
За оцінками істориків, кількість 
жертв Голодомору в Україні 
становить близько 10 млн. осіб. 

Взимку та навесні 1933 р. в Україні що-
денно гинули десятки тисяч селян, зо-
крема дітей. Щоби врятувати останніх, 
їхні батьки вдавалися до того, що під-
кидали своїх дітей у поїзди або намага-
лися доправити їх до міста. Проте че-
рез перевантаженість дитячих будинків 
більшість таких дітей були приречені на 
вмирання від голоду на вулиці.

Водночас 1932 р. з України було 
експортовано 1 млн.720 тис. тонн зер-
на, а 1933 р. – 1млн. 680 тис. тонн. Така 
кількість зерна цілком могла врятувати 
людей, які голодували. Проте це, воче-
видь, не входило у плани тодішнього 
більшовицького керівництва.

Спочатку, конфіскувавши у селян 
все продовольство, режим вдався до 
цілковитої ізоляції як окремих населе-
них пунктів, так і України в цілому, з ме-
тою запобігання виїзду людей в пошу-
ках їжі. Тим самим прирік їх на голодну 
смерть.

Трагічна подія Голодомору стає 
предметом дедалі ширшої суспільної 
дискусії. Обговорюються її історичні та 
політичні причини, соціальні та демо-
графічні виміри та наслідки, подекуди 
предметом обговорення стає її юридич-
ний аспект, проте значно менша увага 
звертається на, на наш погляд, не менш 
важливий момент цієї трагедії, а саме її 
духовний і моральний вимір.

Як таке могло статися на теренах, 
які, досить обґрунтовано, ще з Х сто-
річчя було прийнято вважати християн-
ськими? Які це мало наслідки у духовній 
та моральній сфері для нашого народу? 
Чи є ці наслідки актуальними для нас, 
сьогоднішніх – українців ХХІ сторіччя?

Ігнорування духовних причин Голо-
домору, його духовного виміру (не ка-
жучи вже про ігнорування самого факту 
Голодомору), не дає можливості пра-
вильно оцінити і подолати його наслідки 
у моральній та духовній сферах.

Голодомор став природним наслід-
ком богоборчої ідеології. Ідеологія, що 
не лише заперечує існування Бога, але 
й вступає в боротьбу з Ним, не може 
з повагою ставитися і до життя чи гід-
ності людини як Божого творіння. З 
іншого боку, будь-яке обґрунтування 
радянською системою доцільності захо-
дів, що призвели до Голодомору з його 
багатомільйонними жертвами було б 
неможливим без попереднього запере-
чення самого існування Бога. Саме таке 
заперечення розв’язувало руки комуніс-
тичним діячам, надавало їм можливість 
нехтувати життям мільйонів в ім’я при-
марного «світлого майбуття», а по суті – 
в ім’я збереження своєї системи. Адже, 
як зазначав Достоєвський, «якщо немає 
Бога, то усе дозволено», дозволено, бо 
відкидання Бога веде і до втрати мо-
ральних цінностей і орієнтирів. Або як 
писав Ленін: «Революційна влада… є 
владою, яка завойована і підтримуєть-

ся насильством…, влада, не обмежена 
ніякими законами». Водночас, ставши 
на шлях війни з Богом, комуністичний 
режим природно мав розв’язати війну 
з тими, хто відкидав це заперечення і 
попри комуністичні тези продовжував 
сповідувати віру в Творця і Спасителя.

Знищивши у 20-х роках Церкву як 
інститут і тим самим ліквідувавши мож-
ливість опору з її боку, радянська влада 
у 30-х роках приступила до поголовного 
знищення самих носіїв Христової віри. 
Знищення розпочалося у 1932-1933 ро-
ках із селянства, яке порівняно з міськи-
ми мешканцями було більше релігійним, 
а завершилося знищенням віруючих 
у містах під час тотальних сталінських 
репресій 1937-1938 років. Тому є всі під-
стави розглядати Голодомор не лише в 
контексті боротьби комуністичного ре-
жиму з українством або з українським 
селянством, але й у контексті боротьби 
з Христовою Церквою, яка традиційно 
була дуже сильною саме в Україні, та з 
її вірними, більшість з яких на початку 
ХХ сторіччя складали саме селяни.

За своєю антицерковною спрямова-
ністю Голодомор стоїть в одному ряду 
зі знищенням Церкви, руйнуванням хра-
мів, репресіями, практичною забороною 
свободи совісті та слова у Радянському 
Союзі.

Традиційно християнському народо-
ві зробили примусове щеплення мате-
ріалізму, глибоко вкорінили думку про 
пріоритетність їжі перед  духовними цін-
ностями. Саме звідси, попри будь-яке 
утрирування, у деяких людей зберег-
лася ностальгія за колишнім режимом, 
тому що раніше, мовляв, ковбаса була 
по 2 карбованці і 20 копійок. Традиційну 
для українського селянина психологію 
господаря, здатного самотужки забезпе-
чити добробут своєї родини, примусово 
замінили іншою парадигмою: не треба 
нічого прагнути, треба просто виявляти 
лояльність до системи – і миска їжі тобі 
забезпечена.

Події Голодомору та подальших 
репресій призвели до насаджування 

страху в людські душі, неможливості 
будь-якого внутрішнього спротиву сис-
темі заради збереження свого існуван-
ня. Було знищено людську гідність, а на 
її місце насаджено рабську покірливість 
режиму та його представникам перед 
страхом голодної смерті. За Гумільо-
вим, знищили пасіонарність народу.

Наслідки цього і на сьогодні залиша-
ються ще далеко не подоланими. Хоча, 
безумовно, певним проривом, подолан-
ням цього всеохоплюючого страху стали 
події Майдану 2004 р. та Революції Гід-
ності 2013-2014. Не щодо прив’язки до 
тих чи інших персоналій, а в сенсі готов-
ності і здатності відстоювати свої ідеали. 
В сенсі усвідомлення себе не бидлом, 
що прагне лише ситої стабільності, але 
господарями на своїй землі. І хоча певні 
персоналії не виправдали очікувань, що 
покладалися на них, але ідеали, заради 
яких сотні тисяч людей готові були сто-
яти днями і ночами на морозі, зокрема 
особистої свободи і гідності, від того не 
втратили своєї вартості.

