
Я ків Крекер народився 31 жовтня 1872 року на 
півдні Росії. Він навернувся до Бога у  ранній 
юності і  багато часу приділяв вивченню Свя-

щенного Писання. У 22 роки він був відряджений бра-
тами на навчання у Гамбурзьку баптистську семінарію.

Яків Крекер повернувся у  Росію за чотири роки, 
і його посвятили на служіння роз'їзним благовісником. 
Працював він ревно і з великим успіхом.

Незадовго до початку Першої світової війни Яків 
Крекер із сім'єю переїхав до Німеччини. Як проповід-
ника його знали далеко за межами Росії і Німеччини: 
у Голландії, Швейцарії, Америці та Канаді. Він був одним 
з ініціаторів заснування місії «Свет на Востоке» та бага-
торічним її керівником.

Яків Крекер багато писав. З-під його пера вийшло 
чимало духовно-повчальних книг, включаючи багато-
томний посібник із вивчення Старого Заповіту. Всі його 
твори були написані німецькою мовою.

Благословенний трудівник на ниві Божій 12 грудня 
1948 року оселився в палатах Небесного Отця, потаєм-
ним спілкуванням з Яким дорожив упродовж життя.

Про це дивовижне спілкування з Гос подом, прита-
манне Якову Крекеру, і  говориться у  запропонованій 
книзі.

Ейден Вілсон Тозер часто говорив своїм друзям, що 
його головною духовною турботою було проголо-
шення «особистої сердечної віри» і сприяння їй. Його 

служіння за кафедрою і  письменницька праця протягом 
усього життя віддзеркалювали це бажання. Д-р Тозер завж-
ди прагнув проповідувати і писати для «простих людей, чиї 
серця спонукають їх шукати Бога заради Самого Бога». 

Таке «спонукання серця» завжди має призводити 
до духовного пробудження, до прагнення бути більш 
схожим на Хрис та і  бажання пізнавати Його дедалі 
краще.

Ця книга складається з  366 обраних і  від-
редагованих текстів на кожен день, узятих із книг, 
статей і проповідей д-ра Тозера. Вона видається для 
духовної допомоги «добрим, простим людям Божим», 
які, як висловився сам автор, «є благословенням, де б 
вони не знаходилися».

Віддаючи належне духовній мудрості і  смирен-
ності, якими Бог обдарував д-ра Тозера і які прояви-
лися в його проповідях і книгах, ми процитуємо його 
власні слова: «Завдання гарної книги – заохотити чи-
тача до моральної дії, спрямувати його погляд на Бога 
і підштовхнути вперед. На щось більше вона не розра-
хована».

Нам здається, що ця книга  – не зовсім звичайне 
видання духовних роздумів, тому що, читаючи її день 
у день, ви не один раз відчуєте, як д-р Тозер буде гово-
рити вам не тільки щось приємне, а й викривати вас.

Ці книги можна замовити за адресою місії, 
звідки ви отримуєте наші журнали.

Яків Крекер

ПОТАЄМНЕ 
СПІЛКУВАННЯ  
З БОГОМ

Ейден 
Вілсон Тозер

ОНОВЛЮЮЧИСЬ 
ДЕНЬ У ДЕНЬ
Християнські  
щоденні читання
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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Люди, обставини, діти, бать-
ки, чоловіки, дружини, холод, 
тепло, вітер, дощ… солона 
або надто солодка їжа – усе це 
часто викликає лють і здається 
абсолютно справедливою ре-
акцією на щось (або на когось) 
людини, серце якої не сповнене 
любові.

Але насправді це свідчить, 
що людина нездатна любити,  
а якщо по суті – це свідчить про 
те, що в такої людини немає від-
носин із Богом, Який є любов, бо 
тільки Він може зробити людину 
здатною на справжню любов.

Якщо ми сповнені Божої 
любові, немає нічого в світі, 
що могло б завадити проявам 
теплоти, ласки, ніжності, вся-
кого добра у відповідь на зло, 
неповагу…

юбов не рветься до 
гніву, або не злостить-
ся, – такими словами 

апостол Павло пояснює одну  
з багатьох складових Любові. 

Де відсутня любов, там дуже 
багато неконтрольованого, 
страшного, руйнівного гніву, 
багато зла.

Ось вона, наша головна тра-
гедія – нездатність любити, або, 
точніше, – зречення любові, із 
чого витікає її відсутність  
у стосунках між людьми.

І цей вакуум обов’язково 
заповнюється страшною горди-
нею, егоїзмом.

Запитайте людей, чому вони 
зляться, і ви одразу почуєте 
сотні, а то й тисячі, на їхній 
погляд, вагомих причин, що 
абсолютно виправдовують їхню 
поведінку, дають їм «законне» 
право на гнів.

Те, що справжня любов 
здатна не відповідати злом, об-
разою на грубість, несправед-
ливість, знущання, – величезне 
надбання.

Я не знаю, що може бути цін-
нішим за любов для побудови 
добрих людських стосунків  
у гріховному світі, що інше 
здатне уможливити тривалий 
мир у родинах, що може ство-
рити тишу, спокій і радість  
у нашому серці.

Коли ця благодать не  
є станом нашого серця – ми, 
при всій нашій пихатості, пре-
тензіях на значимість, при тому, 
що посідаємо важливі посади, 
насправді нещасні люди, які  
загубили, або навіть не надба-
ли, найвищу дорогоцінність –  
ЛЮБОВ, яка спроможна не 
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                    *   *  *
Лист Христовий хай в нас бачать люди!
Втома вже від пустки у словах,
Від теорії добра не буде – 
Проявіть любов Христа в ділах!

Нас Господь в Свою подобу хрестить,
Та коли гнітить нас марнота,
То згадайте: звістку краще нести – 
Лиш життям, що сповнене Христа!

Багатьох до Світла приведемо,
Вкажем, як гріховний скинуть груз,
Як у світі діяти почнемо
Лише так, як діяв наш Ісус!

Світлана ТИМОХІНА
Переклад з російської О. БЛОЩУКА

роздратовуватись, не рватись 
до гніву.

Читаючи цей номер, у ти-
шині нашого серця попросимо 
Бога, щоб Він показав, як у нас 
із любов’ю, що не рветься до 
зла. Мені здається, це дуже 
важливий тест.

Василь ДАВИДЮК,
головний 
редактор
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П Р О П О В І Д Ь

ас коли-небудь хтось дратував? Мене де-
які люди дратували. Хоча я люблю людей 
і більшість із них мені подобається, усе ж 
деякі особи іноді мене дратують. Мені не 

подобається, наприклад, коли хтось переді мною їде 
на машині повільно без видимої на те причини. Мене 
це дратує. Мені не подобається, коли люди погано ро-
блять свою роботу: муляри криво кладуть цеглу, шту-
катури нерівно мастять стіни, сантехніки погано чи-
стять труби, і вони залишаються забитими, а дорожні 
робітники погано ремонтують траси. Мене це теж дра-
тує. Мене дратують ледарі, а також ті робітники, які 
працюють лише в присутності начальства. Дратують 
чоловіки, які отримали незначну травму в шахті і че-
рез це більше не бажають працювати. Не тому, що не 
можуть, а тому, що не хочуть. Їхні дружини працюють, 
а вони сидять удома. 

А ось «любов не рветься до гніву», як каже нам апо-
стол Павло (1 Кор. 13:5).

Що  ж таке роздратування? У  словниках грецької 
мови Нового Заповіту знаходимо такі варіанти пере-
кладу: дратувати – збуджувати, озлобляти, гнівити.

Чим відрізняється гнів від роздратування? Часто 
буває так, що гнів слідує відразу за роздратуванням. 
У нас саме так і буває. Але не в Гос пода. У святого Бога – 
святий гнів. А ми не можемо, гніваючись, не грішити.

Крик – наслідок роздратування. Коли людина роз-
дратована, вона починає галасувати. Ми обурені чи-
мось або кимось, тому кричимо. Але так не повинно 
бути. По-перше, крик – це визнання безсилля. Ми біль-
ше не в силах нічого зробити, ситуація виходить з-під 
контролю, і наша реакція – крик. Але для того щоб не 
галасувати, потрібно не дратуватися.

Образа – теж різновид роздратування. Ми образили-
ся, бо нас хтось образив, учинив із нами несправедли-
во. Усередині все кипить, ми опускаємо очі і... ображає-
мося. Але образа нікуди не веде. Це отрута, яка отруює 
нас і руйнує стосунки з близькими. Образа схожа на 
наркотик, якого ми постійно потребуємо. Нам потрібно 
отримати ще пару кубиків образи, іще кілька кубиків, 
іще... Для того щоб не ображатися, потрібно не дратува-
тися. Як же цього навчитися?

Слово Боже вчить нас, щоб батьки не дратували 
своїх дітей, тобто зважали на почуття дитини, пова-
жали її, не принижували, натомість ставилися до неї 
справедливо і з любов'ю. Ось це – справжня любов до 
дитини! Побачити в ній людину. Не йоржистого під-
літка, а повноцінну, Богом створену маленьку людину, 
гідну поваги. Ось це – любов! Але як нам навчитися 
так любити?

Апостол Павло пише, що любов не рветься до гніву. 
Кожна людина іноді гнівається, бо нас хтось дратує. 
Звичайно, буває і святий гнів. У Гос пода гнів дійсно 
святий! Якщо Бог гнівається, значить, це правильна 
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Любов – це не норми поведінки й не навчання пра-
вил хорошого тону. Буває, проповідники нас учать того, 
як потрібно поводитися, щоб не виказати свій гнів, як 
посміхатися, коли всередині все кипить. Саме на цьо-
му побудовано психологію. Однак справжня любов –  
це не ввічливість, не правила хорошого тону і не май-
стерне приховування своїх справжніх почуттів.

Хтось сказав, що ввічливість – це пародія на любов. 
Я з цим абсолютно згоден. Звичайно, нам потрібно вчи-
тися правил хорошого тону, правил етикету.

Але це ніколи не замінить справжню любов.
Бог створив людей різними, несхожими один на 

одного. У кожного з нас є свої сильні і слабкі сторони. 
Ми красиві і  некрасиві, сміливі і  боязкі, товариські 
і замкнуті. Ми різні. І насправді це благословення. Бог 
учить нас прощати, вміщати інших, терпіти і любити. 
Так ми доповнюємо один одного. Ми єдині в цьому різ-
номанітті!

Бог створив людину соціальною істотою. Ми не мо-
жемо жити усамітнено. Нам потрібні інші люди, щоб 
про них піклуватися. Ми хочемо любити і бути кохани-
ми. Нас критикують, і ми прощаємо. Ми вчимося один 
від одного. Тільки в суспільстві це можливо.

реакція на зло і гріх. Але людський гнів, як написа-
но, «не чинить правди Божої». Нас теж обурюють не-
справедливість, гріх, зло і насильство. Проте коли ми 
починаємо гніватися, то часто не можемо вчасно зу-
пинитися, і тоді наш гнів призводить до гріха. Роздра-
тування є ознакою відсутності співчуття, наслідком 
нашого егоцентризму. Нам важко зрозуміти біль ближ-
нього, поставити себе на його місце, подивитися на си-
туацію його очима. А найголовніше – подивитися на 
цю ситуацію очима Ісуса Хрис та. Як це бачить Гос подь?

Коли Бог просвіщає серце Своєю любов'ю, тоді кри-
клива і лиха людина раптом перетворюється на скруш-
ного грішника, що потребує на прощення і вивільнен-
ня. Наша реакція і поведінка одразу ж змінюються. Ми 
бачимо, що за кермом повільного автомобіля, який нас 
так дратував, знаходиться молода дівчина, яка, ймо-
вірно, нещодавно отримала водійські права. Тому вона 
почувається на дорозі невпевнено. І тоді, обігнавши її 
автомобіль, ми подумки просимо в неї та в Бога про-
щення за те, що обурювалися і гнівалися.

Протилежністю любові і  прий няттю ближнього 
є самотність. Іноді трапляється наступне: нас дратують 
люди, і ми від них віддаляємося, ховаємося, ображає-
мося. Образа – наслідок роздратування. Але насправді 
образа – не вихід із ситуації, не вирішення конфлік-
ту. Образа – це егоїзм і брак любові.

Слово Боже вчить нас, щоб ми віддалялися від лю-
дей тільки тоді, коли нам потрібно поговорити з Небес-
ним Отцем, помолитися Гос поду, «що в таїні». Поговори-
ти з Тим, Хто потім «віддасть явно». В інших випадках 
ми постійно потребуємо один одного, потребуємо лю-
бові, прий няття та прощення.

Іноді я думаю: а Ісуса Хрис та люди теж дратували? 
Що відчував Він, коли дивився на людей? Чи дратував 
Його Юда Іскаріот? А  Петро, який відрікся від Нього, 
хіба не дратував? Насправді (і це приголомшливо!) Ісу-
са Хрис та люди не дратували, бо Він їх любив! Любив 
по-справжньому. Так, як може любити тільки Бог.

Бог є  любов. Саме в  Ньому з'єдналися всі ознаки 
справжньої любові. І Бог виливає на нас Свою любов, 
робить нас здатними любити. Це Він дає нам силу не 
дратуватися і вміщати в своєму серці тих людей, які 
нам не подобаються.

Помираючи на хресті, Ісус Хрис тос бачив цей на-
товп: римлян і євреїв, книжників і фарисеїв, жінок і де-
яких Своїх учнів. Натовп кричав і глузував із Нього. 

Люди вивергали на Нього багато зневаги та прокльо-
нів. Але Ісус Хрис тос дивився на цих людей і просив 
Отця Небесного: «Прости їм, Отче, бо не знають, що ро-
блять». Навіть на хресті Він любив цих людей. «Так бо 
Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя 
вічне» (Ів. 3:16). Цей текст Писання каже нам, що не тіль-
ки Ісус любить людей, але Сам Отець полюбив людей. 
Це приголомшлива новина!

Чому я  можу любити людей? Різних людей. Тому 
що Бог полюбив цей світ! Кожну людину. Тому що Він  
полюбив мене. Тому що Хрис тос живе у мені. І Сам Ісус 
любить усіх людей, які мене оточують! Ось у чому сила 
Євангелія! Важливо бути слухняним Духу Святому, що 
живе в нас. Не гасити Духа. Ходити в Дусі.

Нещодавно ми з групою служителів із різних країн 
повернулися з десятиденної поїздки в  Ізраїль. Увесь 
цей час ми були разом, слідували за нашим гідом по 
Ен-Геді і Єрусалиму, Голанських висотах і Кесарії, милу-
валися розкопками стародавніх місць. Іноді хтось від-
ставав, відволікався на покупки або фотографування. 
Іншим доводилося чекати. Якось один брат зовсім за-
губився, і нам довелося змінити маршрут, щоб знайти 
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його в Єрусалимі. Інший брат багато і голосно жарту-
вав і сміявся. Таких було навіть кілька. Деякі пасто-
ри всі десять днів говорили безперестанку. А кілька 
братів завжди були стримані і небагатослівні. Спосте-
рігаючи за всім цим, я подумав: «Як прекрасно ми до-
повнюємо один одного!» У цьому різноманітті і колори-
ті я побачив образ Церкви Хрис тової. Ми всі такі різні, 
але так добре доповнюємо один одного. Ми прощаємо, 
і нам вибачають. Але найголовніше – ми любимо один 
одного!

У майбутньому Гос подь створить нове місто Єру-
салим для всіх, хто врятований і  любить Його. Усе 

починалося в Едемському саді. Люди були створені 
Богом для спілкування з Ним. Вони жили серед при-
голомшливо красивої природи. Тоді їх було тільки 
двоє: Адам і  Єва. Звичайно, це був не монастир для 
усамітнення. Це був початок великого майбутнього.

Наприкінці часів Гос подь помістить нас у величез-
не місто, де ми всі будемо разом, поруч один із одним. 
Кожного будуть поважати й любити, кожен отримає 
нове ім'я від Гос пода. І це буде співпраця і спілкуван-
ня всієї людської сім'ї. Це і є Церква!

Я часто думаю про Церкву, про те, яким складним 
шляхом кожен із нас ішов до Бога, про те, як працював 
із нами Гос подь. Про кожну людину можна написати 
книгу. І це буде приголомшлива і цікава книга, тому 
що кожний із нас – шедевр Божого творіння. А Цер-
ква – це мільйони, або навіть мільярди, таких шедев-
рів.

Я один з багатьох у Його Церкві. Я такий радий, що 
Гос подь мене прий няв (без роздра-
тування!) і простив! Я знаю себе.

Глибина, велич, незбагненність 
Божої любові виходять за межі мого 
розуміння, але я  хочу жити цією 
любов'ю. Щодня.

Сергій ГУЦ

В и пам'ятаєте себе дитиною? 
Пам'ятаєте свої образи і розча-
рування? Звичайно, пам'ятаєте, 

адже дитячі враження найяскравіші, 
вони залишаються з нами на все життя. 
Часом незначне (з погляду дорослих) 
слово, непримітний учинок кардиналь-
но змінюють життя дитини.

