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Над буденністю
І над сірістю
Злину я душею 
До Вічного.
За нев’янучим
Й неба свіжістю
Попрямую до Нього,
Предвічного.
Від порочності
І розбещення,
Від нездатності
І від відчаю
В справі святості 
і очищення
Вознесусь до Бога
Вічного.
Все Спасителю
В сповідь виллється,
Геть всі сумніви,
Що так стримують.
Двері в небо
Тоді відкриються,
Помазання любові
Отримаю.
З неба прощення
Дар приймаючи,
Заспіва душа 
Богу Сутньому.
І приходу Його
Чекаючи,
Поклонюсь Йому,
Всемогутньому!

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Це те, що вабить кожну люд-
ську істоту.

Любов сподівається, терпляче 
чекає, виказує стійкість…

Хіба в  нас немає такого дос-
віду, коли ми від щирого серця 
прагнули не лише вмістити недо-
ліки тих, кого любимо, але й  пе-
ред іншими виправдовували їх, 
закликали людей зрозуміти?

Хіба ми не бачили, як матері 
ігнорують очевидні неправильні 
вчинки дітей, виказують неаби-
яке терпіння і  продовжують лю-
бити їх усім серцем?

Любов – це щось надзвичайне, 
з надзвичайними властивостями.

Ми дуже прагнемо її, тому що 
ми слабкі та недосконалі, тож ма-
ємо велику потребу в ній.

оли люди говорять, що 
«нема більше терпіння», 
вони, по суті, визнають, 
що не мають любові до 

когось!
Так багато номерів нашого 

журналу було присвячено цій 
неймовірно важливій темі, а  ми 
відчуваємо, ніби стоїмо на березі 
океану й хочемо взяти його у свої 
пригоршні. 

Ми говоримо розумні слова 
про любов, але розуміємо, що ми 
тільки скраєчку торкаємось чо-
гось занадто неосяжного.

Павло каже, що ми дивимось 
наче крізь тьмяне скло. 

Щось велике і  таємниче, до 
кінця незвідане стоїть за цим ма-
леньким словом «любов».

Ми так потребуємо на довго-
терпіння до нас від наших ближ-
ніх, особ ли во ж від Бога!

Тож цей номер журналу на-
дихнений бажанням глибше зро-
зуміти особ ли ву якість, здібність, 
спроможність любові виказувати 
велике терпіння.

Гос поди, дай нам пізнати яко-
мога краще сутність Твоєї любові, 
тому що це дійсно найбільша по-
треба наша.

Василь  
ДАВИДЮК,

головний  
редактор



Р О З Д У М И  В Г О Л О С Р О З Д У М И  В Г О Л О С

Бог залишився вірним. За ці сім 
днів Юдита ще більше зміцнилася 
в покладанні на Хрис та. Вона була 
спокійна і  чекала покарання так, 
ніби це мало статися не з нею. Гос
подь був близько!

ЗА ЛЮБОВ І ВІРНІСТЬ ПОТРІБНО 
ПЛАТИТИ ЦІНУ, АЛЕ БОГ ДАЄ 
СИЛУ ВСЕ СТЕРПІТИ

Настав той самий день. День 
екзекуції. По неї прийшли. Її мовчки  
вивели на площу, роздягли і завда 
ли 39 ударів батогом. Так само 
мовчки пішли. Батько взяв дочку на 
руки і відніс додому. Кілька місяців 
біль був нестерпним: над нею махали 
віялом і клали мокрі простирадла на 
спину. Рани гоїлися дуже повільно.

Було важко, але в серці дівчини 
жевріла дяка Богові, Який допоміг 
їй залишитися вірною. Вона розумі
ла, що сама не змогла б пройти цей 
шлях. Хрис тос став всеосяжним 
центром і основою її життя. «Хрис та  
достатньо», – втішала себе Юдита.

Дивну історію розповідає Чарльз 
Колсон у  книзі «Тіло Хрис тове» 
про реакцію людей на смерть про
повідника Євангелія отця Єжі 
в  Польщі: «Ніколи не забуду того, 
що сталося, – зізнався він. – В одну 
мить усе багатотисячне зібран
ня впало на коліна, люди почали 
плакати й  ридати. Те, чого ми бо
ялися найбільше, сталося. А  потім 
було щось неймовірне. Натовп, 
що плакав, продемонстрував силу 
прощення. Слідом за священиком 
люди тричі повторили: "І прости 
нам провини наші, як ми прощаємо 
винуватцям нашим". То була хрис
тиянська відповідь убивцям. Важко 
навіть уявити собі пекло, у  якому 
побував отець Єржі перед смер
тю. У  день похорону, 2 листопада, 
люди пройшли перед будівлею та
ємної поліції з  плакатами, на яких 
було написано: "Ми прощаємо".

Нехай кати і вбивають тіло, але 
вони не здатні зашкодити душі. 
Отець Єжі гідно виховав паству».

Саме так було й  у житті Юди
ти. Любов, подарована Богом, усе 
терпить. 

Радісну звістку таємно принесла 
сусідка, і серце дівчинки запалило
ся надзвичайним вогнем віри, надії 
та любові.

Вельми свавільна і  горда за 
вдачею, вона стала «овечкою», 
слухняною і  ласкавою. Спершу 
батьки не могли натішитися, іще 
не розуміючи, що з  нею коїться. 
І ось прийшов день, коли вона від
крилася: «Я стала хрис тиянкою. 
Бог змінив моє серце». Ця нови
на аж ніяк не порадувала батьків. 
Відбулася серйозна розмова.

Але Юдита була тверда у сво
їй вірі і  залишалася непохитною. 
У  сім'ї почали зневажати її та 
принижувати. Але серце дівчини 
було вірним Тому, Хто її врятував.

Батьки вирішили звернутися 
до старійшин села. Старійшини 
спочатку ласкаво, а потім різко 

Почуття  це або щось інше, 
більш глибоке, спро
можне все витерпіти? 
Коли я  читаю цю фразу 

в Священному Писанні, то згадую 
історію Юдити – турецької дівчини, 
зустріч із якою подарував мені Гос
подь.

Раннього жовтневого ранку ми  
прилетіли в  Стамбул. Майже го
дину на автобусі, кілька переса
док  – і  ми на фабриці. Так, саме 
на фабриці. Тут пахне смачними 
турецькими солодощами. Прохо
димо кімнату за кімнатою – усюди 
працюють люди. Кілька кроків  – 
і  ми в  особ ли вому приміщенні. 
Навіть атмосфера тут інша! Тут 

заспівали пісню. Я  ніколи не чув 
такої пісні. Вони співали пошепки! 
Я не розумів ані слова, проте від
чуття грандіозності та величі Бога 
наповнювало моє серце.

Серед братів і  сестер виділя
лася одна дівчина. Звали її Юди
тою. З нею ми знайомі вже понад 
шість років. Історія її віри вражає. 
Вона сповнена уроків, які зміню
ють життя. 

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ

Коли Юдиті було 18 років, вона 
полюбила Хрис та всім серцем.

Юдита народилась у  курд
ському селі на півночі Туреччини. 

та грубо тиснули на Юдиту, щоб 
вона зреклася хрис тиянства. Од
нак Юдита залишалася непохит
ною. 

ДЖЕРЕЛО ЛЮБОВІ,  
ЩО ТЕРПИТЬ, – БОГ

Якось один із старійшин села 
запитав: «Ну звідки ця сила, звід
ки ця твердість?» На що Юдита 
відповіла: «Сам Бог підтримує 
мене та допомагає бути вірною 
Йому».

У книзі «Листи Джона Ньюто
на» написано таке: «Я часто ду
маю, як Вам допомогти знайти спо
кій і  євангельську надію, і  в  мене 

працюють хрис тияни. Серед іс
ламського світу  – це острівець 
щастя, довіри і  простоти. Робота 
тут  – загортати роли. На руках 
у хрис тиян – ортопедичні брасле
ти: руки дуже втомлюються від 
одноманітних рухів.

Один із них С., у минулому ней
рохірург. Тепер він не може пра
цювати в  лікарні. Для мусульман, 
які обрали шлях Хрис та, тепер усі 
двері зачинені. Але С. не сумує. 
Він із радістю виконує свою робо
ту.

Настав час обіду. Невеличка 
групка хрис тиян зібралася в обід
ній кімнаті. Перед тим як присту
пити до трапези, помолилися та 

для цього є тільки один засіб: зно
ву й  знову нагадувати про все
могутність і  благодать Ісуса. Для 
блаженства Вам потрібно тільки 
одне: щоб очі Вашого розуму завж
ди були спрямовані на Спасителя 
і  щоб Дух Святий, Який просвічує 
Вас, дедалі більше відкривав Вам 
Його славу».

ЛЮБОВ, ЯКА ВСЕ ТЕРПИТЬ, –  
ЦЕ ДОВІРА ТА ПОСЛУХ

Старійшини радилися, і  їхні 
обличчя ставали дедалі похмурі
шими. Нарешті вони ухвалили рі
шення: «Ми даємо тобі тиждень. 
Якщо будеш стояти на своєму  – 
покараємо перед усім селом».

Юдита надто доб ре знала, що 
це означає. Ще в  дитинстві вона 
бачила, як батогом карають гуля
щих жінок, злодіїв та інших зло
чинців. Вона розуміла, через що їй 
доведеться пройти. Цей тиждень 
очікування кари був найважчим 
іспитом для неї.

Одного вечора вона молилася, 
просячи Бога допомогти їй зали
шитися вірною Йому, любити сім'ю 
і тих, хто буде її бити і до хрипоти 
кричати: «Так їй і треба!». І Бог на
гадав їй слова з  Євангелія: «А Він 
Сам, відійшовши від них, як доки
нути каменем, на коліна припав та 
й молився, благаючи: "Отче, як волі
єш, – пронеси мимо Мене цю чашу! 
Та проте – не Моя, а  Твоя нехай 
станеться воля!.." І  Ангол із неба 
з'явився до Нього, – і додавав Йому 
сили. А  як був у  смертельній три
возі, ще пильніш Він молився. І  піт 
Його став, немов каплі крови, що 
спливали на землю... І, підвівшись 
з  молитви, Він до учнів прийшов, 
і  знайшов їх, що спали з  журби...» 
(Лк. 22:41–45).
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ЛЮБОВ УСЕ ТЕРПИТЬ, АЛЕ ЦЕ 
НЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ДАЛІ БУДЕ  
ВСЕ ГАРАЗД

Минув рік. Батьки й  брати, як 
і  раніше, піклувалися про дівчину. 
Про Хрис та і віру її ніхто не питав. 
Здавалося, всі біди залишилися по
заду. Але поступово ситуація поча
ла загострюватися, у повітрі відчу
валася напруга.

Одного разу батько запитав 
Юдиту: «Ти бачиш, як ми любимо 
тебе. Останній рік ми цілодобово 
дбали про тебе. Невже ти гото
ва зрадити нас і  віру в  Аллаха?» 
Юдита з любов'ю обвела поглядом 
своїх рідних і сказала: «Любі мої! За 
кожного з Вас я ладна навіть життя 
віддати, але мого Бога, мого Спа
сителя Хрис та, я не зраджу!»

Батько з  силою вдарив її по 
щоці. Розправа була швидкою 

йомився. Ведучий попросив дів
чину повернутися спиною до залу, 
і  вона скромно підняла футболку. 
Спина була схожа на місиво. Так, 
рани загоїлись, але шрами зали
шилися на все життя. Юдита зно
ву повернулася обличчям до залу. 
О, це обличчя! Очі її сяяли світлом, 
і обличчя світилося любов'ю!

Юдита – це приклад любові, яка 
все терпить. А  яку ціну готові за
платити ми? Чи готовий я  все ви
терпіти?

Таку любов і  силу може дати 
тільки Гос подь!

Олег  
ШАЙКЕВИЧ

і жорстокою. Наступного дня бать
ко з  синами роздягли її та повели 
через усе село на площу. Там вона 
отримала 43 удари батогом. Її ки
нули на площі стікати кров'ю.

«…Виберіть собі сьогодні, кому 
будете служити» – написано в Сло
ві Божому (Нав. 24:15). Це свідоме 
й  обдумане рішення дається не
легко. Воно вирішується між нами 
та Богом. І в цьому рішенні не по
трібно «радитися з тілом і кров'ю» 
(Гал. 1:16). 

ЛЮБОВ УСЕ ТЕРПИТЬ, АЛЕ БОГ 
ДАЄ БЛАГОДАТЬ

Юдита вижила. Її прий няли хрис
тияни й оточили не лише турботою, 
але й надали можливість служити: 
вона відвідує багатьох інших хрис
тиян і  підбадьорює їх. На одній 
з  таких зустрічей я  з нею і  позна
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Г рецьке слово «хюпомено», перекладене як «тер-
пить», буквально означає «залишитися під», не зла-
матися під вагою тягаря, що навалився, встояти. 

Це слово перекладене в  інших місцях Нового Завіту 
в такий спосіб: «А хто витерпить аж до кінця, той буде спа-
сений»1; «…переношу я все ради вибраних... А коли терпимо, 
то будемо разом також царювати»2; «Згадайте ж про перші 
дні ваші, як ви просвітилися й витерпіли запеклу бороть-
бу страждань»; «…дивлячись на Ісуса, на Начальника й Ви-
конавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, пе-
ретерпів хреста, не звертавши уваги на сором... Тож поду-
майте про Того, хто перетерпів такий перекір... Коли терпи-
те кару, то робить Бог вам, як синам»3; «Блаженна людина, 
що витерпить пробу»; «…за блаженних ми маємо тих, хто 
витерпів. Ви чули про Йовове терпіння»4; «Бо яка похва ла, 
коли терпите ви, як вас б'ють за провини? Але коли з му-
кою терпите за доб рі вчинки, то це вгодне Богові!»5.

Двічі це ж слово перекладається як «залишитися»: 
«…молодий Ісус в Єрусалимі лишився»6 і «Павла відпусти-
ли... а Сила та Тимофій позосталися там»7.

Любов, яка все терпить, – це любов Ісуса, котрий іде 
на хрест. Любов Йова, котрий не відрікається в страж-
даннях. Любов, спроможна подолати беззаконня та 
несправедливість. Любов, що зіштовхнулася зі споку-
сами і перемогла. Любов, яка залишається, коли є при-
чини піти.

Джинджер Хаан – жінка, у чиєму житті саме ці слова 
про любов, яка все терпить, зіграли особ ли ву роль. Вона 
була дружиною пастора. Напередодні чотирнадцятої річ-
ниці їхнього шлюбу вона дізналася, що чоловік, Дон, їй 
зраджує... з  іншим чоловіком. Була важка розмова. Він 
розповів, що був зґвалтований у дитинстві, і після цьо-
го усе життя боровся з  гомосексуальними спокусами. 
Він сподівався, що, коли одружиться, це закінчиться. Але 
гріховні бажання залишилися. Дон обіцяв Джинджер 
порвати з гріхом і знайти духовного наставника. Вони 
сподівалися, що все зміниться. Однак Джинджер продов-
жувала відчувати, що Дон віддаляється від неї. Минуло 
п'ять років. І ось настав день, коли Дон залишив служін-
ня і пішов із сім'ї.

Близькі друзі радили Джинджер розлучитися з  До-
ном, але вона говорила, що Бог підготував її до цих бо-
лючих подій. Вірш, на який Бог указав їй незадовго до 
відходу Дона: «[Любов] усе зносить, вірить у все, сподіва-
ється всього, усе терпить»8. У тому перекладі Біб лії, яку 
тоді вивчала Джинджер, цей вірш звучав так: «Якщо ти 
любиш когось, ти будеш відданий йому. Не має значення, 
чого це буде коштувати, ти завжди будеш вірити в нього, 
очікувати від нього найкращого. Завжди будеш непохит-
ний, захищаючи його».

