому можна 
сховати улюб лені грішки. Правда полягає в тому, що такі 
люди не хочуть світла, їх влаштовує напівтемрява. Вони 
бояться цілковитої пітьми, проте й абсолютного світла 
теж бояться. І в цій невизначеності гинуть.

Напівсвітло чи напівтемрява – різні імена одного 
й того ж згубного мороку. У цьому світі світить лише Бог. 
Без Нього ми загинемо.

Тож замість того, щоб навпомацки шукати рятівний 
нічник або підсвічувати собі телефоном, краще взяти 
в руки Біб лію та звернутися до Ісуса. Його ім’я – світле 
й сильне. Поклич Його: «Ісусе! Допоможи, урятуй, осяй!» 
І твоє життя наповниться Світлом.

Але є ще одна проста євангельська думка. Наш світ 
створено Богом, і весь світ – від Нього. А як Він світить? 
Не лише зірками. Він світить через нас. Той, Хто сказав 
про Себе, що Він є Світлом для світу, сказав також про нас: 
«Ви світло для світу» (Мт. 5:14). Ісус хоче, щоб ми світили 
разом з Ним, щоб ми були світлими, як Він, щоб відби-
вали собою Його світло – у сім’ї та роботі, словах і ділах.

Ми в усіх перед очима. Як маяки. Бог хоче, щоб ми ро-
били Його видимим, звертали увагу на Нього, виявляли 
Його. Ми – Божі світильники, передавачі Божественного 
світла. Наскільки ми приймаємо Його світло, настільки 
стаємо здатними світити й навіть сяяти, передаючи, від-
биваючи й поширюючи навколо себе отримане світло.

К оли мене запитують про улюб лений біб-
лій ний текст, то на згадку самі собою спа-
дають слова євангеліста Івана: «А Світло 
у темряві світить, і темрява не обгорнула 

його» (Ів. 1:5). Темряви багато, вона прагне все підкори-
ти (осягнути), однак Світло сильніше. Цей вірш освітлює 
кожен день мого життя, підходить на всі випадки, відпо-
відає на всі запитання. 

Євангеліє від Івана – надзвичайно світле Євангеліє. 
Це Радісна або Добра звістка про те, що Божественне 
Світло незмінно з нами, що в цьому Світлі ми можемо 
віднайти себе, свій шлях, свою мету. Головне – довіри-
тися цьому Світлу, «ввімкнути» його, щоб побачити себе 
і своє життя, розігнати страхи і зрозуміти, що робити 
далі.

Багато людей не може спати без світла. Їм здається, 
що, коли вони контролюватимуть вимикач, усе буде 
доб ре. На жаль, для перемоги над темними силами сяй-
ва лампочки зовсім недостатньо. Нам потрібна Божа 
присутність, потрібне Божественне Світло.

Ісус – утілений Бог – став таким Світлом. Уже на 
початку Євангелія від Івана ми зустрічаємо слова про 
Хрис та як істинне Світло (Ів. 1:4–9). А потім Сам Ісус не-
одноразово говорить про Себе як про Світло (Ів. 3:19–21; 
8:12; 9:5; 12:35, 46).

Сучасники Ісуса доб ре розуміли значення цих слів. 
Юдеї пам’ятали, як Бог проводив народ через пустелю, 
освітлюючи нічний шлях небесним вогнем (Чис. 9:16–23). 
І ось, під час свята Кучок (Суккот) Ісус говорить: «Я Світ-
ло для світу. Хто йде вслід за Мною, не буде ходити у тем-
ряві той, але матиме світло життя» (Ів. 8:12).

Коли навколо запалювали смолоскипи та світильни-
ки, Ісус зауважував: «Це все не світло. Тільки Я – Світло». 
Іншими словами, Хрис тос заявляє, що тільки через Ньо-
го можна знайти і пройти непростий шлях від Єгипту 
до обіцяного краю, від рабства до спасіння, від смерті до 
вічного життя.

Без Хрис та ми не знатимемо куди, як і коли рушати. 
Без Нього ми заблукаємо в безмежній пустелі, станемо Михайло ЧЕРЕНКОВ
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не пам’ятаю своєї мате
рі – вона померла, коли 

мені було лише два роки. Коли ж 
виповнилося чотири, помер бать
ко, і я залишився круглим сиротою. 
Але світ не без доб рих людей.

Переходячи з рук у руки, жи
вучи, де доведеться, без жодного 
нагляду, я рано віддав своє серце 
дияволу та перебував у його ціл
ковитому розпорядженні. Мені не 
виповнилося й чотирнадцяти, коли 
різдвяної ночі спіймали на місці 
злочину, й разом з іншими, більш 
дорослими злочинцями, притягну
ли до суду.

Сидячи на лаві підсудних, я за
вчасно погодився на будь-яке рі
шення. Сліз не було – я виплакав 
їх уже давно, й лише затуманеним 
поглядом дивився на суддю. Ох, 
як цієї миті хотілося зомліти або 
провалитися крізь землю! У глиби
ні душі я повністю усвідомлював 
свою провину, почувався нещас
ним, самотнім, загубленим.

Судова зала була переповне
на. Завсідники судових процесів 
та інші люди з осудом дивилися на 

сказав: «Я призначаю вас захисни
ком у цій справі».

Той кивнув і, підвівшись, рішуче 
попрямував до мене. Відсторонив
ши поліцейського, захисник узяв 
мене за руку й мовчки відвів у су
сідню кімнату. Поки він старанно 
зачиняв двері, я вже забився в ку
ток, вирішивши, що зараз він мене 
тут і повісить. Але коли чоловік на
близився, я раптом помітив у його 
очах сльози. Усадивши мене, він 
сам сів поруч і обійняв. Ці обійми 
були сповнені такої ніжності, якої 
я ще ніколи не відчував. Я одразу 
перейнявся до цього чоловіка ціл
ковитою довірою. «Мій маленький 
друже! Скажи мені, ти винен?» – 
за питав він мене. І я зрозумів, що 
не зможу збрехати, повинен сказа
ти правду, ніби справа стосується 
спасіння всього роду людського.

Поставивши це запитання, но
вий друг притиснув мене до себе 
ще міцніше. І я зі щирим серцем 
відповів: «Так, Я ВИННИЙ, винний 
у всьому, у чому мене звинувачу
ють». І я розкрив усю свою душу. 
Я не міг зробити інакше. Дивлячись 

мене. А я, крадькома оглядаючи ве
лику аудиторію, марно намагався 
зустріти бодай пару співчутливих 
очей. На кожному обличчі читався 
загальний на стрій, навіть вимога: 
«Судде! Не вияви малодушності…  
Відміряй цьому молодику мірою на
топтаною… переповненою… По
милувати таких – також злочин… 
Вліпи йому все, що належить за 
законом… Ми повинні захистити 
суспільство від такого злочинного 
елемента…» І здавалося, що в усій 
цій величезній аудиторії немає жод-
ного, хто думає інакше.

Галас у залі раптом почав ущу
хати, і, коли запанувала тиша, під
вівся якийсь чоловік і сказав: «Суд 
розпочинається!» Суддя запитав: 
«Хто представляє цього хлопчи
ка?» Я не зрозумів значення цього 
запитання, але хвора уява підка
зала: мабуть, запитують, де той, 
хто має виконати вирок – повісити 
мене. Після паузи з’явилася чітка 
відповідь: «Ніхто!» Я полегшено 
зітхнув. Це мене обнадіяло. Я по
бачив, що не все ще втрачено. 
Звертаючись до адвоката, суддя 
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йому прямо в очі, я не мав права 
брехати! Я знайшов справжнього 
друга, ніжну руку якого я все ще 
відчував на своєму плечі. Для 
мене, сироти, така ніжність була 
чимось зовсім новим, ніколи рані
ше невипробуваним.

Уважно вислухавши моє зізна-
ння, він запитав: «Як ти гадаєш, 
може, краще в усьому зізнатися 
судді, а потім повністю покластися 
на його милість, на його волю?» 
Я не зрозумів цієї останньої фра
зи, але був цілком переконаний, 
що мій друг бажає тільки доб-
ра і знає краще, як вчинити, щоб 
урятувати мене. І я відповів: «Ви 
знаєте краще… Віддайте мене 
на милість суду!» – «От і доб-
ре!» – зрадів адвокат. Потім ми 
обоє встали. Він поклав руку на 
мою голову, а я своїми брудними 
пальцями вчепився за його довгу 
адвокатську мантію й був готовий 
іти. Мені здавалося, що зараз ми 
повинні здолати важливу пере
шкоду, здійнятися на високу гору, 
і якщо я міцно триматимуся за 
його одяг, то він мене витягне.

Тож ми повернулись у судову 
залу. Звертаючись до судді, мій 
захисник промовив: «Пане суддя! 
З багаторічної спільної з Вами ді
яльності я встановив, що в усіх тих 

випадках, коли була можливість 
урятувати підсудного й одночасно 
захистити суспільство від згуб
них наслідків, Вашим улюб леним 
методом зав жди було ПОМИЛУ
ВАННЯ. Зараз, коли я стою перед 
Вами з цією тремтячою від стра
ху безпритульною дитиною, яка 
не має батька й матері, дому та 
друзів, я, як ніколи, прошу Вас ви
явити до цього нещасного сироти 
милість. Повірте, серце цього ма
лолітнього злочинця розчулене. 
Я розмовляв із ним, і він повністю 
зізнався у своїй провині. Я і він, ми 
разом благаємо Вас про прощен
ня…»

Слухаючи слова, я ще міцніше 
затиснув у руці мантію і подумав: 
«Яка чудова промова…»

Хоча, як виявилося потім, це 
була не вся промова, лише вступ. 
Адвокат говорив, допоки в залі не 
запанувала тиша. Я бачив, як при
сутні не зводили з нього очей. Літ
ні люди витирали сльози. По всій 
залі лунало приглушене жіноче  
схлипування, та й навіть поліцей
ський, який стояв навпроти мене, 
мабуть, боровся з почуттями, змі
нюючись на обличчі.

«Пане суддя! – вигукнув мій за
хисник. – Якщо Ви помилуєте цю си
роту-дитину, я зі свого боку обіцяю 

подбати про належне виховання 
й освіту і таким чином спробую 
виховати корисну для суспільства 
людину».

З кожним словом моє серце 
сповнювалося особ ли вою любов’ю 
до адвоката, якимось внутрішнім 
захопленням. Якби мені дозволи
ли в цьому лахмітті обійняти й по
цілувати його, я погодився б після 
цього померти.

Суддя поважно підвівся і мовив: 
«Сподіватимемося, що гіркий дос
від гріховного минулого наш хлоп
чик засвоїв ґрунтовно. Підсудного 
помилувано!» Уся зала загомоніла, 
захвилювалась, і коли слухачі ще 
жваво обговорювали події, ми ра
зом з моїм новим батьком вийшли 
на вулицю, взяли візника й рушили 
додому.

Інший, майже схожий випадок 
стався зі мною за кілька років по
тому, але цього разу вже не в залі 
суду, а у старій сільській церк ві, 
де я перед Творцем визнав себе 
грішником. Гос подь прий няв мене 
і простив. Відтоді я служу Гос поду, 
зав жди піклуюсь, щоб, проповіду
ючи іншим, самому не виявитися 
недостойним.

1. Яка місцевість за Йорданом називається так само, як 
звуть тестя Якова?

