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Тема номера «І самі, немов те каміння живе, будуйте-
ся в дім духовий, на священство святе, щоб 
приносити жертви духовні, приємні для Бога 
через Ісуса Христа» (1Петр.2:5).

Ми всі різні. Кожен із нас має певну по-
зицію, певний світогляд, який відображає те, 
хто ми є. І це природно. Але для того, щоб 
споруджувався, будувався дім, каміння по-
трібно вкласти правильно. Купа каміння — це 
ще не споруда. Якщо зайти в магазин будма-
теріалів, то там є все необхідне для дому, але 
дому там немає. Ці окремі будматеріали ще 
не є домом.

Так само й велику купу «живого каміння» 
не можна назвати домом духовним. Дім ду-
ховний постає тоді, коли те живе каміння зла-
годжено сформоване в одну цільну споруду, 
будівничим і художником якої є Сам Бог. 

Ми — Церква Божа — повинні діяти зла-
годжено, здійснюючи свій вплив як на певну 
країну, так і у вселенському масштабі. Апос-
тол Павло каже, що на цьому «камінні» ле-
жить відповідальність. Він закликає людей 
будувати з самих себе духовний дім. Це не 
означає, що хтось прийде, візьме нас, поста-
вить, вкопає і скаже: «Ти будеш ось тут».

Так, Господь призиває нас. Так, Він наді-
ляє нас певними дарами й здібностями. Так, 
у Господа ми маємо певне становище, але ні-
коли не треба ухилятися від власної відпові-
дальності за справу чи служіння, довірені нам 
Господом.

Кожен із нас є лише одним камінцем із цієї 
спільної будови, яка називається церквою.  І 
я хотів би розглянути різні грані цього каме-
ня. Перша грань — це бік, який кладеться на 
основу. Основа вже закладена, і цією Осно-
вою є Сам Господь Ісус Христос. І ніхто не мо-
же покласти іншої основи. Тому якщо ми бу-
дуємо діло Боже, будуємо Його церкву, то по-
винні опиратися лише на цю єдину основу. 
Ніхто не має права й можливості змінити цю 
основу, яку поставив нам Господь. І ця основа 
закладена в Його Слові. Тому ми особисто від-
повідальні за те, щоб знайти цю основу й за-
йняти на ній те місце й те положення, у якому 
нас хоче бачити Господь. 

Основа — Христос, але ми ставимо себе на 
цю основу.

Я іноді бачив такі споруди, зводячи які, 
будівельники робили грубі помилки й про-
рахунки. Я бачив будинки, у яких стіни не по-
вністю опиралися на фундамент. Частина з 
них виходила за його межі. І хочу зазначити, 
що ця частина, яка не опирається на фунда-
мент, — набагато слабша й не може служити  
сильною опорою. І якщо ми звужуємо межі 
нашого стандарту або виходимо за них, щоб, 
наприклад, вписатися у суспільство, серед 
якого перебуваємо, — наша міцність знижу-
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ється. Але я щиро бажаю, щоб Сло-
во Боже завжди було основою для 
збудування Церкви Ісуса Христа.

Та це лише один аспект. У кожно-
го каменя є правий і лівий бік. Тобто 
ми повинні враховувати форму тих, 
хто справа чи зліва від нас. Ми по-
винні притиратися один до одного, 
щоб злагоджено вкладатися в цей 
спільний дім, яким є Церква Ісуса 
Христа. На жаль, є ті, хто каже: «Ме-
ні нікого не треба. Я сам собі цар і 
бог… Я — камінь, я — основа, і бу-
де так, як я сказав». Але ми повинні 
відчувати спільність один із одним, 
відчувати плече й лікоть тих, хто сто-
їть поруч. Ми можемо формувати 
споруду тоді, коли не відділяємося 
один від одного, але перебуваємо в 
спільності. Не раз мені доводилося 
бачити таких християн, навіть слу-
жителів, які стояли, як камінь у полі 
чи на шляху. І всі їх об’їжджають, бо 
такі камені тільки заважають. 

Але коли ми є частиною такої 
духовної споруди як Церква, то за-
вжди матимемо довкола себе інше 
каміння, яке формує ту ж стіну, що 
й ми. І ці люди будуть підтримува-
ти нас, захищати нас, але водночас 
і шліфувати. Усе це допоможе нам 
стояти на своєму місці.

Отже, ми маємо не лише верти-
кальні стосунки з Богом, але й гори-
зонталі — з іншими людьми.

Камінь також має фасадний бік і 
внутрішній бік. Це те, що ззовні, і те, 
що зсередини. Те, що бачать інші й 
те, що бачить лише Бог і знаємо ли-
ше ми самі. Ми не можемо бачити 
свій фасад, тому іноді до нас підхо-
дять інші люди й підправляють нас, 
щоб ми виглядали відповідно. Бо з 
боку краще видно фасад, ніж зсере-
дини. Але є й у нас внутрішній бік, 
який відомий лише нам. І ми пови-
нні самі дбати про те, щоб він був у 
порядку, тому що в духовному жит-
ті важливий як зовнішній, так і вну-
трішній складник людини.

Іноді люди кажуть, що дбати про 
зовнішній бік — це лицемірство, 
це те, що ми виставляємо напоказ, 
те, що не відповідає дійсності. Звіс-
но, іноді таке може бути. Але це не 
означає, що в нас не має бути від-
повідної зовнішньої сторони. Інколи 
люди, які дбають лише про внутріш-
ній бік, кажуть: «Ми духовні, нам 
нічого не треба, нам не важливо, 

що думають про нас люди. Зовніш-
нє нічого не вартує. Найголовніше 
в житті — Бог». Але слід зазначити, 
що саме наш  зовнішній бік розкри-
ває наш внутрішній стан. Зсередини 
все виходить назовні — ми відобра-
жаємо те, ким ми є в глибині свого 
єства. І люди таким чином бачать, 
ким ми є. Вони читають нас, дізна-
ються про нас не з того, ким ми є 
всередині, а з того, як ми це вияв-
ляємо зовні. Тому «отак ваше світло 
нехай світить перед людьми, щоб 
вони бачили ваші добрі діла, та про-
славляли Отця вашого, що на небі» 
(Мт.5:16).

Ми повинні жити  так, щоб люди 
бачили наші добрі діла, наше чисте 
та побожне життя — і через це бачи-
ли, ким ми є. Наш зовнішній бік — 
це фактор впливу на зовнішній світ, 
це фактор впливу на людей, які до-
вкола нас. І ці люди будуть прийма-
ти нас по тому, ким ми є ззовні, а 
потім вже будуть аналізувати те, що 
ми їм кажемо і ким ми є в сутності. 

За майже двадцять років служін-
ня в церкві мене ніхто ні разу не за-
питав: «А яка у вас освіта?» Але коли 
я починаю спілкуватися зі світськи-
ми людьми, то це одне з перших пи-
тань. «Та для чого мені та освіта? Я 
вісім класів закінчив  і досить. Я ду-
ховна людина — що мені ще тре-
ба?!» 

Я не маю на увазі, що ми повинні 
прагнути до того, щоб похизуватися 
чимось перед цим світом. Але ми 
повинні розуміти реалії суспільства, 
у якому живемо, і цим самим уосо-
бити Церкву в цілому, показати, ким 
ми є як християни, як люди віруючі, 
як люди, керовані Духом Святим. У 
нас повинен бути збалансованим як 
зовнішній, так і внутрішній фактор 
нашої особистості, тому що важли-
вий і один, і другий.

Якби ми ходили до дому молит-
ви, який чудово оздоблений зсере-
дини, але обдертий ззовні, напри-
клад, обмазаний глиною й соломою 
у 21 столітті, то люди сказали б: «Ну, 
з цими людьми щось ненормальне 
відбувається». І яку вагу мали б на-
ші слова: «Та ні, ви неправі, ви за-
йдіть спочатку всередину»? Люди 
спочатку оцінюють нас ззовні. Наше 
служіння спрямоване на людей, на 
суспільство, у якому ми живемо, то-
му ми повинні взяти на себе  відпо-

відальність, щоб мати світло всере-
дині себе й нести його назовні, щоб 
кожен у міру свого покликання та 
можливостей міг відповідати на по-
треби, ставши світлом і сіллю серед 
суспільства, у якому ми живемо.

Ні, я не закликаю, щоб ми дба-
ли тільки про приємний зовнішній 
вигляд, щоб ми були гарно одягне-
ні, щоб у нас були привабливі цер-
ковні споруди. Але це частина того, 
ким ми є. Ні, це не повинно бути са-
моціллю, але те, що ми робимо, за-
вжди буде свідчити людям, хто ми 
є. Наша сутність повинна відповіда-
ти тому, що ми демонструємо зовні. 
І наше завдання — знайти баланс 
між внутрішнім і зовнішнім, між 
тим, що знає лише Бог і я, і тим, що 
бачать у нас інші люди. 

Окрім того, що ми маємо нижню 
сторону, якою опираємося на осно-
ву, бічні сторони, які торкаються до 
інших каменів, маємо фасад і вну-
трішній бік, у нас є верхня сторона. 
І вона призначена для того, щоб на 
неї класти щось зверху. Я іноді ба-
чив лідерів, які аж ніяк не хочуть ко-
гось узяти собі на плечі. Вони всіх 
топчуть під ногами. Вони весь час 
хочуть пробратися якомога вище, 
щоб бути над усіма. Але чим вище 
піднімаєшся, тим болючішим буде 
падіння.

Треба розуміти, що в житі кожної 
людини настає час, коли потрібно 
стати основою для тих, хто буде до-
вершувати цю будову, для тих, хто 
буде вкладатися в стіну, щоб спо-
руда була більшою. І якщо ти духо-
вний і міцний камінь, то зможеш 
тримати на собі те навантаження, 
яке ляже на стіну після тебе. 

Хай Господь благословить вас, 
духовні батьки, бо вже настав час 
вам взяти на плечі молодих і сказа-
ти: «Я тебе буду носити, тебе буду 
просувати».  Тому що це та перспек-
тива, яку Бог передбачив для Церк-
ви. І зробити це ми маємо самі, бо 
коли нас хтось штовхає, притирає чи 
прилаштовує — це неприємно удві-
чі більше. 

Але Бог каже: «І самі, немов те 
каміння, будуйтеся в дім духовний», 
щоб ми могли звістити всьому світу, 
хто є наш Господь. 

Віктор ПАВЛОВСЬКИЙ,
єпископ, Молдова



Чому діти Божі інколи приносять 
проблеми?

Того вечора в 1992 році нас четверо було охре-
щено Святим Духом. Усе відбувалося в традиційній 
п’ятидесятницькій церкві під час звичної нам молитви. Я 
багато проповідую, навчаю у різних церквах. А ці люди не 
реалізувалися в служінні, одна навіть відійшла від церкви. 
Постає питання: чому в один і той же вечір, в одній і тій же 
церкві люди прийняли одного й того ж Духа, але напрям-
ки життя зовсім різні? Дехто каже: «Ну, то одному Бог дав 
особливе покликання». Але ж напрошується питання: «А 
що — іншим не дав?» 

Та й безліч інших питань постає стосовно цієї ситуації, і 
не на всі з них я можу відповісти. Проте мені здається, що 
відповідь на всі ці питання криється десь у глибині люд-
ської сутності. Людина — це настільки глибока й невивче-
на істота! Учені, які досліджують наш мозок, дивуються, 
наскільки складним є його механізм. То що вже тоді каза-
ти про нашу душу? Тому людину іноді дуже складно зро-
зуміти, як каже Писання: «Лукаве серце людини. Хто мо-
же його пізнати?» Але ми спробуємо проаналізувати деякі 
моменти, щоб зробити певні висновки й правильно спря-
мувати своє життя.

Пророк Ісая в притчі розкриває роздуми Бога щодо лю-
дини: «На плодючому версі гори виноградника мав був 
Мій Приятель. І обкопав Він його, й від каміння очистив 
його, і виноградом добірним його засадив... і чекав, що 
родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди!» (Іс.5:2). 



змінити дуже важко. Але характер 
— це те, що можна й потрібно змі-
нювати, формувати.

На формування характеру впли-
ває виховання. Тобто кожна люди-
на — це результат батьківського 
впливу. Ми передаємо своїм дітям 
те, ким є самі. І як стверджує одне 
англійське прислів’я: «Не виховуй-
те своїх дітей, вони все одно будуть 
схожими на вас. Тому перед тим, як 
братися за виховання дітей, вихо-
вайте самих себе».

Наші діти схожі на нас не лише 
зовні. Ми передаємо їм не лише 
наш темперамент, вони успадкову-
ють і наші поведінкові реакції, на-
ші слова й частину нашого характе-
ру — тобто душевний фактор. І тре-
ба бути пильними, щоб правильно 
формувати себе, а тоді вже своїх ді-
тей, щоб наш неправильно сформо-
ваний характер не став перепоною 
для плідного християнського життя.

Проте не слід забувати, що кож-
на людина — це індивідуум з пер-
сональними рисами. Якщо говори-
ти про фізичні особливості, то в усіх 
нас різні відбитки пальців, а також 
різна форма сітківки ока. Це неймо-
вірне чудо. Відповідно, ми можемо 
припустити, що й у душевному вимі-
рі є щось таке, чим ми відрізняємо-
ся від інших людей. Не раз нам до-
водилося спостерігати ситуацію, що 
батьки й увесь рід були не дуже хо-
рошими, а в них народжується якась 
особлива дитина. Або навпаки — і 
сім’я прекрасна, і рід хороший, а ди-
тина проблемна.

Проте найбільше, що впливає на 
характер людини, — це середовище, 
у якому вона перебуває. Наприклад, 
візьмемо дитину з джунглів і в ран-
ньому віці віддамо в заможну сім’ю 
в Нью-Йорк, а дитинку з Нью-Йорка 
— у джунглі. Звісно, що за двадцять 
років кожна з них перейме той стиль 
поведінки, манеру одягатися, їсти й 
таке інше, які були в тому середови-
щі, у якому зростала.

Тому ми, батьки, передусім у на-
ших сім’ях повинні створювати пра-
вильне середовище для формуван-
ня дітей, а також стежити за тим, 
які сторонні чинники впливають на 
розвиток їхнього характеру.

Отже, якщо в людини непра-
вильно сформований характер, і 
вона приходить із ним у церкву, то 

церква відчуває на собі негативний 
вплив цього. Безумовно, Бог дає 
відродження, дає благодать і свою 
милість для людини, але над своїм 
характером ми повинні працюва-
ти самі, інакше наш характер стане 
джерелом церковних проблем.

Друга причина того, що Божі дати 
є іноді проблемними людьми, — не-
правильне розуміння народження 
згори. У цьому контексті я хотів би за-
уважити кілька моментів. По-перше, 
народження згори автоматично не 
захищає християнина від гріха в май-
бутньому. У дитини Божої все одно 
залишається гріховна природна, яка 
може виявлятися. По-друге, сформо-
ваний характер залишається, і над 
ним треба працювати.

Народження згори — це неймо-
вірний духовний потенціал, який 
повинен впливати на гріховну при-
роду й процеси зміни характеру. Ми 
ж інколи вважаємо: народився зго-
ри — і всі проблеми відпали. Про-
ілюструвати ці слова хочу природ-
ним ростом і розвитком дитини. Як 
усім відомо, новонароджена дити-
на не ходить, не говорить, не може 
сама забезпечити своїх потреб. І ми 
повинні носити її, годувати, мити, 
одягати. І це закономірно. У неї є по-
тенціал для того, щоб змогти зроби-
ти це в майбутньому. Вона має ніж-
ки, ручки, очки, мозок, язик, але во-
на ще не вміє цього використовува-
ти. І цьому ніхто з нас не дивується. 

Тобто народження дає потенці-
ал для росту й розвитку, але сам ріст 
та розвиток — це процес, який по-
требує певного часу та зусиль. Так 
само й народження згори — це не 
кінцева точка, це старт, це потенціал 
для духовного зростання, це ресурс, 
який далі потрібно розвинути. Але, 
на жаль, іноді стається так, що люди 
отримують народження згори, але 
далі не розвиваються.

Народження згори будується на 
основі віри й покаяння. Тобто в само-
му народженні згори бере учать і Бо-
жественна сторона, і людська. Ми са-
мі себе згори народити не можемо. 
Нас відроджує Бог, Святий Дух. Але 
він народжує нас на основі нашої ві-
ри й покаяння. Боже Слово не велить: 
«Народися згори!» Звернення до лю-
дини звучить так: «Повірте й покай-
теся!» І це значить, що ми маємо всі 
можливості для того, щоб це зробити.

Тоді ставить Господь запитання: 
«Що ще можна вчинити було для 
Мого виноградника, але Я не зробив 
того в ньому? Чому Я чекав, що роди-
тиме він виноград, а він уродив дикі 
ягоди?» (Іс.5:4). Тобто цей хід подій 
навіть Богові видається нелогічним. 
І Він задумується, чому так відбува-
ється.

Якби там не було сказано, що ви-
ноградник засаджено добірним ви-
ноградом, то ми одразу б знайшли 
причину — що посіяв, те й пожав. 
Проте посаджене було добірним, 
доглянутим. З боку Бога зроблено 
все, що треба, але результату немає. 
Чому?

Проведемо паралель із сього-
денням. Ось чоловік — увірував, по-
каявся, народжений згори, хреще-
ний Духом Святим, прийняв водне 
хрещення і став законним членом 
місцевої громади. Що йому ще по-
трібно для успішного духовного 
життя, для плідного служіння, для 
принесення хорошого результату? 
Звісно, можна ще багато чого дода-
ти, проте мені видається, що всього 
перерахованого повністю достат-
ньо. То ж чому тоді, коли все це в 
нас є, ми іноді не бачимо тих до-
брих плодів?

Я наведу деякі причини цього і 
хотів би, щоб кожен із нас просте-
жив за своїм життям і зробив пра-
вильні висновки для себе. 

Першою причиною того, чому 
християни не живуть плідним жит-
тям, а приносять проблеми, я б на-
звав неправильно сформований 
характер.

Кожен із нас приходить до Бога з 
певним характером, який часто, на 
жаль, уже буває неправильно сфор-
мованим. Ми народжуємося людь-
ми (тобто народження дає нам люд-
ську природу), проте як особистість 
ми формуємося протягом життя. І 
від того, які чинники впливають на 
нас, залежить те, якою особистістю 
ми станемо. 

Іноді ми плутаємо характер із 
темпераментом. Проте темпера-
мент — це тільки чаша, а характер 
— це те, що в неї налите. Тому не-
правильно виправдовуватися сло-
вами: «Вибачте, у мене такий харак-
тер». Темперамент — це елемент 
природи людини, те, що закладене 
в нас і передане від батьків, і його 



Але чому іноді в наших церквах 
ми бачимо проблему або такі речі, 
які важко пояснити та яких би не ма-
ло бути серед нас? Здавалося б, і по-
каялися, і хрещення прийняли, і Бі-
блію читають, і моляться, але вчин-
ки їхні та їхня поведінка іноді просто 
немислимі. І деякі відомі в євангель-
ському середовищі проповідники 
припускають, що такі люди не на-
родилися згори. У цьому може бути 
причина, тому що людина не може 
духовно розвиватися, якщо вона не 
народилася. Але я маю трохи іншу 
думку, пояснюючи таке явище зу-
пинкою духовного росту людини. 
Вважаю, що більшість християн із 
наших церков усе ж отримали наро-
дження згори, проте не взяли на се-
бе відповідальності за своє подаль-
ше становлення.

Зміна характеру — це перша 
ознака народженої згори людини. 
Якщо людина починає змінювати-
ся, тобто була однією, але поступово 
стає іншою, це свідчить, що відбуло-
ся народження згори. Коли змін не-
має, виникає безліч запитань до цієї 
людини.

Є й такі випадки, що людина 
справді щиро прийшла до Бога, отри-
мала народження згори, пережила 
Божу благодать, але є якісь пробле-
ми з минулого, які їй потрібно ви-
рішити. Це може бути пов’язане з 
окультною практикою чи з серйозни-
ми гріхами, які міцно тримають лю-
дину. Тут уже треба аналізувати ситу-
ацію індивідуально. І однією з ознак, 
яка свідчить, що слід звернутися за 
допомогою до служителя, є те, що 
ви не маєте логічної відповіді на те, 
чому з вами відбуваються якісь не-
гативні речі. Здавалося б, ви вірую-
чий, пережили Божу благодать, але 
не можете зрозуміти, чому те чи інше 
приходить у ваше життя. Причиною 
цього, як уже було зазначено, може 
бути щось нерозв’язане в минулому, 
від чого ви повинні звільнитися, щоб 
у майбутньому це не руйнувало вас, 
ваших стосунків з Богом і ближніми.

Третьою причиною, якої вже ми 
трохи торкнулися, є відсутність ду-
ховного росту або процесу освя-
чення. Духовний ріст — це зміна 
вчинків нашої тілесної природи на 
плід Духа. Тобто якщо людина при-
йшла в церкву сердитою й гордою, 
вона з часом учиться смиренню, ла-

гідності. Але цей процес повинен 
мати допоміжні фактори. Один із 
них — побудова тісних стосунків із 
Богом і особисте переживання Йо-
го присутності. Без цього в нашому 
житті з нами буде складно й у нас 
будуть проблеми з освяченням і ду-
ховним ростом. Ми будемо відвід-
увати зібрання, але не будемо змі-
нюватися в образ Христа й зростати 
духовно. 

Тому я раджу всім словами царя 
Давида: «Скуштуйте і побачте, який 
добрий Господь!» (Пс.34:9). Якщо 
я вам буду пояснювати, яке смачне 
яблуко, але ви його ніколи не про-
бували, ви не зможете цього зрозу-
міти. Так само, якщо пастор вам бу-
де пояснювати щось, чого ви не пе-
режили особисто, ви не зрозумієте 
цього. І, на жаль, з цим є проблеми 
тепер. Ми скоріше вмикаємо відео, 
щось дивимося, шукаємо якогось 
особливого відкриття зі сторони, але 
чомусь нехтуємо особистими пошу-
ками єднання з Богом. І це діє про-
ти нас. Нашим батькам у цьому пла-
ні було простіше, бо вони не мали 
такого доступу до інформації, тому 
змушені були шукати Бога й відпові-
дей особисто від Нього. Також у них 
був стимулюючий фактор — пере-
слідування. А нам нині потрібно до-
кладати більше сили волі, щоб буду-
вати тісні стосунки з Богом. 

Наступний крок, який сприяє ду-
ховному росту, — перебування у 
правильному оточенні. Коли ми гор-
немося до церкви, до спілкування 
з побожними людьми, це впливає 
на наш духовний розвиток. У фізич-
ному плані ми — те, що їмо. Так са-
мо й у плані духовному: ми — ті, з 
ким спілкуємося, і ті, чим насичуємо 
свою душу.

Тому останнє, що я хотів би за-
значити в цьому контексті, — питан-
ня цінності Слова Божого й здоро-
вого євангельського вчення. Колись 
люди переписували Біблію від руки, 
передавали один одному, а тепер 
Біблія з нами 24 години на добу в на-
ших телефонах. Та чи приділяємо ми 
достатньо часу для її дослідження? 
А це впливає на наш духовний ріст.

Ще одна причина того, чому хрис-
тияни стають проблемними людьми 
в церкві, — перебування не на своє-
му місці або невиконання того по-
кликання, яке передбачив для цієї 

людини Сам Бог. Часто наші служите-
лі можуть бути скрізь, але не в церкві. 
І це природно, бо їм треба сім’ю году-
вати. А церква не готова підтримати 
людину, яка б мала присвятити осно-
вну частину свого часу для неї. Тому 
ми не повинні боятися надати гідне 
забезпечення своїм пасторам, щоб 
вони мали багато часу для роботи з 
людьми, щоб допомогти кожному 
знайти своє місце в церкві.

Бог мудро розпорядився, коли 
розділяв землю між племенами Із-
раїлю. Плем’я Левія — покоління 
священиків — не отримало землі. 
На той час відсутність землі означа-
ла відсутність засобів для існування. 
І от питання: як же житиме цілий рід 
— десятки тисяч людей? І Господь 
тут дає мудрий принцип десятини, 
завдяки якому інші племена були 
зобов’язані забезпечувати рід Левія, 
яке має стояти перед Богом за свій 
народ. Відповідно, всім племенам 
залишалося дев’ять десятих їхнього 
доходу, левити ж отримували два-
надцять десятих. Бог їх не зробив 
олігархами, проте дав їм трохи біль-
ше, щоб вони могли весь свій час 
присвятити служінню Богові та Його 
народові. І цей принцип підтримує 
апостол Павло, який говорить про 
те, що Господь наказав проповідни-
кам Євангелії жити з Євангелії (див. 
1Кор.9:14). 

Але я хотів би навести ще один 
приклад. Коли нам потрібна опера-
ція — кого ми шукаємо? Звісно, хо-
рошого хірурга. Якщо ж зламався 
наш автомобіль — то хорошого май-
стра. Але що буде, як ми поставимо 
хірурга ремонтувати авто, а авто-
слюсаря робити операцію? Звісно, 
це приведе до плачевних результа-
тів. Ці люди професіонали у своїй 
сфері. Але, будучи хорошими людь-
ми й хорошим спеціалістами, вони 
стали поганими лише через те, що 
взялися не за свою справу.

Так само й у духовному житті: як-
що взяти мудрого й талановитого 
брата, який має здібності в тій чи ін-
шій сфері, й дати йому обов’язки, ви-
конувати яких він не має покликання, 
ми скомпрометуємо його, бо цей чо-
ловік, звісно ж, у чомусь не дотягне. 
Тому дуже важливо допомогти кож-
ній людині знайти своє місце в Тілі 
Христовому, щоб вона могла реалі-
зуватися в тому, що Бог передбачив 



для неї і до чого Він дав їй здібності. 
Апостол Павло не раз окреслює 

різні дари й спонукує людей роби-
ти те, до чого вони покликані: «Ми 
маємо різні дари, згідно з благодат-
тю, даною нам: коли пророцтво — 
то виконуй його в міру віри, а коли 
служіння — будь на служіння, коли 
вчитель — на навчання, коли втіши-
тель — на потішання, хто подає — у 
простоті, хто головує — то з пильніс-
тю, хто милосердствує — то з приві-
тністю!» (Рим.12:6-8).

Часто ми намагаємося нав’язати 
людям те, до чого вони не поклика-
ні. Я став проповідувати з 14 років. 
Моєму синові тепер 14. І хоча я лю-
блю свого синочка й дякую Богові 
за нього, проте, дивлячись на ньо-
го, бачу, що в нього поки що немає 
тяги до проповідництва. Я не знаю, 
може, колись він і стане проповід-
ником, проте, якщо Бог моєму сино-
ві не дасть того дару, я буду непра-
вим, коли змушуватиму його робити 
те, що роблю сам і що подобається 
мені, тому що своїми проповідями 
він буде лише мучити самого себе й 
церкву. Бог дає дари людям, і ми по-
винні кожен для себе зрозуміти, до 
чого Бог кличе нас.

Наприклад, ти можеш мати дар 
подавання. Відповідно, ти матимеш 
здібність заробляти гроші, щоб мати 
що подавати. Але в цьому разі ти по-
винен прийти до розуміння, що по-
давати ти маєш не десятину і, може, 
навіть не двадцять відсотків. Це мо-
же бути значно більша сума. Ти по-
винен сам отримати відчуття й розу-
міння, скільки тобі потрібно для за-
доволення власних потреб, щоб не 
вдаватися до надміру, а скільки ти 
повинен віддати для розвитку слу-
жіння, тому що Бог поставив тебе 
для того, щоб твій бізнес служив для 
розвитку церкви. А твоє служіння — 
подавати в простоті. Це не означає, 
що якщо ти дав гроші, то повинен 
сидіти на першому ряду й впливати 
на все, що відбувається в церкві. Для 
цього Бог поставив інших людей, а 
тобі дав завдання жертвувати. І твоя 
місія — тихенько віддати і йти далі 
заробляти, щоб покрити інші потре-
би, бо це твоє покликання.

Я чув історію про одного брата, 
який, навернувшись до Бога, став 
проповідувати, відвідувати єванге-
лізації, але згодом відчув, що йому 

це не вдається. А в нього був бізнес, 
і він став багато часу приділяти його 
розвитку. Брати, помітивши, що цей 
чоловік охолов до тих «правильних» 
справ, які робив раніше, прийшли, 
щоб його напоумити. А він каже до 
них: «Я цілодобово проповідую Єва-
неглію». — «Як це?» — здивувалися 
ті. — «Я підтримую двох місіонерів. 
Один — у Європі, а другий — у Ла-
тинській Америці. І поки один спить, 
інший проповідує, а потім навпаки. 
А для цього я мушу більше вклада-
тися в ту справу, яка мені вдається, 
щоб вони були забезпечені й мали 
змогу служити своїм даром».

Нам же часто здається, що слу-
жити ми можемо лише тоді, коли 
стоїмо за кафедрою. І, маючи таку 
думку, ті, хто має дар подавання, 
можуть зловживати цим, навіть не 
даючи десятини, а лише збагачую-
чись самі. Такі люди, будучи нена-
вченими, часто просто сидять в хорі 
й тішаться, що цим служать Богові.

У вчителя Бог запитає, як він 
учить, у служителя — як служить, у 
того, хто милосердствує, — як мило-

сердствує, а з того, хто подає, — як 
подає. Скільки в наших церквах лю-
дей, які не знайшли свого покликан-
ня, свого дару, тільки тому, що вва-
жають, що служіння — це лише в 
церкві на сцені! На сцені мають бути 
лише ті, хто мають дар для цього, а 
служити Богові мають усі.

Ми часто фокусуємося на тому, 
щоб привести своє життя до нор-
мального людського рівня. Ми про-
сто вирішуємо повсякденні пробле-
ми, а не намагаємося реалізувати 
Божий задум. Служителі ж свою пра-
цю зводять до обслуговування дітей 
Божих, втішаючи та підбадьорюючи 
їх, відводячи від гріха, а не спрямо-
вуючи на служіння. І зрештою ці діти 
так і залишаються дітьми, хоча за ві-
ком вже мали б бути на зовсім іншо-
му рівні. Тому запалімося ревністю 
до Божого діла, шукаймо близьких 
стосунків із Богом, через які Він від-
криє нам, хто ми в Богові й чим мо-
жемо служити для Його слави.

Василь ПОПУДНИК

Знайди своє місце!
Майже кожен християнин може сказати: «Я — Господній. Хочу відда-

тися Йому повністю! Хочу робити щось для Господа!»
— А що можете?
— Що можемо? Що ж ми можемо... Та що скажете, те й можемо!
— Ну, добре. А чи можете залишити життя своє, більш ніж на «два дні 

шляху» і піти за Господом?
— Це як?
— А ось так: ви ходите на роботу, а до «Господа» приходите або після 

роботи, або у вихідні. А ось якщо треба буде, щоб Ви сходили кудись «для 
Господа» більш ніж на «два дні шляху», зможете?

— Ой, ні: у мене сім’я, діти, пенсія «на носі», жахливо злий роботода-
вець! Щось інше — можу, а це — ні.

— Добре, а чи можете, якщо тоне корабель, раптом стати величезною 
живою «латкою»? Тобто: бути там, де зараз найбільш потрібно.

— Це як?
— Важко передбачити: іноді стояти по пояс у крижаній воді, часто у 

темряві. І навіть не знати, чи прийде підмога і, якщо прийде, то коли. І, 
якщо прийде, то знову ж — невідомо, чи звільнять Вас? Може, так і дове-
деться стояти разом із підмогою далі, чекаючи ще чогось...

— Ой... боюся, що не зможу я: у мене — сім’я, діти. Та й у віці вже я: 
не знаю, чи вистою...

Так, це важко. Для багатьох — реально нестерпно.
І Господь, знаючи нас, на багатьох і не розраховує.
Є одиниці. І вони — вже на своїх місцях.
А решта?...

Уривок, автор невідомий



Перш ніж говорити про бачення, хочу дати визна-
чення, що я маю на увазі під цим поняттям. Бачення — 
це розуміння волі Божої щодо нашого життя в загаль-
них рисах. Мойсей отримав бачення вивести народ 
Божий з Єгипту. Він не мав покрокового розуміння, 
що, як і коли має робити. Проте він бачив загальний 
напрямок, і, звершуючи певні кроки та стикаючись із 
труднощами, він отримував настанови від Бога й від-
криття щодо того, як далі вести народ.

Як отримати бачення 
від Бога?

Ростислав МУРАХ



Кожен із нас повинен отрима-
ти таке бачення щодо свого життя 
та служіння, щоб звершити те, що 
Бог призначив для нас. У грецькій 
мові є слово «хамартіо», що озна-
чає «гріх», проте це слово також ви-
користовувалося під час навчання 
лучників, якщо стрілець із лука не 
потравляв у ціль. Так само і в житті 
християнина — не потрапити в ціль, 
не виконати свого призначення — 
це гріх. Апостол Павло каже: «Отож, 
хто знає, як чинити добро, та не чи-
нить, той має гріх!» (Як. 4:7). Тобто 
ми повинні кожен для себе отрима-
ти розуміння: що можу зробити в 
служінні Богові особисто я?