Минуло довгих два роки. Увесь цей час Джинджер, по-
при те що сталося, продовжувала молитися за чоловіка 
й чекати. А Бог тим часом стукав у серце Дона. Одного 
разу, повернувшись додому, Джинджер побачила чолові-
ка, який сидів на дивані. Він сказав їй: «Я вдома. Не знаю, 
чи хочеш ти, щоб я  залишився». Джинджер відповіла: 
«Так, хочу».

Дон залишив чоловіка і повернувся в сім'ю, хоча його 
боротьба зі спокусами тривала. Якось вони з Джинджер 
зустріли подругу, яка свого часу радила Джинджер роз-
лучитися з Доном. Вона сказала: «Я пам'ятаю, що я тобі 
радила. Молодець, що не послухалася мене».

У 1991 році, через п'ять років після повернення до сім'ї 
і до Бога, Дон дізнався, що за час своїх блукань він за-
разився СНІДом. Можливо, це було однією з причин, що 
спонукала його і Джинджер пуб ліч но поділитися своєю 
історією з церковною громадою, яку вони відвідували. Їх 
почали запрошувати і в інші церк ви. Свідчення Джин-
джер і  Дона послужило підбадьоренням для багатьох 

сімей, які зіткнулися зі схожими викликами. У 1996 році 
Дон пішов у вічність.

Після смерті чоловіка Джинджер Хаан заснувала слу-
жіння «Відновлення», спрямоване на допомогу церк вам 
і родинам у служінні людям, які борються з гомосексу-
альними спокусами або з  проблемами гендерної іден-
тичності (тобто внутрішнього усвідомлення себе чоло-
віком або жінкою незалежно від фізіологічних ознак. – 
Ред.). Згадуючи свій шлях, Джинджер Хаан каже, що в той 
час, коли Бог працював над її чоловіком, Він змінював і її 
саму: «Я думала, що я краща за Дона, тому що в його жит-
ті були ці гріхи. Але Бог показав мені, що його гріхи плоті 
були не гірші, ніж мої приховані гріхи серця: упевненість 
у власній праведності, гординя, образливість, непрощен-
ня»9. Вона також бачить Божу дію в тому, що її родині до-
велося пройти через ці випробування. Унікальний досвід 
таких людей дає церк ві розуміння, як служити людям 
у світі, де нових викликів дедалі більшає.

Джинджер Хаан пише про своє служіння так: «Як 
церк ві потрібно виказувати Божу любов до батьків-ге-
їв або лесбіянок і їхніх дітей? Збалансовано! Ісус сказав 
жінці, захопленій у  перелюбстві, правду: "Іди собі, але 
більш не гріши!". Але спочатку їй були сказані слова бла-
годаті: "Не засуджую й Я тебе". Слова благодаті пом'якши-
ли слова істини, і жінці стало легше послухатися Його  
(Ів. 8:3–11). Я вірю, що ми можемо підтримувати такий са-
мий баланс у служінні цим парам і їхнім сім'ям»10.

Не кожна людина здатна повторити шлях Джинджер 
Хаан. Не в кожній ситуації його варто повторювати. Точно  
не потрібно залишатися в стосунках, де присутнє фі-
зичне насильство і де життю і здоров'ю одного з подруж-
жя загрожує небезпека.

Але шлях Джинджер Хаан – це шлях любові – любові, 
яка все терпить.



СИЛЬНІШИЙ!
Сьогодні в нашій церк ві було хрещення. Це 
завжди надзвичайне свято для церк ви, але 
цього разу хрещення приймала особ ли ва лю-
дина, з особ ли вими потребами – інвалід у візку.
Юра йшов до Гос пода 6 років. Наші сестри 
знайшли його в хоспісі, тоді він навіть не міг са-
мостійно їсти. Зараз його стан покращився, але 
жити йому, як і раніше, нелегко. З його рідних 

С йогодні Йосипу Бродському, видатному  
поету, есеїсту, драматургу та перекладачу, 
лауреату Нобелівської премії з  літератури 

виповнилося  б 80 років. У  зв'язку з  цим пропо-
ную читачам своє есе з авторської книги «Діаманти 
думки», яка минулого століття вийшла двома ви-
даннями.

Поета Йосипа Бродського змусили залишити 
батьківщину. У зв'язку з цим він написав тодішньо-
му керівнику СРСР Леоніду Брежнєву: «Мені гірко 
їхати з  Росії. Я  вірю, що повернуся. Поети завжди 
повертаються – у плоті або на папері».

У 47 років він став лауреатом Нобелівської премії 
з літератури. П'ятим за ліком з російських авторів. 
У моїй бібліотеці є збірник його віршів «Повчання», 
що вийшов друком у 1990 році. На обкладинці – епі-
зод отримання цієї премії: король Швеції, потиску-
ючи руку Бродському, вручає йому відповідну атри-
бутику  – медаль і  грошовий чек на велику суму. 
І все це на тлі газетної статті з великим заголовком: 
«Дармоїду відшкодовується належне». А «дармоїд» 
посміхається, очевидно, згадуючи гіркі сторінки 
своєї ленінградської історії.

Тоді, 1964 року, його притягли до кримінальної 
відповідальності за дармоїдство. До речі, термін 
для «зцілення» від хвороби дармоїдства, проявом 
якої судді оголосили віршування, визначили 
в 5 років. Тоді сильно таврували «гнилий капіта-
лізм» за безробіття і  ревно боролися за праце
влаштованість громадян на терені будівництва 
«світлого майбутнього», щоб трудящі не розліни-
лись. І юного поета, «віршування» якого визнали 
примхою, «працевлаштували»... 

Квітка я! Я іду крізь асфальт.
І за що такий жереб у долі?
Та не можу, як інші, – на жаль! –
Я світання зустріти у полі.
Так же хочеться цвітом буять
На безкраїх сибірських просторах;
Едельвейсом сріблясто блищать,
Дарувать радість погляду в горах.
Або мальвою пишно цвісти
В українськім селі біля хати…
Та асфальт я цей мушу нести
І бетон не дає проростати.
А без світла чи може хтось жить?
Сонце в небі – я точно це знаю.
Як бетонні ці плити пробить?
Я ж лиш квітка і сили не маю…
У гарячих сльозах до Творця
Я прийшла через страх і страждання
І тоді запитала Отця,
В чому сенс мого тут існування.
«Я чекав тебе, квітко Моя,
Щоб відкрити тобі Свої плани.

Не помилка ця доля твоя,
Особлива ти, щиро кохана!
Через тебе Я світу жадав
Силу Духа крізь неміч явити:
Тож я долю таку тобі дав,
Щоби інших навчати так жити!»
Зустріч з Господом – миті оті –
Як у нове життя зодягнутись!
Я мету Божу маю в житті –
Бачить Сонце, до Нього тягнутись!
Квітка я, що пройшла крізь асфальт,
Лише з Богом змогла все здолати.
Серед тих едельвейсів і мальв
Я світанок теж можу вітати.
Моє Сонце – Христос! Ним живу,
Його вірність мене надихає,
Неба долю в Нім маю нову,
Двері в рай Він мені відкриває!
Хто проходить крізь біль знов і знов,
Хто з бетоном втомився бій вести,
Ти звернись до Творця, лиш Любов
Цей тягар допоможе пронести.
Лише в Нім сенс життя ти знайдеш,
Перепон з Ним не буде для тебе,
І бетонну плиту цю проб’єш,
В нагороду отримавши небо!

Переклад з російської Олега БЛОЩУКА

Присвячується Ніку Вуйчичу, Юрію Улинцю, 
а також усім, хто перебуває у тяжких  
обставинах.

у живих залишилася тільки сильно питуща се-
стра. Хоспіс закрили, і Юра переїхав у маленьку 
кімнатку Червоного хреста. Але головне – він 
прий няв Хрис та у своє серце! Церква, звичай-
но, допомагає йому.
Страждання зазвичай ділить людей на два 
табори: одні озлоблюються, стають жорстоки-
ми й остаточно втрачають Бога, інші миряться, 
волають до Бога й знаходять Його.
Сьогодні щасливий день у нашого брата – він 
уклав заповіт із Гос подом! Хочу поділитися 
з вами віршем, на який мене надихнули Нік 
Вуйчич, наш брат Юра Улинець та інші люди зі 
схожою долею. Вірші я пишу давно. За натхнен-
ням. 

Бродському пощастило, що за нього заступили-
ся С. Маршак, А. Ахматова та Д. Шостакович. Таким 
чином, уже за рік, 1965 року, він був достроково 
звільнений, а 1972 року виїхав до США. На Росію він 
зачаїв таку образу, що в жодному разі не хотів потім 
навіть відвідати землю, де народився. В  Америці 
виходять його нові книги «Частина мови», «Розмі-
ром першотвору», «Кінець прекрасної епохи».

Бродського слід віднести до хрис тиянських по-
етів, хоча він не був пов'язаний із православ'ям. 
У 24 роки він уперше прочитав Біб лію, і вона спра-
вила на нього дуже сильне враження. Він сам ка-
зав про це: «Я зрозумів, що метафізичні горизонти, 
пропоновані хрис тиянством, менш значні, ніж ті, 
які пропонуються індуїзмом. Але я  зробив вибір 
у бік хрис тиянства». Він часто згадував Осипа Ман-
дельштама, який, незважаючи на єврейське похо-
дження, був хрис тиянським поетом.

Біб лійні сюжети й  образи у  творах Бродського 
зустрічаються доволі часто. Два його твори повні-
стю присвячені цьому: «Ісак і Авраам» (старозапо-
вітна тематика) і новозаповітна – «Стрітення». Одна 
з його збірок називається «Різдвяні вірші». У Брод-
ського близько 20 віршів на цю тему.

Він був удячною людиною, ніколи не забував 
людей, які заступилися за нього. І, звичайно, він 
ніяк не міг залишитися невдячним по відношенню 
до Боголюдини, до Христа, Котрий прийняв смерть 
за нього. І він вважав своїм обов'язком у день Різд-
ва сісти за письмовий стіл і привітати з Днем на-
родження не тільки своїх друзів, але, мабуть, у пер-
шу чергу цю Боголюдину. І  це він робив щороку. 
Який приклад для всіх нас! 

П О Е З І Я Е С Е
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З двох категорій буття він більше цікавився ча-
сом, ніж простором. І він вважав Різдво універсаль-
ною точкою відліку нової людської цивілізації.

Відомо, що в Пастернака теж є цикл різдвяних 
віршів. Але якщо в  нього більше діє відцентро-
ва сила, і радіус увесь час збільшується від цен-
тральної фігури Немовляти, то в Бродського – до-
центрова хрис тоцентричність.

Йосип Бродський надавав перевагу західному 
раціоналізму перед східним містицизмом пра-
вослав'я. Сам Бродський, схильний до Заходу, 
в одному з інтерв'ю оголосив себе протестантом 
і  кальвіністом. У  кальвіністській доктрині його 
приваблювала особиста відповідальність людини 
перед самою собою і Богом за все. Однак він не 
був категоричним у своїх переконаннях і умови-
водах. У 1992 році в Москві була надрукована його 
книга з потужною назвою «Бог зберігає все».

Він страждав на хворобу серця й у віці 56 ро-
ків помер від гострої серцевої недостатності. Він 
усе приймав близько до серця, тому серце не 
витримало таких перевантажень. Так само, як 
про це написав М. Лермонтов у вірші на смерть  
О. Пушкіна:

Не винесла душа поета
Ганьби від дріб’язних образ...

І хоча сам поет був «убитий» на дуелі зі смертю, де 
результат очевидний, його творчість приречена на без-
смертя. У  вірші «Стрітення» він розмірковує про час 
у світлі вічності, про смерть в аспекті безсмертя, обумов-
леного пришестям Хрис та. Ось що він пише про вмира-
ючого Симеона (укр. пер. В. Новомирової. – Ред.):

Він йшов умирать. І не в вуличний гам
ступив він крізь двері, що відчинив сам,
але у глухий і німий вимір смерті.
Він йшов через простір, позбавлений тверді,
він чув, що і час загубив власний звук.
І образ Дитини із сяйвом навкруг
пухнастого тім’ячка смерті тропою
душа Симеона несла над собою,
мов дивний світильник, в пітьму нерухому,
в якій до тієї пори ще нікому
дорогу осяяти так не траплялось.
Світильник палав, і стежа розширялась.

Тіло Бродського поховали у  Венеції, згідно із 
заповітом, а  душа цього «дармоїда» постала пе-
ред Богом, щоб отримати належну «відплату» за 
труди.

Нижче я  наводжу текст свого вірша, присвя-
ченого світлій пам'яті Йосипа Олександровича 
Бродського. Одного зі своїх синів я назвав на його 
честь.

ДАРМОЇД ОТРИМУЄ «ЗАРОБЛЕНЕ»
Пам’яті Йосипа Бродського

Переклад з російської Олега БЛОЩУКА

Фото дня: ось Бродському вручають
Премію, за все поетом зроблене.
А внизу так їдко сповіщають:
«Дармоїд отримує "зароблене"».
Бо його колись же дармоїдом
за написані вірші оголосили.
Ви, можливо, будете сміятись,
та в тюрму поета засадили.
Тільки рік, хоч мав аж п’ять «тягнути»
(для «таких» подібне застосовують),
та, звільнившись, зміг усе ж «чкурнути»
від людей, що так його «виховують».
Із країв, де самим найстрашнішим,
неймовірним злочином вважалося,
що про Бога він багато пише,
Леніна ж ім’я не прославлялося.
І тоді – в зв’язку з його від’їздом –
журналісти падали в істерику 
і ганьбили на партійних з’їздах
«безробітну» і страшну Америку.
«Йосипе, – лякали без упину, – 
в тім "раю" чека лиш крах і вулиця».
Він же все оте «багатство» кинув,
вірячи, що Бог про все піклується.
Ставши емігрантом, він отримав
шанс творить без страху й по-новому.
Нобелівську премію отримав
за ту творчість, зболену, звіршовану.
Хтось з колишніх критиків подумав:
«Забагато честі, досить шуму,
тож істерик наших не побачите.
Хто призначив ту кругленьку суму,
щоб неробу за вірші відзначити?
Тунеядець всюди тунеядець,
Видно, зміг там добре влаштуватися,
Як в краях, де малувато п’яниць,
До таких скарбів зумів добратися».
Що ж таке відбулось на планеті?
Чи в людей сумління вже розтоплене?
І який контраст з рядком в газеті:
«Дармоїд отримує "зароблене"».

Е С Е М А Л А  К А Ф Е Д Р А

вірите?» Я  відповів запитанням на 
запитання: «Кому я  повинен віри-
ти, Богу чи тобі, якщо ви суперечите 
один одному?» Він сказав: «Звичайно 
Богу». Тоді, спираючись на Писання, 
я сказав: «Випробування, яких нам 
доводиться зазнавати, – це звичай-
ні людські випробування. Бог вір-
ний! Він не допустить випробувань, 
які були б нам не під силу, і до того ж 
у  будь-якому випробуванні Він 
дасть і вихід із нього, і сили для його 
подолання». Ми ще багато говорили 
з братом про Божу любов, вірність, 
милості, про те, як нам реагувати 
на випробування Богом нашої віри. 
У Біб лії написано: «Майте, брати мої, 
повну радість, коли впадаєте в усі-
лякі випробовування, знаючи, що 
досвідчення вашої віри дає терпели-
вість. А терпеливість нехай має чин 
досконалий, щоб ви досконалі та без-
доганні були, і недостачі ні в чому 
не мали. А якщо кому з вас не стачає 
мудрості, нехай просить від Бога, 
що всім дає просто, та не докоряє,  
і буде вона йому дана» (Як. 1:2–5).

