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Усе котиться в прірву?

Чи траплялося вам відчувати розчарування, дивлячись на хаос навкруги? Відчувати
перевантаження? Або бентегу, коли все виходить з-під контролю? Чи не здається вам
наша демократична Америка приреченою, бо, як проникливо зауважив Джеймс
Медісон (четвертий президент США, один із авторів Конституції. – Прим. ред.), наш
Основний закон призначений для «моральних та релігійних людей, та не підхо-
дить для всіх інших»! Що наш божевільно пандемічний, дико порнографічний, ген-
дерно-заплутаний, інфікований наркотиками, пронизаний злочинністю світ остаточ-
но втратив глузд? Я припускаю, що ви маєте безліч причин для таких почуттів, але
СТОП! ЗАЧЕКАЙТЕ! Подумайте, можливо, це сатана заплутує вас і, маніпулюючи
вашими почуттями, затягує вас до однієї зі своїх численних пасток? Він та його демо-
ни старанно працюють над тим, щоб ми зневірилися та занепали духом саме там, де
він може заманити нас до відкритого непослуху та гріховної поведінки. Чи готові ви
серйозно розглянути та прийняти інший погляд?

Господь – мій пастир

Господь – мій пастир: нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах він
дає мені лежати; веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по
стежках правих імені ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, – я не
боюся лиха, бо ти зі мною. Жезло твоє й палиця твоя – вони дають мені підтримку
(Псалом 23:1–4, переклад І. Хоменка).

Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у
Всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа: «Моє
прибіжище й моя твердиня, мій Боже, на котрого я
покладаюсь». Він бо спасе тебе від сітки птахолова і
від погибельного мору… (Псалом 91:1–3, переклад
І. Хоменка)

Зберігайте спокій та знайте, що Він – Бог!

Форма правління Всесвіту – це абсолютна монархія! Ісус – наш Господь і Цар!
Він – президент! Він – законодавець і спікер парламенту! Він – верховний суддя!

Алілуя!
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Нас живить молитва! Рухає пристрасть! Захищає провидіння!

Присвята: Мені видається переконливим та логічним присвятити цю невеличку книжечку
наших свідчень нашому Творцю, Який відкрився нам, як Чудесний порадник, сильний Бог,
Отець довічний, Князь миру. Всім, що я маю сьогодні і що сподіваюся ще мати, я завдячую Йо-
му. Як написав Яків, натхненний Святим Духом: «Всяке добре даяння й усякий досконалий
дар згори сходить від Отця світла, в якого нема ані зміни, ані тіні переміни» (Якова 1:17, пере-
клад І. Хоменка). Амінь!

Рецензія Тіма Бітті: «Приготуйтеся відчути радість від розповіді Ріка Дейтона про свій
надхненний шлях через послух, потім – віру, та нарешті – до повної відданості Спасителю.
Вперше я зустрівся з Ріком кілька років тому, коли він проповідував невеличкій церкві, до якої
належали (і сьогодні належимо) ми з дружиною. Ми знайшли з ним багато спільного, зокре-
ма – віру в точність Біблії, креаціонізм і любов Христову. Відтоді мені випадала нагода чути
багато частин його свідчення, але зараз я вперше маю привілей бачити його повністю,
укладене в одну неперервну розповідь. Одного разу я сказав йому, що впевнений – я можу
кинути дротиком у карту світу, і в місці, куди він потрапить, обов’язково знайдуться
його знайомі. Подорожі подарували йому знайомства з багатьма людьми та місцями, де
він потрудився заради Христа. Це дивовижна історія, та найкраще у ній те, що вона все ще пи-
шеться».

Рецензія Річа Шелла: «Свідчення Ріка та Делли дають нам непохитну впевненість у тому, що
Бог бачить, Бог чує, Бог піклується і що Він завжди ПРЯМУЄ попереду нас! Деякі називають
це «турботою Його провидіння», але для багатьох з нас це звучить, як штамп і надто
безособисто. Свідоцтва Ріка та Делли промовляють до СЕРЦЯ від Бога! З Богом вони ДУЖЕ
особисті! Богу аж ніяк не байдужий атеїст, котрий ніяк не може знайти задовільні відповіді на
найглибші життєві питання. Бог щиро турбується про молоду дівчину, яка зазирає в очі смерті.
І Він не стоїть осторонь! Наші допитливі серця, наші повні сумнівів серця знаходять спокій у
Божому люблячому серці, яке ШУКАЄ! Рік та Делла оповідають нам реальні історії про
непохитну Божу любов, що триває вічно! Їхні історії проголошують: «Дивіться, що таке ходи-
ти з Богом». Слава Богові!

Передмова Ела Сіннамона: «Дякую, Ріку! Це дивовижне благословення мого життя – нази-
вати тебе моїм першим учителем Біблії! Я пригадую ті роки у Німеччині з почуттям великої ні-
жності до тебе та інших місіонерів і військовослужбовців. І те, що ми залишаємося друзями та 
молитовними партнерами упродовж більше ніж 40 років, реально збагатило мене, як учня 
Ісуса!

Передмова Ріка Дейтона: «Ця збірка свідчень не являє собою повний огляд історії ані мого
життя, ані життя Делли. За все життя, особливо під час моїх поїздок до країн колишнього Радя-
нського Союзу, у нас назбиралося багато прикладів ходіння у вірі й чудових втручань нашого
Батька в наше життя. Деякі з них увійшли до цієї книги. Для неупередженої, відкритої людини
цих історій із нашого життєвого досвіду буде достатньо, щоб зрозуміти, що Ісус – це
Дорога, Правда та Життя. Наша мета – прославити Бога, розповідаючи про Його славну
доброту та благодать, щоб привести вас до підніжка хреста, де ви зможете взяти власний хрест
і також піти за Ним, а також підштовхнути або переконати вас стати сміливим свідком Ісуса,
незважаючи на труднощі та ціну. Тоді ви також зможете осягнути, що означає, коли вас «жи-
вить молитва, рухає пристрасть та захищає провидіння»! Гайда з нами до цієї пригоди віри!»
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Вступ: це видання є поєднанням Деллиного та мого свідчень, і, оскільки я усе ще 
вірю в те, що треба пропускати жінок уперед і практикую це, та оскільки моя дружи-
на не просто жінка – вона пані, ба більше: дуже особлива пані, – я розміщу її свідчен-
ня першим.

Ні, я не один! Я тут не один!

Свідчення Делли Дейтон

Коли я вперше почула пісню «Ні, я не один! Я тут не один!», то заплакала, і не через
те, що почувалася самотньою, але тому, що я знала – Бог був поруч зі мною впродовж
усього мого життя!

Моя мама померла, коли мені було чотири роки, але Бог потурбувався про мене,
помістивши мене під опіку моєї дивовижної тітоньки Емми. Вона була вдовою та ви-
ховувала власних дітей, а тепер ще й мала турбуватися про племінницю, яка стала си-
ротою. Вона могла би сказати: «Ні, я не зможу доглядати ще одну дитину!» Але вона
не зробила цього – вона прийняла мене і любила мене.

Коли мені було 13 років, мій тато з дядьком загинули у автомобільній аварії. Але
Бог був зі мною й тоді. Він подарував мені втіху, і я знала, що Він – мій люблячий,
небесний Батько.

У 15 років мій Батько зберіг мене від фізичної смерті. Упродовж тривалого часу я
нездужала та відвідувала лікаря у Міннесоті, де ми тоді жили, але він ніяк не міг з’ясу-
вати, що ж зі мною не так.

На той час ми переїхали до штату Айдахо, тому що мій двоюрідний брат Карл мав
іти на службу в армію та не хотів, щоб тітонька Емма та я залишалися одні на фермі.
Інший із моїх двоюрідних братів відвів мене до лікаря у Бойсе, який після першого
ж огляду запідозрив, що в мене за хвороба. Він призначив подальші обстеження, і це
допомогло йому встановити туберкульоз легень та нирок. Лікар сказав нам, що одна
нирка вже була повністю вражена і її треба було видаляти, та що туберкульозний про-
цес почався вже і на другій нирці. На той час я вже кашляла кров’ю через туберкульоз
легень, і постійно страждала від болю через туберкульоз нирок. Лікар сказав, що якби
хворобу не виявили зараз, то я би вже довго не прожила.

Моя мама померла від туберкульозу, а мій тато кілька років пролежав у лікарні з
туберкульозом, тож я мала причини для страху. Юним підлітком, знаходячись шість
місяців з туберкульозом у лікарні в місті Гудінг, далеко від сім’ї та друзів, я часто спі-
вала ці слова:

Приходить ніч, лишись зі мною Ти,
Вже темрява настала, будь зі мною,

Коли ніхто не може помогти,
Господь, Ти будь опорою міцною!

Я відчувала Його присутність, і Він втихомирював мої страхи і полегшував
самотність.

Коли мені було 17 років, Бог зберіг мене від вічної, духовної смерті!

Як я вже згадувала раніше, мене виростила моя тітонька Емма. Вона мала сильну 
віру в Бога і навчала мене також вірити в Нього та любити Його. Моєю найкращою 



3

подругою у старших класах була дочка служителя. Вона запросила мене ходити разом із
нею до церкви, а пізніше її батько, Кеннет Бекман, приходив до нас додому і навчав мене
Божому Слову. Саме тоді я покаялася та віддала своє життя Ісусові. Я була охрещена для
прощення моїх гріхів та народжена згори як нове творіння у Христі.

Коли мені було 20 років, Бог не дав мені зробити дуже поганий вибір. Буває так, що навіть
незважаючи на те, що ми – християни, ми не ставимося серйозно до Божих попереджень, і,
завдяки нашим рішенням, можемо врешті-решт отримати дуже серйозні наслідки.

Один юнак, який працював разом зі мною, почав запрошувати мене на побачення.
Я багато разів відмовляла йому, проте він не сприймав відповіді «ні». Отож, хоча я і
знала про небезпеку побачень з тим, хто має інші цінності та переконання, я врешті
здалася, думаючи, що якщо я погоджуся піти на побачення один раз, то він відчепить-
ся від мене. Але вийшло по-іншому. Натомість він став запрошувати мене все частіше
та частіше, і я зрозуміла, що йду на компроміси та не відвідую церковні заходи заради
того, щоб бути з ним.

Урешті-решт усе дійшло до того, що він запропонував мені вийти за нього заміж, і я вже
хотіла сказати «так», але все ще мала сумніви, чи вийде з цього щось добре. Багато хто з моїх
друзів-християн були занепокоєні через мої стосунки з цим юнаком, і вони благали мене
розірвати їх. Пам’ятаю, як багато разів я думала: «Для чого ви лізете не в свої справи?» Але
вони, зрештою, змогли мене переконати.

Попросивши декого з моїх найближчих друзів молитися зі мною, я набралася сміливості
сказати йому, що нічого із цього не вийде, бо він був алкоголіком та ще через те, що ми
мали дуже різні переконання. Він сказав мені: «Я б покинув пити, якби ти стала моєю дру-
жиною». Але Бог був там, підтримуючи моє рішення, і я сказала йому: «До побачення».

Я переконана, що коли ми робимо правильний вибір, Бог по-особливому благословляє
нас. Незабаром Він послав благочестивого молодого хлопця з штату Колорадо до біблій-
ного коледжу Бойсе і він прийшов до тієї церкви, яку я відвідувала. Щоб історія не була
надто довгою, скажу, що ми з Ріком одружилися потому через півтора року, і відтоді разом
служимо Господу.

Усі ми впродовж усього нашого життя проходимо через випробування та страждання, і я
можу вам засвідчити, що Бог в такі часи ЗАВЖДИ був поряд зі мною. Я так вдячна, що Він
ніколи не залишав мене наодинці долати ці тяжкі перешкоди. Він був зі мною, щоб втіша-
ти, направляти та захищати, а також загоювати рани та зцілювати хвороби, і щоб показува-
ти мені, що Він турбується про геть усе у моєму житті.

Я бачив страшні блискавиці, і грім навкруги гримів,
Тремтіло усе навколо, страх душу заполонив.

Спасителя голос чув я: «Сміливо борись, мій сину!
Самого тебе не покину, ніколи не будеш один!»

Ні, я не один! Я тут не один!
Він обіцяв, що не лишить, назвав Він мене своїм!»

Ні, я не один! Я тут не один!
Самого тебе не покину, ніколи не будеш один!»

Бог пообіцяв те ж саме і для вас. Якщо ви ще не зробили цього, то чому б вам не
прийняти Його любов та Його дорогоцінні обіцянки вже сьогодні? Він чекає на вас із
розкритими обіймами та ніколи не залишить вас самих.
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Дивися догори та ставай кращим!

Упродовж 10 років я розповідав свідчення Делли в українських школах, універ-
ситетах та церквах, а також у церквах і малих групах в Америці. Я люблю на за-
вершення її свідчення робити такий підсумок: «Одинока дівчина-підліток, яка ле-
жить на лікарняному ліжку, Делла втратила своїх маму, тата та дядька, свій дім, в
якому вона виросла, своїх друзів та своє здоров’я. І тепер вона не може бачитися
з єдиною рідною людиною – своєю тітонькою Еммою, оскільки туберкульозний
диспансер у Гудінгу знаходився за дві години їзди від її дому у Бойсе, а Емма не
мала власного авто. За таких обставин Делла мала вибір – вона могла дивитися на
все, що її оточувало, та сповнюватися гіркотою, або – дивитися вгору та ставати
кращою! Вона розмірковувала над словами цих величних гімнів, які вона вивчила
у маленькій сільській церкві у Міннесоті, та обрала дивитися вгору з піснею на
вустах. Тоді вона ще не могла знати, що через багато років її вибір буде надихати
людей в Україні та інших місцях. Її пісні також не залишили байдужими серця ін-
ших пацієнтів та медсестер у лікарні.

Коррі тен Боом – християнка, яка стала праведником народів світу, втратила бать-
ка під час виснажливого етапу до нацистського концтабору, втратила свою сестру 
Бетсі у Равенсбрюке, і сама жахливо та несправедливо страждала у цьому страшному 
місці. Однак вона, підсумовуючи свій досвід, написала:

Дивися навкруги – занепадеш духом!
Дивися всередину – засмутишся!

Дивися вгору – будеш благословенним!

Свідчення Ріка Дейтона

Роки дитинства

Я народився 8 листопада 1943 року у Лонгмонті, штат Колорадо. Усі свої юні роки я
прожив там зі своїми батьками, аж до закінчення школи навесні 1961 року. Мій батько
Герберт був теслею-підрядчиком, а моя мама, Мілдред, невтомно працювала вдома
домогосподаркою. Вони разом із моїми старшими братом та сестрами – Елінор, До-
ном та Мері Еліс – пережили тяжкі, скрутні роки Депресії, і тому докладали спільних
зусиль, щоб навчити мене старанно працювати та бути ощадливим. Зараз я іноді по-
мічаю, що я ощадливіший, ніж мої українські друзі, котрим вдається виживати, маю-
чи дуже невеличкі за американськими мірками, доходи.

Навчаючись у третьому чи четвертому класі, я був безтурботним хлопчиком, котро-
го більше цікавили ігри, аніж навчання, і тому не дивно, що я приносив додому табелі
із невисокими оцінками. Мої ж старші сестри та брат були відмінниками, тому не-
двозначно пояснили мені, що я ухиляюсь від своїх обов’язків і не можу кидати тінь на
сім’ю своїм недбалим ставленням до навчання. Я не був вундеркіндом, а тому мені
доводилося тяжче працювати, ніж моїм братові та сестрам, щоби отримати відмінні
оцінки, але непоступливість із їхнього боку справді примусила мене старанно навча-
тися, щоб підтримувати середній бал на рівні відмінних оцінок (хоча іноді трапляли-
ся і нижчі). А ще вони навчили мене брати на себе відповідальність за власні фінанси,
тому у дев’ять чи десять років я вже почав підробляти – улітку косив газони, а взимку
продавав різдвяні листівки сусідам. Улітку 1956 року, коли мені виповнилося 12 років,
я почав працювати з татом (приблизно через шість місяців після його жахливої ава-
рії). Він вручив мені лопату зі словами: «Оце ідіотська палиця – сам розберешся, яким
кінцем нею працювати». Того літа ми багато працювали з бетоном, тому я засипав у
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бетономішалку цемент, пісок та гравій, після чого штовхав цю бочку на колесах, май-
же доверху наповнену рідким бетоном, до форм. Тато навчив мене важливості важкої
праці, і я насправді вдячний йому за це! (Я також дуже радий, що Томас Едісон сказав,
що геній складається на 99 % із праці та поту, і лише на 1 % із натхнення!) 

Приклад мого тата

Нещодавно мені потрібно було підбадьорити наших партнерів у служінні в Украї-
ні, Джона та Ірину Мерфі, які переживали емоційні виснаження й травму через зраду
їхнього співробітника. Щоб надихнути їх, я навів приклад із життя свого тата. Ось
уривок із того, що я написав: «Я казав багатьом людям, що ще задовго до того, як мені
довелося побачити Джона Вейна у фільмі «Справжня мужність», я вже бачив справж-
ню мужність у моєму власному татові, особливо після тієї жахливої аварії, в якій йому
відірвало ліву руку та вирвало всю плоть з його лівої гомілки та ступні. Для чого я тобі
про це говорю? Тому що я бачив, як мій тато виявляв справжню мужність у фізичній
сфері, і я бачу, як ти й Ірина виявляєте справжню мужність у духовних битвах! Я мо-
люся, щоб ви могли віддати увесь ваш тягар Усемогутньому Богові, знаючи, що Він
бачить усе і відчуває біль ваших сердець, і щоб ви знову сфокусувалися на Його
мудрості, силі, любові та величі. Окрім того, я прошу друзів також молитися за вас».

Від атеїзму до Всемогутнього

На той час, коли мені виповнилося одинадцять, я оголосив себе атеїстом, сказавши:
«Я не вірю у Бога, бо я ніколи Його не бачив!» Мені було дуже просто отак залишити
Бога й зашкарубнути у запереченні Бога і Святого Письма, бо я хотів бути «справжнім
чоловіком». Моє спотворене уявлення про мужність, напевне, було пов’язане з тим
фактом, що багато чоловіків у моїй родині були переконаними еволюціоністами та
скептично ставилися до Біблії. Озираючись назад, я розумію, що моя заява про те, що
я не вірю в Бога, була викликана радше емоційними, а не інтелектуальними мотива-
ми. Проблема не у тому, що Бог не залишив нам ясних свідчень про Себе та про Своє
Слово. Основна проблема полягала у тому, що я знав – я грішник, але не хотів каяти-
ся. Якби я визнав реальність Бога та істину Його Слова, тоді мені треба було б визнати
проблему мого гріха та змінитися. Натомість я заперечив Його існування. Ісус точно
описав цю ситуацію, коли сказав: «…люди ж більше злюбили темряву, ніж сві-
тло, – лихі бо були їхні діла» (Івана 3:19, переклад І. Хоменка).

Я безмежно вдячний Богові, що Він визволив мене з тенет невірства. Він використав
мою маму (яка відправила мене до недільної школи та християнського табору). Він
також використав строгих, проте люблячих учителів, і потужного, вірного проповід-
ника Слова, щоб привести мене до Христа. Через них та драматичну відповідь на мою
першу гарячу молитву Святий Дух звинуватив мене в моєму гріху й привів мене до
Христової любові та Його прощення.

У січні 1956 року моєму татові у жахливій тракторній аварії повністю відірвало ліву
руку. Він працював далеко від міста і втратив так багато крові доти, доки його доправи-
ли до лікарні, що лікарі думали, що мають справу з трупом! Моя сім’я намагалася ого-
родити мене від тієї суворої реальності, що мій тато навряд чи доживе до ранку: рідні
розказали мені лише частину всієї історії. Мені сказали, що тато потрапив в аварію та
має зламану руку. Це мене не надто налякало, але пізніше ввечері я підслухав, як мої
родичі перешіптувалися, відтак був шокований, дізнавшись правду про його стан. Хоча
я й відкидав існування Бога, глибоко всередині свого серця я знав, що Він тут, тому став
щиро молитися, щоб Бог урятував татове життя, і глибоко в душі відчув упевненість,
що Бог тут і що Він почув мене. Татове одужання вразило всіх медичних працівників.
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Виписуючи мого тата з лікарні, його лікар сказав мамі: «Місіс Дейтон, я не маю
жодних пояснень щодо одужання вашого чоловіка!» Як таке могло трапитися?
Медицина не має цьому пояснення! Головна артерія, що веде від серця до його лівої
руки, була повністю розірвана. З наукової точки зору, це повинно викликати смерть
упродовж лише кількох хвилин. Як це можна пояснити? – Це зробив Бог! Бог вирі-
шив зберегти йому життя!

Бог відповідає на молитви! Він показав мені Себе і привів мене до Себе. 22 квітня 1956
року я прийшов до церкви і присвятив своє життя Ісусові. «Я вірю, що Ісус – це Христос,
Син живого Бога», – сповідував я та підкорився під Його керівництво згідно з біблійною
заповіддю: «Покайтесь … і нехай кожний з вас охриститься в ім’я Ісуса Христа на відпущен-
ня гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа» (Дії 2:38, переклад І. Хоменка).