Загальна Божа воля для христи-
ян міститься у великому дорученні: 
«Ідіть по цілому світові, та всьому 
створінню Євангелію проповідуйте! 
Хто увірує й охриститься — буде спа-
сений, а хто не ввірує —засуджений 
буде» (Мт.16:15-16). Але в цій за-
гальній Божій волі щодо нас є пер-
сональна Божа воля для твого й мо-
го життя. Наприклад, персональ-
ною ділянкою праці апостола Петра 
був не весь світ, а лише євреї. І він 
покрив цей сегмент своєю пропо-
віддю. А Павла Бог послав до поган 
— і він покрив цей сегмент, рухаю-
чись у напрямку до Європи.

Так і тепер: хтось може профі-
нансувати — і це буде його частка в 
служінні, хтось послужить автомобі-
лем, хтось приготує їжу, хтось буде 
безпосередньо працювати з людь-
ми, хтось готуватиме служителів.

Без бачення Церква, служіння 
й усе наше життя будуть нагадува-
ти  рух по колу. Часто ми плануємо 
певну роботу, певні заходи, але ми 
повинні передусім бачити й плану-
вати кінцевий результат, те, що ми 
хочемо отримати на виході, бо це 
визначає нашу нагороду. Бути за-
йнятим — нескладно. Важливо бути 
ефективним. Бог, вивівши євреїв із 
Єгипту, провадив їх в обітовану зем-
лю. Та побачивши цю землю, біль-
шість із розвідників сказали: «Ні, ми 
не зможемо її отримати. Там велет-
ні, сильні люди, яких ми не здолає-
мо». І це призвело до того, що во-
ни сорок років ходили «по колу», 
навколо тої цілі, яку Бог призначив 
для них.  Вони не стояли на місці: то 
знімали палатки, то знову їх розкла-
дали, так само зі скинією, — тобто 

вони були задіяні, але рухалися не 
туди, куди хотів Бог. Так само й нам 
замало просто мати щорічний план 
заходів і втілювати їх. Нам потрібно 
розуміти, для чого ми робимо всі ці 
кроки.

Тому нам життєво необхідно ма-
ти Боже бачення, Божу ціль, розу-
міти Його волю щодо нас. Ще на-
віть не будучи старшим пресвітером 
Хмельницької області, я відчув у 
серці бажання, щоб у кожному на-
селеному пункті нашої області була 
євангельська церква. Звісно, ця ціль 
об’ємна, тому я розбив її на кон-
кретні великі завдання, першим із 
яких є утворити церкви в кожному 
райцентрі. Як старший пресвітер, я 
не бігаю від райцентру до райцен-
тру, проводячи євангелізації. Але я 
поступово спрямовую свої зусилля 
й зусилля інших людей на реаліза-
цію цієї мети. Коли я став старшим 
служителем області, то у дев’яти 
райцентрах не було наших церков. 
Я дякую Богові за «Голос надії», за 
«Добрий самарянин», за церкву 
міста Вараша та інші церкви й окре-
мих людей, які долучилися до реа-
лізації цього бачення, і нині вже в 
трьох із цих райцентрів є церкви. У 
четвертому райцентрі нам вдало-
ся врятувати «вмираючу» церкву, у 
якій із 50 членів стало 12. Туди при-
їхали, так би мовити, новобранці з 
Горохова, що на Волині, які тільки 
рік як прийняли хрещення й закін-
чили тримісячні місіонерські курси. 
І цього року вперше за десять років 
у тій церкві було проведено водне 
хрещення.

Мати певну ціль не означає день 
і ніч займатися тільки цим. А озна-
чає — мати це в серці й спрямувати 
свої зусилля в цьому напрямку, вмі-
ти сказати іншим те, чого ми хоче-
мо, і долучити їх до цього. І дійсно 
значима ціль, дійсно значиме ба-
чення, яке походить від Бога, запа-
люватиме інших людей.

Дуже важливо молитовно шу-
кати від Бога бачення для нашого 
життя, проте бачення майбутнього 
пов’язане з усвідомленням ниніш-
ньої ситуації. Тому важливо поба-
чити стан справ таким, який він є, 
а не таким, як би нам хотілося. На-
приклад, у Європі тепер різко ско-
ротилася кількість церков, вони 
об’єднуються, щоб мати змогу опла-

тити приміщення. І сталося це тому, 
що вони чомусь втратили ціле поко-
ління, яке не змогло реалізуватися 
в церкві й служінні. Ви думаєте, що 
ці церкви були гірші від наших? Ни-
ні в нас також близько 40% дітей із 
віруючих сімей відходять від церк-
ви. Лише півтора відсотка з опита-
них молодих людей на одній із кон-
ференцій для молоді хотіли б стати 
пасторами. І не всі вони стануть ни-
ми, тому що коли перед ними поста-
не реальна відповідальність — ще 
багато хто відсіється. Щодо цієї си-
туації ми часто можемо почути: «Бог 
знайде людину, Бог поставить. Дух 
Святий проведе». Але Дух Святий у 
свій час говорив і до європейських 
церков, Бог вів їх і потужно викорис-
товував, але чогось вони не почули 
й чогось не втілили. Я на власні очі 
в місті Вісбаден бачив приміщен-
ня церкви, яке продається за 1 єв-
ро за умови, якщо не буде змінене 
його цільове призначення і воно бу-
де відремонтоване. Але ця велична 
споруда за 1 євро тривалий час ли-
шається нічийною. І це в країні, яка 
породила Реформацію. А скільки мі-
сіонерів дала Англія! А нині вони са-
мі потребують духовної підтримки. 
Ви думаєте, що Дух Святий їх не вів? 
Вів, але справа в тому, що в якусь 
мить вони перестали чути Його й ру-
хатися по-своєму.

Бог не змушує силою нас щось 
робити. Дух Святий не ламає нас. 
Тому, використовуючи цей історич-
ний досвід, ми можемо зробити для 
себе певні висновки. Не треба при-
криватися стандартними фразами: 
«Дух Святий відкриє, Дух Святий по-
веде». Дух Святий відкриває й веде 
різноманітними способами. Дуже 
часто ми обмежуємо дію Духа Свя-
того лише пророцтвами, видіннями, 
різними мовами й кількома іншими 
духовними дарами. Бог говорив і 
через засухи, і через ворогів, і через 
війни. А ми, говорячи, що все зро-
бить Дух Святий, приховуємо свою 
бездіяльність та байдужість. 

Пророк Аввакум каже: «І я став 
на сторожу свою. Послухаю: що ска-
же Господь в мені». Я вважаю, що 
кожен із нас має необхідність у ти-
хому молитовному часі, проведено-
му з Богом. А часто я стикаюся з тим, 
що думки відволікають мене від ці-
єї тиші. І бувають такі ранки, коли, 



прокидаючись, не знаєш, який день 
і куди треба бігти. Але ми не повинні 
втрачати цього моменту — «я став 
на сторожу свою». Бо скільки разів 
Дух Святий говорить щось, показує і 
направляє, але ми не можемо почу-
ти Його, бо зайняті процесом, захо-
плені динамікою життя чи служіння. 
Я був на одній звітній конференції, 
де пастор, звітуючи, наводив циф-
ри, скільки він кілометрів проїхав, 
скільки годин був за кермом, що 
мало б свідчити про його неймовір-
ну зайнятість. Але немає проблем із 
тим, щоб бути зайнятим. Наше за-
вдання — бути ефективним.

Інколи набагато важливішою 
є просто розмова з людиною, ніж 
масштабна євангелізація. Цього 
року я був у США, і там в одній із 
церков мене знайшов один чоло-
вік. З ним до того я спілкувався ли-
ше один раз. Він десь відшукав мій 
номер і зателефонував мені в най-
більш критичний момент свого жит-
тя. Я про це не знав, але вислухав 
його, дав йому пораду. Він попла-
кав, поділився болем. Я спрямував 
його до служителя. І от, вдруге спіл-
куючись із ним, почув такі слова: 
«Якби ти мене тоді не вислухав і не 
дав поради, я б покотився далеко у 
світ. Ця розмова була маленьким, 
але необхідним поштовхом, який 
спрямував мене в бік церкви. Тепер 
у мене дружина, дитина, служіння 
молодіжного пастора, бізнес». 

У Колорадо є великий гірський 
хребет. Уявіть, що на його вершині 
є маленька краплинка води. Вітер зі 
сходу здмухне її на сантиметр на за-
хід —  і вона потрапить у Тихий оке-
ан, протилежний вітер — на санти-
метр на схід — і вона впаде в Атлан-
тичний океан. Між цими океанами 
5 тис. км, але на початку все вирішує 
один сантиметр. Іноді одна бесіда, 
один телефонний дзвінок — і доля 
врятована.

Загальне бачення для всіх хрис-
тиян — приводити людей до Бога. 
Щоб мати змогу робити це, потріб-
но знати потреби людини, якій ми 
говоримо про Бога. Візьмімо серед-
ньостатистичного чоловіка. Йому 36 
років, він сім’янин, у нього двоє ді-
тей. Що його турбує? Що цікавить? 
Звісно, він хоче мати змогу забез-
печувати сім’ю. Для нього важливи-
ми є здоров’я, освіта дітей, дружба 

і взаємостосунки з іншими людь-
ми. Він думає про розваги та відпо-
чинок. І цей перелік можна було б 
продовжити. Усе це загальнолюд-
ські нормальні питання, які є важли-
ві для багатьох. Фактично, усі ці по-
треби актуальні й для народженого 
згори християнина. Тільки до всьо-
го цього в нього додаються стосун-
ки з Богом, служіння, церква. Проте 
спільного в нас дуже багато. І кожна 
з цих людських потреб є тією сфе-
рою, де ми як люди віруючі,можемо 
«закинути гачок». А ми часто йдемо 
до невіруючих людей, кажучи: «А 
ми вам пісеньку заспіваємо». Я не 
проти пісень, не проти загальних 
євангелізацій, але це одна з можли-
востей привести людину до Бога. Є 
безліч інших питань у житті людей, 
які потребують відповідей. І ми як 
церква можемо стати цією відповід-
дю.

Проте 90% питань, які обгово-
рюються на церковних радах,  сто-
суються утримання дому молитви, 
дисципліни й внутрішнього укладу 
церкви, і лише 10% — спасіння лю-
дей. І відповідно, церква не зрос-
тає кількісно й не реалізовує свого 
потенціалу для євангелізації. У нас 
є великі можливості для служіння 
людям і є великий резерв людей, 
які можуть служити. Для цього їх по-
трібно скерувати, давши відповідне 
бачення.

Я закликаю вас замислитися над 
тим, як стати відповіддю на потре-
би людей, які не знають Бога, так, 
щоб привести їх до Господа. Мож-
ливо, ви можете бути відповіддю 
для них у сфері освіти та виховання 
дітей, можливо, у сферах здоров’я, 
матеріального забезпечення, друж-
би та спілкування. Просіть у Бога 
бачення, як ви можете послужи-
ти людям. Ми, церква, — даятелі в 
цьому суспільстві. Ми звикли про-
сто просити людей прийти в церк-
ву: «Прийдіть, ну прийдіть до нас…» 
Але ми повинні показати людям, що 
в нас є відповідь на їхні питання, у 
нас є підтримка, у нас є допомога, 
у нас є любов. Ми повинні не про-
сто перебувати в такому локально-
му сере до вищі, не просто варитися 
у власному соку. Ми повинні йти в 
цей світ. Але для того, щоб йти туди, 
ми повинні мати відповіді для цього 
світу. Люди повинні бачити в нас Бо-

га, Його любов і підтримку.
Бачення, отримане від Бога, 

зміцнює наш моральний  стан. Ми 
не маємо часу думати про те, що 
відводить нас від Бога. Ми концен-
труємося на тому, щоб виконати те, 
що Бог хоче від нас. Ми не одразу 
досягаємо успіху в тій чи іншій спра-
ві, і якщо перед нами є тільки кон-
кретна справа, ми можемо розча-
ровуватися після декількох невдач. 
Якщо ж перед нами є бачення, ми 
більш широко дивимося на ситуа-
цію. Наприклад, я вже говорив про 
своє бачення церкви в кожному на-
селеному пункті. Але за десять ро-
ків служіння нам вдалося відкрити 
церкви лише в трьох райцентрах. 
Ще у двох працюють місіонери — і, 
думаю, наступного року там будуть 
зареєстровані церкви. Здавалося б, 
це небагато. Але, маючи більш ши-
роке бачення, я розумію, що ми ру-
хаємося в правильному напрямку й 
маємо успіх у цьому. А в людей, які 
не мають цього бачення, можуть бу-
ти хороші починання, хороші ідеї, 
але згодом руки опускаються, ко-
ли не видно конкретного результа-
ту одразу. Якщо ж ви знаєте,  куди 
йдете, то навіть якщо ви ще туди не 
дійшли, то, озирнувшись назад, ба-
чите, що пройшли вже досить ба-
гато — і бажана ціль стала набага-
то ближчою. Тому, якщо у вас щось 
не вийшло, працюйте. Це дає вам 
додатковий досвід. Коли до Тома-
са Едісона підійшли його співробіт-
ники й сказали: «Ми вже провели 
1800 дослідів, але лампочка так і не 
загорілася. Може, вже досить», то 
він відповів їм: «Ви що, продовжуй-
мо працю. Ми попереду всіх аж на 
1800 дослідів». І, провівши понад 
2400 дослідів, вони досягнули ре-
зультату, який тепер для нас є таким 
очевидним і звичним. 

Уолт Дісней, засновник Дісней-
ленду, обійшов 355 банків, і ніхто з 
них не хотів дати йому кредит для 
відкриття парку розваг. У 356 банку 
оцінили його ідею й дали йому по-
зику. І коли губернатор на відкрит-
ті цього парку підійшов до дружини 
Діснея, який на той час уже помер, 
то сказав: «Як жаль, що Уолт цього 
не бачить». Вона ж спокійно відпо-
віла йому: «А він все це вже бачив». 

Бачення — це не те, що ми мо-
жемо реально споглядати. Бачення 



— це те, що бачить наш розум і сер-
це ще тоді, коли його немає. Тому 
нам дуже важливо мати це бачення, 
щоб мати змогу в житті зосереди-
тися на тому, що справді важливо. 
Є дуже багато справ у нашому житті 
насправді не важливих. Але вони є 
кричущими. Часто ми стикаємося з 
тим, що нам телефонують і просять 
щось зробити. І ми спішимо, відкла-
даємо все, щоб вирішити щось, що є 
нібито надзвичайно важливим. Але 
справді важливі справи — тихі, а ми 
ж часто зосереджуємося на кричу-
щих. І якщо ми не маємо бачення в 
житті, то до важливих справ у нас не 
доходять руки, бо ми перебуваємо 
під гнітом термінових справ.

Христос, висячи на хресті, каже: 
«Звершилося!» Хіба всі люди зціли-
лися, хіба всі пізнали Бога, хіба всі 
почули про Христа? Ні, але Він ви-
конав те, до чого був покликаний, 
зробив те, для чого прийшов на цю 
землю, здійснив те, чого, окрім Ньо-
го, ніхто інший не міг би здійсни-
ти, — дарував спасіння усім людям, 
заплативши за наші гріхи Своєю 
кров’ю. Залишилося безліч недоро-
блених справ, але це вже були спра-
ви учнів та інших Христових послі-
довників. І дотепер справа, почата 
Христом, звершується по всій землі.

Зробити важливе — це не 
обов’язково означає зробити щось 
тяжке й багато. Зробити важливе 
— означає зробити те, що хоче Бог. 
Важливим для нас є те, що без нас 
ніхто не зробить. Таким є спілкуван-
ня з Богом у молитві та перебування 
у Його Слові. Ніхто нас не замінить 
як батька для дітей чи чоловіка для 
дружини. Та й у Церкві, у служінні є 
деякі питання, які можемо й пови-
нні зробити лише ми. І наше завдан-
ня — виявити напрямок, у якому ми 
повинні рухатися, щоб виконати ці 
найважливіші цілі. Маючи певне ба-
чення, ми зможемо шукати тих, ко-
му можна доручити ту чи іншу спра-
ву. За нами постане армія співпра-
цівників. Наприклад, щоб утриму-
вати християнську загальноосвітню 
школу в Хмельницькому, щоміся-
ця нам потрібно 140 тис. грн. Наша 
церква на даний час налічує 106 
членів, і ми не маємо таких грошей. 
Максимум, що ми можемо взяти з 
церкви, то 12 тис. грн. 27% дітей, які 
тут навчаються, не мають змоги пла-

тити за навчання, бо це діти з різни-
ми відхиленням або з діти з малоза-
безпечених сімей. Та ось одного ра-
зу до мене телефонує бізнесмен, з 
якими ми розмовляли напередодні, 
і пропонує взяти на підтримку двох 
учнів-інвалідів. Я навіть не просив 
його, але він побачив важливість ці-
єї праці.

Тобто, якщо ти маєш бачення і ді-
лишся ним з іншими, вони також за-
палюються цим і хочуть долучитися 
до твоєї праці. Інколи нічого навіть 
не треба просити — просто знахо-
дяться люди, які кажуть: «Я також 
хочу стати частиною цього бачен-
ня».

Звісно, не завжди буде легко й 
просто, бо ми взяли на себе певну 
відповідальність. Проте зазвичай 
ми втомлюємося не від конкрет-
ної праці, а від суєти, від відсутнос-
ті цілеспрямованого руху. Якщо ж я 
маю певну мету, певне бачення, то 
не раз, озираючись назад, розумію, 
що таки справді ярмо Христове лю-
бе й тягар Його легкий. Ярмо — це 
нелегко, а саме слово «тягар» гово-
рить про себе, проте коли ти взяв на 
себе тягар Божої відповідальності, 
Він дає втіху й задоволення від зро-
бленої роботи.

Тож якщо ви хочете бачити чуде-
са Божі у своєму житті — служіть! 
Бачення, яке дає Бог, завжди біль-
ше за наші сили та можливості. Але 
Бог каже: «Я з тобою!» І цього до-
статньо. Відчуття Божої присутності 
в житті — це неймовірне чудо. Це 
заохочує до праці, до звершень для 
Божої слави.

Наявність бачення звужує на-
прямки нашого служіння. Часто ті 
люди в церкві, які служать, стика-
ються з проблемою багатовектор-
ності праці. Вони змушені працю-
вати в різних сферах. Пам’ятаєте, 
як Ісуса хотіли зробити царем. Це 
ж непогано було б. Але Він сказав, 
що не для цього прийшов у цей світ. 
Нам також іноді підкидають без-
ліч проектів, нав’язують безліч слу-
жінь. Проте не за кожне з них тре-
ба братися. Треба знайти те, у якому 
Бог хоче тебе бачити. Тоді ти будеш 
успішним і задоволеним, навіть як 
праця буде вимагати великих затрат 
та зусиль.

Тобто наявність цілі допомагає 
фільтрувати ідеї й відкидати друго-

рядні, хай навіть дуже цікаві й важ-
ливі, заради головних. Якщо ти пе-
ребуваєш не на своєму місці, то бу-
деш постійно перебувати в напрузі 
й переживатимеш розчарування.

Божий Дух — це дух порядку. Як-
що у вашому житті та служінні не-
має порядку, не слід прикриватися 
словами, що Святий Дух проведе. 
Святий Дух відкриває кожній люди-
ні її місце в служінні, і хоче бачити її 
саме там. Він хоче, щоб кожен знав 
своє місце і знав, що він робить.

Мати Боже бачення потрібно ще 
й для того, щоб мати змогу впливати 
на молоде покоління. Раніше відмін-
ність між поколіннями була поміт-
ною, коли різниця між ними склада-
ла 11 років, тепер це 7 років. І якщо 
ми не матимемо від Бога бачення, то 
не зможемо зрозуміти один одного. 
А якщо ми далі продовжуватимемо 
розповідати про те, як Бог діяв че-
рез наших дідів та батьків, то наше 
покоління їм запам’ятається як те, 
що переповідає Божі чудеса. Ми не 
зможемо явити їм Божої дії, якщо не 
увійдемо у своє бачення й не будемо 
рухатися так, як хоче Бог. Так, наші 
батьки й діди правильно зрозуміли 
час, у якому жили, і свою роль у ньо-
му. Вони правильно відреагували на 
всі виклики, які постали перед ними. 
А хіба сьогодні немає викликів, на які 
ми повинні правильно зреагувати? 
Тому нам потрібне Боже бачення й 
для того, щоб навчитися проповіду-
вати незмінні Божі істини у світі, який 
постійно змінюється. 

Що будуть говорити про нас після 
нас? Це залежить від тих рішень, які 
ми приймаємо сьогодні. Нам треба 
бути доволі обережними як щодо 
наївного оптимізму з його «все буде 
добре», так і цинічного песимізму з 
його «все пропало, немає тепер Бо-
жих чудес». Є тепер дія Духа Свято-
го, але ми не маємо права упустити 
того, що Бог говорить нам, надаючи 
перевагу комфортному життю, як це 
зробила Європа. Ми повинні керу-
ватися здоровим реалізмом Біблії, 
щоб не підмінювати вищу ціль ниж-
чою, яку легше досягнути. Ми пови-
нні навчитися дивитися на своє жит-
тя й служіння очима Божими й ке-
руватися Його баченням, щоб книга 
Дій святих апостолів писалася й у 
нашому житті.
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Коли внаслідок власних духо-
вних пошуків я навернувся до Бога 
(у літургійному значенні — публіч-
но визнав себе грішником, ставши 
на коліна біля кафедри під час бого-
служіння) — і про це дізналися в уні-
верситеті, де я навчався, підійшла 
викладачка-християнка, яка рані-
ше належала до місцевої церкви, і 
сказала мені: «Тільки нікому не від-
кривайте свого серця!» Сенс її слів я 
зрозумів тільки через багато років.

*  *  *
У свій час для мене став силь-

ним відкриттям уривок із 28 розділу 
Книги Вихід: «І візьмеш два оніксові 
камені, та й вирізьбиш на них імена 
Ізраїлевих синів, шість із їхніх імен 
на камені однім, а ймення шести по-
зосталих на камені другім, за їхнім 
народженням… І положиш обидва 
камені на нараменниках ефоду, ка-

мені пам’яти для Ізраїлевих синів. І 
буде носити Аарон їхні ймення пе-
ред Божим лицем на обох плечах 
своїх на пам’ять… І зробиш нагруд-
ника судного… Квадратовий нехай 
буде він… І понасаджуєш на ньому 
каменеве насадження, чотири ря-
ди каменя. Ряд: рубін, топаз і сма-
рагд ряд перший. А ряд другий: кар-
бункул, сапфір і яспіс. А ряд третій: 
опаль, агат і аметист. А четвертий 
ряд: хризоліт, і онікс, і берил, во-
ни будуть вставлені в золото в сво-
їх гніздах. А камені нехай будуть на 
ймення дванадцяти Ізраїлевих си-
нів… І буде носити Аарон імена Ізра-
їлевих синів в суднім нагруднику на 
серці своїм, як буде входити до свя-
тині, на повсякчасну пам’ять перед 
Господнім лицем».

Священику дано обов’язок і при-
вілей — носити імена людей на пле-
чах і на серці. Це настільки глибо-

кий і сокровенний образ, що бракує 
слів, щоб про нього говорити. Як це 
— носити на раменах, носити біля 
серця?

Якщо ми запитаємо про це в Ав-
раама, то він розповість, як любив 
свого племінника, навіть коли той 
був невдячним, як хотів йому до-
бра, як поступався власними інте-
ресами, як воював за нього й визво-
ляв із полону, як вимолював Лота в 
Бога, коли він оселився в Содомі…

Якщо запитаємо в Йосипа, він 
розповість, як любив своїх братів, 
як вони не зрозуміли його любові й 
відповіли зрадою, як після всіх по-
невірянь, пережитого приниження, 
несправедливості, спокус, він зумів 
зберегти віру в Бога й у людей. І як, 
отримавши необмежену владу й на-
году помститися, не зробив цього, а 
знайшов у серці місце для прощен-
ня.

На раменах і біля серця



Якщо запитаємо в Мойсея, він 
розповість про упертий народ, яко-
го любив настільки, що заради ньо-
го ладен був викреслити себе з Бо-
жої книги! Як при всьому своєму 
терпінні Мойсей гнівався, зривав-
ся — а це ознака непідробних по-
чуттів, адже найбільше ранять ті, 
кого насправді любимо. Напевно, 
розкаже й про гору Нево, з якої ди-
вився на Обіцяний край, у який так 
довго вів Ізраїль, але сам так і не 
ввійшов…

Якщо запитаємо про це в пасту-
ха Давида, він розповість про кожну 
овечку, яку він вирвав із пащі вед-
медя, про кожного лева, який утік 
ні з чим від його отари, — тому що 
любов не відає страху! А цар Да-
вид згадає, як навіть у моменти по-
милок і прогріхів просив покарання 
тільки собі й заступався перед Бо-
гом за народ.

Якщо ми запитаємо в пророка Іл-
лі, він розкаже про три з половиною 
роки самотності біля потоку Керіт, 
куди ворон приносив йому їжу, про 
те, як це важко — молитися, щоб не 
було дощу на рідній землі, відчува-
ти себе відкинутим тими, кого так 
любиш… Як це гірко — сьогодні по-
чути: «Господь, Він Бог», а вже за-
втра знову бути поза законом.

Якщо запитаємо в Девори й Ба-
лака, вони розкажуть про племена, 
які стали за Ізраїль — Єфрема, Вені-
аміна, Завулона, Манасію, Іссахара, 
Нефталима, і про тих, хто з різних 
причин «умив руки»: Рувим «усівсь 
між кошарами, щоб слухати ме-
кання стад», Ґілеад не турбується, 
«пробуваючи на тім боці Йордану», 
Дан має запасний варіант — «на ко-
раблях буде мешкати він», і Асир 
теж «осівся на березі моря»…

Якщо запитаємо в чотирьох 
хлопців, які мали хворого друга й 
не залишили його самого, а вірили 
заради нього, не здавалися заради 
нього, були його руками й ногами — 
навіть розібрали дах чужого будин-
ку, то, напевно, вони скажуть, що 
так і повинні робити справжні друзі.

Якщо ми запитаємо про це в Ісу-
са Христа, Він розкаже нам притчу 
про милосердного самарянина — 
чужу людину з «нерукопожатного» 
народу, яка приклала серце до не-
знайомого бідолахи й взяла на влас-
ні плечі турботу про нього. А потім 

Він покаже рани від цвяхів на Своїх 
долонях.

Якщо запитаємо в апостола Пав-
ла, він, напевно, скаже свою неймо-
вірну фразу, яка не вкладається в 
розум: «Я бажав би сам бути відлу-
чений від Христа замість братів мо-
їх, рідних мені тілом», або ж згадає 
про власне ув’язнення й підтримку 
филипської церкви, до якої писав: 
«Я маю вас у серці, а ви всі в кайда-
нах моїх, і в обороні, і в утвердженні 
Євангелії…» 

*  *  *
Світ був, є і буде жорстоким. 

Ми думали, що цитата «через роз-
ріст беззаконства любов багатьох 
охолоне» стосується ефемерних 
«останніх днів», та вони, ці «остан-
ні дні», можуть настати в будь-який 
час і в будь-якому суспільстві, де лю-
ди погодяться з позицією «моя хата 
скраю», виправдають принцип «я 
вмиваю руки» й узаконять егоїзм як 
реакцію на всезагальну несправед-
ливість.

Церква не виняток. За своїм ви-
значенням, вона має сприяти ліку-
ванню людей від байдужості, гор-
дості, заздрості, образи… Але сьо-
годні я бачу досить багато християн, 
які не можуть перебувати в одному 
приміщенні один із одним, живуть 
під впливом пліток та неперевіреної 
інформації, дозволяють собі непри-
язнь і упереджене ставлення, не-
терпимі до інших поглядів… Люди 
не йдуть до сповіді, бо не певні, що 
їхня таємниця не буде використана 
проти них, не жертвують в церкву, 
бо не довіряють тим, хто розподіляє 
кошти, не ходять на богослужіння, 
бо втомилися від правильних про-
повідей, які — лише на словах, а не 
на ділі…

Нещодавно довелося допомага-
ти одній людині, і я був вражений, 
як важко знайти небайдужих, щоб 
просто відвідали когось у лікарні, 
щоб здали кров, щоб взяли відпові-
дальність за збір коштів... Я був вра-
жений тим, що якби не випадкова 
зустріч хворої з одним знайомим, 
який щиро перейнявся її пробле-
мою, можливо, ще довго ніхто б і не 
дізнався про цю ситуацію... Хвороба 
виявилася дуже складною, й істо-
рія, на жаль, закінчилася сумно. Не 
знаю, чи могло б все скластися інак-

ше, якби лікарі й друзі виявили біль-
ше уваги, але точно знаю, що мож-
на було зробити набагато більше. 
Потім у мене запитували про неї, хо-
тіли відвідати, але пізно — людина 
померла… Я дякую Богу за тих лю-
дей, які відгукнулися вчасно — вони 
були тими, хто носив ім’я хворої на 
раменах і біля серця.

У такі моменти мені згадуються 
слова тієї викладачки, яка стикнула-
ся з розголошенням таємниці спо-
віді: «Тільки нікому не відкривайте 
свого серця». У цих словах дуже ба-
гато болю й розчарування, але, на 
жаль, вони правдиві. І сьогодні, ко-
ли запитують, я раджу відкриватися 
тільки перевіреним друзям.

У Новому Заповіті всі християни 
названі «царями і священиками», 
отже, усіх стосується цей величний 
образ — носити імена ближніх на 
раменах і біля серця. Де ж вони — ті 
аарони, слова яких підтверджується 
ділом, які не грають в політичні ігри, 
а працюють для збудування, не осу-
джують, а прагнуть зрозуміти й до-
помогти? Книга Вихід пророчо від-
криває неймовірну атмосферу но-
возавітної церкви, коли «всі віруючі 
були вкупі і мали все спільним», ко-
ли «мали серце одне й одну душу». 
Це те, про що молився Ісус Христос, 
— «щоб єдине були, як єдине і Ми». 
Це те, про що благав апостол Павло: 
«Отож, благаю […] щоб ви поводи-
лися гідно покликання, […] у любові 
терплячи один одного, пильнуючи 
зберігати єдність духа в союзі ми-
ру». Це те, що оспівано в псалмах: 
«Оце яке добре та гарне яке, щоб 
жити братам однокупно! Воно як 
та добра олива на голову, що спли-
ває на бороду, Ааронову бороду, що 
спливає на кінці одежі його! Воно як 
хермонська роса, що спадає на гори 
Сіону, бо там наказав Господь благо-
словення, повіквічне життя!»

Так, ми всі недосконалі й, напев-
но, ще далекі від цього прекрасно-
го образу, але мінімум, що має бути, 
— це визнання помилок і пробачен-
ня. Без цього неможливо бути Церк-
вою. Без цього ніяк не можна носи-
ти імена один одного на раменах і 
біля серця!

Дмитро ДОВБУШ



«Я приводжу на пам'ять собі 
твою нелицемірну віру, що перше 
була оселилася в бабі твоїй Лоіді та 
в твоїй матері Евнікії; певен же я, 
що й у тобі вона оселилась» (2Тим. 
1-5). 

«У нас вам не тісно, але тісно 
вам у ваших серцях!» (2Кор.6:12).

Сучасний світ стає дедалі тісні-
шим. Масштаби планети стиску-
ються до розміру робочого стола й 
комп’ютера на ньому. Світова паву-
тина дозволяє пройтися вулицями 
забутого містечка в джунглях Бра-
зилії, ґрунтовно прокоментувати 
останні політичні події, покритику-
вати нетямущих президентів і, ні-
би між іншим, з висоти супутника 
заглянути у двір сусіда: «А що це в 
нього за останній час новенького 
появилося?» 

Проте мова не стільки про тісно-
ту у фізичному вимірі, а більше про 
те, про що попереджував апостол 
Павло: «У нас вам не тісно, але тісно 
вам у ваших серцях!» (2Кор.6:12). 
Тіснота фізична передбачає обме-
ження нашого особистого фізичного 
простору. Тіснота внутрішня, у серці  
стає тим благодатним тлом, на яко-

му з’являються й розквітають непо-
розуміння, сутички, інциденти… «Бо 
з серця виходять лихі думки, душо-
губства, перелюби, розпуста, кра-
діж, неправдиві засвідчення, бого-
зневаги» (Мт.15:19). Як фізична, так 
і духовна тиснява й непоступливість 
народжують і  підживлюють кон-
флікти, які інколи з особистих пере-
ростають у глобальні. 

Отже, по порядку — конфлікт 
(лат. conflictus — зіткнення, сутичка) 
— зіткнення протилежних інтересів 
і поглядів, напруження і крайнє за-
гострення суперечностей, що при-
зводить до активних дій, усклад-
нень, боротьби, що супроводжують-
ся складними колізіями. Принаймні, 
так характеризують це суспільно-
психологічне явище словники. 

Розрізняють декілька груп кон-
фліктів: економічні, ідеологічні, по-
бутові, сімейно-побутові... 

Ми ж обмежимося предметом, 
що останнім часом став широко об-
говорюватися  у середовищі єван-
гельських церков, а саме —  пого-
воримо про так званий «конфлікт 
поколінь», що у своїй основі має 
протиріччя між молодим і старшим 
поколінням. 

