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                       У Божій присут

ності засуджується те, що 

проявляється як ворожнеча 

проти Нього, і ніколи – те, 

що шукає спілкування  

з Ним.
Яків КРЕКЕР

                    *   *   *
Що буде у новім житті,
Яке існує в майбутті,
Якого ми іще не знаєм,
Хоча в собі його вже маєм?
Воно всередині у нас,
Ми відчуваєм повсякчас,
Як це життя у нас зростає
І як назовні проступає...

Іван ІГЛИЧ

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Слово Боже відповідає стосовно цього 
відчайдушного пошуку: тільки любов не 
думає лихого і нейтралізує зло. Любов «не 
поводиться нечемно, не шукає тільки сво- 
го, не рветься до гніву, не думає лихого»  
(1 Кор. 13:5). Є лише одна сила, спроможна 
не просто нейтралізувати зло, але й високо 
піднестися над ним, – це любов. Тільки там, 
де панує любов, зло не просто відступає, 
воно стає неможливим, тому що любов – це 
ніжність, повага до іншого, доброта, радісна 
готовність жертвувати заради іншого. Світ 
створений любов’ю, але спотворений гріхом, 
наслідком якого є те зло, яке панує в світі.  
І ніколи грішна людина не подолає його.

Лише Бог не тільки може надати свобо- 
ду – Він уже надав нам свободу від зла. Він, 
пославши на смерть Свого улюбленого Сина, 
вивільнив нас із, здавалося, безвихідного 
становища. Ісус знищив наші гріхи Своєю 
смертю і наповнив нас тією любов’ю, що не 
думає лихого, що випромінює ласку і добро-
ту, що робить життя мирним і радісним.

світі, який Бог створив пре-
красним, тепер існує дуже 
багато зла, тому що гріх став 

панувати в людях, навіть тварини спов-
нені жорстокості. Світ перейнятий злом. 
Слово Боже констатує: «весь світ лежить 
у злі». Від цього зла плачуть слабкі, 
плачуть і сильні, плачуть діти і плачуть 
дорослі. Здається, що всі думки людей 
просякнуті злом, неправдою, егоїзмом. 
Усім важко під тиском зла, усім  
хочеться спокою, хочеться знайти 
затишок від нього, хочеться почуватися 
захищеними.

Але майже щодня ми знову і знову 
пересвідчуємось, що не тільки зовні, 
але й усередині нас самих наслідок 
нашої гріховності руйнує все, що добре, 
ніжне, благородне і високе. У відчаї 
ми шукаємо свободу, шукаємо вихід із 
цього страшного лабіринту. Ми запиту-
ємо, чи є вихід, чи є щось, що може нас 
вивільнити?

Саме про це неймовірне багатство ми 
з радістю і вдячністю Богові роздумуємо на 
сторінках цього номеру журналу – любов 
не думає лихого.

Від щирого серця подякуйте Богові за 
цей величезний дар, за те, що Бог зробив 
нас, Його дітей, здатними любити справж-
ньою Божою любов’ю і огорнув нас нею, 
по-батьківськи обійнявши нас. Що серця 
наші заспокоїлись у Богові, Який є любов,  
і зло не має над нами влади, тому що любов 
Божа вилилась в серця наші Духом Святим.

Будемо любити щиро, жертовно, усім 
нашим єством, тому що у Христі ми на це 
спроможні.

Василь  
ДАВИДЮК,

головний 
редактор
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П Р О П О В І Д Ь П Р О П О В І Д Ь

удовий витвір мистецтва – вітражі! За соняч-
ної погоди вони, переливаючись безліччю 
різнобарвних відтінків, створюють особ ли ву 
атмосферу радості, тепла і затишку. Але вар-

то лишень сонцю сховатися, як уся їхня привабливість 
миттєво зникає. 

Люди – як вітражі: коли в житті мирської людини все 
добре, вона світиться, вона симпатична і  приваблива, 
вона любить і її люблять. Та якщо раптом хтось завдасть 
такій людині образу або заподіє біль, то вся привабли-
вість цієї людини від ра зу ж зникає, а замість неї просту-
пає справжнє «я». І кривдник (трапилося це навмисно чи 
ненавмисно – байдуже) негайно отримає відсіч у вигляді 
гнівного слова, а то й фізичної дії, навіть якщо йдеться 
про близьких людей. Любові наче й не було...

У світі говорять: від любові до ненависті – один крок; 
любовний човен розбився об побутове життя.

Виходить, що кохання має місце тільки тоді, коли все 
добре. Але як бути, якщо людину хтось образив?

СПРАВЖНІ ПРИЧИНИ
Чи актуальна ця проблема тільки для невіруючих лю-

дей? На жаль, ні. Звичайно, хрис тияни глибше розуміють 
сенс любові, адже в них є усі необхідні для цього орієн-
тири, зазначені в Священному Писанні. Однак у Новому 
Заповіті зустрічаються приклади й не дуже братолюбних 
хрис тиян.

Ἡ ἀγάπη… οὐ λογίζεται 
τò κακόν.

(Букв.: Любов... не залічує зла.)

сказав: стеж за своїми думками – вони стають словами, 
стеж за своїми словами – вони стають учинками. Здат-
ність думати – це чудовий дар. Але здатність не думати 
про погане – це придбання ще більш велике, благодатне.

Дієслово λογίζομαι застосовувалося також при описі 
бухгалтерської діяльності, тому його можна перекласти 
як «вважати», «записувати будь-кому на рахунок», «за-
лічувати борг». Виходячи з цього, текст 1 Кор. 13:5 іноді 
перекладають: «Любов не залічує зла». Справжня любов 
ні з ким не зводить рахунки, тому що жодного обліку не 
веде. Це любов безкорислива, без пошуку особистої виго-
ди. Той, хто любить, не буде звертати увагу на заподіяну 
йому образу. Справжня любов не може думати погано 
про того, кого любить. Вона прагне відкинути будь-яке 
звинувачення. Проте любов не носить рожевих окулярів 
і, знаючи про недоліки ближнього, продовжує думати про 
нього добре.

ВВАЖАТИ ЧИ НЕ ВВАЖАТИ
Якщо звертати увагу на образи і недоліки, підрахо-

вувати їх і накопичувати в серці, то з любов'ю можна 
розпрощатися. Звичайно, виникає природне запитан-
ня: як можна забути подружню зраду, підлість, невір-
ність, лицемірство? Насправді любов не вимагає все це  

видалити з пам'яті. Справжня любов допомагає люди-
ні пробачити, щоб гіркота від завданих образ більше не 
затьмарювала взаємин із кривдником. Вона дає сили 
побачити тих, хто завдає нам болю, через призму Божої 
любові, бо «Бог у Хрис ті примирив світ із Собою Самим, 
не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово при-
мирення» (2 Кор. 5:19).

Один із повчальних біб лій них прикладів – доля Ахі-
тофела, радника царя Давида. Він користався авторите-
том мудрої людини: «Ахітофелова порада, яку він радив 
тими днями, була така певна, як питати про Боже слово» 
(2 Сам. 16:23). Під час повстання Авесалома проти його 
батька Давида Ахітофел відкрито підтримав заколотни-
ків і перейшов на бік ворогів царя. Він учинив так, тому 
що не міг пробачити Давиду його гріх із Вірсавією (ймо-
вірно, онукою Ахітофела). Цей чоловік вважав, що тільки 
дурні люди від ра зу показують свою образу, але мудрі збе-
рігають її в глибині душі, пам'ятаючи про те, що година 
розплати колись настане. Однак Ахітофелові не судилося 
виконати свій задум – Бог не допустив. Зрозумівши, що 
зазнав поразки, Ахітофел повернувся додому і, охопле-
ний люттю, покінчив життя самогубством.

Ісус Хрис тос, страждаючи за наші гріхи на Голгофі, 
вигукнув: «Отче, відпусти їм, – бо не знають, що чинять 
вони!» І далі сказано: «А як Його одіж ділили, то кидали 
жереба. А люди стояли й дивились... Насміхалися з ними 
й старшини, говорячи: „Він інших спасав, – нехай Сам 
Себе визволить, коли Він Хрис тос, Божий Обранець!“»  
(Лк. 23:34–35).

Якщо вас образили, не варто уподібнюватися Ахітофе-
лові, у нас є чудовий приклад Хрис та. Дозвольте Гос поду 
керувати у вашому житті.

СИЛА ОСОБИСТОГО ПРИКЛАДУ
Коли рідні, друзі та знайомі побачать нашу любов до 

них, вони, можливо, замисляться і теж захочуть зміни-
тися. Важливо не тільки прий няти Хрис та в своє серце, 
але й  продовжувати пізнавати Його упродовж усього 
життя, прагнути бути схожими на Нього. Це вимагає зу-
силь і особ ли вого посвячення, але результат того вартий. 
Жити, керуючись принципами справжньої любові,  – 
найефективніша проповідь Євангелія.

Головне питання полягає в тому, чи готові ми до цього 
духовного подвигу. Чи спроможні прощати, пам'ятаючи 
про те, що й ми помиляємося? Чи згодні виказати свою 

Члени коринфської церкви були людьми, обдаровани-
ми Богом. Вони являли велику ревність у служінні, проте 
не мали гарних стосунків один із одним. Почувши про роз-
брат серед коринфських хрис тиян, Павло написав їм ли-
ста, щоб указати на справжню причину їхніх конфліктів. 
Відсутність миру серед віруючих людей тісно пов'язана 
із похибками в розумінні справжньої любові. У тому ж ли-
сті апостол Павло розкрив сутність хрис тиянської любові, 
яка сходить до нас згори: вона «довготерпить… милосерд-
ствує, не заздрить… не величається, не надимається, не 
поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до 
гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться 
правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе 
терпить» (1 Кор. 13:4–7).

ПОДАРОВАНА СПРОМОЖНІСТЬ
Це повчання, звернене до Першоапостольської церк-

ви, актуальне і сьогодні. Чи можна сказати, що сучасні 
хрис тияни довготерплячі та милосердні, що їм чужа заз-
дрість, що вони ніколи не звеличуються, не надимають-
ся?.. На жаль, так буває не завжди.

Чи здатен кожний щирий хрис тиянин на таку лю-
бов? Так, здатен. Але не сам по собі, а як написано: «любов 
Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам». 

На таку любов спроможний тільки Дух Святий, що живе 
в нас, отже – і кожний хрис тиянин. Бо «хто не має Хрис-
тового Духа, той не Його».

Багато хрис тиян завчають вірші Священного Пи-
сання напам'ять. Це добре і корисно для душі, але якщо 
завчена теорія, пропущена через серце, не реалізується 
в житті, вона абсолютно марна. Писання може бути кни-
гою, яку читають, а може бути Словом, за яким живуть. 
Псалмоспівець говорить: «Я в серці своїм заховав Твоє 
слово, щоб мені не грішити проти Тебе» (Пс. 119:11). Боже 
Слово відкриває людині суть Євангелія. Воно робить її 
духовно зрілою і спроможною любити, долаючи будь-які 
життєві негаразди, образи чи біль.

П’ЯТА КОЛОНА
Інша проблема порушених стосунків між людьми, за 

словами апостола Павла, полягає в тому, що зло просо-
чилось у ті сфери, де мала би панувати любов. У росій-
ському Синодальному перекладі Біб лії грецьке дієслово 
λογίζομαι перекладене словом «мислити»: «Любовь не 
мыслит зла» (1 Кор. 13:5). (В українському перекладі Івана 
Огієнка це слово перекладене як «думає»: «Любов не ду-
має лихого. – Ред.) 

Уже давно доведено, що думки не тільки пов'язані 
з настроєм людини, але й формують її наміри. Усі злети 
і падіння, радості і печалі починаються з думки. Хтось 
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                           Що духовнішою стає людина і чим 
тісніший її зв'язок із Богом, тим менше вона 
турбується про те, які дари Йому принести. Така  
людина приносить у жертву саму себе.

Яків КРЕКЕР

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

Тож майбутні священики були 
омиті й одягнені у священний одяг. 
Однак це ще не робило їх спромож-
ними служити Богові. Обмивання 
в духовному сенсі відділяло їх від не-
чистоти, одягання в особ ли вий одяг 
дозволяло входити в  присутність 
Божу. Але тільки після помазання 
оливою вони могли здійснювати слу-
жіння перед Гос подом.

Духовну силу для практичного 
служіння дає тільки Бог. І  тільки ця 
сила допоможе нам жити і служити 
так, як воліє Він.

Це посвячення на служіння вка-
зує нам на сутність відродження. Гос-
подь Ісус Хрис тос сказав: «Коли хто 
не народиться згори, то не може по-
бачити Божого Царства» (Ів. 3:3). Той, 

любов до тих, хто завдав нам болю, хто викликає в нас, 
проти нашої волі, роздратування і гнів? Чи готові ми пра-
цювати над цим, покладаючись на допомогу Гос пода?

Тільки тоді люди побачать справжню церкву і справ-
жніх хрис тиян, коли любов між ними буде не порожнім 
звуком, а самим життям. Ніщо так не приваблює люди-
ну в церкві, як пануюча там непідробна любов, яка спро-
можна прощати і милувати. У Біб лії ми знаходимо бага-
то ілюстрацій такої любові. Наприклад, читаємо в книзі 
Дій апостолів: «І побивали камінням Степана, що молив-
ся й казав: „Гос поди Ісусе, – прийми духа мого!“ ... Упав-
ши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: „Не залічи 
їм, о Гос поди, цього гріха!“ І, промовивши це, він спочив...» 
(Дії, 7:59–60). Степан пробачив своїм кривдникам і з чи-
стим серцем пішов до Гос пода.

назвав одяг праведника «шатою 
спасіння» і  «одежею праведності» 
(Іс. 61:10), а в Об’явленні Івана Бого-
слова вісон іменується праведністю 
святих (Об. 19:8). Священик, одягне-
ний у біле вбрання, мав стояти пе-
ред Богом і служити Йому.