Хто може оцінити ступінь духовно-
го і морального зламу в душах людей, 
християн, доведених до поїдання собі 
подібних, і свідків цього безумства?! А 
в тих, хто ховав ще живих, вже прирече-
них, але ж живих?!

А хто може оцінити ступінь духовних 
і моральних перетворень в душах тих, 
хто відбирав у селян останнє (а далеко 
не всі з них були якимись прибульцями 
з міста, чи іншої національності – були 
ж і свої, сусіди), чи то виконуючи наста-
нову партії, чи то такою ціною думаючи 
врятувати себе і свої родини. І таки вря-
тували, і вижили, принаймні тоді. І зали-
шили потомство…

І ми сьогодні в значній мірі є тим по-
томством. Чи не тому для багатьох нині 
поняття мораль, совість, страх Божий 
значно поступаються поняттям доста-
ток, успіх, кар’єра? І чи не з цього по-
томства і значна частина тих, хто сьо-
годні перебуває у владі вже незалежної 
України? Але ж і вони, і діти їхні – теж 
жертви Голодомору, попри те, що вижи-

ли – моральні жертви. Бо що гірше – фі-
зична чи духовна смерть?

«Людину повернуто до стану ско-
тини, яка вдячними очима дивиться на 
того, хто краще її нагодує» – це нічого 
не нагадує? А перетворення виборів в 
змагання тих, хто дасть більше гречки, 
чи бодай обіцянок – чи не з цього само-
го ряду? Вже кілька поколінь після Го-
лодомору є заручниками свого шлунку, 
своєї фізіології, що має безпосередній 
вплив і на їхні політичні погляди.

А скільки в результаті Голодомору 
залишилося  дітей, які вижили і стали 
безбатченками, а отже не отримали 
нормального батьківського виховання в 
родині, в тому числі й християнського, 
натомість отримали потужне атеїстич-
не щеплення в радянських виховних 
закладах? Дітей, які самі не отримали 
у спадок від батьків християнських цін-
ностей, а отже і неспроможні передати 
їх вже своїм дітям. Чи не тому попри 24 
роки без комуністичного режиму, попри 
тисячі відбудованих храмів, ми ще про-
довжуємо говорити про необхідність 
духовного відродження України. Бо 
відбудувати храми виявилося набагато 
легшим, так само як і навчитися хрести-
тися по святах, ніж відродити справжню 
духовність у своїх душах.

Наслідки Голодомору є вочевидь 
актуальними як для нашого сьогодення 
взагалі, так і для кожного з нас зокрема. 
Без звільнення від негативної духовної 
спадщини – без покаяння як шляху до 
очищення, – неможливий рух особи-
стості вперед, а отже неможливий і рух 
уперед  держави. А очищені душі відкри-
ті для пізнання Христа, Який сказав: «І 
пізнаєте правду, а правда вас вільними 
зробить!» Той, хто пізнав Бога, для кого 
вищими цінностями стали добро, лю-
бов, правда і справедливість, по-правді 
є вільним від гнітючого страху, залежно-
сті та тиску, що їх насаджує матеріалізм. 
А тому – здатним чинити правду, вчиня-
ти по-совісті.

Правда про Голодомор є жахливою, 
проте вона необхідна для нас, сьогод-
нішніх, як нагадування про те, до чого 
веде відступ від Бога. Байдужість до 
поширення безбожництва у сучасному 
світі несе небезпеку нових трагедій.

Урок Голодомору є засторогою щодо 
тих політичних сил, які або є спадкоєм-
цями богоборчої ідеології, або своєю 
практичною діяльністю заперечують 
заповіді Христові, щодо тих, для яких 
мета виправдовує засоби, а власні гас-
ла є дорожчими за свободу, гідність і 
життя громадян. «По плодах їх пізнає-
те їх», – говорить Господь. Це особли-
во актуально зараз, коли є можливість 
обирати.

Що обираємо ми?
Вибір за нами. Голодомор почав-

ся тоді, коли політичний інтерес став 
дорожчим за людину. Таке не повинно 
повторитися.

Ніколи більше! 
Юрій Решетніков

Духовно-просвітницьке видання                                                        Листопад 2015 № 11 (37)



Християнин йде вперед (лист до Щ...ва)

Бібліографи Миколи Ва-
сильовича Гоголя підкреслю-
ють, що влітку 1845 року генія 

літератури підкосила важка 
душевна криза, після якої він 
навертається до Господа. Він 
пише заповіт і спалює руко-
пис першого варіанту «Мер-
твих душ». Як вдячність за 
подолання хвороби, Гоголь 
вирішує піти в монастир і 
стати монахом, але це не 
відбулося. Зате він приймає 
рішення служити Богові на 
терені літератури. Йому захо-
тілося щонайшвидше сказати 
суспільству те, що вважав 
корисним, і він вирішує зібра-
ти в одну книгу написане в 

останні роки до друзів у дусі 
свого нового настрою.

«Друже мій! Вважай себе 
не інакше, як школярем і уч-
нем. Не думай, що ти вже 
старий для того, щоб навча-
тися, що сили твої досягну-
ли справжньої зрілості і роз-
витку, і що характер і душа 
твоя отримали вже справжню 
форму і не можуть бути кра-
щими. Для християнина не-
має кінцевого курсу; він віч-
ний учень, до самого гробу.

Перед християнином 
завжди сяє далина, і попе-

реду вічні подвиги. Він, як 
юнак, прагне життєвої битви; 
йому є з чим боротися, і є де 
змагатися. Бажання бути кра-
щим і заслужити оплески на 
небесах надає йому такого 
завзяття, яких не може дати 
честолюбство найсильнішо-
му честолюбцю.

