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Мене водили в церкву з самого дитинства. Я робила вироби 
в Недільній школі, співала ”пісні з рухами”. А потім влилася у велику 
групу молоді в церкві. Нашого лідера звали Стів. Він хотів, щоб 
молодіжна група була великою, галасливою та веселою. Чим більше 
друзів ми приводили, тим більше отримували призів.

Я ніколи не сумнівалася в Біблії. І мені не “промили мозок”. Я щиро 
вірила і зараз вірю, що біблійний світогляд є єдиним, що відповідає 
на найважливіші питання життя. Проходячи через різні етапи свого 
підліткового життя, я залишалася найактивнішою учасницею молодіж-
них спілкувань по середам. Я навіть розмовляла з друзями про Христа. 
У них було багато питань, і я авторитетно на них відповідала, цитуючи 
Біблію.

Але при цьому я мала “темну сторону”. Мені хотілося гарно 
виглядати. Я була поглинута своєю зовнішністю та своїм щастям. 
Кожен хлопець, якого я зустрічала, був у моїх очах або потенційним 
женихом, або ніким. І ще я постійно мріяла про секс.

У підлітковому віці ходити в церкву непросто.  
З одного боку, багато незрозумілих моментів відносно 

того, що ми повинні та чого не повинні робити.  
А з іншого – привабливий світ, який хочеться  

досліджувати.
Якщо вам складно бути повноцінним членом церкви або ви нама-

гаєтеся зрозуміти, що означає бути християнином, то, сподіваюся, моя 
розповідь надихне вас і допоможе задуматися про те, яким може бути 
ваш наступний крок у житті.
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“Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто 
світ, у тім немає любови Отцівської, бо все, що в світі: 

пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха 
життєва, це не від Отця, а від світу”. —1 Івана 2:15-16

Кожна людина повинна особисто зустрітися з Богом. Ми не 
можемо “виїхати” на вірі своїх батьків. Я зрозуміла це в сімнадцять 
років.

Я зустрічалася з крутим хлопцем. Не те, щоб я була до нестями 
захоплена ним, але я йому подобалася, і цього було достатньо. Він 
був на рік старший і їздив на мотоциклі. Сміливий та розумний. 
Спілкування з ним створювало мені імідж. І він чудово підходив під 
мої фантазії.

Пам’ятаю, як одного разу я прийшла додому до подруги. Її батько 
був пастор. Вона показала мені свій молитовний щоденник, що лежав 
поруч із Біблією на столику перед ліжком. Там також була спеціальна 
ручка та закладка. Я подивилася на список її молитов із відповідями 
і подумала: навіщо потрібні безглузді молитовні щоденники в сімнад-
цять років, коли перед тобою відкритий увесь світ? Інші християни 
говорили про “світ” як про щось погане, але вони просто не відповідали 
йому так, як я. У мене зі світом був особливий зв’язок, який, на мою 
думку, вони просто не могли зрозуміти. Однак, стоячи там і тримаючи 
в руках молитовний щоденник подруги, я відчула сором. Це був визна-
чальний момент у моєму житті. Того дня я зрозуміла, що люблю світ 
більше, ніж Христа.

ПОДВІЙНЕ  
ЖИТТЯ



У нас із братом у підвалі був таємний запас дешевого пива. 
Щоразу, коли батьки йшли з дому, ми звали друзів, пили, вживали 
погані слова і робили все таке, чого християнській молоді робити не 
можна. Я навіть втікала з дому ночами, коли всі засинали. Зустріча-
лася з друзями і займалася з ними тим, що нам забороняли.

Ні віра в Ісуса Христа, ні молитва покаяння, ні знання Біблії не 
могли приховати того факту, що я жила по-своєму і для себе.

Я дійсно вірила, що Ісус існує,  
але просто не хотіла йти за Ним.

Одного ранку, після ночі проведеної з хлопцем, я прокинулася 
з почуттям, немов увесь світ завмер. Час ніби зупинився, і нічого не 
залишилося крім Бога і мене. У голові виникла найстрашніша думка 
з усіх, які приходили до мене за все життя: я йду в пекло і на це 
заслуговую.