Пам'ятаю, як у дитинстві я підійшла 
до мами з  якоюсь книжкою про ра-
дянську героїню. Там були наведені її 
слова про соціалістичний лад: який він 
справедливий, найкращий тощо. Ді-
вчинці з книги було десять років, мені 
на той час – стільки ж. Очевидно, її сло-
ва звучали надто по-дорослому (автор 
перестарався). І ось я читаю мамі цю 
фразу і кажу: «Уявляєш, яка вона була 
розумна!» Мама, не відриваючись від 
прання, відповіла: «Ще невідомо, го-
ворила вона так чи ні». Мене це врази-
ло – вмить відчинилися двері на новий 
рівень. Це була не прикрість, не ра-
дість, не розчарування і навіть не об-
раза. Це було ВІДКРИТТЯ. Я зрозуміла, 

що можна і потрібно дивитися на світ 
по-іншому.

Зараз в університетах є курс лекцій, 
який називається «Критичне мислен-
ня». Там навчають студентів працювати 
з інформацією, піддавати її критично-
му осмисленню. Для мене весь «курс» 
складався з однієї-єдиної фрази. Я досі 
пам'ятаю цей момент і  вважаю його 
одним з поворотних, головних у моє-
му розвитку. Мама, природно, нічого 
такого не пригадує.

Одне-єдине слово дорослої люди-
ни часом становить для дитини універ-
ситетський курс. Батьки, як правило, 
не надають значення таким моментам, 

не пам'ятають їх, а якщо й пам'ятають, 
то не вбачають у них нічого особливо-
го, не усвідомлюють їхню важливість. 
Дивуються, коли їм про це говорять, не 
вірять дітям («ти все перебільшуєш», 
«все було не так»). Але діти не просто 
пам'ятають, для них тоді світ перевер-
нувся, а дорога різко звернула вбік.

Не секрет, що одна з  найбільших 
проблем у  віруючих людей  – це їхні 
діти, які відкидають церкву. Діти пере-
січних віруючих, пасторів, дияконів, 
служителів різних рівнів, подорослі-
шавши, нерідко йдуть у світ. І це явище 
не лише нашого часу. Біб лія наводить 
багато прикладів таких самих сімейних 
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                           Тільки віра здатна відмовитися від  
свого заради Божого, побачити благословення  
у Його водійстві.

Яків КРЕКЕР

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

О друзі! Вибачте, прохаю вас відразу,
Можливо, не до спогадів, та втім,
Я все згадав в одну хвилину, зразу:
Село далеке, тата, маму, дім....

Скільки разів читали його в церкві, 
а досі слухають цей доволі довгий вірш 
із завмиранням серця і зі сльозами на 
очах. Тому що актуально. У вірші мати 
і батько – страдницькі персонажі, а не-
гативний герой – син-безбожник, який 
приніс їм багато горя. Але чому так 
сталося? Чи винні лише діти, невдячні, 
невіруючі, байдужі, жорстокі?

На жаль, часто так буває, що сім'ї 
живуть за принципом: одне – вдома, за 
стінами, за дверима, а інше – на людях, 
у церкві. І бачать діти, що вчать їх та-  
то з мамою хороших, правильних ре-
чей, а самі... А самі по-іншому чинять. 
Зовсім інакше.

Наприклад, у церкві батьки гово-
рять дуже благочестиво, мало не цер-
ковнослов'янською мовою, а  вдома 

праведних правителів Юдеї? Далеко 
не всі вони наслідували приклад своїх 
батьків.

Що не так? Чому діти відходять 
убік? Це наш біль, наші недоспані ночі, 
молитви і  сльози, незагойна рана 
у серці. Проблема залишається «у віках 
і народах».

Дивимося часом і  дивуємось: бу-
ває, що підліток із невіруючої сім'ї, 
долаючи опір рідних, всупереч по-
грозам і утискам, іде до церкви. А тут 
везуть на машині, створюють всі умо-
ви, умовляють і прохають, закликають 
і викривають – усе марно. Спочатку він 
ходить із нами, але з кислим виразом 

трагедій. Ви прекрасно їх знаєте. На-
приклад, сини священика Ілія. Ілій був 
суддею і народним вождем Ізраїлю со-
рок років. Сказано, що сини Ілія були 
«люди негідні, вони не знали Гос пода» 
(1 Сам. 2:12). На жаль, великого проро-
ка Самуїла спіткали такі ж самі пробле-
ми: «І сталося, як Самуїл постарівся, то 
поставив синів своїх за суддів для Ізра-
їля <...> А сини його не йшли його до-
рогою, – і вхилялись до зиску, і брали 
підкупа, і ламали Закона. І  зібралися 
всі Ізраїлеві старші, і прийшли до Са-
муїла до Рами, та й сказали до нього: 
„Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть 
дорогами твоїми. Тепер настанови нам 
царя, щоб судив нас, як у всіх народів“» 
(1 Сам. 8:1, 3–5). Самуїл із дитинства 
знав сумний приклад сім'ї Ілія, але, на 
жаль, він і сам його повторив. До того ж 
це стало причиною «революції»: народ 
зажадав собі царя.

А діти благочестивого царя Дави-
да? Богослови кажуть, що у милозвуч-
ного співця Ізраїлю, який написав ве-
лику кількість псалмів, немає жодного, 
присвяченого радощам сімейного 
життя. Очевидно, в  цій сфері у  царя 
все було складно. А спадкоємці інших 

обличчя, його треба підганяти. Потім 
він починає пропускати зібрання, при 
цьому завжди знаходить цілком по-
важну причину (голова болить; уроків 
багато – не встигну зробити; у понеді-
лок контрольна – треба підготувати-
ся тощо). Батьки в глибині душі розу- 
міють, що це відмовки, однак погоджу-
ються із ними, бо дуже важко «тягти 
бегемота з болота» – доньку чи сина 
на зібрання. Дехто, можливо, буде за-
стосовувати метод «батога і пряника», 
але невдовзі теж безсило погодиться 
з «доводами» чада. Далі більше. Тепер 
чадо ходить до церкви один раз на 
місяць, наприклад, на хлібоперелом-
лювання або по великих святах. Потім 
перестає ходити зовсім.

Що робити? Отже, залишається 
тільки одне: піст і молитва. І довге очі-
кування, і сумні вірші, подібні «Молитві 
матері». Усі пам'ятають цей вірш:
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дозволяють собі крики, образи як на 
адресу дітей, так само й по відношен-
ню один до одного. Або батьки молять-
ся і просять Бога про прощення і мило-
сті, але самі жорстокі і несправедливі 
до дітей. Несправедливі! Де вже тут 
про милість мріяти! Дитина повинна 
знати, що її завжди зрозуміють і вона 
завжди буде прий нятою. Ось вона несе 
«двійку». Вона боїться. Ви ж прекрасно 
знаєте, чому дитина її отримала: тому 
що хворіла і пропустила матеріал чи 
тому, що грала вчора цілий вечір на 
комп'ютері. І  реакція ваша, і  бесіда 
з дитиною мають бути різними у цих 
двох випадках. Але не можна все ви-
рішувати криком: «Знову двійка!» Ви ж 
просите пробачення у Бога і дуже спо-
діваєтеся на Його милість.

Якщо у  батьків між собою погані 
стосунки, якщо батько принижує ма-
тір, мати не довіряє батькові, а вони 
говорять про благословенну родину, 
котра живе з Гос подом, то яка карти-
на світу складається у  дітей? А  коли 
батьки не зберігають вірність один 
одному? Це просто катастрофа. У та-
ких ситуаціях душевний світ дітей 
руйнується на очах. Навіть якщо одна 
сторона не винна, у такий період до-
рослі часто обливають один одного 
брудом. Вони вихлюпують накопи-
чені образи, влаштовують розбори. 
Їх спалює страшне полум'я ревнощів 
і болю. І тут, як правило, не до дітей, не 
до їхніх переживань. Рідко у кого ви-
стачає мудрості та стриманості жаліти 
їхні почуття. І дуже часто результатом 
таких «розборів» стає найстрашніше: 
дитина повністю втрачає повагу до 

батька і матері. Після цього їхні слова 
для неї – порожній звук, їхні цінності – 
ніщо. Діти відкинуть і їх, і те, що вони 
проповідують. Дитина заперечує не 
Хрис та, а недостойних батьків, а зара-
зом із ними і все, що вони пропонують. 
Душевна травма залишиться у дитини 
на все життя, тому що зруйнувався її 
світ, вона залишилася беззахисною 
і самотньою.

Але ж батьки повинні бути автори-
тетом для своїх дітей. І авторитет цей 
ґрунтується не на страху покарання, 
а на мудрості батьків і на їхній любові. 
І тоді нехай думки цього світу ляжуть 
на одну чашу терезів, а слово батька 
і матері – на іншу. Друга чаша завжди 
переважить.

Ми часто звинувачуємо навколиш-
ній світ у  тому, що він вчить гидоти 
наших дітей, прищеплює безбож-
ництво. Школи погані, вчителі неві-
руючі, однолітки-однокласники роз-
бещені. Але це нормально для світу. 
А яким йому бути? Він перебуває під 
Божим осудом. І коли світ був іншим? 
Згадайте своє дитинство. Хіба можна 
назвати життя людей тієї пори святі-
шим? Ні, просто ворог душ людських 
використовує різні форми боротьби 
проти Творця і Його творіння. Скіль-
ки людей похилого віку кажуть зараз: 
«Нас так виховали, ми Бога не знаємо, 
нас усе життя вчили, що Бога немає». 
Завдання сатани завжди було одне 
й те саме – в союзі з миром і гріховною 

плоттю відвернути людину від Гос пода. 
Зараз він використовує інші прийоми, 
але принципово нічого не змінюється.

За межами своєї сім'ї дитина стика-
ється з віруючими в церкві. І тут часто 
виникає та ж сама проблема, що була 
ще за часів Ісуса. Всі знають історію, 
коли учні Ісуса забороняли дітям тур-
бувати Учителя. Діти, напевно, гомо-
ніли, бігали та стрибали. Адже дитині 
важко всидіти тихо більше двох хви-
лин. Якщо вона сидить третю хвилину 
спокійно, треба міряти їй температуру. 
Тому, як і більшість людей, учні пішли 
найпростішим шляхом – заборонити. 
На що Ісус відповів їм Своїми знаме-
нитими словами: «Пустіте дітей, щоб 
до Мене приходили, і не забороняйте 
їм, – бо таких Царство Боже» (Лк. 18:16).

Є батьки, які з  самого раннього 
віку змушують дітей висиджувати все 
богослужіння – від початку до кінця. 
Це неможливо з  чисто фізіологічних 
причин. Однак дискусія з даного пи-
тання – одна з найгостріших. Змушуєш 
сидіти  – вони тільки й  чекають, щоб 
вирватися на свободу. Не змушуєш – 
вони й  у підлітковому, і  в юнацько- 
му віці не сидять на богослужінні, а ти-
няються десь по коридорах. Але суть 
не в  цьому, а  в вільному виборі лю-
дини. Що в неї у серці? Якщо вона ви-
брала Хрис та, пережила народження 
згори, значить, буде в церкві і тоді, коли 
нас немає поруч. Не вибрала – і ми не 
втримаємо. Велику роль відіграє та-
кож духовна атмосфера. Церква, де на 
дітей «шиплять», ризикує залишитися 
без майбутнього.

А чому наші діти полюбляють світ? 
Через наші безглузді заборони. Це не 
означає, що потрібно дозволяти все, 
але треба просто і  ясно пояснювати 
свою позицію. Терпляче розмовляти, 
а не відбуватися загальними фразами: 
«це гріх», «Бог покарає». І пояснювати 
не раз і не два, а стільки, скільки по-
трібно, хоч сто п'ятдесят разів. І  все 
так само терпляче і з любов'ю. У дітей 
є  одна особливість  – по багато ра-
зів проходити один і той самий шлях 
у навчанні. Ваші маленькі діти знову 
й знову змушують вас читати їм впо-
добану книгу? Ви вже дивитись на неї 
не можете, увесь дім її напам'ять знає, 
а дитина змушує читати і слухає так, як 
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                           Здорове духовне життя вимагає відокремлення від світу.  
Серце має цілковито належати Главі, а панування Ісуса Хрис та –  
поширюватися до найпотаємнішого у нашому житті.

Яків КРЕКЕР

© Lisa F. Young / shutterstock.com

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

Громада теж повинна ставити собі 
запитання: чому наші діти йдуть у світ? 
Що не так? Саме це має бути предме-
том міркувань і молитов, а не зовніш-
ній вигляд підлітків або «безчинна» 
поведінка трирічного малюка під час 
недільної проповіді. І  вже тим біль- 
ше не докоряйте суворо його батькам, 
щоб вони своє засмучення не скинули 
на бідолашну дитину.

У кожного свій досвід. На один при-
клад чи тезу можна навести десять ін-
ших, які доводять мало не протилежне. 
Пускати чи не пускати, забороняти чи 
дозволяти  – рішення ви приймаєте 
в обговоренні один із одним і в моли-
товному спілкуванні з Богом, з ураху-
ванням індивідуальних особливостей 
вашої дитини. Але при цьому необхід-
но бути чуйними, твердо, але ніжно 
тримати руку на пульсі. І пам'ятати, що 
кожне наше слово, кожен учинок може 
повернути дитину обличчям до Бога. 
Або спиною.

 
Надія ОРЛОВА

ніби в перший раз. Ви самі у доросло-
му віці перечитували якусь книгу разів 
п'ятнадцять? Навряд чи. А в дитини це 
лягає в серці шар за шаром, поки не на-
росте фундамент. І потім буде перехід 
кількості в якість, тільки б дав нам Бог 
мудрості і терпіння «залити» цей фун-
дамент правильно і до кінця. Але якщо 
після «моралей» самі батьки чинять 
по-іншому, то це провал усього проце-
су виховання.

Ви ніколи не зможете у чомусь пе-
реконати дитину так, як це зробить Бог. 
Моліться, щоб Сам Гос подь показав 
друга (подругу), захоплення, компа-
нію – усе, що не має духовної користі 
для вашої дитини, – у правдивому світ-
лі. Просто заборони або взагалі не 
спрацюють, або допоможуть лише на 
час. І ще: дитині повинно бути вдома 
по-справжньому добре і  комфорт-
но. Якщо цього відчуття немає, вона 
обов'язково піде – у прямому чи пере-
носному сенсі, тому що тоді знайдеть-
ся місце, де їй краще, ніж удома, навіть 
якщо це вбогий клуб, брудний підвал 
або світ інтернету, – дитина надягає 
навушники, вмикає комп'ютер і зали-
шає вас .

Живіть інтересами дитини, не 
відштовхуйте її своєю зовнішньою 
побожністю, показною, демонстра-
тивною. «Мамо, прочитай цю книгу! 
Що ти скажеш? Подивися зі мною цей 
фільм!» – «Я не буду дивитися цей мир-
ський фільм!» Дитина подивиться його, 
обов'язково подивиться. Не зараз, так 
через кілька років. І обговорить. Але 
не з  вами. З  вами вона скоро взага-
лі нічого обговорювати не буде. І  ви 
втратите з нею зв'язок, вона перестане 
вам довіряти, і ви не будете її знати. Так 
стають чужими.

Заборони та огорожі – погане ви-
ховання, якщо все тримається лише 
на них. На певному етапі захистити 
можна від усього: від дитячого садка, 

від початкової школи, від сусідського 
хлопчика, від мультфільму. Просто ска-
завши «ні», без пояснень і  обґрунту-
вань. Але ви не захистите свою дитину 
від подальшого навчання, від роботи, 
від життя. Протестанти не визнають 
монастирів, тому що пам'ятають слова 
Хрис та: «Не благаю, щоб Ти їх зо світу 
забрав, але щоб зберіг їх від злого»  
(Ів. 17:15). Чому ж ми самі відправляє-
мо дітей у якийсь монастир? Вийшов-
ши звідти рано чи пізно, вони вияв-
ляться абсолютно незахищеними від 
спокус, погроз і тиску цього світу. Що 
будуть робити безпорадні, інфантиль-
ні дорослі? Проведіть їх світом, коли 
вони ще малі, але навчаються, довіря-
ють вам, спрямовуються і оберігають-
ся вами. Коли ви для них справжній 
авторитет.

Можливо, нам здається, що в нас 
у  родині все добре: сварки  – дрібні, 
конфлікти – рідкі, а в цілому шанобли-
ве ставлення один до одного. Та якщо 
діти не виказують інтересу до наших 
цінностей, починають віддалятися, 
почніть аналіз із себе. Поставте запи-
тання: чому це відбувається?
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А З И  Х Р И С Т И Я Н С Т В А

Що означає жити по-хрис тиянськи? 
Це означає жити по-Божому.
Відомий автор К. С. Льюїс у своїй книзі «Просто хрис-

тиянство» пише про людей, для яких Ісус Хрис тос є центром 
усього життя. За Льюїсом, жити по-хрис тиянськи – це рішен-
ня, яке ми приймаємо щодня. 