Але розум не дає людині 
повної можливості іти впе-
ред. Є ще вища здібність; ім’я 
її – мудрість, і її може дати 
лише Христос…»

 М. В. Гоголь,
коментарі В. А. Воропаєва

Блаженні засмучені
«Блаженні засмучені, бо вони будуть 

утішені (Мт. 5:4). Ці слова Христа зали-
шаються загадкою для людей, які мріють 
забути про смуток назавжди, убезпечити 
себе від біди і болю. Яке там блаженство 
в засмучених? Нам би позбутися проблем, 
і тоді щастя настане саме собою. Але бла-
женство – це не відсутність тривоги, болю 
і смутку. Блаженство більше за наївну ра-
дість, коли для сліз – жодного приводу. Бла-
женство, про яке розповів Христос, перед-
бачає смуток як крок на випередження, в 
якому – добровільне смирення, внутрішнє 
упокорення,  слухняне прийняття, терпе-
ливе долання труднощів, зрілість і досвід 
страждання.

Замість того, щоб відкидати смуток як 
неприйнятне переживання і «негатив», вар-
то подумати і про те блаженство, яке, зі слів 
Христа, здобувається лише на цьому не-
простому шляху; яке приходить лише після 
смутку як потіха і подарунок.

Плачем людей не здивуєш. У сльозах 
людина пізнає правду, і частіше всього вона 
важка і болюча. Але Христос перетворює 
сльози в радість, плач у щастя; в Його сло-
вах до тих, хто сумує, вже присутнє бла-
женство потіхи. З плачу починається життя. 
Плачем же воно і завершується. Спочатку 
людина плаче сама, в кінці плачуть за нею.

В плачі не все погане. Якщо людина 
плаче, значить, вона живе, по-справжньо-
му, чесно, не вдаючи, не ховаючись. Якщо 
за нею плачуть, значить, жила так, що без 
неї погано, боляче, сумно.

Плач пов’язаний з життям. А ще він 
пов’язаний з відповідним до ситуації, 
справжнім, непідробленим, щирим.

Мене часто запитують, як я можу описати 
сучасну людину – її особливості, вади, про-
блеми. Можна сказати багато чого, але краще 
за все про людину говорять її сльози. Коли 
людина плаче, вона відкривається у правди-
вому, не поверхневому, не ігровому образі.

Так ось, про сучасну людину можна 
сказати важливе і страшне: вона майже 
перестала плакати, зрештою, як і сміяти-
ся. Людина стає все більше неприродною, 
несправжньою. Знаєте, чим відрізняється 
театр від життя? В театрі не йде дощ. Зна-
єте, чим відрізняється людина від робота? 
Робот не вміє плакати.

Зрозуміло, що можна зобразити сльози. 
Симулювати, зображати щось чи видавати 
за правду люди навчилися добре. Але пла-
кати по-справжньому розучилися.

Страждання очищає. Сльози вимива-
ють бруд із душі. Плач – це важлива подія 
в житті.

Зазвичай людина намагається позба-
витись від болю, проблем, клопотів. І тим 
самим позбавляє себе сили, яка очищує і 
змінює.

Блаженство не в тому, що немає сліз, а 
в тому, що є потіха.

Немає жахливішого життя, в якому нічо-
го не відбувається. Там, де не буває сліз, не 
буває і чистого, щасливого сміху. Тоді життя 
стає штучним – віртуальною реальністю, 
реальністю супермаркетів і барів… реаль-
ністю монотонних офісів і виблискуючих 

нічних клубів, реальністю дивана і телеві-
зора, реальністю замків із піску чи слонової 
кістки.

Плач повертає до себе. Плачучи, люди-
на приходить в себе.

Запитую себе – як давно я плакав? Ви-
являється, вже давно. Значить, я давно не 
живу справжнім життям. Значить, ховаюся 
від реальності і її болю, від життя і його сліз.

Звертаючись до людей у Своїй Нагірній 
проповіді, Христос говорить про забуті бла-
женства, про які дуже важливо згадати тим, 
хто хоче повернутися до справжнього жит-
тя. Тим, хто хоче не видаватися щасливим, 
а бути ним.  Тим, хто хоче перестати грати 
в життя, і відкрити його з надлишком. Тим, 
хто хоче припинити переконувати себе, що 
«все гаразд», і подивитися правді в очі.

Для щастя потрібний плач – у розумін-
ні своєї недосконалості, задля душевної 
потреби, через гріх і провини, за розбитим 
життям, від болю помилок і втрат.

Сльози пом’якшують серце. Сльози 
живлять душу. Сльози повертають зір. В 
сльозах можна побачити Бога, відчути ра-
дість зустрічі, блаженство потіхи.

Михайло Черенков

Бог благий… час від часу
Чому Бог допускає трагічні події? Чому Він допускає 

народження дітей з вадами? Чому допускає вируючі війни? 
Якщо Бог може упередити подібні труднощі і страждання, 
чому не робить цього?

Ось класична постановка 
проблеми: або Господь всемо-
гутній, але абсолютно не благий, 
і тому Він не зупиняє зло. Або 
Він благий, але не всемогутній, і 
тому не може зупинити зло. І за-
гальна тенденція – звинуватити 
Бога в проблемах всього світу, 

зробити тим, хто так або інакше 
відповідає за все, що відбува-
ється.

«Ніхто не є Добрий, тільки 
Сам Бог!» (Лк. 18:19).

«Якщо Бог такий добрий і 
люблячий, – кажуть люди, – чому 
Він допускає існування зла?»

Так от, заявляючи таким чи-
ном, насправді вони говорять, 
що не вірять в те, що Бог до-
брий і люблячий.

Ставлячи під сумнів Божу 
доброту і любов, ми, по суті, 
кажемо, що знаємо про них 
більше за Нього. В дійсності ж 
Бог не стає добрим через наші 
думки про Нього, чи через нашу 
згоду з Його діями, чи Його сло-
вами. Він також став добрим не 
тому, що ми за це проголосува-
ли, чи всі разом із цим погоди-
лись.

Бог добрий, бо Бог сказав, 
що Він благий. І це не питання 
на голосування.

