


Не радіє з неправди, але тішиться  правдою.
1 Кор. 13:6

*   *   *
А я  – Твоя. І в кожній крихті хліба

Мені свята дається благодать,

А з нею все, що так мені потрібне,

Щоб в правді жити, а не виживать.

А я – Твоя. В ковтку вина простого

Я відчуваю присмак сліз Твоїх

Й, відчувши силу знов життя нового,

Немов ступлю на вічності поріг.

Я вся – Твоя. Хай буря дме без міри,

Зметає смертних в лютості своїй.

Ти – корінь мій, Ти – запорука віри,

Єдиний сенс у вічності моїй.

Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА 
Переклад Олега БЛОЩУКА

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Слово Боже говорить, що ми тіль-
ки тому можемо й повинні  любити, що  
Бог нас любить.

І якщо існують стосунки любові, 
то правдивість, чесність і  відкритість 
є не тільки необхідністю, але й вели-
ким задоволенням.

Любов можлива лише на підґрун-
ті відвертої правди, абсолютної від-
критості  – любов задовольняється 
тільки правдою, вона її творить у сто-
сунках.

Якщо ми допускаємо якусь «ви-
гідну неправду» заради збереження 
«любові», то це не можна називати 
любов’ю з точки зору її суті.

Будь-яка «свята неправда» повні-
стю руйнує любов і довіру.

Люди страждають від нестачі доб-
ра, теплоти  – неправда стала пере-
поною для любові, для радості, яких 
так сильно прагне кожна людська 
істота.

родовжуючи роздуми про 
ознаки любові, звернімося 
до Біб лії: Дух Святий свід-

чить, що справжня любов завжди тво-
рить лише правду. 

Любов не терпить неправди, не за-
довольняється нею, натомість тішить-
ся і радіє з правди.

Неможливо говорити про любов 
відірвано від особистості, тому що не-
має абстрактної любові,  любов  – це 
завжди чийсь прояв.

Любов, як абсолют, існує лише 
в Богові. Лише про Нього сказано, що 
Він є  любов. Коли Його любов про-
являється до творіння, тоді ми усві-
домлюємо її існування, радіємо їй, як 
чомусь дуже доброму, ніжному, прав-
дивому, істинному.

 Нам хочеться створювати в наших 
стосунках щось подібне й  відчувати 
добро, мотивоване любов’ю до нас 
від подібних нам.

Тож ми ніколи не отримаємо 
справжнього задоволення від підро-
бок любові, які так активно пропо-
нуються нам гріховним світом,  – нас 
задовольнить тільки Божа любов, що 
творить правду й радіє їй.

Тобто нам потрібен Бог – джерело 
таких жаданих нами Любові, Правди 
і Життя.

Шукаймо Його всім нашим єст-
вом – у цьому наша справжня потре-
ба, наше спасіння і задоволення. 

Бажаю всім читачам отримати всю 
повноту Божої любові й пережити над-
звичайну радість, 
коли щедро бу-
демо ділитися 
нею з усіма ото-
чуючими.

Василь  
ДАВИДЮК,

головний  
редактор



П Р О П О В І Д Ь П Р О П О В І Д Ь

У
сі ми пам'ятаємо звернен-
ня Гос пода Ісуса Хрис та 
до Його Церкви, залишені 
в останній і найяскравішій 

книзі Священного Писання – Одкро-
венні (у перекладі І. Огієнка – Об’яв-
ленні.  – Пер.). Ісус дав одкровення 
Своїй Церкві у складний для неї час, 
коли повстало проти неї усе військо 
сатанинське: зсередини – вовки, що 
не мають жалю до отари, єресі, що 
руйнують підґрунтя; ззовні – страш-
ні гоніння з боку язичницької дер-
жавної влади. 

Іван, останній з апос то лів, свідок 
життя, смерті та воскресіння Ісуса 
Хрис та, був засланий на безлюдний 
острів за проповідь Євангелія. Там 
Ісус Хрис тос дав йому одкровення 
для Церкви.

Ісус з'явився Іванові неділь-
ного дня на березі моря. Іван 
пише про це так: «І я  оглянувся, 
щоб побачити голос, що говорив 
зо мною. І, оглянувшись, я  поба-
чив сім свічників золотих; а  по-
серед семи свічників "Подібного 

Місії «Свет на Востоке» виповнилося 100 років. Журналу «Тропин-
ка» – 30 років. Мета нашого служіння – це проповідь Євангелія. В офі-
ційних документах ми так і називаємося: Місіонерський союз для по-
ширення Євангелія. Засновники місії писали, що вони присвячують себе 
благовіствуванню цілком і повністю.

Сторіччя місії – знаменна дата, прекрасний строк. Гос поду подо-
бається, коли ми замислюємося про пройдений шлях, аналізуємо свої 
рішення, згадуємо Його провід, благословення, радості, а також не 
приховуємо зроблених помилок.

поради психологів (природно, хрис
тиянських), необхідні певні методи-
ки тощо.

Отже, що ж таке Євангеліє?
Перше, що спадає на думку, це 

текст із Євангелія від Івана: «Так бо 
Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто вірує 
в  Нього, не згинув, але мав життя 
вічне» (3:16). Так, ці слова – справжня 
перлина Священного Писання, сфор-
мована не ким іншим, як Самим Гос
подом Ісусом Хрис том. Вірою у вчи-
нене Ісусом на хресті викуплення ми 
стаємо, згідно зі словами Спасителя, 
дітьми Божими. І, за свідченням 
останнього старозавітного пророка 
Івана Хрестителя, «хто вірує в Сина, 
той має життя вічне, а хто не вірує 
в Сина, не побачить життя, але гнів 

вмерли з  Хрис том для закону. Цю 
істину Павло підкреслює неоднора-
зово. Тому що тільки так вирішуєть-
ся питання гріха: Хрис тос помер на 
хресті за всі гріхи всіх людей, і наше 
з Ним співрозп'яття позбавляє гріх 
його обвинувальної сили. Нашу бор-
гову розписку, за словами Павла, 
прибито до хреста: ми вільні від про-
вини за гріх. «Бог у Хрис ті примирив 
світ із Собою Самим, не зважавши на 
їхні провини». Тому що тільки так ви-
рішується питання нашого повсяк-
денного освячення, торжествуючо-
го і  переможного життя, вільного 
від влади гріха, життя перемоги над 
спокусами й  самим «законом грі 
ха і смерті». «Ми померли для гріха. 
Як же нам жити в  ньому?»  – одна 
з  ключових істин Євангелія, що 
проповідував Павло. Павло переко-
нує нас, що, прий нявши хрещення,  
ми хрестилися в  смерть Хрис та. 

Хто з нас не перевіряв свого сер-
ця за записаним Іваном дорученням 
Ісуса Хрис та семи церквам? Кого не 
викривали слова Його: «Але маю на 
тебе, що ти покинув свою першу лю-
бов»; «Маю на тебе… що ти попуска-
єш»? Кого не вкидали в  жах осуду: 
«Ти маєш ім'я, ніби живий, але ти 
мертвий»? Кого не підбадьорювали 
у важкі часи гонінь обітниці: «Будь 
вірний до смерті, і дам тобі вінець 
життя»; «А що ти зберіг слово терпін-
ня Мого, то й Я тебе збережу від го
дини випробовування, що має при
й ти на ввесь всесвіт»?

Ісус «тримає у  Своїх руках сім 
зірок» і «ходить серед семи золотих 

світильників». Він  – посеред Своєї 
Церкви. Вона – єдина, свята, вселен-
ська і апос то льська.

Для нас ювілеї  – чудова нагода 
перевірити своє серце, служіння, 
відповідальність, яку поклав Ісус 
на нас, Свою громаду, створену для 
здійснення єдності у  Хрис ті. Тому 
наважуюся запропонувати вам, ша-
новні читачі, поміркувати зі мною 
про Євангеліє. «О,  – скаже хтось 
у серці, – хто його не знає?!» Звичай-
но, ми знаємо! Проте чи не вважає-
мо, що Євангеліє має відношення 
тільки до нашого спасіння, тобто до 
вирішення проблеми провини пе-
ред Богом і отримання вічного жит-
тя? Чи не здається нам іноді, а мож-
ливо, і  завжди, що повсякденного 
життя воно жодним чином не тор-
кається? Тут, кажуть, нам потрібні 

до Людського Сина, одягненого 
в довгу одежу і підперезаного" по 
грудях золотим поясом... І  коли 
я  побачив Його, то до ніг Йому 
впав, немов мертвий. І поклав Він 
на мене правицю Свою та й промо-
вив мені: "Не лякайся! Я Перший 
і  Останній, і  Живий. І  був Я  мер-
твий, а ось Я Живий на вічні віки. 
І маю ключі Я від смерті й від аду. 
Отже, напиши, що ти бачив, і  що  
є, і що має бути по цьому! Таємниця 
семи зір, що бачив ти їх на прави-
ці Моїй, і  семи свічників золотих: 
сім зір,  – то Анголи семи Церков,  
а сім свічників, що ти бачив, – то 
сім Церков» (Об. 1:12–13, 17–20).

Ми разом із Павлом і  всіма свя- 
тими «завсіди носимо в  тілі мерт
вість Ісусову, щоб з'явилося в нашо-
му тілі й  життя Ісусове». «Знаючи 
те,  – пише Павло до римлян,  – що 
наш давній чоловік розп'ятий».  
А  в Посланні до галатів написано:  
«Я розп’ятий з Хрис том» (2:19).

Божий перебуває на ньому». Спаси-
тель також говорить: «І хто не візь-
ме свого хреста, і  не піде за Мною 
слідом,  – той Мене недостойний». 
І ще написано: «Не кожен, хто каже 
до Мене: "Гос поди, Гос поди!" увійде 
в Царство Небесне».

Можливо, тексти, які ми цитуємо, 
коли говоримо про Євангеліє,  – не 
ВСЕ Євангеліє?

Одна думка переймала мене 
останнім часом. Я  думав: «Про що 
проповідував Павло, коли затягував 
бесіду до півночі, а потім і до само-
го ранку?» Павло пише до віруючих 
у провінції Галатія: «А пішов я за від-
криттям. І подав їм Євангелію, що її 
проповідую між поганами, особ ли во 
знатнішим, чи не дарма змагаюся 
я чи змагався».

Як би я хотів бути присутнім і по-
слухати те, що Павло запропонував 

апос то лам! Скажете: не можемо зна-
ти, про що тоді проповідував Павло. 
Я  раніше теж так думав, але потім 
засумнівався. І нарешті до мене дій
шло: Бог спеціально дав Павлу час 
записати Євангеліє, щоб засвідчити 
віруючим у формі послань.

Так про що ж Павло розповідав до 
ранку, коли пояснював Євангеліє? 
Поділюся своїми роздумами.

 
Перший АСПЕКТ

Посилаючись на смерть Спасите-
ля на хресті, Павло говорив про свою 
і  нашу смерть із Хрис том. Називав 
він це  – «співрозп'яття». Вчення 
і проповідь про співрозп'яття – не-
від'ємна частина Євангелія Хрис
тового. Тому що тільки так вирішу-
ється питання нашої свободи від 
закону, інакше нам потрібно було б 
виконати все, сказане в  законі. Ми 
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1. Для кого, або чого, призначалися перші згадувані в Біб
лії добровільні пожертвування: для Мойсея, храму чи 
скинії заповіту?

2. Хто сказав і кому: «Бог не чоловік, щоб неправду казати… 
Чи ж Він був сказав і не зробить, чи ж Він говорив та й не 
виконає?»

3. Хто жив довше: Мойсей чи Ісус Навин?

4. Про кого говорить Гос подь: «Я вічним коханням тебе 
покохав, тому милість тобі виявляю»?

5. У якій притчі Ісус говорить, що «на небі радітимуть більш 
за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох 
і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння»?

6. Як звали двох чоловіків Божих, які разом були в дорозі, 
мали одну мету й одне доручення, і чиї імена звучали 
майже однаково? 

7. Що спалили лю 
ди, які увірували, 
в Ефесі?

8. Кому апос то л Іван 
написав: «…Я дуже зрадів, як 
прийшли були браття, і засвід
чили правду твою, як ти живеш у правді»?

9. Як звучить найкоротша молитва, що зустрічається 
в Біб лії?

10. Яке слово пропущене в біб лій ному вірші: «…Щоб  
стали ___________ всі, хто не вірив у правду, але по
любив неправду»? (Відповіді на сторінці 31)

П Р О П О В І Д Ь П Р О П О В І Д Ь

Так от, різниця між релігійною ві-
рою і вірою Євангелія полягає в тому, 
що той, хто вірує посправжньому, 
знає: його плоть із пожадливостями 
і похотями розіп'ята і залишається 
розп'ятою (Гал. 5:24). Як Павло пише: 
«Ми не боржники тіла, щоб жити за 
тілом» (Рим. 8:12).

Про розп'яття з  Хрис том Павло 
говорить у  своїх посланнях часто 
і багато, і ми торкнулися тільки де-
яких місць, тож не дивно, що його 
бесіди іноді затягувалися до ранку.

Тепер моє запитання: чи не розгу-
били ми це багатство на своєму шля-
ху? Коли ми останній раз міркували 
у тиші нашої кімнати про розп'яття 
разом із Хрис том або проповідували 
про нього в церк ві, навчали новона-
вернених цієї фундаментальної іс-
тини?

Другий АСПЕКТ 

Великий апос то л говорить іще 
про одну дуже важливу складову 
Євангелія Хрис тового. Він каже, що 
в цій істині – квінтесенція, сама суть 
усього плану спасіння. Він вислов-
лює її словами: «Хрис тос у вас, надія 
слави!»

Реальність істини «Хрис тос  – 
у  нас»  – невід'ємна частина будь
якої проповіді Євангелія. Це не щось 
саме по собі зрозуміле, а цвях кожної 
проповіді, фундамент, підґрунтя, на 
якому зводиться заклик до спасіння, 
до нового життя. Це не богословська 
доктрина, не царина теологів і про-
повідників, не істина, яку повинен 
знати кожен освічений хрис тиянин, 
а реальність, духовна реальність, що 
стосується самої суті нашого хрис
тиянства, нашого єства як нової лю-
дини, створеної за Богом, і, згідно зі 
словами Спасителя, народженої від 
Нього.

Чому це так важливо? Чому не 
тільки про смерть Хрис та, про Його 
жертву за наші гріхи належить про-
повідувати? Тому що так учить Пав-
ло: «Бо коли ми… примирилися з Бо-
гом через смерть Сина Його, то тим 
більше, примирившися, спасемося 
життям Його» (Рим. 5:10).

Без урахування цього аспекту 
проповідь Євангелія неповноцінна, 
однобічна. Вона кладе хитку осно-
ву для подальшого життя людини, 
яка повірила в Хрис та. Не дивно, що 
так багато хрис тиян мають великі 
проблеми не в  прий нятті спасін-
ня, здійсненого Хрис том на хресті, 
а в повсякденному житті. Оскільки 
вони не вірять, а часто і не знають, бо 
не чули про це в проповіді, що плоть 
їхню розп'ято, що життя Хрис тове 
у нас – реальність, що це не містика, 
не мрії чи якийсь недосяжний ідеал.

Третiй АСПЕКТ

Наступний аспект, не менш важ-
ливий, але часто витіснений на за-
двірки богословських міркувань,  – 
це сила Євангелія, що перетворює 
нашу особистість, змінює наш харак-
тер, наш світогляд, саму нашу суть.

Що зараз особ ли во популярне? 
«Хочеш перемогти гнів? Ось тобі курс! 
Дуже хороший». «Хочеш навчитися 
прощати й забувати образи? Ось, ди-
вись, яка класна книга!» «Хочеш на 
вчитися любити чоловіка? Хочеш 
навчитися розуміти свою дитину? 
Ось, дивись: книга, семінар, учбовий 
модуль...» Хочеш?.. Хочеш?..

Я не перебільшую. І не іронізую. 
Просто констатую. В Євангелії – все 
не так. Читаємо в  Павла: «Знаю бо, 
що не живе в мені, цебто в тілі моїм, 
добре». Це цілком узгоджується зі 
словами Спасителя: «Бо з серця ви-
ходять лихі думки, душогубства, пе-
релюби, розпуста, крадіж, неправди-
ві засвідчення, богозневаги. Оце те, 
що людину опоганює». Пророк Єре-
мія говорить: «Людське серце най-
більше і вкрай зіпсоване». Не випра-
вити! Його можна тільки... замінити!

