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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Ми говоримо про закладену 
Богом любов  – разом із ніжністю 
і  турботою. Турботою  про тих, 
кого привели в цей світ удостоєні 
бути Матір’ю. І про це існує безліч 
дивовижних історій.

Проте замислимося, наскіль
ки неосяжним у  любові є  Той, 
Хто тільки частинку Своєї любові 
вкладає у  творіння,  – і  ми дивує
мось її проявам. 

Але Той, Хто любов’ю створив 
усе, що існує,  – Він нескінченний 
у любові й доб роті. 

Відчувати, отримувати любов – 
це найголовніша потреба всього 
творіння. Тому що все створено 
Любов’ю і для отримання любові.  
Без любові зникає всяке підне
сення, втрачається сам сенс існу
вання.

Любов – дивовижна сила, вона 
ніколи не зневірюється, завжди 

ещодавно переглядав 
фільм «Повернути Бена». 

Не все там стовідсотково хрис ти
янське, але в  цьому фільмі пока
зано любов матері до синанарко
мана, матері, яка до кінця вірить 
і  сподівається, яка не зрікається 
надії. 

Навіть тоді, коли вітчим і  рід
на сестра втратили будьяку на
дію, що було абсолютно логічним 
і  зрозумілим, любов матері не 
могла віддати на погибель власну 
дитину, мати боролася, чіпляла
ся за надію, немов за соломину, 
до кінця вірила, що є шанс, нехай 
надзвичайно крихітний, але є.

Її неймовірна боротьба закін
чилася перемогою.

Справжня любов ніколи не 
здається, вона діє до кінця, вона 
просто не може здатися, тому що 
вона – любов.

сподівається і ніщо не може її пе
ремогти.

Читаючи цей журнал, поду
маємо про це велике багатство. 
І  пам’ятаймо, що володіти ним 
може кожен спасенний, кожен, 
хто отримав нове життя в  Ісусі 
Хрис ті.

Читаючи, думаючи, радійте і на
солоджуйтесь Його любов’ю – це 
найбільша радість.

Василь ДАВИДЮК,
головний редактор
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ТОЙ, ХТО ВІРИТЬТОЙ, ХТО ВІРИТЬ

«Блажен, хто вірує,  
на світі тому тепло!»

О. С. Грибоєдов

Я весь час потребу в Бозі маю,
І Йому я дякую завжди

За зорю, що барвами розмаю
Й благодаті радістю горить.

Променями сонця доторкнеться,
Морок в серці світлом осява…

Той, хто вірить в Бога, той спасеться
Від туги, що душу розрива.

Той, хто вірить, звільнення знаходить
Від речей, що тягарем стають.

Прагне Бога дух, як птах – свободи,
Бо земні кліше це не дають.

А як втома серце оплітає,
Хмари в небі купчаться густі,

Скільки проживу іще – не знаю,
Та я знаю – сила у Христі!

Бо без Нього злидні лиш чекають,
Нуль пихатий я у час біди.

В Богові потребу завжди маю
І за хрест я дякую завжди!

Олександр САВЧЕНКО
Переклад Олега БЛОЩУКА
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П Р О П О В І Д Ь

У нашому грішному світі 
любові, що залишила-
ся без Бога, а  разом із 
нею вірі та надії, при-

ходиться скрутно. Звичайна любов 
найчастіше нікому не вірить і не до-
віряє, любить тільки себе. Вона ні на 
що особ ли во не сподівається, ловить 

рідку мить і живе лише нею. Ось така вона, наша звичайна 
любов, – бідна, швидкоплинна, недовірлива, безнадійна. 
Але Бог від самого початку задумував усе інакше. І це 
«інакше» все ще можливе. 

У знаменитому гімні любові ми читаємо: «Любов ві-
рить у все, сподівається всього, все зносить» (1 Кор. 13:7). 
Отже, любов вірить, сподівається, зносить... Дивовижні 
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П Р О П О В І Д Ь

дивуюся: звідки раптом береться світло, звідки – ра-
дість?

Любов вірить і  сподівається так, що весь світ змі-
нюється на краще. Він повинен був загинути вже бага-
то-багато разів, якби не «любов, що рухає сонце й сві-
тила» (Данте), що рухає нами і рятує нас.

Любов ніколи не здається, не ставить крапку, але ві-
рить і сподівається всупереч здоровому глузду і об'єк-
тивним «даним розвідки», які говорять, що справа 
безнадійна, що все програно і потрібно відступати.

Брак знань і розуміння, досконалості та краси, сили 
й упевненості любов компенсує вірою та надією.  

слова! У них ми бачимо цілу тріаду, 
нерозривний зв'язок любові з  ві-
рою і  надією. Вони завжди разом. 
Справжня любов завжди й усьому 
вірить і сподівається. А якщо це не 
так, то любов – не справжня.

Що означають слова «любов 
вірить у  все»? Очевидно, тут не 
йдеться про сліпу та наївну до-
вірливість усьому й  усім підряд. 
У  цьому  ж розділі читаємо, що 
справжня любов знає правду 
і  «тішиться» нею (в. 6), вона «не 

шукає свого» і  «не думає лихо-
го» (в. 5). Іншими словами, справ-
жня любов не блукає наосліп, але 
спрямовується істиною і доб ром, 
надихається Богом і вірою в Ньо-
го. Справжня любов не поклада-
ється на пустопорожні обіцянки, 
не піддається маніпуляціям, але 
почерпає свій незмірний оптимізм 
у Бога.

Особливо вражають слова 
«усе», «всього» (в. 7). Тут немає 
виключення  – все охоплено, все 
включено, все перетворено. Любов 
усе змінює, усе наповнює вірою 
і  надією, усьому надає приємного 
кольору та позитивного сенсу. Тут 
немає безнадійних випадків, не-
має місця невірі та розпачу.

Іноді буває, що ди виш ся на са-
мотню і нещасну людину і думаєш: 
«Ну що в  ньому гарного? Хто по-
любить такого (або таку)?» І  рап-
том наступного дня бачиш його 
коханим і  люблячим. Це зовсім 
інша людина – щаслива, сяюча.

Хіба це не про мене? Хіба це 
не про того, кого я  бачу щодня 
у дзеркалі? Хіба не живу я тим, що 
хтось мене любить, вірить у  мене 
і сподівається на краще для мене? 
Хіба чиясь любов, віра і  надія не 
змінюють мене так, що я  сам собі 

Написано, що ми знаємо лише «частинно» (в. 9), – во-
лодіємо далеко не всією інформацією, потрібною для 
зважених і правильних рішень. Ми бачимо «ніби у дзер-
калі, у загадці» (в. 12) – бачимо не всю картину. Нам не 
все і не так ясно, як хотілося б для розуміння більшої 
перспективи. Але наша обмеженість не заважає нам 
любити, з вірою і надією, так, що навіть безнадійні си-
туації розгортаються на краще і  найзневіреніші люди 
відкривають свої серця для Божої любові.

Любов ніколи не знає всієї повноти реальності, але 
довіряє своєму джерелу  – Богу, Який знає все і  кон-
тролює хід історії. Любов не завжди бачить підстави 
для надії на краще, але навіть тоді сподівається не на 
людей і  не на природний хід подій, але на Бога. Лю-
бов вірить Богу і  покладається на Нього, а  оскільки 
Він  – Бог Творець і  Владика всього, то все освітлю-
ється і  перетворюється цією любов'ю, вірою і  надією. 
У Божій любові ми самі перетворюємося. Віра і надія 
цієї любові передаються нам, наповнюючи і  змінюючи 
нас. І якщо ми відчули на собі силу цієї любові, то ми 
будемо любити й  інших. Ми будемо любити весь світ 
так само – з вірою та надією. Любов, яка обрала своїм 
джерелом самого Бога, не може бути сліпою і наївною, 
порожньою і безнадійною.

Одного разу ми повинні побачити світ очима Бога че-
рез призму віри і надії – викупленим 
і  перетвореним Божою любов'ю. 
Це бачення змінить наше життя, 
доповнить наше боязке бажання 
любити і бути коханими незламною 
впевненістю в Богові та світлою на-
дією на майбутнє з Ним. 

Михайло ЧЕРЕНКОВ
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Б І Б Л І Й Н А  А Р Х Е О Л О Г І Я

Під час наших з дочкою відвідин Пергамського му
зею в  Берліні ми бачили там фрагмент глиняної 
таблички з аккадським клинописним текстом. Під 

табличкою було написано: «Списки раціонів зі згадуванням 
Єгояхіна з  Юдеї» (вавилонський полон, близько 580 року 
до Р. Х.). У  табличці наводяться наступні місячні раціони:  
15 лі трів кунжутної олії для Єгояхіна, царя юдейського; 2,5 літ 
ра кунжутної олії для п'ятьох синів царя юдейського;  
4 літри кунжутної олії для восьми юдейських чоловіків. 

Біб лія розповідає про те, що цар Єгояхін, після трьох 
років царювання, був переможений царем Навуходоносором, 
його було відведено у полон до Вавилону і кинуто до в'язниці  
(2 Цар. 24). По трьох із чимось десятиліттях вавилонський цар 
ЕвілМеродах дарував юдейському царю свободу: «І він гово
рив із ним ласкаво, і  поставив трона його понад трона царів, 
що були з ним у Вавилоні. І змінив в'язничну одежу його, і він 
завжди їв хліб перед ним по всі дні свого життя. А їжа його, їжа 
стала, видавалася йому від царя, щоденне щоденно, по всі дні 
його життя» (2 Цар. 25:28–30).

Фрагмент глиняної таблички, знайденої у  підземному 
архіві палацу неподалік від воріт Іштар, підтверджує опи
саний у  Біб лії факт привілейованого становища Єгояхіна. 
Якщо врахувати кінець Седекії, останнього юдейського царя, 

який після завоювання і  руйнування Єрусалима Навуходо
носором у 586 році до Р. Х. був засліплений за наказом царя 
та ув'язнений у  темниці до кінця свого життя, то видається 
вельми значущим той факт, що вавилонський секретар, який 
склав запис на глиняній табличці понад 2 600 років тому, за
стосував по відношенню до Єгояхіна навіть його царський ти
тул. Також і постійне утримування Єгояхіна, що неодноразо
во згадується в Біб лії, знаходить підтвердження в цій та інших 
глиняних табличках із Вавилона. І  той факт, що в  Єгояхіна 
у вавилонському полоні народилося п'ятеро синів, також го
ворить про його привілейоване становище при дворі вави
лонського царя.

Всупереч усім, хто бажає віднести розповідь Біб лії до 
області міфів і  легенд, Біб лія знову й  знову підтверджує 
свою абсолютну точність, надійність і  достовірність. «Прав
да  – підвалина слова Твого, а  присуди правди Твоєї  – навіки»  
(Пс. 119:160).

Яке щастя і  який величезний привілей мати можливість 
щодня читати і досліджувати Слово істини!
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Йоханн ХЕССЕ
Із сайту www.gemeindehilfsbund.de

Переклад з німецької Марії ВІНС

sns_ViG_2020.5_ukr.indd   6sns_ViG_2020.5_ukr.indd   6 30.07.2020   17:02:3730.07.2020   17:02:37

5w2020 7

явних і  достовірних даних про її 
нечесність. Любов бачить найкра-
ще в людині. Вона скоріше повірить 
і залишиться обманутою, ніж не по-
вірить і буде несправедливою.

Саме такої любові не вистача-
ло друзям Йова. Непорочний і  бо-
гобоязливий Йов волав до них: «Та 
звольте поглянути на мене тепер, 
а я не скажу перед вами неправди» 
(Йов, 6:28). Але друзі безпідставно 
звинувачували його: «Хіба твоє зло 
не велике? Таж твоїм беззаконням 
немає кінця!» (Йов, 22:5). Це зруйну-
вало стосунки між Йовом та його 
друзями. Сам Бог засудив їх.

Дорогі друзі, нам іноді прості-
ше не вірити, ніж вірити; легше не 
споді ватися, ніж сподіватися. Часом 
так хочеться просто убезпечити, 
захистити себе від обману, від не-
здійсненних надій. Це трапляється 
тому, що ми схильні думати більше 
про себе, а не про Бога і ближніх; лю-
бити більше себе, а не Бога і ближніх;  

думати й  піклуватися більше про 
свій комфорт, а не про наші відноси-
ни з Богом і людьми.

Хтось скаже: «Я вже багато по-
страждав через те, що всьому вірив 
і  всього сподівався». Біб лія підба-
дьорює: «Бо то вгодне, коли хто, че-
рез сумління перед Богом, терпить 
недолю, непоправді страждаючи. Бо 
яка похвала, коли терпите ви, як вас 
б'ють за провини? Але коли з мукою 
терпите за доб рі вчинки, то це вгод-
не Богові! Бо на це ви покликані. Бо 
й Хрис тос постраждав за нас, і зали-
шив нам приклада, щоб пішли ми 
слідами Його» (1 Петр. 2:19–21).

Чи хочемо ми йти по слідах 
Хрис та? Якщо будемо дбати про те, 
щоб любити справжньою любов'ю, 
яка вірить у все, всього сподіваєть-
ся, Бог буде давати нам сили, і дов-
готерпіння, і радість у проходженні 
за Ним. Гос подь буде використову-
вати нас, щоб приводити людей до 
істинної Божої любові, до спасіння.

довіру і  зміцнити наші відносини. 
Тим більше що в тій ситуації недо-
віра до сина була заснована тільки 
на моєму припущенні. 

