


НІЩО НЕ ВІЧНЕ  НІЩО НЕ ВІЧНЕ  
В ЦЬОМУ СВІТІВ ЦЬОМУ СВІТІ

Ніщо не вічне. Почуття зів’януть,
Емоцій вщухне полум’я заграв.
Нагадуй це частіше, щоб у гніві
Ти душу сам собі не зруйнував.

Ніщо не вічне. І страхи-сновиди,
Дрібні образи, пристрасть, що щемить.

Коли кортить – згадай тоді Давида,
Об себе не спіткнись в подібну мить.

Ніщо не вічне. Хай мовчання стане
Тим вибором, як буря слів гуде.

Бо стриманість великим притаманна,
І пекло від покірних відійде.

Ніщо не вічне. Хоч серденько стука,
Як молоток, аж в голові бринить.
Ти пам’ятай, емоцій цих розпука

У новім дні розвіється умить.

Ніщо не вічне. Все колись проходить
І повертається на звичний шлях і рух.
І кожен потім правду цю знаходить:

Ніщо не вічне, вічний лише дух.

Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА 
Переклад Олега БЛОЩУКА

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

бажання успіху іншим, пожертви своїм 
заради ближнього.

Частіше це помітно в родинних від
носинах, у  ставленні батьків до дітей, 
у  закоханості молодих людей, яка пе
реростає у відносини ніжної любові між 
чоловіком і дружиною, коли має місце 
щира дружба.

 Але це можливо й у більш широко
му аспекті, по відношенню до всіх лю
дей, до тих, кого торкнулася благодать 
Божа, хто отримав Духа Божого, Духа 
любові.

Коли ми роздумуємо над поведін
кою Хрис та, як Він сприй няв жорсто
кість тих, кого створив, зростив, благо
словив, про кого постійно дбає, годує, 
підтримує життя в кожній клітині, –  ми 
не можемо зрозуміти, як Він може нас 
і далі любити, піклуватися про нас,  бе
регти  вдень і вночі.

Він так ставиться до нас, тому що 
дійсно любить в  істинному розумінні 
цього слова.

Любов усе зносить (покриває).
Невже все?

Дорогі читачі,  
   дорогі брати і сестри!

Цього року нашій місії виповнилося 100 ро
ків. Читаючи старі журнали, ми переконуємося 
в тому, що Гос подь усі ці роки благословляє слу
жіння місії, використовуючи Біб лії, книги і  жур
нали, а  також радіопередачі для спасіння лю
дей, для творення Своєї Церкви.

Ми були б дуже раді, якби ви могли поділити
ся з нами вашими розповідями про те, як вини
кла ваша громада (розпитайте людей стар
шого покоління!), який вплив на вас та на ваше 
служіння справляли книги і журнали нашої місії. 
Просимо вас про це для слави Божої!

Чекаємо ваших листів на наші поштові 
адреси або на електронну пошту: wzorn@lio.org

Редакція

кщо існує щось, що спроможне 
прокляте, зламане, ворогуюче 
знову зробити благословен

ним, доб рим, бажаним, мирним і ра
дісним, – то це любов.

Це неймовірна сила, яка здатна 
на руїнах зламаних, зраджених від
носин створити палац ніжності, доб
розичливості та довіри.

Ця сила залишилася навіть після грі
хопадіння, коли ми втратили здатність 
любити без всякої причини, коли его
їзм, наша вигода фактично стали голов
ним мотивом наших дій, усього, чого ми 
домагаємось.

Ми все ж зустрічаємось із цією кра
сою, красою безпричинної доб роти, 

Якщо подумати, як Бог спасає лю
дей, які жахіття прощає, то стає зрозу
міло – все!!!

Мабуть, усі подумали, що зараз буде 
заклик: давайте так любити, все покри
вати!

На жаль, навіть якщо сильно й пере
конливо мотивувати нас так чинити, ми 
цього не зможемо робити, якщо раніше 
в нас це не виходило.

Ця чудова спроможність  – дар Бо
жий, який ми отримуємо через пізнан
ня Хрис та (2 Петр. 1:3).

Тому я  закликаю пізнавати Хрис та 
більше й більше, і ми станемо спромож
ними любити всіх так, як Він любив, по
кривати, прощати жахливі речі, вміща
ти слабких і недоб рих.

Тема цього номера журналу  – «Лю
бов усе зносить, покриває».

Нехай читання, роздуми над прочи
таним у більшій мірі відкриють нам істи
ну про справжню ЛЮБОВ. І нехай вона 
володіє нами та проявляється через 
нас скрізь і всім.

 Благодать 
Його з нами!

Василь  
ДАВИДЮК,

головний  
редактор



П Р О П О В І Д Ь П Р О П О В І Д Ь

Наш сучасник хоче багато одер-
жувати і  мало віддавати. Навіть 
на запитання: що означає люби-
ти?  – більшість відповідає, що це 
лише можливість щось отримати 
від інших. І тільки менша частина 
погоджується, що це, скоріше за 
все, готовність віддавати і  жер-
твувати.

Біб лійні принципи вказують 
на те, що повноцінне життя не-
можливе без любові і самопожер-
тви. Істинне щастя можливе лише 

в  нас правди! Коли ми свої гріхи 
визнаємо, то Він вірний та правед-
ний, щоб гріхи нам простити, та 
очистити нас від неправди всіля-
кої» (1 Ів. 1:8–9).

Як хрис тияни, ми маємо Свя-
щеника, Який нас приймає. Спові-
дуючи свій гріх, ми розраховуємо 
на Його прощення. Він виказує 
нам Свою милість, бо любить нас. 
«Тому мусив бути Він у  всьому 
подібний братам, щоб стати ми-
лостивим та вірним Первосвяще-
ником у Божих справах, для вбла-
гання за гріхи людей. Бо в  чому 
був Сам постраждав, випробовува-
ний, у тому Він може й випробову-
ваним помогти» (Євр. 2:17–18).

Отримуючи милість від Гос
пода, ми бажаємо чинити так само: 
проявляти милосердя до ближніх. 
З цієї причини Священне Писання 
закликає нас до служіння – покри-
вати помилки і гріхи інших людей. 
Таке служіння впливає на ближ-
ніх. Так діє справжня любовагапе.

Ми розуміємо, що люди часто 
виявляються не такими, якими 
ми їх вважаємо. Тому ми поклика-
ні до служіння любові: «А ви один 
до одного будьте ласкаві, мило-
стиві, прощаючи один одному, як 
і  Бог через Хрис та вам простив» 
(Еф. 4:32).

Ми повинні розвивати правиль
ні хрис тиянські стосунки з  кож-
ною людиною, незалежно від того, 
як вона ставиться до нас. Основою 
правильних взаємин є  постійний 
і свідомий прояв любовіагапе.

«Любов усе зносить»  – одна 
з  важливих характеристик лю-
бовіагапе. Хтось може сказати: 
«Покриваючи прогріхи ближніх, 
ми розмиваємо кордон між доб
ром і  злом, святістю і  гріхом. Так 
можна стати і  співучасником 
у чужих гріхах. Адже злочини лю-
дей небезпечні, і про це краще по-
переджати». Так, але про що саме 
тут ідеться? Чому так важливо 
покривати помилки і гріхи інших 
любов'ю? 

Покривати любов'ю – це особ
ли ва духовна здатність служи
ти людям, як служив Хрис тос

Любовагапе  – це не сліпа лю-
бов. Навпаки, вона все доб ре розу-
міє і бачить. Але при цьому обирає 
все покривати, шукати доб ра своїм 
ближнім. Самим великим прикла-
дом такої любові є Ісус Хрис тос. Гос
подь знав серце людини і «потреби 
не мав, щоб хто свідчив Йому про 
людину, бо знав Сам, що в  людині 
було» (Ів. 2:25). Під час служіння Він 
постійно виказував любов до не-
достойних. Ісус Хрис тос покривав 
гріхи людей, і  тому Його назива-
ли другом митників і  грішників 
(Лк. 7:34). Багато релігійних лідерів 
Ізраїлю не розуміли Учителя з На-
зарета, Який не приєднався до тих, 
хто засуджував, а проявив поблаж-
ливість і  пробачив жінці в  домі 
фарисея (див. Лк. 7:36–50). Хрис тос 
проголосив, зайшовши до митаря 
Закхея: «Нині прийшло спасіння 
дому цьому, бо й він син Авраама». 
Люди сприй няли це посвоєму:  
«А всі, як побачили це, почали нарі
кати, і  казали: „Він до грішного 
мужа в гостину зайшов!“» (Лк. 19:7). 
Він відпустив блудницю, коли інші 
були готові побити її камінням, але 
не виправдав учинений нею зло-
чин. Його любов прий няла вигна-
ну: «Не засуджую й Я тебе. Іди собі, 
але більш не гріши!» (Ів. 8:11). Ісус 
розділив гріх і грішницю. Він про-
явив любов і прощення.

Перед голгофськими страж-
даннями, під час Таємної вечері, 

в  тому разі, якщо ми живемо за-
ради блага ближнього. Біб лія го-
ворить: «Блаженніше давати, ніж 
брати» (Дії, 20:35). У цьому полягає 
секрет повноцінного життя.

«Ода любові» в  Посланні до ко-
ринтян розкриває справжнє по-
кликання віруючих, вищий прояв 
благочестя і  хрис тиянського слу-
жіння. За характеристиками Бо-
жественної любовіагапе можна 
визначити, чи є  життя людини 
дійсно благочестивим.

Хрис тос не видав навіть Свого 
зрадника. На запитання: «Чи не 
я?»  – Учитель покрив зраду Юди: 
«Один із Дванадцятьох, що в мис-
ку мачає зо Мною...» (Мр. 14:20). 
Того вечора одинадцять так і  не 
зрозуміли, хто зрадить і  куди пі-
шов Юда.

У Своїй досконалій любо-
ві Хрис тос узяв гріхи і  злочини 
світу, відчувши при цьому всю 
тяжкість людського беззаконня. 
Месія, зазнаючи страждань, каже: 
«Отче, відпусти їм, бо не знають, 
що чинять вони» (Лк. 23:34). Так 
відбулося велике покриття лю-
бов'ю всіх грішників перед лицем 
святого Бога. Його розпинають 
і  піддають смерті, а  Він молить-
ся за злочинців, немов виправ-
довуючи їх: «Вони не знають, що 
чинять». Він любить, розуміє гли-
бину людського відступництва 
і  бачить потребу в  порятунку не-
достойних.

Хрис тос показав приклад іс-
тинної любові, яка все покриває. 
Хрис тос служив людям  – таким, 
якими вони є, покриваючи їхню 
недосконалість Своєю досконалою 
любов'ю.

Його любов і сьогодні покриває 
гріхи і злочини людей. Ми постій-
но потребуємо, щоб Він прощав 
нам. Кожному особ ли во важливе 
Його милосердя в  хвилини слаб-
кості і падінь. Ми часто говоримо: 
«Прости», звертаючись у  молитві 
до Бога.

«Коли  ж кажемо, що не маєм 
гріха, то себе обманюємо, і  немає 

С
учасній людині притаман-
ний пристрасний пошук та-
ких взаємин, які приносили б 
їй максимум задоволення: 

матеріального, емоційного, духов-
ного. З  таким розумінням вона 
визначає для себе, що і як має від-
буватися в її житті, щоб отримати 
очікуване і, в кінцевому підсумку, 
відчути комфорт. «Комфорт у всьо-
му і перш за все!» – це девіз життя 
суспільства XXI століття.
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1. Що говорить Бог у книзі Буття про людське серце?

2. Авраам і Сарра були братом і сестрою, тому що мали 
спільного батька або спільну матір?

3. Якою пропозицією починається перша проповідь Ісуса?

4. Скільки людей, зцілених Ісусом, були зцілені в суботу?

5. Про кого сказано в книзі Дії апос то лів, що вони «мали сер-
це одне й одну душу»?

6. Який позитивний результат мало гоніння на перших 
хрис тиян? 

7. Яку з семи церков, що згадуються в Об’явленні, відві-
дав апос то л Павло? 
 

8. Що, на думку 
апос то ла Павла, 
перевершує розуміння?

9. Що творить молитва подя-
ки перед їжею?

10. Де жив Филимон, якому раб, що втік від нього, повер-
нувшись, передав лист від апос то ла Павла?

(Відповіді на сторінці 31)

П Р О П О В І Д Ь П Р О П О В І Д Ь

Священне Писання стверджує, 
що гріх згубно діє на людину. Пер-
шородний гріх спотворив образ 
Божий. Написано: «…всі згрішили, 
і  позбавлені Божої слави» (Рим. 
3:23). Навіть після покаяння і  на-
вернення до Бога боротьба з  грі-
хом триває. Про це слід пам'ятати 
постійно, особ ли во, коли ми бачи-
мо падіння ближніх.

Божественна любов допома-
гає нам вміщати інших і  любити 
їх: «Найперше майте щиру любов 
один до одного, бо любов покриває 
багато гріхів!» (1 Петр. 4:8). Любов, 
що покриває, свідчить про Боже 
милосердя навіть у найважчі часи.

Старанність у  любові проявля-
ється в  тому, що хрис тиянин го-
товий покривати безліч гріхів. Бо-
жественна любов не виправдовує 
гріх ближнього, але покриває його 
співчуттям і  бажанням служити, 
щоб ближній міг пережити духовне  

Не секрет, що слабкість і падін-
ня інших сприймається людьми 
порізному. Слабкі поспішають 
поділитися, «розтиражувати» но-
вину, поки вона «свіжа», таким чи-
ном виказуючи свій жалюгідний 
духовний стан. Інші, попри все, шу-
кають «покривало», щоб прикрити,  
допомогти підвестися на ноги тому,  
хто впав. Бог благословляє тих, хто 
співчуває і співпереживає, бачачи 
гріхи ближніх. Справжня любов 
не кричить на все горло про слаб
кість того, хто спіткнувся, але му-
дро обирає метод допомоги: як пі-
дійти й прикрити «недостойність», 
щоб інші не спокусилися.