Наприкінці нашої бесіди ми зро-
били деякі висновки. Перш за все, 
нам слід пам'ятати, що Бог нас дуже 
любить. «…Любов Божа вилилася 

в наші серця Святим Духом, даним 
нам» (Рим. 5:5). Біб лія закликає нас 
жити в цій любові, перебувати в ній. 
Ця любов дарує нам повну довіру до 
Бога разом із упевненістю, що «тим, 
хто любить Бога, хто покликаний 
Його постановою, усе допомагає на 
доб ре» (Рим. 8:28). Усі обставини на-
шого життя, всі випробування по-
силає або допускає люблячий Бог 
із благою метою. Він же дає сили їх  
витерпіти. Тому справжня любов усе 
терпить. Якщо ж у нас не вистачає 
мудрості все це зрозуміти – потріб-
но просити в Бога, і Він дасть.

Розлучалися з  братом ми вже 
в  чудовому настрої. Він у  молитві 
щиро дякував Богові за випробуван-
ня, покаявся в тому, що недостатньо 
розумів любов, яка все може стер-
піти, не перебував у ній, але шукав 
свого, а  не Хрис тового, дивився на 
випробування з людської, а не з Бо-
жої точки зору.

Зараз цей брат ревно служить 
Богові. Слава Богу, що Він подарував 
нам справжню любов, яка спромож-
на все стерпіти.

Тож перебуваймо в цій любові!

у  небезпеках по містах, у  небезпе-
ках на пустині, у небезпеках на морі, 
у небезпеках між братами фальши-
вими, у виснажуванні та в праці, ча-
сто в недосипанні, у голоді й спразі, 
часто в  пості, у  холоді та в  наготі»  
(2 Кор. 11:24–27).

Безліч людей опустили  б руки, 
пройшовши навіть через малу ча-
стину таких випробувань.

Що  ж спонукало Павла не про-
сто, зціпивши зуби, переносити не-
ймовірні страждання, але радіти 
в немочах, образах, нужді, гоніннях 
і  утисках за Хрис та? Апос то л дає 
відповідь на це запитання: «Бо Хрис-
това любов спонукує нас, що дума-
ють так, що коли вмер Один за всіх, 
то всі померли. А  вмер Він за всіх, 
щоб ті, хто живе, не жили вже для 
себе самих, а для Того, Хто за них був 
умер і воскрес». Справжня любов усе 
терпить, ніколи не опускає руки, не 
здається і  не відступає за важких 
обставин, вона вища від інстинкту 
самозбереження.

Якось я  спілкувався з  одним 
братом, який, проходячи через ви-
пробування, сказав: «Це вище за мої 
сили». Я коротко відповів: «Не вірю». 
Він стрепенувся: «Як це ви мені не Віктор ТАНЦЮРА

С лово «терпить» з  мови оригі-
налу перекладається як «твер-
до стоїть, тримається, зали-

шається стійким, мужнім». Це слово 
можна застосувати до людини, яка 
знаходиться у  важких обставинах, 
але відмовляється їм піддатися або 
здатися, тому що впевнена, що місце 
й обставини призначені їй Богом.

Давайте на прикладі апос то ла 
Павла постараємося реально уяви-
ти ті випробування, яких він за-
знав, проповідуючи Євангеліє. «Від 
євреїв п'ять раз я  прий няв був по 
сорок ударів без одного, тричі кия-
ми бито мене, один раз мене каме-
нували, тричі розбивсь корабель, 
ніч і день я пробув у глибочині мор-
ській; у  мандрівках я  часто бував, 
бував у небезпеках на річках, у не-
безпеках розбійничих, у небезпеках 
свого народу, у  небезпеках поган, 
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«Яка безглузда фраза», – одразу ж тоскно подумав він.
Замикали ходу ще двоє: один у формі НКВД, інший – 

у цивільному.
– Розберемося, Володимире Івановичу, безумовно, 

розберемося, – промовив цивільний, уважно вдивляю-
чись в обличчя Володимира.

Володя довго стояв на сходовій площадці, схилив-
шись над поручнями, і дивився, як процесія спускалася 
вниз у темряву під'їзду: коло за колом у пекло пролетар-
ської законності. Навіть коли зачинилися парадні двері 
і далеко в ночі завмер рев мотора, Володя все ще стояв. 
А  з комунальної квартири поверхом нижче доносився 
відчайдушний плач розбудженого немовляти.

***
Костянтин бачив усе як у тумані. Одне око запливло, 

інше сльозилося. Він насилу утримувався на табуреті – 
йшла третя доба допиту. Четверо слідчих змінювали один 
одного на «конвеєрі», як вони це називали, а заарештова-
ний у справі про шпигунство на користь Фінляндії зали-
шався в кабінеті. Кілька разів від утоми, побоїв і голоду 
він втрачав свідомість. На нього виливали кухоль води, 
грубо трясли, саджали на табурет і продовжували мето-
дично ставити запитання:

– Хто з керівників громади спілкується з іноземцями?
– Звідки церк ва отримує Біб лії?
– Скільки людей планують хрестити цього року?
– Коли ви були завербовані західними розвідками?
Дні й ночі злилися в одну суцільну криваву пелену. 

Але ось одного разу конвоїр, вивівши ув’язненого з каме-
ри, повів його в протилежний, ніж зазвичай, бік. Довгі ко-
ридори, залізні ґрати в кінці кам'яного тунелю, бетонний 
дворик без трави, без дерев, без хвіртки. Незнайомий 
слідчий (або не слідчий) монотонним голосом зачитав 
вирок. Костянтин погано розбирав слова – від побоїв він 
майже втратив слух. Підвів голову вгору. Небом швидко 
пливли хмари. У розривах між ними проглядало сонце – 
бліде, виснажене. Розбитий рот прошепотів:

– Для мене життя  – Хрис тос, а  смерть...  – постріл 
обірвав слова.

Мертве тіло кинули в кузов вантажівки, де воно важ-
ко впало на інші, такі ж тіла. Брезент прикрив страшний 
вантаж. Шофер докурив цигарку, сплюнув і поліз до ка-
біни. Рідкі холодні краплі дощу розбивалися об лобове 
скло, вітер гнув тонкі деревця, що росли уздовж шосе. На 
покажчику «Левашове» вантажівка звернула на путівець 
і зникла за деревами.

П Р О З А П Р О З А

шин по асфальту, все ближче й ближче, потім нароста-
ючий гул мотора досяг максимальної гучності, а потім 
починав віддалятися, поки не перетворився на ледь 
чутний звук. Ті будинки, що стояли ближче до проїж-
джої вулиці, спочатку напружувалися усіма стінами, 
а потім полегшено зітхали, коли автомобілі проноси-
лися мимо. Так хвиля й бігла по нічних вулицях Ленін-
града, поки не зупинялася біля одного будинку: звук 
двигуна досягав максимуму, а потім раптом обривав-
ся. І будинок не міг видихнути, завмираючи в правці 
жаху.

Почувся швидкий тупіт на сходах. Перший, другий, 
третій поверх. Дзвінок – і одразу ж нетерплячий стукіт 
у двері: «Відчиняйте!» Увесь жах сконцентрувався біля 
одного порога, інші, омертвілі на кілька хвилин, посту-
пово приходили до тями: «Пронесло, не до нас, не сьо-
годні».

Володимир розгублено тулився до стіни в коридорі, 
пропускаючи зловісну процесію. Попереду йшов чер-
воноармієць, за ним, склавши руки за спиною, рухався 
Костя. Він слабко посміхнувся братові. Був блідий, під 
очима залягли тіні.

– Для мене життя – Хрис тос, і смерть – придбання, – 
швидко прошепотів Костянтин.

– Ні, ні, яка смерть! – підбадьорив Володя. – Розбе-
руться!

Вікон у кабінеті не було, лише над дверима – неве-
личкий засклений прямокутник, що пропускає 
тьмяне світло з коридору. Два столи: один ве-
ликий, другий трохи менший, зіставлені буквою 

«Т». По обидва боки – по два стільці. Сергій Ілліч сів на чолі 
«букви». Він був схожий на хитрого вгодованого тхора: 
швидкий погляд темно-карих очей, чорне волосся з ха-
рактерною короткою стрижкою, гладко зачесане, строго 
укладене. Гострий прямий ніс (здавалося, що кінчик швид-
ко рухається, як у хижого звіра, постійно втягує повітря), 
вузькі, майже жіночі долоні з доглянутими нігтями.

«Манікюр, чи що...» – промайнуло в голові у Володимира.
Сергій Ілліч нахилив голову набік і терпляче, жадібно, 

не кліпаючи, чекав відповіді. Володимир відвів погляд, 
укотре вже з  тугою оглянувши кабінет: казенні панелі, 
похмурий сейф у  кутку, лампочка під стелею. Мовчан-
ня обволікало їх. Раптом Володимир різко повернув го-
лову в бік співрозмовника: погляд у того був жорсткий, 
гострий, буквально ріжучий, як бритва. «От сатана!»  – 
здригнувся Володимир.

– Я... – слова давалися важко, – я подумаю...
– Подумайте, звичайно, Володимире Івановичу, тіль-

ки недовго. Самі розумієте, часу на розкачку в нас немає. 
Я буду чекати вас у п'ятницю, о третій годині. До побачення.

Володимир вийшов на вулицю. Тут було лише трохи 
світліше. Важкі хмари, відбиваючись у воді каналу, плив-
ли над Ленінградом. Налетів вітер і кинув жменю сніжної 
крупи. Вона боляче шкрябнула обличчя і руки. Колихну-
лися важкі вологі полотнища червоних прапорів, що за-
лишилися на будівлях після листопадової демонстрації. 
Портрет вождя з прищуреними, як і в Сергія Ілліча, очима 
дивився крізь в'язку пелену негоди.

***
На величезній закопченій кухні було душно. Від ка-

струль піднімалася пара, у дальньому кутку біля вікна су-
сідка прала в тазу дитячі пелюшки. Володимир підхопив 
закипілий чайник і пройшов до кімнати. За круглим сто-
лом, накритим в'язаною скатертиною, сидів Костянтин. 
Він був блідий, пальці нервово сіпалися.

– Я відмовлюся, я не зможу, я відмовлюся, – раз у раз 
повторював він.

– Це загибель. Не відстануть і не залишать. У живих – 
промовив Володимир.

– Любий мій брате, якщо не відмовлюся, то все одно 
жити з цим не зможу.

Володя обережно сьорбнув зі склянки, намагаючись 
не обпектися. Костя повернувся до вікна й дивився у сіру 
імлу, нічого не бачачи.

***
І знову кабінет без вікон. Тьмяне світло. Знову цей на-

полегливий голос з прихованою загрозою під коконом 
важливих слів.

– Мені шкода, що ваш брат Костянтин не хоче допо-
могти нам. Це дивно: у  нашій країні все робиться для 

того, щоб віруючі могли вільно висловлювати свої погля-
ди. Але ви ж розумієте, що час зараз суворий, ми в ото-
ченні ворогів, які не дрімають. Вони проникають усюди, 
під будь-якою личиною. Обов'язок кожного радянського 
громадянина стояти на захисті соціалістичної батьківщи-
ни. Чи можете ви бути впевнені в тих, кого називаєте бра-
тами й сестрами?

Слова діяли на Володимира як бормашина на зуб. Слу-
хаючи Сергія Ілліча, він відчував тупий біль, який прагнув 
до якоїсь вершини, піднімаючись від живота і б'ючи в че-
реп, ніби хотів пробити його, рознести на друзки. Від цьо-
го тіло робилося млявим, безпорадним, ноги – ватяними, 
долоні – липкими від поту.

Підписуючи папери, він насилу тримав ручку. У свідо-
мості билася лише одна думка: «От сатана!»

– Усього найкращого! Радий, що знайшов порозуміння 
з вашого боку. До скорої зустрічі, – проводжав Сергій Іл-
ліч, потиснувши відвідувачеві на прощання руку.

Довго тинявся Володимир похмурим містом. Він то 
наближався до дому, то знову йшов геть, безцільно блу-
каючи набережними, площами, провулками.

***
Вони, за звичаєм, прийшли пізно вночі. Величезні 

сірі будівлі, занурені в темряву й уявну тишу, зачаїлися: 
до кого сьогодні? Спочатку далеко чулося шелестіння 
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Як ви вважаєте, наскільки таке тлума-
чення було корисним, повчальним або 
хоча б зрозумілим сучасникам утаємни-
ченого Івана? Та вони про все це й гадки 
не мали! Але ми настільки захоплюємося 
новомодними ідеями, що не беремо до 
уваги безпосередній зміст тексту, який 
лежить прямо на поверхні.

Де в чому прихильники теорій всес-
вітньої змови, звичайно, мають рацію. 
Безперервна організована дія зла в сві-
ті справді свідчить про цілеспрямоване 
керівництво. Однак керівництво це – за 
межами людських можливостей. Уся-
кий, хто має хоча б елементарний дос-
від менеджменту, знає, наскільки тонка 
це справа – управляти людьми. У кож-
ного ж є власні інтереси, цінності, побо-
ювання, цілі, пріоритети. Це не прості-
ше, ніж утримувати зграю кішок в одній 
отарі або виводок тарганів у відкритій 
коробці. Прецеденти на кшталт Во-
тергейтського скандалу свідчать, як 
скоро починають «сипатися» людські 
змови, навіть якщо за ними стоїть елі-
та суспільства, чия легенда ретельно 
продумана, а  організація бездоганна. 
Обманювати вдається або безліч лю-
дей упродовж короткого часу, або три-
валий час, але небагатьох.

Повний текст заповіді, яку 
Ісус називає першою 
і  найбільшою в  Законі 
(Мт. 22:36–38), говорить: 

«Слухай, Ізраїлю: Гос подь, Бог наш – 
Гос подь один! І  люби Гос пода, Бога 
твого, усім серцем своїм, і  всією ду-
шею своєю, і всією силою своєю! І бу-
дуть ці слова, що Я сьогодні наказую, 
на серці твоїм. І пильно навчиш цьо-
го синів своїх, і будеш говорити про 
них, як сидітимеш удома, і як ходити-
меш дорогою, і коли ти лежатимеш, 
і коли ти вставатимеш. І прив'яжеш їх 
на ознаку на руку свою, і будуть вони 
пов'язкою між очима твоїми. І напи-
шеш їх на бічних одвірках дому свого 
та на брамах своїх» (5 М. 6:4–9).

Заповідь ця стверджує, що є тільки 
один Бог і  що Його потрібно любити 
всім своїм єством. Зберігати Його за-
повіді й  за всілякої нагоди наставляти 
в них своїх дітей. Саме це має стати роз-
пізнавальним знаком на нашій руці  – 
що б ми не робили, усе повинні робити, 
виходячи виключно з цього принципу. 
Цей самий принцип має бути пов'язкою 
у нас над очима – наше світосприй няття 
і всі наші думки мають бути підпорядко-
вані тільки йому. Накреслення  ж його 
на бічних одвірках дому означає повну 
відповідність цим принципам нашого 
сімейного устрою, а  на брамах  – наше 
свідоцтво для зовнішніх.

Книжник, який запитував Учителя, 
від ра зу  ж визнав правоту Його від-
повіді: «Добре, Учителю! Ти поправді 
сказав» (Мр. 12:32). І як було не погоди-
тися? Адже саме ця заповідь щотижня 
проголошувалася в синагозі. Кожен єв-
рей з дитинства знав її напам'ять.

Читаючи згодом пророкування 
про звірину-лжепророка (Об. 19:20), 
що «зводить вона мешканців землі» 
(13:14), що «зробить вона, щоб усім 

малим і  великим, багатим і  вбогим, 
вільним і рабам було дано знамено на 
їхню правицю або на їхні чола» (13:16), 
учні Хрис та прекрасно розуміли, що це 
означає. У  кожного віруючого  – Боже 
знамено й на руці, і на чолі. Але, буду-
чи захоплені ідеями облудного про-
рока, люди стануть підміняти його ін-
шим написом. І робити це вони будуть 
усвідомлено, за своєю власною волею, 
слідуючи давній обіцянці лукавого: ви 
самі станете собі богами й самі будете 
вирішувати, що доб ре і що погано, що 
істина, а що – ні.