2. Який наказ, щоб бути успішним у своїх шляхах, Господь 
дав Ісусові Навину, коли чоловік очолив ізраїльський 
народ після смерті Мойсея?

3. Який із двох висловів про царя Асу ми читаємо  
в Біблії: «І робив Аса добре в Господніх очах» або  
«І робив Аса мерзенне в Господніх очах»?

4. Як звали благочестивого батька, який після бенкетів, 
організованих його дітьми, освячував їх і підносив за 
них цілопалення?

5. Хто і кому сказав: «Нікого не кривдьте, ані не оскар-
жайте фальшиво...»? 

6. Хто привів Савла до 
апостолів в Єрусалим, 
переконавши історією, що 
той дійсно став учнем Христа?

7. Свідками чого стали супутники Савла  
на шляху до Дамаска, коли явився Ісус?

8. Завдяки кому Бог повернув Савлу зір?

9. Кому писав апостол Павло, що він не соромиться 
Євангелії Христової?

10. Що є нашим плодом після того, як ми звільнилися 
від гріха і стали рабами Богові?

Відповіді на сторінці 31
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ББувають у нашому житті новини, які можна порівняти 
зі влучно випущеною з лука стрілою, що пронизує 
до самого серця!

Читаю повідомлення пастора нашої церк ви  – Василя 
Давидюка, яке він надіслав у чат Telegram ради нашої церк
ви: «Дорогі браття, мир вам! Повідомляю дуже болісну но
вину – убили Олега Маринченка. Тіло привезуть завтра чи 
післязавтра…»

У такі моменти все всередині стискається. Стає важко 
дихати. Бачу коментарі нижче: «Жахіття!», «Неможливо по
вірити!», «Як же боляче!» Читаю і розумію, що всі ці слова 
навіть близько не можуть відоб разити того болю, що я зараз 
відчуваю.

 Олежика з нами більше немає. Відчуваю якесь безсил
ля. Важко зрозуміти, що відбувається.

Раптом згадую інших братів з нашої церк ви, які зараз 
там, на «нулі», де люди доб ровільно віддають свої життя, за
хищаючи Україну від російської агресії. Молюся: «Гос поди, 
прошу, нехай вони виживуть і повернуться до нас!»

Знову подумки бачу перед собою усміхнене обличчя 
Олега. Чую його голос. І помчали спогади…

Він зав жди усміхався! Не можу його іншим пригадати, 
крім як із усмішкою на обличчі.

Старший диякон церк ви «Дім Архітектора», який не 
дуже доб ре вміє говорити з кафедри, не надто «діловий», 
не помітний, але такий любий усім членам церк ви! Не можу 
згадати нікого, з ким він мав хоч маленький конфлікт. Таких 
людей, як Олег, мало знаю.

На прощальному богослужінні в нашій церк ві, членом 
якої був Олег, зібралося багато людей. Чекаємо, поки його 
привезуть. Повільно блукаю по будівлі, проходячи повз 

братів і сестер, що стоять у вестибюлі й на подвір’ї церк ви, 
чую уривки розмов, і скрізь одне й те саме – люди діляться 
тим, про що мало хто знав: до когось Олег при йшов додому 
кран полагодити, комусь раковину поміняв, когось до церк
ви регулярно підвозив на машині… І все це абсолютно непо
мітно, тихо, без пафосу та спроби виставити своє служіння 
напоказ! Саме такими Біб лія описує характеристики й риси 
диякона церк ви!

Потім подумки поринув у не такий далекий 2014 рік. Для 
нашої України це був рік великих сподівань і болісних по
трясінь!

Я доб ре пам’ятаю той день, коли ми з дружиною й діть
ми купили квіти й поїхали на вулицю Інститутську в Києві. 
Поїхали другого дня після розстрілу «небесної сотні», щоб 
ушанувати наших українських героїв, які віддали свої життя 
за свободу народу України.

Ідемо вулицею, а діти запитують: «Тату, чому Ви плачете?»
Плакав не лише я. Добре пам’ятаю багатьох чоловіків, 

які йшли вулицею зі сльозами на очах. Добре пам’ятаю цю 
глибоку тугу, що охопила тоді мільйони українців.

Виявляється, свобода ніколи не дається задарма. За 
волю обов’язково хтось має заплатити. І це була жахлива, 
надто висока ціна – сотня життів звичайних мирних укра
їнців!

Здавалося, гірше й бути не може. Так, тоді ми ще не зна
ли, що зло, лицемірство, підступність і підлість нашого пів
нічного сусіда – росії – не обмежиться «небесною сотнею», 
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не обмежиться захопленням Криму й розв’язаною війною 
на Донбасі!

Пам’ятаю, як тоді, 2014 року, Олег Маринченко не міг вси
діти в Києві. Як радився з пастором нашої церк ви та просив 
благословити його на капеланське служіння на Сході Укра
їни. В Олега серце боліло за те, що багатьох наших хлопців 
убивають, і вони переходять у Вічність, не здобувши перед 
смертю шансу на покаяння та примирення з Богом!

Пам’ятаю, як проводжали його всією нашою церк вою. Як 
щиро молилися за нього!

Бог так повів, що Олег тоді від ра зу ж опинився у «пе
клі» – у Донецькому аеропорту.

Українці доб ре пам’ятають, що таке Донецький аеро
порт 2014 року! Пригадую, як почув від одного свого дру
га – співробітника місії «Світло на Сході»: «Думаю, Олег не 
повернеться. Він поїхав на неминучу смерть!» Ми всі тоді це 
розуміли.

Але ж Олег повернувся! Поїхав в аеропорт звичайним 
українським доб ровольцем, а повернувся «кіборгом» – саме 
так називали російські агресори всіх наших хлопців, які ге
роїчно захищали летовище, за їхню залізну волю й незлам
ний характер.

Його позивним був «Архітектор», за назвою церк ви, чле
ном і служителем якої він був.

На жаль, Олег не так багато розповідав про те, з  чим 
стикнувся на війні проти російських окупантів. Але я не маю 
сумніву, що для багатьох він указав шлях до Ісуса Хрис та! 
Як це важливо, коли в окопах на передовій, де щодня воїни 
перебувають під загрозою смерті, є справжні Божі люди, які 
можуть засвідчити про Гос пода, навчити молитися й отри
мати сили від Бога, допомогти покаятися й упорядкувати 
з Ним стосунки!

Для багатьох українських вояків Олег був саме таким Бо
жим посланцем.

Вважаю, саме усвідомлення цього Божого покликання 
стало однією з основних причин, чому після повномасштаб
ного вторгнення росії в Україну наприкінці лютого 2022 року 
Олег серед перших пішов на війну доб ровольцем. Його дос
від, його гаряче серце, його любов до Бога й людей, його 

любов до країни, де Гос подь призначив йому жити, не за
лишили вибору.

Практично від ра зу ж отримав поранення під Києвом, не
подалік Бучі. Після тривалого лікування у шпиталі міг уже не 
повертатися…

Ні! Не міг! Це не про Олега! Повернувся! Став у проломі! 
До останньої секунди життя залишився вірним покликанню.

Ось що написав про останні дні життя Олега тут, на зем
лі, один із його побратимів – Сергій Костинський:

«Ми втратили Падре. Нашого дорогого брата. Нашого ка
пелана й такмеда. Під час чергового мінометного обстрілу 
міна пробила бліндаж і уламки забрали його життя. Своїм 
тілом він закрив і цим урятував життя чотирьох побрати
мів... На початку війни він уже був тяжко поранений. Міг не 
повертатися в  роту. Але відповідальність перед братами, 
перед Богом не залишили вибору. Місяць тому він при йшов 
у наш взвод. За цей час став одним із нас. Найближчим Дру
гом. Наставником. Лікарем. Завдяки йому ми регулярно 
збиралися на спільну молитву. Перед відрядженням ми та
кож молилися разом. Останнім його словом перед відходом 
у Вічність було “амінь”. Він відійшов з усмішкою на обличчі. 
Перед цим ми разом відпочивали в одному бліндажі після 
важкого нічного чергування. Потім довго розмовляли. Далі 
молилися. Розділили каву та хліб. Перед обстрілом він за
йшов до мене на пост. І це було востаннє, коли ми бачили
ся. Ти став мені справжнім другом, брате! Ти нагадав мені, 
що означає бути Хрис тиянином. Ти ніс увесь тягар служби 
нарівні з усіма нами. Я плачу, коли згадую тебе, бо втратив 
близького друга. Ти  – Справжня Людина. Ти – Справжній 
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Служитель Гос пода. Ти був Справж
нім Воїном. Спочивай зі святими, 
брате. Упокойся в Бозі. Ти назав жди 
в наших серцях.

У різних підрозділах він мав псев
до Архітектор і  Капелан. У  нашому 
взводі називали його Падре».

Звичайно, я  не можу знати ос
танніх думок Олега перед відходом 
у  Вічність. Але, знаючи Олега дуже 
близько, легко можу припустити, що 
його останнє слово «амінь» було ска
зано усвідомлено, у тверезому розумі 
й означало приблизно таке: «Гос поди, 
я згоден із Твоїм рішенням! Я цьому 
підкоряюся…», і відійшов усміхненим!

Яке прекрасне, яскраве, хоч і дуже 
коротке життя справжнього Божого 
служителя, сина та слухняного раба – 
Олега Маринченка!

Яке славне закінчення цього яс
кравого життя на землі!

Я думаю, Бог захотів дати Олегу 
максимальну нагороду в Царстві Не
бесному. За вірність Йому. За посвя
чення у служінні й подвиги віри!

У Євангелії від Івана, 15:13, ми чита
ємо такі слова: «Ніхто більшої любови 
не має над ту, як хто свою душу по
клав би за друзів своїх».

Сам Бог дає це визначення най
більшої любови! Це не наше припу
щення чи логічний висновок.

Читаю це місце в  Біб лії й  розу
мію – воно про Олега!

Не кожен удостоїться такої долі – 
виявити найбільшу любов на ділі 
й так славно піти з цієї землі. Бог ви
рішив, що Олег гідний!

Павло ДАВИДЮК

П Е Р Е Ж И Т Е

сторія Ганнусі була дивом, 
яке сталося саме в багнюці. 

Через цю маленьку дівчинку 
я більше, ніж через будь-кого у своє-
му житті, зрозуміла Божу благодать 
і милосердя.

Ганнуся прийшла до нас у триріч-
ному віці з двома братами. Вона не 
була схожа на маленьку дівчинку, 
радше на ї ї тінь. Ганнуся не хотіла 
грати з іншими дітьми. Нікому не до-
зволяла себе торкатися. Дівчинка 
зав жди шукала найбрудніше й най-
огидніше місце в таборі, а знайшов-
ши його, лягала в багнюку і ревіла 
там годинами.

Якщо хтось намагався ї ї звідти 
забрати, вона викручувалась і рва-
лася назад. Більшість мам уже пе-
рестала витягати її, тому всі прос то 
залишали її лежати на землі і плака-
ти. Її ревіння було особ ли во непри-
ємним. Я подумала, як часто вона 
й раніше так плакала, проте ніхто не 

чув і не підходив до неї. На Ганнусі 
був відбиток сирітського духу. Вона 
була переконана, що її ніхто не лю-
бить і не хоче взяти до себе. І щоб 
довести це собі, вона, наскільки це 
можливо, і наше життя намагалася 
зробити нестерпним.