За одягом слідувало помазання. 
«І взяв Мойсей оливу помазання, 
і намастив скинію, і все, що в ній, та 
й освятив їх... І вилив з оливи пома-
зання на Ааронову голову, та й пома-
зав його, щоб його посвятити» (Лев. 
8:10, 12). Аарон і  його сини стояли 
перед Богом і  Його народом омиті 
й одягнені в біле вбрання. Однак цьо-
го було недостатньо для їхньої посвя-
ти на служіння. Гос подь звелів Мой-
сеєві помазати Аарона і його синів 
священною оливою (єлеєм.  – Ред.).  

спершу повинні були очиститися від 
своїх гріхів. З нечистотою і гріхами, 
вчиненими в  попередньому житті, 
вони не могли стояти перед Богом 
і  служити Йому. Якщо вони хотіли 
мати доступ до Гос пода і жити в Його 
святій присутності, їм потрібно було 
засудити і видалити від себе те, що 
є неприпустимим перед Його лицем, 
а  саме  – гріх. Тому Мойсей омив їх 
водою.

Омивши Аарона і  його синів, 
Мойсей одягнув їх. Це теж мало 
глибокий сенс. Священики повинні 
були приходити в святилище і слу-
жити Богові не тільки очищени-
ми, але й в особ ли вому одязі. Тому 
опис одягу священиків подається 
у  найдрібніших подробицях. Усі 
предмети одягу, які священики на-
дягали для служіння в  святилищі, 
мали бути з  білого льону. Це був 
колір ізраїльського священства. Він 
указував на те, що Бог живе у світлі 
і «зодягає Він світло, як шати» (Пс. 
104:2), тому одяг Його священиків 
символізував це світло. Вісон у Свя-
щенному Писанні слугує символом 
чистоти і праведності. Пророк Ісая 

ДЕКІЛЬКА ПОРАД
Не робіть своє серце сховищем образ. Моліться за 

кривдників. Прощайте, як і Гос подь простив нам. Пам'я-
тайте чудові слова молитви Гос подньої: «І прости нам 
провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». 
У цьому – істина, яка вказує на тісний зв'язок між ста-
ном нашого серця і Божою милістю: якщо прощаємо ми, 
то й Він простить нам.

У сучасному світі слово «любов» втратило своє 
справжнє значення. Вона часто ототожнюється з симпа-
тією, романтичними стосунками, сексуальним потягом. 
Така любов тривіальна, вона більше схожа на фізіологіч-
ну пристрасть. Такі почуття важко зберігати довгий час 
і пронести їх через життєві випробування.

Але справжня любов може все пережити. Вона за-
снована не на емоціях. Це посвячення Гос поду і духовна 
праця, усвідомлений вибір хрис тиянина. Любов не ду-
має лихого, не зводить рахунки, але 
все прощає. Через справжню любов 
ми можемо являти Хрис та світу – і це 
самий чудовий дар людині!

С утність старозаповітного священ-
ства настільки повно збігаєть-
ся з  сутністю Церкви Божої, що 

апостол Петро беззастережно вдається 
до наведеного вище твердження: «Ви – 
вибраний рід, священство царське». 
Який би аспект цього питання апостол 
не розглядав: зведення в сан священика, 
його служіння, права або спадщина, – усе  
вказувало на Церкву Божу.

О, якби ми так розглядали Церкву, 
то неодмінно захотіли  б схилитися 
перед престолом Бога і Агнця в щи-
рому благоговінні! Що більше ми пі-
знаємо, наскільки високий і святий 
стан, до якого ми покликані через 
народження згори, тим ревніше бу-
демо намагатися жити відповідно до 
небесного покликання.

Служіння старозаповітного свя-
щеника починалося з його зведення 
в сан. Це була та брама, за якою Бо-
жому обранцеві відкривалося нове 
життя, наповнене великою відпові-
дальністю і благословеннями. Ніхто 

не міг здійснювати священицьке слу-
жіння, минаючи посвячення. Тому 
Аарон і його сини, за Божим установ-
ленням, пройшли через відповідний 
обряд, який затвердив їх на служін-
ня. У восьмому розділі книги Левит 
ми знаходимо докладний опис цього 
обряду.

Уже при побіжному розгляді даної 
події стає зрозуміло, що посвячення 
мало два аспекти: Божий і людський. 
У  процесі посвячення основну дію 
чинив Гос подь, а Його обранці про-
довжували розпочату Ним справу. 
Бог благословив Аарона і  його си-
нів, без цього вони не змогли б бути  

священиками в  повному сенсі сло-
ва. Майбутні священики були омиті, 
одягнені в спеціальний одяг і пома-
зані єлеєм. Усі ці дії – за Божим велін-
ням – здійснив над ними раб Божий 
Мойсей.

Аарон і його сини були перш за все 
омиті. «І привів Мойсей Аарона й си-
нів його, та й умив їх водою» (Лев. 8:6).  
Ми знаємо, що будь-який обряд об-
мивання у Священному Писанні вка-
зує на внутрішнє очищення. Отже, 
Богові було угодно ясно показати на-
роду, який став свідком посвячення 
майбутніх священиків, що, приступа-
ючи до служіння, Аарон і його сини 

Хоча в книзі Левіт описано лише по-
мазання Аарона, книга Вихід (30:30) 
говорить про те, що сини священика 
теж повинні бути помазані священ-
ною оливою. Відповідно до єврей-
ської традиції, обряди помазання 
первосвященика і  священиків від-
різнялися тим, що першим оливу ви-
ливали на голову, а другим – тільки 
мазали лоб.

Отже, і  Аарон, і  його сини були 
помазані священною оливою. І  це 
теж мало важливе значення. Оли-
ва у Священному Писанні виступає 
прообразом Святого Духа. Гос подь 
свідчив, що священицьке служіння 
може відбуватися лише за допомоги 
священної сили, яку можна отримати 
через помазання від Бога.

Петро ЛУНИЧКІН
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                           Наше життя, немов неналагоджена арфа, що не налагодиться
доти, поки Його пальці не налаштують струни душі і не зазвучить мелодія,  
здатна потішити Божий слух.

Яків КРЕКЕР

© Lisa F. Young / shutterstock.com

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

хто сьогодні переймається запитан-
ням Никодима («Як це може бути?»), 
має можливість в обряді посвячення 
в сан священика знайти для себе чу-
дову відповідь.

Ми, як діти Божі, повинні пройти 
подібним шляхом. Тим шляхом, яким 
пройшли священики часів Мойсея та 
Аарона, щоб мати право стояти пе-
ред Богом і мати спілкування з Ним.

Відродження завжди являло со-
бою тісні ворота, через які люди вхо-
дили в спілкування з Гос подом. Ніхто 
не може претендувати на право бути 
Його чадом, членом Церкви Хрис-
тової, не народившись від Бога. Ні 
формальне приєднання до церкви, 
ні спілкування з народом Божим не 
роблять людей громадянами неба, 
тому права хрис тиян, благословення 
і обов'язки не можуть належати та-
ким. Якщо ми хочемо бути причетни-
ми до царственого священства, нам 
необхідно народження згори, яке 
виконує в цьому сенсі ту ж саму роль, 
що й посвята за давнини.

Як і посвячення на служіння свя-
щеника, відродження має Божий 
і людський аспекти. Те, що ми самі не 

„Авва, Отче!“» (Гал. 4:4–6). Якби Павло, 
колишній фарисей і  юдей-фанатик, 
не отримав Духа всиновлення (див. 
Рим. 8:15), то він би не зміг так добре 
описати суність синівства відродже-
них людей. Він на власному досвіді пі-
знав, що синівство віруючої людини 
неодмінно пов'язане з присутністю 
в ній Святого Духа.

Ознаками нової людини для апос-
тола Павла були: прощення гріхів, 
завдяки жертві Хрис та, а також нове 
життя у  Хрис ті і  печатання Святим 
Духом. Це хрис тоцентричне Єван-
геліє апостола Павла виявляється 
в загальних рисах уже в старозапо-
вітному обряді по-
свячення на слу-
жіння майбутніх 
священиків. 

Яків КРЕКЕР

оновитися і  тому повинна зайняти 
місце, визначене їй Богом. Гос подь 
не очікує, що ми з'явимося до Нього 
у славі своєї плоті. Він прибив її до 
хреста, тим самим засудивши її, щоб 
ми могли жити життям Його Сина. 
Хрис тос для нас є одягом праведно-
сті, в якій ми здобули право служити 
великому Богу.

Очистивши і одягнувши нас в одяг 
праведності, Бог помазує нас Духом 
Свого Сина. Це третя, завершальна 
частина процесу нашого відроджен-
ня. За допомогою Духа Святого Бог 
запечатує нас і свідчить нашому духу 
про те, що відтепер ми – діти Божі.

Слід зазначити, що помазання 
в  Писанні завжди пов'язане зі слу-
жінням. Так, у Старому Заповіті свя-
щенний єлей (оливу. – Ред.) виливали 
лише на тих людей, яких Бог закли-
кав на служіння пророка, священика 
або царя.

Що ж означає для нас помазання 
Святим Духом? Ми відроджені для 
того, щоб служити! Самі по собі ми 
не здатні до служіння Богові. Ми не 
можемо зрозуміти Бога, Його задуми 
і наміри. Однак Дух Святий розуміє 
Отця і Сина. Ми помазані Духом Свя-
тим для того, щоб Він передав нам 
одкровення Отця і життя Сина.

Ізраїльський народ, що вийшов 
з Єгипту, Бог «хрестив» у стовпі хма-
ри. Стовп був путівником народу 
в  пустелі. Народ не знав ні шляхів, 
якими треба йти, ні місць, де відпо-
чивати. Але Бог знав і те, й інше, тому 
зробив народ залежним від стовпа 
хмарного і стовпа вогненного.

Так і ми, народившись згори, були 
хрещені Духом Святим і, отже, стали 
залежні від Нього. Він є для нас най-
вищим Авторитетом, через Якого ми 
отримуємо світло і  розум, розуміє-
мо Слово Боже, через яке Бог керує 
нами, вчить боротися і служити. Що 

можемо зробити для свого спасін-
ня, робить Бог. Апостол Павло, роз-
мірковуючи про людські намагання 
виконати закон, у  розпачі вигук-
нув: «Нещасна я людина! Хто мене 
визволить від тіла цієї смерті?» Од-
нак Бог явив йому Свою благодать, 
і далі Павло свідчить: «Дякую Богові 
через Ісуса Хрис та, Гос пода нашого»  
(Рим. 7:24–25). Бог очищає нас кров'ю 
Свого Сина, вбирає у  праведність 
Сина, і Він же здійснює наше пома-
зання Духом Хрис та. Самі ми ніколи 
не змогли б цього зробити.

Суть рятівної євангельської звіст-
ки полягає в тому, що в Ісусі Хрис ті ми 
знаходимо спокій. Ця чудова звіст-
ка повідомляє всім, хто обтяжений 
і стогне, що є тягар, який не пригні-
чує, блаженне ярмо Того, Хто закли-
кає: «Прийдіть до Мене, усі струджені 
та обтяжені, і  Я вас заспокою» (Мт. 
11:28). Тільки у  Хрис ті для всіх ми-
тарів і грішників відкрито джерело, 
що дає силу для нового життя. Тіль-
ки з цього джерела тече струмок, що 
очищає від усілякого гріха!

Бог хоче зробити для нас щось 
більше, ніж тільки очистити. Коли 
заблукалий син повернувся додому, 
батько наказав своїм слугам принес-
ти одяг, який мав прикрити наготу 
сина. Бог одягає нас у шати спасін-
ня – у праведність Ісуса Хрис та. Він 
не тільки прощає наші гріхи, але й да-
рує вічне, неминуще життя у Своєму 
Сині. Прощення не може замінити 

життя, втрачене внаслідок гріхопа-
діння. Тому Бог не тільки очищає нас, 
але й дарує життя, щоб ми, виправда-
ні, могли наближатися до Нього. Ні 
ті, хто був під законом, ні ті, хто жив 
поза законом, за своїми звичаями, не 
могли мати праведності, яка була б 
відповідною Божій святості і давала 
право перебувати в Його присутно-
сті. Тому Він, по Своїй благодаті, да-
рує праведність і життя у Своєму Сині 
тим, хто покладається на Нього.

Отже, ми стаємо очищеними і за-
миреними з Гос подом завдяки смерті 
Сина Божого, а також виправданими 
і врятованими через Його життя. Цю 
велику звістку в Новому Заповіті про 
рятівні дії Бога апостол Павло ви-
словлює чудовими словами, кажучи, 
що Хрис тос «був виданий за наші грі-
хи, і воскрес для виправдання нашо-
го» (Рим. 4:25).

Дана істина має велике практич-
не значення. Багато людей, навіть 
переживши відродження, шукають 
праведності в самих собі. Вони вва-
жають, що їхня стара сутність яки-
мось незбагненним чином змінилася 
і  тепер, за допомогою спеціальних 
вправ, може стати схожою на святість 
Божу. Однак це неможливо. Визво-
лення, яке вчиняє Бог у нашому жит-
ті, полягає не в поліпшенні старого 
Адама, а  в засудженні його. Наша 
стара природа, нехай навіть більш-
менш пристойна її частина, не може 
перебувати в присутності Бога. Тому 
Він дарує нам нове життя, і це життя – 
в Його улюбленім Сині, воскреслім із 
мертвих. Це життя не можна здобути 
шляхом самовдосконалення. Потріб-
но, щоб Бог дарував його нам і щоб 
Сам Хрис тос привів його в дію в нас. 
У  результаті прий няття цього дару 
Божої благодаті ми стаємо доскона-
лими в Божому Сині.