Пам'ятаєте, що Гос подь сказав 
через пророка Єзекіїля з цього при-
воду? «І дам їм одне серце, і нового 
духа дам у вас, і вийму з їхнього тіла 
серце камінне, і дам їм серце із м'яса, 
щоб вони ходили за уставами Моїми, 
і додержували Мої постанови та ви-
конували їх. І вони стануть Мені на-
родом, а Я буду їм Богом!»

Дух Святий, що оселився в нас, 
Дух Божий, що живе в нас, Хрис- 
 тос, який посів трон у нашому серці, 
який відродив до нового життя наш 
дух, перетворює нас у Свій образ.

Саме в  цьому полягає наше 
призначення в  житті і  остаточна 
мета духовного покликання. Це не 
мрія – це реальність сили Євангелія 
Хрис тового, що діє в нас. Павло про 

за пророків, а тих за благовісників, 
а  тих за пастирів та вчителів, щоб 
приготувати святих на діло служби 
для збудування тіла Хрис тового, аж 
поки ми всі не досягнемо з'єднання 
віри й пізнання Сина Божого, Мужа 
досконалого, у міру зросту Хрис тової 
повноти» (Еф. 4:11–13).

Таким чином, Євангеліє призна-
чене для кожного віруючого, для 
всіх.

Зробимо наступні висновки: 
«А ми прий няли духа не світу, але 
Духа, що з Бога, щоб знати про речі, 
від Бога даровані нам, що й говори-
мо не вивченими словами людської 
мудрості, але вивченими від Духа 
Святого, порівнюючи духовне до ду-
ховного» (1 Кор. 2:12–13).

Цим дарованим нам від Бога ба-
гатством ми покликані ділитися 
з іншими людьми, проповідуючи їм 
Євангеліє Хрис тове, спокутування, 
розп’яття з Хрис том – як реальність 
і набуття влади над гріхом, даруван-
ня людині нової природи і прихова-
ного у Хрис ті вічного життя.

Ці багатства ми маємо і сьогодні. 
Зараз! 

Амінь.

Вальдемар ЦОРН

Істина, що Хрис тос у нас, – це те, 
що відрізняє Євангеліє від будьякої 
релігії. Святий Дух живе в нас. Дух 
Самого Бога живе в нас! Як написа 
но: «Хіба не знаєте, що ви – храм Бо-
жий і Дух Божий живе в вас?» І ще 
сказано: «Не ображайте Свято го Духа, 
що живе в вас». «А хто не має Хрис
тового Духа,  – каже апос то л,  – той 
і не Його». Для Павла все це – сино-
німічні поняття.

Реальність цього аспекту Єван-
гелія в житті кожного віруючого ро-
бить нас, за словами апос то ла Петра, 
«причасниками Божого єства». У цій 
реальності – відповідь на всі шукан-
ня і задоволення туги людської душі 
за втраченим спілкуванням із Богом. 
Лише подумайте: Сам Бог живе в нас! 
Ця реальність  – виконання нашого 
призначення як у  земному житті, 
так само й  у вічності. Ісус Хрис тос 
висловив це у  Своїй молитві: «А ту 
славу, що дав Ти Мені, Я їм передав, 
щоб єдине були, як єдине і Ми».

Слова «Я  – у  них, а  Ти  – у  Мені» 
означають, що ми – Його Церква, то
му що (цитую Павла за Посланням  
до коринтян) «всі ми одним Духом 
хрестилися в одне тіло... і всі ми на-
поєні Духом одним».

це пише так: «І знаємо, що тим, хто 
любить Бога, хто покликаний Його 
постановою, усе допомагає на добре. 
Бо кого Він передбачив, тих і  при-
значив, щоб були подібні до образу 
Сина Його, щоб Він був перворідним 
поміж багатьма братами».

Покликання наше – ні більше ні 
менше – це перетворення на образ 
Гос пода Ісуса Хрис та. Як це відбу-
вається, ми знаємо зі слів Павла: 
«"коли  ж вони навернуться до Гос
пода, тоді покривало здіймається". 
Гос подь же – то Дух, а  де Дух Гос
подній, – там воля. Ми ж відкритим 
обличчям, як у дзеркало, дивимося 
всі на славу Гос подню, і зміняємося 
на той же образ від слави на славу, як 
від Духа Гос поднього».

До цього випадку підходить при-
слів'я: «З ким поведешся, від того 
й  наберешся». Перетворення на  Бо-
жий образ можливе через спілку-
вання з Гос подом: молитву, читання 
і вивчення Слова. А також через спіл-
кування з дітьми Його. Про це Павло 
говорить у всіх своїх посланнях..

ВИСНОВОК

Павло пише: «І Він, отож, наста-
новив одних за апос то лів, одних 
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П івлітрова банка томатного соку 
докірливо стояла край столу. 
Однак ми того вечора, ігнорую-

чи корисний продукт від компанії «Чу-
мак», поклали на блюдця по шматку 
пирога. Висококалорійний, некорис-
ний продукт. На ніч. Жах!

– Ви, вузьколобі, зациклилися на 
своїй Біб лії. Хіба не бачите, що мо-
лодь за вами не йде? Подивіться, які 
гаджети існують у наш час! – його рука 
театрально помахала в повітрі остан-
ньою моделлю айфона. – Озирніться 
навколо!

Ми слухняно озирнулися на всі 
боки. Затишна кімната: диван, чайний 
столик, полиці з книгами, велике вік-
но, а за вік ном – міський двір, з якого 
доносилися дитячі голоси.

– Ви лякаєте людей пеклом і гріха-
ми. Не треба цього робити. Страх – це 
гріх. Бачили фільм «Воно»?

Ми не бачили фільму «Воно», але 
чули, що його знято за романом Сті-
вена Кінга про страшного клоуна з на-
мальованим ротом, який нападав на 
дітей.

– Подивіться. Там глибокий 
сенс. Ми – полонені своїх страхів. 
Якщо звільнимося від них, то ста-
немо щасливими і  вічно молоди- 
ми. Якщо не будемо наїдатися. Особ-
ливо на ніч.

Стрілки годинника наближалися 
до 21:00. Ми дружно поклали по дру-
гому шматку пирога. Томатний сік обу-
рено здригнувся в скляній банці.

Промова продовжилася.
– Біб лія по-своєму гарна, але її час 

минув. Зараз, завдяки науці, зокрема 
квантовій фізиці, є  більш досконалі 
знання про вічне життя.

Стало цікаво, особ ли во присутнім 
фізикам. Щоправда, двадцять п'ять 
років тому на лекціях з квантової фі-
зики про потойбічний світ нічого не 
розповідали. Можливо, тепер, через 
чверть століття, у  рамках спецкурсу 
складають іспити на знання тонких 
світів?

– Ми проживаємо багато життів. 
У стані гіпнозу їх можна згадати, зба-
гатитися досвідом минулих століть, 
звертатися до них, як до книг у  біб-
ліотеці. Це новітні досягнення.

– Дозвольте, які ж це новітні досяг-
нення? Це  ж учення про реінкарна-
цію. Найдавніші культи, такі як індуїзм 

повстає ця проблема. Судячи з усьо-
го, ваш батько в  молодості такими 
питаннями не переймався, а в старо-
сті – ще й як! Ісус Хрис тос, всемогутній 
Бог, прийшов на землю в тілі людини. 
Не маючи гріха, помер мученицькою 
смертю. Уявіть, що Його кров – це єди-
на коштовність, яку ми можемо взяти 
з собою за останню межу. Кожен при-
йде до Творця, з кожного Він зажадає 
звіту.

– Саме так! Якраз це я чудово розу-
мію... і боюся.

– Якщо ми повірили в Ісуса за жит-
тя, якщо прагнули пізнати Його, наслі-
дувати Його, то, перейшовши у  віч-
ність, зможемо сказати: «Ось те, що 
оплачує наші злочини» – і вказати на 
кров Хрис та. Ось що означають слова: 
«Він узяв на Себе наші гріхи».

Вона дивилася напружено, нама-
гаючись не пропустити ні слова. І рап-
том щось змінилося в погляді. Він зно-
ву затуманився сльозами, але тепер 
це були сльози радості.

– Я зрозуміла, – майже шепіт.
– Я зрозуміла! – майже крик.
Крик новонародженого.
Бесіда тривала ще кілька хвилин.
– Читайте Біб лію. Вона розповість 

про те, який Він, наш Бог. Чого Він хоче 
від нас. Які ми.

– Я намагалася, але все так незро-
зуміло...

– Почніть читати Євангеліє від 
Луки. Напевно, ви застрягли на пер-
шому розділі Євангелія від Матвія?

– Як ви довідалися? Так, там якісь 
довгі переліки імен.

– Багато що буде незрозумілим 
і  зараз, але ви продовжуйте читати. 
А якщо перед читанням помолитися 
короткою молитвою: «Гос поди, пош-
ли мені розуміння при читанні Слова 
Твого!» – то буде ще краще.

Двері відчинилися, впускаючи 
в  маленьке приміщення нового по-
купця і різноголосся натовпу. Я забра-
ла навіщось куплену книгу, поклала її 
в пакет і пішла до виходу.

– Дякую... – долинуло слідом.
І стало зрозуміло, навіщо я прихо-

дила в магазин.

Надія ОРЛОВА

і буддизм, уже сотні років проповіду-
ють про це.

Виникла незручна пауза: наш опо-
нент явно нічого не знав про таке 
древнє коріння квантової фізики. По-
вагавшись, він уперто сказав:

– Неважливо. Все одно це сучасно, 
а Біб лія – ні.

Дискусія тривала до глибокої ночі. 
Як завжди буває за подібних ситуацій, 
пристрасті розпалювалися, емоції 
зашкалювали, а до єдиної думки так 
і не дійшли. Прірва між двома точка-
ми зору на життя земне і потойбічне 
тільки збільшилася.

Після таких розмов важко звіль-
нитися від нав'язливих думок. Вони 
крутяться в голові, не даючи заснути, 
підказують, як треба було відповісти, 
наводячи на пам'ять все нові й нові 
аргументи. Однак слід визнати, що 
сперечалися ми наосліп, оскільки не  
знали до кінця, про що йде мова,  
не уявляли картину в повному обся-
зі. Адепт нового вчення весь час ци-
тував книгу якогось гіпнотерапевта, 
засновника їхнього руху, і  закликав 

– Я і в церк ві була. Свічки постави-
ла, біля ікони Миколи-угодника посто-
яла. Кажуть, допомагає.

– Допомогло?
Знову похитування головою. Очі 

дедалі більше наповнювалися слізь-
ми.

– Люди якісь метушливі: ділови-
то хрестяться, квапливо кланяються 
і  біжать, усі кудись біжать. Я  навіть 
хреститися не могла, не хотіла так 
само демонстративно щось робити. 
Напевно, я помиляюся, але все якесь 
несправжнє. Ну, мені так здається.

Помовчали. Книга гіпнотерапевта 
лежала на прилавку, що розділяв нас.

– А Біб лію пробували читати?
– Та я не розумію сенсу навіть та-

кої відомої фрази, як «Хрис тос узяв 
на Себе наші гріхи»! – вигукнула про-
давщиця з якимось відчаєм і прихо-
ваним болем.  – Що означає «узяв»? 
Як Він їх узяв? Де взяв? Люди грішать 
постійно, я грішу постійно. Він що – 
підходить, простягає руки й забирає? 
Адже ні! Він не може їх узяти, їх занад-
то багато! І життя на землі не припи-
няється, тому й гріхи не закінчуються. 
Він жив давно і помер давно, а я живу 
зараз і грішу сьогодні, і грішила вчо-
ра, і буду грішити взавтра. Я не можу 
перестати грішити!

Сльози, наповнивши очі по вінця, 
закапали на книгу. Продавщиця, зля-
кавшись, квапливо почала витирати їх 
рукавом. Я стояла, вражена несподі-
ваною сповіддю біля прилавка.

– Мій батько за кілька років до 
смерті став віруючим. Знав усі ікони, 
ходив постійно в  церк ву. Змушував 
мене хрестик носити. Навіщо? Я не ро-
зуміла. Він не міг пояснити. Ну навіщо 
мені хрестик на шиї, якщо я нічого не 
розумію?!

Вона замовкла, відвернувшись 
у  бік багатоголосого світу, який за 
склом метушливо скуповував все, що 
пропонували полки супермаркету.

– Так, усі ми колись помремо. І го-
ловне питання, яке треба вирішити за 
життя, – де будемо проводити вічність. 
І  чим ближче вічність, тим гостріше 

прочитати його видатну працю. І я ви-
рішила придбати «нетлінку».

*  *  *
У кутку супермаркету прилашту-

вався книжковий магазинчик. Шум 
торгового залу сюди майже не долітав, 
хоча крізь скляні стіни було видно, як 
снують із залізними візками покупці, 
жовтими плямами відсвічують кричу-
щі оголошення про знижки, розгулю-
ють роздавальники рекламних листі-
вок у смішних костюмах – смугастий 
тигр, ведмідь-панда і коричнева мав-
почка.

Крім продавця – жінки років п'ят-
десяти п'яти  – у  магазинчику нікого 
не було. Потрібна книга знайшлася 
доволі швидко: вона стояла на полиці 
з написом «Езотерика».

– Думала, товстіша буде! – здивува-
лася я.

Продавщиця винувато глянула на 
мене.

– Зате не гнітюча, – зауважила вона.
– Ви її читали?
– Спробувала. Ви знаєте, я  теж 

цікавлюся подібною літературою. Не-
щодавно почала читати книгу, в якій 
жінка, котра пролежала кілька днів 
у  комі, розповідала, що потрапила 
в пекло. До кінця я не витримала. Там 
описувалися жахливі речі: прямо про 
справжнє пекло, про муки, про чудо-
виськ. Така туга мене охопила – прос-
то жах! Виявляється, за будь-який гріх 
ми несемо покарання. Жінки можуть 
бути покарані за аборти, наприклад...

Продавщиця замовкла, на очі їй 
навернулися сльози. І  тут стався не-
сподіваний поворот.

– А  потім я  почала читати цю,  – 
вона показала на щойно куплену 
мною книгу.

– І як вам?
Явно не бажаючи ображати мене, 

продавщиця спробувала було висло-
вити своє ставлення якомога м’якіше:

– Принаймні, немає такої туги... 
Але я мало прочитала, сторінок п'ять.

– Не знайшли того, що шукали?
Вона мовчки й сумно похитала го-

ловою:
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ДВІ НАЙБІЛЬШІ 
ЗАПОВІДІ

Господь, Ти хочеш, щоби я любила
Тебе всім серцем, силою, душею.
І ближнього, якого б десь зустріла,
Я огорнула ніжністю своєю.

Казати легко – важче це зробити!
Любити всіх далеких дуже просто.
Бо хто порадою не вказує, як жити, – 
Того й не скривдиш словом своїм гострим.

Тож поможи без фальші показати
Життям своїм, ділами,  Боже милий, 
Свою любов Тобі, Господь, і брату,
Щоб в суєті серця не зачерствіли!

ТОМУ ЩО ЛЮБЛЮ  

Для мене ти – все той же хлопчик милий,
Хоча на скронях сивина цвіте
І на обличчі зморшки вже з’явились, – 
Моя любов до тебе лиш росте!

Ціную те «люблю» із простотою,
І погляд твій, й обійми ці міцні.
І мрію бути поряд із тобою
Увесь той час, що Бог дає мені.

Мій дорогий, тобі завжди бажаю
Благословінь, де маєш ти іти.
І хоч яка дорога нас чекає,
Ми разом з Богом можем все пройти.

В Своїй руці трима тебе Всевишній, 
Від зла і бід оберігає Сам.
Не дасть в житті спокуси мати лишні – 
Все на добро, що Він дарує нам.

Господь любити нам заповідав.
Любов до ближніх завжди в серці мати
І всім, кого зустрінемо в житті,
Із радістю любов подарувати.

Любить не лише тих, хто любить нас, – 
Яка за те нам нагорода буде?
Любити й злих, яких, мабуть, не раз 
Образили нещадно рідні люди.

Подай же першим руку у журбі
Чи обійми за плечі співчутливо,
І хай вогонь любові у тобі
Відродить серце, зболене й вразливе.