Тоді я  подумав про те, скільки 
разів сам грішив проти Хрис та, про-
сив вибачення, обіцяв більше так не 
робити і знову поводився так само. 
Хрис тос не сказав, що не вірить 
мені, а  зглянувся, прощаючи мені 
й  оточуючи мене Своєю любов'ю. 
Саме це й полонило мене найбіль-
шою мірою, кардинально вплинуло 
на мої стосунки з Хрис том, на моє 
бажання служити Йому всім своїм 
життям.

Слова «любов… вірить у все, спо-
дівається всього, усе терпить» від-
носяться не до інтелектуальної об-
ласті і не до сфери знання, а перш за 
все до сфери відносин. Тобто любов 
будує взаємини з  іншою людиною 
на презумпції довіри і відкритості, 
а не початкової підозрілості. Любов 
вірить кожній людині, якщо немає Віктор ТАНЦЮРА

Чи можна всьому вірити 
і  всього сподіватися? Якщо 
нам скажуть, що двічі два – 

п'ять, то ми не повіримо, навіть 
якщо почуємо це від людини, яку 
дуже любимо. Ми не будемо споді-
ватися, що коли-небудь двічі два 
все ж дотягне до п'яти.

Якось один із моїх синів у  чер-
говий раз завинив. Йому тоді було 
близько трьох років. Я  вирішив 
його за це покарати. Як це зазвичай 
буває, син просив не карати й  обі-
цяв, що більше не буде так чини-
ти. Я сказав, що не вірю йому. І тоді 
син так щиро сказав слова, які я за-
пам'ятав на все життя: «Як це, тату? 
Я  тебе так люблю, так цілую, а  ти 
мені не віриш і  хочеш покарати». 
У  мене аж сльози навернулися на 
очі. Я взяв його на руки і поцілував. 
Син обійняв мене за шию і міцно до 
мене притиснувся. Я  зрозумів, що 
моя недовіра може зіпсувати наші 
стосунки. Тому я вирішив проявити 

М А Л А  К А Ф Е Д Р А
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Байдужість

Вірші  ЯКОВА ДОЛИНСЬКОГО
Переклад з російської  ОЛЕГА  БЛОЩУКА

Як в серці оселилася байдужість
І почуття згоріли вже до тла,
Коли образа не на жарт вже душить,
А смолоскип любові – лиш зола.

Коли уже не бачиш сенсу жити,
Не знаєш, як все знову розпочать.
Не відаєш, не можеш пояснити,
Чом сил немає навіть закричать.

Ісусе мій  

Ісусе мій, Ти морок розігнав,
Життя світильник вщерть мені налив.
Як, з хором вірних злившись, я співав,
Душа була мов річка після злив.

А раптом той світильник зачадив,
На мить забувши вічний дар життя, – 
Його Ти чистиш Сам від чорноти,
Знімаючи всю кіптяву життя.

Ісусе мій, пробач мені за те,
Що довго був невірним я Тобі,
За те, що часто падав сам, проте
Я тих, хто впав, засуджував в собі.

Ісусе мій, візьми туди, де Ти,
Де шлях тернистий святості лежить.
Знеможений мій дух від марноти,
Про суть Твоєї щирості скажи.

Ісусе мій, сумую по Тобі!
Хоча Ти поряд, як казав, завжди.
То значить –  десь бреду в своїй журбі
Й забув причал у морі суєти.

В Тобі однім вдоволення лиш є,
Зніми з душі гнітюче це ярмо.
Пів віку Ти беріг життя моє,
А я чогось бажаю знов і знов.

Коли Твою побожність бачу я,
Вона – мов чистий сніг гірських вершин.
З Тобою прагне жить душа моя,
Бо Ти підняв мене з гріха глибин.

Ісусе мій, хай буде втрат без мір,
Мені б любов єдину зберегти.
У каяття моє, прошу, повір,
Бо все, чого я прагну, – лише Ти.

Тоді до Бога хай молитва злине,
Бо Він пробачить й силу дасть в ту мить.
Закляклу душу зцілить за хвилину
І в погляді знов радість заблищить.

Доволі вже, неначе лялька, жити,
Якою хтось постійно керував.
Бо на хресті, пізнавши смерть, Спаситель
Життя із Ним навік подарував.

І З  П О Е Т И Ч Н И Х  З О Ш И Т І В
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Вірші  ЯКОВА ДОЛИНСЬКОГО
Переклад з російської  ОЛЕГА  БЛОЩУКА

Образа

Тепер мій брат, як замок неприступний, – 
Образа витіснила всю любов.
В очах його – злочинець я, відступник,
Хай допоможе нам душі Заступник,
Хто за гріхи пролив Свою невинну кров!

Хай він згада, рідня як поспішала,
Про все забувши, в пологовий дім,
Бо народить його дружина мала,
А не родивши, те дитя втрачала, – 
Хто огорнув в ту мить теплом її своїм?

Хто руку в скруті їм назустріч простягнув,
Коли знайти роботу важко стало,
І хто лице своє не відвернув?
А він, забувши все, лиш дорікнув
За дріб’язкову річ, яких в житті чимало.

Він в домі нашім був неначе рідний син,
Розмови довгі за столом вели.
Не Бог, лукавий вбив між нами клин,
Ціна тій дружбі – лиш мідяк один,
І замість радості нещастя дні прийшли.

Ще мудрий Соломон давно колись казав,
Як брат з тобою хоче посваритись,
Язик сильніше ранить за кинджал.
Хто другом ще недавно називав,
Той серце зачинив і в нього не пробитись.

Пробач

Як безглуздо друга ти образив
І жалкуєш так, що не заснуть.
Лиш від думки страх бере одразу,
Що його уже не повернуть.

Що вже рік, як нічого сказати,
Наче стали недруги в ту мить.
Все ж у відчай варто не впадати
Й не брехать собі, що легше жить.

Не лякайся першим крок зробити,
Перед ним спокутувать вину.
Досить вже по колу всім ходити,
Не тягни, не рви оту струну.

І як друг твій щирий, він почує
Та й пробачить все в єдину мить.
Вир емоцій він твоїх вгамує
І вогонь образи загасить.

Де покора – гордість відступає,
І де прощення – ворожість не цвіте.
Де любов – там помсти не буває,
Де вогонь – байдужість пропаде. 

І З  П О Е Т И Ч Н И Х  З О Ш И Т І В
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Е С Е

Благословенний Бог і  Отець Гос пода нашого 
Ісуса Хрис та, Отець милосердя й Бог потіхи 
всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, 
щоб змогли потішати й ми тих, що в усякій 
скорботі знаходяться, тією потіхою, якою 
потішує Бог нас самих!

2 Кор. 1:3–4

Гораціо Спафорд

він відправив на кораблі Ville du Havre, маючи намір згодом 
приєднатися до них у Лондоні. У морі це судно зіткнулося 
з  англійським вітрильником і  швидко затонуло. Серед за
гиблих 226 осіб були й чотири дочки Спафорда. Його дру
жина була однією з 47 пасажирів, які врятувалися. Гораціо 
Спафорд мав усі підстави бути обуреним долею й усім тим, 
що Бог приготував йому та його дружині. Але він не мав 
сумніву в своїй довірі Богові. Більш того, він продовжував 
прославляти Бога. Його віра спонукала бачити потреби 
і скорботи інших людей і присвячувати їм свої сили і час. 
У  1881 році Гораціо з  дружиною вирушив до Єрусалима, 
щоб допомагати нужденним. Завдяки їхньому служінню, 
багато мусульман і євреїв прий няли Ісуса Хрис та як свого 
Спасителя.

«Дорогою в  Єрусалим  – пише у  своїх спогадах дочка 
Гораціо  – капітан покликав Спафорда на місток. "Ми ре
тельно все розрахували, – повідомив він, – прямо зараз ми 
проходимо над тим місцем, де зазнав катастрофи корабель 
Ville du Havre. Глибина в цьому місці сягає трьох миль"».

Тієї ночі Гораціо Спафорд написав вірш It is well with my 
soul («Коли життя тихо тече»), який, покладений на музи
ку, став знаменитим гімном. У ньому йдеться про глибокий 
мир у серці людини, котра вірує в Бога.

Великі труднощі, через які довелося пройти Спафорду, 
допомогли йому в усьому ясно бачити руку Гос пода. 

У 
1871 році місто Чикаго було зруйноване страш
ною пожежею. Близько 300 людей загинули у вогні 
і більше 100 000 опинилися без даху над головою. 
Катастрофа торкнулася і Гораціо Спафорда. Через 

пожежу він утратив увесь свій капітал.
Спафорд був адвокатом, він також займався нерухомі

стю. Увесь капітал він уклав у будинки, які перетворилися 
на купи руїн. Він залишився ні з чим. Але не це було най
страшнішим: під час пожежі загинув його єдиний син. Не
зважаючи на особисту трагедію, Гораціо Спафорд багато 
допомагав бездомним і жебракам, які перебували у відчай
душному становищі.

Через два роки Спафорд із сім'єю вирішив вирушити 
в подорож Європою, але невідкладні справи змусили його 
залишитися в Чикаго. Сім'ю – дружину і чотирьох дочок – 
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Е С Е

Крах корабля 
Ville du Havre

Доньки Спафорда

Чи мир, наче річка, в житті струменить,
Чи б’ють буревії біди,
Завжди, щоб не сталось, кажу я в ту мить:
«Ти поряд зі мною завжди».

Боже мій, поряд Ти
З моєю душею завжди.

Хоча ворог стріли у мене метав,
Скорботи тенета снують,
Христос бачив все і мене врятував,
За душу пролив кров Свою.

Щаслива від думки душа вже моя,
Що гріх – весь, який лише мав, –
Прибитий на хрест, не несу його я,
Тож Бога, душе, ти прослав!

І щиро скажу вам: з  Христом я завжди,
Він – Бог мій у смерті й житті.
Рубці на душі від скорботи й біди
Зітруть Його руки святі.

О Боже, гряди, неба хмари згорни,
Хай з’явиться Слава Твоя.
І душу мою у свій мир загорни,
Тоді віднайду спокій я.

У 1881 році в Чикаго у подружжя Спафордів народилась іще одна 
донька – Грейс. Коли їй виповнилося сім місяців, Спафорди вируши
ли до Ізраїлю. Вони взяли участь у заснуванні групи «Американська 
колонія» в Єрусалимі. Їхнім покликанням було служити знедоленим. 
Дитяча лікарня Spafford Children's Hospital існує в  східній частині 
Єрусалима і зараз. Готель American Colony Hotel належить до числа 
кращих у світі. До 1980 року ним керували члени родини Спафордів. 

Дорон ШНАЙДЕР
Із Factum, 1/20. Переклад з німецької
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П Е Р Е Ж И Т Е

Г енабаптист працював мо
лодшим науковим спів
робітником у  науководо
слідному інституті. Він 

був глибоко віруючою людиною. За 
радянських часів таких не дуже ша
нували: чіплялися, залякували, ви
ключали з інститутів, звільняли з ро
боти – всяке було. Гена, незважаючи 
на всі труднощі, продовжував вірити, 
відвідував усі служби в домі молитви 
і ні за які «коржики» не погоджувався 
працювати в неділю, бо «шість днів 
працюй», а сьомого дня послужи Гос
поду Богу твоєму.

Працівником він був дуже хоро
шим, але за безкомпромісність і «не 
нашу віру» директор інституту не
долюблював його і  обзивав «бого
молом». На засіданнях ученої ради, 
у присутності великої кількості спів
робітників, директор підкреслено 
голосно, з неприхованим єхидством 
звертався до Гени: «А що на це скаже 
наш богомол?» Начальник ніколи не 
пропускав нагоди покепкувати з Гени 
та його віри. Уявляв себе царем. Ува
жав, що все йому дозволено. Слушно 
Гете сказав: «Ніщо так не видає люди
ну, як те, над чим вона сміється».

Але до раба Божого погане не 
пристає. Гена був смиренною люди
ною, а, як відомо, «схилену голову 
шабля не січе». Поет Ф. Глінка писав:

Якщо хочеш легко жить,
Буть до неба близько,
Серце високо держи, 
А голову низько.

Це допомагало Гені мужньо зно
сити всі випробування. Будучи зрі
лим хрис тиянином, він розумів, 
звідки вітер дме. Зло  – від сатани, 
і спрямоване воно не на нього, а на 
Хрис та: «Коли вас світ ненавидить, 
знайте, що Мене він зненавидів пер
ше, як вас. Коли б ви зо світу були, то 
своє світ любив би. А що ви не зо сві
ту, але Я вас зо світу обрав, тому світ 
вас ненавидить» (Ів. 15:18–19).

Гена звик до глузувань і вже май
же не звертав на них уваги, спираю 
чись на слова Хрис та: «Що тобі до того? 
Ти йди за Мною». Адже Біб лія вчить 
не на кожне слово звертати увагу.  

У народі також говорять: собака гав
кає, а караван іде. На цю тему є навіть 
притча про лева і  собаку. Прийшла 
собака до лева і викликала його на 
бій. Лев не став звертати увагу на її 
виклик. Собака образилася і сказала: 
«Якщо ти не будеш зі мною битися, 
я  піду і  розповім своїм друзям, що 
лев мене боїться». Лев, ліниво позіха
ючи, відповів їй: «Нехай мене краще 
засудять за боягузтво собаки, ніж бу
дуть зневажати леви за те, що я бився 
з собакою». Мораль, яку можна виве
сти: як глибока вода не мутніє, так 
само Божа людина 
смиренно приймає 
все і  даремно не 
турбується.