Якщо ми народилися згори, то 
Хрис тос живе в нас. І Його життя має 
відбиватися в нашому житті. Подіб-
но до того як ми колись усім своїм 
єством служили старому Адаму, так 
нині, отримавши нове народження, 
повинні у всій повноті служити дру-
гому Адамові і являти характер Хрис-
та. Не слід очікувати виправлення 
нашої старої природи, вона не може 

зробило Сина Божого спроможним 
жити в цьому світі і не занечиститись 
його нечистотою, виконати найбіль-
шу місію, покладену на Нього Отцем? 
Відповідь одна: помазання, яке Він 
отримав від Отця. У  Духові Свого 
Отця Ісус Хрис тос жив на землі, в Ду-
хові Отця Він служив, в Його Духові 
страждав і помирав. Сила Сина Бо-
жого полягала в єдності з Небесним 
Отцем. Подібно до цього, і наша сила 
полягає в Сині Божім. Ось чому Бог 
при нашому відродженні помазує 
нас Духом Свого Сина.

Як ясно висловлював цю істину 
апостол Павло! Віруючим у Галатії, які 
захотіли повернутися до закону і на-
дії на власні сили, він писав: «Як на-
стало ж виповнення часу, Бог послав 
Свого Сина, що родився від жони, та 
став під Законом, щоб викупити під-
законних, щоб усиновлення ми прий-
няли. А що ви сини, Бог послав у ваші 
серця Духа Сина Свого, що викликує: 
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А З И  Х Р И С Т И Я Н С Т В А М А Л А  К А Ф Е Д Р А

Це оповідання написав восьмиріч-
ний Денні Баттон із Чула-Вісти, Ка-
ліфорнія, як домашнє завдання на 
тему «Поясни Бога».

О дна з  основних робіт Бога  – 
створювати людей. Він ство-
рює їх для того, щоб заміни-

ти тих, які вмирають. Тоді на землі 
завжди буде достатньо людей, щоб 
про все подбати. Він створює не до-
рослих, а тільки малюків. Я думаю, це 
тому, що вони менше і їх легше ство-
рювати. Таким чином, Богу не потріб-
но витрачати Свій дорогоцінний час 
на те, щоб навчати їх ходити і розмов-
ляти, Він просто залишає їх на опіку-
вання мам і тат. 

Друга за важливістю робота Бога – 
це слухати молитви. Існує страшенно 
багато молитов із тієї причини, що де-
які люди, наприклад, проповідники 
і  подібні до них, моляться не тільки 
на ніч, але й у різний час доби. З цієї 
причини у Бога немає часу послухати 
радіо або подивитися телевізор. Бог 
бачить і чує все, а ще Він – скрізь, що 
робить Його вельми зайнятим. Тому 
не слід витрачати Його час дарем-
но, намагаючись обійти маму з татом 
і просячи Його про щось, що, як ска-
зали батьки, не мож на мати.

донині тільки з  однієї причини: Бог 
у Хрис ті не поставив у провину наші 
гріхи, але пробачив їх і благодаттю 
Своєю «зарахував» тим, хто вірує 
в Нього, праведність Хрис та. І ось ця 
«любов Божа вилилася в наші серця 
Святим Духом, даним нам» (Рим. 5:5). 
Тепер ми можемо силою Духа Свя-
того, що живе в нас, теж не зарахо-
вувати нікому зла і виказувати всім 
людям справжню Божу любов.

Біб лія попереджає нас і про на-
слідки «зарахування зла», або не-
прощення. Якось Ісус Хрис тос роз-
повів притчу. Один можновладець 
пробачив боржнику величезний 
борг, а той не захотів взяти з нього 
приклад і  гнобив свого ближнього 

за якусь малу суму. «Тоді пан його 
кличе його, та й говорить до нього: 
„Рабе лукавий, – я простив був тобі 
ввесь той борг, бо просив ти мене. 
Чи й тобі не належало змилуватись 
над своїм співтоваришем, як і я над 
тобою був змилувався?“ І прогнівав-
ся пан його, – і катам його видав, аж 
поки йому не віддасть всього бор-
гу. Так само й Отець Мій Небесний 
учинить із вами, коли кожен із вас 
не простить своєму братові з серця 
свого їхніх прогріхів» (Мт. 18:32–35).

Гос поди, допоможи нам мати 
справжню любов, яка не зараховує 
зла, і прощати, як і Ти простив нам!

Атеїсти  – це люди, які не вірять 
у Бога. Я не думаю, що такі люди є в на-
шому місті. В усякому разі, їх немає се-
ред тих, хто приходить у нашу церкву.

Ісус  – Божий Син. Він виконував 
найрізноманітнішу важку роботу, на-
приклад, ходив по воді і творив чуде-
са. Але людям врешті-решт набрид-
ло слухати Його проповіді, і  вони 
Його розіп'яли. Але Ісус був хорошим 
і добрим, як і Його Батько. Він сказав 
Своєму Батькові, що люди не знали, 
що робили. Він просив вибачити їм, 
і Бог сказав: «О'кей». Батько (Бог) ці-
нував усе, що робив Ісус, цінував 
Його працю на землі, а  тому Батько 
сказав, що Йому не треба повертати-
ся знову на землю. Він може залиши-
тися на небі. Ісус так і зробив. Зараз 
Він допомагає Своєму Батькові слу-
хати молитви.

Ісус бачить, що є  важливим для 
Бога. Він не турбує Батька, якщо 

і при нагоді відплатите тією ж моне-
тою. Це одна з ознак того, що ви не 
пробачили ближньому. Так «зара-
хування зла» приводить людину до 
гріха. Більш того, це нерідко руй-
нує сім'ї. Адже підрахунок недолі-
ків ближнього може тривати довго 
і одного разу досягає критичної точ-
ки. Тоді один із подружжя говорить: 
«Усе, я більше так не можу!»

Справжня любов «не зараховує 
зла». І Гос подь показує нам приклад 
такої любові. «Бог у Хрис ті примирив 
світ із Собою Самим, не зважавши 
на їхні провини, і поклав у нас сло-
во примирення» (2 Кор. 5:19). А те-
пер уявіть, що було б, якби Гос подь 
вів облік усіх наших гріхів. Ми живі Віктор ТАНЦЮРА

може подбати про щось Сам. Він як 
секретар, тільки більш важливий.

Можна молитися, коли хочеш, 
і Вони обов'язково допоможуть тобі. 
Вони так усе спланували, щоб один 
з Них був постійно при роботі.

До церкви слід ходити завжди, бо 
це робить Бога щасливим. Якщо хо-
четься зробити когось щасливим, тоді 
потрібно зробити щасливим Бога.  
Не варто пропускати служіння, дума-
ючи, що на пляжі, наприклад, буде 
веселіше. Це неправильно. Крім того, 
сонце в будь-якому випадку не вихо-
дить на пляж до полудня.

Якщо ти не віриш у  Бога, якщо 
ти атеїст, тобі буде дуже самотньо, 
тому що твої батьки не можуть бути 
з  тобою скрізь і  завжди. Наприклад, 
у таборі. А Бог може. Приємно знати, 
що Він десь поруч, коли тобі страш-
но в темряві або ти не вмієш плавати, 
а  тебе великі хлопці на глибину ки-
нули.

Але тобі не варто постійно дума-
ти про те, що може зробити для тебе 
Бог. Я так розумію: якщо Він мене ку-
дись помістив, то може звідти мене 
і забрати, якщо захоче.

Ось чому я вірю в Бога.

Джерело: 
НХМ, http://prochurch.info

Переклад М. ХЕНШЕЛЬ

У   дитинстві я  був злопам'ят-
ним хлопчиком. Я  зарахо-
вував зло. Якщо, наприклад, 

мене образив одноліток, я  це за-
пам'ятовував, і коли з'являлася мож-
ливість йому помститися, я це робив. 
Деякі однокласники навіть називали 
мене мстивим.

У хрис тиян теж нерідко буває 
проблема «зарахування зла», або 
непрощення. Ми, наприклад, мо-
жемо не загострювати якийсь кон-
флікт, але подумки його «зарахува-
ти» і обмежити спілкування зі своїм 
кривдником або взагалі з ним біль-
ше не мати справ. «Зарахування 
зла» може відбуватися навіть серед 
найближчих людей, у  власній ро-
дині. Подружжя нерідко говорять 
одне одному: «Ти завжди все ро-
биш по-своєму», «ніколи до мене не 
прислухаєшся», «ти знову суп пере-
солила», «ніколи за собою не приби-
раєш», «завжди через тебе спізнює-
мося» тощо. Знайомі фрази? Мож-
ливо, і ви зараховуєте зло, свідомо 
чи несвідомо. Якщо з вами вчинили 
несправедливо, ви це запам'ятаєте  
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Художник Наталія ЧЕМИС

Він простягнув руку, вказуючи на 
Антона пальцем, і закричав:

– Ось він, хапайте його!
– Ні, це не я! – хотів крикнути Ан-

тон, але, як це буває уві сні, лише без-
звучно відкривав рот.

Він хотів побігти, однак ноги не 
слухалися. Антон прокинувся в  хо-
лодному поту, серце сильно калатало 
в грудях, і почув власний шепіт-крик:

– Вони прийшли за Ісусом!..
Потім Антон довго лежав, дивля-

чись у темну стелю. Його тривожила 
думка: «Я ж Хрис та зраджую, я ж хочу 
сховатися за словами брата і матері...»

Туга наростала, і  в якийсь мо-
мент Антону стало несила. Він відки-
нув ковдру, хутко натягнув на себе 
одяг, відчинив вікно і вистрибнув на 
вулицю.

Повернувся тільки під ранок. Без-
звучно підтягнувся і заліз через вік-
но...

Засинаючи, згадав слова Гаврила 
Петровича: «Це твій вибір, твоє рі-
шення, твій шлях».

П Р О З А П Р О З А

теж почала вмовляти Антона відкласти 
хрещення до наступного року. Але, 
дивна річ, чим більше посилювався 
опір, тим впевненіше почувався Ан-
тон. Він багато часу проводив у пості 
і молитві, бажаючи ясно почути голос 
Божий: так чи ні. І все виразніше чув: 
так! Однак звичка поважати думку 
старших і дотримуватися їхніх порад 
була сильною. З боку видніше і його 
хрис тиянське життя, і готовність при-
святити себе служінню Богу. Можли-
во, і справді, ще не готовий... І рік – це 
не так уже й багато... Воістину гамле-
тівське питання: бути чи не бути?

***
Місяць не поспішаючи визирнув 

з-за хмар, у його променях заблища-
ли дощові краплі. Гроза пронеслася, 
але ще було чути десь далеко остан-
ній гуркіт грому. Ґанок був мокрий, 
тому брати стояли під навісом.

– Я багато думав і вирішив, що ви 
з мамою праві – я ще не готовий...

Кирило мовчки кивнув головою.
Тихо. Уся нічна живність поховала-

ся від дощу.
Постояли ще. Старший брат прой-

шов до хвіртки, перевірив, чи замкне-

– Яке хре..  – тут він перервав 
сам себе і, теж переходячи на шепіт,  
продовжив:  – Яке ще хрещення?! 
Тобі скільки років? У тебе захист ди-
плома за тиждень! Де ти на роботу 
влаштуєшся?

Кирило замовк. Мовчав і  Антон, 
який чекав від брата зовсім іншої 
реакції. Хвилини повільно спливали 
в  задушливих сутінках, що згущува-
лися. Раптом посвітлішало. Брати під-
вели голови – на небо зійшов велич-
ний місяць, заливши своїм срібним 
світлом затихлі вулиці.

– А як же ти?! Уже кілька років, як 
хрещений, – і нічого, працюєш. Усе ж 
добре! – гаряче зашепотів Антон, ніби 
місячне світло добавило йому сміли-
вості і додало сили його аргументам.

– Я – інша річ, – Кирило вже опа-
нував себе і говорив у своїй звичній 
манері, спокійно, без емоцій.

– Чому ж інша? – гарячкував мо-
лодший.  – Якщо тебе Бог боронить, 
мене хіба не захистить?

– До чого тут це?  – скривився 
брат. – Я не це мав на увазі.

– А що? Що?
– Нічого. Поговоримо взавтра, 

я втомився. Ходімо спати.

рати Марови прослав-
лять Гос пода співом, – оголосив Гав-
рило Петрович.

Антон і  Кирило вийшли вперед. 
Зібрання ледь чутно зітхнуло. Молоді 
сестри, потупивши очі, злегка заша-
рілися. Старенькі почали усміхатися 
й закивали головами в такт гітарі, що 
тихенько забриніла. Легкий вітерець 
залетів через відчинені вікна, злегка 
потривоживши білосніжний тюль, 
і розніс по залу бузковий аромат.

– Люби, люби людей, хай часом во-
ни бувають невдячні, бувають холодні  
і злі... – зазвучали перші слова гімну.

Брати були несхожі між собою. Ан-
тон, сімнадцятирічний підліток, – не-
високий і худорлявий. Світле пряме 
волосся, коротко стрижене, смішно 
стовбурчилося на маківці. Хлопчи- 
на старанним тенорком виводив 
слова. Трохи нахилена вперед по-
стать і  руки, щільно притиснуті до 
тіла, видавали хвилювання. Кирило, 
навпаки, був спокійний. Середньо-
го зросту, широкоплечий, з  тем-
но-каштановими кучерями, він упев-
нено брав акорди, співав красивим 
баритоном і  задумливо дивився на 
ряди слухачів.

На одній із віддалених лав, у гли-
бині зали, сиділа Зінаїда Петрівна 
і  розчулено витирала хусточкою 

***
Відцвів бузок, а разом із ним про-

летів і  травень. Червень видався 
посушливим. Вулиці містечка роз-
жарилися на сонці, і  навіть ночі не 
приносили бажаної прохолоди. Після 
роботи Кирило сидів на ганку і, прихи- 
лившись до поруччя, дивився у фіо-
летове небо. Підійшов Антон, присів 
поруч. Помовчали.

– Ну, що хочеш сказати?
– Я... А як ти здогадався?
– Що тут здогадуватися?! – посміх-

нувся старший брат.
– Мені Гаврило Петрович, – Антон 

злякано озирнувся навколо і знизив 
голос до шепоту,  – запропонував 
прий няти хрещення... На початку на-
ступного місяця...