А раптом зло від когось маєш ти,
То не шукай можливість для відплати.
Поклич Христа тобі допомогти,
Щоб вибачення щире дарувати!

Бо може статись так, що навіть ти
Спіткнешся сам,  життя ж таке мінливе,
Шукатимеш любові, доброти
І розуміння друга співчутливе...

Хай Сам Господь всіх нас благословить,
Бажання дасть завжди просити в Бога
Любові, що всепрощенням горить,
Без неї – неможлива ця дорога!

ПРОШУ БОГА 
ПРО ЛЮБОВ 

ЗАБУТІ ВІРШІ

П О Е З І Я П О Е З І Я

Я  народилась і виросла в хрис- 
тиянській родині. Коли ме ні 
було років 8–9, почала скла-

дати вірші й  пісеньки. Коли на- 
вчалась у  старших класах, займа-
лася художньо-оформлювальною 
діяльністю. Часто при цьому писа-
ла вірші-побажання та привітання.

Мені було років 14, коли вчи-
телька російської мови дала зав-
дання написати твір з історії сво го 
рідного міста. Я  подумала: «А що 
як спробувати написати його у вір-
шованій формі?» Вийшла ціла пое-
ма-сказання.

Років через десять після за-
кінчення школи мені захотілося 
побачитися з  моїми вчителями. 
Мене зустріла та сама вчителька 
російської мови. Вона привітно 
поговорила зі мною і  попросила 

трохи зачекати в  коридорі. Через 
пару хвилин винесла тонкий зе-
лений зошит, дещо пошарпаний. 
Відкривши його, показала мені мій 
твір. «Я досі показую цей зошит усім  
своїм учням як гарний приклад», – 
сказала вчителька. Вона знала, що 
я  хрис тиянка. Мені було приємно, 
що я  залишила хороший приклад 
для інших.

У шістнадцять років у моє життя 
увійшов Гос подь. Вірші наповнили-
ся іншим сенсом і змістом, але пи-
сала я впродовж наступних дев'яти 
років лише зрідка. Збереглося не-
багато. Наступні п'ятнадцять років 
я не писала взагалі.

Поштовхом для написання но-
вого вірша послужила смерть по-
други Тетяночки, яка пішла до Гос-
пода через годину після пологів, 

залишивши сиротами шістьох ді-
тей. Я  написала вірш-молитву. Це 
вірш на основі 91-го псалма. Я  по-
ділилася ним із сестрою з  церк ви. 
Завдяки їй, мої вірші побачили й по-
чули інші люди. А до цього я вважа-
ла, що вони навряд чи комусь ціка-
ві, крім мене і  Бога. Я  не поетеса, 
але в хвилини, коли Гос подь прихо-
дить до мене і  каже якісь важливі 
істини або дає одкровення, вкла- 
дає в серце молитви й прохання до 
Нього, я беру ручку і записую це на 
папері...

Сьогодні я з радістю ділюся тим, 
що мені дає Бог!

Любов БЕРДИШЕВА

ПСАЛОМ 91 

Шипи повсюди – шлях тернистий мій,
Та до мети бажаної простую.
В надії звожу в небо погляд свій,
Хоч як шалено бурі не лютують.

І раптом десь на цім шляху земнім
Зустріну втрат лихую я годину,
І сил не стане йти вперед по нім,
Надія згасне раптом за хвилину...

Ти душу не залиш мою, благаю,
І тінню крил Своїх мене накрий,
Бо лиш в Тобі знов дух мій радість має,
І у тобі Єдинім – МИР святий.

Не знаю я, що ще мене чекає,
Та є потіха, віра і надія,
Бо Той, Хто все завжди на світі знає,
Мої проблеми вирішить зуміє.

Тож хочу я, довірившись, віддати
Усе життя в спасаючі ці руки.
Життя без Тебе – біль, суцільні втрати,
В Тобі – лиш мир в час горя чи розлуки. 

Переклад Олега БЛОЩУКА
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Мал. Наталії ЧЕМИС

І поквапливо відмовився від запро-
шення. Але не від «заморського» фла-
кона, з якого так само поспішно відпив. 
Віддихавшись, швидко знайшовся, що 
збрехати.

– Здалося, що задній борт відій-
шов, ось і затарабанив, – і простягнув 
пляшку постачальнику. – Класна шту-
ка, аж дух перехопило.

– Бери, це твоє, – великодушно доз-
волив той і раптом жорстко: – А може, 
ти злякався? Так скажи, не тягни. На 
твоє місце бажаючих знаєш скільки?

Уславитися боягузом для Блоха 
страшніше, ніж отримати новий строк.

– Ні-ні, погнали. Кажу ж, здалося.
– Ну дивись. А то можемо поверну-

тися. І це... Зігрів залиш на зворотний 
шлях. Увечері морозніше буде. Поїха-
ли, Яшо!

Машина рушила. Сергій сів на під-
логу, щільніше прикрив кожуха і, як 
щойно вибухнув відчаєм, так само враз 
і  заспокоївся. Адже ось усього лише 
ковток, а як благодатно вогненна ріди-
на розтікалася по жилах і налаштову-
вала на спокійний лад.

«Ет, мабуть, довго мені даватиметь-
ся взнаки "рідний дизель",  – сумно 
розмірковував він. – Он як душа в п'яти 
пішла. Так було б від чого, а то на по-
рожньому місці».

А коли без жодної затримки ми-
нули КПП, зовсім духом піднісся. Тут 
же згадалися відчайдушні гулянки до 
армії. Він хоч і не дуже захоплювався 
алкоголем, але все до того котилося. 
Не зумівши після школи вступити до 

П Р О З А П Р О З А

хоч ціле відділення, тільки заїкнися? 
Спробував відігнати думку, але впій-
мав себе на тому, що не зводить очей 
з ящика біля заднього борту. «Що це? 
Нібито списаний насос – в  абсолют-
но новій обрешітці?! Як же від ра зу не 
скумекав?» І  навчений гірким досві-
дом, уже пізнавши мирської підлості, 
похолов від здогадки: він влип у якусь 
аферу й потрібен тільки тому, що буде 
мовчати в  будь-якому випадку. І  зна-
йоме за роки дисбату тремтіння (пе-
редчуття біди), затихле було за ці три 
місяці, пронизало все тіло. «Що  б не 
було всередині ящика: насос або щось 
інше  – це ще НЕРОЗПАКОВАНЕ, це 
нове! Тобто в разі перевірки на тому ж 
КПП... Хоч і рідко, але буває таке, хіба 
мало що спаде постовому на думку. 
Матінко рідна, пропав я! Знову строк!» 
І не роздумуючи більше, пружиною ви-
стрибнув із кожуха, торохнув кулаком 
по кабіні й закричав дико:

– Стій, Яшко! Стій, кажу!
– Ти чого, Сірий? – різко загальму-

вавши, вискочив на підніжку Мітін.
– Замерз хлопець, хіба не бачиш, – 

з'явився з  іншого боку усміхнений 
Резо і  простягнув Сергію чудернаць-
ку плоску пляшечку. – На, тримай ось. 
Польська. Ковтнеш  – ураз зігрієшся. 
А якщо хочеш – гайда в кабіну. Потіс-
нимося.

Веселий, доброзичливий тон збив 
хід думки, змусив засоромитися своєї 
підозрілості: мовляв, ну з чого це я від-
ра зу вдався до крайнощів: «строк», 
«пропав»... «Та нічого не буде, у цього 
спритника все схоплено», – заспокоїв-
ся він.

І Сергій клюнув. А що? День субот-
ній, офіцери роз'їхалися по домівках, 
на зміну заступати лише недільного 
ранку – все за те, що ніхто не помітить. 
Та й Резо з Мітіним так хитро підкоти-
ли, що не відмовитися. Спочатку по-
просили допомогти ящик із якимось 
списаним насосом закинути в  Газ-53, 
а потім уже запропонували «прогуля-
тися в Чуну». Мовляв, ящик такий важ-
кий та громіздкий, що ледве втрьох 

итуація була з  розряду 
«гірше не буває», і рядовий 

Сергій Блох добре розумів її безнадій-
ність. А називалася ця ситуація – «са-
моволка». 

Бувалий читач, який покуштував 
колись принад служби в лавах Радян-
ської армії, звичайно ж, усміхнеться 
і  одразу  ж наговорить «сорок бочок 
арештантів»: мовляв, ач дивина! Та ми 
в ці самоволки шастали свого часу так, 
що тільки дим стояв! Бувало, мовляв, 
і отримаєш пару нарядів, не без цього. 
Ну то біда ця невелика.

Воно, можливо, і  правда, біда не-
велика, якщо ти звичайний строковик, 
а  не прибулий із дисбату штрафник, 
яким був Сергій. Тут уже двома наряда-
ми навряд чи справу буде вичерпано: 
за таку провину – пряма дорога назад 
у «дизель». Головне, що в даній ситуа-
ції йому не було на що сподіватися. І не 
мав на кого.

Утім, все по порядку. У дисбат Сер-
гій потрапив уже будучи «дідом», тоб-
то на третьому році служби. Потрапив 
не сам-один: засуджено було ще троє 
солдатів, яких суд визнав призвідни-
ками масової бійки із застосуванням 
холодної зброї (у хід були пущені ножі). 
Зам'яти справу про бійку в їдальні гар-
нізону не вдалося через поранення 
двох її учасників, і всю роту тоді ледь 
не розформували. Був Сергій або не 
був серед призвідників – у цьому ніко-
му навіть нецікаво було розбиратися. 
У призвідниках у слідчого міг опинити-
ся будь-хто з учасників бійки. Сам Блох 
не вважав себе заводієм, але й не запе-
речував цього через хибне розуміння 
солідарності з  друзями, а  наявність 
у  нього безлічі дисциплінарних стяг-
нень дало суду привід не сумніватися 
щодо цього. В  результаті всі четверо 
вирушили на виправлення в  сумно-
звісний Каштак-45, що під Читою.

заступалися перед начальством: мов-
ляв, не судіть суворо, хлопець «Крим 
і  рим пройшов!». Роботою його теж 
не сильно навантажили, призначив-
ши, в  прямому і  переносному сенсі,  
в  «тепле містечко»  – кочегаром у  ко-
тельню гарнізону. Сергій намагався не 
виділятися з загального середовища, 
був «тихіше від води, нижче від трави» 
і терпляче підраховував дні, що зали-
шалися до дембілю.

Але ось надійшла приваблива про-
позиція від постачальника Резо Гелая 
та його шофера Мітіна «розвіятися». 
Нічого небезпечного в  їхній пропо-
зиції не було: он дехто з «дідів» через 
день мотається в Чуну з лісовозами – 
і нічого! Начальство на це крізь пальці 
дивиться, аби, мовляв, комендантсько-
му взводу не трапився на очі. Та якщо 
й попався, завжди «відмазатися» мож-
на. Тільки май із собою на пляшку для 
патруля – і по всьому. Це як обов'язко-
ва данина з «партизана» (так називають 
тут будбатівців), і вона патрулю набага-
то вигідніша, ніж здавати їх у коменда-
туру. Надто клопітно. Ось і сновигають 
у самоволку ті, хто небоязкий. Зате вже 
розповідей потім  – заслухаєшся! Тут 
тобі й горілочка, і  дівчата, і  всі діла... 
Одне слово, мрія, а  не самоволка! Ні 
дати, ні взяти – гуляй Васю!

у кузов підняли, тож і підсобив би його 
на місці розвантажити. Тут Гелая крут-
нув у пальцях – недбало так! – черво-
неньку купюру, розглянув її на світло  
і, по-свійськи підморгнувши, сунув 
Сергію: тримай, мовляв. У  місті  – на 
дрібні витрати.

Грошей Блох у  руках не тримав, 
вважай, уже чотири роки, а тут – від-
ра зу червонець! Ну як тут не поїдеш!  
Він уже пару разів цілком легально бу-
вав у Чуні, але одна справа, коли ти під 
наглядом, і зовсім інше – сам по собі. 
Тим більше, Яшка запевнив, що «до ве-
чірньої перевірки будемо тут як штик», 
а Резо в будь-якому випадку гаранту-
вав повний захист. У нього, мовляв, усі 
командири «в корешах». І вже в чому 
в чому, а тут він не прибріхував: перед 
ним запобігали навіть вищі офіцери, 
дружинам яких він діставав франтів-
ські імпортні наряди. Про спритність 
цього пекучого брюнета знав, мабуть, 
кожен.

Ну що, погодився Сергій. Погодив-
ся, забувши про всі свої страхи і зарі-
кання уникати до дембілю найменшо-
го ризику. Не зупинило навіть те, що 
їхати треба було в  кузові: справний 
кожух, що дав Гелая, зняв і це питання. 
Та й доволі тепла погода ніби підштов-
хувала до поїздки. Однак ледь зникла 
з очей остання казарма гарнізону, як 
одразу ж укралось у свідомість неясне 
занепокоєння: навіщо? Навіщо Резо 
знадобилося вмовляти його, якщо 
будь-який офіцер послав би з  ним 

Два роки, проведені в тих умовах, 
кардинально змінили хлопця: з весе-
лого й  безтурботного юнака він пе-
ретворився на похмурого, не сказати 
щоб злобного, але гранично замкну-
того. Всі в армії знають або, принаймні, 
чули, що служба штрафника – «не цу-
кор». Знають, що це та сама в'язниця, 
якщо не гірше. Тому в будбаті, де дове-
лося дослужувати рік, що залишався 
(термін в дисбаті, за рідким винятком, 
не зараховується в армійський стаж), 
його жаліли і, якщо траплялось якесь 
дрібне порушення, сержанти навіть 
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інституту, толком ніде не працював: 
півтора роки бігав з  одного місця на 
інше і лише на будівництві, куди при-
вів його батько, затримався на півроку. 
Але там-от якраз і почав усе більше ви-
пивати. Причому за такою наростаю-
чою (жодна пиятика в бригаді без ньо-
го не обходилася!), що змусило батька, 
інваліда, героя-фронтовика, клопота-
ти про якомога скоріше відправлення 
сина в армію.

– Уже вона перекує лобуря,  – за-
певняв він матір, яка несміливо запе-
речувала. – Там йому дурість із голови 
виб'ють. Ди виш ся – і набереться розу-
му. Поступливим стане.

Та не збулася надія, не став син 
слухняним. Зате збулися голосіння ма-
тері, що «пропаде він там зі своїм го-
нором». І ніби напророчила: пропасти 
він, щоправда, не пропав, але в дисба-
ті опинився. І саме через свій гонор. 
По суті, адже сам на строк напросився, 
бо ні в яких призвідниках бійки не був, 
але виглядати невинно засудженим 
героєм – ой як хотілося. Щоб потім, як 
у модних на той час фільмах, усі діз-
налися, як несправедливо учинили 
з ним, – і покаялися. А він... він би на 
них усіх зверхньо, з презирством ди-
вився. Потім би пробачив. Про те, чим 
загрожує вирок і що за ним буде, якось 

мати переживала, а батька такий обо-
рот хіба що не обрадував: добре, мов-
ляв, хоч у жигани не подався, як багато 
його однолітків. «А що від пережитків 
твоїх відсахнувся, так це не страш-
но», – міркував він.

Виявилося – страшно! Минув час – 
і виявилося. Сергій навіть знав чому: 
це Бог зняв Свій захист із того, хто 
віддалився від Нього. Занадто добре 
пам'ятав він слова мами, що Бог – при-
становище і захист для тих, хто покла-
дається на Нього. А ті, що віддаляються 
від Бога, – гинуть.

Здається, до такого висновку дій-
шов і батько. Інакше чим пояснити, що 
був він уже з матір'ю в церк ві. Про це 
Сергій дізнався з недавнього їхнього 
листа.

Він так поринув у  спогади, що не 
помітив, як прибули в  Жовтневий. 
Вони швидко скинули ящик на якихось 
складах, і Резо усамітнився з завскла-
дом щось оформляти. А  Мітін виїхав 
за ворота, там завернув у перший же 
провулок і заглушив мотор.

– Ось, тримай, – сунув Сергію п'я-
тірку. – Це тобі кацо ще на молочишко 
викроїв. Та бери, бери, не соромся!

 – Мені за що? – злякано відсахнув-
ся Блох.

Умить повернулися всі дорожні 
страхи, і защеміло, засмоктало під ло-
жечкою.