Проте час від часу виникають теорії 
про те, що знамено звірини – це якась 
мітка, яку люди будуть приймати через 
непорозуміння, а то й зовсім про те не 
відаючи. Такими вже оголошувалися 
кредитні карти, облікові номери плат-
ників податків, біометричні паспорти 
й  інші нововведення цифрової цивілі-
зації. Найбільш живуча версія, що цією 
міткою стануть мікрочіпи, які пред-
ставники якогось всесвітнього таєм-
ного товариства будуть імплантувати 
всім під шкіру (за найсвіжішою версі-
єю – під час вакцинації від коронавіру-
су) з  метою тотального контролю над 
людством.

***
Попервах Володимир не спав ночами – прислухався. 

Удень – спотикався і озирався. Він часто з першого разу 
не розумів звернених до нього слів, дивився ніби крізь 
співрозмовника. Місця не міг знайти собі ніде: ні вдома, 
ні на роботі, ні в церк ві.

«Адже кожен віруючий зобов'язаний, крім усього ін-
шого, скорятися начальству і владі, бути готовим до вся-
кого доб рого діла», – думав він про себе, намагаючись 
у котре намацати моральну опору. Часом, сам не знаючи 
чому, Володимир промовляв цю фразу в своїх молитвах. 
У спробах знайти компроміс, він старався жити «доб ре» 
і  «правильно», водночас прекрасно розуміючи, що це 
його «доб ре» і «правильне» не є ні тим, ні іншим. Система 
підминала під себе, пережовувала, а потім випльовувала. 
Раз погодившись співпрацювати з  нею, практично не-
можливо було повернутися назад: точка неповернення 
знаходилася на старті.

Особливо важко давалися зустрічі з Сергієм Іллі-
чем, що відбувалися регулярно. Нічого складного, 
здавалося б, у них не було – прийшов, здав звіт, кілька 
запитань, нове завдання. І все. Однак Володимира ніби 
різали на ці короткі проміжки від зустрічі до зустрічі, 
і він не встигав зростися в цілу людину, так і ходив роз-
членований.

Одного разу в кабінеті його зустрів незнайомець:
– Здрастуйте, мене звуть Вадим Петрович.
– А де... – не встиг договорити Володя.
За кілька днів чергова вантажівка відправилася в Ле-

вашове, у кузові, під розстріляними зеками, лежало тіло 
Сергія Ілліча – «японського шпигуна і  таємного троць-
кіста».

***
Як талі води у теплу весну збігали роки. Вадима Пе-

тровича змінив Михайло Андрійович, потім прийшов 
Олександр Всеволодович, за ним... Та не важливо хто. 

Відвідування знайомої будівлі трива-
ли, стали рутиною. Володимир почу-
вався тут упевнено і спокійно, давно 
переконаний, що обидва його «слу-
жіння» цілком сумісні.

Наприкінці війни, коли було ство-
рене релігійне об'єднання, Володи-
мира Івановича за рекомендацією 
«компетентних товаришів» обрали 
до складу керівництва. Він переїхав 
з сім'єю до столиці. Після смерті «вож-
дя всіх народів» і політичного поте-
пління в  країні, Володимир почав 
брати активну участь у міжнародно-
му русі боротьби за мир. Прогулянки 
Берліном, Вашингтоном і  Стокголь-
мом стали чудовою компенсацією за 
візити на Луб'янку.

Епоха «дорогого Леоніда Ілліча» 
принесла спокій і достаток. Поглядаючи якось із вікна 
своєї просторої квартири, Володимир Іванович раптом 
згадав свого брата Костю, чий образ став далеким і не-
реальним. «Як він там сказав на прощання?  "Для мене 
життя – Хрис тос, і смерть – придбання". Придбання... 
Ні, все-таки я правильно вчинив тоді. Гос подь благо-
словив. Усе є. Для повного щастя тільки "Жигулів" не 
вистачає».

Незабаром з'явилися й «Жигулі».
А роки миготіли як автомобілі на швидкісному шосе.

***
Труна, оббита червоним оксамитом, стояла на двох 

невисоких табуретах. Безліч вінків і  траурних корзин 
гойдалися під поривами вітру і  розмахували чорними 
стрічками «Дорогому братові від...». Незважаючи на вог-
кий холод, багато хто прийшов на цвинтар попрощатися 
з  Володимиром Івановичем. Скорботна сім'я півколом 
стояла поруч із труною покійного. «Полум'яний пропо-
відник!» «Вірний служитель!» «Мудрий наставник!» Пиш- 
ні епітети розсипалися в  повітрі траурним конфетті. 
Трохи осторонь курили цвинтарні робітники, чекаючи 
закінчення панахиди, щоб віддати тіло землі. Кружляло 
доріжками опале листя. Виглянуло з-за хмар сумне осіннє 
сонце й освітило фарбовані огорожі, гранітні пам'ятники 
та дерев'яні хрести.

– Ми завжди будемо пам'ятати нашого любого брата. 
Він був прикладом вірності і... – проповідник, відчувши, 
що його перестали слухати, перервав промову.

Погляди присутніх були спрямовані до труни. Звідти 
почулося дзюрчання: поруч із труною, задерши на неї 
задню ногу, стояв великий чорний пес, який узявся не-
відомо звідки.

Любов СЕРГЄЄВА

14 6w2020 6w2020 15

П Р О З А Т О Ч К А  З О Р У



(Мт. 24:24, 30), – звістка про це одразу ж 
пошириться до країв землі.

Але знак звірини тут ні до чого. Той, 
хто не вірує у Хрис та, «вже засуджений, 
що не повірив в  Ім'я Однородженого 
Сина Божого» (Ів. 3:18). Тим же, хто іс-
тинно у Хрис ті, нема чого приховувати 
і  соромитися. Для них цифрові техно-
логії  – лише інструмент ефективного 
поширення слави Божої, засіб вико-
нання Його заповіді: «Але не лякайтеся 
їх. Немає нічого захованого, що воно 
не відкриється, ані потаємного, що не 
виявиться. Що кажу Я  вам потемки, – 
говоріть те при світлі, що ж на вухо ви 
чуєте – проповідуйте те на дахах. І  не 
лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а  душі 
вбити не може; але бійтеся більше того, 
хто може й душу, і тіло вам занапастити 
в геєнні» (Мт. 10:26–28).

На покрівлях проголошувалося те, 
що мало бути почутим якомога біль-
шою кількістю людей. І сучасні техноло-
гії дозволяють виконувати це завдання 
куди ефективніше, ніж покладаючись 
виключно на власні голосові дані. Світ 
же інтернету мало чим відрізняється від 
стародавньої агори, де і місцеві, і захо-
жі «нічим іншим радніш не займалися, 
як аби щось нове говорити чи слухати» 
(Дії, 17:21). Як же нам, услід за апос то-
лом, нести Благу звістку саме туди, куди 
люди й приходять за новинами?

Поки ми не зрозуміємо, наскіль-
ки абсурдно нести вічну вістку спа-
сіння людям XXI століття, розпові-
даючи їм про проблеми XX століття 
мовою понять XIX століття, церк ва буде 
сприйматися світом як анахронізм, 
а  інформаційні технології будуть їй за-
грозою. А так не повинно бути, бо вона –  
«є Церква Бога Живого, стовп і підвали-
на правди» (1 Тим. 3:15), «і сили адові не 
переможуть її» (Мт. 16:18).

Поза сферою гріха все, створене Бо-
гом, було дуже доб ре (Бут. 1:31). Ні їжа, 
ні питво, ні секс, ні влада, ні гроші не 
є благословенням або прокляттям самі 
по собі. Вони стають такими в залежно-
сті від того, використаємо ми їх відпо-
відно до Божої волі чи всупереч їй. Це 
стосується й чіпа у вашому смартфоні. 
Від пов'язки у нас над очима залежить, 
служить він знаком звірини чи знаряд-
дям правди.

Так, за всякою «всесвітньою змо-
вою» зла незмінно стоїть ворог роду 
людського. Однак було  б занадто са-
мовпевнено вважати, що він веде вій-
ну проти нас. Ми йому байдужі. Мож-
ливо, ми йому навіть певною мірою 
подобаємося. Його ворог  – Хрис тос, 
який живе в нас. А людей лукавий ви-
користовує лише як інструменти. Він 
грає на наших слабкостях: гордині, 
страху, ремствуванні, заздрості, хтиво-
сті, жорстокосерді, гніві, чварах. Гово-
рячи словами Віктора Пелевіна: «Сві-
том править не таємна ложа, а  явна 
лажа». Або, як сказав іще Гете (1749–
1832): «Непорозуміння і  недбалість 
створюють більше плутанини в цьому 
світі, ніж хитрість і злість».

Що  ж до тотального контролюю-
чого «чіпування», то тут ентузіасти, 
які поширюють ці страхи простора-
ми інтернету, явно схибили. Ми всі, 
включаючи їх самих, уже давно об-
завелися такими «чіпами», узявши 
в руки смартфони, зареєструвавшись 
у соціальних мережах, підписавшись 
на всілякі онлайн-сервіси. Від цього 
моменту такого поняття як конфіден-
ційна інформація не існує! Ми постій-
но експонуємо всю інформацію про 
себе: де буваємо, про що говоримо, 
чим цікавимося, які сайти відвідуємо 
і  які відео дивимося, що й  почім ку-
пуємо.

Сергій ГОЛОВІН

Ваш літак щойно приземлився у чу-
жій країні, а  телефонний провайдер 
уже вітає вас із прибуттям туди. Мож-
на підписатися  – і  навігаційний сервіс 
буде надсилати вам на пошту звіт про 
всі ваші переміщення і  відвідані вами 
місця за місяць. Ви тільки сказали, що 
непогано було б до обіду купити пель-
менів, а в стрічці «Фейсбук» на вас уже 
чекає контекстна реклама від вироб-
ників цього продукту. «Сірі», «Аліса», 
«Гугл» та інші електронні помічники по-
стійно аналізують вашу мову, реагуючи 
на ключові слова. Не становить техніч-
ної складності й сканування інформації 
з  відеокамери смартфону, що фіксує 
ваші дії і розпізнає обличчя всіх, із ким 
ви маєте справу. Хіба що наші думки 
цифрові технології поки ще не фіксу-
ють. Але цьому ми й самі успішно даємо 
лад, зливаючи все, що спадає на думку, 
в  «Інстаграм», «Твіттер», «Фейсбук» та 
інші соціальні мережі.

До номеру вашого мобільного при- 
в'язані зарплатна картка і  пропуск 
у  спортзал, поштова доставка і  бібліо-
течний абонемент, аккаунт супермар-
кету і  вхід у  соціальні мережі. Прак-
тично всі онлайн-сервіси зав'язані на 
нього. І коли «постануть хрис ти неправ-
диві, і неправдиві пророки, і будуть чи-
нити великі ознаки та чуда, що звели 
б, коли б можна, і вибраних», коли «на 
небі з'явиться знак Сина Людського» 

Незабаром настала тиша. Ні душі. Усі 
втекли.

Залишившись один, він побрів 
куди очі дивляться. Поруч височів 
ліс. Опинившись на узліссі, хлопчик 
побачив котлован від бомбардувань, 
заповнений по вінця талою водою. 
Підійшовши до нього, він підібрав 
під ногами камінчик і жбурнув його 
у  воду. Бризки розлетілися в  різні 
боки. Це його зацікавило. Він кинув 
іще один камінь. А  потім іще, і  ще... 
І так до самого вечора. Це захоплюю-
че заняття і врятувало малюка. Якби  

відомому напрямку. Доля підлітків 
невідома досі.

Життя Гаррі було нелегким. 
У село прийшли фашисти, і в берез-
ні 1943-го всю сім'ю, разом із одно-
сельцями, відправили до Німеччи-
ни за наказом Гітлера про «евакуа-
цію» німців, які народилися в СРСР. 
Фюрер, відчуваючи, що програє 
війну, що справа «швах», потребував 
робочої сили. Він спішно задумав 
вивезти «своїх». На возах їх повезли 
в Польщу.

А вже звідти якось рано-вранці 
поїзд із тисячами насильно виве-
зених російських німців рушив до 
Німеччини. Через дві години поча-

лося бомбардування. Радянський 
літак обстріляв локомотив, загину-
ли тільки двоє: машиніст і  кочегар. 
Поїзд зупинився. У  паніці люди по-
чали вистрибувати з вагонів і розбі-
гатися хто куди. Бігла й  мати Гаррі, 
міцно тримаючи однією рукою його, 
а  іншою – семирічну доньку Валю. 
Навколо був хаос і  крики. Хлопчик, 
отримавши сильний поштовх у спи-
ну, вислизнув із руки матері й одра-
зу ж загубився у натовпі. Якийсь час 
він іще біг із усіма, впевнений, що 
наздоганяє матір, але потім відстав. 

Г аррі народився під Одесою 
незадовго до початку Вели-
кої Вітчизняної. Батьки його 
були віруючими, з  росій-

ських німців. Герберт Іванович, так 
звали батька хлопчика, під час війни 
перебував на службі, обороняв міс-
то. Одного ранку він пішов на роботу 
і більше не повернувся. Зник безві-
сти. Від того дня на хлопчика ніби 
ціле небо впало. Щодня він довго 
стояв біля хвіртки, чекаючи на по-
вернення любого батька.

Чотирьох рідних братів Гербер-
та Івановича, дядьків Гаррі, від-
правили в табори, а двох дідів роз-
стріляли. Усі вони постраждали за 
віру, хоча судили їх як німецьких 
шпигунів. Вижити не вдалося ні-
кому. До слова сказати, мого дядь-
ка Олександра, брата моєї мами, 
17-річного українця, теж звинува-
тили в  зраді батьківщини. Він на-
вчався у  гімназії, де викладалася 
німецька мова. Цього виявилося 
достатньо, щоб його разом із од-
нокласниками одного разу забра-
ли прямо з уроку й відвезли в не-
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бив іще одну спробу перекинути ро-
сійських німців із Варшави до Німеч-
чини. Цього разу потяг із бабусею та 
онуком дістався до Дрездена. А  за 
чотири місяці прийшла довгоочіку-
вана перемога. Війна закінчилася. 
Усіх російських німців, вивезених на 
тяжкі роботи до Німеччини за нака-
зом Гітлера, тепер, за наказом Сталі-
на, повертали на батьківщину, але 
в радянські табори. Люди опинили-
ся між молотом і ковадлом.

Бабусю з онуком прямо погнали 
в казахські степи. Мати Гаррі з доч-
кою Валею після того бомбардуван-
ня загубилися десь у Польщі. Звідти 
їх депортували назад у  Радянський 
Союз, теж у  Казахстан. Рухаючись 
в одному напрямку, вони, однак, ні-
чого не знали один про одного. Де 
мати? Де дочка? Де син? Де бабуся? 
Чи живі? Повсюди хаос, а  на дода-
чу – голод і невідомість.

Товарний потяг, у  якому їхала 
бабуся Маргарита з онуком, зробив 
коротку зупинку в Караганді. Почув-
ши назву міста, бабусю враз осіни-
ло: «Треба дати драла!» У цьому місті 
жив її брат, і вона розсудила так: якщо 
вже їй буде призначено віддати Бо-
гові душу через собаче життя, то 
брат зможе подбати про малюка. Час 
був страшний: за одну жменю пше-
ниці, узятій (язик не повертається 
сказати «вкраденої») з  колгоспного  

він увійшов у  ліс, то загубився б, 
а вночі замерз – був кінець березня.