У світі багато зради, злоби, гор-
дині, самовдоволення та інших 
гріхів, що руйнують стосунки. Щоб 
здобути перемогу у  відновленні 
того, хто впав, спочатку необхідно 
покрити його падіння «покрива-
лом любові». 

Покривання любов’ю – це 
свідоме служіння, а не швид

коплинні емоції

Бачачи гріхи людей, ми діємо 
не емоційно, але раціонально, усві-
домлено. Це можливість проявити 
правильну і тверезу реакцію. Таке 
служіння позбавляє від зловтіхи, 
несправедливої критики, ворож-
нечі та зради. У покриванні гріхів 
проявляється наша небайдужість 
і  прагнення допомогти заблука-
лим повернутися до Бога. Це стан 
щирої участі і бажання послужити 
так, щоб людина підвелася та за-
знала духовних змін.

Людський егоїзм шукає привід 
оголити. Божественна любов – 

покрити

«Хай з  любов'ю все робиться 
в  вас!» (1 Кор. 16:14). Покриваючи 
любов'ю інших, ми не ігноруємо 
проблему, але служимо так, щоб 
Бог діяв і  змінював серце. Любов, 
що покриває, несумісна з  хибною 
солідарністю, коли люди у  влас-
них інтересах виправдовують грі-
хи інших. Хрис тиянин бачить про-
блему глибше і  готовий служити 
до тих пір, поки ближній не відно-
виться.

Світ не зміниться від людських 
правил і  законів. Він зміниться 
завдяки могутній силі Божої лю-
бові.

Люди, готові змовчати, про-
явити терпіння і  поблажливість 
до ближніх, покрити їхню «наго-
ту», отримують здатність від Бога 
впливати і  змінювати ситуацію. 
Таким людям будуть довіряти. Такі 
люди потрібні в сучасних церк вах.

Хрис тиянин, що вміє так люби-
ти, чинить, як Хрис тос. Саме в  та-
ких людях має сьогодні потребу 
наше зранене гріхом суспільство. 
Любов, що покриває, – це важливе 
служіння сильних хрис тиян, тому 
що таким чином грішник може на-
близитися до Бога. Потрібно брати 
«покривало любові» і  йти до не-
досконалих і  слабких. Через наше 
служіння Бог зцілює їхні рани 
і прощає гріхи.

Покривайте любов'ю вади лю-
дей, і  ви завжди будете перемага-
ти! Важливі зміни в  житті людей 
Бог робить через 
тих, хто вміє по-
кривати.

Валерій 
АНТОНЮК

відновлення і отримати Боже про-
щення.

Неможливо мати доб рі стосун-
ки з  ближнім, якщо наша любов 
не буде покривати його недоліки. 
Цей принцип важливий для кож-
ного послідовника Ісуса Хрис та. 
Людина недосконала у  своїх сло-
вах і  вчинках. Вона часто прояв-
ляє свій егоїстичний характер: 
поблажливість до себе і  вимогли-
вість до інших. Таким чином про-
ступає гріховна природа людини.

Священне Писання говорить: 
«Бо багато ми всі помиляємось» 
(Як. 3:2). Це означає, що кожна лю-
дина має потребу в  розумінні та 
допомозі інших людей, щоб знайти 
відновлення в Богові.

Як ми можемо служити ближ-
нім, покриваючи їхню «наготу»? 
Бог цілеспрямовано дає нам мож-
ливість бачити недосконалості лю-
дей, щоб ми могли їм послужити.

Справжня Божа любов у нас ні-
коли не вимагає кари і прагнення 
справедливості, тому що ми керу-
ємося милосердям і  готовністю 
нести тягарі інших. «Браття, як 
людина й упаде в який прогріх, то 
ви, духовні, виправляйте такого 
духом лагідності… Носіть тягарі 
один одного, і так виконаєте зако-
на Хрис тового» (Гал. 6:1–2).

Покривати любов'ю  – означає 
нести тягарі інших. Іти з ними «дві 
милі» (Мт. 5:41).

Людина змінюється тільки 
завдяки Божій любові

«Бережіть себе самих у Божій лю-
бові, і  чекайте милості Гос пода на-
шого Ісуса Хрис та для вічного жит-
тя. І  до одних, хто вагається, будьте 
милостиві, спасайте і  виривайте 
з огню, а до інших будьте милосердні 
зо страхом, і ненавидьте навіть оде-
жу, опоганену від тіла» (Юд. 1:21–23).

Ми зможемо служити людям, 
якщо збережемо себе в Його любо-
ві. Беручи в своє життя прощення 
та милосердя від Гос пода, ми бажа-
ємо нести цю любов іншим. Спо-
соби прояву такої любові можуть 
бути різними, але вони завжди по-
винні бути зі щирим співчуттям 
і відкритим серцем.

Хрис тиянин служить людям 
у любові, яка все покриває, 

тому що розуміє руйнівну силу 
гріха

Послідовники Хрис та наслі-
дують Гос пода й  уподібнюються 
Йому в  служінні. «Не залічи їм, 
о Гос поди, цього гріха!» (Дії, 7:60), – 
говорить перший мученик Церкви 
Степан, покриваючи любов'ю зло-
чин своїх убивць. За прикладом 
Хрис та, він в останні хвилини сво-
го життя служить недостойним 
людям попри їхню жорстокість 
і відступ від Бога. Інколи це важко 
зрозуміти, але люди, сповнені си-
лою Святого Духа, вмираючи, ста-
ють заступниками за інших.
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Премія в  один мільйон доларів. Скромний учитель 
математики та фізики, тридцятишестирічний мо
нахфранцисканець Пітер Мокайа Табічі з кенійської 

провінції Керіко, не міг повірити власним вухам. Через пару 
секунд до нього всетаки дійшло: нагороду «Учитель ро 
ку 2019», на яку претендували 10 000 учителів з усього світу, 
і астрономічну премію з рук дубайського принца отримає 
саме він. 

Посеред своєї подячної промови Пітер раптом сказав:
– Тату, вийди сюди, будь ласка. Пані та панове, це Ло

ренс Табічі!
Старий у кепці вийшов на сцену. Пітера та його сімох 

братів і сестер сільський учительхрис тиянин Лоренс ро
стив один, відтоді як 25 років тому померла його дружина. 
Тепер він стояв поруч із сином і тримав у руках його на
городу. Це був кульмінаційний момент життя – для батька 
і для сина. Для Кенії. Для всієї Африки.

Але в  2007 році до цього було ще дуже далеко. Всю 
Кенію, особ ли во провінцію Керіко, накрила хвиля на
сильства. Політичні конфлікти в  Кенії періодично пере
ростають у міжнаціональні. Тоді, у 2007му, після су пе реч
ливих президентських виборів ця боротьба переросла 
у справжню війну. Загинуло понад 1 500 людей. Близько 
півмільйона стали біженцями.

Місцевість Керіко страждає від посухи і голоду кожні 
тричотири роки, тому Пітер розробив спеціальну про
граму на вчан ня: він учить місцевих жителів вирощувати 
стійкі до посухи сільськогосподарські культури. «Нав
чання новим способам ведення сільського господарства 
тут – це питання життя і смерті», – каже Табічі.

Отримавши нагороду, кращий учитель світу Пітер Та
бічі став національним героєм Кенії. В інтерв'ю на націо
нальному телебаченні у відповідь на запитання, як йому 
вдається така самовідданість, він процитував молитву 
Франциска Ассизького. 

Дай мені, Гос поди, бути знаряддям Твого миру,
Щоб я приносив любов тим, хто ненавидить,
Прощення  – тим, хто ображається,
Примирення – ворогуючим,
Віру – тим, хто сумнівається,
Надію – зневіреним,
Радість – скорботним;
Щоб я приносив світло у темряву.
Дай мені, Гос поди, втішати, а не чекати втіхи,
Розуміти, а не чекати розуміння,
Любити, а не чекати любові.
Бо, хто дає, той знаходить,
Хто про себе забуває – знаходить себе,
Хто прощає – буде прощений,
Хто вмирає – воскресає для життя вічного.

Що ж, молитва Франциска через століття була почута 
в  житті одного з  його африканських побратимів. Любов 
сільського вчителя стала щитом, що затуляє його учнів 
і  їхні сім'ї від болю втрат, злиднів, голоду, насильства.

Любов усе зносить. 

Ігор РАЙХЕЛЬГАУЗ

Любов… усе зносить.
1 Кор. 13:7

У школі, де працював Пітер, училися діти всіх семи 
народностей, що населяють Керіко, які від ра зу стали 
ворогами один одному. Всі діти та їхні сім'ї в тій чи іншій 
мірі постраждали від насильства. Батьки багатьох уч
нів загинули. Було незрозуміло, як школі існувати далі. 
І тоді Пітер організував «Клуб миру». І це спрацювало. 
Завдяки заняттям у  клубі, діти знову вчилися бачити 
один в одному друзів, а не ворогів.

Фраза «любов усе зносить» з  Послання до корин
тян відома всім. Грецьке дієслово στέγω перекладене 
як «зносить». Буквально воно означає «заховати під 
дах, прикрити». У переносному сенсі – витримати удар, 
тиск, отримавши прикриття або захист; прикрити ко
гось, захистивши від небезпеки, допомогти протисто
яти, витримати. Інші переклади передають слова «усе 
зносить» як «завжди захищає», «ніколи не здається», 
«завжди підтримує». Саме таким захисним покровом 
став для учнів школи Керіко організований Пітером Та
бічі «Клуб миру». Та й усе його життя – уособлення такої 
любові.

Історія життя Пітера Табічі настільки неймовірна, 
що нагадує середньовічні «житія святих». З  тією лише 
різницею, що його «житіє» розтиражували провідні но
винні портали світу.

По закінченні університету Пітер отримав роботу 
в приватній школі, яка, за місцевими мірками, була доб ре 
оснащена. Але після одного зі спільних проектів із сіль
ськими школами Пітер вирішив, що настав час для змін. 
Він перейшов на роботу в змішану денну середню школу 
Керіко в селищі Пвані. Близько 95% його учнів жили в бід
ності, а 30% були сиротами або виховувалися в сім'ях із 
одним із батьків. «Навіть сніданок багато з них не можуть 
собі дозволити. Вони не можуть зосередитися, тому що 
їм не вистачає вдома їжі», – розповідав Пітер.

У школі Керіко був тільки один комп'ютер, погане ін
тернетз'єднання. Співвідношення учнів і вчителів – 58:1. 
Крім того, деякі учні, щоб потрапити в школу, мали про
йти 7 кілометрів по дорогах, які стають непрохідними 
в сезон дощів.

Але ці труднощі не змогли похитнути рішучості моло
дого вчителя.

У 29 років Пітер приєднався до чернечого ордену 
францисканців, щоб повністю присвятити своє життя 
служінню Богу і  людям. Він жертвує 80% своєї вчитель
ської зарплати на благодійні проекти. Таким самим чином 
Пітер Табічі збирається розпорядитися і  солідною пре
мією, яку йому будуть переводити частинами протя 
гом 10 років.

Крім «Клубу миру», Пітер також створив «Клуб вихо
вання талантів» і  розширив «Науковий клуб». Завдяки 
роботі Табічі, школа Керіко здобула перемогу над кращи
ми школами країни на Кенійському фестивалі науки і тех 
ніки 2018 року. Пристрій, який винайшли його учениці, 
дозволяє сліпим і глухим людям вимірювати об'єкти. Ко
манда математиків, підготована Пітером, також пройшла 
відбір на Міжнародну науковотехнічну конференцію 
INTEL 2019 року в Аризоні, США. Його учні отримали на
городу від Королівського хімічного товариства Великої 
Британії за використання місцевих рослин для виробни
цтва електроенергії.

На своїх уроках Пітер застосовує нестандартний під
хід до на вчан ня. Креативні уроки математики і  фізики 
мирно сусідять у шкільному розкладі з богослужіннями 
і молитовними групами, які проводить Пітер. За три роки 
роботи Пітера Табічі в школі Керіко кількість учнів подво
їлася і досягла 400, а кількість випадків неналежної пове
дінки скоротилася в 10 разів: з 30 до трьох на тиждень. 
Особливо помітні успіхи дівчаток, саме вони тепер ліди
рують у всіх чотирьох тестах, проведених минулого року.
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Ти  в подиху вітру легкого,
У свіжості осені днів,
У мареві ранку нового,
Що світлом для зір заяснів.

Твоя благодать не в стихії,
Не в смерчі, де шал лиш і лють,
Не в силі могутньої дії,
А в тихім і ніжнім «люблю».

Не там, де гримить і гуркоче
І гори тремтять від потуг,
А де в тишині опівночі
З тобою говорить твій Друг.

ТИ В ПОДИХУ 
ВІТРУ 
ЛЕГКОГО
1 Цар. 19:11–12

БІБЛІЯ МОЯ

Хоч часом наш розум дивує
Життя, що являє себе
І знаки небес пропонує,
Та в них не побачим Тебе.

Як волю отця Свого втілить
Ти в світ цей спустився до нас,
Не громи у небі гриміли,
Горіла лиш зірка одна.

Не в славі чи одязі пишнім
Ти, Цар всіх царів, в світ прийшов.
Всю славу небесну залишив,
На хрест добровільно пішов.

Забувши про силу небесну,
Що здатна усе подолать,
Себе впокорив, щоб чудесне
Спасіння Своє дарувать.

Цей світ, що від блиску осліпнув,
Оглох від бурхливих словес,
Не здатен відчуть тихий вітер,
Не знає любові небес.

Спасіння лиш в ній для любого,
В любові такій – благодать,
Що подихом вітру легкого
Готова цей світ обійнять.