Отже, інститут, 
у  якому працював 
Гена, займався на
уковими розроб
ками для різних 
виробництв, у тому числі й для шахт. 
Справа, про яку піде мова, стосувала
ся впровадження гнучкого пластин
частого конвеєра – гірської машини 
для підйому корисних копалин на 
поверхню. Конструкторський від
діл інституту спроектував конвеєр, 
а машинобудівний завод міста Анже
роСудженськ у Кемеровській облас
ті виготовив його.

Ось, нарешті, величезна машина 
готова до експлуатації. Але спершу 
вона мала пройти технічні випро
бування. Про запуск рапортували 
вищому керівництву в  Москву. Тоді 
про кожний «чмих» зобов'язані були 
доповідати в  міністерство. А  вже 
тим більше, якщо це стосувалося но
вих машин для виробництва. Таких  

різних міністерств було хоч греблю 
гати, і  народ, пам'ятаючи про них, 
по цю пору ці заклади не дуже по
любляє.

Нарешті новоспечений агрегат 
спустили в шахту. Його оточили на
тхненні співробітники інституту на 
чолі з  радісним директором. Зараз 
успішно пройдуть випробування і – 
на свято! Без цього ніяк. «Обмивати» 
подію – справа свята.

Настав урочистий момент. Один, 
два, три! Пуск... Машина загула, і ву
гілля по змійовику почало швидко 
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допущений при литті конвеєра. Ма
ленька тріщина стала причиною зу
пинки величезної машини.

Як біб лій ний Даниїл став перед 
царем Навуходоносором і  сказав: 
«Оце той сон. Розв'язку зараз скаже
мо перед царем і значення його», так 
само й Геннадій увійшов до кабінету 
директора і радісно оголосив: «Ось 
де собака заритий! Є розгадка! Бого
ві слава!»

Агрегат хутенько полагодили, він 
пройшов іспити і був затверджений 
для серійного виробництва.

Окрилений директор помчав до 
Москви. Замість догани він отримав 
подяку і  навіть премію. Секретарка 
міністра, дізнавшись про проблему 
з  конвеєром, змовницьки запитала 
в директора: «І хто ж буде ваш рятів
ник?» Той захоплено відповів: «Не по
вірите... Мій "богомол"!»

Життя вміє підносити нам сюрп
ризи і  розставляти все на свої міс
ця. Біб лійний цар Саул шукав смерті 
пастушку Давиду з такою одержимі
стю, що з цілою армією ганявся за ним. 
У відповідь благородний Давид кіль
ка разів рятував йому життя. Він так 
сказав: «Та не попустить Гос подь 
підняти руку мою на помазаника Гос
поднього». Директор інституту ко
пійки ламаної не дав би за Геннадія, 
а той урятував йому кар'єру.

Прилетівши з Москви, бос насам
перед вибачився перед Геною. Але 
як то кажуть: орел мух не ловить, 
і Гена поспішив заспокоїти його: «Що 
ви, що ви... Це я вам удячний. Ви на
віть уявити собі не можете, як щодня 
допомагали мені переживати силу 
молитви. Спасибі. А Богу слава».

Хтось гарно зауважив, що про
щення – це аромат, який дарує квітка, 
коли її топчуть. Йосип Бродський так 
писав:

Сторінку і вогонь, зерно, як йдуть жнива,
Сокири гостроту і нею стятий волос – 
Бог зберігає все, насамперед – слова
Любові й прийняття, неначе власний  

                       голос.
Йосип Бродський

Так Гена став героєм інституту. Всі 
співробітники гаряче тиснули йому 

П Е Р Е Ж И Т Е

викликали з  поясненнями «на ки
лим» до міністра. Їхати потрібно було 
за тиждень. Директор не сумнівався, 
що там йому покажуть і  кузькину 
матір, і де раки зимують. Тому ходив 
понурий, як мокра курка. Світ не 
милий. Як вирішити проблему, при
чина якої не відома, як у  казці про 
Мар’юцарівну: «Піди туди – не знаю 
куди, принеси те – не знаю що». Спів
робітники шукали помилку в проекті, 
але в кресленнях усе було в порядку, 
і  конвеєр повинен був цілодобо
во працювати. Однак при кожному 

включенні він упер
то продовжував пе
регріватися.

Усі начальники 
відділів отримали 
наказ директора 
кинути інші справи 
і  шукати «зариту 
собаку»  – причину 

перегріву. В шахту відправляли різ
них фахівців. Але агрегат продовжу
вав злісно хихотіти з них і стояв на 
своєму.

Нарешті відправили «богомола». 
Увімкнувши конвеєр, Гена звернув
ся до Бога: «Гос поди, ти відкривав 
майбутнє Даниїлові. А  мені лишень 
і треба, що маленьку заковику в цій 
залізяці знайти. Ти все знаєш, відкрий 
і мені, Гос поди!»

Раптом лампочка на шахтарській 
касці в Гени освітила шматочки вугіл
ля, що заблищали як срібло. «Що це 
за дивний блиск і звідки він?» – по
думав він. І раптом Геннадія осяяло: 
«Це ж масло! Воно витікає. Отже, десь 
є тріщина». Він заходився шукати її. 
І – знайшов! Це був заводський брак, 

підніматися на поверхню. Присутніх 
охопила радість і, звичайно ж, гор
дість за інститут і свій проект. Однак 
щастя тривало недовго. Несподівано 
конвеєр почав перегріватися. Його 
потрібно було негайно вимкнути, 
щоб він не вибухнув і  не розніс на 
друзки всю цю «артіль» разом із 
людьми.

Радість змінилася розгубленістю 
і здивуванням. Забігали всі, а більше 
за всіх директор. Як тепер він буде 
рапортувати в міністерство? Довело
ся доповісти все як є. Ясна річ, його 

Нехай стане молитва моя як кадило 
перед лицем Твоїм, підношення рук 

моїх — як жертва вечірня. 
Пс. 141:2

Скривдити людину дуже просто!
Фразу, злішу перцю, взять й жбурнуть.
Потім віку нам бува не досить,
Серце щоб ображене вернуть.

Едуард АСАДОВ

5w2020 13

sns_ViG_2020.5_ukr.indd   13sns_ViG_2020.5_ukr.indd   13 30.07.2020   17:02:4230.07.2020   17:02:42



руку, обіймали і  дякували. Все за  
Писанням: «Гос подь підіймає слухня
них».

Коли на банкеті «обмивали» 
агрегат, товариш по службі, єврей, 
піднімаючи чарку, сказав тост: «Не 
дарма Геннадія богомолом прозва
ли. Ось Гена молився Богу, Він йому 
й допоміг, а заразом і всім нам. Ро
біть висновок, товариші!»

Часом зовсім незначні люди, речі 
або події можуть стати ключовими. 
Наприклад, двері, які ми відкрива
ємо і  закриваємо багато разів на 

день, висять на невеличких петлях, 
але без них двері стануть негодя
щими. Або вантажівка КамАЗ, що 
важить близько шести тонн, а  за
водиться від невеличкого старте
ра. Без нього машина буде купою 
металобрухту. Так і  непримітний 
Генабогомол став незамінною лю
диною в історії з конвеєром. «Якщо 
здобудеш дорогоцінне з нікчемно
го, то будеш як уста Мої» – написано 
в Слові Божому.

Цей світ з  уявною могутністю, 
важливими міністрами і  директо

рами ще не полетів у  тартартари  
тільки тому, що є на світі Бог і сми
ренні Його діти – «богомоли Гени», 
молитвами яких «осолюється» наша 
земля.

«Але Бог вибрав немудре світу, 
щоб засоромити мудрих, і немічне 
світу Бог вибрав, щоб засоромити 
сильне, і простих світу, і погордже
них, і  незначних вибрав Бог, щоб 
значне знівечити, так щоб не хва
лилося перед Богом жодне тіло»  
(1 Кор. 1:27–29).

Ширинай ДОСОВА

що хотіла б. З  очей рікою хлинули сльози, за що мені 
стало дуже соромно. Тоді я не знала, що це була робота 
Святого Духа.

З Ширинай були ще дві жінки в хусточках, які дуже 
ласкаво спонукали мене читати Євангеліє. Прийшов
ши до готелю, я почала читати: «На початку було Слово, 
і Слово було в Бога, і Слово було Бог». Нічого з прочи
таного я не зрозуміла. Потім багато разів іще починала 
читати, але спроби виявилися безуспішними.

Гос подь угледів так, що в червні 1992 року до нас у Ка
раганду приїхав проповідник із Німеччини. Він улашто
вував зустрічі, які я почала відвідувати. Там же придбала 
і свою першу Біб лію. Дещо мені відкрилося, але багато 
чого все ще залишалося незрозумілим. Узимку 1993 року 
цей самий проповідник приїхав ізнову, і я знову прихо
дила на ці зустрічі.

Водне хрещення я  прий няла наприкінці жовтня  
1996 року. У 2001 році почала самостійне служіння у цен
трі адаптації та реабілітації для осіб без певного місця 
проживання. Багато молилася про це. Це служіння три
вало 13 років і три місяці, поки керівництво центру не 
заборонило подальші зустрічі. Іноді зі мною приїжджали 
брати й сестри. Кілька років ми проповідували з вірую
чим братом, який працював у цьому центрі. Контингент 

Шановна редакціє!

Читала статтю Ширинай Досової «Ісаак та Ізмаїл» 
у журналі «Віра і життя» № 6 за 2019 рік і коли дійшла до 
слів: «…як проповідувала на Арбаті в Москві» – у моїй 
пам'яті чітко виник один спогад.

Це було наприкінці 1991 року, після путчу. Я повер
талася з відпустки додому в Караганду. Пересадка була 
в  Москві. Вранці влаштувалася в  готелі аеровокзалу. 
День у мене був вільний, оскільки мій рейс був уранці на
ступного дня, і я вирішила поїхати на Арбат. Той, хто бу
вав на Арбаті в ті роки, можливо, здогадується, що я там 
могла побачити. Це можна назвати одним словом – ша
баш. Я тоді була стовідсотковою атеїсткою, і хоча й чула, 
що є така книга – Біб лія, але твердо вірила, що ніякого 
Бога немає.

За день я кілька разів обійшла Арбат. Було прохолод
но, тож мені доводилося кілька разів заходити в кафе  

погрітися, перекусити і  випити кави. І  ось ближче до 
вечора я побачила групу людей і жінку в чорному, з по
критою головою. Вона проповідувала. Проповідь її я не 
чула. Закінчуючи свою промову, жінка змахнула рукою, 
а потім сказала, що ще зовсім недавно проповідувати на 
вулицях було заборонено. Після проповіді вона підійшла 
до мене і запитала, чи хотіла б я мати Євангеліє від Івана. 
Євангеліє було видано окремою брошурою. Я відповіла,  
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центру був такий: бомжі, ко лиш ні ув'язнені, а також хворі 
на СНІД, сифіліс, рак і туберкульоз.

Найважчим було бачити підлітків із дитячих будинків, 
що залишилися без допомоги. У  центрі були ко лиш ні 
вчителі, вихователі, хірург, директор школи, бізнесмен, 
поет, письменник, професійний футболіст, інженери і на
віть жінка дворянського роду. Я проводила духовні бесі
ди, розповідала про план спасіння, про жертву Хрис та, 
про покаяння. Багато хто прий няв Ісуса як свого Гос пода 
і Спасителя. Важкий був час, але Гос подь був зі мною. 
У центр адаптації я постійно привозила Біб лії та іншу ду
ховну літературу, а також одяг, взуття, окуляри і ліки. Гос
подь постійно підтримував мене.

Одна чудова жінка багато років абсолютно безко
штовно віддавала одяг зі свого магазину. Також у цьому 
служінні брали участь брати й сестри, навіть сусіди та 
знайомі. Величезна їм усім подяка за їхню жертовність. 
Нужда була великою, тому що контингент постійно онов
лювався: одні йшли, інші приходили.

У той же самий час я відвідувала карагандинський 
хоспіс. Тривало це більше року. Було дуже важко 
дивитися на смертельно хворих людей. Іноді перед 
самою смертю дехто приймав Ісуса Хрис та як свого 
Спасителя.

Гос подь мені дав дуже важливе доручення – купувати 
і дарувати людям Біб лії, що я й роблю до цього дня, почи
наючи з 1999 року.

Зараз мені 78 років. Я дуже хвора, але Гос подь дає 
мені сили йти й дарувати Біб лії тим людям, яких Він мені 
посилає. Моєму чоловікові 80 років. Ми разом із ним 
прожили вже майже 58 років. У нас залишився один до
рослий син, який живе закордоном.

Гос подь нам у всьому допомагає. Величезна Йому по
дяка.

Дорога Ширинай!

Ви для мене стали тим сіячем, про якого написано: 
«Вийшов сіяч ось, щоб сіяти» (Мр. 4:3). Це ви посіяли 
в моє серце Боже слово, яке принесло і, хочеться спо
діватися, принесе ще багато плодів. Величезна подяка 
за це Гос поду і вам, Ширинай. Я про вас тепер постійно 
молюся. А найголовніше, у мене є прекрасна надія бути 
з вами у вічності.

Нехай Гос подь вас рясно благословить! 

