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Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя... 

ДВА БЕРЕГИ

Тiтка Мотя й Колядин
З великими зусиллями ми витягли бідо-

лаху й остовпіли — це був п’яний Колядин, 
який вдень пропонував картоплю. Все ж 
таки знайшов, кому продати її, щоб купити 
горілку, а повертаючись додому, напевне, 
промахнувся з містком. Ще кілька хвилин, 
і така «рибалка» закінчилась би назавжди. 

Після цього випадку я твердо вирішив по-
говорити з сусідкою стосовно горілки.

Хто такi штундисти й 
звiдки з'явились?

Молода імператриця Катерина ІІ зі-
йшла на престол 28 червня 1762 року. А 
вже 4 грудня підписує маніфест, який за-
проваджує початок масового переселення 
німців до Російської імперії. У Вормсі та 
Гамбурзі люди сідали на кораблі, прибува-
ли до Петербурга і присягали на вірність 
імператриці та новій батьківщині.

Плата за вiру
Стук повторився, і незнайомий владний 

голос вимовив: «Відкрий!» Було чутно, як 
кілька людей зіскочили з коней. Нічого 
іншого не залишалося, як підкоритись. У 
кімнату ввалилося кілька озброєних татар. 
Діти, злякавшись, забилися в різні кутки.

— Як живеш? Гроші є? Хліб є? — запитав 
один з бандитів.

Чи зрадила я вiру 
батькiв?

Пам’ятаю своє хвилювання. Боялася 
сказати неправду, бо знала, що Бог існує! 
Відповідала все чітко з білета, а в голові 
снувала думка: «Тільки б не спитав, ЧИ Є 
БОГ, ЧИ НЕМАЄ!» Викладач слухав, кивав 
і мовчки вивів «5». Пронесло! Я почувала 
себе такою щасливою, здається, вперше за 
весь час навчання!
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500 рокiв тому...
Європа пережила великі перетво-

рення, які ввійшли до історії під назвою 
«Реформація». Щоб зрозуміти її суть, по-
трібно збагнути причини, які призвели 
до неї.

Перш за все — неналежний духов-
ний і моральний стан офіційної церкви. 
Коли найважливіші євангельські прин-
ципи були відкинуті, а чільне місце посі-
ли людські передання, рішення Соборів 
і накази Римських пап. На цьому ґрунті 
й виросли такі перекоси як індульгенції, 
заборона читання Біблії мирянами тощо.

Другим був матеріальний фактор: 
одні купалися в розкоші, а інші зубожі-
ли, не маючи жодної можливості щось 
змінити. По всій Європі, поряд з високи-
ми величними соборами і монастирями, 
князівськими замками, тулилися вбогі 

хатини простого, неграмотного, важко 
працюючого люду.

Ось саме в такий час в різних куточках 
Європи у 15-му столітті стали загоратися 
вогники євангельського пробудження. 
А на початку 16-го охопили майже весь 
Старий Світ.

Хоча Реформація була недосконалою 
й мала безліч недоліків, однак стала ос-
новою підйому сучасних європейських 
держав, тих, на які нині рівняється весь 
світ.

Для того, щоб реформи стали успіш-
ними, необхідна підтримка всіх верств 
населення. Тоді — 500 років тому  — в 
Німеччині ідея Реформації охопила ду-
ховенство, селянство, ремісників і навіть 
князів.

Схожі процеси проходили в 19 ст. у 
Російській імперії. Євангельський рух 
охопив на півночі верхівку суспільства, 

на Кавказі — середній клас, на півдні 
України  — бідноту. Але, на жаль, був 
жорстоко придушений під керівництвом 
обер-прокурора Найсвятішого Синоду 
К. П. Побєдоносцева. А невдовзі спалах-
нула революція 1917-го року, наслідки 
якої відчуваємо й досі.

Отже, щоб зміни були успішними в 
сучасній Україні, потрібно, щоб єван-
гельські ідеї торкнулися президента, 
парламенту, уряду країни, духовенства, 
й всього іншого населення.

Та незалежно від того, будуть великі 
реформи чи ні, кожній людині потрібна 
своя особиста життєва «переміна», яка 
перетворить життя на краще, а головне, 
вирішить найважливішу проблему люди-
ни — де буде безсмертна душа у вічності!

Ось саме цьому й присвячений цей 
номер газети.

Віталій Гомон

Назад до iстини

3500 рокiв тому...
Оце ті слова, що Мойсей говорив був 

до всього Ізраїля по тім боці Йордану в 
пустині...

(Повторення Закону 1, 1)
А тепер, Ізраїлю, послухай постанов 

та законів, що я навчаю вас чинити, щоб 
жили ви, і ввійшли, й посіли цей Край, що 
Господь, Бог батьків ваших, дає вам.

Не додавайте до того, що я вам 
наказую, і не зменшайте з того, щоб 
виконувати заповіді Господа, Бога вашого, 
що я наказав вам.

(Повторення Закону 4, 1–2)

2500 рокiв тому...
І стояв учитель Ездра на дерев’яному 

підвищенні, що зробили для цієї справи...
І розгорнув Ездра цю книгу на очах 

усього народу...
І читали в книзі, у Божому Законі 

виразно, і вияснювали значення, і робили 
зрозумілим читане.

(Неемії 8: 4, 5, 8)

2000 рокiв тому...
Поправді, поправді кажу вам: Хто 

слухає слова Мого(Христа), і вірує в Того, 
Хто послав Мене,— життя вічне той має, і 
на суд не приходить, але перейшов він від 
смерті в життя.

Дослідіть-но Писання, бо ви думаєте, 
що в них маєте вічне життя,— вони ж 
свідчать про Мене!

(Івана 5: 24, 39)
*  *  *

Як почули ж оце, вони серцем 
розжалобились, та й сказали Петрові та 
іншим апостолам: «Що ж ми маємо робити, 
мужі-браття?»

А Петро до них каже: «Покайтеся, і 
нехай же охреститься кожен із вас у Ім’я 
Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів,— 
і дара Духа Святого ви приймете!

Отож ті, хто прийняв його слово, 
охрестилися. І пристало до них того дня 
душ тисяч зо три!

І вони перебували в науці 
апостольській, та в спільноті братерській, 
і в ламанні хліба, та в молитвах.

(Дії апостолів 2: 37–38, 41–42)

1000 рокiв тому...
У такому стані опинилося Боже 

Слово за часів 
Середньовіччя.

ЧИ ВЕРТАЮЧИСЬ ДО ОСНОВ

Собор Св. Петра в Римі, збудований і за кошти з продажу індульгенцій

РЕФОРМАЦIЯ

500



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

П равда, час від часу вогни-
ки Євангельської істини 
спалахували й пооди-

ноко горіли. І хоч яким нещадним було 
переслідування всякого інакомислення, 
вони не згасали, а розгоралися все біль-
ше й більше. Поки не спалахнули в ду-
ховній темряві середньовіччя величез-
ним полум’ям Реформації.

Реформація (від латинського 
reformatio — виправлення, перетворен-
ня) в основі — не політичний і соціаль-
ний рух, а повернення до Писання як до 
джерела живої віри, бо написано: «Тому 
віра — від слухання, а слухання — від 
слова Божого» (Рим. 10:17).

Ще за століття до Реформації один 
з її передвісників, Джон Уікліф, казав: 
«Оскільки Біблія ясно каже, що для спа-
сіння достатньо лише Христа, то вона 
необхідна кожній людині, а не тільки 
священикам. Вона є найвищим законом, 
який повинен керувати церквою, держа-
вою й життям християн без усяких люд-
ських традицій і уставів… Христос і учні 
навчали людей зрозумілою мовою… 
Вчення має бути не тільки латиною, а й 
рідною мовою».

Ось чому першочерговим завдан-
ням став переклад Біблії. Писання має 
бути зрозумілим, оскільки є Божим Сло-
вом, і тому ніщо, крім нього, не може 
бути основою християнського вчення. В 
цьому й полягає суть Реформації, і тому 
її твердження витікають із нього. П’ять 
основних з них об’єднані загальним сло-
вом «Sola» — «тільки».

1. «SOLA SCRIPTURA» — Тільки 
Писання. 

Це означає, що тільки Біблія є ос-
новним і абсолютним джерелом істини 
для віри й життя. І оскільки Бог дав її як 
Своє непогрішиме Слово, то й заслуго-
вує повної довіри.

Вона не потребує ніякої додаткової 
інтерпретації, а 
сама має силу 
змінити й оно-
вити свідомість 
і серце люди-
ни. Тому не 
церковні пере-
кази, не собо-
ри, не людські 
постанови, а 
тільки Писання 
може правиль-
но передати 
б о ж е с т в е н н і 
істини й на-
вчити, адже 
«Все Писання 
богонатхненне і корисне для навчання, 
для викривання, для виправляння, для 
наставляння в праведності, щоб Божа 
людина була досконала, до всякого до-
брого діла підготовлена» (2 Тим. 3:16-17); 
«Бо ніколи пророцтво не вимовлялося з 
волі людини, а святі Божі люди говорили, 
спонукувані Святим Духом» (2 Пет. 1:21).

2. «SOLA FIDE» — Тільки вірою. 
На противагу вченню офіційної цер-

кви, що для спасіння людина повинна 
робити добрі діла, ходити до церкви, 

сповідуватися перед священиком, при-
ймати таїнства, купувати індульгенції та 
ін. — друга теза проголошувала, що спа-
стися можна тільки вірою. Добрі діла — 
це результат спасіння, а не його умова. 
Тільки тоді, коли людина увірувала в 
Христа, вона зможе в Ньому чинити до-
брі діла, але ними ніяк не заробить спа-
сіння. Писання так про це каже: «…лю-
дина виправдовується вірою, незалежно 
від діл Закону» (Рим. 3:28).

3. «SOLA GRATIA» — Тільки бла-
годаттю. 

Спасіння — результат дії Божої благо-
даті, це незаслужена милість, дар Божий, 
який дається грішнику. Оскільки всякий 

дар отриму-
ється без будь-
якої плати, то 
і спасіння да-
ється людині, 
яка увірувала в 
Христа, по бла-
годаті. За ньо-
го не потрібно 
нічого платити, 
а тільки при-
йняти. Єванге-
ліє каже: «Бо 
благодаттю ви 
спасені через 
віру, і це не від 
вас, це Божий 

дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився» 
(Еф. 2:8-9); «А якщо по благодаті, то вже 
не по ділах, інакше благодать вже не є 
благодаттю; якщо ж по ділах, то це вже 
не благодать…» (Рим. 11:6).

4. «SOLUS CHRISTUS» — Тільки 
Христос. 

Тільки Ісус Христос, Син Божий, Який 
умер на хресті за гріхи людей, є Спаси-
телем і Господом. «Ісус каже йому: Я — 
шлях, істина й життя; ніхто не приходить 
до Отця інакше, як через Мене» (Ін. 14:6); 

«І немає ні в кому іншому спасіння; бо 
немає іншого імені під небом, даного лю-
дям, яким ми маємо спастися» (Дії 4:12). 
Він один є посередником між Богом і 
людиною, тому спасіння можливе лише 
через віру в Нього: «Бо один Бог, один і 
посередник між Богом і людьми — люди-
на Христос Ісус» (1 Тим. 2:5). Немає інших 
заступників і посередників. Спасає ви-
нятково Христос, бо з цією метою й при-
йшов на землю.

5. «SOLI DEO GLORIA» — Тільки 
Богу слава. 

Тільки Бог достойний поклоніння й 
пошани. Ми повинні прославляти Його 
всім, що робимо: навчанням, працею, 
життям — через сумлінне виконання сво-
їх обов’язків. В усьому, що тільки робимо, 
тільки Богові хай буде слава. «Отже, чи то 
ви їсте, чи п’єте, чи щось інше робите, все 
робіть для слави Божої» (1 Кор. 10:31); «І 
все, що тільки робите, словом чи ділом, 
усе робіть в ім’я Господа Ісуса, дякуючи 
через Нього Богу і Отцю» (Кол. 3:17).