– А на дембіль гроші не потрібні? 
Ти ж у кочегарці навіть на валізу путню 
не заробиш. Що, так із речовим мішком 
і поїдеш? – зверхньо посміхнувся Яків і, 
хоч і мимоволі, але підтвердив побою-
вання. – Резо просто так не платить. Це 
означає, що й наступного разу візьме 
тебе, але вже офіційно, зі звільненням. 
О, брате, не тушуйся: він усе може. Да, 
ось так треба вміти жити! – цокнув язи-
ком, не приховуючи захоплення, але 
в голосі між тим чулися нотки заздро-
сті. – Ні, ти прикинь: один рейс – і моя 
місячна зарплата у нього в кишені! – 
і  одразу  ж схаменувся:  – Але про це 
ні гу-гу, зрозумів? Коротше, я зара до 
Резо, а ти це... посидь тут, поки повер-
немося. Може, щось іще завантажи-
мо – і назад. По дорозі в Чуну заскочи-
мо, як і обіцяв.

Мітін відкрив дверцята і вже з під-
ніжки запропонував:

– Можеш прогулятися селищем. 
Магазин он поруч, коли що. Дорогу 
знаєш?

– Та я  був уже тут. Пройдуся, зви-
чайно, чого сидіти.

– Ось і гарнюньо. А то тут і запитати 
нема в кого. І це... півгодини, не більше.

«Не буде наступного разу, тільки б 
сьогодні все обій шло ся,  – повільно 
крокуючи до магазину по безлюдній 
вулиці, переконував себе Блох, але 
переконував якось не дуже твердо. – 
А гроші ж і справді потрібні! Не їхати ж 
додому без копійки в кишені. У коче-
гарці після всіх відрахувань іще й вин-
ним залишишся».

І раптом знайшовся: «Піду ліс вали-
ти і зароблю! Чим я гірше від інших?»

Ця проста істина була як осяяння, 
і він навіть зупинився в подиві: мов-
ляв, як же це ніколи раніше не прихо-
дило в голову? Повеселішав від гарної 
думки, розвернувся і бадьоро рушив 
назад, немов підганяючи час: «Зав-
тра ж поговорю з ротним. Дозволить. 
На моє ж місце бажаючих хоч відбав-
ляй!»

Бажання підкріпив сигнал газика, 
що несподівано пролунав. «Скоріше, 
скоріше в  казарму! Взавтра буде все 
інакше!» – бурмотів уже на бігу і як уко-
паний зупинився, тільки тепер розгле-
дівши поруч із машиною міліціонера.

Віталій ПОЛОЗОВ

– Проходь, проходь, солдате, – не-
вдоволено буркнув той. – Не заважай 
тут.

– А...  – заїкнувся було Сергій, але 
проковтнув слово і  в розгубленості 
здав назад.

Мітін, який стояв до нього впівобер-
та, подав із-за спини знак рукою, що за-
кликав його змитися. А коли побачив, 
як двоє інших мужиків саджають Резо 
в міліцейський «бобик», що стояв біля 
тих самих складів, спочатку повільно, 
а потім щодуху кинувся навтьоки.

Давно не бігав він так жваво. «Тіль-
ки б не погналися, тільки б не наздог-
нали!» – стукало у скронях. І коли серце 
вже ладне було вистрибнути з грудей, 
перевів дух. Озирнувся. Селище так 
і залишилося безлюдним. Ніхто за ним 
не гнався. Все ж пірнув у вузький про-
хід між двома огорожами.

«Влип кацо. Ось тобі і "вміє жити"!» –  
абстрактно промайнуло у свідомості. 
Абстрактно, тому що сумнівів, що той 
викрутиться, навіть не виникло. Чого 
не скажеш про Сергія, якби опинився 
в  машині. Так, без сумніву, пощасти-
ло. Але тепер вибиратися з  ситуації 
доведеться самому. А  як? Через річ-
ки не підеш – це означає прямісінько 

О дного разу вчителька початкових класів запро-
понувала дітям написати твір на тему: «Про що б 
я хотів попросити Бога».

Увечері, перевіряючи зошити, вона натрапила на твір, 
який її дуже засмутив. З роботи прийшов чоловік і поба-
чив, що вона плаче.

– Що трапилося? – запитав він.
– Читай! – сказала вона і простягла йому твір.
Текст був наступний:

«Гос поди, сьогодні прошу Тебе про дещо особ ли ве: пе-
ретвори мене на телевізор! Я хочу зайняти його місце, 
жити, як живе телевізор у  нашому домі. Хочу збирати 
сім'ю навколо себе. Хочу, щоб мене слухали, не переби-
ваючи й не ставлячи запитань, коли я говорю. Хочу бути 
в  центрі уваги. Щоб мною займалися, турбувалися, як 
про телеві зор, коли він перестає працювати. Хочу спіл-
куватися з татом, коли він повертається додому навіть 
утомлений. Щоб моя мама не пробігала повз мене, а йшла 
до мене, коли їй сумно. Хочу, щоб хоч іноді мої батьки від-
кладали свої справи й проводили час зі мною. Боже, я не 
прошу про багато що... Я лише хочу жити, як наш теле
візор».

– Який жах! Бідолашний хлопчик! – вигукнув чоловік 
учительки. – Що ж це за батьки такі?!

Вона ж зі сльозами на очах відповіла:
 – Це твір нашого сина…

Джерело: Bible-facts.ru

в комендатуру. А тільки на тому березі 
можна впіймати попутку.

І навалилася несвідома туга: що 
тепер? І запізнілі самому собі докори: 
«Навіщо поїхав? Адже зрозумів усе, 
вистрибнути хотів!» І закрутилися по-
хмурі видіння дисбатівського плацу, 
і ось він, голос старшини Вербицького, 
як піднесений: «Лівою, лівою! А рряз, 
а  рряз, а  ряз-два-три-и. Вище ногу, 
Блох, щоб ти здох! А рряз... А ти думав – 
що? У-у, шакал, тут тобі не там!»

 Обхопив Сергій голову руками, 
заскиглив. Тонко, тужливо. Без сліз. 
«Що ж я накоїв, Гос поди... Що? Гос поди? 
Ну так, Бог. Мама писала, що просить 
Його за мене і вірить, що Він почує... Чи 
почує?»

Підкосилися ноги, шубовснув у сніг 
на коліна і, ще не зовсім розуміючи, що 
молиться, заховав обличчя в долонях: 
«Допоможи, Гос поди! Допоможи, якщо 
Ти є. Прости й помилуй! Вік буду Тобі 
молитися».

І немов відняв хтось його руки від 
обличчя, торкнувся легким, ніжним по-
дувом, від якого все його єство випов-
нилося якоюсь неземною добротою. 
І  застиг у  нестримному бажанні про-
довжити якомога довше це відчуття 

і не думав, а коли схаменувся, було пі-
зно. Реальність виявилася настільки 
жорстокою, що забув про геройство 
і мріяв лише про те, щоб скоріше по-
вернутися додому. Не минало й дня, 
щоб не згадував умовлянь матері за-
лишити розгульне життя. Адже в ди-
тинстві ходив із нею до церк ви і  по-
добалося йому там, але підріс  – і  як 
відрубало. Не піду  – і  все тут! Дуже 

невідомого йому досі щастя. Невідо-
мого, але зрозумів, звідки воно вихо-
дить. І від Кого.

– Що з тобою, рідненький? – спів-
чутливо торкнула його за плече бабу-
ся, що непомітно підійшла. – Часом не 
занедужав?

– Ні, бабусю. Здається, навпаки, ви-
дужав, – винувато пробурмотів Сергій.

– То чому ж плачеш, га?
– Від радості це, бабусю,  – змах-

нув він сльози і, хитнувши головою, 
посміхнувся широко. – Радість у мене 
нині вийшла!  – І... пішов просто очі... 
Просто пішов, впевнений у своєму спа-
сінні. Поки що в цій ситуації.

(Продовження у наступному номері)
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Т Е Р И Т О Р І Я  В І Р И

А  Всевишній тихенько каже моєму 
серцю: «Павле, син мій коханий, а як 
же твоє бажання розповісти хлопцям 
Євангеліє? Хто їм, нещасним, скаже 
про любов і спасіння Хрис тове?»

І в мою свідомість упливають дум-
ки: «Гос поди, та Ти ж залишив свіжість 
Неба, славу раю і  прийшов у  наш 
грішний світ, де повно бруду, болю, 
смороду, підлості, гидоти, туги й смер-
ті. Ти це зробив заради нас і нашого 
спасіння! І невже я не можу трошки 
потерпіти заради Тебе і Євангелія?! 
Гос поди, тільки дай мені терпіння ви-
тримати це пекло!» І Бог дав – відпу-
стило. Невдовзі нашу палату добряче 
провітрило: двері були прочинені, 
а вікна – діряві.

Але це було ще не все. Годині о дру-
гій ночі пролунав «бій». Як у Пушкі-
на: «І грянув бій, Полтавський бій...» 
Я різко прокинувся від моторошного 
крику сусіда: «Вогонь, вогонь, вогонь! 

а  пити і  їсти хочеться. Пішли вони 
з другом по селищу залізо збирати. 
Щоб, продавши металобрухт, виручи-
ти трохи грошей. Гос подар одного ба-
гатого будинку вискочив з рушницею 
і вистрілив по ногах нашому Льоші, 
думаючи, що це вони в нього з садиби 
залізну огорожу стягли. Ноги у Льохи 
сильно дробом посікло, а пальців на 
правій нозі наче й не було. А в хлоп-
ця руки-то золоті. За молодості його 
Електроником звали, голова добре 
кумекала в електротехніці. Усе сели-
ще тягнуло до нього на ремонт прий-
мачі та телевізори. Розплачувалися 
спиртним – і Льоха спився.

А головним у  нашій палаті був 
Саньок, який п'яний переходив трасу 
в недозволеному місці. Його на ве-
ликій швидкості збив крутий джип – 
ударив і  помчав, навіть не загаль-
мувавши. Лежить бідолаха в лікарні 
вже кілька місяців, безрідний, увесь 

Павло МИНАЄВ

це називається ПТС  – посттравма-
тичний синдром. Ми почали нашого 
Льоху-танкіста називати Гудеріаном. 
Був у німців такий відомий генерал 
танкових військ під час Другої світо-
вої війни.

Уранці в  нашу палату почалося 
паломництво. Йшли і йшли мої рід-
ні, брати і  сестри по вірі провідати 
мене. Черга в палату, як у мавзолей, 
двері просто не зачинялися. Принес-
ли передачок неміряно. У регіоні йде 
війна, дефіцит продуктів харчуван-
ня, а мій столик від їжі прогинається. 
Любов Божа, явлена через них до 
недостойного і багатогрішного раба 
Божого Павла, вразила мене до сліз. 
І не тільки мене: цей потік благодаті 
був потужним свідченням слави Бога, 
торжеством євангельської віри і жит-
тя Церк ви Хрис тової. (Особливо ста-
рався мій син Денис. Він зворушливо 
служив мені, лежачому, багато днів. 
Спасибі тобі велике, синку! Нехай 
Небо віддячить тобі з надлишком! А я 
ніколи цього не забуду.)

Якось так вийшло, що в нашій па-
латі я перший звівся на ноги і почав 
служити моїм товаришам по нещастю. 
Це не я такий хороший, це Бог мене 
напоумив. Як казав апос то л Павло: 
«Не я, а благодать Божа, яка в мені». 
Лікарняна їжа була мізерна, і я почав 
кип'ятити чай і підгодовувати бутер-
бродами всю нашу палату, благо про-
дуктів на всіх вистачало. Смиренно 
служу хлопцям, багато читаю Біб лію, 
класику світової літератури, а вран-
ці і ввечері голосно молюся Гос поду 
Богу, співаю пісні духовні. (Думаю:  
«А чого це я маю соромитися Гос пода 
мого?!») Палата затихала в цей час, 
слухала. А за пару днів ми вже всією 
палатою повторювали «Отче наш». 
І полинув благодатний потік запитань 
і відповідей. Ми з хлопцями дружно 
розмовляли про Бога, про Хрис та, про 
сенс життя, про віру, покаяння, спасін-
ня. Про благодать! Серця хлопців від-
кривалися Євангелію, а я... а я мало не 
плакав від щастя.

Р. S. Я досі згадую цих хлопців у сво-
їх молитвах. Помоліться, будь ласка, 
і ви про них: про Сашка-автоматника, 
Сергія-старателя і  Льоху-танкіста. 
Гос поди, спаси їхні душі!

Т Е Р И Т О Р І Я  В І Р И

Н апередодні Різдва 2015 року, 
у воєнний час, на мене чека-
ла друга хірургічна операція. 

З гірким гумором я називав її «збо-
ром металобрухту». Річ у тім, що мою 
колінну чашечку, розбиту вщент після 
автомобільної аварії в травні того ж 
року, хірурги зібрали й  з'єднали за 
допомогою сталевих спиць і нержаві-
ючого дроту. Це середньовічний ме-
тод, у цивілізованому світі так уже не 
роблять, але я й від цього був радий. 
Коли мене оперували, вирувала війна, 
вулицями міста йшли танки, гриміло 
так, що будинки підстрибували. Лікарі 
старалися, і в них вийшло, вони – ге-
рої. Гос поди, спаси їхні душі!

Як мені сказав хірург, настав час 
видалити весь метал із колінної ча-
шечки, оскільки його тривале перебу-
вання там некорисне. Треба, так тре-
ба, і ось я їду в лікарню «здаватися» 
лікарям. Муки тяжкі! Так не хочеться 
знову місяць лежати лежнем при 
моїй непосидючій вдачі. Була в мене 
можливість лягти в  палату кращу, 
комфортнішу (статус і ресурси дозво-
ляли – спасибі Небу і друзям по вірі). 
Але, Гос поди, я ж там завию від самот-
ності! Внутрішньо кажу Небу: «Боже, 
хочу бути корисним Тобі і лежачим, 

у  клініці буду розповідати хворим 
Твоє рятівне Євангеліє. В яку палату 
Ти мене покладеш, так тому й бути. 
Прийму, Гос поди, як від Тебе».

Поклали мене в палату номер 12 
(цифра  ж яка!). Після операції за-
возять мене в неї обережно на каталці 
медсестри, в білому одязі, «яко анге-
ли». Бачу – хлопець лежить на ліжку, 
зарослий, у бинтах увесь – від маківки 
голови до підошви ніг, а обидві ноги 
його стирчать вгору на розтяжках, 
як зенітки. Вітаюся, представляюся 
Павлом, священником євангельської 
церк ви, і наполегливо прошу в палаті 
не лаятися матом. Цього я просто не 
виношу. Хлопець трохи зніяковів від 
такого дивного прохання, помовчав, 
а потім несміливо запитав:

 – Отець Павло, а... палити можна?
Я зрадів – спрацювало. Озирнув-

ся на всі боки – жах який! Я дійсно 
«потрапив»: стіни в  палаті обдерті, 
ліжка вбиті, білизна драна, в підлозі – 
дірки, скло у вікнах добряче побите. 
Тьмяне світло лампочки під стелею 
ледь висвітлює цю похмуру картину. 

А  за вікнами лікарні – війна, глухо 
гупає канонада. Просто чорно-біле 
кіно. Машина часу існує, тебе немов 
перемістили в  страшний час Другої 
світової.

*  *  *
До ночі палата наповнилася «ліж-

ковими» – колоритні персонажі, ска-
жу вам. Першим привезли Серьо-
гу-старателя, худорлявого хлопця 
років тридцяти п'яти, з  бігаючими 
очима і хворобливим, пом'ятим ал-
коголем обличчям. Хлопець при гро-
шах, вахтовик, літає на північ Росії, 
трактористом на золотих копальнях 
працює. Його, місцевого селищного 
авторитета, підлітки сьогодні штрик-
нули ножем в  стегно в п'яній бійці. 
Нове покоління піднімається – росте 
молодь!

Останнім в палату завезли моло-
дого чоловіка на ім'я Льоха. У нього 
обидві ноги були замотані бинтами 
до колін, і рани сильно кровили. Він, 
як і всі ми, розповів нам причину сво-
їх гірких бід. Війна йде, роботи немає, 

поламаний. Він спромігся запам'ятати 
номер машини, але все марно. Ніхто 
нікого не шукає – час лихий, безза-
конний. Він, до речі, теж устиг із авто-
матом побігати, повоювати.