Бог благий незалежно від 
того, вірю я в це, чи ні, і Він один 
– остання судова інстанція. Як 
сказав апостол Павло: «Бож 
Бог правдивий, а кожна людина 
неправдива…» (Рим. 3:4).

Що ж тоді є «добро»? Добре 

все те, що схвалює Бог. І точно 
так само, погане – те, про що 
Бог сказав, що це погане. Хтось 
скаже: «Це логічно замкнуте 
коло», але я б назвав це бі-
блійною аргументацією. Слово 
Боже – наше джерело істини, 
яка визначає що є добре і не 
добре, і якими мають бути наші 
цінності.

Пророк Ісая пише: «При-
йдіть, і будемо правуватися, 
говорить Господь…» (Iс.1:18). 
Бог каже: Ось як Я дивлюся на 
це. Ви маєте це бачити так, як 
бачу Я. І Він продовжує говори-
ти нам, що Його думки вищі за 
наші думки, і Його дороги також 
вищі за наші.

Він благий. Якщо ви не при-
ймете це вихідною точкою, ні до 
чого не прийдете.

Greg Laurie
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18 Отож, кого хоче Він милує, і кого хоче 
ожорсточує. 
19 А ти скажеш мені: Чого ж іще Він доко-
ряє, бо хто може противитись волі Його? 
20 Отже, хто ти, чоловіче, що ти спере-
чаєшся з Богом? Чи скаже твориво твор-
цеві: Пощо ти зробив мене так? 
21 Чи гончар не має влади над глиною, 
щоб із того самого місива зробити одну 
посудину на честь, а одну на нечесть? 
22 Тож Бог, бажаючи показати гнів і вияви-
ти могутність Свою, щадив із великим 
терпінням посудини гніву, що готові були 
на погибіль, 
23 і щоб виявити багатство слави Своєї 
на посудинах милосердя, що їх приготував 
на славу...

(Рим.9:18-23)

Жертва
Цю розмову я мав з одним із лідерів 

«Хамасу». Кілька років тому мене разом із 
іншими релігійними діячами заходу, які бра-
ли участь у миротворчій місії, запросили на 
обід і спілкування в дім шейха.

Слухаючи його розповіді про всі страж-
дання, які пережила його сім’я, про те, 
скільки смертей довелося побачити його 
народу, ми чітко усвідомлювали всю силу 
пристрастей, які вирували в цьому регіоні. 
Після того, як шейх закінчив монолог, кож-
ному з нас було дозволено поставити йому 
одне запитання.

Я сказав: «Шейх, ми з вами, можливо, 
більше ніколи не побачимося, і я хотів би 
вам дещо сказати. П’ять тисяч років тому 
назад на одному з пагорбів, недалеко звід-
си, Авраам був готовий принести в жертву 
свого сина. Ви пам’ятаєте цю історію?»

– Так, – відповів шейх. 
– Авраам приготував все, що потрібно 

було для жертвоприношення. Коли він під-
ніс ножа, маючи намір вбити свого сина, Бог 
зупинив його і дещо сказав йому. Ви пам’я-
таєте, що сказав Бог?

Не розуміючи, до чого я веду, шейх тро-
хи помовчав, а потім відповів:

– Бог звелів: «Зупинись! Не вчиняй зла 
хлопцю. Я знайду жертву».

– Ще ближче до того місця, де ми з вами 
сидимо, є ще один пагорб. Близько двох ти-
сяч років назад Бог стримав свою обіцянку, 
підніс на гору Свого власного Сина, і цього 
разу Він дозволив лезу ножа зробити свою 
справу.

Шейх мовчав, як і всі присутні в кімнаті. 
Тоді я сказав: «Шейх, до тих пір, поки ми з 
вами не приймемо Сина, якого передбачив 
Бог, ми завжди будемо приносити в жертву 
своїх синів і дочок на світових полях бою за 
землю, владу і право власності».

 Раві Захаріс

Неможливо
Неможливо оцінити справжнього смаку 

хліба, не пізнавши голоду. Неможливо оці-
нити смаку холодної джерельної води, не 
пізнавши нестерпної спраги. Неможливо 
оцінити радості світанку, не пізнавши жаху 
безсонної ночі. Неможливо оцінити блажен-
ства відпочинку, не відчувши смертельної 
втоми виснажливої праці.

Неможливо оцінити радості зустрічі, не 
пізнавши туги розлуки. Неможливо пізнати 
сили прощення, не усвідомивши глибини 
падіння. Неможливо оцінити радості миру, 
не відчувши страхіття війни. Неможливо 
оцінити бажання жити, не зазирнувши в очі 
смерті. Неможливо пізнати сили єдності, не 
відчувши трагедії розділення.

Неможливо оцінити дарованої нам пра-
ведності Христа, не усвідомивши нашої 
цілковитої неспроможності жити праведно 
без керівництва Духа Святого. Неможливо 
жити благочестивим християнським жит-
тям, не зрікшись себе й не дозволивши 
Христу жити в нас і через нас. Неможливо 
пізнати сили Хреста Христового та Кро-
ві Христової, не взявши й не несучи свого 
хреста й не б’ючись із гріхом до крові.

Неможливо пізнати сили молитви, не 
усвідомивши своєї абсолютної залежності 
від Христа. 

Коли моя душа залишить земне тіло, я 
скажу разом із Христом і багатьма святими, 
які перейшли до тих берегів: я пізнав ра-
дість воскресіння, пізнавши страх і тремтін-
ня в брамах смерті… А поки-що молимось, 
солимо, світимо…

Тарас Дятлик 



Мудрість дроворуба

Чи ви би купили будинок, огля-
нувши тільки одну з кімнат? 
Купили б автомобіль, погля-

нувши лише на його колеса і фари? 
Зробили би висновок про книгу, про-
читавши один абзац?