*  *  *
Тодішня Реформація мало торкнулася 

нашої країни. Але там, де люди поверта-
лися до вчення Біблії, це було помітним. 
Воно ставало провідником життя, міри-
лом усіх дій і вчинків. Усвідомлення того, 
що незалежно від статі, майнового й со-
ціального становища, всі люди однаково 
цінні для Бога, надихало на відповідне 
ставлення один до одного.

Це на суттєво інший рівень підняло 
відношення до всіх речей, сформувало 
певну ментальність, притаманну для су-
спільства, де біблійне вчення покладене 
в основу життя.

Сьогодні не темне середньовіччя. 
Біблія доступна всім (хоча й зараз укра-
їнському народу потрібен добрий пе-
реклад літературною мовою). А рефор-
мацію робить Бог, і починається вона з 
серця.

 Олександр Савченко

Д  еякі речі для нас сьогодні настільки 
очевидні, що ми зовсім не усвідомлю-
ємо їх значення. Такі, як, наприклад, 

свобода совісті.
А насправді не завжди людина могла так жити й 

так поклонятися Богові, як їй підказували сумління й 
здоровий глузд. У середньовіччі простий смертний 
не мав права міркувати, що добре, а що погане. За 
нього все вирішував собор, чи синод, чи папа рим-
ський. Для мирян залишалося єдине «право» — без-
умовний послух у духовних питаннях. Слід зазна-
чити, що коло таких питань тоді не обмежувалося 
недільними відвідинами храмів. Церковні приписи 
регламентували життя людини від народження і… 
ні, не тільки до смерті. Вони претендували на владу 
над душами й по смерті. Простий народ не міг на-
віть Біблію читати без дозволу священика.

А тих, хто думав інакше — палили, топили, четвер-
тували… Так було аж до Реформації. Хоча й раніше 
мужні передвісники перемін: Вікліф, Гус, Савонаро-
ла — сміливо виступали проти монополії на істину, 
їхні ідеї готували уми народні до появи Лютера. А 
цей великий реформатор, вже стоячи перед рейх-
стагом, де головував імператор, зробив знаменну 
заяву, яка провістила нову епоху становлення пра-
ва на свободу совісті: «Якщо мене не спростують 
і не переконають на підставі свідчення Писання 

чи зрозумілих доводів… то я буду підкорятися 
лише Священному Писанню, яке цитував, і моя 
совість керуватиметься тільки Словом Божим. 
Отже, не можу і не хочу відрікатися, тому що це 
ненадійно і небезпечно – чинити проти совісті.» 
Силою Божою він та інші реформатори відстояли 
право вірити так, як підказувало сумління.

Тепер погляньмо, як ставилися ці борці за право 
вірити до інших — тих, чиє серце зрозуміє Біблію 
інакше. Лютер усвідомлював, що виправити церков-
ні порядки, а потім усіх силоміць примусити викону-
вати їх, буде недобре. Він писав: «Ніхто не може й не 
повинен керувати душею, окрім Бога, і єдиний Він 
може вказати їй дорогу в небеса».

На жаль, дуже скоро ті, хто наполягав на праві 
вільного вірування й висловлювання, відмовляли в 
цьому праві іншим — тим, хто були незгодні з ними 
в дрібницях. Почалися переслідування інакомисля-
чих і серед реформаторів. Але реформатори самі ж 
проголосили, що авторитетом у справах віри й по-
клонінням Богу повинно бути не чиєсь тлумачення, 
а саме Слово Боже. Пройде ще не одне століття, і За-
гальна декларація прав людини у 18 статті нарешті 
проголосить:  

КОЖНА ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО НА СВОБОДУ 
ДУМКИ, СОВIСТI I РЕЛIГIЇ...

Яцюк Вадим

Свобода совісті чи
безсовісність

Притча
— Ну, нарешті, дочекалися… свободи совісті. І що ж 

тепер з нею робити?
— З чим? З свободою? О, з нею можна все. Ідеш, 

куди ноги несуть, дивишся, що хочеш, їси, п’єш досхо-
чу… навіть і через не хочу.

— А правила пристойності, моральні принципи, За-
кон Божий?

— Та ні, не той час, не та епоха. Геть заборони! «До-
лой…»

— І що, отак у відкрите море й без  керма?
— Так сказано ж «свобода совісті», це як «вільна лю-

бов», без зобов’язань, без залежності, без турбот...
— То що ж вона, вже зовсім мовчить?
— Хто?
— Та ж совість твоя…
— Ні, чому ж? Буває, як притисне, то так задасть! 

Вже зарікався, кажу, виправлюсь, та… не вистачає сили 
волі.

— То, може, ти невільник, раб гріха? І навіть і не уяв-
ляєш, що таке свобода совісті?

— Ні, чому ж? Сам казав: зараз свобода совісті: 
хочу — йду до церкви, хочу — ні.

— Чому ж майже завжди не йдеш? Невже так совість 
велить?

— О, ні. Я ж таки християнин, з діда — прадіда…
— То, може, твій дід і став християнином за переко-

нанням, за совістю, а ти її й не питав?
— Та ні, якщо вже по совісті, то совість тут ні до чого. 

Сказав Володимир рівноапостольний, що добра хри-
стиянська віра, от і охрестилися наші пращури, обми-
лись чистими водами.

— Обмитись то обмились, та тільки совість водою 
не обмиєш.

— Що правда, то правда, от я й кажу, що без свободи 
важко, а без совісті вільної зовсім зле. То що ж тепер 
робити?

— Те, що написано: «…кров Христа  очистить наше 
сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові 
живому!» Ось до чого потрібно йти… І тільки тому, хто 
дослухатиметься до такої очищеної совісті, свобода в 
добро стане!

Нестор Луцький

Біблійне полум’я реформації
Століттями Європа жила без Біблії. Не те, щоб її не було… Вона була. Але 

незрозумілою для більшості, мертвою латиною. Люди приходили на службу, 
набожно виконували обряди, але Євангельська істина їм так і не була зрозу-

мілою. Адже перекладати Писання рідною мовою заборонялось. І неспроста: 
темний народ без знання Біблії легше тримати в покорі.

СВОБОДА СОВIСТI



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

К оли на очі потрапляє тер-
мін «реформація», одра-
зу згадується щось таке 

знайоме, яке зовсім недавно турбувало 
розум, займало серце, не сходило з уст... 
Реформа-ці-я. Ага... Це ось те саме, що 
намагаються створити в нашому суспіль-
стві. Зміни... Перетворення...

До речі, й не по-
гана справа, якщо 
вони на краще, 
коли в правильно-
му напрямку.

Проте, на жаль, 
нерідко буває, що 
подібні радикаль-
ні зміні — рушать, 
призводять до бід, 
знедолень. Або про-
сто лишаються по-
рожніми, гучними 
(нехай навіть і жер-
товними) поривами 
романтиків.

Чому ж Реформація у християнстві не 
підпала під такий чорний скепсис, який 
не оминули інші реформи в людському 
суспільстві? Може, мала інший шлях? Чи 
джерело? Чи засоби?

До речі, недалеко від мене мешкають 
люди, які вітаються з сусідами високими 
патріотичними гаслами, але на лічиль-
никах у них стоять міцні магніти. Щоб не 
вертілись цифри, дратуючи око...

Тому поставлене питання переведу 
не в кількість, а в якість революційних 
перемін. Саме в цьому його рішення. 
Справжні перетворення відбуваються 
тільки всередині людей. Тут мова зовсім 
не про народні збурення й патетичні па-

фосні гасла. А про внутрішність кожного 
з нас. Не про лад на вулицях, не пробле-
ми сміттєзвалищ, а про реальні зміни. 
Вони повинні відбутися в серці кожного!

Так-так, і в тебе, мій читачу! Тільки 
тоді рушить вперед наше життя! Зви-
чайно, хто ж заперечуватиме, щоб ми 

мали порядок у по-
буті — гладенькі 
дороги, відсутність 
сміття й пияків на ву-
лицях, бруківку й по-
стрижену травичку 
на подвір’ях?

Утім невже лиш 
ці, зовнішні зміни, 
варті таких неймо-
вірних кривавих зу-
силь?!

Бо нерідко 
ошатні оселі про-
сто приховують 
нещасні сім’ї, де ко-

жен сам за себе, а офіс-посмішки й гарна 
одежа буває тільки маскуванням усякого 
лукавства й нечистоти в серці. То хіба це 
переміни до кращого?

Зрозуміло, що в цьому напрямку 
міркувань висновок зробити нелегко, 
проте хочу ще раз наголосити: справж-
ні перетворення лежать не в політичній 
або соціальній площині! Реальні зміни 
починаються з серця кожного. Яким же 
реформам таке під силу?!

Адже ЖИТТЯ ЛЮДИНИ БІЛЬШОЮ МІ-
РОЮ ЗАЛЕЖИТЬ НЕ ВІД ТІЛА. Внутрішній 
стан душі й духу — ось те, що визначає 
якість буття! А не навпаки. Саме це й мав 
на увазі Христос, коли прорік безмежно 
глибокі слова: «Не хлібом одним житиме 

людина, а усяким Словом, що походить з 
уст Божих!»

Цю істину багато філософів бездарно 
обітнули на першій половині, бо другої 
не зрозуміли і не прийняли! Авжеж... У 
них багато своїх рецептів, чим житиме 
людина. І асортимент — від Аристотеля 
з Платоном до Ніцше з Карлом Марксом. 
Задовольнити тіло — це частина життя (і 
далеко не головна).

Саме в пошуках повноцінних перемін 
і творяться не-
рідко революції, 
а змін, на жаль, 
майже ніяких. Бо 
ніколи соціаль-
н о - е к о н о м іч н е 
о б л а ш т у в а н н я 
суспільства не 
визначало і не ви-
значить свідомо-
сті людей. А коли й 
були які зрушення, 
то не надовго, бо 
керовані підміною 
понять.

Це як у теорії 
Дарвіна: він спо-
стеріг, що за тися-
чоліття у в’юрків змінився дзьоб, а роз-
голосив по всьому світу, що так само й з 
каміння вийде граціозний олень, а далі й 
шляхетна людина. І головний аргумент: 
«Потрібні певні умови... а... ну й мільйони 
років». Яка підміна! Ледь помітні зміни — 
бувають, а щоб з каміння зробити лю-
дей — цього не в змозі жодна революція.

Істинна ж послідовність така: життя 
(суспільства теж) найперше залежить від 
стану душі й духа — що прямо пропор-

ційно до відношень з Творцем. Він про-
сто й зрозуміло відкрився людині й явив 
Себе в Своєму Слові.

Сьогодні, коли мова йде про зміни, 
про рух до кращої якості життя — не 
обманюймо себе! Це можливе лише че-
рез переміну внутрішнього світу. ТІЛЬКИ 
коли людина НАБЛИЗИТЬСЯ до Господ-
нього Слова, яке стане для неї святинею.

Таке я бачив не раз. І читав в історії. 
П р и к л а - дом ось такого 

справжнього пере-
вороту є мій друг, у 

якого було пекло в 
хаті: тридцять років 
злодійств, «бариг», 
бійок, «баянів», рі-
занини, «варки», 
поліції, кийків, 
біснування, психу-
шок, незагойних 
текучих ран, гепа-
титів... А сьогодні 
все революційно 
по-іншому. Насту-
пило нове життя! 
І не підробка й 
маскування вну-

трішньої гнилизни, а справж-
ні переміни. «Одумався»,— скажеш? Ні! 
Відбувся, з допомогою Божою, внутріш-
ній «Майдан». І таких прикладів тисячі.