Бог, якому я поклоняюся, не лише величний та могутній Творець усього сущо-
го, але Він також – Батько, який прощає та співчуває і який почув мою молитву у
хвилину мого розпачу, хоча я і заперечував Його існування. Через декілька років я
написав під час причастя оцей лист Ісусові:

«Дорогий Ісусе, я дорожу Тобою, тому що Ти взяв мене – одиноку, розгублену, роз-
чаровану, тривожну та грішну дитину – і спас Своєю дорогоцінною кров’ю та дав
мені смисл життя. Усе, ким я є, усе, чого досяг, і все, чого я коли-небудь досягну – усім
цим я завдячую Тобі! Я люблю Тебе! Рік».

У старших класах – під впливом однолітків

Хоча моє навернення і було вражаючим та щирим, упродовж навчання в старших
класах сатана схилив мене до поступового скочування в компроміси, використавши
вплив однолітків. Я все ще вірно відвідував церковні служіння та молодіжні зустрічі,
але п’ятничні та суботні вечори я проводив у компанії невіруючих.

Однак, посеред спокус та компромісів із компанією невіруючих приятелів, Святий
Дух осуджував мене та кликав до Його служіння. На гіркому досвіді я зрозумів, що
сидіти на двох стільцях водночас – не надто зручно, адже я не вписувався в жодну із
двох груп. Я не був достатньо зіпсований, щоб бути зіркою поганої компанії, і не був
достатньо відданий нашому Господу Ісусові, щоб бути таким, як ті, хто у своєму житті
слідує за Ісусом. У молодіжній групі нас було декілька таких, які намагалися підлови-
ти вчителя зі складними запитаннями (частенько ми при цьому перевіряли, наскільки
далеко можна зайти, але так, щоб нам нічого за це не було). Одного разу наш пастор,
Талмейдж Пейс, відповів: «Ніколи не ходіть туди, де вам було б соромно опинитися,
коли повернеться Ісус». Ця думка міцно засіла мені в голову. А ще пастор пропові-
дував про послання Ісуса до теплої церкви віровідступників у Лаодикії: «…Оце каже
Амінь, Свідок вірний і правдивий, початок Божого творива: Я знаю діла твої, що ти не
холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був! А що ти літеплий, і ні
гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з Своїх уст...» (Об’явлення 3:14–16,). Ця думка
позбавила мене спокою, може, тому, що це Дух Святий пік моє сумління. Я знав, що
не хочу, щоб Він мене «виплюнув»!

Свіжого, морозного вечора десь посередині мого останнього шкільного року Свя-
тий Дух повернув до мого серця впевненість. Це був вечір п’ятниці після гри в м’яч, в
якій я брав участь від підліткового клубу. Ревіла рок-музика, і я, озирнувшись довко-
ла, запитав себе: «Невже я хочу бути тут, коли прийде Ісус? Невже я хочу, щоб у той
час саме такі думки наповнювали мою голову?» Я вийшов на холодне нічне повітря,
пройшовся до вулиці та спинився, мовчки роздивляючись своє життя та мого Творця
у зоряній величі Його творіння наді мною та навколо мене. Всього за пів кварталу по-
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заду від мене знаходився підлітковий клуб, де жоден із моїх так званих «друзів» навіть 
не помітив моєї відсутності. За квартал праворуч від мене була будівля нашої церкви. 
Ці дві будівлі символізували для мене вибір, перед яким я стояв. Я знав, що не можу 
далі йти широкою дорогою та називати себе християнином. Я не розповідав брудних 
історій, але сміявся, коли чув їх. Ісус сказав: «Блаженні чисті серцем, бо вони побачать 
Бога». Я хотів побачити Бога, який працює у моєму житті! Тієї ночі я заново при-
святив своє життя нашому Господу Ісусові Христу! Я вирішив, що Він для мене 
цінніший, аніж так звані «друзі» та «розваги» разом із дурістю, що їх супроводжує. 
Я подумав: «Я, не маючи жодних на те причин, соромився Ісуса! Тоді як Він має безліч 
причин, щоб соромитися мене». Я вирішив почати розповідати про Ісуса своїм «дру-
зям». Відгукнулися лише декотрі, а решта відкинули та стали уникати мене. Хлопець, 
якого я вважав найкращим другом, не захотів більше мати зі мною нічого спільного.

Рон Сміт виявився тим другом, який слухав мене. Одного дня, коли ми полювали 
на качок, я, запинаючись, розповідав йому все, що міг, про моє життя з Ісусом, а він 
слухав та роздумував. А під час весняного євангелізаційного служіння у нашій церкві, 
коли співали закличну пісню, Рон вийшов до кафедри, щоб присвятити своє життя 
Ісусові, і його дружина, крихітка Джуді, вибігла слідом за ним. Овва! Я думав, що моє 
серце вискочить із грудей! Це було найсильніше переживання в моєму житті! Відтоді 
я «підсів» на свідчення про Ісуса, і це та залежність, від якої я не збираюся звільнятися!

Окрім того, євангелістом на цій весняній євангелізації 1961 року був Кеннет Бекман, 
президент Біблійного коледжу в місті Бойсе. Його проповіді торкалися мого серця та 
глибоко вразили мене як своєю щирістю, так і ерудицією. До чого Бог закликав мене 
у моєму житті? Через кілька тижнів я мав закінчити навчання у старших класах і не 
мав жодних планів щодо того, куди рухатись далі. Одного вечора, коли я виходив із 
зібрання, пастор Талмейдж Пейдж запитав мене, чи не збираюся я вступати до біблій-
ного коледжу. Я відповів, до не знаю, але насіння було посіяне. Пізніше я попросив 
його дати мені інформацію про біблійні коледжі, які б він порадив. Найбільше мене 
приваблював коледж у місті Бойсе. Я вступив до нього, і та церква, що спонсорува-
ла Біблійний коледж Бойсе, стала місцем, де Бог помістив Деллу Лу Кулі, яка чекала 
на мене. Він так влаштував, що моя зустріч із нею увечері відбулася першої неділі  
семестру. Та ж сама церква стала місцем, де ми одружилися менше ніж через півтора 
року (і Кеннет Бекман вінчав нас). 14 грудня 2020 року ми відсвяткували нашу 58-му 
річницю – і наша любов одне до одного все ще продовжує зростати!

Під захистом Провидіння

Прокрадаючись через ліс під зоряним небом

Улітку 1961 року, до мого від’їзду в Бойсе, я з моїми батьками та з братом Доном 
і його сім’єю були у гористій місцевості штату Вайомінг поблизу долини Джексон 
Хоул. Чудового ранку мій тато висадив мене біля траси та дав завдання дістатися до 
струмка, в якому ми збиралися ловити рибу, та починати рибалити вище за течією. 
Дон повинен був розпочати рибалити ще вище, а тато збирався їхати до мосту та ри-
балити нижче за течією. Таким чином, ми би мали зустрітися біля струмка та разом 
дістатися до мосту, де тато залишить машину. План був хорошим, але карта – пога-
ною (або щось інше заплутало нас)!

Я довго йшов через дрімучий ліс і мені навіть пощастило побачити стадо лосів на 
своєму шляху. Коли ж я нарешті дійшов до «нашого струмка» та закинув вудку до 
води, риболовля виявилася чудовою! Однак, коли я врешті дійшов до «нашого мосту», 
там не було ані Дона, ані тата! (Насправді я дійшов до іншого струмка, а не до того, 
де вони рибалили.) І терпляче чекав, аж поки на мості, де я думав, що ми маємо зу-
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стрітися, не стемніло, після чого вирішив іти вздовж дороги від моста назад до голов-
ної траси. Погода була пречудовою, небеса були величним, усіяним зорями екраном, 
що відображав славу Божу в Його творінні. Я маю хороше відчуття напрямку (дякую 
Тобі, Господи!), відтак зміг визначити північ за зорями. Дорога вела мене на північний 
схід, а я знав, що наш табір біля перехрестя Моран був на північному заході, але ви-
рішив, що буде розумніше та швидше триматися дороги, а не йти навпростець через 
темні буреломи та пробиратися через заболочені місцевості. Мені також подумало-
ся, що тишина красивого вечора, яка являла Божу славу через Його творіння, була 
прекрасною можливістю поклонятися моєму неймовірному Творцю та молитися про 
Його допомогу. (Між іншим, коли я описував цю історію, то увімкнув радіо на одну із 
моїх улюблених християнських радіостанцій, і там звучала пісня приблизно з такими 
словами: «Оскільки я знаю, хто Він, я буду сміливим! Я не злякаюсь!» Як вам здається, 
хіба ж це просто випадковість?) Єдине, що мене непокоїло впродовж дороги до траси, 
це мій повний мішок форелі – адже ведмеді також люблять рибу! Чи не привабить 
запах риби ведмедя? Зустріч із ним була б для мене небезпечною, тож я вирішив, що 
якщо помічу ведмедя, який крадеться за мною, то кину мішок із рибою і побіжу. Чи 
думав я про те, що ведмідь може напасти на мене ще до того, як я помічу його присут-
ність? Я не пригадую, але я точно пам’ятаю, що я тяжко працював, щоб дістатися до 
цього струмка та щоб спіймати цю форель, і мені дуже не хотілося її віддавати! (Я ще 
й почистив її біля струмка!) Чи захищало мене Провидіння? Як вам здається?

Невдовзі після того, як я вийшов на трасу та повернув на захід, біля мене на високій 
швидкості промчала машина на кшталт хот-рода, різко зупинилася, що її передок 
опустився, а задня частина підскочила! Потім водій здав назад. З машини вискочили 
двоє молодих хлопців. Дізнавшись, як мене звати, вони сказали, що мене розшукує 
група людей та запропонували поїхати з ними. Я погодився, хоча це, можливо, була 
найнебезпечніша частина моєї подорожі! Чому? Вони поверталися до свого табору 
після вечірки, і це було вже після другої години ночі. (А як ви, напевно, знаєте, після 
опівночі не буває нічого хорошого!) Утім я беру свої слова назад: вони підвезли мене 
до табору і врятували мене від близько семи миль дороги, адже я був повністю вис-
нажений. Моя сім’я була дуже щаслива бачити мене живим та неушкодженим, а я, 
своєю чергою, радів, що мене не сварять за те, що я йшов сам. Слава Богові! І знову я 
кажу: слава Богові!

Я міг би навести ще кілька прикладів, коли Провидіння захищало мене у підлітко-
вому віці. Я ухвалював нерозумні рішення і робив дурниці, але вижив, щоб розповісти 
про це. Наразі поставлю крапку.

Моя данина Біблійному коледжу Бойсе

Друзі, якщо ви шукаєте більшої мети та гостріших почуттів, аніж ходити з Ца-
рем всесвіту та розповідати про Ісуса іншим, тоді ви на шляху, який веде в нікуди!

Я був одним із тих юнаків, які приїхали на один рік до Біблійного коледжу Бойсе для 
того, щоб закласти біблійну основу для свого життя, але через два місяці я вже знав, що 
зростання у пізнанні Бога та проповідь і свідчення іншим про Ісуса – це моє життя. На 
молодіжних зустрічах у церкві та заходах коледжу ми часто співали: «Ти ніколи мені 
про Нього не казав… Ти стрічав мене кожного дня, ти знав, що я збився зі шляху, але 
ти ніколи не говорив мені про Нього». Яка переконлива та мотивувальна пісня! Однак 
я ще не усвідомлював, наскільки переконлива та мотивувальна, допоки не повернувся 
до Лонгмонту після першого року навчання у коледжі та не дізнався, що Ерл Колб та 
Джоні Волкер недавно загинули разом під час аварії із мотоциклом. Ці двоє хлопців 
навчалися зі мною в одній школі, разом зі мною її закінчили, і я ніколи не говорив про 
Нього ні одному із них!.. Я присягнувся, що такого більше ніколи не трапиться!
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Коли я повернувся до біблійного коледжу на другий рік навчання, студентів із 
Лонгмонта було вже четверо, а пізніше стало п’ятеро. Чому? Тому що існують речі, 
занадто хороші для того, щоб мати їх лише для себе, і я поділився у нашій молодіжній 
групі своїми переживаннями щодо пізнання й навчання Божого Слова в коледжі. Я 
розповідав їм, що цей процес для мене був настільки ж крутим, як колись у літньому 
біблійному таборі, лише більше роботи з навчанням.

Моя данина друзям та Всесвітньому Інституту Англійської Мови

Я хочу віддати належне своїм друзям, Дікові та Модін Аді, засновникам Всесвітньо-
го Інституту Англійської Мови, котрий Бог використав, щоб досягнути багатьох лю-
дей у 200 країнах по всьому світові, через поєднання вивчення англійської мови та 
Біблії на заочних курсах. У одній із своїх статей Дік написав:

«У 1985 році газета Times Reporter міста Нью-Філадельфії в штаті Огайо повідомила, 
що група з 400 людей зібралася навколо муніципального басейну у Новому Орлеані, 
щоб відсвяткувати перше літо за історію, упродовж якого ніхто не потонув у міських 
басейнах. Серед натовпу, який зібрався, було 200 рятувальників. Коли вечірка закін-
чилася та четверо чергових рятувальників чистили басейна, вони виявили у глибшій 
його частині одягнене тіло 31-річного Джерома Муді. Він потонув, оточений ряту-
вальниками, які святкували свій успішний сезон».

«Не робімо таких же помилок, ігноруючи людей, що тонуть у гріху та дозволя-
ючи їм гинути, поки ми святкуємо власні успіхи».

Мета життя

Чи ви можете уявити, який би вплив на наші сім’ї, співробітників, церкви та сусідів 
справило бачення, коли б кожен із нас визначив для себе таку мету життя, як у апосто-
ла Павла? Вона ясно виражена у Посланні до колосян 1:27–29:

«Що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а 
вона Христос у вас, надія слави! Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині й 
навчаючи кожну людину всякої мудрости, щоб учинити кожну людину досконалою 
в Христі. У тому й працюю я, борючися силою Його, яка сильно діє в мені».

У нашій вітальні над телевізором висить картина, на якій зображено стару, потерту 
Біблію. (Для ілюстрації пріоритетів.) Вона нагадує нам про життєву необхідність що-
денно дякувати Богові за наш необмежений доступ до Біблії та молитися за перекла-
дачів Біблії, які наполегливо працюють для того, щоб ми мали кожною мовою доступ-
ну повну Біблію до 2025 року. Чи не хочете ви приєднатися до нас у нашій молитві та 
подяці? Отож запрошую вас до роздумів над цими натхненними рядками про Біблію:

«Багато років тому я переступив поріг дивовижного храму, що зветься Біблією. Я 
увійшов до портика Буття, пройшов через мистецьку галерею Старого Завіту, де на 
стінах були картини з Ноєм, Авраамом, Мойсеєм, Йосипом, Ісааком та Даниїлом. У 
музичній кімнаті Псалмів дух понісся по клавішам природи та провів від сумного сто-
гону й плачу пророка Єремії до величного, запального звучання Ісаії. Кожна сопілка і 
кожна труба у величному Божому органі природи відгукнулась на милозвучну арфу 
Давида, солодкого співака Ізраїля. Я увійшов до каплички Екклезіяста, де було чути 
голос проповідника, і до оранжереї Шарон, де солодкий та духмяний аромат лілеї до-
лин наповнив та наситив запахами моє життя. Я потрапив до ділового офісу Припо-
вістей, а потім – до обсерваторії пророків, де я побачив телескопи різних розмірів. Де-
які з яких були сфокусовані на далеких подіях, але всі сконцентровані на яскравій 
ранковій зорі, що сходила для нашого спасіння над залитими місячним сяйвом 
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пагорбами Юдеї. Я увійшов до приймальні Царя царів та зміг побачити Його славу
з точки зору Матвія, Марка, Луки та Івана. Потім я пройшов до Дії святих апостолів,
де Святий Дух звершував Свою роботу з формування новонародженої церкви, а по-
тім – до кімнати листування, де сиділи Павло, Петро, Яків, Іван та Юда, готуючи свої
послання. Я вступив до тронної зали Об’явлення, де все сяяло блискучими перлами, і
побачив видіння Царя, що в Своїй славі сидів на троні, і я скрикнув: «Усе проголошує
славу імені Ісуса. Нехай ангели впадуть перед Ним, принесіть царську діадему та по-
ставте Його Господом усього!»

Стажування

Улітку 1964 року, після завершення мого третього року навчання у коледжі, ми по-
їхали до містечка Дансмюр у штаті Каліфорнія на літнє стажування під керівництвом
Джеймса Велдона, який закінчив цей же коледж близько десяти років тому. Це була
важлива стадія моєї підготовки до майбутнього служіння. Ми обоє отримали кіль-
ка важливих уроків, і це стало початком нашої довготривалої дружби. Зараз Джим
Велдон – частково на пенсії та живе в західній частині штату Вашингтон, де він про-
довжує служити старійшиною церкви місіонерського спрямування у Ванкувері, штат
Вашингтон. Завдяки йому мене багато разів запрошували проповідувати у цій кон-
грегації. Джим також був мером Якольта, маленького містечка поблизу Ванкувера.
Кілька років тому я попросив його написати рецензію на мою (нашу) книжку «Чи
є помилки у Біблії?» (я кажу «нашу» тому, що всі мої трактати, буклети, книжки та
молитовні листи не існували б без Делли та нашої доньки Сенді, яка є нашим офіс-ме-
неджером). Джим написав: «Що стосується точності Писання, то це видатна праця у
славу нашого Господа».

Божий заклик для мого життя

Наразі я повинен повернутися назад, щоб пояснити, що Божий заклик до мого жит-
тя насправді відбувся набагато раніше, аніж моє навернення у 12 років, чи коли у
старших класах я заново посвятив моє серце та моє життя Ісусові холодним, ясним
зимовим вечором. Ще до мого навернення, коли я був маленьким хлопчиком на уро-
ці недільної школи, мене відвідала думка, яка мені запам’яталася: «Якщо це справді
правда, тоді найкраще, що я можу зробити з моїм життям, це стати місіонером!»
Звідки вона могла б з’явитися? Чи я дуже наївний, коли вірю, що Дух Святий посіяв її
у моє серце через Своє Слово?

Служіння у християнському дитячому будинку

Коли ми повернулися до Бойсе після літнього стажування у Дансмюрі, то дізналися,
що для християнського дитячого будинку терміново потрібні прийомні батьки. Ті ж
самі старійшини, що наглядали за біблійним коледжем, також опікувалися християн-
ським дитячим будинком, бо їх спонсорувало одне і те ж зібрання. Упродовж нашої
зустрічі зі старійшинами, присвяченій звіту про наше літнє стажування, ми запропо-
нували свою допомогу у християнському дитячому будинку. Нам було лячно брати
на себе таку відповідальність, тому що ми ще не мали досвіду виховання дітей, але
ми сказали, що зробимо все, що зможемо, щоб покрити цю потребу, аж доки вони не
зможуть знайти постійних прийомних батьків. Вони пристали на нашу пропозицію, і
тому зненацька молода одружена пара з лише півторарічним досвідом подружнього
життя стала батьками для семи непересічних хлопців віком від трьох до шістнадцяти
років. Насправді ми поводилися більше як старші брат та сестра, аніж як їхні батьки.
Я любив боротися з ними на галявині, аж поки вони не зрозуміли, що можуть подола-
ти мене, заваливши на землю і всівшись на мене, якщо вони домовляться та наскочать
на мене всі одночасно!
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Неймовірна й особлива відповідь на молитву

Упродовж другого семестру мого останнього року навчання у біблійному коледжі
Бойсе зі мною трапилося те ж саме, що і під час останнього року навчання у школі:
скоро закінчувалося моє навчання, але я не мав жодного плану, що робити після ви-
пуску. Я знав, що хочу бути місіонером, але де? Одного дня мене осінила думка: 
Делла розповідала мені, що завжди хотіла поїхати до Швейцарії, але на знала, для 
чого. Отож, коли ми після уроків говорили на цю тему та молились, я сказав: «Ти 
хотіла поїхати до Швейцарії, але не знала, для чого. Я хочу бути місіонером, але не 
знаю, де. Бог з’єднав нас, щоб ми йшли по життю разом, тож, можливо, нам варто 
молитися і про це!» Так ми й вчинили, просячи у Нього ясності та керівництва.