Я б ні.
Правильне судження вимагає 

широкого огляду. Це справедливо не 
тільки щодо купівлі будинків, машин 
і книг, але і щодо оцінки життя. Одне 
падіння не робить людину занепа-
лою; одна перемога не робить пере-
можцем. «Кінець справи – кращий за 
її початок, тобто кінець – справі ві-
нець», – писав мудрець.

«Будь… терпеливим у горі», – лу-
ною відгукується апостол Павло.

А один дроворуб поговорював: 
«Не суди фразу за першим словом».

Дроворуб? О, можливо, ви не 
знайомі з ним, то дозвольте предста-
вити.

Я взнав про нього у Бразилії. З 
ним мене  познайомила жінка, яка 
знала про те, що мені потрібно на-
вчитися терпінню. В той час ми з дру-
жиною вже шість місяців з п’ятирічно-
го контракту жили в Бразилії, і я був 
у відчаї. Моє захоплення столицею 
змінилося роздратуванням через 
мову, якої не знав, і через культуру, 
яку не розумів.

«Терпіння, – бувало, говорила 
Марія, – тільки терпіння». Марія на-
вчала мене португальської. Але най-
більше вона була для мене голосом 
потіхи у грозовий шторм. З материн-
ською наполегливістю виправляла 
мою вимову і допомагала полюбити 
її країну.

Одного разу, будучи у розпачі че-
рез те, що вкотре не зміг забрати з 
митниці посилку (як правило, на це 
йшло місяці зо три), в якості домаш-
нього завдання від Марії я отримав 
розповідь. І вона допомогла мені змі-
нити відношення до країни набагато 
більше, аніж знання португальської 
мови.

Ця історія проста. І все ж для тих 
з нас, хто намагається робити висно-
вки про життя з одного дня, вона є му-
дрим посланням. Я не старався при-
красити розповідь. Лише переклав її. 
І молюся про те, щоб вона нагадала 
вам, як і мені, що терпіння – велика 
мужність.

Одного разу в дуже маленькому 
селі жив-був дід. І хоча він був бід-
ним, у селі йому всі заздрили, бо у 
нього був красивий білий кінь. Навіть 
володар тієї країни домагався скар-
бу діда, бо подібного коня ніколи не 
бачили раніше – таким він був велич-
ним, статним і сильним.

Люди пропонували шалені гроші 
за скакуна, але дідусь завжди від-
мовлявся, приговорюючи: «Для мене 
це не просто кінь. Він як людина. Як 

можна продавати людину? Він – друг, 
а не власність. Як можна продати 
друга?»

Дід був бідним, а спокуса – вели-
кою. І все ж він не продавав коня.

Та от якось у стійлі коня не вия-
вилося. Все село зібралось у старо-
го. «Дурень ти, старий, – знущались 
люди. – Ми попереджували, що тебе 
пограбують. Ти такий бідний. Як ти 
міг взагалі сподіватися зберегти таку 
цінну тварину? Краще б тобі було 
продати його. Ти б отримав за нього 
будь-яку суму, яку б захотів. А тепер 
ось коня немає і нещастя, як проклят-
тя, впало на тебе».

Старий же відповідав: «Не поспі-
шайте язиками. Скажіть тільки, що 
коня в конюшні немає. І це все, що 
ми знаємо, все решта – припущення. 
І що ви можете знати про те, прокля-
тий я чи ні? По чому судите?»

Люди заперечували: «Не роби з 
нас дурнів! Можливо, ми і не філосо-
фи, але великої філософії тут не по-
трібно. Всім зрозуміло, що, якщо коня 
вкрали, то це – прокляття».

І знову старий сказав: «Все, що я 
знаю, так це те, що конюшня порожня 
і коня у ній немає. Інше мені не відо-
ме. Я не можу сказати, прокляття це, 
чи благословення. Те, що ми бачимо, 
тільки частина цілого. Хто може ска-
зати, що буде далі?»

А люди сміялись. Вони думали, 
що старий зійшов з глузду. Бо завж-
ди вважали його дурнем; якби він та-
ким не був, то давно продав би коня 
і надбав би великі гроші. А замість 
того він – нужденний дроворуб, дід, 
який до цього часу валить дерева, 
вивозить їх з лісу і продає. Заледве 
зводить кінці з кінцями, живучи в жа-
люгідній бідності. А тепер стало зро-
зуміло, що він дійсно дурень.

Через п’ятнадцять днів кінь по-
вернувся. Його не вкрали: кінь втік 
у ліс. І не просто повернувся, а ще й 
привів зі собою табун диких коней.

І знову односельчани зібрались 
у дроворуба і роздумували: «Діду, ти 
був правий, а ми помилялися. Те, що 
ми вважали прокляттям, виявилося 
благословенням. Будь ласка, прости 
нас».

А старий відповів: «Ви знову дуже 
поспішаєте. Скажіть лише, що кінь 
повернувся. Ви можете стверджува-
ти тільки те, що з ним прийшов табун 
коней, але не судіть про все решта. 
Звідки ви знаєте, благословення це 
чи ні? Ви бачите лише частину. Доки 
не знаєте всієї історії, доти не може-
те судити. Ви прочитали лише одну 
сторінку книги. Чи можете вже робити 
висновки зі всієї? Ви прочитали лише 
одне слово з фрази. Чи можете зро-
зуміти її повністю?»

Люди задумалися, а він продов-
жував далі: «Життя дуже багато-

гранне, і все ж ви робите висновки 
про все життя по одній сторінці, по 
одному слову. Все, що ви маєте, це 
його частинки. Не говоріть, що це 
благословення. Ніхто цього не знає. 
Я задоволений тим, що знаю, і мене 
не хвилює те, чого я не знаю».

«Можливо, воно і так», – гово-
рили люди один одному. Правда, 
погоджуючись з ним, у глибині душі 
вважали, що старий не правий. Вони 
вважали, що це – благословення. З 
одним конем повернулось ще два-
надцять. Трішки праці, і коней можна 
об’їздити і приручити, потім продати 
за великі гроші.

А у цього старого був син, єдиний 
син. Юнак став об’їжджати диких ко-
ней, але якось упав з коня і зломив 
дві ноги. І знову односельчани при-
йшли до старого, щоб робити висно-
вки і давати поради. 