Таку «реформацію» не зробить за 
нас сусід чи хтось інший. Отже, й тобі б 
особисто замислитися над змінами. Щоб 
вирвати з замкнутого кола себе та своїх 
дітей... 

Це й будуть корінні реформи, які точ-
но допоможуть!

Олекса Бурчак

Т е, що нашому народу 
вкрай необхідна мо-
ральна, внутрішня ре-

форма — факт безперечний.
На днях, перегортаючи сторінки 

пам’яті, натрапив на події, в яких був без-
посереднім учасником. Це сталося ро-
ків вісімнадцять-дев’ятнадцять тому, в ті 
часи, коли працювали, а зарплату отри-
мували мало не через рік.

У моїй сім’ї тоді вже було п’ятеро ді-
тей, і утримувати такий «дитячий садок» 
доводилось ой як нелегко.

Праворуч від нас жила тітка Мотя — 
набожна добра душа. Вона любила наших 
малюків і завжди чимось пригощала: то 
пиріжків спече, то млинців на козячому 
молоці нажарить і принесе до хати. Поки 
діти смакують, з дружиною балакає про 
те, про се, співчуває, дасть якісь поради, 
а іноді сварила, що ми нерозумні — так 
багато дітей «завели»...

Та була в тітки Моті 
одна відмінність — до неї 
постійно навідувались 
«гості». Справа в тому, що, 
крім пенсії, мала сусідка 
додатковий заробіток: по 
чарочці, а то й пляшками 
купували у неї місцеві чо-
ловіки горілку. Словом — 
стежка до її хати не заро-
стала.

Пройшло літо, й взя-
лася осінь. Якось під обід 
до нас у двері постукав 
чоловік і запропонував 
недорого декілька три-
літрових банок. Це був 
Микола з сусідньої вули-
ці, якого всі чомусь про-
зивали Колядин (може, 
за вміння «наколядувати» 
на стакан горілки або ще 
за щось).

У той момент банки 
були якраз потрібні, й ми, 

без особливих міркувань, купили. Але 
через деякий час він знову завітав. На 
цей раз уже з повним відром відбірної 
картоплі всього за п’ять гривень і сказав, 
що принесе, скільки замовимо. Я зрозу-
мів — так ми дуже швидко станемо для 
нього «ринком збуту». Почав відмовля-
тися, відверто кажучи, що не хочу брати 
гріх на душу, допомагаючи йому за наші 
гроші напитися. Тоді він спустив ціну до 
трьох  і став вмовляти таки забрати кар-
топлю, аргументуючи, що нашим дітям 
треба щось їсти. І хоча ціна була прива-
блива, все ж я вирішив, що це буде грі-
хом. Так і пішов він з «товаром» шукати 
інших покупців.

Під вечір, зібравши двох старших 
синів, я поспішив до церкви на дитяче 
зібрання. Щоб не запізнитися, вирішили 
піти коротшою дорогою через невелич-
кий місток. Вже потроху смеркалось, і 
раптом я помітив, що у воді біля містка 

наче щось заворушилось і завмерло, по-
тім знов... Що це? Ми зупинились і роз-
дивилися — побачили якогось чоловіка, 
що лежав ногами на землі, а грудьми й 
лицем у воді. Ледь піднімаючи голову, 
він судомно хапав повітря й знов безси-
ло занурювався в крижану воду. Скільки 
продовжувалась така «процедура» — 
невідомо, але було зрозуміло, що його 
кінець наблизився впритул.

З великими зусиллями ми витягли 
бідолаху й остовпіли — це був п’яний 
Колядин, який вдень пропонував карто-
плю. Все ж таки знайшов, кому продати 
її, щоб купити горілку, а повертаючись 
додому, напевне, промахнувся з містком. 
Ще кілька хвилин, і така «рибалка» закін-
чилась би назавжди.

Після цього випадку я твердо вирі-
шив поговорити з сусідкою стосовно 
горілки. Вона виправдовувалась, що 
пенсії не вистачає, а жити якось треба, 

тому й вимушена займатися таким «біз-
несом». І коли ніякі мої доводи про гріх і 
про покалічені долі й сім’ї не допомогли, 
витягнув з кишені 50 гривень (третина 
моєї зарплати на той час) й залишив їй на 
прожиття, взявши слово, що більше не 
грішитиме. Звичайно, їй було соромно, 
але діватись нікуди, й «гості» на деякий 
час ходити перестали.

Однак так було недовго. Я помітив, 
що тітка Мотя стала рідше заходити до 
нас, а при зустрічах ховає очі. Стало 
зрозуміло, що все повернулося назад, 
та й частий гавкіт сусідського Шарика 
підтверджував появу чергових покупців 
свіжовигнаного самогону. Тільки тепер 
значна частина клієнтів отримували свій 
«товар» не за гроші, а відробляючи на 
її городі або в дворі. Це давало можли-
вість виправдовуватись і заспокоювати 
совість, що вона не торгує, а розрахову-
ється за роботу. Але кожній справі, рано 
чи пізно, приходить кінець. Так відбулося 
і в  цій історії...

Одного разу Колядин, після черго-
вого відвідування Моті, поплатився — 

п’яним упав, ударився 
головою об асфальт, і 
його життя закінчилось... 
А скільки було тих, які 
також не повернулися в 
свої сім’ї — хтозна?

Через декілька років 
прийшла черга покида-
ти землю й нашій сусідці. 
Вмирала бабка Мотя важ-
ко. Рак щодня з’їдав тіло, 
а душу мучили гріхи... Не 
раз я сидів біля хворої 
й читав з Євангелії про 
Спасителя, Який прощає 
та милує кожного, хто ка-
ється у своїх гріхах. Вона 
слухала, плакала і, як мог-
ла, молилась. Хто знає, 
чи зустрінемось з нею у 
вічності? Чи справді роз-
каялась та засудила свої 
гріхи тітка Мотя?..

Михайло Бондар

Якi реформи нам допоможуть?

Тiтка Мотя й Колядин

Адже ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

БІЛЬШОЮ МІРОЮ 

ЗАЛЕЖИТЬ НЕ ВІД ТІЛА. 

Внутрішній стан душі й 

духу — ось те, 
що визначає якість 

буття!

Істинна ж послідовність 

така: життя 

(суспільства теж) 

найперше залежить 

від стану душі й 

духа — що прямо 

пропорційно до 
відношень з Творцем.



ДВА БЕРЕГИ4 СТОРIНКАМИ IСТОРIЇ

Тарифи на 
iндульгенцiю

1857 року в афінській газеті 
“Αιών”(Століття), в № 1.525, 1.526 
і 1.530, був надрукований тариф 
за прощення гріхів (Ταρίφα των 
σογχωροχαρτίων), який востан-
нє видавався в Парижі Julien de 
Saint-Acheul'ем  1820 року, причо-
му зазначено, що саме цей тариф 
встановлений папою Іоанном XXII 
і оприлюднений папою Львом X 
1514 року. Ось декілька параграфів 
цього прейскуранту.

— «Той, хто понівечив клірика 
(загальна назва церковнослужите-
ля), отримує прощення за 63 ліри й 
14 сольдо*». 

— «Мирянин, який понівечив ми-
рянина, прощається за 27 лір і 1 соль-
до».

— «Прощення звичайного вбив-
ства мирянина коштує 15 лір 2 соль-
до 6 динаріїв».

— «Хто бажає завчасно запас-
тися прощенням за випадкове вбив-
ство, яке може зробити в майбут-
ньому, платить 168 лір 15 сольдо».

— «Мирянин, який убив клірика, 
отримує прощення, піддавшись пу-
блічному покаянню за правилами й 
сплативши 27 лір».

— «Якщо вбивця священика не 
побажав піддаватися публічному 
покаянню, - сплачує 63 ліри й 14 соль-
до».

— «За вбивство батька, матері 
або сестри слід сплатити 17 лір 14 
сольдо і 6 динаріїв».

— «Хто убив дружину й побажав 
вступити в новий шлюб, за отри-
мання прощення платить 32 ліри 13 
сольдо».

— «Чаклунка або чаклун, відрік-
шись від чародійства, прощаються 
за 27 лір».

— «Святотатець, злодій, палій, 
грабіжник і їм подібні отримують 
прощення за 131 ліру 6 сольдо».

— «Єпископське відлучення спо-
кутується платою в 26 лір».

— «Папська анафема прощаєть-
ся за 45 лір 9 сольдо і 6 динаріїв».

— «Єретик, який повернувся зно-
ву до католицької віри, сплачує за 
відпущення 269 ліврів. Син спаленого 
або страченого єретика отримує 
відпущення, сплативши 218 ліврів 16 
су».

*Як золоті, так і срібні монети по-
ділялися на три категорії: лір (фунт 
≈ 33грн.), сольдо (двадцята частина 
фунта), динарій (дванадцята части-
на сольдо).

Аня Коваленко

У явіть, що проходите вули-
цями великого Рима. Ви 
вже давно мріяли сюди по-

трапити й побачити святині, про які тіль-
ки чули. Ви сповнені надії та віри, а також 
неймовірних внутрішніх переживань. 
Серце тріпоче, намагаєтеся вловити ко-
жен момент подорожі, щоб закарбувати 
у своїй душі.

Захоплюючись міццю та силою релі-
гійної величі, Ви побачили величезний 
натовп людей, який уважно щось слу-
хає. Це зацікавило. Підійшовши ближче, 
чуєте, що продаються грамоти про від-
пущення гріхів, причому їх може купити 
кожен, і щасливому покупцю все про-
ститься та відкриються двері до раю.

Це епоха Ренесансу, період найбіль-
ших досягнень у науці й техніці, час гео-
графічних відкриттів, пік творчості вели-
кого Леонардо да Вінчі та Рафаеля Санті. 
Масово відкриваються університети, по-
ширюється друкарство. Релігія на най-
вищому рівні. Кругом розквіт, оптимізм і 
прогрес. Людина максимально реалізує 
свої можливості в усіх сферах життя.

Паралельно — це період небувало-
го розгулу аморальності, про що у своїх 
творах писав Еразм Роттердамський. На 
зміну богоцентризму приходить егоцен-
тризм епохи Відродження — людина в 
центрі всього! Релігія стає лише формою, 
не маючи змісту. Спасіння можна купи-
ти, просто заплативши гроші. Це був час, 
коли людство потребувало пробуджен-
ня, повернення лицем до Бога. Саме така 
ситуація дала поштовх до дій, які могли 
би щось змінити. Назрівала Реформація!

***
Людство знаходиться на високому 

етапі свого розвитку, проте відсутність 
богоцентризму робить його вільним у 
своїх безвідповідальних діях. Совість 
вже не є суддею, а тим більше  релігія. 
Віра втратила сенс. І в цей важливий пе-
ріод Бог знаходить людину, яка стала ін-
струментом для здійснення Його волі. Це 
був Мартін Лютер — доктор богослов’я, 
професор університету, високоосвічена 
та глибоко релігійна людина.

Саме він, усвідомлюючи падіння ка-
толицької церкви та релігії, робить ряд 

дій, які змінюють тогочасну ситуацію. 
Його «95 тез», підтверджені Святим Пи-
санням,— це не плід вченої фантазії, а 
аргументи проти продажу індульгенцій. 

Після того, як 31 жовтня 1517 року він 
прикріпив їх до дверей Замкової церкви 
у Віттенберзі, наслідки були неймовірні!

Тези містили в собі основні положен-
ня вчення Лютера, що заперечувало не-
правильні догмати й устрій католицької 
церкви. Відкинувши догму про те, що 
церква й духовенство виступають необ-
хідними посередниками між людиною й 
Богом, Лютер оголосив віру християнина 
єдиним шляхом до спасіння душі, яке да-
рується йому безпосередньо Богом.