У середу ввечері ми разом з нашими сімома хлопчаками та іншими з християн-
ського дитячого будинку зібралися у церкві на молитовне зібрання. Все було як завж-
ди – спочатку всі збиралися на верхньому поверсі у залі для зібрань, щоб проспівати
одну-дві пісні та послухати місіонерський звіт перед тим, як розділитися на маленькі
групи для молитви. Цього вечора Хейзел Скотт, кухар із гуртожитку коледжу пред-
ставив «Альпійський заклик», який був закликом до служіння у альпійських країнах –
Швейцарії, Австрії та південній Німеччині. Автором місіонерського звіту був місіо-
нер, про якого ми ніколи раніше не чули, Ед Фаус, який був німецьким радіоведучим
із Франкфурта. Він у своєму звіті говорив, що отримував відгуки із альпійських регіо-
нів, але не мав достатньо часу для служіння там. Це послужило для нього мотивацією,
щоб випустити «Альпійський заклик». З відкритим ротом ми повернулися один до
одного з німим запитанням у очах: «Чи ж не про це ми щойно молилися?» Хіба нам
треба було просити у Бога ще більшої ясності? По волі провидіння у нашому коледжі
якраз виступав Гарольд Фаулер, випускник Біблійного коледжу міста Озарка, місіо-
нер з Італії. Він переконливо пояснив нам, що Європа – це безперечно поле для місіо-
нерської діяльності, зрештою й моє власне коротеньке дослідження щодо Швейцарії
переконало мене, що там була потреба у біблійних христоцентричних церквах та у
місіонерському служінні.

Ми говорили та молилися про те, якими мають бути наші наступні кроки, і тут нас
осінило, що Біблійний коледж Озарка спеціалізується на навчанні місіонерів. Отож я
написав листа до Біблійного коледжу Озарка із запитанням, чи не могли б вони допо-
могти нам підготуватися до поїздки у Швейцарію в якості місіонерів, розповівши про
«Альпійський заклик». Я отримав відповідь від Пола Батлера, який одночасно був і
реєстратором і професором коледжу. Він писав: «Бог у Своєму провидінні веде вас на
це поле! Ед Фаус у наступному семестрі буде нашим професором місіології!» Оце так!

Жахлива розлука

Наша подорож із Бойсе до Джопліна в штаті Міссурі, щоб стати студентами Біблій-
ного коледжу Озарка, – це окрема історія. Постійні прийомні батьки для «наших»
семи хлопців мали приїхати в Бойсе в липні 1965 року. Ми завантажили для переїзду
свої пожитки до нашого старенького автомобіля та двоколісного причепа. Того літ-
нього липневого ранку ми виїхали з довгої алеї християнського дитячого будинку, і
це була найважча розлука, яку нам довелося пережити в нашому житті… У мене ще
й досі навертаються на очі сльози та здушує горло, коли я це згадую. Наші хлопчаки
бігли поряд із авто, благаючи: «Не залишайте нас! Будь ласка, не залишайте нас!»
Лишенько! Ми знали, що повинні їхати, але вони не могли цього зрозуміти.

У Біблійному коледжі Озарка Делла і я під керівництвом Дона ДеВельта вивчали
письменницьку майстерність, і, виконуючи одне із завдань, я написав оповідання про
поїздку до Джопліна під назвою «Що більше неприємностей, то більше благодаті».



12

Що більше неприємностей, то більше благодаті

Щоб приїхати до Біблійного коледжу Озарка, нам із дружиною довелося подолати 
близько 2000 миль, що стало серйозним випробуванням для нашого терпіння, але в 
результаті сильно зміцнило нашу віру в те, що Бог особисто піклується про наші про-
блеми. Я щиро сподіваюсь, що нам більше ніколи не доведеться пережити подорож, 
подібну до тієї, однак радію оновленню нашої довіри до Божої турботи, яке ми набу-
ли через цей досвід. Наша машина з причепом стали для нас безкінечним джерелом 
переживань, але для кожного пережитого нами випробування Бог приготував ще-
дру міру благодаті.

Візьмемо, до прикладу, наші шини. Вони були під величезним тиском, тому що наш 
причіп був перевантаженим, та й машина забита до стелі. Одна із шин нашого при-
чепа та дві шини авто лопнули (я б навіть сказав – вибухнули) на під’їзді до штату 
Колорадо. Беручи до уваги те, як ми були завантажені, та яким чином лопнула кожна 
із шин, те, що ми не втратили ані нашого життя, ані майна, ба навіть шин, видається 
чудом Божої благодаті! Так, це правда, що ми не втратили жодної шини, а понад те – 
отримали ще одну! У Ламарі, в Колорадо, ми спинилися в гостях у християнського 
подружжя, містера та місіс Джайлз Стронг. Брат Стронг дав нам чотири шини, щоб 
замінити ті три, що лопнули. Подяка Богові, від якого походять усі благословення! 
(Ми були знайомі з містером та місіс Стронг із часів служіння в християнському ди-
тячому будинку.)

Наш вантаж був настільки важким, що коли ми проїжджали штат Юта, вийшла з ладу 
друга передача нашого авто. Ми користувалися високою та низькою передачами, та-
ким чином доїхавши до Стімбот-Спрінгс у штаті Колорадо, де найняли механіка, який 
зміг роздобути коробку передач від старого Форда, яка, на його думку, мала б підійти 
до нашого авто, але для цього нам треба було зачекати, поки він випише її з іншого мі-
ста. Через три чи чотири дні він вигукнув з-під нашого авто: «Ой ні, вона не підходить! 
Не працюватиме!» Розчаровані? Звісно, що так, але не надовго. Бог знав, як зекономити 
нам 47 доларів за коробку передач, не рахуючи оплати за роботу механіка. У моєму рід-
ному місті Лонгмонті я зміг купити коробку передач за 3 долари, а чоловік моєї сестри 
допоміг її встановити. То це був випадок чи Провидіння – як ви вважаєте?

До того, як ми доїхали до Колорадо, 6 липня о 10-й вечора на автостраді Вайомінгу 
на зчіпному пристрої нашого причепа вирвалися болти. Я відчув ривок, поглянув у 
дзеркало заднього огляду та став свідком вогняного дощу іскор, що міг би скласти 
конкуренцію будь-якому шоу на День Незалежності. Потому був другий ривок, і я 
відчув нудотний страх внизу живота, бо знав – буксирний ланцюг не витримає. Прак-
тично все, що ми мали, було завантажено в наш причіп – і зараз єдиним, що його 
тримало, був маленький буксирний ланцюг. Але чи справді маленький буксирний 
ланцюг був тим, що тримало наш причіп? Я твердо вірю, що його тримала сила Все-
могутнього. Він знав, що ми не можемо собі дозволити замінити наш причіп та все, 
що було в ньому. Однак нам треба було заплатити 66 центів за кілька нових болтів та 
шайбу! Здається, Господь знав межі нашого бюджету! (Окрім того, ми були всього в 
200 метрах від станції техобслуговування, які так нечасто зустрічаються у безлюдних 
околицях Вайомінгу – і я потрапив на СТО якраз перед тим, як вони збиралися зачи-
нитися та йти додому.) Як вам здається, хіба все це було звичайним збігом обставин?

Я навів лише декілька із багатьох прикладів Божої благодаті, яка була виявлена до 
нас упродовж нашого переїзду з Бойсе до Джопліна (де знаходився Біблійний коледж 
Озарка). З цих реальних виявів Божого піклування ми засвоїли велику істину, що Го-
сподь переймається кожною деталлю нашого життя і робить те, що є найкраще для 
нас. Це дає Його батьківському серцю радість і прославляє Його. 
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«І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допо-
магає на добре. Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу 
Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами» (Римлян 8:28–29).

Поради Еда Фауса

У Біблійному коледжі Озарка ми отримали серйозну підготовку до практичного 
служіння, а також важливі та корисні поради від Еда Фауса. Ось дві найважливіші 
із них:

1. Життєво важливо до того, як їхати за кордон, отримати досвід місіонерського 
служіння тут, у Сполучених Штатах. Бог відкрив перед нами двері для служіння у 
церкві Норвел Парк у містечку Юджині, штат Орегон. Упродовж чотирьох років я 
проповідував у місцевій церкві, яка за рік до нашого приїзду пережила розділення, 
у результаті чого їхні проповідник та обидва старійшини пішли у відставку. У гур-
тожитку місцевого університету я також отримав багатий практичний досвід роботи 
зі студентами із Європи, яким властиве скептичне ставлення до свідчення. За чотири 
роки нашого перебування в Юджині ми також отримали від Бога дивовижні пода-
рунки – нашого біологічного сина, Рендала Троя, та прийомну доньку, Сандру Джой. 
Також упродовж цього життєво важливого періоду ми змогли підготувати до початку 
роботи Альпійську Християнську Місію, найняти хороших співробітників, а ще – за-
ручитися фінансовою та молитовною підтримкою наших потреб у цьому служінні.

2. Також Ед попередив нас, що можливо ми не зможемо жити у Швейцарії, але зможемо 
поселитися у південній Німеччині та їздити до Швейцарії. Його порада була влучною.

«Альпійська християнська місія»

Швейцарці люблять, коли туристи приїжджають побачити їхню прекрасну країну, 
витрачають свої гроші та їдуть геть. Вони не люблять мігрантів. Отож, під наглядом 
ради старійшин (тієї ж самої, що і в християнському дитячому будинку) ми впродовж 
семи років несли місіонерське служіння в «Альпійській християнській місії», живучи 
у південній Німеччині та періодично відвідуючи Швейцарію та Австрію. Одні з на-
ших найвизначніших спогадів – це навернення Гельмута та Розі Соннтагів, служіння 
християнської кав’ярні та Боже втручання, що захистило нас від лобового зіткнення 
на автошляху.

Навернення Гельмута та Розі

Я познайомився з Гельмутом у потязі до Ротенбурга на Таубері, влітку 1971 року, 
через дев’ять чи десять місяців після нашого приїзду до Німеччини. Ми мали приват-
ного репетитора німецької мови, але я ще записався на поглиблений курс німецької 
мови в Інституті Ґете у Ротенбурзі. Провівши тиждень вдома, я повертався назад до 
Ротенбурга, де мав провести кілька наступних тижнів, занурившись у вивчення ні-
мецької мови. Зайшовши до потяга, я подумав: «Овва! Вагон кращий, ніж був раніше!» 
Я був настільки наївним, що не зрозумів, що знаходжусь у першому класі того самого 
потяга. Я зайшов у красиве купе, де сидів молодий бізнесмен шикарної зовнішності, 
познайомившись із яким я спробував розмовляти з ним ламаною німецькою. Коли він 
відвернувся, я записав його ім’я на своїй долоні, і коли пізніше дізнався, що він живе 
у Кірхгаймі, то записав також на своїй долоні і це (а пізніше переписав це на папір). 
З нашого обмеженого спілкування мені здалося, що він був відкритий для того, щоб 
говорити про Біблію, Ісуса та духовні питання.
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Пізніше, після закінчення мого курсу в Інституті Ґете, завершуючи переклад німець-
кою «Візуалізованого вивчення Біблії», я написав Гельмутові листа із запитанням, чи 
його цікавлять зустрічі з вивчення Біблії. Я знав, що не варто дуже сподіватися, бо я 
не мав повної адреси. Окрім того, що я не знав, ані його вулиці, ані номера телефону, 
я також не знав його поштовий індекс, понад те, я ще не знав, що у Німеччині біль-
ше ніж один Кірхгайм! Його місто називалося Кірхгайм-унтер-Тек. Дивовижно, адже 
лист таки дійшов до нього, Гельмут відповів ствердно та дав нам повну контактну 
інформацію! (Я написав «дивовижно» тому, що як ви, напевне, знаєте, люди в Німеч-
чині технічно грамотні та прискіпливі до деталей.) Дивує, чому пошта не повернула 
мені листа з поміткою «неповна адреса»! Я не маю сумнівів, що Бог особисто влашту-
вав цю «випадкову» зустріч із Гельмутом у потязі завдяки моєму наївному невігластву, 
та що Він підштовхнув працівника пошти знайти та заповнити пропущені частини 
адреси на моєму листі!

Коли ми зустрілися з Гельмутом, Розі та їхніми двома маленькими синочками, ми 
дізналися, що вони належать до державної «євангелічної» церкви, були «хрещені» у 
дитинстві, коли у них ніхто не питав, чи вони цього хочуть, та були виховані в тради-
ційному релігійному дусі. Однак їх не задовольняло номінальне традиційне християн-
ство, вони шукали вивчення Божого Слова та хотіли знати Бога особисто. Через свою 
відкритість до вивчення Біблії вони майже погодилися проводити вивчення зі Свідка-
ми Єгови. Однак вони до того ж були досить проникливими, щоб побачити серйозні 
проблеми у доктринах, яких їх навчали, та ставили багато питань. Коли я показав їм 
відповіді безпосередньо із Божого Слова, це задовольнило їх спрагу, відтак вони запита-
ли: «А що ж нам робити із оцим?» – і показали журнали та книжку, які їм дали Свідки 
Єгови. Коли я вказав їм на камін, вони посміхнулися та кивнули на знак згоди.

Гельмут та Розі припинили вивчення Біблії з представниками «Вартової башти» та 
продовжили пізнання Божого Слова з нами, а пізніше довірилися Господу Ісусові в 
своєму спасінні. Вони відгукнулися на ясну відповідь, яку Петро дав тим, хто у своєму 
розкаянні вигукнули: «Що ж ми маємо робити, мужі-браття?» «Покайтеся, і нехай 
же охриститься кожен із вас у Ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара 
Духа Святого ви приймете!» (Дії 2:38).

Спочатку вони приїжджали, щоб зустрічатися з нами, до Гехінгема, та витрачали на 
дорогу більше години на авто. Однак скоро вони помітили, що недалеко від їхнього 
дому була церковна будівля із вивіскою «Вільна євангелічна церква». Це було неза-
лежне зібрання, вільне від підпорядкування, державних грошей та урядового контр-
олю. Вони вирішили відвідати його, побачивши там громаду гарячих, присвячених, 
христоцентричних людей, які довіряли Біблії. Провидіння? Як ви думаєте? Чи Батько, 
який знає кількість волосин на наших головах, турбується про духовне зростання Сво-
їх дітей? Вони залишилися там, зросли у своїй вірі, почали допомагати у церковних 
справах і, врешті-решт, Гельмута висвятили на старійшину – слава Богові! Гельмут та 
Розі також навчили своїх хлопчиків знати, любити і слухатися Бога. Слава Богові!

Служіння християнської кав’ярні

Інші важливі й трепетні спогади про наше служіння у Німеччині пов’язані з амери-
канськими військовими базами поблизу Гайльбронна та Штутгарта. Гай Мейфілд, вій-
ськовий капелан у відставці, відкрив для мене двері служіння для сімей військових – і 
Бог проштовхнув мене у ці двері. Спершу я відмовлявся брати участь у служінні аме-
риканцям, тому що метою нашої місіонерської діяльності були німецькомовні меш-
канці альпійських регіонів. Але коли Гай сказав мені: «Ріку, тут у Гайльбронні є група 
з дванадцяти військових, які бажають вивчати Біблію на рівні коледжу, і якщо ти не 
будеш навчати їх, то ніхто цього не зробить!» – я пішов. Та хоча спочатку я і пішов 
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неохоче, Бог відчиняв одні двері за іншими, що привело до створення на військовій 
базі християнської кав’ярні. Дух Божий використовував християнську кав’ярню, щоб 
досягнути життів багатьох людей та змінити їх. Деякі з них вирішили скористатися 
своїми військовими пільгами на освіту, щоб вступити до біблійних коледжів та навча-
тися християнському служінню. Рух «Людей Ісуса» на початку 1970-х в Америці на-
бирав силу, і його вплив поширився на американський військовий персонал у Європі. 
Новонавернені знаходили свободу від усіх видів своїх гріхів, зокрема від наркотичної 
залежності. Алкоголь, порнографія, азартні ігри та збочена музика також викликають 
залежність, і навернені усвідомлювали цю небезпеку.

Віруючі розпалюють вогнища

Одного разу група новонавернених зібралася для того, щоб розкласти вогнище для 
спалення своїх записів збоченої музики після того, як вони прочитали Дії 19:18–20, 
де говориться: «І багато-хто з тих, що ввірували, приходили, визнаваючи та відкриваючи 
вчинки свої. І багато-хто з тих, що займалися чарами, позносили книги свої та й перед усіма 
попалили. І злічили ціну їх, і вийшло на срібло п’ятдесят тисяч драхм. Так могуче росло та 
зміцнялося Божеє Слово!»

Хрещення

Деякі з хрещень теж були дуже незабутніми подіями, як, наприклад, той випадок, 
коли Клінт хрестив Джеффа у річці. Сильна течія підхопила Джеффа та потягнула 
його донизу. Я скочив до води та схопив Клінта за одну руку, тоді як Джефф чіпляв-
ся за другу. Ми разом з Клінтом витягли Джеффа на берег, він усміхнувся та сказав: 
«Якби я втопився – оце був би відхід до вічності!»

Іншим разом на пізньому вечірньому зібранні кілька хлопців присвятили свої жит-
тя Господу та були готові до того, щоб бути похованими з Христом у хрещенні. Ми 
негайно вирушили до місцевого парку, де були ставки, зайшли до холодної води та 
провели урочисте, сповнене радістю служіння хрещення. Пізніше, коли ми поверну-
лися до того ж парку вдень, то побачили, що це був брудний качиний ставок, і поду-
мали: «Ото гидота! Треба знайти краще місце для нічних хрещень!» Окрім того, вода 
у жовтні вже практично замерзла!

Дорогоцінні спогади

Дуже особливий спогад для нас із Деллою – це картина, як Джефф та Леон виходять 
із каплички на території військової бази, де ми щойно завершили богослужіння. Вони 
марширують, зчепившись руками у ліктях, та, фальшивлячи, горлають на весь голос: 
«Ісус – відповідь для сучасного світу». Правда завжди є правдою! Ісус і зараз залиша-
ється відповіддю! «Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той 
життя не побачить а гнів Божий на нім перебуває» (Івана 3:36).

Фанатик Ісуса?

Інший цікавий спогад – це те, що трапилося у моєму рідному штаті Колорадо, коли 
ми провідували двох братів, які прийшли до Христа через служіння християнської 
кав’ярні. Обоє вони отримали звільнення від героїнової залежності, і старший із них 
розповів нам, що коли він повернувся додому з військової служби, дехто з його давніх 
«друзів» намагалися знову повернути його до наркотиків. Коли він відмовився, вони 
запитали: «Ти що – фанатик Ісуса?» Він відповів: «Ні! Ісус не робить людей фанати-
ками! Він робить фанатиків людьми! Це те, що Він зробив зі мною!» Це було основою 
його свідчення, що вони також можуть бути звільненими та прощеними.
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Захист від лобового зіткнення

Одного недільного дня ми поверталися з недільного богослужіння додому і їхали 
вузькою дорогою на дві смуги, наш Батько зберіг нас від лобового зіткнення. Делла 
сиділа на передньому пасажирському сидінні, а ззаду була Діана та наші діти, Рендал 
та Сенді. Зненацька Діана скрикнула: «Обережно!» Тієї ж миті я побачив машину, що 
летіла по нашій смузі прямо на нас. Водій проїжджав поворот дороги, що вела вгору, 
та на повній швидкості нісся на нас. Я негайно крутнув кермо праворуч, і якраз учас-
но, щоб авто проїхало, лише злегка зачепивши бік нашої машини. Коли я з’їхав із ав-
тостради на бічну дорогу, у мене почали тремтіти руки, і ми всі дружно помолилися: 
«Дякуємо Тобі, Господи!»

Моє бічне дзеркало було розбитим, і на лівому передньому крилі нашої машини 
була фарба іншого кольору. Через кілька днів, коли показував нашу машину кіль-
ком військовим у християнській кав’ярні, я зауважив: «Думаю, що Бог послав ангела, 
щоб захистити нас». Крейг подивився на наше крило та промовив: «Схоже, цей 
ангел зламав руку!»

Тривала дружба

Упродовж нашого служіння у Німеччині наш Батько подарував нам дуже особливі, 
тривалі дружні стосунки. Одними із них стала дружба з Елом Сіннамоном, який го-
ворить, що я був його першим учителем Біблії. Він перебував на військовій базі біля 
Штутгарда, куди я приїжджав проводити навчання в біблійній групі. Інший солдат 
свідчив йому про Ісуса, і Ел був хрещений у біблійному таборі у Швейцарії. Зараз 
він служить пастором та вчителем у християнській церкві «Насліддя» у місті Еммет, 
штат Айдахо. Ел та Вал Сіннамони – це дорогоцінні друзі та молитовні партнери для 
Закордонного Служіння. За 25 років служіння у будівлі, що знаходиться поряд зі стар-
шою школою, Ел практично став молодіжним пастором для Еммета та його околиць.

Повернення до Бойсе

Улітку 1977 року ми повернулися до Америки, відзвітувалися перед церквами та 
придбали невеличкий будиночок у Бойсе, де упродовж 1977–1978 навчального року я 
мав служити професором місіології у Біблійному коледжі Бойсе. Того року в цей на-
вчальний заклад вступило п’ять нових студентів із нашої християнської кав’ярні. Цьо-
го ж року я прийняв служіння на неповний робочий день у церкві, яка підтримувала 
нас фінансово, а також тюремне служіння. Також я листувався з друзями з Німеччини 
(як німцями, так і американцями), та ще й був люблячим чоловіком і батьком. Мені 
варто було зрозуміти, що я – не супермен, відтак не зможу звалити на себе стільки 
всього. Я не міг ні на чому зосередитись! Я не виконував, як належно, своє служіння 
професора у біблійному коледжі, але наш милосердний Батько дав, щоб моя робота 
принесла деякі хороші плоди.