Переклад Олега БЛОЩУКА

П О Е З І Я П О Е З І Я

Вітаю, дорогі співробітники місії «Світло 
на Сході», брати й сестри у Хрис ті. Мене 
звуть Людмила Шлепова. Я  пенсіонер-

ка, мені 66 років. Люблю Гос пода й  дітей Бо-
жих. Отримую ваш журнал «Віра і життя», для 
своїх онуків виписую «Стежинку». Дуже вдяч-
на вам за ці журнали. Вирішила поділитися 
з вами своїми віршами. Їх у мене чимало. Пишу 
їх... і ховаю. Лише зрідка читаю в нашій грома-
ді. Знаю, що вірші мої непрофесійні. Я поезією 
до свого звернення до Гос пода не займалася. 
Усім бажаю благословення. Воно ніколи не 
приносить печалі!

Людмила ШЛЕПОВА

Твій творець – то Сам Господь і Бог!
Саме Він зберіг від забуття,
Захищав у час страшних епох,
Щоб віками мала ти життя.

Щоб дійти до мене ти змогла
І відкрити всі скарби небес,
І щоб звістка світ весь обійшла, 
Що Христос воістину воскрес.

Я б Христа зустріти не могла,
І Його любові віднайти,
І душа спасенна не була
Моїм Богом, о, якби не ти.

Бо таких, як ти, цей світ не знав –
Чесність й правда лиш в тобі завжди,
Світлом все освітлюєш сповна,
По тобі звіряю всі труди.

Ти мій захист, як біда прийде,
Меч духовний у важкій борні.
Не боюсь я ворога ніде,
Силу маю лиш в тобі одній.

Як багато вчусь у тебе я,
І безцінні істини прості.
Слово Боже – Біблія моя,
Найцінніша книга у житті!

Щоб моєю стати, нелегкий
Шлях здолати випало тобі.
І чи міг колись про скарб такий
Хтось хоча би мріяти собі?

Як же ти донині збереглась?
Не згоріла в полум’ї дотла?
Хоч ріка століть вже пронеслась,
Ти помолодіти лиш змогла.
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   Мал. Наталії ЧЕМИС

(Закінчення. Початок у номері 3/2020)

– Рятуй, брате. Давай в об’їзд. Сам 
знаєш, що мені світить за самоволку!

Іван кивнув і подивився на годин
ник.

– Та встигнемо ми, – заметушився 
Сергій і дістав десятку. – Як тебе... Зда
ється, Ваня? Я  в боргу не залишуся. 
Ось, дивись.

– Сховай, – скривився Іван і мах
нув рукою. – Давай сідай!

– Слухаюсь! – розцвів у посмішці 
Сергій і, зручно влаштувавшись на си
дінні, зізнався: – Прямо від серця від
лягло. Не дарма я на тебе сподівався!

– Сподіватися треба на Бога, – сів
ши за кермо, заперечив Іван. – Тільки 
на Бога.

– Ти віриш у Бога? – заворожено 
прошепотів Сергій. – Не може бути!

– Чому ні? Все моє життя в Богові.
– Я  не про те, Ваню. Розумієш, 

я  щойно просив Бога допомогти... 
І ось він ти.

Тепер настала черга здивуватися 
Мілову.

– Ти... молився?
– Уперше в житті. У дитинстві з ма

мою  – не рахується. Сьогодні сам. 
І ще, коли молився, зрозумів, що не 
все втрачено. Ніби запевнив мене 
хтось, що відведе біду. А незабаром 
побачив твою машину. Ти не можеш 
уявити ту радість, що я  зазнав при 
цьому.

– Можу, Сергію. Можу, тому що 
те ж саме відчув, коли побачив тебе. 

П Р О З А П Р О З А

завжди просили Бога благословити 
їхній шлях. Просили один за одного.

Цього разу, як Іван і  припускав, 
Марк був у від'їзді і, слідуючи звично
му розкладу, він поспішив до машини: 
щойно пройшов товарняк, і  міст на 
якийсь час був вільний. Він уже взяв
ся за ручку дверцят, як несподівано 
з  іншого боку кузова виринув висо
кий на зріст солдат у бушлаті зі строй
батівськими емблемами в  петлицях 
і винуватою посмішкою на обличчі.

– Привіт, земляче, – радісно розки
нув він руки. – Ну нарешті!

Ні дати ні взяти рідного брата до
чекався після довгої розлуки. І  Іван 
зрозумів, навіщо Бог (у цьому вже 
не було сумніву!) послав його сюди. 
Це був Сергій Блох, який нещодавно 
прибув із дисбату в частину дослужу
вати термін, якого залишилося близь
ко року. Він якось заходив у вагончик 
до санінструктора за таблетками від 
голови, і  тоді Іван сильно здивував
ся незвичайній тузі в його очах. І ось 
друга зустріч.

– Стільки вже чекаю, що почав 
було думати, що не з’явишся ти вже 
тут, – продовжував той.

– Винен, виправлюся,  – жар
тівливо взяв під козирок Іван, чим 
явно збентежив хлопця, який чекав 
обов'язкових у такій ситуації розпи
тувань і уточнень. – Наступного разу 
буду оперативнішим. Ще будуть нарі
кання?

– Чого ж не запитуєш, навіщо зна
добився?

– Я так бачу, що кинули тебе. На чо
мусь же ти сюди дістався?

– Довго пояснювати, хлопче. Але 
попав я по повній. Адже знаєш, звід
ки я?

– Знаю.
– Допоможеш у частину дістатися?
– А ризикнеш? Я через міст їду.
– Та ти що! – аж відсахнувся Блох 

із таким непідробним переляком, що 
Іван пошкодував про свою пропози
цію.

– А  я тільки на тебе й  сподівав
ся, – трохи помовчавши, пробурмо
тів Блох слабким голосом. – Пішки на 
той берег не підеш. Людина на річці 
зараз, що воша на білій сорочці. Та 
й перейдеш, то як раз патрулю в лапи.

– Це вже напевно. Ну то що тоді 
робити?

місяці до дембіля. Як кажуть: «Три 
роки довго тягнулися, але швидко 
пролетіли».

Цього, не надто вже й морозного 
квітневого дня, після напрочуд швид
кого оформлення чергового солдата 
в госпіталь, часу залишилося достат
ньо, щоб спокійно поїхати через Лі
согорськ. Але він усе одно звернув на 
Жовтневий. Їде і дивується: звернути 

квітні з  одного берега 
Чуни на інший по зимнику 

вже не поїдеш навантаженим. Небез
печно. У квітні зимник – не зовсім уже 
зимник: лід не той, оком не зморгнеш, 
як у  гості до рибок потрапиш. Але 
до чого ж спокусливо! У всіх сенсах 
спокусливо. Тому що перестрибнути 
через річку біля селища Хоняки – це 
справжнє задоволення: якихось три
ста, ну нехай чотириста метрів – і ось 
він, інший берег і ліспромгосп. Рівно 
так само і  порожнім рейсом назад 
у тайгу. На завантаження. Тут ти і паль
не зекономиш, і час, який, як відомо, – 
гроші! Порівняти хіба з об'їздом? Там 
не менше ніж тридцять кілометрів. 
Це якщо по мосту, який аж у Лісогор
ську. Так, гак, звичайно, порядний, але 
куди подітися – жити ж якось треба! 

Утім, міст через Чуну є  й тут, на 
самому початку Хоняків, біля сто 
двадцять третього роз'їзду, та тільки  

він  – залізничний і  охороняється 
військовими по обидва боки. Однак 
у певний час, коли інтервал між поїз
дами двітри години, перебираються 
по ньому й військові машини. Буває, 
і цивільні проскочать, якщо екстрена 
яка потреба і з ким треба узгоджено. 
А коли й не узгоджено, то можна до
мовитися, чого вже там. Ну, самі розу
мієте, із ким і за які коржики, так? Ну 
нехай, не про те мова.

Мова про санінструктора військо
вої частини рядового Івана Мілова, 
який за родом служби ніні та й зму
шений трястися на своєму ГАЗ66 по 
цьому мосту. Затримається, скажімо, 
в Чуні при передачі хворого солдати
ка в районний госпіталь – хіба мало 
що в  тайзі, особ ли во на лісоповалі, 
трапляється,  – так потім і  поспішає 
через Жовтневий, щоб завидна встиг
нути до частини. У темряві якось не 

замполіта «на килим»: а з яких, мов
ляв, таких пір у славних лавах ракет
ників наявний елемент, котрий вірить 
у Бога? І звідки? Та ще й баптист, га? Чи 
помилка тут?

– Ні, – каже замполіт, – не помил
ка. Він курси на «відмінно» склав, ось 
полковник і пригледів його для себе. 
Хлопець грамотний, дисциплінова
ний. Та ще з правами шофера... Скарб, 
можна сказати.

Він іще щось хотів додати, але ко
мандир далі й слухати не став. Тільки 
руками замахав, мовляв, як би цей 
сектант, та ще й  занадто грамотний 
(в армію призваний після першого 
курсу педінституту), не вніс релігій
ної смути в уми захисників Вітчизни. 
А що? Поганий приклад заразливий: 
чого доб рого, і хтось іще відмовиться 
від носіння зброї. А ось будбат у са
мий раз йому... Там «зброя» – кирка 
та лопата. Праця мирна. Пацифісти ж 
до цього закликають? Ось і нехай там 
воду каламутить. Там це великої шко
ди не завдасть. Загалом, каже, щоб 
я цього суб'єкта у себе в полку більше 
не бачив. Приберіть його з очей моїх 
геть. Спішно спровадили хлопця за 
тридев'ять земель від України. В тайгу.

Так опинився Іван у будбаті. Служ
бу ніс справно, залишалися лічені  

звернув, а навіщо – пояснити собі не 
може. Ніби штовхає його туди хтось – 
і все тут.

«Добре, – думає, – якби Марка міг 
відвідати. Але той ще минулого разу 
сказав, що поїде в  Іркутськ за техні
кою. А може, щось із ним сталося і під
казка це мені? А, сталося чи ні, там ді
знаюся, потім через міст проїду».

На тому й  заспокоївся. Марк Ви
шенька – звільнений у січні на посе
лення віруючий зек. Колоній у цьому 
краї, що грибів у лісі, а він свій термін 
як раз у Хоняках мотав, і в окрузі зна
ли його як відмінного фахівця. Жод
ний ліспромгосп не відмовився б від 
такого механіка. Він обрав Жовтне
вий. За порадою Мілова. Той його ще 
в зоні рік тому вичислив. Доводило
ся інструкторові бувати в тій колонії 
разом із фельдшером (допомагали 
зі щепленнями від енцефаліту місце
вому медперсоналу), ось і  дізнався, 
що є там брат по вірі. Ще й тому, коли 
траплялося бувати в Чуні, почав Іван 
із того самого дня повертатися в ча
стину по мосту, щоб відвідувати Мар
ка. Ах, якою жаданою подією це було 
для обох! Розмов – не переговорити! 
Більше говорив Марк, і його спогади, 
скоріше короткі проповіді, ніж про
сто розповіді, слухав би Іван не пере
слухав. Якби не час, який, як відомо, 
не стоїть на місці і нагадує про справи 
служби. А з якою насолодою віддава
лися вони молитві, сумуючи за брат
ським спілкуванням! І  на прощання 

дуже затишно по засніженій тайзі 
тридцять кілометрів колесити. А вже 
якщо негода, то й узагалі треба поспі
шати. Благо його «газик» із червоним 
хрестом на будці пропускають без 
зволікань: надокучив за вже майже 
два роки, як прислали санінструкто
ром сюди, в будбат.

Після закінчення курсів потрапив 
він у стройову частину, але через пів
року новий (і дуже пильний) її коман
дир, знайомлячись із особовою спра
вою Мілова, виявив прикру помилку 
колишнього начальства. Ну й тут же 

12 4w2020 4w2020 13



Ось запитай: навіщо я  сюди з  Чуни 
приїхав, якщо справ у  мене тут ні
яких? Запитай!

– Ну, скажи!
– А  тому, що це Бог спрямував 

мене. Змусив їхати саме цією доро
гою, і як я не опирався (навіщо мені 
цей гак, та ще проблеми з мостом!), 
а поїхав. Тепер бачу навіщо. У Біб лії 
сказано: «І хто силувати тебе буде від
бути з ним милю одну, іди з ним дві». 
Тому наша зустріч не випадкова. Бог 
звів нас для того, щоб ми йшли разом. 
І, мабуть, не одну милю. Розумієш те
пер?

– Здається, так, – тремтячим голо
сом відгукнувся Блох. – Що потрібно 
мені зробити для цього? Чи... Чи нам?

– Нам, Сергію. Давай для початку 
помолимося, щоб Гос подь зберігав 
нас у дорозі. А почуєш поклик Хрис
та, той, що відвів від тебе біду, проси 
Його увійти в твоє серце. Покайся пе
ред Ним. Тобі ж є в чому каятися?

Сергій мовчки кивнув.
– Тоді я почну, а ти, якщо буде що 

сказати Гос поду, продовжиш.
Іван обійняв кермо, прихилився 

на руки й  прошепотів молитву по
дяки Богові. Тиха, прониклива і, як 
виявилося, довгоочікувана і бажана, 
вона такою ж самою вдячною луною 
відгукнулася в  серці Сергія. Мить  – 
і  заполонила всі потаємні задвірки 
душі, вивільняючи її від рабства гріха, 
витісняючи всі накипілі образи, гнів, 
спрагу помсти, і пролилася сльозами 
невимовної радості. Не стримуючи їх, 
Сергій, так само, як Іван, понурив го
лову на панель і приглушено заридав, 
повторюючи: «Прийми мене, Гос поди! 
Прости і помилуй!»