Мартін заперечував авторитет пап-
ських декретів та послань і вимагав 
відновлення авторитету Священного 
Писання. Він також відкидав претензії ду-
ховенства на пануючу роль у суспільстві. 
Важливе історичне значення мало про-
голошення Лютером ідеї незалежності 
світської держави й  церкви.

Протестантський історик і богослов 
Філіп Шафф виділяє три фундаменталь-
них принципи Реформації: перевагу 
Писання над церковними переказами, 
перевагу віри над ділами й перевагу 
християнського народу над священ-
ством. Всі вони зводяться до одного 
принципу — церковної свободи або сво-
боди у Христі (Филип Шафф. История 
христианской церкви. Том VІІ. С. 18).

Реформація не була революцією й не 
прагнула щось реставрувати. Спочатку 
це був дійсно релігійний рух, і тому ос-
новними питаннями стали: що потріб-
но зробити людині, щоб спастись, і як 
грішник може бути виправданий перед 
Богом? Масштабний продаж індульген-
цій та неправильне сприйняття сутності 
віри фактично й стали приводом до дій.

Саме тому Мартін Лютер у своїх тво-
рах писав, що спасають людину не її діла, 
якими б хорошими вони не були, а влас-
не віра, яка їх породжує. «Маючи віру,— 
пише Лютер,— людина пізнає, який бла-
гий та милостивий Господь. Внаслідок 
цього її серце стає милосердним, і вона 
кожному бажає зробити те, що зробив 
для неї Бог. Тому від усього серця слу-
жить ближньому».

Реформаційний рух не закінчився й 
після смерті свого ідейного натхненни-
ка. Його прихильники стали називатися 
протестантами, а ті, хто наслідував тео-
логічне вчення Мартіна Лютера — люте-
ранами.

Пізніше ситуація стала важкою: міста 
й духовні центри протестантизму були 
спустошені, багато його прибічників 
потрапило до в’язниць, навіть могилу 
Лютера зруйнували. Протестанти були 
змушені піти на значні поступки като-
лицькій церкві, однак ідеї Реформації не 
забулися.

 1552 року розпочалася війна про-
тестантів з імперськими силами, яка за-
кінчилася перемогою реформаторів. Як 
наслідок, 1555 року між католиками й 
протестантами був укладений Аугсбург-
ський релігійний мир, який зрівнював у 
правах представників католицизму, про-
тестантизму та інших конфесій.

Реформація, яка розпочалася в Ні-
меччині, по-різному торкнулася багатьох 
європейських країн: Австрії, Данії, Шве-
ції, Фінляндії, Франції... Влада цих країн 
була змушена дослухатись до народу 
відносно свободи віросповідання.

Звичайно, аналізуючи історичні по-
дії, виникає не лише позитивна картина 
реформаційного руху. Поряд із глибоко 
релігійними ідеями крокують масові по-
літичні та соціальні протести, вбивства, 
хаос та невдоволеність. Рух, який нібито 
повинен був нести мир, часто розпочи-
нав війни. Проте Реформація — це, в 
першу чергу, прагнення повернути 
людину лицем до Бога.

***
Реформація ХVІ століття не закінчи-

лася. ХХІ століття — це епоха, яка теж 
потребує відродження! Причому ана-
логічно з періодом Ренесансу, людство 
сьогодні досягнуло неймовірних висот. 
Прогрес, освіта, наука знаходяться на 
найвищому щаблі розвитку. Інформацій-
ні технології дають величезні можливо-
сті. Людина в центрі всесвіту — усі блага 
для неї. Однак прикро те, що релігія, як і в 
період протестантської Реформації, стає 
лише формою, не маючи змісту, а це по-
роджує недовіру й штовхає невдоволені 
маси до невиправданих радикальних 
дій. Так було тоді, так може бути й тепер.

Але, як зазначав Філіп Шафф, ми жи-
вемо з надією та очікуванням ще більшої 
Реформації, коли Бог з’єднає те, що було 
роз’єднано гріхом.

Марія Васильченко

IСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД 
РЕФОРМАЦIЇ

Є вропа ХІV — XVI століття. Спо-
творення вчення Біблії та ран-
ньої церкви ставали все більш 

помітними. У суспільстві активно йде по-
шук тієї універсалії, яка дасть сенс життя 
та основу для моралі. І саме в цей період 
історії поширюються два могутні рухи, 
яким судилося мати величезний вплив 
на розвиток думок: гуманістичні ідеї Ре-
несансу (Відродження) та заснована на 
Святому Письмі християнська Реформа-
ція. Вони намагалися вирішувати одні й 
ті самі проблеми, проте запропонували 
протилежні рішення та призвели до аб-
солютно полярних результатів.

Так склалося, що Ренесанс більше фі-

гурував на півдні Європи. Праці різних 
філософів, письменників та художників 
помістили в центр всесвіту людину. Це 
відкривало людям можливість вважа-
ти себе незалежними. Гуманісти були 
впевнені, що людина, відштовхуючись 
від самої себе, здатна вирішити будь-
яку проблему, і це була абсолютна віра 
в неї. Проте з часом головні прибічники 
гуманістичних ідей дійшли до песимізму, 
адже їхня філософія не відповідала дійс-
ності. Вони так і не відшукали шляху, що 
пояснив би сенс існування.

У той час, коли Ренесанс наближався 

до свого логічного кінця, північна Єв-
ропа запалала вогнем Реформації. Ви-
рішувалися ті ж самі основні проблеми, 
проте… прибічники Реформації знайш-
ли абсолютно протилежне рішення. У 
своїх пошуках вони відмовилися при-
йняти тезу про самостійність людського 
розуму, усвідомлюючи гріховну сутність 
людини та необхідність звернення її до 
Бога. Але з усією серйозністю поставили-
ся до Біблії як до абсолютної істини. У ній 
і шукали відповіді на вічні питання про 
сенс життя, добро та зло… Це було ви-
рішальним моментом для реформаторів 

як у пошуках відповідей на теоретичні 
питання, так і в повсякденному житті.

«Ці суспільні процеси відбувались 
кілька століть тому,» — скажете ви, — 
«Що нам до того? Все змінилося!» Чи це 
так?

А може, змінилися тільки форми та 
назви? Так чи інакше, осмислюючи це чи 
ні, люди й досі поділяються на тих, хто 
хоче бути вільним від Бога та тих, хто ро-
зуміє свою потребу у Творці.

Це і є основна задача людини — мати 
правильний світогляд та діяти згідно з 
ним.

Альона Гордієнко

Два береги рiки… Два поняття…

Мартін Лютер (1483 - 1546 рр.)

Вартбурзький замок в якому Лютер переклав Біблію
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С кільки разів доводилося чути 
знайоме за звучанням, але не-
знайоме за значенням слово 

"штундист". Із покоління в покоління 
воно вкладається у свідомість співві-
тчизників з домішкою презирства, не-
довіри й занепокоєння. Проте мало хто 
може відповісти на питання: «Чому люди 
боялися штундистів? Хто вони?» Щоб ро-
зібратися в цих питаннях, потрібно зро-
бити деякій історичний екскурс.

*  *  *
1517 рік, 31 жовтня. Площа неподалік 

віттенберзької Замкової церкви. З її боку 
чується стук. Ченець-августинець при-
биває до дверей великий аркуш паперу. 
Підходять зацікавлені люди. Читають:

«Господь і Вчитель наш Ісус Христос, 
кажучи: "Покайтеся…", заповідав, щоб 
усе життя віруючих було покаянням…»

«Папа не має влади відпустити жод-
ного гріха…»

«Істинний скарб Церкви — пресвяте 
Євангеліє про славу й благодать Бога, 
яку явив на хресті…»

«Чому папа, який сьогодні є багатшим 
за найбагатшого Креза, не побудує при-
наймні Собор святого Петра за власні 
гроші, а не за гроші жебраків?...»

Хтось, перелякано озираючись, по-
спішає геть. Дехто читає до кінця. Натовп 
збільшується. Одні схвалюють, інші засу-
джують…

*  *  *
95 тез Мартіна Лютера стали почат-

ком масового руху за звільнення вчення 
Ісуса Христа від людських домислів.

Лютер повстав проти яскраво вира-
жених розбіжностей із вченням Христа. 
Проте залишив без уваги доктрину про 

хрещення. І тоді назріває рух, який вка-
зує на цей недолік. Прибічники цього 
руху проповідують хрещення у свідомо-
му віці, ґрунтуючись на словах Ісуса Хри-
ста: "Навчіть усі народи, хрестячи їх…". 
При цьому відмічаючи, що навчити мож-
на тільки дорослу людину, а не немовля. 
За це їх прозвали "анабаптистами", тобто 
"перехрещенцями".

Тепер залишимо Реформацію та пе-
ренесемося на 250 років вперед, на те-
риторію царської Росії.

Молода імператриця Катерина ІІ зі-
йшла на престол 28 червня 1762 року. 
А вже 4 грудня підписує маніфест, який 
запроваджує початок масового пересе-
лення німців до Російської імперії. У Вор-
мсі та Гамбурзі люди сідали на кораблі, 
прибували до Петербурга і присягали на 
вірність імператриці та новій батьківщи-
ні. Звідти обозами розселялися в неплід-
них степах Поволжя та південній Україні.

І потягнулися із заходу на схід вози з 
домашніми скарбами та сільськогоспо-
дарською технікою.

Це був дивовижний історичний мо-
мент. Відбувалася зустріч двох культур 
і релігійних світоглядів. На українські 
землі переселялися онуки та правнуки 
реформаторів-анабаптистів. Разом із до-
свідом роботи у сфері сільського госпо-
дарства вони несли з собою здорову, за-
сновану на Євангелії, віру в живого Бога 
й відповідне життя.

Момент зустрічі припав на пік гли-
бокої духовної і моральної кризи. Віра в 

Бога у багатьох зводилася до того, щоб 
раз на місяць причаститися й відмітити-
ся в журналі відвідування літургії. Мер-
тва обрядовість не звільняла народ від 
гріха: пияцтва, бійок, брехні й крадіжок.

Духовний стан людини того часу 
розкриває епізод зі спогадів професора 

В.  Ф.  Марцинковського: «Під час страш-
них погромів на початку російської ре-
волюції я запитав одного солдата: «Хіба 
так учив Христос? Хіба так написано в 
Євангелії?»  — «А хіба ми його читали? 
Ми тільки обкладинку цілували, а що там 
написано, не знаємо!» Якраз у таких об-
ставинах у цей час зародився штундизм.

Селяни з навколишніх сіл потяглися 
до колоністів на заробітки. Німці ж ста-
вилися до своїх наймитів з повагою. Вчи-
ли їх сумлінно працювати, та й самі пра-
цювали й відпочивали разом з ними. Їли 
також за одним столом. Вони молилися 

перед їжею, роботою й після трудового 
дня. Жили без пияцтва, бійок та лихо-
слів'я. Чисто й охайно було в цих нових 
громадян Російської імперії. А мужик 
спостерігав дивовижну картину життя 
німецької сім'ї.

Увечері колоністи збиралися на «бі-
бельштунде» (тобто біблійна година, 
звідки й пішла назва «штундисти») і чи-
тали Біблію зрозумілою мовою. Дохід-
ливо пояснювали прочитане. І душі се-

лян потягнулися до тієї Книги, яка свого 
часу змінила життя німців-християн. 
Зацікавлені українці почали збиратися 
групками. Грамотні читали історії про 
Ісуса Христа, порівнювали Його образ і 
характер зі своїм життям. Сумували, пла-
кали, просили вибачення у Бога й у своїх 
дружин, дітей та сусідів. Так змінювалося 
життя народу півдня України. Від зрозу-
мілої Євангелії стали пробуджуватись і 
наші люди…

А презирство до поняття "штундизм" 
нав’язали супротивники пробудження.