Служіння на два фронти

Ось уже більше 40 років, як я служу місіонером на двох напрямках – служіння для 
уже наявних церков та створення нових. Я склав перелік питань для тих, хто веде таку 
обширну роботу. Можливо, ви знайдете той шлях, який найбільш відповідає вашій 
особистості, та допоможе використовувати дані вам Божі дари.

1. Чи хочеться вам будувати сильні, щирі, тривалі стосунки у вашому житті?

- Хороші стосунки у вашій сім’ї
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- Добра дружба

- Хороші романтичні стосунки, що ведуть до хорошого шлюбу

- Хороші стосунки з Всевишнім Богом

2. Які із вищезгаданих стосунків ви вважаєте найбільш важливими? Чому?

3. Чи треба вам для побудови хороших стосунків спочатку виховати у собі хороший 
характер?

4. Чи треба вам самим бути хорошим другом, якщо ви хочете мати хороших друзів?

5. Чи вважаєте ви себе хорошою людиною? Чому так або ні?

6. Якими стандартами ви визначаєте, що є добро, а що – зло?

7. Якщо б ви сьогодні померли та постали перед Всемогутнім Богом, що б ви відпо-
віли Йому, якби Він запитав вас: «Чому Я повинен пустити тебе до раю?»

8. Якого стандарту добра дотримувався Ісус? Ісус сказав: «Будьте досконалі, як до-
сконалий Отець наш Небесний!» та «Ніхто не добрий, окрім одного – Бога!»

9. Чи порушували ви коли-небудь якусь із Божих заповідей? Брехали? Крали? Заз-
дрили? Згадували Боже ім’я марно? Якщо так та якщо ви не прощені, тоді чи знаєте 
ви, що ваша доля – це пекло, а не рай?

10. Може, ви хотіли б знати, як отримати прощення та силу жити повноцінним жит-
тям? Відповідаємо:

•  «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім» (Дії 16:31).

•  «Покайтесь, і нехай же охриститься кожен із вас у ім’я Ісуса Христа на від-
пущення гріхів, і дара Духа Святого ви приймете!» (Дії 2:38).

•  «Покайтесь же та наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами, 
щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього» (Дії 3:19–20а).

Тут є три заповіді та дві обіцянки – чи можете ви їх виділити у цих віршах?

Чи відповідь на молитву завжди означає «Так»?

У жовтні 1972 року у моєї сестри Мері Еліс виявили захворювання на рак, і вона пе-
ренесла обширну операцію з видалення з черевної порожнини пухлини розміром як 
футбольний м’яч. На той час ми жили у Німеччині, тому не могли побачитися з нею 
відразу після операції. Але ми запланували відпустку на грудень 1972 – січень 1973 
року, щоб прозвітувати церквам, які підтримували нас, та побути на Різдво з сім’єю 
у Колорадо. Мері Еліс з радістю повідомила нам, що все найважче вже позаду та що 
лікар упевнений, що він забрав усе! (Пухлину, а не її гроші.) 26 грудня ми поїхали, 
щоб прозвітувати перед багатьма церквами, але трохи пізніше у січні ми отримали 
жахливу новину, що рак знову повернувся і що Мері Еліс довелося пережити другу 
операцію, ще важчу за першу. Що трапилося?

Під час її огляду у січні лікар помітив невеликий вузлик (гулю) у неї на шиї. Він ска-
зав, що зараз немає про що переживати, але про всяк випадок йому треба це видали-
ти. Це мала бути невелика локальна операція, під місцевим знеболенням. Однак коли 
хірург розрізав це місце, то побачив, що рак поширився на її лімфатичні вузли, тому 
«маленька локальна процедура» перетворилася на операцію тривалістю в 2,5 години. 
Мері Еліс розповіла нам, що знеболення перестало діяти через пів години, тому вона 
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відчувала кожен розріз упродовж наступних двох годин. Лікар робив усе можливе, 
щоб видалити всі пухлини, але після 2,5 годин він зрозумів, що продовження операції 
буде лише тортурами для його пацієнтки, позбавленими сенсу через те, що рак поши-
рився через її лімфатичну систему. Тому він припинив оперувати, зашив її та сказав, 
що, імовірно, їй залишилося жити лише кілька місяців. Це так жахливо!

Перед нашим від’їздом до Німеччини ми побачилися з Мері Еліс тільки на корот-
кий час. Ми встигли лише, тамуючи біль, поговорити, помолитися за неї, обійнятися 
та подарувати їй книжку, що називалася «Сила хвали», яку Мексін Джеймс дала нам 
для неї. Ця маленька книжка виявилась справжнім Божим даром!

Звісно, ми (разом із багатьма іншими людьми) щиро молились за те, щоб Бог зці-
лив Мері Еліс. Безперечно, ми розуміли, що для Бога немає нічого неможливого, однак 
Його дивовижний цілющий дотик, який одномоментово уздоровив її, далеко перевер-
шив усі наші очікування! Після нашого повернення до Німеччини ми отримали від 
Мері Еліс листа, в якому вона писала, що Бог зцілив її. Нам хотілося у це вірити, але 
ми були обережними, а тому я відписав їй щось підбадьорливе, рекомендуючи бути 
обережною. Нам довелося чути про випадки, коли рак ішов у ремісію, але потім повер-
тався з подвійною силою. Нам не хотілося, щоб її надії були марними. Вона відповіла 
нам, щоб запевнити нас, що вона знає – абсолютно та безсумнівно – що Бог зцілив її. 
Насправді вона сміливо заявила й лікарю, що Бог зцілив її. Він їй не повірив, але, про-
вівши огляд, заявив, що вражений – він не зміг знайти і сліду раку. Вона сказала: 
«Але лікарю, я ж вам казала, що Бог зцілив мене!» Він відказав: «Я знаю. Але я тоді 
не повірив!» Про те, що Бог її зцілив, Мері Еліс розповіли не лише своєму лікарю, але 
також і багатьом друзям, родичам та сусідам. Деякі раділи. Деякі виявляли скепсис. Де-
хто із друзів-п’ятидесятників запитали її, чи вона ходили на служіння зцілення. Вона 
відповіла: «Ні, я була вдома наодинці». Але насправді вона не була наодинці! Наш 
люблячий Батько був там – слухаючи, втішаючи, прощаючи та зціляючи.

Вона розповіла, що читала книгу «Сила хвали», каялася, повторно присвятила своє 
життя нашому Господу Ісусові, і почала славити Його за все, зокрема і за рак. Вона дя-
кувала Богові за свій рак тому, що він повернув її до реальності, дав розуміння свого 
стану, привів до покаяння та оновлення посвяти її життя Йому. Вона розповіла, що 
стояла перед Ним на колінах, каючись, сповідуючи свій гріх та свої потреби. Вона 
сказала Йому: «Господи, я твоя! Якщо я живу, я твоя! Якщо я помру, я твоя! Але 
я розумію, що я не була хорошим свідком про Тебе у моїй сім’ї, і я справді дуже 
хотіла б мати ще один шанс». Саме тоді вона відчула Його дотик і Його тепло від 
маківки голови до кінчиків пальців на ногах та почула Його шепіт, що Він спов-
нив бажання її серця!

Він виявився вірним (як завжди), і Мері Еліс також була вірна своєму зобов’язанню. 
Вона стала сміливим та люблячим свідком Христа, тому кожен член нашої сім’ї та сім’ї 
її чоловіка, а також усі навколишні дізналися, що Мері Еліс любить нашого Господа 
Ісуса. Бог подарував їй ще 20 років життя, щоб служити Йому та виконувати своє зо-
бов’язання. Протягом цього часу найгірший із братів її чоловіка, Донні, та його дру-
жина, Донна, присвятили свої життя Христові, а зрештою також і її чоловік, Боб. Сім’я 
Шулерів мала погану репутацію у нашому місті, Лонгмонті, але Боб був найкращим 
із них. Боб був вірним чоловіком для Мері Еліс, старанно працював та добре забезпе-
чував свою сім’ю, не був ані злодієм, ані алкоголіком. Проте Боб не хотів присвячу-
вати свого життя Христові, бо боявся насмішок та знущань з боку своїх братів. Та він 
не зміг опиратися фактові, що Бог відповів «Так» Мері Еліс, і тому його дружина все 
ще жива. Вона підкорилася Божому повелінню любити свого чоловіка та турбуватися 
про його потреби. Так, Боже Слово сильне та у всьому істинне! «Хто жінку чес-
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нотну знайшов, знайшов той добро, і милість отримав від Господа… Хата й маєток 
спадщина батьків, а жінка розумна від Господа» (Приповістей 18:22, 19:14). Дуже добре, 
що дружиною Боба була Мері Еліс, тому що вона привела його до Того, Хто є Шлях, і 
Правда, і Життя. Вона стала ключовим фактором у тому, що Боб знайшов свій шлях 
додому, до Ісуса, до прощення та вічного життя.

На похороні Мері Еліс її пастор попросив мене поділитися думками, і я сказав:  
«Я знаю, що я знаю, що я знаю, що я побачу її знову! Чому? Тому що вона довіри-
лася нашому Господу Ісусові – Тому, Хто є воскресіння та життя!»

Незабаром після дивовижного зцілення Мері Еліс у відповідь на її молитву я позна-
йомився з однією німецькою пані, віком майже такою ж, як Мері Еліс, та так само хво-
рою на рак. Вона не була християнкою, але я почав молитися Богові, щоб Він показав 
Себе для цієї жінки сильним та люблячим, зціливши через диво. Я думав, що це при-
вело би її до Христа, а можливо, і всю її сім’ю. Але Бог не відповів «Так» на цю молитву, 
як Він зробив це для Мері Еліс. Чому ж ні? Я не знаю. Хоча я й молився за її зцілення, 
вона досить швидко померла. Я не можу пояснити, чому саме, але знаю, що ми живе-
мо на проклятій через гріх, залитій сльозами, душевним болем та сумом землі! Проти 
нашого Бога повстали наші прабатьки, а з ними і кожен із нас із того фатального дня 
в Едемському саду. Я певен, що Батько знає краще, і що Він – Єдиний та суверенний 
правитель всесвіту. Він надихнув Ісаю сказати: «Я Господь, і нема вже нікого, нема 
іншого Бога, крім Мене. Я тебе підперізую, хоч ти не знаєш Мене, щоб дізналися зо 
сходу сонця й з заходу, що крім Мене немає нічого; Я Господь, і нема вже нікого, Я, 
що світло формую та темність творю, чиню мир і недолю творю, Я Господь, Який 
робить це все!» (Ісаї 45:4–7).

А як щодо обітниць?

А як же могутні обітниці, які Бог дав нам, Своїм дітям? Віруючим? Приміром: «І оце 
та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. 
А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого 
просимо від Нього» (1 Івана 5:14–15). Ключова фраза цієї обітниці – «згідно волі Його»! 
Пам’ятаєте, що Ісус відмовився від Своєї слави та став людиною для того, щоб стати 
жертвою за наш гріх. Але як людина Він страждав у молитві в Гетсиманському саду. 
Матвій описує це так: «І, трохи далі пройшовши, упав Він долілиць, та молився й бла-
гав: Отче Мій, коли можна, нехай обмине ця чаша Мене... Та проте, не як Я хочу, а як 
Ти...» (Матвія 26:39). Хіба ж ми не повинні наслідувати Його, Хто є нашим спасителем 
і Господом? Зазирнімо в контекст того, про що Іван писав перед обітницею: 

«А що ми пізнали Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто 
говорить: Пізнав я Його, але не додержує Його заповідів, той неправдомовець, 
і немає в нім правди! А хто додержує Його слово, у тому Божа любов справді 
вдосконалилась. Із того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо. А хто каже, що в Нім 
пробуває, той повинен поводитись так, як поводився Він» (1 Івана 2:3–6).

Бог завжди відповідає на молитви, але Його відповідь не завжди буває «Так». 
Часом вона буває «Так», інколи – «Ні», або ж «Чекай». Наприкінці свого життя Рас-
сел Келфер написав на цю тему сильного вірша. Його вдова, Марта Келфер, ласкаво 
дозволила нам процитувати його.

Чекай!

Ридав я відчайдушно й безпорадно в самоті,
Ласкаво та з любов’ю мені Бог відповідав.
Я прагнув розуміти, для чого все в моїм житті,
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Господь же лагідно сказав мені: «Дитя, чекай».
Чекати? Ні! У нетерпінні я волав…
Мені потрібна відповідь Твоя, для чого все…
Чи ж Ти не всемогутній? Чи ж милості не маєш?
Я з вірою просив Тебе, як в Слові Ти сказав.
Моє майбутнє і усе, на що б я міг покластись
Висить над прірвою, і Ти велиш мені ЧЕКАТИ?
Дай відповідь, що «Так», чи знак, що можна йти,
Або – хоч «Ні», щоб впевнено спинитись на шляху.
І, Господи, Ти ж Сам сказав, що коли вірим ми,
То маємо просити – і отримаємо те.
І, Господи, я попросив, благаю я Тебе:
Втомився я простити! Дай відповідь мені!
Тоді почув я тихий шепіт Твій,
Як знову повторив мені Господь: «Чекай».
Я впав у крісло, вже безсилий геть,
І буркнув: «Добре, я чекаю. Та на що?»
Здавалося мені, Він на коліна став й зі мною заридав:
«Я міг дати тобі знак, що просиш ти,
Хитнути небеса і сонце мороком покрити,
І гори зрушити, і мертвих воскресить.
Я міг дати тобі все, бажання вдовольнити.
Ти мав би все – лише Мене не знав би,
Яка глибока є Моя любов до всіх святих,
І сили, що даю, коли ослабнеш.
Не бачив би ти світла крізь імлу,
Не бачив би того, що поряд завжди Я,
Не знав би щастя спокою в Мені,
Як морок огорне тебе в житті.
Не зміг би пізнати ту любов
І мир від Духа, що, як голуб, сходить.
Ти знав би те лишень, що Я завжди даю,
Та не пізнав би Мого серця стукіт.
Моєї втіхи сяйво уночі,
Та віру, ту, що даю, як йдеш в пітьмі,
Ту глибину, що більша від твоїх бажань,
Того, Хто дав тобі усе, що в тебе є.
Не знав би ти, як довго буде біль,
Й чому: «Для тебе благодаті досить».
Твої би мрії всі здійснилися, але
Як була б це втрата, якби згубилось те, що Я роблю в тобі!
Тож заспокойся, о моє дитя,
Минеться час, і зможеш зрозуміти,
Що є найбільший із усіх дарів – пізнать Мене.
Й хоч ти гадаєш, що Я зволікаю,
Незмінна найцінніша відповідь Моя. Чекай!»
  Рассел Келфер

Більше відповідей на особливі молитви

У результаті інших відповідей, які Бог дав нам на дуже конкретні молитви, упро-
довж 1997–1998 років ми організували нашу місію «Закордонне служіння». Ми несли 
служіння на території країн, що раніше входили до складу Радянського Союзу – в Ес-
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тонії Латвії, Україні та Росії. Особливі спогади пов’язані з симпозіумами та конферен-
ціями «Людина та християнський світогляд», які відбувалися в Криму більше десяти
років тому. Мої книжки, видані кількома мовами, – це результат цих можливостей для
служіння. Те, чим я поділився з вами стосовно мого життя, – це далеко неповна історія,
але я виклав перед вами головну канву мого свідчення.

Трикутник тріумфу

На початку жовтня 2001 року я вдруге летів до України через Німеччину. У травні
я виступав на симпозіумі «Людина та християнський світогляд», і зараз повертався,
щоб взяти участь у конференції на цю ж тему. Це було лише через три тижні після
жахливих терактів 11 вересня в Америці. Поки я був у Німеччині, то отримав від Де-
лли листа, в якому вона писала, що помер чоловік моєї сестри Елеонори, а син Реджі
та Естер, Томас, здійснив самогубство. Реджі – засновник «Білих полів закордонного
євангелизму», а також євангеліст, котрий запросив мене стати помічником євангелі-
ста. В аеропорту по телебаченню я побачив у новинах репортаж про те, як у Чорне
море впав літак із російськими євреями, що прямували до Росії навідати своїх родичів.
Не думаю, що хтось там зміг вижити. На камеру крупним планом показали кадри
скорботних облич їхніх родичів. На довершення до цього потоку поганих новин я
розгорнув газету та прочитав про одного чоловіка з Ліверпуля в Англії, котрий убив
свою дружину, а також про іншого чоловіка із Мюнхена, який учинив подібне звір-
ство. Мені подумалося, що якщо я буду зосереджуватися на потоці поганих новин, то
діятиму під таким тягарем приреченості та мороку, що з мене не буде жодної користі
у цьому відрядженні. Я вирішив свідомо перемкнути свою увагу, щоб мати можли-
вість послужити і іншим, і собі. Я згадав, що послання Петра до віруючих у діаспорі,
які страждали від жорстоких переслідувань, було про «радість невимовну й славну».
«Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробовуваннями, щоб
досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на
похвалу, і честь, і славу при з’явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруєте
в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною й славною радістю, бо
досягаєте мети віри вашої спасіння душам» (1 Петра 1:6–9).

На тлі цих обставин Бог втрутився, щоб дати мені ідею для підготовки моєї пропо-
віді «Трикутник тріумфу» на уривок із 1 до Солунян «Завжди радійте! Безперестанку
моліться! Подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі» (5:16–18).

Намальована діаграма виглядає так:

                                             

Подяку складайте за все,
бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі

Чи контролюєте ви ваші емоції, чи ваші емоції контролюють вас?

Чи помічали ви коли-небудь, що набагато легше примусити себе почати щось ро-
бити, щоб добре себе почувати, аніж просто чекати, поки сповнимося почуттями, щоб 
почати робити щось хороше? Чи дієте ви та чи ростете у вірі, чи ж пливете за течією 
почуттів?

Завжди радійте Безперестанку моліться
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Для переможного християнського життя важливо пам’ятати, що емоції – хоро-
ші слуги, але жахливий господар. У нас є лише один Господар! Нехай ваше життя 
буде прожите лише заради Нього одного! Рішення радіти – це вас вибір!

«Це день, що його створив Господь, радіймо та тішмося в нім!» (Псалом 118:24).

Необхідність особистого застосування

Я поділився цим посланням у Німеччині найближчої неділі, а наступного дня відлетів 
до України на конференцію. Я знову був в гостях у Сергія та Ольги Головіних у Симфе-
рополі, столиці Криму. До початку конференції я планував прочитати кілька лекцій в 
університетах та інститутах і попросив Влада Девакова знову бути моїм перекладачем. 
У вівторок зранку Влад прийшов до Сергія додому, щоб зустріти мене. Коли ми плану-
вали взяти таксі, Влад сказав, що до інституту, куди ми сьогодні збиралися, можна було 
зайти пішки за 15–20 хвилин, тому я сказав: «Нумо прогуляємося!» Я був настільки ща-
сливий бачити Влада, що від радості спілкування з ним учинив необережно – постійно 
дивився на Влада, а не на дорогу. У решітці над дощовою каналізацією на нашому шля-
ху була виламана перекладина, і я наступив якраз туди, де вона мала б бути. Оскільки 
я не вмію ходити ані по воді, ані по повітрю, то тяжко впав! Я зчесав собі гомілку, і вона 
жахливо боліла, але хоча б нога не була зламана. Влад допоміг мені підвестися, і до мене 
прибіг Сергій із двома співробітниками. З їхньою допомогою я дістався до Сергієвого 
дому, де Ольга промила рану, наклала антисептик та перев’язала її. Через кілька хвилин, 
коли ми з Владом їхали в таксі, я долав біль у нозі, думаючи: «Господи, чи не була це пе-
ревірка?» Хіба в цьому не простежувалася якась іронія, що лише два дні тому я пропові-
дував: «Завжди радійте! Безперестанку моліться! Подяку складайте за все!»? Я навіть 
пригадав, як проголосив: «Це воля Божа для вас!». Я не почувався радісним, не відчував 
бажання молитися, не переживав вдячності, але ж я сказав німецьким християнам: «Так 
що ж? Чи збираємося ми підкорятися Богові тільки тоді, коли нам цього хочеться? Чи 
дозволяєте ви вашим дітям не слухатися вас тому, що їм не хочеться бути слухняними?» 
Отож я почав думати, за що я міг би подякувати. Спочатку єдине, що мені спало на дум-
ку, було те, що я не зламав ногу, тому я подякував Богові за це. (Пізніше, коли я повер-
нувся, та подивився на цю решітку, то відчув глибоку вдячність, бо якби я впав трохи лі-
віше або правіше, то моя п’ятка, певно, зачепилася б за іншу перекладину, і від падіння 
моя нога дістала би розрив нижче коліна.) Після цього, коли я почав дякувати, то прига-
дав, куди саме ми їдемо – у світський інститут в країні, що раніше була комуністичною 
і де зараз я маю привілей поділитися посланням християнського світогляду. Це було 
виконанням глибинної мрії, що лежала на моєму серці багато років. Слава Богу! Дякую, 
Господи! За декілька хвилин ми приїхали в інститут, і хоча моя нога і продовжувала 
боліти, моє ставлення було зцілене, моє серце раділо, і мій дух літав. Бог послав мені 
випробування, і Його Дух дав мені перемогу! Пам’ятайте, що одне і те ж саме випро-
бування одночасно є і випробуванням, і спокусою. У чому ж відмінність? Бог хоче, щоб 
ви його успішно здолали! Сатана хоче, щоб ви зазнали поразки! Навіть якщо ви не про-
йшли випробування, пам’ятайте, що ми спасенні по благодаті і благодаттю освячені.  
Ісус заплатив за наші гріхи, щоб дати нам ще один шанс, і ще один, і ще один. Його 
Дух і Його благодать перетворюють камені спотикання поразок у сходинки приго-
ломшливих успіхів!