«Отче, що робити? Як мені по-
любити її?» І від ра зу на згадку спав 
уривок із другого розділу Послання 
до филип’ян: «Нехай у вас будуть ті 
самі думки, що й у Хрис ті Ісусі! Він, 
бувши в Божій подобі, не вважав за 
захват бути Богові рівним, але Він 
умалив Самого Себе, прий нявши ви-
гляд раба, ставши подібним до лю-
дини; і подобою ставши, як людина».

Христос при йшов туди, де я була. 
Тому і я маю піти туди, де була Ган-
нуся. Так я і вчинила. Побачивши, 
що вона лежить у калюжі, я лягла 
поруч. Я не торкалася ї ї, нічого не 
говорила. Навіть не дивилася на неї, 
бо знала, що це змусить ї ї кричати 
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О С Н О В И  Х Р И С Т И Я Н С Т В А

Я кщо ви здорові, то володієте неймовірним 
багатством! Щоб зберегти його, дослухай-
теся до поради: регулярно користуйтеся лі-

ками, які я перевірила на собі. Чудово допомагають!
Такі ліки не можна приготувати або придбати. 

Вони невловимі, невагомі й невидимі для очей, од-
нак мають чудодійну силу: створюють прекрасний 
на стрій, наповнюють бадьорістю, оптимізмом, роб
лять людину приємною і симпатичною.

Ці ліки особ ли во корисні для сімейних. В особи-
стих стосунках вони творять чудеса: знімають обра-
зи, допомагають налагодити контакт, який навіть за 
палкого кохання виникає не від ра зу…

Ліки ці – слова! Тактак. Слова – ліки. Ось вони: 
«Як ти почуваєшся, милий?» Або такі: «Якщо тобі 
неприємно, я не говоритиму так голосно». «Пробач, 
любий, за запізнення». Хіба ж мало ще таких фраз?

У кожному випадку з’являються саме ті 
слова, що линуть від серця. Нехай у серці 
народжуються доб рі, хороші та світлі 
слова. У хрис тиянина чи хрис тиянки 
інакше й не буває. Якщо не так – пе-
ревір себе.

Словаліки потрібно доповнити 
ще поглядом та усмішкою. Коли 

людина у діалозі з вами насуплена, відводить по-
гляд – хорошого від неї не чекай! Наш погляд має 
руйнівну або цілющу дію. Хрис тиянин зав жди по-
винен дивитися на співрозмовника щирими очима. 
Очі – дзеркало душі.

Отже, дивні ліки складаються зі слів, інтонацій, 
поглядів, усмішок. Дозування – на ваш розсуд.

З книжки Мішель Перрі  
«Любов має обличчя»

ще голосніше. Я прос то лягла поруч. 
Вона знала, що я тут. Я прос то була 
поряд. Наступного дня я зробила те 
саме, але цього разу поклала свою 
руку так, аби вона її бачила. Здава-
лося, нічого не змінювалося. Не доз-
воляючи собі розчаруватись, я ро-
била це знову і знову. Вкотре я лягла 
поруч і простягла до неї руку. І ось 
її ручка наблизилася до моєї. І наші 
руки поволі з’єдналися. Протягом 
наступних тижнів це щодня повто-
рювалося.

Тож поступово, майже непоміт-
но, в серці Ганнусі відбувалося диво. 
Дівчинка почала усвідомлювати, що 
вона люба й жадана, що вона в без-
пеці. Вона варта, щоб заради неї опу-
стилися в багнюку. Гідна, щоб зара-
ди неї хтось погодився виглядати 

геть по-дурному. Вона варта любові. 
Не самотня й не залишена. Її плач 
більше не проігнорують. Я ніколи 
не забуду, як Ганнуся вперше усміх-
нулася. Тоді я навіть не намагалася 
стримувати сльози.

Зараз їй п’ять, і вона багато усмі-
хається. Часом ховається за мою 
спідницю і любить допомагати мо-
лодшим дітям. Ганнуся грає і смієть-
ся, любить обійматися. Вона більше 
не сирота. Вона прийшла додому. Ця 
подорож з нею показала мені багат-
ство Батьківської благодаті. Він не 
наказав мені вибратися з багнюки 
болю й сорому. Він не наказав мені 
позбутися цього й лише потім при-
йти до Нього. Ні. Він ліг у багнюку зі 
мною разом. Він простяг Свою руку 
та прос то чекав, дозволивши мені 

спочатку побачити, потім повірити, 
далі вкласти свою руку в Його і вже 
разом підвестися. Я розумію Ган-
нусю…

Єдина різниця між нами в тому, 
що її біль був на видноті, а мій – схо-
ваний глибоко в серці.

Божа любов – велика. Гос подь 
приходить і шукає нас у багнюках 
наших глибоких ран і темних закут-
ків. Він любить нас настільки силь-
но, що зрушує небеса і землю, щоб 
показати Свою велику благодать. 
Він любить нас так сильно, що обій-
має, навіть коли ми брудні. І любить 
нас настільки безмежно, що не зали-
шає нас там самих. 
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Аж раптом поруч із ним плюх
нувся СантаКлаус. Такий собі ли
стковорекламний Санта  – в  міру 
вгодований і  рожевощокий, у  тра
диційному червоному ковпаку, з бі
лою бородою та мішком у руці.

– Привіт, бро! Йохохо! Мері 
Крі… Ой, що це я, тепер уже так не 
говорять. Зі святом!

– А що не так з Різдвом?
– Ну, розумієш, це може образи

ти почуття тих, хто не вірить у всю 
цю хрис тиянську казку з народжен
ням Немовляти.

– А хіба у нехрис тиян немовлята 
з’являються на світ якимось іншим 
способом?

– Та ні, так само. Але, розумієш, 
хрис тияни стверджують, нібито це 
була не прос то дитина, а  Сам Бог, 
Який при йшов на землю з особ ли
вою місією.

а сходах старої міської церк
ви самотньо сидів молодик 
східної зовнішності, одягне
ний у химерне, зовсім не по 

сезону вбрання. Місто сяяло свят
ковою ілюмінацією, лунала весела 
музика й віддалені звуки феєрвер
ків  – був переддень Різдва. Повз 
проїжджали машини й  автобуси, 
поспішали пішоходи, прагнучи 
як найшвидше пірнути в  теплі 
й за тишні оселі. Чоловік із сумом 
спостерігав за всім цим, ніби че
кав чогось, але нічого не відбу
валося.
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– Звідки знаєш? Підслуховував?
– Теж мені біном Ньютона, – сум

но усміхнувся молодик.  – А  в  неї, 
між іншим, бабуся хворіє, і  гроші 
на лікування потрібні. Тому дове
деться їй задовольнятися в’язаним 
светром і  книжкою. Ти  ж їй новий 
айфон не подаруєш.

– Ех!  – прикро вдарив себе по 
коліну Санта.  – Ось так і  вбивають 
батьки в дітях віру в чудеса.

Вони декілька хвилин посиділи 
мовчки. Потім Санта знову повер
нувся до свого візаві:

– Що ти там про щастя говорив? 
Мовляв, не у грошах? А в чому тоді? 
Якщо гроші є, і їх багато, ти собі і бу
динок, і машину, і одяг купиш; змо
жеш поїхати, куди хочеш, ще й  на 
круасан з кав’яром залишиться.

– На круасан, може, й залишить
ся. Тільки ж здоров’я за гроші не 
купиш, повагу також. А як кохання 
за гроші називається, гадаю, гово
рити не варто... Тож усе ти й  сам 
розумієш. А про гроші весь час то
рочиш тому, що кредит за будинок 
виплачувати треба, дружина маши
ну розбила, синові на університет 
збираєте… От і хапаєшся за кожен 
заробіток. Однак насправді вихо
дить, що ганяєшся ти за казковим 
лепреконівським золотом, яке за 
денного світла зникає. Одну про
блему вирішиш, а нова вже на під
ході. А  коли посправжньому ща
сливим був, пам’ятаєш?

Приклеєна усмішка зійшла з лиця, 
і погляд Санти затуманився:

– Щасливий? Коли батьки були 
живі. Ми з  татом на риболовлю їз
дили. Годинами говорили про все 
на світі. Закинемо вудки, комарі 
кусають, туман від води здійма
ється, а  мені доб ре. Просто так, ні 
від чого. Або коли син перший раз 
«тато» сказав  – личко замурзане, 
один зубчик стирчить… Я  його на 
руки взяв, а він молоком пахне, ру
ченятами своїми вхопився, не від
пускає…

Молодик довго вдивлявся в очі 
свого співрозмовника. Потім не
сподівано запитав:

– А  пам’ятаєш, як у  дитинстві 
ви з бабусею до Різдва готувалися: 

– Конкуренти? Яким чином вони 
з Різдвом конкурують?

– То до чого тут Різдво?! Зі мною 
вони конкурують. Адже свято – це 
найкращий час для заробляння 
грошей. Тут тобі і подарунки, і кор
поративи, і концерти, і тури по ек
зотичних країнах... Словом, є  де 
розгулятись. А всі ці провидцішар
латани локшину на вуха тим, хто 
бажає підправити своє майбутнє, 
вішають. За чималі гроші, до того ж. 
Мене заробітку позбавляють.

– Мамо, мамо, дивися  – Санта! 
А можна мені з ним сфотографува
тися?  – біля сходів зупинилася ма
ленька дівчинка з мамою.

– Звичайно, дитино, іди сюди! – 
підтримав її Санта.

Дитина вмостилася на колінах 
товстуна і щось захоплено зашепо
тіла йому на вухо.

– І люди не вірять?
– Звісно, ні.
– Зрозуміло. А тоді як Різдво об

ражає їхні почуття, якщо вони вва
жають усе це вигадкою? Казки вони 
також скасували?

– Казки?! А до чого тут казки?
– Ну як до чого? Усі ці ельфи, феї, 

відьми й чаклуни, тварини, які роз
мовляють... У це вони вірять? Це ж 
стовідсоткова вигадка, еге ж?

– В ельфів і тварин точно не ві
рять. А ось у відьом і чаклунів, ма
буть, що й вірять, їх останнім часом 
розвелося силасиленна. Конкурен
ти прокляті!

– Зробиш?  – запитала дівчинка 
після того, як її мама зробила кіль
ка знімків своїм телефоном.

– Спробую,  – Санта поправив 
шапку, що сповзла набік, і простяг 
руку по оплату за свої «послуги».

Сховавши в  кишеню отриману 
купюру, він знову повернувся до 
свого співрозмовника:

– Якось так… Учися! А  то сидиш 
тут увесь такий сумний… Ось що то 
за одяг? На жалість тиснеш? На ми
лостиню сподіваєшся? Проте народ 
своїми проблемами зайнятий. Хоча 
поїсти на дурничку зможеш: політи
ки зараз піаряться на повну силу – на 

камери роздають безкоштовні обіди 
нещасним.

– А  чому ти вирішив, що я  не
щасний?

– Теж мені біном Ньютона! Си
диш тут один, у якомусь лахмітті… 
Отже, іти тобі нікуди. Тобто дому не 
маєш; машини, навіть поганенької, 
теж не знайдеться; на банківсько
му рахунку, відповідно, нуль цілих 
нуль десятих. Ну що, моя правда?

– Частково так. Ні домівки, ні ав
тівки, ні рахунку я  дійсно не маю, 
але вони мені й не потрібні. Самі по 
собі щастя вони не приносять.