Кирило так різко випростався, що 
сходинки заскрипіли, наче скрикнули.

сльози, що навернулися на очі: ви-
ростила синів! Кирило вже зовсім 
самостійний. Після радіотехнічного 
технікуму влаштувався на хорошу 
роботу. Нещодавно начальник йому 
пообіцяв у разі одруження виділити 
квартиру. Антон після семирічки у бу-
дівельний технікум пішов, скоро ди-
плом отримає. Важко, звичайно, було 
всі ці роки: чоловік, хоч і повернувся 
з  фронту, прожив недовго  – помер 
через п'ять років після Перемоги. 
Залишилася Зінаїда Петрівна з  дво-
ма дітьми. Старшому, Кирилу, ледь 
виповнилося тоді десять років, а Ан-
тону – два рочки. Працювала санітар-
кою у районній лікарні, часто виходи-
ла в  нічні зміни. Кирило опікувався 
молодшим братом. Антон у  всьому 
його слухався, але близькі стосунки 
між ними не склалися. Старший не 
був схильний до сентиментів і заду-
шевних розмов, а  останнім часом 
наче ще більше віддалився.

«Нічого, – заспокоювала себе ма-
тір,  – про наречену, певно, думає, 
непросто вибрати. Нічого, Гос подь 
укаже...»

***
Увесь наступний місяць в Антона 

був сповнений радісних і хвилюючих 
подій. По-перше, він закінчив навчан-
ня. По-друге, йому виповнилося вісім-
надцять. По-третє, Оленка Зав'ялова 
погодилася репетирувати з ним гімн, 
який вони збиралися виконати для 
нових членів церкви. По-четверте... 
Ось це «по-четверте» і наповнювало 
груди тривогою і невизначеністю: Ки-
рило чомусь був категорично проти 
хрещення Антона.

– Ти не готовий, ти новонародже-
не немовля в  питаннях віри,  – спо-
кійно і твердо говорив брат, як цвяхи 
вганяв.

Він поговорив із пресвітером, пе-
реконав матір у своїй правоті, і вона 

на на ніч, повернувся і, обійнявши мо-
лодшого за плечі, сказав:

– Молодець, ти чиниш правиль-
но. Ходімо спати. Не переживай, все 
у тебе в житті ще буде.

Але не переживати не виходило. 
Внутрішній опір прий нятим рішенням 
зростав. Вночі Антону наснився сон. 
Він побачив себе на залитій місячним 
сяйвом невеличкій галявині, оточе-
ній деревами. Було чути тихий шепіт: 
хтось молився. Раптом пролунали 
різкі голоси, прозвучав дзенькіт ме-
талу, і на галявині з'явився озброєний 
загін. Його обриси лише вгадувалися 
в темряві, але Антон був упевнений: 
це прийшли воїни. Попереду йшов 
чоловік у цивільному одязі, у широ-
ких штанях, у сорочці навипуск.
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***
Хрещення мало відбутися в  ніч 

з  суботи на неділю. Його учасники 
по одному, щоб не привертати нічиєї  
уваги, зібралися на березі річки Вол-
нушки о третій годині. Серед тих, хто 
мав охреститися, стояв і Антон. Ні ма-
тері, ні братові він нічого не сказав, 
але був упевнений у своєму виборі.

Берег виглядав порожньо, вода 
в річці тихо текла, небом пливли лег-
кі хмаринки. Біля самої крайки води 
в ряд стояли семеро  людей у білому 
одязі. Гаврило Петрович, прочитавши 
молитву, увійшов у річку. По черзі до 
нього підходили ті, що приймали хре-
щення.

– Хрещу тебе в  ім'я Отця і  Сина 
і Святого Духа! – лунало над водною 
гладдю.

– Амінь! – відгукувався берег.
Антон був четвертим. Серце три-

вожно і  водночас радісно билося 
в грудях – так голосно, що віддава-
лося в  усьому тілі. Коли підійшла 
його черга, юнак раптом побачив 
сріблясту доріжку, яка пролягла від 
його ніг прямо до Гаврила Петро-
вича. «Місяць вийшов»,  – подумав 
юнак, повільно просуваючись по му-
листому дну. Питання про віру в Ісу-
са, урочиста відповідь «вірую!», і ось 
уже очікуване, але все одно таємни-
че занурювання у  воду... На березі 
Оленка простягнула Антонові букет 
польових ромашок і зніяковіло про-
шепотіла:

– Вітаю...
Неголосно перемовляючись, ві-

руючі рушили в бік міста. Неприміт-
на стежка вилася серед чагарників, 
поступово піднімаючись нагору. Там 
усі мали тихо розійтися по домівках. 
Першими йшли Гаврило Петрович 
і диякон Андрій Іванович, вони й на-
трапили на незнайомця, який сидів 
на їхньому шляху.

– Привіт, сектанти!  – неголосно 
привітав він їх, відсалютувавши пра-
вою рукою. – Не бійтеся, нічого пога-
ного я вам не зроблю.

– А ми не боїмося, – спокійно від-
повів Андрій Іванович. – Нам боятися 
нічого.

– Ну, це питання спірне, – посміх-
нувся незнайомець, показав пальцем 
на віруючих, що стовпилися внизу, по-
тім на небо і, зчепивши руки замком, 

потряс ними над головою. – Союз із 
Богом наша держава не схвалює. 
Якщо ви підніметеся цією стежкою 
вище, то за сотню-другу метрів опи-
нитеся в міцних міліцейських руках. 
Якщо ж хочете уникнути неприємної 
зустрічі, йдіть за мною, я проведу вас 
іншою дорогою.

Що робити? З однаковою ймовір-
ністю це могла бути і допомога, і про-
вокація. Тихо порадилися, помоли-
лися і прий няли рішення довіритися 
незнайомцю. Той не обдурив, провів 
віруючих до міста далекою дорогою, 
на якій ніхто їм не зустрівся. Після 
цього незнайомець зник у  темно-
му провулку  – так само раптово, як 
і з'явився на березі.

***
– Цікаво, хто це був? – задумливо 

промовила Оленка. – Напевно, ангел. 
Так буває…

– Ну який ангел!  – засміявся Ан-
тон. – Просто перехожий.

– Ага, випадковий перехожий, 
о четвертій годині ночі, за містом…

– Можливо, рибалка... Та хіба мало 
які справи у людей! До того ж невідо-
мо, чи правду він сказав, можливо, 
ніхто нас і не чекав на дорозі.

– А давай перевіримо!
– Як?
– Просто. Потихеньку підійдемо 

з боку міста. Якщо там хтось є, нас не 

помітять, вони ж від річки людей че-
кають.

З Оленкою Антон був готовий іти 
куди завгодно.

– Ходімо!
Вони повернули назад до Волнуш-

ки. Наближаючись до луки, яка закін-
чувалася стрімким спуском, де вірую-
чі і зустріли таємничого незнайомця, 
Оленка і Антон притишили ходу. По-
тім пригнулися і  почали обережно 
пробиратися, ховаючись за кущами. 
Кілька копиць свіжого сіна ледь вид-
нілися посеред луки. Було темно, мі-
сяць сховався за хмарку. Все навколо 
здавалося пустельним і  безлюдним.

Але ось нічне світило знову 
з'явилося на небі, і Антон з Оленкою 
побачили, що за кожною копицею 
ховалися люди: хтось із них курив, 
прикриваючи вогник долонею, хтось 
лежав на животі і дивився в бік річки, 
хтось сидів, прихилившись спиною 
до запашної копиці...

Оленка беззвучно видихнула, зляка-
но прикривши рот долонею. Антон зав-
мер і на короткий час навіть перестав 
дихати. Слава Богові, їх не помітили!

– Довго ще чекати?  – почувся 
чийсь хрипкий голос з боку луки.

– Думаю, ні. Уже повинні закінчи-
ти, – відповів хтось дуже знайомий.

І тут у місячному сяйві Антон поба-
чив старшого брата.

*  *  *Довго колесили ми селищем Селез-
нівка, що поблизу міста Слов'янська, 
розпитуючи про зниклу людину. Все 
марно. І коли наше терпіння вже почало 
вичерпуватися, раптом зажевріла надія. 
Одна жінка згадала дідка, пристойно 
вдягненого, який обережно ходив се-
лом і розпитував про наявність людей із 
німецьким прізвищем. Ми пожвавішали 
і незабаром вийшли на літню жінку з ні-
мецьким корінням, яка тоді прихистила 
на ніч нашого діда. Вона й розповіла нам 
про те, що, на наполегливе прохання 
дідуся, посадила його на поїзд до Киє- 
ва. Наш дідусь втомився подорожувати 
і дуже захотів назад, до Німеччини.

Ми поквапилися на залізничний 
вокзал і там дізналися, що дідку нашо-
му стало в поїзді зле і швидка допомога 
відвезла його в лікарню.

Так ми опинилися в місцевій старій 
лікарні. Лікарям я  відрекомендувався 
родичем, братом нашого дідуся (маючи 
на увазі спорідненість по вірі). Це спра-
цювало, і похилого віку медсестри обе-
режно, під руки, вивели до нас із лікарні, 
як із ув'язнення, німця у смугастій лата-
ній піжамі, що був загубився. А  потім 
винесли його акуратно складений одяг. 

Бурхлива весна 2009 
року, переддень свя-

та Пасхи  – Воскресіння Хрис тового. 
Гаряча пора, тому що в пастора (яким  
я  є з  великої милості Всевишнього) 
в цей час особ ли во багато турбот. 

У церковному офісі лунає наполег-
ливий телефонний дзвінок. Наша сестра 
по вірі з Німеччини тремтячим голосом 
благає мене знайти зниклу людину. 
Виявляється, загубився у наших краях 
їхній дідусь, віруючий «російський ні-
мець». Він із Німеччини через Україну 
на попутному автомобілі добирався до 
Росії, на своє колишнє місце проживан-
ня, щоб вирішити деякі майнові питан-
ня. Вийшов із машини на трасі за потре-
бою – і пропав.

Імовірно, через старість у  дідуся 
було кепсько з пам'яттю. Подорожні, по-
шукавши дідка пару годин, поїхали, по-
передньо повідомивши працівників ДАІ 
про зникнення громадянина Німеччини. 
Ті бадьоро запевнили, що дідуся знай-
дуть, але відтоді вже чимало часу мину-
ло. А в старого з собою документи були, 
золота каблучка та п'ятсот євро! У ті лихі 
часи в нас, бувало, за сотню гривень (на 
той час – 10 євро) людей убивали.

Дідок пропав, і вже минуло дві доби. 
Добре, що хлопці-попутники записали 
назву населеного пункту, де він загубив-
ся, – селище Селезнівка. Відкрив я карту 
регіону, придивився до неї і засумував. 
Населених пунктів із такою назвою ви-
явилося три в нашій області!

Довелося Небо потурбувати. Кликав 
я старанно до Гос пода нашого, милости-
вого і милосердного. «Як бути? Що ро-
бити, де шукати? Їхати чи не їхати? Гос-
поди, куди я поїду? Я не поліцейський 
і не детектив. Зізнаюся, Боже, їхати якось 
не дуже хочеться, а людину шкода».

Молюся, борюся, переживаю. І  тут 
у  свідомості спливають слова Хрис та: 
«Хто з  вас, маючи дев'яносто дев'ять 
овець, не піде шукати одну, втрачену?» 
І я зрозумів, що це послання від Бога, 
телеграма, так би мовити, мені особисто.

І наступного дня, рано-вранці, помо-
лившись, ми зібралися з сином Денисом 
у дорогу. Сіли в автомобіль і вирушили 
на пошуки зниклої вівці. Їдемо в нікуди, 
просто керуючись вірою, як колись ішов 
батько наш Авраам.Надія ОРЛОВА

Павло МИНАЄВ

Під розписку вручили нам його доку-
менти, цінні речі і гроші. Вони зберегли 
все до копійки, хоча, ймовірно, в житті 
таких грошей не бачили! Порядність 
цих бідних медсестер мене так вразила, 
що ми накупили в магазині солодощів 
і урочисто вручили їм, щоб і вони від-
святкували цю подію – людина пропа-
дала і знайшлася!

І що ви думаєте? Дивлюся я на діда 
і власним  очам не вірю: ми схожі з ним 
як дві краплі води! Родич знайшовся! 
Обіймає мене, плаче, цілує. А в мене так 
затремтіло серце, що я відчув справжнє 
щастя.

Отже, відправили ми нашого дідуся 
назад у Німеччину.

А на Великдень я в своїй громаді не 
так проповідував, скільки свідчив. Роз-
повів усім про те, що наш Гос подь – жи-
вий, воскреслий, люблячий – і сьогодні 
знаходить своїх загублених овець…

*  *  *Відтоді в Німеччині у нас число дру-
зів збільшилося. Сім'я дідуся з великою 
любов'ю ось уже багато років приймає 
мене, раба Божого Павла, недостойно-
го і багатогрішного, у своєму домі під 
час моїх відряджень до цієї благосло-
венної країни.

14 2w2020 2w2020 15

П Р О З А Т Е Р И Т О Р І Я  В І Р И



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

повернути військовополонених у та-
бір точно в термін, їх не відправили 
від ра зу на батьківщину. Російський 
табірний комітет виявив, що наші 
випускники не значаться в загаль-
них списках і тому вони повинні були 
почекати. Так у нас з'явилася можли-
вість провести ряд заключних занять 
з ними. У тому ж містечку Кведлін-
бургу, в тому самому скромному залі 
старого клубу, де в вересні 1919 року 
ми з братом Свенссоном провели 
перший біб лій ний курс із 20 учня-
ми, ми з нашими випускниками про-
водили заняття ще цілий тиждень. 
Нарешті, 8 квітня, вони вирушили 
через Штеттін і Ригу додому, звідки 
багато хто з них уже повідомили нам, 
що благополучно дісталися додому, 
хоч і не без труднощів.