Трикутник тріумфу – це основа для перемоги за перемогою через послух Його 
Слову. Навчіться слухати ясні настанови Духа через Слово. Коріться Йому зара-
ди перемоги! Відкиньте витончені пропозиції сатани підкоритися суб’єктивним  
почуттям. «Завжди радійте! Безперестанку моліться! Подяку складайте за все, бо 
така воля Божа про вас у Христі Ісусі» (1 Солунян 5:16–18).
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У чому моя пристрасть?

Не знаю, як ви, але я не можу дозволити собі мати поганий день. Коли до мене 
приходить спокуса піддатися синдрому «поганого дня» через причину пануван-
ня зла, через обурливих політиків, через брак часу та посягання на нашу свободу 
слова з боку невіруючих, які хочуть викинути слова «перед Богом» із нашої на-
ціональної клятви вірності та скасувати наше національне гасло «У Бога ми ві-
римо» тощо, тоді найкращий час, щоб згадати, що наш Бог закликає нас «Навчи 
нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре!». З точки зору вічності 
мій час на землі надто короткий, тому я хочу насолоджуватися кожним із моїх 
днів та проводити їх заради Божої слави. Славні весняні дні, що залиті щедрим со-
нячним світлом, прохолода вітру, неймовірні квіти та пташиний спів полегшують 
мені завдання любити життя, але на більш глибокому рівні я прагну прожити своє 
життя із пристрастю, навіть коли дощ ллє як із відра, а шалений вітер намагається 
здерти з мене пальто.

Я люблю із пристрастю не лише життя, але також і свою дружину, тому що вони є 
славними Божими дарами. Я сповнений рішучості віднаходити нові творчі шляхи, 
щоб показати Деллі, що я її ціную. Хоча моя любов до Делли є багатшою й глибшою, 
аніж того дня, коли я перед вівтарем сказав «Так» багато років тому, однак через те, 
як я ставлюся до Делли, я прагну показати християнам та невіруючим, як Христос 
любить свою Наречену, Церкву.

Я також палаю пристрастю ділитися переконливими доказами християнської віри 
та проголошувати Слово Істини з ясністю та обґрунтованістю. Ті з нас, хто пережив 
захоплення від проповіді Слова вдячним слухачам, чи то була особиста євангелі-
зація, чи мала група, чи численна аудиторія, знають, що в житті немає більш захо-
пливого досвіду. Однак я повинен постійно перевіряти, чи моя пристрасть справді 
пов’язана зі славою Бога та повчанням Тіла Христового, а не із почуттям власної 
значущості.

Я палаю пристрастю до життя, до своєї дружини, до того, щоб ділитися істиною, 
але все це нічого не означає, якщо я не маю спершу пристрасті до самого Бога. Як спі-
вається у псалмі: «Як олень прагне до потоків, так душа моя прагне Тебе». Чи є це 
насправді моїм найпалкішим бажанням, чи я лишень вимовляю слова? Асаф у Псалмі 
73:25 сказав: «Хто є мені на небесах, окрім Тебе? А я при Тобі на землі не бажаю ні-
чого!» О! Це сильно! Чи можу я сказати так само? Августин писав: «Ти створив нас, о 
Боже, і серця наші не мають спокою, доки ми не знайдемо спокій у Тобі». Так, я з цим 
погоджуюсь. Мій спокій – у Ньому. Моя радість – у Ньому, я палаю пристрастю до 
самого Бога, але я хочу, щоб ця пристрасть посилювалася, аж поки вона не спопелить 
усі шлаки мого життя.

Я як щодо вас? Який у вас коефіцієнт пристрасті? «Повнота радості перед лицем 
Його». Бажаю вам пристрасного та наповненого радістю життя, коли ви ділитеся свід-
ченням про те, що пізнали самі, і особливо – істиною, яку ви бачите безпосередньо у 
Божому Слові. «А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будь-
те на відповідь кожному, хто вас запитає рахунок про надію, цо в вас, із лагідністю 
та зо страхом» (1 Петра 3:15).

Коли хтось запитує у вас: «У чому ви абсолютно впевнені?», чому б не сказати: «Я 
знаю, що Ісус Христос – Господь, і свідчення Його воскресіння – незліченні». Ви змо-
жете бути вражені та дуже збуджені, коли побачите, як Бог відкриває перед вами двері 
можливостей, коли ви готові та бажаєте бути Його сміливими свідками.
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Сяйво Істини

Пам’ятайте про ціну, сплачену за нашу свободу! Це – кров Ісуса! Кров, піт, сльози 
наших попередників! Один переслідуваний віруючий сказав: «Зла брехня ніколи не 
зможе здолати сяйво Істини, написаної кров’ю!» Істина, написана кров’ю на хресті 
Христа, доходить до небес, до Батька, за межі цього світу й усередину кожного віру-
ючого серця! А як ти вчиниш із Ісусом? «Бо я не соромлюсь Євангелії, бож вона сила 
Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові. Правда 
бо Божа з’являється в ній з віри в віру, як написано: А праведний житиме вірою»  
(Римлян 1:16–17).

«Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завж-
ди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати»  
(Колосян 4:5–6).

Моя найважча битва із сумнівами

Моя найважча битва із сумнівами трапилася після того, як я завершив у Біблійному 
коледжі Бойсе трирічний курс інтенсивного вивчення Біблії. Коли це трапилося та 
чому? Під час стажування у місті Дансмюрі я зустрів атеїста, жінка якого була свід-
ком Єгови. Він почав засипати мене складними питаннями, на які я не міг відповісти, 
і залишив мене стояти там, присоромленого та мовчазного. Чи можна уявити мене 
мовчазним? Я був таким! Проблема полягала у тому, що він просив мене відповісти 
на кілька тих найскладніших запитань, які раніше ставив мені мій старший брат Дон 
(і які я ще не з’ясував). Коли я був маленьким, мій старший брат був моїм героєм, а він 
був не лише художником та красномовним диспутантом, але й радикальним еволю-
ціоністом та дуже скептично ставився до Біблії.

До стажування я активно займався благовістям, але на останньому курсі коледжу 
(поки ми служили прийомними батьками у християнському дитячому будинку), я 
залишив благовістя та поринув у більш глибоке вивчення, особливо доказів христи-
янства. З цією метою я перечитав свій підручник із апологетики. Навіщо? Тому що я 
зрозумів, що не зможу присвятити своє життя проповіді Євангелії, якщо не буду осо-
бисто переконаним, що воно – істинне! Абсолютно істинне!

Наш підручник із апологетики називався «Основи християнської віри» Флойда 
Е. Гамільтона, і він просто чудовий! Я відшукав відповіді і визначним аргументом 
для мене стало те, що по-людськи пояснити неможливо – серія виконаних біблійних 
пророцтв, зокрема тих, що стосувалися міста Тир. Якщо ви переживаєте власну 
битву із сумнівами, я рекомендую вам пошукати інформацію щодо пророцтв, 
які виконалися щодо міст Вавилон, Тир та Сидон, що неможливо пояснити. Тобто 
для цього немає іншого пояснення, окрім надприродного передбачення за натхнен-
ням Святого Духа. Дивіться Ісаї 13:19–22 та Єзекіїля 26, 27 та 28 розділи. Підручник 
Флойда Гамільтона містить хорошу довідкову інформацію. Також якщо ви зв’яже-
тесь зі мною з приводу вашої боротьби, я буду радий подарувати вам примірник 
моєї (нашої) книги «Чи є у Біблії помилки?». Того року я не знайшов відповідей на 
всі мої питання, але зробив висновок, що жоден із нас ніколи не знатиме всього, ок-
рім Одного Бога. (Окрім цього, кому приємно спілкуватися із всезнайкою?) Я також 
зробив висновок, що хоча ми завжди матимемо питання без відповідей, свідчен-
ня істинності Євангелії (смерть, поховання та воскресіння Ісуса) та докази ви-
конання пророцтв настільки переконливі, що будь-яка чесна, відкрита людина 
повірить та віддасть своє життя Господу нашому Ісусові! У Його сяйві зникають 
усі сумніви!
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Напевне, не дивно, що перша з моїх опублікованих книг називається «Готовий від-
повідати». Її ключовий вірш – 1 Петра 3:15: «А Господа Христа святіть у ваших сер-
цях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто в вас запитає рахунку 
про надію, що в вас, із лагідністю та зо страхом».

Як же бути з нашими питаннями, на які ми не маємо відповіді?

Зверніть увагу на те, що Святий Дух надихнув Петра написати стосовно готовності 
відповідати. Ми повинні бути готовими дати відповідь стосовно надії, котру ми має-
мо! Це має ясне та потужне застосування! Ось два дуже важливих висновки:

1. Хіба стане хтось розпитувати про причини нашої надії, якщо не побачить нашу 
надію через той мир та радість, що сяють у нас, коли ми переживаємо важкі обстави-
ни? Наша найважливіша апологетика (тобто, захист) християнської віри (наші сіль 
та світло для болю й темряви цього світу) – це мир та радість, що показують надію, 
незважаючи на наші обставини! Хіба це не стане приводом для того, щоб поцікави-
тися у вас щодо причин вашої надії? Це відчиняє двері для того, щоб ділитися своїм 
свідченням про те, що для вас зробив Ісус!

Я пам’ятаю історію про навернення одного п’яниці, чиї давні друзі-почарківці ке-
пкували з нього через його віру. Один з них видав: «Агов, Баде, я чув, що Ісус пере-
творив воду в вино. Чому б тобі не попросити Його зробити те ж саме і для нас?», на 
що він відповів: «Нізащо!» – «Чому ні?» – «Тому, що я знаю вас, хлопці. Ви – зборище 
таких же п’яниць, яким був і я! Але ось що я знаю – Він перетворив пиво на моєму 
столі на м’ясо та картоплю для моїх дітей!» Ваше свідчення може відрізнятися, але ви 
можете розповісти про те, що Ісус зробив для вас, використовуючи можливість поді-
литися Євангелією з сім’єю, друзями і навіть незнайомцями, коли Бог відчиняє двері 
для вас. Подумайте над цим! Можливо, хорошою ідеєю буде записати своє свідчення, 
готуючись дати відповідь стосовно своєї надії?

Чи боїтеся ви говорити про Ісуса? Якщо так, то чому б вам не молитися про це, 
роздумуючи над наступним уривком, та вчитися ставити віру на перше місце, приму-
шуючи страх до втечі? «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови, і здорового 
розуму» (2 Тимофія 1:7). Ви помиляєтеся, якщо думаєте, що апостоли були відважни-
ми від природи. Зверніть увагу на цю їхню молитву: «І тепер споглянь, Господи, на 
їхні погрози, і дай Своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати» (Дії 4:29). 
Ця молитва підготувала їх до того, щоб відповідати членам синедріону та первосвя-
щенникові: «Відповів же Петро та сказали апостоли: Бога повинно слухатися більш, 
як людей! Бог наших отців воскресив нам Ісуса, Якому ви смерть були заподіяли, по-
вісивши на дереві. Його Бог підвищив Своєю правицею на Начальника й Спаса, щоб 
дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. А тих справ Йому свідками ми й Святий 
Дух, що Його Бог дав тим, хто слухняний Йому» (Дії 5:29–32).

Ісус сказав: «Зоставляю вам мир, мир мій вам даю! Я даю не так, як дає світ. 
Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається!» (Івана 14:27).

Страх темряви

Розповім вам історію про маленького хлопчика, який боявся темряви. Мама покла-
ла його до ліжечка, помолилася разом із ним, і коли збиралася вимкнути світло, він 
попросив її не робити цього і запитав: «А ти повернешся до мене й будеш спати зі 
мною?» Мама відповіла: «Ні, Тіммі, я маю спати з твоїм татом». Тоді малий набундю-
чився та сказав: «Такий великий, а боягуз!» Нам можуть здаватися смішними дитячі 
страхи, але як щодо того, щоб перевірити себе запитанням: «Можливо, я теж великий 
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боягуз?» Чи ж я маю намір дозволити Ісусові освітити мене Своїм світлом, щоб розі-
гнати темряву? Чи боюся я темряви?

Ви маєте страх Божий чи лякаєтеся Бога?

«Ненависть до країни витікає з того ж джерела, що й ненависть до мужності – з нена-
висті до Бога, зокрема – до Бога, як Батька», – сказав відомий апологет Майкл Воріс.

Страх Бога може легко перетворитися на ненависть до Бога, але страх Божий – це
початок і знання і премудрості (див. Приповістей 1:7 та 9:10). Істинний страх Божий,
котрий приносить і знання (науку), і премудрість (практичний здоровий глузд для пра-
вильного використання знань) містить у собі як здорову повагу до мудрості та сили
Бога, так і дивовижне благоговіння перед Його творчістю, величчю, славою та любов’ю.

Коли ми думаємо про Бога як про нашого духовного Батька, нам варто пам’ятати дві
важливі істини: 1) Всемогутній Бог – Батько всіх людей, тому що Він Творець і Суддя усі-
єї землі, але духовно Він є Батьком лише істинно віруючих, які покладаються на Госпо-
да Ісуса, як Спасителя. Ісус сказав невіруючим юдеям: «Ваш батько диявол» (Івана 8:44).
2) Якщо ваш земний батько був недбалим, підлим чи жорстоким і це причина, що
ви боїтеся присвятити своє життя нашому Небесному Батькові, пам’ятайте: «Бог є
любов!» (1 Івана 4:8). Він – та любов, котра перевершує всі наші найзаповітніші мрії!

2. Для того, щоб бути ефективним свідком Христа, вам не потрібно бути готовим 
відповідати на всі питання, які вам зможе поставити який-небудь розумник або ске-
птик. Жодна людина не знає відповідей на всі питання! Сатана користується цією 
пасткою, щоб утримати вас від свідчення, якщо ви думаєте, що повинні знати від-
повіді на всі питання! (А до того ж, нікому не хочеться спілкуватися із зарозумілим 
усезнайкою).

Я вивчаю докази істинності християнства більше ніж 50 років і багато чому вже на-
вчився. Проте в мене є багато власних питань без відповідей. Я, наприклад, не розумію,
чому я маю таке благословення, як міцне здоров’я, тоді як моїй Деллі довелося пережи-
ти стільки труднощів (як фізичних, так і емоційних) упродовж стількох років. Багато
разів я просив у Бога торкнутися та зцілити її, але поки що Його відповідь, очевидно:
«Зачекай!» Так, я певен, що у своєму новому тілі після воскресіння вона буде абсолютно
здоровою, але коли вона часом плаче, ніби від удару ножем, через жахливий невроло-
гічний біль у її ногах, я би хотів забрати її біль на себе.

Окрім цього, я читаю тривожні, але натхненні історії про переслідуваних віруючих
та запитую чебе, чому сміливі, мужні віруючі у Північній Кореї, Нігерії, Пакистані та
інших країнах мають терпіти таку жахливу жорстокість та тортури. Я поки що не розу-
мію, але певен – Батько знає краще! В одній старій євангельській пісні це оспівувалося
так: «Ти знаєш шлях, хоч я його не знаю, і певність ця дарує спокій Твій». Також, чита-
ючи Боже Слово, я дізнався, що багато віруючих упродовж багатьох століть також не
розуміли, чому наш Батько допускав такі звірства та страждання на цій землі. Візьмемо,
до прикладу, Йова, Давида, Асафа (див. Псалом 73), Ісаю, Єремію, Авакума. Подумай-
те, це ж саме Святий Дух надихнув Ісаю написати: «Бо ваші думки не Мої це думки,
а дороги Мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за зем-
лю, настільки вищі дороги Мої за ваші дороги, а думки Мої за ваші думки» (Ісая
55:8–9). Після того, як Авакум висловив своє розчарування з приводу того, як Бог карав
свій непокірний народ через халдеїв, він повністю впокорився та довірився планові і
провидінню нашого всезнаючого Господа. Тоді Дух Святий надихнув його написати:
«Коли б фіґове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило
зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари і не стало б в
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оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого! 
Бог Господь моя сила, і чинить Він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах!»
(Авакума 3:17–19)

Цікаве та критичне невдоволення може мати катастрофічні наслідки

Чи пам’ятаєте ви старе прислів’я: цікавій Варварі на базарі ніс відірвали? Часто до-
цільніше приборкати свою цікавість, аніж поплатитися за неї! (Особливо якщо ціка-
вість доводить до контактів із демонами в окультних практиках). Президент нашого
коледжу Кеннет Бекман за нагоди нагадував нам (своїм учням), що «люди частіше
ставлять цікаві питання, аніж вислуховують практичні відповіді». Практичною відпо-
віддю стосовно окультних практик буде: «Покиньте це!». «Що скрите, те належить
Господеві, нашому Богові; що ж відкрите, це наше й наших дітей, повіки, щоб ми
виконували всі слова того закону» (Повторення Закону 29:29, переклад І. Хоменка).

Гасло місії

Гасло місії «Закордонне служіння» таке: використовувати «багато вірних доказів»
стосовно Христа, створення, точності, авторитету та непогрішимості Біблії для приве-
дення душ до Христа та готувати сміливих свідків Ісуса.

Як власний девіз місії для мого життя я прийняв слова апостола Павла: «Що їм Бог
захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона Христос
у вас, надія слави! Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині й навчаючи
кожну людину всякої мудрости, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі.
У тому й працюю я, борючися силою Його, яка сильно діє в мені» (Колосян 1:27–29).

Підсумок

На момент написання цієї книги мені 77 років, і, наскільки мені відомо, у мене хоро-
ше здоров’я. Однак Делла Лу, кохання всього мого життя, має безліч проблем зі своїм
здоров’ям. Вона – моє головне служіння, і, можливо, мені доведеться обмежити мої
міжнародні поїздки, щоб бути поряд із нею, коли це буде необхідно. Це моя відпові-
дальність, так, але це і мій привілей! Вона вірно підтримувала мене всі ці роки, і без
неї я був би, як сказав мені багато років тому мій друг, Дейв Тінні, «як без рук». Моя
радість від роботи у місії «Закордонне служіння» полягає у тому, що ми бачимо на-
шого неймовірного Бога, який збирає дивовижну команду співробітників для здійс-
нення місії закордонного служіння. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб знову живитися
молитвою, рухатися пристрастю та бути захищеним провидінням.

Ейфорія у присутності нашого неймовірного Бога

Ранком четверга 15 травня на березі Чорного моря зайнявся неймовірно красивий день.
Сяяло сонце, співали птахи, а ніжний вітерець шурхотів у деревах біля нашого балкону в
готелі у той час, коли я читав Книгу Буття. Я відклав Біблію, залишивши її розгорнутою, та
повернувся до кімнати, але коли через кілька хвилин повернувся, то був спантеличений,
виявивши, що вона розгорнена на 11 розділі Послання до римлян. Вітер був не настільки
сильним! Поки я втупився в сторінку, поряд пролунав голос, що цитував: «О глибино ба-
гатства, мудрости і знання Божого! Які незбагненні його постанови і недослідимі його
дороги!» Це був учасник конференції, Володимир Комлєв, мій друг, вчитель англійської
мови та пастор євангельської церкви в українському місті Луганську. Наші балкони були
практично з’єднаними, між ними була всього лиш невеличка перегородка. Ми з Володи-
миром продовжили разом насолоджуватися красою раннього світанку, роздумуючи про
Божу мудрість. Володимир процитував Послання до римлян 11:33, тому я продовжив чи-
тати: «Хто бо коли зрозумів думку Господню? Хто був його дорадником? Або хто дав йому
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наперед, щоб воно знову було йому віддане? Все бо від нього, через нього і для нього.  
Йому слава навіки. Амінь» (Римлян 11:34–36, переклад І. Хоменка). Так, друзі та мої мо-
литовні партнери, у присутності нашого неймовірного Бога наступає ейфорія!