– Даруй нам милість 
Свою і спасіння, Гос подь! – 
не приховував сліз і Мілов, 
об'єднуючи в  молитві себе 
з  Сергієм. А  коли той за
мовк, обійняв його за пле
чі. – Ну, тепер із Богом?

– Так, із Ним!
Машина покотилася се

лищем, а  незабаром вже 
вирвалася на тайговий про
стір, де засніжена рівнина 
по обидва боки второваної 
до блиску дороги закінчува
лася далеко похмурим гро
маддям тайги, що сніговими 

шапками настовбурчилась у  перед
вечірніх сутінках.

*  *  *
Минуло більше тижня. Ні Мітін, ні 

Резо в гарнізоні не з'являлися, і Сер
гій зовсім заспокоївся. Тим більш 
несподівано для нього прозвучав на 
розводі наказ ротного з'явитися з ре
чами в  штаб частини. На запитання 
про причини, капітан лише відмах
нувся: там, мовляв, все дізнаєшся. Дві 
години тобі на збори.

Супроводжуваний співчутливи
ми поглядами, він вийшов із строю, 
зібрав нехитрі пожитки і  побіг у  ва
гончик до Івана. Там, приховані 
від сторонніх очей, вони довше 
звичайного молилися і на про
щання обіцяли один одному не 
губитися, що б не сталося.

Незабаром ті, хто був у  той 
час у штабі, бачили, як Сергія са
дили в «бобик», який, судячи з но
мерів, належав військовій про
куратурі. І оскільки та самоволка 
ні для кого не була секретом, по
жаліли хлопця: потрапив, мов
ляв, Блох ізнову. А якщо ще щось 
із постачальником «хімічив», то 
зовсім пиши пропало. Не вне
сли ясності і Гелай із Мітіним, які 
незабаром з'явилися в  частині. 
Навпаки, їхнє щире здивування 
з цього приводу додало ще біль
шої невизначеності у  питанні: 
за що ж усетаки за ареш ту вали 
Блоха (а сумнівів щодо цього не 
було) і що з ним сталося, – і по
родило серед солдатів уже зов
сім фантастичні припущення. Аж 
до «а чи не запроторили його 

тепер уже в тюрму? Не інакше як на
коїв справ у самоволці!»

Лише один Мілов не квапив події, 
використовуючи кожну вільну хви
лину для молитви. «Чи не два горобці 
продаються за гріш? А на землю із них 
ні один не впаде без волі Отця вашо
го... Отож, не лякайтесь, бо вартніші ви 
за багатьох горобців», – повторював 
він біб лій ний вірш і  терпляче чекав.

І в травні прийшла відповідь у кон
верті. Сергій писав, що спеціальним 
наказом командувача округу йому 
зарахували службу в дисбаті і вже на 
третій день, із квитком і  добовими 
«від Малиновського», відправили до
дому.

«Близькі друзі мого батька вважа
ють, що свою роль у цьому відіграв 
його лист командуючому, під началь
ством якого він пройшов війну, – пи
сав у кінці Сергій. – Нехай вважають. 
Тільки й сам тато, і мама, і я знаємо, 
Кому зобов'язані моїм дембілем. Сла
ва Йому і  поклоніння! А  тобі, брате, 
величезне спасибі за те, що зустрівся 
мені».

– Амінь! – мимоволі видихнув уго
лос Іван.

І посміхнувся. Чомусь дуже своє
му. Особистому. 

Віталій ПОЛОЗОВ

з цими гріхами, кається в них, або, 
в крайньому разі, близька до цього. 
Але в ситуаціях, коли вчинки нега-
тивно впливають на справу Божу, 
на церк ву, їх, безсумнівно, необхід-
но викривати. Наприклад, Павло 
викрив Петра, коли той лицемірив 
і, дивлячись на Петра, починали 
лицемірити й інші.

Нам, перш за все, необхідно 
вчитися любити людей, як робив 
це Ісус, Який «очеретини надлом-
леної не доломить, і ґнота догаса-
ючого не погасить».

У Книзі приповістей написано: 
«Ненависть побуджує сварки, а лю-
бов покриває всі вини» (Пр. 10:12). 
Викривати потрібно з  любов'ю. 

Гріхи людей – це очікуване явище. 
І навіть дивно, якщо якась людина 
тривалий час не грішить. Біб лія 
вчить нас поблажливості до прови-
ни людей: «Розум людини припи-
нює гнів її, а величність її – перей-
ти над провиною» (Пр. 19:11). Особли-
во це важливо в родині, де ми дуже 
доб ре бачимо недоліки і  провини 
ближніх (немитий посуд, розкидані 
речі, запізнення, забудькуватість 
тощо). Але якщо ми хочемо мати 
щасливу сім'ю, нам необхідно на-
вчитися покривати провини ближ-
нього любов'ю. «Хто шукає любові – 
провину ховає, хто ж про неї повто-
рює, розгонює друзів» (Пр. 17:9).

Гос поди, дай нам мудрості і на-
вчи все покривати любов'ю, як це 
робив Ісус.

любов'ю. Наприклад, Він багато 
разів викривав і  засуджував фа-
рисеїв, але в той самий час покрив 
любов'ю гріх жінки, викритої в пе-
релюбстві, і  не засудив її. Найго-
ловніше – Ісус на хресті покрив усі 
наші гріхи Своєю любов'ю.

Як же нам відрізнити, коли по-
трібно покривати гріх, а коли – ви-
кривати?

Перш за все, дуже важливо 
в  цьому питанні просити мудро-
сті у  Бога. На підставі прикладів 
із Біб лії можна зробити наступні 
висновки: покривати провини та 
гріхи людей слід, як правило, в тих 
випадках, коли вони трапляються 
зрідка, випадково, не систематич-
но. Коли вони викликані не бун-
том, а незрілістю або слабкістю лю-
дини. До того ж людина бореться  Віктор ТАНЦЮРА

У   Біб лії є  гарний приклад, 
який наочно показує, що 
означає любити, відкри-

ваючи похибки ближніх, і любити, 
покриваючи хибні вчинки, а також 
наслідки того й іншого. Я говорю 
про Ноя, коли двоє синів його при-
крили наготу батька.

Виникає запитання: хіба потріб-
но покривати любов'ю усі провини 
та гріхи людей? Адже це може пе-
ретворитися на приховування, що 
несе за собою негативні наслідки. 
Щоб такого не сталося, вираз «лю-
бов усе зносить» слід розуміти 
в контексті інших якостей любові. 
Наприклад, «любов не радіє з  не-
правди».

Біб лія вчить нас викривати 
в гріху, як написано: «А коли про-
грішиться твій брат проти тебе, 
іди й йому викажи поміж тобою та 
ним самим» (Мт. 18:15).

Ісус в одних випадках викривав 
людей у гріхах, в інших – покривав 

ЛЮБОВ… УСЕ ПОКРИВАЄ.
1 Кор. 13:7
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від діабету під час зібрання віруючих. Наступного ранку 
цей чоловік пішов до холодильника, щоб узяти інсулін, 
але Дух Святий нагадав йому, що він уже видужав. 
Цей факт був підтверджений його лікарем. Чо-
ловік розповів про диво Боже іншим прихожа-
нам церк ви. Почувши про це, інший віруючий, 
який мав таке  ж захворювання, помолившись, 
перестав приймати інсулін. Такого рішення він 
дійшов не тому, що Гос подь йому сказав, а  тому, 
що сподівався, що диво, яке сталося в  житті ін-
шого, станеться й  у його житті. Але рішення це 
було не від Бога, і  людина потрапила в  лікарню.

Висновок, який необхідно з цього зробити: те, що пра-
цює в житті одного віруючого, не завжди працює в житті 
іншого. Дух Божий, а не ви самі, має направляти вас. «Бо 
всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі» (Рим. 8:14). 
Дух Святий веде дітей Божих, які шукають Його волі. Це 
є необхідністю для віруючих. Вони, як і Давид, не почнуть 
«бій», не отримавши керівництва від Бога.

Минулого року я пережив один 
випадок. Під час відрядження до 
Москви у  мене з'явилася можли-
вість провести суботу та неділю 
в  Обнінську. До останнього мо-
менту я  не знав, як проведу час 
у цьому місті, кого саме з моїх чис-
ленних знайомих зможу побачити. 

Все, чого мені хотілося, – опинитися там, де я був би най-
більш корисний.

Спала думка відвідати професора Тулупова, який 
близько 20 років тому прий няв Хрис та і  хрестився у нас 
в Німеччині. На жаль, зв'язатися по телефону з ним не вда-
лося. Відчувши недоб ре, я  поїхав до нього додому. Його 
дружина, побачивши мене, зраділа моєму приїзду. Вона 
розповіла мені про недавню смерть їхнього 44-річного 
сина, а також про інсульт чоловіка, що стався кілька днів 
тому. Професор знаходився в лікарні, і ми поїхали прові-
дати його. Він одразу впізнав мене. Увесь правий бік його 
тіла був паралізований. Поки я  молився про нього, він 
плакав. Мій любий друг дивився на мене з дитячою довір-
ливістю і щось белькотів. Через два дні він помер. Помер 
із миром у серці.

Один з моїх віршів про молитву я помітив у нього вдо-
ма у відкритому альбомі. Схоже, він відоб ражав стан його 
душі перед інсультом.

Я дуже вдячний Богові за Його дивовижний провід. Він 
завжди вибирає потрібний момент і потрібне місце. Якби 
я опинився в Обнінську двома днями раніше – мені б не 
дозволили відвідати професора в  лікарні від ра зу після 
інсульту, а приїхав би кількома днями 
пізніше – його б уже не було в живих.

«Хрис тос у  вас, надія слави» (Кол. 
1:27)  – сказано в  Писанні. Його голос 
важливо почути в своєму серці. Ісуса 
не потрібно шукати ні на небі, ні в Із-
раїлі, Він живе в серцях у тих, хто Його 
прий няв.

„Вийди, – і Я дам їх у руку твою“. І зі-
йшли вони до Баал-Пераціму, – і Да-
вид побив їх там. І сказав Давид: „Роз-
бив Бог ворогів моїх рукою моєю, як 
прорив води!“ Тому назвали ім'я того 
місця: Баал-Перацім! А вони позоста-
вили там богів своїх, і Давид нака- 
зав, – і  вони були спалені в  огні. 
А  филистимляни ще отаборилися 
в долині. А Давид іще питався Бога, 
і Бог йому сказав: „Не підеш за ними, 
а поверни від них, і прибудеш до них 
з-навпроти бальзамового ліска. І ста-
неться, як ти почуєш шелест ніби кро-
ків на верховіттях бальзамових де-
рев, тоді вийдеш на бій, бо то вийшов 
Бог перед тебе, щоб побити фили-
стимський табір“. І зробив Давид так, 
як наказав йому Бог, і  вони побили  

Яким чином діє Дух Святий? 
Чи приходить віра від слу-
хання проповіді про Хрис та? 
Звісно так. Гос подь говорить 

до нас через проповіді. Але варто за-
уважити, що Блага звістка прийма-
ється тими, хто її чує, не завжди. Та 
й  не всяка проповідь у  церк ві або 
в YouTube натхнена Святим Духом. 

Чи діє Дух через читання Слова 
Божого? Без сумніву. Гос подь звер-
тається до нас через Своє Слово. Але 
іноді люди, шукаючи Божого прово-
ду, читають текст зі Священного Пи-
сання, що не відповідає конкретній 

Тож віра – від слухання,  
а слухання – через Слово Хрис тове. 

Рим. 10:17

обставини, щоб щось змінити в нас. Це Його рішення. Але 
Він робить це нам на благо. Йому під силу зробити немож-
ливе можливим.

Чому люди не шукають лиця Гос пода? Апостол Павло 
пише до филип’ян: «Усі бо шукають свого, а не Хрис тового 
Ісусового» (Флп. 2:21). У цьому проблема. Потрібно шукати 
волі Божої, а не своєї.

Коли Дух Святий говорить нам, можна бути впевнени-
ми, що й диявол буде спокушати нас. Він брехун. Він спро-
бує посіяти сумнів і збити нас із правильного шляху.

У наступному тексті Біб лії можна побачити приклад 
того, як Давид шукав Божого керівництва: «А филистим-
ляни прийшли й  стали таборами в  долині Рефаїм. І  пи-
тався Давид у Бога, говорячи: „Чи виходити на филистим-
лян, і чи даси Ти їх в руку мою?“ І відказав йому Гос подь:  Вальдемар ІЛЬГ

Слухати Слово Боже означає чути його і діяти відповід-
но. У  Біб лії може знайти для себе відповіді на хвилюючі 
його питання кожен – незалежно від часу, в який він живе.

Дух Святий може діяти як через тексти Біб лії, так 
само й через слова або думки людей. Коли Він говорить, 
ми обов'язково Його почуємо! У  Біб лії сказано: «Шукай-
те – і  знайдете» (Мт. 7:7). Відповідь може прийти від ра зу, 
а може – і по деякім часі, та головне – відповідь від Гос пода 
прийде вчасно.

Наприклад, у  нас виникає проблема. Якою має бути 
наша реакція? Йти до Бога і  шукати Його присутності! 
Шукати керівництва Духа Святого! Дозволити Йому дати 
нам мудрість! Нам не потрібно наслідувати інших людей, 
роблячи так, як вони, але шукати водійства Святого Духа 
для нашої ситуації. Бог, звичайно, може використовувати 

филистимський табір від Ґів'ону аж 
до Ґезеру» (1 Хр. 14:9–16).

У цій історії примітне те, що у двох 
майже однакових ситуаціях Бог дає 
різні вказівки Давиду. У  першому 
випадку той мав атакувати від ра зу, 
а в другому – обійти ворогів і чекати 
в  певному місці, поки не почує шум, 
тобто сигнал до атаки. І  тільки піс-
ля цього діяти. Давид уважно слухав 
вказівки Бога і дотримувався їх. І тому 
переміг і в першому, і в другому боях. 
Якби Давид не запитав Бога, не шукав 
Його волі або діяв удруге так само, як 
і першого разу, зазнав би поразки.