З хрис тиянською любов'ю, Ніна СПИРИДОНОВА
Караганда, Казахстан
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2. ВІРА – ПРИЙ НЯТИ ХРИС ТА В СЕРЦЕ
«Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій 

голос і двері відчинить, Я до нього ввійду», – каже Хрис тос 
(Об. 3:20). Іншими словами, Гос подь стоїть зовні, біля замк
нених дверей вашого серця. Він ніколи не вдається до на
сильства і не входить без дозволу. Ви самі повинні відчи
нити Йому двері свого серця. Ви повинні самі попросити 
Його ввійти до вас. І тількино ви це зробите, Він негайно 
ввійде. І тоді ви зможете з радістю і відвагою відкрито спо
відувати, що Гос подь Ісус Хрис тос увійшов у  ваше серце 
і живе в ньому.

Дорогий друже, впустіть Його! Ви не захотіли б бути не
вігласом щодо будьякого іншого гостя, який стояв би на 
порозі вашого будинку. Ви  б його впустили. То чому  ж ви 
зволікаєте і не відчиняєте від ра зу ж двері свого серця для 
Хрис та, Небесного Гостя і  Спасителя, і  не впускаєте Його? 
Прийміть Його! Зробіть це без зволікань.

В іра. Що це означає? Слово Боже говорить: 
«Віруй в Гос пода Ісуса, – і будеш спасений»  
(Дії, 16:31). Але що означає вірити і як саме віра 
рятує людину?

1. ВІРА – ПРИЙ НЯТИ ХРИС ТА ЯК ДАР БОЖИЙ
Нікому й на думку не спаде платити за подарунок, інак

ше подарунок тієї ж самої миті перестане бути подарунком. 
Усе, що треба зробити, це прий няти подарунок і подякувати 
дарувальнику. Вам немає потреби відпрацьовувати вартість 
подарунка, та й узагалі, ви не можете подарунок ні заслужи
ти, ні заробити. Подарунок – це дар, який дають безоплатно.

Те, що вірно стосовно будьякого дару взагалі, вірно 
й  щодо дару Божого. Вам тільки треба серцем довіритися 
Богові та з повною вірою прий няти Його дар – Хрис та. Віра – 
це та «рука», яка цей дар приймає. Прийміть Хрис та, і  тоді 
Він стане вашим ОСОБИСТИМ Спасителем! 

А З И  Х Р И С Т И Я Н С Т В А
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2) Ви повинні усвідомити, що самі себе врятувати не 
в змозі. Слово Боже говорить, що ми врятовані «не з діл 
праведності, що ми їх учинили були» (Тит. 3:5), «не від діл»  
(Еф. 2:9). Людині не врятувати себе ні через водне хрещен
ня, ні через членство у церк ві, ні через своє власне люд
ське благочестя. Вам не врятувати себе, друже, ні зразко
вим життям, ні тим, що не будете робити іншому того, чого 
собі не бажаєте, ні стараннями та зусиллями дотримати за
повіді Божі. Усі ці справи ніколи вас не врятують! Спасіння 
власними силами неможливе! Людині самій себе не вряту
вати. Чи знаєте ви це? Чи усвідомили ви це? Чи вірите ви 
у те, що Сам Бог про це говорить у Своєму Слові?

3) Ви повинні усвідомити, що ніхто, крім Гос пода Ісу-
са Хрис та, спасти вас не в змозі. Ні в кім іншім спасіння 
немає. Один лише Христос спроможний урятувати. «Даси 
Йому ймення Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів» 
(Мт. 1:21). Так говорить Слово Боже! «Бо під небом нема ін
шого Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали» 
(Дії, 4:12). Отже, вас не спасуть ні Магомет, ні Конфуцій, ні 
Будда. Не спасуть ні православ'я, ні католицтво, ні про
тестантизм. Урятувати вас може лише однаєдина Особа 
у  всьому Всесвіті, і  ця Особа  – Єдинородний Син Божий, 
Гос подь Ісус Хрис тос. Не спасають ні релігійні системи, ні 
доктрини, ні обряди, ні церемонії, ні справи, ні заслуги. Для 
отримання спасіння усіх їх недостатньо. Дяка Богові, Гос
подь Ісус Хрис тос – воскреслий, живий Син Божий – може 
врятувати всякого грішника, може врятувати і вас. Чи усві
домили ви це, чи вірите цьому всім серцем?

*  *  *
Що ж ви маєте робити? Отже, любий друже, усе, що вам 

залишається зробити (як скоро ви усвідомили вищенаве
дені три істини), – це вірою ПРИЙНЯТИ Гос пода Ісуса Хрис
та своїм особистим Спасителем. Прийміть Його! Оце й буде 
рятівна віра. Відкрийте перед Гос подом серце і запросіть 
Його ввійти. Бог говорить нам у  Своєму Слові: «А всім,  
що Його прий няли, їм владу дало дітьми Божими стати»  
(Ів. 1:12).

Ви  – грішник, котрий гине, і  самі себе ви не врятуєте. 
Тільки Хрис тос може зробити це. Прийміть Його! Прийміть 
Його тепер!

3. ВІРА – ЗВЕРНУТИСЯ ДО ХРИС ТА ЗА МИЛІСТЮ
Саме так прийшов до свого батька євангельський блуд

ний син. У нього не залишилося нічого. Усі його гроші були 
повністю розтрачені. Він повернувся до батька у  дранті. 
Він прекрасно знав, що не гідний бути прий нятим батьком. 
Йому залишалося лише покластися на милість батька. Він 
прийшов до нього таким, як був. Так повинні прийти і ви, до
рогий друже! Отже, не намагайтеся виправити себе власни
ми зусиллями. Прийдіть до Хрис та таким, який ви є, тому що 
в реальності  ви й є грішник, що гине!

 
4. ПОВІРИТИ – ПОВНІСТЮ ДОВІРИТИСЯ ХРИС ТУ 
ЯК СВОЄМУ ОСОБИСТОМУ СПАСИТЕЛЮ
Вас можна уподібнити потопаючому. Вам кинуто ряту

вальний круг. Невже ви відвернетеся від нього?! Невже ви 
його відкинете? Звичайно ні! Ви від ра зу ж ухопитеся за ньо
го і  повиснете на ньому всім своїм тілом! Ви покладетеся 
на нього, довіритесь йому, ввіритеся... Це й  є рятівна віра! 
Таким самим чином ви повинні прий няти Спасителя Хрис
та і цілком довірити Йому себе. Дорогий друже, чи зробили  
ви це?

А як це просто і  легко! Чому  ж ви не довірилися Хрис
ту від ра зу? Знайте, що сама лише «гола» віра, без фактичної 
віддачі себе Хрис ту, вам не допоможе. «І біси вірують і трем
тять»,  – говорить Слово Боже. Вірити у  щось про Хрис та 
вас теж не врятує  – теж не вихід, це вам не допоможе. Ви 
повинні справді довірити себе Йому, довіритися Йому всім 
серцем! Тому не шукайте марної розради всередині самого 
себе, у своїх почуттях, у своєму самопочутті! Якір спасіння 
має бути закинутий НЕ в  середині вас, а  зовні. Покладіть 
усі сподівання лише на Хрис та. Ввіртеся Йому цілком, і Він 
одразу ж урятує вас.

5. ВІРА ВИМАГАЄ ЯСНОГО УСВІДОМЛЕННЯ 
НАСТУПНИХ ТРЬОХ ІСТИН:
1) Ви повинні усвідомити себе грішником, і до того ж 

грішником, який гине. Ви не будете потребувати рятівни
ка, поки не переконаєтеся, що потопаєте. Вас не треба буде 
знаходити, поки ви не побачите, що заблукали, що загуби
лися. Точно так само ви не матимете потреби в  Спасителі, 
поки не усвідомите, що ви грішник і що гинете. Бог говорить 
у Своєму Слові: «Усі ми блудили, немов ті овечки, розпоро
шились кожен на власну дорогу» (Іс. 53:6), «бо всі згрішили» 
(Рим. 3:23). Отже, любий друже, ви – грішник, грішник, який 
гине. Чи знаєте ви це? Чи усвідомили ви це? Чи вірите ви 
тому, що про вас говорить Сам Бог? 

Освальд Дж. СМІТ

А З И  Х Р И С Т И Я Н С Т В А
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Що їй до статусів і положень, їй – гол-
лівудській діві? А бачиш, як воно.

Хрис тос дав нову альтернативу 
жінці: вона може бути не тільки дру-
жиною і  матір'ю, але й  служителем 
на ниві Божій, проте роль дружини 
для неї залишається основною. А це 
передбачає покору чоловікові  – так 
написано в 1 Петр. 3:1–6.

Перше, що спадає на думку, коли 
говорять про підпорядкування дру-
жин чоловікам, – це прокляття жінки 
через її провідну роль у гріхопадінні. 
Почасти це так. Хоча Єва, скоріше за 
все, і в раю слухалася Адама, оскіль-
ки Гос подь створював першій люди-
ні помічницю, а  не партнера по біз-
несу, не вільну коханку чи незалежну 
жінку-матір. Однак в Едемі була така 
абсолютна гармонія, яку зараз навіть  

У літературі, кінематографі, 
на естраді та й  у приватних 
розмовах дружини часто 
представлені дурними, без-

глуздими й  балакучими бабами, які 
керують чоловіками, крутять ними 
як хочуть, домагаються свого сканда-
лами, істериками або нескінченним 
ниттям. Звичайно, усякі дружини зу-
стрічаються. Однак для збереження 
не тільки миру в сім'ї, а й для збере-
ження самої сім'ї, жінці постійно до-
водиться миритися, йти на компро-
міс, поступки, навіть якщо їй цього 
зовсім не хочеться.

Усе почалося в Едемському саду. 
Детально переказувати не буду, але 
на одному моменті зупинюся. Слова 
«і до мужа твого пожадання твоє» де-
які сучасні богослови трактують як 

прагнення панувати над чоловіком. 
Але з  точки зору лінгвістики, мені 
здається, значення цих слів інше.

Якщо Бог сказав, що «не доб ре, 
щоб бути чоловіку самотнім», зна-
чить – не доб ре. Жінка тільки тоді від-
чуває себе реалізованою, такою, що 
відбулася, коли вона заміжня. Навіть 
у розбещеному світі, де, здавалося б, 
потоптані вже всі норми і  правила, 
для жінки дуже важливо вийти заміж,  
тобто бути офіційною дружиною.

Відомі кіноактори Венсан Кассель 
і  Моніка Беллуччі одружилися після 
кількох років спільного проживання, 
коли Венсан потрапив в аварію і зна-
ходився в  лікарні. Моніка примчала 
до нього в клініку і зажадала оформи-
ти стосунки, аргументувавши це так: 
«Краще бути вдовою, ніж коханкою». 

Т О Ч К А  З О Р У
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його, він відчуває себе таким, що від-
бувся, реалізованим, а  якщо не ви-
знає, він почувається приниженим 
і стає злим. Зневага та неповага здат-
ні розчавити найсильнішого чолові-
ка. І навпаки – підтримка і визнання 
чоловіка главою здатні вдихнути 
сили в нерішучого і слабкодухого чо-
ловіка.

Ось як описана дружина головно-
го героя Андрія Соколова у Михайла 
Шолохова в  повісті «Доля людини»: 
«Ні, на грубе слово вона тобі не на-
грубить у  відповідь. Ласкава, тиха, 
не знає, де тебе посадити, б'ється, 
щоб і при малому достатку солодкий 
шматок тобі приготувати. Ди виш ся 
на неї і відходиш серцем, а потім обій- 
меш її, скажеш: "Прости, люба Ірин-
ко, я  був грубий з  тобою. Розумієш, 
з роботою у мене нині не заладило-
ся". І знов у нас мир, і в мене спокій 
на душі. А ти знаєш, брате, що це оз-
начає для роботи? Вранці я встаю як 
скуйовджений, йду на завод, і будь-
яка робота у  мене в  руках кипить 
і робиться! Ось що це означає – мати 
розумну дружину-подругу».

По-п'яте, підпорядкування не 
означає, що дружина не повинна 
намагатися впливати на свого чо-
ловіка. Часто можна почути заклик 
до жінки: «Перестань намагатися 
змінити свого чоловіка!» Ясно, що 
в  цьому випадку маються на увазі 
постійні причіпки, «пиляння» тощо. 
Але, з  іншого боку, важко уявити, 
що ми будемо байдужі або пасивні, 
коли чоловік живе в гріху або робить 
фатальні помилки. Згадаймо Авіґаїл, 
згадаймо Сарру, коли Бог сказав Ав-
рааму: «Нехай не буде не до вподоби 
тобі це через хлопця та через невіль-
ницю твою. Усе, що скаже тобі Сарра, 
послухай голосу її, бо Ісаком буде по-
кликане тобі потомство» (Бут. 21:12).

По-шосте, підпорядкування не 
означає повну залежність. Відноси-
ни Бога і людини дуже індивідуальні. 
І чоловік, і дружина – це окремі душі, 
за які помер Хрис тос. «Двоє стануть 
вони одним тілом», але не сказано, 
що двоє будуть один дух. У кожного – 
свій шлях до Спасителя, своє духов-
не зростання, свій духовний досвід. 
Звичайно, ми дуже залежні один від 
одного. Є багато біб лій них настанов 
для сім'ї, де чоловік, дружина і навіть 

у  найбільш пристрасних любовних 
романах (книжкових, екранних, ле-
гендарних) навряд чи побачимо, 
оскільки ті відносини втрачені без-
поворотно: все спотворив гріх, як 
дзеркало в  руках троля з  казки Ан-
дерсена «Снігова королева».