Захопливі думки із непогрішимого Слова Всемогутнього Бога

«Кожне Боже слово очищене, щит Він для тих, хто в Нім пристановище має. До 
слів Його не додавай, щоб тебе не скартав Він, і щоб неправдомовцем не став ти» 
(Приповістей 30:5–6). Так, Біблія не має жодної помилки, коли її правильно перекла-
дають та розуміють. Повірте їй! Не змінюйте її! Треба жити згідно з її істиною, вона є 
сильною та довершеною!

Будь-яка помилково так звана «наука», котра суперечить вченню Всемогутнього 
Бога в Його Слову, є обманом лукавого! Мені вона не потрібна, я її не хочу. Чи то 
лженаука, що приходить до мене під личиною науки про еволюційне походження, 
теїстичної еволюції, прогресивного креаціонізму, гуманістичної психології, людино-
центричної психіатрії, трансцендентної медитації, науки розуму, людського потенці-
алу чи в будь-якому іншому вигляді – якщо вона вивищує людину та знецінює Бога 
і Його Слово – це ЗЛО! Аналогічно, будь-які так звані нові об’явлення, що супере-
чать Божому Слову, чи ті, кого вважають авторитетами та які підносяться над Словом 
Божим, є непотрібними та злом. Оскільки Бог відкрив нам через Своїх апостолів та 
пророків «усе, що потрібне для життя та побожності», то для чого мені будь-які книги 
інших авторитетів?

Друзі, поміркуйте, будь ласка, над цією дивовижною істиною:

«Благодать вам і мир хай збільшується через спізнання Бога й Ісуса, Господа нашого! Бо 
його Божа сила дала нам усе до життя та побожности, завдяки спізнанню того, хто 
нас покликав своєю славою та силою! Завдяки їм нам були даровані цінні й превеликі обітни-
ці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю 
розповсюднилось у світі.» (2 Петра 1:2–4,переклад І. Хоменка).

Хіба вам не хочеться уникнути пожадливості й зіпсованості? Хіба ви не хочете 
стати учасниками Божої природи? Це досягається так:

«Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім» (Дії 16:31, переклад І. Хоменка).

«А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у Ім’я 
Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете! Бо 
для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б 
тільки покликав Господь, Бог наш» (Дії 2:38–39).

«Тож покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті; і щоб так прийшли 
від Господа часи відпочинку» (Дії 3:19–20а, переклад І. Хоменка).

«Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у тво-
їм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірується на оп-
равдання, а устами визнається на спасіння. Письмо бо каже: «Кожний, хто вірує 
в нього, не осоромиться.» Немає бо різниці між юдеєм і між греком; бо той самий 
Господь усіх, багатий для всіх, хто його призиває; бо «Кожний, хто призове ім’я 
Господнє, спасеться» (Римлян 10:9–13, переклад І. Хоменка).
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Додаток 1

ЧОМУ Я ВІРЮ В БОГА

(Готовий відповідати на питання віри та сумнівів)

«На початку Бог створив небо та землю» – Буття 1:1

В моїй сім’ї чимало і невіруючих, і агностиків. Увібравши в себе цей дух, у дуже мо-
лодому віці я сказав: «Я не вірю в Бога, бо ніколи Його не бачив!». Однак ця холодна 
філософія скептицизму розтанула від яскравого світла присутності Всемогутнього у 
моєму житті. Я вірю в Бога тому, що щиро не можу не вірити. Ось три основних при-
чини, чому я вірю:

1. Розум

2. Воскресіння

3. Стосунки

1. Розум

Розум підказує мені, що кожен наслідок повинен мати достатню причину, і тому я 
думаю так: розумний Творець повинен існувати як з причини зовнішніх доказів нав-
круги мене, так і через внутрішні свідчення, що в мені.

Творіння – зовнішні докази

Я не можу не вірити в Бога з причини того, що я бачу навколо. Кришталево чистий, 
дзвінкий струмок, пухнаста біла хмаринка, коливання снопу зерна, золотий місяць, 
сріблясто-білі флотилії зір – усі вони зливаються у єдиний хор свідчень, що виголо-
шує: «Ми – дивовижні Божі діла» (Див. Псалом 19:1–5). Відомий вчений Ісаак Нью-
тон писав: «Цей всесвіт існує, і лише одним цим неймовірним фактом проголошує 
себе чудом; свідчачи про безкінечну Силу, ціле, що більше від будь-якої частини, 
єдність, що підтримує все, та пов’язує всі світи воєдино. Це – таємниця, незаперечний 
факт, який ми знаємо, що містить кожен атрибут Бога». Сам Господь сказав: «Вга-
муйтесь і пізнайте, що я – Бог» (Псалом 46:11).

Апостол Павло написав: «Бо я не соромлюся Євангелії: вона бо – сила Божа на спасіння 
кожному, хто вірує: перше юдеєві, а потім грекові, справедливість бо Божа об’являється в 
ній з віри у віру, як написано: «Праведник з віри буде жити.» Бо гнів Божий відкривається з 
неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливі-
стю; тому що те, що можна відати про Бога, їм явне, бо Бог їм об’явив; невидиме 
ж його, після створення світу, роздумуванням над творами, стає видиме: його вічна 
сила і божество, так що нема їм оправдання. Бо, пізнавши Бога, не як Бога прославля-
ли або дякували, але осуєтились у своїх мудруваннях, і притемнилося їхнє нерозумне серце»  
(Римлян 1:16–21, переклад І. Хоменка).

Найперший вірш у Біблії – це Буття 1:1, який говорить: «На початку Бог створив небо 
та землю». Яке могутнє проголошення короткої істини! Чи думали ви коли-небудь про 
те, чому Мойсей, автор Книги Буття, за натхненням Святого Духа, не починає Книгу 
Буття з доказів існування Бога? Ні, він розповідає нам про те, що зробив Бог та як Він 
зробив це (через сказане повеління), і про порядок, у якому Він це зробив. Але чому не-
має доказів існування Бога? Тому що Святий Дух знає, що всі люди інтуїтивно знають, 
що Він існує! Це те саме, що Святий Дух надихнув Павла написати римлянам.
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У статті Вінса Вітале розказано про професора порівняльного релігієзнавства, ко-
трий розпочав свою лекцію наступною різкою заявою: «Усе, чому тебе навчали – 
брехня, ідея про Бога – це казка, а Біблія – фальшива книга!» Я б хотів детально 
розібрати центральне твердження цього речення: «ідея про Бога – це казка». Як про-
фесор міг би довести це твердження? Чи стає воно істинним лише через те, що він 
так сказав? Бачите, для того щоб довести, що Бога не існує, людині самій довело-
ся б стати Богом. Чому так? Тому що коли він шукає Бога у одній частині всесвіту, 
звідки йому знати, що Бога немає десь у іншому місці? Звідки він може знати, що Бог 
не знаходиться у іншому вимірі, оскільки ми, люди, обмежені лише трьома виміра-
ми? Я наведу простий, навіть примітивний приклад. Ви можете купити свисток для 
собак, котрий буде чути ваш песик, але ви – ні. Чому так? Тому, що ваш песик може 
чути звукові хвилі, які недоступні для людського сприйняття. Можливо, Бог існує у 
тому вимірі реальності, котрий знаходиться за межами нашого фізичного діапазону 
сприйняття? Отож, цей професор, щоб мати змогу довести, що Бога не існує, повинен 
не лише мати можливість функціонувати у всіх можливих вимірах реальності, але 
також могти перебувати у кожному вимірі у кожному куточку всесвіту одночасно! 
Іншими словами, він мав би стати Богом, щоб довести, що Бога немає!

Здатність мислити – внутрішнє свідчення

Я не можу не вірити в Бога через те, що здатен мислити. Декарт поставив під сум-
нів реальність усього, але він не міг заперечувати свого власного існування, тому він 
і вигукнув: «Я мислю, отже, я існую!». Починаючи з цього, він дійшов до існування 
Бога, тому що кожен наслідок повинен мати достатню причину. Сліпий випадок – це 
аж ніяк не достатня причина для складного функціонування людського розуму. Ге-
лен Келлер – класичний приклад вірності цього аргументу, оскільки, втративши зір 
та слух у ранньому дитинстві, вона не могла ані бачити чудес зоряного всесвіту, ані 
чути дивовижну пісню жайворонка, проте вона мала внутрішнє знання щодо реаль-
ності Бога. «Ходіть же й розсудимось, – говорить Господь. Коли б гріхи ваші були, 
як багряниця, вони стануть білими, як сніг; коли б, мов кармазин, були червоні, 
стануть, як вовна» (Ісаї 1:18, переклад І. Хоменка). Коли всемогутній Бог кличе вас 
розсудитися з Ним, Він вказує на основну проблему – наш гріх! Провина причаїла-
ся у кожному людському серці, тому що ми винні через бунт проти нашого Творці 
і через непослух Йому, Хто є Святий, Святий, Святий! Ось чому Він покинув Свою 
славу та заплатив за наші гріхи на старому, неотесаному хресті. Заплатити за наш 
гріх та привести до рівноваги дві головні риси Його природи – любов та справед-
ливість – вартувало Йому людської крові та жахливих страждань на хресті. Це було 
ключовим для нашого прощення! «Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було 
Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повста-
ло без Нього. І життя було в Нім, а життя було Світлом людей. … До свого Воно прибуло, 
та свої відцурались Його. А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати»  
(Івана 1:1–4, 11–12). Як ми приймаємо Його? «… Покайтеся, і нехай же охриститься 
кожен із вас у Ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви 
приймете!» (Дії 2:38). «Бо під небом нема іншого Ймення, даного людям, що ним би 
спастися ми мали» (Дії 4:12).

2. Воскресіння

Я не можу не вірити в Бога, адже гробниця Ісуса порожня. Лише Бог може воскре-
шати із мертвих. Лише декілька історичних фактів, якщо такі є взагалі, мають силь-
ніше підтвердження, аніж воскресіння Ісуса Христа. Ті, хто заперечує воскресіння, не 
мають достатнього пояснення історичних подій, пов’язаних із ним.
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Міфом називають вигадану історію, яка зазвичай створюється через багато років 
та за тисячі кілометрів від тих подій, які вона нібито описує. Міф практично не має 
історичних доказів стосовно імен, дат та місць.

Воскресіння Христа не має жодних ознак міфу. Усього лише через сорок днів після 
Його розп’яття Ісус повелів Своїм апостолам повернутися у те ж місто, в якому Він був 
вбитий, та проповідувати, що Він воскрес із мертвих. Результати були вражаючими. 
Замість того, щоб натовп побив апостолів камінням, 3000 душ навернулися першого 
ж дня, і щоденно церква поповнювалася новими віруючими, аж поки число чоловіків, 
не рахуючи жінок та дітей, не виросло до 5000. Це означає, що загальна кількість віру-
ючих мала бути, щонайменше, від 10000 до 20000 людей. З Єрусалима Євангельська 
звістка поширилася по Римській імперії серед людей усіх прошарків суспільства, не-
зважаючи на жорстокі переслідування зі боку як євреїв, так і римлян. Як можна було 
б пояснити цей феномен, якщо б воскресіння не було реальним фактом?

Апостоли проповідували про те, що Бог воскресив Ісуса з мертвих та проголосив 
Його Господом і Христом. «Мужі ізраїльські! Послухайте оці слова: Ісуса Назарянина, якого 
Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, що їх Бог зробив між вами через нього, як ви 
самі знаєте, отого (Ісуса), згідно з визначеною постановою і передбаченням Божим, ви видали 
і вбили руками беззаконних, прибивши до хреста; його Бог воскресив, порвавши пута смерти, 
бо неможливо було, щоб вона держала його в своїй владі» (Дії 2:22–24, переклад І. Хоменка).

Воскресіння підтвердило слова Ісуса про те, що Він – Син Божий, і тому про нього 
проповідували, як про кульмінаційний факт Євангелії. Люди, які першими почули 
про нього, мали можливість вивчити докази. Вони чули, як Ісус проповідував у храмі, 
бачили, як Він творив чудеса, відчували, як тремтить земля при вигляді огидних іс-
тот, що катують свого Творця, були свідками темноти, що настала опівдні, коли сонце 
відмовилося освітлювати огидну сцену знизу, і багато з них навіть бачили Ісуса в тілі 
після Його воскресіння, тому що Він з’явився більше ніж п’яти сотням людей одно-
часно. «А потім з’явився нараз більше як п’ятистам браттям, що більшість із них живе 
й досі, а дехто й спочили» (1 Коринтян 15:6). Апостоли не лише бачили Його після 
воскресіння, але вони також чули, як Він навчав, торкалися Його своїми руками, 
тому вони знали, що Він – не самозванець і не галюцинація.

Вороги Ісуса змогли стратити Його, використовуючи обман, однак вони не могли 
приховати той факт, що Він воскрес із гробу. Якби в свідченнях апостолів була хоч 
якась прогалина, тоді євреї знайшли б її. Воскресіння Ісуса було нищівним вченням 
для релігійних лідерів, і воно б ніколи не вийшло за межі Єрусалима, якби вони були 
в змозі його спинити. Вони б тоді зібрали натовп людей перед гробницею Ісуса, 
дістали б тіло та рознесли би вщент історію про воскресіння на очах у всіх заці-
кавлених осіб – ЯКБИ ВОНИ ЛИШЕНЬ МОГЛИ! Але вони не могли заперечити цей 
факт, хоча і не хотіли його приймати, тому вони переслідували тих, хто в це вірив.

Савл із Тарса був одним із найбільш ревних гонителів перших християн. Писання 
говорить, що він «дихав погрозою та вбивством на Господніх учнів». Але Савл поба-
чив і почув воскреслого Христа, навернувся та став ревним євангелістом, апостолом 
Павлом. Він був настільки глибоко переконаний, що воскресіння Ісуса – це факт, 
що готовий був скоріше віддати своє життя, аніж заперечувати його. Якщо ви на-
думаєтеся заперечувати воскресіння, тоді, будь ласка, поясніть, як і чому навер-
нувся Савл і став найефективнішим місіонером першого століття після Р.Х.

Тисячі християн вибрали витерпіти ледь не всі можливі тортури та смерть, лише б 
не зрікатися своєї віри. Всі апостоли, окрім одного, зазнали насильницької смерті за 
свою віру, але жоден з них не відмовився від своїх переконань. Саме по собі мучениц-
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тво не доводить, що віра істинна, але воно свідчить про те, що мученик вірив, що це 
істина. Апостол Іван не був замученим за Христа, однак його вислали на безплідний 
острів Патмос, щоб він жив у злиднях та самотності. Ті, хто вважав воскресіння абсо-
лютною істиною, мали можливість краще за інших ознайомитися з фактами та мак-
симально прискіпливо вивчити докази. Якби Ісус не воскрес із мертвих і не дав Своїм 
апостолам силу Святого Духа, як тоді ви пояснили б раптове перетворення цих учнів 
у таких сміливих свідків? Згадайте, що коли храмові служки прийшли до Гетсиман-
ського саду узяти Ісуса, учні перетворилися у боягузів та порозбігалися, немов зайці 
від вовка. Очевидці Ісуса настільки твердо вірили в те, що вони проповідували, 
що вони жили і померли жертовно, але радісно, за Христа.

Під час Французької революції один скептик, на ім’я Лепо, вирішив заснувати кра-
щу релігію, аніж християнство, а тому написав єпископові-відступнику Талейрану, 
просячи у нього поради. Талейран відповів: «Варто почати з того, щоб вас розіп’яли, 
а потім ви воскреснули третього дня».

3. Стосунки

Наступна причина, чому я не можу не вірити в Бога – це мій особистий досвід. Зав-
дяки тому, що я народжений згори, я знаю радість прощення, благословення внутріш-
нього миру та любові Божої, що ллється до мене в серце Святим Духом. Мені знайоме 
хвилювання від відповіді на молитву і Божий Дух свідчить моєму духові, що я – дитя 
Боже. Ніхто і ніколи не переконає мене, що Бога немає, тому що «Бог є мій, я – Його! 
Я небесний покій в Нім знайшов». Є такі речі, які треба пережити, щоб їх зрозуміти. 
«Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на Нього 
кладе!» (Псалом 34:8). Я скуштував, і я знаю, що Він – добрий! Я маю особисті сто-
сунки з Живим Богом.

Творіння, розум, історія та мій особистий досвід свідчать мені за допомогою багатьох 
безпомилкових доказів про те, що Бог реальний. Моє невірство було не інтелектуаль-
ною, але моральною проблемою. «Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж тем-
ряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки!» (Івана 3:19 ). Коли я захотів 
відкинути фіктивний інтелектуалізм невірства та підкорити своє життя Божій волі, то 
знайшов радість, мир, мету та істинний смисл як життя, так і смерті. Я виявив, наскіль-
ки життя може бути захопливим, коли людина йде по ньому з Володарем всесвіту! Я 
був би дурним, якби, маючи перед собою незаперечні докази, не вірив би в Нього. «Бе-
зумний говорить у серці своїм: Нема Бога!» (Псалом 14:1). Можливо, причина такого 
сильного твердження у тому, що в серці кожної людини є природжене знання про 
існування Бога. Дурень відкидає те, про що він знає, що це правда. Я читав, що Ми-
кита Хрущов одного разу заявив: «Я – атеїст! Бачить Бог, що я – атеїст!!!». 

«Без віри не можливо подобатися Богу, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, 
що він існує і дає нагороду тим, які його шукають» (Євреїв 11:6, переклад І. Хоменка).

«Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар 
та гріх, що обплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, 
дивлячись на Ісуса, на Начальника й Виконавця віри, що замість радости, яка була 
перед Ним, перетерпів хреста, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці пре-
столу Божого. Тож подумайте про Того, хто перетерпів такий перекір проти Себе 
від грішних, щоб ви не знемоглись, і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до 
крови, борючись проти гріха» (Євреїв 12:1–4).
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Додаток 2

15 ключових переконань Ріка Дейтона

1. Я вірю в те, що Ісус Христос є Шлях, Істина і Життя. Він був Богом, котрий явив-
ся в тілі, Він – єдина надія для світу.

2. Я вірю в те, що Бог відкрив Себе як Отця, і Сина, і Святого Духа; що в Ісусі тілес-
но живе вся повнота Божества, і що в Ньому сховані всі скарби мудрості і знання.

3. Я вірю, що Біблія, від Буття до Об’явлення – це непогрішиме Боже Слово. Її
істини достойні того, щоб їх старанно вивчати, безпомилково передавати та наполег-
ливо захищати. Водночас захист істини не дає нам права змішувати з брудом наших
противників, оскільки ми повинні завжди «говорити істину в любові».

4. Я вірю, що всі християни покликані ділитися Євангелією, завжди бути готови-
ми давати відповідь про свою надію, котра є в нас, і робити це з покорою та страхом
Божим (а не з зарозумілістю та ворожнечею).

5. Я вірю, що християнські лідери покликані готувати всіх віруючих до виконан-
ня великого доручення та великої заповіді.

6. Я вірю в те, що абсолютні любов та справедливість знаходяться у досконалій
рівновазі у Божому єстві і, таким чином, точна проповідь Євангелії відкриває істинну
суть Бога.

7. Я вірю, що проповідь Євангелії містить звістку про смерть, поховання, воскре-
сіння та явлення Ісуса як доказ того, Ким Він є (1 Коринтян 15:1–11). Також необхідно
у належний час говорити про те, як відповісти на Євангелію вірою, покаянням, спові-
данням та хрещенням. «Бо серцем віруємо для праведности, а устами сповідуємо для
спасіння» (Римлян 10:10). «Покайтесь, і нехай же охриститься кожен із віс в ім’я Ісуса
Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете!» (Дії 2:38, пере-
клад І. Хоменка).

Ми спасенні благодаттю через віру, а не своїми добрими справами, тому що наші
найкращі справи – як брудне шмаття поряд із Божою праведністю. Ми створені у
Христі Ісусі на добрі справи (результат нашого спасіння). «Бо спасені ви благодаттю
через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його
твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми
в них перебували» (Ефесян 2:8–10). Справжня віра в Ісуса Христа як жертву за наш
гріх – це суть нашого спасіння, добрі справи, які витікають із цих довірчих стосунків
із Ісусом, є доказом нашого спасіння. Якщо ми віруємо у когось чи в щось окрім самого
Ісуса – тоді це хибна, недоречна віра, в якій немає спасіння! «Бо під небом нема іншо-
го Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали» (Дії 4:12).

8. Я вірю, що ключ до звіщення доброї вістки нехристиянським і постхристиян-
ським культурам – це євангелізація про створення, тобто ми повинні почати з того,
що Бог – Всемогутній Творець, щоб показати Його, як достойного Викупителя, як це
робив Павло на Марсовому пагорбі (див. Дії 17 та Колосин 1:13–22, де показано, що
Його роль як Творця вкрай важлива для Його ролі як Викупителя, так і Воскреслого
Господа.