Нам не слід повторювати досвід 
інших хрис тиян у  своєму житті і  на-
віть свій власний досвід. Бог хоче, 
щоб у кожній ситуації ми шукали Його 
лиця, Його волі, перебували в спілку-
ванні з Ним, дізнавалися, чого Він че-
кає від нас.

Одного разу стався такий випа-
док. Одна людина отримала зцілення 

ситуації, і  на його підставі прийма-
ють помилкове рішення. Дехто ж, 
прочитавши потрібний текст, тлу-
мачить його неправильно і  діє, та-
ким чином, невірно. Бог не хоче, 
щоб «були ми малолітками, що хи-
таються й  захоплюються від усяко-
го вітру науки за людською оманою 
та за лукавством до хитрого блуду»  
(Еф. 4:14). Нам важливо чути настано-
ви Святого Духа, Який є нашим Учи-
телем та  Втішителем, як написано:  
«А коли прийде Він, Той Дух правди, 
Він вас попровадить до цілої прав-
ди» (Ів. 16:13).

Т О Ч К А  З О Р У Т О Ч К А  З О Р У
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ФАРАОН І МИ

Фараон (прообраз старого життя) нічо
го так не боявся, як виходу ізраїльтян із Єгипту. 
Побачивши, що шлях насильства дедалі більше 
відштовхує від нього Ізраїль, фараон змінив такти
ку. «Підіть, принесіть жертви вашому Богові в  цьому 
краї», – сказав він Мойсею та Аарону. Поступка фараона 
була значною. В очах єгиптян кожна жертва, принесена 
чужому божеству, вважалася мерзенною. Вони бачили 
в  цьому сплюндрування своєї землі. До того  ж в  Єгипті 
поклоніння богам включало в себе і культ фараона. Жер
тви приносилися одночасно і традиційним богам, і фара
онові, оскільки він вважався сином бога на землі. І все ж 

СИЛА НОВОГО ЖИТТЯ

У духовному житті, як і в житті органічному, є свій по
чаток. Засудження старої природи людини завжди озна
чає вивільнення нової. Однак невідроджена душа нічого 
так не боїться, як відмови від себе і підкорення себе Богу! 
Всі, що колинебудь стояли перед вузькими воротами, 
знають, на які поступки готова піти наша плоть, тільки б 
їй не стати відкинутою.

Далеко не всі з нас у такий вирішальний життєвий мо
мент відповідали разом із Мойсеєм: «Не годиться чинити 
так» (Вих. 8:26). Деякі люди, незважаючи на велике бажан
ня мати спілкування з Богом, залишилися самозакохани
ми і поєднували жертви Гос поду з підпорядкуванням ста
рому Адаму. Вони були дуже релігійними, проте новим 
Божим творінням так і  не стали. Підкоряючись старому 
Адаму, неможливо досягти справжньої єдності з  Богом 
й отримати обіцяний Ним спадок. Будьяке поклоніння на 
єгипетській землі – це тільки зовні благочестивий культ. 
Душа залишається там без живого спілкування з Богом, 
відчуженою від спільноти ізраїльської, чужою заповітам 
обітниці (див. Еф. 2:12). Стовп хмарний або вогненний 
веде за собою лише за межами Єгипту. Свободу духу ми 
знаходимо тільки на Голгофі. Там старе життя засуджуєть
ся, а  нове народжується для справжнього спілкування 
з Богом, спрямовуючи людину до вічного спадку.

Нехай допоможе Гос подь кожній душі, що шукає 
спілкування з Ним, сказати разом із апос то лом Павлом: 
«Коли ж Бог… уподобав виявити мною Сина Свого… я не 
радився зараз із тілом та кров'ю» (Гал. 1:15–16).

Коли фараон побачив, що Мойсей твердий у своїх на
мірах, він пішов на поступки: «Я відпущу вас, і ви прине
сете жертву Гос подеві, Богові вашому на пустині. Тільки 
далеко не віддаляйтесь, ідучи» (Вих. 8:24). Фараон уже не 
був проти того, щоб народ приніс жертву своєму Богу, 
але бажав, щоб євреї залишилися в  межах Єгипту. Це 
можна порівняти з  зародженням віри без подальшого 
зростання. 

ОДНЕ З ДВОХ

Не в  змозі перешкодити народженню нового життя, 
стара природа може перешкодити його зростанню. На 
єгипетській землі неможливо залишатися незалежним 
від Єгипту. Хто боїться повного розриву зі старим жит
тям, той ніколи не досягне мети, до якої призводить 
життя нове. Такі хрис тияни не можуть прийняти свободу 
духу, яку Бог дарує Своїм викупленим дітям. Лише пізнав
ши цю істину, можна зрозуміти послання апос то ла Павла, 
який надавав зростанню у вірі не меншого значення, ніж 
спасінню тих, хто гине. Павло особ ли во дбав про те, щоб 
хрис тияни перевтілювалися в  образ свого Небесного 
Вчителя. Бачачи потяг багатьох віруючих людей до колиш 
нього, старого життя, апос то л, не шкодуючи сил, гаряче 
переконував їх повністю відкинути його. Це доб ре вид
но на прикладі галатів. Будучи помилуваними через віру 

Т ільки звільнена від старої 
природи людина знаходить 
спілкування з  Гос подом 
і  Його благословення. Не 

в  Єгипті, а  в пустелі ізраїльський на
род бачив стовпи – хмарний і вогня
ний. Лише після того як Савл розіп'яв 
себе для світу, а  світ був розп'ятий 
для нього, почалося його спілкуван
ня з Хрис том, що стало для апос то ла 
джерелом жертовного життя і  плід
ного служіння. Світ завжди буде пре
тендувати на наше життя, поки ми не 
розіпнемо свою плоть. Влада цього 
світу поширюється тільки до хреста. 
Над життям воскресіння, яке почина
ється у людини, співрозп'ятої з Хрис
том, після її смерті для старого життя, 
світ уже не має ніякої влади над нею.

фараон пішов на поступки ізраїльтя
нам, дозволив їм при нес ти жертву 
і поклонитися своєму Богу на єгипет
ській землі. Однак порятунок Ізраїля 
відбувся не на цій, засудженій Богом 
землі. Життя з  Богом і  живе спілку
вання з Ним народ знайшов тільки на 
землі віри, яка знаходилася по інший 
бік Червоного моря.

Єгипет є  сумним прообразом 
гріховної людської природи, яка 
завжди повстає проти Гос пода. Єги
петська земля  – символ могутності 
людей і їхньої незалежності від Бога. 
Багатоводний Ніл був джерелом їх
нього процвітання. Урожай в  Єгип
ті не залежав від роси та дощу, які 
сходять згори. Це образ людини, що 
покладається на свої сили. Не стіль
ки світ навколо нас, скільки те, що 
всередині людини, є образом Єгипту, 
який знову і знову намагається утри
мати людей у рабстві.

Пустеля ж була землею, на яку схо
дила благодать Божа і де оживала віра. 
У пустелі не було ланів, які б обробля
лися і  зрошувалися. Там ізраїльтяни 
їли хліб, що сходив із неба. У пустелі не 
вистачало джерел, з яких вони могли б 
вгамувати спрагу. Вода в пустелі гірка, 
і  її потрібно було зробити придатною 
для пиття. У  кінцевому підсумку Ізра
їль пив не ту воду, яку пропонувала 
пустеля, але ту, яку йому давав Гос
подь. Це образ нашої повної залежно
сті від Бога. Своїми силами людина не 
може гідно служити Гос поду.

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

18 4w2020 4w2020 19



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

Яків КРЕКЕР

служіть Гос подеві, Богові вашому. Хто та хто піде?» (Вих. 
10:8). На це Мойсей ясно відповів: «Ми підемо з молоддю 
нашою та з старими нашими, з синами нашими та з доч
ками нашими, з  дрібною нашою худобою та з  великою 
нашою худобою підемо, – бо в нас свято Гос поднє» (Вих. 
10:9). Фараон з цим не погодився: «Тож нехай ідуть самі 
чоловіки, та й  служіть Гос подеві» (Вих. 10:11). Це було 
нове обмеження для Ізраїлю: брати участь у поклонінні 
Богу в пустелі можуть тільки чоловіки! Спілкування з Бо
гом, на думку фараона, є привілеєм лише певної частини 
народу. Однак спілкування з Богом – не тільки особиста 
справа! Цей великий дар благодаті призначений для 
всього народу. Це чудесний порятунок, що виходить від 
Гос пода, отриманий окремими людьми, тут же прагне 
охопити всю громаду. Він володіє Божественною силою, 
здатною оживити всіх смертних, даруючи їм мир і спокій. 
Цей порятунок не терпить 
ніяких кордонів, хіба тільки 
хтось сам, свідомо від нього 
відмовиться.

Отже, тісні ворота в  нове 
життя відкриті не для особ
ли вих людей. Бог хоче, щоб 
кожна людина відвернулася 
від своїх злих справ і  була 
живою. Тому свідоме спілку
вання з  Богом має бути до
ступним для всіх, хто страж
дає під гнітом старого життя. 
Істинно віруючі і  в староза
вітний період були свідками 
Божими. Вони говорили ра
зом із Мойсеєм: «Ми підемо 
поклонитися Богу в  пустелі 
разом з  нашими малолітні
ми та людьми похилого віку, 
з нашими синами і дочками».

СЕКРЕТ ВПЛИВУ

Хто сам зустрівся з воскреслим Хрис том, той інших 
хоче привести до Нього. Адже Гос подь є джерелом жи
вої води, яка втамовує спрагу душі. Хто, знемагаючи 
в життєвій боротьбі, пізнав Божу любов і провід, той ін
шим людям хоче розповісти про їхню рятівну силу. Фа
раон прогнав Мойсея та Аарона після того, як вони по
чали вимагати відпустити народ для поклоніння Богові. 
І  все ж, якими  б переслідуваннями не відповідав світ 
на свідчення Церкви Божої, звістка про рятівну любов 
ніколи не замовкала в устах вісників Хрис та. У всі віки 
вони зверталися до стражденного народу зі словами: 
«Примиріться з  Богом!». Голосніше, ніж будьколи, ця 
звістка звучить у наше століття: ми хочемо вийти за та
бір і служити живому Богові в дусі та в правді разом із 
нашими малолітніми та людьми похилого віку, з нашими 
синами і дочками!

в Ісуса Хрис та, вони тим не менше ду
мали, що повинні виконувати закон. 
Однак закон, записаний на кам'яних 
скрижалях, стосувався старого, а  не 
нового життя. Стара людина не може 
обійтися без закону, який ззовні ста
вить перед нею певні вимоги. Хрис
тиянину не потрібен закон на кам'я
них скрижалях. Для нової людини 
Сам Хрис тос є законом життя, а Дух 
Святий – його потаємною силою, яка 
діє зсередини. Тому апос то л Павло 
питав галатів: «А тепер, як пізнали 
ви Бога, чи краще – як Бог вас пі
знав, – як вертаєтесь знов до слабих 
та вбогих стихій, яким хочете знов, як 
давніше, служити?» (Гал. 4:9). Апос тол 
щиро переконував хрис тиян: «Хрис
тос для волі нас визволив. Тож стійте 
в ній та не піддавайтеся знову в ярмо 
рабства… Ви, що Законом виправду
єтесь, – полишилися без Хрис та, від
пали від благодаті» (Гал. 5:1, 4). Дозво
ливши букві закону поневолити себе, 
людина втрачає пряме спілкування 
з  Хрис том. Така людина стає суво
рим законником і  перестає бути ду
ховною. Адже буква і донині вбиває, 
а дух – оживлює.

МЕЖІ НОВОГО ЖИТТЯ

Не фараон, а тільки Бог має право 
встановлювати межі нового життя. 
Як нам жити – це має визначати дух 
нового, а  не старого життя. Для ду
ховної людини вирішальним є не те, 
що дозволяє йому стара природа, 
а  те, що велить йому Бог. Тому, за
буваючи заднє, будемо прагнути до 
тих благословень, до тієї сили, до тих 
повноважень, які приховані в  ново
му житті! Освячене життя у всій його 
повноті є  нашим спадком і  нашою 
метою.

Коли Мойсей не дозволив фарао
ну обмежувати місце для жертвопри
несення ізраїльтян, той озлобився 
і  вирішив взагалі не відпускати на
род Божий. Однак неможливо довго 
утримувати життя, яке шукає спілку
вання з Гос подом. Чим довше фараон 
утримував ізраїльтян, тим важчими 
ставали страждання самих єгиптян.

І тоді фараон знову покликав 
Мойсея та Аарона і  сказав їм: «Ідіть, 

Незважаючи на те що фараон не 
один раз проганяв Мойсея та Аарона, 
він змушений був знову й знову кликати 
їх. Пробуджене життя неможливо при
ховати або заглушити тиском і погроза
ми. Воно розколює каміння, пробива
ється крізь могильні плити і прокладає 
собі шлях до світла. Наступна пропози
ція фараона показує, як наполегливо 
стара природа намагається утримати 
тих, хто хоче здобути свободу в служінні 
Богу. Фараон сказав Мойсею та Аарону: 
«Ідіть, служіть Гос подеві! Тільки дрібна 
ваша худоба та ваша худоба велика не
хай позостанеться. Також дітвора ваша 
нехай іде з вами» (Вих. 10:24).

включаючи худобу, мало бути посвячене на служіння 
Гос поду.