Дотримання ієрархії в  сім'ї по-
трібне для збереження порядку, 
стабільності, для визначення прав 
і  обов'язків подружжя. Якщо все це 
є, то й сім'я відбудеться, і діти вирос-
туть віруючими, вихованими, з  пра-
вильним розумінням навко лиш-
нього світу. До старості збережуться 
любов і  повага, і  не буде потреби, 
зціпивши зуби, терпіти один одно-
го, як це часто буває, особ ли во, коли 
діти виросли і  покинули батьків-
ський дім, і немає більше нічого, що 
пов'язувало  б два колись люблячих 
серця.

Послух зберігає сім'ю. У  бороть-
бі за лідерство жінка виявляється 
в  найбільшому програші: сім'я роз-
падається, діти залишаються без 
батька. Звичайно, чоловік, як і кожна 
людина, може помилятися. Дружини  

думають, що, коли наполягти на 
своєму, це врятує від зайвих пере-
живань. Це не так, порушення ду-
ховних законів веде до ще більших 
проблем. Так улаштований світовий 
порядок: усі ми змушені підкорятися 
начальству на роботі, законам дер-
жави, вимогам різних установ. Тим 
більше повинні підкорятися Творцю. 
Сам Син Божий корився в  усьому 
Отцю Небесному, виконував закон 
Мойсеїв, був у слухняності в земних 
батьків. Безумовно, всі бачать «недо-
ліки» такого устрою. Що ж робити?

По-перше, є  закони, які ми по-
кликані виконувати, а не обговорю-
вати. Наприклад, закон наказував 
ізраїльтянам викидати зерно і  роз-
бивати посуд, якщо туди потрапи-
ла миша. Виглядала така вимога  

абсурдною, якщо не сказати більше:  
хліборобська праця важка, а тут ви-
кинути хороше (хоча  б на вигляд) 
зерно. Тепер нам відомо чому. Але 
як стародавнім євреям були невідо-
мі закони мікробіології, так нам неві-
домі закони вічності.

По-друге, завжди є  можливість 
розмовляти з  Богом і  з чоловіком. 
Якщо другий часом не слухає, то 
Перший слухає завжди.

По-третє, коритися  – не означає 
в  усьому погоджуватися. Якщо чо-
ловік невіруючий, можна бути по-
кірною, відкидаючи водночас те 
мислення або переконання, яке він 
нав'язує. Багато що залежить від на-
шого тону, від нашого підходу, від 
нашого вигляду. Одна моя знайома 
казала, що протистояти чоловікові 
треба «в позі глечика» – руки в боки. 
Так ось, у  такій позі не можна вирі-
шити жодної проблеми – у тієї знайо-
мої шлюб розпався через сім років 
після весілля, і всі її подальші спроби 
влаштувати особисте життя вияви-
лися безуспішними.

Навіть за наявності великого і чис- 
того кохання дуже непросто жити 
з  невіруючою людиною і  відчувати 
згубний вплив гріха на сім'ю. І  тут 
допоможуть тільки піст, молитва, ла-
гідна поведінка і твердість у вірності 
Гос поду. Але й  із віруючим чолові-
ком життя – не прогулянка квітучим 
садом. Не тому, що чоловік поганий, 
а  тому що ми всі погані. І  для чоло-
віків, і для дружин сказано в Писан- 
ні чимало. Якби ми все виконували 
так, як написано, то в усіх було б іде-
альне сімейне життя. Біб лія безпо-
середньо дає повеління чоловікам 
і дружинам, Сам Гос подь звертаєть-
ся до кожного з подружжя. Але ми не  
маємо права з докором кидати Божі 
повеління в  обличчя один одному, 
оскільки це питання особистого хо-
діння кожного перед Творцем.

По-четверте, лідерство не озна-
чає, що чоловік не повинен прислуха-
тися до думки дружини або що за ним 
завжди останнє слово. Правильне лі-
дерство часто визнає свої помилки. 
Правильне лідерство бере ініціати-
ву в свої руки. Правильне лідерство 
не боїться відповідальності. Чоло-
вік створений Богом для лідерства. 
Якщо дружина визнає і  підтримує  
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Надія ОРЛОВА

діти розглядаються як єдине ціле, але у віч-
ність кожен іде сам.

По-сьоме, підпорядкування не означає 
життя в  страху. Дружина, що боїться Бога, 
нічого не боїться. До того  ж і  чоловік не 
може без дружини. Вона для нього джере-
ло бажань. Бажання домашнього затишку, 
любові, ніжності, сексуальних бажань, ба-
жань почути похвалу, бажання мати мудру 
і доб ру матір для своїх дітей. Дружина, гово-
рячи сучасною мовою, мотиватор, оскільки 
ніхто так не мотивує чоловіка, як його жін-
ка. Не дарма кажуть, що за кожним успіш-
ним чоловіком стоїть велика жінка. У цьому 
й  полягає її головна біб лій на роль  – дати 
реалізуватися своєму чоловікові. І навпаки: 
згадаймо, хто занапастив мудрого Соло- 
мона?

Жінка  – підтримка. У  моменти слабкос-
ті чоловіка мудра жінка знайде спосіб, як 
підтримати супутника життя, а  не звали-
ти на себе його обов'язки. У Біб лії є фраза: 
«Дружина нехай боїться свого чоловіка» 
(Еф. 5:33). Слово «боїться» тут має значен-
ня «шанує», тобто «шанує свого чоловіка», 
пишається своїм обранцем, підтримує і  не 
скаржиться на нього подругам і батькам.

Жінка  – джерело енергії. Хваліть своїх 
чоловіків за їхні, нехай навіть крихітні, успі-
хи, і вони для вас будуть ладні гори зверну-
ти, оскільки чоловік дуже потребує жіночих 
доб рих емоцій.

Кажуть, у спадок від Радянського Союзу 
ми отримали слабких чоловіків і  сильних 
жінок, які переймають на себе чоловічі ролі. 
Думаю, несправедливо покладати всю від-
повідальність на державу, що канула в Лету, 
оскільки весь прогресивний світ іде шляхом 
агресивного фемінізму. Але Біб лія словами 
апос то ла Павла дає чіткі вказівки: «Дружи-
ни, коріться своїм чоловікам, як Гос подеві, 
бо чоловік – голова дружини, як і Хрис тос – 
Голова Церкви, Сам Спаситель тіла! І як ко-
риться Церква Хрис тові, так і дружини сво-
їм чоловікам у всьому» (Еф. 5:22).

П Р О З А

К
олян ішов світ за очі. Вулиця давно закінчи
лася. Асфальт зник. Бур'яни наблизилися до 
дороги. Колія звивалася, огинаючи купи мот
лоху, калюжі бруду, тікала зпід ніг. Вечоріло. 

Заглибившись у ліс, Микола, на прізвисько Колян, неза
баром вийшов до великої галявини. Зупинився. Озир
нувся. Полянка здалася привітною, затишною. Пляма від 
багаття неподалік. Повалені стовбури дерев, очевидно, 
служили лавами для пацанів, які люблять збиратися по
далі від очей батьківських. Підійшов. Присів. Зітхнув. 

Темрява настала майже миттєво. «Так краще,  – май
нула думка.  – Не хочу, щоб хтонебудь побачив мене 
тут». І стало гірко. Посміхнувся про себе. Адже он воно 
як! Завжди прагнув до людей. До спілкування. Особли
во відтоді, як увірував. Як у громаді зі святими знайшов 
радість спасіння. Братство. Небесну благодать. Поспішав 
до кожного, хто був у нужді. Кому дров напилятинако
лоти, кому город скопатипрополоти, кому допомогти 
з ремонтом хати.

Стух Колян. Звісив голову поміж колін. Замовк. Тільки 
струмочок думкипам'яті нечутно тече з минулого в сьо
годення і з сьогодення в минуле, загострюючи біль душі. 
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повірять, засміють і в психушку запроторять», – подумав 
Микола.

– А чого ти тут, у цій темряві та холоді? – запитав Дух.
Микола зам'явся. Уже почав було підбирати слова, 

щоб розповісти байку про себе, аби виглядати гідно, 
мовляв, ось помолитися в  ліс пішов. Але вчасно зупи
нився. Духу брехати марно. Тільки нашкодиш.

– Та ти не турбуйся, – шепнув Дух.
– Чого я тут? – вирівнюючи дихання, повторив запи

тання Колян. – Історія довга. А можна, я запитаю?
– Давай, запитуй, – доб розичливо відповів Дух.
– Запитання у мене важке. Дозволь, я почну здалеку...
– Давай, брате, – посміхнувся Дух. – Мені нікуди по

спішати.
– Дивись. Я  вже в  дитинстві почав красти, брехати. 

І грабувати траплялося. Били мене багато. І я бив. У тюря
гу запроторили ще по малолітці. Ну й  пішлопоїхало. 
Ходка за ходкою. На волі – жінки, звичайно. Не знаю, як 
там із дітьми. Можливо, де й залишилися... Зв'язки були 
короткі. А пішов на нари – і кінець любові. І «мокрі» спра
ви були. Тепер навіть згадувати немає сил.

Так я про що? Чорний я, злий, негідник, яких світ не 
бачив. А  в останній раз на зону до нас прийшли з волі 
хлопці. Які у Бога вірять. Співали пісень благосних. Мо
лилися. Розповіли про Бога. Про пекло розповіли і про 
рай. А головне, звичайно, про Хрис та. Оце так Людина! 
Його вбили начальники, хоч Він нічого поганого не зро
бив. Від заздрощів убили. Але Він воскрес. Виявилося, 
що Він – Син Бога! І Він може людей у рай завести. Якщо 
хто увірує в Нього.

Так, розумієш, я на ту пору вже в пеклі був. На зоні – 
гниль, мука. На волі, Ти уявляєш, ніби скрізь і  завжди 
бачу вбитих, зустрічаю пограбованих, зґвалтованих. Це 
жахливо. Коротше, я вже подумував зав'язати. Ну, в сен
сі, зашморг на шию – і справі кінець. А ці хлопці серце 
моє збаламутили. Я взяв їхню книжечку, вони її Єванге
лієм називали. Навчили вони мене молитву творити. 
Я створив.

А що було? І зараз не знаю. Тільки ніби камінь із мене 
зняв хто. Такої радості, такої свободи я ніколи не пере
живав. Навіть заплакав, чи то від сорому, чи то від радо
сті. Адже розумієш, ніби той рай, який буде, вже тут, на 
зоні, раптом виник.

І що ще? Ось усі мої злочини, їх море розкритих і два 
моря нерозкритих, так ось, усе це вони, ті проповідники, 
називали гріхами, всі ці гріхи Бог мені простив! Неймо
вірно! Це було найвеличніше чудо. Все, що давило мене, 
що позбавляло сну, від чого я був ладний віддати себе 
на будьякі тортури, хоч на багаття, аби розрахуватися 
з боргами, – ураз зникло. Прощено. Сплачено Хрис том. 
Розумом я й зараз мало що тямлю. Але серце зраділо. Це 
кращі дні в моєму житті. І хоч термін іще не вийшов, іще 
рік залишався мені до волі, але я вже був вільний.

Микола зітхнув:
– Прости, Дух, я затягнув своє запитання, – немов ви

бачаючись, винувато прошепотів Колян.

«Ех, душа, душа моя гнила. Ніде немає тобі ні миру, ні 
спокою. Проклята ти назавжди». Скрипнув зубами. Під
вів голову з  колін. Нічна прохолода заступала на чер
гування. Свіжішало. «Ніч. Мабуть, тут не витримаю»,  – 
промайнула думка. Очі до неба підніс. Тиша. Долинув 
подих пугача. Пискнула миша неподалік. Напевно, пу
гач поцупив на вечерю. «Як і мене. З'їли». Зітхнув важко 
і здригнувся. Ніби тінь майнула. І Хтось невидимий опу
стився на колоду. Поруч. Плащем укрив. Страх потро
ху відпустив. Микола відкрив очі. Темрява. Повернути 
голову не посмів.

– Хто ти? – прошепотів ледь чутно.
– Дух Святий, – шепнула тінь.
Помовчали. Від такого сусідства Микола втратив 

здатність говорити. Думки вихором злетіли в голові, сер
це затріпотіло. Про Духа Святого багато чого говорили 
й  на зібраннях, і  на спілкуваннях, на рибалці й у лазні. 
Проповідники переконували, що Дух Святий навіть живе 
всередині людей віруючих, у Нього там нібито храм. Але 
щоб ось так, щоб поруч сидів, щоб розмовляв, обіймав 
і накривав Своїм плащем, зігрівав мужика, який тремтів 
від страху, такого ніколи не бувало. «Розповім кому – не 
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Небо тимчасом перетворилося на прекрасний ки
лим. На чорному тлі запалали міріади зірок. Вони ви
блискували, переморгувались, спалахували і  вгасали. 
Ніби музика світлова під керуванням невидимого ди
ригента, що править концерт у Всесвіті, обрушилася на 
галявину, тягнучи сумного, загубленого хлопця від землі 
печалі в небо благодаті. У центрі великої небесної сфери 
величався яскравий місяць.

– Ух ти! – мимоволі вирвалося з грудей Миколи захо
плення. – Яка краса!