Одразу зауважимо, наші розду-
ми не будуть ґрунтуватися на остан-
ніх досягненнях у царині конфлікто-
логії як науки. Ми обмежимося бі-
блійною аргументацією, євангель-
ською точкою зору на порушену 
нами тему конфлікту поколінь.

Звузимо спектр наших роздумів 
до ситуації в сім’ї або окремій церкві. 
Беручи до уваги визначення терміну 
«конфлікт» (а це: «зіткнення проти-
лежних інтересів і поглядів…»), ро-
бимо логічний висновок. Він такий: 
у євангельській церкві представники 
різних вікових груп переживають зі-
ткнення інтересів, напругу в стосун-
ках, що призводить до активізації 
певних дій, які ведуть до ще більшо-
го загострення. Це, власне, і є та си-
туація, що її окремі служителі підво-
дять під термін «конфлікт поколінь».   
Якщо ж говорити більш розширено 
— це несприйняття старшими чле-
нами церков, служителями моло-
дого покоління з його підходами до 
церковного устрою та служіння. І як 
дзеркальна рефлексія — таке ж не-
сприйняття, загострення супереч-
ностей з боку молодого покоління. З 
огляду на сказане — конфлікт поко-
лінь наяву. 

Конфлікт, якого немає…



Проте чи все так однозначно, чи 
насправді батьки й діти, поділені ві-
ковим бар’єром, стали настільки да-
леко, що окрім зіткнення інтересів, 
напруги в стосунках більше нічого 
не залишається? Зрештою, чи тільки 
вікова межа між поколіннями стає 
каменем спотикання у стосунках? 
Чи, можливо, існують інші, більш 
глибокі духовні причини, що спри-
чиняють  взаємне несприйняття в 
поглядах різних поколінь? 

Оглядаючись у минуле
Коріння економічних, політич-

них, духовних процесів, що прояв-
ляються в наші дні, варто шукати у 
минулому.  Хтось добре сказав — 
шлях у майбутнє завжди лежить че-
рез минуле. Мені видався цікавим 
текст із сучасного російського пере-
кладу Книги Еклезіястової: «Что слу-
чилось в прошлом, то случается и в 
настоящем, а то, что случится в бу-
дущем, случалось и раньше, но Бог 
ищет то, что в прошлом» (3:15).   У 
перекладі І.Огієнка цей текст зву-
чить так: «Що є, то було вже воно, і 
що статися має, було вже, бо мину-
ле відновлює Бог!»

 Отже, сліди «конфлікту поко-
лінь», принаймні,  якісь їхні почат-
кові форми варто пошукати в мину-
лому, адже «що статися має, було 
вже воно», згідно з Еклезіястом. По-
вернемося в недалеке минуле, а по-
тім ще далі — у глибінь віків, що за-
вмерли на біблійних сторінках, і по-
шукаємо там коріння дерева «кон-
флікту поколінь». Якщо виросло…

А тепер про  найближчу ретро-
спективу — або погляд у найближче 
минуле. Я мав привілей народитися 
в християнській сім’ї і був шостою (з 
дев’яти) дитиною в батьків. Ми були 
представниками третього покоління 
християн. У період розгулу тоталь-
ного атеїзму батькам вдалося збе-
регти віру й зберегти так, щоб пере-
дати нам (говорю про батьків і дітей 
свого покоління). Такого терміну як 
«конфлікт поколінь» апріорі не іс-
нувало. Мої діти стали представни-
ками четвертого покоління, а онуки 
(члени церков) — п’ятого покоління 
християн, а тому цитата з книги «За-
ступитесь кто-нибудь» О. Шевчен-
ка: «Ми так захопилися зберіганням 
віри, що зберегли її від власних ді-
тей» —  у цьому контексті недореч-

на. Віра була збережена й передана 
наступним поколінням, хоча термін 
«передана» — не зовсім коректний 
із теологічної точки зору.

 Чи виникало в межах родини чи 
місцевої церкви те, що сьогодні має 
назву «конфлікт поколінь»? Відпо-
відь — ні! Чи були непорозуміння, 
особливі ситуації, пов’язані з віко-
вими розбіжностями? Так! Проте це 
були не стільки конфлікти, скільки 
з’ясування стосунків, спростування, 
пояснення своєї позиції, намагання 
знайти спільну точку зору. 

Конфлікт поколінь чи конфлікти 
ровесників?

Завжди доречно аргументацію 
«за» або «проти» знаходити на сто-
рінках Біблії. Отже, що з порушеної 
нами тематики має біблійне під-
ґрунтя? Розглянемо декілька  ілю-
страцій щодо конфліктних ситуацій і 
з’ясуємо, чи була вікова різниця їх-
ньою причиною? 

Історії, що про них ми згадаємо, 
усім відомі з недільної школи. Сьо-
годні наш погляд на них з точки зо-
ру конфлікту поколінь. Отже, двоє 
рідних братів — Каїн і Авель.  Кон-
флікт, якого, власне, не було — було 
жорстоке вбивство єдинокровного 
брата, практично ровесника. Цікаве 
у цій ситуації те, що Бог споглянув 
найперше на особистість (на Каїна й 
на Авеля), а потім  на те, що прине-
сено в жертву. Спочатку — хто ти? А 
потім — що приносиш Богу? Корінь 
конфлікту ровесників — «біля две-
рей гріх підстерігає…» (1М.4:7).

Ще одна, досить відома історія, 
що мала своїм підґрунтям протиріч-
чя в економічних стосунках. Дядь-
ко й племінник — Авраам і Лот. За 
різними оцінками, вікова різниця 
між ними була приблизно 30 років. 
Суперечки пастухів щодо пасовищ 
переростали в конфлікт між роди-
чами. «І промовив до Лота Аврам: 
Нехай сварки не буде між мною та 
між тобою…  Хіба не ввесь Край пе-
ред обличчям твоїм? Відділися від 
мене! Коли підеш ліворуч, то я піду 
праворуч, а як ти праворуч, то піду 
я ліворуч» (1М.13:8-9). Різниця ві-
ку не стала домінуючим фактором 
у конфлікті, навпаки — старший по-
ступається й дає право на вибір мо-
лодшому! 

Двоє онуків Араама — Яків та 

Ісав. Конфлікт — і знову між бра-
тами, які народилися практично 
одночасно. Причина досить ваго-
ма — отримати благословення як 
перворідного. Син рабині й син за-
конної дружини за обітницею Бо-
жою. Конфлікт між ровесниками 
загрожував перерости в убивство 
(1М.27:47-48).  Півтора десятка ро-
ків тривог і неспокою для Якова —  і 
стільки ж невдоволення й ремства 
для Ісава. Зрештою — примирення 
й обійми братів.

Ще один конфлікт, що мав за 
основу політичні претензії — Давид 
і Авессалом. Бунт Авесалома про-
ти батька переростає в  захоплення 
царства. У цьому конфлікті батько-
цар рятується втечею з Єрусалима. 
Ганебне, як для сильного й зрілого 
царя, вирішення конфлікту. Наста-
нова Давида воєначальникам пе-
ред боєм: «Збережіть мені юнака 
Авесалома!» говорить про відсут-
ність помсти чи озлоблення серця 
(2Сам.18:5).  Авесалом гине під час 
бунту, проте не радість  перемоги, а 
жалоба виливається в плачі Давида: 
«Сину мій, Авесаломе, сину мій! О, 
якби я був помер замість тебе, Аве-
саломе, сину мій» (2Сам.19:1) Ані 
вік, ані політичні амбіції не стали 
причиною озлоблення Давидового 
серця.

На біблійних сторінках можна 
відшукати й інші ілюстрації конфлік-
тів, і вони відбуваються переваж-
но в одній віковій групі. Ось історія, 
розказана Ісусом Христом у Єванге-
лії від Луки, 15 розділ. На перший 
погляд, яскраво виражений кон-
флікт: батьки — діти. Молодший син 
у батька вимагає свою частку маєт-
ку. «Батьку, я вже дорослий, це за-
конно мені належить, не вчіть мене 
як жити, сам розберуся, мою частку 
мені — все й зараз…» — приблиз-
но така розмова могла відбутися 
між сином і батьком.  У відповідь ні 
злості, ні повчання, ні посилання на 
життєвий досвід. Батько знав харак-
тер і нахили сина, він здогадувався, 
куди підуть кошти від маєтку, але 
«той (батько) поділив між ними ма-
єток» (Лк.15:12). 

Зрештою, конфлікт все-таки став-
ся, проте не конфлікт «поколінь», а 
конфлікт між ровесниками. Батько 
з любов’ю зустрічає обдертого, обі-
рваного, голодного сина. «Найкра-



щу одежу йому несіть, взуття зручне 
— у нього побиті ноги. До речі, захо-
піть разом і персня на руку його. Я з 
цим перснем повертаю йому право 
на мою власність… Теля відгодоване 
приготуйте, будемо їсти й радіти…»  
Щасливе закінчення — конфлікт ви-
черпано? У батька немає конфлік-
ту. Але є ще старший брат, той, пра-
вильний, що залишився з батьком. 
У його серці — протест, конфлікт і 
проти брата й проти батька! Йому 
гнів не дозволив прийти на гости-
ну. «Оцей твій син, батьку. Він роз-
тринькав усе, що було… Не хочу ба-
чити…» Батько зрозумів і простив, 
ровесник-брат —  у конфлікті.

Ці роздуми хотілося б закінчити 
не ще однією ілюстрацією «конфлік-
ту поколінь», а гарним прикладом 
доброї спадковості між покоління-
ми.  Лоіда, Евніка, Тимофій —  бабу-
ся, мама, син (онук).  «Я приводжу 
на пам'ять собі твою нелицемір-
ну віру, що перше була оселилася 
в бабі твоїй Лоіді та в твоїй матері 
Евнікії; певен же я, що й у тобі вона 
оселилась» (2Тим.1-5). Апостол Пав-
ло не помилився — ця родина  пра-
вильно зберегла й не тільки збере-
гла для себе, але й  передала ідею 
непохитної віри наступним поколін-
ням!

У серцях ваших тісно
Що відбувається насправді? Бу-

ло б помилкою вважати, що немає 
розбіжностей у поглядах між моло-
дими й старшими —  як у родині, 
так і в церковній спільноті. Так було 
завжди, але це не глобальний кон-
флікт між поколіннями, а природній 
процес налаштовування, відновлен-
ня, пошуку прийнятних рішень, де 
старші й молоді  не по різних сто-
ронах барикад, а співпрацюють як 
партнери. Звертаючись до вже зга-
дуваного служителя Тимофія, апос-
тол Павло пише: «Нехай молодим 
твоїм віком ніхто не гордує, але будь 
зразком для вірних у слові, у житті, 
у любові, у дусі, у вірі, у чистості!» 

(1Тим.4:12). Очевидно, що в оточен-
ні Тимофія були такі християни, які 
так само, як деякі сучасні, могли з 
гонором зауважити: «Ще молодий, 
ще не доріс, щоб…»

Мабуть, тут буде доречним зга-
дати цитату, що на початку статті:  
«У нас вам не тісно, але тісно вам 
у ваших серцях!» (2Кор.6:12). Оче-
видно, саме з цього починається 
той внутрішній, духовний диском-
форт як у молодих, так і старших 
— тіснота й невміння, радше неба-
жання вмістити, зрозуміти, знайти 
спільну думку. Можливо, це законо-
мірність — чим просторішими ста-
ють доми молитви, тим тісніше стає 
в сердечних храмах незалежно від 
віку християн.

Спробуємо подивитися на цю си-
туацію з точки зору: «Але як і тоді, 
хто родився за тілом, переслідував 
тих, хто родився за духом, так само 
й тепер» (Гал.4:29). Власне, не кон-
флікт поколінь, а віковічна ворожне-
ча плоті й духа —  і це стосується не 
віку, а стану духа! Не різниця років, 
а однаковість полюсів-поглядів (як у 
випадку з магнітом) плотської при-
роди, молодих і старших, що вперто 
відштовхуються. 

Питання для себе:  яка моя реак-
ція на незручне, але суттєве питан-
ня молодих? Вибираємо варіанти 
відповідей: підростеш — зрозумієш, 
такий розумний став, у нас так при-
йнято, поначитувалися в Інтернеті... 
У розмовах із молодшим поколін-
ням часто звучить: «Ми готові по-
слухатися і прийняти, але поясніть 
це з біблійної точки зору». Мабуть, 
сьогодні, як ніколи, стає актуаль-
ним спільне вивчення Слова Божо-
го — для молодих і старших. Саме 
цей вид служіння був надзвичайно 
популярним у нашій церкві в  сімде-
сяті, вісімдесяті роки минулого сто-
річчя. Саме там отримувалися від-
повіді на складні питання, де осно-
вою був діалог поколінь, а не моно-
лог старших.

Ще одна особливість у площи-

ні наших роздумів. Старші за віком 
ревно вчать  і пояснюють, як було в 
минулому, як потужно діяв Дух Свя-
тий — і це правда. Власне, вчать про 
те, що ними ж із плином років  було 
частково втрачено, частково зніве-
льовано й на даний час практично 
відсутнє. Це серйозний виклик слу-
жителям мого й старшого поколін-
ня. Ми хочемо бачити в наших дітях 
те, що самі розгубили на життєвій 
дорозі. Так не буває. Ми можемо на-
вчати, заохочувати те, що особисто 
практикуємо в щоденному ходжен-
ні перед Богом. Знав молоду люди-
ну, яка на смертному ложі благала 
Господа про одне: «Господи, дай ме-
ні тепер так помолитися, як завжди 
молиться мій батько…» 

Саме невідповідність між сло-
вом і ділом у  старшого покоління 
дуже часто стає прірвою у стосунках 
поколінь.

…Ілля з Єлисеєм прямують у на-
прямку Йордану. Допускаю думку, 
що Єлисей був представником мо-
лодшого покоління. Його принцип: 
«І сказав йому Ілля: Сиди тут, бо 
Господь послав мене до Йордану! 
Та той відказав: Як живий Господь і 
жива душа твоя, я не залишу тебе! 
І пішли вони обоє»  (2Цар.2:6).  Що 
змушувало Єлисея йти за Іллею? Що 
було причиною такої впертої непо-
ступливості? Секрет у цьому — «І 
сталося, як вони перейшли, то Ілля 
сказав до Єлисея: Проси, що маю 
зробити тобі, поки я буду взятий від 
тебе! І сказав Єлисей: Нехай же бу-
де на мені подвійний твій дух!» Ось 
це і є те, що ми можемо передати 
нашим наступникам. Не плащ, який 
розділив Йордан, не традицію, а 
Дух, який був у нас, причому — по-
двійною мірою… 

Саме це знищить усі перешко-
ди й бар’єри на шляху єдності, а не 
конфлікту поколінь. Це виклик для 
служителів нашого покоління.

Микола СИНЮК

Перший крок до вирішення конфлікту — зізнатися перед самим собою, що я в проблемі. 
Мудрі люди вирішують конфлікт ще на прихованій фазі. 

Якщо є конфлікт, то наймудріше — спрямувати всю його енергію на проблему, а не на особистість. 
Часто буває так, що учасники конфлікту настільки зосередилися на боротьбі один проти одного, 

що давно забули причину його виникнення.
Сергій ВІТЮКОВ



Тісний взаємозв’язок між сім’єю 
та церквою спонукав католицького 
священика Джеральда Фолі зроби-
ти висновок, що християнську церк-
ву слід сприймати, як сімейно-цен-
тричну церкву і такою її розвивати. 
Зрозумівши це, він зосередив робо-
ту в своїй парафії виключно на сім’ї. 
А концентрація на сім’ї потягнула за 
собою цілу низку радикальних змін 
в житті церкви та в її розвитку. Фо-
лі навіть говорить про зміни в па-
радигмі, які виникли в перспективі 
розвитку церкви після рішення роз-
глядати її, як сімейно-центричну. Він 
назвав шість таких тем, які, з точки 
зору християнина, вимагають де-
тального перегляду і радикальних 
змін.

На думку Фолі слід, по-перше, 
переосмислити роль віруючих. Те-
пер їх треба розглядати не як пасив-
них одержувачів, а як активних учас-
ників місії церкви. Лише так можна 
справитися з різноманітними за-
вданнями церкви, яка орієнтується 
на життєвий цикл сім’ї, послідовно 
приймаючи всі виклики, що з цьо-
го випливають. Як в природній сім’ї 
всі її члени задіяні в розвитку успіш-
ності проекту «сім’я», так і всі члени 
церкви беруть участь у розвитку сі-
мейно-центричної церкви. Тут мова 
йде як про чоловіків, так і про жінок, 
як про дорослих, так і про дітей.

По-друге, змінюється значення 
самої церкви. Вона та її розвиток пе-
рестають бути центральною метою 
діяльності церкви. Першочерговим 
завданням стає розвиток сімей, які 
належать до церкви. Церква пере-
стає бути самоціллю. Вона починає 
пов’язувати своє буття зі своїм за-
вданням. А її завдання стосується 
світу, і тут воно спрямоване на роз-
виток сімей у світі.

По-третє, Фолі говорить про ду-
ховність, яка повинна змінитися. Як-
що в класичній церкві на першому 
місці стоїть особиста побожність та 
особисте духовне зростання кон-
кретного індивіда, то підкреслення 
ролі сім’ї виводить на перший план 
стосунки між людьми різних поко-
лінь. Духовність набуває соціальної 
глибини і стає спільним досвідом. 

Вона менше клопочеться про транс-
цендентні, потойбічні питання, а 
більше впливає на життя, яке триває 
тут і тепер. Адже сім’ї щодня конф-
ронтують з викликами, які вимага-
ють розв’язання в повсякденному 
житті. Отож питання про потойбічне 
життя хоч і важливе, однак, не голо-
вне. Побожність того, хто формує 
сім’ю, близька до повсякдення.

По-четверте, таїнство подружжя 
слід пов’язувати не тільки з актом 
його утворення. Воно поширюється 
і на життя в подружжі та в сім’ї за-
галом. Тоді церква менше захища-
тиме церковно-правові аспекти по-
дружжя, а більше працюватиме над 
формуванням подружнього і сімей-
ного життя та турбуватиметься про 
повсякдення сім’ї. Тим самим вона 
не просто наблизиться до людей та 
їхніх потреб, а в загальному сприй-
матиметься, як важлива для життя 
інституція.

По-п’яте, Фолі наголошує на то-
му, що повинні відбутися зміни у 
сфері сексуальності. Важливим має 
стати не тільки продовження роду 
та сексуальність на рівні фізіології, 
а й радість від життя та партнерська 
відповідальність за благополуччя 
ближнього. Тим самим в поле зору 
потрапляють соціальні аспекти сек-
суальності та відповідальне став-
лення до протилежної статі.

І врешті, Фолі називає богослу-
жіння сімейно-центричної церкви. 
Якщо церква зосереджується на 
сім’ї, то богослужіння більше не мо-
же сприйматися як захід, який що-
тижня проводиться в сакральному 
просторі. Більше того, повинно ще 
додатися богослужіння в чотирьох 
стінах приватного дому і, можливо, 
саме йому має надаватися перевага 
перед усіма іншими формами бого-
служінь.

Якщо слідувати концепції сімей-
но-центричної церкви, сформова-
ній священиком Фолі, то цих та по-
дібних змін в церковному мисленні 
не уникнути. В такій церкві слід до-
корінно переглянути всі церковні 
програми, запитавши себе, яку роль 
вони відіграють в розвитку здоро-
вих сімей. Це зовсім не таємниця, 

що переважно всі зусилля пасто-
рів у християнських церквах витра-
чаються на організацію та підтрим-
ку загальнодоступних заходів. В сі-
мейно-центричній церкві ця енергія 
перш за все буде спрямована на ро-
боту із сім’ями. При цьому і пооди-
нокі люди не залишатимуться непо-
міченими, а будуть сприйматися, як 
важлива частина сімейної системи. 
Їхні потреби братимуться до уваги 
і задовольнятимуться, однак, від-
буватися це буде не в індивідуаліс-
тичний спосіб, а в рамках стосунків 
у сімейному союзі. Так відбувати-
меться підтримка спільності, буду-
ватимуться мости між поколіннями, 
і члени сім’ї братимуть на себе від-
повідальність один за одного. Інак-
ше кажучи, зосередженість на сім’ї 
уможливлює розвиток церкви та 
спільності в церкві.

Напрацювання священика Фолі 
стосуються класичної «Національ-
ної церкви» в Німеччині. Однак, 
якщо придивитися до них деталь-
ніше, то можна без вагань застосу-
вати їх до кожної церкви чи общи-
ни. Навіть якщо певні богословські 
та догматичні акценти розставлені 
по-різному, структурні зміни будуть 
корисними для різних традиційних 
церков, Детальне дослідження спів-
відношення між церквою та сім’єю 
приведе нас до висновку, що «церк-
ва має зробити все можливе, щоб 
зміцнити подружжя та стосунки в 
сім’ї». У цьому полягає місія церкви 
— зміцнити сім’ю в церкві та в сус-
пільстві.

З книги 
Йоганеса Раймера 
«Сімя — 
майбутнє Церкви».
Переклад С. Матіяш 
за редакцією 
В. Купровського, 
видавництво 
«Добрі книги»

Церква, яка складається з сімей



Iсторичнi постатi

Девід Йонгі Чо народився 14 люто-
го 1936 року. Серед дітей він був най-
старший і ріс в сім’ї разом із п’ятьма 
братами й чотирма сестрами.

Закінчив школу з відзнакою, але 
надії на університетську освіту зруй-
нувалися, коли бізнес батька збан-
крутував. Він вступив у дешевий 

торговий технікум. У той же час хло-
пець став бувати на американській 
військовій базі неподалік від школи, 
де вивчив англійську мову. Талано-
витий студент схоплював все на льо-
ту й незабаром став перекладачем 
для командування бази й керівни-
цтва школи.

Вихований у традиціях буддиз-
му, у віці 19 років Йонгі Чо перей-
шов у християнство. Приводом для 
цього став страшний діагноз — ту-
беркульоз. У лікарні юнака щодня 
відвідувала невідома дівчинка й 
розповідала йому про Ісуса Христа. 
Одного разу вона стала на коліна, 
щоб молитися за нього, і заплакала. 
Він був глибоко зворушений... Вона 
дала йому власну Біблію й сказала: 
«Якщо ти будеш читати з вірою, то 
знайдеш Слова життя». Після цього 
він отримав ряд духовних пережи-
вань, у тому числі хрещення Святим 
Духом. Вважаючи, що Бог покликав 
його на служіння, Йонгі Чо став пра-
цювати перекладачем для амери-
канського євангеліста.

У 1956 році Йонгі отримав сти-
пендію для вивчення богослов’я в 
Біблійному коледжі Повної Єванге-
лії в Сеулі. Там він зустрів Чой Дже-
Шив, яка стала його близьким сорат-
ником, а потім —  тещею. Він отри-
мав диплом у березні 1958 року. 

У травні 1958 року Йонгі Чо про-
вів перше богослужіння в будинку 
своєї подруги Чой Дже-Шив. Тіль-
ки Чой і її троє дітей взяли участь 
у службі, але церква швидко зрос-
тала й незабаром нараховувала 
п'ятдесят членів. Йонгі Чо й члени 

Йонгі Чо:
пастор, 

який вірив у 
чудо

Відвідування церкви недільного ранку де-
монструє популярність церкви; недільний вечір 

демонструє, наскільки популярний проповідник; 
молитовне зібрання по середах демонструє,

 наскільки популярний Бог.
Девід Йонгі Чо

Про так званий «корейський феномен» в останні десятиліття багато го-
ворять, застосовуючи цей термін як до економічних, так і до духовних по-
казників. І особливо це помітно на фоні того факту, що корейці, як нація, 
тепер розділені на два протилежних політичних табори: Північна Корея 
характеризується комуністично-диктаторською владою на фоні безправ’я 
та економічної бідності, Південна — неймовірно великим, навіть гігант-
ським економічним стрибком та широкою демократією. Південна Корея 
часто згадується як приклад вражаючої за швидкістю та масштабністю 
християнізації. Перша протестантська громада була створена у 1884 ро-
ці. А тепер тут більше як 35 % населення — християни, із яких переважна 
більшість — протестанти. У 1984 році в країні було близько 30 тис. церков. 
Тут найбільші богословські заклади світу. Особливою рисою корейсько-
го християнства є щоденні ранкові молитовні служіння. Понад 20 церков 
утворюються щодня. Сеул (11 млн. нас.) на 40 % християнське місто. Тут 
знаходяться понад 7 тисяч церков і 10 із 20-ти найбільших християнських 
спільнот у світі, у тому числі найбільша — Головна Церква Повної Єванге-
лії. А утворив цю церкву практично з нуля і до останнього часу очолював 
усесвітньо відомий пастор Йонгі (Девід) Чо.

Церква Еийдо (у назві церкви використано назву острова в Сеулі, де 
розташований центральний храм руху) була заснована в 1958 році. Будів-
лю церкви було відкрито в 1973 році. У ній може одночасно розміститися 
26 тисяч чоловік. Церкву Повної Євангелії Еийдо відвідують понад 840 ти-
сяч осіб, вона є найбільшою християнською громадою у світі.

За усіма цими цифрами стоїть уже майже легендарна постать Йонгі Чо.



церкви розпочали активну єванге-
лізацію — ходили по домівках і за-
прошували людей прийти в храм, і 
протягом трьох років церква вирос-
ла до чотирьохсот членів.

У 1961 році росту церкви зава-
див призов Йонгі Чо в збройні сили 
Республіки Корея. На час відсутнос-
ті Йонгі Чо попросив зайняти пост 
пастора американського місіонера 
Джона Хорстноа. Однак служба в ар-
мії для пастора Йонгі Чо була недов-
гою: через 7 місяців він був звільне-
ний у запас за станом здоров’я.

Під час богослужіння в 1964 ро-
ці він зомлів і не був упевнений, чи 
зможе після цього повернутися до 
пасторського служіння. Це, на думку 
Чо, можна було порівняти з риттям 
власної могили. Потрібно було зна-
йти рішення своєї проблеми.

Саме під час одужання Бог дав 
Йонгі пораду, виражену словами 
Мойсеєвого тестя (Книга Вихід, 18: 
13-26) — делегувати свої повнова-
ження як керівника церкви своїм 
помічникам, які б відповідали за 
невелику конкретну ділянку праці. 
З Біблії він запозичив ідею поділу 
церкви на маленькі осередки або 
домашні групи, кожну з яких очо-
лює досвідчений служитель із ми-
рян. Цей план був приведений в дію 

не без опору церкви й членів Ради, 
але майже відразу почалося швид-
ке зростання громади, і величезний 
тягар відповідальності пастора за 
зростаючу паству лежав уже не тіль-
ки на плечах Чо.

Ідея створення осередків до-
зволила центральній Церкві повної 
Євангелії зберегти атмосферу ма-
леньких церков, користуючись у той 
же час перевагами, які могла дати 
тільки велика церква. Незважаючи 
на розміри церкви, членство в ній 
було привілеєм, який потрібно за-
служити. Новонавернені проходили 
тримісячний випробувальний тер-
мін, перш ніж їх записували в члени 
церкви. І то тільки на один рік. Що-
року все повторювалося знову, і не-
активні члени позбавлялися приві-
лею служіння в церкві.

До 1982 року було організовано 
майже сто «дочірніх церков». Од-
ного разу Чо вислав п'ять тисяч, а в 
інший раз — три тисячі своїх членів 
організовувати нові церкви. Робота 
в Кореї стала лише першим кроком 
в програмі всесвітнього благовістя 
Чо. Центральна церква благослови-
ла своїх перших місіонерів у 1972 
році, а в наступні десятиліття — по-
над 100 місіонерів, які отримали се-
мінарську підготовку й вирушили на 

служіння в Північну й Південну Аме-
рику, Європу й Азію, де організову-
валися Біблійні школи для навчання 
новонавернених.

Йонгі Чо приділяв увагу не лише 
духовним питанням прихожан та 
наверненню людей до Христа. У січ-
ні 1986 року він заснував благодій-
ну організацію для поліпшення до-
бробуту міста Елім і ряд установ для 
літніх людей, молоді, бездомних, а 
також для безробітних, яким про-
понується здобути одну з чотирьох 
професій. У березні того ж року він 
заснував університет Hansei. Він був 
головою Всесвітньої Асамблеї Бога 
щодо стипендій із 1992-го по 2000 
рік, а також головою Корейської 
асоціації християнських лідерів.

3 жовтня 1994 року церква про-
вела під відкритим небом Світове 
молитовне зібрання, яке відвідало 3 
млн. чоловік.

З кінця 1990-х через супутнико-
ве телебачення та Інтернет бого-
служіння Церкви Повної Євангелії     
Еийдо транслюються на весь світ на 
16-ти мовах. Кожне з семи неділь-
них богослужінь в центральному 
храмі відвідують 30 тис. прихожан. 
Крім центральної церкви, у Сеулі ді-
ють ще 24 дочірні церкви. Уся Церк-
ва Повної Євангелії Еийдо розділена 



більш ніж на 30 тис. домашніх цер-
ков-осередків.

З 2009 року старшим пастором 
церкви служить Лі Ен Хун.

Варто визнати, що Йонгі Чо мав 
особливе покликання від Бога та 
особливий дар служіння, які, по-
множенні на його щирість та пра-
цьовитість, спричинили такий бурх-
ливий ріст церкви. 

Разом із тим, важливим є те, що 
Йонгі у своєму служінні враховував 
національні та ментальні особли-
вості корейців. Особлива наполе-
гливість у роботі, повна посвята їй, 
відповідальність, повага до стар-
ших за віком та за посадою зроби-
ли корейців передовою нацією сві-
ту. Хоча в Кореї багато попрацювали 
західні місіонери різних християн-
ських конфесій, християнство в цій 
країні має свої особливості, закорі-
нені у власній історії та національ-
ному характері. Йонгі Чо як пастор 
враховував це й використовував для 
більш ефективного кількісного та 
духовного росту церкви.

Дуже важливою стала, як уже за-
значалося, система домашніх груп 
чи осередків. Це були церковні гро-
мади в мініатюрі, які згуртовували 
віруючих, не дозволяли їм розчини-
тися в багатотисячному зібранні. Ра-
зом з тим, за словами самого Йонгі 
Чо: «Система домашніх груп у церк-
ві буде успішною лише в тому ви-
падку, якщо вона буде використову-
ватися як засіб євангелізації».

Ще один секрет «корейського 
феномену» — особливий акцент 
на молитвах та постах. Молитві ко-
рейці приділяють величезну, іноді 
навіть виняткову увагу. У 1973 ро-
ці церквою Еийдо була створена 
так звана Молитовна гора, яка роз-
ташована недалеко від міста Пха-
джу. Називається вона так не тому, 
що потрібно піднятися на гору, а як 
образ сходження для усамітнення з 
Богом. Це цілий комплекс будівель, 
у якому є богослужбові зали, які вмі-
щають від кількох сотень присутніх 
до кількох тисяч. Також є готельні 
комплекси, офіси, освітні центри, 
пансіонат для людей літнього віку, 
служителів церкви і т. ін. Але най-
головніше — це тисячі крихітних 
кабін, призначених для особистого 
посту й молитви. У них є світло, ки-
лимок і стільчик. Стояти на повний 
зріст не вийде, вони низькі, тому що 
акцент робиться на молитві на колі-
нах. Щорічно Молитовну гору від-
відують понад мільйон віруючих. 
Сюди приїжджають віруючі люди з 
різних країн світу, щоб усамітнитися 
з Богом.

Ще одна особливість корейських 
християн — щоденні ранкові молит-
ви. Корейці встають дуже рано, і, за-
звичай, багато хто перед роботою 
чи по дорозі на роботу заходять у 
церкву на ранкову молитву. Кожен 
приходить і йде, як йому виходить. 
Цілком нормальним є те, що на тій 
ранковій молитві поряд на колінах 

можуть стояти простий робітник і 
президент країни й не звертати ува-
ги один на одного. 

Корейське пробудження, незва-
жаючи на окремі проблеми в корей-
ських церквах і навіть в особистому 
служінні самого Йонгі Чо, продовжу-
ється. Це доказ того, що поєднання 
Божої сили та людської посвяти й 
щирості в служінні можуть дати не-
ймовірний результат. І є надія, що 
скоро ми можемо стати очевидця-
ми ще одного корейського чуда — 
руйнування комуністичної диктату-
ри в Північній Кореї та об’єднання 
корейців в одну християнську дер-
жаву. Бо про це можна найчастіше 
почути в молитвах корейських хрис-
тиян.



Якщо прослідкувати історію ут-
во  рення будь-якої помісної церк-
ви, то, як правило, за лаштунками 
знайдеться чиясь історія, пов’язана 
із особистим вибором. Василь 
Медведь, пастор церкви у селищі 
Диканька на Полтавщині (тому са-
мому, яке прославив на весь світ 
Микола Гоголь), теж має своє свід-
чення. 