Смиренність
«Справжня смиренність не означає навмисне підкрес-
лення власної нікчемності. Смиренна людина не думає 
про себе»*.
Те, що нав'язує сьогодні суспільство як норму, – саморе-

клама, селфі, книги з психологічної самодопомоги, – проти-
лежне тому, чого вчить Євангеліє і Велике доручення Гос-
пода. Слова К. С. Льюїса дуже прості і життєві: хто хоче бути 
справді смиренним, той повинен менше думати про себе.

Істина замість оригінальності
«Це стосується також літератури і мистецтва: жодна лю-
дина, котра дуже прагне до оригінальності, ніколи не 
стане оригінальною. І навпаки, якщо просто висловлю-
вати істину, анітрохи не турбуючись про те, як часто про 
неї говорили інші, можна бути впевненим, ця людина 
дійсно виявиться оригінальною, навіть не помітивши 
цього».
Ми часто чуємо: «Будь самим собою!» Це, звичайно, важ-

ливо, але є небезпека стати одержимим самим цим праг-
ненням до унікальності та оригінальності. Чудова порада 
Льюїса: якщо ми просто будемо ділитися біблійною істиною, 
то будемо оригінальними, навіть не помічаючи цього. Хрис-
тиянам потрібно вибирати Божу істину, а не оригінальність.

Прагнення до Бога, а не до статку
«Ця безнадійна спроба призвела практично до всього, 
що визначило людську історію: гроші, злидні, марно
славство, війни, проституція, класи, імперії, рабство, –  
довга і жахлива історія людства, яке намагається знай-
ти секрет щастя без Бога».
Перебуваю в інтернеті чи їду на машині – скрізь мені зу-

стрічаються люди, речі або місця, що обіцяють задоволення 
і щастя. Я хочу бути щасливим. Ми всі хочемо бути щасливи-
ми. І ось ми вже шукаємо чергову річ, яка, як нам здається, 
подарує нам щастя. «Якби у мене з'явилося ще те або інше, 
моє життя стало б прекрасним!» – думаємо ми. Але люди-
на, що бажає жити по-хрис тиянськи, повинна прагнути до 
Бога, а не шукати мирських задоволень. Тоді пізнання Гос-
пода стане більшою цінністю, ніж набуття щастя. Іронія долі 

* Цитати взяті з електронної версії книги: https://predanie.ru/book/67930-
prosto-hristianstvo

полягає в тому, що коли ми будемо шукати Бога, то одного 
разу неодмінно знайдемо справжнє щастя.

Прогрес часто означає поворот
у зворотному напрямку
«Прогрес означає наближення до мети, яку ви хочете 
досягти. Якщо ви повернули не в той бік, то просуван-
ня вперед не наблизить вас до бажаної цілі. Прогресом 
у цьому випадку буде поворот на 180 градусів і повер-
нення на правильну дорогу; а найпрогресивнішим ви-
явиться той, хто скоріше поверне назад».
Покаяння означає поворот, або звернення. Це означає 

відвернутися від гріха і повернутися до Бога.
У нашому суспільстві схвалюється прогрес. Ми хочемо 

підніматися вище, рухатися далі і  швидше. Ми ступаємо 
на нові шляхи, навіть якщо знаємо, що вони ведуть у не-
правильному напрямку. Якщо ми повернули не в той бік, 
не біда: система GPS підбере нам новий маршрут. Однак 
у хрис тиянському житті цей принцип не працює. Духовний 
хрис тиянин повинен зауважити, що збився зі шляху, і яко-
мога скоріше повернути назад.

Прислухатися до голосу Святого Духа
«Вранці, коли ми пробуджуємось, усі наші бажання 
і надії, пов'язані з новим днем, накидаються на нас, як 
дикі звірі. Тому наш перший обов'язок – ці думки прос
то прогнати. Ми повинні прислухатися до іншого голосу, 
прий няти іншу точку зору, дозволити наповнити себе ін-
шим потоком, що несе в собі силу і спокій. І так чинити 
впродовж усього дня: ми стримуємо свої примхи і хви-
лювання і ховаємося в місці, захищеному від вітру».
Ми зайняті, виснажені, знесилені, у нас багато пережи-

вань. Ми орієнтовані на свій список справ, на наших друзів 
і на самих себе. Але якщо хрис тиянин дійсно бажає жити 
для Ісуса, він повинен зупинитись і замислитися. Тільки у та-
кий спосіб можна підтримувати стосунки з Хрис том, при-
слухатися до Святого Духа. Це допомагає зберігати спокій 
навіть посеред хаосу. 

«Прагни до Бога, а не до щастя або статку, і ти знайдеш 
неминущу радість».

«Не той, хто піклується про оригінальність, буде оригі-
нальним, а той, хто говорить правду, анітрохи не турбу-
ючись про те, як часто про неї говорили інші».
 

Джерело: www.crosswalk.com/Livenet
Переклад з німецької Марії ВІНС
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М А Л А  К А Ф Е Д Р А

І тут вийшов Шім'ї, син Гери з роду Сау-
лового, і почав ганьбити Давида і кида-
ти в нього каміння. Воїни хотіли вбити 
Шім'ї, але Давид сказав: «Що він про
клинає, то це Гос подь йому сказав: 
Прокляни Давида! А хто скаже: Нащо 
ти так зробив? <...> Дайте йому спокій, 
і нехай проклинає, бо так наказав йому 
зробити Гос подь! Може, зглянеться 
Гос подь над моєю бідою, і поверне мені 
цього дня добром замість його про-
кляття...» (2 Сам. 16:10–12).

Давид дуже любив Бога і в цій си-
туації довірився Йому. Як часто нам 
бракує такої любові, такого розуміння 
життя, як у  Давида. Нас ображають, 
зневажають, женуть, із нами чинять не-
справедливо – це все Гос подь посилає. 
Бог, Який нас любить і  Якого любимо 
ми! І будьяке роздратування тут – це 
перш за все незгода з Богом. Як важли-
во за таких обставин не згрішити!

Згадаймо останню ситуацію, коли 
ми гарячкували, гнівалися. І  як зміни-
лася б наша реакція, якби ми тієї миті 
наслідували приклад Давида? Хоча ре-
агувати, як Давид, дуже нелегко. Наба-
гато легше дати волю емоціям, подібно 
до Йони, коли Бог відкрив йому Свої 

плани, які пророк не хотів приймати. 
«І було це для Йони на досаду, досаду 
велику, і він запалився. І молився він до 
Гос пода та й казав: „О Гос поди, чи ж не 
це моє слово, поки я ще був на своїй 
землі? Тому я  перед тим утік до Тар-
шішу, бо я знав, що Ти Бог милостивий 
та милосердий, довготерпеливий та 
многомилостивий, і Ти жалкуєш за зло. 
А тепер, Гос поди, візьми мою душу від 
мене, бо краще мені смерть від мого 
життя!"‟» (Йона, 4:1–3).

Йона був роздратований, бо праг-
нув свого, а  не Божого. Та чи цього 
чекає від нас Гос подь? Можна знати 
про всі прекрасні якості Бога, але все 
одно дратуватися, бунтувати, тікати 
від Нього. Але якщо ми любимо Бога, 
як Давид, то будемо смирятися під 
Його потужну руку, шукати і  бажати 
Божого. Адже «вмер Він за всіх, щоб ті, 
хто живе, не жили вже для себе самих, 
а для Того, Хто за них був умер і во-
скрес» (2 Кор. 5:15).

І Він дає нам сили любити і не дра-
туватися. Бо любов не рветься до гніву.

Я навіть не підозрював, що можу 
так дратуватися. Одного разу 
ми з  дружиною купили новий 

великий килим і  постелили його у  ві-
тальні. Був час різдвяних і новорічних 
свят, і діти вмовили купити їм хлопавки 
та бенгальські вогні. Кілька разів я всіх 
попередив, щоб без мене нічого не  
чіпали. Я  знаходився в  іншій кімнаті, 
коли почув хлопок, після якого відчув 
різкий запах гару. Вбігши у  вітальню, 
я  побачив брунатну пляму на новому 
килимі. Поруч лежали залишки хлопав-
ки. Як я кричав на своїх дітей! Я, пастор 
церкви, який сам не раз навчав людей 
не дратуватися, не гніватися…

Чому ми, хрис тияни зі зміненими 
Богом серцями, дратуємося? Одна з го-
ловних причин – брак любові до Бога. 
Ми не розуміємо того, що сповнений 
любові Бог допускає, щоб нас дратува-
ли люди або якісь обставини. Однак Він 
це робить для нашого ж добра. Коли  
ми це усвідомлюємо, то, як правило, 
смиряємося перед Ним.

Є гарний приклад у  Біб лії. Одного 
разу Давиду довелося з частиною вір-
них воїнів тікати з Єрусалима від свого 
сина Авесалома, який захопив владу. Віктор ТАНЦЮРА

1w2020 11

sns_ViG_2020.1_ukr-new.indd   11 19.11.2019   14:00:39



П Р О З А

ПЕРЕДМОВА
(ПРО ТЕРПІННЯ)

Хрис тияни-іноземці, приїжджаю-
чи за радянських часів у нашу країну, 
обов'язково привозили в якості пода-
рунка Біб лію або Євангеліє. Але взяти 
з собою вони могли лише пару-трійку 
примірників (атеїстична влада не до-
зволяла), заховавши їх у різних валізах. 
Для такої величезної країни, як СРСР 
(240 мільйонів людей у 1970-ті роки), 
це наче крапля в морі.

Гарна книга за тих часів була у ве-
ликому дефіциті, втім, як і багато іншо-
го. Люди збирали десятки кілограмів 

макулатури, складали її в  стоси, пе-
рев'язували шпагатом, а потім на гро-
мадському транспорті везли це добро 
у пункти прийому вторинної сирови-
ни. Там в обмін на 20 кілограмів маку-
латури можна було отримати малень-
кий паперовий огризок – талончик на 
придбання однієї книги. За двотомник 
класиків доводилося привозити вже 
40 кілограмів макулатури. Це ж яке 
треба було мати терпіння, щоб зібра-
ти хоча  б невеличку бібліотеку! Ма-
кулатурні талони ставали свого роду 
валютою. Книга, куплена по талону, 
обходилася разів у 5–10 дешевше, ніж 
на чорному ринку.

Біб лію». «Як здобудеш дорогоцін-
не з нікчемного, будеш як уста Мої»  
(Єр. 15:19). Зошит цей ставав для них 
віддушиною, «джерелом води живої» 
і радістю, подібною до радості жінки 
з притчі Хрис та про загублену драх-
му. У пошуках її вона запалила свічки 
і ретельно підмела підлогу в кімнаті, 
шукала, поки не знайшла втрачене, 
після чого тріумфувала: «Я знайшла 
загублену драхму!»

Коли людина шукає Бога, їй у цій 
справі допомагає все на світі, навіть 
атеїстична література. Були енту-
зіасти, які, здобувши один екземп-
ляр Священного Писання, повністю 

Однак Біб лію неможливо було 
придбати – ніяк. Її ніби взагалі не іс-
нувало. Зате атеїстичної і агітаційної 
літератури  – хоч греблю гати. Пар-
тійно-пропагандистською нудотою 
були завалені всі склади і прилавки 
книжкових магазинів. Автори цих 
творів труїли атеїзмом людські душі 
з  такою ревністю, як дихлофосом 
труять тарганів. Вони злісно насмі-
халися з Біб лії, для більшої перекон-
ливості включаючи окремі вірші або 
уривки зі Слова Божого в  свою пи-
санину. Однак іноді траплялося так, 
що аргументи атеїстів, спрямовані 
проти Бога, створювали протилеж-
ний ефект. Деякі читачі, зустрічаючи 
в атеїстичних книгах цитати з Біб лії, 
несподівано для себе починали ду-
мати про Бога і шукати Його. «Кожен, 
хто просить  – одержує, хто шукає  – 
знаходить, а  хто стукає  – відчинять 
йому» (Мт. 7:8). Зустрічалися такі 
спраглі читачі, котрі цілеспрямовано 
купували атеїстичну літературу в ве-
ликій кількості, але працювали з нею 
виключно з ножицями в руках. Вони 
вирізали біблійні рядки і вклеювали 
їх в особливий зошит – «саморобну 

Терпеливістю вашою 
душі свої ви здобудете!

Лк. 21:19

Справедливий безпечний, 
мов той левчук.

Пр. 28:1
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Один тракторист не витримав і пом-
чав у «щасливе» село подивитися на це 
диво. Після його повернення полум'я 
радості у всіх згасло... «Воблу зловили, 
вичистили нутрощі і вивісили на мо-
тузочці на сонці: нехай пров'ялиться. 
Повисіла вобла день-другий, а на тре-
тій у неї і шкіра на череві зморщилася, 
і голова підсохла, і мозок, який у голо-
ві був, вивітрився, в'ялим зробився. 
І почала вобла жити та поживати. „Як 
це добре, – говорила в'ялена вобла, – 
що мене цій процедурі піддали! Те-
пер у мене ні зайвих думок, ні зайвих 
почуттів, ні зайвої совісті  – нічого 
такого не буде! Все в мене зайве ви-
вітрили, вичистили і пов’ялили, і буду 
я свою лінію полегеньку та потихень-
ку проводити!.. Головне,  – твердила 
вона, – щоб ніхто нічого не знав, ніхто 
нічого не підозрював, ніхто нічого не 
розумів, щоб усі ходили мов п'яні!"»  
(М. Є. Салтиков-Щедрін. В’ялена воб-
ла). Влада навмисно піддає такій 
процедурі мізки людей. Інакше хто їй 
аплодувати буде? 

ПОДІЇ
(ПРО СМІЛИВІСТЬ)
Перейдемо до телефонного довід-

ника. Вищесказане написано з метою 
позначити той час, коли відбувалися 
події, пов'язані з цим довідником, щоб 
побачити чудеса Божі в нашому житті. 

П Р О З А

розсіються, як дим, а Слово Боже по-
віки стоятиме.

Митрополит Питирим, уже знайо-
мий вам із одного з  моїх оповідань, 
після «перебудови» говорив: «Народ 
наш був не тільки з партквитком у ки-
шені, але і  з потаємною молитвою, 
вкладеною в  партквиток». Не знаю, 
як дорослі, а  ми, діти, свято вірили 
в комуністичні ідеї (шкільна програма 
ретельно промивала мізки). І пам'ята-
ється мені, що такими були не тільки 
діти.

Так, одного разу наше віддалене 
село «Імені XXII партз'їзду» в  Казах-
стані гуло, як рій бджіл, ос і джмелів, 
разом узятих, почувши новину про те, 
що в сусідньому селі під назвою «Ко-
мінтерн» (комуністичний інтернаціо-
нал) кілька днів тому настав комунізм. 
Хоч смійся, хоч плач! Усі з заздрістю 
думали про щасливців: пощастило ж 
їм! «Комуністичне» село знаходило-
ся неподалік від нас, а  це означало,  
що наступними на черзі в світле май-
бутнє були ми. Ура, скоро і до нас при-
йде комунізм, і на нашій вулиці буде 
віз із коржиками!

Гадаю, хтось навмисно запустив 
таку чутку перед збором урожаю, щоб 
трохи підбадьорити вже втомлених 
чеканням світлого майбутнього кол-
госпників. Для виконання держплану 
потрібен був ентузіазм, та ще й який! 
Бавовняні поля  – це поля битви. 
Спробуй збери 5 мільйонів тонн ба-
вовни-сирцю вручну (такий був план 
для республіки). Усі діти, починаючи 
з 4-го класу, по 3–4 місяці не вчилися 
в школі – збирали бавовну. Можливо, 
самі ці люди раді були складати неби-
лиці про комунізм, щоб тільки якось 
прикрасити свої сірі будні і безнадію. 
Якщо вже десь комунізм настав, ди-
вишся, і  твоє життя стає веселішим. 
А то все бавовна та бавовна (в печінках 
вона вже сиділа!). Пушкінське «я сам  
обманюватись радий» – це якраз про 
подібні наші надії тодішньої пори. «Ті, 
хто надів на очі шори, повинні розу-
міти, що в комплект входять іще вузда 
і батіг» (Станіслав Єжи Лец).

Яке величезне терпіння було в на-
шого народу! Щоправда, трималося 
воно здебільшого на страху. Комунізм 
так і не настав, а Союз розвалився.

Звістка про явлення комунізму на-
родові не протрималась у нас довго. 

переписували його від руки. Можете 
собі уявити, яка це була робота?!

«І терпіння благочестивого не за-
лишиться марним» (Сирах, 16:14). Що 
сказати про всіх цих людей сьогодні? 
Герої! Навіть якщо їх було небагато, 
про них варто пам'ятати. Більшість із 
них, на жаль, залишилися невідомими.

«І поклав я на серце своє, щоб пі-
знати премудрість, і  пізнати безум-
ство й глупоту» (Екл. 1:17). Божевілля 
атеїзму не всім вдавалося подолати. 
Для більшості людей радянська про-
паганда виявилася згубною, особ-
ливо для молодого покоління. Мої 
дитинство та молодість (кращі роки!) 
припали на похмурий період розгулу 
войовничого безбожництва. З усіх ра-
діоприймачів країни з ранку лунало 
(один приспів тут чого вартий!):

День за днем летять роки,
Покоління нове буде,
Та ніхто у всі віки
Ім’я Ленін не забуде.