Санта зневажливо хмикнув, але 
молодик продовжив:

– Радість, можливо, та й  то ко
роткочасну, доки в сусіда не поба
чиш щось дорожче. Хіба не так? От 
що в тебе дівчинка попросила? Но
вий айфон, як у подружки?
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урочисті пісні вивчали, у  церк ву 
щонеділі ходили? Ти  ж щасливий 
тоді був і без грошей. Чи не так?

– Саме так, правда, тисячу ра
зів правда! Бабуся моя, Царство їй 
Небесне, світлої душі була людина. 
Як трепетно про Бога говорила! 
Про Його любов, про милосердя… 
Я тоді маленьким був, довірливим, 
майже повірив у  все це. Так хоті
лося мені в житті доб роти, турбо
ти батьківської (тато нас із мамою 
на той час уже покинув), любови, 
дружби безкорисливої, а  не «ти 
мені – я тобі». Ось тільки реальне 
життя всі ілюзії швидко розбило. 
Ні, я  вірю, що Бог існує, але Йому 
до нас жодного діла немає. Тому 
й виживає кожен, як уміє.

– Дивно ти міркуєш: жодного 
діла немає... А навіщо тоді Різдво? 
Для чого Бог утілився в  новона
роджене Немовля, на землю наві
що при йшов?

– А  ти впевнений, що Різдво 
взагалі було, що це не вигадка?

– Звичайно, певен. Навіть біль
ше, достеменно знаю.

– А  я  ось сумніваюся. Навіщо 
Він при йшов? От зрозумій. Кажуть, 
щоб урятувати людей від гріхів. 
Тільки люди як грішили, так і  грі
шать. Навіть стали більш вигадли
вими.

– Тобто гріх тобі не подобаєть
ся. Добре. Але як, на твою думку, 

Бог мав знищити гріх? Чарівною 
паличкою махнути і  зробити всіх 
людей доб рими, чесними, вірни
ми? Але Господь – це не чарівник 
із казки. Він хоче, щоб люди доб
ровільно вирішили не грішити, 
щоб зусилля доклали. Натомість 
Бог дасть їм мир, спокій, радість, 
які не залежать від жодних зов
нішніх обставин. Тож рішення за 
кожним особисто.

– Легко сказати  – не грішити. 
А  як на практиці таке здійснити? 
Ось курити вже третій рік кидаю. 
Тримаюся місяцьдва, потім зри
ваюся. Що вже про інші гріхи го
ворити? Слабка людина.

– Так, людина слабка, але Бог 
сильний. Він і підбадьорити, і зміц
нити може, а коли впадеш, то й на 
руках понесе... Хотів би такого 
собі помічника?

– Смієшся? Звісно, хотів би. Та 
тільки де Його знайти? Він десь 
там, на Небесах, а я на грішній зем
лі. Де Він, Той Бог? Не бачу я Його, 
поки не зустрічав.

– Не бачиш, бо тільки на себе 
ди виш ся, на проблеми, власноруч 
створені. Адже Бог Сам при йшов 
до тебе, саме до тебе, Він зовсім 
поруч, – і незнайомець простягнув 
Санті Свою руку, а на Його долоні 
зяяла пробита цвяхом рана.

дедалі частіше 
ме ні доводиться 
бувати на похо
ронах. Один за 
одним відходять 
у вічність брати 

по вірі, відходять співвітчиз
ники. І щоразу, супроводжую
чи труну на цвинтар, де струн
кими рядами видно могили, 
мимоволі вириваються слова: 
«Ось той дім, де сходяться 
наші шляхи!» По всьому світу 
розпорошені ці острівки тиші, 
які без слів говорять голосно 
й виразно.

А насправді, хоч би як роз
мірковували люди, на кожного 

Жанна ВАКУЛЬСЬКА чекає одне місце – цвинтар. 
Там усі сусіди, усі земляки, усі 
брати. На жаль, так буває час-
то: у житті одне одному руки 
не подадуть, не знаючи, що на 
цвинтарі їхні могили можуть 
опинитися поряд, що доведе-
ться бути сусідами.

Нам варто визнати, що лю-
Ди думають про це наймен
ше. Вони відмахуються від 
думки про смерть, як від на
стирливої мухи. Якби люди 
про це частіше та глибше ду
мали, між ними було б мен
ше конфліктів і більше друж
би. Але підійдімо до цієї теми 
з правильного боку.

Цвинтар, звичайно, тимча
совий дім для наших тіл. Дух 
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людини має інше місце прожи
вання. І це найважливіше: де та 
з ким ми будемо після смерті?

Є різноманітні вчення, почи
наючи від знищення душі (єго
вісти) до її перетворення (софі
сти). Але це не відповідає тому, 
що говорить Священне Писання.

Над питанням про потойбічне 
життя багато міркував Соломон. 
І ось що відкрив йому Бог: «І вер
неться порох у землю, як був, 
а дух вернеться знову до Бога, 
що дав був його!» (Екл. 12:7).

Тож виходить, що на цвинта
рі сходяться лише шляхи наших 
тіл, а дух людини має постати 
перед Богом. Для Божих дітей 
приготоване місце з Гос подом. 
Про це апос то л Павло написав 

ось що: «Знаємо-бо, коли земний 
мешкальний намет наш зруй ну-
ється, то маємо будівлю від Бога 
на небі, – дім нерукотворний та 
вічний» (2 Кор. 5:1). Ось у цьому 
вічному домі справді зійдуться 
шляхи всіх людей, хто довірив 
своє життя Богові та прий няв 
у серце Його Однородженого 
Сина Ісуса Хрис та.

Я часто думаю: чим, як, яки
ми інтересами живуть неспасен
ні грішники? Як вони, старіючи, 
сприймають наближення смерті? 
Віруючі добре знають, що на них 
чекає. А ось у безбожників цієї 
блаженної надії, цього очікуван
ня немає.

Я часто чую, як брати й сестри 
в літах, зокрема і я, співають:

Ми біля берега земного,
А за бурхливою рікою
Видно берег життя нового,
Життя вічного і святого.

Апос то л Павло анітрохи не 
журився, коли наближалася ста
рість, а з нею – і кінець його ді
яльності. Його стратили в похи
лому віці. Але Павло хвалився 
Богом, Який приготував йому но
вий дім. Так само й усі діти Божі 
можуть сказати разом із псал
моспівцем: «Гос подь – то части
на спадку мого та чаші моєї, Ти 
долю мою підпираєш» (Пс. 15:5).

Друже, скажімо «амінь»!

Микола ВОДНЕВСЬКИЙ
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к же нам співати пісню Гос подню, Боже? 
На землі, просоченій сльозами, болем 
і кров’ю. Настали часи гнітючі, темні. Усі 

прогнози сумні, каламутні. Знов лихо діють лиходії 
лихі. І зрадники зраджують зрадливо. Тут Пилат уми-
ває руки, прирікаючи Хрис та на муки. Там пророку 
відтинають голову, поклоняючись бісівському ідолові. 
Війна, а вони – маскарад аморальний, безсоромний 
парад, розваги. Невже всі мчать у пекло? Від трьох лих 
тремтить земля. Чотирьох – не знесе. Тому й хитається, 
наче п’яна. А натовп розлючений, злом насильства за-
ражений, як ті демони, на Голгофу веде Хрис та. Голо-
сять жінки, скиглять діти. А довкола – лицедії, лиходії, 
хами. Фарисеї, шанувальники Ірода. Садукеї, вороги 
Хрис та. Усе їхнє життя – театр абсурду. І йде за бідою 
біда. Як же нам усе пережити, Гос поди? Де скажеш 
провести служіння? Де накажеш зробити нам Пасху? 
Ти ж бачиш, зруйновано храм! Не залишилося каменю 
на камені! Адже серце моє... не залізне...»

У несамовитості пророк молився. Сльозами залив-
ся ввесь, змучився. І тоді, коли він подумав, що біда 
вже назав жди… І коли остання впала на землю сльо-
за... Раптом він почув тихий, спокійний Голос, який ні 
з чим не сплутаєш: «Я все бачу... Усе знаю... Чую... Я по-
руч з тобою. Я зараз на землі, просоченій сльозами, 

болем і  кров’ю. Я  на руїнах зруйнованого храму. 
Я знаю, що ти живеш там, де престол сатани і де вби-
ли Антипу – раба Мого вірного. Він не зрадив Мене, 
як і ти. Ти, як і він, вірний Мені. Ти не зрадив Мене, не 
зрікся, не здався. Знаю, серце твоє не залізне. Тут Пи-
лат умиває руки. Там пророку відтинають голову. Тут 
війна, а в них маскарад. Демонічний знову парад. І хи-
тається натовп, наче п’яний. На розп’яття Хрис та веде. 
Але не плач, не лякайся, не бійся. Не залишу тебе, не 
зраджу. Я води тобі Сам подам. Подивися на Мої до-
лоні, бачиш там своє ім’я з Моїх ран? Ти вирізьблений 
на долонях Моїх. Ну то й що, що зруйновано храм? Ну 
то й що, що святим хамлять? У кожному домі сьогодні 
є Храм. У кожному серці – Святе святих. На землі, про-
соченій сльозами, болем і кров’ю. Прямо тут зробімо 
ми Пасху. На руїнах зруйнованого храму. Подивися 
на Мої долоні, бачиш там своє ім’я 
з Моїх ран? Ти вирізьблений на до-
лонях Моїх».

Ти вирізьблений на Його доло-
нях.

Е С Е

Іван ЛЕЩУК
Із циклу «Записки смутного часу»
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апередодні Різдва 1813 Майкл 
Фарадей стояв на терасі пала
цу Тюїльрі, головної резиденції 

Наполеона Бонапарта. Дріботів до
щик, час тягнувся повільно, однак 
натовп терпляче чекав, коли імпера
тор і МаріяЛуїза прибудуть у Сенат.

І ось з’явився почет. Начебто все 
як завше: сурмачі, воїни, охорона, 
офіцери, потім дивовижна карета, 
лакеї, золото, оксамит, пір’я. Однак 
Майкл подумки зауважив, що натовп 
зустрічає свого імператора мертвою 
тишею.

Минуть два роки, і того, хто нині 
збирається зробити Францію всеєв
ропейською імперією, буде остаточ
но розбито силами антифранцузької 
коаліції в битві при Ватерлоо, під час 
якої загине 59 тисяч людей. Великий 
завойовник, амбітно проголосивши 

Ще одна цікава подія. Уряд визнав 
досягнення Фарадея, подарувавши 
йому будинок і пенсію. Проте сумлін
ня великого вченогохрис тиянина не 
дозволяло йому застосовувати свої 
знання у  воєнних цілях. У  1853 році 
Майкл Фарадей відмовився розроб
ляти отруйні гази проти ворогів під 
час Кримської війни.

Але наприкінці далекого 1813го 
в  Парижі на якусь мить перетнули
ся життєві шляхи двох протилежних 
особистостей. 

А для чого живеш ти? Чим і  ким 
захоплюєшся? Чим керуєшся у своїх 
рішеннях? Чого прагнеш? Який слід 
залишиш по собі?

себе революцією, втратить усе й по
мре у  вигнанні в  південній частині 
Атлантичного океану.

А винахідникпочатківець Майкл 
Фарадей, що колись спостерігав за ім
ператорським почтом, через роки 
стане одним із найвидатніших уче
них і піде з життя в дарованому йому 
королевою Вікторією домі. У 1865 ро
ці в  листі до графа Паризького він 
напише, що давно схилився перед 
Тим, Хто є Гос подом усього.