Від роботи в банку до селищного 
пастора

Народився я в місті Острозі на 
Рівненщині, де у 18-річному віці 
прийняв водне хрещення. Закінчив 
Острозьку академію та пішов на 
роботу в банк. У церкві працював із 
молоддю і навіть не мріяв  про мі-
сіонерство. Однак Бог мав інші на-
міри…

У 2002-му батьки переїхали на 
Полтавщину, оскільки молодша се-
стра хворіла, і їй треба було зміни-
ти клімат. Коли приїхав до батьків, 
уперше потрапив на зібрання Пол-
тавської церкви ХВЄ, де на той час 
служили єпископ Степан Павлусь 
та нинішній пастор Михайло Ро-
ман. Вони запропонували почати 
служіння у Диканьці, де ще не було 
церкви. Вибір був непростим, адже 
на той час я 12 років відпрацював у 
банку і пройшов шлях від економіс-

та до начальника відділення. Як ві-
руюча людина, почав шукати Божо-
го керівництва, та зрештою обрав 
служіння. Незабаром одружився 
і ще глибше пустив корені на Пол-
тавщині!

У 2004 році у Диканьці було про-
ведено велику, як для цієї місце-
вості, євангелізаційну роботу: про-
тягом п’яти днів у селі працювала 
благодійна медична клініка, а ве-
чорами проходили богослужіння. 
У ті дні на зібрання приходило ба-
гато людей, та коли клініка поїхала, 
з нами залишилося лише троє — з 
них і почалася церква. Потім стали 
приходити й інші — хрещення при-
ймали по 3-4 людини на рік.

Мама працювала медсестрою 
безкоштовно

Неповним було б свідчення без 
згадки про мою маму — Ніну Пе-
трівну.  Вона навернулася до Бога 
у 1989 році. А через два роки отри-
мала чудесне зцілення: під час на-
родження четвертої дитини вини-
кла патологія, після якої жінки тоді 
не виживали. Батько ухопився за 
останню надію — поїхав до вірую-
чих і попросив про молитву. І бу-
ло пророче слово: «Буде жити». І 
справді, мама повністю відновила-
ся, а батько увірував.

Мама все життя пропрацювала 
медсестрою. Коли батьки переїха-
ли на Полтавщину, вона вже була 
на пенсії, але оскільки знала свою 
справу, продовжувала допомагати 
людям: кому крапельниці ставила, 
кому уколи колола і грошей не бра-
ла. Таким чином мала гарну мож-
ливість благовістити.

Про духовну війну і особистий 
євангелізм

У Диканьці гарно працює осо-
бистий євангелізм, тоді як зібрати 
людей на масштабну євангелізацію 
майже нереально. Люди закриті. 
Те, про що писав Гоголь, на жаль, 
має сильний вплив — елементи 
окультного демонічного характе-
ру… Але нас Бог береже. Вірю, що 
церква і надалі отримуватиме пе-
ремогу за перемогою у духовному 
світі!

P. S. Церква у Диканьці порівня-
но невелика: на недільних зібран-
нях буває до 60 людей. 7 жовтня 
2018 року община святкувала День 
подяки. На богослужіння приїхав 
хор із Полтави. Проповідь виголо-
сили старший пресвітер обласно-
го об’єднання Михайло Роман та 
старший єпископ УЦХВЄ Михайло 
Паночко.

Як виникла церква у селищі Диканька
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Зустрiч з цiкавою людиною

— Моя родина християнська з 
глибокими євангельськими тради-
ціями. Мама прийняла водне хре-
щення ще в 13 років. Хоч вона була 
ще зовсім юна, їй дозволили, бо ду-
же хотіла увійти в заповіт Господа. 
Тато прийняв хрещення в 16 років. 
Відповідно батьки мене навчали, 
виховували, водили на зібрання — і 
ось я аж до цього часу ходжу на зі-
брання (усміхається). Нас у батьків 
семеро. Я з братів наймолодший. 
Одружений. Нам з дружиною Над-
ею Господь подарував 10 дітей. 

— Діти з віруючої сім’ї також по-
требують особистої зустрічі з Хрис-
том. Як це відбулося в тебе?

— Я пам’ятаю 10 листопада 1978 
року. Мені було 16 років. Йшло слу-
жіння — і Христос сказав мені, що 
Він той, Хто є насправді, що Він мій 

Господь і Спаситель. Цей момент 
важко передати, це було надзви-
чайне переживання з глибоким ро-
зумінням, що Він мене кличе йти 
за Ним. А до цього я вже пробував 
проповідувати. Десь у років 15 по-
обіцяв Богові, що буду завжди про-
повідувати, коли б брати не сказали. 
До цього часу, коли брати зверта-
ються до мене, щоб я сказав слово, 
мені відразу згадується моя обіцян-
ка перед Богом. Хрещення я при-
йняв у 17 років, 1979 року. Це відбу-
лося раненько, десь о 5-й годині на 
невеличкому ставочку… 

— А далі як відбувалося твоє 
церковне життя? 

— Проповідував, був керівником 
молоді в церкві. Ковель — місто не-
просте, у ньому багато церков. Від-
бувалися їхні поділи. І члени моєї 

першої церкви у свій час розійшли-
ся по інших церквах. Я пішов у ту, 
куди перейшли мої батьки. Тепер я 
член церкви «Благовістя» і виконую 
в ній дияконське служіння з 2000 
року. Крім того, завідую відділом 
праці з глухими Української Церкви 
християн віри євангельської. 

— Наскільки мені відомо, у тво-
їй родині немає глухих. Що спону-
кало тебе працювати з глухими?

— До цього служіння вів мене 
Бог. Я завжди мав бажання не зупи-
нятися на місці, щось робити, руха-
тися вперед. Не просто прийти на зі-
брання, відсидіти — і піти, а працю-
вати. Коли мене вибрали дияконом, 
то я взявся за євангелізації, їздив із 
групою проповідувати Євангелію. У 
2000 році в Ковелі провели акцію 
для інвалідів міста, за яку я відпові-
дав, — це була зустріч з ними в бу-
динку культури з роздаванням по-
дарунків. Ми мали списки неповно-
справних міста. Хто не зміг прийти, 
тому везли подарунки додому. Тоді 

Павло Смаль — завідувач відділу праці з глухими Української Церкви 
християн віри євангельської, відповідальний за роботу з інвалідами Во-
линського обласного об’єднання, диякон церкви «Благовістя» м. Ковеля. 
Пропонуємо увазі читачів «Благовісника» розмову з ним. 

Служіння глухим: «Головне — їх любити, 
розуміти і стати для них другом»



зібралося дуже багато людей різних 
категорій інвалідності, 500-700 чо-
ловік, там були й глухі. І виявилося, 
що ми не можемо з ними порозмов-
ляти. Ми стали шукати людину, яка 
знає жестову мову й могла б нам до-
помогти. У Ковелі такої не знайшли, 
а тільки в Луцьку. У мене виникло 
питання: як це так, що є люди, яким 
ми не можемо розказати про Бога? І 
з того часу в мене з’явилося бажан-
ня щось для них робити. Це турбува-
ло мене, було в моїй середині: як їм 
допомогти? 

Пригадую, відвозили подарун-
ки за одною адресою. Підійшли до 
дверей дому — виходить жінка. Ми 
називаємо прізвище та ім’я і запи-
туємо, чи такий тут живе. А вона ні-
чого не каже, тільки, бачимо, у неї 
сльози течуть. Нам аж незручно ста-
ло. Підходить від гаража її чоловік. 
Ця жінка крізь сльози каже: «Вони 
не винні, що я плачу. Просто пер-
ший раз за сім років хтось згадав на-
шого сина і назвав його ім’я. Сім ро-
ків ніхто його не згадував, а тут при-
йшли сторонні люди й зацікавилися 
нашою дитиною. Тому я й розплака-
лася». 

Згодом у Луцьку проходила кон-
ференція для людей, які працюють 
з глухими. Це був, мабуть, 2001 рік. 
Я мав транспортний засіб. От се-
стри і просять: «Завези нас на кон-
ференцію». Умовили мене — і я по-
їхав. Сів у залі в самому кінці, бо був 
у дорожній формі. Думаю: посиджу 
півгодини, послухаю, про що тут го-
ворять. І тут вони порушують питан-
ня, хто б відповідав за служіння з 
глухими в області. А Михайло Близ-
нюк дивиться на мене й каже: «Он 
там є брат Павло». Я махаю руками 
йому, що ні, про це не може бути й 
мови. А він до мене: «Мовчи». Як-
би я був би ближче до дверей, то, 
мабуть, вийшов би. А то треба було 
проходити через весь зал — і було 
б якось не файно: ніби тікаю. Тому 
зігнувся, щоб мене там не бачили. 
Брат Михайло каже: «Проголосує-
мо, якщо ви підтримаєте мою про-
позицію, щоб брат Павло був відпо-
відальний за це служіння, тоді йому 
скажемо». Проголосували всі «за». 
Близнюк каже мені: «Встань, Павло. 
Що, тепер відмовишся від того, що 
тобі Бог дає?» Відповідаю: «Я ніко-
ли не відмовляюся від того, що Бог 

дає». — «Ну тоді молимося». Від то-
го моменту моє служіння перейшло 
в цю сферу.

— Робота з глухими розпочала-
ся в церквах Волині? 

— Волинь не започатковувала 
це служіння. Воно вже було в Рів-
ному. У Києві займалися таким слу-
жінням, у Слов’янську Донецької 
області. Відділу як такого не було, 
але були люди, які координували це 
служіння й не належали до жодного 
об’єднання церков. Були самі по со-
бі, діяли позаконфесійно. 

Коли мені доручили це служіння, 
то я мав щось робити, хоч і не знав 
що. Я став зустрічатися з людьми й 
казати їм, що ми маємо цю роботу 
поставити ширше, більш змістовно, 
щось конкретне організовувати. Бу-
ли пропозиції проводити конферен-
ції. І ось одна з них відбулася в однім 
із таборів у Вінниці. Коли я туди при-
їхав, до мене стали підходити люди 
з певними питаннями і пропозиція-
ми, з проханнями щось вирішити. Я 
підійшов до одного з тих, хто на той 
час вів цю роботу, і поставив йому 
багато питань, які ставили мені. І у 
нас почалося непорозуміння. Мені 
дали знати: не лізь не в своє діло. 
Тож у Вінниці зібрали чергову кон-
ференцію, на яку я запросив Михай-
ла Паночка. Ми вирішили приєдна-
тися до якогось братерства, щоб бу-
ти під його крилом. Оскільки 70 від-
сотків присутніх були із Української 
Церкви ХВЄ, старший єпископ якого 
Михайло Паночко, ми і приєднали-
ся до неї.

— Як глухі сприймають світ? На-
веди приклад їхнього сприймання.

— Глухі — люди дуже специфічні. 
У них інше мислення, інша психоло-
гія. Наші проповіді для них не зро-
зумілі. Грамотний із них може зро-
зуміти 10 відсотків із того, що про-
повідується. У них немає розділових 
знаків, немає багато звичних нам 
слів. Тому ці люди шукають таких са-
мо, як вони, щоб спілкуватися й ро-
зуміти один одного. Якщо в церкві 
є глухі люди, то вони творять свою 
церкву в церкві, внутрішню. 

Глухі сприймають усе очима — і 
відповідно помічають навіть те, чо-
го інші не побачать.

— Зважаючи на такі особливос-
ті глухих, у відділі, мабуть, маєте 
певні критерії відбору людей для 
роботи з ними?

— Якихось критеріїв у нас немає. 
Можна сказати, що ми раді всім, хто 
тільки хоче працювати з ними. Голо-
вне, щоб вони їх любили, щоб захо-
тіли стати їм друзями. Треба їх від-
відувати, розмовляти з ними, пити 
з ними чай і розповідати про Бога 
— тоді вони захочуть прийти в церк-
ву. Інші люди можуть щось почути 
по радіо, по телевізору, а ці такої 
можливості не мають. Більшість з 
них неграмотні, а якщо і вміють чи-
тати, то не все розуміють. Тож треба 
їх любити й працювати з ними пер-
сонально. 

— Якось ти сказав, що служін-
ня глухим активно ведеться у 16 
областях. Як ви мотивуєте людей, 
зокрема церкви, служити цим лю-
дям?

— Ми приїжджаємо в церкву 
в складі 5-8 чоловік і робимо в ній 
презентацію нашого служіння. Як це 
відбувається? Просто беремо участь 
у їхньому служінні, розповідаємо 
про те, що ми робимо, кажемо, що 
в них є глухі, що з ними треба пра-
цювати і як працювати. Нам іноді за-
перечують, кажуть, що в них немає 
глухих, але ми доводимо, що є. 

Зауважив, що там, де служителі 
казали, що це служіння має бути в 
них, — там це служіння розпочалося 
й розвивається. А там, де служителі 
казали: «А хто його знає, є тут глухі 
чи нема, та й хто за це візьметься», 
— то там це служіння хоч і розпо-
чиналося, та занепадало. Тому від-
повідальність за служіння глухим у 
церкві лежить на служителях. Якщо 
вони зацікавлені — то воно буде. 

Прагнемо, щоб це служіння бу-
ло в кожній області, щоб у великих 
церквах була група людей, яка його 
веде. Інакше служителі мають ви-
вчити мову жестів, щоб працювати 
з глухими. 

— Чи піднімаєте ви освітній рі-
вень глухих? І взагалі — як ви пра-
цюєте з ними?

— Проводимо біблійну шко-
лу глухих, так звану БШГ, яка дає 
ази Біблії. Ця школа діє в Ковелі й у 
Слов’янську. Філіал цієї школи має-



мо у Франківську. У Чернівцях глухі 
можуть отримати вищу освіту. Групи 
таких людей навчається в Київсько-
му біблійному інституті, у Рівнен-
ській та Львівській духовних семіна-
ріях, виїжджаючи туди на сесії. Там 
навчаються і на перекладачів. Вони 
можуть отримати ступінь бакалав-
ра. Якщо знайдуться здібні й будуть 
можливості — то зможуть учитися і 
далі. Ми тісно співпрацюємо з на-
шими біблійними закладами. 

Кожен рік у різних областях про-
водимо табори для глухих. Зокрема 
вони щорічно проводяться в Ковелі 
(цього року в таборі було близько 80 
чоловік). У ці табори приїжджають 
багато невіруючих — і навертають-
ся до Бога. Їх запрошують інші глу-
хі, які в нас побували, перекладачі, 
ми робимо запрошення через групи 
у Вайбері, соціальні мережі. Тепер 
немає складнощів, щоб запросити. 
Приїжджають — і каються, Бог хрес-
тить Духом Святим. Цікаво, що коли 
Бог хрестить глухих Духом Святим, 
то вони говорять, як і ми. Аж не ві-
риться. Так не розмовляє, а на мо-
литві може говорити. Я сам не вірив, 
поки не почув і не переконався. 

Щороку в Ковелі, Слов’янську, 
Києві, Вінниці, Івано-Франківську, 
Чернівцях, Львові проводимо табо-
ри й для інших категорій інвалідів, 
зокрема для сліпих. 

Минулого року наш відділ розпо-

чав працю з глухими дітьми й підліт-
ками. Є людина, відповідальна за це. 

Проводимо євангелізаційні слу-
жіння для глухих у церквах, зустрічі 
в УТОЗі, де збираються глухі. Єванге-
лізація — це та сама презентація на-
шого служіння в церкві, тільки біль-
ше орієнтована на глухих людей. Ко-
ли нас запрошують, то в нас є умова: 
попрацюйте з людьми в церкві пе-
ред нашим приїздом. Оголосіть, що 
є таке служіння, що серед вас є глухі 
люди і є люди, які працюють з таки-
ми, як вони, скажіть, що ви хочете, 
щоб таке служіння було у вас. Звер-
ніться до членів церкви, може, хто 
хоче працювати в служінні глухим, 
щоб, коли ми приїдемо, ці люди бу-
ли підготовлені з нами зустрітися, 
щоб ми могли налаштувати їх вчити-
ся жестової мови й служити. 

Ми маємо спільність з працівни-
ками з інших країн, вони нас запро-
шують до себе, ми їдемо до них. До 
нас приїжджають з Болгарії, зі Шве-
ції, з Естонії, з Білорусі, Росії. Нала-
годжуємо співпрацю з іншими кра-
їнами.

— Відомо, що відділ роботи з 
глухими працює над відеоперекла-
дом Біблії для глухих.  Що тебе на-
штовхнуло взятися за такий пере-
клад? І що це за проект?

— Два роки тому я стикнувся з си-
туацією, яка мені відкрила, що глухі 

бов», «мир», «радість» і таке інше. 
Вони розповіли, що то за серця, що 
є диявол, що люди багато зла ро-
блять один одному, про Ісуса. Так 
просто розповідали. А ми посіда-
ли ззаду й розмовляємо, бо ж глухі 
нас не чують. Аж тут кличуть мене: 
«Брате Павле, ідіть сюди». — «Що 
там таке?» — «Чотири чоловіки ви-
йшли на покаяння, треба помолити-
ся». Ми вийшли, молимося за них, а 
вони поставали на коліна, плачуть. 
Психологія глухих інша, інше сприй-
няття. Їм, щоб розуміти, треба бачи-
ти. Тому вирішили створити для них 
відео-Біблію. 

Наскільки мені відомо, так ніхто 
ще не перекладав. Ми довго моли-
лися — і два роки тому майже од-
ностайно прийшли до думки, щоб 
розпочати перекладання Біблії для 
глухих. Робимо одночасно два пе-
реклади. Один калькуючий — тобто 
дослівний, коли передається жес-
тами кожне слово, як написано в 
Біблії. Він зрозумілий для частково 
глухих або тих, хто втратив слух у 
зрілому віці. А другий – мовою глу-
хих, якою розмовляють глухі від на-
родження й у якій один жест може 
передавати ціле речення. Цей пере-
клад можна назвати змістовим, він 
передає жестовою мовою глухих 
суть сказаного в Біблії. 

Ми працюємо не тільки над пе-
рекладанням Біблії, а й над ство-
ренням міжконфесійного жестівни-
ка єдиних християнських жестів, а 
також тлумачного словника за Єван-
геліями від Марка і Луки у двох ва-
ріантах – відео і на папері. У грудні 
розпочнемо переклад Євангелії від 
Івана міжконфесійною групою. Шу-
каємо можливості й кошти виконати 
цю роботу. 

Уже переклали Євангелію від 
Марка. Рік тому в Києві відбулася 
презентація цього перекладу, на 
якій були присутні навіть представ-
ники міністерства освіти. Наш пе-
реклад є в Інтернеті. Євангелія від 
Марка в нашому перекладі на сьо-
годні доступна всім глухим України. 
Її читають, розуміють, користуються 
нею. 

— Чи робили ви експертну оцін-
ку свого перекладу, яка була б ав-
торитетною для представників усіх 
конфесій?

не розуміють елемен-
тарних євангельських 
істин, доступних навіть 
нашим дітям. Наведу 
приклад. На одному 
зіб ранні, де було по-
над 50 глухих, ми про-
повідували, закликали 
до покаяння, а вони як 
сиділи, так і сидять. Ми 
вже втомилися й звер-
нулися до віруючих глу-
хих: робіть щось вже 
ви. І вони показали ду-
же просту сценку: ве-
лике чорне серце з па-
перу, а на ньому багато 
кишеньок. На одній на-
писано «зло», на дру-
гій — «заздрість», на 
іншій — «невдоволен-
ня» тощо. Друге сер-
це біле з кишеньками, 
на яких написано «лю-



— Так, перед презентацією пере-
кладу ми організували експертну зу-
стріч. Ми зібрали спеціалістів із жес-
тової мови. Зокрема були голови 
УТОГу та лабораторії жестової мо-
ви, голова спілки педагогів глухих. 
Ця зустріч відбулася в приміщенні 
Біблійного товариства. Там був при-
сутній Михайло Паночко, учителі 
нашого Союзу, учителі-сурдологи. 
Вони оцінили жести, точність пе-
рекладу, сказали, що не мають нія-
ких претензій — усе чудово. Голови 
УТОГу та лабораторії жестової мови 
були спочатку до нас упереджені, 
вважаючи що наш проект суто кон-
фесійний, і навіть не виявляли ба-
жання йти на експертну зустріч. Але 
коли дізналися, що ми залучаємо до 
співпраці представників інших кон-
фесій і що перекладаємо на жесто-
ву мову саме український переклад 
Івана Огієнка — митрополита пра-
вославної церкви, науковця-філоло-
га, то були приємно вражені й зго-
дилися бути в числі експертів.

— Чи можна говорити про співп-
рацю відділу з громадськими орга-
нізаціями, іншими конфесіями?

— Я брав участь у телепрогра-
мі, на якій були присутні священики 
з різних конфесій. Було дві телепе-
редачі. Тоді порушувалося питання 
співпраці. Говорили в першій про-
грамі про інвалідів, у другій — про 
глухих. На цій зустрічі були голови 
УТОГу і лабораторії жестової мови. Я 

розповідав про переклад Біблії і за-
просив усіх присутніх долучитися до 
її перекладання. 

Ми хоч і співпрацюємо з пред-
ставниками інших конфесій, але з 
добровольцями, а нам хотілося б 
щоб їх благословили на цю працю 
їхні священики. Ми рухаємо свій 
проект, долучаючи до нього «вер-
хи», хочемо провести його через 
Всеукраїнську раду церков і релігій-
них організацій. Поки що нам це не 
вдається.

— Чи співпрацюєте з держа-
вою?

— Про співпрацю з державою 
можна говорити тільки на регіо-
нальному чи місцевому рівні. На 
Волині ми проводимо два рази на 
рік з’їзд інвалідів. То в смт Маневичі 
влада сприяла в оренді приміщен-
ня, частково допомогла коштами на 
подарунки інвалідам, які приїжджа-
ють на такі з’їзди. 

— Як я зрозумів, служіння глу-
хим опирається на знання жестової 
мови.

— Ні, це служіння опирається на 
зацікавлених людей, а навчити жес-
тової мови не важко. Потрібні від-
дані люди, які б служили з повною 
віддачею.

— Табори для інвалідів назива-
ються «Єдність». А чому саме так?

— Ми проводили один із наших 

перших таборів. Стояв тільки один 
будиночок і намети. У той день бу-
ло холодно. І почався сильний дощ. 
Наші намети від тієї зливи поплив-
ли, земля розкисла. Усе мокре. Єди-
не сухе місце — кухня. Нас зібрало-
ся чоловік 20, ми стали навколо сто-
ла, взялися за руки й стали молити-
ся. І то щиро: «Боже, зроби щось, бо 
ми нічого не можемо». Що скажемо 
тому інвалідові, намет якого знесло, 
як він запитає: «Чого ви мене сюди 
покликали?» Та молитва ніколи не 
забудеться, ті сльози. Це було фор-
мування єдності. Ми тоді справді 
були єдині у своїх благаннях. І стало-
ся чудо: уранці встаємо — сонце сві-
тить, жарко, усі повиносили одяг, те, 
що намокло, посміхаються. Питає-
мо: «Змерзли?» — «Ні, все добре, 
подивіться, яке сонце». І це була 
справжня єдність. Сам Бог дав нам 
цю назву. Тоді відбувся перелом у 
духовному світі й у нашій свідомос-
ті. Бог нам показав, що ми без Ньо-
го нічого не можемо зробити, навіть 
інвалідові допомогти. Але коли до 
Нього звернемося — Він зробить. 

— Розкажи щось яскраве, що 
запам’яталося тобі під час прове-
дення таборів.

— Один брат, якого Бог викорис-
товував у проповіді, на одному та-
бірному служінні закликав присут-
ніх (а було чоловік 250) підняти ру-
ки, хто хоче покаятися. Відгукнулися 
чоловік із 30. Той брат, як побачив 



це, питає мене, що з ними робити, вони ж глухі. Кажу, що те 
саме, що й з тими, хто чує: закликай вперед, молися за них. Як 
стали молитися, як підняли глухі руки вгору — зійшла така си-
ла, чоловік із 15 Бог хрестив Духом Святим. 

На цьому служінні був один глухий, який виховувався в ду-
же тяжких обставинах. Коли він перший раз приїхав у табір, то 
їв папір. У нього кишені повні газет — і він їх їсть. Ніхто йому 
цього заборонити не міг, хіба що трохи мене боявся — коли 
бачив мене, то ховав ті газети. Я їх знаходив, викидав, він мені 
обіцяв, що більше не буде їсти, але через годину знову десь 
знаходив. То на тому зібранні він стояв з піднятими руками і зі 
сльозами на очах казав: «Бог, Бог…» Більше нічого не міг ска-
зати. Після цього він паперу не їв. Уже вчетверте до нас при-
їжджає — і цілком нормальна людина. 

У кінці того табору всіх, хто покаявся, ми закликали на під-
вищення. Їх було понад 20 чоловік. То до них, щоб привітати, 
ціла черга вишикувалася, а це із 250 людей. Усі, і ті, хто приїхав 
на відпочинок, і гості, їх обнімають, тішаться, плачуть. Така бу-
ла присутність Божа, що дехто по кілька разів ставав в чергу 
для вітання. Це було Боже чудо. Ми дивилися на це і розчуле-
но усміхалися. 

— Багато хто нарікає на теперішній безбожний час, на 
байдужість до християнства. А ти що скажеш з цього при-
воду?

— Коли говорять, що тепер такий час, що люди не хочуть 
іти в церкву, що не хочуть каятися, то я кажу собі й іншим: це 
абсолютно не так, просто ми не хочемо працювати. На мою 
думку, потрібно, щоб ми просто взялися за роботу, щоб не ка-
зали, що хтось там не такий, що нема світла серед віруючих. 
Сьогодні прекрасний час і потрібно, щоб ти благословив брата 
на проповідь, групу молоді на працю, навіть якщо вона надто 
гучно грає. Бог порівняє ту музику, Він буде працювати через 
них і з ними. Працюймо самі й кличмо до праці інших. 

Коли ми мали проводити в Ковелі євангелізацію, то я своїх 
малих дітей, яким було по 7-8 років, послав по вулиці розда-
вати запрошення. Вони заходили в кожну хату. Прибігли та-
кі раді. «Мамо, тату, в деяких хатах нам казали: «Штундяри, 
ідіть звідси». А ми їм все одно давали запрошення». І муси-
ли брати — бо ж дитина дає. Тоді в нас у церкві покаялося 25 
людей. Діти з такою радістю роздавали ці запрошення, хоч їх 
і виганяли. 

— Павле, на закінчення нашої розмови звернися до хрис-
тиян з приводу свого служіння.

— Улюблені Богом служителі, брати й сестри, ми готові у 
вашій церкві провести з’їзд інвалідів. Від вас очікується, що ви 
приймете їх в будинку молитви і нагодуєте. Бо коли ми маємо 
те, чого не мають інваліди, то виявімо до них співчуття, звер-
німо на них маленьку увагу, якщо можемо — подаруймо їм 
по невеликому пакуночку й скажімо кожному з них: «Хай Бог 
тебе благословить!» 

А ще, дорогі брати й сестри в Україні й за кордоном, щи-
ро дякую від імені всіх працівників відділу всім вам за ва-
шу підтримку нашого служіння, за ваші пожертви й молит-
ви. Без вашої допомоги наша праця не мала б успіху. Ми вас 
пам’ятаємо, за вас молимося. Хай вас Бог благословить! 

Розмовляв
Василь МАРТИНЮК

Лілія Бояновська (м. Луцьк) уже 10 років 
служить як сурдоперекладач. Вона розповіла, 
як прийшла до служіння глухим, як воно впли-
ває на її життя та з якими проблемами дово-
диться стикатися.

Я з дитинства ходила до церкви, мама була ві-
руючою, батько пізніше навернувся до Бога. Нас 
у сім’ї восьмеро дітей, з яких — шестеро хлоп-
ців, я найстарша. Бог завжди був близький ме-
ні. Але, власне, на покаяння я вийшла в 15 років. 
В церкві я брала участь у служінні відвідування 
хворих, благовістя, хору, студентської спілки, не-
дільної школи... Але настав момент, коли на пер-
ший план вийшло служіння глухим.

Взагалі, це була моя дитяча мрія. Пам’ятаю, 
як на богослужінні сідала на балконі й захопле-
но спостерігала за роботою сурдоперекладачів. 
Якось я познайомилася з глухим, знайомим мо-
єї тітки, який навчив мене кілька елементарних 
жестів. Тоді в церкві було близько 15 глухих. Але 
згодом дехто з перекладачів поїхав на місію, 
дехто перейшов у інші церкви або одружився й 
переїхав у інший населений пункт. Відповідно, 
глухі розійшлися — хто до баптистів, хто до свід-
ків Єгови, хто просто перестав відвідувати церк-
ву… Загалом це служіння в нашій церкві завжди 
йшло дуже важко, тому що служителі не розумі-
ли його важливості. Правда, останнім часом ба-
гато хто з них змінив свою думку.

Коли не стало перекладачів, я дуже пережи-
вала за це й молилася, щоб Бог послав праців-
ників. У 2008 році в Луцьк приїхали брати й се-
стри з Ковеля з презентацією служіння глухим, 
за їхньої ініціативи почалися курси для сурдопе-
рекладачів. Тоді 18 чоловік отримали свідоцтва, 
але в служінні залишилися лише шестеро з них. 
До речі, після того ми вже вдруге власними си-
лами організовуємо такі курси. Саме зараз про-



Поряд із тим, глухі набагато більше 
відкриті, ніж ті, хто чує, по-дитячому 
щирі, дуже допитливі.

У цьому служінні дуже важливо 
бути дружелюбним, товариським. 
Тільки якщо ти відкритий, глухі бу-
дуть відкриватися й тобі. До речі, із 
кожним сурдоперекладачем у них 
формується свій рівень відвертос-
ті. Вони легко читають на лиці не-
щирість. Глухі — дуже ранимі люди. 
Можна легко втратити їхню довіру. 
Але, я дякую Богу, із цим у мене ні-
коли не було проблем, я завжди 
любила спілкуватися з людьми, за-
вжди цікавилася людською психо-
логією. Тому з багатьма глухими в 
мене тепер дуже близькі стосунки. 
Звичайно, з жінками краще працю-
вати жінкам, з чоловіками — чолові-
кам, з сімейними — сімейним і т. д. 
До останнього часу в цьому служінні 
були майже самі сестри, слава Богу, 
тепер стає все більше братів.

Для глухих дуже багато значать 
перекладачі, вони є містком між їх-
нім світом і зовнішнім. Якщо пере-
кладач заслужить їхню довіру, вони 
будуть його дуже цінувати. Щодня 
будуть за нього молитися. І стосунки 
між глухими й перекладачами най-
частіше переростають у справжню 
дружбу, навіть більше, ніж дружбу! 
І я скажу, що глухі — це найкращі 
друзі, вони вміють зберігати таєм-
ниці, вислуховувати. Хто має глухих 
друзів, не проміняє їх ні на кого!

Для мене найбільшим результа-
том служіння є те, що про тебе зна-
ють, тобі довіряють, і завдяки цій 
довірі ти можеш ділитися своєю ві-
рою. Не раз просто на вулиці зустрі-
чаю незнайомих мені глухих людей, 
але вони мене знають, тому що в 
них діє своя «бі-бі-сі» (сміється). У 
нашій церкві у 2017 році прийня-
ли хрещення двоє глухих, ще кілька 
людей нещодавно навернулися. 

Я дуже багато навчилася через 
це служіння, воно допомогло мені 
змінити погляд на багато що в жит-
ті,  навіть на те, у чому я була вкрай 

консервативною. Зокрема, зрозумі-
ла, що мені необхідно підвищити 
власний рівень богословської осві-
ти, що підштовхнуло до навчання 
в КБІ. Власне, чого можна повчити-
ся у глухих — то це відданості. Як-
що вже вони навернулися до Бога, 
то будуть щиро Йому служити. Вони 
дуже ревно моляться, з вірою че-
кають відповіді на молитву. Я була 
свідком, як Бог хрестив глухих Свя-
тим Духом. Також це служіння вчить 
терпінню. Я працюю в ательє, і ча-
сом трапляються непорозуміння з 
клієнтами. Колеги часто дратуються, 
а для мене це дрібниці.

Це служіння дуже цінне. Дарує 
велику радість, коли глухі тебе ро-
зуміють, відкриваються, приймають 
Бога у своє серце. Кажуть, що коли 
один глухий приходить до Бога — 
то це так само як 100 людей із нор-
мальним слухом. Потрібно дуже ба-
гато зусиль докласти, і коли бачиш 
результат — це неймовірна радість! 
До речі, знання жестів буває дуже 
корисним в житті: можна розмов-
ляти — і ніхто не знатиме про що, 
можна на відстані говорити — не 
потрібно кричати, а студенти навіть 
умудряються списувати за допомо-
гою жестів (сміється)… Бувають і ко-
мічні ситуації. Якось їдемо з дівча-
тами в автобусі, розмовляємо жес-
тами, практикуємося. Поряд сидять 
хлопці: «Ех, які гарні дівчата, шкода, 
що глухі!» Обертаємося і кажемо: 
«Дякуємо!» (сміється)… 

Звичайно, навіть сьогодні ще ду-
же мало перекладачів, відданих 
служінню. У середньому на 1000 но-
вонароджених — одна глуха дити-
на. Тому це справді важлива сфера 
служіння. Євангелія має бути пропо-
відувана всім народам, і глухі — не 
виняток. Прошу церкви, щоб при-
діляли цьому більше уваги. Також 
прошу, щоб підтримували тих, хто 
служить. Пам’ятаю, яким було зди-
вування глухих, коли наш пастор ви-
вчив кілька жестів і привітався з ни-
ми! Підійдіть після служіння й про-
сто привітайтеся з глухими, навіть 
не уявляєте, що це значить для них! 
Якщо ви хочете мати хороших дру-
зів, підвищити свій духовний рівень, 
свої знання Біблії — служіть глухим! 
У вас не буде часу на депресію, на 
різні непотрібні речі, навіть хворіти 
не буде часу!