Ленін живий завжди,
Поряд – де йшов би ти – 
В горі, надії чи радості.
Ленін в твоїй весні,
В кожнім щасливім дні,
Ленін в тобі і в мені.
<...>

 Ми за партією йдем,
Славим рідний край ділами,
На шляху, який пройдем, 
В кожній справі Ленін з нами.
(Переклад з російської О. Блощука)

Слова в  пісні пустопорожні, хоча 
й римовані, а музика – нічогенька, ба-
дьора, яка й повинна бути для услав-
лення «вічно живого» Ілліча! І подібну 
нісенітницю ми співали, починаючи 
з першого класу.

У зв'язку з цим пригадується прит-
ча. Помер Ленін, колгоспники, зали-
ваючись слізьми, послали в  Москву 
свого делегата, щоб керівництво 
країни навчило, як тепер жити без 
Ілліча. Партія наставила гінця: «Пе-
редайте колгоспникам: Ленін помер, 
але його ідеї живі». Повернувшись 
додому, цей товариш повторив слова 
керівництва, як він їх зрозумів: «Ленін 
помер, а юдеї живі!» Так і великі імпе-
рії, і їхні вожді одного разу зникнуть, 

1w2020 13

sns_ViG_2020.1_ukr-new.indd   13 19.11.2019   14:00:42



На дворі 1975 рік. У  Москву в  якості 
туристів приїхали хрис тияни зі Швей-
царії. Як віруючих, їх засмутило, що 
Біб лії не видно ніде: ні в магазинах, ні 
у церквах. «Загибель народу без Сло-
ва Божого, бо прагне душа Його слова 
і  всяког о прекрасного сприй няття» 
(Ф. М. Достоєвський). Слова Гос подні 
«дорожчі вони понад золото і понад 
безліч щирого золота, і солодші за мед 
і за сік щільниковий. І раб Твій у них бе-
режкий, а в дотриманні їх – нагорода 
велика» (Пс. 19:11–12). І  ось ці хрис-
тияни вирішили молитися, щоб Єван-
геліє увійшло в кожну оселю столиці, 
тобто в  кожну квартиру. Тоді, коли 
Біб лії не було навіть у церквах, уяви-
ти її в  кожній квартирі, погодьтеся,  
це на грані фантастики. Однак відпо-
відь на молитву не змусила на себе 
довго чекати.

Діло було так. У  центрі Москви 
стояли телефонні будки, в яких на ста- 
левих стрижнях кріпилися товсті до-
відники з  телефонами та адресами 
жителів міста (такі були часи!). І коли 
швейцарці побачили ці довідники, їх 
осяяло: «Ось і відповідь на молитву!» 
Потрібно брати бика за роги. Вирива-
ти сторінки з довідника вони довіри-
ли чотирьом своїм співгромадянам 
у віці від 21 до 25 років. Здійснюючи 
туристичні прогулянки по Москві і за-
хоплюючись її визначними пам'ятка-
ми, швейцарські юнаки час від часу 
заходили в  телефонні будки, нібито 

маючи намір комусь зателефонува-
ти, і  непомітно видирали по кілька 
листочків із кожного довідника. На-
дерли вони їх доволі швидко, і таким 
чином зібралась у них уся телефонна 
книга. При виїзді з СРСР швейцарці за-
горнули в ці листочки російські суве-
ніри (про людське око) і таким чином 
змогли благополучно вивезти всі мос-
ковські адреси в свою країну. Оце так! 
На радянській митниці за тих часів 
перевірка була така, що комар носа 
не підточить. Але ж ні, осічка вийшла. 
Трапляється, що й мудрець помиля-
ється, проте, без сумніву, тут не обій-
шлося без руки Божої. «Гос подня рука 
була проти міста» (1 Сам. 5:9).

Через порівняно невеликий про-
міжок часу в  Москві почалося щось 
неймовірне. Якби можна було про це 
зняти фільм, цікаве б кіно вийшло. По-
дробиці цієї історії я знаю від чолові-
ка, який сам брав у ній участь. Наступ-
ного року йому виповниться 80 років.

Повернувшись додому, швейцарці 
запустили проект: «Євангеліє – в кож-
ну московську сім'ю!» На це сміливе 
починання швидко зібрали 5 мільйо-
нів 750 тисяч швейцарських франків – 
для придбання літератури. Поштові 
витрати в цю суму не входили, їх узяли 
на себе церкви Швейцарії. Ініціатором 
збору коштів на ці цілі став пастор Ри-
чард Вурмбранд, який провів 14 років 
у катівнях румунської в'язниці за кому-
ністичного режиму Чаушеску. Значну 

частину цього терміну він відбував 
в одиночній камері. На зібрані гроші 
були надруковані Біб лії (2,5 франка за 
книгу), Євангелія і пісенники (по одно-
му франку за екземпляр).

І почалося... На адреси москвичів 
почали надходити тисячі бандеролей. 
У кожній з них знаходилося Євангеліє 
або Біб лія і  збірка духовних пісень. 
Люди, які одержували ці бандеролі, 
звичайно ж, не могли нічого зрозумі-
ти, але з радістю їх брали. За тих часів 
будь-які зв'язки з  іноземцями були 
рідкістю, і, природно, посилка з-за 
кордону здавалася розкішшю.

Таку бандероль поштою отримала 
піаністка Великого театру. Як музи-
канта, її зацікавила збірка духовних пі-
сень, але вона була без нот. Перегор-
таючи збірку, вона побачила знайомі 
рядки  – вірш великого російського 
поета Михайла Лермонтова:

В життя хвилину трудную,
На серці як печаль:
Одну молитву дивную
Напам’ять я почав.

Є сила благодатная
В співзвуччі слів живих,
І дихає незнаная
Свята чарівність в них.

З душі, мов камінь, скотиться,
І сумнів оддаливсь –
І віриться, і плачеться,
І легко, як колись...
(Переклад з російської І. Потьомкіна)

Але яка музика написана на ці 
вірші? Як дізнатися? У  Центральній 
музичній бібліотеці піаністка відшу-
кала потрібні ноти. Незабаром вона 
вже знала мелодії інших відомих гім-
нів із пісенника. Розучуючи і наспіву-
ючи їх, піаністка раптом виявила, що  
дещо, досі незнане, відбулося в її сер-
ці, і вона навернулася до Ісуса Хрис-
та, Який «кращий від людських синів». 
Вона пішла в  баптистську церкву 
в Маловузівському провулку і прий-
няла там хрещення. Сьогодні цей 
провулок носить назву Малий Трьох-
святительський  – на честь великих 
мужів Божих: Василя Великого, Григо-
рія Богослова та Іоана Золотоуста. Пі-
аністка привела туди і своїх театраль-
них подруг, які теж стали членами 
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  Тільки на тому місці, в яке привів нас Бог, 
Він може прославитися через нас…

Яків КРЕКЕР

по всіх церквах. Там вона продавала 
свій товар за невисокою ціною, як 
оптом, так і вроздріб. Удень Маруся 
торгувала, а вночі готувала нову пар-
тію до виносу. Жінка ця, треба віддати 
їй належне, була відчайдушна і явно 
ризикувала свободою. Адже якби її 
упіймали, то за крадіжку такого роду 
літератури з метою збуту, та ще з за-
критого складу, легко можна було на 
кілька років потрапити у  «місця не 
надто віддалені». Але чого не зробиш 
заради грошей! Зарплата прибираль-
ниці була мізерною  – 70 карбован-
ців. На такі гроші прожити в столиці 
проблематично. Гадаю, що цим бізне-
сом Маруся значно поліпшила своє 
матеріальне становище і  на робо-
ту ходила, без сумніву, як на свято. 
Адже бізнес був дармовий – жодних 
витрат, якщо не враховувати страх. 
Самий лише прибуток! За найскром-
ніших розцінок за три-чотири Єван-
гелія (або за одну Біб лію) Маруся от-
римувала стільки ж, скільки за цілий 
місяць, махаючи на роботі ганчіркою 
і мітлою. Ось і бігала ця прибираль-
ниця по всьому місту, поширюючи 
духовну літературу. Якби вона ро-
била це не лише заради грошей, але 
й на славу Божу, то ми б сміливо ска-
зали про неї: «Які гарні на горах ноги 
благовісника, що звіщає про мир, що 

церкви. Думаю, існує ще чимало ці-
кавих історій і свідчень, пов'язаних із 
цими бандеролями. Для когось вони 
стали доленосними, тому що Слово 
Боже «порожнім до Мене (Бога)... не 
вертається».

Хоча радість від хрис тиянських по-
силок була великою, без ложки дьог-
тю теж не обійшлося. Разом із іншими 
москвичами таку бандероль отримав 
і якийсь партпрацівник, затятий атеїст, 
чий син був співробітником органів 
держбезпеки. На такі посади тоді по-
трапляли тільки «свої» люди, ті, кому 
невідомі були співчуття і людяність.

Добра і зла війна весь час проходить.
І в вічній битві зло сильніше тим,
Що засоби добру не всі підходять,
Між тим як зло не гребує нічим.

(Мирза Шафі Вазех, укр. переклад О. Блощука)

І ось цей партпрацівник викликав 
свого сина до себе і, розмахуючи бан-
дероллю, почав кричати: «Що у вас тут 
під носом діється? Чому не вживаєте 
ніяких заходів? Поглянь, що я  пош-
тою отримав! І  це  – в  столиці? Хто 
допустив?» Як і  слід було очікувати, 
ситуацію відразу взяли під контроль 
спецслужби, і  хрис тиянські посилки 
перестали видавати людям.

Закордонні поштові відправлення 
опинялися на головпоштамті, звідки їх 
уже відправляли по інших відділеннях. 
Після втручання органів держбезпеки 
бандеролі з духовною літературою по-
чали переправляти з головної пошти 
на спеціальний склад до особливого 
розпорядження. А потім, коли подібні 
посилки перестали масово надходити 
з-за кордону, про них забули. При за-
гальній радянській безгосподарності 
така ситуація не була рідкістю. Однак 
цього разу безгосподарність зіслужи-
ла добру службу.

«Є багато чого на світі, друг Гораціо, 
що й  не снилося нашим мудрецям» 
(Вільям Шекспір). На цьому спецскла-
ді працювала одна прибиральниця... 
Союз Шекспіра, мудреців і радянської 
прибиральниці у даному випадку ціл-
ком доречний. Правий був великий 
поет: чудеса приходять у наше життя 
казна-звідки і можуть статися з кож-
ним із нас. Можливо, ви вже здогада-
лися, як розвивалися подальші події. 
Саме так: прибиральниця, назвемо 

її Марусею, виявилася вельми за-
повзятливою людиною. Відчувши, 
що бандеролі  – товар безхазяйний, 
стоїть давно, вона з цікавості розкри-
ла одну коробочку й ахнула. Так це ж 
справжній скарб, найбільш ходовий 
товар! І Маруся одразу ж збагнула, що 
треба робити. Популярне за радян-
ських часів слово «несуни» (люди, які 
тягли з роботи все, що потрапляло їм 
у руки), добре знайоме більшості ра-
дянських громадян, у повній мірі мож-
на віднести й до нашої прибиральни-
ці, яка виявила неабияку кмітливість 
при винесенні забороненої літерату-
ри зі спецскладу. Вечорами Маруся 
набивала повні сумки Євангеліями 
і спокійно вивозила їх візком у вели-
кому сміттєвому мішку. Природно, що 
прибиральниця, одягнена в  робочу 
спецівку, з  запорошеними мішками, 
ні в кого не викликала підозри. Біля 
сміттєвих баків вона десь ховала свої 
сумки, а потім, намагаючись не при-
вертати до себе уваги, невеличкими 
партіями переносила цей скарб до 
себе додому. Весь процес переміщен-
ня цінного вантажу від складу до бу-
динку був ретельно нею продуманий.

Як у  справжньої бізнес-леді, ро-
бочий день у  Марусі починався ра-
но. Вона намотувала кілометри по 
Москві, розносячи Євангелія і  Біб лії  
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добро провіщає, що спасіння звіщає» 
(Іс. 52:7).

Зважаючи на небезпеку, Маруся 
намагалася не надто часто з'являтися 
в  одному місці, тому їй доводилося 
цілими днями кружляти по Москві. 
Загалом, була вона жінка розумна, іні-
ціативна, рішуча і, головне, не жадіб-
на – ціни не задирала, книги віддавала 
легко (благо, їх було чимало). Єван-
гелія розхапували з  її рук як гарячі 
пиріжки. «І пан похвалив управителя 
цього невірного, що він мудро вчинив. 
Бо сини цього світу в своїм поколінні 
мудріші, аніж сини світла» (Лк. 16:8).

Так у похмурі атеїстичні часи при-
биральниця Маруся дуже допомогла 
поширенню Євангелія в місті Москві. 
Це було справжнім дивом. «І шукав 
Я  між ними чоловіка, що… став би 
в виломі перед Моїм обличчям за цей 
Край» (Єз. 22:30). Бог у Своєму плані 

Але цього було так мало! 
Знайшлися, звичайно, невеличкі 
групи і гуртки віруючих у Німеч-
чині і за її межами, які побачили 
ці "відкриті двері" і робили те, що 
їм було під силу. Але таких було 
обмаль, дійсно "немічне", яке 
увійшло в ці відкриті двері. Однак, 
можливо, саме тому Бог так рясно 
благословив те маленьке починан-
ня, оскільки нашими "великими 
ресурсами" Він, як правило, кори-
стуватися не може.

Коли я повернувся до Німеч-
чини, то запросив моїх швед-
ських друзів, з якими був зна-
йомий іще по служінню в Росії, 

Ширинай ДОСОВА

використав швейцарських хрис тиян, 
міський телефонний довідник і  зви-
чайну собі прибиральницю, щоб 
здійснити задумане. Ложці дьогтю не 
вдалося зіпсувати діжку меду, і Кни-
га Життя знайшла шлях в  москов-
ські квартири. «А Світло у  темряві 
світить, і темрява не обгорнула його»  
(Ів. 1:5). Колись знаменитий Едуард 
Хіль співав:

Той, хто серцем вбогий, нудний,
Той даремно збира літа.
Бо людина лишає людям
В спадок пісню, книги, міста...
Нас міста переживуть,
Пісня з уст в уста літа....
Місто мужністю беруть,
Місто мужністю беруть,
Зводять мужністю міста!

(С. Гребенников, М. Добронравов,
переклад з російської О. Блощука)

Це про швейцарців і  Москву! Мо-
лодці! Сміливі. Рішучі. Жертовні заради 
Гос пода і Його Слова.

* * *

Велика сила молитви. Вийшовши 
на духовну війну з грізним ворогом – 
радянським богоборством, віруючі 
люди отримали допомогу згори і здо-
були перемогу. «Коли народ Твій вий-
де на війну на своїх ворогів, дорогою, 
якою Ти пошлеш їх, і помоляться вони 
до Тебе в напрямі до цього міста, що 
Ти вибрав його, та храму, що я збуду-
вав для Ймення Твого, то почуєш Ти 
з небес їхню молитву та їхнє благання, 
і вчиниш їм суд» (2 Пар. 6:34–35).

Із початком Першої світової 
війни вся Європа прийшла 
в рух. Мільйони людей опи-
нилися на чужині, друзі – по 

різні боки фронту, політичні пере-
конання обернулися на кровопро-
литні громадянські війни, устрій 
суспільства, що здавався непо-
рушним, розвалився, як картковий 
будиночок.

На півдні України, у великому 
селі, на запрошення місцевих мо-
локанських громад, ніс служіння 
місіонер Вальтер Людвігович Жак. 
Його, як німецького підданого, 
після початку війни відправили 
в табір у Кострому.

Ось що він писав: «Коли я був 
у таборі для військовополонених 
в Росії, мені не давало спокою  
питання, до якого я постійно по-
вертався у своїх думках і молит-
вах: що відбувається з мільйонами 
російських військовополонених 
у Німеччині? Це ж такі широко 
"відкриті двері", як ніколи раніше 
в історії місіонерського служіння! 
Два мільйони чоловіків, громадян 
однієї з найбільших імперій світу, 
знаходяться в ув'язненні у таборах 
для військовополонених! Слава 
Богові, дещо для них робилося: цю 
можливість використовували для 
євангелізації.
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2. Усі групи і об'єднання вірую-
чих, що входять до Місіонерського 
союзу, мають одну мету: поширю-
вати, у всій його повноті і неуш-
кодженості, Євангеліє спасіння 
у Хрис ті, необхідність віри і пока-
яння, навернення і народження 
згори.

3. Розуміючи своє служіння 
як служіння допомоги, Місіо-
нерський союз, як правило, не 
посилає своїх місіонерів у Східну 
Європу.

4. Місіонерський союз не чи-
нить жодного впливу на конфесій-
не формування церков і не засно-
вує своїх власних, що належали б 
до «Света на Востоке», церков.