Наполеон приніс у  цей світ без
ліч страждань і  нелюдську жорсто
кість, Фарадею ж судилося відкрити 
людству величезну користь у  сфері 
науки, а  також смиренно служити 
старійшиною і  проповідником про
тестантської церк ви в Лондоні. Один 
жив для здобуття земної слави і вла
ди, інший – для Ісуса Хрис та й людей.

Л Ю Д И  Т А  Д О Л І

Михайло ЧЕРНЯВСЬКИЙ
Стаття в особистому блозі автора: 

mchernyavsky.ru/faradej-vs-napoleon/
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позицією деяких богословів існує 
також і вчення про обмежену спо-
куту, суть якого в тому, що Хрис тос 
помер не за всіх, а лише за декого.

Істину про те, що любов Божа 
не виключає нікого й жертва Хрис
та на хресті поширюється на всіх 
людей, можна продемонструвати 
чотирма твердженнями.

1. Любов Бога універсаль-
на – Бог хоче врятувати всіх 
людей.

Священне Писання стверджує, 
що люблячий Бог не бажає смерті 
грішника, хоче, щоб кожна людина 
прийшла до Нього, покаялася і мала 
життя вічне (див. Єз. 18:23, 32).  
Бог Отець приніс у жертву «Сина 
Свого Однородженого, щоб кожен, 

хто вірує в Нього, не згинув, але мав 
життя вічне» (Ів. 3:16). Це ствер-
джує і апос то л Павло, говорячи, що 
Бог «хоче, щоб усі люди спаслися» 
(1 Тим. 2:4), тому Ісусові треба було 
«за благодаттю Божою смерть ску-
штувати за всіх» (Євр. 2:9), щоб усі 
були врятовані. Ісус Хрис тос помер 
за всіх людей на землі, що очевидно 
в Його розумінні Своєї місії: «Я не 
при йшов світ судити, але щоб спа-
сти світ» (Ів. 12:47) і цим викона-
ти волю Батька (див. Ів. 3:16; 6:38; 
4:34; 5:30).

Значним свідченням універсаль
ної доступності спасіння є сло во 
«кожен» (Ів. 3:15–16). Тлумачний 
словник дає нам таке визначення: 
«усі чи все без винятку, кожний», 

Б ог є любов. Він любить 
усіх людей, і Його доб
ра воля – спасіння кож-
ної людини. Є теологи, 

які стверджують, нібито Гос поднє 
благовоління включає не всіх. Щоб 
якось пояснити це, вони вигадали 
вчення про дві Божі волі: таємну 
і відкриту. Згідно з першою, Бог 
не бажає спасіння кожної людини, 
а за другою, Він цього бажає. За 
такого розуміння Бог може водно-
час і бажати, і відкидати спасіння 
всіх людей. І це – логічне проти-
річчя, оскільки неможливо, щоб 
«два стверджувальні протилежні 
прояви волі Господа були спрямо-
вані до одного й того самого об’єк-
та»1. В одній лінії з вищезгаданою 
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у Хрис ті (див. Ів. 3:16), що ставить 
вчення про визначення декого до 
смерті в протиріччя з Божою во-
лею.

Воля Бога врятувати всіх людей 
висловлена і з мети Його приходу 
на землю: «Бо Син Людський при
йшов не губити душі людські, а спа-
сати» (Лк. 9:56). За словами Ісуса, 
навіть найменша пташка перебуває 
під постійною турботою Бога, тим 
більше кожна людина! Ісус сказав: 
«…вартніші ви за багатьох гороб-
ців» (Лк. 12:7). Як можна говорити 
про приречення на смерть у світлі 
цього Писання?! Ще явним фактом 
є протилежне, що «Бог нас не при-
значив на гнів, але щоб спасіння 
одержали Гос подом нашим Ісусом 
Хрис том» (1 Сол. 5:9). 

2. Любов Бога універсаль-
на – Він пропонує спасіння 
всім.

На універсальність поширення 
запрошення до спасіння вказує на-
самперед висловлювання Ісуса, що 
Бог полюбив світ (див. Ів. 3:16) – не 
частину світу, не певну групу лю-
дей, а ввесь світ, як це видно з ба-
гатьох інших місць Писання (див.  
Ів. 1:9, 29; 1 Сол. 5:9 та інші). Іван 
з певною метою вже на самому по
чатку свого Євангелія розповідає 
про Христа як про Світло істинне, 
яке «просвічує кожну людину, що 
приходить на світ» (1:9). Понят-
тя «панта антропон» означає бу-
квально «всіх людей». Це свідчить 
про те, що милостивий Гос подь не 
залишає нікого, народженого в цей 
світ, без Божественного світла 
й у Своїй вічній любові говорить до 
кожної особи поняттями і змістом, 
достатнім для богошукання та зна-
ходження спасіння.

Любов Господа є універсаль-
на, тому що Його благодатний за-
клик поширюється на всіх людей 
і пропонується всім без винятку. 
Одним зі свідчень цього є заклик 
«прийдіть!». Ісус пуб ліч но сказав: 
«Прийдіть до Мене, усі струджені 
та обтяжені, – і Я вас заспокою» 
(Мт. 11:28). За наслідками гріхопа-
діння (див. Буття, 3), усі люди без 
винятку – струджені й обтяжені 

(див. Рим. 3:23). Тому заклик «при-
йдіть!» поширюється на усіх лю-
дей, народжених у цей світ. Про це 
свідчить і заклик Божий: «Зберіть-
ся й прийдіть, наблизьтеся разом, 
урятовані всі із поганів… Зверніть-
ся до Мене й спасетесь, всі кінці 
землі…» (Іс. 45:20–22). Він – Бог, 
Який кличе й запрошує. Істоту зі 
свобідною волею не програмують 
чи примушують, а саме запрошу-
ють. Запрошення або притягнення 
Батька (див. Ів. 6:44) є поштовхом 
до рішення людини прийти й отри-
мати спасіння. Нездатність прийти 
до Хрис та – то моральна проблема 
людини. Грішник не може прийти, 
бо не хоче. Та сама сила і свобо-
да його волі є його слабкістю, бо 
заважають йому навернутися до 
Хрис та. Відповідь людини йде від її 
серця, але цей поклик – Того, Хто 
любить усіх, поклик Батька, Який 
чекає, щоб людина прийшла і здо-
була спасіння.

Хоча наше звернення до Ісуса 
є особистою і доб ровільною дією, 
ми не можемо похвалитися праг-
ненням покаяння і навернення до 
Господа. Це все Його ініціатива, 
Його потяг, Його вічний поклик. 
А з нашого боку це лише невпев
нене «так» того, хто почув голос 
Спасителя. Благодать Отця, яка 
навертає до Ісуса Хрис та, шукає 
всіх людей (див. Ів. 6:45; 2 Пет. 3:9;  
Ів. 1:9). Рятує Бог, але приймає 
спасіння людина: вона має «почу-
ти», «прийти» і «вірити». І ніхто 
не може сказати, що не поклика-
ний, бо Ісус є «Світлом правди-
вим… Хто просвічує кожну люди-
ну, що приходить на світ» (Ів. 1:9). 
Він сказав: «І як буду піднесений 
з землі, то до Себе Я всіх притяг-
ну» (Ів. 12:32). Не одних або ін-
ших, а всіх! Бог запрошує і нака-
зує всім людям всюди покаятися 
(див. Дії, 17:30), отже, усі можуть 
це зробити. Бог запрошує всіх, 
проте тільки слухняні, котрі при-
йшли до Хрис та, люблять Бога, 
стають обраними. Або, за словами 
Дуайта Муді, той, хто хоче, – об-
раний, і той, хто не хоче, – не-
обраний. Різниця між спасенним 

що свідчить про універсальність 
його поширення. Коли Іван гово-
рить про Божу любов і вживає сло-
во «кожен», він має на увазі, що 
«кожна» людина є об’єктом Божої 
любові та спасіння. Ісус при йшов 
на землю, «щоб через Нього світ 
спасся» (Ів. 3:17).

Бог в Євангелії від Івана, 3:16, 
показує нам, що Його любов є уні-
версальною, тобто поширюється на 
всіх. Спаситель, розповівши прит-
чу про втрачену і знайдену вівцю, 
робить висновок: «Так волі нема 
Отця вашого, що на небі, щоб заги-
нув один із цих малих» (Мт. 18:14). 
Іншими словами, Його абсолютна 
воля в тому, щоб ніхто (жоден!) не 
загинув, але всі мали життя вічне 
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і неспасенним – послух або відмо-
ва поклику Ісуса Хрис та.

Також Бог через пророка гово-
рить: «Зверніться до Мене й спа-
сетесь, всі кінці землі» (Іс. 45:22). 
Вираз «всі кінці землі» означає, що 
Бог закликає всіх, і в цьому сенсі всі 
люди на землі є «званими». І га-
рантом цього є Сам Гос подь! Ісус 
сказав, що «багато покликаних, – 
та вибраних мало» (Мт. 22:14). «Ба-
гато» тут вжито як «всі запрошені» 
чи «звані». Притча про весільний 
бенкет (Мт. 22:2–14) є «алегорією 
плану спасіння» і очевидно пока-
зує, що всі були звані на бенкет, але 
не всі стали обраними. То хто ж ці 
обрані? Очевидно, ті, що прий няли 
запрошення та прийшли. 

3. Любов Бога універсаль-
на – Він приймає всіх, хто 
приходить до Нього.

Вираз «до Мене приходить»  
(Ів. 6:37) указує на «звернення» – 
простий поворот серця від гріха до 
довіри Хрис тові у спасінні. «Того, 
хто до Мене приходить, Я не виже-
ну геть» (Ів. 6:37) – це обітниця Ісу-
са, Який хоче спасіння всіх людей. 
Грецьке «оуме» означає «у жодно-
му разі не вижену геть, не допущу 
бути за межами». Слова «того, хто 
до Мене приходить, Я не виже-
ну геть» (Ів. 6:37) підтверджують 
звістку Священного Писання, що 
кожен, хто приходить до Хрис та, 
ніколи не буде відкинутий або ви-
гнаний Ним. На прикладі Корни-
лія, який шукав Бога, ми бачимо, 
що того, хто шукає всім серцем, не 

виженуть геть, тому що «кожен, 
хто покличе Гос поднє Ім’я, той спа-
сеться» (Дії, 2:21; Йоіл, 3:5).

На універсальність поширення 
Божої рятівної любові також вказує 
апос то л Павло. Він пише: «Кожен, 
хто вірує в Нього, не буде засором-
лений» (Рим. 10:11), тобто не буде 
знехтуваний, його покладання не 
марні. «Кожен» включає все люд-
ство, усіх – і юдеїв, і язичників. Уні-
версальність доступу до спасіння 
підтверджують уже згадані слова 
пророка Йоіла: «Кожен, хто кли-
кати буде Гос поднє Ім’я, той спа-
сеться» (3:5). Заклик імені Гос пода 
включає слухання Слова Божого, 
послух Йому й віру через Нього, що 
доступно кожній людині.

4. Любов Бога універсаль-
на – Ісус Хрис тос помер за 
всіх людей.

Павло однозначно стверджує, 
що Бог «хоче, щоб усі люди спасли-
ся» (1 Тим. 2:4). Для цього Ісус від-
дав Себе на страждання і смерть 
«на викуп за всіх» (1 Тим. 2:6) лю-
дей. Згідно з апос то лом Іваном, 
«Він ублагання за наші гріхи, і не 
тільки за наші, але й за гріхи всього 
світу» (1 Ів. 2:2).