Нехай благословить вас Гос подь, 
дорогі брати, і зробить вас благосло-
венням для вашого народу!

Вальтер ЖАК

(З журналу Dein Reich komme, № 5 за 1921 р.) Переклад з німецької Марії ВІНС

Останній номер журналу Dein Reich komme 
вже знаходився в друкарні, коли ми дізнали-
ся, що доведеться закрити наші чудові Біб
лійні курси раніше, ніж ми планували. Не-

сподівано зателефонували з табірної комендатури міста 
Кведлінбурга: «Студенти Біб лійної школи повинні взав-
тра повернутися в табір! Останній термін відправки –  
18 березня!»

З великими труднощами мені вдалося домовитися 
про відстрочку на одну добу. Тепер потрібно було спіш-
но готуватися до від'їзду, пакувати валізи, прощатися. 
Завдяки жертовності російських та українських братів із 
Америки, які надіслали нам велику суму для випускників 
Біб лійної школи, ми змогли закупити деякі речі, корис-
ні в господарстві: швацькі приналежності, ножиці і ножі, 
письмове приладдя, робочі інструменти, трохи білизни  
і, звичайно, дорогоцінні Біб лії та книги. Вийшов чималий 
вантаж, тож під час довгого повернення на батьківщину 
з грудей випускників школи не раз виривалися тяжкі 
зітхання. Зате якою була радість, вдячність Гос поду, коли 
всі ці речі в цілості й схоронності вдалося доставити до-
дому! Їх вони витягли на очах здивованих дружин і дітей, 
друзів і родичів. Про це свідчать листи з Росії від наших 
колишніх учнів.

Отже, в середу 16 березня ми зібралися всі разом 
на прощальний вечір у невеликій, але дуже затишній 
їдальні, яка була свідком старанного навчання братів 

упродовж кількох місяців. Там були 
присутні викладачі з сім'ями, співро-
бітники офісу, дві дорогі сестримо-
литвениці зі Швеції, турботливі заві 
дувачі гуртожитком і наші бративи-
пускники. Кожен з викладачів сказав 
коротку прощальну промову. Заду-
шевно і сумно звучали російські ме-
лодії. Брати зі сльозами на очах дя-
кували Гос поду і керівникам місії за 
всі ті духовні і матеріальні блага, які 
вони отримали в школі.

Наступного дня ми провели їх на 
вокзал. Звідусіль чулося: «З Богом, 
дорогі брати! До зустрічі в Росії або 
в оселях Гос пода!» Начальник станції 
дав знак, і поїзд рушив. Благословен-
ний і незабутній етап нашого служін-
ня російським братам добіг кінця.

Однак це було ще не все. Незва-
жаючи на весь поспіх і суворий наказ 

дячити вам інакше, як від щирого серця сказати: «Бог нехай 
виповнить вашу всяку потребу». І ми просимо Небесного 
Отця благословити вас рясно (Фил. 4:19; Гал. 6:9).

Брати і сестри! Гос подь дав нам можливість упродовж 
тривалого часу збиратися для вивчення Божого Слова. 
Тепер же настав час розлучитися з вами і попрямувати 
в різні кінці величезної Росії. Там ми, безсумнівно, будемо 
іноді почуватися як вівці серед вовків, тому просимо вас від  

доброго Пастиря і Спасителя Ісуса 
Хрис та. Йому слава навіки! Амінь.

Ваші російські брати  
з Біб лійної школи м. Вернігероде 

Прощальний лист 
братів із Біб лійної школи

Вернігероде, 15 березня 1921 р.
Благодать вам і мир від Того,

Хто є, Хто був і Хто має прийти.

Дорогі брати і сестри!
Волею нашого Гос пода 16 березня ми повинні будемо по-

кинути таку любу нам Біб лійну школу, влаштовану у Вер-
нігероде милістю Божою завдяки вашому посередництву. 
За кілька днів ми вирушимо в Росію. Любов, вкладена в наші 
серця Гос подом, спонукає повідомити вам про це і водночас 
у молитвах від щирого серця подякувати Небесному Отцю 
в ім'я Ісуса Хрис та за Його любов і турботу про нас до цього 
дня.

Адже Він із надлишком задовольнив усі наші потре-
би, залучивши до цієї благої справи і вас, улюблені браття 
у Хрис ті. Ви ділилися з нами всім, чим могли: і духовними, 
і матеріальними благами. Все це стало для нас великим бла-
гословенням, яке Гос подь виказав через вас. Ми не в змозі від-

усього серця: не забувайте нас у сво-
їх молитвах перед Гос подом, щоб Той, 
Кому дана «всяка влада на небі й на 
землі», допоміг нам працювати в Його 
винограднику.

Колись мужі Старого Заповіту  
Аарон і Хур підтримували руки Мойсея, 
допомагаючи Ізраїлю здобути перемо-
гу над ворогом. Так і ваші руки нехай не 
ослабнуть, підносячи нас, немічних, до 
престолу Всевишнього! Нехай Він на-
повнить нас Своєю силою, щоб подола-
ти ворогів Істини. І тоді ми зможемо 
вказати заблукалим вівцям шлях до  
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1. Хто жив у домі Божому протягом шести років?

2. Як звали царя, на якого розгнівався Господь за те, що він 
після перемоги над едомлянами приніс додому їхніх ідолів  
і поклонявся їм?

3. Хто був першим проповідником, який говорив із кафедри?

4. До кого відносяться слова Давида в Псалмі 52: «Ти зло по-
любив над добро»?

5. Кого посилає мудрий Соломон на навчання і до якого «вчи-
теля» з шістьма ногами?

6. Яку реакцію викликало в апостола Павла місто Афіни  
з його численними ідолами? 

7. Чиї це слова: «Ухиляйся від злого та добре чини, шукай 
миру й женися за ним»?

8. Як звали «служебницю» церкви у Кенхреях, яку апостол 
Павло згадує в Посланні до римлян?

9. Які слова з Послання до римлян наведені дослівно:  
1) «Нема праведного, немає жодного»;  
2) «Нема доброчинця, нема ні одного»?

10. Яка церква, одна-єдина, підтримала апостола Павла на 
початку його служіння справою «давання й приймання»?

(Відповіді на сторінці 31)

Е С Е Е С Е

університетах Франції і  Бельгії він 
не знав, з  якими діагнозами йому 
доведеться зіткнутися в його лікар-
ській практиці: маленькі дівчатка 
з  розривами внутрішніх органів, 
жінки з  вогнепальними поранен-
нями в інтимних місцях. Навіть від 
побіжного опису деяких злочинів 
волосся встає дибки. Це типові жер-
тви конголезьких воєн, де зґвалту-
вання  – зброя масового ураження.

Створивши клініку для допомо-
ги постраждалим жінкам у  Конго, 
доктор Муквеге став провідним хі-
рургом-спеціалістом у  світі з  ліку-
вання травм такого роду. Подібну 
практику навряд чи можна отрима-
ти в інших місцях світу. Але, зшива-
ючи понівечені тіла, доктор Мукве-
ге розумів, що складніше відновити 
розірвані на шматки душі його па-
цієнток. У своїй клініці він створив 
програму психологічної допомоги 
жінкам, а  також їхньої соціальної 
реабілітації. Там допомагають лю-
дям почати життя наново, когось 
просто вчать грамоти, професійних 
навичок, щоб їм потім легше було 
знайти роботу.

Клініка доктора Муквеге – міжкон-
фесійна. Пацієнтки, які сповідують  
різні релігії, можуть поговорити 

злочини, не захищають своїх гро-
мадян, користуються вседозволе-
ністю, заради наживи розпалюють 
ниці пристрасті.

Подібно до біб лій них пророків, 
доктор Муквеге сміливо викри-
ває таких лідерів. Він використо-
вує будь-яку трибуну для того, щоб 
привернути увагу світової громад-
ськості до проблем жінок у Конго.

Любов, що не думає лихого, – це 
не той стан, в  якому люди вважа-
ють за краще не помічати зла. Лю-
бов бачить гріх і викриває його, але 
продовжує чинити добро, незважа-
ючи на все пережите зло.

Таку любов сповідує доктор Мук-
веге.

з  духовними наставниками-одно-
вірцями. При клініці є й церква. По 
неділях доктор Муквеге  – пастор. 
Його запитують: чи не важко про-
повідувати про Божу любов жінкам 
і  дітям, які пережили насильство? 
Доктор Муквеге відповідає, що для 
цього потрібно вибрати відповід-
ний момент.

Утім, саме його життя  – пропо-
відь про любов Бога до людей. Після 
замаху на його життя він на деякий 
час виїхав з  країни. Конголезькі 
жінки, багато з яких живуть за ме-
жею бідності, зібрали гроші, щоб 
допомогти йому повернутися. І він 
повернувся.

Доктора Муквеге нерідко запи-
тують, чи не засумнівався він в іс-
нуванні Бога після всього побаче-
ного зла. Він спокійно відповідає: 
«Бог створив людину вільною. Де-
які люди обирають зло. Це жахли-
вий крок, але свобода передбачає 
можливість і  такого вибору». А  ще 
Муквеге каже, що ґвалтівники  – 
теж жертви своїх злочинів. Багато 
з  них іще підлітками взяли в  руки 
автомати. Головними винуватцями 
жахливого становища жінок у Кон-
го доктор Муквеге вважає корумпо-
ваних лідерів, які закривають очі на 

«Б оже, скажи нам: те, що 
ми бачимо,  – це не-
правда. Скажи нам,  
що це поганий сон. 

Що коли ми прокинемося, все буде 
добре!»  – цю молитву процитував 
у своїй урочистій промові при вру-
ченні Нобелівської премії миру 
лікар і  пастор Дені Муквеге з  Кон-
го. Така молитва була в серцях і на 
вустах у всіх, хто знаходився з ним 
в  операційній біля понівеченого 
тільця півторарічної дівчинки, яка 
стала жертвою зґвалтування. Саме 
ця молитва і  ця людина згадують-
ся мені, коли я  думаю про хрис-
тиянську любов.

Що означають слова: «Любов не 
думає лихого»? Якщо подивитися, 
що видає Гугл на цю фразу, то пер-
шими з'являються матеріали про 
позитивне мислення. Мовляв, не 
думай про негатив, шукай всюди 

плюси! Позитивне мислення  – хо-
роша річ, але це не те, про що пише 
апостол Павло в  1 Кор. 13:5. Грецьке 
слово, перекладене в  Синодальній 
Біб лії як «мислити», в інших місцях 
Нового Заповіту має такі смисло-
ві відтінки: враховувати, означати, 
ставити, вирішати, вважати тощо. 
Тому слова апостола Павла про лю-
бов можна було б також перекласти: 
«Не веде облік завданих образ» або 
«не тримає зла».

Усередині людини десь вмонто-
вано реєстратор образ. І час від часу 
з глибини її підсвідомості спливає: 
«Ось тоді-то ти це зробив(-ла) або не 
зробив(-ла), ось це сказав(-ла), зав-
дав(-ла) мені болю, образив(-ла)...» 
З  роками подібні пам'ятні списки 
в людей довшають і довшають. Біб-
лія ж навчає нас усі образи прощати, 
витирати з пам'яті, не думати лихо-
го, не вести облік чужих помилок.

рупції. Уряд практично не має вла-
ди над провінціями. Там панують ті, 
у кого більше зброї і солдатів. У кож-
ного більш-менш значущого олігар-
ха є власна армія. Ці люди постійно 
воюють один із одним за контроль 
над потрібними їм землями.

Найбільше страждають від цих 
війн звичайні люди. Відмінною 
рисою конголезьких війн є  масові 
зґвалтування. Як тільки новий лі-
дер захоплює територію, його сол-
дати масово і  з особ ли вою жорсто-
кістю ґвалтують місцевих жінок, 
часто на очах у  їхніх дітей, чолові-
ків, усього села. Це не просто задо-
волення чоловічої хіті. Це спосіб за-
твердити свою владу, зламати волю 
людей на захопленій території.

Дені Муквеге, син конголезько-
го пастора, став гінекологом, щоб 
допомагати жінкам народжувати 
дітей. Під час навчання в медичних 

Ігор РАЙХЕЛЬГАУЗ

Дені Муквеге 

Ісус говорив про останній час: 
«Через множення беззаконня лю-
бов багатьох охолоне. А  хто витер-
пить аж до кінця, спасеться». Щоб 
витерпіти до кінця і спастися, нам 
потрібна саме така любов, яка не 
думає лихого, незважаючи на те що 
лихе примножується. Але як можна 
не помічати беззаконня, що коїться 
навколо нас? А  якщо його поміча-
ти, то як зробити так, щоб любов не 
охолола? Доктор Дені Муквеге, його 
життя і служіння – гарна відповідь 
на це запитання.

Багата на природні ресурси, Демо- 
кратична Республіка Конго могла б 
стати райським куточком. Однак 
вона перетворилася на театр не-
скінченних воєнних дій. У кожному 
смартфоні або автомобілі присутній 
кобальт або мідь, на які така багата 
країна Конго. Попит на ці метали 
в усьому світі зростає. А це означає, 
що той, хто контролює територію 
Конго, отримує доступ до майже не-
вичерпних багатств. Держава там 
слабка, чиновники загрузли в  ко-
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                           Усе, що стало жертвою для Бога  
і з вірою присвячене Йому, отримує силу та славу 
воскресіння.

Яків КРЕКЕР

С В І Д Ч Е Н Н Я С В І Д Ч Е Н Н Я

з  відомим планом, до 1980 року  
в  Радянському Союзі не повинно 
було залишитися жодного віруючо-
го! За звичайні лекції платили неба-
гато. Але існували тоді так звані «пуб-
лічні лекції», коли за одну годину 
лектор міг отримати гроші, що дорів-
нювали кількамісячній зарплаті зви-
чайного працівника. Зрозуміло, всі 
відомі люди хотіли отримати путів-
ку саме на читання публічної лекції. 
І це можна було зробити через мене. 
Саме тому зі мною всі «дружили». 
У мене це викликало захоплення, і я 
дуже пишалася собою. Я теж читала 
багато лекцій і завжди говорила слу-
хачам, що людина – творець і коваль 
свого щастя, що можна самотужки 
досягти всього в житті, а релігія – це 
духовна деградація і обман.