Хлопчисько виявився допитли-
вим і, дивлячись на круги на воді, ви-
казав винахідливість. Йому було ці-
каво, чому при кожному кидку вони 
виходили різними? Збільшуючись 
у  розмірах, кола вимальовувалися 
то спокійними, з  легкими складка-
ми, то схвильованими, із  рваними 
краями. Візерунок на водній гладі 
залежав від того, під яким кутом за-
пускався камінь, тобто від того, хто 
кидав. І  він заходився експеримен-
тувати. Так, якщо просто жбурнути 
камінь у  воду, то він, плюхнувшись, 
одразу  ж зникав без «ажурів». А  от 
якщо кинути його знизу та з розма-
ху, тоді камінчик дрібними кроками 
спочатку біг по водній гладі, немов 
летів, а потім ковзав, немов готував-
ся до піруету. Кожний кидок вихо-
див із химерними завитками. Він так 
призвичаївся у  метанні камінчиків, 
що на воді вимальовувались уже не 
просто кола, а майже «картини».

За цим заняттям п'ятирічна ди-
тина зовсім забула про бомбарду-
вання, про їжу і  навіть про матір. 
Про все на світі. Можливо, це була 
захисна реакція дитячої психіки на 
пережитий шок. Залишившись сам 
на сам зі своїм маленьким життям, 
за крок від смерті, не розуміючи, що 
сталося, куди втекли всі люди і  де 

тепер його мама, дитя безтурботно 
гралось у  рятівній воронці від бом-
би. Що це? Картина Мунка «Крик» 
наживо? Проклята війна!

Завечорілося. Сонце сіло. Неспо-
дівано з лісу вийшов чоловік серед-
нього віку. Побачивши хлопчика, він 
підійшов до нього й запитав:

– Малюк, ти що тут робиш?
– Малюю красиві кола на воді.
– А де твоя мама?
Хлопчик мовчки знизав плечима.
– Як її звати?
– Гильда.
– У тебе є ще рідні?
– Так. Сестра Валя і  бабуся Мар-

гарита.
– А тебе як звуть?
– Гаррі Трестер.
Чоловік здогадливо кивнув голо-

вою і сказав:
– Усе ясно з тобою, хлопче. Ти зі 

«шварцмердойчер» (німці з колоній 
Причорномор'я). Ходімо зі мною.

І він привів хлопчика у  свою 
сім'ю. Людина з лісу – Божий ангел – 
доклав чимало зусиль, щоб знайти 
родичів хлопчика. Через півроку, 
зі сльозами і  стогонами, по нього 
примчала щаслива бабуся. Уклонив-
шись у  пояс благодійнику, вона за-
брала свого онука – geliebten Enkel – 
із собою.

На початку січня 1945 року Гітлер 
у  передсмертних конвульсіях зро-

поля, давали 10 років в'язниці. Люди 
пухли від голоду і вмирали тисячами 
й сотнями тисяч. Особливо діти.

Кмітлива бабуся під час стоянки 
поїзда непомітно вислизнула з  ма-
люком із вагона і, шморгнувши в за-
рості, що росли вздовж залізничного 
полотна, лягла долілиць, пригнувши 
й дитину до землі. «Якщо зловлять, – 
подумала вона,  – скажу, що вивела 
дитя до вітру». Але їх ніхто не помі-
тив, і поїзд рушив без них.

Знайти брата Віктора Ерленбуша 
виявилося нескладно. Його багато 
хто знав. Він був відомим агроно-
мом. За хрис тиянські переконан-
ня в  сумнозвісному 1937-му Віктора 
відправили у  табір як німецького 
шпигуна, однак під час війни країні 
терміново знадобилися розумні фа-
хівці. Узяти їх не було де, як тільки 
з  в'язниці. Віктора відправили пра-
цювати в  Караганду в  Ботанічний 
сад Академії наук СРСР.

Прибулих у  середньоазіатські 
піски «зрадників батьківщини» різ-
них національностей була сила-си-
ленна. Люди жили в  нелюдських 
умовах. Спали в  бараках скупчено, 
як шпроти в  банці. Маргариті брат 
допоміг поселитися в сарайчику без 
вікон. Своє власне житло – така роз-
кіш, навіть якщо воно без сонячного 
світла і  з земляною долівкою! «Лю-
дина є істотою, яка до всього звикає, 
і, гадаю, це найкраще її визначення» 
(Ф. Достоєвський). Так у Гаррі поча-
лося нове життя, й «упале небо» ста-
ло легшим.

Якось бабуся пішла до сусідів на 
похорон. Побачивши людей, які роз-
гублено мовчали біля труни, вона 
сказала:

– Не можна ховати людину, як 
собаку. Давайте проводимо його 
по-людськи.

Вона встала навколішки й помо-
лилася. Потім сказала коротку про-
мову про Хрис та і  заспівала кілька 
хрис тиянських похоронних гімнів. 
По щоках присутніх потекли сльози 
вдячності. Хрис това розрада уми-
ротворяє душу. Цей похорон поклав 
початок першій лютеранській церк-
ві у Караганді, біля витоків якої стоя-
ла жінка на ім'я Маргарита Курле.

Вона була дружиною лютеран-
ського священника, який згинув 

у  радянській в'язниці. У  її сарайчик 
приходили люди, і  вона вчила їх 
Слова Божого. Біб лій тоді, звичайно, 
не було. Але Маргарита, яка знала 
напам'ять багато біб лій них текстів, 
говорила прості й  проникливі про-
повіді, що дарували людям надію 
і любов.

Громада почала потихеньку зро-
стати. По кількох роках її очолив 
Божий служитель Абрам Бергман, 
який відсидів у таборах десять років 
і вийшов на волю. Зійшовши з поїз-
да в Караганді, стоячи на платформі 
й не знаючи куди йти, запитав у пе-
рехожого, чи не знає він якихось 
німців. Той показав йому на бабусин 
сарайчик. Так Абрам став пастором 
у  вже сформованій громаді. Дякую 
тобі, люба Маргарито, за твою гаря-
чу любов до Хрис та. Ти  – приклад 
Божого служителя.

Ця дивовижна жінка піклувала-
ся про онука, надихала паству і  не 
втрачала надії знайти свою дочку 
з онукою. Вона розпитувала про них 
буквально всіх підряд. Бувало, зайде 
в магазин, встане в чергу за хлібом 
і  випитує у  тих, хто стоїть разом із 
нею, чи не знає хто жінку Гильду 
з дочкою Валею.

Одного разу Маргарита зазир-
нула до приятельки, коли та писала 
листа своїй родичці, яка мешкала на 
станції Акуль  в Акмолинській облас-
ті. Бабуся одразу  ж узялася за своє 
звичайне і попросила подругу напи-
тати в листі про її дочку з онукою.

А далі – ні в казці сказати, ні пе-
ром описати. Ця далека родичка 
виявилася сусідкою Гильди! Неймо-
вірно, але факт. Ось тобі й  бабуся 
Маргарита! Вірила, молилася і  ро-
била щосили все, що могла. Вода 
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камінь точить. Навіть сьогодні, коли 
є комп'ютери і всілякі бази даних, не 
так просто знайти зниклу людину. 
А що вже казати про повоєнний час 
із мільйонами загиблих і  зниклих 
безвісти!

Отримавши цю несподівано ра-
дісну звістку, Гильда помчала в  ко-
мендатуру за пропуском. Без згоди 
влади переселенцям не можна було 
виїжджати навіть за чотири кіло-
метри. «Вороги» були на суворому 
обліку, і за кожним стежило уважне 
око спецслужб.

Її відпустили на п'ять днів. Зво-
рушлива зустріч відбулася. Радості 
не було меж. Але за роки життя під 
«впалим небом» дитина встигла за-
бути свою матір. І  тепер хлопчику 
здавалося, що якась чужа тітка хоче 
розлучити його з  любою бабусею. 
Він плакав і не хотів їхати, але мати 
все  ж забрала хлопчика з  собою. 
Тривалий час, кілька років поспіль, 
син не називав її мамою. Не міг. Чи 
не вірив. Одного разу, коли він звер-
нувся до неї з якимось запитанням, 
у  нього випадково зірвалося з  язи-
ка слово «мама». Мати здригнулася, 
присіла навпочіпки і, обхопивши об-
личчя руками, розридалася. Від цьо-
го моменту вона назавжди воскрес-
ла в його серці як його рідна мати.

Коли отямишся від бігу,
Твій дім-ковчег дарує втіху,
Й життя праве, як не крути.
І десь там глибоко під снігом
Трава продовжує рости...

Є. КАСЬЯН 
(Пер. О. БЛОЩУК)

Як склалася доля героїв потім? 
У  1976-му вони емігрували в  Німеч-

1. Хто під час покликання на служіння сказав, що він не 
промовець, а наприкінці свого життя прорік: «…Хай по-
чує земля мову уст моїх»?

2. Як звали царя, який засудив власного сина на смерть?

3. Чия дружина закликала свого чоловіка до нетерпіння?

4. З якою подією, описаною в Біб лії, пов'язана пітьма, що  
раптово огорнула землю посеред дня і тривала три го-
дини?

5. Чиє ім'я згадується в Старому Заповіті найостаннішим?

6. Як звали пророка, який у церк ві в Антіохії передрік Духом, 
що по цілому світу настане великий голод?

7. У якому місті апос то л Павло перебував у в'язниці про-
тягом двох років? 
 

8. Що очіку-
ється від 
хранителів та-
ємниць Божих?

9. Кому апос то л Павло 
радить: «А ти терпиш 
лихо, як доб рий вояк Хрис та 
Ісуса!»?

10. Ангелу якої церк ви у книзі Одкровення було сказано: 
«Ти маєш терпіння, і працював для Ймення Мого, але 
не знемігся»?

(Відповіді на сторінці 31)
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Ширинай  
ДОСОВА

чину в місто Штутгарт. Мама Гильда 
померла в  70 років. Бабуся Марга-
рита прожила 102 роки. До останніх 
днів вона була на своїх ногах і в здо-
ровому глузді – компенсація за «со-
баче життя». Сестра Валя стала мед-
сестрою. Зараз їй 83 роки, і вона до 
цих пір співає в  хорі лютеранської 
церк ви. А  Гаррі, якому нещодавно 
виповнилося 81, захистив дисерта-
цію, працював старшим науковим 
співробітником у Штутгартському 
університеті, а потім 25 років на ав-
томобільному заводі Mercedes-Benz, 
куди його запросили провідним 
конструктором і  де він отримав 103 
патенти на свої відкриття та винахо-
ди.

Допитливий малюк, який цілий 
день «малював» камінчиками хи-
мерні кола на воді, став ученим. 

У 1982 році Гаррі виступав у  ко-
місії з  прав людини ООН у  Женеві  

з доповіддю: «Ленін – новий бог краї- 
ни Рад».

Після того як перебудова від-
крила радянські кордони, доктор 
технічних наук Гаррі багато разів 
їздив на батьківщину як перекла-
дач свого друга, професора Вер-
нера Гіта, директора федерального 
фізико-технічного інституту в  Бра-
уншвейгу, коли той приїжджав до 
країн СНД з  цікавими науковими 
лекціями, що свідчать про існу-
вання Творця і закликають до віри 
в Хрис та. На заводі в Гаррі створи-
лася молитовна група, яка існує і по 
сьогодні. Співробітники щодня пе-
ред роботою читають Біб лію і  під-
носять хвалу Богові.

Така історія однієї родини, яка 
пережила війну. У  перипетіях цих 
доль вгадується незрима рука Бога. 
Спочатку ці люди втратили все  – 
будинок із усім майном, близьких, 

країну і, найстрашніше, один одно-
го. Нескінченні товарні потяги, обо-
зи, бараки, табори і  попелища. Але 
потім вони дивним чином знайшли 
один одного і більше вже ніколи не 
розлучалися.

Чи не так і з нами? Ми втратили 
небесну Батьківщину, Творця і  са-
мих себе. Стали чужими один одно-
му. Ех, життя...

Поквапимось до Хрис та! Він про-
тверезить, призведе до тями наші 
бентежні душі. «Прийдіть до Мене, 
усі струджені та обтяжені, і Я заспо-
кою вас»,  – го-
ворить Спаси-
тель. 

С В І Д Ч Е Н Н Я С В І Д Ч Е Н Н Я

Х очу засвідчити про те, як Бог 
знайшов мене і  врятував 
від смерті. Було це 1997 ро- 
ку. До цього часу я  нічого 

не знав про Хрис та. 
Одного разу я  лежав у  лікарні 

після операції ректоцеле. Сама опе-
рація була нескладною, усе одно 
що видалення апендициту. Тривала 
вона всього 15 хвилин. Зазвичай па-
цієнти на другу добу встають і йдуть 
додому. У  мене  ж три дні не спада-
ла висока температура. Мені було 
погано, я  не міг ні пити, ні їсти, ні 
сісти, ні встати. Операцію робив мій 
друг (кореєць за національністю). 
Він оглянув мене, послухав і сказав: 
«Не хвилюйся, поставимо систему, 
все буде доб ре». Але після п'яти діб 
температура не спадала і мені дедалі 
гіршало.

Поруч із лікарнею знаходився ін-
ститут. Покликали професора з його 
помічниками. Після огляду профе-
сор (татарин за національністю) за-
питав у мене: «Ти, напевно, не ходив 
у мечеть, не давав муллі Хаїр-садака 
(пожертвування), щоб той прочитав  

мираю, душа виходить із тіла. Перед 
моїми очима пролетіло все моє жит-
тя, все, що я зробив поганого. Я усві-
домив, що грішник і  мені потрібно 
покаятися і  просити в  Аллаха про-
щення за гріхи. Але вирішив спочат-
ку попросити вибачення у  всіх лю-
дей. Потім подумав: «У кого я ще не 
просив вибачення перед смертю?» 
«У Бога», – промайнуло в голові. Я, як 
і  всі казахи, вважаючи себе мусуль-
манином, звернувся до Аллаха: «Ал-
лах, прости мені. Коли я  був здоро-
вий, нічого путнім чином не робив із 
того, що Ти хотів. Прости мені і спаси 
заради моїх дітей».

Тільки-но я  вимовив ці слова, як 
побачив перед собою яскраве світ-
ло та Ісуса Хрис та, що дивиться на 
мене і  говорить зрозумілою мовою: 
«Сину мій, тобі погано?» «Погано», – 
відповідав я. «Ти віриш у  Мене?»  – 
почулося запитання. Я  подумав: «Як 
я  можу в  Нього вірити, якщо ми, 
казахи, вважаємо Його російським 

Богом». Але Ісус, показуючи на Себе 
пальцем, запитав мене знову: «Ти ві-
риш у Мене?» І  тільки тоді, коли Він 
іще раз запитав, я  усвідомив, що іс-
нує лише єдиний Бог на небесах, як 
би Його не називали. Я просив Бога 
спасти мене, і  Він послав до мене 
Хрис та Спасителя. І  якщо я  зараз 
помру, постану перед Божим судом 
і скажу: «Ти мене не врятував», то Бог 
відповість мені: «Я послав до Тебе 
Спасителя, а  ти не повірив у  Нього. 
А без віри спасіння неможливе». Все 
в моїй свідомості встало на свої міс-
ця. Я обережно сказав: «Ісус Хрис тос, 
я вірю, що Аллах послав Тебе спасти 
мене». Він відповів: «По вірі твоїй 
нехай буде тобі. Іди!» Після цих слів 
я  зміг підвестися з  ліжка й  ходити, 

єм, а не росіянином». Коли прочитав 
про обрізання, подумав, що й  каза-
хи теж роблять обрізання. Читаючи 
далі, я зрозумів, що Ісус Хрис тос при-
ходив на землю для того, щоб узяти 
гріхи всіх людей на Себе. У  цей мо-
мент я  усвідомив, що я  – той самий 
грішник, за якого Ісус постраждав. 
Я  зрозумів, що Ісус Хрис тос зробив 
це особисто для мене. Я  не шукав 
Його, Він Сам мене знайшов. Я пові-
рив у Ісуса, і Бог простив мої гріхи.