«Ти був правий, – казали вони, – 
таки виявився правим. Ці коні не були 
благословенням. А тільки проклят-
тям. Твій єдиний син зломив ноги, і 
тепер, на схилі літ, в тебе немає ніко-
го, хто б міг тобі допомогти. Ти зараз 
бідніший, ніж був раніше».

І знову взяв слово старий: «Люди, 
вас весь час збурює пристрасть до 
суджень. Не поспішайте. Скажіть 
тільки, що син мій зломив ноги. Хто 
знає, прокляття це, чи благословен-
ня? Ніхто не знає. В нас є лише шма-
ток цілого. Життя і складається з та-
ких шматків».

І сталось так, що незабаром 
країна почала війну проти сусідньої 
держави. І всіх молодих людей цього 
села забрали в армію. Єдиним ви-
ключенням був син старого, тому що 
мав вади. І знову люди прийшли до 
дроворуба, плакали і бідкалися про 
своїх синів, призваних на війну. Вони 
мали невелику надію, що їхні діти по-
вернуться: ворог був сильним, війна 
могла бути програною, і тому могли 
ніколи не побачити своїх синів знову.

«Ти був правий, старий, – пла-
кали вони, – Бог свідок, наскільки ти 
правий. Все вказує на це. Нещастя з 
твоїм сином повернулось благосло-
венням. Може, його ноги і поломані, 
але він все ж з тобою. Наші сини піш-
ли назавжди».

Дроворуб почав мову знову: «З 
вами неможливо говорити. Маєте 
завжди готове рішення. Ніхто не знає 
всього. Скажіть тільки одне: «Нашим 
синам прийшлось іти на війну, а твоє-
му ні. Ніхто не знає, добре це чи пога-
но. Ніхто з вас не є настільки мудрим, 
щоби знати все. Все знає тільки Бог».

Адже старий був правий. В нас є 
тільки частини цілого. Життєві невда-
чі і страждання – лише сторінки вели-
кої книги. Ми не маємо поспішати з 
висновками. Треба утримувати себе 
від суджень про бурі нашого життя, 
доки не дізнаємося всієї історії.

Я не знаю, де дроворуб навчив-
ся такому терпінню. Можливо, від ін-
шого чоловіка, що родом із Галилеї, 
який теж мав справу з деревом. Він 
був Теслею, який сказав про це кра-
ще за всіх: 

«Отож, не журіться про зав-
трашній день, бо завтра за себе 
само поклопочеться. Кожний 
день має досить своєї турботи» 
(Мт.6:34).

Йому дано знати, адже Він – Ав-
тор нашої історії.

І Він вже написав останній розділ.
Макс Лукадо
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МЗС розвиває співпрацю з релігійними 
організаціями на міжнародному рівні

Г р о м а д с ь к а 
рада з питань 
співпраці з релігій-
ними організаціями 
при Міністерстві 
закордонних справ 
України обговори-
ла питання взає-

модії дипломатів і релігійних діячів на міжнародному 
рівні.

Про це йшла мова під час засідання, яке відбулося 
20 жовтня 2015 року під головуванням керівника Ін-
ституту релігійної свободи Олександра Зайця з учас-
тю посадовців МЗС та представників Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій.

Присутні обмінялися думками стосовно посилення 
дієвості виступів на міжнародних форумах для про-
тидії російській пропаганді та відстоювання позиції 
України в умовах агресії Росії, повідомляє Інститут 
релігійної свободи.

Учасники зустрічі також обговорили актуальні пи-
тання релігійної діяльності в Україні, які потребують 
сприяння МЗС. Також було домовлено про здійснення 
координації позицій представників різних церков з пи-
тань міжнародного міжконфесійного діалогу.

http://risu.org.ua/

Рада церков переконана, що конституція 
повинна спиратися на моральні цінності

Керівники ре-
лігійних об’єднань 
України визначили 
свою позицію щодо 
конституц ійного 
процесу та низки 
законодавчих ініці-
атив, які викликали 

резонанс у суспільстві.
Після аналізу напрацювань Конституційної Комісії 

глави конфесій вирішили, що неприйнятними є про-
позиції до проекту Конституції України, які підривають 
законодавчі основи традиційної сім’ї як союзу чолові-
ка та жінки, а також усувають моральні запобіжники у 
реалізації прав і свобод громадян. 

Традиційні моральні цінності українського народу 
повинні залишатися в основі Конституції України, вва-
жає Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організа-
цій.

Учасники засідання обмінялася думками щодо 
ініціативи запровадити право на вільне володіння 
вогнепальною зброєю. Однак, як і загалом серед гро-
мадськості, єдиного погляду на це питання не було 
через різні теологічні підходи у членів Ради. Тому гла-
ви конфесій вирішили довірити це питання на розсуд 
широкої громадськості та законотворців.

http://risu.org.ua/

Віруючих можуть направити на альтернативну 
службу навіть у Збройні Сили

Відповідно до 
закону віруючих 
військовозобов’я-
заних громадян 
можуть направити 
проходити альтер-
нативну (невійсько-
ву) службу навіть у 
Збройні Сили Укра-
їни.

6 жовтня 2015 року Верховна Рада затвердила 
нову редакцію цієї статті, проголосувавши за законо-
проект № 2389. Проте згадані положення залишилися 
без змін.

“Можна припустити, що віруючих будуть направ-
ляти виключно на цивільні посади у Збройних Силах 
України, як приклад – кухар, слюсар, столяр, електро-
газозварник та інші, які не пов’язані з використанням 
зброї та військовими діями. Такий варіант міг би бути 
прийнятний лише за згодою віруючих призовників. 
Проте сама ідея альтернативної (невійськової) служ-
би, право на яку гарантує Конституція України, поля-
гає в тому, що віруючим не приходиться переступати 
через заперечення своєї совісті та брати участь у ді-
яльності, прямо чи опосередковано пов’язаній з вій-
ною”, – вважає експерт ІРС.