Уже з  інтернату я  вийшла пере-
конаною атеїсткою. Університетські  

знання ще більше зміцнили мене в  безбожництві. 
Я  вважала, що навіть убивці заслуговують на більшу 
поблажливість, аніж віруючі люди. Особливу ненависть 
викликали у  мене так звані «штунди». Я  вважала в'яз-
ницю занадто м'яким покаранням для них. На моє пе-
реконання, якби таких людей засуджували до смертної 
кари, це було б справедливо.

У ті роки я глибоко розчарувалася у своєму невда-
лому сімейному житті. Ми з  чоловіком одружилися 
в юному віці. Він навчався тоді на п'ятому курсі, я – на 
четвертому. Як виявилося, чоловік одружився зі мною, 
щоб залишитися в Києві (сім'ї не можна було розділяти). 
І незабаром він, що називається, загуляв. Причому рід-
ні чоловіка нітрохи йому не докоряли, а говорили, що 

пропагандиста і  займалася звич-
ною діяльністю.

Постійні страждання і  безсон-
ні ночі призвели до того, що я  теж 
почала хворіти. Лікуватися не було 
коли, і з часом я перетворилася на 
худющу та озлоблену на весь світ 
нігілістку, яка ще ревніше боролася 
з віруючими.

На той час у  мене вже боліло 
все, особ ли во я мучилася від болю 
в  шлунку. Іноді я  навіть непритом-
ніла в громадському транспорті. На 
щастя, завжди знаходилися добрі 
люди, які надавали мені допомогу 
і  викликали швидку. Багато знайо-
мих радили мені сходити до цер-
кви, поставити свічки і  замовити 
молебень за здоров'я, але я все це 
гнівно відкидала. Тепер я  розумію, 
що Бог багаторазово і ніжно стукав 
у  моє кам'яне серце, проте я  була 
глуха.

І ось, коли мені вже зовсім стало 
зле, я пішла до лікаря. Рентген з кон-
трастною речовиною показав, що 
в  мене рак шлунка з  метастазами 
і ще багато інших хвороб. У той час 
я  готувалася до захисту кандидат-
ської дисертації, мала безліч публі-
кацій у  періодичній пресі, а  голов-
не – у мене вже було четверо дітей... 
І тут я немов прокинулася від довго-
го летаргічного сну. Я зрозуміла, що 
моїх улюблених діточок, які постій-
но хворіють, у  разі моєї смерті теж 
можуть відправити в  який-небудь 
інтернат, і там їм буде дуже погано. 
Від самої думки про це мене охо-
пив жах. Я тоді вже мала другу (ме-
дичну) освіту і  добре розуміла, що 
помираю. Ще я  гостро усвідомила, 
що всі мої знайомства зі знамени-
тостями, друковані праці тощо – це 
ніщо, непотріб. Я почувалася глибо-
ко нещасною жінкою, приниженою 
дружиною, змученою матір'ю, але 
примудрялася приховувати це від 
оточуючих. «І що тепер?  – думала 
я. – Навіщо мені всі ці безглузді до-
сягнення на роботі, якщо я  залишу 
сиротами своїх милих діток?»

І тоді – вперше в житті – я впала 
на коліна і помолилася: «Боже, якщо 
Ти є, спаси мене від раку, я  обіцяю 
служити Тобі і дітям!»

Наступного ранку після моєї 
першої молитви до мене на роботі 
підійшла одна співробітниця, яку 

Н еблагополучне дитинство привело мене 
в школу-інтернат, директор якої писав дисер-
тацію на тему атеїстичного виховання учнів. 
У  рік закінчення мною школи він її успішно 

захистив. Директор був для мене незаперечним авто-
ритетом. Ця людина, можна сказати, замінила мені бать-
ка. В інтернаті я вважалася «напівсиротою». За все моє 
життя батьки жодного разу не назвали мене донькою. 
Під впливом директора інтернату я вирішила отрима-
ти вищу ідеологічну освіту і вступити на філософський 
факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. 
У  приймальній комісії мене довго відмовляли і  реко-
мендували йти вчитися на будь-який інший факультет  
(у мене був шкільний атестат з відзнакою і  золота ме-
даль). Мені говорили, що я  можу не пройти за кон-
курсом (25 претендентів на місце), тому що на цей 
факультет поступали, головним чином, досвідчені 
партпрацівники, а я на той момент була безпартійною 
школяркою. Але я вперто хотіла вчитися тільки на філо-
софському факультеті, і мене, зрештою, взяли.

В університеті я  вчилася дуже старанно. Науковий 
атеїзм нам викладали впродовж чотирьох семестрів  

найвідоміші фахівці Києва, Москви 
і  Ленінграда. Після закінчення уні-
верситету я  почала трудову діяль-
ність на посаді організатора лек-
ційної пропаганди. Про себе я  тоді 
думала як про наймолодшу і  най-
більш високоосвічену атеїстку 
в  Україні. Адже так співпало, що 
філософський факультет відновив 
свою роботу саме в  рік мого всту-
пу до університету, в  1965 році. 
На своїй роботі я  познайомилася 
з  багатьма відомими людьми: по-
етами, письменниками, акторами 
і  партпрацівниками. Я  видавала їм 
путівки-направлення на читання 
лекцій.

Слід зауважити, що в 1970-ті роки 
лекційній пропаганді приділялося  
багато уваги. На всіх підприємствах 
читалися лекції політичної та ате-
їстичної спрямованості, і, згідно  

для молодого чоловіка це нормально. Я ж почувалася 
дуже самотньо.

Через півтора роки після весілля я народила сина, 
потім іще одного. Старший син з дитинства страж-
дав на астму та інші серйозні захворювання. Лікарі 
мені співчутливо говорили, що мій син – не жилець 
і  я повинна бути до всього готовою. Страшні напа-
ди задухи траплялися, як правило, вночі. Я  ридала, 
тримаючи його тоненькі худенькі ручки і безпорад-
не тільце, проте вранці надягала маску успішного  
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О дин із найгірших обма-
нів, який тільки може 
бути, – це духовний са-
мообман. Дияволу дуже 

вигідно, щоб людина жила у брехні, 
бо, не знаючи свого справжнього ста-
ну, така душа буде тільки віддалятися 
від Бога, при цьому думаючи, що вона 
з Гос подом. Приховане в серці – лю-
бов до Гос пода, послух Йому – прояв-
ляється через наші щоденні дії.

Багато людей помиляються в оцін 
ці свого духовного стану, тому що во
ни вимірюють його не Божими стан-
дартами, а людськими або власною 
думкою. Вчинення добрих справ, на
ші високі почуття після прекрасних 
богослужінь, знання Писання, се-
мінарський диплом – усе це не є мі-
рилом духовного життя. Існує лише 
одне просте й очевидне підтверджен-
ня того, що ми пізнали Хрис та, – це 
дотримання Його заповідей.

Якщо Слово Хрис та стало нашим 
життям, якщо ми любимо запові-
ді Гос пода, не хочемо і не можемо 

не обманюються в своєму сподіванні на 
Нього. Ніхто не може збентежити такі 
душі, бо ми дізнаємося про свій стан із 
того, що заповіді Його дотримуємо.

Улюблені Гос подом, не тільки 
наше становище перед Ним, але 
й Божі дари множаться, коли ми пі-
знаємо Його! «Благодать вам та мир 
нехай примножиться в пізнанні Бога 
й Ісуса, Гос пода нашого» (2 Петр. 1:2). 
Ті, хто дотримує Його заповіді, пізна-
ли Гос пода, вони живуть у Його бла-
годаті і насолоджуються Його миром.

Валентина САДОВСЬКА

Веніамін ПІНКЕВИЧ

я дуже поважала, і несподівано сказала, що Бог звелів 
їй свідчити мені про віру.

– Я добре знаю, що ви ненавидите віруючих, – схви-
льовано промовила вона. – Мені буде важко знайти ро-
боту, якщо ви вирішите звільнити мене... Але я готова 
написати заяву про звільнення.

Спочатку я оніміла, а потім тихо запитала:
– Біб лія у вас є?
– Ні, але є Новий Заповіт, – здивовано відповіла спів-

робітниця.
Я попросила дати мені його на одну ніч. Прочитала. 

Багато текстів мені були вже добре відомі, адже я їх ра-
ніше критикувала. Однак тепер вони відкрилися мені 
зовсім по-іншому.

Через три тижні після цієї події мене виклали в лі-
карню. Після ретельного обстеження підтвердилися 
всі діагнози, які мені ставили раніше, але... онкологіч-
ного захворювання не було! Лікарі, не розуміючи, зі-
брали консиліум. А я знала, що це Бог мене врятував. 
Потайки я молилася і щиро дякувала Гос поду за поря-
тунок. Вийшовши з  лікарні, я  пішла в  церкву: в  одну, 
в  іншу... Там я  підходила до священнослужителів із 
запитаннями, які в  мене з'явилися після прочитання 
Нового Заповіту. Серед них: чому хрестять немовлят, 

чому причастя дають із ложечки, 
чому хліб для причастя не залом-
люють, навіщо потрібні ікони, чому 
прий нято хреститися і  т. ін. Скрізь 
мене лаяли або просто не давали 
відповідей.

Я звернулася за порадою до 
своїх однокурсників, які працюва-
ли в  Комітеті у  справах релігії при 
Раді міністрів УРСР, і  вони мені зі 
сміхом сказали, що відповіді на такі 
запитання я  можу отримати тільки 
у штундистів.

І тоді я вирішила сходити в Київ-
ську центральну церкву євангель-
ських хрис тиян-баптистів, будучи 
внутрішньо впевненою, що з  цими 
людьми мені вже точно не по доро-
зі. Я хотіла тільки отримати відповіді 
на свої запитання. І ось коли я їх на-
решті отримала, то несподівано для 
себе відчула до цих віруючих людей 
велику симпатію. Моя колишня не-
нависть до них змінилася на довіру. 
І  чим більше я  знайомилася з  їхнім 
хрис тиянським життям, тим більше 
поважала. Три роки я  була звичай-
ною «прихожанкою» і все ж виріши-
ла прий няти святе водне хрещен-
ня саме в  цій церкві. Так я  стала 
справжньою віруючою. А  за мною 
пішли і мої діти.

Однак не все виявилося таким 
простим. Усі родичі раптом повста-
ли проти мене. Чоловік хотів позба-
вити мене материнства, бив мене. 
Було багато й інших перешкод, про 
які коротко не розповіси.

У підсумку – вся моя сім'я зараз 
із Богом! Навіть чоловік, який при-
готував сокиру, щоб відтяти мені го-
лову після хрещення, теж покаявся 
незадовго до смерті.

Тридцять років я  з Гос подом. 
Завжди дякую Йому за те, що Він 
простив мені, окаянній грішниці, 
страшніше за яку, напевно, немає. 
Дякую Хрис ту за довготерпіння 
і  милість, за Його любов і  велику 
благодать. У найважчі моменти жит-
тя я  відчуваю Божий провід і  під-
тримку.

Нехай славиться Його святе ім'я 
у  віках! Нехай кожне коліно схи-
литься перед величчю Його! Слава 
Богу!

цьому не дотримуються Його запові-
дей, – брехуни, які не мають істини. 
«Хто говорить: „Пізнав я Його“, але 
не додержує Його заповідів, той не-
правдомовець, і немає в нім правди» 
(1 Ів. 2:4). Для Івана не має значення, 
скільки років ти член церкви, не важ-
ливий твій титул, його цікавить лише 
одне: ти дотримуєш в своєму житті 
заповіді Гос пода Ісуса Хрис та чи ні. 
Іван так пише, бо цього навчив його 
Сам Учитель, а він лише передає цю 
істину всім нам.

Хрис тияни, які слухняні Богу, не 
сумніваються в своєму порятунку та й 

без них жити, якщо зберігаємо Його 
слово і щодня виконуємо те, чого Він 
учить нас, тоді можна говорити, що 
ми дійсно пізнали Його.

Знання про Хрис та і пізнання 
Його – це абсолютно різні речі. Пі-
знати означає духовно з'єднатися 
з Тим, Кого ти знаєш. Можна знати 
хімічний склад хліба, а можна їсти 
його. У наш інформаційний вік бага-
то знають, але дуже мало виконують. 
Сьогодні можна зустріти віруючих, 
які добре розуміються на різних бо-
гословських питаннях, але при цьому 
вони жалюгідні й нещасні в своєму 
житті, не мають сили благочестя, бо 
не можуть дійти до мети свого на
вчання – пізнати істину (2 Тим. 3:7).

Для апостола Івана ті люди, які за-
являють, що пізнали Гос пода, але при 
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«Біблія онлайн» має багато переваг. Чи має значення, який формат 
Слова Божого ми використовуємо: друкований або цифровий?

Слово на захист традиційної друкованої Біблії.

Д едалі більше хрис тиян 
читають Біб лію у  циф-
ровій версії, встановив-
ши відповідну програму 

на смартфон, планшет або ноутбук. 
Це зручно і має свої переваги. Така 
програма надає можливості, яких 
у  друкованої Біб лії немає. Напри-
клад, за ключовими словами можна 
швидко знайти потрібне місце Пи-
сання або миттєво порівняти його 
з іншим перекладом. Однак важли-
во усвідомлювати, що сприй няття  
тексту в  друкованій та цифровій 
версіях – це не одне й те ж саме. 

в  друкованому вигляді  – це візаві 
читача, і  останній повинен якось 
виказати своє ставлення до неї. 
Друкована Біб лія – це дещо більше, 
ніж просто книга. Коли людина її чи-
тає, в її серці звучить голос Божий, 
і починається духовний діалог.