Павло Кригін

У 1815-му році на території 
Херсонської губернії, в не-
примітному селі Основа, у 

молодої сім’ї Федора й Галини Онищен-
ків народився хлопчик, якого назвали 
Іваном. Але хто, крім Всевишнього, міг 
знати, що в недалекому майбутньому 
простий селянин Іван Онищенко буде 
тією першою іскрою, яка запалить во-
гонь української Реформації? Про це 
небагато сказано в книгах з історії, але 
саме тоді український народ почав про-
кидатися від духовного сну.

Дитинство в Іванка було таким, як і 
в тисяч інших селянських дітей. Ходив з 
матір’ю, рідше з батьком, до церкви, де 
служив священик — отець Омелян, до-
брої душі людина. Він здавався хлопчи-
кові прикладом довершеності й чесноти. 
І йому хотілося наслідувати батюшку в 
усьому: і в ході, і в манерах, і в голосі. Але 
невдовзі Іванко дізнався про священика 
багато недоброго, що дуже засмутило 
його душу. Після цього, за його свідчен-
ням, він довгі роки мав глибокі духовні 
переживання.

В шістнадцять років, опанувавши 
ремесло шевця, почав самостійно пра-
цювати. Доводилося їздити з батьком і 
на заробітки в сусідні німецькі колонії, 
яких було багато на півдні України. Там 
вони нерідко спостерігали, як вечора-
ми люди, закінчивши роботу, збиралися 
разом, щоб помолитись і провести час у 
вивченні Біблії. Ця пора у поселенців на-
зивалася «Stunde», в перекладі — «годи-
на». Щось незвичайне й побожне було в 
цих зібраннях.

В один із днів, після деяких коливань, 
батько з сином вирішили відвідати ні-

мецьку годину молитви, яка справила 
глибоке враження. Та й життя німців-ко-
лоністів докорінно відрізнялося від того, 
що бачили серед односельчан, де про-
цвітало невігластво, пияцтво та інші по-
роки, а священики відправляли обряди, 
значення яких вони й самі не завжди 
могли пояснити. Це був час загальної ре-
лігійної незадоволеності. Люди прагнули 
живої й справжньої віри.

Православний священик Арсеній 
Рождественський в книзі «Південноро-
сійський штундизм» пише про одну з 
причин його виникнення так: «До почат-
ку штундизму в Ряснопольському при-
ході деякі з пастирів стояли не на висоті 
свого покликання. Діяльність пастирів в 
більшості випадків обмежувалася й об-
межується відправленням богослужін-
ня... але важко припустити, що наше про-
столюддя могло багато запозичувати з 
богослужіння, яке звершувалося мовою 
не дуже доступною його розумінню».

Духовну спрагу українського народу 
вгамувати могло тільки Слово Боже. І для 
Івана великим скарбом стала Біблія. Чи-
таючи Євангелію, він подовгу замислю-
вався над словами Христа. Душа молодо-
го селянина знаходила розраду лише в 
Святому Письмі, яке змінило його життя.

Про своє навернення Онищенко роз-
повідав так: «Колись я був як свиня, гір-
шим навіть від худоби, тому що худоба 
робить те, що їй притаманно, а я поганий 
був. Але одного разу молився на полі, 
плакав і кричав: ”Господи, виправ мене, 
дай мудрості!” І наче хто зняв з мене важ-
кий одяг, і стало мені легко, і я зробився 
вільним і пізнав Бога».

Тепер Іван не міг жити, як раніше, 
колишні гріхи відпали, наче лушпиння, 
і в житті з’явився справжній зміст: при-
святити життя Господу Ісусу Христу. Ма-
ючи в руках Біблію і палаючи любов’ю 
до людей, не міг залишатися осторонь 
їх проблем, турбот і переживань, не міг 
дивитися, як гріх тягне на дно селян. І він 
поніс Слово Боже в народ, намагаючись 
пояснювати так, щоб зрозуміла й дитина.

«Від села до села, від хати до хати, від 
серця до серця» — таким став девіз Івана 
Онищенка. Чоботи, картуз, штани, сороч-
ка та сумка через плече, в якій лежала 

Біблія і тільки найнеобхідніше в доро-
зі,— таким його можна було зустріти на 
ґрунтовій дорозі, що тягнулася до черго-
вого села. Усюди невтомно говорив лю-
дям про Того, Хто його врятував,— про 
Ісуса Христа.

Не раз бувало й так, що запрошували 
Івана Федоровича в будинок, де на нього 
дивилися десятки допитливих поглядів, 
адже про Онищенка ходили різні чутки: 
хтось казав, що у нього затьмарився ро-
зум, дехто — що робить чудеса. Але що 
це? Він відкривав Святу Кни-
гу й починав проникливо 
й виразно читати: «А Він їм 
розповів оцю притчу, гово-
рячи: ”Котрий з вас чоловік, 
мавши сотню овець і загу-
бивши одну з них, не покине 
в пустині тих дев’ятидесяти й 
дев’яти, та й не піде шукати 
загинулої, аж поки не знай-
де її? А знайшовши, кладе 
на рамена свої та радіє. І, 
прийшовши додому, скликає 
він друзів і сусідів, та й каже 
до них: «Радійте зо мною, бо 
знайшов я вівцю свою загу-
блену». Говорю вам, що так само на небі 
радітимуть більш за одного грішника, що 
кається, аніж за дев’ятдесятьох і дев’я-
тьох праведників, що не потребують по-
каяння!..”»

Іван пам’ятав своє зіпсоване гріхом 
серце, і це давало йому здатність розумі-
ти слухачів. Він починав говорити, звер-
таючись до кожного. Своїми словами 
переказував прочитане, образно малю-
ючи картину любові Пастирем, картину 
страждань... і раптом — порятунок! «Це 
кров Ісуса Христа рятує нас і очищує від 
усякого гріха. Це любов Спасителя, Який 
віддав за нас життя. Він помер і воскрес 
для нашого виправдання...»

Ось фартухом утерла очі господиня 
дому, постихали пересуди й розмови... 
Опустив голову молодий чоловік, який 
прийшов висміяти «розкольника», змах-
нула рукавом сльози сусідка.

Так діяло Слово Боже. Усвідомлюючи 
свою гріховність, не може людина жити, 
як раніше, вона шукає вихід, і цей вихід 
у Сині Божому, Ісусі Христі. На Нього вка-

зував Іван Онищенко!
Світло Євангелії просвітлювало все 

більше сердець. Коли Мартін Лютер при-
бив 95 тез до дверей Віттенберзького 
собору, на нього почалося полювання, а 
коли в нього з’явилися послідовники — 
запалали багаття інквізиції.

В Україні не спалювали, однак штун-
дистів, як їх тепер називали, сприймали 
неоднозначно. «Чи можна міняти віру 
батьків?» «Навіщо нам німецька віра?» 
«Розкольники!» Такі слова тепер чули на 
свою адресу ті, які полюбили святу Бі-
блію й бажали жити згідно з нею. Однак 
словами справа не обмежувалася, дове-

лося терпіти й важкі гоніння...
Колись Ісус Христос сказав: «Гнали 

Мене, будуть гнати і вас...» Ця істина не-
змінна протягом століть. Людина, яка 
бажає жити за Євангелією, буде перено-
сити скорботи, тому що шлях в небо  — 
тернистий. Знав це й Іван Онищенко, 
якому довелося побувати в тюрмі за про-
повідь Євангелії.

Якщо Реформація поглинула всю Єв-
ропу, то пошуки Бога одним селянином 
охопили Україну... Михайло Ратушний, 
Іван Рябошапка, Герасим Балабан, Юхим 
Цимбал, Йоган Пріцкау — ці люди були 
піонерами штундистського руху, які смі-
ливо йшли «від села до села, від хати до 
хати, від серця до серця». Вони побачили 
світло Євангелії й побажали поділити-
ся цим світлом з ближніми. А почалася 
українська реформація в маленькому 
непримітному селі Основа, що в Херсон-
ській губернії (тепер Одещина), в простій 
селянській родині Федора й Галини Они-
щенків...

Вадим Херсонський

ХТО ТАКI ШТУНДИСТИ Й 
ЗВIДКИ З’ЯВИЛИСЬ?

Піонер української Реформації 19-го століття

В'їзд в село Основа

Церква, куди ходив Онищенко

Життя німців-колоністів у ХІХ столітті



ДВА БЕРЕГИ6 ГЕРОЇ ВIРИ

Н авесні 1890 року в село 
Гірюси (Закавказзя) на 
запряжених у вози коро-

вах були доставлені в кайданах перші 
висланці-баптисти (близько 30 чоловік). 
Серед них — страждальник царських 
в'язниць — Созонт Євтихійович Капус-
тинський з Києва, колишній волосний 
писар Іван Лясоцький з Київської губер-
нії з сім'єю в 10 душ, Апанчук і Вотюк з 
Волинської губернії та інші.

Тулилися засланці зі своїми сім'ями 
хто де міг — у хлівах, печерах і скельних 
норах.

Історик Володимир Бонч-Бруєвич так 
описав Горіс-Гірюси («Походження бап-
тистів», Hants, 1902 р.):

«Серед гір Закавказзя є глухомань 
під назвою Гірюси. Це не що інше, як 
жалюгідне вірменське село, дуже вдало 
обране російською адміністрацією для 
вигнанців-християн...

Дорога туди йде небезпечними ске-
лями і кручами. Вона закінчується в 
Гірюсах і більш нікуди не веде. Жителі 
дуже бідні й живуть впроголодь, бо ґрунт 
кам'янистий, а тому й безплідний... У са-
мому ж містечку про заробітки не може 
бути й мови... На стороні заробити на-
чальство висланців не пускає, а грошова 
виплата, 3 рублі 60 копійок на місяць, ви-
дається не кожному. З усього видно, що 
мета уряду шляхом фізичних і моральних 
страждань похитнути стійкість віри...»

Созонт Капустинський, родом з села 
Чаплинка Таращанського повіту Київ-
ської губернії, в минулому харківський 
жандарм, перейнявся віровченням бап-
тистів.

Подавши прохання про відставку з 
жандармерії, Созонт вклав у посилку 
свій мундир і з листом відправив самому 
Побєдоносцеву, обер-прокурору Святій-
шого Синоду: «Відтепер я вам не слуга. 
Тепер я слуга Христа».

З тих пір Созонт Евтихійович кожну 
вільну хвилину читав Біблію й не про-
пускав жодного випадку сказати іншим 
про Спасителя. Люди навертались до 
Бога. У селах і містах поширювалося 
Євангеліє, і незабаром він став відомим 
проповідником.

Настав 1888 рік. Від духовенства в 
«святійший Синод» з усіх боків посипали-
ся на сектантів скарги, наклепи, прохан-
ня про втручання поліції, і вже в 1889 р. в 
напівдике Закавказзя потягнулися етапи 
закутих у залізні кайдани євангельських 
християн-баптистів. Вели їх під суворим 
конвоєм, як найжахливіших лиходіїв.

Капустинського арештували за про-
повідь Євангелія і вислали спочатку в 
місто Орел, а далі, з кайданами на руках 
і ногах, разом з іншими відправили в 
Тифліс. Там зачинили в уславлений Ме-
техський замок-в'язницю.

З Тифліса кайданників відправили 
в Єлизаветполь, потім залізницею на 
станцію Євлах, звідки йшли етапом 105 
верст в місто Шуша. З Шуші ще 100 верст 
волочили кайдани через гори в селище 
Гірюси.

Слідом за Капустинським розділити 
його долю вирушила й дружина з мало-
літніми дітьми.