Таким чином, ми можемо впев-
нено стверджувати, що любов Бога 
універсальна, тому що «вмер Він 

1 Arminius, J. „Disputation XIX”, in The Works of James 
Arminius, The London Edition, vol. 2, transl. by James 
Nichols, Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1996 
(1825), с. 346.
2 Richardson, A. An Introduction to the Theology of the 
New Testament, London, 1958, с. 228.

за всіх» (2 Кор. 5:15). Хто ці «всі»? 
Усі люди на землі. Вірш 19 того ж 
розділу додає розуміння: «бо Бог 
у Хрис ті примирив світ із Собою 
Самим». Він примирив із Собою не 
тільки групку людей, як навчають 
прихильники обмеженої спокути, 
а потенційно все людство в прин-
ципі, коли Ісус узяв на Себе гріх 
усього світу (див. Ів. 1:29). Тож «за 
всіх» – це за ввесь світ, усе люд-
ство. У Посланні до євреїв сказано, 
що Ісус прий няв смерть «за всіх» 
(2:9), «за кожного» (NIV), «за грі-
хи світу приніс жертву один раз» 
(10:12). Усе людство в особі Адама 
впало в гріх бунту проти Бога, тому 
Ісус, «останній Адам» (1 Кор. 15:45), 
вмер за цей гріх усього світу (див. 
Ів. 3:16, 1:29).

Важливим підтвердженням та-
кого аргументу є свідчення Івана 
Хрестителя про доленосний подвиг 
Хрис та Спасителя: «Оце Агнець 
Божий, що на Себе гріх світу бере» 
(Ів. 1:29). «Агнець Божий» означає 
тут «даний Богом універсальний 
носій гріха»2. Слово «світу» вказує 
на поширення досконалої жертви 
Хрис та, яка цілком адекватна по-
требам усіх людей (див. Кол. 1:15). 
Гріх світу, взятий Хрис том на Себе, 
не означає «гріх деяких» або «гріх 
тільки цих», але гріх усіх людей, 
народжених у цей світ (див. Ів. 1:9). 
Усі – це усі, а не дехто. Хрис тос по-
мер за всіх людей, тому потенційно 
кожен може врятуватися, але ряту-
ються тільки ті, хто прий няв це спа-
сіння й Ісуса Хрис та як Спасителя 
(див. Ів. 1:12).

Смерть за всіх і за кожного – 
засіб спасіння всіх людей від їхніх 
гріхів (див. Мт. 1:21), тому що Ісус 
взяв «на Себе гріх світу» (Ів. 1:29), 
усього світу, а не якоїсь його части-
ни. Це вирішення проблеми гріха 
Хрис том на хресті є актом вику-
плення всіх людських істот, тому 
й виключає можливість обмежено-
го спокутування.

Д-р Віктор ЦАНДЕР
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Шановні читачі, пропонуємо вашій увазі розмову з редакторкою ди-
тячого християнського журналу «Тропинка» Оленою Хеттлер.

Олено, як би ти представилася 
читачам журналу «Віра і життя» од-
ним-двома реченнями?

Хрис тиянка. За професією на
самперед журналістка, потім пере
кладачка та педагогиня. А  ще я  – 
мама великої родини.

У якій сім’ї і де ти народилася?

Народилася в  Ульяновську, на 
Волзі – великій і красивій річці. Там 
прожила до тридцяти років із татом 
і мамою. Раніше не було можливості 
жити окремо, і  я  жила з  батьками. 
Тато мій був педагогом. Навчав ді
тей музиці. Я знаю, що він був дуже 

доб рим педагогом, бо це і його про
фесія, і покликання. Діти його дуже 
любили й поважали. Мама була ке
рівником поштового відділення. 
Коли вона вийшла заміж за тата  
(а він був незрячий), мама стала його 
головною помічницею, його очима.

Яку освіту здобула?

За освітою я  педагог. Закінчила 
факультет іноземних мов за спеці
альністю «Викладання німецької 
й англійської мов». Пізніше здобула 
додаткову освіту в Школі журналіс
тики імені Генрі Наннена в Гамбурзі 
та на редакційних стажуваннях удо
ма й за кордоном. 

Як ти прийшла до Бога?

Цим я завдячую мамі. Саме вона 
прочитала в газеті й розповіла мені 
про створення товариства повол
зьких німців «Відродження», щоб 
я могла там практикувати свою ні
мецьку…

Як тебе там прий няли?

Прийшла у  товариство «Відро
д ження»: група була малесенька, 
складалася переважно з людей по
хилого віку – доб рих, сердечних. За
галом німецькі бабусі. І я, студентка, 
серед них. Вони прий няли мене зі 
щирими обіймами. Потім на основі 
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цього товариства орга нізували 
єван гельськолютеранську общину 
Святої Марії, і я від самого заснуван
ня брала участь у її формуванні. Це 
був початок 90х років: перебудова, 
гласність…

Отак ти й прийшла до віри?

Ні, не від ра зу. Релігійна діяль
ність не означала, що я маю особис
ту, живу та глибоку віру.

І як ти прийшла до неї?

Тут я теж зобов’язана мамі (смі-
ється). Як і  за багато чого іншого 
в моєму житті. Вона дуже вплинула 
на моє формування. Такот, якось 
вона прийшла додому і  каже, що 
бачила в  місті афішу з  рекламою 
фільму «Ісус». Перегляд безкошто
вний, а  в  кінці ще дарують Єван
геліє від Луки. Мені стало цікаво, 
і  я  пішла. Здається, перегляд ула
штували баптисти. Той фільм мене 
приголомшив. Євангеліє мене за
хопило. Слова Ісуса Хрис та напри
кінці фільму про те, що Він з нами 
зав жди, до кінця життя і  навіть за 
його межами, глибоко мене звору
шили. І тоді зрозуміла, що я особи
сто винна у смерті Хрис та. Напри
кінці фільму пропонували молитву 
покаяння, яку я  за диктором пов
торила зі сльозами на очах. Так 

я навернулася до живої віри в Бога. 
Через цей фільм. 

Я знаю, що ти була дружиною 
єпископа євангельсько-лютеранської 
церк ви в  Казахстані. Чи можеш поді-
литися з читачами чимось особ ли вим 
з того періоду свого життя?

Це був дуже насичений період 
мого життя. Я багато чого навчила
ся. Особливо спілкуванню з  людь
ми. Це дуже важлива складова слу
жіння в  церк ві. Мій чоловік Петер 
Урі був спочатку пастором єван
гельськолютеранської общини у ве
ли ко му місті, потім його покликали 
на служіння єпископа в  Казахстан. 
Саме в нього я  навчилася багато 
того, що стосується віри, а особ ли
во незнайомому для мене на той час 
служінню – насамперед думати про 
інших людей. Допомогти іншій лю
дині знайти себе, своє покликання, 
розвинути здібності для служіння 
Богові  – один з  основних талантів 
Петера. Спочатку це мене неабияк 
дивувало, а  потім я  знайшла вели
ке щастя в  тому, щоб допомагати 
іншим розкривати здібності від Гос
пода. 

Як ти перенесла смерть чоловіка? 
Як упоралася із самотністю?

Ми були одружені шість років. 
Коли Петер захворів, ми переїхали 
на його батьківщину в  Німеччину. 
Він помер після виснажливої хво
роби у  2005 році. Тож у  36 років 
я  залишилася сама. Майже на по
чатку життя. Мені було дуже важко. 
Останнім часом, коли вже було оче
видно, що чоловік не переживе цієї 
хвороби, я  його запитала: «Петере, 
як думаєш, чи варто мені триматися 
віри? Чи варто далі вірити в  Бога?» 
Я  була в  розпачі. Він уже тривалий 
час не підводився з  ліжка, але ось 
що відповів: «Так, звичайно, тримай
ся Ісуса! Тримайся Ісуса!» І ми багато 
молилися, щоб я  не втратила віру.

Як упоралася із самотністю? Зав
дяки нашим спільним друзям, коле
гам – переважно хрис тиянам. Вони 
буквально витягували мене з жало
би, брали на прогулянки, у товари
ство, на хор, запрошували в  гості. 
І таке регулярне спілкування допо
могло. Дуже вдячна й дочкам Пете
ра, які постійно були зі мною і  до, 
і після смерті батька – їм самим тоді 
було трохи за 20. Ми підтримува
ли одна одну, як могли. Мої батьки 
були зі мною аж три місяці після від
ходу Петера. А рівно через 11 міся
ців, день у день, не стало моєї мами.

Потім я  познайомилась із Клау
сом, який того ж 2005 року втратив 
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дружину і залишився з чотирма ма
ленькими дітьми. Так я  вийшла за
між за Клауса, і в нас народилася ще 
одна донька.

Що для тебе особисто найясніше 
визначає хрис тиянство?

Не як релігію? Триматися Хрис та. 
Для мене це найголовніше. Незва
жаючи на випробування, питання, 
сумніви, які бувають у  всіх хрис
тиян, – триматися Хрис та.

Що для тебе Церк ва? Церк ва з ве-
ликої літери…

У хрис тиян можуть бути відмін
ності в розумінні деяких питань, до
гматів. Але якщо люди вірять в Ісуса 
Хрис та, об’єднані Ним, це і є Церк ва. 
Спільнота людей, яка вірить в  Ісуса 
Хрис та, тримається Того, Хто серед 
нас, і є Церк ва. Усе інше, навіть дуже 
хороше,  – це розважальний клуб, 
але не церк ва. Церк ва з великої лі
тери  – це сім’я, справжні сестри та 
брати, в  ідеалі. На жаль, цей ідеал 
часом дуже далекий від реальності. 
Але ж ми всі поки що не в раю.

Як ти стала співробітницею на-
шої місії? Що для тебе  – особ ли ва 
радість, а  що  – особ ли вий виклик 
у цьому служінні? 

Це також цікаво. Мені зателефо
нували родичі і  сказали, що в  місії 
«Licht im Osten» («Світло на Сході» 
в Німеччині) є вакансія, яка мені, мо
жливо, підійде. Ідеться про журна
лістику, мову, роботу з  дітьми… 
Опис посади повністю відповідав 
моїй освіті, здібностям, покликанню. 
Подала заяву, але, оскільки живу за 
70 кілометрів від Корнталя, у Карл
сруе, одразу зізналася, що не зможу 
щодня приїжджати на роботу. Ду
мала, на цьому все закінчиться.

Однак Бог вирішив інакше, усе 
влаштувалося. І  це стало для мене 
почутою молитвою. Я зав жди хотіла 
служити людям і Богу тим, що вмію 
та люб лю. Спочатку я  працювала 
редакторкою німецької «Стежинки», 
а  потім мені запропонували стати 

ще й редакторкою російської версії, 
на час декретної відпустки колеги.

Найбільша радість для мене – 
це займатися улюб леною справою. 
Я  люб лю писати, люб лю журналіст
ську роботу… Писати розповіді, 
статті – для мене радість. З першого 
класу... (Сміється.)

А найбільший виклик  – насліду
вати те, що хоче від мене Господь. 
З Ним про це говорю. Чи правильно 
я Його розумію, чи дійсно Він очікує 
від мене те, що мені пропонують? 
Який наступний крок зробити? На
приклад, чи братися за роботу ре
дактора російськомовної «Стежин
ки»? Це для мене зав жди внутрішня 
боротьба. І я розумію, що Бог очікує 
від мене чогось більшого. Адже маю 
сім’ю, яка теж потребує уваги, особ
ли во молодша дочка. Нові можли
вості служіння  – нові виклики. Але 
щоразу я думаю, що, коли Бог до чо
гось закликає, Він і сили на це дасть.