Звичайно, читач може підходити 
до написаного, друкованого Слова 
з  більшою або меншою цікавістю. 
Він може його навіть відкинути. 
Але це теж частина діалогу з Богом, 
певна позиція, яку займає людина. 
Друкована Біб лія, навіть якщо вона 
просто лежить на полиці, передба-
чає якесь ставлення до неї. Тут уже 
людина не знаходиться в  центрі 

Себе доступним і відчутним на па-
пері, до якого можна доторкнутися 
руками! Це унікальне явище в істо-
рії людства: Істина дана нам у  бу-
квально відчутному вигляді. Нам 
залишається тільки простягнути 
руку і  взяти її: «Ходіть і  побачте!»  
(Мт. 28:6; Ів. 1:39).

Сказане не означає, що Біб лію 
не можна читати в  електронному 
вигляді. Але при цьому важливо 
пам'ятати про зазначені вище сут-
тєві відмінності. Чи позначається 
на моєму сприй нятті тексту те, що 
я його читаю виключно в цифрово-
му вигляді? Скоріше за все – так. Не 
можна забувати про явлення нам 
Істини «у плоті». І потрібно цінува- 
ти це.

Сьогодні Боже Слово знахо-
диться в  потенційній небезпеці, 
воно стикається з  протистоянням 
і  перешкодами на своєму шляху. 
У багатьох країнах Біб лія донині пе-
ребуває під забороною. Хто знає, 
чи завжди вона буде доступна й ін-
шим людям. Можливо, тоді цифро-
ва Біб лія отримає перевагу і стане 
по-справжньому цінною?

Друковане Боже Слово проте 
ніколи не втратить свого великого 
значення. Для фальсифікації елек-
тронної Біб лії достатньо кількох 
«кліків» з  боку фахівців. Сьогодні 
це, можливо, не становить великої 
небезпеки. Але чи буде так завжди? 
З кожним роком Боже Слово викли-
кає все більший опір у гріховному 
світі. Істина для багатьох як більмо 
на оці. Про це теж потрібно пам'я-
тати. Неспотворене Боже Слово, за-
хищене від підробки, знаходиться 
у кожного з нас на книжковій поли-
ці. І  найкращий спосіб поводжен-
ня з цим Словом – узяти, розкрити 
його, гортати і  читати, пізнаючи 
Триєдиного Бога.

Боже Слово реальне!

ному, Біб лія, яка вимикається кно-
пкою,  – зникає. Її поруч немає, її 
немов більше не існує. Така Біб лія 
доступна лише потенційно, якщо 
(або коли) людині цього захочеть-
ся. Електронна Біб лія з'являється 
у вигляді тимчасових пікселів (якщо 
не станеться збою з живленням від 
мережі або якщо акумуляторна ба-
тарея має достатній заряд). Така Біб-
лія виглядає безликою, подібно до 
будь-якої іншої продукції з Інтерне-
ту, і, з технічної точки зору, має дуже 
малу цінність. Реальна присутність 
Божого Слова виглядає інакше.

Поки електронна Біб лія не відо-
бразиться на екрані, вона всього  

і  бажання знаходяться в  центрі. 
Тому і текст цифрової Біб лії потра-
пляє в залежність від людської волі.

Беручи до рук друковану Біб лію, 
читач, на перший погляд, має схожі 
можливості: він може відкрити її на 
тому чи іншому місці, читати вибір-
ково, що йому видається цікавим. 
І все ж до друкованої Біб лії людина 
неминуче ставиться більш благого-
війно. Так, вона тримає Священне 
Писання в руках, але не контролює 
його. Вона не може розпоряджа-
тися ним за своїм хотінням. Боже 
Слово знаходиться перед люди-
ною в незмінному вигляді, до якого 
вона не може нічого додати. Біб лія  

Про істину люди можуть мірку-
вати і вести листування один із од-
ним як у  цифровому форматі, так 
само й у вигляді звичайних листів. 
Але сама Істина – не цифрова і не 
віртуальна, вона реальна і  відчут-
на. Ісус Хрис тос – не кібер-проекція 
і не цифрове явище. Він – істинний 
Бог і  істинна Людина. Він живий! 
Гос подь відкривається у  Своєму 
правдивому Слові. І Він ототожнює 
Себе з  цим Словом. Ми читаємо 
в  Євангелії від Івана, 1:1–2: «Спо-
конвіку було Слово, а Слово в Бога 
було, і Бог було Слово».

Бог був і є Словом, яке реально 
існує. Бог відкривається нам, робить  

Томас ЛАХЕНМАЙЄР
З журналу «Factum»,  

переклад з німецької Марії ВІНС

Тут є кілька духовних тонкощів. 
Наприклад, будь-які цифрові про-
грами, за визначенням, припуска-
ють, що користувач тут головний: 
він вмикає і вимикає функції, розпо-
ряджається всіма доступними мож-
ливостями. Використання цифро-
вих біб лій них текстів формує в лю-
дині певну установку: я  тут госпо-
дар, що хочу, те й роблю (включаю, 
перемикаю тощо). Електронний 
текст знаходиться в  моєму розпо-
рядженні, як річ. І це справедливо 
з  технічної точки зору. Занурюю-
чись у  цифровий світ, в  глибини 
Інтернету, людина відчуває, що все 
тут створено для неї. Її інтереси  

всього. У центрі – саме Боже Слово, 
і нерідко присутність його в кімнаті 
навіть заважає людині, якщо в  неї 
з'являються нечисті думки.

Якщо ти відклав Біб лію вбік 
і  книга лежить незатребуваною, 
вона все одно поруч. І  людина це 
усвідомлює. На противагу сказа-

лише одна з незліченних опцій, яку 
користувач може викликати за сво-
їм бажанням на своєму планшеті. 
Ця Біб лія існує тільки за запитом, 
та й то віртуально. Хіба таке явище 
можна порівняти з Божим Словом 
як Книгою книг, що має початок 
і  кінець, відчутною реально?! Хіба 

милість Божа не проявляється, зо-
крема, в тому, що Бог відкриває нам 
цілу вічність і Свою велику мудрість 
за допомогою малих літер, зобра-
жених на папері або, як за минулих 
часів, – на пергаменті?
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Ч
итаючи останній номер журналу «Віра  
і життя», присвячений любові (заснований 
на 13-й главі Першого послання до корин-
тян), вирішила поділитися з вами, дорогі чи-

тачі, як любов Божа діє в моїй родині.
Ми з чоловіком прожили разом, з милості Божої, 

вже тридцять вісім років. Цей час пролетів дуже 
швидко. Ще недавно ми були молодими і вирішу-
вали, як хочемо разом жити: по-перше, домовили-
ся завжди перед сном миритися («сонце не зайде 
у гніві вашому»), не брати образу з собою у наступ-
ний день; по-друге, щовечора разом молитися. Так 
ми і робимо донині. Але, чи повірите, якщо я скажу, 
що робити це щодня не так уже й просто?!

Від природи я людина необразлива, скоріше, об-
ражу сама: мій язик говорить те, про що я ще не по-
думала. Мій чоловік за характером – на відміну від 
мене – дуже стриманий, все ретельно обмірковує. 
Між нами часом виникає напруга, якщо потрібно 

щось зробити або купити: я хочу все скоріше і про-
стіше, а моєму чоловікові потрібен час, щоб все зва-
жити й оцінити.

Тільки не подумайте, будь ласка, що ми погано 
живемо! Багато молодих людей говорили, що, коли 
вони одружаться, то хотіли б мати такі ж стосунки 
в  родині, як у  нас із чоловіком. Бог чудово влаш-
тував, коли поєднав нас, таких різних, в одне ціле! 
Але в нас часто виникають дискусії на різні теми.

Одного разу це довело нас до сварки. При всьо-
му старанні я не можу зараз пригадати, через що 
все почалося, пам'ятаю тільки, що я  вирішила не 
здаватися. «Чому я  завжди повинна поступати-
ся?» – думала я. Загалом, я наговорила грубощів, 
і мій чоловік мені теж у відповідь щось образливе 
сказав.

Настав вечір. Дітей повкладали, а  самим не 
спиться. Як спати, не помолившись? Як молитися, 
якщо в сварці? Сидимо в спальні і сердимося один 
на одного. Розбиралися, хто має рацію, хто винен, 
але ні до чого не дійшли. Ніхто не хотів просити 
пробачення. «Чому я? Що я такого зробила?» Навіть 
зараз, коли пишу ці рядки, відчуваю той давній біль 
у серці: розрив, поділ, нерозуміння... Сильно ми того 
дня посварилися.

Настала глибока ніч, конфлікт вирішений не був, 
а образа тільки посилилася (вночі все ще образливі-
шим стає через якісь нічні гормони, кажуть медики).

Я вийшла зі спальні, схилилася на коліна в залі 
і почала молитися. Чесно зізнаюся, хотілося просити 
Гос пода: «Скажи моєму чоловікові те-то й те-то...» 
Але Дух Святий підказав мені, як молитися: «Гос-
подь, ми сваримося, а диявол радіє. Прости мені, 
що засмутила Тебе. Ми в глухому куті. Гос подь, Ти – 
любов! Ти живеш у мені, і ти живеш у моєму чолові-
кові. Я хочу кохати його Твоєю любов'ю...»

Ще не закінчила молитву, а моє серце вже рва-
лося до мого милого. Ніякої гіркоти, ніякої обра-
зи вже не було. Заходжу, вся в  сльозах, у  спаль-
ню і бачу, що він теж плаче. До мене назустріч іде 
і каже: «Кохаю тебе!»

«І я кохаю тебе!» – схлипую я.
Ми разом схилили коліна і попросили в нашого 

Спасителя вибачення. Ось таке відчутне диво Божої 
любові!

союз «Свет на Востоке», який і за-
раз знаходиться в Корнталі. «Свет 
на Востоке» підтримував (і підтри-
мує) хрис тиянські церкви в Східній 
Європі і Центральній Азії, які в пе-
ріод холодної війни несли своє 
служіння як релігійна меншина 
в атеїстичному суспільстві і нерід-
ко зазнавали дискримінації.

ДОРОГОЦІННА  
КОНТРАБАНДА

Колишній директор Місіонер-
ського союзу Ханс Бранденбург 
прий няв мене в штат місії. Багато 
років (до виходу на пенсію) я здійс-
нював часті поїздки – аж до 1989 
року – за грізну «залізну завісу». 
Ми таємно забезпечували церкви 
на Сході Біб ліями, пісенниками та 
іншою хрис тиянською літературою. 
Державний контроль у  соціаліс-
тичних країнах був жорсткий, і ми 
перебували під пильною увагою  

влади. Незважаючи на це, я пере-
жив багато випадків чудової Божої 
охорони. Як часто у нас в машині 
була заборонена (хрис тиянська) 
література! Ми посилено молили-
ся, щоб прикордонники її не ви-
явили. А  як раділи Біб лії рідною 
мовою хрис тияни, коли в нас ви-
ходило ці Біб лії привезти!

Зараз кордони з нашими східними 
сусідами відкриті – вже майже 30 ро- 
ків. На паркувальних майданчи-
ках уздовж наших автомагістралей 

Фріда ЕВЕРТ

Я від щирого серця вдячний 
Богові за Його любов і за-
раз, на 81-му році життя!

Про Хрис та я  дізнався в  моло-
діжному таборі в  Нідерландах. Це 
моя батьківщина. Я був у захваті від 
Його любові! Мені дуже хотілося 
ділитися з  іншими людьми тією ра-
дістю, якою Гос подь наповнив моє 
життя, тому я залишив свою роботу 
суднового електрика і  в 1964 ро ці 
переїхав до Німеччини. Один знайо-
мий розповів мені про Місіонерський 
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                           Благодать діє новою силою, а не
тією, що в нас.

Яків КРЕКЕР
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К
олись на горі Моріа жили 
двоє братів. Молодший був 
одружений, і в нього були 

діти. Старший був неодружений 
і самотній. Усього майна в них було – 
земельна ділянка, залишена у спа-
док батьком. Брати працювали ра-
зом: разом орали поле і разом його 
засівали. Під час жнив вони збирали 
врожай, ділили його порівну і скла-
дали в  копиці біля своїх наметів. 
І от якось, після жнив, лежачи вно-
чі без сну, старший брат подумав: 
«У мого брата сім'я. Я  ж самотній 
і бездітний, а узяв снопів стільки ж,  
як і він. Це несправедливо». Він ти-
хенько підвівся, узяв частину своїх 
снопів і потайки поклав їх до снопів 
брата. Потім повернувся у свій на-
мет і мирно заснув.

Але й молодшого брата мучило 
тієї ночі безсоння. Він теж подумав 
про свого брата і сказав сам собі: 
«Мій брат самотній і  бездітний. 
У мене є сини, які будуть піклува-
тися про мене, коли я постарію і не 
зможу більше працювати. А хто по-
дбає про нього в старості?»

Я
кось на зустрічі однокласни-
ків до вчителя підійшов моло-
дий чоловік і запитав:

– Ви пам'ятаєте мене?
– Ні, – відповів учитель.
– Як же так?! У дитинстві я вкрав 

годинник у  однокласника, і  той 
почав плакати, коли виявив про-
пажу. Тоді ви сказали, що будете 
обшукувати всіх нас, поки годин-
ник не буде знайдений. Я  від со-
рому і  страху не знав, що робити.  

Він тихенько підвівся, узяв ча-
стину своїх снопів і непомітно до-
дав їх до копиці старшого брата.

Коли настав день, обидва бра-
ти прокинулися  і з подивом поба-
чили, що їхні копиці залишилися 
такими самими, як увечері. Але 
вони не сказали один одному ні 
слова.