Разом із засланцями прибуло 35 їх 
сімей. Заробити на шматок хліба було 
неможливо, і вони готувалися вмирати 
тут голодною смертю. Нестерпна нужда 
забирала підірване в етапах і в'язницях 
здоров'я, і багато засланців невдов-

зі захворіли на лихоманку, тиф та інші 
хвороби. Залишені напризволяще, без 
лікарської допомоги, вмирали невинно 
засуджені в глухих місцях Російської ім-
перії.

З цього В. Д. Бонч-Бруєвич робить 
висновок: взяти змором — ось девіз бо-
ротьби Побєдоносцева з сектантами. Він 
зазначає, що обер-прокурор і його со-
ратники досягли б своєї мети, якби про 
жахливе становище християн не загово-
рила європейська преса.

У рукописі, знайденому в Тбілісі, опи-
сується: «Коли голодна смерть дивилася 
в очі засланим, рука Всевишнього подба-
ла про них».

Англійські віруючі дізналися, що в Ро-
сії велике гоніння на християн, і стали не-
покоїтися. Були зібрані пожертвування і 
вручені відомому доктору Бедекеру, щоб 
він особисто відвіз і вручив мученикам. 
Він прибув до Петербурга і з'явився до 
царя просити дозволу відвідати страж-
даючих за віру. Той здивувався і сказав, 
що в Росії повна релігійна свобода і пе-
реслідувань за переконання немає, під-
писав пропуск — і Бедекер з великими 
труднощами прибув у Гірюси.

Місцева Російська адміністрація в 
спеціальній кімнаті допускала на зустріч 
з ним по одному. Бедекер кожному окре-
мо давав повчання і втішав: «Не думай-
те, що Господь вас залишив, — говорив 
він. — Знайте, що і волосся з вашої голо-
ви не впаде без волі Отця нашого Небес-
ного». Страждальці від цих слів плакали.

Повертаючись, Бедекер залишив їм 
тисячу рублів. Крім того, вони стали от-
римувати щомісяця кошти на прожиток, 
поки змогли якось самостійно обжитися.

Капустинський з дружиною і чотирма 
малими дітьми жив у покинутій татар-
ській хатині. Старий дах погано захищав 
від дощу, в будинку було вогко, на підлозі 
стояла вода. Недовго сім'я була здорова. 
Спочатку захворів на тиф Созонт Евти-
хійович, а потім двоє дітей. У цей час у 
них народився син. Дружина його пра-
ла білизну для російської адміністрації 
й одного разу, полощучи у річці, сильно 
застудилася, а незабаром померла. Дру-
зі зайшли до кімнати, де лежав хворий 
Созонт. «Як там моя жінка?» — запитав 
він. «Дружина тепер уже "зовсім здо-
рова"»,  — відповіли  йому і, взявши під 
руки, повели до кімнати, де лежала по-
мерла. Як тільки побачив її, приготовану 
до похорону, його паралізувало — відня-
ло руку й ногу.

Тепер жити стало ще важче.
Маленького Ваню віддали годувати 

дружині Лясоцького…
Не встиг Капустинський оговтатися 

від такого горя, як спіткало нове випро-
бування. Прийшло розпорядження пе-
ревести його в інше татарське селище, 
де умови були ще гіршими.

У рукописі так описується цей пере-
їзд: «Він найняв підводу, склав речі, по-
садив дітей і відправився в дорогу. Не 
встигли виїхати за село, як під'їхали двоє 
й прив'язали праву руку Капустинського 
до сідла одного, а ліву до іншого й при-
мусили бігти між двома вершниками. Та-

рантас з плачучими дітьми й речами за-
лишився позаду. Випадково це побачила 
одна віруюча жінка, яка негайно зверну-
лася до начальника і вмовила, щоб дав 
розпорядження вершникам дозволити 
батькові їхати з дітьми. Той погодився, 
і вона на підводі наздогнала їх, коли ті 
відпочивали на пагорбі біля дороги. Зму-
чений Созонт сидів весь мокрий і важко 

дихав. Почувши про дозвіл, верхові його 
відпустили.

Там чекало ще гірше життя. Роботи 
немає, діти голодні, ніхто не допомо-
же  — кругом лише вірмени і татари. У 
великому горі схилявся на коліна й бла-
гав Того, для Якого немає нічого немож-
ливого, щоб врятував дітей від голодної 
смерті. І Господь допоміг!

Віруючі Петербурзької церкви дізна-
лися, що засланці в далеких селах прире-
чені на смерть, і зібрали близько двох ти-
сяч рублів. Гроші вручили Долгополову, 
який і відправився в Закавказзя. Дорога 
йшла, звиваючись, серед диких скель. 
Шлях був небезпечний, а зграї розбій-
ників нещадно грабували і вбивали про-
їжджих. Наслухавшись про це від свого 
візника, Долгополов молився Господу, 
щоб захистив і зберіг його.

Раптом почувся тупіт коней, серце 
охопила тривога.

— Стій! — вискочили з-за повороту 
кілька озброєних кавказьких розбійни-
ків. Тарантас оточили, наказали зійти й 
слідувати за ними, а візника відпустили, 
щось буркнувши йому по-татарськи.

Повели в гори звивистою стежкою, 
краєм глибокої прірви; йти було важко. 
Нарешті наблизилися до ущелини, з пра-
вого боку якої зяяла страшна прірва, а на 
дні біліли людські черепи, кістки. «Госпо-
ди, тільки Ти можеш врятувати мене! Хай 
буде воля Твоя, в Твої руки віддаюся!» — 
молився Долгополов.

Пройшовши ущелину, розбійники 
пірнули в печеру, освітлену факелами. 
На стінах розвішані розкішні килими, 
зброя виблискувала золотою і срібною 
оправою. Отаман ватаги, у високій папа-
сі, сидів на красивій скрині. Полонений 
стояв, а у скронях стукало, від жаху хо-
лонула кров, думки працювали швидко. 
Згадався лист страдників-одновірців, у 
якому вони повідомляли про неминучу 
голодну смерть. Також згадалося, як ке-
рівний брат, проводжаючи Долгополова, 
прочитав вірш: «Що ви зробили одному з 
малих цих, те Мені ви вчинили». В пам’я-
ті постало, як віруючі жертовно давали 
гроші для гнаних. І ось тепер, коли він 
був майже біля мети, схопили розбійни-
ки. «О Боже мій, чому це так? Але не моя 
нехай буде воля, а Твоя», — молився він.

Отаман ледве стримував злобу. Було 
видно, що він не знає ні жалю, ні пощади.

— Урус, гроші є? — хрипко запитав 
він.

— Дві тисячі.
— Чому так мало торгував?
— Я не купець. Я посланий з пожер-

твуванням до своїх страждаючих вірую-
чих братів. Вони тут, в Закавказзі.

— Хто твій брат? Як звати?
— Капустинський ...
— А ... а ... а, знаю такий, хорош лю-

дина. Урус, нам такі гроші не треба. Ми 
беремо гроші, хто купив, торгував, а ці 
гроші не візьмемо. Урус, ти ці гроші не 
довезеш. Там стоїть козак, ти прийдеш, 
він гроші забирай. Ти давай гроші нам, 
ми знаємо інший дорога, нас козак не 
спіймав. Гроші цей даємо твій братові...

Полонений посланець від несподі-
ванки задумався, але іншого виходу не 
було, і він віддав гроші отаману: «Якщо 
ви можете зробити це, то,  будь ласка, 
відвезіть. Мій брат і його сім'я вмирають 
з голоду!»

— Можна, Урус, зробимо, — відповів 
розбійник. — Живи тут, ми прийдемо 
скоро.

А в цей час Капустинський терпів 
особливо важкі дні. Змучені голодом 
діти разом з батьком стояли на колінах 
і зі сльозами голосно молилися до Бога, 
просячи допомоги. Раптом у двері силь-
но постукали.

— Хто там?
Стук повторився, і незнайомий влад-

ний голос вимовив: «Відкрий!» Було 
чутно, як кілька людей зіскочили з ко-
ней. Нічого іншого не залишалося,  як 
підкоритись. У кімнату ввалилося кілька 
озброєних татар. Діти, злякавшись, заби-
лися в різні кутки.

— Як живеш? Гроші є? Хліб є? — запи-
тав один з бандитів.

— На жаль, ні того, ні іншого, — від-
повів він. «Напевно, знову наклеп», — 
подумав Капустинський. Нещодавно 
розбійникам хтось наговорив, що він 
займається спекуляцією і має гроші. Але, 
помітивши убогу обстановку і голодних, 
виснажених дітей, бандити повірили, що 
у нього їх немає, і, змилосердившись, 
дали тоді півтора рубля. «Ну, а тепер, — 
думав Капустинський, — вони почнуть 
катувати і, не знайшовши нічого, зарі-
жуть. А діти? О Боже мій!.."

Один головоріз спокійно запитав, що 
вони їдять, як живуть без грошей, скіль-
ки тут висланих. Капустинський відповів, 
що їх багато і всі голодують.

— Тримай, — простягнув великий 
згорток і лист бандит. — Це тобі Аллах 
послав і твоїм братам. Гроші передають 
з Петербурга. Бери папір — пиши відпо-
відь.

Капустинський розгубився: здиву-
ванню і радості не було меж. Йому зда-
лося, що під цими чорними бурками зі 
страшною зброєю ховаються душі Анге-
лів. Від хвилювання не знав, що робити. 
Зрозумівши його стан, розбійник сказав, 
щоб приготував відповідь на завтра.

— Ось, дітки, ми молилися, і Господь 
не залишив, як сказав у Своєму Слові: 
«Не залишу і не покину тебе...» Тепер мо-
жемо купити хліба й молока.

Потім стали на коліна і зі сльозами 
дякували Богу за порятунок від голодної 
смерті.

Через кілька днів татари повернулися 
в печеру з відповіддю від Капустинсько-
го. Долгополов подякував їм і відпра-
вився в зворотний шлях. Розбійники су-
проводжували до станції. Прощаючись, 
сказали: «Далі нам не можна, можуть 
затримати». Розлучалися як близькі дру-
зі. Довго ще у вухах Долгополова лунало 
слово: «Урус...»

ПЛАТА ЗА ВIРУ
У даній статті ми використовуємо знайдений у Тбілісі рукопис невідомого 

автора, який розповідає про життя Созонта Євтихійовича Капустинського 
та інших гнаних за віру християн.

Гроби переслідуваних за віру в Гірюсах

м. Гірюси. Печери, де жили зіслані християни



ДВА БЕРЕГИ 7ЖИТТЄВI СВIДЧЕННЯ

П исати про себе?.. Ніколи 
нічого подібного не ро-
бив... Про свої почуття, 

тривоги, пошуки, розчарування...
Народився я на Хмельниччині в ро-

дині військового. Замполіта. Отож ви-
ховувався в комуністичному дусі, в піо-
нерських «зорьках» і «комсомольських 
правдах». У нашому домі Ім'я Боже не за-
кликали, ікони не стояли, свічки не запа-
лювали. Про Бога не говорили. Сталось, 
що через батькову службу сім’ю відпра-
вили на Далекий Схід.

Мене ще з дитячих років чомусь ці-
кавили питання: «Ким буду?», «Де жити-
му?», «Що після смерті?» (останнє було 
особливо гострим.) Я дорослішав, але 
мало не щовечора знову роздумував: 
що ж після смерті? Невже мене колись 
не стане? Запитати в батьків соромився, 
а з друзями про таке не говорили. Жив у 
глухому далекосхідному селищі й деякий 
час був упевнений, що десь там, за сопка-
ми, мешкають щасливі, чисті, добрі, світлі 
люди… але виявилося, що вони такі ж, як 
і ми в цій глухомані.