Одного разу я  проповідував на цю тему в  велико
му зібранні. Після богослужіння до мене підійшов один 
бізнесмен і сказав: «Те, що ви тут говорили, дуже доб ре 
та прекрасно, проте від ра зу видно, що ви мало тямите 
в торгівельних справах. Комерція є комерція, і в неї мало 
спільного з хрис тиянством. Торгівля має свої принципи, 
хрис тиянство – свої, і змішувати їх нерозумно». Цей чоло
вік сам був бізнесменом і хрис тиянином водночас. Він лю
бив Гос пода, але, мабуть, погано розумів, що матеріальні 
цінності теж займають певне місце в  хрис тиянському 
житті. Це ясно висловив Мойсей, який відповів фарао
нові: «Також худоба наша піде з  нами, – не зостанеться 
ані копита, бо з  нього ми візьмемо на служіння Гос
подеві, Богові нашому. Бо ми не знаємо, поки прибудемо  

туди, чим будемо служити Гос подеві»  
(Вих. 10:26).

РАДІСТЬ СВОБОДИ

Таким всеосяжним є  Божий план 
спасіння людства. Разом із дітьми та 
літніми людьми, з  синами та дочка
ми, з  усім нашим майном ми, по бла
годаті Божій, повинні віддати себе 
в  повне розпорядження Гос поду. По
чаток цього нового життя урочистий 
і  славний! Яким би великим було 
благословення, якби всі викуплені, от
римавши звільнення із полону колиш
нього життя, не залишили й «копита» 
на мирській території! Якою благосло
венною силою стали б тоді в  їхніх ру
ках і матеріальні цінності!

Цей стан знайомий тим, хто нама
гається жити відповідно до Божого 
плану спасіння. Однак повного звіль
нення ми ще не досягли, ще не все 

своє майно надали в  розпорядження Бога. На жаль, до 
сих пір над багатьма нашими цінностями більше панує 
фараон, аніж Гос подь. Доказом цього є вся світова істо
рія, написана сльозами і кров'ю. На «єгипетській землі» 
будьякі скарби в кінцевому підсумку приносять людині 
горе. Однак у хрис тиян усе має бути інакше. Наш маєток 
має стати благословенням для ближнього, а не засобом 
тиску на нього.

Коли матеріальні цінності приносяться в  жертву Бо
гові, вони перестають викликати сльози та чинити руй
нування, натомість несуть радість для багатьох. Хто це 
зрозумів, той, дивлячись на тяжке становище світу, щиро 
вигукує: «Прийди скоріше, Гос поди Ісусе!» Народ, який 
разом із Мойсеєм нічого не хоче залишати в «єгипетській 
землі», буде множитися. Цей народ цілковито присвяче
ний Гос поду, що відповідає Божому задуму.

БУТИ ЧИ МАТИ

Навіть ця чимала поступка 
містить у собі обмеження. Це ще не 
повне звільнення, якого потребував 
Ізраїль. Слова фараона означали, що 
Богу може належати життя людей, 
але не їхнє майно. Власність нібито 
належить їхньому старому життю, 
у  розпорядженні матеріальними 
цінностями немає нічого духовно
го, і  в цьому питанні нібито можна 
довіритися людському егоїзму. Не 
Божественні, а  мирські принципи 
тут є  визначальними. Однак, згідно 
з Божим планом спасіння, не тільки 
весь народ, але й  усе його майно, 
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Ученийінформатик, директор 

і професор у відставці, доктор 

технічних наук Вернер Гітт 

(Брауншвейг, Німеччина) пе

реконаний, що всі висловлювання Біб лії 

правдиві та достовірні. У  своїх книгах, 

багато з яких перекладено й на російську 

мову, Гітт часто розглядає чудеса тво

ріння з природничої точки зору.

Вивчаючи природничі факти, викладені у  вашій 
книзі «Цей дивовижний світ  – людина», не пе
рестаєш дивуватися. Вельми цікаві твердження 
у другій частині книги, які розкривають сутність 
людини. Що особ ли вого міститься в біб лій ній ан
тропології, вченні про людину?

Секулярна антропологія базується на матеріаліз-
мі, отже – і на еволюціонізмі. Згідно з цією концепці-
єю, людина складається лише з матерії, а життя, від-
повідно, являє собою всього лише стан матерії. Його 

можна пояснити з позицій фізики та хімії (Манфред 
Ейген). При такому зведенні реальності до виключ-
но фізичних явищ не залишається місця для про-
довження життя після смерті. Людина зводиться до 
біологічної машини, причому її абсолютний кінець 
зіставляється зі смертю організму. Тобто цінність 
людського життя прирівнюється до внеску, зробле-
ного в еволюційний поступ.

Зовсім інакше це питання розглядає біб лій на 
антропологія. Відповідно до цієї концепції, Бог Біб
лії є  Автором, Творцем людини. Бог вдихнув у  лю
дину дихання життя, тому людина має нематеріаль-
ну складову  – душу. Оскільки дихання Боже вічне, 
то й  ми створені як вічні створіння. Отже, фізична 
смерть – це не кінець, а початок вічного життя. Від-
повідно до біб лій ного уявлення про людину, гріхопа-
діння повалило людину в  безодню смерті. Завдяки 
подвигу Ісуса Хрис та на хресті, ми отримуємо спа-
сіння і знаходимо вічне небесне громадянство. Нашу 
цінність Бог описує в книзі пророка Ісаї: «І ти станеш 
короною слави в Гос подній руці й діядемою царства 
в долоні Бога свого» (Іс. 62:3). 

Ви докладно розглядаєте питання тваринного 
світу. Згадаймо, наприклад, вашу книгу «Якби 
тварини могли говорити». Чому інформатик заці
кавився цією темою?

Коли я  робив перші кроки віри, питання ство-
рення світу було для мене найбільшим викликом. 
Тому мене цікавили всі деталі, що особ ли во яскраво 
свідчать про геніальність і  багату винахідливість 
Творця. При такій неймовірній безлічі видів тварин 
є величезне різноманіття концепцій, що не може не 
викликати захоплення в  інженера та інформатика. 
Практично жодна з  усіх ідей, втілених у  всесвіті, не 
піддається копіюванню. Візьмемо, наприклад, кон-
цепцію «яйце». Це щось неповторне. Промисловість 
змушена будувати кожен дизельний двигун окре-
мо. Якби Творець вирішив будувати двигуни, то Він 
зробив би одинєдиний екземпляр і наділив би його 
здатністю класти «дизельні яйця». І ще багато інших 
речей приводили мене в захват. Наприклад, точний 
розрахунок енергії при перельоті американської сив-
ки з Аляски на Гаваї; високий світовихід біолюмінес-
ценції; здатність кашалота швидко спливати з  гли-
бини 3 000 метрів і не зазнавати хвороби водолазів.

Ваша нова книга «Інформація  – ключ до життя» 
покликана «сприяти подоланню насильницько
го мислення методичного атеїзму в  природни
чих науках». Для таких вчених, як Ісаак Ньютон,  

космос був однозначним свідченням мудрості 
Божої. Чому ж переможний поступ атеїзму став
ся саме в природничих науках, там, де вчені що
дня стикаються з творчим розумом Бога?

Значні наукові успіхи, досягнуті в  царині нежи-
вої природи, чинили дуже сильний вплив на дис-
ципліни, які займалися питаннями життя (як, на-
приклад, біологія, фізіологія). Успіхи в  галузі фізики 
дозволяли думати, що й життя можна і треба точно 
так само пояснити виключно механістичним чином. 
У  результаті в  середині XIX століття стався розквіт 
редукціоністського матеріалізму, який передбачає, 
що причини і наслідки є виключно фізичними яви-
щами. Видатними представниками таких поглядів 
були Еміль ДюбуаРеймон (1818–1898) і Герман Гельм
гольц (1821–1894). Останній сформулював наступне: 
«Кінцева мета природничих наук полягає у вивчен-
ні рухів, що лежать в основі всіляких змін, і причин, 
які призводять ці зміни. Для досягнення цієї мети 
доводиться вдаватися до механіки». Ця вимога була 
підхоплена багатьма біологами того часу. Ернст Гек-
кель (1834–1919) вимагав звести науку про організми 
на рівень неорганічних наук «шляхом механікопри-
чинного обґрунтування».

Таким чином, біологічні науки вже дуже рано по-
чали розвиватися в  неправильному напрямку. Не-
матеріальне не існувало в  принципі. І  не дивно, що 
в  усьому світі почали формуватися матеріалістич-
ні ідеології, такі як фашизм, гуманізм, атеїзм, різні 

й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості». 
Говорячи про сьогоднішню ситуацію, можна додати: 
шукають наукової достовірності. Захиснику теорії 
еволюції ми повинні відповідати науковими аргу-
ментами. Довівши помилку еволюціонізму, ми усу-
немо найбільшу перешкоду на шляху до Бога. Слухач 
більше не матиме об'єктивних підстав, щоб затуляти 
вуха, слухаючи Євангеліє.

Свій сайт wernergitt.de ви назвали: «Від роздумів – 
до віри». Що тут мається на увазі? Чи можна при
йти до Бога через роздуми?

Успіхи в науці та техніці за останні 50 років при-
звели до того, що люди занадто беззастережно поча-
ли вірити в  науку. Згадаймо лише політ на Місяць, 
секвенування людського геному і  стрімкий прогрес 
комп'ютерної технології. Під впливом цих подій 
і  процесів прості біб лій ні істини виходять за межу 
людського розуміння. Апостол Павло говорить: «Бо 
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Інтерв'ю брав
пастор др Йоахим КОХЛОВІУС

Переклад з німецької Марії ВІНС

форми комунізму (марксизмленінізм, сталінізм, 
маоїзм). А Чарльз Дарвін (1809–1882) пояснив еволю-
цію живих істот дією механізму природного відбору, 
підтримавши таким чином матеріалістичний підхід 
у біології.

На своєму сайті ви пропонуєте 12 брошур більш 
ніж 70 мовами. Чому ви займаєтеся виданням 
брошур? Хіба вони все ще користуються попитом?

У сучасному суспільстві, перенасиченому інфор-
мацією, мало хто ще читає товсті книги. Тож із дос-
віду можу сказати, що доб ре оформлені буклети ціл-
ком відповідають вимогам суспільства, в  якому ми 
живемо. У занадто короткому буклеті неможливо до-
статньо ясно викласти суть Євангелія. Найоптималь-
нішим варіантом виявилася брошура з 8–10 сторінок 
у  форматі 21х10 см. У  цих брошурах можна детально 
розглянути такі питання, як «Хто є Творцем?» або «Як 
мені потрапити на небеса?». Вони швидко читаються, 
їх можна легко поширювати (наприклад, подарува-
ти адміністратору в готелі, покупцям у магазині або 
листоноші), а  також розсилати поштою у  звичайно-
му конверті для листів. Цієї концепції ми дотриму-
ємося, починаючи з 2003 року. Попит на брошури не 
знижується. У січні 2016 року було розіслано близько  
850 000 примірників. Загальний тираж 12 різних бук
летів німецькою та іншими мовами становить при-
близно 12 млн примірників.

З чого все почалося? Якось один співробітник мі-
сіонерської організації Bruderhand попросив мене на-
писати брошуру, але я  відмовив, сказавши: «Я пишу 
книги, у  мене повно справ...» Пізніше до мене знову 

звернулися з тим самим проханням, і я знову, не за-
мислюючись, відмовив. Після третього звертання 
я  здався, за умови, що напишу одинєдиний буклет. 
І  ось я  замислився: яка  ж тема є  найважливішою? 
Я  вибрав тему: «Як мені потрапити на небеса?» Пер-
ший тираж розійшовся миттєво, довелося додрукову-
вати. Незабаром розійшовся і другий тираж, а також 
видання російською мовою. Пастор Генріх Кемнер 
(1903–1993) любив цитувати фразу: «Ми не штовхає-
мо – нас штовхають!» Я зрозумів, що, очевидно, це Бог 
«штовхнув» мене у це служіння.

Є багато хрис тиян, які, примирившись із теорією 
еволюції, дійшли висновку, що Бог творив і  тво
рить за допомогою еволюційних процесів. Чи та
їть у собі так званий теїстичний еволюціонізм не
безпеку для хрис тиянської віри і для особистого 
духовного життя хрис тиянина?

Я відкидаю систему поглядів «теїстичний еволю-
ціонізм», оскільки вона не відповідає біб лій ному сві-
тогляду і буквально ставить Євангеліє з ніг на голову. 
За біб лій ними переказами, Бог Своєю всемогутністю 
і мудрістю створив прекрасне, тобто готове, доскона-
ле створіння. Потім у цей світ увійшов гріх, а наслід-
ком гріха стала смерть. Оскільки ми були приречені 
на смерть, Ісус прийшов у цей світ, щоб викупити нас 
і дати нам вічне життя. В еволюціонізмі смерть має 
зовсім іншу функцію: вона є необхідним і постійним 
супутником у  процесі подальшого розвитку. Проти-
річчя з Біб лією очевидне.

Якщо припустити вірність теїстичної еволюції, то 
Бог, у  такому разі, скористався ворогом, смертю, щоб 
створити життя. А  це, з  біб лій ної точки зору, абсурд-
на, антибожественна ідея. Виникнення смерті перено-
сять на період до гріхопадіння, вихолощуючи таким 
чином Євангеліє і позбавляючи його будьякого сенсу. 
Крім того, слід урахувати і  наступне: копалини свід-
чать про смерть, страждання, масове кровопролиття. 
Якщо вони виникли не в  результаті катастрофічних 

подій, зокрема внаслідок всесвітнього потопу, а утво-
рилися за мільйони років, то смерть, мабуть, існу-
вала вже до гріхопадіння. У бесіді з прихильниками 
теїстичного еволюціонізму помічаєш, що вони багато 
місць Писання не сприймають всерйоз, переінакшу-
ють їхній зміст або навіть оголошують їх недійсни-
ми. Компроміс із еволюціонізмом означає відмову 
від центральних біб лій них істин.