водимо навчання для волонтерів 
дитячих таборів, адже буває, що на 
табір приходять глухі діти — і немає 
кому з ними працювати.

Спочатку мені дуже важко дава-
лися жести. Скільки не вчила, не мо-
гла запам’ятати, стільки проплака-
ла… Пам’ятаю: їду в маршрутці й по-
вторюю жести за конспектом, не раз 
і на зібранні доводилося підглядати 
(сміється). Напевно, найважчим мо-
ментом була поїздка в табір для глу-
хих, де мені чомусь доручили пра-
цю в службі порядку. Глухі мене 
щось запитують, а я не встигаю зро-
зуміти, тому що дуже швидко жес-
тикулюють. Прошу: «Повільніше!», 
а вони нервуються, мовляв: «Який 
ти перекладач, якщо нічого не ро-
зумієш?» Не раз доводили до сліз… 
Але на одній молитві до мене було 
пророче слово: «Я бачу твоє бажан-
ня донести Моє Слово людям, які не 
можуть говорити, і Я дам тобі зді-
бність їх розуміти й передавати Сло-
во!» Після того сама дивувалася, на-
скільки легше стала даватися мова 
жестів, навіть досвідчені перекла-
дачі це зауважили. 

Отже, у 2008 році ми розпоча-
ли відновлювати служіння глухим 
у нашій церкві — практично з ну-
ля. Після закінчення курсів ми піш-
ли в УТОГ, до баптистів, до єговістів, 
сказали, що ми є, що можемо пере-
кладати. Стали служити в церквах 
Лища та Підгайців, відвідувати сім’ї 
глухих.

Щоб якісно працювати, я була 
змушена обмежити свою участь у 
інших сферах, і тепер задіяна тільки 
в служінні глухим. Воно відрізняєть-
ся тим, що вимагає справді багато 
часу, потрібно багато пояснювати, 
багато спілкуватися з ними особис-
то. Глухим важче самостійно читати 
Біблію — оскільки не знають відмін-
ків, то мають трохи інше сприйнят-
тя тексту й не завжди можуть зрозу-
міти зміст. Тому ми проводимо для 
них не тільки зустрічі з вивчення Бі-
блії, а й також — з граматики тощо. 

Лілія Бояновська: 
«Сьогодні не вистачає перекладачів, 
відданих служінню!»
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Я сам родом із Ланівецького ра-
йону (Тернопільщина). Виростав, не 
знаючи рідного батька, він залишив 
мене ще 6-місячним немовлям. 
Жив із вітчимом. Мама навернула-
ся до живого Бога й мені намагала-
ся прищепити євангельську віру. Я з 
дитинства був знайомий з Євангелі-
єю і вірив, що Бог є, але не хотів Йо-
му служити. Навіть відвідував церк-
ву, але тільки ради поваги до мами. 
А мама молилася за мене…

Коли ж уже був підлітком і вчив-
ся в Тернополі, де не було мамино-
го контролю наді мною, тоді осо-
бливо віддалився від Бога. Ходив 
по дискотеках, вів розгульне життя. 
Одного разу приїхав у Ланівці, забіг 
додому лише для того, щоб у рід-
них взяти гроші, бо не вистачало 
на пляшку горілки. Мені так хлопці 
сказали: «Піди до матері й позич, 
вона тобі не відмовить». Це було 
саме перед Новим роком. Я забіг 
і став казати, що мені потрібні гро-
ші на автобус у Тернопіль. А вдома 

не було грошей, бо всі домашні за-
хворіли — і гроші витратили на лі-
ки. Мені ж треба було десять гри-
вень. Мама каже, щоб я почекав, 
а вона тим часом піде до сусідів 
позичати. Я подумав, що мама, як 
вийде, побачить хлопців і здогада-
ється про мій обман. І тоді сказав, 
що не потрібно, що вже запізнюю-
ся. Тоді вона дала мені п’ять гри-
вень, бо більше не мала. Менший 
брат підійшов і сказав, що в нього 
є кілька копійок, які йому мама да-
ла в школу. Потім молодша сестра 
дала декілька монет. Підповзла й 
найменша сестричка (вона ще не 
вміла ходити), щось тримаючи в ку-
лачку. Там було п’ять копійок. Я не-
зворушно взяв їх у неї, запхав у ки-
шеню й дав ходу з хати. Коли пере-
рахував гроші, купуючи пляшку, до 
десяти гривень не вистачало рівно 
п’ять копійок. Понишпорив у кише-
ні — і знайшов ті п’ять копійок, що 
взяв у найменшої сестрички...

Коли я став пити горілку, то рап-

том щось зі мною сталося. Згадав 
історію про блудного сина й поду-
мав, що зробив гірше, аніж він. Той 
син узяв половину маєтку, я ж за-
брав усі гроші, які були тоді в моїх 
хворих рідних. Совість стала мені 
докоряти. Я вже не пив із хлопця-
ми... Тієї ночі ми шукали пригод — і 
їх знайшли: встряли в одну бійку… 
Для мене ця ніч була мовби в тума-
ні. Близько третьої години ночі, са-
мотньо бредучи по вулиці, я наре-
шті заволав до Бога: «Господи, як-
що Тобі це важливо і Ти ще хочеш 
мати справу зі мною, таким негід-
ником, врятуй мене…» Я не дуже 
вірив, що Бог прислухається до ме-
не, тому сказав: «Боже, ось я підхо-
джу до хати свого товариша, нехай 
він сам вийде й мене покличе. Я 
обіцяю, що буду служити Тобі!» Яс-
но, що Бог нікому не зобов’язаний 
відповідати таким чином. Я ж зу-
пинився за рогом будинку друга й 
став рахувати до десяти. І раптом 
— скрип, виходить цей хлопець і 

«Я — живе свідчення Божої 
слави, любові та милосердя»



голосно гукає мене… Я не стукав у 
двері, не шумів, навіть до будинку 
не підходив. Третя година ночі!.. 
Коли він мене побачив, то аж зля-
кався від несподіванки. «Чому ти 
вийшов? Хіба ти не спав?» — запи-
тував я його. «Я спав, але почув уві 
сні голос: «Йди й поклич Віталіка…» 
Це було явне свідчення від Бога — 
не тільки для мене, а й для нього.

Після цих подій я вже не по-
вернувся до старого. Поїхав у Тер-
нопіль, став учитися й ходити до 
церкви. Я кардинально змінив своє 
життя. Навіть більше: я шукав мож-
ливості, як саме мені далі служити 
Богові, бо не хотів просто відвіду-
вати церкву, протирати, так би мо-
вити, штанці на церковній лавці.

Улітку відвідав християнський 
молодіжний табір у Малині. Там 
уперше почув про особливу кате-
горію християн — місіонерів, які 
їдуть в інші міста, країни з однією 
ціллю: проповідувати словом і ді-
лом Євангелію Ісуса Христа. Я сидів 
у залі, де було декілька тисяч моло-
дих людей, і шукав у серці підтвер-
дження свого бажання стати місіо-
нером. Тоді присутні в залі писали 
записки зі своїми потребами й пе-
редавали служителю. Я також на-
писав, щоб помолилися за мене, 
бо хочу стати місіонером. Я помо-
лився й сказав Богові, що для мене 
буде підтвердженням того, що Він 
мене призиває бути місіонером, 
якщо саме мою записку прочитає 
служитель. Це було нереально, бо 
записок було, можливо, ціла тися-
ча, а може — і більше. Усі вони, зі-
бгані, лежали у великій купі. У кінці 
служіння ведучий зібрання сказав, 
що нереально прочитати ці запис-
ки, що на це потрібно багато часу, 
— і зачитає тільки одну записку. Він 
простяг руку — узяв одну, розгор-
нув і став читати. Моє серце заби-
лося частіше — це була моя запис-
ка! Я зрозумів, що це більше, ніж 
конкретна відповідь від Бога для 
мене.

Перше, що я зробив, щоб стати 
місіонером — вступив у місіонер-
ську школу в Тернополі, у якій на-
вчався півроку. Після закінчення 
школи поїхав у Африку, у Кенію. 
Там уже була сформована команда 
місіонерів із України, до якої прилу-
чився і я.

Ще коли вчився в місіонерській 
школі, мені двічі було пророче сло-
во: «Туди, куди зараз підеш, Я тебе 
не призвав, Я тебе поведу до на-
родів і до націй!» Ті служителі, що 
пророкували, не знали, що я їду в 
Африку. Тоді мої друзі усміхнули-
ся й сказали, що, мабуть, мене Бог 
покличе в Європу. Найбільше, чого 
я не хотів, — це їхати в Європу, бо 
не бачив кому там служити. Багаті 
країни, чи їм потрібна Євангелія? Я 
тоді вважав, що Євангелія потрібна 
там, де біднота, матеріальна скру-
та, наприклад, у Африці. Я пробув у 
Кенії майже два роки, потім повер-
нувся в Україну, служив у реабіліта-
ційному центрі в Києві, де керівни-
ком Рустам Фатулаєв, а потім мене 
благословили їхати… в Європу, в 
Італію. Там знайшов своє служіння 
Богові. Познайомився зі старшим 
служителем українських церков в 
Іспанії Ярославом Демком, який 
запросив мене в Іспанію – аж на са-
місінький край Європи. І в цьому я 
бачу провидіння Боже!

В Африці легше служити: привіз 
мішок кукурудзи — і збереться ба-
гато людей, які будуть тебе уважно 
слухати. У Європі ж потрібно веден-
ня Духа Святого, особливе пома-
зання, сила Духа Святого, щоб до-
сягнути людей Євангелією. У Євро-
пі основний напрямок нашої праці 
— серед емігрантів, заробітчан із 
України, Росії, яких тут дуже бага-
то. Саме тут ці люди навертаються 
до Бога. Уже в Іспанії утворилося 14 
нових україномовних церков. Ми 
не зупиняємося тут, наше бачення 
йти далі, у Португалію. Там також 
багато наших людей. Я побачив, що 
в Європі набагато гірша духовна ат-
мосфера, ніж у бідній Африці. У тій 
же Кенії, у тій місцевості, де я тру-
дився місіонером, набагато більше 
церков, аніж тут, у багатій Іспанії. 
Тут порівняно багаті люди матері-
ально, але духовно дуже бідні. І всіх 
їх кличе Господь через нас, місіоне-
рів, як написано: «Оце ми, як посли 
замість Христа, ніби Бог благає че-
рез нас, благаємо замість Христа: 
примиріться з Богом!» (2Кор.5:20).

У мене не було рідного батька, 
але Бог так вів мене по життю, що 
в мене були духовні батьки, які опі-
кувалися мною. Це сильно спри-
яло моєму духовному становлен-

ню. Дуже добре, коли є служитель 
церкви, пастор, який може тебе 
підтримати, надати вчасну добру 
пораду. Також дуже добре, коли є 
команда, яка з’єднана однією ме-
тою, одними думками й устремлін-
нями.

Бог багато робить чудес у нашо-
му житті. По суті кожен народже-
ний згори християнин — живе свід-
чення Божої слави, любові та мило-
сердя. Я один із таких. Багато хрис-
тиян, на жаль, не зауважують того, 
скільки Бог робить у їхньому житті. 
Одного разу Бог мені відкрив через 
одного пастора, щоб я записував 
усе, що Бог робить у моєму житті. Я 
отримав двічі підтвердження, щоб 
я це робив. Відтоді я став вести що-
денник, записую все, що Бог мені 
говорить у моє серце. Уже упро-
довж семи років записую відкриття 
Божі, але лише один раз перечиту-
вав свої записи. Я тоді плакав, мов-
би збоку бачив, як Бог благослов-
ляв, провадив, попереджав...

Кожен день у мене дуже наси-
чений, постійно служіння, я обра-
ний відповідальним за молодіжне 
служіння в україномовних церквах 
ХВЄ Іспанії. Мій девіз: бути слухня-
ним інструментом в руках Бога. Го-
ловне — не нашкодити людині, якій 
проповідуєш Євангелію. Служіння 
місіонера (якщо знайти порівнян-
ня) — це як праця нейрохірурга, 
наскільки треба бути акуратним, і 
головне — з любов’ю ставитися до 
душі, щоб не нашкодити. Не мож-
на втрачати мир, спокій, самовла-
дання, навіть якщо все проти тебе 
і хтось іде війною, — ти зберігай 
мир. Місіонер повинен буквально 
бути просякнутий духом Христа, 
показувати в усьому Його характер. 
Ціль місіонера, як, власне, й кожно-
го істинного християнина, навіть не 
в тім, щоб надбати якомога більше 
людей для Христа, а надбати харак-
тер Христа, бути Його відображен-
ням тут, на землі. І тоді Бог буде 
Сам робити через нас Свою працю. 
Час невпинно йде вперед, роки 
життя збігають, хочеться ще більше 
потрудитися для Господа.

Віталій ЛИГУН,
 Мадрид, 

Іспанія



Народився я у Львові в 1975 році, у 
християнській сім’ї. Тато — служитель 
церкви. Моя бабуся покаялася ще в 1928 
році. Тобто по татовій лінії я віруючий у 
третьому поколінні, а по маминій — у чет-
вертому. Отже, я зростав у благословенній 
Богом родині, бачив побожне життя своїх 
батьків, також бачив чудеса, які Бог робив 
у моєму житті.

Пам’ятаю, як був маленьким, мав ви-
соку температуру (понад сорок). Мама ні-
як не могла її збити. До нас прийшов брат 
Олександр, він узяв мене на руки й запи-
тав, чи вірую я, що Ісус Христос може мене 
зцілити. Я відповів, що вірую, хоч до кін-
ця не розумів усіх тонкощів віри. Він по-
молився, а потім віддав мене мамі. Я тоді 
внутрішньо відчув, як температура спала. 
Потім, якщо щось тільки в моєму житті ста-
валося (чи хвороба, чи проблема), я вже 
сам біг у кімнату, де відбувалися молит-
ви, звертався до Бога — і отримував від-
повідь від Нього. Я змалку пересвідчився, 
що Бог живий, реальний, Він відповідає на 
молитви, навіть миттєво. Таким чином Бог 
формував мою віру, готуючи до майбут-
нього служіння.

Українській церкві християн віри 
євангельської в Іспанії бути!

Масова еміграція українських заробітчан у Західну Європу вже 
давно стала звичною. Хтось їде туди, як кажуть, «на два-три міся-

ці», у когось ці місяці розтягуються на роки, а хтось уже пустив ко-
ріння на чужій землі. Звичайно, ця трудова еміграція не є доброю 

для України та її економіки, але так вже склалося, що українці зму-
шені шукати кращої долі за кордоном.

А втім, Бог завжди використовував негативні та неприємні для 
людей моменти історії для добра у Своїх планах. Згадаймо пер-

шоапостольську церкву, яка в перші десятиліття свого існування, 
окрім великих духовних благословень, про які читаємо на сторін-
ках книги Дії апостолів, переживала й гоніння. Але ці гоніння Бог 

використав для проповіді Євангелії. Читаємо, що «ходили тоді роз-
порошенці, та Боже Слово благовістили» (Дії 8:4). Саме ця пара-

лель напрошується й для нинішньої ситуації. Якщо перших христи-
ян розпорошили по Римській імперії гоніння, то нинішніх розпо-
рошують економічні негаразди. Але там, куди їх закинула доля, 

вони проповідують Євангелію. Тому й не дивно, що за останні де-
сятиліття в Західній Європі стали виникати українські церкви з на-

ших «економічних втікачів». А кілька років назад народилася ідея 
згуртувати ці громади для братерського спілкування та спільних 

проектів. Так в Української Церкви ХВЄ з’явилися церкви в Західній 
Європі.

Наша нинішня розповідь про їхнє життя.

Насамперед пропонуємо свідчення Ярослава Демка — 
старшого пресвітера Об’єднання українських церков ХВЄ 

в Іспанії «Спасіння Боже».



Я свідомо ввійшов у Завіт із Бо-
гом у 19-річному віці. Ніколи не ду-
мав, що стану пастором церкви, але 
Божі плани — не наші. Хотів завжди 
бути покірним волі Божій. Спочатку 
співав у молодіжному хорі, пропо-
відував. Учився в училищі на закрій-
ника-модельєра. Зі мною у хорі спі-
вала дівчина Зоряна, із якою я одру-
жився. Мені тоді було 22 роки.

У 1998 році мені потелефонував 
друг Андрій із Іспанії і запросив при-
їхати до нього. Він знайшов мені ро-
боту. Тоді було легко оформити візу 
— і через два тижні ми з дружиною 
приїхали в Іспанію. Щоб побувати 
на зібранні християн, заходили в іс-
панські церкви, але не розуміли їх-
ньої мови, то ж стали проводити зі-
брання у квартирі. Спочатку нас бу-
ло четверо українців.

Через десять місяців ми повер-
нулися в Україну. Тут моя дружина 
Зоряна народила хлопців-двійнят. 
Хотілося залишитися вдома, та пла-
чевна економічна ситуація приму-
сила знову поїхати в Іспанію, у Ма-
дрид. Цього разу я поїхав сам, зі-
ткнувся із труднощами, які вдалося 
здолати з Божою допомогою. Тож 
згодом отримав потрібні докумен-
ти, влаштувався на роботу, оренду-
вав житло й забрав до себе сім’ю. 
Відвідував домашні служіння хрис-
тиян-українців на квартирі брата 
Романа Співака. Ми побачили, що 
люди каються. Стала формуватися 
церква.

Одного разу нам сказали, що в 
Іспанію приїхали ще три брати, які 
покаялися в тюрмах України. 

І одного разу вони прийшли на 
служіння в дім Романа Співака. Це 
був Ігор Стадник, Петро Драбик і ще 
один брат. І так ми разом збирали-
ся. 

У 2002 році в Іспанію приїхав пас-
тор Ярослав Емха. Він зібрав усіх ві-
руючих і зареєстрував церкву «Сла-
ва Божа». Під час його служіння ка-

му зібранні більшість членів церкви 
проголосувала проти того, щоб Ігор 
Стадник виконував служіння. Але 
він не погодився віддати документи 
на зареєстровану церкву. Щоб уник-
нути подальших суперечок і зберег-
ти мир, ми написали заяви про ви-
хід із церкви «Слава Божа». Деякий 
час збиралися в мене вдома, але 

ялися люди, церква дуже швидко 
зростала. Але настав час йому по-
вернутися до своєї сім’ї, в Україну. 
На служіння був поставлений Ігор 
Стадник, який став проповідувати 
вчення, із яким багато членів церк-
ви не погоджувалися. Через це ми 
змушені були викликати до Іспа-
нії старшого пастора. На членсько-

людей ставало все більше, і ми ви-
рішили проводити зібрання в місце-
вому парку просто неба. Три місяці 
тривали такі служіння, які можна 
було назвати євангелізаційними: ми 
співали християнські пісні, молили-
ся, проповідували — і на зібраннях 
стали каятися нові люди. Зрештою 
ми взяли в оренду приміщення для 
церкви. Ярослав Богданович Емха 
був змушений залишитися з нами 
ще на три роки, щоб налагодити в 
церкві всі напрямки служінь. 

У 2008 році церква доручила ме-
ні пасторське служіння на випробу-
вальний термін — і через рік мене 
рукопоклали на це служіння, яке ви-
коную до сьогодні. 

До нас приходять люди, які віді-
рвані від сімей, батьківщини, рід-
ної мови, і саме в християн, у на-
шій громаді вони знаходять спілку-
вання. Цілий тиждень українці пра-
цюють серед іспанців, і їм хочеться 
хоча б раз на тиждень поспілкува-
тися із земляками. Багато з них ка-
зали, що вони б ніколи не прийшли 
до пізнання істинного Бога в Украї-



ні, бо вважали, що зібрання христи-
ян — сектантство, але в Іспанії вони 
кардинально змінили свої погляди, 
саме тут вони змогли відкрити своє 
серце для сприйняття Євангелії.

На богослужіннях у Мадриді ка-
ються нові люди, а загалом на слу-
жіння приходить до 200 віруючих. 
Це не тільки українці, але й росіяни, 
білоруси, вірмени, та й іспанці та-
кож. Поки що ми проводимо зібран-
ня в орендованому домі молитви, 
але збираємо фінанси на власне 
приміщення.

Господь хоче всіх людей спасти, 
щоб кожен прийшов до пізнання іс-
тини. І для багатьох українців план 
Божий у тім, щоб на чужій землі 
вони покаялися й прийшли до піз-
нання правди Божої! Одна жінка, 
вчителька, працювала тут, покаяла-
ся, потім повернулася у своє село, 
в Україну. Поки що вона там єдина 
євангельська християнка, але щиро 

вдячна Господу, що у свій час приїха-
ла до Іспанії…

На сьогодні в 14 містах Іспанії 
ми проводимо регулярні служіння 
українських церков, які об’єднані 
під назвою «Спасіння Боже». Усі 
збираються в орендованих при-
міщеннях. Прошу молитися, щоб 
Бог допоміг нам придбати власний 
дім молитви. Це буде перший дім 
молитви української церкви в Іс-
панії! Так склалося, що саме церк-
ва в Мадриді — головний осере-
док об’єднання українських церков 
«Спасіння Боже». Ми плануємо від-
крити Біблійну школу при новому 
домі молитви в Мадриді, також пла-
нуємо йти далі зі Словом Божим, у 
Португалію. Там багато українців-
емігрантів, які потребують спасіння.

Іспанія, яка розміщена на краю 
Європи, стала тим краєм світу, до 
якого Ісус Христос заповідав іти 
Своїм учням із проповіддю Єван-

гелії (див. Дії 1:8, 13:47). Невідомо, 
чи апостол Павло дійшов до Іспанії, 
але тут сьогодні проповідується жи-
ва Євангелія. Сюди тепер приїжджа-
ють молоді місіонери з України, які 
ревно взялися до найблагороднішої 
праці на землі — звіщати Єванге-
лію, проповідувати спасіння в Ісусі 
Христі. Я вірю, що наші плани — це 
воля Божа, і ми молимося, щоб Бог 
надалі благословив нашу працю й 
розширив межі для проповіді Єван-
гелії в Іспанії, Португалії та інших 
країнах Західної Європи. Українці — 
унікальний народ, вони є скрізь, по 
цілому світу. Вважаю, що саме укра-
їнці стали Божим благословенням 
для інших країн, де вони прожива-
ють в еміграції. І скрізь, де українці, 
є й українські церкви.

Підготував
Геннадій АНДРОСОВ,

Мадрид-Київ

Щороку в жовтні-листопаді  
старший єпископ УЦХВЄ Михайло 
Паночко здійснює поїздку до Іспа-
нії:  відвідує новостворені грома-
ди, бере участь у з’їздних зібран-
нях. Цього  року старший єпископ 
рукопоклав на служіння пасторів 
та дияконів, у тому числі старшого 
пресвітера об’єднання українських 
церков ХВЄ в Іспанії «Спасіння Бо-
же» Ярослава Демка.

Ми попросили Михайла Сте-
пановича розповісти про свою по-
їздку в цю європейську країну.  На 
сьогодні вона є серед лідерів за 
кількістю українських заробітчан.

— У цьому році моя поїздка до 
Іспанії тривала  тиждень — з 21 по 
28 жовтня. Уже в перший день піс-
ля приїзду я мав нагоду служити на 
молодіжному зібранні в централь-
ній Мадридській церкві. У вівторок 
зранку ми вирушили на північ кра-
їни, у місто Сан-Себастьян, це при-
близно за 500 км від столиці. Там діє 
нещодавно утворена церква, у якій 
ми з братами й сестрами провели 
чудове вечірнє зібрання. А в середу 
вирушили в дорогу на південь — у 
Валенсію.

600 кілометрів переїзду спочатку 
через гори, тунелі, а потім між ди-

вовижних краєвидів із виноградни-
ками й оливковими садами зайняв 
цілий день. У Валенсію дістались о 
восьмій вечора, прямо на зібрання. 
Я проповідував на тему: «Для мене 
немає більшої радості як чути, що 
мої діти ходять у правді». 

Там переночували й у четвер пої-
хали до Мадрида. Саме там відбуло-
ся велике з’їздне зібрання пасторів 
із різних країн  Західної Європи. До 
церкви «Спасіння Боже» з’їхалися 
брати з Німеччини, Польщі, Чехії, 
самої Іспанії, а також з Америки — 
близько 70 людей. Ми провели чу-
дове зібрання, знайомилися, обмі-

Іспанські дороги старшого єпископа



нювалися інформацією. А в субо-
ту там же відбулася конференція, 
під час якої слухали семінар на те-
му «Проблеми церков в еміграції», 
який провів наш брат із Філадельфії 
(США) Олександр Побережнюк. Піс-
ля чого розпочалася бесіда у фор-
маті «питання-відповідь». Брати ці-
кавилися багатьма питаннями щодо 
відкриття нових церков, стосунків у 
місцевих громадах і таким іншим.

У неділю в Мадриді було урочис-
те богослужіння, для проведення 
якого орендували спеціальний зал. 
Ми дякували Богові, молилися, ді-
лилися Словом Божим — і разом із 
єпископом Юрієм Верімієм рукопо-
клали  шестеро братів на відповід-
ні служіння: трьох — на дияконське, 
трьох — на пасторське, у тому числі 
Ярослава Демка на служіння стар-
шого пресвітера об’єднання україн-
ських церков ХВЄ Іспанії.

— Іспанія одна з країн Західної 
Європи, де служіння наших церков 
найбільш динамічно розвиваєть-
ся. У чому, на ваш погляд, запорука 
успіху?

— У тому, що наші брати в Ма-
дриді зацікавлені в утворенні й рос-
ті дочірніх церков. Вони знаходять 
здібних людей, яких потім відсила-
ють місіонерами в міста, де є на-
ші емігранти й заробітчани, але ще 
немає євангельської церкви. Відтак 
молоді служителі мають можли-
вість самостійно рости. При цьому 
підтримують спільність із материн-
ською церквою в Мадриді.

— Виходить, місіонери їдуть, 
так би мовити, на «голе місце»?

— Не зовсім так. Найчастіше слу-
жителі спочатку знаходять невелич-
ку групу з 2-3 віруючих сімей, збира-
ють довкола неї інших віруючих, а 
вже потім ця групка обростає члена-
ми, як бджолиний рій. Коли є ядро 
й люди євангелізують, приводять до 
церкви людей, то громади досить 
швидко ростуть. Служіння викону-
ють в основному молоді брати й се-
стри. Цікаво, що членами церков є 
вихідці з різних деномінацій: як із 
п’ятидесятницьких, так і з баптист-
ських та харизматичних церков. Є 
й ті, хто покаявся й прийняв водне 
хрещення вже в Іспанії.

Українські церкви Західної Європи: 
здобутки та перспективи

Адреси українських 
церков у Західній Європі

На запитання журналу відповідає єпископ Юрій Веремій, координатор 
роботи Української Церкви ХВЄ у  країнах Західної Європи.

— Чим викликана необхідність у так званій християнській Європі за-
сновувати нові церкви?

— Наші члени церкви, зокрема служителі, поїхали до Європи заробляти 
гроші, щоб можна було утримувати сім‘ї, — і там у них з’явилася потреба 
відвідувати церкву.

На початку свого перебування за кордоном наші віруючі брати та сестри 
відвідували церкви тієї країни, у якій перебували, але церкви були не в кож-
ній місцевості. А коли там з’являлися наші служителі, тоді стали збиратися 
разом по 5-10 людей й проводити свої богослужіння згідно з тією богослуж-
бовою практикою, яку мали в Україні. Так утворювалися україномовні та ро-
сійськомовні церкви в західній Європі.

— Які найбільш актуальні питання стоять перед українськими церква-
ми в Європі? 

— Найбільш актуальне питання — знайти приміщення, де можна було 
б збиратися разом і проводити богослужіння. Орендувати приміщення не-
дешево, підібрати відповідні години для богослужіння також непросто, то-
му що доводиться долати багато кілометрів, щоб прибути на богослужіння. 

До Європи також виїхало дуже багато українців, які не відвідували церк-
ву в Україні або вважалися номінальними християнами. Обов’язок наших 
членів церкви проповідувати Євангелію, робити добрі діла, допомагати 
нужденним — саме цю місію Церква виконує у Західній Європі.

Ще одна проблема — необхідність легалізувати діяльність церков за 
кордоном. Ми вдячні Богу, що минулого року перереєстрували статут Укра-
їнської Церкви християн віри євангельської, який тепер дає нам право від-
кривати нові церкви в інших країнах. Ми ним користуємося — і тому офіцій-
но відкрили церкви, підпорядковані нашій Українській Церкві ХВЄ. У різних 
країнах Європи є свої вимоги, певною мірою вони відрізняються, і тому нам 
доводиться шукати можливості, щоб адаптувати церкви до вимог тієї краї-
ни, у якій вони знаходяться.

— Чи є співпраця між УЦХВЄ та національними євангельськими 
об’єднаннями щодо утворення нових українських церков?

— Ми вдячні Богу, що Євангелія Ісуса Христа об’єднує нас для спіль-
ної праці на землі, зокрема в Європі. Ми також вдячні Богу за євангельські 
об’єднання та національні церкви протестантського напрямку, які протягу-
ють руку допомоги, щоб українці мали можливість збиратися, проводити 
богослужіння, відкривати церкви. Хтось надає приміщення для проведен-
ня богослужінь, хтось надає можливість від їхнього імені орендувати при-
міщення. Шукаємо різноманітні способи для того, щоб виконати повелін-

ня Ісу са Христа і бути учасниками в збуду-
ванні Його церкви.

— Скільки закордонних церков пере-
буває в підпорядкуванні УЦХВЄ? 

— Близько 30 церков у західній Європі 
підпорядковані нашій Церкві. Планується 
ще багато відкривати церков, тому що є 
попит, але не вистачає кваліфікованих по-
свячених служителів для такого відпові-
дально служіння. А в Європі своя специ-
фіка праці — і це робити не просто. Треба 1



бути керованим Духом Божим, жер-
товним, сміливим.

— Який настрій панує в україн-
ських церквах Європи? Чим вони 
живуть?

— Наявність церкви — дуже по-
зитивне явище, що приносить вели-
ку радість братам та сестрам. Вони 
почуваються більш впевненими, по-
трібними Богу та людям. Але суму-
ють за Україною, жалкують, що не 
могли себе там реалізувати, разом 
з тим розуміють, що без Божої волі 
нічого не стається, і стараються себе 
реалізувати там, де є: і заробити для 
себе, і потрудитися для Господа.

— Які плани щодо розвитку цьо-
го служіння в закордонних церк-
вах?

— Ми маємо спеціальну ра-
ду церков у Західній Європі, яка 
проводить свої зустрічі, на які 
з’їжджаються всі служителі раз на 
рік, а також у кожній країні раз на 
рік проводяться з’їздні богослужін-
ня, на які приїжджають брати та се-
стри з усієї країни. Також протягом 
року церкви відвідують наші вчи-
телі, пастори та проповідники, під-
тримуючи церкви проповіддю, мо-
литвами, навчанням та порадами. 
Також плануємо провести спеціаль-
ну біблійну школу в місті Мадрид, 
адаптовану для Європи, згідно з 
тими запитами або викликами, які є 

в Західній Європі. Вона буде прохо-
дити два місяці.

— Ваші поради віруючим, які 

виїжджають за кордон. 
— Якщо ви вирішили виїхати за 

кордон, то  обов’язково підійдіть до 
свого пастора і скажіть йому, куди 
ви їдете й на який термін. Візьміть 
у нього інформаційний лист, що ви 
віруючий і належите до певної церк-
ви, що ви добрий християнин і не 
порушуєте церковну дисципліну. То-
ді ви матимете змогу долучитися до 
служіння там, де будете. Пастор вам 
допоможе знайти церкву в тій міс-
цевості, куди  ви їдете, щоб ви, при-
їхавши в Європу, мали змогу відві-
дувати служіння. Якщо ви приїхали 
на три місяці або на півроку чи рік, 
станьте членом церкви в Європі, а 
після закінчення свого перебування 
пастор тої церкви дасть вам інфор-
маційного листа, з яким ви поверне-
теся до своєї церкви й розкажете, де 
ви були, як служили Господу. Це до-
поможе вам бути справжніми хрис-
тиянами, які виконують перед Бо-
гом те, що пообіцяли в час святого 
водохрещення з віри.

«Бог допоміг нам  відкрити ще одну церкву в Західній Європі, у місті 
Неаполь (Італія),  — розповідає єпископ Юрій Веремій, — За допомогою 
братів і сестер з Америки, випускників місіонерської школи, організованої 
пастором Іваном Іванцюком у місті Клівленд, штат Огайо (США),  Господь 
приготував місце. Понад місяць команда з 16 місіонерів працювала в Не-
аполі, за цей час Бог дав добрих людей, дав приміщення, і так відчинила 
свої двері італійська церква».