9. Я вважаю, що всі учасники Руху відновлення є християнами, але не лише ми
одні є християнами. Ми не повинні відкидати інших віруючих, поводячись так, ніби
ми вважаємо християнами лише себе.
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10. Я вірю, що кожна людина на землі є цінною перед Богом та варта того, щоб
бути спасенною. Це стосується і ворогів Євангелії, таких як: вороже налаштовані ре-
дактори, прихильники еволюції, лікарі, які роблять аборти, викладачі марксизму, му-
сульманські терористи, сутенери та ті, що займаються порнографією. Ми маємо бути
мудрими у тому, як ставимося до сторонніх. Ми маємо пам’ятати, що наш реальний
ворог – це сатана, і що сповнений любов’ю апостол Павло був переповненим ненави-
стю Савлом із Тарса. «Поводьтесь мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше
нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному
відповідати» (Колосян 4:5–6).

11. Я вірю в те, що молитва є нашою найпершою та найдинамічнішою страте-
гією в руйнуванні твердинь сатани. Молитва – не єдине, що ми покликані робити,
але доти, доки ми не помолилися і не дочекалися від Бога вказівок, буде нерозумно
йти самостійно. Молитва завжди має бути нашим першим ресурсом, а не останнім
засобом. «Будьте тривалі в молитві, і пильнуйте з подякою в ній!» (Колосян 4:2).

12. Я вірю в те, що після молитви любов є нашою найпотужнішою зброєю, щоб
розтопити холодні серця та відчинити зачинені двері. Я вірю, що Новий Завіт стоїть
на двох заповідях – вірі, чинній любов’ю! (Галатів 5:6).

13. Я вірю, що молитва Ісуса в Євангелії від Івана 17:20–21 навчає, що єднання у Тілі
Христовому – це найважливіший фактор у досягненні цього світу для Ісуса. Світові
не потрібно, щоб ми їх навчали, як битися – це те, у чому вони насправді майстри.
Світові потрібно дивитися на Божу церкву з тугою в очах та казати: «Дивись, як вони
люблять один одного!»

14. Я вірю в те, що ми не можемо сприяти християнській єдності, жертвуючи Бо-
жою істиною, тому що той же самий первосвященик Ісус сказав: «Освяти їх правдою!
Твоє слово то правда» (Івана 17:17). У нашій культурі єдиною чеснотою є толерант-
ність. Безбожна мудрість цього світу примушує нас підкорятися та протискуватися у
його шаблон, терплячи нестерпне. Вірно йти за Ісусом – означає мати внутрішній
стержень, щоб протистояти злу. Чи завжди Ісус був ніжним та лагідним? Безсум-
нівно, ті, хто міняли у храмі гроші, так само як і первосвященник та фарисеї, так не
думали. Сам Ісус сказав: «Коли світ вас ненавидить, знайте, що Мене він зненавидів
перше, як вас». Ми маємо бути готовими до того, що нас неправильно зрозуміють,
будуть ненавидіти та оббріхувати заради Ісуса.

15. Вважаю, що для ефективної євангелізації нашого втраченого, розгубленого та
ворожого світу ми повинні з молитвою, старанно балансуючи, іти по канату, натяг-
нутому між істиною та єдністю. «Господи, наповни нас Своїм Духом, бо ми не спро-
можні зробити це самостійно».



Додаток 3

Передмова до «Життєвого вибору»

Гері Струбхар, автор підручника «Життєвий вибір» був не лише моїм наставни-
ком та співробітником на жнивах нашого Господа, але також і одним із найкращих 
друзів, яких лише можна бажати. Отож, в пам’ять мого кращого друга, мого вчителя, 
мого наставника, а також, бажаючи поділитися чудовим посібником для віруючих 
та ясною дорогою додому, до Ісуса, для грішників, що жадають благодаті, прощен-
ня, миру, цілі та радості, я представляю вам «Життєвий вибір»! 

Використовується з дозволу його дружини Сандри.
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Більшість наших рішень впливає на нас упродовж короткого часу: днів, тижнів або місяців. 

Результати важливіших рішень залишаються з нами на роки чи десятиріччя. Ці рішення – 

такі, до яких варто бути особливо уважними та серйозно їх обдумувати. Але ті рішення, які 

впливають на ВСЕ НАШЕ ЖИТТЯ, заслуговують на те, щоб виділити їх у окремий клас.  

Наші короткі уроки підходять під цю останню категорію. Саме тому ми назвали їх ЖИТ-

ТЄВИМ ВИБОРОМ. Ми часто потребуємо допомоги та поради інших людей, які робили добрі 

рішення, ЖИТТЄВИЙ ВИБІР – це різновид такої допомоги. Розуміння ЖИТТЄВОГО ВИБОРУ 

допомогло тисячам людей зробити той вибір, котрий ТІШИВ ЇХ УСЕ ЇХНЄ ЖИТТЯ. Вони 

жаліли лише про те, що не зробили його раніше!  

Ухвалення важливих рішень  

 

Якщо ми не ставимо власних цілей та не плануємо свого шляху, інші люди або обставини 

зроблять це за нас, заводячи нас у дивні та стресові ситуації. Пізніше ми витратимо багато 

місяців, або навіть років, звільняючись від марних стосунків, асоціацій та того досвіду, який 

багато з нас називають «невдалим».  

Приємна альтернатива – це взяти на себе відповідальність за своє життя, вибори та рішен-

ня! ЖИТТЄВИЙ ВИБІР допоможе нам це зробити.  

Здобуття контролю над життям  

1 Дехто вибирає смерть як спосіб втечі від 

болю та відчаю. Самогубство – це остан-

ній, фатальний вибір.   

3 Дехто вибирає нудьгу рутинного жит-

тя. Вони очікують від життя небагато  

й отримують саме стільки.  

2 Дехто вибирає не вибирати.  

Жодних цілей.  

Жодних мрій.  

Жодного напрямку. Жодних зусиль.  

Цей шлях вимощений депресією.   

4 Дехто вибирає жити фантазіями,  

в іграх, вечірках та думають,  

що вони безсмертні.  

«Бери від життя все,  

що можеш».   

7 Лише деякі відкрили для себе ЖИТТЯ!  

НОВЕ життя – корисне, щасливе,  

сповнене надією, енергійне  

та повне потенціалу.  

5 Дехто вибирає жити заради 

кар’єри, статусу та грошей, ціною 

своїх душ…  

6 Інші зосереджують своє життя 

на сім’ї: здоров’я дітей, онуків,  

їх безпека, освіта, щастя.  

Життєвий вибір 
урок перший 

✓ ✓ 
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Почнемо з того, що є В РЕАЛЬНОСТІ!   

МИ МАЄМО СВОБОДУ ВИБОРУ  
I. 

НАСЛІДКОМ НАШИХ РІШЕНЬ Є НАШІ ТЕПЕРІШНІ ЩАСТЯ АБО СТРАЖДАННЯ.   

Кожного дня ми ухвалюємо рішення щодо наших:  

• Слів 

• Настрою 

• Реакцій на навколишних людей та подій 

• Стосунків 

• Дій 

Разом із життям приходить дивовижна свобода вибору.  

Наші рішення визначають якість нашого життя.  

Більшість наших теперішніх страждань чи щастя є результатом наших рішень.  

❑  ПОГОДЖУЮСЬ                    ❑  НЕ ПОГОДЖУЮСЬ  

означає вибрати / віддати перевагу та діяти.  

Ми не подібні до тварин, які виживають за рахунок інстинктів.  

Зробити вибір  

Коли ми переконуємося, що ми остаточно несемо відповідальність за те, що вибираємо,  

за наші рішення – це основне відкриття.  

(Час, коли можна було перекласти свою відповідальність на інших, закінчився…)  

Ця свобода вибирати… 

1. стосується кожної частини нашого життя – фізичної, емоційної та духовної  
2. зачіпляє тих, хто нас оточує (позитивно чи негативно)  
3. гарантує в результаті біль або задоволення  
4. свідчить про наш розвиток як особистості  
5. має виходити з усвідомленого мислення (а не з почуттів, тиску або імпульсів)  

Б. СВОБОДА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИБОРІ  

А. НАШЕ ЖИТТЯ ПЕРЕВАЖНО Є РЕЗУЛЬТАТОМ НАШИХ РІШЕНЬ: 

• Від народження та все дитинство – більшість рішень ухвалюють за нас наші батьки.  

• Коли ми виростаємо – відповідальність лягає на нас. 

• Рішення починаються з простих: «Шоколадне чи ванільне?»  



Доля – не випадкова, вона – наслідок вибору!   

ВАЖЛИВІ ЖИТТЄВІ РІШЕННЯ, 

ЯКІ МИ ПРИЙМАЄМО 

II. 

ВСІ МИ УХВАЛЮВАЛИ БАГАТО НЕПРАВИЛЬНИХ РІШЕНЬ  
III. 

Грішити – означає промахнутися повз ціль, котру встановив для нас Бог, або порушувати 

Божий закон. Божі закони – це не просто «добрі настанови». «Настанови» відрізняються від 

закону тим, що закон може накласти покарання чи вину. Це справедливо і стосується як гро-

мадянських, так і божественних законів.  

Наші неправильні моральні вибори 

Бог називає «гріх».  

Початково це був мисливський термін, який 

означав «Не потрапити в ціль / мішень, про-

махнутися».  

Інше визначення гріха означає «порушити 

закон», або «переступити межу». Ось чому у 

наших Бібліях, коли говориться про гріх, 

вживаються слова «злочин», «провина» або 

«борг».  

ЗЛОЧИН 

ПРОВИНА 

БОРГ 
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А. БОЖЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГРІХА  

В. ВИСНОВОК ЗРОЗУМІЛИЙ  

Б. МИ МОГЛИ ГРІШИТИ ЧЕРЕЗ: 

1. Порушувати Божі закони       1 Івана 3:4 

2. Чинити наперекір своїй совісті      Римлян 14:23 

3. Не робити те, що нам варто робити      Якова 4:17 

4. Будь-які неправильні вчинки       1 Івана 5:17 

5. Обмірковувати / планувати зло      Приповістей 24:9 

Я вибирав:  
ТАК          НІ 

❑   ❑ 

❑   ❑ 

❑   ❑ 

❑   ❑ 

❑   ❑ 

Чи правдиво кожне 

ствердження по 

відношенню до вас:  

Оскільки ми грішили так багато разів, такими різними шляхами, це робить нас ____________ 

• Імпульси 

• Невігластво 

• Недбалість 

• Навмисні наміри 

• Недобрий вплив інших людей 

• Необережність / непідготовленість  

Бог говорить, що ми грішимо, тому що 

«не вибрали страху Господнього»    Приповістей 1:29 

Я заслуговую на всі наслідки моїх гріхів  ❑   Правда  ❑   Неправда  

ВИСНОВОК: 

«БО ВСІ ЗГРІШИЛИ…. ЗАПЛАТА ЗА ГРІХ – СМЕРТЬ!»  

Римлян 3:23; 6:23 

Але головним коренем є:  

«Нема страху Божого перед очима їхніми… »    Римлян 3:18  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ТРИ КОРЕНЯ ГРІХА:  

1. ЗАСЛІПЛЕНИЙ РОЗУМ 

ТА СПОКУСА 

Спотворена реальність  

2. ТИМЧАСОВІ ЦІННОСТІ 

Життя заради теперішніх  

комфорту та задоволення  

3. ГІРКОТА 

Невиконані очікування 

від Бога 
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НАШІ РІШЕННЯ ЩОДО НАШИХ ГРІХІВ  

(які, як ми сподіваємося, допоможуть)  

IV. 

Б. ТЕПЕРІШНІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ НАШИХ «РІШЕНЬ»  

А. «РІШЕННЯ», ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ МИ НАМАГАЄМОСЯ РОЗІБРАТИСЯ ЗІ 

СВОЇМИ ГРІХАМИ  

❑   1.   Я намагаюся заховатися від Бога та 

інших людей. 

❑   2.   Я можу брехати про свій гріх, якщо 

він виявляється. 

❑   3.   Я бачив пошкоджені чи зруйновані 

стосунки та людей. 

❑   4.   Я відчував ворожість як до Бога, так 

і до людей. 

❑   5.   Моя совість має тягар. 

❑   6.   Я був у відчаї. 

❑   7.   Я потрапляв до тюрми. 

❑   8.   Я боровся із залежностями. 

❑    9.   Я втрачав гроші, можливості та час. 

❑   10.  Мене переслідували думки про са-
могубство як про вихід. 

❑   11.  Я маю жахливі спогади про гріховні 
справи. 

❑   12.  Я страждаю від фізичного та ду-
шевного болю через гріх. 

❑   13.  Я маю почуття провини та сорому. 

❑   14.  Моя самооцінка зіпсована. 

❑   15.  Один гріх у моєму житті потягнув за 
собою інший…  

❑   16.  Бог став для мене занадто дале-
ким.  

Позначте ті наслідки, які вам зустрічалися або ви їх відчули   

Через незнання, або через небажання мінятися, ми намагаємося самі 

вирішити проблему наших гріхів. 

«Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті» 

(Приповістей 16:25)  

Найкраще зі всього, що ці вигадані рішення можуть нам дати, це – зни-

щена совість та відірване від реальності ставлення до гріха. Брехати 

самим собі – це нерозумно та вбивчо!   

1. Ігнорувати їх  

2. Сприймати їх жартома  

3. Називати їх іншими іменами  

4. Намагатися забути про них  

5. Робити добрі справи,  
щоб компенсувати їх  

6. Виправдовувати їх  
7. Звинувачувати за них обставини  

або інших людей  
8. Злитися, коли хтось нагадує про них  
9. Порівнювати їх із гіршими гріхами інших  

людей  
10. Хвалитися ними, відкрито ними хизуватися  

40 Життєвий вибір  

Життєвий вибір 
урок другий 

✓ ✓ 
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В. МАЙБУТНІ НАСЛІДКИ НАШИХ РІШЕНЬ  

 

«Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим то серце люд-

ське й повне бажання чинити зло»  

Екклезіяст 8:11  

Смертельне нерозуміння  

Не дивно, що люди дратівливі, нестерпні, агресивні, замкнуті, 

мстиві, злі, пригнічені, не йдуть на поступки, саркастичні, переля-

кані і завжди шукають чогось «більш захопливого»!  

У кращому разі, це призводить до тривожності, а в гіршому – це ро-

бить нещасними! 

Це ніколи не зміниться, доки Бог не почне заповнювати наші серця. 

ПРИЧИНА, ЧОМУ НАШІ РІШЕННЯ НЕ ПРАЦЮЮТЬ  

І БОГ ЗДАЄТЬСЯ ДЛЯ НАС ДАЛЕКИМ : 

«Це ваші беззаконня вас від Бога відлучили, ваші гріхи обличчя його від 

вас закрили, щоб вас не чути» (Ісаї 59:2)  

1. ФАКТИ про судний день 

2. ПОВІСТКА судного дня 

а. Кожен буде там .………………………..…….………….….Римлян 14:10-12, 2 Коринтян 5:10 
б. Бог має для нього призначений день ……..…………….Дії 17:30-31 
в. Нам варто готуватися вже зараз ……………………..….Євреїв 9:27 
г. Ісус – справедливий суддя …………………….……….…Дії 17:31, Івана 5:22, 23, 27 
ґ. Бог Отець буде судити перелюбників та блудників ……….……………………... Євреїв 13:4 

а. Наші слова ……………………………………….……….….Матвія 12:36-37 
б. Наші діла ………………………………………….……….…2 Коринтян 5:10, Матвія 25:31-46,  

Об'явлення 20:12-13 
в. Наші мотиви / таємниці …………………………...…….…Римлянам 2:16 
г. Наші таємні думки ………………………………..………...Екклезияст 12:14 
ґ. Чи ми насправді знаємо Бога? .......................................2 Солунян 1:8 
д. Чи були ми слухняні Євангелії? ....................................2 Солунян 1:8, Івана 12:48 
е. Чи записане наше ім’я у книзі життя? ..........................Об'явлення 20:15 
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«Тоді цар скаже тим, що право-
руч нього: Прийдіть, благосло-
венні Отця мого, візьміть у 
спадщину Царство, що було 
приготоване вам від створення 
світу».               Матвія 25:34  

Коли Юда побачив, як його зрада привела до розп’яття Христа, він був 

настільки приголомшений через свій гріх, що звершив самогубство.  

3. ВІЧНЕ РОЗДІЛЕННЯ судного дня   

«І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлу-

чує овець від козлів; і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч»  

(Матвія 25:32-33). 

До спасенних: 
 

«Тоді скаже й тим, що ліворуч: 
Ідіть від мене геть, прокляті, в 
вогонь вічний, приготований  
дияволові й ангелам його».  

Матвія 25:41 

До загиблих: 

Коли ми бачимо або відчуваємо на собі теперішні результати непра-

вильних рішень, ми буваємо засмучені, шоковані або приголомшені: 

•  коли бачимо своїх друзів, які загинули через необережне або нерозумне ке-
рування машиною  

•  коли дивимося у повні сліз очі того, хто пережив подружню зраду або зраду 
друга 

•  коли відчуваємо сором від того, що нас викрили, засуджують та садять до 
в’язниці за порушення закону чи тяжкі злочини  

Чи є в ній моє ім’я?  

Уявіть собі, марно продовжуючи вирішувати питання своїх гріхів у свій 

спосіб…. ми таки постаємо перед Богом і бачимо, що наше ім’я не запи-

сане у Його книзі життя! Ми застосовували свої «рішення»!  

42 Життєвий вибір  
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ІСТОРІЯ ПРО БЛАГОДАТЬ ТА ПРО СУД  

У маленькому прикордонному містечку одного разу зляканий кінь шалено по-

скакав, тягнучи за собою бричку, у якій був маленький хлопчик. Однак на дорозі 

опинився сміливий юнак, який побачив дитину у небезпеці, та, ризикуючи влас-

ним життям, спіймав коня та зупинив бричку. Врятований хлопець виріс та став 

злочинцем, котрий одного разу став перед судом за серйозний злочин. Зви-

нувачуваний впізнав у судді людину, котра багато років тому врятувала йому 

життя. Він почав благати його про милість, нагадуючи те, що трапилося. Але 

відповідь судді була невблаганна: «Юначе, тоді я був вашим рятівником, сього-

дні ж я – ваш суддя, і я повинен призначити вам покарання».  

Одного дня Ісус Христос скаже бунтівним грішникам: «Упродовж довгого дня 

благодаті Я був Спасителем, і Я мав для вас прощення. Але сьогодні Я – ваш 

Суддя. Відійдіть від Мене: ви зробили ваш згубний, остаточний вибір. Ви виб-

рали зректися Мене, і Я зречуся вас».  

Я дізнався достатньо для того, щоб визнати, що я повністю попереджений   ❑ 

«Страшна річ упасти 

в руки Бога Живого!» 
Євреїв 10:31 

Якщо ми помремо у своїх гріхах, то не будемо ніколи прощені   

     «Я відходжу… і помрете в гріху своїм. Куди Я йду, туди ви прибути не мо-

жете...»                                                                                                    Івана 8:21  

Загублені будуть вигнані   

     « лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, 

і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та 

сіркою, а це друга смерть!»                                                         Об'явлення 21:8  

Вічний Суд  

     «І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд». 

 Євреїв 9:27  
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БОЖЕ РІШЕННЯ (те, що справді працює)  

V. 

 

«…і оправдуються даром його ласкою, що через відкуплення, в Ісусі Хрис-

ті: якого видав Бог як жертву примирення, в його крові, через віру, щоби 

виявити свою справедливість відпущенням гріхів…»            Римлян 3:24-25  

РІШЕННЯ   

Важкість наших гріхів можна усвідомити через розуміння, яка ціна заплачена за їх прощення.  

А. ЯК ВИДНО З ЙОГО ХАРАКТЕРУ / ЙОГО ПРИРОДИ  

Життєвий вибір 
урок третій 

✓ ✓ 

...Коли ми обираємо прийняти Божі рішення, важливі зміни чека-
ють на нас і в теперішньому, і в майбутньому!  

• Він справедливий, тому Він зобов’я-

заний покарати наші гріхи 

• «Христос був умер ради наших гріхів»  

1 Коринтян 15:3  

• Бог милосердний і любить нас, 

Він не хоче карати нас за наші гріхи  

• «Бо Того, Хто не відав грі-

ха, Він учинив за нас гріхом, 

щоб стали ми Божою прав-

дою в Нім!»  

2 Коринтян 5:21 

«Поправді, поправді кажу вам: 

Наступає година, і тепер уже є, коли голос Бо-

жого Сина почують померлі, а ті, що почують, 

оживуть» Іванн 5:25  

44 Життєвий вибір  
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БОЖЕ РІШЕННЯ (те, що справді працює)  

V. 

Б. ЯК ВИДНО З ЙОГО ВІДВІЧНОГО ПЛАНУ  

• Слухняна віра   Якова 2:14, 17-18 

• Сповідальна віра   Римлян 10:9-10 

• Віддана віра     Дії 3:19 

ПОКАЯННЯ – ВИЗНАЧНИЙ ЖИТТЄВИЙ ВИБІР! 

Бог створив нас зі свободою вибору, і як ми використовуємо цю нашу можливість, визначає: 

• якість нашого життя тут  

• а також нашу вічну долю! 