Небо! Ось тудито я і мріяв зійти. До Отця!
Микола зітхнув. Замовк. Повиснула пауза. У тиші чу

лося важке дихання страдника.
– А що сталося? – порушив мовчанку Дух.
– Та, – ніби прокинувся Колян, – відкинувся я в строк. 

Прийшов у зібрання. Було класно. Мені допомогли з ха
тою. Роботу запропонували. Це супер. Адже нам, що 
вийшли на волю, ні роботи, ні житла ніхто й  ніколи не 
пропонує. Через те ми, поблукавши зовсім недовго, і по
вертаємося на зону як додому.

Хрещення мені дали. Теж свято незабутнє. Розумієш, 
прий няли в громаду, багато слів святих говорили: «Нова 
ти людина тепер, Миколо. Свята. Ти там, у воді, поховав 
своє минуле, грішну й  злочинну сутність. Скінчено. Раз 
і назавжди. А тепер ти – людина Божа».

Микола знову важко зітхнув і продовжив:
– Ти розумієш, усе до пуття. Ось тільки помітив я, що 

пресвітер якось ображає людей. Він – як хазяїн на зоні. 
І  коли що не так, не по його, ну тоді тримайся, хлопче. 
Жалю не буде. А  напередодні один брат щось сказав, 
пресвітеру не сподобалося. Він його почав пресувати. 

Той не спускає. Слово за слово, дивлюся – хлопець уже 
розчавлений. І захисту ніякого. А пресвітер, мабуть, ви
рішив добити. Почав погрожувати. Якісь минулі помилки 
згадувати. Я й не стримався. Заступився за братка. Кажу 
пресвітерові, мовляв, так не можна, де ж, мовляв, твоя 
пасторська любов?..

Ось тут він на мене відкрив «скриньку любові». Усю 
мою біографію нагадав мені. Ну й я не вчора народився. 
До рукоприкладства не дійшло, але правду сказав «на
чальнику». І що врештірешт? Він своїм картину намалю
вав, мене виставив чорним бісом. Ті, звичайно, ворон 
ворону око не виклює, пристали на версію командира. 
Мене навіть для форми не запитали. Відлучили. Сказа
ли, що таким місце тільки в пеклі. Ось я й пішов у пекло. 
А тут ти. Ну я й зупинився.

– А запитання твоє?
– Ой, таки так! Запитання моє... Дивись, Дух, Гос подь 

простив мені таке життя, і  злочини, яких не злічити. 
Мене б слід було розіп'яти й воронам на свято віддати, 
навіть у землю не можна закопувати таку гидоту. Гос подь 
усе пробачив! А потім я посперечався з пресвітером. За
ступився за братка. В принципі, ми з пресвітером одна
ково лаялися. Він навіть крутіше. Освічений усе ж таки. 
А я що, понародному, нескладно. Але цього вистачило, 
щоб мене відлучити. Вигнати з раю. І всі мої гріхи і злочи
ни знову на мене звалити.

Ось і  моє запитання: що мені робити тепер? Хто 
всетаки завідує раєм? Пресвітер чи Гос подь Ісус Хрис
тос?

Юрій СИПКО
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М У Ж І  В І Р И

Н
априкінці 1990 або на по-
чатку 1991 року в  церк ві 
євангельських хрис тиян-
баптистів (ЄХБ) на Поклон-

ній горі в  Ленінграді почалися за-
няття з  підготовки до хрещення 
чергової групи новонавернених. Бе-
сіди проходили прямо в  церковно-
му залі, і  слухачі щільно заполони-
ли перші ряди. Під час переклички  
прозвучало прізвище: «Конторо-
вич». Мене зацікавило, хто це. Від-
гукнувся інтелігентного вигляду 
немолодий чоловік  – сивочолий, 
з голеним обличчям і вусами. До-
сить скоро його ім'я стало на слуху 
у всієї церк ви.

Увірувавши вже у  зрілому віці, 
Федір Самуїлович Конторович не-
мов прагнув надолужити згаяне, 
допомагаючи всюди, де його по-
требували. Він служив пресвітером 
у  Санкт-Петербурзькій церк ві ЄХБ, 
водночас був співробітником Місі-
онерського союзу «Світло на Сході», 
активно займався місією серед єв-
рейського народу.

Федір Самуїлович Конторович 
народився 1935 року в  місті Вітеб-
ську в єврейській родині. На почат-
ку Великої Вітчизняної війни його 
сім'ю було евакуйовано в Північний 
Казахстан. Коли був звільнений Ві-
тебськ, сім'я повернулася з  евакуа-
ції до рідного міста. Федір часто хво-
рів, оскільки в  Казахстані переніс 
малярію і  черевний тиф. Виходила 
хлопчика Сарра, бабуся по материн-
ській лінії.

Федір Самуїлович розповідав про 
себе, що, будучи євреєм, довгий час 
жив, не усвідомлюючи себе таким. 

на роботу в Атлантичну сельдяну на-
уково-промислову розвідку в м. Ка- 
лінінград. Перед від'їздом Федір по-
знайомився зі своєю майбутньою 
дружиною Тамарою Григорівною. 
Через деякий час дівчина приїхала 
до нього. У  1961 році Федір і  Тамара 
одружилися. У 1964 році в них наро-
дився син Сергій.

Молода сім'я недовго жила 
в  Калінінграді. Незабаром через 
погіршення зору Федору Самуїло-
вичу заборонили виходити в море. 
Конторовичі повернулися в  Ле-
нінград, де глава сім'ї продовжив 
наукову роботу, щоправда, як сам 
визначив, «не за фахом». У 1971 році 
він захистив дисертацію за темою 
«Селективне кондуктометричне 
визначення іонів сульфату» і  от-
римав учений ступінь кандидата 
хімічних наук. Він читав лекції ке-
рівництву свого відомства, Держ-
комітету з  науки і  техніки СРСР, 

Молитовний дім ЄХБ у Приозерську

Щоправда, у  СРСР національність 
людини була записана в  паспор-
ті і  могла вплинути на її станови-
ще: наприклад, під час знаменитої 
«справи лікарів» батько Федора був 
звільнений з роботи, а синові після 
закінчення школи замість золотої 
медалі подарували книгу, назву якої 
він не запам'ятав, «але зміст був фі-
лософський, розкривав благотвор-
ний вплив культу особи Сталіна на 
історичний розвиток СРСР».

У віці 18 років Федір Конторович 
поїхав із Вітебська до Ленінграда, 
де вступив до Ленінградського гі-
дрометеорологічного інституту на 
спеціальність «інженер-океанолог». 
У перші три роки на вчан ня він що-
літа на канікулах ішов у  морські 
експедиції і  тільки після третього 
курсу приїхав наприкінці літа у  Ві-
тебськ відвідати рідних.

У 1959 році молодий чоловік за-
кінчив інститут і  був направлений 
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публікував наукові та методичні 
роботи.

Життя текло спокійно і, здава-
лося, благополучно, проте в  якийсь 
момент перестало приносити задо-
волення. Дедалі частіше Ф. С. Кон-
торович замислювався про сенс іс-
нування. Незважаючи на широкий 
кругозір, він мало знав про релі-
гію – головним чином почерпав ін-
формацію з  продуктів антирелігій-
ної пропаганди на кшталт фільму 
«Хмари над Борськом». Лише двічі, 
випадково побачивши у  знайомих 
Новий Заповіт, він із цікавості по-
гортав книгу.

У 1989 році, проходячи з  дружи-
ною повз кінотеатр «Знання» на Нев- 
ському проспекті, Федір Самуїло-
вич побачив афішу фільму про Ісуса 
Хрис та. Він умовив Тамару Григо-
рівну піти на сеанс: «Мені й сьогод-
ні важко осмислити те, що сталося 
зі мною під час фільму. Я був просто 
вражений, не міг зрозуміти, чому 
в  мене потекли сльози. Зі мною 
щось сталося... На виході з залу про-
давали Біб лії. Я, не роздумуючи, ку-
пив».

Після цього випадку близько 
двох років Ф. С. Конторович шукав 
свій духовний дім: побував у  си-
нагозі, у  православному храмі... 
У  вересні 1990 року, прогулюючись 
із дружиною в Озерках, він побачив 
молитовний дім Євангельських 
хрис тиян-баптистів. Не без ва-
гань (у пам'яті спливли «жахи» про  

Приблизно через сім-вісім міся-
ців після хрещення Ф. С. Конторович 
почав проповідувати в  громадах 
ЄХБ Ленінградської області. У  той 
час багато молодих служителів 
і  групи молоді по неділях вируша-
ли за місто. Свою першу проповідь, 
присвячену притчі про сіяча, Фе-
дір Самуїлович сказав у церк ві ЄХБ  
м. Виборга в жовтні 1991 року. А че-
рез два роки після хрещення він 
залишив роботу заради церковного 
служіння. Його обрали дияконом,  
1996 року – пресвітером церк ви.

Місцем першого самостійного 
служіння Ф. С. Конторовича ста-
ло м. Приозерськ, де близько 1990 
року з'явилася маленька громада 
ЄХБ. У  2002 році віруючим вдалося 
придбати й упорядкувати молитов-
ний дім, де вони збираються досі. 
Щоб дістатися з  Санкт-Петербурга 
в Приозерськ, Федір Самуїлович що-
разу здійснював тригодинну подо-
рож на електричці. Щотижневі ран-
ні поїздки були важкими, але енер-
гія пастора зростала в  міру набли-
ження електрички до Приозерська: 
у  вагон підсаджувалися віруючі 
з  навко лиш ніх селищ, починалося 
спілкування, проповіді, спів хрис-
тиянських гімнів і  благовіствуван-
ня пасажирам.

Він не був «недільним пастором», 
що приїжджав тільки на богослужін-
ня, він виявляв неформальний ін-
терес до кожної людини. А  оскільки 
члени церк ви жили в різних місцях 
Приозерського району, він нерідко 
проходив пішки великі відстані, щоб 
відвідати людей по домівках.

З часом через погіршення здо-
ров'я Ф. С. Конторович відійшов від 
керівництва Приозерською грома-
дою, але періодично відвідував її, 
а  під час свого останнього приїзду 
виступив на богослужінні з  про-
повіддю, благословив місто Прио-
зерськ і церк ву.

Через деякий час увірували син 
Сергій і  невістка Маргарита. Вони 
теж стали членами церк ви ЄХБ і до 
своєї еміграції до Ізраїлю працюва-
ли в  Місіонерському союзі «Світло 
на Сході». Власне, через Маргариту 

сектантів) Конторовичі вирішили 
зазирнути туди. Увійшовши до залу, 
Федір Самуїлович відчув «доб ре, га-
ряче переживання повернення до-
дому після довгої розлуки». Щось 
подібне він пережив за студент-
ських років, коли після довгої від-
сутності приїхав до рідного Вітеб-
ська. Так він знайшов свій духовний 
дім, де приблизно через два тижні 
здійснив на богослужінні молит-
ву покаяння, а  в лютому 1991 року 
прий няв водне хрещення. Хрестив 
його пресвітер Максим Степанович 
Стащак. Цікаво, що саме в  церк ві 
на Поклонній горі (до свого закрит-
тя наприкінці 1930-х років це був 
православний храм) у  дитинстві 
хрестили Тамару Григорівну.

На відміну від більшості росій-
ських протестантів, Ф. С. Конторо-
вич не вважав образливим слово 
«сектант»: він казав, що справжніх 
хрис тиян не буває багато, тому 
в  очах оточуючих вони неминуче 
виглядають такими.

Одного разу до нього на розмо-
ву прийшла жінка з  сином-підліт-
ком. Помітивши на шиї юнака пра-
вославний хрестик, Федір Самуї-
лович сказав напівзапитально-на-
півствердно: «Хрест повинен бути 
в  серці, так?» В  іншому випадку, 
коли хтось із православних знайо-
мих запитав, чи не збирається Кон-
торович перетягнути його в  бап-
тизм, той відповів: «Стійте, як нав-
чені».

У церк ві ЄХБ Санкт-Петербурга
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Тетяна НІКОЛЬСЬКА, 
доцент Санкт-Петербурзького  
хрис тиянського університету,

кандидат історичних наук,  
член Спілки письменників Росії

Краснову про Федора Самуїловича 
дізнався один із керівників місії 
Вальдемар Цорн: «Познайомили-
ся і... я  йому від ра зу запропону-
вав стати представником журналу 
"Менора" в  нашому новому офісі  
(у Санкт-Петербурзі.  – Прим. авто-
ра). Він погодився. Каже: "Ти мені 
такі пропозиції обережніше роби, 
я їх як волю Божу сприймаю"».

На той час Федір Самуїлович уже 
брав участь у служінні серед євреїв. 
Щоправда, після хрещення його пе-
реконали, що відтепер він не єврей, 
а  належить до іншого Божого наро-
ду  – Церкви, але зустрічі з  антисе-
мітами постійно нагадували Кон-
торовичу про його єврейське поход-
ження.