Наступної ночі кожен із них 
зробив те  ж саме, що й  минулої 

Я  уявляв собі, як перетворюся на 
ізгоя і посміховисько для всієї шко-
ли. А  ви наказали всім стати об-
личчям до стіни і заплющити очі. Ви 
почали перевіряти у  всіх кишені, 
і коли черга дійшла до мене, ви ви-
тягли годинник, але... продовжува-
ли обшук, поки не перевірили всіх. 
Ви віддали годинник тому хлопцеві 

ночі. А вранці на них чекав той са-
мий результат. На третю ніч брати 
знову понесли снопи один одно-
му. На півдорозі вони зустрілися, 
і кожен дізнався, як добре чинив із 
ним інший. Тоді вони кинули снопи 
й  обнялися з  братською любов'ю.

А Бог з небес подивився на них 
і  сказав: «Святе, святе це місце. 
Тут Я хочу жити серед людей». На 
цьому місці Соломон побудував 
Храм.

Єврейська легенда

і за весь час навчання жодного разу 
навіть не натякнули про цей випа-
док. Невже ви не пам’ятаєте, хто 
таке зробив?!

– Ні, – сказав учитель. – Того дня 
я  обшукував вас із заплющеними 
очима.

З сайту «Золоті слова»

можна побачити безліч вантажівок 
зі Східної Європи. Їхні водії родом із 
Польщі, Румунії, Росії, Болгарії, Укра-
їни та інших східноєвропейських 
країн. Вони привозять до Німеччини 
найрізноманітніші товари зі своїх 
країн і відвозять нашу продукцію до 
себе.

Але хто проявляє до них сер-
дечність і гостинність? Хто ділиться 
з ними радістю віри в Ісуса Хрис та?

СЕРДЕЧНІСТЬ ДО ВОДІЇВ 
ВАНТАЖІВОК

Я побачив чудову можливість 
показати цим водіям Божу любов 
і поділитися з ними вірою в Ісуса 
Хрис та, тому майже щонеділі після 
обіду я вирушаю на зустріч із ними. 
Беру з собою шоколад, солодощі, 
а  також хрис тиянські календарі, 
журнали і кілька примірників Но-
вого Заповіту на їхній рідній мові. 
Найчастіше я  навіть можу трохи 
поспілкуватися з ними, для цього 
я вивчив деякі слова і фрази різни-
ми східноєвропейськими мовами. 
Багато водіїв дивуються і радіють, 
почувши рідну мову.

Дивуюся, з  якою відвертістю 
і  радістю зустрічають мене водії. 
Вони бачать, що хтось про них пі-
клується, цікавиться їхнім самопо-
чуттям, проводить з ними неділь-
ний вечір. Деякі з  задоволенням 
беруть хрис тиянську літературу.  

Багато хто бачив церкву тільки зов-
ні. Бувають серед них і скептики.

– Ти зі свідків Єгови? – запиту-
ють мене деякі.

– Ні, до цієї групи не належу. Я – 
радісний посланець Ісуса Хрис та!

– А що ти думаєш про Марію? – 
часто запитують водії з Польщі.

– Марія була прекрасною Бо-
жою обраницею для великого слу- 
жіння. Вона повністю присвяти-
ла своє життя Богу. Але набагато 
важливіше Той, Кого вона народи-
ла: Ісус Хрис тос. Він – мій Гос подь  
і Помічник!

Часто в нас із водіями бувають 
гарні, відкриті бесіди. Іноді ми на-
віть разом молимося за їхніх рід-
них на батьківщині.

Буває, що водії запрошують 
мене на обід. Вони готують шаш-
лик, підсмажений на газовому гри-
лі. Це справжній чоловічий обід. 
І  нерідко мені доводиться боро-
тися з  самим собою. Я  кажу собі 
в таких випадках: «Шлях до серця 
лежить через шлунок».

Я люблю цих людей. В основ-
ному це чоловіки. Жінки серед во-
діїв зустрічаються рідко. Ці люди 
багато часу проводять у розлуці 
з рідними. Хто знає, що чекає на 
них у  дорозі? Я  бажаю їм ща-
сливої дороги не тільки на авто-
мобільних трасах, але й на жит-
тєвому шляху. Молюся, щоб Ісус 
Хрис тос охороняв і супроводжу-
вав їх. І нас теж.

Мартін ХАРТМАН
Переклад з німецької Марії ВІНС
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НЕ ВТРАТИТИ ШАНС

Прочитавши в журналі «Віра і життя» оповідання 
Олени Чепілки «Відображення неба», я розчу-
лилася до сліз. Як багато людей потрапляє 

в тенета наркоманії і гине!
У зв'язку з цим мені згадалася історія з Олесею, 

молодою дівчиною 18–20 років, яка деякий час 
відвідувала нашу церкву в  Торецькому. До цього 
вона перебувала у в'язни-
ці в  місті Рівне. Її мама, 
яка живе з  чоловіком та 
іншими дітьми на Алясці, 
приїжджала до неї у  в'яз-
ницю на побачення. Вона 
просила дочку більше не 
вживати наркотики і  по-
стійно молилася про неї, 
виснажуючи себе постом.

Пастор нашої церкви 
клопотав про те, щоб 
Олесю звільнили. Запла-
тивши штраф за її злодій-
ські справи, він забрав 
її в  Торецьк. Упродовж 
кількох тижнів Олеся ра- 
зом із мамою відвідувала нашу церкву. За цей час 
у  неї пройшла ломка. Вона слухала Боже Слово 
і молилася. Здавалось, усе почало налагоджувати-
ся. Але, на жаль, Олеся обрала інший шлях. На всі 
умовляння пастора залишити гріх, вона відповіда-
ла, що все одно буде продовжувати колотися, тіль-
ки-но випробувальний термін закінчиться і  вона 
повернеться в  Рівне. Гріх настільки опанував її 
свідомістю, що вона навіть не намагалася з  ним 
боротися.

Повернувшись у Рівне, Олеся знову почала вжи-
вати наркотики. Через якийсь час вона померла 
від передозування. Перед смертю просила свою 
молодшу сестру не повторювати її помилок.

Ця трагедія змушує нас замислитися над тим, 
до чого призводить нехтування Божою любов'ю, 
відкидання Хрис та як Спасителя. Людина підписує 
вирок самій собі і відправляється у вічну погибель.

Страшно, коли невіруючі люди відкидають єди-
ний шанс на спасіння, але ще страшніше, коли ві-

Шановні читачі, дорогі друзі! Сьогодні 
ми звертаємося до вас із проханням, 
яке може видатися дивним. Нам 

дуже хочеться, навіть більш того – нам важ-
ливо знати, хто читає наші журнали, в яких 
містах і країнах. Ми хочемо краще розуміти, 
що вас хвилює і непокоїть, яку роль у духовно-
му житті відіграє наше служіння, який відгук  

руючі, які пізнали Гос пода, не живуть у  святості. 
Думаючи, що врятовані назавжди, потурають сво-
їй плотській природі, не бажають змінитися або 
покаятись у своїй гріховній поведінці. Біб лія попе-
реджає: «Не обманюйтеся, – Бог осміяний бути не 
може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне! 
Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тлін-
ня пожне. А  хто сіє для духа, той від духа пожне 
життя вічне» (Гал. 6:7–8).

Нам, освяченим істиною, 
краще відокремитися від усьо-
го мирського – від моди, обма-
ну і пліток. Будемо перебувати 
в  страху Гос подньому, затвер-
джуватися в Божій любові.

Лідія ОВСЯННИКОВА 

ПОДЯКА ЗА  
ПІДТРИМКУ

Спасибі вам велике за 
лист і  урок до курсу 
«Бути хрис тиянином», 

а також за книги «Хочу знати» 
і «Коли серця торкається Бог». Це саме те, що мені 
зараз потрібно. Я  з захватом читаю ці книги дру-
гий день. Це незвично для мене.

Окреме спасибі, що ви не залишили без уваги 
мою доньку. Мені було дуже приємно почути від 
неї, що ви привітали її зі святом весни. Моїй доньці 
п'ятнадцять років.

Спасибі вам за побажання мати багато му-
дрості і терпіння. Мені цього в колонії якраз не 
вистачає.

Оксана ВИГІВСЬКА

СИЛА СЛОВА

Для мене великий привілей  – поширювати 
хрис тиянські журнали «Вера и жизнь» та «Тро-
пинка», а також Біб лію та іншу хрис тиянську 

літературу.

у вашому серці знаходять книги і журнали, що 
видаються місією «Світло на Сході». Тому про-
симо: пишіть нам! Надсилайте свої повідомлен-
ня та електронні листи, розповідайте про себе, 
своє місто, країну, про ваші переживання і мрії. 
Це дуже допоможе нам у роботі над журналом. 
Наперед  дякуємо!

Редколегія

Три роки тому Бог дозволив відкрити в  Молдові реабілітацій-
ний центр для алко- і наркозалежних, і я став приносити туди Свя-
щенне Писання. Що ще може змінити серця тих людей, які гинуть,  
як не Боже Слово і не віра в Спасителя?!

 Хочу з радістю засвідчити про те, що Бог дійсно торкнувся бага-
тьох сердець і врятував їх.

Відправляю вам фотографію двох 
наших братів. Зліва на фотографії 
(з Женевською Біб лією)  – Віталій. 
У  минулому  – наркоман і  злочи-
нець. Він пройшов курс реабіліта-
ції і  тепер служить у  цьому  ж цен-
трі іншим людям. Праворуч  – брат 
Юрій, колишній алкоголік, бомж 
і  злочинець. Одного разу взимку, 
напившись до нестями, він відмо-
розив собі пальці на руках. Їх до-
велося ампутувати. Милосердний 
Гос подь, Який виявив до нього Свою 
ласку, того морозного дня привів 
нас на сміттєзвалище, де був Юра. 
Ми знайшли його ледь живим і від-
правили в  лікарню, а  потім  – у  ре-
абілітаційний центр, де він уперше 
почув Боже Слово. У Центрі він зна-
ходиться вже п'ять місяців. Бог змі-

нив його життя. Він покаявся у своїх гріхах і тепер палає бажанням 
прий няти водне хрещення і служити в нашому Центрі.

Віталій і Юрій дуже вдячні вам за Біб лії і журнали.
Нехай Гос подь благословить ваше служіння! Нехай іще багато 

людей знайдуть через цю літературу Бога і, повіривши в Нього, от-
римають вічне життя!

Сергій БОТЕЗ

ЛЮДИ ПРИЙМАЮТЬ СПАСІННЯ

Журнал «Віра і життя» читаю від початку і до кінця. Виписую 
щороку для внучки також і дитячий журнал «Стежинка». 

Молюся за вашу працю. Чула багато разів про те, що 
люди, читаючи свідчення, опубліковані у вашому журналі, прийма-
ють спасіння від Бога.

Слава Господу!

Людмила СОКУР

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В

1. Йоаш, син Ахазії (2 Хр. 22:11–12). 2. Амація  
(2 Хр. 25:14–15). 3. Ездра (Неєм. 8:4). 4. До Доеґа, 
ідумеянина (Пс. 52:2, 5). 5. Лінюха до мурашки (Пр. 6:6).  
6. Павло обурився духом (Дії, 17:16). 7. Апостола Петра  
(1 Петр. 3:11). 8. Фіва (Рим. 16:1). 9. «Нема доброчинця, нема ні одного»  
(див. Рим. 3:10 і 12). 10. Церква в Филипах (Фил. 4:15).
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У  цій невеличкій, чудово ілюстрованій книзі роз-
повідається про столітню історію Місіонерсько-
го союзу «Свет на Востоке». На її сторінках читачі 

знайдуть відомості не тільки про видатних особисто-
стей, які справили величезний вплив на євангельський 
рух у царській Росії і в Радянському Союзі, а й про 
звичайних віруючих людей, які вірно служили Богові  
у справі поширення Євангелія, чому присвятив себе  
Місіонерський союз «Свет на Востоке».

Хоча й навряд чи можливо викласти столітню істо-
рію великої місії на ста сторінках, ця книга буде цікавою 
і корисною для багатьох читачів.

У цій книзі автор у формі оповідань та нарисів  
з історії Місіонерського союзу «Свет на Восто-
ке» ділиться особистими спостереженнями 

і враженнями з різноманітного і багатого на події слу-
жіння місії та її співробітників. «Я розповів про те, що 
мені впало в очі, що особливим чином торкнулося мого 
серця і викликало в ньому потужний відгук. Ділюся 
цим із читачами в надії, що ці розповіді послужать їм на 
благословення, а Господарю місії, Господарю жнив, як 
назвав Себе Сам Господь, – для слави».

Згадуючи життя Яко-
ва, напрочуд бага- 
те на події, ми ро-

зуміємо, що зможемо 
описати лише невеличкі 

епізоди цього життя, в яких найбільше проявилася не-
вимовна Божа велич. 

Мій дорогий чоловік був звичайною людиною, але 
його духовні дарування і звернене до Бога серце виді-
ляли його серед багатьох людей. Ще в юності він при-
святив своє життя Гос поду і  був покликаний Ним на 
служіння. Упродовж усього життя він зростав як свідок 
Ісуса Хрис та. Постійно вивчаючи Священне Писання, 
мій чоловік мав живе спілкування з Богом. Знайомство 
з багатьма відомими людьми, як у своїй країні, так само 
й за її межами, допомогло йому набути дивовижного 
вміння розбиратися в людях.

Своє богослов'я Яків отримав біля ніг Хрис та. Саме 
Гос подь відкривав йому очі і  вчив його подібно до 
пророка Ісаї (Іс. 50:4–5). Зрозуміло, при вивченні Божо-
го Слова він також звертався і до богословських книг. 
Вони допомагали йому в дослідницькій роботі.

Останньою працею Якова стало тлумачення на По-
слання до римлян. За його життя вона не була опубліко-
вана, але він усе ж таки встиг завершити цю роботу, про 
що сам повідомив на смертному одрі.

Нехай наша книга спогадів «Жизнь с избытком» ста-
не благословенням і радістю для друзів Якова, розсія-
них по всьому світу. 

Анна Крекер

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

Вальдемар Цорн
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