Йшов час. Поступово духовні питання 
залишив на потім, а жити став за прин-
ципом: «їж, пий і веселися, бо завтра 
помремо.» Уперше молитву «Отче наш» 
прочитав у армії: товаришеві написала 
мати авторучкою на папері. Відчув щось 
особливе… сподобалося, але нічого не 
зрозумів.

Одного разу в армії нам показали 
американський фільм про В'єтнамську 
війну. Фільм сподобався, особливо ви-
словлювання, яке чомусь було написане 
в кінці великим шрифтом: «Радій, юначе, 
в юності твоїй, і серце твоє нехай буде 
веселе за днів молодощів твоїх. І ходи 
дорогами серця твого і за баченням очей 

твоїх...». «Ось що мені треба!» - подумав я. 
Де це так написано?

І покотилось: друзі, п’янство, дебоші. 
Найбільш дивне те, що прочитати цей 
текст до кінця я не вважав за потрібне. А 
далі там було написано: «...тільки знай, 
що за все це Бог приведе тебе на суд» (Бі-
блія, Екл. 11, 9).

Після армії у домі з'явилася Біблія. 
Думав: “Дай-но прочитаю, щоб знати 
про всяк випадок, посперечатися іноді 
з кимось. Як кажуть, для загального роз-
витку.” І раптом, сам того не розуміючи, 
повірив… Відчув, що це правда, що так і 
було: Ісус помер і воскрес. Я з Писанням 
погоджувався, трохи почав розуміти й 
навіть обговорювати.

Але зі своїх шляхів не сходив і міня-
тись так, як написано в Біблії, не хотів: 
це, вважав, не для мене: поки молодий, 
житиму, як хочу. Однак Божі Слова, як на-
сіння, проростали в мені.

Незабаром все набридло, я не хотів 
жити так, як усі навколо. Зрозумів: мені 
потрібна серйозна реформа!

Коли переїхали до Києва, вирішив 
одружитися. Хотілося щастя, радості, лю-
бові... Але опинився в полоні гріха, став 
його рабом. Пробував вирватись — не 
зміг. Став мучитись, проте десь глибоко 
в душі вірив: тільки Бог допоможе. Не-
одноразово намагався залишити без-
законня сам. Міркував: я ж молодий і 
сильний! Та чим більше старався, тим все 
ставало гірше. Однак звертатися до Бога 
не спішив. Думав.

І, здалося, знайшов вихід: почав від-

відувати Іонинський монастир у Києві. 
Вирішив: стану ченцем і служити свяще-
ником – ось тоді й прийде полегшення. 
Ходив туди постійно, годинами стояв на 
службі, але, виходячи з храму, робив ті 
самі гріхи. Став готуватись до вступу до 
семінарії. Проте совість не пускала: я в 
пороках і гріхах — соромно. Залишив і 
цю ідею. А життя… стало в'язати складні 
вузли. І знову пошуки: хто розплутає і хто 
звільнить?

Якось до рук потрапив трактат про 
те, що Христос дає свободу. І мені захоті-
лося бути з Ним. Але «хто не бере хреста 
свого і йде за Мною, той Мене недостой-
ний» — знав я з Писання. Хотілось бути 
з Ним, але не нести хреста. А так не ви-
ходило.

Одного разу, вкотре за хуліганство, 
потрапив з дружками до міліції. У камері 
битком набито, кого тільки немає, навіть 
Чайковський був (інтелігентний хлопець 
з таким прізвищем). Всі галасують, шум-
лять, обурюються, а мене мучать думки: 
«Чого ти тут? Скільки можна?» І тут я по-
чав розуміти, що потрібно просити допо-
моги й прощення в Господа. Але де і як?

На ранок стали викликати, і кожному 
по 15 діб «у подарунок», Чайковському 
першому, а мене чомусь… відпустили. 
Єдиного. Це був знак. І я почав шукати 
віруючих.

Знайшов адресу молитовного будин-
ку в Києві й відвідав кілька разів. І тут по-
бачив, як у своїх гріхах відкрито каються 
люди: радість на обличчях, у житті пере-
міна. Але як зробити цей крок? Що ска-

жуть домашні, родичі, друзі, колеги?
Одного разу знову закликали до по-

каяння, а в залі багато людей. Здолавши 
страх і сором, пішов… став відкрито на 
коліна, молився, просив у Бога прощен-
ня. І Господь спас, очистив, подарував 
свободу, наповнив радістю, світлом. Від-
тоді почалося нове життя.

Дорогий читачу, може, й ти вже вто-
мився, як я колись, і хотів би позбутися 
своїх гріхів, почати нове життя... Не со-
ромся визнати свою гріховність, розка-
жи про неї Спасителю.

Я слабкий помічник, але про всяк ви-
падок залишаю номер свого телефону: 
може, тобі знадобиться.

Сергій Бабчук,  (067) 656-09-14

С правді, якою була віра моїх 
батьків? Дід Полікарп по тато-
вій лінії помер у голодному 33-

му, баба Марія ще раніше. Про маминих 
відомо трохи більше. Розповідали, що 
баба Текля була дуже богомільною, а дід 
Сергій читав Євангелію — товсту, писану 
старослов’янськими літерами книгу. Дід 
помер за рік до мого народження, бабцю 
теж не пам’ятаю.

Мене віддали на виховання до тітки 
Груні. Я звала її бабусею. Вона вважала 
себе православною й вірила щиро. Дов-
гими зимовими вечорами у вузенькій 
кімнаті сільської хатини засвічувалася га-
сова лампа, яка згодом починала чадіти, 
тому доводилося її гасити. Ми лягали на 
теплу піч, але спати ще не хотілось. І тоді 
бабуся починала розповідати: 

— Були колись такі люди: Авель та 
Каїн... І повстав Каїн на Авеля... — про-
довжувалася далі біблійна оповідь.

Іншим разом розповідала про на-
родження Ісуса Христа та втечу Марії з 
немовлям від страшного царя Ірода до 
Єгипту. Я вірила в ті події і співчувала вті-
качам: як би їм врятуватись?!

Про що б не розказувала бабуся Гру-
ня, все виходило дуже достовірним та 
переконливим, наче бачене на власні 
очі. А ще бабуся затягувала старовинну 
пісню частково українською, частково 
польською мовою. І диво — я розуміла 
слова. Молитва «Отче наш» також запа-
дала в дитяче серце.

Моя мама була дуже старанною, пра-
цьовитою, мала лагідний, терплячий ха-
рактер. За сумлінність та особисті якості 
її обрали членом Комуністичної партії.

— Мамо, а Бог є? — допитувалась я 
після повернення додому в Київ.

— Якась сила є! Хтось цим усім управ-
ляє! — була відповідь.

Однак мамині слова мене не влашто-
вували — я знала, що Господь є!

* * *
Навчання в школі та університеті від-

сунуло пошуки Бога на довгі роки...
Потрібно було складати екзамен з 

наукового атеїзму (був тоді в навчальних 
програмах такий предмет). Про викла-
дача серед студентів ходили чутки, що 
скласти на «відмінно» чи «добре» над-
звичайно важко — задає всім «завальні» 
питання:

— Ви вірите в Бога? Як ви думаєте, Він 
є?

Пам’ятаю своє хвилювання. Боялася 
сказати неправду, бо знала, що Бог існує! 
Відповідала все чітко з білета, а в голові 
снувала думка: «Тільки б не спитав, ЧИ Є 
БОГ, ЧИ НЕМАЄ!» Викладач слухав, кивав 
і мовчки вивів «5». Пронесло! Я почувала 
себе такою щасливою, здається, вперше 
за весь час навчання!

Поплинули роки дорослого самостій-
ного життя.

В 1995 померла мама. З усією гостро-
тою стала переді мною давня провина 
перед нею, за яку вже не можна було по-
просити пробачення. В очах оточуючих я 
виглядала вихованою, а вдома поведін-
ка була зовсім іншою: сварилась, у гніві 
не володіла собою, якось навіть вдари-
ла маму. І жодного разу пробачення не 
попросила. Обіцяла собі виправитись, 
стати кращою, але нічого не виходило. 
Болючі спогади обпікали душу, відчуття 
гріха не давало спати. Вдень в клопотах 
забувалося, а вночі, наодинці з совістю, 
ставало нестерпно. Спробувала читати 
Новий Заповіт, намагалася молитися, та 
полегшення не було. Я розуміла, що те-
пер простити мене може тільки Бог, але 
як знайти Його?

Пішла до храму. Це було перед Пас-
хою. Як всі, підійшла до священика, щоб 
сповідатись. Опустилася на коліна, на-
хиливши голову під якоюсь обрядовою 
тканиною. З кожним словом сповіді мені 

ставало легше на душі, хотілось випря-
митися, дихати вільно. Однак чим більше 
гріхів я перераховувала, тим тяжче рука 
священика придавлювала мою нещасну 
голову, схиляла її нижче й нижче. Я не ро-
зуміла — чому? Повинно ж бути, навпа-
ки, полегшення!

— Все? Все? — запитував щораз свя-
щеник.

— Так! — нарешті видихнула я.
— Як ви думаєте, Бог простив мої грі-

хи? — з надією запитала.
— Моліться, може, й простить,— від-

повів він.
Я була дуже розчарована: молилась, 

щоб бути прощеною, та не отримала, 
чого чекала.

* * *
Того ж року, влітку, відбулася моя 

справжня зустріч з Богом. Я потрапила 
на зібрання віруючих. Приваблювало те, 
що читали текст з Біблії та роз’яснювали 
дуже зрозумілою, простою мовою. Вини-
кла чітка думка:

— Все, що говорять ці святі люди,— 
правда!

Згодом стало ясно, що Бог прощає 
гріхи кожній людині, яка звертається з 
розкаянням до Нього. Моя душа давно 
шукала й чекала цього. Я покаялась – ви-
знала провини, повірила, що Бог почув і 
простив, бо так написано в святій книзі 
Біблії.

З того дня пройшло двадцять два 
роки. Слово Боже стало фундаментом 
життя. А пробуджена совість, що відчу-
ває гріх «на відстані», тепер є важливим 
критерієм моєї поведінки.

Коли мене сьогодні хтось запитає: 
«Чому Ви зрадили віру батьків?» — я ска-
жу, що їхню віру не зрадила. Я отримала 
свою власну віру й переконалася, що 
вона істинна, бо заснована на Слові Бо-
жому — Біблії.

Ольга Фесенюк, (098)268-79-78

Чи зрадила я вiру батькiв?
Не раз доводилося з людьми розмовляти про віру в Бога, про спасіння. Іноді в таких випадках за-

питували: «Чому Ви зрадили віру батьків?» Як відповісти? Одного разу сама задала зустрічне пи-
тання: «А яка вона, віра наших предків?» Мій співбесідник замовк, задумався і відійшов...

Коротка сповідь

Про це треба 
всім розказати!

«Душі без знання не добре», — 
сказав премудрий цар Соломон. Бі-
блія відкриває, що людина — вічна, й 
спастися може тільки маючи віру, за-
сновану на Біблії.

Якось християнин підійшов до літ-
нього чоловіка, щоб засвідчити про 
вічність.

— А… «бахтисти», — з осудом і 
зверхністю промовив він.

— Не бахтисти, а баптисти, — спо-
кійно відповів віруючий. — А ви взага-
лі знаєте, що означає це слово?

— Ні, не знаю, а що?
— Баптист перекладається «хре-

щений». На грецькій мові «Іван 
Хреститель» звучить так: Іоа́ннес 
Баптісте́с (Ο  ωάννης ο Βαπτιστής), у 
румунській Біблії — Іоан Ботєзето-
рул (Ioan Botezătorul), а англійський 
переклад — Джон Баптист (John the 
Baptist). Вибачте, а ви самі хрещені чи 
ні?