5. Служіння Місіонерського со-
юзу здійснюється тільки завдяки 
пожертвам церков і друзів місії.

6. Співробітники Місіонер-
ського союзу утворюють собою 
живе братство віри, молитви 
і служіння.

7. Усе місіонерське служін-
ня Церкви, включаючи і роботу 
Місіонерського союзу «Свет на 

Привітавши її з днем народжен-
ня і вручивши квіти і подарунки, 
я запитав, чи давно вона знайома 
з місією «Свет на Востоке», і був 
уражений, почувши відповідь:  
«З 1924 року. Того року я і дві мої се-
стри отримали наші перші в житті 
Біб лії. Вони були надіслані з Німеч-
чини місією "Свет на Востоке"». На 
той час їй, дочці пресвітера в Украї-
ні, було близько 14 років.

Під час нашої бесіди я поціка-
вився: «А як давно ви підтриму-
єте Місіонерський союз "Свет на 
Востоке"?» Шарлотта, посміхнув-
шись, розповіла: «Після війни ми 

Йоханнеса Свенссона і Ларса 
Еріка Хегберга, допомогти Якову 
Крекеру і мені у служінні вій-
ськовополоненим і в організації 
Місіонерського союзу "Свет на 
Востоке". Так було покладено по-
чаток нашій місії».

Девізом місії і основним прин-
ципом нашого служіння було обра-
но слова Писання: «Бо ми не себе 
самих проповідуємо, але Хрис та 
Ісуса, Гос пода, ми ж самі раби ваші 
ради Ісуса» (2 Кор. 4:5).

Кілька принципів, сформульо-
ваних нашими отцями-засновни-
ками, і сьогодні, через сто років, 
залишаються основоположними 
для служіння Місіонерського сою-
зу «Свет на Востоке»:

1. Служіння Місіонерського 
союзу, що об'єднує віруючих різних 
конфесій і деномінацій, – міжкон-
фесійне.

і поширювати Євангеліє на більш 
ніж 35 мовах Східної Європи і Цен-
тральної Азії.

Колишній співробітник місії  
Йоханн Маттіс у журналі «Вера  
и жизнь» (2/2002) пише:

Місіонерський союз «Свет на 
Востоке» з давніх-давен має друзів 
і в далекій Канаді. Під час однієї 
з поїздок по цій країні директор на-
шої місії у США Андрій Бондаренко 
та я зустріли в колі наших друзів 
абсолютно особливу жінку, яка 
проживає в Абботсфордському цер-
ковному будинку для літніх людей 
(провінція Британська Колумбія). 

Востоке», здійснюється в очі-
куванні скорого пришестя Гос-
пода, одкровення слави Якого ми 
очікуємо.

Наведу кілька прикладів, як 
протягом століття Місіонерському 
союзу вдавалося видавати літера-
туру, транслювати радіопередачі, 
перекладати і видавати Священне 
Писання, підтримувати місіонерів 

Ми відвідали Шарлотту Енс у день 
її 92-річчя.

Співробітниця будинку, котра 
проводила нас до її кімнати, розпо-
віла, що Шарлотта Енс відмовила-
ся від більшої кімнати, щоб мати 
можливість більше жертвувати на 
місіонерську справу. Сестра Енс 
була приємно здивована нашим 
несподіваним відвідуванням. 
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стали біженцями. Жили в Німеч-
чині. У 1949 році я була присутня 
на першій післявоєнній конферен-
ції Місіонерського союзу. Того ж 
року я переїхала до Канади, вла-
штувалася на роботу і з першої ж 
зарплати пожертвувала місії п'ять 
доларів».

Так протягом ста років форму-
валося коло друзів нашої місії. До 
них ми і звертаємося з нашими 
проектами, розповідаючи про те, 
що Гос подь доручає нам робити, 
як ми сподіваємось утілити цю 
справу в життя і що нам для цього 
потрібно.

Один з наших останніх великих 
проектів – це видання дитячого 
хрис тиянського журналу вірмен-
ською мовою. Надто вже просили 
наші співробітники у Вірменії, 
переконуючи нас, що для народу, 
який першим в історії прий няв 
хрис тиянство як державну релі-
гію, без дитячого журналу ніяк 
не можна в доступній формі до-
нести Євангеліє навіть і самим 
сприй нятливим.

Ельвірі Цорн, тодішньому 
головному редактору «Тропинки», 
спала думка: давайте-но запитаємо 
наших друзів. Якщо знайдуться  
25 сімей, які погодяться жертву-
вати 50 євро в місяць, принаймні 
впродовж двох років, то ми може-
мо сміливо починати цю справу, 
Гос подь її благословить. Зверну-
лися ми до наших друзів із цим 
проханням.

Першим відгукнувся один 
безробітний молодий чоловік, 

батько родини, що живе за рахунок 
соціальної допомоги. Потім пішли 
нові й нові відгуки. Зібрали обі-
цянок більше, ніж потрібно було. 
Вірменською мовою «Тропинка» 
називається «Арахет». Виходить 
уже третій рік. Після першого року 
довелося тираж майже вдвічі 
збільшувати. Кажу безробітному 
братові, знаючи про його матері-
альне становище: «У нас уже до-
статня підтримка на "Арахет", ви 
можете перестати жертвувати». Він 
відповідає, що дав обітницю перед 
Гос подом, Йому жертвує.

Коли наша місія започаткувала 
служіння серед військовополоне-
них (а потрібно розуміти, що наші 
засновники-німці служили росій-
ським військовополоненим), між 
цими народами щойно закінчилася 
кровопролитна війна. Зверталися 
за підтримкою для цього служіння 
до людей, що переживали страшну 
політичну і фінансову кризу. Інфля-
ція досягала в ті роки 5 000%. Наша 
місія утримувала їдальню для до-
помоги голодуючим співгромадя-
нам. І в цей самий час видавалася 
література російською мовою, готу-
валася до видання перша Біб лійна 
симфонія, перекладався Новий 
Заповіт осетинською мовою, і все 
це коштувало чималих грошей.

Чому переможені німці жер-
твували останнім для допомоги 
військовополоненим? Тому що 
жили Царством Небесним. Чому 
безробітний продовжує підтриму-
вати служіння в далекій Вірменії 
доволі значною для його сімейного 

бюджету сумою? Тому що знає: він 
бере участь у головному новозавіт-
ному священнодійстві – благові-
ствуванні Хрис товому. Для нього 
це святиня, приношення Богові.

Усі наші місіонери зв'язані зі 
своїми друзями-молитвениками 
обіцянкою про духовну і матеріаль-
ну підтримку. Обітниця молитися 
і допомагати, особливо коли це 
стосується нашого головного по-
кликання – поширення Євангелія, 
благовіствування  Хрис тового, – 
справа свята. Підтримка місіоне-
рів – не питання бюджету Місіо-
нерського союзу, а справа вірності 
Богові друзів місії.

Те ж саме можна сказати про всі 
наші проекти, про все наше служін-
ня. Оскільки наше покликання, яке 
почули отці-засновники і передали 
нам, – найбільша святиня. Воно 
має справу з найсвятішим у цьому 
світі – викупленням Хрис товим. 
Тому і для нас сьогодні, як і раніше, 
дієві колись сформульовані ними 
принципи. А Бог піклується про 
те, щоб Його справа просувалася, 
Євангеліє поширювалося, Царство 
збільшувалося.

Не так давно телефонує одна 
жінка і каже: «Я чула, що ви хо-
чете розпочати таку-то справу... 
Бог поклав мені на серце продати 
мою ділянку землі і пожертвувати 
всю суму на Його справу, на цей 
проект».

Мені це чимось книгу Діяння 
апостолів нагадує. А за великим 
рахунком я так і вважаю, що ми 
живемо за часів діянь апостолів, 
доки виконуємо дане Гос подом до-
ручення: «Дана Мені всяка влада на 
небі й на землі. Тож ідіть, і навчіть 
всі народи, хрис тячи їх в Ім'я Отця, 
і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх 
зберігати все те, що Я вам заповів. 
І ото, Я перебуватиму з вами по-
всякденно аж до кінця віку! Амінь».

Закінчу словами Якова Креке-
ра, одного з наших засновників: 
«Ми черпали воду, та коли вона, 
на радість і благословення інших, 
передавалася далі, то вода перетво-
рювалася на вино, слабкість обер-
талася на силу, звичайна справа 
ставала служінням любові для 
багатьох».

Вальдемар ЦОРН
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е й сьогодні деякі люди, 
почувши про народжен-
ня від Бога, разом із 
Никодимом запитують:  

«Як це може бути? Що це, власне, 
таке – відродження?»

Відродження – це фундамент усіх 
Божественних дій у  людині, основа 
синівства, для якого ми були обрані 
в Ісусі Хрис ті перед заснуванням сві-
ту. Це вузькі ворота у Царство Боже, 
велике і  вирішальне переживання 
душі, що відокремлює людину від 
гріховного минулого і  відкриває їй 
небесне майбутнє. З  відродженням 
тісно пов'язані: прощення гріхів, 
звільнення від пороків і  пристра-
стей, встановлення миру з  Богом, 
позначення Святим Духом і  довір-
ливе спілкування з Небесним Отцем 
і Його Сином Ісусом Хрис том.

Таким чином, відродження є  чу-
довим духовним досвідом, у резуль-
таті якого душа вступає в  справжнє 
спілкування з Гос подом, що стає для 
неї початком шляху спасіння. Тому 

Однак ті, хто пережив відроджен-
ня, знають, що вони знайшли вічне 
життя. Такі люди розсталися з  ми-
нулим, з гріхами і тягарем провини, 
і придбали натомість радість спілку-
вання з  Богом і  з тими душами, які 
належать Йому. Такі люди свідчать 
разом зі сліпонародженим: «Я знаю, 
що я був сліпий, а тепер бачу». Нехай 
навіть ми не можемо пояснити ту Бо-
жу дію, завдяки якій ми стали новим 
творінням, та все  ж ми знаємо, що 
давнє минуло і тепер – усе нове.

Одного разу на великому святко-
вому зібранні на півдні Росії вірний 
Божий слуга доктор Бедекер запитав 
одного служителя, який сидів поруч 
із ним:

– Брате, скажи, звідки ти знаєш, 
що народився духовно?

Той розгубився і  не знав, як від-
повісти. Доктор Бедекер звернувся 
до іншого віруючого з тим самим 
запитанням. І  той теж промовчав. 
Запитав третього. Не отримавши 
відповіді і від нього, доктор Бедекер 
вигукнув:

– Ну скажи ж, брате: «Тому що 
я живу!»

відродження означає багато більше, 
ніж просто погодження з  Божими 
істинами. 

Не стільки осмислення відро-
дження, скільки оновлення всього 
життя людини внаслідок народжен-
ня згори має справжню цінність. 
Це дуже важлива і  незбагненна для 
людського розуму подія. У  цьому 
сенсі відродження можна порівня-
ти з фізичним народженням. Можна 
визнавати все, що Бог зробив для 
спасіння людства, високо цінувати 
свідчення Священного Писання про 
нове життя, погоджуватися з  необ-
хідністю нового народження – і при 
всьому цьому не мати вічного життя!

Початок життя всякого біологіч-
ного організму, створеного Богом, 
оповите таємницею. Подібно до 
цього і  зародження духовного жит-
тя в людині приховане від неї. Дуже 
рідко вдається встановити, коли са-
ме і  яким чином благодать почала 
діяти, щоб залучити нас до Божого  
Сина і щоб ми через Нього прийшли 
до Бога як до свого Отця.
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Так, там, де є  життя, обов'язково 
було народження! Той, хто має спіл-
кування з  Богом, спершу мав знай-
ти шлях до Бога. Хто дихає чистим 
повітрям Небес, мав спершу через 
народження згори отримати таку 
здатність. У спілкуванні з Ісусом тіль-
ки той почувається добре, хто знай-
шов у Ньому Спасителя. Хоча ми не 
завжди ясно бачимо, як Бог вказує 
на Свого Сина для нашого спасіння, 
однак знаємо, що благодать, дана 
нам, не була марною. Людей, які ко-
лись ледь животіли без Хрис та, вона 
наділила життям у Ньому.

Відродження ніколи не було люд-
ською дією, воно завжди  – Боже. 
Породити життя може тільки живе. 
Земля буде сприяти розвитку ново-
го органічного життя лише в  тому 
випадку, якщо в  неї покладуть жи-
ве сім'я. Виноградна лоза виросте 
тільки з живого саджанця. Навіть 
найродючіша земля сама по собі не 
в  змозі призвести на світ пшенич-
ний колос. У неї необхідно покласти 
зерно пшениці.

Савл став новим творінням ли-
ше тоді, коли Бог відкрив йому Сво-
го Сина. До навернення до Хрис та 
він, з  точки зору закону, був бездо-
ганною людиною. Своїм завзяттям 
у  служінні Богу Савл перевершив 
багатьох своїх сучасників. Однак 
усе це не дало йому нового життя. 
Справжнє духовне життя не вини-
кає в  результаті ревного виконання 
закону і  релігійних приписів. Лише 

так пише про життя тих, хто перебу-
ває в Гос поді: «...стародавнє минуло, 
ото сталось нове» (2 Кор. 5:17). Жит-
тя поза Хрис та засуджене хрестом,  
і в результаті цього суду людині по-
дароване життя в  Гос поді, воскрес-
лому з мертвих.

Як у  своєму фізичному народ-
женні ми нерозривно об'єдналися 
зі старим Адамом, так само завдяки  
народженню згори стали одним цілим 
із Хрис том, другим Адамом. На під-
ставі суду над першим ми отримали 
дар благодаті – життя в Ісусі, воскре-
слім із мертвих. Тому тепер ми єдині 
з  Ним і, будучи членами Його Тіла, 
стали причасниками Його єства. Ця 
єдність із Хрис том відкривається як 
в  образі думок, так і  в практичному 
житті, у нашому перебуванні в Його 
істині і  в Його світлі. Тому апостол 
Павло міг написати хрис тиянам 
в  Ефесі: «Ви бо були колись темря-
вою, тепер же ви світло в Гос поді, – 
поводьтеся, як діти світла» (Еф. 5:8). 
Деякі душі, бажаючи жити присвя-
ченим Богові життям, мати свободу 
від пороків, силу Духа Святого і плід 
у  служінні, сподіваються знайти ці 
чесноти на шляху самодисципліни 
і самовиховання. Однак слова Ісуса, 
сказані Никодиму, з  усією очевид-
ністю доводять, що без нового на-
родження ніхто Царства Божого не 
побачить. Тобто праведність, мир 
і  радість у  Святому Дусі недоступні 
плотським людям, ніхто не може без 
відродження перебувати у  Хрис ті 
і мати живе спілкування з Богом. Ду-
ховний образ думок і хрис тиянський 
характер не є результатом самостій-
ного розвитку людської особистості. 
Це щось більш величне. Народжене 
від плоті є плоть. А народжений від  
Духа Божого володіє духовним 
життям. Лише той, хто отримав та-
ке життя, має духовний стан думок, 
здатен жити в  спілкуванні з  Богом 
і  приносити благословенний плід. 
Відроджена людина відрізняється 
від не відродженої не ступенем сво- 
го розвитку, а  самим фактом свого 
народження і  тим новим життям, 
яким живе. Лише народжений від 
Бога має нову сутність, може спіл-
куватися з  Гос подом і  носити в  собі 
Його образ.

Народжений від Бога перестав 
сподіватися на давню людину. Він 

Точно так само відбувається і з на- 
шим духовним життям. Звичайна лю-
дина не в змозі бути його джерелом. 
Тому невірно культивувати духов-
ність там, де її немає, вимагати від 
людини того, що вона не в силі зро-
бити. Життя від Бога може мати лише 
той, хто його отримав.

Звичайна людина при своєму фі-
зичному народженні набуває здат-
ності жити тільки земним, тілесним 
життям. Хто хоче служити Богу і ма-
ти спілкування з  Ним, той повинен 
народитися згори. Якщо ж плотська 
людина вирішить жити святим жит-
тям, то вона постійно буде відчувати 
той тяжкий стан, який так добре опи-
сує апостол Павло у сьомій главі По-
слання до римлян: гарне, що людина 
хоче, вона не робить, а погане, чого 
не хоче, – робить!

завдяки Божому втручанню в  жит-
тя Савла йому було дароване нове 
життя, про яке згодом він із радістю 
говорив: «...вже не я живу, але живе 
в мені Хрис тос».

Народження згори  – це не плід 
наших зусиль, молитов або спові-
дання гріхів. Це результат того, що 
Гос подь увійшов у  наше життя. Бог 
шукає людину і за Своїм превеликим 
милосердям, через Своє живе слово 
творить у ній серце нове. Тому Савл, 
переживши крах свого колишнього 
життя, міг свідчити про те, що він був 
помилуваний.

Народження згори  – це суд над 
давньою людиною, але аж ніяк не її 
помилування або виправлення. Че-
рез цей суд відкривається нове жит-
тя, яке стало доступним людині у во-
скреслому Хрис ті. Апостол Павло 
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                           Завдяки глибокому духовному очищенню 
з людини викорінюється те, що перешкоджає прояву 
в ній життя.