9-14 серпня 2018 Юрій Веремій разом із Володимиром Грицаком, стар-
шим пастором Церкви Святої Трійці м. Нововолинська, відвідав Неаполь. 
Вони привезли з собою служителя для нової церкви — брата Василя Мига-
са, члена Нововолинської церкви, яка благословила його на служіння бла-
говісника з правом священнодій. Пастори провели святкове богослужіння 
та взяли участь у водному хрещенні нових членів неапольської церкви.

8-9  вересня 2018 р. єпископ Юрій Веремій (справа) разом зі своїм заступ-
ником  Олегом Карпюком (зліва) благословили Леоніда та Ліну Демчуків 
з міста Нововолинська на служіння у церкві міста Прага, Чехія. 1



Західна Європа як місіонерське поле
З 15 до 18 жовтня 2018 року в сто-

лиці Іспанії відбулася зустріч ліде-
рів п’ятидесятницьких місій Європи 
(PEM). Центральною ідеєю зустрічі 
став девіз «Піднімайте наступне по-
коління». Представники понад 60 
країн Європи інформували про місі-
онерську ситуацію у своїх регіонах, 
ділилися практичним досвідом ро-
боти.

Українську Церкву, місіонерські 
проекти та плани представляв заві-
ду вач місіонерського відділу УЦХВЄ, 
директор місії «Голос надії» єпископ 
Микола Синюк, та регіональний ди-
ректор місії по Західній Європі Юрій 
Троць. Присутні були поінформова-
ні про євангелізаційно-місіонерські 
проекти УЦХВЄ та бачення майбут-
нього. Була представлена діяльність 
місії «Голос надії» як базової місіо-
нерської інституції УЦХВЄ.

Підсумовуючи свій виступ на фо-
румі, Микола Синюк зауважив: «По-
перше — ми не піднімемо нового по-
коління місіонерів, якщо не підніме-
мо наших дітей і онуків у наших влас-
них родинах. Якщо їм не цікаво те, 
що роблять їхні батьки, це буде не-
цікаво й молоді церкви. По-друге — 
необхідна співпраця із Святим Духом 
як Духом місіонерства, Який приво-
дить у церкву гірших, а виводить кра-
щих для здійснення Своїх намірів. На 
практиці це часто приводить до вну-
трішнього спротиву служителів і не-
розуміння місійної природи Святого 
Духа. По-третє — потрібна співпраця 
один із одним. Українська церква во-
лодіє потужним місіонерським ре-
сурсом — людьми. Захід обмежений 
у цьому, проте володіє потужним 
матеріальним ресурсом. Об’єднання 
зусиль дало б якісний результат для 
поширення Божого Царства».

Рішення Комітету PEM про прове-
дення наступної зустрічі 12-15 листо-
пада 2019 року в м. Києві засвідчило 
про особливу місіональну позицію 
УЦХВЄ.

Ми звернулися до Миколи Синю-
ка більш детально розповісти про мі-
сіонерські настрої сучасної Західної 
Європи.

— Ви побували на зустрічі 
п’ятидесятницьких місій Європи в 

Іспанії. Які проблеми й успіхи сучас-
ного місіонерського служіння в Єв-
ропі?

— На мою думку, одна з найбіль-
ших проблем сучасного місіонерства 
— відсутність у молодих людей (це 
особливо стосується Західної Євро-
пи) ревності до місіонерського слу-
жіння. Якщо й демонструються деякі 
місіонерські проекти, то вони в осно-
вному стосуються країн африкан-
ського, індійського континентів. До 
речі, згідно з дослідженнями, єван-
гельсько-протестантська спільнота 
Африки показує до 23% населення, 
тоді як Європа приблизно 3%. Це по-
казовий вектор напрямку посилання 
місіонерів на найближчу перспекти-
ву. 

Якщо говорити про успіхи, то вар-
то підкреслити місіональний потен-
ціал України та Румунії, які є в аван-
гарді місіонерського служіння Євро-
пи. Успіх можна було б розглядати в 
поєднанні людського (схід) та фінан-
сового (захід) ресурсу. Це було б сер-
йозним місіонерським поступом у 
Європі, проте далі декларацій та за-
яв справа не просувається.

— Польща, Болгарія, Хорватія, 
Боснія та Герцеговина — як нара-
зі звершується місіонерська праця 
«Голосу надії» в цих країнах?

— Болгарія — це певною мірою 
апробований місіонерський регіон. 
Служіння місіонерів полягає у допо-
мозі місцевим церквам в умовах го-
строї нестачі служителів та роботі се-
ред ісламського населення, у тому 
числі серед курдів. Польща, Хорва-

тія, Боснія та Герцеговина — нові ре-
гіони служіння місіонерів. На даний 
час місіонери проходять складні про-
цеси адаптації до мовного й культур-
ного середовища в цих регіонах.

 Наша стратегія — будувати сто-
сунки з місцевими національними 
служителями, через них шукати юри-
дичної підтримки для місіонерських 
програм у регіонах, приєднувати но-
ві церкви до національних об’єднань 
у цих країнах. Так ми працювали від 
початку діяльності місії.

 — Які напрямки й методи слу-
жіння в Європі перспективні, які з 
них планує впроваджувати й розви-
вати «Голос надії»? Чи плануєте по-
ширювати місіонерську працю на 
інші країни Європи?

— Напрямки й методи служін-
ня в Європі залишаються незмінни-
ми з часів апостола Павла. Перший 
місіонер Європи характеризував це 
висловлюванням «всенародно й по 
домах»! (Дії 20:20). Це є, було й бу-
де перспективним за сприяння сили 
Святого Духа.

Щодо поширення місіонерсько-
го служіння на інші країни Європи, 
то можна сказати таке — за умови 
створення потужних місіонерських 
баз у країнах, де розпочате служіння, 
можна думати про перспективу роз-
ширення, а вона в тому, щоб досяга-
ти всі країни Європи, яка знову стає 
відкритим місіонерським полем. Я 
вірю, що місіонери Української Церк-
ви ХВЄ в недалекому майбутньому 
стануть авангардом місіонерства в 
Європі.



Мені тепер 67 років, але багато років я була невіру-
ючою. Не вірила в Бога й не чула про Бога. Народилася 
в Казані. Була, як кажуть, обдарованою дитиною, мала 
абсолютний музичний слух. І природно, своє подальше 
життя пов’язала зі співом, музикою. Навчалася в мос-
ковській консерваторії (до речі, зі мною вчилися Кобзон 
і Людмила Зикіна). Я була успішною оперною співач-
кою. Потім вийшла заміж. 

Пізніше мене і ще кількох колег запросила іспанська 
королева Софія, щоб організувати в Іспанії оперний те-
атр. Я приїхала в Іспанію разом з чоловіком у 1990 році. 
Ми відкрити театр опери та балету. У нас був контракт 
на три роки, ми його продовжили, а потім залишилися 
в Іспанії назовсім. Я працювала викладачем, мала при-
ватну музичну школу. Здавалося, все було чудово.

Але одного разу я прокинулася зовсім в іншому світі. 
Моя свідомість перебувала в якомусь густому мороці, 
але прекрасно пам’ятаю, як мене поклали на стіл і ста-
ли стригти волосся... У мене стався крововилив у мозок. 
Я втратила голос і вже не могла більше співати... Це ста-
лося у 2000 році.

Звичайно, я не була абсолютно здоровою, з дитин-
ства хворіла на ревматизм серця, потім перенесла опе-
рацію на серці, але все одно ніяк не очікувала, що ось 
таке станеться зі мною, та ще на злеті кар’єри.

Як результат, я отримала параліч. Тепер пересуваюся 
тільки за допомогою інвалідного візка. Разом із паралі-

чем я втратила голос. Звичайно, це для мене був силь-
ний удар. Усе життя, усе, що було побудовано за багато 
років (на чому, власне, будувалося моє життя), зруйну-
валося вмить. Деякий час я навіть не могла розмовляти. 
Потім мова повернулася. Але не буває лиха без добра. 
Ця хвороба підштовхнула мене до віри в живого Бога. 
Раніше я ніколи не зверталася до Бога й не чула Єван-
гелії. Саме віра в Бога зберегла мене від передчасної 
смерті, якщо відверто — від божевілля. 

Одна моя подруга, яка вірувала в Бога, підтримала 
мене й запросила до церкви. Я погодилася відвідати бо-
гослужіння, і — почався мій шлях до Бога. На інвалідно-
му візку, але тільки вперед! Я бачу результати своєї ві-
ри! Бог підтримує мене, зміцнює, очищає, дає відповіді 
на мої молитви. Я не можу співати голосом, але співаю 
серцем. Я знаю, що для Бога саме це головне. Бо Бог ди-
виться на серце людини. Багато людей, які ззовні здо-
рові, по суті — духовні інваліди. Краще бути інвалідом 
фізично, але бути духовно здоровим! У вічності, вірю, я 
зможу заспівати в славі Божій, у Його присутності, не-
зрівнянно краще, ніж я співала тут, до своєї інвалідності.

На сьогодні я — вдова. Два роки тому мій чоловік 
помер. Але я дякую Богові за Ісуса Христа — з Ним я не 
самотня. Я отримую пенсію в Іспанії як удова, уряд Іс-
панії забезпечує мене всім необхідним. Живу в Севільї, 
відвідую українську церкву християн віри євангельської 
й щоденно дякую Богові. Я продовжую боротися, стояти 
у вірі. Життя — це боротьба.

Дана МУРАВЙОВА,
 Іспанія

Я не можу співати вустами, 
але співаю серцем!



Кришталева 
жінка із 

залізним 
характером

Дитина з кришталевими кістками
— Покличте породіллю з першої 

палати.
— Шановна мамаша, ваша дити-

на приречена. Дозвольте нам не під-
тримувати її життя.

— Чому ви приховували від мене 
її недугу? Невже все так безнадійно?

— Повірте, ми нічим не зможемо 
вам допомогти. Діти з такими вада-
ми не виліковуються. Це захворю-
вання рідкісне і недостатньо дослі-
джене. Тому, приймаючи рішення 
про її долю, ви повинні враховува-
ти, що у вас виростатиме дитина-ін-
валід, а у вашій ситуації це — тягар. 
Для неї ж самої життя не буде мати 
ніякого сенсу.

Жінка обвела поглядом усіх при-
сутніх та мерщій кинулась до кімнати 
новонароджених. 

— Якась божевільна! — загорла-
нила няня, миючи дерев’яну вилу-
щену підлогу. — І куди ти летиш, на-
віжена?!

— У мене дитина хвора народи-
лась, а чоловік — п’янюга, що тепер 
мені з нею робити…

— От вже наплодять тих дітей — 
та й ради не дають…

Не помічаючи нічого навколо се-
бе, жінка кинулась до дитини. Схо-
пивши немовля на руки, сказала, що 
сама попіклується про його долю. 
Так я отримала шанс на неповторну 
й прекрасну подорож, даровану ме-
ні Господом, що називається «жит-
тям».

У мене залишилося зовсім мало 
спогадів про дитинство, у якому не-
має лікарняного ліжка, а я себе ба-
чу дуже жвавою, рухливою, усміхне-
ною, безтурботною дівчинкою, яка 
нічим не відрізняється від інших ді-
тей.

Мої кістки були настільки слабкі, 
що переломи траплялись навіть тоді, 
коли мене переодягали, при будь-
якому різкому рухові, навіть коли я 
просто поверталась на бік — відчу-
вала різкий біль, і знову — перелом. 
Жодні рекомендації лікарів щодо 
медикаментозного лікування не до-
помагали. Спочатку хвороба торкну-
лась моїх ніг, потім рук і, наостанок, 
хребта.

Через рік після мого народження 
тато назавжди залишив нашу сім’ю, 
і мамі довелося самій боротися за 
наше виживання. Вона працювала в 

три зміни, а я залишалася сама вдо-
ма. Її повернення з роботи було єди-
ною моєю втіхою. Одного разу мама 
пообіцяла мені, що піде зі мною на 
прогулянку. Я чекала її допізна, але 
вона не поверталася. Коли на вули-
ці стало зовсім темно, моя тривога 
збільшилася, і я стала плакати. Мені 
було дуже страшно, і я подумала, що 
залишуся назавжди сама. Тієї ночі 
маму забрали до лікарні, а мене взя-
ла до себе її подруга.

Більшість часу я проводила на 
ліжку біля вікна. Дивлячись, як гра-
ються діти, сумувала та плакала. 
Мені хотілося рухатися, і я не мо-
гла всидіти на місці. Іноді мене 
прив’язували до ліжка, але й це не 
допомагало. Одного разу я необе-
режно повернулася — і отримала 
перелом ноги. Дізнавшись про це, 
мама стала розпачливо плакати, а 
потім кричати. Заспокоївшись, вона 
поклала мене на ліжко. Біль був не-
стерпним. До тіла не можна було до-
торкнутися, тому мене доправили в 
лікарню на звичайній подушці, три-
маючи її за чотири кінці. Укол чомусь 
не допомагав. Мені стали вправля-
ти кістки, і все закінчилося тим, що я 
розірвала мамину блузку та від кри-
ку зірвала собі голос і довго не могла 
говорити.

П’ятдесят переломів кісток за 
п’ять років мого дитинства! Така сум-
на статистика вражала навіть самих 

Валентина МІНЬКОВСЬКА народилася 1968 року в м. Коростень Жи-
томирської області. Була третьою дитиною в сім’ї. У Валентини діагносту-
вали недосконалий остеогенез — вроджену ламкість кісток. Свою історію 
жінка розповідає в книзі «Диригент мого життя» (2010), уривки з якої про-
понуємо вашій увазі.



лікарів. Мені не хотілося, щоб інші 
страждали через мою хворобу, то-
му терпіла свій біль по-дорослому. 
Поламавши руку чи ногу, я тихень-
ко лягала в ліжко, зціплювала зуби 
й терпіла скільки могла, поки мама 
знову не відвозила мене до лікарні. 
Там вкотре замуровували в гіпс, як 
мумію. Не маючи можливості само-
стійно поворухнутися, я з нетерпін-
ням очікувала свого звільнення. По-
при все в мені була якась надзвичай-
на сила до життя, а також рішучість 
боротися з хворобою, чого б це не 
коштувало.

Шлях до одужання
Науково-дослідний інститут ор-

топедії й травматології став для ма-
ми єдиним шляхом до мого оду-
жання. Величезні брудні вікна, важ-
кі дерев’яні двері, тумбочки з тарга-
нами, що ділили зі мною передачі, 
а ще лікарняне ліжко, у якому треба 
було тільки лежати, — стали для ме-
не страшним монстром, який захо-
пив останню свободу. До того ж я за-
лишилась без мами серед таких же 
невдах, як і сама, що постійно трем-
тіли й лякалися всіх тих екзекуцій, які 
називались процедурами. 

Моя мати, проста сільська жінка, 
не мала чим заплатити за лікування. 
Тому, ймовірно, через рідкісне за-
хворювання наді мною проводили 
експерименти. Під час консультатив-
ного обходу головний лікар поясню-
вав практикантам подальший розви-
ток мого захворювання. Зі всього по-
чутого найстрашнішим було те, що я 
буду інвалідом все життя і мій зріст в 
дорослому віці не перевищуватиме 
одного метра.

Але надію ходити своїми ногами 
я не залишила. Сказавши собі, що я 
стану на ноги, почала свою боротьбу 
зі всіма написами й приписами, що 
віщували лікарі. Мене виписали з лі-
карні без жодних ознак покращення. 
Удома, обклавшись книгами, я шу-
кала відповідь на багато питань що-
до життєвих проблем інвалідів. На 
жаль, ні книги, ні люди відповіді не 
давали. 

Бюрократи
То була осінь. Двері на вулицю 

були зачинені. «Може, скоро при-
йде сестра зі школи», — подумала я 
й шмигнула з підвіконника на ліжко. 

Натягнувши подерті на колінах штан-
ці, я злізла на підлогу і швиденько 
підповзла до дверей. Ось і ключ на 
столі! Підставивши стілець, взяла 
ключ і відчинила двері. Свіже повітря 
трохи повіяло холодом. Та нестрим-
не бажання опинитися на вулиці бу-
ло набагато більшим. Я підповзла до 
воріт. Мене помітила сусідка й стала 
кликати мою матір.

— Не озивається ніхто, — злякано 
сказала вона. — Ти що, сама вдома?

—Так, а що?
— Бідне дитя, а з колін аж кров 

тече! Візочка в тебе немає?
— Ні, а навіщо він мені, я і так до-

бре повзаю. Он, бачите, як. — І я хут-
ко перебирала колінцями по засипа-
ному щебенем подвір’ю.

Мене, обмежену в спілкуванні й 
русі, ще й зачиняли саму в хаті, де 
я годинами чекала на повернення 
брата або сестри зі школи. Я не со-
ромилася, бо була ще дитиною, ви-
повзала просто на дорогу та чекала, 
щоб на мене хтось звернув увагу. Пе-
рехожі деколи брали мене на руки та 
заносили до хати. Діти дражнили ме-
не калікою.

Одного зимового вечора мама 
зайшла до хати схвильована.

— Уявляєш, дитино, директор 
школи сказав, що вчителі відмовля-
ються навчати тебе на дому. До цьо-
го часу я то на дитячому візочку, то 
на санчатах возила тебе до школи, а 
що тепер — не знаю. Візочка в соцза-
хисті не дають, а ти ж у мене вже ве-
личенька, по хаті повзаєш, як собача, 
що мені з тобою робити? Тобі ж уже 
десятий рік минув...

— А ти мене в інтернат відвези, 
тобі буде легше. 

— А як же ти без мене справля-
тимешся?

— Я вже не маленька, звикну.
Ми чекали на путівку півроку. За 

цей час учитель сільської школи жод-
ного разу мене не відвідав, і я стала 
думати, що моє навчання зупиниться 
на рівні початкової школи…

Новенька
Коли покидала село, то мені хоті-

лося запам’ятати кожну хату, кожну 
вулицю й усе те, що потім мені буде 
лише снитися. Далеко від рідної до-
мівки й родини я згадувала сімей-
ний затишок, тепло маминих рук, 
смачний запах бабусиних млинців і 

тепленьке зручне ліжечко. 
Діти в «Дитячому будинку-інтер-

наті для інвалідів» були не такі, яких 
я бачила раніше, вони здавалися ме-
ні більш радісними, галасливими й 
надзвичайно рухливими. А особли-
во мені сподобалося те, що вони до-
помагали один одному, хоча кожен 
із них пересувався за допомогою ми-
лиць, візочків та інших ортопедичних 
засобів.

Одна з дівчаток із колесоподібни-
ми ніжками стала допомагати мені 
розкладати речі. Інша дівчинка з ці-
кавістю роздивлялася мене, дотор-
каючись до мого нового вбрання. 
Мама завжди купувала мені новий 
одяг перед тим, як відвозила до лі-
карні.

— Яка гарна в тебе сукенка — но-
венька і яскрава. Де ти її взяла?

— Мені її купила мама.
— А в тебе є мама? — здивовано 

запитала дівчинка.
— Так, є. А ще в мене є братик і 

сестричка.
— То, може, ти мені щось подару-

єш?
— Бери, що тобі подобається.
— Відійди від неї, — втрутилась у 

розмову старша дівчинка. — Я забе-
ру тебе завтра на третій поверх, і ти 
не будеш жити з малечею, бо ти мені 
сподобалася.

Минуло трохи часу, і я стала зви-
кати до життя в дитячому будинку. 
З’явилося багато подруг. Мені вида-
ли новий візочок на чотирьох коле-
сах. На ньому я так швидко рухалася, 
що всі дивувалися.

Світло Божої любові
Через брак любові ми швид-

ко ставали дорослими. Нас ніхто не 
пестив, не втішав, не цілував, не при-
гортав, не купував солодощів та ігра-
шок, і тому в нас з’являлося бажання 
виплеснути на когось гіркоту з душі. 
У нас формувалися свої особливі по-
гляди на навколишній світ, а також 
свої, не завжди милосердні правила 
стосовно один одного. Відстоювати 
своє «я» було правилом кожного ви-
хованця, але не всім це вдавалося, 
і деякі ставали об’єктом постійних 
знущань та насмішок серед дітей. 
Няні й вихователі ставилися до нас 
не завжди справедливо й вимагали 
від нас більше, ніж ми насправді мо-
гли зробити.



Але одного разу я вперше зустрі-
ла людину, яка виявила незрозумі-
лу мені жертовну любов. Я йшла до 
їдальні на милицях і, отримавши по-
штовх у спину, впала. Мабуть, хтось 
із хлопчаків навмисно штовхнув. Че-
рез годину я лежала на лікарняному 
ліжку. І тоді вперше познайомилася 
з дивними людьми, яких у лікарні 
називали штундами. Вони приноси-
ли мені передачі. Одна віруюча жін-
ка сказала, що буде молитись за моє 
спасіння. 

Життя в дитячому будинку
У суботу та вихідні дні нам прово-

ня на інвалідному візку м’язи осла-
бли, що посприяло розвитку сколіо-
зу хребта. Новий учитель фізкультури 
став моїм помічником в подоланні 
фізичних вад.

— Чого ниєш?! Хапайся за пере-
кладину й тримай себе у висячому 
положенні до того часу, поки руки не 
почнуть німіти.

— Боюся, що впаду?
— Ні, ти не впадеш, бо знаєш, що 

тобі цього робити не можна. Сла-
бачка, ти протрималася всього шість 
хвилин! Завтра я підніму тебе вище, 
і ти не зможеш сама опуститися. Так 
ти з часом розвинеш м’язи спини, 

ма потоваришувати настільки міцно, 
що не могла себе уявити окремо від 
друзів. Але дитячий будинок виріши-
ли закрити через непридатність, і ми 
опинились у різних куточках України. 
Прощаючись, обіцяли писати один 
одному листи, обіцяли, що будемо 
пам’ятати всіх тих, хто став для нас 
сім’єю.

Спекотна Херсонщина зустріла 
нас свіжим вітром з Дніпра. Через 
новоприбулих дитячий будинок став 
переповненим, що додавало зайвих 
клопотів вчителям та вихователям. У 
цьому закладі я зустріла не мало чу-
дових та мудрих людей, які дали ме-
ні чимало добрих знань та порад.

Постійне пересування на візочку 
й великі фізичні навантаження під 
час в’язання, вишивання та іншого 
рукоділля стали причиною нової хво-
роби — сколіозу хребта. Коли при-
їхала мама, я розповіла їй про погір-
шення здоров’я.

— Доню, ти писати-читати вмієш. 
На ноги так і не стала. Навіщо тобі на-
вчання? У тебе немає ніякої перспек-
тиви. Я хочу тебе забрати додому.

— Ні. Думаю, треба ще потерпіти 
рік і отримати атестат. А далі буде ви-
дно. Розумію, що ти вже втомилася й 
не маєш віри в якісь зміни. Якщо тобі 
буде нестерпно важко, я після закін-
чення інтернату залишуся в будинку 
для престарілих та інвалідів.

— Я не залишу тебе. Але ти вже 
доросла й вирішуй сама, чи потрібне 
тобі подальше навчання.

На випускний вечір (1985 рік) 
батьки приїхали тільки до трьох 
учнів — усі інші не мали родини. Піс-
ля святкової вечері ми пішли до річ-
ки зустрічати світанок. Подорож була 
нелегкою – нам доводилося майже 
тягнути один одного по піщаній до-
розі.

Ми довго розмовляли на різні те-
ми. Кожен із випускників уже знав, 
де пройде його юність, а можливо – 
і життя. Юнаки та дівчата на інвалід-
них візочках опинилися в складному 
становищі, адже жоден навчальний 
заклад на той час не приймав інвалі-
дів першої групи. Ті знання, які отри-
мали в інтернаті, вони зможуть вдо-
сконалити тільки самотужки. Про ви-
щу освіту годі було й думати.

 
(Закінчення в наступному номері)

дили дискотеку, і хоча я дуже люби-
ла музику, все ж на дискотеку ходила 
рідко. Думала, що через мій малень-
кий зріст на мене все одно ніхто не 
зверне уваги. До того ж боялася по-
ламати руку чи ногу. Та все ж одного 
разу я помітила, що білявий хлопчик 
із кругленькими, як ґудзики, очима 
постійно спостерігає за мною. А коли 
ми були в їдальні, він неодмінно на-
магався віддати мені свої цукерки. Я 
робила вигляд, що це мені не подо-
бається та, дзвінко сміючись, мчала 
на своєму чотириколісному візочку 
вниз по пандусу.

— Мала дикунка! Коли ти вирос-
теш, я неодмінно на тобі одружуся, 
— кричав він услід мені.

Я вважала зайвою тратою часу 
думати про кохання, маючи такі про-
блеми зі здоров’ям…

Виклик хворобі
Через багаторічне перебуван-

підтягнеш хребет і зміцниш руки. А 
вони тобі потрібні, щоб рухатися са-
мостійно й назавжди залишити ві-
зок.

— Це неможливо, у мене дуже 
слабкі ноги. Вони в мене, наче холо-
дець. Коли я на них стаю, то вони ру-
хаються в усі боки.

— Добре, не все так скоро. Я по-
кличу масажиста, нехай вона спро-
бує попрацювати з твоїми ногами. 
Ти, основне, не залишай заняття – і 
піднімешся!

— Я в будь-якому разі підіймуся! 
Мені це дуже потрібно.

Було дуже важко привчити се-
бе до занять, усе-таки через декіль-
ка місяців я побачила результат. Мої 
ноги стали більш слухняними, а руки 
— міцнішими.

Невідомий південь
За чотири роки перебування в 

дитячому будинку я встигла з багать-



Закінчення, початок у "Благовіснику" №1-3, 2018

П’ятидесятницька ідентичність:
уроки української П’ятидесятниці

Невибагливість та жертовна праця
Другий урок, який ми бере-

мо з життя та служіння перших 
п’ятидесятницьких місіонерів в 
Україні, звучить так: невибагливість 
та жертовна праця — головні харак-
теристики служителя Христового.

Нинішня церква потребує осо-
бливих умов. Молодь каже: «Нам 
потрібна дорога апаратура, інакше 
ми не зможемо співати». Старші 
люди кажуть: «Лавки дуже жорсткі. 
Придбайте нам м’якші». Або: «Я за 
півкілометра від церкви живу. Заїдь 
і мене забери».

Але аналізуючи історію пробу-
дження на наших землях, приходжу 
до висновку, що саме невибагли-
вість та жертовна праця були однією 
з підвалин успіху цих людей.

Є багато прикладів, що підтвер-
джують це. Наприклад, ось що роз-

повідає Артур Бергхольц — голова 
Всепольського союзу ХВЄ, про те, 
як вони збиралися на з’їзд 1931 ро-
ку. З’їзд мав відбутися в селі Кри-
чильськ на Рівненщині. Та оскільки 
багато делегатів не мали грошей, то 
їм довелося добиратися туди по де-
кілька днів пішки. Я читав щоденник 
одного з делегатів. Він пише, що но-
чував прямо в лісі й за три дні при-
був на місце проведення з’їзду. Під 
час з’їзду для ночівлі було відведе-
но великий сарай, вистелений сві-
жою соломою. Той сарай «так ва-
бив до себе стомлені за день наші 
голови. Однак братам з Виконавчо-
го комітету не довелося скориста-
тися цим привільним приміщенням 
для нічлігу, оскільки засідання час-
то затягувалися до півночі. І після їх 
закінчення ми розмістилися для но-
чівлі в молитовному будинку, роз-

стеливши солому на підвищенні. Це 
було не так зручно, як у квартирі, і 
не так вільно, як у сараї».

Уявіть собі: кращі люди союзу 
збираються на з’їзд у краватках і бі-
лих сорочках. І їх розміщають у са-
раї. А найбільш поважні не мають 
змоги потрапити й туди, бо до ночі 
обговорюють різні питання. 

Брат Недвецький пише: «Хор із 
Радашковичів на чолі з братом Гу-
риновичем у складі 15 людей за 12 
днів відвідав 11 общин, пройшовши 
в цілому 130 кілометрів». 

І саме ця жертовність і невиба-
гливість — основні риси християн 
того часу, які привели їх до успіху.

Довіра побожній та освіченій 
молоді

Західноукраїнське пробудження 
того часу — це пробудження моло-
дих людей. Більшість служителів то-
го часу були доволі юними. Артур 



Бергхольц народився в 1901 році. 
У 20 років Господь покликав Його. 
Густав Шмідт побачив у ньому ве-
ликі здібності й відправив на чоти-
ри роки на навчання в Англію. По-
вернувшись звідти, Артур стає пас-
тором церкви в Лодзі (тоді йому 
було 24 роки). А у 1929 році, коли в 
с. Стара Човниця на Волині відбув-
ся об’єднавчий з’їзд церков україн-
ських, російських, білоруських, ні-
мецьких, польських, які діяли відо-
кремлено, його вже обирають голо-
вою союзу, — а йому було неповних 
28 років. Він був дуже богобоязною 
людиною, мав зразкову сім’ю, знав 
чотири мови. І цей чоловік проявив 
унікальне терпіння в роботі з таки-
ми різними церквами. Густав Шмідт 
не раз зазначав, що там, де вини-
кає найскладніша ситуація, вони по-
силають брата Бергхольца — і вона 
вирішується.

Тобто в той час не боялися дові-
ряти відповідальні справи молодим 
людям. Середній вік пасторів на Во-
лині й Рівненщині у 20-30 роках ми-
нулого століття був 26 років. Так, ці 
люди не були безпомильними, але 
вони були побожними та освічени-
ми. Не завжди все було гладко, але 
ці люди були сповнені Святого Духа 
— і це давало результат.

Не біймося делегувати відпові-
дальність молоді, бо навіть якщо во-
ни й припустяться певних помилок, 
зрештою вони будуть розвиватися й 
братимуть безцінні уроки для сво-
го життя з молодих років, що дуже 
важливо.

Духовна освіта
Ще одним важливим аспектом 

тогочасного пробудження було на-
вчання. Духовне навчання розвиває 
Богом дані дари. Завдяки Біблійній 
школі, яка була відкрита в Гданську 
в 1929 році, було вивільнено, пра-
вильно відточено й скеровано в по-
трібному напрямку безліч дарів, 
якими були наділені молоді й тро-
хи старші люди того часу. Звісно, що 
жоден навчальний заклад не дає 
дарів. Дари приходять згори. Але 
завдання духовного навчального 
закладу розвинути, скерувати, обте-
сати дані Богом дари. 

Іноді нам доводиться чути, що 
навчання й харизма — це непоєд-
нуване. Тобто якщо Дух Святий на-

повнить, то не треба ніякого на-
вчання, бо воно може нашкодити. 
Можливо, й може. Але здебільшо-
го навчальні заклади, якщо це Божі 
заклади, вчать правильно користу-
ватися тими дарами, які дає Святий 
Дух.

Саме тому серед випускників 
школи в Гданську було чимало укра-
їнців. Цікаво, що двоє братів із Ві-
нницької області дуже погано чита-
ли й писали. А там були професори, 
які викладали німецькою й англій-
ською мовами. Тих братів залишили 
на другий рік, але вони спочатку не 
погоджувалися з цим. Проте згодом 
щиро дякували братам, бо зрозумі-
ли, що за цей час змогли взяти для 
себе чимало корисних знань, яких 
не змогли засвоїти за перший рік.

Навчання відбувалося за суво-
рим розпорядком. Студенти про-
кидалися о 6:00, приводили себе в 
порядок, молилися, снідали, потім 
п’ять годин проводили на лекціях. 
Обов’язковим був денний сон, що, 
на думку Шмідта, було дуже важли-
вим для відновлення розумових сил 
та енергії. Після сну всі йшли в міс-
то й спілкувалися там із людьми, за-
прошуючи їх на зібрання. А щовечо-
ра в приміщенні школи відбувалося 
зібрання — почергово то молитов-
не, то євангелізаційне. І це забезпе-
чило цілісність духовного розвитку 
студентів: тут було і навчання, і мо-
литовне життя, і практика служіння, 
і розвиток комунікативних здібнос-
тей, і виховання самодисципліни. 

Через брак коштів цей заклад 
було закрито, але тоді Г. Шмідт ска-
зав геніальні слова: «Якщо люди 
не йдуть в біблійний інститут, тоді 
він має йти до людей». І з 1932 ро-
ку ті ж викладачі стали проводити 
виїзні сесії у церквах. Це навчання 
обов’язково мали пройти всі актив-
ні члени церкви, включаючи хор. 
Щодня протягом тижня їм виклада-
лися певні теми, а ввечері проводи-
лися зібрання для всієї церкви й ін-
ших людей з того населеного пунк-
ту. Уявіть собі: десятки найкращих 
учителів Європи побували в полісь-
ких селах, у містечках Тернопільщи-
ни, і аж до Чернівців, щоб навчити 
молодих християн правильно реа-
лізуватися в служінні. І це підвищу-
валося загальну грамотність людей 
у церквах і дозволяло їм розвивати 

свої дари в правильному напрямку.
Був й інший аспект в історії хрис-

тиянства в Україні, коли виникали 
різні рухи — екстатичні, але не на-
вчені. Можливо, ви чули про му-
рашківців, сіоністів, які говорили на 
мовах, але були соціально індифе-
рентними (байдужими, неактивни-
ми — прим. ред.). Вони неправиль-
но тлумачили Писання, кажучи, що 
Христос от-от прийде і Його треба 
йти зустрічати на Сіон. Мурашківці 
проголосили свою пророчицю носі-
єм божественної крові й різали в неї 
шкіру під руками, щоб взяти її кров. 
І вони залишили такий слід, що там, 
де вони «діяли», тепер немає віру-
ючих. Таке світло вони показали лю-
дям. А все тому, що були певні духо-
вні переживання, а не було жодного 
вчення, яке б скеровувалося цей ду-
ховний досвід до першоджерела — 
Писання.  Бо, як написано, «погине 
народ Мій за те, що не має знання» 
(Ос.4:6).