Як повідомляв ІРС, на сьогодні в Україні законодав-
чо врегульована процедура направлення на альтер-
нативну (невійськову) службу лише замість строкової 
військової служби. При цьому у випадку мобілізації ві-
руючих громадян, які мають заперечення совісті щодо 
військової служби, застосовуються норми ч. 4 статті 
35 Конституції України як норми прямої дії.

Інститут релігійної свободи, Київ



Несправедливість

Кожен християнин зазнав несправед-
ливого ставлення чи то з боку ворогів, чи 
друзів, а траплялося й таке, що образи зав-
давали найрідніші люди.

Здається, прагнення до справедливості 
є глибоко вкоріненим бажанням людини. 
Задля досягнення цієї мети виникають ре-
волюції, спалахують війни, але першопри-
чини несправедливості так і не викорінили. 
Колись президент СІЛА Томас Джеффер-
сон сказав: «Кожного разу, коли я згадую 
про те, що Господь справедливий, я тремчу 
за свою країну». Виявляється, що неспра-
ведливість живе в кожному із нас.

Пригода, про яку йтиметься далі, сталася 
в одній сусідній з нами державі. На залишеній 
розграбованій базі чоловік побачив балони з 
отруйним і дуже небезпечним газом. Як па-
тріот своєї країни, він повідомив про цю свою 
знахідку і ліг спати, гордий з того, що виконав 
свій громадянський обов’язок. Проте сталося 
не так, як гадалося. Проти нашого патріота 
порушили кримінальну справу і звинуватили 
його у причетності до терористичного акту. 
Замість винагороди за пильність, бідолаха 
тепер був змушений плентатися від однієї су-
дової інстанції до іншої, намагаючись довести 
свою невинність. «Несправедливо!» – скаже-
те ви. А й справді, справедливого тут мало.

Погодьтеся, несправедливість оточує 
нас з усіх боків, і ми дедалі дужче звикаємо 
до неї. Несправедливо, що в населення на 
початку дев’яностих забрали всі чесно заро-
блені і заощаджені гроші. Несправедливо, 
що багачам нові прибутки приносять тіньо-
ві капітали, тим часом як зубожіння бідних 
ще дужче поглиблюється. Несправедливо, 
коли батьки, які все своє життя присвятили 
вихованню дітей, віддали їм силу і здоров’я, 
мусять доживати віку у будинках для пере-
старілих. Несправедливо, що Україна, де 
кількість чорноземів найбільша у світі, і де 
живе працелюбний народ, вважається одні-
єю з економічно відсталих країн.

Біблія пояснює причину несправедливо-
сті гріхопадінням наших прабатьків. Пророк 
Ісая констатує прикрий факт: «Розгнівався 
Ти, бо ми в тому згрішили навіки та не-
справедливими стали! І стали всі ми, як 
нечистий, а вся праведність наша – немов 
поплямована... одіж» (Іс. 64:5, 6). Отже, люд-
ська справедливість порівнюється із забруд-
неною одежею. Ми часто питаємося, чому 
владні структури багатьох країн світу отрує-
ні корупцією, чому можновладці створюють 
несправедливі закони тощо. У Біблії містить-

ся відповідь і на це питання, як і на багато 
інших, – причина полягає у тім, що люди 
згрішили. Тому навколо відбуваються події, 
які є цілком логічними для занепалого світу. 
Пророк Ісая говорить: «Горе законодавцям 
несправедливим, та писарям, які пишуть 
на лихо, щоб від правосуддя усунути бідних, 
і щоб відняти права від убогих народу Мого, 
щоб стали вдовиці здобичею їм, і пограбу-
вати сиріт» (Іс. 10:1). Ці слова були напи-
сані понад дві тисячі сімсот років тому, отже, 
навіть за сивої давнини законодавці Божого 
народу Ізраїлю були несправедливими. За 
тих часів Біблія була законодавчою книгою, 
а можновладці наважувалися переступати 
через Божі постанови і встановлювати свої, 
несправедливі закони.

Не дивно, що сьогодні таких несправед-
ливих законодавців побільшало, причому у 
країнах, де упродовж десятків років панував 
атеїзм. «Вся праведність наша – немов по-
плямована... одіж» (Іс. 64:6). Ці слова можна 
сказати не тільки про законодавців, але й 
про звичайних виконавців законів та простих 
трудівників. Останнім часом я помітив, як по-
купці переважують товари, які вони придбали 
на ринку, власними вагами. Спочатку мені 
спало на думку, що на наших ринках набу-
ли чинності правила самообслуговування, а 
трохи згодом я збагнув, що просто продавці 
обважують, причому деякі спритники можуть 
на одному кілограмі аж на триста грамів ошу-
кати. Хтось скаже – невеликий клопіт. Ми ж 
читаємо у Книзі Приповістей: «Обманливі 
шальки – огида для Господа» (Пр. 11:1). Ма-
ленькі неправильні шальки так само огидні в 
очах Господа, як і лихі вчинки несправедли-
вих можновладців. Власне кажучи, велика 
несправедливість існує саме тому, що мають 
місце дрібні випадки неправильного пово-
дження.

Смерть однієї відомої в Україні особи 
спричинила хвилю демонстрацій і протестів 
на вулицях столиці. Але чомусь ніхто не ви-
ходить на вулиці українських міст з демон-
страціями проти абортів, внаслідок яких в 
країні щороку гинуть сотні тисяч невинних і 
не здатних себе захистити діточок.

Несправедливості притаманна лан-
цюгова реакція, коли одне зло породжує 
інше. Людська несправедливість привела 
на хрест Однородженого Божого Сина Ісуса 
Христа. «Був тоді в’язень відомий, що звав-
ся Варавва. І, як зібрались вони, то сказав 
їм Пилат: «Котрого бажаєте, щоб я вам 
відпустив: Варавву, чи Ісуса, що зветься 

Христос?» Бо він знав, що Його через заз-
дрощі видали» (Мт. 27:16-18).