«Гарна компанія» – промайнуло 
в моїй свідомості. У палату повільно 
заповзали тужливі сутінки. А вночі ту-
пий, далекий біль не давав належним 
чином заснути. Я дрімав. Десь о пер-
шій годині ночі почалася «димова 
атака» – покалічені хлопці дружно за-
палили. До них повернувся біль, зне-
болюючі перестали діяти. У  кімна ті 
дим стояв стовпом, і я реально почав 
задихатися. Гіркий тютюновий дим 
уже дістався до моєї печінки. А я ж – 
лежачий, не можу вийти на свіже по- 
вітря. І так на душі тоскно стало, хоч 
вий. І я внутрішньо кричу: «Гос поди, 
я вже не мо-жу! Не можу, Гос поди, до- 
сить! Переведи мене, будь ласка, 
в іншу палату. Ти ж знаєш, я з дитин-
ства ненавиджу тютюновий дим. (Як 
апос то л Петро молився в  книзі Дій 
апос то лів: «Гос поди… ніколи не їв 
я нічого огидного чи то нечистого!») 

Впере-е-е-е-е-д! Башту повертай, во-
го-о-онь, вого-о-онь»! Так тривало 
кілька довгих хвилин. Потім наш Льо-
ха (так, це був він) поступово замовк 
і до ранку спав спокійно.

А вранці він винувато, тихим голо-
сом повідав нам свою сумну історію. 
На початку війни на Донбасі його, п'я-
ного, за порушення комендантської 
години зупинив військовий патруль. 
Привезли в комендатуру, добряче по- 
били й допитали. Дізнавшись, що він 
у Радянській армії служив танкістом, 
посадили на танк. Шість місяців він 
був механіком-водієм, брав участь 
у жорстоких боях. Лупили вони з усієї  
дурі з  гармати і солдатиків на гусе-
ниці свого танка намотували. Не хо-
тів він воювати – змусили. Потім наш 
Льоха сильно запив від горя, і вигна-
ли його бойовики з батальйону. Але, 
на жаль, війна для нього не закін-
чилася, вона триває всередині його 
свідомості: фантомні болі за минулі 
гріхи. І  ночами ця війна вихлюпу-
ється моторошними кошмарами, як 
лава з жерла вулкану. По-науковому 
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погодилося дотримуватися абсолютної істини. 
Мені незрозуміло, як можна вихваляти спосіб мис-
лення, який має такі жахливі наслідки на практиці.

4. Пасивність нової толерантності
Так, ти допускаєш різні способи мислення. Але 

до чого призводить така толерантність? І  до чого 
веде моя (фундаменталістська – у  твоїх очах) віра 
в Ісуса? Як нова толерантність допомагає бороти-
ся з несправедливістю і лихом у цьому світі? Якщо 
наслідком моєї єдиної віри в Ісуса є те, що любов 
до Спасителя спонукає мене йти в  найжахливіші 
нетрі цього світу, якщо моя абсолютна істина нака-
зує мені любити навіть моїх ворогів, то чим тоді ти 
можеш дорікнути мені? А якщо ця твоя толерант-
ність веде до того, що ти, хоч і  приймаєш майже 
будь-яку спрямованість думки, але врешті-решт 
байдуже спостерігаєш, як гинуть люди, тоді я  за-
питую себе, що краще: проста віра, яка зобов'язує 
мене любити ближнього, або прогресивна толе-
рантність, яка, допускаючи будь-які точки зору, 
при цьому тяжіє до невизначеності і не бореться 
з несправедливістю?

Даніель Бекінг, заступник головного редакто-
ра газети «Більд» (Bild), у 2010 році полетів на Гаїті, 
щоб зробити репортаж про жахливий землетрус, 
під час якого загинуло понад 300 тисяч осіб. Однак 
у всьому цьому жаху він побачив щось, що змусило 
його почати шукати Ісуса. Він став свідком того, як 
хрис тияни зі своєю довірою до Бога і любов'ю до 
ближнього принесли світло в морок, який панував 
там. Вони приїхали з різних країн і надавали доб-
ровільну допомогу тим, хто більше від усіх на неї 
потребував. Їхнє милосердя, спокій, сила, заснова-
на на вірі, справили на нього таке сильне вражен-
ня, що він врешті-решт прий няв рішення залиши-
ти свій толерантний (на той момент) світогляд на 
користь віри в Спасителя Ісуса Хрис та.

Хто ризикує йти до наркоманів, алкоголіків, зло-
чинців у нашому суспільстві, щоб дати їм надію там, 
де, здавалося б, уже немає жодної надії? У більшо-
сті випадків це люди, які йдуть за Ісусом Хрис том. 
Спонукані Його любов'ю, вони присвячують своє 
життя стражденним.

І тому я  запитую в  тебе: що краще  – толерант-
ність, яка приймає будь-яку думку, але при цьому 
здебільшого пасивно спостерігає за подіями в сві-
ті, чи віра в абсолютну істину, що спонукає любити 
кожну людину (незалежно від її переконань і віри) 
і служити їй?

Бажаю і  молюся, щоб ти був чесний стосовно 
самого себе і Бога і виявив готовність чесно проа-
налізувати свою позицію.

З любов'ю, твій тато
Лист занепокоєного батька до сина (вільний 

переказ).

з  ними, розвінчує цю толерант-
ність, показуючи її як фарс чи 
псевдотолерантність. Хіба на-
справді ти не виказуєш терпи-
мість тільки по відношенню до 
думок, які не ставлять під сумнів 
твою концепцію толерантності?

3. Наслідки нової толерантності
Наприклад, від нас очікується, 

що ми повинні приймати будь-яку 
думку. Якщо вагітна жінка вважає, 
що дитина в  її утробі принесе їй 

Дорогий сину! 

Останнім часом між нами ча-
сто траплялися сварки на під-
ставі відмінностей наших сві-
тоглядів. При цьому ти дорікав 
мені тим, що я – сектант, нетоле-
рантна людина. Себе самого ти 
вважаєш прогресивним і  віль-
нодумцем. Для тебе (і більшості  
сучасних людей) толерантність 
означає прий няття будь-якого 
іншого способу мислення.

З одного боку, мені подоба-
ється, що ти так рішуче захи-
щаєш свою позицію. З  іншого  – 
я  сподіваюся, що ти дійсно на-
стільки вільний у своїх думках, як 
ти це проголошуєш. Буду радий, 
якщо ти неупереджено, критич-
но й мужньо продовжиш відсто-
ювати свою позицію, навіть якщо 
вона не відповідає загальнопо-
ширеним думкам.

що ставлять гірке за солодке, а солодке – за гірке!»  
(Іс. 5:20).

2. Логічна непослідовність нової  
толерант ності

Я помітив, як агресивно і з осудом ти реагуєш 
останнім часом на мою переконаність у  тому, що 
є  тільки одна абсолютна істина і  що віра в  Ісуса 
Хрис та – єдиний шлях до спасіння.

Таке різке засудження так званих консерва-
торів  – поширена ознака прогресивних і  толе-
рантних, у  твоєму розумінні слова, людей. Але 
тим самим ти підриваєш так шановану тобою 
толерантність. Толерантність, у  твоєму розумін-
ні, означає прояв поваги до переконань, які роз-
ходяться з  твоїми. Якщо потрібно бути терпимим 
до будь-якого способу мислення, то повинна бути 
дозволена і моя віра в існування однієї абсолютної 
істини. Однак той факт, що ти (і багато інших) до-
волі різко засуджуєш такі переконання і борешся 

З журналу Ethos, 9/2019
Переклад з німецької Марії ВІНС

істина все  ж існують, то прихильники нової то-
лерантності припускаються фатальної помилки. 
Адже в  такому разі правильним є  те, що вважає 
правильним Бог, а неправильним те, що Він засу- 

джує. У  результаті на кожного, хто пручається цій 
абсолютній істині, поширюється вирок, виголоше-
ний у  5-му розділі Книги пророка Ісаї: «Горе тим, 
що зло називають добром, а  добро  – злом, що 
ставлять темноту за світло, а  світло  – за темряву, 

більше неприємностей, ніж ко-
ристі, то з  цією думкою слід ра-
хуватися. Отже, вона має право 
зробити аборт і перервати нена-
роджене життя. Так, у  2017 році 
в  Німеччині було перервано по-
над 101 200 вагітностей.

Ти знайомий із моделлю  
ембріона і  бачив, що в  нього 
вже сформовані навіть вушка 
і  пальчики рук і  ніг. Ти знаєш, 
якої стадії розвитку вже дося-
гло це життя, яке дозволяється 
перервати. Проблема в  тому, 
що ембріон в  утробі матері не 
може сказати щось на свій за-
хист. Тобто в  цьому питанні 
вважається прий нятною тіль-
ки думка однієї зі сторін. Я  вва-
жаю практику абортів злочи-
ном, який можна було б негайно 
припинити, якби суспільство 

Дозволь мені викласти чоти-
ри пункти на обґрунтування того, 
чому я  вважаю неправильним 
любе тобі толерантне мислення 
і  заперечення тобою абсолют-
них істин.

1. Велика небезпека нової 
толерантності

Будь-яка теорія затверджуєть-
ся за умови істинності основних 
припущень, на яких вона базу-
ється. Нова толерантність ви-
ходить із відсутності абсолют-
них мірил і, отже, рівноцінності 
всіх способів мислення і  життя 
(за умови, що вони не шкодять 
суспільству).

Але якщо описаний у  Біб лії 
Бог і пов'язана з цим абсолютна 
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перед усім Божим народом: «Ми не-
чисті, ми згрішили і в такому стані не 
можемо постати перед Богом; усві-
домлюючи свою провину, ми прихо-
димо до жертовника і  покладаємо 
руки на голову невинної тварини; 
ми повинні померти, як помирає ця 
тварина, проте ми переносимо свою 
провину на цю жертву, і вона несе по-
карання замість нас і  вмирає за нас; 
і тепер, коли жертва усунула наші грі-
хи, ми маємо доступ до Бога». Цю іс-
тину сповіщала кожна жертва за гріх, 
принесена в Ізраїлі.

Жертву за гріх, подібну до вище-
згаданої, повинні при нес ти й ми при 
нашому відродженні. На прикладі об-
мивання майбутніх священників Бог 
показав нам, що ми теж нечисті. При-
носячи жертви, ми визнаємо перед 

Богом, що дійсно нечисті, що вирок, 
винесений нам, справедливий і  ми 
потребуємо прощення гріхів. Нашим 
жертовним Агнцем є  Хрис тос! Коли 
Іван Хреститель побачив Ісуса, що 
йшов до нього, він сказав своїм уч-
ням: «Оце Агнець Божий, що на Себе 
гріх світу бере» (Ів. 1:29).

Нам необхідно підійти до цього 
жертовного Агнця, покласти руки 
Йому на голову і визнати, що ми згрі-
шили і маємо померти; але Він прий-
няв на Себе наше безчестя і помер за-
мість нас. Тепер, завдяки Його смерті, 
ми отримали доступ до Бога.

Після спокутної смерті Хрис та 
Голгофа стала тим місцем, де ми мо-
жемо вступити в спілкування з Богом 
і  де Він говорить до нас. Біля хреста 
грішник приймає рішення – зверну-
тися йому до Бога чи залишитися без 
Нього, прирікаючи себе тим самим на 
довічне засудження.

Кожний народжений від плоті не-
одмінно потрапляє на Божий суд. Хто 
пройде повз хрест, де відбувся суд 
над «старим Адамом», той ніколи не 
знайде живого спілкування з  Богом, 
навіть якщо й  буде вважати себе ві-
руючим. Усі новозавітні священники, 
які нині служать Володарю всесвіту, 
колись підійшли до хреста і  отрима-
ли через Хрис та можливість прийти 
до Бога.

ЖЕРТВА
ЦІЛОСПАЛЕННЯ

Після жертви за гріх приносилася 
жертва цілоспалення. «І привів він 
барана цілопалення, і поклали Аарон 
та сини його руки свої на голову ба-
рана» (Лев. 8:18). Ця жертва свідчила 
про те, що люди, які приносять її, ціл-
ковито віддають себе Богові. Жертву 
клали на жертовник цілою і спалюва-
ли. Вона повністю належала Гос поду. 
Цією жертвою Гос подь ні з ким не ді-
лився. Аарон і його сини при посвя-
ченні їх на священницьке служіння 
повинні були при нес ти і таку жертву. 

Мойсеєві. Того  ж хоче досягти Бог 
і при нашому відродженні. Він не тіль-
ки хоче очистити нас від гріхів, але 
й  відокремити нас для Себе, ставши 
Гос подом нашого життя, щоб наше 
життя стало посудиною, переданою 
в Його розпорядження.

Вибрана тварина не могла стати 
жертвою цілоспалення, якщо її не 
позбавити життя. Ми можемо віддати 
себе Богові, якщо наша стара приро-
да помре. Якщо наше життя відтепер 
належить Йому, то плотського Адама 
необхідно буде забити. Зробити це 
нелегко, але тільки так можна скушту-
вати велике блаженство – воскресну-
ти з Хрис том для нового життя, того, 
яке належить Богу. Про Хрис та апос-
то л Павло пише: «Бо що вмер Він, то 
один раз умер для гріха, а  що живе, 
то для Бога живе». І  далі додає: «Так 
само ж і ви вважайте себе за мертвих 
для гріха й за живих для Бога в Хрис-
ті Ісусі, Гос поді нашім» (Рим. 6:10–11).

ЖЕРТВА ПОСВЯТИ

Нарешті Аарон і  його сини при-
несли жертву посвяти. Ця жертва оз-
начала служіння Богу і  спілкування 
з  Ним. Через покладання рук Аарон 
і  його сини знову ототожнили себе 
з  жертвою. Потім обраного барана 
закололи, і  Мойсей кров'ю його по-
мазав праве вухо, великий палець 
правої руки та  великий палець пра-
вої ноги Аарона і  його синів. За до-
помогою цієї жертви вони оголосили 
себе готовими до служіння, до якого 
закликав їх Бог. Гос подь велів Мой-
сеєві помазати жертовною кров'ю ті 
частини тіла Аарона і  його синів, які 
найбільше мали бути задіяні в служін-
ні: вухо має чути голос Бога і прийма-
ти Його веління; рука повинна бути 
щедрою, щоб служити в стані людям 
тими дарами, які отримує в  святи-
лищі; ноги повинні мати силу, щоб 
ходити виключно Божими шляхами. 
Однак знайти вухо, що ясно чує, чисті 
руки й ноги, що твердо стоять в істи-
ні, можливо лише через кроплення 
кров'ю. Саме у  такий спосіб майбут-
ній священник знаходив Божу силу. 
Адже джерело сили для його життя 
і  служіння знаходилося не в  людині, 
а в Богові!

Чи розуміємо ми глибоке значен-
ня цього помазання кров'ю? Так Бог 

У попередній бесіді ми на 
прикладі посвяти на слу-
жіння розглянули Божу сто-
рону нашого відродження. 

Однак у  нього є  й людська сторона, 
і її можна побачити в тому, що робили 
майбутні служителі при посвяченні.

Спасіння, яке починається з  від-
родження, не має нічого спільного 
з  насильством над особистістю лю-
дини, воно завжди відбувається з  її 
внутрішньої злагоди. Навіть у випад-
ку з Савлом Бог зробив Свою справу 
лише після того, як майбутній апос-
то л запитав: «Гос поди, що хочеш, щоб 
робив?»

Після того як Аарон і  його сини 
були омиті, одягнені та помазані, вони 
мали щось зробити, а саме – предста-
вити Богові три жертви: жертву за 

гріх, цілоспалення та посвячення. Че-
рез дії, вчинені Мойсеєм, Бог говорив 
зі священниками, а вони, в свою чергу, 
повинні були вступити з Ним у спілку-
вання за допомогою своїх жертв.

ЖЕРТВА ЗА ГРІХ

Спочатку Аарон і  його сини при-
несли жертву за гріх. «І підвів він бич-
ка жертви за гріх, і  поклав Аарон та 
сини його свої руки на голову того 
бичка жертви за гріх» (Лев. 8:14). Ця 
жертва свідчила про те, що існує тіль-
ки один шлях до Бога. Аарон і  його 
сини поклали руки на голову бичка, 
підведеного до жертовника, після 
чого тварину закололи.