Радість переповнювала моє сер-
це. Вийшовши з  лікарні, я  йшов до-
дому щасливий, щоб розповісти 
рідним про Хрис та. Спочатку всі ра-
діли за мене. Потім прийшли родичі 
дружини й почали дорікати, говори-
ти, що я  їх ганьблю і  просили мене 
та дружину, яка теж повірила, нікому 
не говорити про Ісуса. Ми сказали, 
що не можемо не говорити про Ньо-
го, тому що ми віримо в Нього. Тоді 

молитву?» Я відповів йому, що перед 
тим як лягти в лікарню я був у мечеті 
і дав знайомому муллі пожертвуван-
ня, щоб він прочитав за мене мо-
литви. «Хто ж не боїться операції? – 
думав я.  – Не важливо, простенька 
вона чи складна». Професор, мах-
нувши рукою, сказав: «Аллах врятує 
тебе»,  – і  пішов. Тоді я  вперше зля-
кався за своє життя і  зрозумів, що 
в мене щось серйозне.

У лікарні весь цей час зі мною 
була моя дружина. Вона дуже вбо-
лівала за мене, плакала, дуже схуд-
ла за цей час. Минуло сім діб, але 
температура все не спадала. Знову 
зібрався консиліум лікарів і  профе-
сорів. Оглянувши мене, один лікар 
повернувся до моєї дружини і  ска-
зав: «Ви сьогодні не залишайтеся 
тут, ідіть додому». «Ну все, – подумав 
я, – настав мені кінець». Я попрощав-
ся з дружиною, сказав, щоб вона не 
вболівала.

Уночі, між другою і третьою годи-
нами, я відчув дикий біль. Було таке 
відчуття, ніби мені всередину щось 
засунули і  рвуть. Я  розумів, що по-

хоча до цього навіть голову не міг 
підняти.

Уранці прийшла дружина. Я пого-
лений, з блискучими очима лежав на 
ліжку. «Ти живий?»  – запитала вона, 
підійшовши до мене. «Так, я живий». 
І  тут вона втратила свідомість. На 
крики прибіг лікар. «Так ти не по-
мер?»  – вирвалося у  лікаря, який 
оперував мене. «Ні, не помер. Ісус 
Хрис тос зцілив мене. Він з'явився 
мені цієї ночі і  запитав, чи вірю я  в 
Нього. Я відповів Йому, що вірю. Піс-
ля цього я  зміг підвестися з  ліжка». 
«Слава Богу! – вигукнув лікар . – Ми 
думали, що сьогодні вночі ти по-
мреш».

Я радів разом із усіма. Попросив 
дружину при нес ти мені Новий За-
повіт. Я чув, що в Ісуса Хрис та є така 
книга. Вона принесла мені Євангеліє, 
і я почав читати його. «Отакої! – по-
думав я. – Виявляється, Ісус був євре-
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вони заходилися умовляти нас: «Вір-
те в душі, а іншим кажіть, що не віри-
те в  Нього». Але ми не пристали на 
їхню пропозицію. Я прочитав їм вірш 
із Євангелія від Матвія (10:33): «Хто ж 
Мене відцурається перед людьми, 
того й Я відцураюся перед Небесним 
Отцем Моїм».

Після цього родичі почали по-
грожувати мені, що заберуть дру-
жину і  дітей, якщо я  не відмовлюся 
від Хрис та. Але я  був непохитний. 
Родичі виконали свою погрозу – за-
брали у мене дружину і дітей, а мене, 
побивши, вигнали з  дому. Так я, без 
верхнього одягу і  взуття, опинився 
на вулиці. Було це в листопаді місяці, 
а  в Північному Казахстані в  цей час 
уже стоять морози і лежить сніг. «Що 
робити? Куди йти?» – думав я.

Родичі прийшли знову, підхопили 
мене за руки і  ноги і, розгойдуючи, 
почали погрожувати: «В останній 
раз говоримо: відмовся від Хрис та». 
«Не можу, – кажу я. – Я дав обіцянку 
Богові». Тоді вони відкинули мене 
вбік. Під час «польоту» різні думки 
промайнули в голові: «Як жити далі? 
У  мене немає ні сім'ї, ні будинку, ні 
грошей, ні одягу. Всі відмовилися від 
мене. Ні, Ісусе, я не зможу так жити, 
я відмовлюся від Тебе». І тоді я відмо-
вився від Нього... Але мені від ра зу на 
пам'ять спали слова Ісуса: «Як Мене 
переслідували, будуть гнати і  вас». 
Я  зрозумів цю істину і  покаявся 
в тому, що зробив. На землю я впав 
уже хрис тиянином.

У голові крутилися думки: «Як 
жити далі? Я  позбувся дружини, ді-
тей, а тепер іще й батьки відмовили-
ся від мене». «Гос поди! – почав моли-
тися я. – Як мені жити далі? Мене всі 
ненавидять, плюють у мій бік, б'ють. 
Я  не можу так більше жити. Я  хочу, 
щоб усе повернулося і  було як ра-
ніше. Я відмовлюся від Тебе». І в той 
момент, коли я  вже хотів був відмо-
витися від Хрис та, мій погляд упав на 
Біб лію. Я  взяв її в  руки і  помолився: 
«Гос поди, що Ти хочеш сказати мені 
наостанок?»  – відкрив її і  прочитав: 
«Не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, 
бо Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі по-
можу, і правицею правди Своєї тебе 
Я  підтримаю. Отож, засоромляться 
та зніяковіють усі проти тебе запа-
лені, стануть нічим та погинуть твої 
супротивники. Шукатимеш їх, але їх 
ти не знайдеш, своїх супротивників; 
стануть нічим та марнотою ті, хто 
провадить війну проти тебе. Бо Я  – 
Гос подь, Бог твій, що держить тебе 
за правицю й  говорить до тебе: Не 
бійся, – Я тобі поможу!» (Іс. 41:10–13), 
і далі: «Він змученому дає силу, а без-
силому  – міць. І  помучаться хлопці 
й  потомляться, і  юнаки спотикну-
тись – спіткнуться, а ті, хто надію скла-
дає на Гос пода, силу відновлять, крила 
підіймуть, немов ті орли, будуть біга-
ти – і не потомляться, будуть ходити – 
і не помучаться!» (Іс. 40:29–31).

Я закрив Біб лію і, впавши навко-
лішки, почав молитися: «Прости 
мені, Гос поди, що під час випробу-
вань, що спіткали мене, мені не ви-
стачило сили залишитися вірним 
Тобі. Прошу Тебе, допоможи мені, 
тримай мене в руці Своїй і будь зав-
жди зі мною. Амінь».

Після цього труднощі та випробу-
вання не закінчилися, вони тривали 
ще якийсь час. Найстрашнішим було 
те, що я не знав, коли вони закінчаться.  
Мені здавалося, що я  ніколи більше 
не побачу свою дружину, дітей, що 
в мене не буде ні рідних, ні близьких.

Але Бог провів мене через ці ви-
пробування. Нарешті настав день, 
коли я  зміг повернутися додому до 
родини. Ми молилися Богу, і Він до-
поміг нам. Слава Йому!

Нурлан ТУЛЕУЛОВ

мене. Я міркувала про все, що йому 
доведеться пережити. Адже я сама 
пройшла цей шлях. І  хоча відтоді 
пролетіло вже півстоліття, мені 
все одно було боляче і сумно. Гаря-
чі сльози тихо котились у мене по 
щоках, а з самої глибини серця вир-
валася молитва: «О, Гос подь, як Томі 
зможе з цим упоратися? Як він змо-
же це пережити? Будь милостивий: 
допоможи йому знайти Тебе!»

Перед Томі стоїть неймовірно 
складне завдання. Я впевнена, він 
почувається, як людина на цьому 
ескізі. Це копія малюнка, який я 
зробила під час реабілітації, три-
маючи вугільні олівці в зубах. Я 
знищила чистовий малюнок ба-
гато років тому в момент сильної 
депресії, та навіть чорновий ескіз 
відображає крик душі: «О, Боже, не-
вже це тепер моє життя? Ти дійс-

могла на повній швидкості врі-
затися на своєму електричному 
інвалідному візку в  стіну. У  пер-
ші роки інвалідності я  знаходила 
сумнівних приятелів, які «допо-
магали» мені заглушити депресію 
коктейлем із віскі та коли. Я хотіла 
зникнути. Я хотіла померти.

Але час змінює все, а також мо-
литва, благочестиві друзі і глибоке 
вивчення Слова Божого. Завдя-
ки цьому я  побачила, що в  житті 
є більш важливі речі, ніж можли-
вість ходити і  користуватися ру-
ками. Це може прозвучати дивно, 
але я  справді вважаю за краще  

Днями, сидячи за своїм робо-
чим столом, я писала листа 
до Томі, 17-річного хлоп-

ця, який нещодавно зламав шию, 
займаючись віндсерфінгом біля 
узбережжя Джерсі. Тепер у  нього 
квадриплегія (параліч усіх чоти-
рьох кінцівок, найчастіше виникає 
через пошкодження верхнього від-
ділу шийної частини спинного моз-
ку.  – Пер.). Томі відтепер проведе 
залишок життя в інвалідному візку, 
будучи неспроможним користати-
ся своїми руками та ногами. Якщо 
говорити про травми, які змінюють 
течію життя, то квадриплегія, безу-
мовно, має катастрофічні наслідки.

Приблизно в середині листа, де 
я описувала різні труднощі, з яки-
ми Томі доведеться зіткнутися під 
час реабілітації, мені довелося зу-
пинитися. Почуття переповнювали 
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но чекаєш, що я впораюся з цим?» 
Якимось чином я  впоралася, або, 
точніше, Дух Святий допоміг мені 
пройти цим шляхом. На сьогод-
нішній момент я живу з паралічем 
уже 50 років.

Як і Томі, мені тоді було 17, і ме-
не нудило від думки жити з неру-
хомим тілом усе життя. Я ненави-
діла свій параліч так сильно, що 

У серці була незвичайна радість, 
тому що Бог був зі мною. Я встав на 
коліна і, маючи вже перший досвід 
молитви, став молитися: «Гос поди, 
нехай родичі повернуть мені одяг». 
І тут я почув рип дверей і оклик: «Гей, 
Ісусе, тримай свій одяг!» Я дуже зра-
дів. Ось тільки одного чобота не ви-
стачало. Я знову почав благати: «Гос-
поди, нехай родичі віддадуть мені 
і другий чобіт». І знову почув: «Ісусе!» 
Я підвів голову і побачив, що летить 
чобіт. Він летів прямо на мене і вда-
рився об мій лоб, залишивши вели-
кий синець.

Я одягнувся, взувся і пішов до ві-
руючого брата, служителя Миколи. 
Мені більше не було до кого йти. Від 
нього я  зателефонував своїм бать-
кам. Вони вже знали про те, що я уві-
рував. Трубку зняла мама, і я почув: 
«Нурлане! Навіщо тобі потрібен цей 
Ісус Хрис тос? Відмовся від Нього!» 
Я  сказав їй, що не можу цього зро-
бити, що я дав обіцянку Богові, а не 
кому-небудь, що буду вірити в  Ісуса 
Хрис та, Сина Божого. Сказав їй, щоб 
і  вона теж повірила в  Ісуса Хрис та. 
«Нурлане, я люблю тебе. Але якщо ти 
не відмовишся від Хрис та, у тебе не  
буде мами», – сказала вона. Подіб- 
не сказав і батько: «Нурлане, у тебе не  
буде батька, і  всі родичі зречуться  
тебе». Маму я  дуже любив, і  коли 
вона відмовилася від мене, для мене 
це було найважчим випробуванням. 
Я проплакав усю ніч, уранці моя по-
душка була мокрою від сліз.
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знаходитися в  інвалідному візку, 
знаючи Ісуса, ніж ходити своїми 
ногами без Нього. Щоразу, коли 
я намагаюся донести це іншим, не 
знаю, як і з чого мені почати.

Знаю лише, що, коли я  вдихаю 
Хрис тове підбадьорення в  сер-
ця людей, подібних до Томі, чиню 
з  волі Божої. Страждати поруч із 
людьми, що проходять через біль, 
правильно і важливо. Потрібно бути 
спільником у їхніх стражданнях, як 
це описано у Другому посланні до 
коринтян (1:6): «Як терпимо скорбо-
ти, то на вашу потіху й  спасіння». 
Чи можу я зробити щось для втіхи 
і спасіння Томі? Звісно!

 
РАЗОМ ІЗ ДРУЗЯМИ
Я роблю те, що мудрі друзі-хрис-

тияни колись робили для мене. На 
початку 70-х, коли я  почала сер-
йозно сприймати панування Хрис-
та в моєму житті, друзі не просто 
повідомили мені біб лій ну істину: 
«Ось, вір у  це. Радій своїм страж-
данням. Це принесе тобі величез-
не благо». Ні, вони немов під'єд-
нували свої духовні вени до моїх, 
вливали співчуття в мою зранену 
душу. У  слові «співчуття» префікс 
«с» означав  для мене «бути поруч», 
а  «страждання» означало «Хрис-
тове страждання». Вони буквально 
були «Хрис том зі мною у страждан-
нях». Я не була для них духовним 
проектом. Я була їхнім другом.

Одного вечора кілька друзів 
з групи Young Life, яким подобалося 
співати, взяли мене з собою у пізню 
вечірню поїздку на машині в Балті-

мор. Ми приїхали в центр міста, на 
вокзал. Це була величезна споруда 
з  мармуровими колонами і  скле-
пінчастим дахом. Ми знай шли там 
куточок і почали злагоджено співа-
ти хором. Наші голоси луною розлі-
талися по будівлі. До нас від ра зу ж 
підійшов охоронець із суворим об-
личчям і  наказав залишити при-
міщення. «Ви що, не бачите? Тут ві-
сить знак "Тільки для пасажирів"? 
Уже одинадцята година вечора, 
і вам, дітки, тут не місце!» – грим-
нув він. Потім показав на мене:  
«А ти постав інвалідний візок на міс-
це, де знайшла його. Негайно!»

«Але, сер, це мій візок», – напо-
лягала я. Він наказав мені не ба-
зікати і повернути візок. Коли мої 
друзі почали сміятися, він зрозу-
мів свою помилку. Тієї ночі, коли 
мене відвозили додому, один із 
друзів нахилився до мене і сказав: 
«Джоні, я вперше почув, як ти на-
зиваєш цю штуку "мій інвалідний 
візок". Спасибі, що зробила це. Ти 
допомагаєш і  мені прий няти мої 
проблеми». Я прий няла свої випро-
бування і  послужила цим своєму 
другові. І це було так приємно!

 
СТРАЖДАННЯ –  
ЦЕ ДЗЕРКАЛО
У період від 20 до 30 років я гли-

боко занурилася у вивчення Біб лії 
разом зі своїми друзями. В основ-
ному це було вивчення атрибутів 
Бога, особ ли во Його суверенності 
і  всевладдя. Мене особ ли во ціка-
вило питання про мій доленосний 
стрибок у воду: мені було важливо 

знати, чи була ця ситуація в  зоні 
Його контролю і якщо так, то чому 
Він не запобіг цій травмі? У моєму 
заміському будинку біля Мерілен-
да ми збиралися за великим сто-
лом і розбирали книги, такі як «Ре-
форматська доктрина визначен-
ня» Лорейн Боттнер, а також книги 
Мартіна Ллойд-Джонса, Грешема 
Мачена і Джеймса Пакера.

Тепер на моєму обличчі з'явля-
ється посмішка, коли згадую, як 
гортала сторінки паличкою, затис-
нутою зубами. Обмежені можливо-
сті, пережитий біль, боротьба з ра-
ком і десятиліття пошуку навчили 
мене говорити слідом за псал-
моспівцем: «Добре мені, що я зму-
чений був, – щоб навчитися Твоїх 
постанов» (Пс. 119:71). Я не буду на-
ново перераховувати всі ті благо-
словення, які приходять в  наше 
життя завдяки стражданням. Ба-
гато хто знає це з власного досвіду. 
Наприклад, те, як Бог використо-
вує різні обставини, щоб сформу-
вати в  нас характер Хрис товий  
(Рим. 8:28–29); зі страждання утво-
рити терпіння (Рим. 5:4); очистити 
нашу віру, зробивши її подібною 
до золота (1 Петр. 1:7); дати нам жи-
вильне очікування небес (Як. 1:12) 
і вчинити в нас багато інших змін, 
уподібнюючи нас Ісусові Хрис ту.