Гнучка структура з акцентом на 
низову ланку 

П’ятидесятницький рух того ча-
су робив акцент на людину. Вважа-
лося, що служать усі, а не лише ті, 
що стоять спереду. Так само вважа-
лося, що місцева громада не пови-
нна копіювати іншу місцеву грома-
ду. І новоутворена церква — це не 
копія іншої церкви. Це унікальна Бо-
жа робота в новому місці з новими 
людьми.

Ми, утворюючи нові церкви, очі-
куємо, що вони повністю наслідува-
тимуть нас. Тобто акцент робиться 
на нас. А тодішні служителі робили 
акцент на Божій роботі над людьми, 
які вливатимуться в нові церкви.

Шмідт говорив так: «Ми на 
з’їздах говоримо про стратегію і ви-
значаємо загальний напрямок руху. 
А ви вже на місцях визначайте тех-
нічні кроки втілення стратегії від-
носно запитів і потреб громади». 
Союз був розділений на регіони, ре-
гіони — на райони, і вони щороку 
мали свої з’їзди, де на різних рівнях 
вирішували, як краще євангелізува-
ти суспільство, якому вони служили.

Розвиток дитячого служіння
Дитяче служіння — це духовна 

інвестиція в майбутнє. Польський 
уряд, на відміну від уряду Східної 



України, дозволяв діяльність не-
дільних шкіл. І люди в церкві актив-
но працювали з дітьми. Що цікаво, 
зазвичай учителем недільної школи 
був брат. Вважалося, що так само, 
як батько відповідає за виховання 
дітей у сім’ї, то й у церкві повинен 
бути чоловік, відповідальний за цю 
працю. 

Ще один принцип: недільна шко-
ла не повинна відбуватися в той са-
мий час, коли відбувається служін-
ня, тому що діти повинні інтегрува-
тися в хід зібрання.

Одна цікава історія зворушила 
мене. У селі Вільгір Гощанського ра-
йону, що на Рівненщині, з дітьми за-
ймався Андрон Мулярчук. До одру-
ження він грав на трубі, коли в нього 
народилося шестеро дітей, став за-
йматися з дітьми в церкві. Згодом 
він зрозумів, що їх треба не лише 
вчити духовним істинам, а й розви-
вати їхні таланти. Проте музичних 
інструментів у нього не було. І от 
раптом у німецькій колонії, що була 
сусідньою з їхнім селом, він поба-
чив позолочену трубу. Німець, який 
володів нею, сказав, що не продає 
труби, а може лише обміняти її на 
корову. Жінка була проти, бо ж шес-
теро дітей треба було годувати. Але 
наступного дня брат узяв корову й 
відвів її в німецьку колонію. Тоді це 
здавалося нерівноцінним обміном, 
бо часи були важкі, а корова — году-
вальниця родини. Так Андрон став 
учити дітей грі на трубі. І тепер лише 
з його онуків більше 20-ти грають на 
інструментах, багато його правнуків 
співають у музичних гуртах. А все 
почалося з того, що брат Андрон по-
жертвував чимось справді цінним 

ради того, що вважав цінним для 
Бога. 

Цікавим фактом є те, що в жур-
налі «Примиритель» друкувалися 
уроки для недільних шкіл. Усі церк-
ви дотримувалися однієї програми, 
і навіть якщо ти переїжджав з одні-
єї церкви в іншу, то твої діти могли 
одразу влитися в роботу недільної 
школи й продовжити навчання.

Відомим є також дитячий приту-
лок, який завідувала Любов Коб’яко. 
Радянська влада, розформувавши 
цей притулок, розвезла цих дівча-
ток у різні дитячі будинки від За-
карпаття до Камчатки з грифом на 
особовій справі: «Одурманенные 
религиозным влиянием». Вони на-
магалися розірвати стосунки між 
ними, щоб стерти з пам’яті те, що 
було вкладене в них. Ці дівчатка ви-
росли, стали комсомолками, заміж 
повиходили, а потім, починаючи з 
1960-х років стали одна за одною 
навертатися до Бога, —  і це завдя-
ки тому зерну, що було посіяне в їх-
ніх серцях. І коли в 1975 році вони 
зібралися в Ялті, де в племінниці до-
живала любов Коб’яко, яка так і не 
вийшла заміж, стало відомо, що всі 
14 вихованок християнки. Тобто цей 
радянський атеїстичний експери-
мент виявився неспроможним по-
долати Слово Боже, яке в силі Свя-
того Духа було посіяне в дитячі душі.

Видавнича діяльність
Активна видавнича діяльність 

сприяє якісному розвитку духовно-
го руху. Тодішній п’ятидесятницький 
союз видавав декілька періодичних 
видань, які об’єднували людей і на-
лагоджували між ними певне спіл-

кування. Звісно, на той час не було 
такої комунікації, як тепер, не мож-
на було подзвонити або ж у Фейсбу-
ці дізнатися про ювілей тої чи іншої 
церкви. І саме журнал «Примири-
тель» став своєрідною об’єднуючою 
ланкою. Тут були й біблійні статті, і 
богословське вчення, статті проти 
тогочасних лжевчень та єресі, тут 
були уроки недільної школи, пое-
тична сторінка, сторінка для моло-
ді, інформація про події в церквах 
та роботу різних служителів. Завдя-
ки цьому церкви тримали певний 
зв’язок.

Останнім часом ми часто говори-
мо про Реформацію. Так-от Рефор-
мація — це дитя друкарського вер-
стата. У 1445-1447 роках Йоганн Гу-
тенберг винайшов друкарський вер-
стат, на якому надрукував Біблію. 
Багато католиків ще довго після того 
вважали, що не можна користувати-
ся віддрукованими книгами, а лише 
написаними від руки. Але Реформа-
ція стала явним свідченням того, що 
ідеологія й технології повинні йти 
пліч-о-пліч. Інакше ми не зможемо 
впливати на суспільство.

Тому якщо ми, як церква, хоче-
мо виграти інформаційну війну, нам 
треба освоювати новітні технології. 
У 15-16 століттях ними був друкар-
ський станок. На початку 20 століт-
тя — активна періодична діяльність. 
Нині технології нам кидають все но-
ві виклики —  і ми повинні йти в но-
гу з часом.

Отож, західноукраїнське 
п’ятиде сят ни цтво 1920-1930 років 
продемонструвало чимало цікавих 
елементів, на які нам би слід було 
звернути увагу, формуючи страте-
гію та напрямки розвитку нинішніх 
церков. Я хотів би, щоб ми брали 
уроки в минулого. Звичайно, ми не 
будемо в цьому повторювати попе-
редників. Але осмислення цих уро-
ків дозволить не зациклюватися на 
успіхах минулого, не оглядатися на 
те, як було колись, а просуватися 
вперед із новими ідеями, опираю-
чись на попередній досвід і вірячи, 
що наше майбутнє не менш славне, 
бо з нами той же славний Господь, 
Який був і з тими, хто йшов перед 
нами. 

Михайло МОКІЄНКО 
(молодший)



27-річний американський місі-
онер Джон Аллен Чау відправився 
на один із численних островів Ан-
даманського архіпелагу. Північний 
Сентінельский острів у Індійському 
океані відомий тим, що там живе 
чи не єдине відоме сьогоднішньо-
му світові плем’я, яке не має ніяких 
контактів зі сучасною цивілізаці-
єю. На будь-які спроби встановити 
з ними контакт вони відповідають 
украй ворожо й просто вбивають 
усіх, хто наважиться ступити на ост-
рів. Їх усього чоловік 50-150. Остан-
ні десятиліття місцева влада, беру-
чи до уваги бажання плем’я не йти 
на контакт і з метою вберегти їх від 
хвороб, проти яких у них немає іму-
нітету, заборонила будь-які відвід-
ини острова.

Джон Аллен Чау знав про цю за-
борону, як і про неприязнь тубільців 
та небезпеку для життя, однак сві-
домо пішов на такий крок. Кажуть, 
він багато років готувався до цього, 
бажаючи принести дикунам Єванге-
лію. З його щоденників дізнаємося 
про палке бажання розказати їм про 
Бога.

На острів молодого чоловіка до-
ставили місцеві рибалки (яких, до 
речі, звинувачують у порушенні за-
борони). Вони ж і стали свідками 

жахливої трагедії. Щойно місіонер 
вийшов зі своєї байдарки, як на ньо-
го посипався град стріл. Він помер 
від ран…

Після прочитання цієї історії на-
самперед напрошується один про-
стий висновок: нерозумний хло-
пець. Знав, що його чекає, але йшов. 
Ну, ще можна зрозуміти випадки, 
коли свідома смерть оправдуєть-
ся адекватним результатом. А тут… 
Просто безглуздо й безрезультатно 
загинув.

Що ж, проста логіка та здоровий 
глузд підказують саме таке пояснен-
ня. І ті, хто не схвалює вчинок хлоп-
ця, справді праві. От тільки в бага-
тьох життєвих обставинах ця логіка 
не спрацьовує… І не може пояснити 
мотиви деяких вчинків, здавалося 
б, адекватних та тверезомислячих 
людей. 

Початок ХХ-го століття, Китай. У 
країні політична та економічна не-
стабільність. У нецивілізованих об-
ставинах працює американський 
лікар Еліонор Честнат. Вона за влас-
ні гроші побудувала лікарню, у якій 
приймала всіх без винятку місцевих 
жителів. Під час повстання боксе-
рів, коли ненависть деяких верств  
населення до європейців досягла 
найвищого рівня, Еліонор продо-

вжує працю. Вона залишається на 
місці найдовше з колег. У 1905 році, 
коли натовп розлючених людей за-
хопив приміщення лікарні, Еліонор 
встигла втекти. Але там залишили-
ся її європейські колеги та пацієнти. 
Вона повернулася, щоб чимось до-
помогти. Та було вже пізно: колеги 
були мертві. Місіонерка мала мож-
ливість знову покинути небезпечне 
місце, але залишилася з хворими. 
Останнє, що вона встигла зробити 
перед смертю, це відірвати шматок 
свого плаття, щоб витерти кров по-
раненій дитині…

Друга половина ХІХ століття. Га-
вайї. На островах, які нині назива-
ють райськими, у той час було пе-
кло. Гавайський архіпелаг став роз-
садником хвороб усього світу. З 
1770 по 1850 роки там уже були епі-
демії холери, сифілісу, віспи, кору. 
Проблема ускладнювалася тим, що 
тубільці звинувачували в усіх сво-
їх нещастях європейців, а ті в свою 
чергу – вільні звичаї місцевого на-
селення. Щоб якось зупинити по-
ширення хвороби, влада ухвалила 
рішення ізолювати заражених про-
казою. Хворих і запідозрених у хво-
робі звозили в колонію на острові 
Молокаї. З 1866 року сюди кожен 
місяць приходив пароплав із Гоно-
лулу, заповнений прокаженими. До 
1873 року на острові не було жодної 
білої людини. Першим, хто ступив у 
це пекло, був Даміан де Вестер (про 
життя та служіння цього мона-
ха читайте в наступному номе-
рі журналу — примітка ред.). Для 
освіченого європейця тих років бу-
ло немислимо добровільно ввійти у 

Нерозумні

Новинні стрічки багатьох світових ЗМІ наприкінці листопада цього ро-
ку розповсюдили повідомлення, що на одному з індійських островів від 
стріл місцевих жителів загинув американський місіонер. Те, що християн-
ські працівники у своєму служінні ризикують життям, далеко не новина. 
Однак у згаданій пригоді є одна важлива обставина: поведінку молодого 
місіонера не можна було назвати розумною. Він свідомо йшов на майже 
вірну смерть.

Отже, коротко про трагедію.



світ гниття. Навіть лікарі не торкали-
ся до прокажених, піднімаючи одяг 
хворого палицею й залишаючи ліки 
біля порога. Про жодне лікування та 
одужання не йшлося. І в цей смер-
дючий, зневірений світ увійшов 
тридцятитрьохрічний монах, озбро-
єний тільки Біблією й розп’яттям. 
Він відмовився від прийнятих у той 
час пересторог: не можна свяще-
никові торкатися до хворого, даю-
чи причастя або змащуючи оливою 
руки й ноги… Через 16 років він по-
мре. Від прокази…

Друга світова війна. Окупована 

вирушали ешелони в табори смер-
ті. Кажуть, один із офіцерів, упізнав-
ши великого письменника, запро-
понував йому звільнення від поїзд-
ки. Корчак відмовляється. 6 серпня 
1942 року він разом зі своїми вихо-
ванцями ввійшов у газову камеру 
концтабору Треблінка…

3 січня 1956 року. Джунглі Еква-
дору. Група молодих американських 
місіонерів готується до моменту, 
підготовка якого йшла декілька ро-
ків: першого прямого контакту з од-
ним із найбільш кровожерливих 
племен аука й подальшої місіонер-

Тіла п’ятьох молодих людей пізніше 
знайшли неподалік…

Можна було б ще приводити 
приклади «нерозумної» поведінки 
розумних людей. Їх багато. І вони 
ламають звичне уявлення про те, як 
правильно повинні поводитися лю-
ди в тій чи іншій ситуації, не нара-
жаючи себе чи інших на небезпеку. 
І мимоволі постає запитання: «А чи 
варто так ризикувати життям? Осо-
бливо, коли дуже мало або й немає 
шансів на життя, коли результати 
можуть бути нульовими».

Відповіді можуть бути різними. 
Єдине, що можна сказати впевнено, 
— це те, що такі «безглузді» жертви 
з часом дають неймовірні результа-
ти.

Великий апостол Павло, люди-
на високоосвічена, інтелектуальна, 
мудра та поміркована, одного разу 
сказав про себе та таких, як він: «Ми 
нерозумні Христа ради…» І пояс-
нює: «Ми стали дивовищем світові, 
і анголам, і людям… Ми до цього ча-
су і голодуємо, і прагнемо, і нагі ми, 
і катовані, і тиняємося… Коли нас 
лихословлять, ми благословляємо, 
як лають, ми молимося, ми стали як 
сміття те для світу…» (1Кор.4:9-13).

Парадокс, але історію, здебіль-
шого, рухають саме ті «безумці». 
Саме вони є душею, пульсом і мо-
тиватором історії. Їхня жертовність, 
наївність, дивацтво якщо й не при-
зводить до бажаних результатів, то 
дає поштовх для інших, тверезомис-
лячих і далекоглядних.

Та, власне, навіть Сам Бог учинив 
«нерозумно» — зійшовши зі свя-
тих небес на грішну землю й одяг-
нувшись у людську одежину, помер 
як останній зі злочинців. Нелогічно, 
хтось скаже. Так, але ота «нелогіч-
ність» врятувала життя, як земне, 
так і вічне, мільйонам грішників. 

Впевнений у собі Савл йшов по 
життю правильно та розумно. Усе 
злагоджено, усе по закону як люд-
ському, так і Божому. І раптом… зу-
стріч із дивакуватим Назарянином. 
Вона все ставить із ніг на голову. 
І правильний та логічний борець 
за чистоту віри стає «нерозумним 
Христа ради» Павлом, і від всього, 
що було до того, «відмовився, і вва-
жав за сміття…» (Фил.3:7-9). 

Пізніше, коли Павло був уже ві-
домим апостолом, в одній із церков 

ської праці серед них. Їх поперед-
жали про небезпеку як державні 
чиновники, так і керівництво місії в 
США. Тому сама операція тримала-
ся в секреті. Її готували обмеженим 
колом людей, серед яких були мо-
лода дружина й однорічна донька 
Джима Еліота, керівника операції, 
та сестра ще одного місіонера. Де-
кількома рейсами невеликого літа-
ка, яким володіла група, переправ-
ляють на територію племені речі, 
намети. Благополучно приземля-
ються, освоюються, роблять привал. 
На місіонерській базі з ними три-
мають зв'язок жінки. Через декіль-
ка днів, коли місіонери в черговий 
раз не вийшли на плановий зв'язок, 
другий літак вирушив на з’ясування 
причин мовчання. Пілот виявив лі-
так місіонерів пошматованим, на-
мет поламаним, речі розкиданими. 

Польща. Ще в 1912 році у Варша-
ві створюється сиротинець для єв-
рейських дітей «Дім сиріт». 30 ро-
ків ним керував Януш Корчак, поль-
ський лікар, педагог, письменник, 
публіцист, громадський діяч. Напри-
кінці жовтня — на початку листопа-
да 1940 року «Дім сиріт» було пере-
міщено в єврейське гетто. Під час 
збройних дій, пов'язаних із пересе-
ленням, Корчака було арештовано 
на робочому місці. Його ув’язнили, 
але за кілька тижнів звільнили під 
заставу. Вже в гетто продовжує опі-
ку над дітьми. Уранці 6 серпня 1942 
територію Малого гетто оточили 
підрозділи СС. Корчак вкотре від-
мовився під пропозиції порятунку, 
бо не хотів залишати дітей і пра-
цівників «Дому сиріт». У день де-
портації з гетто Корчак повів своїх 
вихованців на Умшляґпляц, звідки 



йому було пророче слово, що у Римі 
його чекає смерть (див. Дії 21:8-14). 
Розумний послухався б, щось змі-
нив, але ж він «нерозумний»… І пі-
шов на вірну смерть.

Але Павлова «нерозумність» 
призвела до великого пробудження 
не тільки в самому Римі, але й у всій 
імперії.

Еліонор Честнат в конкретному 
випадку нічого не змінила своєю 
смертю. Але вона вклала частин-
ку своєї праці, свого серця й душі в 
країну, яка нині вважається однією з 
перших за темпами зростання хрис-
тиян…

Даміан де Вестер помер, не про-
сто полегшивши життя своїх підо-
пічних, він показав приклад жертов-
ності та відповідальності для інших. 
І сьогодні Гавайські острови — всес-
вітньо відомий курорт і райське міс-
це відпочинку. А статуя монаха сто-
їть нині у вашингтонському Капіто-
лії…

Януш Корчак загинув, але йо-
го подвиг став прикладом мужнос-
ті, чесності, співчуття та відданості 
тим, кому служиш…

Джим Еліот зі своїми друзями не 
встиг сказати дикунам аука про Ісуса 
Христа. Навпаки, їхню операцію вва-
жали авантюристською та непроду-
маною. Але через два роки після 
кількох обережних спроб зав’язати 
стосунки, люди аука запросили Рей-
чел Сейнт, сестру вбитого місіонера, 
до себе. Вона разом із дружиною 
Джима Еліота та їхньою маленькою 
донькою вирушила в джунглі. Сьо-
годні майже всі представники пле-
мені аука — християни…

Наприкінці 2018 року Джон Ал-
лен Чау загинув безглуздою смер-
тю на індійському острові. Нерозум-
ний, хтось скаже. Можливо. Тільки 
в отій «нерозумності» є одна сут-
тєва особливість. Він «нерозумний 
Христа ради». А це значить, що йо-
го історія не закінчена. І вона, ми 
надіємося, матиме несподіване та 
оптимістичне продовження. Яке са-
ме — один Господь знає. Може, трі-
умфальне, може тихе та непомітне. 
Але в Бога ця смерть буде оцінена 
по-особливому. Бо Він оцінює — не 
як ми…

Юрій ВАВРИНЮК

*   *   *

У Христа є руки — це ж бо наші руки.
У Христа є ноги — це ж бо наші ноги.
Знає Він — Спаситель — всі тілесні муки, 
Знає Він — Спаситель — всі людські тривоги.

Нашими ногами Він сьогодні ходить,
Нашими руками пропонує Небо.
На Господнім полі рясно жито сходить,
На Господнім полі слуги вірні треба.

Хто звертає долі, як не Божі діти?
Хто звертає долі на святу дорогу?
У Христа є ноги — ними йдуть по світу
Люди, що схилили душі перед Богом.

У Христа є серце — нашими словами,
Нашою любов’ю Він іде спасати…
У Христа є нами виболені рани.
До роботи прагне хто з Ісусом стати?

У Христа є руки — це ж бо наші руки.
У Христа є ноги — це ж бо наші ноги.
Знає Він — Спаситель — всі тілесні муки, 
Знає Він — Спаситель — всі людські тривоги.

Лідія Меланіч



Бог передбачив інститут держа-
ви. Для того, щоб вона успішно роз-
вивалась, формується державна по-
літика в різних напрямках її діяль-
ності. Позитивна динаміка спосте-
рігається лише тоді, коли ці процеси  
відбуваються відповідно до засад 
Святого Письма.

Один із найбільш проблемних 
секторів держави — податковий, 
який має безпосередній вплив на її 
економіку та соціальне становище 
громадян. З одного боку, ми чуємо, 
що податки надзвичайно обтяжливі 
та в окремих випадках непосильні, з 
іншого — що левова частка економі-
ки перебуває в тіні, а тому абсолют-
но не задіяна в податковому проце-
сі. Тобто несплата податків набула 
масового характеру. Тож як віруюча 
людина має ставитися до сплати по-
датків? Ми живемо в християнській 
державі, тому звернімо увагу на те, 
що нам про це наболіле питання ка-
же Боже Слово. 

Коли податкові зобов’язання ви-
конувати  нелегко, порушена тема 
сприймається з невдоволенням та 
обуренням, нібито хтось від когось 
щось вимагає. Так зазвичай реагу-
ють люди, які шукають легкого хрис-
тиянства, придуманого для само-

Віддайте кесареві кесареве
заспокоєння, ті, хто не хоче нести ні-
яких обов’язків, хто заради власної 
вигоди йде на компроміс із неправ-
дою. Чомусь до ухиляння від спла-
ти податків вдаються передусім не 
малозабезпечені, а ті, хто отримує 
непогані прибутки, а то й надпри-
бутки. 

Як би нам не хотілось цього ро-
бити, але Сам Ісус Христос заохочу-
вав сплачувати податки: «Тоді фари-
сеї пішли й умовлялись, як зловити 
на слові Його. І посилають до Ньо-
го своїх учнів з іродіянами, і кажуть: 
«Учителю, знаємо ми, що Ти спра-
ведливий, і наставляєш на Божу до-
рогу правдиво, і не зважаєш ні на 
кого, бо на людське обличчя не ди-
вишся Ти. Скажи ж нам, як здаєть-
ся Тобі: чи годиться давати податок 
для кесаря, чи ні?» А Ісус, знавши 
їхнє лукавство, сказав: «Чого ви, ли-
цеміри, Мене випробовуєте? Пока-
жіть Мені гріш податковий». І при-
несли динарія Йому. А Він каже до 
них: «Чий це образ і напис?» Ті від-
казують: «Кесарів». Тоді каже Він їм: 
«Тож віддайте кесареве — кесареві, 
а Богові — Боже» (Мт.22:15-21).

Податки були важким тягарем 
для ізраїльтян. Тим більше, що ни-

ми їх обкладала влада Римської ім-
перії. Зрозуміло, що на якісь осо-
бливі вигоди та зручності за сплаче-
ні побори їм годі було й надіятися. 
Євреї давали податки окупантам із 
обуренням і невдоволенням. Крім 
цього, митники стягували з євреїв 
більше, про що свідчать слова Іва-
на Хрестителя: «Не стягайте нічого 
над те, що вам звелено» (Лк.3:13) 
до тих, хто покаявся у своїх гріхах та 
захотів жити по-новому.

Яке призначення податків? За 
своєю сутністю податки — це пла-
та громадян за суспільні блага, що 
надає їм держава, виконуючи свої 
функції.  Проблеми у сфері оподат-
кування призводить до бюджетно-
го дефіциту. Несплата податків по-
роджує труднощі соціального ха-
рактеру, порушує правила чесної 
конкуренції, сприяє росту корупції. 
Мабуть, ми не знайдемо людини, 
яка б відмовилася від соціальних га-
рантій для себе. Навпаки — кожен 
шукає можливостей їх забезпечити, 
причому часто нечесними шляхами, 
що свідчить про низьку правову сві-
домість наших співвітчизників.



Ухиляння від сплати податків ті-
єю чи іншою мірою притаманне 
будь-якому суспільству. Особливо 
в тому, у якому держава не забез-
печує відповідного обсягу послуг та 
зручностей. Проте це не повинно 
стати причиною, щоб ухилятися від 
податків, вдаючись до  приховуван-
ня доходів, виплати та отримання 
заробітної плати в конвертах, нео-
фіційного ведення підприємницької 
діяльності, фіктивного оформлення 
інвалідності та інших статусів тощо.  
Згідно з принципами християнської 
моралі, це неправда. Слід зауважи-
ти, що ухиляння від податків, збо-
рів та інших обов’язкових платежів, 
згідно з чинним законодавством, —
злочин, за який передбачене пока-
рання.

Приховуючи розмір своїх дохо-
дів, людина провокує себе на інші 
правопорушення: подає фіктивні 
декларації та довідки в органи со-
ціального захисту для отримання 
соціальних гарантій та допомог. Та-
кі дії в кожній цивілізованій країні 
розцінюються як посягання на ко-
шти інвалідів, сиріт, хворих, людей, 

які потрапили в різні складні життєві 
обставини.

Апостол Павло знав, що значна 
частина податків у Римській імперії 
тратилася на ведення розпусного, 
аморального способу життя імпера-
торів, задоволення їхніх забаганок, 
на утримання ворожого євреям вій-
ська. Проте він, жодним чином не 
виправдовуючи злодіянь римської 
влади, закликає сплачувати їх: «Тож 
віддайте належне усім: кому пода-
ток — податок, кому мито — мито, 
кому страх — страх, кому честь — 
честь» (Рим.13:7). Чому? Насампе-
ред тому, що Сам Бог допустив та-
ку владу. Крім того, апостол пояс-
нював, що однією з найголовніших 
функцій державної влади було і є 
забезпечення правопорядку, дотри-
мання гарантій прав та безпеки гро-
мадян: «Володар — Божий слуга, 
тобі на добро. А як чиниш ти зле, то 
бійся, бо недармо він носить меча, 
він бо Божий слуга, месник у гніві 
злочинцеві… Через це ви й податки 
даєте, бо вони служителі Божі, саме 
тим завжди зайняті» (Рим.13:4-6).

Отже, апостол Павло чітко вка-

зує, що податки спрямовані на опла-
ту послуг чиновників, які покликані 
служити народу, створюючи йому 
комфортне, безпечне та зручне жит-
тя.  І якщо вони неналежно викону-
ють функціональні обов’язки, то не 
слід ламати систему державного 
устрою, тому що багато хто безне-
винно постраждає. Потрібно вико-
рінювати причини зла. 

Якщо сплачування податків у 
державах із розвинутими демокра-
тичними інститутами кожен грома-
дянин усвідомлює як обов’язок, то 
тим більше це стосується правди-
вих християн, незалежно від їхньо-
го місця проживання та настроїв то-
го соціального середовища, у якому 
перебувають.  Вони повинні не при-
ховувати своїх прибутків, не шука-
ти шляхів невиконання податкових 
зобов’язань, а сумлінно сплачувати 
податки, покладаючи відповідаль-
ність за їх розподіл та використання 
на представників влади.

Ігор КРОЩУК,
м. Горохів

Зупиніть, будь ласка, богослу-
жіння, прямо зараз — зупиніть! 
Підійдіть до нас, дітей ваших! Нам 
багато не потрібно, ви навіть нічо-
го не говоріть... Ми все розуміємо 
й відчуваємо... Просто тихо об-
німіть нас, поговоріть із нами по-
людськи, по-батьківськи, зігрій-
те наші душі й виведіть нас, будь 
ласка, із цього похмурого підва-
лу! Нам дуже холодно й страшно 
в цьому церковному підземеллі 
— і ми замерзаємо, і ми духовно 
помираємо, один за одним, без 
вас, без батьків, без благодаті! Зу-
пиніть, будь ласка, богослужіння, 
прямо зараз — зупиніть пропові-
ді, зупиніть спів і молитви!

Нас дуже багато, і ми чесно 
признаємося, що нам погано... 
Можливо, вам дивно це чути й не-
приємно, але ми хочемо переда-
ти вам стан наших душ. Можливо 
— це і наша війна, і ми стражда-
ємо через свої власні гріхи й ва-

ди. Але наші серця болять, плачуть 
і сумують. Благаємо вас, спустіться 
до нас у церковне підземелля, від-
волічіться від своїх дорослих місій, 
від своїх служінь, співів, молитов і 
проповідей. Прийдіть і допоможіть 
нам! Ми поступово втікаємо з вашо-
го церковного підземелля, багато 
хто — уже далеко, вони не з нами, 
вони вже не в церкві, вони — дале-
ко-далеко-далеко!

Багато чого ви не знаєте про ду-
ші й долі наші, дуже багато! Що пе-
реживаємо ми в цьому безумному 
й ворожому для нас світі? Які таєм-
ниці носимо ми всередині свого трі-
потливого серця? Безліч тайн, без-
ліч сумнівів, безліч пороків! І нас, 
церковних дітей, велике море! І ми, 
нещасні, одиноко б’ємося в павути-
ні спокус, тонемо серед хвиль су-
перечливих церковних звичаїв і ва-
ших життів. Пильно погляньте — і 
ви побачите, що хвилі спокус, сум-
нівів і бурі протесту захоплюють на-

ші слабкі й незрілі душі. І ми гине-
мо... прямо в церкві. Будь ласка, 
розвійте наші духовно-інтелекту-
альні сумніви, станьте нашими сі-
мейними й церковними батьками 
й героями! Дайте нам напитися з 
рік ваших життєдайних, втамуйте 
нашу духовну спрагу й духовний 
голод! Зупиніть, будь ласка, бо-
гослужіння, прямо зараз — зупи-
ніть!

Іван ЛЕЩУК

Зупиніть, будь ласка, богослужіння!



*  *  *
А душа за ґратами вмирала,
Мов рабиня, побивалась гірко.
Та для неї ангельські хорали
Забриніли й посміхнулась зірка.

Та зоря — омріяне світання,
Промінь із пітьми пророчив весну,
Відступала рабства ніч остання,
Душу зігріваючи воскреслу.

І вона вже бачила осоння,
Хоч до дня було іще далеко.
Стиснула промінчик у долонях, 
Скинула ярмо — і стало легко.

І на те осяяння незгасне
Полетіла, вірячи у диво,
Що віднині доля буде щасна
І любов там буде незрадлива.

А зоря світила і не гасла,
Вказуючи людям шлях до мрії.
Пахло сіном у благеньких яслах,
Бавилась із первістком Марія.

Володимир Сад

Він народився

Він народився. Чуєте оркестр?
То ангели несуть хвалу Отцю.
Він народився. Він прийшов з Небес,
Щоб кров’ю землю освятити цю.

Він народився! Сонні пастухи
Покидали отари між полів.
Він народився! Взявши посохи,
Ішли Царю вклонитися царі.

Він народився. Віфлеєм дрімав…
Дрімала Кафа, Рим і світ увесь…
Усе живе затихло по домах,
Лиш в яслах тихо шелестів овес.

Він народився. Тіні майбуття
Звисали з павутиння у хліву,
І через сон всміхалося Дитя,
Торкаючись м’яких овечих вух.

Він народився, Пастор пасторів,
Облишив світлий трон Святих Небес
І освітив любов’ю бідний хлів…
Він народився. Чуєте оркестр?

Лідія Меланіч



*   *   *
Все робилося хутко, поспіль.
Йосип сіном стелив ту постіль,
Незвичайну зовсім для дитини,
У хліві, де мовчазно тварини
За прибульцями спостерігали
Й дневі вистигнути не давали,
Випускаючи пару з ніздрів.
Йосип порався ген допізна,
Доки промінь останній згаснув.
Налаштовано грубі ясла, 
Щоб прийняти дитину Божу
Не тому навіть, що негоже ж
Бути їй нижче ще від вертепу
Поселенцем холодного степу,
А для того, щоб за прикмету
Стати тим, хто за мить з намету
Вчують дивні ангельські хори.
Пастухи! Чи з гори, чи з моря
Йшли за закликом провидіння
Учинити щоби поклоніння.
Не шукали ні храмів, ні масел
Ні небес, лиш небесних ясел...

Лариса Мельник

*  *  *
Зірки посипались додолу,
Цілують Ангели сніги.
І заквітчавши душу кволу,
І затопивши береги,

Благословенна Небесами
Велика радість, мов ріка,
Тече Господніми світами — 
В свічках, в молитвах і зірках…

Сніги… Дороги… Мрії сині…
Святиться звіздами Різдво.
Блаженні ті, що плачуть нині, — 
Прийшов, прийшов на землю БОГ!

Надія Кметюк

Еммануїл

Дорога — скільки витягнула жил!
Не так тілесно — в спеці і негоді —
Як ті думки... Їх вгамувати годі!
Думки — неначе жала сотень бджіл...
Думки — текли, як каламутний Ніл...
О, скільки їх змінилося відтоді...
...Хоч добрі люди стали у пригоді —
Дали нічліг для їхніх стерплих тіл.