Ця дія сповнена глибокого сенсу. 
Аарон і  його сини немов говорили 

Поклавши руки на голову жертовної 
тварини, вони тим самим свідчили 
про те, що повністю віддають себе 
Богові, подібно до того як ця твари-
на втрачає своє життя, щоб повністю 
бути поглинутою вогнем.

У цьому і полягає людська сторо-
на нашого відродження: ми повинні 
віддати себе Богові. Не тільки свої 
гріхи, але й самих себе віддати в роз-
порядження Бога. На жаль, часто 
буває, що людина задовольняється 
тим, що віддає Богу свою провину 
і  отримує прощення, однак власне 
життя вона залишає собі. Такий підхід 
ніколи не призводить до істинного 
священницького служіння. Справж-
нім Божим священником може бути 
лише той, хто не тільки свої гріхи, 
але й саме життя вручив Богові. Тому 
апос то л Павло пише в  Посланні до 
римлян: «Тож благаю вас, браття, через 
Боже милосердя, повіддавайте ваші 
тіла на жертву живу, святу, приємну Бо-
гові, як розумну службу вашу» (12:1).

Чи є  жертва і  вашим досвідом? 
Я не питаю, чи знаєте ви про віддачу 
себе Богові, але ставлю запитання: чи 
принесли ви себе в  таку жертву або 
ще залишаєтеся боржником перед 
Богом? Нехай ніщо не втримає вас 
від принесення новозаповітного ці-
лоспалення, якою б важкою справою 
це не здавалося. Для того, хто віддав 
себе Богові без залишку, стає доступ-
ним нове життя, сповнене миром, 
спокоєм, радістю, силою, спілкуван-
ням і  служінням, упевненістю і  наді-
єю, про що така людина раніше навіть 
не думала. Бог врятував нас смертю 
Свого Сина на хресті не для того, щоб 
нове життя стало для нас рабством, 
але щоб воно наповнилося глибоким 
миром та істинним блаженством.

Апостол Петро називає новоза-
повітних віруючих святим народом. 
Святим в очах Бога є лише те, що Він, 
очистивши, відділив для Себе, що на-
лежить Йому. Земля, де горів терно-
вий кущ, була свята. Бог відділив це 
місце для Себе, щоб там відкритися 
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показував, що в  служінні Йому мо-
жуть використовуватися тільки освя-
чені посудини. Якщо вуха мають чути 
Божий голос, руки – вміти поводити-
ся зі священними предметами в свя-
тилищі і  в стані, ноги  – ходити шля-
хами чистоти й  істини,  – отже, наше 
тіло, помазане жертовною кров'ю, 
має бути повністю присвячене на 
служіння.

Хіба ми не бачимо, що кожна 
відроджена душа відчуває потре-
бу в  тому, щоб служити Богові, щоб, 
повністю присвятивши себе Йому, 
бути для Нього посудиною милосер-
дя? Гос подь нікого насильно не тягне 
в  Царство Свого улюбленого Сина, 
а  також нікого не тягне на духовну 
працю. Бог посилає на жнива лише 
тих, хто оголосив про свою готовність 
служити Йому віддано і слухняно.

Після помазання кров'ю Мойсей 
узяв певні частини жертовного бара-
на і  поклав їх на руки Аарона і  його 
синів (див. Лев. 8:27). Потім він знов 
узяв те, що було в них у руках, і спа-
лив на жертовнику. І  ця жертва по-
святи стала приємними пахощами 
Гос поду. Всіма цими діями Бог неначе 
говорив: «Якщо ви присвятили Мені 
члени вашого тіла для служіння, то 
вони повинні благодатно наповню-
ватися з  Мого жертовника. Я  хочу 
щось дати вам у руки, щоб у вас було 
чим служити Мені. І  те, що ви отри-
мали від Мене, принесіть Мені. Я  це 
прийму і  благословлю, потім знову 

то побачимо, що в  ньому достатньо 
благодаті, щоб допомогти тим, хто 
в даний момент цього потребує. При-
свячені Богу дари завжди благосло-
венні. Святі руки, спрямовані до Ньо-
го, незмінно наповнюються вщерть, 
щоб служити слабким і стражденним, 
утомленим і розчарованим, заблука-
лим і обдуреним.

ПОВНА ЗГОДА 
З ВОЛЕЮ ГОС ПОДА

Таке значення трьох жертв, які 
Аарон і його сини мали при нес ти при 
посвяченні їх на священницьке слу-
жіння. Повертаючись до духовного 
змісту кожної з  цих жертв, необхід-
но відзначити, що Аарон і його сини 
нічого більше не могли зробити, як 
тільки засвідчити своїм жертвопри-
несенням, що вони цілком і повністю 
погоджуються з Богом.

Те  ж саме ми можемо зробити 
і  при нашому відродженні. Шлях до 
життя дуже простий, якщо тільки лю-
дина готова стати посудиною в Божих 
руках і сприймати Гос пода як головну 
дійову особу. Бог вимагає від нас не 
якихось особистих досягнень, а лише 
осмисленої повної згоди з Його рятів-
ними планами та діями.

Врятованому з  єгипетського раб-
ства Ізраїлю Гос подь говорив: «Ви ба-
чили, що Я… носив вас на крилах ор-
линих, і привів вас до Себе. А тепер, 
коли справді послухаєте Мого голосу, 
і  будете дотримувати заповіту Мого, 
то станете Мені власністю більше всіх 
народів, бо вся земля – то Моя! А ви 
станете Мені царством священників 
та народом святим. Оце ті речі, що 
про них будеш казати Ізраїлевим си-
нам» (Вих. 19:4–6).

Отже, відродження – це Божа спра-
ва, яка разючим чином міняє людей. 
Будучи нащадками Адама, ми за сво-
єю природою вкорінені в плотському 
житті. Тільки через відродження ми 
можемо перейти до життя з  Ісусом 
і разом із апос то лом Павлом сказати: 
«І живу вже не я, а Хрис тос проживає 
в  мені» (Гал. 2:20). Ця рятівна Божа 
справа, яка рятує нас від влади тем-
ряви і  вводить у  Царство Його улю-
бленого Сина, є дією благодаті та віч-
ного Божого милосердя.

зателефонувала дочка і  сказала 
приблизно те  ж саме. Як я  радів! 
Наші стосунки знову стали теплими 
і дружніми.

По деякім часі дочка нашої се-
стри попросила мене приїхати до 
них, оскільки мамі стало зовсім зле. 
Коли я приїхав, то побачив, що се-
стра була змучена фізичним болем 
і  стражданнями. Вона сповідала-
ся, ще раз попросила вибачення 
у церк ви й у мене. Я помолився про 
цю сестру – помолився, щоб Бог її 
прий няв. Хвилин за двадцять вона 
мирно відійшла до Бога.

«Любов... не радіє з  неправди, 
але тішиться правдою»  – так зву-
чать слова Павла. Тобто перша ча-
стина вірша відноситься до вчинків  
людини.

Коли апос то л Павло дізнався про 
неправильне ставлення коринфської 
церк ви до гріха в їхньому середови-
щі, він почав викривати їх: «І ви заве-
личалися, а  не засмутились радніш, 
щоб був вилучений з-поміж вас, хто 
цей учинок зробив» (1 Кор. 5:2). Пав-
ло дуже любив коринтян. Він учив не 
тільки того, яким має бути ставлення 
до гріха, але також закликав до дій. І в 
основі цих дій повинна бути любов.

Як ми реагуємо, коли бачимо 
в церк ві неправильну поведінку на-
ших братів і сестер? Якщо ніяк, зна-
чить, ми їх не любимо. Ми можемо 
багато говорити про любов до ближ-
нього, але наша реакція на його про-
вину – це індикатор нашої любові.

Її реакція була дуже різкою: «Ви 
що, хочете мене добити?» А ввечері 
зателефонувала її донька, яка після 
великої кількості неприємних слів 
сказала: «Щоб ноги вашої в нашому 
домі не було!» Ця безсонна ніч була 
однією з найважчих у моєму житті. 
Я багато молився, каявся, кликав до 
Бога, просив про милість до цієї се-
стри, просив, щоб Бог показав мені, 
що я зробив неправильно і як мені 
бути далі. Я почувався спустошеним 
і розбитим.

Наступного дня телефонує 
мені ця сестра, вибачається за різ-
кі слова, кається. Виявляється, вони 
з  донькою теж багато молилися, 
роздумували про цю ситуацію і зро-
зуміли, що я  хотів їм тільки добра, 
що діяв за Словом Божим. Потім Віктор ТАНЦЮРА

Цей випадок запам'ятався ме-
ні на все життя. Років п'ятнад- 
цять тому в  нашій церк ві 

була сестра передпенсійного віку, 
яка брала активну участь у  кількох 
служіннях. І раптово вона захворіла. 
Рак. Звичайно ж, уся церк ва ревно 
молилася про неї. Я, як пастор, ба-
гато разів відвідував її – і в лікарні, 
і вдома – і щиро молився про її зці-
лення. Але їй ставало дедалі гірше. 
Напевно, хвороба позначилася і на її 
духовному стані, оскільки вона поча-
ла телефонувати сестрам із церк ви 
та поширювати плітки.

Я з  повагою і  любов'ю ставився 
до цієї сестри, і мене дуже засмутив 
цей її гріх. Тим більше що це нега-
тивно впливало не тільки на сестру, 
але й на церк ву. Я розумів, що мені 
потрібно поговорити з нею про це, 
сказати їй, чого вчить Біб лія. Але як 
говорити на таку тему з тяжко хво-
рою людиною, яка скоро може по-
мерти? Деякі пастори радили мені 
не чіпати її в такому стані. Але після 
довгих молитов і роздумів над Сло-
вом я все ж вирішив м'яко і з любов'ю 
поговорити з нею.

Любов... не радіє з неправди,
але тішиться правдою.  

1 Кор. 13:6

покладу в  ваші руки, щоб ви могли 
передати це благословення і  вашим 
братам. Тоді всякий дар, принесений 
до жертовника, буде для Мене при-
ємними пахощами».

Одного разу, коли Ісус був зі Сво-
їми учнями в пустелі, навколо Нього 
зібралося багато народу. Він поба-
чив, що ці люди подібні до овець без 
пастиря, і, зглянувшись над ними, 
став учити їх. Коли  ж завечоріло, 
учні попросили Хрис та, щоб Він від-
пустив людей купити собі хліба. І тоді 
Ісус сказав до Своїх учнів: «Нагодуй-
те їх ви» (Мт. 14:16). Хрис тос хотів 
благословити народ, використовую-
чи учнів як Свої посудини. Але чим 
могли учні послужити голодним лю-
дям? Ісус звелів при нес ти Йому ту 
малу кількість хлібів і риби, яка в них 
була. Він узяв цю їжу з рук учнів, по-
дякував Богові та  знову дав учням. 
Це була така  сама жертва, як і  та, 
яку колись принесли Аарон і  його 
сини. Учні віддали Гос поду те, що 
в них було. Він узяв це, благословив 
і повернув їм, щоб вони тепер могли  
послужити людям.

Ми теж можемо присвятити на слу-
жіння Богові не тільки себе, своє тіло, 
але також і  те, що Він довірив нам. 
Навіть якщо ми володіємо чимось 
мізерно малим, але принесемо це 
Богові як жертву, пахощі любі, то змо-
жемо послужити своїм братам. І  ко-
ли дар, присвячений Богу, ми отри-
маємо з  Його руки благословенним, 
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Пропонуємо вашій увазі ін-
терв'ю з відомим поетом-хрис-
тиянином, членом Російської 
спілки письменників, пастором 
Олександром Савченком.

Олександре, розкажіть, будь 
ласка, трохи про себе: ваше 
дитинство, юність, сім'я, в якій 
ви виросли. 

Я народився в  Маріуполі, на-
вчався в Ленінграді, де закінчив ме-
дичний інститут. Мої батьки були 
глибоко віруючими хрис тиянами. 
І не тільки батьки, але й бабусі, і ді-
дусі. Батько, Петро Іванович, був 
служителем братства Союзу цер-
ков. Учасник Великої Вітчизняної 
війни, він у 1960-х роках багато ра-
зів потрапляв до в'язниці. В останні 
роки жив і служив Гос поду в Києві.

З дитинства я відвідував зібран-
ня і  недільну школу. Біб лія була 
великою рідкістю, і я намагався за-
вчати якомога більше віршів із неї. 

ножиці, і  я його розрізав. Спала 
думка, що коли-небудь ножиці 
смерті розріжуть конверт нашо-
го тіла, Гос подь вийме вміст (нашу 
душу) і  прочитає про те, як ми 
жили на землі. Так народився вірш, 
який став піснею.

Навчаючись медицини і працю-
ючи лікарем у Ленінграді та Гатчи-
ні, я проповідував у двох громадах: 
у  нелегальній церк ві, де пресвіте-
ром був Федір Володимирович Ма-
ховицький (багаторічний в'язень 
за Слово Боже), і  в багатотисячній 
церк ві на Поклінній горі, де служив 
пресвітером Сергій Петрович Фа-
дюхін, який також побував у  ста-
лінських таборах. Він благословив 
мене на служіння проповідника 
у великій церк ві і повінчав з моєю чу-
довою дружиною Тетяною в 1976 ро- 
ці. У нас шестеро дітей, десять онуків  

і  одна правнучка. Всі діти  – члени 
церк ви, служать Гос поду.

Понад двадцять років працював 
лікарем, потім – директором видав-
ництва «Свічадо», головним редак-
тором журналу «Перед світанком» 
(Україна). Зараз я  редактор марі-
упольського міського альманаху 
«Місто Марії». Відрадно згадувати, 
що в  1980-х роках місією «Світло 
на Сході» була видана моя книга 
«Світлі води» з передмовою Мико-
ли Водневського. Згодом він став 
моїм хорошим другом.

Часом у  хрис тиянських газетах 
і  журналах не вистачало матеріа-
лу, і  коли доводилося ставити кілька 
статей або віршів одного автора, їх 
підписували по-різному: прізвищем 
і псевдонімом. Одного разу я запитав 
у Миколи Водневського, чи є в нього 
псевдонім. Він відповів: «Є – Ксенін!» 
Я  поцікавився: «Чому Ксенін?» Він 
пояснив: «Тому що мою маму звали 
Ксенією». Тоді я  сказав: «А я, вихо-
дить, Ленін, адже мою маму звали Ле-
ною!» Ми разом посміялися з цього.

проповіді в  церк вах і  громадських 
місцях, пуб ліч ні диспути з  атеїста-
ми, вуличні євангелізації та моло-
діжні спілкування. А  яку радість 
нам приносили навернення до Бога 
колишніх безбожників!

Пам'ятаю, як став ревним хрис-
тиянином екс-уповноважений Ради 
у  справах релігій у  Донецькій об-
ласті Лев Андрійович Серпилін. Він 
прий няв хрещення і  проповідував 
Слово. І подібних фактів багато! 

Ми, старше покоління, багато 
чули про ваші диспути з  ате-
їстами. Розкажіть нам, будь ла-
ска, про який-небудь із них. 

За ініціативи товариства «Знан-
ня» проводилися диспути, які на-
зивалися «Діалоги про істину». Ці 
заходи безбожники здійснювали 
в  Палаці культури «Жовтневий», 
щоб показати студентам «затур-
каних» віруючих. На запрошення 
друзів я  потрапив на диспут «Що 
таке Біб лія?»

Всі виступи невіруючих були 
монотонними. Це були, головним 
чином, цитати з  застарілих ате-
їстичних трактатів. Я  попросив 
слова і  сказав: «У наші дні багато 
говорять про відмирання релігії, 
однак тоді повинен відмерти і її ан-
типод  – атеїзм. Понад півстоліття 
існує наша держава, давно покінче-
но з  експлуататорами, але ніякого 
"відмирання" щось не видно. З тріс-
ком провалилися багато брехливих 
пророцтв, які обіцяли показати по 

День осінній, ясний пам’ятаю:
Брат Водневський в кімнаті стояв,

І псевдонім Ксенін розкриває:
Бо його мама Ксеня була.

Що ж, колега і друг мій, він – Ксенін.
В світлі слів цих, то хто ж тоді я?
В пам’ять  мами назвусь, мабуть,  
            Ленін:

Леною звалась мама моя!

Що Ви можете ще розповіс ти 
про Миколу Водневського?