У 1995 році Місіонерський союз 
«Світло на Сході» розпочав видання 
єврейського месіанського журналу 
«Менора». У 1996 році там з'явилося 
свідчення Ф. С. Конторовича «Я був 
сліпий і прозрів», а з № 1 за 1997 рік 
його прізвище вказувалося в  спис-
ку членів редколегії. Обсяг статей 
Конторовича бував завеликий для 
малоформатної «Менори», тому дру-
кувалися вони нечасто, але подоба-
лися і  запам'ятовувалися читачам. 
Наприклад, офіцер російської армії 
Євген Ціпруш, прочитавши в «Мено-
рі» статтю Ф. С. Конторовича, по-но-
вому пережив свою віру в  Месію. 
Між ним і Конторовичем зав'язало-
ся листування, яке стало для Євге-
на колосальною підтримкою у важ-
кий час. Нині Євген Ціпруш – месі-
анський служитель і музикант відо-
мої месіанської групи «Нове вино».

На жаль, у  2004 році з  ряду при-
чин журнал «Менора» перестав 
поширюватися в  Росії. Приблиз-
но в  цей час припинив існування 
і «Клуб друзів "Менори"». У 2004 році 
у  видавництві «Світло на Сході» 
вийшла книга Ф. С. Конторовича 
«Роздуми над Посланням до рим-
лян». Особливий акцент у  ній зроб-
лено на двох тезах: таємниця спа-
сіння людини і  таємниця спасіння 
єврейського народу. Це роздуми, 
а  не богословський трактат. Разом 
із тим, після книги В. Марцинков-

в журналі «Віра і життя». Його друж-
ба і  співпраця з  місією «Світло на 
Сході» тривали до кінця його життя. 
Поки вистачало сил, здоров'я і зору, 
не залишав він і  служіння в  церк-
ві, приділяв увагу кожному. Якось 
я  була в  церк ві, настрій у  мене був 
сумний. Можливо, не один Федір Са-
муїлович помітив це, але саме він 
підійшов тоді, кількома фразами зу-
мів підбадьорити і втішити.

Федір Самуїлович Конторович 
помер 13 серпня 2011 року. Похорон 
відбувся 17 серпня. Понад двадцять 
років тому він увійшов до церк ви на 
Поклонній горі й від ра зу відчув себе 
вдома. Тепер духовна сім'я проща-
лася з  ним. На панахиді виступали 
різні люди – молоді й старі, служи-
телі й  звичайні віруючі... Але скла-
далося враження, що кожен із них 
втратив близького і  надійного дру-
га. Та, власне, так воно й було.

Федір Самуїлович Конторович 
досяг успіху в  усіх сферах земного 
життя: шанована людина, талано-
витий учений, керівник, коханий 
чоловік і  батько... Але найдорож-
чим набуттям стали для нього віра 
в  Хрис та і  роки яскравого, само-
відданого служіння  – головні роки 
його життя, що принесли багато 
доб рих плодів. 

ського «Хрис тос і євреї», написаною 
ще в  1920-і роки, книга «Роздуми 
над Посланням до римлян» стала 
однією з  перших робіт російського 
автора на тему духовного спасіння 
єврейського народу.

Ф. С. Конторович цікавився єв-
рейською традицією, навчався за 
програмою заочної єврейської осві-
ти «Лімудім» Інституту вивчення 
юдаїзму в СНД. З великим захоплен-
ням і  задоволенням він проводив 
по суботах у  церк ві на Поклонній 
горі заняття з  вивчення Біб лії, які 
віруючі згадують досі. У будь-якому 
разі, під кінець життя він усвідом-
лював себе не лише хрис тиянським 
служителем, але також і  месіан-
ським рабином.

Ф. С. Конторович застав поча-
ток процесу, коли в  міру згасання 
інтере су протестантів до місії серед 
євреїв зростало їхнє захоплення 
юдаїзмом як таким. Одного разу, бу-
дучи в  гостях у  Конторовичів, я  по-
бачила любовно виготовлені вироби 
з єврейською символікою, що висіли 
на стіні. Помітивши мій інтерес, Фе-
дір Самуїлович сказав із якимось су-
мом, що серед людей, які надіслали 
ці подарунки, євреїв немає. Наскіль-
ки можна судити, він цінував доб ре 
ставлення багатьох протестантів до 
єврейського народу, але головною 
його мрією був поворот юдеїв до 
Хрис та, а не хрис тиян – до юдаїзму.

Крім співпраці у «Менорі», Федір 
Самуїлович активно друкувався 

Похорон Ф. С. Конторовича
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Я не прошу в  Тебе ні здоров'я, ні хвороби, 
ні життя, ні смерті, але прошу: розпоряд-
жайся моїм здоров'ям, моїми хворобами, 
моїм життям і  смертю для Твоєї слави... 

Тільки Ти знаєш, що доцільно для мене. Ти – Влади-
ка, ти – Гос подар. Роби зі мною згідно Твоєї волі. Да-
вай мені, відбирай у мене, тільки формуй мою волю 
згідно Твоєї. Я  одне знаю, Гос поди: за Тобою йти  – 
доб ре, ображати Тебе – погано. А поза цим я не роз-
різняю, де доб ро, а де зло. 

Я не знаю, що краще для мене: здоров'я чи хво-
роба, багатство чи бідність – нічого в цьому світі не 
знаю. Це знання лежить за межами досяжності лю-
дей або ангелів, воно приховане в  таємниці Твого 
провидіння, перед яким схиляюся, але яке не нама-
гаюся зрозуміти.

Блез ПАСКАЛЬ

Усі ми знаємо Блеза Паскаля 
як людину науки. Головною спра-
вою свого життя великий фран-
цузький учений вважав захист 
хрис тиянської віри. Паскаль був 

переконаним віруючим, і  мрією 
його життя було написати книгу, 
яка містила б повну наукову кри-
тику атеїзму. Паскаль, як серйоз-
на людина і  вчений, розумів, що 

робить. Книгу цю він написати не 
встиг  – помер. Але залишилися 
його нотатки, які були згодом опу-
бліковані під назвою «Думки про 
релігію».

1. Яку обіцянку дав Бог Ісусу Навину перед початком його 
служіння?

2. Чия мати марно чекала свого сина, виглядаючи у вік но 
крізь ґрати?

3. Скільки імен князів і старійшин Суккоту видав Гедеону 
захоплений ним у місті Суккоті юнак?

4. Хто автор найдовшого псалма – Псалма 119?

5. Чиї це слова: «Праведний повний надії й при смерті своїй»?

6. Кому Ісус у відповідь на невідступне прохання сказав:  
«О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш»?

7. Хто і кому сказав: «Бо під небом нема іншого Ймення, 
даного людям, що ним би спастися ми мали»?

8. Хто і кому сказав: «Я Богові отців служу так, що вірую 
всьому, що в Законі й у Пророків написане. І маю надію 
я в Бозі, чого й самі вони сподіваються, що настане  

воскресення 
праведних і не-
праведних»?

9. Чиї це слова: «Покла-
діть на Нього всю вашу 
журбу, бо Він опікується 
вами»?

10. Кому апос то л Павло писав, що у Хрис ті має силу віра, 
чинна любов'ю?

(Відповіді на сторінці 31)

В А Р Т О  З А М И С Л И Т И С Я
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О дні стверджують, що Біб лія 
втратила своє значення для 
сучасної мислячої людини, 
інші, навпаки, цінують її 

дуже високо. Хто правий – покажуть 
наступні рядки.

Біб лія має дивовижне минуле. Си-
ла-силенна людей зазнали тортур, бо-
лісної смерті спалення на вогнищах 
за поширення і читання Біб лії. Були 
випадки, коли людей, що мали в домі 
Біб лію, кидали в тюрму. Тисячі при-
мірників цієї книги були спалені. Не 
було книги, яку б так спростовували. 
Число книг, написаних всіма мовами 
задля спростування Біб лії, перевищує 
кілька тисяч томів. Неодноразово Свя-
щенне Писання піддавалося критиці 
та висміюванню у газетах і журналах 
вченими та філософами. Усі намага-
лися довести, що Біб лія не є єдиним 
джерелом істини і Словом Божим. 
У 1778 році помер у жахливому розпа-
чі письменник Вольтер, найлютіший 
ворог Ісуса Хрис та. Він передрікав, що 

(Відповіді на сторінці 31)

через сто років хрис тиянство буде знищене. У 1809 році 
помер англійський учений Пен, гірко розчарований 
у житті. Йому здавалося, що своїми дотепними творами 
він геть зруйнував віру в істину Священного Писання.

Чого ж вони досягли усіма цими зусиллями і старан-
нями? Абсолютно протилежного тому, до чого прагну-
ли. Нині мільйони віруючих хрис тиян свідчать про іс-
тину Біб лії. Мало того, вони не перестають вихваляти 
велич і силу Слова Божого, яке стало для них світиль-
ником серед мороку людських думок і помилок. Як 
було в попередні століття, так само й у наш час: безліч 
віруючих ладні при нес ти в жертву сім'ю, честь, майно 
і життя, відстоюючи істину Біб лії.

Щорічно витрачаються величезні суми на друкуван-
ня і поширення Біб лії. На землі існує понад сто біб лій-
них товариств, які розповсюджують щороку мільйони 
примірників Біб лії, Нового Заповіту та окремих частин 
Писання. Число розповсюджених Біб лій зростає щоріч-
но на чотири з половиною мільйона. Якщо припустити, 
що з часом половина всіх видань Священного Писання 
зникне, то на кожну десяту людину землі припаде по 
одній Біб лії.

Підбиваючи підсумки 1900-річної боротьби з Біб-
лією, ми бачимо, що всі її огудники і противники ви-
явилися осоромленими.

З  Н А Ш О Ї  І С Т О Р І Ї
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його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим»  
(2 Петр. 1:21).

У Біб лії повідомляються не вигадки і мрії людей, 
а наводяться достовірні факти з життя. Апос то л Іван 
Богослов пише: «Що було від початку, що ми чули, що 
бачили власними очима, що розглядали, і чого руки 
наші торкалися, – про Слово життя... звіщаємо вам»  
(1 Ів. 1:1, 3). Біб лія незаперечна, тому що вона є свід-
ченням про Ісуса Хрис та, Сина Божого, розп'ятого 
і воскреслого. Вона вище за все коли-небудь створене 
людьми в мистецтві та науці, вона є свідченням Божим. 
Біб лія – Слово Боже, вічне і неминуще (Мт. 24:35).

Читач, можливо, скаже: «Усього цього недостат-
ньо для мене. Мені потрібні більш явні докази». Такі 
докази даються самою історією. Коли Вавилон і Ні-
невія ще знаходилися на висоті слави і величі, Біб лія 
вже передбачила, що вони будуть зруйновані (Єр. 51:2;  
Соф. 2:13). Крім того, у Біб лії сказано, що Єгипет «буде 
найнижче, і не підійметься вже понад народами»  
(Єз. 29:15), що Тир «буде серед моря місцем розтяг-
нення неводу» (Єз. 26:5), що «топтатимуть Єрусалим»  
(Лк. 21:24). Усе це виповнилося в точності й служить 
ясним доказом, що це пророцтво «не було з волі люд-
ської», але натхнене Духом Божим (2 Петр. 1:21).

Найважливіше – біб лій ні істини мають силу від-
родити людину до нового життя. Це підтверджується 
свідченням мільйонів людей, які колись жили у страш-
них гріхах, але звернулися до Бога і почали нове життя 
завдяки тому, що їх торкнулося Слово Боже. Постійне 
читання Біб лії – дуже корисна річ для зміцнення у вірі 
і пізнання Бога і небесних таємниць. Немає в світі кни-
ги, подібної до Біб лії! Її дивовижне минуле, її обітниці 
і пророцтва, а головне – її Божественна сила відроджу-
вати людей до нового життя доводять, що Біб лія – Сло-
во Самого Бога.

Яке твоє ставлення до Біб лії? Чи є зміст Біб лії сві-
тильником для ноги твоєї і світлом для стежки тво-
єї? (Пс. 119:105). Чи ти читав слова, що говорять про 
спасіння загиблих грішників? Досліджуй своє життя 
у світлі Слова Божого. Гос подь говорить: «Коли хоче 
хто волю чинити Його, той довідається про науку, чи 
від Бога вона, чи від Себе Самого кажу Я» (Ів. 7:17). Чи-
тай Біб лію, і вона покаже тобі шлях до вічного життя. 
Якщо не скоришся Слову в нинішній сприятливий час, 
воно засудить тебе у вічності. Відкинувши Біб лію, ти 
проведеш вічність у темряві, у муках і скорботі.

Читай Біб лію! Це Слово живого Бога. «Нехай книга 
цього Закону не відійде від твоїх уст, але будеш розду-

мувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чи-
нити все, що написано в ній, бо тоді зробиш ща-

сливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі» 
(Нав. 1:8).

Біб лію не можна порівнювати 
з жодною книгою, будь-коли напи-
саною на землі, тому що через неї 
Сам Бог говорить людям про все, 
що їм потрібно знати стосовно віч-
ного спасіння. Біб лія говорить про 
любов Божу, явлену в Хрис ті, Сині 
Божім, і про шлях до спасіння за-
гиблих грішників.

Біб лія складається з 66 книг. 
Між написанням першої книги і ос-
танньої пройшло близько 1 500 ро-
ків. Авторами є 30–40 людей, які 
жили в різні часи і належали до 
різних верств. Серед них були царі, 
міністри, полководці, лікарі, пасту-

хи, рибалки і пророки. Одні части-
ни Біб лії були написані у Вавилоні, 
інші – у Римі, Єрусалимі, Греції.