Яків КРЕКЕР
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не чекає від своєї плоті якихось зру-
шень у  бік кращого, але погоджу-
ється з  її повною неспроможністю 
в духовному житті і веде її на хрест: 
«...наш давній чоловік розп'ятий із 
Ним, щоб знищилось тіло гріхов-
не, щоб не бути нам більше рабами  
гріха» (Рим. 6:6). І  все  ж у  цьому пи-
танні ми нерідко буваємо схожі на 
Авраама. Приймаючи власні рішен-
ня, Авраам думав, що Ізмаїл, якого 
він отримав від Агари, в  кінцевому 
підсумку послужить для досягнен-
ня Божих цілей і  стане носієм Його 
обітниць. Але одного разу Бог ска-
зав Авраамові: «Не Ізмаїл, а Ісак буде 
спадкоємцем». Стосовно  ж Ізмаїла 
патріарх отримав вказівку: «Проже-
ни сина рабині!»

Таке  ж ставлення у  нас повинно 
бути і  до давньої людини. У  духов-
ному житті вона не має жодних по-
вноважень. Виходячи з  цієї позиції, 
апостол Павло свідчив: «І живу вже  
не я, а  Хрис тос проживає в  мені» 
(Гал. 2:20). Великий апостол розіп'яв 
себе для світу, і  світ був розп'ятий 
для нього. Право на життя для Павла 
мав лише другий Адам  – Ісус Хрис-
тос. Так само й наші джерела і гаран-
тії нового життя, яке ми милосердям 
Божим знайшли через відродження, 
знаходяться лише у Хрис ті.

Отже, відродження супроводжу-
ється добровільною відмовою від 
старого життя і  повною віддачею 
себе Гос поду. Нове життя нікому не 
нав'язується, нікого не поневолює, 
а дарує спасіння. Життя з Богом тво-
рить нове, щасливе людство, для 
якого спілкування з  Гос подом є  іс-
тинною потребою, але ніяк не підста-
вою для чергового земного культу.

Людина, для якої життя по пло-
ті ще не стало огидним, яка легко 
підміняє спілкування з  Богом релі-
гійними обрядами, яку не обтяжує 
провина за колишні гріхи і  власна 
неспроможність у  духовних питан-
нях, – ще духовно мертва, у неї немає 
життя у  Хрис ті. У  такому стані вона 
й не буде його шукати.

Але хто зрозумів, що в  нього не 
виходить служити Богові з  чистим 
серцем, кого не задовольняють 
жодні обряди, хто жадає і  прагне 
правди, тому відкриється нове жит-
тя у всій повноті і силі. Ісус Хрис тос 
сказав: «Син бо Людський прийшов, 

щоб спасти загинуле» (Мт. 18:11). 
Не здоровим, не праведним відкри-
то Царство Боже, а  вбогим духом, 
струдженим та обтяженим, митарям 
і  грішникам. Нещасні люди, поби-
ті розбійниками і  напівживі, могли 
в свою останню годину почути голос 
небесного Самарянина: «І проходив 
Я повз тебе, і бачив тебе, як ти валя-
лася в своїй крові, і сказав Я до тебе: 
Живи в своїй крові! Так, Я сказав то-
бі: Живи в своїй крові!» (Єз. 16:6).

Відродження неможливе без 
глибокого усвідомлення провини, 
без смирення, без добровільного 
зречення від гріха і без свідомої від-
дачі себе Богу. Кожна відроджена 
людина є  справжнім, оригінальним 
створінням у Бога. Гос подь не виго-
товлює копій, але народжує нове, 
неповторне життя за Своїм образом. 
Як би сильно з плином часу ні відби-
вався в  хрис тиянах Гос подь, ніколи 
жоден із них не буде носити в  собі 
образ іншого хрис тиянина. Деякі 
риси їхніх характерів можуть збіга-
тися, але кожен хрис тиянин окремо 
є  оригінальним витвором Божим, 
носієм нового духовного життя.

Як мало апостол Павло був схо-
жий на апостола Петра! Зовсім 
по-різному встали на шлях, що веде 
до вічного життя, тюремний охо-
ронець і  Лідія, яка торгувала багря-
ницею (Дії, 16). Як різнилися Мартін 
Лютер і Блаженний Августин у своїх 
пошуках спасіння і спілкування з Бо-
гом! І якщо перед нашим внутрішнім 
зором пройде весь сонм святих, ві-
домих нам із Писання та з історії, то 
ми побачимо, що кожен із них був 
по-своєму унікальний.

Чим краще ми усвідомлюємо це, 
тим з більшим успіхом будемо вказу-
вати шлях до вічного життя боязким 
душам. Тоді ми не будемо просто 
говорити їм про Бога, а поведемо їх 
безпосередньо до Ісуса Хрис та, че-
рез Якого вони тільки й можуть спа-
стися. Ніхто не приходить до Небес-
ного Отця, як тільки через Хрис та. 

Його дії є  вирішальними у  спасінні 
кожного грішника. І як би ми не на-
магалися вирощувати, направляти 
і зміцнювати нове життя, яке Гос подь 
створив в інших, нам це не вдасться, 
якщо ми будемо робити це не за тим 
прикладом, який відкриває нам Дух 
Святий. Лише виконуючи цю умо-
ву, ми будемо далекі від будь-яко-
го насильства над новим життям, 
яке Хрис тос подарував нашому 
ближньому.

Однак і  сьогодні ще знаходяться 
люди, які, замість того щоб узяти слі-
пого за руку і  повести до великого 
Пророка з  Назарета, намагаються 
змусити нещасного замовкнути, ко-
ли той волає до Спасителя.

«Чого ти кричиш?» – говорили ко-
лись сліпому Вартимею, який шукав 
допомоги в  Ісуса, Котрий проходив 
повз нього. Можливо, кричати так 
голосно, як це робив сліпець у своє-
му горі, і  справді не було потреби. 
Однак, будучи сліпим, він не міг точ-
но визначити, на якій відстані від 
нього знаходиться Ісус. У бідного слі-
пого було сильне бажання зустріти-
ся з великим Спасителем, і він робив 
те, що міг. Він кричав: «Сину Давидів! 
Помилуй мене!» І волав він недарем-
но. Ісус увійшов в його нещасне жит-
тя і подарував йому зір.

Гукай і  ти, мій друже, звертайся 
до Спасителя, Він відкриє тобі ду-
ховні очі, твоя душа знайде задово-
лення і  спокій у  Богові. Отримавши 
народження згори, ти дізнаєшся, яка  
різноманітна рятівна благодать на-
шого Бога. І нехай інші, критикуючи 
тебе, стоять осторонь того шляху, 
яким ти йдеш у  своїх духовних по-
шуках, твоє життя 
буде свідчити про 
велику справу Бо-
жу, яка покликала 
тебе від смерті 
в життя!

Яків КРЕКЕР
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було сповнене глибокою розрадою, 
співчуттям до юної душі, яка опини-
лася далеко від рідних. Це був лист 
від людей, які, як і я, пізнали Гос пода 
і мали духовну силу втішати інших 
у вірі та надії на Спасителя Ісуса Хрис
та. Упродовж двох років я підтриму-
вав регулярне листування з місією 
«Свет на Востоке». Жоден мій лист не 
залишився поза увагою. Я незмінно 
отримував відповіді, в яких знаходив 
слова хрис тиянської втіхи. У відпо-
відь на моє прохання мені прислали 
багато духовної літератури, якою я та-
мував духовну спрагу.

Разом із любим братом Терентієм 
Вікторовичем ми налагодили тісний 
зв'язок із іншими віруючими, які пере-
бували в довколишніх містах (Гамбур-
гу, Веделі, Ітцеху, Ітерзені та ін.). Часи 
були воєнні та нелегкі в усіх сенсах, але 
й за таких умов ми могли проводити 
зібрання і хрис тиянські спілкування. 

Н е знаю, хто запропонував назвати місію саме так («Свет на Восто-
ке»), але сьогодні, поза всяким сумнівом, можна стверджувати, 
що назва виявилася не тільки вдалою, але й пророчо вірною.

У квітні 1990 року місія відзначила свій сімдесятирічний 
ювілей. На свято в числі інших був запрошений чоловічий хор Криворізької 
церкви. Знімки наших хористів поміщені в другому номері журналу «Вера и 
жизнь» за 1990 рік. Я дуже шкодував про те, що мені не вдалося тоді бути разом 
із ними.

І ось я в Москві. З 22 по 26 жовтня 1990 року тут проходив Лозаннський 
конгрес під девізом «Євангеліє всім народам». Серед делегацій зза кордону на 
цей конгрес прибули й співробітники місії «Свет на Востоке» – брати А. Цорн 
і В. Цорн. Підходжу до столу, на якому розміщена хрис тиянська література, 
видавана місією «Свет на Востоке». І в пам'яті прокинулися далекі дитячі та 
юнацькі роки, коли я вперше зустрівся зі співробітниками цієї місії. У той час 
вона перебувала в місті Вернегероде, у східній частині Німеччини.

Ішла Друга світова війна. Україну окупували німці. Наприкінці квітня 1943 ро 
ку мене, п'ятнадцятирічного підлітка, разом із багатьма іншими земляками від-
правили до Німеччини з села Хоминці Роменського району Сумської області. 
Перше місто, куди нас привезли, було Ноймюнстер, у північнозахідній частині 
Німеччини. Потім нас розподілили до німецьких фермерів на роботи. Мене від-
правили в село Газельдорф (25 км на північ від Гамбурга), яке розташовується на 
березі Ельби. Гіркота туги за батьківщиною тут, на чужині, у перші дні була не-
ймовірною. Чужа країна, інші люди, чужа мова. Втішало одне – надія на Гос пода.

Народився і виріс я в багатодітній 
родині віруючих. Я відчував постійну 
молитву матері про моє благополуч-
чя і охорону. Незабаром я зустрів 
ся з одним братом, який був вивезе-
ний з Донбасу трохи раніше за мене 
і разом зі мною теж потрапив на ро-
боту в Газельдорф. Це був Кравчен-
ко Терентій Вікторович. Енергійний, 
красномовний, чудовий проповідник. 
У нього була адреса місії «Свет на 
Востоке», звідки він отримував хрис
ти ян ську літературу. На цю адресу 
відправив свій перший лист і я. Отри-
мати відповідь, відверто кажучи, не 
дуже сподівався, оскільки вважав себе 
незначною персоною. Думав, що зна-
менитій місії такими, як я, займатися 
ніколи.

Однак минуло зовсім небагато ча
су, і я отримав відповідь на свій лист. 
Мене охопила невимовна радість. Не-
величке хрис тиянське послання з місії 
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1. Чиї це слова: «Ти – Бог, що бачить мене»?

2. Як звали двох жінок із однаковим ім'ям, одна з яких слу-
жила одній сім'ї, інша – цілому народу?

3. У якій книзі розповідається про найдовший день?

4. Як звали ватажка ізраїльського загону з трьохсот лю-
дей, який дав воїнам у руки труби і порожні глеки зі сві-
тильниками?

5. Як звали дочку Авесалома, яка мала таке ж саме ім'я, що 
і його сестра?

6. Хто сказав і кому: «…не сумуйте, бо радість у Гос поді – 
це ваша сила»?

7. Де в Біб лії глухих закликають слухати, а сліпих – бачити?

8. Як звали ефіопа-євнуха при царському дворі Седекії, 
який врятував пророка Єремію від смерті?

9. Хто замість подяки за 
зроблене Ісусом добро по-
просив Його піти?

10. У яких двох землях Дух Святий не допустив апостола 
Павла проповідувати Євангеліє?

(Відповіді на сторінці 31)

З  Н А Ш О Ї  І С Т О Р І Ї

Ділили між собою і радість, і горе. І завжди нам надавала допомогу місія «Свет на 
Востоке» своїми втішними листами, Божим Словом, духовною хрис тиянською 
літературою. І в цьому німецькі брати проявляли свою вроджену акуратність, 
точність, пунктуальність, чесність і справедливість. Я і сьогодні згадую добрим 
словом співробітників місії тих важких воєнних часів. Нехай відплатить їм Гос
подь Бог від Своїх милостей і щедрот!

Ось іще випадок із життя, який має відношення до місії «Свет на Востоке». 
Після закінчення війни, восени 1945 року, я повернувся у рідне село, а напри-
кінці 1947 року виїхав жити на Урал у м. Магнітогорськ. Влітку 1952 року мене 
викликали в МДБ (майбутній КДБ). Ставили запитання про мою віру в Бога 
і перебування у Німеччині. Одне з запитань звучало так: «Що ти знаєш про мі-
сію "Свет на Востоке"?» І якби я сказав, що отримував від неї листи і духовну лі-
тературу, цього було б достатньо, щоб відправити мене в табори на довгі роки. 
У той час усіх, хто був вивезений у Німеччину або перебував у полоні, вважали 
злочинцями і зрадниками Батьківщини. І ставлення до них було відповідним: 
багатьох із тих, кому довелося зазнати гіркоти полону, після закінчення війни 
відправляли в сталінські табори.

Для того щоб більше цінувати сьогоднішній час свободи, не можна забу-
вати епоху атеїстичної темряви, масові репресії 1937–1938 років. Мого батька 
за арештували 7 березня 1938 року тільки тому, що він був справжнім хрис
тиянином. А 25 квітня 1938 року трійкою НКВД він був засуджений до вищої 
міри покарання і розстріляний 18 травня у Чернігові. Про місце поховання 
батька ми так і не дізналися. Йому на той час було всього 35 років. У матері 

залишилося шестеро малолітніх ді-
тей. Їй самотуж ки довелося нас утри-
мувати та виховувати. Це було неймо-
вірно важко для неї. Надія була тільки 
на Гос пода. Він чув слізні молитви 
матері. І, слава Богу, ми всі виросли 
і визначилися в житті. Тепер згадує-
мо ті кошмари гріховної пітьми, які 
так довго терзали нашу країну.

Настав довгоочікуваний час, і світ-
ло Боже осяяло Схід. Те, про що кілька 
років тому навіть не можна було і мрі-
яти, тепер стало реальністю. Воістину, 
серце царя в руках Гос пода. Нарешті 
прийшов час свободи! І я впевне-
ний, що місія «Свет на Востоке» зуміє  
з Божою допомогою ще більше вклас-
ти сил, енергії, любові у велику справу 
поширення світла Євангелія по всьо-
му світу, всім людям нашої країни. 
Осяяти світлом і розігнати темряву 
невіри – така велика і благородна 
мета місії «Свет на Востоке».

Нехай допоможе і благословить 
у цій справі Сам Бог!

Анатолій ПАНАСЕНКО, 
м. Кривий Ріг, жовтень 1990 року
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Шановні читачі, пропонуємо 
вашій увазі інтерв'ю з Наталією 
Черняковою, співробітницею 
Російського хрис тиянського ра-
діо, ведучою програми «Вибір».

Російське хрис тиянське ра-
діо, засноване Ярлом Микола-
йовичем Пейсті, протягом деся-
тиліть було оазою в  безводній 
атеїстичній пустелі в Радянсько-
му Союзі. Слово Ярла Микола-
йовича для кількох поколінь 
хрис тиян звучало як повчання 
вчителя, пастиря і  друга. Для 
багатьох невіруючих людей він 
став путівником до Бога.

Розмову з Наталею Черняко-
вою записала на наше прохання 
Наталія Пейсті.Наташо, ти часто говориш 

у своїх програмах про те, що ба-
гато в нашому житті заклада-
ється ще в ранньому дитинстві. 
Розкажи, будь ласка, про сім'ю, 
в якій ти виросла.

Мій батько любив згадувати про 
те, як він, радянський офіцер, у  да-
лекому 1945 році, повертаючись із 
фронту, зайшов у аптеку в невеличко-
му українському містечку і... побачив 
прекрасну дівчину. Вона працювала 
фармацевтом. Так почалася історія 
моєї сім'ї. Від того часу батьки більше 
ніколи не розлучалися. Після війни 
батько продовжував нести службу. 

одну руку мого старшого брата Вітю, 
за іншу – мене, вона плакала і говори-
ла виховательці, що не знає, як буде 
жити далі і  ростити дітей сама. Іще 
пам'ятаю, як ми втрьох стоїмо в лікар-
няному коридорі і чекаємо, коли тата 
вивезуть з операційної. Мама плаче 
ридма і  повторює: «Живий, живий!» 
Ми з братом сміємось і радіємо. Тато 
тоді переніс складну операцію з ви-
далення значної частини шлунка. Він 
став інвалідом у 38 років.

Я народилася в Читинській облас-
ті, біля самого кордону з Китаєм. Ми 
багато їздили по гарнізонах. Фронто-
ві поранення батька поступово по-
чали нагадувати про себе. Він часто 
хворів, тож йому довелося демобілі-
зуватися.

Моя мама була полькою. Її рідні 
колись осіли в  маленькому містеч-
ку на півдні України. Туди, до них, ми 
й переїхали жити.