Що ти побажала б читачам жур-
налу «Віра і життя»?

Запитання мені дуже подобаєть
ся. Є один вислів, вірш із Біб лії. Дав
но, ще на початку журналістської 
кар’єри, його процитував один като
лицький священник, у якого я брала 
інтерв’ю. Цей вірш запав мені в сер
це, став лейтмотивом мого життя. 
Він із Послання до римлян: «Не будь 
переможений злом, але перемагай 
зло доб ром». Оце і  є  моє побажан
ня читачам: не дозволяйте поганим 
думкам або людям з  їхніми злими 
ділами перемагати вас, зав жди від
повідайте доб ром.

Дякую за бесіду, Олено! Особливих 
тобі благословень від Гос пода у  слу-
жінні Йому та Його Церк ві!
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аніж повільно тліти, відчуваючи 
безперервний біль. І  найстрашні
ше в  цій ситуації, що той, хто це 
зробив, не шкодує про заподіяне 
зло й у своєму серці ще довго злов
тішатиметься. І  – вишенька на 
торті  – цю людину всі знають як 
хрис тиянина, люблячого чоловіка, 
доб рого батька, вірного друга.

Як це можливо? Звідки ця агресія? 
Вечорами він читає Біб лію. Хіба вона 
про це? Як людина з таким запеклим 
серцем може виходити за кафедру 
та перед усією церк вою видавати 

себе за благочестивого проповідни
ка? Запитання на запитанні. Порож
неча. Відчай від того, що й сьогодні 
це сталося. Не вперше. Дякувати 
Богу, діти не бачили. Сльози. Знов 
образа. І  грудка в  горлі, і  стислі 
скроні. Болить голова. Вирій думок.

Гадаю, що спромоглася описа
ти свій стан. Хочеться закричати: 
«Я  втомилася вдавати щасливу 
дружину!» Але потім приходжу до 
тями, витираю сльози і  розумію, 
що в  усіх багато проблем, і  моя 
проблема – тільки моя.

Я хотіла  б розповісти свою 
історію. Можливо, комусь 
вона виявиться близькою, 
і  ми зможемо знайти рі

шення сімейним проблемам. 
Буває, живеш собі й  не знаєш, 

що чоловік, який каже, що любить 
тебе, раптом схопить за горло 
і почне бити по голові тільки за те, 
що ти висловила думки, які триво
жать його душу та слух. А ти прос
то говорила від образи, від того, 
що всередині накопичилося стільки 
гіркоти, що краще вибухнути раз, 
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Дорога сестро! Насамперед хочу 
Вас обійняти й висловити свою лю
бов і  співчуття, а  також запевни
ти: усе, що відбувається з  Вами, не 
є  волею Бога для Вас. На превели
кий жаль, ворогові душ вдалося 
багато в чому досягти успіху у фор
муванні неправильного ставлення 
до жінки у церк ві та суспільстві, і, як 
наслідок, у сім’ї. Складно в одній ко
роткій статті відповісти на всі Ваші 
запитання і  важко дати пояснення 
тим уявленням, які формувалися 
віками.

Безумовно, Ваш чоловік страж
дає на розлад особистості. Такі люди 
поділяються на безліч підтипів, але 
зараз у  це не будемо заглиблюва
тись. Ви можете знайти відео на цю 
тему на моєму ютубканалі (посилан
ня буде нижче).

Хотілося  б лише зазначити, що 
поєднує таких людей.

1. Їхній розум наповнений без
ліччю хибних переконань, які Біб лія 
називає «твердинями». Наприклад: 
«Я голова, і я зав жди правий. Усе має 
бути, як я скажу».

2. В емоційній сфері такі люди не 
мають емпатії, тобто співчуття. Вони 
не відчувають чужого болю, тому 
легко ранять навіть своїх близьких. 
Їх іще називають емоційними дебі
лами.

3. І, відповідно, це призводить 
до змін у  поведінці: така людина 
виявлятиме агресію, якщо щось іде 
всупереч її планам або розумінням, 
і  вона вірить, що діє всім на благо. 
Найчастіше такі люди не бачили пра
вильного прикладу у своїй сім’ї.

У медицині США офіційно визнано 
такі відхилення від норми: психопати, 
соціопати та нарциси. Встановлено, 
що брехню психопата не виявить на
віть детектор брехні, оскільки вони 
брешуть дуже професійно. Такі люди 
не знають глибоких почуттів: любо
ви, відданости й вірности? За своєю 
суттю вони великі брехуни й зав жди 
ведуть подвійне життя. Найжахли
віше те, що вони настільки вправно 

Що зі мною сталося? Чому я вже 
не звертаюся до Бога з  надією, що 
Він змінить нашу сім’ю? Розчару
вання... Ні, не в Бозі, а в ситуації, яка 
час від часу повторюється, і  агре
сія щоразу наростає. А де ж брати 
сили? Де брати віру? Молитися... 
Я молюся... Але віра, якщо щиро, як 
пшеничне зернятко. І все ж таки… 
Я хочу змінюватися. Хочу, щоб змі
нився мій чоловік... Але невже це 
може статися тільки від мого ба
жання? Я  думаю, ми всі розуміємо, 
що лише бажання тут мало. То що 
робити? Знову запитання. А відпо
віді так мало, практично немає. 
Кому можна довірити найпотаєм
ніше? Чи є  така людина на землі, 
тут, поряд?

Завтра чоловік піде на роботу 
й удаватиме, що нічого не сталося. 
А  після роботи дивитиметься на 
мене з таким презирством, мов
ляв, сама винна, довела. І  я  знову 

Можливо, ця історія навіть ви
кличе в когось лиху радість, такий 
уже ми народ, любимо радіти чу
жому горю. І  церк ви  – не виняток, 
як виявилось. Скільки живеш, стіль
ки дізнаєшся, як багато брехні, не
нависті, гордості та зради навіть 
у  найбільш, здавалося б, святих 
місцях.

Згадала випадок із дитинства. 
Прийшла я  в  неділю на зібрання, 
повісила курточку на другому по
версі, поклала в кишеню новенький 
телефон, рожевий Samsung (тоді 
це був найдорожчий подарунок від 
тата) і спустилася вниз на служін
ня. Мені й  на думку не могло спа
сти, що в  церк ві можуть вкрасти 
телефон. Як? Це  ж храм святих, 
це неможливо! Але виявилося, що 
в  цей храм приходять різні люди, 
і ми всі грішники. Тоді в дитинстві 
я  це зрозуміла. Ілюзія зникла. Що
правда, телефон мені за декілька 

почуватимуся не приниженою, не 
скривдженою, а  винною. Винною 
в тому, що чоловік час від часу б’є, 
потім ображається, тижнями не 
розмовляє, а  згодом сидить поряд 
у церк ві й зображує тихого, спокій
ного хрис тиянина.

А мені нудно від цього. А  мені 
неприємно. А  я  не можу дивитися 
в  очі цьому дволикому чоловікові. 
Хотілося  б комусь виплакатися, 
але я  боюсь, не смію зганьбити 
родину. Адже ніхто щиро не пожа
ліє, тільки вдаватиме жалість, 
а  всередині зловтішатиметься: 
«Ого, а  я  б і  не здогадалася! Слава 
Богу, що в  моїй сім’ї все не так по
гано, мене чоловік не б’є, хоч і  сва
римося часто. А  ось у  них дійсно 
погано. Треба мерщій комусь розпо
вісти. Ото буде шок!»

днів повернули. Пастор знайшов 
його у підлітка з дитячого будинку. 
Тоді я подумала, що злодюжці мож
на пробачити, він без Бога в  серці, 
таке в  нього життя. І  прос то по
дякувала Гос поду за знайдений те
лефон.

Зараз, цілком зрозуміло, розча
рування трапляються все часті
ше, і вони масштабніші, доросліші. 
Але, на жаль, не вирішуються так 
само швидко, як у  дитинстві. За
лишається тільки чекати й  віри
ти, що станеться диво. Бог вийде 
назустріч, покаже вихід. І  життя 
почнеться з  чистого, світлого ар
куша. Важливо не опускати руки, 
щодня з вірою приходити до Нього 
на колінах у молитві. І рано чи пізно 
Гос подь явить Себе, головне  – доз
волити Йому це зробити. 

Відповідає Анара Грейс,  
засновниця руху «Голос тих,  

хто мовчить» (США)
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пригнічують і обманюють свою жер
тву, що та насправді вважає себе 
причиною всіх бід. Це називається 
віктим блеймінгом, а  попрос тому  – 
«самадуравинувата».

Розпізнати таку людину непрос
то, адже вона вміє бути хорошою. 
За всіма цими змінами в особистості 
такої людини можуть стояти бісів
ські духи. Тому це складно виявити, 
оскільки ми маємо справу зі справж
німи вовками в  овечій шкурі, мета 
яких  – занапастити Божих овечок, 
адже сам сатана видає себе за анге
ла світла.

Насамперед страждають дружи
на й діти, а далі – найближче оточен
ня. Такі типи дуже релігійні, вони не 
пропускають зібрань і  рясно циту
ють Боже Слово, що не є показником 
духовності, бо й  диявол доб ре знає 
Писання, і біси вірують і тремтять пе
ред Творцем.

Багато століть у церк ві переважа
ло хибне уявлення, ніби в усіх сімей
них проблемах винна дружина, адже 
Єва згрішила першою. Але моє ба
чення відоб ражено у  Вашому листі 
словами: «Я  втомилася вдавати ща
сливу дружину…» Виникає питання: 
хто вчив Вас удавати? Чи не замис
лювалися Ви над тим, що, поперше, 
так шкодите чоловікові, покриваючи 
гріхи? І, подруге, шкодите всьому 
оточенню, обманюючи його? Яким 
прикладом таке лицемірство є  для 
Ваших дітей? Вони, швидше за все, 
захочуть залишити церк ву, в якій па
нує така байдужість.

Я пишу це не з  метою дорікнути 
Вам, аж ніяк. А  щоб пробудити сві
домість і звернути увагу на Писання. 
У Біб лії є чимало прикладів, коли по
дружжя або навіть цілі сім’ї гинули 
через непослух чоловіка Богові й че
рез мовчання й потурання дружини. 
Приклади: Сапфіра приховала брех
ню Ананії, а  дружина Ахана, певно, 
знала, що чоловік приніс додому за
кляте (Книга Ісуса Навина, розділ 7). 
А ми знаємо, де опиняться брехуни 
й ті, хто покриває їхню брехню.

Розумію, що всіх нас так навчали: 
треба прос то терпіти, мовчати й мо
литися. Однак це не біб лій не вчен
ня  – мовчати і  приховувати. Своїм 
мовчанням Ви завдаєте великої шко
ди і чоловікові, і собі, і дітям, і церк ві. 
Ви, як помічниця, повинні допомогти 
чоловікові побороти гріх, бо інакше 
брехня й  мовчання зруйнують вас 
обох.

У хрис тиян існує безліч хибних 
настанов. Наприклад: «Якщо я  ду
ховна хрис тиянка, то в моїй сім’ї все 
має бути ідеально: слухняні діти, 
коханий чоловік». Але навіть у  най
побожніших родинах часом трапля
ється непередбачене. Ми повинні 
зав жди нагадувати собі, що все доб
ре в нас по благодаті. Ми самі нічо
го не заслужили, крім пекла. А  те, 
що маємо, вистраждане Спасителем. 
І  у  храм приходять викуплені, але 
все ще грішні люди, які перебувають 
у процесі духовного зростання.