Ніщо не може бути настільки важливим, як рішення стосовно нашої долі!  

НІЩО! 

(І ніхто інший не може вирішити це за нас, це виключно наш вибір).  

ВИЗНАЧЕННЯ покаяння  

ПОКАЯННЯ – ЦЕ НЕ простий смуток через те, що ми знову щось зробили чи сказали, чи ж ко-

гось зачепили. Це не звичайний жаль про те, що ми спіткнулися. Воно походить від серця.  

ПОКАЯННЯ – ЭТО глибока скорбота про те, що ми тікали від Бога, чи відкидали Його. Воно 

також є докорінною переміною розуму, котра виявляється у радикальній зміні поведінки.  

Буквально покаяння означає «переміна думок», або «передумати». 

Імпульси заводять нас у гріх, переміна думок – відводить нас від нього!  

•   З Божої точки зору, покаяння – це поворот від гріха і поворот ___________ Бога (Дії 26:20). 

Усе інше – то лише половинчасті спроби.  

 

•   Доказом справжнього покаяння є _______________________________ (Дії 26:20, Луки 3:8). 
 

•   Згідно з Івана 16:8-9, головним гріхом є гріх ________________________. Це тяжкий злочин 

проти Самого Бога, тому що, по суті, він говорить: «Я відкидаю Твоє ясне свідчення про 

Твого Сина, Ісуса».  
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ІЛЮСТРАЦІЇ ДО СВЯТКУВАННЯ покаяння  

Історія про блудного сина, котру розповів Ісус, служить графічною ілюстрацією цього 

найважливішого ЖИТТЄВОГО ВИБОРУ (Луки 15:11-24).  

ПО-ПЕРШЕ – зосередимося на процесі покаяння: 

Вірш  17 ………………….. заблудлий син опам’ятався! 
Вірш 18–19 ……………… він визначає, що повинен сказати та зробити. 
Вірш 20 ……………………він переходить до дії «стань та зроби». 

ПО-ДРУГЕ – нам потрібно сфокусуватися на безумовній любові його батька: 

Зверніть увагу на ставлення батька до сина, який вперто продовжував йти власним шля-
хом, розтратив його майно, пішов із гультяями, осоромив його та розбив його серце! 
Уважно прочитайте вірші 20–24. 

РІШЕННЯ ПОКАЯТИСЯ ДАРУЄ НАМ НОВУ ДОВІРУ  

ТА ДОЗВОЛЯЄ ПОЧАТИ ВСЕ СПОЧАТКУ! 

• Довіру перед Богом (лагідна відкритість та нові стосунки)  

• Довіру перед іншими (відновлення там, де це можливо)  

• Довіру до самих себе (і подобаємося собі, як ніколи до цього)  

Покаяння знаменує ЗАКІНЧЕННЯ того способу життя, котрий робив нас _____________ 
та визначав наше життя, думки, почуття та слова (Римлян 6:20). 

Небеса святкують, коли ми навертаємося  

від наших егоцентричних шляхів! Бог (в історії  

про блудного сина – батько) дає нам особисте запрошен-

ня на багату вечірку, влаштовану В НАШУ ЧЕСТЬ! 

Це також нова радість і для нас! (Дії 3:19 и 26). 

Усе життя тепер грає новими барвами.  
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НАСТАНОВИ ТА МОТИВАЦІЯ (у покаянні) 

НА ШЛЯХУ ДО НОВИХ СТОСУНКІВ (завдяки покаянню)  

• Бог вкладає в мене нове життя (У мене тепер інший батько –  
Івана 8:44) 

• Я готуюсь бути прийнятим до Його сім’ї – Римлян 8:15 

• Я буду носити сімейне ім’я – христианин – Дії 11:26 

• Я буду знаходитися під захистом сім’ї, користуватися її привілеями та 
обітницями! –  2 Коринтян 6:16-18 

• Я готуюся прийняти християнське хрещення – Дії 2:38 

У покаянні Бог дарує нам нову силу для подолання наших гріховних, егоїстичних бажань 

та звичок. Наші очі відкриті! І коли ми кажемо виразне «Так!» Ісусові та приймаємо Йо-

го керівництво, Він дає нам нову силу, щоб сказати «Ні!» старому життю, яке завда-

вало нам болю та викликало сором. 

Разом із радикальним покаянням ми набуваємо нову самооцінку, нову самопова-

гу та нове ставлення до життя! Ця РАДІСТЬ ПОКАЯННЯ настільки прекрасна, 

що деякі плутають її із доказом того, що ми прощені. 

Пояснення:  

Покаяння стосується того, як ми сприймаємо наше минуле і як ми маємо намір 

прожити наше майбутнє. Але воно не прощає наше минуле. Воно приводить 

нас до сили Ісусової крові, яка прощає й очищує, пробачає наше минуле.  

Бог навчає нас каятися лише за ті речі, які ведуть нас до: 

заплутаності, провини, залежностей, жалю й утримують нас від 

радісних сердечних (духовних) стосунків із нашим Творцем. 

В покаянні ми відкри-

ваємося для того, щоб поча-

ти приймати найкращі Божі 

дари! Бог з нетерпінням 

очікує на нас, щоб ми по-

вністю повернулися до Ньо-

го. Коли ми приходимо, то 

нарешті починаємо ЖИТИ в 

найповнішому розумінні цьо-

го слова!  
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Вирішальний ЖИТТЄВИЙ ВИБІР:  

або ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР, АБО ТИ ВТРАЧАЄШ УСЕ! 

НІЩО НЕ Є ТАКИМ ВАЖЛИВИМ, ЯК РІШЕННЯ НАШОЇ ДОЛІ.  

ПРАВИЛЬНО? АВЖЕЖ! 
  

Відкрийте для себе Божий заклик до радикального покаяння.  

З'ясуйте основну ідею кожного з цих біблійних текстів: 

1.   Луки 13:3-5 __________________________________________________________ 

2.   Дії 2:37-38 ___________________________________________________________ 

3.   Дії 3:19 ______________________________________________________________ 

4.   Дії 17:30-31 __________________________________________________________ 

5.   Римлян 2:4 __________________________________________________________ 

6.   Галатів 5:19-21, 2 Петра 3:9, Об'явлення 21:8 ______________________________ 

7.   Луки 13:3-5 __________________________________________________________ 

 

Важливо зробити такий вибір,  

щоб не шкодувати ані тепер, ані у вічності.  

Тож обов’язково ухвалюй такі рішення, з котрими 

ти зможеш і жити, і вмирати! 

Усе інше не має значення.  

Віддана віра в Ісуса веде нас до хрещення  

БОЖИЙ ПЛАН ДЛЯ МЕНЕ – БУТИ ОХРЕЩЕНИМ: 

•   В (єднання з) Христа       Римлян 6:3 

•   У Христову смерть        Римлян 6:3 

•   У тіло Христове        1 Коринтян 12:13 

•   Для прощення гріхів       Дії 2:38-39 

•   Щоб отримати Його Дух        Дії 2:38-39 

•   Хрещення – це поховання / занурення     Римлян 6:4 
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ПРИМІТКИ: 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ: 
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Мати сенс належати до чогось справді важливого, віднайти своє «місце» – ось те, чого дійсно 

шукають люди ХХІ століття. Усе це ми можемо знайти у Христовій Церкві.  

Ви зробите найважливіше в житті відкриття, коли Церква Христова 

стане для вас настільки ж важливою, як вона важлива для Нього!  

ХРИСТОВИЙ ПЛАН ДЛЯ КОЖНОГО ВІРУЮЧОГО: 

Бути органічно поєднаним із Ним та один із одним! 

ХРИСТОВА ЦЕРКВА ВАЖЛИВА І ЯК ДЛЯ ЗРОСТАННЯ,  

І ЯК ПОСЛУХ ДЛЯ НАВЕРНЕННЯ! 

(Ви не можете мати одне без іншого.) 

Коли ми стаємо християнами, Ісус 

приєднує нас до Своєї Церкви. Церква 

функціонує, як Його тіло, виконуючи 

сьогодні на землі Його працю. Слово 

«церква» означає «покликані з» або – 

зібрання. Ісус любить Свою Церкву бі-

льше від всього іншого. Дії 20:28. 

БОГ ОЧІКУЄ, ЩО МИ БУДЕМО ПОЄДНАНІ З ЙОГО ЦЕРКВОЮ,  

ЩОБ БУТИ: 

1. Поєднаними так, як поєднані частини нашого тіла!  
(1 Коринтян 12:12) 

2. Такими ж, як любляча, щаслива сім’я!  
(Галатів 6:10) 

3. Схожими на здоровий сад, що росте та дарує врожай!  
(1 Коринтян 3:9) 

4. Такими ж стійкими та надійними, як каміння у кам’яній будівлі!  
(1 Петра 2:5) 

5. Близькими духовно настільки, наскільки є сильним фізичне єднання!  
(Ефесян 5:31-32, 1 Коринтян 6:16-17) 

6. Подібними до живої галузки, що отримує життя від лози!  
(Івана 15:1-5) 

Життєвий вибір 
урок четвертий 

✓ ✓ 
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Християни не можуть практикувати у житті навіть основи християнсь-

кого життя, якщо вони не є дієвою частиною Христової Церкви, тому що:  

Ісус повернеться, щоб забрати Свою Церкву, Свою наре-

чену (Ефесян 5:27). Ми маємо бути частиною того, за чим 

Він повернеться! 

Через нашу слухняну віру Ісус приєднує нас до Своєї Церк-

ви, коли ми народжуємося згори (Дії 2:47). 

У нашому хрещенні ми хрестимося в тіло Христове, Його 

Церкву (1 Коринтян 12:13, Ефесян 1:22-23, Колосян 1:18). 

Братерські стосунки – це головне джерело настанов та 

підбадьорення (Дії 2:42). 

Общинне служіння – це символ того, що ми – одне ціле, 

зібрані разом у щотижневому зібранні (1 Коринтян 10:16-17). 

Церква – це місце, куди ми приносимо свої десятини та по-

жертви (1 Коринтян 16:1-2). 

Інші віруючі допомагають нам жити з відповідальністю 

(Євреїв 10:24-25). 

Ісус навчав Свою Церкву мати старійшин, які будуть нагля-

дати, годувати, підбадьорювати та направляти Його отару. 

Старійшини повинні знати, хто є частиною їх «пастви»  

(1 Петра 5:1-2). 

Існує близько 30 повелінь зі словами «один одного», які не-

можливо виконати, якщо ви не є разом із Церквою. 

Завдання, які стоять перед нами, є більшими, аніж одна лю-

дина спроможна виконати! 

Ми повинні любити наших братів та сестер, або ж ми не лю-

бимо Бога! (1 Івана 4:20-21). 
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Розуміння цього допомагає нам фокусуватися не 

один на одному, але на Єдиному, Хто є доскона-

лим, на Ісусові! Наше сильне єднання з Головою 

(Ісусом) допомагає нам зростати та любити інших у 

процесі їх зростання. Це Божа мудрість!  

Церква – це Наречена (і гордість) Ісуса! 

Бути християнином – означає бути частиною Його Церкви. 

Христова Церква – не деномінація, ані дітище людей із добрими 

намірами. Ісус сказав: «Я створю Мою Церкву…» – і Він зробив 

це. Ми покликані бути просто християнами – «Послідовниками 

Христа». 

Христова Церква живе за зразком Нового Завіту – у меті, у прак-

тичному житті, у богослужінні та призначенні! 

Ісус – один і єдиний Голова Своєї Церкви. 

І кожен її член поєднаний із Ним!  

Жодна церква не є досконалою, тому що вона наповнена 

недосконалими людьми, такими як ми.  

БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ – ЦЕ НЕ ДЛЯ ЦІКАВИХ ЧИ ВИПАДКОВИХ ЛЮДЕЙ, 

ЦЕ – ДЛЯ ВІДДАНИХ! 
Тісні ворота 
«Увіходьте тісними ворітьми»  
(Матвія 7:13-14). 

Рішучість 
«Ті, хто вживає зусилля, хапають його 
(Царство Боже)» (Матвія 11:12). 

Вірність / пріоритеты 
«Хто більш, як Мене, любить батька чи 
матір, той Мене недостойний. І хто 
більш, як Мене, любить сина чи дочку, 
той Мене недостойний» (Матвія 10:37). 

«Такі ж рішучі,  

як і футбольна  

команда за крок до 

перемоги»  
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Коли ми отримуємо спасіння, то входимо у стосунки завіту з Богом через  

Ісуса. Ми не втрачаємо та не повертаємо благодать тричі на день, ОТОЖ МИ 

МУСИМО БУТИ ВДЯЧНІ ЙОМУ ЗА НАШІ СТОСУНКИ. ТА ПРОДОВЖУВАТИ 

ВЧИТИСЯ ТА ДІЯТИ ТАК, ЯК, НА НАШУ ДУМКУ, ДІЯВ БИ ІСУС У ВСІХ СФЕ-

РАХ ЖИТТЯ!  

Стосунки завіту  

БОЖІ ДАРИ ДЛЯ НАС,  

КОЛИ МИ ПРИЙМАЄМО ІСУСА   
VI. 

БОЖЕ РІШЕННЯ, КОЛИ МИ ГРІШИМО   

(коли ми вже спасенні)  

VII. 

А. Святий Дух ……………………………………….……….…...….… Дії 2:38-39 

Б. Бог дивиться на нас, як на ДОСКОНАЛИХ ……………....……. Євреїв 10:14 

В. Неймовірні обітниці ………………..……………………………..… 2 Петра 1:4 

•   Усе допомагає на добро ……………………………..……... Римлян 8:28 

•   Спокуси будуть обмеженими ……………………...….....… 1 Коринтян 10:13 

•   Наші фізичні потреби будуть задоволені ……………….… Матвія 6:33 

•   Ми будемо частиною Божої сім’ї ………………………...… 2 Коринтян 6:16-18 

•   Він є вірним, і має владу зробити так, щоб ми  

насолоджувались Божими обітницями надії!   ………….... Євреїв 10:23 

Г. Вічне життя ………………………………………………………....…. Римлян 6:23, 1 Івана 2:25 

Що трапляється, коли християни грішать? 

Ми можемо думати, що це є доказом того, що «ми так жити не можемо», і  

Сатана хоче, щоб ми вірили, що ми нещирі. 

Але Бог має рішення для людської слабкості, 

І Він говорить: 

А. Продовжуй намагатися ………………………………………...…………..………. 1 Івана 1:7 

Б. Відкрито сповідуй свій гріх ……………………………………..…………….……. 1 Івана 1:9 

В. Бери участь в очищенні у Вечері Господній …...…… 1 Івана 1:7 и 1 Коринтян 10:16-17 

Г. Отримай силу сказати «НІ» ………………………………..................…… 1 Коринтян 10:13 

сказавши «ТАК» Святому Духу …………………………………….………….….. Римлян 8:5-6 

Д. Отримуй підбадьорення у церкві ……………………  Євреїв 10:24-25 

Е. Розвивай дух прощення щодо до тих, хто неправий ………………..…Матвія 6:14-15 та 

(Ми повинні передавати іншим те, що Бог дарував нам!) …………….….. Матвія 18:21-35 
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Наше рішення прийняти Ісуса як Господа і Спасителя – це не оголо-

шення про те, що ми приїхали до пункту призначення, але про те, що 

ми почали нашу нову подорож до Бога!  

Наше оголошення  

Коли ми від щирого серця робимо ЖИТТЄВИЙ ВИБІР, він не приносить 

жодного жалю! Жодного жалю! Жодного жалю! Наприкінці життя ніхто не 

буде жаліти про те, що вибрав Ісуса!  

Жодного жалю 

Рішення присвятити себе Ісусові  

має у собі потенціал бути цілісною особистістю –  

щасливою, повною надії, енергійною…  

Такою особистістю, якою кожен із нас хоче бути!  

Насіння величності посіяне у кожному серці,  

але воно ніколи не проросте,  

якщо ми не дозволимо Творцю життя пробудити його . 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИ СКАЗАНЕ: КОЖЕН ІЗ НАС   

ДО: 

Ворожнеча з Богом 

Божий ворог 

Мертвий для Бога 

Під Його гнівом 

Відчужений від Бога 

Втрачений 

Без надії 

Неспокійний 

Раб гріха  

 ПІСЛЯ: 

Люблячий Бога 

Божий друг 

Живий для Бога 

Під Його благодаттю 

Свій Богові 

Спасенний / знайдений 

Повен надії 

Сповнений миру 

Нарешті вільний 
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10 вопросов, которые помогут вам сделать ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР:  

На хресті Ісус сказав «Так» мені. Зараз моя черга сказати «Так» Йому. 

❑   Так, із мене досить життя, сповненого хибними рішеннями! 

❑   Так, я готовий довершити моє нове народження у християнському хрещенні. 

1. ЧИ ПРИЙМАЄТЕ ВИ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВАШ 
ЖИТТЄВИЙ ВИБІР? 

2. ЧИ ВАЖЛИВО ДЛЯ ВАС ЗРОБИТИ ПРАВИЛЬНИЙ ЖИТТЄВИЙ 
ВИБІР? 

3. ЧИ ВИЗНАЄТЕ ВИ, ЩО ВИ ГРІШИЛИ? 

4. ЧИ БАЧИТЕ ВИ, ЩО «НАШІ РІШЕННЯ» НЕЕФЕКТИВНІ? 

5. ЧИ ПЛАНУЄТЕ ВИ БУТИ СПАСЕННИМИ ДО ТОГО, ЯК ПОМРЕТЕ/ 
ДО ПРИХОДУ ІСУСА? 

6. ЧИ УСВІДОМЛЮЄТЕ ВИ, ЯКІ НАСЛІДКИ ТОГО, ЩО МИ ВИПРО-
БОВУЄМО БОЖЕ ТЕРПІННЯ? 

7. ЧИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВИ З ІСУСОМ, ЩО ЙОГО ЦЕРКВА ЖИТТЄВО 
ВАЖЛИВА ДЛЯ ВАШОГО ХРИСТИЯНСЬКОГО ЗРОСТАННЯ? 

8. ЧИ БАЖАЄТЕ ВИ БУТИ В БЕЗПЕЦІ У ДЕНЬ СУДУ? 

9. ЧИ ГОТОВІ ВИ ПОКАЯТИСЯ ТА НАВЕРНУТИСЯ ДО БОГА? 

10. ЧИ МОЖЕМО МИ РАЗОМ ІЗ ВАМИ ПОМОЛИТИСЯ ТА СКАЗАТИ 
БОГОВІ ПРО ВАШЕ РІШЕННЯ ВИБРАТИ ЖИТТЯ? 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 







«Закордонне служіння»  

Служіння нашому неймовірному Богові 

«Буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці 

всесвіту будуть лякатись Його, бо сказав Він і 

сталось, наказав і з'явилось» (Псалом 33:8-9). 

Рік та Делла Дейтони 

P.O. Box 1224, Nampa, ID 83653-1224 

Email: overseasoutreach1998@gmail.com 

www.overseasoutreach.com 

Приготуйтеся відчути радість від розповіді Ріка Дейтона про свій натхненний шлях че-

рез послух, потім – віру, та нарешті – до повної відданості Спасителю. Це прекрасна 

історія, і найкраща її частина в тому, що вона досі продовжується. – Тім Бітті, офіцер у 

відставці служби пробації та керівництва відділу ювенальної пробації Сан-Франциско. 
 

Богу не байдужий атеїст, який ніяк не може знайти задовільні відповіді на найглибші 

життєві питання. Бог щиро турбується про молоду дівчину, яка зазирає в очі смерті.  

І Він не стоїть осторонь! – Річ Шелл, професор біблійного консультування в Біблійному ко-

леджі Бойсе та консультант у церкві Ігл. 

Рік Дейтон поєднував служіння місіонера та роботу в 

бізнесі зі встановлення освітлення між своїми поїздками 

до країн колишнього Радянського Союзу. Дружина Ріка, 

Делла, була співвласницею їхнього бізнесу та бухгалте-

ром і їхнього бізнесу, і служіння. Разом із Ріком вона та-

кож була співзасновницею «Альпійської християнської 

місії» (у структурі «Закордонного служіння»). Рік та 

Делла – співробітники Віктора та Евелін Ноулзів як пів-

нічно-західні представники «Служіння Миру на Землі». 

Рік також був помічником євангеліста в служінні покійного Реджі Томаса («White Fields Over-

seas Evangelism»). Рік закінчив Біблійний коледж Бойсе, а пізніше продовжив навчання в сфе-

рі стратегії місії, роз’яснення та проповіді Євангелії, особистої євангелізації, філософії та ме-

тодів письма у Біблійному коледжі Озарка. Статті, трактати, буклети та книги Ріка видані анг-

лійською, німецькою, корейською, грузинською, українською та російською мовами. Рік із 

Деллою продали свій бізнес (Deighton Lighting), щоб приділяти більше уваги двом життєво ва-

жливим служінням – «Закордонному служінню» та «Служінню Миру на Землі» .  
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