Ісус Христос теж зазнав несправедли-
вості: Його, Божого Сина, видали на смерть, 
а розбійника відпустили. Сьогодні трапля-
ються схожі події. За одну мить з останньо-
го негідника можуть зробити героя, а чесну 
людину спаплюжити. «Аж доки ви будете 
несправедливо судити, – звертається Го-
сподь до людей через псалмоспівця Асафа, 
– і доки будете ви підіймати обличчя без-
божних? Розсудіте нужденного та сироту, 
виправдайте вбогого та бідаря, порятуй-
те нужденного та бідака, збережіть з руки 
несправедливих!» (Пс. 82:2-4).

З одного боку, люди зголодніли за спра-
ведливістю. Ми сурмимо про неї на майда-
нах, об’єднуємося в партії під назвами «За 
справедливість», «За правду», «За рівно-
правність». Чому ж у нашому повсякденному 
житті, замість того, щоб наближатися до спра-
ведливості, ми тільки віддаляємося від неї?

Свята Книга Біблія говорить, що спра-
ведливість є провідною моральною рисою 
Всемогутнього Бога. У псалмоспівця Давида 
читаємо такі слова: «Бо Господь справедли-
вий, кохає Він правду, – праведний бачить 
обличчя Його!» (Пс. 11:7). Несправедливість 
є основною характеристикою нашого супро-
тивника диявола. Про нього в Книзі пророка 
Єзекіїля написано: «Ти помазаний Херувим 
хоронитель, і Я дав тебе на святу гору 
Божу, ти ходив посеред огнистого каміння, 
Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня 
твого створення, аж поки не знайшлася 
на тобі несправедливість» (Єз. 28:14,15). 
Зауважте, що єство диявола обумовлюється 
саме його несправедливістю. Тому й ті, хто 
сьогодні чинять несправедливо, теж викону-
ють його волю.

Для того, щоб у світі запанувала спра-
ведливість, замало самих лише гасел, по-
літичних партій і навіть докорінної зміни 
устрою держави. Тому Свята Книга Біблія 
пропонує людині перш ніж змінювати будь-
яку політичну, релігійну чи економічну систе-
му, змінитися самій. Звертаючись до людей 
через пророка Ісаю, Господь Бог говорить: 
«Умийтесь, очистьте себе! Відкиньте 
зло ваших учинків із-перед очей Моїх, пере-
станьте чинити лихе! Навчіться чинити 
добро, правосуддя жадайте, карайте гра-
біжника, дайте суд сироті, за вдову засту-
пайтесь! Як захочете ви та послухаєтесь, 
то будете добра землі споживати. А коли 
ви відмовитеся й неслухняними будете, – 
меч пожере вас, бо уста Господеві сказали 
оце!» (Іс. 1:16-17, 19).

А що виберете ви – послух Господе-
ві чи непокору Йому? Справедливість чи 
несправедливість? Сьогодні маєте чудову 
нагоду, живучи у світі гріха, нестабільності 
і несправедливості, прийняти єдине спра-
ведливе та правильне рішення – прийти до 
Ісуса Христа як свого Спасителя і знайти в 
Ньому спасіння душі. І тоді Господь навчить 
вас бути справедливим, тому що Він Сам – 
справедливість. Зробіть свій вибір сьогодні. 
Адже це несправедливо – відкидати заклик 
Ісуса Христа, Який поклав заради вашого 
спасіння Своє життя.

Олександр Чмут 
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Замовлення № 42

"Слово про Слово" в Інтернеті: www.slovoproslovo.info
Заходьте, скачуйте попередні випуски!

Болить...
За все болить...
За добре і не дуже,
За край, пропахлий димом лихоліть,
За мій народ, за голі, ниці душі,
за вимираюче село
болить.

Болить за птаху, спутану мазутом.
Чорнобиль в грудях здавлено хрипить.
Несу той біль, несу тяжку покуту.
Пече в душі... Пекельно так...
Болить...

І за людей, безбарвних та байдужих,
чиє сумління в закуточку спить,
що аж хропе. За сміття та калюжі
на вулиці, в житті, в думках
болить...

Коли брат з братом чубиться за межі,
аж мороком вкривається блакить,
за поцілунок Юди і ведмежі
«братерсько-дружні» послуги
болить...

Коли цинізм із підкупом на троні,
як брехуни до правди кажуть: «Цить!»
Коли закони служать беззаконню,
а крадії – в законі…
Як болить!..

Болить, коли безбожні служать Богу,
і як дитина батька жити вчить,
Коли сліпий веде в «кудись» сліпого,
Коли ніщо нікому 
не болить.

 Болить?
 А може, Господи, так треба?
 А може, це в мені кричить
 Не мій, а біль самого неба,
 Якому більш за всіх болить! 

Юрій Вавринюк

Ісус Христос розп’ятий був 
не раз
Ісус Христос розп’ятий був не раз.
Там, на Голгофі, це було уперше.
Умер од смерті, може,– від образ,
і за життям не пожалів, умерши.
А потім розп’яли на полотні,
у мармурі, у гіпсі і в граніті.
А потім розп’яли його в мені,
і розп’яли на цілім білім світі.
І тіло з’їли, кров’ю запили.
Ще рік, чи два, чи десять, чи довіку?
І продавали образ з-під поли,
і не дають умерти чоловіку.
Куди піду? Куди тепер піду?
Де на землі земля обітована?
Казарми в Гефсіманському саду,
І всі народи – як розкрита рана…

Ліна Костенко

Я не хочу плакати
Я не хочу плакати тужливо 
І ховатись в самоті сумній, 
Бо мій жереб зітканий з надій –
Я живу. Я вірю. Я щаслива.

Я не хочу дорікати долі, 
Вимолити в Бога іншу путь, 
Бо напевне знаю: в тому й суть, 
Щоб не заблукати в отчім полі.

Я не хочу в пошуках скарбів 
Відректись від милих солов’їв, 
Солоспівів гомінкого гаю.

Ці пісні високі, чарівні
Не долинуть до чужого краю – 
Їх джерела в рідній стороні.

Мирослава Милян