Найбільш ранні мої спогади пов'я-
зані з мамою і дитячим садком. Мені 
було чотири роки, коли мене вперше 
привели в дитячий садок. Я почувала-
ся трохи ніяково через те, що зі мною 
тоді була мама, а не тато. Тримаючи за 
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Мої батьки цілком присвятили 
себе нам, дітям. Спочатку в  домі 
була няня, а  потім, коли прийшов 
час мені йти в школу, з села приїха-
ла бабуся, щоб допомагати в нашо-
му вихованні. З раннього дитинства 
моїми захопленнями були книги, ма- 
лювання і  музика. Я  пішла відразу 
в дві школи – загальноосвітню і му-
зичну, була здібною ученицею. По 
деякім часі мені вже пророкували, 
що я  стану музикантом. Музика  – 
окрема тема, пов'язана з  моїм на-
верненням до Бога, але про це пі-
зніше.

відали на наші запитання і цікавили-
ся нашими справами.

У місті, в якому ми жили, протікає 
річка Південний Буг. Це велика, кра-
сива і  порожиста річка. Влітку нас 
одних на річку не пускали, всіх водив 
купатися тато. Я пам'ятаю, на шляху 
до річки, на вулиці з дивною назвою 
Коккінакі, стояв не менш дивний бу-
динок. Це була красива будівля, але 
незвичайної споруди, з високим зе-
леним парканом. Коли ми ходили 
купатись у вихідний день, то з цього 
будинку линув гарний спів. Утім, ска-
зати гарний  – це нічого не сказати! 
На той час я  була вже просунутою 

У дитинстві ти чула про  
Бога у своїй родині?

У нас вдома стояла масивна шафа 
на троє дверцят ручної роботи. Мені 
подобалося ставити поруч із нею 
табуретку, вилазити на неї і переби-
рати на полицях речі, приміряти їх. 
Одного разу я знайшла заховану під 
речами стару книгу, в якій деякі сто-
рінки ледь трималися і не всі букви 
були зрозумілими. Ще більш незро-
зумілим для мене виявився зміст цієї 
книги.

З татом стосунки у  мене були 
більш відвертими, ніж з мамою. Хоча 
зараз, озираючись назад, я розумію, 
що все наше виховання трималося 
на мамі. Татові хотілося балувати нас. 
Він нас любив і  все дозволяв. Тому 
книгу я принесла татові. Він був тро-
хи розгублений тим, що я  знайшла 
її. Сказав, що книга дуже цінна, тому 
брати її не можна. Попросив, щоб 
я  нікому не розповідала про свою 
знахідку. Потім я не раз помічала, як 
тато читав цю книгу, щось із неї ви-
писував. Це було в  сталінські роки, 
за часів войовничого атеїзму. Пізніше 

я дізналася, що стара книга, яка збе-
рігалася в  нашому будинку, назива-
лася Біб лією.

Мої батько і мати, по суті, були не-
віруючими людьми. Батько на той час 
закінчив Військову академію і маши-
нобудівний інститут. Він був дуже 
освіченою людиною. Згодом, коли 
я стала дорослою і увірувала в Бога, 
він розповів мені, що ще в ті смутні 
часи замислювався про те, що крім 
матеріальних цінностей повинно 
бути щось іще.

Дивно, але його віра почала за-
роджуватися не від Слова Божого, 
а від природознавства. Мого батька 

ставила в тупик гармонія цього світу. 
Він розумів, що вона вступає в про-
тиріччя з  будь-якими уявленнями 
про світовий хаос. Батько захопився 
хімією, поступив до технологічного 
інституту і  в 50 років закінчив його 
з відзнакою. Але справжньої віри він 
тоді ще не знайшов. Розмірковуючи 
про його шлях до Бога, я згадую біб-
лійну різдвяну історію про волхвів 
і пастухів, які прийшли поклонитися 
Хрис ту. Як ми знаємо, шлях пастухів 
до Ісуса виявився значно коротшим 
за шлях учених мужів (волхвів). У разі 
моїх батьків сталося щось подібне: 
проминули довгі роки, перш ніж 
вони прий няли Хрис та у своє серце.

Ти говориш, що твоя сім’я була 
атеїстичною. А  чи доводилося 
тобі, хоча б побічно, стикатися 
з  якимись хрис тиянськими цін-
ностями?

Можу з  упевненістю сказати, що 
все найкраще, що в мені є, дала моя 
сім'я. Ми з  братом ніколи не були 
обділені увагою: нас любили, з нами 
розмовляли, нами займалися, відпо-

в  музиці і  розуміла, що чую якийсь 
незвичайний спів.

Цей будинок не давав мені спо-
кою, і я знайшла спосіб довше затри-
муватися біля нього. Це відбувалося 
таким чином. Майже від самого дому 
я  бігла, залишаючи далеко позаду 
тата і Вітю. У паркані таємничого бу-
динку я знайшла дірочку. І ось я сто-
яла біля цього паркану, із завмиран-
ням серця заглядаючи у  двір. Там 
якісь ошатні люди раділи зустрічі 
один із одним, передавали вузлики 
з  частуваннями, обіймалися. Потім 
вони всі разом співали. Тоді я думала 
(ось він, момент істини!), що, коли ви-
росту, теж візьму вузлик із найсмач-
нішим, що в мене буде, і обов'язково 
прийду в цей двір. Про те, що я змо-
жу співати так само добре, як і  ці 
люди, навіть не мріяла. Тато сказав 
мені, що в  цьому дворі збираються 
«штундисти» і  поклоняються своє- 
му Богові. Хоча він і не сварив мене 
за мій інтерес до них, я розуміла, що 
це місце заборонене.

Мені було років дванадцять, коли 
я  почала розпитувати батька про 
устрій космосу.
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– Тату, що буде, якщо летіти в ра-
кеті, наприклад, місяць? Куди приле-
тиш? – допитувалась я.

– Над нами – безкінечність, і точки 
призначення там бути не може, – від-
повідав тато.

Але я  не вгамовувалась і  про-
довжувала:

– А якщо летіти рік?
– Все одно нікуди не прилетиш, – 

відповідав він.
Мене страшенно лякала ця «дір-

ка» над головою, і  я наполягала на 
своєму:

– А якщо летіти завжди?! Тоді мож-
на куди-небудь прилетіти?

– Це Всесвіт! – відповідав тато. – 
Він без початку і без кінця, а ми – ма-
ленькі піщинки в ньому. Якщо летіти 
навіть цілі століття, то все одно не до-
сягнеш його краю.

Пам'ятаю, я  злякалась і  заплака-
ла, відчуваючи, що є  на світі щось 
життєво важливе, чого я не розумію. 
Тоді я вирішила, що це питання якось 
пов'язане з будинком на вулиці Кок-
кінакі і, коли я виросту, мені там все 
розкажуть.

В процесі дорослішання твої по-
гляди якось визначалися?

І так, і ні. Не було ситуації, яка під-
штовхнула б мене до пошуку, не було 
Слова, яке допомогло б мені визна-
чити шлях. Усе знаходилося на рівні 
інтуїції і сильної потреби щось у жит-
ті поміняти.

потрібного фахівця. Мої колеги від-
разу запитали, як це буде оплачува-
тися, на що наша гостя відповіла, що 
в приході грошей немає і працювати 
треба майже задарма, лише за неве-
личкі винагороди. Ніхто з викладачів 
серйозно не сприй няв це прохання. 
Зараз не пам'ятаю, чим я керувалася, 
але, наздогнавши біля виходу цю жін-
ку, сказала їй, що прийду і, чим змо-
жу, допоможу.

Це було вже початком твого 
особистого шляху до Бога?

Усвідомлено – ні. Скоріше, це Бог 
почав діяти в моєму житті. Прийшов 
час, коли я змогла почути Його голос.

З твоїм професіоналізмом ти, 
напевно, з легкістю змогла бра-
ти участь в літургії?

Звичайно ні! Ця справа виявилася 
нелегкою для мене, а церковна музи-
ка – далекою від усього, що я до тих 
пір вивчала. Вона не була розрахова-
на на використання будь-яких інстру-
ментів, не мала суворого метра. Ритм 
у ній визначається специфікою мови. 
Тому, перш ніж запам'ятову вати му-
зичні пласти, треба було завчати 
тексти. А це ніяк не співвідносилося 
з моїм складом розуму. Візантійські 
розспіви, яких безліч, неможливо 
навіть записати на нотному стані. Те-
пер я завжди сміюся, коли говорять, 
що православна культура близька 
російському серцю. Моєму серцю 
ближче сувора, готична культура 
протестантизму. Її багатоголосся 
ближче до класичної поліфонії Баха 
і Генделя.

Наприкінці служіння батюшка 
давав хору невеликі гроші, кожно-
му – по п'ять карбованців, але ме- 
ні чомусь не давав. Коли я запитала, 
чому мені не дають гроші, отримала 
відповідь, що вони, мовляв, співають, 
а  я тільки вчу. Зараз без посмішки 
про це не згадую, а тоді навіть не об-
разилася. Не кинула все.

Під час богослужіння я весь час 
шукала місце, де повинна була зро-
бити відповідальний крок і  прий-
няти важливе рішення. Серцем від-
чувала, що так має бути. Але служ-
ба була церковнослов’янською 

Це були 1980-ті роки. Мій чоловік 
працював у  Змішторзі, великій тор-
говельній мережі в  СРСР. Ми могли 
купувати гарні продукти за невисо-
кою ціною. Дім  – повна чаша. У  нас 
була машина «Москвич» і мотоцикл 
з коляскою. Я могла дозволити собі 
носити гарний одяг. Чоловік любив 
запрошувати гостей, накривати на 
стіл. Вмикали музику, танцювали. Чо-
ловік на підносі розносив закуски, 
шампанське, апельсини. Здавалося б, 
чого ще треба?

Одного такого вечора, коли гості 
розійшлися, я сіла на кухні поруч із 
горою немитого посуду. Моє серце 
і  мозок просто пронизувала гостра 
думка: «Ні, це не може бути сенсом 
існування. Має бути щось іще!»

На початку нашої бесіди ти ска-
зала, що музика якимось чином 
пов'язана з  твоїм приходом до 
Бога.

На той час я закінчила навчання 
в  музичному училищі, вчилася в  Ін-
ституті мистецтв і  працювала в  му-
зичній школі. Одного разу, в перерві 
між заняттями, до нас зайшла дуже 
літня жінка і сказала, що в православ-
ному храмі (єдиному в місті) померла 
диякониса і церква гостро потребує 
людини, яка могла  б вести музичну 
частину богослужіння. Вона, звичай-
на прихожанка, за власною ініціати-
вою обходила музичні заклади, ро-
зуміючи, що саме там можна знайти 
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мовою, і  я не розуміла, про що 
йшлося.

Одного разу, після заутрені, 
я  йшла до зупинки зі старенькою, 
яка сказала мені, що скоро на землю 
гряде Гос подь. Я була вражена цією 
новиною і запитала: «Навіщо Він гря-
де?» Вона сказала, що перший раз 
Гос подь був на землі, щоб навчити 
людей правди, а  другий раз гряде 
для суду. Старенька була неписьмен-
ною і неохайно одягненою. Але вона 
сказала мені головне: щоб без стра-
ху зустріти Гос пода на хмарах, ми 
повинні примиритися з Ним. Я була 
схвильована почутим і тепер дуже 
хотіла примиритися з Ним і покаяти-
ся! Але де і як?

І якщо Бог – Творець Всесвіту, то 
навряд чи Він може бути обмежений 
стінами храму.

Після чергової заутрені я вийшла 
на середину церковного двору, під-
вела голову до неба, яке так лякало 
мене в дитинстві, і сказала: «Гос подь, 
я знаю, що Ти живий і любиш мене. 
Прости за все, чого я ще не розумію! 
Я  обіцяю служити Тобі...» Ось таким 
було моє перше покаяння.

Зараз думаю, що іноді ми влашто-
вуємо масові євангелізації, на яких 
співають професійні хори і виступа-
ють проповідники з  богословською 
освітою. Я порівнюю ці святкові масо-
ві заходи і те Слово, яке я почула від 
простої старої жінки. Воістину, шляхи 
Гос подні несповідимі! Слово Його, як 
меч, пройшло крізь мою душу. Я вже 
не могла залишатися тією самою.

Минуло трохи часу. Я  закінчила 
курси з  вивчення Біб лії і  прийшла 
в євангельську церкву, де вже пока-
ялася усвідомлено. Того ж року всту-
пила до Одеського університету на 
диригентське відділення. Навчалася 
заочно п'ять років і  займалася цер-
ковними хорами. Потім упродовж 
дев'яти років працювала в місії «Єв-
реї за Ісуса». Тоді під час вуличних 
євангелізацій ми говорили євреям, 
що Ісус – це обіцяний Месія, іншого 
чекати не треба.

Про кожний період мого життя 
в Гос поді можна було б писати окре-
мі історії. Кожен новий етап був наба-
гато змістовніший і прекрасніший за 
попередній. І я жодного разу не по-
шкодувала, що пішла за Ісусом.

Наташо, скажи кілька слів про 
твоє сьогоднішнє служіння.

У серпні 2019 року минуло 15 ро-
ків, як я служу в місії «Євангельський 
заклик» і  веду програму «Вибір» на  
Російському хрис тиянському радіо. Мі-
сія була організована завдяки служін-
ню чудового проповідника і місіонера 
Ярла Миколайовича Пейсті. Його де-
віз – «Мільйони росіян для Хрис та!» – 
досі є  заголовком наших друкованих 
видань. Мої гості  – це люди зі склад-
ними долями, які подолали залежність 
від гріха, які зазнали хвороб і  втрат. 
Розповідають вони, якою силою їм 
вдалося це зробити. Лейтмотивом 
майже кожної нашої програми є слова: 
«Я був мертвий, але ожив! Пропадав 
і знайшовся!» Люди, що потопали в грі-
хах і гинули до зустрічі з Хрис том, сьо-
годні – благословенні Божі служителі. 
Вони прямують у всі кінці землі, йдуть 
у в'язниці з Благою звісткою, відкрива-
ють центри реабілітації тощо.

Наташо, як ставиться сім’я до 
твого служіння?

Моя сім'я – це чоловік Олег і син 
Євген, який живе далеко від нас. 
Вони обидва дуже підтримують мене 
в  усьому. Іноді помічаю, як чоловік 
переказує своїм друзям або близьким 
свідчення, яке зачепило його самого, 
відправляє їм посилання на наші про-
грами. Нещодавно сказав мені жар-
тома: «Ось вийдеш на пенсію і будеш 
писати мемуари про все, що чула від 
своїх гостей». І я подумала: «Можливо, 
це ніякий не жарт. Подивимося».

А хто приводить до тебе на 
програму гостей?

Я сама знаходжу цікавих людей як 
у Москві, так само й далеко за її ме-
жами. Майже всі наші програми за-
писуються в студії, але останні кілька 
років ми періодично проводимо і не-
студійні ефіри. Географія наших поїз-
док різноманітна: Казань, Набережні 
Челни, Владикавказ, Ульянівськ.

Планів у  нас багато, але вони 
зводяться до того, щоб сказати всім 
«струдженим та обтяженим»: вихід є!

Детальніше про наше служіння 
можна дізнатися, відвідавши сайт 
Російського хрис тиянського радіо 
www.rcr.ru. Тут також можна знай-
ти увесь архів радіопроповідей за-
сновника місії Ярла Миколайовича 
Пейсті.

Яким буде твоє побажання чи-
тачам журналу «Віра і життя»?

Я б нагадала всім хрис тиянам ве-
ління, яке Гос подь дав Своїм послі-
довникам: «Ідіть і навчіть всі народи». 
Його можна виконати й  так: повер-
нувшись додому, розповісти, що зро-
бив для тебе Гос подь! Нам не потрі-
бен ефір чи будь-яка площадка, щоб 
звіщати своїм невіруючим близьким 
або знайомим про рятівну жертву 
Спасителя. Кожен має на це благо-
словення від Самого Гос пода нашого 
Ісуса Хрис та!
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Т О Ч К А  З О Р У

У се людство походить від 
однієї пари людей – та-
кий результат останньо-
го дослідження у царині 

генетики. Це дослідження спро-
стовує теорію, яка вимірює вік 
Землі мільйонами років. Чому ж це 
замовчується?

У результаті проривного до-
слідження в галузі генетики вчені 
Рокфеллерівського університету 
в НьюЙорку і Біоцентру Базель-
ського університету в  Швейцарії 
дійшли висновку, що кожна сьо-
ма людина, котра живе сьогод-
ні на землі, і  більше 90 відсотків 
усіх видів тварин походять від 
однієїєдиної пари, приналежної 

до даного роду. Крім того, у рам-
ках досліджень під керівництвом 
професора Марка Янга Стокле 
(Рокфеллерівський університет, 
НьюЙорк) і  професора Девіда 
Соломона Талера (Відділення біо 
логічних наук, Базельський уні-
верситет) було встановлено, що ці 
сингулярні пари прабатьків жили 
не сотні мільйонів, а  всього лише 
сто або двісті тисяч років тому. Ре-
зультати дослідження були опублі-
ковані в науковому журналі «Хью-
мен Еволюшн».