Якби мені потрібно було виділи-
ти одну ключову мету страждань, 
я сказала б так: вони були допущені 
в моєму житті для того, щоб показа-
ти мені, хто я є насправді, розкрити 
мою справжню сутність. Адже хоча 
я і вважаю себе вмістилищем чес-
нот, по суті, я  не така. Але страж-
дання збивають мене з п'єдесталу 
пихатості, допомагають побачити 
своє справжнє «я».

Часом, коли біль у спині від ско-
ліозу особ ли во посилювався, я  на-
рікала на Бога, намагаючись дати 
Йому зрозуміти, що Він звалив на 
мене занадто багато. Але згодом, 
коли біль ущухав, я  просила виба-
чення і  говорила: «Гос поди, я  була 
не в собі. Прости, що стільки нагово-
рила Тобі. Я насправді не така». Але 
насправді я знаю, що в мене всере-
дині, і моя реакція показує мені мою 
справжню гріховну сутність.

У Посланні до филип'ян (2:14) 
Павло звертається до людей, подіб-
них до мене: «Робіть усе без нарі-
кання та сумніву». Але що означає 
«все»? І чи можливо це? Біб лія го-
ворить, що це під силу навіть жін-
ці похилого віку з паралізованими 
кінцівками, яка бореться зі смер-
тельними недугами і  постійним 
болем. Що менше гріховної приро-
ди в  нас залишається, то більше 
проявляється в нас характер Хрис-
товий. А Ісус того вартий...

 
НЕВИМОВНА РАДІСТЬ 
ЄВАНГЕЛІЯ
Суть Божого плану полягає 

в тому, щоб урятувати мене від гріха 
і від себе самої. Апос то л Павло наз-
вав це – «Євангелію, яку я вам бла-
говістив… Якою й  спасаєтесь, коли 
пам'ятаєте, яким словом я благові-
стив вам» (1 Кор. 15:1–2). Я постійно 
потребую на спасіння. Моє зміщене 
стегно і сколіоз – це пастушачі со-
баки, які постійно покусують мене 
за ноги, спрямовуючи до Голгофи, 
де я  вмираю для тих гріхів, за які 
помер Ісус. Звичайно, мені ще дуже 
далеко до тієї, ким Бог наперед при-
готував мені бути в Своїй славі. Але 
я вдячна, що мій параліч продовжує 
підштовхувати мене «до мети за на-
городою високого поклику Божого 
в Хрис ті Ісусі» (Фил. 3:14).

Цей процес доволі важкий, але 
травма не вбиває моєї радості. Я не 
думаю, що ви знайдете більш ща-
сливого послідовника Ісуса, ніж я. 
Що більше мій параліч допомагає 
мені виплутуватися з тенет гріха, 
то більше радості виходить із сер-
ця. Я не можу порахувати тих бага-
тьох ночей, коли я лежала в ліжку, 
неспроможна поворухнутися, і від-
чувала дикий біль, шепочучи крізь 
сльози: «О Ісусе, я  така щаслива. 
Я така щаслива в Тобі!» Бог дає вам 
Його радість, але тільки на Своїх 
умовах. І, згідно з цими умовами, 
нам тією чи іншою мірою призна-
чені страждання, як і Його Синові. 
І я з радістю приймаю це.

Півстоліття, проведене в  пара-
лізованому стані, також показало 
мені, наскільки сильний і жорсто-
кий бій на полі духовної бороть-

би. Коли  б я  не боролася зі своєю 
неміччю і  нерухомістю, я  майже 
завжди чула, як сатана уїдливо 
вказує Богу (як він це робив із Йо-
вом): «Подивися на неї! Бачиш?! 
Адже вона насправді не довіряє 
Тобі. Випробуй її більш сильним бо-
лем і побачиш, яка вона насправді!» 
Коли диявол починає наполягати, 
що Божі люди служать Йому лише 
в  гарні часи, у  мене є  прекрасна 
можливість довести його неправо-
ту. Як це вам – брати участь у бит-
ві, де наймогутніші сили всесвіту 
схопилися на смерть? І з Божої ла-
ски, я  повноправна учасниця цієї  
битви.

 
ДЕСЯТЬ СЛІВ,  
ЩО ЗМІНИЛИ МОЄ ЖИТТЯ
Ще в  70-х Стів Ест, мій при-

ятель по групі з вивчення Біб лії, 
поділився десятьма словами, які 
завдали напрямок моєму життю: 
«Бог допускає те, що ненавидить, 
щоб досягти того, що любить». 
Стів пояснив це таким чином: 
«Джоні, Бог допускає величезну 
кількість речей, які Він не схва-
лює. Бог ненавидить тортури, не-
справедливість і  зраду, які при-
звели до розп'яття Ісуса. І  все  ж 
Він допустив це, щоб найстрашні-
ше в історії світу вбивство стало 
єдиним спасінням для світу. Точ-
но так само Бог ненавидить твою 
травму, і все ж Він дозволив цьому 
статися, щоб Хрис тос засяяв у тобі 
так само, як і в інших. Це схоже на 
те, як Йосип сказав своїм братам: 
"Ви задумували були на мене зло, 
та Бог задумав те на доб ре, щоб 
зробити, як вийшло сьогодні, щоб 

заховати при житті великий на-
род!"» (1 М. 50:20).

І тому я не можу тримати моє 
свідчення в таємниці! Занадто ба-
гато людей з інвалідністю задиха-
ються від відчуття безнадійнос-
ті, – людей, подібних до 17-річного 
Томі. Саме тому я  написала кни-
гу «Джоні» і  зняла однойменний 
фільм. Я почала служіння Joni and 
Friends («Джоні і друзі»), коли сім'ї 
з  людьми-інвалідами почали за-
питувати в  мене: «Як мені допо-
могти синові, в  якого церебраль-
ний параліч, позбутися депресії? 
Чому Бог не зцілить усіх? Як мені 
залучити церк ву до служіння лю-
дям із обмеженими можливостя-
ми?» Я  хотіла являти Євангеліє 
в дії, подібно до того як мої друзі 
колись показували мені «Хрис та зі 
мною у стражданнях».

Тепер щодня, коли я  в'їжджаю 
на своєму візочку в Міжнародний 
центр для людей з  обмеженими 
можливостями Joni and Friends, то 
намагаюся повністю віддати своє 
знерухомлене тіло цьому служін-
ню. Таким чином, цього літа Joni 
and Friends проведуть 27 сімейних 
тренінгів у Сполучених Штатах і 23 
тренінги у менш забезпечених кра-
їнах. Ми плануємо досягти Єванге-
лієм тисячі сімей із особ ли вими 
потребами. Хрис тиянські фізіоте-
рапевти будуть служити в наших 
командах Wheels for the World («Ко-
леса для світу») в більш ніж 40 кра- 
їнах. Вони будуть роздавати Біб лії,  
доносити послання про спасіння, 
а також збирати і підганяти інва-
лідні візки для всіх, хто потребує. 
Сотні інтернів нашого служіння 

Нік Вуйчич з дружиною та Джоні з чоловіком
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Відколи ви берете участь у служінні місії 
«Світло на Сході»?

Членом загальних зборів Місіонерського союзу 
«Світло на Сході» я став офіційно 1985 року.

Скільки років вам було на той час і чим ви за-
ймалися і займаєтеся зараз у місії?

З місією «Світло на Сході» я знайомий з юних років. 
Під час на вчан ня на богословському факультеті Тюбінг-
ського університету я познайомився з пастором Хайко 
Криммером, тодішнім президентом Місіонерського со-
юзу, а також із іншими активними учасниками служін-
ня місії, такими як Вальтер Тлах, Вінріх Шеффбух, Ервін 
Дамсон. У 1985 році я взяв участь у поїздці в СРСР, під 
час якої зміг ближче познайомитися зі служінням місії. 
Відтоді я входжу в збори членів Місіонерського союзу.

Як сталося, що ви берете активну участь 
у служінні місії, спрямованому на Росію і країни 
Східної Європи, а не на Африку чи Азію, напри-
клад?

Росія становила для мене інтерес іще від юності. 
Особливо я цікавився православною церк вою; німець-
кими переселенцями в XIX столітті в царську Росію,  
нащадки яких частково повернулися в Німеччину  
останнім десятиліттям; комуністичною системою; бо-
ротьбою з хрис тиянством. 

Що приваблює вас у місії «Світло на Сході» 
так, що ви стільки років свого життя присвяти-
ли цьому служінню? Адже тільки на посаді пре-
зидента ви служите вже більше 25 років! Як до 
вашого служіння ставиться родина?

Цікаво, що моя дружина входила в коло друзів місії 
«Світло на Сході» ще до того, як ми з нею познайоми-
лися. Вона підтримувала мене в усьому, що стосувало-
ся місії. Мій попередник на посту президента, пастор 
Хайко Криммер, нас поєднав і був довгі роки нашим 
духовним наставником. Ми дуже раді, що й наші чет-
веро дітей сьогодні теж входять до кола друзів місії 
і підтримують це служіння. Думаю, що моє служіння 
в місії допомогло нашим дітям в їхньому духовному 
становленні. Адже діти з пасторських сімей часто чують 
удома розмови про складні, іноді не дуже красиві сто-
рони «церк ви»: про конфлікти, сварки, лицемірство, 
заздрощі... Коли я повертався з поїздок по служінню 
місії, мені завжди хотілося розповідати моїм дітям про 
те, яка прекрасна Церква Ісуса Хрис та, що ми й у даний 
час щодня можемо переживати дію Божу.

Є дуже багато того, що підбадьорює мене сьогодні 
в Місіонерському союзі так само, як і раніше, напри-
клад:

– надання допомоги хрис тиянам і церк вам, що за-
знають утисків;

– старання місії (незважаючи на заборону) ввозити 
в країни Біб лії і хрис тиянську літературу;

– між кон фе сій на спрямованість служіння, прин-
ципова готовність співпрацювати в справі поширення 
Євангелія з усіма конфесіями та деномінаціями;

– присвяченість та ініціативність наших партнерів 
і друзів у служінні благовіствування і заснуванні церков;

– широта богословських поглядів при одночасно-
му послідовному підпорядкуванні авторитету Біб лії як 
єдиного і остаточного Божого одкровення;

– можливість бути свідком того, як Ісус Хрис тос діє 
сьогодні, як Він будує і зберігає Свою Церкву.

Мені відомо, що ви не отримуєте за своє слу-
жіння ні грошей, ні будь-якої іншої винагороди. 
Що мотивує вас на служіння?

По-перше, чітко висловлене Ісусом Велике дору-
чення, яке Він дав Своїм учням. Крім того, участь у все-
світньому місіонерстві збагачує життя (у чому я пере-
конався на власному досвіді) і рясно благословляється 
Церквою. Я розглядаю своє служіння в місії не як жер-
тву, а як подарунок. Я переживав і переживаю щоразу 
рясне благословення від спілкування з нашими друзя-
ми і партнерами і вважаю великим привілеєм брати 
участь у служіннях «Світла на Сході» та бути свідком 
того, як Ісус чинить чудеса. Сьогодні я вже не можу уя-
вити своє пастирське служіння в церк ві без численних 
переживань і духовного досвіду, набутого в місії і з місі-
єю «Світло на Сході».

Багато співробітників місії, як у Корнталі, так само 
й по всьому  світу, є для мене прикладом посвяти Ісусу 

Шановні читачі, пропонуємо вашій увазі інтерв'ю до ювілею Місіонер-
ського союзу «Світло на Сході» з головою правління, пастором Мар-
тіном ХІРШМЮЛЛЕРОМ.

– служіння неросійським народам і малим народно-
стям, що не знають Євангелія; 

– переклади Біб лії на відповідні мови з метою доне-
сення цим народам Благої звістки;

– чітка цільова установка: поширення Євангелія че-
рез благовіствування і розумне надання гуманітарної 
і соціальної допомоги;

– заснування партнерських організацій та співпраця 
з ними як із рівноправними партнерами (у всесвітній 
роботі «Світло на Сході» я зустрів так багато чудових 
і вартих захоплення хрис тиян!);

Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ’ Ю Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ’ Ю

Cause4Life («Причина жити») бу-
дуть працювати в  дитячих бу-
динках за межами США, на ділі по-
казуючи, що перелом хребта  – це 
не прокляття вуду; і це неправда, 
що краще бути мертвим, аніж ін-
валідом. Оскільки Ісус приносить 
незрівняний захват, то бути Його 
другом – безцінно.

 
П'ЯТДЕСЯТ РОКІВ БОЖОЇ 
ВІРНОСТІ
Минулого тижня мій чоловік 

Кен і я були на нашому сімейному 
тренінгу Joni and Friends в Алабамі. 
Коли ми обідали у великому галас-

ливому обідньому залі, студент-
ка-волонтер наблизилася до мене, 
тримаючи дитину з  синдромом 
Дауна. Вона зробила заспокійливий 
жест натовпу і звернулася до мене: 
«Місіс Джоні, чи думаєте ви іно-
ді, що всього, що відбувається, не 
було б, якби не той невдалий стри-
бок у воду?» Я посміхнулася й від-
повіла: «Ось чому я  щодня дякую 
Богові за свій інвалідний візок!» 
Після її відходу я на кілька секунд 
затрималася на сцені обіднього 
залу. Несподівано я подивилася на 
ту обставину немов би з висоти 10 
тисяч метрів: «Вона має рацію... Як 
я взагалі тут опинилася?»

Уся справа в Богові і Його бла-
годаті. Не тільки благодаті на 
довгому відрізку шляху, але Його 
благодаті в  окремі миті життя, 
які, подібно до вдиху та видиху, 
як сходинки, ведуть нас від од-
ного досвіду до іншого. Краса цієї 

благодаті полягає в тому, що вона 
затьмарює страждання. Того лип-
невого ранку, озирнувшись назад, 
я  побачила, як Бог могутнім чи-
ном трудився в моєму житті про-
тягом 50 років.

Благодать загоює старі рани, до-
помагаючи сфокусуватися на вічно-
му. І дарований нам глибокий мир, 
непохитна радість і міцна, як сталь, 
віра, залишаться з нами, у кінцево-
му підсумку, назавжди. З жорсткого 
матеріалу Бог ліпить прекрасний 
образ протягом всього нашого жит-
тя. І, озираючись назад, ми перейма-
ємося питанням: як це сталося?

Я не знаю як, але дуже вдячна 
Ісусу за це.

Джоні Еріксон ТАДА
Переклад з англійської  

Андрія КАСМОВИЧА
Джерело: http://ieshua.org/razmyshleniya-

po-povodu-50-letiya-moego-paralicha.htm
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міг використовувати свої особисті обдарування, мав 
можливість зіграти першу скрипку, але потім відійти 
на другий план, поступившись місцем іншому, щоб усі 
мали можливість розвиватися, не витісняючи і не об-
межуючи при цьому інших. Важко було, коли окремі 
виконавці не бажали ставати частиною оркестру, праг-
нули залишатися солістами і не грати разом із іншими 
музикантами.

Озираючись назад, знову і знову дивуюся, як Ісус 
Хрис тос добивався від нашого оркестру «Світло на Сході» 
доволі-таки стерпного «музичного виконання», незва-
жаючи на те що нам часто не вистачало злагодженості. 
Упевнений, що це виходило тільки тому, що всі ми раз за 
разом підпорядковувалися Ісусові як великому Концерт-
мейстерові, передавали керівництво в Його руки.

Чи не могли б ви сформулювати основні 
принципи, якими керується Місіонерський 
союз «Світло на Сході»?