Ви пишете, що молитеся, чекаєте 
на диво й не розумієте, чому воно не 

відбувається. Я  знову не погоджуся 
з  Вами, бо диво вже сталося. Воно 
в тому, що святий Бог зійшов на нашу 
грішну землю і помер за всі гріхи лю
дей  – явні й  потайні. Ісус сповістив 
істину про те, що всі ми – приречені 
до загибелі грішники. Гос подь запла
тив дорогу ціну, щоб Ви, Ваш чоловік 
і  Ваші діти жили у  свободі, яку Він 
відвоював на хресті. І  Він залишив 
інструкцію  – Своє Слово, де сказа
но, як поводитися, щоб не загинути, 
як це сталося із сім’єю Ахава. На Вас 
покладено відповідальність. Тому, 
приховуючи вчинки чоловіка, Ви ста
єте співучасницею. А  переживання 
про людське судження свідчать про 
Вашу гордість. Вибачте, що пишу 
прямо, але іноді потрібна шокова те
рапія, щоб постраждалого реаніму
вати і привести до тями й лише по
тім у  загальній палаті перев’язувати 
рани, змащуючи їх маззю.

Так от, якщо повернутись до ін
струкції, Вам потрібно вчинити за 
Біб лією. А саме:

1. Вирішіть пробачити своєму чо
ловікові, розуміючи, що й Ви щодня 
потребуєте прощення. При цьому 
Ваші почуття можуть запізнюватися 
і  «не прощати», тому рішення має 
йти від Вашої волі  – простити. Про
щення треба голосно проголосити 
перед Богом.

2. Вам необхідна допомога зрі
лої сестри, яка має підготовку для 
такого консультування (Тит. 2:3–5), 
не обов’язково з Вашої церк ви, але 
яка наставлятиме Вас і  допоможе 
зміцніти для ведення цієї духовної 
битви.

3. З чоловіком Вам треба вчинити 
за Євангелієм від Матвія, 18:15. Там 
Самим Хрис том вказано покрокову 
інструкцію.

Усе потрібно робити з молитвою. 
Я  готова допомогти Вам і  пореко
мендувати душоопікувача.

З молитвою за Вас 
Анара ГРЕЙС

Мій канал: 
www.youtube.com/c/VoiceoftheSilent
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З  М І С І О Н Е Р С Ь К И Х  Л А Н І В

М
иру, милості та благодаті всім вам від 
Гос пода!
Останнім часом по-новому став дивити-

ся на такі привітання. Звернув увагу, що мир, ми-
лість і благодать – це те, що може дати лише Гос-
подь. Ми аж ніяк своїми силами не можемо досяг-
ти ні миру в  серці, ні милості щодо наших гріхів 
і беззаконь, ні благодаті, бо це дар Божий. Усе, що 
ми можемо зробити зі свого боку, – прос то прий-
няти те, що дає Бог. І  так хочу, щоб у  ці буремні 
часи якнайбільше людей прий няло спасіння від 
Гос пода.

Я дуже вдячний Богові, що мої родичі з України, 
з  міста Одеси, змогли приїхати в  Естонію. З  огля-
ду на те, що Одеса зазнає обстрілів, ми розуміємо, 
наскільки милостивий до них Гос подь, який доз-
волив їм вирватися з  охопленої війною країни та 
знайти укриття в  безпечній Естонії. Сподіваюся, 
що для них усі ці обставини стануть яскравим до-
казом Божої любови й милости.

Протягом останніх двох місяців відчувається 
дедалі більша напруга. Я помічаю це в суспільстві, 

у церк ві й на нашому «Сімейному радіо Елі». Досить 
часто зустрічаю людей, які ставлять правильні за-
питання про те, що відбувається, чому і  що буде 
далі. Часто-густо спостерігаємо поділ суспільства 
на тих, хто за росію, і тих, хто проти. Нерідко дово-
диться стикатися з  елементарним невіглаством, 
коли люди, керуючись окремими випадками, роб-
лять загальні висновки. Ми перебуваємо в тій ча-
стині Естонії, де живе близько 90 відсотків росій-
ськомовного населення. 

У церк ві допомагаємо українським біженцям, 
які переміщуються з росії до Естонії чи Західної Єв-
ропи. Нещодавно в  нашій церк ві була багатодітна 
сім’я з Маріуполя, яка два тижні ховалася в підвалі 
й зазнала багато горя. За її станом можна було помі-
тити розгубленість і відсторонення від реальності. 
Дякувати Богу, нам вдалося допомогти із розсе-
ленням. Друга родина, теж з  України, була еваку-
йована через гуманітарний коридор до росії і через 
Естонію прямувала до Німеччини. Вони були дуже 
вдячні за підтримку й  допомогу країні, де немає 
рідних чи знайомих.
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Від початку війни ми провели на радіо кілька 
передач, під час яких спілкувалися зі служителя-
ми й  волонтерами, що працюють у  зоні бойових 
дій та виконують гуманітарну місію. Особливою 
популярністю користувалися відеоінтерв’ю з пас-
торами Київської і  Рівненської областей. Радіо-
слухачі та глядачі нашого YouTube-каналу ак-
тивно реагували на ці матеріали. Після інтерв’ю 
з  пастором із міста Ірпеня (Київська обл.) у  сту-
дію при йшов чоловік і  сказав, що хоче покаяти-
ся в  тому, що засуджував український народ, бо 
слухав лише російські ЗМІ. Але після ефіру з тим 
пастором він зрозумів, що не все так однознач-
но. Чоловік зізнався, що всі вихідні не знаходив 
спокою і безперестанку каявся вдома й молився 
в  церк ві. Він також попросив помолитися разом 
із ним прос то в офісі радіо. На прощання чоловік 
сказав, що тепер проситиме Божого захисту й ми-
лості для України, її народу, щоб ця війна якнайш-
видше припинилася.

Щодо мовлення, то з  початку війни в  Україні 
ми перейшли з  економного на цілодобовий ре-
жим мовлення. За березень ми отримали рахунок 
на 25 000 євро.

Зараз ведемо мовлення 18 годин на потужнос-
ті 100 кВт і 6 годин – на 200 кВт. Унаслідок такого 
графіка за квітень маємо сплатити за рахунком 
19 000 євро. Важко сказати, як довго ми зможемо 
вести мовлення в такому режимі. Для нашого бю-
джету це величезні витрати.

Ось кілька свідчень наших радіослухачів.

М и вас дуже любимо й чекаємо в ефірі! Також 
слухаємо в  записі. Привіт із Білорусі! Зво-

ротній зв’язок: діти під час ефіру постійно комен-
тують почуте. Таке враження, що ви в нас у гостях, 
на кухні. Син постійно сперечається (у нього та-
кий період), дівчатка танцюють під пісні. Ваші пе-
редачі заряджають бадьорістю на весь день.

Андрій і Наталія МАЛЕЦЬ, Білорусь

Д оброго ранку, дорога редакціє «Радіо Елі»! 
Мене звуть Ігор. Зазвичай, слухаю вас вечо-

рами на середніх хвилях. Дуже радий, що цього 
місяця можу приєднатися і  вранці на 1035 кГц. 
Дякую за ваші передачі. Благослови вас Гос подь! 

Дуже рада вас чути! Тішуся, що вдалося з вами 
зв’язатися. Хочу подякувати всім співробітни-

кам «Радіо Елі» за працю! Ваші передачі дарують 
серцю мир і  спокій. Я  щоранку заходжу на кухню, 
вмикаю ваше радіо, і, знаєте, моє серце наповню-
ється миром і радістю. 

Світлана, церква «Надія»

«Н а кухні радіо співає, співає у  кишені теж… 
Пошли нам, Гос поди, Хрис та, почуй молит-

ву, Боже!» Це мій короткий відгук про роботу «Радіо 
Елі» на середніх хвилях. Ходжу годую тварин (по-
росят, коня) – одне радіо грає на кухні, інше – у ки-
шені. Я з ним практично не розлучаюся, а спати ля-
гаю – кладу під подушку. А коли прокидаюся, від ра-
зу його вмикаю.

Д авно вас не чула – радіо не працювало. Дуже 
дякую, що радіо повернули. Я так про це мо-

лилася! Гос поди, і щоб у нас не було війн!.. Я силь-
но хворіла на ковід, півтора місяця не виходила 
з  квартири. Я  слухаю це радіо з  ранку до вечора, 
іноді роблю перерву. Дякую, Божих вам благосло-
вень! 

Людмила СЕПП

Хай Гос подь Бог дарує вам і вашій родині всьо-
го хорошого! Я це радіо слухаю все життя, і всі, 

кого знаю, слухають теж. Без нього нам було б не-
легко. З Богом!

Бажаю всім співробітникам радіо успішного 
мовлення до краю землі, щоб у цей непростий 

час нести мир, доб ро, слова розради. Рясних Божих 
благословень кожному і вашим сім’ям. Знайте, ва-
ша праця не марна перед Гос подом. Амінь. 

Надія СОСЕНКОВА, місто Нарва

Привіт, друзі, Київ на лінії. Дякую за підтримку 
і служіння, з вами зав жди цікаво. 

Сергій НОСАЧЕНКО

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

Олексій МЮЛЕР

Коли є можливість, слухаю вас із Норвегії. Найкраще ра-
діо! Благословень вам. 

Світлана

Мене звуть Андрес. Я живу на хуторі, і мені дуже подоба-
ється «Сімейне радіо». Воно в мене і в спальні, і на кухні, 

і в машині. Я слухаю лише це радіо, бо воно надихає. І я хочу, 
щоб його мовлення не припинялося, радіо чудове! Я думаю, 
багато людей навернеться до Бога саме через нього, і, можли-
во, багато хто вже з Ним.

Хочу також подякувати нашому «Сімейному радіо» за те, 
що воно є. Слухаю його з  2001 року, духовно виросла на 

ньому я і мої діти… Молюся і бажаю, щоб воно й надалі про-
довжувало своє мовлення, бо ми цього дуже потребуємо! 

Я Євген. Слухаю «Сімейне радіо» двадцять років. Ви – ве-
лике натхнення, допомога, підтримка й  радість. Нехай 

Господь Бог благословить і служителів, і слухачів. Усього вам 
доб рого, з Богом! 

Мир вам! Мене звуть Олександра. Я щиро вдячна за вашу 
працю! Самотнім хрис тиянам у похилому віці, у такий 

важкий час, коли вийти часто неможливо, дуже приємно слу-
хати ваші передачі, знати вашу точку зору. Ми відчуваємо, що 
не самотні, не відрізані від цього світу. 

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

1. Лаван (Втор. 1:1; Буття, 24:29, 50–51). 2. «Нехай книга цього Закону не 

відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі» (Нав. 1:8). 

3. «І робив Аса добре в Господніх очах» (1 Цар. 15:11). 4. Йов (Йов, 1:4–5).  

5. Іван Хреститель воїнам (Лк. 3:14–16). 6. Варнава (Дії, 9:26–27). 7. Вони 

бачили світло, але голосу не чули (Дії, 22:9). 8. Завдяки Ананію (Дії, 22:12–13). 

9. Римлянам (Рим. 1:16). 10. Освячення (Рим. 6:22).
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