Він витирав із ніг дорожній пил...
Вона робила постіль із соломи...
Осел вже спав, звалився від утоми...
Туман котився впадинами піль...
...Аж раптом крик розрізав ніч навпіл!
Крик муки, породільної судоми!
І крик життя — невинний, несвідомий.
І спалах, що осяяв небосхил!

Холодний блиск віддалених світил
Не міг здолати темряви нічної...
Та був вертеп, а у вертепі — двоє,
Яким лишитись разом стало сил.
Над мирним сном юдейських міст і сіл
Зійшла зоря, що стала провідною, —
Над тим вертепом, де сховались двоє,
Де третім став для них Еммануїл.

А то ж було, що вже й не стало крил,
Що він її вже думав відпустити:
Хіба отак народжуються діти?
Він знав, що ні, хоча й не старожил...
Жував солому золотавий віл,
Аж вбігли пастухи... О, Божий світе!
Від їхніх слів хотілося радіти
І йти вперед крізь полум'я горнил!

Він згадував свій сумнів, мов кукіль,
І ангела вві сні чудні глаголи...
Вона — страхи, що шпильками кололи,
І ті слова, що мовив Гавриїл...
О, материнських сліз блаженна сіль,
Як ти лікуєш всі жалі і болі!
Дитя — у яслах, наче на престолі,
Що значить: з нами Бог, Еммануїл.

Дмитро Довбуш



Притча, яку приписують різним 
авторам, розповідає про ігумена 
монастиря, у якого був улюблений 
кіт. На час молитви він завжди брав 
котика з собою. Після смерті ігуме-
на його учні приводили кота на мо-
литву на знак поваги до настоятеля. 
З часом у сусідніх монастирях почу-
ли про таку традицію й перейняли 
її, хоча вже ніхто не пам’ятав із чо-
го все почалося. Нові покоління ста-
ли писати трактати про важливість 
присутності котів на молитві…

У психології вважається: коли 
якась дія повторюється більше 40 
разів — мозок починає виконувати 
її автоматично, не зосереджуючись 
на суті. Згадана історія описує один 
із способів, як народжуються пере-
дання, які не мають за собою жод-
ного змісту. 

Так само події, свята, які сягають 
давнини й відзначаються вже бага-
то століть, нерідко обростають ба-
гатьма традиціями, за якими втра-
чається суть самого свята. Або ж 
внаслідок частого повторення люди 
просто забувають для чого викону-
ють ту чи іншу дію.

Ці п’ять запитань покликані ро-

зібратися у вікових нашаруваннях, 
якими обросло головне християн-
ське свято.

1. Чи справді було Різдво?
Дід Мороз, ялинка, подарун-

ки — саме ці атрибути асоціюють-
ся у великої кількості людей з Різд-
вом. І вже десь на другому плані 
з’являється Сам Ісус Христос, ясла, 
пастухи й мудреці. Реальність і каз-
ка буває настільки сплутана у сві-
домості, що нерідко й Божого Сина 
сприймають як міфічного персона-
жа, а не реальну історичну особу… 
Які є докази того, що Ісус Христос 
насправді народився і жив на землі?

Християнські джерела, що під-
тверджують історичність Ісуса Хрис-
та, — це насамперед 27 новозавіт-
них документів. А також праці бать-
ків церкви — Полікарпа, Євсевія, 
Іринея, Ігнатія, Юстина Мученика, 
Оригена та ін.

Нехристиянські автори, що під-
тверджують існування Ісуса Христа: 
римські історики Корнелій Тацит та 
Светоній, грецький історик Флегон, 
єврейський історик Йосип Флавій, 
самарійський історик Талл, прави-

тель Віфінії в Малій Азії Пліній Мо-
лодший, юрист і богослов з Карфа-
гена Тертуліан, сатирик із Самосати 
Лукіан, сірійський письменник Ма-
ра Бар-Серапіон та ін. 

Декілька прикладів. Описуючи 
правління Нерона, Корнелій Тацит 
пише про смерть Христа й про хрис-
тиян у Римі: «Ні всі виправдання, 
які тільки можна отримати від лю-
дей, ні всі багатства, які цей прави-
тель міг розтратити, ні всі жертви, 
які приносив він богам, не могли 
зняти з Нерона тяжке звинувачен-
ня в тому, що він наказав влашту-
вати пожежу Риму. Щоб придушити 
ці чутки, він звинуватив у підпалі й 
покарав найвитонченішими торту-
рами людей, яких звичайно нази-
вали християнами й ненавиділи за 
жахливі злочини. Христос, іменем 
якого вони називалися, був страче-
ний Понтієм Пілатом, прокуратором 
Юдеї під час правління Тиберія: про-
те згубний цей забобон, зникнувши 
на деякий  час, спалахнув знову, 
причому не тільки в Юдеї, де вини-
кло це зло, але також і в Римі» (Ан-
нали XV.44).

Йосип Флавій пише: «Близько 

П’ять запитань про Різдво



цього часу жив Ісус, мудрий чоло-
вік, якщо тільки справедливо нази-
вати його людиною, бо він здійсню-
вав чудеса і був учителем мужів, які 
радісно сприймали істину. Він при-
вернув до себе безліч євреїв і язич-
ників. Він був Христос, і коли Пілат 
за намовою начальників засудив 
його на розп’яття, то вірні йому спо-
чатку не відмовилися від нього, бо 
він з’явився до них живим на третій 
день, згідно з передбаченнями про-
років, які говорили і про ці та про ти-
сячі інших чудес, пов’язаних з ним. 
Плем’я ж християн, які отримали 
від нього своє ім’я, живе і до цього 
дня» (Древності, XVIII.33).

У «Британській енциклопедії» 
особистості Ісуса Христа присвячено 
20000 слів — це більше, ніж Арис-
тотелю, Цицерону, Олександру Ма-
кедонському, Юлію Цезарю, Будді, 
Конфуцію, Магомету або Наполео-
ну. Цитата: «Ці незалежні один від 
одного розповіді доводять, що в 
давнину навіть противники христи-
янства ніколи не сумнівалися в істо-
ричності Ісуса, яка вперше піддала-
ся сумніву, причому на досить хит-
кій підставі, лише в кінці XVIII, про-
тягом XIX та на початку XX століть».

2. Коли народився Ісус Христос?
Народження Ісуса Христа мало 

великий вплив на історію — влас-
не від нього ведемо літочислення. 
В англійському варіанті позначен-
ня «до н. е.» (до нашої ери) і «н. е.» 
(нашої ери) виглядають як «В. С.» 
(Before Christ — до Христа) і «A. D.» 
(Anno Domini — року Господнього). 
Хоча, як підрахували вчені, насправ-
ді Ісус Христос народився дещо ра-
ніше — у 7-4 році до н. е. Історичну 
помилку допустив римський монах 
Діонісій Малий (бл. 475—550 рр.), 
який вираховував дату святкування 
Пасхи (Пасхальні таблиці) від наро-
дження Ісуса Христа. Його вважають 
винахідником «нашої ери».

Як відомо, 16 листопада 2017  
року уряд підтримав Законопроект 
№5496 про внесення змін до Кодек-
су законів про працю. Тепер у Тру-
довому кодексі в число неробочих 
днів внесене 25 грудня як Різдво і 
вилучено вихідний 2 травня. Зокре-
ма, це зробили на прохання римо-
католиків та протестантів. Отже, те-

пер у нас не тільки два Нових роки, 
а й два Різдва…

Але звідки взагалі взялася ця 
плутанина? Чому саме 25 грудня? І 
чому в православній традиції ця да-
та перемістилася на 7 січня? Звідки 
взялися вирази «католицьке Різд-
во» і «православне Різдво»? Спро-
буємо розібратися. 

По-перше, зрозуміло, що жодна 
з цих дат не є справжнім Днем на-
родження Ісуса Христа. Достеменно 
невідомо навіть пори року, коли від-
булося Різдво. Логіка 25 грудня — 
чисто символічна: це найдовша ніч, 
коли закінчується зимове сонцесто-
яння і «світло перемагає темряву». 
Також цю дату пов’язують із старо-
завітними пророцтвами.

А тепер — найскладніше. Відра-
зу попереджаю: не так просто зро-
зуміти різницю в системах літочис-
лення — за Юліанським та Григорі-
анським календарем.

Юліанський календар — най-
більш вживаний календар протягом 
багатьох століть у західній Європі. 
Він був уведений Юлієм Цезарем у 
46 році до Різдва Христового. Цей 
календар мав 365 днів у році й раз 
на чотири роки додавався ще один 
день. Календар починався з поне-
ділка, і кожен сьомий день вважав-
ся святом. Найбільший недолік Юлі-
анського календаря — його низька 
точність: кожні 128 років накопичу-
ється один зайвий день. Адже тро-
пічний рік насправді триває 365 діб 
5 годин 48 хвилин 46 секунд.

Григоріанський календар був за-
проваджений 1582 року папою Гри-
горієм XIII. Він теж мав 365 днів, але 
— набагато складнішу систему ви-
сокосних років. День додавався, як-
що рік кратний 400, у решті випад-
ків — якщо кратний 4 і некратний 
100. Для чого ж було вигадувати но-
вий календар? Крім того, що Юліан-
ський давав серйозну похибку, при-
чина, як не дивно, ще й у церковній 
архітектурі! Різдво, яке завжди спів-
падало із зимовим сонцестоянням, 
стало підсовуватися ближче до вес-
ни, а Пасха — до літа. Це порушува-
ло церковні канони. До того ж у ба-
гатьох храмах, за задумом архітек-
торів, у день весняного рівнодення 
промені сонця мали падати на ви-
значене місце. Наприклад, у соборі 

святого Петра в Римі — на мозаїку. 
Отже, за наказом папи Григорія 

XIII 4 жовтня 1582 року було оголо-
шено 15-м жовтня того ж року. Но-
вий Григоріанський календар зсував 
поточну дату на 11 днів і відразу ви-
правляв усі накопичені помилки. У 
1582 році Італія, Франція, Португа-
лія, частина України й Білорусі (зем-
лі, які були в складі Речі Посполитої) 
перейшли на новий Григоріанський 
календар. А згодом — й усі протес-
тантські країни Північної Європи. У 
Бельгії й Голландії 1 січня 1583 ро-
ку настало відразу ж після 21 грудня 
1582 року, тому все населення зали-
шилося без Різдва. В Англії були ак-
ції протесту: «Поверніть нам наші 11 
днів!» А уявіть власну реакцію, якби 
у вас забрали 11 днів життя!

У той час, коли цивілізований світ 
переходив з Юліанського на Григорі-
анський календар, у Московському 
царстві йшов 7090 рік — воно жи-
ло за ще древнішим Візантійським 
календарем. Він був подібний до 
Юліанського, але літочислення ве-
лося від ймовірного створення світу 
— 5508 року до н. е. На Юліанський 
календар Росія перейшла тільки в 
1700 році за особистим наказом Пе-
тра I. У той час розбіжність із Григо-
ріанським складала вже 12 днів. Це 
створювало страшну плутанину — 
особливо для купців, які вели тор-
гівлю між Європою і Росією. Лише 
в 1918 році Радянська Росія пере-
йшла на Григоріанський календар, 
зсунувши дати на 13 днів уперед (у 
1918 році після 31 січня відразу на-
стало 14 лютого). І ось, здавалося 
б, нарешті всі помилки виправлені, 
але... Православна Церква з певних 
причин відмовилася переходити 
на новий Григоріанський календар. 
Тобто виходить, що літочислення 
йде за Григоріанським, а свята — 
досі за Юліанським. Саме тому в нас 
до цього часу було два Нових роки, 
а тепер і два Різдва (за старим і но-
вим стилем). До речі, у кінці цього 
століття «православне Різдво» посу-
неться ще на один день вперед і бу-
де вже 8 січня. 

Цікавий факт: і на дореволюцій-
них, і на післяреволюційних кален-
дарях СРСР надрукована дата свят-
кування Різдва — 25 грудня.



3. Де народився Ісус Христос?
Печера, хлів… — такі місця наро-

дження Христа описуються навіть в 
християнських гімнах, віршах. По-
ширена думка численних різдвяних 
проповідей: «Які жорстокі люди, не 
знайшли місця для вагітної жінки — 
Божий Син мусив народитися серед 
худоби!» Проте чи так це насправді?

Євангеліст Лука не повідомляє 
нічого ні про печеру, ні про хлів. Він 
каже, що Марії і Йосипу не було міс-
ця в заїзді. Швидше за все, або Ма-
рія, або Йосип володіли у Віфлеємі 
нерухомістю спільно з родичами, 
яких у зв’язку з переписом набило-
ся в житловому приміщенні преба-
гато. І ці родичі навіть вчинили бла-
городно, надавши породіллі окре-
ме приміщення. За свідченням Яко-
ва Кротова (священик Української 
автокефальної православної церк-
ви): «Компромісним є припущення, 
що мова йде взагалі про караван-са-
рай, де житлові кімнати межували з 
приміщенням для худоби». Найімо-
вірніше, родичі відвели вагітній Ма-
рії найкраще на той момент примі-
щення і не змусили її народжувати 
посеред кімнати, заповненої людь-
ми.

4. Скільки було мудреців?
Більшість людей вважає, що схід-

них мудреців (волхвів, царів), які 
прийшли вклонитися народженому 
Месії, було троє. Наприклад, троє 
подорожніх зображені на мозаїці в 
Базиліці Сант Аполінаре Нуово (Ра-
венна, Італія), яка датується близько 
600 р. н. е. Однак таке припущення 
засноване лише на тому, що волх-
ви принесли три дари: золото, ла-
дан і смирну. Наївно припускати, що 
кількість дарів відповідала кількості 
волхвів. Швидше за все, група «схід-
них гостей» була більш чисельною. 
Адже тривала подорож, напевно, 
вимагала й хорошої охорони, і со-
лідного каравану.

Цікаві факти:
— Традиція дарувати дітям по-

дарунки на Різдво почалася якраз 
від біблійної історії, у якій мудреці зі 
сходу принесли дари новонародже-
ному Ісусу.

— Традиція ставити й прикра-
шати ялинку з’явилася в Німеччині 
під час протестантської реформації 
(1517 р.). Ймовірно, що саме Мартін 

Лютер першим поставив вічнозеле-
не дерево в себе вдома, прикрасив-
ши його фруктами й свічками.

— Сучасний червоний костюм 
Санта-Клауса був придуманий в 30-
х роках XX століття компанією Coca-
Cola.

— Санта-Клаус є прообразом 
римського священика грецького по-
ходження Святого Миколая (Saint 
Nikolas — Santa Claus), який жив у 
ІІІ-IV ст. Народився Миколай у по-
божній сім’ї і з ранніх років присвя-
тив себе богослужінню. Після смер-
ті батьків отримав великий спадок 
і роздав його вбогим. Відомий чис-
ленними чудесами й благодіяння-
ми. 

— Дід Мороз і Снігуронька — чи-
сто радянські персонажі, які не ма-
ють нічого спільного з Різдвом. Свя-
тий Миколай не вписувався в кому-
ністичну ідеологію, тому був приду-
маний його клон — Дід Мороз.

5. Чи зустрічалися мудреці 
й пастухи?

Більшість різдвяних листівок, 
спектаклів описують, як волхви й 
пастухи вклонилися Ісусу Христу 
майже одночасно, і сталося це у Ві-
флеємі. Однак із логіки біблійної 
оповіді виходить, що мудреці при-
йшли набагато пізніше й скоріше за 
все не у Віфлеєм. 

Про це свідчать такі факти:
— Євангеліст Лука нічого не пи-

ше про волхвів, а євангеліст Матвій 
нічого не згадує про пастухів.

— Марія, матір Ісуса, приносить 
жертву в храмі — голубів (Лк.2:24). 
Це свідчить про вбогість, адже За-
кон говорив: «Якщо ж вона не в змо-
зі принести ягня, то нехай візьме дві 
горлиці...» (3М.12:8). Якби волхви 

появи зірки (це ще раз доводить, що 
зірка з'явилася в момент народжен-
ня Ісуса Христа). Висновок — волхви 
прийшли поклонитися Ісусу Христу 
тільки через два роки після Різдва.

— Про Йосипа й Марію сказано: 
«А як виконали за Законом Господ-
нім, повернулися в Галілею, до міс-
та свого Назарету» (Лк.2:39). Отже, 
виходить, що волхви знайшли Ісуса 
Христа вже в Назареті. Хоча Ірод по-
слав їх до Віфлеєма (Мт.2:8), але во-
ни йшли за зорею, яка привела пря-
мо до Месії: «Вони, вислухавши ца-
ря, пішли. І ось зоря, яку бачили во-
ни на сході, йшла перед ними, [як] 
нарешті прийшла й зупинилася над 
[місцем], де Дитятко» (Мт.2:9). 

*   *   *
Хоча слов’янському менталітету 

важко даються будь-які зміни, та, 
напевно, варто визнати, що свят-
кування Різдва 25 грудня й справ-
ді більш виправдане і з точки зору 
символізму, і з точки зору важли-
вості. Новий рік не має відтягувати 
на себе всієї уваги від народження 
Спасителя, не повинні відволікати 
ялинки та діди морози.

Нехай у свідомості завжди буде 
ясною справжня суть свята, а біблій-
ні істини не загубляться серед люд-
ських традицій. Нехай жива радість 
Різдва завжди переповнює христи-
ян!

Дмитро ДОВБУШ
 
Використані джерела: «Незапе-

речні свідчення» Джоша Макдау-
елла, «Сучасна християнська міфо-
творчість» Павла Бегічева, «Блог 
Романа Савочки» та ін.

вже приходили до Марії і при-
несли золото, ладан і смирну, 
то Марія була би в змозі прине-
сти в жертву агнця.

— Волхви побачили зорю, 
яка загорілася в момент наро-
дження Ісуса Христа. Вони не 
могли прийти миттєво. Подо-
рож «зі сходу» за оцінками істо-
риків і богословів — понад 1000 
км. На той час це могло зайняти 
близько року.

— Ірод звелів вбити немов-
лят у віці до двох років, попере-
дньо вивідавши в мудреців час 



Церква «Свята Трійця» м. Рівне 
21 жовтня святкувала День подя-
ки, а також відзначала своє 60-річ-
чя. На свято завітали міський голо-
ва Рівного Володимир Хомко, стар-
ший пресвітер Рівненського облас-
ного об’єднання УЦХВЄ Олександр 
Коток, єпископ Микола Синюк й ін-
ші служителі області та об’єднання 
УЦХВЄ.

До слова були запрошені «вете-
рани служіння» — ті, чий шлях слі-
дування за Господом нараховував 
вже декілька десятиліть. Василь Фе-
дорук продекламував вірш, хор та 
гурти співали пісні. Присутні мали 
змогу почути й пригадати історію 
Церкви «Свята Трійця», яку зачиту-
вав Віктор Дем’янович Боришкевич.

Усередині 1950-х років у м. Рів-
не проживало лише декілька сі-
мей та одиноких юнаків і дівчат 
п’ятидесятницького віровчення. 
У місті в цей час діяла тільки одна 
громада протестантського напрям-
ку — Церква євангельських христи-
ян-баптистів. Брати й сестри стали 
відвідувати п’ятидесятницькі церк-
ви навколишніх сіл, яких у цей час 
було вже багато. Вони таким чи-
ном знайомилися з іншими брата-
ми й сестрами міста Рівне. Незаба-

ця», був будинок Бориса Адам’юка, 
що знаходився на вул. Млинівській, 
118, у с. Золотієві (у 1968 р.). Саме 
в цей час організовано хор, кіль-
кість членів постійно зростала. По-
стала проблема з приміщенням. 
Після тривалих молитов і клопотань 
перед владою все ж таки була виді-
лена ділянка на вул. Поліщука, 1. У 
цей час служіння вже доводилося 
проводити в наметі. У червні 1994 
року було завершено будівництво 
молитовного будинку, розміри яко-
го грандіозні – 18 метрів на 42. До 
недавнього часу це був один із най-
більших молитовних будинків хрис-
тиян віри євангельської в Україні.

Коротко згадавши пройдений 
шлях, з вітальним словом до при-
сутніх звернулися мер міста Володи-
мир Хомко, пресвітер церкви «Мо-
лодіжна» Андрій Стецяк, директор 
західного відділення Українського 
Біблійного Товариства Віталій Вой-
тович, ректор Київського біблійного 
інституту Сергій Манелюк та інші.

Старший пресвітер Рівненського 
обласного об’єднання Олександр 
Коток, взявши за основу вірш із Пи-
сання: «Спогадуйте наставників ва-
ших, що вам говорили Слово Боже; 
і, дивлячись на кінець їхнього життя, 

переймайте їхню віру» (Євр.13:7), 
виокремив ряд позитивних рис, які 
були притаманні Церкві Христовій 
декілька десятиліть тому. Ці риси 
варто перейняти й сучасному по-
колінню християн, а саме — першу 
любов, страх Божий, твердість пе-
реконань, гостре есхатологічне очі-
кування, орієнтованість на вічні цін-
ності та жертовність. «Ми маємо 
багату духовну спадщину знань, до-
свіду, добрих традицій. Не нехтуй-
мо ними», — наголосив Олександр 
Адамович. Привітавши всіх присут-
ніх зі святом, він закликав до щирої 
молитви.

Церква «Свята Трійця» пройшла 
значний відрізок шляху, подолав-
ши різні труднощі та випробування, 
вона зберегла євангельську віру. Ця 
віра й досі передається у проповід-
ях, піснях, віршах, ділах. Згадуються 
слова Ісуса, адресовані філадель-
фійській церкві: «А що ти зберіг сло-
во терпіння Мого, то й Я тебе збере-
жу від години випробовування, що 
має прийти на ввесь всесвіт, щоб ви-
пробувати мешканців землі. Я при-
йду незабаром. Тримай, що ти ма-
єш, щоб твого вінця ніхто не забрав» 
(Об.3:10,11).

Олександр ГЕНІШ

Церква «Свята Трійця» міста Рівне 
відзначила 60-річний ювілей

ром створилася духовна сім’я 
віруючих-п’ятидесятників, які 
добре знали один одного. І на 
початку 1958 року постало пи-
тання щодо проведення бого-
служінь у м. Рівне. У зв’язку з 
цим була скликана бесіда за 
участю братів із навколиш-
ніх громад, у ході якої керів-
ником громади було обрано 
брата Миколу Красуна, а міс-
цем проведення богослужінь 
у Рівному стали власні будин-
ки та квартири віруючих. Зі-
брання проводили при зачи-
нених вікнах, із неголосним 
співом, щоб не видати себе 
КДБешникам.

Першим постійним місцем 
молитви церкви, яка потім 
отримала назву «Свята Трій-



«Наші плани — у Божих руках» — 
відбулася друга конференція для дружин служителів

Жіноче служіння Української Церкви ХВЄ має давню 
й добру історію. За 25 років діяльності відділу (відпові-
дальна — Віра Деркач) вималювалася чітка й ефектив-
на структура — служіння діє за певними напрямками в 
більшості місцевих церков, охоплюючи сестер різних 
соціальних категорій.

Відділ опікується вдовами, самотніми й розлучени-
ми жінками, незаміжніми, одруженими тощо. У планах 
— розширення служіння для дівчат, а також активне за-
лучення до служіння самих дівчат.

Ще у фокусі особливої уваги — праця з невіруючими 
жінками, адже чинення добрих діл — це потужне світ-
ло, здатне навертати людей до Христа.

І в усій цій цілеспрямованій діяльності якось поза 
увагою залишилися сестри, які не менше, аніж інші, по-
требують підтримки й поради. Мова — про дружин слу-
жителів. Їм служать не так вже і часто, коли їхнє служін-
ня, натомість, не має перепочинку. І ми вирішили їм по-
служити.

Перша конференція для дружин служителів була 
пробною. 28-30 вересня до Затоки (Одеська область) 
з’їхалися сестри, чоловіки яких служать у церквах Пів-
денно-Східного регіону України. Гаслом такого особли-
вого зібрання стали слова з Послання до євреїв: «Та не 
є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю 
любови…» (Євр.6:10). І конференція показала, що зу-
стрічі такого роду вкрай потрібні.

Тому відповідальні за навчальний напрямок відділу 
жіночого служіння Галина Терещенко і Віта Лисюк орга-
нізували другу таку конференцію, цього разу — для дру-
жин служителів церков Центральної України.

Конференція проходила 5-7 листопада 2018 року в 
оздоровчому центрі «Фавор» на Житомирщині. Більше 

80 учасниць із церков Києва й Київської, Житомирської, 
Чернігівської, Сумської, Кіровоградської, Черкаської, 
Харківської і Полтавської областей разом молилися, на-
вчалися, ділилися досвідом і переживаннями, відпочи-
вали і тілесно, і душевно, і духовно.

Старший пресвітер обласного об’єднання церков 
ХВЄ Житомирщини Руслан Юзюк благословив сестер 
щирим словом і молитвою.

Практичними порадами ділилися дружина служи-
теля з багаторічним стажем Надія Комендант і Галина 
Терещенко, досвідчена дружина єпископа. Семінар на 
тему «Справжня я» у викладі Людмили Бендус допоміг 
оцінити себе й своє служіння у світлі Слова Божого.

 А слово настанови від старшого єпископа УЦХВЄ 
Михайла Паночка стало заключним акордом чудової 
зустрічі. Михайло Степанович взяв за основу текст із По-
слання до ефесян, 1:3-4, показавши, які дивовижні бла-
гословення заховані для нас у Христі. Віра в Бога наділяє 
особливим статусом, але й накладає особливу відпові-
дальність. Без розуміння цього неможливо бути ефек-
тивною християнкою.

Окрема подяка — вокальній групі з Коростеня, яка 
служила натхненним співом упродовж усіх трьох днів 
зустрічі.

А насамкінець учасниці змогли взяти участь в осо-
бливому проекті — створенні рукописної Біблії.

Зустрічі такого роду плануємо організовувати й на-
далі. Адже нас чекають дружини служителів церков Пів-
нічно-Західного й Південно-Західного регіонів України. 
Ми молимося за цю справу й вдячні Богові за те, що всі 
наші плани — у Його міцних і надійних руках. 

Людмила Бендус



На Східноєвропейському лідерському 
форумі презентували понад 100 тем для 

розвитку церков

7-10 листопада 2018 року в Києві відбувся вось-
мий Східноєвропейський лідерський форум. Він зібрав 
близько 350 учасників, спікерів і волонтерів з України, 
Білорусі, Росії, Чорногорії, Латвії, Литви, Фінляндії, Мол-
дови, Голландії та Сполучених Штатів Америки.

У роботі Форуму взяли участь близько 80 спікерів, се-
ред них: Анатолій Козачок (перший заступник старшого 
єпископа УЦХВЕ, пастор ц. Філадельфія, на базі якої вже 
кілька років проходить Форум). Юрій Веремій (єпископ, 
старший пресвітер об’єднання церков ХВЄ Івано-Фран-
ківської області), Валерій Антонюк (президент Всеукра-
їнського союзу об’єднань євангельських християн-бап-
тистів), Леонід Міховіч (єпископ Союзу Церков єван-
гельських християн-баптистів Республіки Білорусь), Ле-
онід Бірюк (заступник єпископа Об’єднаної церкви ХВЄ 
Білорусі), Деріл МакКарті (віце-президент з наукових 
програм і стратегій Форуму лідерів-християн) та багато 
інших.

Форум — це міжденомінаційна платформа для мис-
лителів і практиків. Тому учасники СЄЛФ обговорювали 
і світоглядні теми, і практичні навики служіння. Багато 
тем обговорювалися в форматі ток-шоу. Наприклад, 
«Еміграція або стартапи», «Церква і сучасні медіа», «Єв-
ропейські цінності: підміна понять», «Баланс між аполі-
тичністю і заполітизованістю євангельських віруючих», 
«Місце інтелектуальних аргументів в євангелізації», «Як 

відвоювати культуру в лівих», «Контури майбутнього: 
глобальні виклики ХХІ століття», «Захист сімейних цін-
ностей в Україні», «Як передати дітям цінності», «Місі-
онерство через соціальну роботу». Експертами висту-
пили Роман Полікровський, Микола Кулеба, Антоній 
Бокун, Євген Савочка, Сергій Шараєвський, Сергій Де-
мидович, Андріан Буковинський, Ростислав Мурах та 
багато інших.

«У минулому році ми вивчили слово «Реформація», 
розібралися в історії протестантизму. Тепер пора вчити 
слово «постмодернізм» і розбиратись у ньому, — ска-
зав у вітальному слові директор СЄЛФ Ярослав Лукасік. 
— «Коли руйнуються основи, що може праведник зро-
бити?» Постмодернізм прагне зруйнувати фундамент 
західної цивілізації, тобто Божі абсолюти. Модерніс-
ти взяли раціональність, але відкинули Бога. Тепер по-
стмодернізм руйнує раціональність. І нам сьогодні важ-
ливо вирішити на якому фундаменті будувати майбутнє 
України. Для цього необхідно мислити глобально, поба-
чити загальну картину і зайняти в ній своє місце. Ту те-
риторію відповідальності, сферу впливу, в яку кожен з 
нас принесе порятунок».

За чотири дні Форуму на 12 секціях, 6 пленарних се-
сіях, численних семінарах, круглих столах, майстер-кла-
сах і ток-шоу було презентовано понад 100 тем.

На одному з таких семінарів легендарний вокаліст, 
клавішник і композитор групи «Пісняри», лідер христи-
янського гурту «Studio Neman» Олександр Віславський 
провів майстер-клас із вокалу та гармонії.

Наступний Східноєвропейський лідерський форум 
пройде в Києві 6-9 листопада 2019 року.



Випуск у Київському біблійному інституті

Як розповів ректор КБІ Сергій Манелюк, черговий випуск інституту, який 
пройшов 9 листопада 2018 року, був досить значним. 

«Цього дня ми вручили дипломи 38 випускникам, ще восьмеро не змо-
гли прибути на урочистість, бо були закордоном, чи з інших вагомих при-
чин, — розповів Сергій Володимирович. — П’ятеро із випускників є чинни-
ми пасторами церков. Один із випускників — диякон церкви, який працює 
сільським головою. Декілька є директорами та чинними вчителями неділь-
них шкіл».

Було вручено дипломи бакалаврів за чотирма навчальними напрямка-
ми: пасторське служіння, християнська педагогіка, жіноче служіння та єван-
гелізаційне служіння.

Декан Євангельської теологічної семінарії Світлана Сузько привітала ви-
пускників і запросила їх продовжити своє навчання на магістратурі ЄТС.

Заключне слово до випускників виголосив старший єпископ Михайло 
Паночко.

Лариса Мурах: «Сьогодні 
зростає «цифрове» поколін-
ня, яке виховується поколін-

ням книжних батьків»

23-24 листопада 2018 р. відбула-
ся звітна конференція Відділу слу-
жіння дітям та підліткам УЦХВЄ в  м. 
Київ на тему: «Як зберегти поколін-
ня?»

Дуже плідною та цікавою була 
конференція, на яку приїхали 45 слу-
жителів із усіх обласних об’єднань 
УЦХВЄ. Протягом двох днів ми мали 
можливість спілкуватися, молитися, 
ділитися досвідом та аналізувати 
виконану роботу.

Перший заступник старшого 
єпископа УЦХВЄ Анатолій Козачок 
ділився власними роздумами про 
розвиток служіння дітям та підліт-
кам у церкві. Запропонував учасни-
кам конференції поміркувати над 
питаннями: «Як залучити батьків 
до служіння дітям та підліткам?», 
«Чи знають батьки власні обов’язки 
у вихованні дітей та пріоритети в 
сім’ї?», «Як ефективно співпрацю-
вати зі служителями церков?»

У п’ятницю учасники конферен-
ції аналізували працю серед дітей 
та підлітків у регіонах та окремих 
областях, ділилися досвідом робо-
ти. Свідчення про чудеса Божі в слу-
жінні духовно зміцнювали та моти-
вували до праці.

Приємно відзначити, що серед  
старших  служителів, які зайняті ди-
тячим служінням на місцях, побіль-
шало братів: на конференції брати 
становили приблизно третину зі всіх 
учасників. Бог об’єднав нас у благо-
словенній праці – служити дітям та 
підліткам різними методами.

У суботу ми спілкувалися на те-
му: «Як зберегти покоління?» та 
розмірковували над особливостями 
чотирьох останніх поколінь – «бебі-
бумерів», «іксів», «ігреків» та «зе-
тів». Також ділилися порадами, як 
працювати з учителями недільних 
шкіл, з батьками та служителями 
церкви щодо виховування дітей. Ді-
ти та підлітки потребують особливої 
молитовної опіки служителів міс-
цевих церков та батьків, кожному 
з яких дуже важливо поставити са-

мому собі запитання: «Чи сію я ді-
тям, які зростають в Інтернеті, Слово 
Боже в достатній кількості? Чи вико-
ристовую для цього соцмережі?»

Бог сильно благословив присут-
ніх через проповіді, молитви, свід-
чення, спілкування та співочий су-
провід, який організував брат Сергій 
Барновський. Від’їжджали учасники 

конференції додому з цікавими іде-
ями, натхненням до праці та від-
криттями від Бога! Слава Господу за 
прекрасний час!

Лариса Мурах,
завідувачка відділу служіння ді-

тям та підліткам УЦХВЄ