Ваші книги «Чудеса і  чудове» і  «Ті, що знайшли 
скарб» містять багато свідчень. Так, наприклад, 
одна жінка з  Австралії свідчить, що, повіривши 
в  теорію еволюції, вона віддалилася від хрис
тиянської віри. Таке часто буває?

Узагаліто, це навіть логічний наслідок! Люди-
на, що прий няла еволюціонізм, більше не може слі-
дувати біб лій ному принципу, який апос то л Павло  
виклав такими словами: «Вірую всьому, що в Законі  
й у Пророків написане» (Дії, 24:14). Виходячи з числен-
них бесід із людьми, можу сказати, що вони в першу 
чергу починають відкидати біб лій ну історію ство-
рення світу, перестають вірити в той факт, що «шість 
день творив Гос подь небо та землю, море та все, що 
в  них» (Вих. 20:11). Якщо ти залишив цю засаду, то 
мине небагато часу, і, як камінці доміно, впадуть 
й інші засади Біб лії. Я вважаю, що таким чином зав-
дають величезної шкоди школярам, оскільки ево-
люція підноситься у  школах як єдино правильне 
вчення про походження світу. В результаті вже в юні 
роки руйнується даний Творцем кожній людині дар 
через споглядання природи ясно пізнати Бога (див. 
Рим. 1:20).

І останнє запитання: яка подія під час ваших чис
ленних євангелізаційних поїздок і лекцій справи
ла на вас найбільше враження?

Ніколи не забуду лекцію в переповненій аудиторії 
Карагандинського університету в Казахстані, де сиді-
ли казахи, киргизи, татари, узбеки та росіяни. У дру-
гій частині лекції на тему «Для чого існують зірки?» 
я  почав говорити про Того, Хто створив зірки,  – про 
Ісуса Хрис та. Творець є й нашим Спасителем, що про-
щає наші гріхи. Потім я запитав: «Хто хоче прий няти 
для себе особисто звістку Ісуса Хрис та? Хто бажає 
отримати спасіння в  Ісусі?» Я  не міг повірити влас-
ним очам: підвелося так багато людей! Їм були роз-
дані євангелізаційні книги і  Біб лії. Повертаючись із 
таких поїздок додому, я часто думаю: «Цікаво, як буде 
діяти почуте слово в серцях людей після лекції? Все 
швидко випарується або ж принесе неминущий доб
рий плід?»

Через два роки ми знову відвідали Караганду. 
У  тому  ж університеті нас привітав професор Павло 
Куликов, представивши нас як гостей із Німеччини. 
Слухаючи його вступну промову, я  не міг повірити 
своїм вухам:

«Я вітаю німецького вченого, професора Вернера 
Гітта... Два роки тому він уже був тут і читав нам лек-
цію. Тоді я  сидів серед студентів. Тоді сталося щось 
небувале в цій аудиторії: лектор ввічливо, але рішу-
че закликав слухачів зробити вибір на користь Ісуса 
Хрис та. Того дня багато студентів підвелося на знак 
того, що вони приймають Хрис та своїм Спасителем. 
Встав і я – я вибрав Ісуса». Звертаючись до студентів, 
він продовжив: «Ви мене знаєте. Я багато років викла-
дав науковий атеїзм у цьому університеті. Але я став 
хрис тиянином. Сьогодні й ви отримаєте шанс зроби-
ти вибір. Скористайтеся цим!»

Цей чоловік, будучи переконаним атеїстом, рока-
ми переконував студентів, що Бога немає, наводячи 
як доказ наукові аргументи. І Бог переміг його. Після 
розпаду Радянського Союзу предмет «Науковий ате-
їзм» було скасовано. Замість нього був затверджений 
предмет «Історія атеїзму і релігій». Матеріалів із цьо-
го нового предмету не було, тому цей професор вико-
ристовував для лекцій мою книгу, що була і в росій-
ському перекладі, – «А інші релігії?» І тепер колишній 
професор з  атеїзму розповідав на своїх лекціях про 
свою віру в  Бога. Яке перетворення! Згодом він ор-
ганізував у Казахстані радіомісію, щоб благовістити 
своїм співвітчизникам Євангеліє їхньою рідною мо-
вою.
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У перше я зустрівся з пас-
тором Жаком у «Домі 
Євангелія» в Санкт-Пе-
тербурзі. Піднімаючись 

дерев’яними сходами, я зіткнувся 
з високим, міцної статури чоловіком 
із чорною бородою і привітними 
блакитними очима. Ми познайоми-
лися.

Минуло дев'ять років. Радян-
ський уряд вислав мене з Москви до 
Праги. Пастор Жак запросив мене 
до Німеччини, щоб там, у місті Вер-
нігероде, розповісти присутнім у мі-
сії «Світло на Сході» німецьким дру-
зям Росії, а також біженцям із Росії 

він умів передавати зміст лекцій публіці! Він володів чу-
десним даром швидко охоплювати зміст чужих мірку-
вань і передавати його слухачам!

Під час подорожей Європою та Азією мені часто до-
водилося працювати з перекладачами. Я зрозумів, що 
існує два види перекладачів: деякі не тільки не допо-
магають, але, навпаки, заважають, постійно добираю-
чи потрібних слів і роблячи значні паузи, таким чином 
тільки втомлюючи і того, хто говорить, і слухачів. Вихо-
дить, що ти тільки тягнеш коня за вуздечки, замість того 
щоб скакати на ньому. З іншими – у тебе таке відчуття, 
ніби ти сидиш на швидкому коні, крилатому Пегасі...

Кидаєш думку, часто навіть незакінчену (особ ли-
во якщо слухачі не розуміють мови, якою ти говориш), 
а пастор Жак підхоплює її в польоті, оформляє, відшлі-
фовує, і ось вона вже летить, немов оперена стріла, або 

руху. Заради цієї душі він жив, заради неї був готовий 
при нес ти будь-яку жертву, заради неї горів, поки не 
вичерпалися його сили. Він володів діяльною натурою 
Заходу – чудесним і таким необхідним доповненням до 
нашої східної, слов'янської споглядальності.

Пастор Жак був постійно в дорозі. У поїзді, у вагоні 
третього класу для тих, хто не палить, він почувався як 
удома. Найулюбленішою після Біб лії книгою, яку він 
завжди брав із собою в дорогу, був залізничний довід-
ник. Психологи вважають людину духовно здоровою, 
якщо вона знає свою кінцеву мету і наступний крок на 
шляху до її досягнення. Біб лія вказувала пастору Жаку 
на кінцеву мету: Боже царство у Всесвіті, а залізничний 
довідник – на наступну станцію на землі на шляху до 
цієї мети.

Ось він сидить навпроти мене, розклад на колінах, 
і вибирає найбільш зручне сполучення з наміченим 

об'їжджав різні країни, агітував, за-
кликаючи піти в хрестовий похід і за 
цю душу, хрестовий похід на Схід – 
не зі списами та алебардами, а з ме-
чем Духа, зі словом Божим.

«Якщо двері в Росію відкриють-
ся, увійдіть у них з Євангелієм», – 
сказав він за день до своєї смерті од-
ному з наших братів в Вернігероде. 
Воістину, на щиті цього лицаря 
можна було написати слова: «Світло 
Сходу!», що співзвучно початковому 
найменуванню організації, в якій він 
так ревно трудився разом із пред-
ставниками російського та укра-
їнського народів, разом із іншими 
вірними друзями євангельського 

про те, як розширюється Царство 
Боже в радянській державі. Відтоді 
наша дружба і братерська співпра-
ця поглиблювалися і зміцнювалися. 
Він перекладав мої книги німець-
кою мовою, зокрема книгу «Запис-
ки віруючого. З історії релігійного 
руху в Радянській Росії».

Разом із Вальтером ми подоро-
жували Німеччиною і Швейцарією, 
читаючи євангелізаційні лекції. 
Краса Європи, видатні духовні лі-
дери західного хрис тиянства, різ-
номаніття церковних напрямків, 
духовна боротьба за збереження 
і поглиблення ідей Реформації – усе 
це було представлене моїм очам, да-
ючи багатий матеріал для написан-
ня запланованої мною книги «Ре-
лігійний досвід у Західній Європі». 
Брат Жак був вельми зацікавлений 
у цьому проекті і вже тоді передчу-
вав радість від думки, що коли-не-
будь зможе перекласти й цю книгу.

А який він був чудовий перекладач! 
У тому числі й усний. Як майстерно  

гримить, як звук труби, закликаючи до покаяння, нака-
зуючи, напучуючи... А в нашому випадку якраз і був по-
трібний його трубний голос, щоб заповнити звуком ве-
личезні аудиторії в Берліні, Ганновері, Берні, Базелі або, 
наприклад, величезну Церкву святого Фоми в Лейпцігу, 
де зібралося близько 3000 слухачів, які сидять до того ж 
у різних напрямках.

Пастор Жак був нащадком французьких гугенотів, 
колись вигнаних із Франції через протестантську Ре-
формацію. Дайте йому в руки широкий меч, одягніть 
у залізні обладунки та посадіть на коня – і перед вами 
середньовічний лицар. Він був лицарем не тільки за зо-
внішнім виглядом, але й за духом, – з відкритим забра-
лом, благородного, аристократичного духу, охоплений 
прагненням до дій, боротьби, захисту пригноблених 
і ображених. Середньовічний лицар боровся за прекрас-
ну та ідеальну душу, даму свого серця; з її ім'ям на вустах 
він і помер на полі битви.

«Дама серця», яку захищав наш лицар, за яку молив-
ся і яку любив беззастережною і полум'яною любов'ю, 
була душа Росії – російська, українська, слов'янська 
душа. Мрією його серця було побачити цю душу звіль-
неною від злих магічних сил, сил темряви, невігластва 
і забобонів, побачити її зміненою та осяяною світлом 
Євангелія. Він працював, не шкодуючи сил, збирав кош-
ти для допомоги стражденним, трудівникам Євангелія, 

нами для відвідування містом. Ах, 
як приємно з ним подорожувати! 
Я дивлюсь у вік но, насолоджуючись 
красою природи, проходжу подумки 
вечірню лекцію. А коли і куди ми 
їдемо – про це зворушливо піклуєть-
ся мій дорогий брат.

Як шляхетний лицар, він лю-
бив усе прекрасне; як лицар-хрис-
тиянин, він бажав ділитися цим із 
іншими; він прагнув насолоджува-
тися красою не сам, а разом з інши-
ми. Я не єдиний, кому, завдяки ста-
ранням Жака, поталанило побачити 
красу Німеччини і Швейцарії та по-
любити ці країни. З Лозанни він по-
віз мене в Шильонський замок. 
Ми милувалися блакиттю озера, 
вкритими снігом горами, історич-
ними пам'ятниками Середньовіч-
чя. З Санкт-Галлена ми вирушили 
в Шаффхаузен, щоб побачити зна-
менитий Рейнський водоспад. Ми 
стоїмо перед блискучими і гуркіт-
ливими масами падаючої з високих 
скель води. Він зауважує моє хвилю-
вання – я глибоко вражений цією 
неймовірною красою і міццю. Раді-
ючи моїй радості, він ляскає мене 
по плечу. Його блакитні очі сяють. 
Хтось сказав, що розділена радість 
вища від співчуття...

А ось перед нами Боденське озе-
ро і пам'ятний камінь на місці спа-
лення великого мученика Яна Гуса. 
В Констанці ми відвідали старий 
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(З журналу «Dein Reich komme», № 3 за 1939 рік)  
Переклад з німецької Марії ВІНС

середньовічні фортеці, розбійниць-
кі кубла, які притулилися до крутих 
скель на запаморочливій висоті, – 
і все це відбивається у хвилях Рейну! 
Брат Жак усе так детально і цікаво 
пояснює.

А ось і Швейцарія. Ці покриті 
снігом гори, вершини яких дохо-
дять мало не до небес, Божі гори, 
подібні до престолів майбутньої 
слави: Юнгфрау, Ейгер, Менх, Фін-
стераархорн... Вони тягнуться в без-
донну небесну височінь подібно до 
білокрилого видіння, що тягне вда-
лечінь, геть від землі.

Ми їдемо машиною; пастор Жак за 
кермом. Як затишно їхати в маленькому 

екіпажі! Яка швидкість руху! Іноді ми робимо 300 кіло-
метрів на день, піднімаємося на висоту 2000 метрів – 
у царство снігу та льоду. День хилиться до вечора; сонце 
заходить. Білосніжні гори спалахують у рожевому світлі,  
палають, розпечені, як золото. «Дивись, дивись, Аль- 
пи палають, яка краса!» – вигукнув брат Жак, зупиня-
ючи машину. Яка чаруюча картина! Очей не відірвати. 
Всесвіт славить Творця, молитва світла і полум'я! «Не-
беса проповідують славу Божу...» Ми обидва мовчимо. 
Поступово гори бліднуть і гаснуть. Снігові гіганти за-
гортаються в хмари. Знявши свій блискучий одяг, вони 
одягалися в нічний синій туман. «Ген на верховини тем-
на ніч лягла; лагідні долини вкрила свіжа мла...»

Ми їдемо в найвіддаленіші куточки Швейцарії. Ба-
жання Жака – відвідати відрізані від усього світу місця, 
забуті парафії, пробудити сплячі церк ви великих міст, 

з долини смертної тіні, на краю якої 
я, очевидно, стояв. Я пізнав на ділі 
чудову істину Слова: "Ти зі мною; 
Твій жезл і Твій посох – вони заспо-
коюють мене"». З якою радістю він 
може тепер бачити, що зумів допо-
могти словом, молитвою і ділами. 
Зміг запалити для майбутніх душ 
вічне і невгасиме полум'я у темряві 
російських та українських сіл.