Результати даного досліджен-
ня ставлять під сумнів усі пара-
дигми теорії еволюції. «Висновки 
вельми несподівані,  – говорить 
професор Марк Стокле,  – і  я, як 

тільки міг, чинив опір їм. Отримані 
нами результати ставлять під сум-
нів уявлення про те, що сучасні 
види тварин існують уже мільйони 
років». Професор Талер у  бесіді 
з каналом «ФоксНьюc» зазначає, 
що антропогенетичні дані пред-
ставляють однозначну картину: 
вони «узгоджуються з  гранично 
вузьким діапазоном лише однієї 
пари».

Два десятиліття тому дослід-
ники встановили, що мітохон-
дріальна ДНК містить певний 
типовий зразок. Канадський уче-
нийгенетик Пауль Херберт ввів 
у зв'язку з цим поняття «штрихкод 
ДНК», оскільки цей геном дозво-
ляє ідентифікувати види тварин 
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 Благодать діє новою силою, а не тією, яка в нас.
Яків КРЕКЕР

Т О Ч К А  З О Р У

подібно до зчитування продуктів 
за штрихкодом на касі в супер-
маркеті. Вони, як і річні кільця де-
рев, дозволяють зазирнути в  ми-
нуле і визначити вік виду. З пер-
шим кільцем вік, умовно кажучи, 
встановлюється на нуль. Талер 
і Стокле вивчили штрихкоди 100 
000 видів. Це «одне з  найбільш 
ретельних досліджень, що досі 
проводилися», – стверджує нау-
ковий журналіст Стів Уоррен.

Це дослідження ставить нам  
«великі загадки». Отримані ре-
зультати несумісні з загальноприй
нятою в  науковому світі теорією 
походження людини і  видів тва-
рин. На присвячених науці сторін-
ках «Дейлі Мейл» можна прочита-
ти про те, що отримані результати 
«ставлять під сумнів» парадигму 
еволюції, «визнану на даний мо-
мент усім науковим товариством».  

різко зменшила чисельність попу-
ляції людей і майже всіх тварин до 
однієїєдиної пари.

Але чи можливо таке, щоб на 
всій землі залишилися в  живих 
лише одна пара людей, здатна 
до розмноження, і  по парі май-
же всіх тварин? Як таке уявити? 
Уявлення про те, що все людство 
походить від однієїєдиної пари 
людей, відповідає біблійній опо-
віді про створення світу. Про це 
говорять новітні дослідження, що 
суперечать теорії еволюції. Учені 
встановили, що всі люди на рівні 
мітохондріальної ДНК неймовірно 
схожі один на одного. На генети-
комітохондріальному рівні кож-
на людина відрізняється від інших 
у середньому лише на 0,1 відсот
ка. Традиційна теорія, що припу-
скає безліч випадкових мутацій за 
неймовірно величезний проміжок 

більшою, ніж показують результати 
досліджень.

«Штрихкоди» виявляють іще 
один момент, що суперечить те-
орії еволюції. Відповідно до теорії 
ймовірностей, походження живих 
істот за тривалі періоди часу, а та-
кож переходи між різними популя-
ціями мають бути досить плавними 
і безперервними. Однак результа-
ти генетичних досліджень показу-
ють чітко окреслені, розмежовані 
групи живих істот. Біб лія називає 
ці групи «родом».

«Результати дослідження став-
лять під сумнів усі парадигми те-
орії еволюції», – заявив професор 
Марк Стокле.

МОВЧАННЯ ЗМІ 

Результати цих досліджень ми-
моволі підтримують біблійне вчен-
ня про створення світу.

У німецьких газетах не з'явило-
ся жодного повідомлення на цю 
тему. Окремі згадки можна знай-
ти лише на наукових сайтах або 
в  таких журналах, як Сollective 
Evolution, Tech Times, Evolution 
News, а також у ЗМІ накшталт Fox 
News і  Daily Mail. У  цих джере-
лах також згадувалося про те, що 
отримані результати досліджень 
ставлять під сумнів теорію еволю-
ції. Про те ж, що це добре узгод-
жується з Біб лією, ніхто не пише. 

Томас ЛАХЕНМАЙЕР
З журналу «Ethos», 5/2019

Переклад з німецької Марії ВІНС

Тепер наука повинна пояснити, як 
це можливо, що біля витоків історії 
людства стояла всього лише одна 
пара людей, та й до того ж, за іс-
торичними мірками, не так уже 
й давно. Все це повністю супере-
чить теорії еволюції.

Професор Стокле передбачає, 
що спочатку на землі була лише 
одна пара людей, від якої утвори-
лось усе сучасне людство (це вір-
но і для більшості видів тварин). На 
нашій планеті, ймовірно, сталася 
якась глобальна катастрофа, яка 

* Stoeckle, M. Y. & Thaler, D. S. „Why should mitochondria 
define species?“ HUMAN EVOLUTION Vol. 33 - n. 1-2 
(1-30) - 2018. DOI: 10.14673/HE2018121037 http://www.
pontecorboli.com/digital/he_archive_articles/he122018/1_
Stockle_Thaler.pdf

часу, неминуче має на увазі дуже 
широкий діапазон відмінностей 
у генах сучасних живих істот і лю-
дини. Чи підтверджують цю тео-
рію результати новітніх генетич-
них досліджень? «Ні, – відповідає 
професор Стокле,  – генетична 
різноманітність більшості видів 
живих істот на планеті є  доволі 
незмінною». Якщо оцінювати вік 
Землі в мільйони років, генетична 
різноманітність має бути набагато 
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SOS! ДОПОМОЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА! 

Ми дуже хотіли  б мати книги, видані вашою 
місією, зокрема книги Віталія Полозова. Так 
склалося, що в Білорусі книги вашого видав-

ництва знайти складно. Це стосується також журна-
лів «Вера и жизнь» та «Тропинка». Якщо їх привозять, 
вони йдуть нарозхват.

Журнал «Вера и жизнь» мені дуже подобається, 
статті в ньому змістовні і повчальні. На жаль, деякі 
наші друзі залишилися без нього. Журнал «Тропин-
ка» теж дуже потрібен, адже в нас тринадцять онуків. 
І ще будуть.

У нашій церкві є  виїзна бібліотека. Вона працює 
у недільні дні. Якщо можна, надішліть нам, будь ла-
ска, і дитячі книги.

Щоб придбати літературу, потрібні гроші. Ми люди 
не грошовиті, пенсіонери взагалі мало отримують. 
Але  ж книги і  журнали особливо потрібні нашому 
поколінню, яке не володіє 
комп'ютером. Ось таке наше 
становище.

Дорога редакціє! Бажає-
мо вам і надалі успіхів у ва-
шій відповідальній і потріб-
ній праці. Ми молимося про 
вас, щоб Отець Небесний 
благословив вас і вашу пра-
цю на славу Йому.

З любов'ю, 
сім'я ТОРАСЮК: Іван,  
Ольга, Богдан, Мара,  

Зарина, Андрій, Вова і Галя

ІВАН НЕБЕСНИЙ

Бог дав мені можливість поспілкуватися з од-
ним благословенним братом, у якого дуже ці-
каве прізвище. Звуть його Іван Небесний. Його 

прізвище видалося мені особливо цікавим з  тієї 
причини, що народився він у  невіруючій родині. 
Але знав Гос подь, що в 38 років Іван почне шукати 
Бога і знайде Його, і це зробить його воістину сином 
Небес.

В Івана з дружиною 8 дітей і 8 онуків. Усі вже до-
рослі і самостійні, тож у свої 70 років подружжя Не-
бесних активно займається служінням і дякує Бого-
ві за цей привілей. Був час, коли Іван захоплювався 
мистецтвом і філософією, придбав три з половиною 
тисячі книг, щоб краще розібратися в людській душі, 
в сутності людини. Рідні жартували: «Купив би кра-
ще спідницю дружині, а ти все книги купуєш...» Але 
серце не знаходило спокою. І  ось одного разу віру-
юча сусідка, яка працювала в  магазині неподалік,  

запросила Івана на богослужіння. «У театрах я був, на 
концертах був, а ось у штундів – ні, – подумав він. – 
Чому б не піти?»

І пішов Іван уперше в житті в баптистську церкву. 
Того дня брав участь у богослужінні Віктор Климен-
ко. Він натхненно розповідав про те, як Бог торкнувся 
його серця і врятував від загибелі, а також захопле-
но виконував хрис тиянські гімни. І тут Іван відчув, 
що в цій церкві він знайде відповіді на багато своїх 
запитань. Почувши заклик до покаяння, він, без ва-
гань, вийшов уперед. З того дня почалося його нове 
життя. Бог відкрив йому двері для благовіствування 
в багатьох установах. Відвідавши одного разу місця 
позбавлення волі, Іван з дружиною зрозуміли, що Бог 
закликає їх на служіння ув'язненим.

На даний момент вони здійснюють духовний 
труд у  шести в'язницях Республіки Молдови і  ро-
блять це вже 30 років. Упродовж останніх 27 років 
Іван регулярно привозить до в'язниць журнали «Вера  

и жизнь» та «Тропинка». На 
трьох ув'язнених по одному 
номеру. Поки Іван розкладає 
на столі журнали, він налаш-
товується на проповідь. Потім 
починається служіння: мо-
литва, роздуми над біблійним 
текстом, хрис тиянські пісні. 
Тільки після цього ув'язнені 
можуть підійти й  отримати 
в  подарунок свіжий номер 
журналу. Ці журнали вони 
завжди чекають і охоче чита-
ють. У таких місцях вільного 
часу багато, тож прочитують 
усе від початку до кінця.

У кожній в'язниці є бібліо-
тека. І  навіть ті, хто не приходить на богослужіння, 
можуть почитати журнали, Біб лію та іншу хрис-
тиянську літературу, яку регулярно привозить Іван.

Перед тим як зайти до ув'язнених, Іван іде в  ад-
міністративний корпус і  дарує журнали співробіт-
никам і  керівництву закладу. Працівники в'язниці 
завжди дякують за подарунок, тут же перегляда-
ють «Веру и жизнь», а «Тропинку» кладуть у сумки –  
ввечері її з  радістю читатимуть їхні діти. Приємно 
зайти і побачити у їхніх кабінетах на видному місці 
хрис тиянський журнал. Нехай усі бачать, нехай усі 
читають!

Особливо багато позитивних відгуків про зміст 
журналу «Вера и жизнь» Іван чув від офіцерів, які по-
рушили закон і тепер відбувають покарання в Лип-
канах. Багато з них – глибоко мислячі, інтелігентні 
люди. Вони уважно читають кожний номер, і духов-
ні матеріали, запропоновані їм на сторінках жур-
налу, змушують їх переглядати своє життя і  свої 
переконання.

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В
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Крім місць ув'язнення Іван поширює Слово Боже і журнали в служ-
бі пробації і в школах. Щотижня в пробації повинні відмітитись ті, хто 
умовно-достроково був звільнений з  місць позбавлення волі. Туди  ж 
приходять і адміністративні порушники, залучені до громадських ро-
біт або до сплати великого штрафу. Це ще одна специфічна категорія 
слухачів і читачів журналу. Бог дає мудрість, як послужити цим людям.

Частину журналів Іван регулярно приносить в  загальноосвітні 
школи. Там працює чимало віруючих педагогів. Нерідко вчителі не 
тільки самі читають журнали, а  й використовують їх для проведен-
ня уроків і класних годин. Одного разу Іван проводив для цілої школи 
(для учнів 1–12 класів) урок про сіль, а діти і викладачі йому заявили, 
що вони вже знайомі з  цими істинами з  журналу «Тропинка». Серце 
раділо! Виходило, що хрис тиянські журнали справді уважно читають 
і  їхній зміст надовго залишається в  серцях читачів. Отже, потрібно 
продовжувати поширювати ці журнали! Гос подь змінює думки і пере-
конання людей за допомогою Свого Слова.

Під кінець нашого спілкування Іван Небесний висловив бажання 
помолитися. Він щиро і  просто попросив Бога благословити місію 
«Свет на Востоке», усіх жертводавців і співробітників місії. Він благав 
Гос пода використовувати кожне слово, надруковане в журналах, ска-
зане і проспіване під час служінь у тюрмах для спасіння багатьох лю-
дей. Він просив, щоб кожна стаття, кожне свідчення і вірш торкнулися 
чийогось серця і принесли туди Боже світло.

МАЙЯ ТОДОСОЙ

ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО

Дякую Богові за знайомство з  вами. Спасибі велике, що наді-
слали мені інформацію про проведення наметового служіння.

Я дуже радий, що в мене склалися хороші стосунки з хлоп-
цями в колонії. Я відвідую молитовну кімнату, яку тут нещодавно ор-
ганізували. Особливо мене вразила зустріч Нового року. Начальник 
колонії привітав нас і дозволив нам зібратися разом. Ми спілкувалися 
один із одним, разом співали, молилися. А які були цікаві свідчення, 
спогади! Вперше не тільки я, але й багато інших зустрічали Новий рік 
тверезими. Наше спілкування тривало до другої години ночі! Такого 
в нашій колонії ще не було. Ми навіть не могли собі уявити, що таке 
можливо.

Якщо у вас вийде, надішліть, будь ласка, ручки і зошити. Вони нам 
дуже потрібні. Будемо вам дуже вдячні.

Вадим МЕЛЬНИК

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В

1. Агари (Бут. 16:13). 2. Девора (Бут. 35:8; Суд. 4:4).  
3. У книзі Праведного (Нав. 10:13). 4. Гедеон (Суд. 
7:15–16). 5. Тамара (2 Сам. 13:1; 14:27). 6. Неемія, Ездра і леви-
ти до всього народу (Неем. 8:9–10). 7. У Книзі пророка Ісаї (42:18).  
8. Евед-Мелех (Єр. 38:7–13). 9. Народ землі Гадаринської (Лк. 8:26–37). 
10. В Азії та Вітінії (Дії, 16:6–7).
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Я ків Крекер народився 31 жовтня 1872 року на 
півдні Росії. Він навернувся до Бога у  ранній 
юності і  багато часу приділяв вивченню Свя-

щенного Писання. У 22 роки він був відряджений бра-
тами на навчання у Гамбурзьку баптистську семінарію.

Яків Крекер повернувся у  Росію за чотири роки, 
і його посвятили на служіння роз'їзним благовісником. 
Працював він ревно і з великим успіхом.

Незадовго до початку Першої світової війни Яків 
Крекер із сім'єю переїхав до Німеччини. Як проповід-
ника його знали далеко за межами Росії і Німеччини: 
у Голландії, Швейцарії, Америці та Канаді. Він був одним 
з ініціаторів заснування місії «Свет на Востоке» та бага-
торічним її керівником.

Яків Крекер багато писав. З-під його пера вийшло 
чимало духовно-повчальних книг, включаючи багато-
томний посібник із вивчення Старого Заповіту. Всі його 
твори були написані німецькою мовою.

Благословенний трудівник на ниві Божій 12 грудня 
1948 року оселився в палатах Небесного Отця, потаєм-
ним спілкуванням з Яким дорожив упродовж життя.

Про це дивовижне спілкування з Гос подом, прита-
манне Якову Крекеру, і  говориться у  запропонованій 
книзі.

Ейден Вілсон Тозер часто говорив своїм друзям, що 
його головною духовною турботою було проголо-
шення «особистої сердечної віри» і сприяння їй. Його 

служіння за кафедрою і  письменницька праця протягом 
усього життя віддзеркалювали це бажання. Д-р Тозер завж-
ди прагнув проповідувати і писати для «простих людей, чиї 
серця спонукають їх шукати Бога заради Самого Бога». 

Таке «спонукання серця» завжди має призводити 
до духовного пробудження, до прагнення бути більш 
схожим на Хрис та і  бажання пізнавати Його дедалі 
краще.

Ця книга складається з  366 обраних і  від-
редагованих текстів на кожен день, узятих із книг, 
статей і проповідей д-ра Тозера. Вона видається для 
духовної допомоги «добрим, простим людям Божим», 
які, як висловився сам автор, «є благословенням, де б 
вони не знаходилися».

Віддаючи належне духовній мудрості і  смирен-
ності, якими Бог обдарував д-ра Тозера і які прояви-
лися в його проповідях і книгах, ми процитуємо його 
власні слова: «Завдання гарної книги – заохотити чи-
тача до моральної дії, спрямувати його погляд на Бога 
і підштовхнути вперед. На щось більше вона не розра-
хована».

Нам здається, що ця книга  – не зовсім звичайне 
видання духовних роздумів, тому що, читаючи її день 
у день, ви не один раз відчуєте, як д-р Тозер буде гово-
рити вам не тільки щось приємне, а й викривати вас.

Ці книги можна замовити за адресою місії, 
звідки ви отримуєте наші журнали.

Яків Крекер

ПОТАЄМНЕ 
СПІЛКУВАННЯ  
З БОГОМ

Ейден 
Вілсон Тозер

ОНОВЛЮЮЧИСЬ 
ДЕНЬ У ДЕНЬ
Християнські  
щоденні читання
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