Микола Олександрович був 
великою Божою людиною, диво-
вижно талановитою, смиренною  
і  надзвичайно працьовитою.  
Він був зіркою першої величи-
ни в  хрис ти янській літерату-
рі! Мені пощас тило випускати 
його книги, писати передмо-
ви до них. У  газеті «Наші Дні»  

(№ 176, 16 квітня 2005 року) Ми-
кола Водневський у  статті «Гарним 
віршам  – зелену вулицю» написав: 
«Олександр Савченко  – автор по-
над двох десятків поетичних книг 
на різноманітні теми. Поет-хрис-
тиянин проголошує правду Божу, 
і, якщо це так, його віршам у нашій 
газеті  – зелена вулиця!» Як нади-
хали мене слова видатного хрис-
тиянського класика!

Як ви стали хрис тиянином?

«Ти… мене учинив був на персах 
матері моєї» (Пс. 22:10). Можу пов-
торити слова Давида. Одного разу, 
під час богослужіння, я  почув на-
тхненну призовну проповідь і вирі-
шив присвятити своє життя Ісусу. 
Мені було чотирнадцять років.

Ваше становлення як хрис-
тиянина, проповідника, поета 
відбулося в роки войовничого 
атеїзму. Який вплив справило 
на вас середовище, в якому ви 
тоді жили?

Це звучить як нонсенс, але агре-
сивне середовище справило сти-
мулюючий вплив на мою особисту 
віру, відшліфувало мою апологети-
ку, затвердило в  євангельській іс-
тині мене і тих, кому я свідчив про 
Хрис та. Дві мої шкільні вчитель-
ки стали членами нашої місцевої 
церк ви. Мені випало їх хрестити. 
Пам'ятаю, як одна з  них із добрих 
спонукань відмовляла мене від 
віри, оскільки я  зіпсую 
собі життя і  кар'єру. Ці-
каво, що після успішно-
го вступу в  медінститут 
мою фотокартку пові-
сили на шкільну дошку 
пошани. 

Не все ж у ті часи 
було погано, були 
й світлі моменти. Які 
спогади зігрівають 
вашу душу, коли ви 
думаєте про «старі 
добрі часи»?

Багато що згадується 
з  почуттям захопленого 
задоволення: на вчан ня, 

Це були роки жорстоких репресій, 
і мені теж доводилося зазнавати об-
раз і глузувань.

У п'ятнадцять років я  прий няв 
хрещення, почав проповідувати. 
У двадцять сім був обраний на дия-
конське служіння, у тридцять п'ять 
висвячений в  пресвітери в  Маріу-
полі.

Свої перші вірші почав писа-
ти в  ранньому віці. Мама сказала: 
«Синку, не всі можуть писати вір-
ші, це тобі Гос подь дав особ ли вий 
дар, і  ти повинен його розвивати». 
Вона любила поезію, у  нашій до-
машній бібліотеці завжди було ба-
гато хороших книг.

Вірш «У тілі душа, як папір у кон-
верті» був написаний мною в  сім-
надцятирічному віці. Дістав листа 
від матері. Зазвичай розривав кон-
верт, але тут під рукою опинилися 
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Розмову записав Вальдемар ЦОРН
Переклад віршів Олега БЛОЩУКА

телебаченню останнього вірую-
чого. До речі, сенс слова "безбож-
ний" не тільки "той, хто заперечує 
Бога", але й  "безчесний, безсовіс-
ний", наприклад, "безбожний про-
йдисвіт". Чому казки друкують, 
а  Біб лію, яку оголосили збіркою 
казок, поміщають в  "Індекс забо-
ронених книг"? Чому не борються 
з  Кощієм Безсмертним або з  Ба-
бою-Ягою? Моя пропозиція: по-
ряд із кафедрою наукового атеїзму 
створити також і  кафедру науко-
вого антикощеїзму і  там доводи-
ти відсутність цього товариша! 
А  заразом зайнятися критикою 
і  спростуванням бабизму-ягизму. 
Або писати дисертації проти Діда 
Мороза!»

Резонанс був великий. Далі бу-
ли «постріли» з боку журналістів 
«Науки і релігії» (№ 7, 1986): мене 
звинуватили в посяганні на класи-
ків марксизму-ленінізму і  в спро- 
бах зруйнувати єдність радянсько-
го народу.

Деякий час я спілкувався з Бо-
рисом Йосиповичем Гальперіним, 
колишнім «головним атеїстом» 
України й активним учасником та-
ких зустрічей.

Які у вас про нього спогади? 

Мені повідомили 23 верес-
ня 1998 про покаяння Бориса 
Йосиповича Гальперіна  – мого 

колишнього опонента 
на диспутах. Атеїсти 
вважали його своїм  
видатним ідеологом. 
Будучи кандидатом фі-
лософських наук, він 
публікував у  журналі 
«Наука і релігія» статті 
з  кричущими заголов-
ками: «Баптизм і рево-
люція», «Баптизм і  са-
модержавство», у яких 
викривав нібито дріб-
нобуржуазну сутність 
євангельського руху. 
На його звернення до 
Бога я відгукнувся вір-
шем:

Зустріч... Запитань аж стоси...
Бо по вірі брат тепер він – 
Кандидат наук, філософ,
Атеїст Борис Гальперін.

Як Гос подь нас довго терпить?
З чим любов Його зрівняти?
В Запоріжжі членом церк ви

Ворог став її затятий.
Безліч мавши операцій,

Лиш в лікарні зміг пізнати:
Від скорбот і бід всіх наших
Може тільки Бог звільняти.
Все безбожжя вмить зникає,
Як до смерті мчиш щодуху.

Савла в Павла обертає 
Благодать Святого Духа.

В Братськім, в клубі якось стрілись
І зіткнулись в діалозі:

Він в науку щиро вірив,
Я ж казав про вихід в Бозі.
Різні в нас до Бога двері – 

І шляхи, вузькі й тернисті.
Дорогий мій брат Гальперін,

Щастя вам в сім’ї баптистів!

Був такий випадок. У Братсько-
му, в  місцевому клубі, на другий 
день Різдва Хрис тового жителі на-
магалися побити Бориса Йосипо-
вича за спроби перекрутити Свя-
щенне Писання. Він стверджував, 
що, згідно з Біб лією, земля нібито 
стоїть на підпорах. Мені довелося 
нагадати титулованому безбожни-
ку: «…на нічому Він землю пові-
сив» (Йов, 26:7). Народні «активі-
сти», які вже перебували в  стані 
сп'яніння, обурилися і  перейня-
лися точністю біб лій ного тексту. 
Один закричав:

– Я  п'яниця, я  алкоголік, але 
я не терпітиму!

– Якщо ви – п'яниця, то вам тут 
не місце,  – необачно заявив Галь-
перін.

– Це ми подивимося, кому тут не 
місце,  – вигукнув якийсь колгосп-
ник, підтримуваний дружним хором 
нетверезих голосів збуджених одно-
сельців, і  оголив потужні біцепси. 
Виявилося, він був шанованою і  ві-
домою людиною в цьому селищі.

Світогляд Бориса Йосиповича, 
що тримався на кволих підпорах 
атеїстичного мракобісся, звалив-
ся після чотирнадцяти хірургіч-
них операцій. Він щиро звернувся 
до Хрис та, попросив вибачення 
у  віруючих і  опублікував у  хрис-
тиянському журналі листи-сповіді. 
Ми зустрілися в запорізькій церк-
ві, де я проповідував. Привіталися 
як брати. Його обличчя було про-
світленим істиною у Хрис ті. Згада-
ли про диспути й пораділи з того, 
яка велика благодать Гос подня.

Це, мабуть, найбільш великі 
чудеса нашого часу, коли колишні 

Савли стають Павлами і  Дух Бо-
жий воскрешає їх «від мертвих 
справ до живої надії».

Пригадую деталі того різдвяного 
диспуту за участі Гальперіна. Я ска-
зав тоді: «Мене особ ли во радує, що 
на другий день Різдва Хрис тового 
відбувається обговорення теми 
"Наука і релігія". В Євангелії опису-
ється поклоніння новонароджено-
му Хрис ту двох груп людей: пасту-
хів – простих сільських трудівників, 
як ви і  я (моє ототожнення з  ними 
слухачам сподобалося), і  волхвів, 
або магів, представників науко-
вої знаті того часу. В наші дні релі-
гію звинувачують, що вона здавна 
пристосовувалася до науки. Але 
заради якого пристосування єгипет- 
ські та вавилонські священнослужи-
телі створювали географічні карти, 
астрономічні атласи та математичні 
таблиці в своїх храмах, які водночас 
були лабораторіями, інститутами та 
обсерваторіями? Сьогодні говорили, 
що наука і  релігія несумісні. Елек-
трифікація на своєму місці, сонце – 
на своєму. Тому ми робимо вікна, 
незважаючи на електрику. Так Сон-
це Біб лії на своєму місці, а наука – на 
своєму. Остання вивчає матеріаль-
ний світ, а Біб лія – духовний. Отже, 
що вище, більш досконале й розум-
ніше – людина чи природа? Ясна річ, 
що людина, оскільки вона творчо 
перетворює природу. Значить, своїм 
походженням людина зобов'язана 
не природі, яка нижче від неї пере-
буває і розумом не володіє. І як лю-
дина створює комп'ютери, так і сама 
є продуктом Першопричини, яку ми 
називаємо Богом!»

Ви сформувались як поет 
у  роки конфронтації з  ідеями 
марксизму, боротьби за сво-
боду слова, активного проти-
стояння ворожому до церк ви 
суспільству. Як ви сприймаєте 
сучасне суспільство? 

Як толерантне, терпиме до грі-
хів і  агресивне по відношенню до 
Істини і  живої Церкви. Хрис тос 
попередив нас про це: «Коли б ви 
зо світу були, то своє світ любив 
би. А що ви не зо світу, але Я вас 

зо світу обрав, тому світ вас нена-
видить» (Ів. 15:19). Конфронтація 
Бога і диявола, Церкви і гріховно-
го світу не зникла. Компроміс між 
ними неможливий. Примирення 
безглузде. Не можна змішувати 
грішне з праведним!

Скільки років ви вже несете 
служіння пастора?

Близько тридцяти двох років.

З якими особ ли вими викли-
ками вам, як пастору (і вірую-
чим людям взагалі), доводить-
ся стикатися сьогодні?

З секуляризацією, віртуаліза-
цією і «вавилонізацією», які поро-
джують багато гріховних залежно-
стей. По суті, спостерігається те ж 
саме ганебне ідолослужіння, яке 
викликало гнів Божий в  давнину. 
Втім, ідоли модернізуються. 

Що вас найбільше радує і  що 
найбільше засмучує в людях?

Радує їхнє схиляння перед Бо-
гом, хрис тоцентричність, праг-
нення мати «відчування Хрис-
тові». Засмучує поклоніння власній 
особистості, пихата самореклама 
в  соціальних мережах, упертий 
опір Істині, безрозсудна довіра до 
лжепророків. Багато шуму, пилу 
і  піни, а  толку обмаль! А  що на-
казує нам Писання? Жити тихо! 
«На пасовиськах зелених оселить 

мене, на тихую воду мене запрова-
дить» (Пс. 23:2). Води тихі – вплив 
на душу Духа Святого. Важливо 
натискати на кнопку «видалення»  
і позбавлятися від усього того, що 
відводить нас від простоти у Хрис-
ті й від надії на Нього.

Ми повинні зміцнювати духов-
ний імунітет вітамінами В (благо-
честя), С (цнотливості й цілеспря-
мованості), D (довготерпіння),  
Р (простоти). Нам ніколи не слід 
забувати, що ми – лише інструмен-
ти в руках Бога-Творця.

Наші читачі живуть на різних 
континентах. Журнал читають 
більш як у 60 країнах світу. Що 
ви побажаєте цим людям?

Бажаю всім я повноти
Благословінь від Бога,
Любові неба, чистоти
Й об’явлення нового! 

Шукати насамперед Царства Бо-
жого і  правди Його, бути готовими 
до зустрічі з Богом! А вам, дорогий 
Вальдемаре, і  вашим співробітни-
кам: «…Будьте міцні, непохитні, 
збагачуйтесь завжди в Гос подньому 
ділі, знаючи, що ваша праця не мар-
нотна у Гос поді!» (1 Кор. 15:58).

Дякую за бесіду, Олександре. 
Радості та успіху в  служінні 
Богу та Його Церкві вашим да-
ром від Нього!
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– Що? Ти вважаєш, що я п'яний? 
Помиляєшся, любий! Я п'яний тіль-
ки тоді, коли мене ноги не тримають.

І він знову з криками і лайкою 
накинувся на бідолашного кульга-
вого. Оскаженілий, він пхав то од-
ного, то іншого, зганяючи на них 
свій гнів.

Серед емігрантів були і недавні 
студенти, які щойно закінчили уні-
верситет. Один із них, інженер Н., 
важко зітхнувши, сказав:

– Тут зібралися нижчі верстви 
суспільства, люмпен-пролетаріат.

Усі присутні не приховували 
свого глибокого жалю, що зруйну-
валася їхня остання надія за допо-
могою правосуддя звільнитися від 
цієї жахливої особи, вже майже не 
схожої на людину.

Наступного дня ми прийшли 
знову. Кілька сімей у цей час вече-
ряло. На жаль, людина, яка запро-
шувала нас учора прийти знову, ще 
не повернулася з роботи. Один із 
жителів барака грубо буркнув: «Тут 

З журналу Місіонерського союзу  
«Dein Reich komme», 2–3/1927  

Переклад з німецької Марії ВІНС

Тільки для цього потрібно отримати 
дозвіл, а його не зможе вам дати на-
віть наш начальник. Доведеться вам 
звернутися в поліцію.

Нам назвали одну з організацій, 
що плекають велику недовіру до 
релігії (і, напевно, не без підстав, 
адже так багато політичних питань 
сьогодні прикривається релігією). 
Звичайно, ми розуміли, що навіть 
якщо нам і дадуть дозвіл, то тільки 
на короткий час. Тому ми вирішили 
нікого не питати, а просто, без дов-
гих розмов, здійснити свій намір.

– Так, звичайно, – відповів нам 
один із мешканців будинку. – Мо-
жете зробити і так. Приходьте взав-
тра, і ми проведемо зібрання у ви-
гляді розважального заходу.

Я запитав, чому не сьогодні.
– Сьогодні не раджу. Адже сьо-

годні – перший день Різдва, і тут ба-
гато п'яних.

У цей момент відчинилися две-
рі, і в кімнату, хитаючись, увійшов 
один такий нещасний.

– А ось і я! – пролунав його хрип-
кий бас. – Оголошую вам, що...

Це був місцевий, абсолютно спу-
стошений п'яниця, який своїм без-
путним способом життя вже не раз 
створював проблеми оточуючим. 
Через що його недавно навіть від-
давали під суд, але в підсумку він 
залишився на волі – на превеликий 
жаль усіх емігрантів.

І ось він прийшов мститися своїм 
ворогам. Із криками та лайкою він, 
хитаючись, кинувся в кут кімнати, 
де сидів один бідолаха-інвалід. По-
путно п'яниця зірвав одному чоло-
вікові пенсне і кинув його на підло-
гу, провокуючи всіх оточуючих на 
конфлікт.

– Залиш кульгавого в спокої! – 
сказав один юнак, намагаючись 
звільнити нещасного. – Якщо бажа-
єш у чомусь розібратися, то роби це 
в тверезому стані.

заборонено проводити зібрання!» 
Однак він не відмовився прий няти 
від нас у подарунок Біб лію.

Я спробував зав'язати з людьми 
розмову, встановити контакт. Серед 
них виявилася група калмиків-буд-
дистів (дуже миролюбні люди, які 
не спричиняли нікому жодних тур-
бот). Один із них підійшов до мене 
і, запропонувавши сигарету, спитав:

– То коли ж ви почнете свою до-
повідь?

– Та хоч зараз, – відповів я. – 
Наша тема: «Без Бога або з Богом».

Тимчасом прийшов чоловік, на 
якого ми чекали, і провів нас у не-
величку, мило обставлену кімнату. 
З нами було кілька людей, всі роз-
сілися по місцях, приготувавшись 
слухати.

Я приніс із собою скрипку і тіль-
ки-но почав грати, як усі розмови 
стихли.

писали свої Євангелія незалежно 
один від одного. Скажу абсолют-
но чесно, що найбільші протиріч-
чя знаходяться всередині людини. 
Хіба вони не виникають саме через 
те, що совість постійно бореться 
з нашим способом життя, а почут-
тя обов'язку – з природними потя-
гами? Священне Писання показує 
нам вихід із цього становища, спо-
віщаючи мир із Богом.