Найважливіше і, напевно, основне завдання місії 
«Світло на Сході» було визначене сто років тому Вальте-
ром Жаком і Яковом Крекером – підкладати поліно туди, 
де тільки спалахнула іскорка або вже горить вогонь віри 
в Ісуса, щоб вогонь іще більше розпалювався і висвітлю-
вав усе навколо. Наше бажання – просто служити хрис-
тиянам і церк вам на Сході і допомагати їм сповіщати про 
Ісуса Хрис та і будувати церк ви. А основними цінностями 
для місії, що виконується в ім'я Ісуса, є: Ісус – основа, 
центр і мета місіонерської діяльності; прихильність Біб-
лії, посвята Богові і молитва. Тут можна ще багато чого 
називати, але для цього не вистачить місця.

Чи були за роки вашого служіння в місії «Світ-
ло на Сході» моменти, які особ ли во зворушили, 
схвилювали або навіть у чомусь змінили вас? 

Так, я міг би назвати багато таких моментів і подій. 
Але загалом можу сказати, що особ ли во хвилююче мені 
було бачити, з якою глибокою посвятою Ісусу Хрис ту 
трудяться наші друзі та співробітники «Світла на Схо-
ді», приносячи при цьому великі жертви, зазнаючи 
труднощів і злигоднів, стикаючись із ворожим ставлен-
ням і утисками. Це часто допомагало мені бачити дріб-
ні негаразди і неприємності мого пасторського служін-
ня в правильному світлі, надихало мене (сподіваюся) на 
більш глибоку посвяту Богу.

 
Чи траплялося вам приймати неправильні 

рішення, про які ви згодом шкодували?

Не можу пригадати абсолютно неправильні рішення. 
Вважаю, наші партнери по служінню «Світла на Сході» 
можуть краще про це судити. Але, звичайно ж, бували 
рішення, які не привели нас до намічених цілей. Так, 
нам не вдалося глибше залучити церк ви російських емі-
грантів у США і Канаді до нашого місіонерського слу-
жіння або досягти їх нашими журналами. А втім, було 

Хрис ту, прикладом у пізнанні Бога і Біб лії, вірі, служін-
ні та довірі Ісусові. Кожна поїздка, кожна зустріч у рам-
ках служіння «Світла на Сході» неймовірно збагачують 
мене і надихають на пасторський труд. У тому, що я так 
довго знайомий з місією і можу брати участь у її служін-
ні, я бачу дійсно величезну милість Божу.

Партнери місії знають вас як ввічливу, скромну 
людину, яка уникає жорстких слів, поважає інших 
людей і прагне їх зрозуміти. Керування Місіонер-
ським союзом, що несе служіння в різних країнах, 
серед різних народів, вимагає іноді прий няття не-
популярних, жорстких рішень. Як би ви самі оха-
рактеризували себе у світлі вищесказаного? 

 
Ставши президентом Місіонерського союзу, я швид-

ко зрозумів, що штатні співробітники і волонтери мі-
сії, як у Німеччині, так само й у східних країнах, не по-
требують «керівництва», яке вказувало б їм, у якому 
напрямку йти, як організовувати і виконувати місію. 
Співробітники багато в чому перевершували мене: в ду-
ховному житті, посвяті, старанності, готовності служи-
ти, пізнанні Бога, богословських знаннях, життєвому 
досвіді і досвіді в служінні, у талантах і обдаруваннях. 
Я бачив своє завдання, скоріш, у допомозі та погоджен-
ні, щоб кожен міг застосувати свої таланти, мудрість 
і сили в рамках спільного служіння, спрямованого на 
досягнення спільної мети. Я часто почувався дириген-
том, завдання якого – допомогти чудовим музикантам 
усім разом, одночасно, гармонійно виконувати музику, 
написану прекрасним Композитором так, щоб кожен 

правильно з нашого боку спробувати це зробити, скори-
статися шансом. Та й деякі успіхи в цій галузі теж були.

Що було особ ли во важким для вас або з чим 
вам доводилося боротися?

Взагалі-то я весь час страждав від того, що ми не 
мали більших фінансових можливостей і не могли нада-
ти нашим партнерам на Сході більше коштів на служін-
ня. Найважчими для мене були моменти, коли доводи-
лося, не отримавши пожертвувань в очікуваному обсязі, 
скорочувати або зовсім відмовляти нашим партнерам 
у підтримці. Це було часто особистим випробуванням, 
і я, бувало, навіть трохи нарікав на Бога. Але потім ми 
нерідко бачили справжні чудеса щодо пожертвувань. 
Найбільше диво для мене полягає в тому, що Ісус Хрис-
тос і сьогодні сильний налаштувати серця людей тут, на 
Заході, підтримувати служіння «Світла на Сході», а та-
кож у тому, як багато Він може зробити з тими обмеже-
ними ресурсами, які ми віддаємо в Його розпоряджен-
ня. Це завжди нагадує мені історію про вчинене Ісусом 
диво примноження хлібів: ми маємо всього лише п'ять 
хлібів і дві риби, а Ісус насичує ними тисячі людей. 

Яким ви бачите майбутнє Місіонерського союзу, 
коли весь світ стоїть на порозі змін у різних сферах 
суспільного життя, культури, політики, техноло-
гій? Як ви і Місіонерський союз реагуєте на це?

Мушу визнати, що я дедалі менше намагаюся вга-
дати, що принесе нам майбутнє. Наше покоління пе-
режило вже так багато технологічних переворотів, 
політичних сюрпризів, які ніхто не міг передректи або 
передбачити. Хто б міг подумати, що страх перед кліма-
тичною катастрофою, що володів умами минулого року, 
так швидко відійде на другий план через маленький ко-
ронавірус? Протягом останніх місяців ми могли спосте-
рігати, як ґрунтовно ця пандемія змінила наше суспіль-
ство або навіть становище в світі в поганий чи гарний 

бік, і нам знадобиться ще багато часу, щоб зробити пра-
вильні висновки для місії. І так було впродовж останніх 
50 років: Ізраїль з його війнами, інтернет і цифрові тех-
нології, розпад Радянського Союзу з усіма наслідками, 
які з цього випливають, війни на Балканах, возз'єднан-
ня Німеччини, посилення агресивного ісламу з усіма 
наслідками, починаючи від руйнування Всесвітнього 
торгового центру в США і закінчуючи Іраком, Іраном, 
Афганістаном, арабська «весна», терор ІГ, війни, гро-
мадянські війни, хвиля міграції, світова економічна 
криза 2008 року і в даний час. І це всього лише кілька 
прикладів. Єдине, в чому я сьогодні абсолютно пере-
конаний, – Ісус може використовувати абсолютно все, 
будь-який поворот, катастрофу, громадський злам для 
будівництва Свого Царства. Тому дедалі більш очевид-
ною стає необхідність і невідкладність місіонерського 
служіння як такого. І (як я розумію деякі глави в Об’яв-
ленні Івана) разом із апокаліптичними катастрофами 
відбудеться і всесвітнє пробудження, люди звернуться 
до Бога. Тож на Місіонерський союз чекають ще великі 
часи. Ми не можемо приймати «пророчі» рішення. Але 
ми можемо і хочемо залишатися відкритими до велінь 
Хрис та, які Він дає нам щодня, з року в рік.

Журнал «Віра і життя» читають близько 700 ти-
сяч людей. Що ви побажаєте читачам, що хоті-
ли б їм сказати?

Кожен читач окремо для мене – диво Боже, за яке 
я глибоко Йому вдячний. Ісус зумів з такого незначно-
го, непримітного служіння «Світла на Сході» зробити 
щось велике і дієве, щоб урятувати і благословити так 
багато людей. Це просто неймовірно!

Дякую за бесіду, Мартіне.

Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ’ Ю Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ’ Ю

Бесіду вів ВАЛЬДЕМАР ЦОРН
Переклад з німецької Марії ВІНС
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ИЛЛЮСТРАЦИИ
К СТАТЬЯМ

КОЛИ ТАКЕ БУЛО?

Ч ас карантину через СOVID-19  – це можливість 
оновити свої духовні сили, зміцнитися в Богові, 
заглибитися в Писання, більше часу перебувати 

в молитві. Служачи дітям і дорослим, ми, вчителі, ви-
снажуємося і фізично, і духовно, тому дякуємо Богу за 
нинішню можливість духовно зміцнитися, щоб із біль-
шою ревністю служити Гос поду!

Зараз ми маємо більше часу послужити своїм влас-
ним дітям. Адже раніше ми найчастіше разом зі свої-
ми дітьми служили іншим, а тепер приділяємо більше 
часу своїм сім'ям: читаємо разом Писання, молимося, 
відверто спілкуємося на різні теми. У всіх членів нашої 
сім'ї будильник дзвонить кілька разів на день. Крім 
ранкового і вечірнього читання і молитви ми молимо-
ся о першій годині дня і о десятій вечора про пробле-
ми у  світі, пов'язані з  коронавірусом, про лікарів, про 
хворих людей, про церк ви. 
О третій годині дня ми мо-
лимося про служіння місії 
«Світло на Сході», про шко-
ли, про вчителів, про фінан-
си, про дітей.

Коли таке було, щоб ми 
стільки молилися?! І  при-
чому щодня!

Алла ВЕРЕНЧУК

БОГ НАС  
ПОПЕРЕДЖАВ

Бог відає. Він знає 
все досконально. Він  
знає кожного з нас краще, ніж ми знаємо са-

мих себе. Усе оголене та відкрите перед очима Його. 
Бог бачить усе, що ми робимо. Він читає наші дум-
ки. Ми нічого не можемо від Нього приховати. Він 
з нами, і тому ми повинні жити свято, не заграва-
ючи зі світом цим і  не наслідуючи його. Нам по-
трібно підтримувати тісні стосунки з  Богом, щоб 
зберегти свою душу від смерті. Необхідно прагнути 
бути якомога ближче до Бога, інакше поруч із нами 
виявиться лукавий. 

З настанням днів матеріального доб робуту народ 
Божий духовно в'яне. Адже ніщо не розкриває нашу 
справжню сутність так, як матеріальне процвітан-
ня, тому що воно й  є найважчим випробуванням. 
Дні лиха виявилися для нас набагато кориснішими 
від днів доб робуту. Недарма кажуть, що труднощі 
загартовують характер. Терпінню ми вчимося го-
ловним чином за часів випробувань. Чарльз Спер-
джен, знаменитий англійський проповідник, пи-
сав: «Усе доб ре, що я пізнав за часів скорботи, болю 

та смутку воістину неосяжне. Горе і нещастя – най-
краща прикраса мого дому». За скрутних життєвих 
обставин діти Божі досягають духовної зрілості.

Ми живемо в останні дні. Ісус скоро повернеть-
ся. Це спонукає нас задуматися про серйозність 
життя і примирення з Богом. З кожним днем наш 
світ усе більше грузне у  гріхах. Божий народ все 
глибше занурюється в духовну апатію, і це протікає 
так плавно, що ми навіть не усвідомлюємо, якими 
плотськими ми стали. Буває так, що очі на наше 
тяжке становище нам відкриває трагедія, криза 
або голос пророка Божого. Тільки тоді ми звертає-
мося до Бога, який обіцяв: «виллю Я воду на спраг-
нене, а текучі потоки на суходіл» (Іс. 44:3).

Підступна коронавірусна інфекція лютує у 128 краї-
нах нашої планети. Багато людей вважають, що це 
перст Божий, Його гнів, що виливається на люд-
ство. Часом тільки страхом Божим можливо до-

стукатися до людства, яке 
відкидає Ісуса і не бажає жити 
з Богом. Світ настільки погруз 
у  беззаконні, що небо здри-
гається від стогонів нещасної 
планети. Лайка, зрада, пияцтво, 
наркотики, брехня. Немає нічо-
го святого, і  суспільство гине 
в розпусті. О, прокинься, люди-
но! Що посієш ти, те й пожнеш. 
І не сховатися тобі від караючої 
Божої відплати.

Останні роки через пророчі 
судини Бог багаторазово дуже 
строго попереджав Свій народ 
про те, що той загруз у  гріхах 
і суєті, мало постить і молить-
ся. Ворог мітить свої стріли 

в молодь, підлітків, дітей, а народ Божий тим часом 
дрімає. Бог заздалегідь нас попереджав, що наста-
ють важкі часи, що буде випробуваний кожний. Ми 
не повинні жити в  безтурботності. Нам потрібно 
при нес ти гідний плід покаяння, молити Гос пода 
про відродження, пробудження і  освячення. Адже 
сповідь – дорога до відродження.

Нехай допоможе нам Гос подь перевірити своє 
ходіння перед Ним, нікого не засуджувати, але про-
щати один одного і носити тягарі одне одного не на 
словах, а на ділі.

А Гос поду за все слава: за мирне небо; за мир на 
землі, який Він утримує в Своїх святих руках; за пові-
тря, яким ми дихаємо; за їжу духовну і земну; за Сло-
во Боже, яким Він нас так щедро живить.

На закінчення додаю чудовий вірш Галини 
Вольф.

Ліна ВЕГЕНТ
 

Завжди смерть в полі зору маєм,
Та гонимо такі думки.
Натомість планами займаємось – 
В людей характер бо такий.

Нам якось думать не виходить,
Чи доживем до завтра ми,
А смерть за нами так і ходить,
Немов примара між людьми.

Сьогодні ми живі й здорові,
А завтра можем зникнуть вмить,
Бо ллються сльози, ріки крові –
І нікому це зупинить.

Я НА ПЕРШІЙ СХОДИНЦІ

Я вдячний Богу за те, що ви з'явилися в моєму житті. Спасибі вам 
величезне за курс «Бути хрис тиянином» і за підтримку під час 
на вчан ня. Ви були хорошими вчителями і наставниками і до-

помогли мені стати хрис тиянином. 
Хоч я і вважав себе віруючим, але душа моя була оповита темрявою. 

Я боявся за все. Було таке відчуття, що я перебуваю в глибокій тем-
ній шахті. І ось настав день, коли ангел Гос подній, спустившись туди, 
сказав: «Перестань боятися!» і послав мені вас і журнал «Віра і життя». 
Скільки я отримав розради і теплоти, читаючи ваші листи і журнали!

Завдяки вам, вашим урокам і  журналу «Віра і  життя» я  повірив 
у Ісуса Хрис та і прий няв Його як свого Спасителя. Я почав читати Біб-
лію. Гос подь працює в мені, змінює мене. Сорок п'ять років я прожив, 
не знаючи Бога, а за останніх три роки стільки прекрасного відбуло-
ся в моєму житті! Не всі мене зрозуміють, але з Гос подом я щасливий 
навіть тут, у в'язниці. Я дуже радий, що прийшов до Бога і зробив це 
доб ровільно, без примусу. Молюся Йому, щоб бути справжнім хрис-
тиянином щодня.

Я встав на першу сходинку свого духовного шляху. Будь ласка, під-
тримайте мене в молитві.. 

Ігор ЩЕРБАКОВ

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. Мойсей (2 М. 4:10; 5 М. 32:1). 2. Саул (1 Сам. 14:44). 
3. Дружина Йова (Йов, 2:9). 4. З розп'яттям Ісуса (Мт. 
27:44–46). 5. Іллі (Мал. 4:5). 6. Агав (Дії, 11:27–28).  
7. У Кесарії (Дії, 23:33; 24:27). 8. Щоб кожен був знайдений вірним 
(1 Кор. 4:1–2). 9. Тимофію (2 Тим. 2:3). 10. Ефесі (Об. 2:1, 3).

ВІРА І ЖИТТЯ
Ви з часом не тягніть даремно,
Допоки шлях відкритий нам.
Бо в дні останні ми живемо,
Я правду, друзі, кажу вам!

Вже залишилось дуже мало
Нам часу тут, на цій землі.
Погляньте, що у світі стало:
Воюють скрізь і взагалі.

Любов давно забута всюди,
Щодня гриземося лишень.
Не думаєм, чи завтра буде
І чи настане ще наш день?

Галина ВОЛЬФ 
Переклад з російської  
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