Влітку 1937 року він навідався 
й у моє рідне село Дермань на Во-
лині. Він приїхав разом із братом 
Ахенбахом. Утомлені довгою поїзд-
кою, вони все ж вирішили відвідати 
і наш забутий Богом куточок. Я від-
правився зустрічати їх на станцію, 
що в десяти кілометрах від нас. По-
їзд саме прибув. Я вдивляюсь у вік-
на вагонів і бачу його – він стоїть, 
у чорному крислатому пасторсько-
му капелюсі, з сірою бородою, що 
розвівається. Побачивши мене, він  

Настав час розставання. Брат Жак сфотографував 
нас на прощання разом із іншими людьми, які були по-
руч. Жак і його друг сіли на воза, коні рушили. Він іще 
довго озирався, махаючи нам рукою. Це була наша ос-
тання зустріч...

Я стою біля вікна батьківського дому в Дермані, що 
в польській Україні. Дерева потопають у снігу. Переді 
мною розстеляється широка, вкрита снігом долина. Тут 
і там видніються розташовані групками бідні, криті со-
ломою хатини. Неподалік від нас – радянський кордон. 
Як часто думки несли пастора Жака туди, в ці нескін-
ченні, вкриті снігом поля і степи, села і селища. Він пи-
сав туди листи, посилав допомогу, молився про те, щоб 
і там, у цих темних куточках, запалилися і горіли вічні 
лампи вогню Хрис тового. Свої зазвичай короткі листи 
до мене він завжди підписував словами: «Твій вірний 
друг». Це були не пусті слова, але почуття лицарської 
вірності; це була дружба, яку не могли підірвати ні від-
стані, ні розбіжності в думках із деяких питань.

Через вік но я бачу, як сідає сонце. Мороз посилю-
ється. Білосніжний покрив на полях і пагорбах занурю-
ється в рожеве світло, загоряється, виблискує в останніх 
променях сонця – українські палаючі Альпи! Мої думки 
несуться до швейцарських Альп, до друга, який пішов 
до Гос пода. Вогненні пучки променів спрямовуються до 
найвіддалених хат, спалахуючи там у вікнах і поступо-
во згасаючи. На землю опускаються сутінки. Чорні голі 
гілки дерев тягнуться в небо, як тонкі руки, немов про-
сять ніколи не згасаючого світла, вічного дня, після яко-
го не настає вечір.

Один за одним ідуть із життя друзі та співробітники 
російсько-українського євангельського руху: П. Ніколаї, 
Проханов, Корф, Каргель, Жак. Прощаючись, вони за-
кликають нас: «Ідіть, поки день не завечорів! Запалюй-
те душі, що страждають у темряві! Поспішайте, вечірні 
тіні стають усе довшими. Принесіть їм світло Євангелія, 
небесний, незгасимий вогонь!»

Дермань на Волині, Польща, 7 лютого 1939 року

Володимир Филимонович МАРЦИНКОВСЬКИЙ

кафедральний собор. Ми стоїмо на 
тому місці, де колись стояв Ян Гус 
перед своїми суддями. Ми молимося. 
Мовчки. Нащадок гугенотів закрі-
плює свою лицарську обітницю вір-
ності спадщині Реформації – звільни-
ти Церкву від мирського, офіційного 
хрис тиянства, і закликати Наречену 
Хрис тову вийти назустріч своєму не-
бесному Нареченому, нагадати їй про 
її перше кохання до Ісуса.

Потім ми їдемо вниз по Рейну. 
Остання ніч була короткою, і нас хи-
лить до сну. Але хіба тут заснеш?! Під 
нами шумлять зелені води старого 
«батечка Рейну»! Повз нас тягнуться 

принісши їм звістку про великі події, що відбуваються 
там, у Росії, на фронті духовної війни, у плавильному 
горнилі страждань; закликати їх повернутися до свого 
першого кохання. Його мета – запалити холодні, неру-
хомі гори незгасним світлом любові Хрис тової, пробу-
дити дух жертовності для розширення Царства Божого 
серед слов'янських народів.

Два рази ми об'їхали з ним Швейцарію, готували-
ся до третьої поїздки. Хотіли втретє помилуватися ди-
вовижним гірським ландшафтом. Але тут... Гос подь 
покликав мого брата до Себе. Він пішов туди, де вічно 
палає світло, де горить незгасимий вогонь біля престо-
лу слави, де сонце світить і ніколи не заходить, де вічно 
палають Альпи. Він перейшов через смерть у життя. Він 
пішов туди не один.

Незадовго до своєї смерті, після важкого серцевого 
нападу, він написав нам до Польщі: «Гос подь вивів мене 

піднімає руку і кричить таким звич-
ним для нього чином: «Агов, ми тут! 
Ми тут! Агов!» Так він завжди зу-
стрічав мене у Вернігероде. За кіль-
ка хвилин ми їдемо возом по курній 
дорозі в наше село. Брат Жак, як 
завжди живий і бадьорий, про все 
запитує, розмовляє з візником – 
селянином із нашого села, як зі 
старим знайомим. Він пробув у нас 
усього лише один день – цього часу 
вистачило, щоб завоювати любов 
наших людей. Він був наділений ве-
ликим даром дружелюбності й това- 
риськості, вмінням знаходити індиві-
дуальний підхід до кожної людини. 
Уявіть собі: півтора роки по тому 
пастор Жак просить мене в листі 
передати привіт тому візникові. На 
зворотному шляху на залізничну 
станцію він розмовляв із ним на ду-
ховні теми, намагаючись запалити 
невгасиме полум'я палаючих Альп 
і в душі цієї маленької людини.
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ІЛЮСТРАЦІЇ
ДО СТАТЕЙ

АНГЕЛИ СЕРЕД НАС

Кажуть, ким ти себе оточуєш, такий ти сам. 
Я  б сказала трохи інакше: світ такий, яким 
ти його бачиш. Коли ти помічаєш зло і нена-

висть, бачиш саме лише сміття під ногами – світ 
стає сірим і похмурим. Коли ти радієш новому дню, 
помічаєш молоді листочки на деревах, яскраві ко-
льори маршруток, милуєшся, як смішно лопочуть 
смішні дітки в  парку,  – світ посміхається тобі зу-
стрічними перехожими, підморгує сонячними зай 
чиками в калюжах. Бог посилає Своїх ангелів. 

Я – одна з півторамільйонної армії переселенців, 
які втекли від війни на Донбасі. Скільки довелося 
пережити за ці роки, писати не буду – занадто бага-
то цього матеріалу в пресі, цим не здивуєш. Але як 
увесь цей час Бог утішав мене і підтримував, цим 
хочу поділитися.

Київ, куди ми з сім'єю приїхали, зустрів нас гур-
котом новобудов, вічно 
рухомим потоком людей, 
шумом численних ма-
шин, холодним блиском 
вікон чужих квартир. Усе 
викликало біль у  серці. 
Як у це все вжитися?

Але час минав, і  ми 
вживалися: з  болем, зі 
сльозами, але завжди 
з  вірою і  надією, що Бог 
поруч і  Він не залишить. 
Щоразу, коли душу охо-
плюють трепет і  відчай, 
Бог посилає людину, Сво-
го ангела, що може втіши-
ти. Це й  незнайома сес 
тричка в церк ві, яка ласкаво поклала руку на плече, 
коли я в сльозах слухала знайому пісню з того, до-
воєнного життя; і відвідувачі лікарні, що терпляче 
пояснюють, куди і як пройти; працівники соціаль-
них служб, які оформляють черговий документ або 
довідку; це просто сусіди, які зі співчуттям розпи-
тували, як там удома. «Моїй дружині всюди зустрі-
чаються ангели»,  – сказав якось по телефону мій 
чоловік людині, що скаржилася на всіх і  вся. І  це 
дійсно так. Я  почала виходити з  дому з  запитан-
ням: кого сьогодні мені пошле Гос подь?

Останнього разу, після відвідування лікарні,  
я, сівши в автобус, поринула в роздуми: знову мені 
трапився чудовий, уважний лікар, турботливі бабу-
сі на зупинці буквально на руках підсадили мене 
в маршрутку. Ну чому не всі люди можуть ось так 
просто, полюдськи чинити?! Праворуч наді мною 
нависла тінь, і тихий, але впевнений голос висмик-
нув мене з моїх думок:

– Усе буде доб ре!

Я здивовано підвела голову і побачила маленьку 
бабусечку, яка ласкаво дивилася мені в очі.

– Це ви мені сказали? – запитала я.
– Так.
– А  чому ви мені це говорите, адже он скільки 

людей їде?
– А я знаю, у кого серце плаче, – відповіла бабу-

ся. – Ви ж знаєте, що ви не одна? – продовжувала 
вона.

– Знаю.
– Як вас звати?
– Тетяна.
– Я буду за вас молитися, Тетяно. І запам'ятайте: 

все буде доб ре!
Сказала і тихо вийшла на зупинці.
Я, здивована, поїхала далі. Мене ось уже вкотре 

відвідав Божий ангел, а  точніше, Сам Бог в  образі 
цієї літньої жінки. Я це точно знаю!

Тетяна ЧЕГОВЕЦЬ

БОГ СВОЇХ ДІТЕЙ  
НЕ ЗАЛИШАЄ

У цей важкий час журнал 
«Віра і  життя» дає хрис
тиянам таку необхідну 

надію. Опубліковані в  ньому 
життєві історії, проповіді, проза 
зміцнюють віру, дають натхнен-
ня і спонукають дух до молитви.

Читаючи свідчення людей, 
переймаєшся до глибини душі 
долею кожної людини і  ще раз 
переконуєшся в  тому, що Бог 

Своїх дітей не залишає. Він дає їм сили долати всі труд-
нощі, які зустрічаються на їхньому шляху.

Коли Бог обрав Ісуса Навина наступником Мойсея, 
Він сказав йому: «Як був Я з Мойсеєм, так буду з то-
бою, – не залишу тебе й  не покину тебе» (Нав. 1:5).  
Боже Слово зміцнило і  затвердило Ісуса Навина. Ці  ж 
слова зміцнюють і віру хрис тиян, які слідують за Гос
подом і докладають максимум зусиль, щоб не спіткну-
тися і не впасти. А якщо і впадуть, Гос подь дає впевне-
ність у тому, що Його присутність завжди з ними.

Пророк Ісая каже: «Гос подня рука не скоротшала, щоб 
не помагати, і Його вухо не стало тяжким, щоб не чути» 
(Іс. 59:1). Бог дає кожній людині надію на спасіння, вити-
рає сльози тим, хто плаче, і каже: «Дитя моє! Я з тобою».

Коли у пророка Єремії вичерпалися сили і він вилив 
свою скорботу перед Богом у молитві, Гос подь дав йому 
чітку відповідь: «Ось Я  Гос подь, Бог кожного тіла: чи 
для Мене є  щось неможливе?» (Єр. 32:27). Гос подь ста-
вить Єремії запитання, і  Сам же відповідає на нього. 
Своєю відповіддю Гос подь дуже зміцнив Єремію.

Бог усе бачить, усе знає. Він каже нам: «Нехай стануть сильними ваші 
руки, ви, що слухаєте цими днями слова ці з уст пророків» (Зах. 8:9). Зміц-
нення рук відбувається, коли ми звертаємося до Бога в молитві, коли чи-
таємо Біб лію і роздумуємо над прочитаним. Гос подь зміцнює нас через 
хрис тиянські журнали, які приходять у  той момент, коли руки опуска-
ються, через спілкування і  працю, яку Гос подь довірив кожному хрис
тиянину.

Спасибі, що відправляєте журнали в місця позбавлення волі, де засу-
джені, читаючи їх, можуть зміцнити опущені руки.

З повагою, брати у Хрис ті
Павло ЩЕРБАНСЬКИЙ і Петро КАРАБАЗА

ДУХОВНА ЇЖА ДЛЯ НАС

Це величезна радість – отримувати журнали «Віра і життя» та «Сте-
жинка»! Наш Гос подь піклується про Своїх дітей, даючи можли-
вість отримувати таку потрібну і різноманітну духовну їжу. Дуже 

допомогло мені цього разу оповідання «Опівночі», опубліковане в  жур-
налі «Стежинка» (4/2019). Ми з  дітьми якраз проходили тему «Апостол 
Павло» і говорили про те, з чим можуть зіткнутися ті, хто розповідає про 
Хрис та іншим.

Таїсія ЛЕЖНЕВА 

ПРОХАННЯ

Нам усе подобається у вашому журналі. Але чому ви більше не дру-
куєте на останній сторінці молитву «Шлях до нового життя»? Жур-
нали ми даємо читати невіруючим людям, а їм, як повітря, потріб-

не спілкування з  Ісусом Хрис том, з  Богом Отцем і  Духом Святим! Будь 
ласка, продовжуйте й надалі друкувати цю молитву!

Люба АНТОНОВА 
і брати та сестри у Хрис ті

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. «...Нахил людського серця лихий від віку його 
молодого» (Бут. 8:21). 2. Спільного батька – Тераха 
(Бут. 20:11–12). 3. «Покайтеся, бо наблизилось Цар-
ство Небесне» (Мт. 4:17). 4. Шість (Мт. 12:9–13; Мр. 1:21–26; 
Лк. 13:10–13; 14:1–4; Ів. 5:1–9; 9:1–14). 5. Про віруючих єрусалим-
ської громади (Дії, 2:43; 4:32). 6. Поширення Євангелія (Дії, 8:1–4).  
7. Церква в Ефесі (Дії, 19). 8. Любов Хрис това (Еф. 3:19). 9. Освячення їжі  
(1 Тим. 4:3–5). 10. У Колосах (Флм. 1:1, 10–12; Кол. 4:9).
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Дорогі читачі!

На нашому сайті www.lio.org і  на сайтах наших 
партнерів можна знайти книги та журнали різ-
ними мовами, скачати їх безкоштовно для чи-
тання або прослуховування, познайомитися 
з нашою історією та взяти участь у наших проек-
тах. Або просто послухати хрис тиянське радіо.

Ласкаво просимо!