Наша бесіда ще довго тривала 
в такому дусі. Коли настав вечір  
і я почав прощатися, всі висловлю-
вали велику подяку за відвідуван-
ня. Дехто говорив: «Приходьте ще! 
Це був перший вечір, що минув без 
лайки». Люди із задоволенням бра-
ли Біб лію і Новий Заповіт.

Перш ніж розлучитися, один чо-
ловік сказав мені:

– Наш начальник хоче поговори-
ти з вами і просить зайти до нього.

Я продовжив:
– Те, що Хрис тос сказав майже 

дві тисячі років тому, вірно і сьо-
годні: «Хто не зо Мною, той проти 
Мене; і хто не збирає зо Мною, той 
розкидає». Хіба всі жахи війни, вся 
ця революція не підтверджують ці 
слова? Тільки Хрис тос у Своїй Бо-
жественній любові спроможний 
зцілити ці та всі інші наші рани.

Такими словами я закінчив свій 
виступ і, зігравши на скрипці ще 
одну пісню, запропонував слухачам 
поставити запитання.

– Я не вірю в Бога, – заявив 
один старий з довгими вусами. – 
Але я люблю все красиве. Люблю, 
наприклад, церковну службу. Сьо-
годні я знову переконався в красі 
релігії. Особливо переконали мене 
в цьому ваші гарні пісні. І хотілося б 
вірити, але я не можу. І найменше 
я вірю в чудеса, – тут він із викли-
ком додав: – А ви в них вірите?

– Так, я вірю в чудеса Священ-
ного Писання. І я вірю в Бога, Який 
може неймовірним дивом ради-
кально змінити життя людини. 
Я сам це пережив. Ще будучи сту-
дентом, я покаявся перед Богом 
і знайшов нове життя, нові сили, 
нових друзів і мир у серці, який не 
можуть здолати ніякий біль і страж-
дання. У цьому стані я живу вже 
понад двадцять років і вам бажаю 
пережити таке ж чудо повного пе-
ретворення!

Інший чоловік запитав, яку роль 
у житті людини відіграє зло. І по-
просив також пояснити, що таке 
кінець світу. Ще хтось сказав, що 
знайшов багато протиріч у Біб лії.

Я відповів:
– Зло – це факт. Але яка радість, 

що Євангеліє розповідає про могут-
ність Бога, Який здобув перемогу 
над усяким злом, а також про те, 
що панування зла не вічне. Тому що 
там, в іншому світі, буде панувати 
праведність. Але ми вже зараз мо-
жемо зробити вибір і жити в цьому 
Божому царстві любові та істини.

А що стосується протиріч у Біб-
лії, то тут можна скоріше припус-
тити, що це пов'язано з різними 
способами оповіді в окремих Єван-
геліях. До того ж ці удавані проти-
річчя свідчать про те, що автори 

Б уло це на Різдво. Я вирі-
шив відвідати російських 
емігрантів, що прожива-
ли в бараках за межами 

Праги. Один віруючий студент зго-
лосився супроводжувати мене. Ми 
хотіли розповісти бідним мешкан-
цям бараків про Хрис та.

Нам ледве вдалося знайти цей 
район. Місцеві жителі називали 
його «центром безсоромності та роз-
бещеності». Ми увійшли в один із 
перших будинків. Це було доволі ве-
лике прокурене приміщення. У ньо-
му всюди сиділи люди на простих 
низьких ліжках, жваво розмовляю-
чи один із одним.

Ми привіталися, привітали при-
сутніх із Різдвом, як це прий нято 
в нашому народі на такі свята. З усіх 
боків посипалися відповіді.

– Ми прийшли, щоб познайоми-
тися з вами. А якщо побажаєте, то 
й провести зібрання, – пояснили ми 
коротко причину свого візиту.

– Дуже добре, – відповіли вони. – 

Потім я звернувся до слухачів зі 
словами:

– Друзі, я хочу поговорити про 
наш спосіб життя. Чи можемо ми 
змінити життя на краще? Мені сказа-
ли, що серед вас є й атеїсти. Я теж був 
колись атеїстом, тож ми добре зрозу-
міємо один одного.

Знаючи, що душа російського 
емігранта завжди відкрита до Слова 
Спасителя, я взяв за основу для на-
шої бесіди притчу про блудного сина.

– Тут ми бачимо двох різних лю-
дей: один живе без Бога, а інший – 
з Богом. Який спосіб життя виявить-
ся кращим? Також і кожен із нас 
живе в цьому світі або без Бога, або 
з Богом.

Всі уважно слухали. Раптом відчи-
нилися двері, і в кімнату, хитаючись, 
увійшов наш п'яниця. Перервавши 
свою промову на півслові, я запропо-
нував йому сісти. Однак він невдов-
зі, ретельно все оглянувши навколо 
і щось бурмочучи під ніс, залишив 
приміщення.

«Ну ось, – подумав я. – Все-таки 
буде неприємний фінал».

Як же я був здивований, коли 
начальник вельми доброзичливо  
прий няв мене в своєму будинку 
і сказав:

– Ну як там із вами обійшлися? 
Знаєте, адже це таке жахливе місце! 
Навіть поліція відмовляється нам 
допомагати. Ви не погодилися б 
приходити до нас раз на тиждень 
з подібними лекціями? Узавтра 
я дістану для вас дозвіл.

Я онімів від подиву. Дійсно, Сло-
ву Його немає перешкод. У нас є не  
тільки дозвіл проповідувати Слово 
і звіщати звістку любові всім, хто гине, 
але й певне доручення робити це.

З радістю в серці я повертався 
додому. Наді мною простягалося 
прекрасне зоряне небо…

Володимир МАРЦИНКОВСЬКИЙ

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
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РАДІЮ І ДЯКУЮ

Одного прекрасного липневого дня двадцять 
один рік тому я  прий няла в  своє серце Ісуса, 
і  вже через три роки Він довірив мені прово-

дити малу групу з вивчення Біб лії. Я почала вчити-
ся в Біб лійному інституті й була настільки вражена 
одкровеннями з  Писання, що моє серце загорілося 
бажанням поділитися цими істинами з  молоддю. 
Я думала, що 5–6 моїх дру-
зів погодяться приходити 
на заняття малої групи, 
щоб вивчати Біб лію. Але 
реальність перевершила 
всі очікування: вже з другої 
зустрічі в  нашій групі ви-
явилося близько 15 юнаків 
та дівчат. Ті роздуми над 
Писанням у нашій малень-
кій орендованій квартирі 
я  не забуду ніколи. Це був 
воістину прекрасний час!

Через кілька років дру-
жина пастора попросила 
мене почати служіння ді-
вчатам із церк ви. І наступ-
ні чотири роки я з ними проводила заняття: ми ви-
вчали разом теми, які хвилювали їх, читали, що Свя-
щенне Писання говорить про роль жінки в сім'ї, церк
ві та суспільстві, вчилися готувати, вести домашнє 
господарство тощо. Одна за одною дівчата виходи-
ли заміж. Було радісно спостерігати, як вони ство-
рювали прекрасні хрис тиянські родини, будували 
своє сімейне життя на засадах вивчених біб лій них 
принципів. Багато хто і після весілля продовжува
ли приходити на наші так звані «дівичвечори».  
Часто приходили туди і  запрошені нами невіруючі 
дівчата і жінки. Їх приваблювала простота і водно-
час глибина наших біб лій них роздумів, дивувала ат-
мосфера любові, яка там панувала.

Час минав. Бог подарував мені чоловіка і  дітей. 
Керівництво церк ви знову довірило мені вести за-
няття для жінок із вивчення Писання. На даний 
момент, з ласки Божої, я веду дві жіночі групи й від-
чуваю величезну радість від того, що можу служити 
своїм сестрам, запрошувати туди своїх невіруючих 

знайомих. Після однієї з  недавніх зустрічей я  от-
римала повідомлення від новонаверненої жінки: 
«Спасибі за зустріч! Для мене це дійсно благословен-
ний час, який надихає і мотивує мене прагнути до 
ще більшого пізнання Бога». Інша сестра, почавши 
приходити на жіночі зустрічі, вирішила прий няти 
хрещення. «Уперше на цих заняттях я відчула таке 
близьке хрис тиянське спілкування, знайшла се-
стричок. Кожна стала мені рідною. Біб лійні істини – 

ковток свіжого повітря серед 
нескінченних справ і  суєти. 
Після наших занять я  прихо-
джу додому такою доброю і хо-
рошою, що мій чоловік завжди 
з  радістю відправляє мене до 
вас»,  – говорить вона. У  цієї 
жінки четверо дітей, чоловік 
часто у відрядженнях, але вона 
намагається регулярно вико-
нувати завдання нашого біб
лій ного курсу і  не пропускати 
зустрічей.

Третя жінка поділилася 
тим, як змінилися її стосунки 
зі свекрухою. На одній із зу-
стрічей ми на прикладі Рут го-

ворили про те, як ми можемо практично проявляти 
повагу і  любов до своєї свекрухи, як повинні бути 
вдячні за те, що вона виховала нам чоловіка. Мо-
лоді жінки зізнавалися, що ніколи про це серйозно 
не замислювалися. Через кілька місяців вони свід-
чили про те, як Бог допоміг їм проявляти повагу до 
свекрухи, як відчутно поліпшилися їхні стосунки.  
Слава Богу!

На одну із зустрічей прийшла невіруюча Оля, яку 
запросила член нашої групи. Оля вперше опинилася 
в хрис тиянському середовищі. Спочатку вона уваж-
но всіх розглядала, немов намагалася «прочитати» 
кожну з нас, побачити наскрізь. За чашкою чаю ми 
почали по черзі представлятися і  трохи розпові-
дати про себе. Оля заспокоїлась, а  коли прийшла її 
черга говорити, ми раптом почули: «Я тут спостері-
гала за вами. Ви всі такі позитивні, ніби у  вас вза-
галі проблем немає. А в мене їх стільки...» Ми пояс-
нили Ользі, що теж стикаємося з безліччю проблем, 
але вчимося довіряти їх Богу, і  Він дає нам мир  

і  радість. «Ні про що не турбуйтесь, а  в усьому нехай виявляються  
Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою», – вчить Свя-
щенне Писання (Флп. 4:6–7).

Учора ми запросили на заняття нашої групи невіруючу Наталку. 
Вона прийшла до нас удруге, до церк ви поки не ходить. У  неї двоє 
маленьких дітей. Щоб прогодувати сім'ю, чоловік часто надовго їде 
і, навіть перебуваючи в місті, приходить додому дуже пізно. Наталці 
доводиться вирішувати багато життєвих проблем, пов'язаних із бу-
динком і дітьми, самостійно. Буває дуже складно, особ ли во коли діти 
хворіють або потребують батьківської уваги. Наприкінці зустрічі, 

коли ми підводили під-
сумки біб лій ного занят-
тя і  міркували про прак-
тичне застосування ви-
вченого, Наталка сказала:  
«Я зрозуміла, що змінити 
чоловіка не зможу, мені 
потрібно молитися про 
нього і робити все залеж-
не від мене, щоб стати та-
кою жінкою, як учить Бог, 
слухати його і  поважати. 
Адже я  буду відповідати 
за те, як я  поводилася...»

Багато наших сестер підписуються і  читають ваш журнал «Віра 
і  життя», знаходять на його сторінках відповіді на свої запитан 
ня і шукання. Журнал також допомагає їм рости і пізнавати Бога, бу-
дувати своє життя на біб лій ному ґрунті.

Радію і дякую Гос поду за кожну з цих жінок, які на час відкладають 
свої справи, щоб заглибитись у вивчення Біб лії, насититися духов-
ним спілкуванням і  молитвою. Радію їхній відкритості, зростанню 
і бажанню чути Слово Боже. Молюся про кожну з них, щоб усюди, де б 
вони не були, мир Божий було видно в них. І нехай через наше жит-
тя і наше служіння прославляється Гос подь. «Тому слава в Церкві та 
в Хрис ті Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь» (Еф. 3:21).

МАЙЯ ТОДОСОЙ, 
Республіка Молдова

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. Для скинії заповіту (Вих. 25:1–9). 2. Валаам до Балака 
(Чис. 23:16, 19). 3. Мойсей жив 120 років (5 М. 34:7),  
а Ісус Навин – 110 (Нав. 24:29). 4. Про народ ізраїльський  
(Єр. 31:3). 5. У притчі про загублену вівцю (Лк. 15:1–7). 6. Варнава та 
Варсавва (Дії, 15:22). 7. Чарівницькі книги (Дії, 19:19). 8. Гаєві (3 Ів. 1:1, 3). 
9. «Авва, Отче!» (Гал. 4:6). 10. Засуджені (2 Сол. 2:12).

ВІРА І ЖИТТЯШановні читачі, дорогі друзі! 
Ми звертаємося до вас сьогодні з про-
ханням, яке може здатися дивним. 

Нам дуже хочеться, навіть більш того – нам 
важливо знати, хто читає наші журнали, в яких 
містах та країнах. Ми хочемо краще розуміти, 
що вас хвилює і турбує, яку роль у духовному 
житті відіграє наше служіння, як відгукуються 

у вашому серці книги і журнали, які випуска-
ються місією «Світло на Сході». Тому просимо: 
пишіть нам! Надсилайте свої повідомлення та 
електронні листи, розповідайте про себе, своє 
місто, країну, про ваші вболівання та мрії. Це 
дуже допоможе нам у роботі над журналом. 
Заздалегідь дякуємо!

Редколегія
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С пеціально для не- 
в церковлених читачів 

журналу «Віра і життя» Ман-
фредом Резелером, котрий 
з 1999 по 2005 рік служив 
місіонером «Світло на Сході» 
в Україні, був розроблений 
курс «Бути хрис тиянином». 
У даний час Манфред Резе-
лер несе служіння євангеліс-
та в місії «Bruderhand» 
в Німеччині.

За 25 років тисячі людей, які пройш-
ли на вчан ня на курсі, говорячи слова-
ми Хрис та, «навернулись від темряви 
в світло та від сатаниної влади до Бога, щоб 
вірою в Мене отримати їм дарування гріхів 
і долю з освяченими». В останні роки більшість 
читачів вчаться на цьому курсі по Інтернету.

Познайомитися з курсом і стати його учас-
ником можна, зареєструвавшись на сайтах:

 
http://sns.org.ua/study/adult

або
https://sns.org.ua/-byt-hristianinom-110-.html

Сердечно дякую вам за перевірені роботи 
і  відповіді на мої запитання! Слава Богу, що є  та-
кий курс «Бути хрис тиянином»! Завдяки уроку № 3 
«Безмежна любов», Бог відповів на мої запитання,  
і я зрозуміла, що таке святість Бога. Практичне запи-
тання: «Яке місце посідає Бог у  вашому повсякден-
ному житті?» – викрило мене. Тепер я з Божою допо-
могою встановила Його образ на п'єдесталі в моєму 
серці і молюся, щоб не поглинула мене життєва суєта.

Соляник Вікторія

Дорогі брати, величезне вам спасибі за цей цінний 
курс «Бути хрис тиянином»! Мені завдає справжнього 
задоволення опрацьовувати уроки. Не сумніваюся, що 
ці брошури ще не раз послужать на славу Гос пода і до-
поможуть мені служити Йому. У  мене виникло дуже 
сильне бажання заглибитися в Слово Боже і ґрунтовно 
вивчити його. Я дуже хочу нести цю Благу звістку всім, 
щоб люди не повторювали моїх помилок і  не тікали  
від Бога.

Скороспехов Михайло,  
м. Єнакієве

Кілька відгуків:

Ці уроки допомагають мені зосередитись і  згадати 
те, що я почерпала для своєї хворої душі зі Священного 
Писання. Уроки ведуть до головної думки – до спасіння. 
Спасибі велике вам за працю!

Ларіонова Світлана, 
м. Новоуральськ

Хочу поділитися радістю. Моя мама покаялася! Це 
сталося в листопаді, коли я вже вчилася на біб лій ному 
курсі й ділилася з нею враженнями після кожного уро-
ку. Цей курс допоміг моїй любій матусі прий няти Ісуса 
Хрис та в своє серце. Вельми дякую вам!

Єліна Людмила,  
м. Бердськ