— Я…?! Ну, звичайно, хрещений. 
Мене в дитинстві батьки хрестили.

— О, то виявляється, що ви теж 
баптист, тільки різниця між нами в 
тому, що я — свідомий баптист, а 
ви — ні.

— Як це так?
— Друге послання апостола Петра 

говорить, що хрещення — це «обіт-
ниця Богу доброго сумління», я цю 
обітницю дав Господу у дорослому 
віці, тобто свідомо, а ви хрестилися 
несвідомо, тобто маленьким немов-
лям. Але слово Боже закликає нас до 
свідомого «баптизму», бо маленька 
дитинка не може нічого обіцяти.

Чоловік задумався, а потім сказав:
— Слухай, то про це треба всім 

розказати!

У книзі пророка Осії 4:6 сказано: 
«загине народ Мій за те, що не має 
знання».

Ось чому Спаситель сказав: «Дослі-
діть писання, бо через них ви думаєте 
мати вічне життя…». Тільки через 
нього ми можемо знайти справжню 
стежку до раю.

Федір Боровець
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Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

Шановні читачі, якщо у 
вас виникли питання, або 
з’явилось бажання відвідати 
зібрання (богослужіння), чи 
є потреба звернутися за 
духовною допомогою, то ви 
можете зателефонувати за 
зручним для вас регіональним 
телефоном:

Вінницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;

Дніпропетр., Запорізька та 
Кіровоградська обл. —

+38(067) 140-47-48, Костянтин;

Житомирська обл. —
+38(097) 341-98-26, Анатолій;

Західна Україна —
+38(067) 674-20-58, Віктор;

+38(066) 334-35-80, Тимофій;

Київська обл. —
+38(097) 081-58-39, Олександр;

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська обл. —

+38(067) 161-17-38, Генадій;

Харківська, Полтавська та 
Сумська обл. —

+38(050) 295-29-34, Тимофій;

Хмельницька обл. —
+38(068) 101-49-14, Сергій;

Черкаська обл. —
+38(098) 151-53-58,  Сергій;

Чернігівська обл. — 
+38(067) 121-00-32, Андрій.

Що менi робити, 
щоб спастись?
Таке питання поставив один 

римський воїн, про що йдеться 
у Новому Завіті (Дії святих апо-
столів 16, 30). Сталось це тоді, 
коли він побачив, що настав час 
міняти життя. 

Любий друже! Можливо, і в 
тебе в серці повстали запитан-
ня, які хвилюють душу, і ти не 
знаєш, що робити.

Якщо хочеш справді бути з 
Богом тепер і в вічності, то по-
трібно стати  християнином, 
зробивши кілька кроків.

КРОК 1: познайомся із вчен-
ням Христа, з Його заповідями у 
Новому Завіті.

КРОК 2: признай себе грішни-
ком, що заслуговує на справед-
ливе покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
вмер на хресті також і за тебе. 
Він воскрес і робить вільним від 
гріха в момент навернення до 
Нього.

КРОК 4: щиро покайся. Для 
цього схились перед Ним в мо-
литві і попроси прощення за всі 
свої гріхи, а потім подякуй за 
дароване спасіння.

КРОК 5: уникай свідомого грі-
ха, молися, досліджуй Святе 
Письмо і виконуй те, що там на-
писане. Знайди справжніх хри-
стиян, які щиро навернулись до 
Бога.

Усе вищевикладене знайдеш 
у Новому Завіті, коли будеш чи-
тати і міркувати над ним.

*   *   * 

ЦIКАВО ЗНАТИ

Л юбий читачу, ти 
з а м и с л ю в а в с я , 
чому так багато 

різних церков, назв? Можли-
во, вже і відповідь є на ці пи-
тання? Тоді пропоную звірити наші по-
гляди.

Спочатку була одна Церква. Ось така: 
віруючі "мали серце одне й одну душу" 
(Дії Св. Апостолів 4, 32). Згодом почали-
ся труднощі, але Церква зростала, і все 
більше людей приєднувалося до христи-
ян.

Перше велике розділення відбуло-
ся між західною (Римською) та східною 
(Візантійською) частинами світового 
християнства. Головною причиною був 
політичний фактор — боротьба за сфери 
впливу між Римом та Константинополем, 
столицею Візантії.

З тих пір Захід став "католицьким", а 

Схід — "православним". На жаль, віруючі 
з різних країн зробились ворогами один 
одному і втратили християнську єдність, 
яка й донині недосяжна через присут-
ність світської закваски. Отже, церкву 
розділяє проникнення світського 
мислення, зокрема  політики.

Наступне розділення Церкви сталося 
за часів Реформації. Католицький свя-
щеник Лютер вказав на численні гріхи 
духовенства та розбіжність із Біблією й 
запропонував змінити порядки в като-
лицькій церкві. Проте папа Римський 
відмовився від шляху очищення, а само-
го Лютера відлучив як єретика. Але люди 
очікували на зміни, тому знайшлася ве-

лика кількість однодумців, які 
підтримали його й не визнали 
відлучення. Так виникла хри-
стиянська течія з новою наз-
вою — лютеранство. У ті часи 

відокремилися й інші спільноти: анабап-
тисти, кальвіністи, англіканці...

Реформація — це спроба очищення 
церкви, яка призвела до виникнення но-
вих християнських течій.

Отже, наступний висновок — гріх у 
церкві породжує розділення. Однак 
Господь хоче єдності віруючих у Хри-
сті.

І хоча люди можуть зневажати хри-
стиян за таке велике розгалуження, на 
мій погляд, це ще один привід шукати 
істину та приєднатись до тих, хто намага-
ється жити згідно з Біблією.

Це моє бачення. А яке в тебе?
Ю.В.К.

Д о початку ХVI століття біль-
шість населення Європи 
була неграмотною. Читання 

Біблії було привілеєм лише духовенства. 
Не маючи змоги перевірити правди-
вість нав’язаних релігійних постулатів, 
простий народ був повністю залежний. 
Проте ситуація почала кардинально змі-
нюватись у 1440-х роках, коли Йоганн 
Гуттенберг (м. Майнц, Німеччина) винай-
шов друкарський верстат.

Це мало величезний вплив не тільки 
на становлення європейської культури, 
а й для всього світу. Вважається, що 1455 
року Гуттенбергом була закінчена пер-
ша об’ємна праця — Біблія. Після цього 
друкарська справа розповсюдилася. Ви-
дається багато книг, проте Біблія залиша-
ється найпоширенішою на той час.

І саме тут набуває руху Реформація. 
Заклики «Sola Scriptura — тільки Біблія» 

заохочують населення вивчати Святе 
Письмо самостійно. Це призводить до 
зростання грамотності, а, отже, й кри-
тичного мислення. Читаючи Біблію, люди 
помічають колосальні розбіжності між 
вченням церкви та Святим Письмом. Так 
євангельське вчення відкрило людям 
прямий шлях до Бога.

Альона Гордієнко

Біблія Гуттенберга. Примірник з Нью-
Йоркської публічної бібліотекиЙоганн Гутенберг (1397–1400 рр.)

БIБЛIЯ — ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Анабаптисти (Грец. ἀναβαπτίζω — знову 
хрестити, перехрещувати), релігійний рух XVI ст., 
який сформувався в період між 1521 і 1540 р.  у  Швей-
царії, Німеччині, Австрії, Моравії і Нідерландах, го-
ловною відмінною особливістю якого було повторне 
хрещення дорослих членів громади, що супроводжу-
валося публічним покаянням і сповіддю віри в Христа.

Термін «Анабаптисти» не є самоназвою, оскіль-
ки члени громади вважали хрещення немовлят не-
дійсним, а,  отже, хрещення дорослих не було, з їх 
точки зору, повторним; самі А. називали себе просто 
«брати і сестри». Поняття про недійсність хрещення в 
дитинстві мало прецеденти в історії і до анабаптизму: 
проти нього виступали вже в III-IV ст., а також вальден-
си, альбігойці і богемські брати в XI-XII ст.

(Православна Енциклопедія)

Індульгенція (по-латині милість) — в католи-
цизмі повне або часткове прощення гріхів, яке давала 
церква віруючому, а також свідоцтво, що виписува-
лось нею з нагоди відпущення гріхів. У ХІІ-ХІІІ ст. като-
лицька церква вела широку торгівлю індульгенціями, 
які перетворилися у свого роду податок для християн.

Папська булла — особливий вид патенту, наказу 
або грамоти на пергаменті, що видається папою Рим-
ським з металевою чи золотою печаткою, яка при-
кріплюється внизу до документа. 

Інквізиція (лат. inquisitio — розслідування, роз-
шук) —судово-поліційна організація, створена в XIII 
ст. католицькою церквою для боротьби з опозиційни-
ми або ворожими (єретичними) релігійними течіями, 
що діяла майже в усіх католицьких державах (Італії, 
Іспанії, Нідерландах, Німеччині, Португалії, Франції та 
ін.). Ініціатором інквізиції був папа Інокентій III, який у 
1204 р. надав монахам ордену цистерціанців надзви-
чайні повноваження для винищення альбігойської 
єресі на півдні Франції, а в 1209 р. з цією ж метою ор-
ганізував хрестовий похід проти північно-французь-
ких лицарів. Теоретичні підвалини діяльності інквізи-
ції заклав Вселенський собор 1215 p., який поклав на 
церкву відповідальність за переслідування єретиків.

Меса (італ. messa, лат. missa) — традицій-
на назва богослужіння в Римо-католицькій церкві, 
найвища літургічна служба. Згідно з католицькою 
доктриною, під час звершення меси хліб і вино пере-
творюються на Тіло і Кров Христову, і, таким чином, у 
євхаристичному таїнстві відбувається безкровне при-
несення жертви Богові, що відкриває людині шлях до 
спасіння. Римська меса з деякими відмінностями збе-
реглася також у лютеранській і англіканській церквах.

(Вікіпедія)

Меноніти — протестантський рух, що сповідує 
одне з вірувань голландських протестантів-анабапти-
стів. Засноване Менно Сімонсом (нім. Menno Simons) 
віросповідування проповідує мирне співжиття в су-
спільстві, відсутність насильства і пацифізм. Мено-
нітська церква сповідує безкорисливе й добровільне 
служіння ближнім. Вирізняються від інших христи-
янських конфесій своєю ідеєю непротивлення злу. 
Меноніти проживають або в окремих громадах, або 
серед місцевого населення в більш ніж 60 країн світу.

За правління Катерини ІІ значна частина менонітів 
була переселена з Німеччини й Голландії в південноу-
країнські степи. 

У менонітів завжди були свої уявлення про село. 
Відомий історик Микола Іванович Костомаров у 70-х 
роках  ХІХ століття століття писав: «Я оглянув жит-
тя-буття менонітів і був здивований надзвичайно 
квітучим станом їх побуту. Двори обсаджені садами, 
будиночки просторі і світлі...  Всі вони грамотні. Роз-
говорившись з менонітами, з подивом почув бездо-
ганно правильну малоросійську мову»... Важко знайти 
державу, якій були б не потрібні акуратні, грамотні і 
працьовиті люди... Чому ж вони змушені були поневі-
рятися століттями? Відмова від війни — вирішальна 
причина гонінь.

 «Вони — діти світу, які перекували свої мечі на 
плуги і свої списи на серпи, і не знають більше війни». 
Менно Сімонс. 1537. 

Конфесія (лат. confessio — визнання) — осо-
бливість віросповідання в межах певного релігійного 
вчення, а також об'єднання віруючих, послідовників 
цього релігійного віросповідання. Інша назва — релі-
гійна деномінація (англ. religious denomination). 

(Вікіпедія)

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

ЩО РОЗДIЛЯЄ ЦЕРКВУ?
Або чому так багато християнських течій?