Беручи до уваги всі вищенаведе-
ні аргументи, мимоволі приходиш 
до висновку, що ця книга могла 
виникнути тільки під особ ли вим 
покровительством Бога. Натхнен-
ником Біб лії є Дух Святий. Це під-
тверджується словами: «звіщали  

З  Н А Ш О Ї  І С Т О Р І Ї

«СВЕТ ВОСТОКУ»,
Російський місіонерський союз  

для поширення Євангелія,
Вернігероде, 1924 р.
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Коли я був в армії, Іван Андрійо-
вич помер. І ось після повернення зі 
служби кличе мене до себе додому 
його дружина й каже: «Тобі Іван Ан-
дрійович дещо залишив». Заход жу 
до них у  будинок, вона дістає два 
товсті зошити з написаними від руки 
конспектами і нотатками з підготов-
ки до проповіді. Баба Катя (так на-
зивали дружину пресвітера) віддає 
мені ці зошити і передає побажання 
старця: «Коли Андрійко повернеться 
з армії, віддаси йому ці зошити, вони 
йому точно знадобляться, бо він 
проповідувати буде».

І ось днями в соціальній мережі 
«Однокласники» трапилося мені 
одне фото. І  все від ра зу в  пам'я-
ті ожило: і  на вчан ня, і  молодість, 
і початок, і люди, які благословили 
мене на проповідь, що триває ось 
уже 40 років. Приємно було згадати 
і  благодатний час, коли безбожна 
влада гнітила Церкву, але при цьо-
му будинки молитви завжди були 
переповнені спраглими Слова Бо-
жого людьми.

Цікаво, хто, як і  за яких 
обставин стає проповід-
ником. Можливо, людям 
Божим дається якесь од-

кровення, на основі якого вони не 
те що пророкують, але, як мінімум, 
благословляють. Мають таку від-
вагу.

Одного разу Іван Андрійович 
Євстратенко на прохання пресві-
тера організував курси для пропо-
відників. Він був єдиним у  нашій 
церк ві служителем, який мав бого-
словську освіту (навчався у  Москві 
ще десь у  1920-ті роки). Відвідува-
ти його курси почали не менше 25 
осіб. Наприкінці – навряд чи набра-
лося 5–7. Один із них, до речі кажу-
чи, зараз є  керівником Союзу бап-
тистів Грузії. Мені на той час було 
років 16, і я чітко пам'ятаю, що доб-
рої половини з того, що викладало-
ся, я не розумів.

Через якийсь час Павлодар від-
відав брат П. П. Вірц – вельми при-
ваблива людина. І  треба  ж такому 
статися, що після зібрання ми з ним 
опинилися чомусь удвох на ґанку 
церк ви. А  він візьми та й  запитай: 
«Чи є  у вас, юначе, якесь бажання 

перед Богом?» Я сказав: «Є! Я хочу 
коли-небудь мати власну Біб лію». 
Для тих, хто не знає, за тих часів 
не було магазинів із назвою «Хрис-
тиянська книга», і Новий Заповіт, не 
кажучи вже про Біб лію, був на вагу 
золота.

І от сталося непередбачене. Пи-
лип Петрович бере власну Біб лію, 
витягує з  неї всі закладки та кон-
спекти й тут же вручає її мені. «Три-
майте, брате,  – каже,  – але зважте, 
що дарую я вам її за однієї умови». – 
«За якої ж?» – «За умови, що з цією 
Біб лією в руках ви будете пропові-
дувати». – «Обіцяю!»

Буквально через короткий час 
наш пресвітер Г. С. Ястребов по-
кликав нас на відвідини до славно-
го міста Екібастуза. Так, саме того, 
в  якому колись відбував термін 
ув'язнення Солженицин. Там була 
невеличка громадка. І ось, коли ми 
туди приїхали, пресвітер мені ска-
зав: «Ми з  тобою сьогодні пропо-
відуємо. Ти – перший», – мовив він 
таким тоном, ніби ми з  ним тільки 
те й  робимо, що півжиття по черзі 
проповідуємо. Так я  уперше опи-
нився за кафедрою.

С В І Д Ч Е Н Н Я

На фото: травень 1979 року,  освячення нового будин-
ку молитви у Павлодарі.
Справа наліво: Іван Андрійович Євстратенко, Генна-
дій Сергійович Ястребов (пресвітер, м. Павлодар), 
Василь Августович Шульц (пресвітер, м. Семипала-
тинськ), Микола Андрійович Колесников (старший 
пресвітер по Казахстану, м. Алма-Ата), Пилип Петро-
вич Вірц (пресвітер, помічник старшого пресвітера 
по Казахстану, м. Іссик).

Андреас ПАТЦ
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ЧАС ПЕРЕДАВАТИ СЛУЖІННЯ

Я багато років була вашою передплатницею, по-
ширювала журнали «Віра і  життя» та «Стежин-
ка». Ці журнали були для мене найкращими дру-

зями. Робота мене не обтяжувала, навпаки, була в ра-
дість. Діти охоче брали журнали, а  дорослі від ра зу  ж 
починали перегортати і читати. Хіба це не радість?! Те-
пер прийшов час передати цю роботу молодій, енергій-
ній сестрі. Мені скоро буде 85 років. Слух ослаб, зір па-
дає, ноги починають швидко втомлюватися. Тепер мо-
лода сестричка буде приносити мені журнали. З ними 
я не розлучаюся, буду читати, поки очі бачать.

Я дякую Богові за те, що Він дав мені в житті таку 
радість – перебувати в гущі подій. Буду й надалі моли-
тися про ваше служіння.

Дякую за довголітню співпрацю! 

Валентина ХОРОШИЛОВА

ВІН ПОКЛАВ МЕНІ 
РУКУ НА ПЛЕЧЕ

Гос подь – то мій Пастир, 
тому в недостатку не буду...

 Пс. 23:1

Хочу від щирого сер-
ця подякувати за те, 
що цілий рік ви були 

з  нами і  надсилали в  дар 
духовну їжу. Хрис тиянські 
журнали подобаються не 
тільки нам, а й тим, із ким 
ми спілкуємося. 

Публічної бібліотеки в  нашому селищі немає, 
а мама не може розносити літературу по домівках – 
здоров'я не дозволяє. Власник меблевого магазину 
дозволив нам викладати книги, газети й журнали на 
окремий стіл для всіх бажаючих. Тепер його магазин 
користується більшою популярністю. Люди стали 
частіше сюди заходити. Книги та журнали беруть із 
задоволенням, особ ли во дитячі видання.

Щороку ми з мамою готуємо невеличкі подарун-
ки для селищної дітвори. У селищі Льовиха діти що-
року ходять по домівках, читають вірші, співають 
пісні. У  нас немає можливості всім дарувати дитя-
чі хрис тиянські книги, але ми даруємо номери ди-
тячого журналу «Стежинка», а  також сторінки для 
розфарбовування. Ночами, коли я не сплю через по-
гане самопочуття, створюю на комп'ютері для дітей 
новорічні та зимові картинки для розфарбовування 
з  тих книг-розмальовок, які купуємо. Я  їх усі збері-
гаю в  електронному вигляді, видозмінюю в  міру  

своїх здібностей, щоб якось урізноманітнити картин-
ки для розфарбовування. Стало вже традицією: діти 
розфарбовують картинки, підписують свої «шедев-
ри» і  дарують своїм родичам. Кожному даю папку 
для зберігання розфарбованих картинок.

Дорогі брати й сестрички! Якщо можете, надішліть 
нам, будь ласка, різні книжки-розмальовки на хрис-
тиянські теми. А  якщо ні, то прошу молитися про 
задоволення наших потреб. Гос подь усе побачить по 
милості Своїй.

Помоліться, будь ласка, про здоров'я моєї мами. 
У неї з кожним днем турбот і клопоту додається, а сил 
і здоров'я не вистачає. Я вже багато років не виходжу 
з дому, із зусиллями пересуваюся по квартирі. Хво-
рію від народження, хвороба прогресує, сили тануть, 
але я  намагаюся не сумувати. Помоліться, будь ла-
ска, і про моїх близьких: про дітей, щоб завжди йшли 
Божим шляхом; про мого брата Андрія, який сильно 
п'є і не працює (без Божої допомоги йому не впорати-

ся); про мою сестру Ганну, яка 
відійшла від Гос пода.

Дорогі, не гнівайтеся на 
мене, що прохань багато. Ось 
поговорила з вами, і трохи лег-
ше стало. А ще я щоночі з Гос-
подом розмовляю про свої пе-
чалі, турботи, проблеми, про 
свої мрії та бажання. Поки го-
ворю, у  мене легко й ясно на 
душі, а замовкаю – ніби світло 
тьмяніє.

Одного разу Бог явив мені 
диво. Відтоді минуло вже ба-
гато років, а  я все чекаю, коли 
знову відчую Його сильну, міц-
ну руку на своєму плечі. Бог 

веде мене дорогою життя, і  я знаю це, але все одно 
продовжую чекати. Це було так реально і  несподі-
вано.

Того дня, коли Гос подь явив мені диво, я  повер-
талася додому втомлена. Була дуже сильна злива. 
Я  промокла наскрізь, з волосся струмками текла 
вода. Дорогу розмило, і я боялася впасти в багно. Ні-
кому було допомогти мені перейти розмиту дорогу. 
І тут хтось поклав мені на плече свою руку й пере-
вів через дорогу, міцно тримав, щоб я  не послизну-
лася і не впала. Зняв руку з плеча тільки тоді, коли 
проминули потоки бруду і я опинилася на тротуарі. 
Я повернулася, щоб подякувати за допомогу, але ні-
кого не побачила. Вулиця була порожня. І тільки тоді 
я зрозуміла, що це був Гос подь! 

З хрис тиянською любов'ю і щоденною молитвою 
про вас ваші сестри у Хрис ті –

Ірина ХОДИРЕВА 
і моя мама Галина АЗАНОВА

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В
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ІЛЮСТРАЦІЇ
ДО СТАТЕЙ

Я ДУЖЕ ЛЮБЛЮ БОГА

Я вдячний Богу за спілкування з вами. Через Слово Боже я пізнав іс-
тину і ще навчився любити й прощати. І в цьому є й ваша заслуга. 
Здається, невеликий клопіт, але ви показали мені світло й вивели 

мене з  темряви. Ви розтопили моє серце й  допомогли мені в  пізнанні 
Священного Писання. Я дуже люблю Бога, люблю вас і ближніх. Моє жит-
тя кардинально змінилося на краще.

У попередньому листі я просив вас підписати мене на журнал «Стежин-
ка». Я його ще не отримав. Будь ласка, благословіть мене цим журналом.

Валерій САВЕНОК

БОГ ПОЧАВ ТОРКАТИСЯ СЕРЦЯ

На даний час я  перебуваю у  виправній колонії. До цього я  пив, 
крав, бомжував. Отримав травму ока і в результаті цього осліп 
на одне око. Багато хлопців тут листуються з вами, ходять у мо-

литовну кімнату. Бог почав торкатися й  мого серця. Ви відправили 
лис та Дімі, а він уже звільнився. Ваш лист відкрив брат у Хрис ті. У кон-
верті крім листа лежала анкета для проходження курсу «Бути хрис-
тиянином». Цей віруючий брат порадив мені заповнити її та відпра-
вити вам. Я дуже хочу вчитися й упевнений, що ви допоможете мені 
в цьому. Чекаю уроків!

Микола ПУЛИНЕЦЬ

ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ?

Пише вам засуджений до довічного позбавлення волі. Випадко-
во чи з волі Всевишнього нещодавно мені трапився ваш журнал 
«Віра і життя» за 2011 рік. Не можу сказати про себе, що я вірую-

чий, але й не атеїст. Читаючи ваш журнал, зауважив, що мене зацікави-
ли деякі погляди і тлумачення на те, що значить бути хрис тиянином. 
Перебуваючи в ізоляції, я стикався з безліччю віросповідань. І всі на-
магаються схилити до своєї віри. Але я відкидав усі зазіхання на мій 
розум. Через цю різницю в розумінні Слова Божого у мене не було ба-
жання читати Біб лію.

Хочу регулярно отримувати ваш журнал і спілкуватися з вами.
Валерій РЯБІНІН

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В

1. «З тобою Гос подь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити»  
(Нав. 1:9). 2. Мати Сісери (Суд. 5:28). 3. Сімдесят сім  
(Суд. 8:13–14). 4. Невідомий автор. 5. Соломона (Пр. 14:32).  
6. Хананеянці (Мт. 15:28). 7. Петро начальникам народу  
і старійшинам ізраїльським (Дії, 4:5–8, 12). 8. Павло Феліксу  
(Дії, 24:14–15). 9. Апос то ла Петра (1 Петр. 5:7). 10. Галатам (5:6).
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Р івно тридцять років тому у видав ниц
тві Місіонерського союзу «Свет на 
Востоке» вийшов перший номер ди
тячого хрис тиянського журналу «Тро

пинка» російською мовою. 

Зараз цей журнал видається вірменською, бол
гарською, грузинською, казахською, киргизькою, 
німецькою, румунською, російською та українсь
кою мовами. В  інтернеті його можна знайти й  на 
узбецькій мові. Журнал читають більше ніж у 60 краї 
нах світу. А читачів у «Тропинки» понад мільйон!

Ми від щирого серця дякуємо Богові, що Він 
дав нам можливість служити Йому цим прекрас
ним журналом.

Пропонуємо вашій увазі невелику книгу,  
в якій зібрані свідчення про те, як Господь 
скористався «Тропинкой», щоб допомогти 
людям знайти в житті шлях до Бога.
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