Того ранку я знову повернулася до Бога. Не важливо, скільки 
я знала про Христа, Його вчення, смерть і воскресіння. Моє життя 
Йому не належало, я не йшла за Ним. У той день я перестала вип-
равдовувати свій спосіб життя і нарешті визнала, що він був грішним 
(він виключав Бога, був егоїстичним і злим) і заслуговував Його осу-
ду. Все, що я знала про Христа, ясно показувало, що я не була з Ним. 
Я просто брала участь у “житті церкви”, де обіцяли Божу любов 
і прощення всім, хто туди ходить і помолився молитвою покаяння.
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Переміна, яку я виявила відразу, відбулася в моїй 
свідомості. У мене зникли брудні мрії. Якщо вони і з’яв-
лялись інколи, то немов удар струмом повертали мене 
в безпечне місце. Я відчула себе очищеною. Мені хотіло-
ся думати про Бога, і я почала дивитися на світ зовсім 
іншими очима.

Віра в Христа не означає, що більше в нас не буде 
проблем з гріхом. Це означає, що Він допоможе нам 
змінити ставлення до гріха і до всього, що робить з нами 
егоїзм. В одній проповіді я почула, що грішники біжать 
на гріх і люблять його, а Божі діти, хоч іноді і впадають 
у гріх, ненавидять його. У всіх нас бувають спокуси, але 
ще в юності я зрозуміла, що

“Хто любить світ, у тому немає любові 
Отця”. — 1 Івана 2:15

Зрештою, нам потрібно вибрати: будемо ми жити для 
себе чи для Бога. Це не означає, що ми ніколи не будемо 
грішити, помилятися чи приймати погані рішення. Але 
ті, хто належать до Христа, хочуть, щоб Бог змінював їх 
Своїм Святим Духом і робив схожими на Ісуса.

ПЕРЕМІНА



У “церковному житті”, в якому я виросла, криється багато не-
безпек. Для мене найстрашніша – це вважати себе врятованою, не 
будучи такою. Я пишу це не для того, щоб вас налякати, а щоб дати 
пораду. Біблія каже, що “коли ти устами своїми визнаватимеш 
Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив 
Його з мертвих, то спасешся” (Римлян 10:9). Але це рішення має 
змінити все життя. Його результатом стають взаємини з Самим Богом, 
Який вирішує жити в нас Своїм Святим Духом. Тому Біблія закликає 
нас досліджувати себе. Апостол Павло писав: “Випробовуйте самих 
себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих 
себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали 
б бути” (2 Коринтян 13:5). Або ось слова апостола Івана: “А що ми 
пізнали Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо” 
(1 Івана 2:3). Якщо в нас немає активних, живих взаємин із Богом, то 
нам потрібно перевірити себе та зрозуміти, для чого чи для кого ми 
насправді живемо.

Якби я тоді не подивилася на себе уважно та серйозно, то, мабуть, 
так і прожила б життя, вважаючи, що я християнка тільки тому, що 
добре знаю Біблію. Я б брала участь у “церковному житті”, а насправді 
жила б для себе. А тепер я покладаюсь на Христа, але, як і раніше, від-
чуваю труднощі з життям для Бога. Мій егоїзм регулярно вимагає, щоб 
я приділяла йому увагу. Мені потрібно досліджувати себе перед Богом 
і покладатися на Нього в справі перетворення мене Святим Духом на 
ту, якою Він хоче мене бачити. Але тепер я знаю, що належу Христу і що 
Його смерть стала платою за всі мої гріхи. Я знаю, що після смерті Він 
приведе мене до небесного дому.

НЕБЕЗПЕКА
ЦЕРКОВНОГО 

ЖИТТЯ



Але як перевірити себе? На що саме дивитися? Ось 
деякі напрямки, на які варто звернути увагу.
По-перше, нам потрібно подивитися на наші стосунки 
з Богом. Нам цікаво пізнавати Бога чи, навпаки, нудно? 
Моє ставлення до молитовного щоденника подруги 
показало, де я була насправді. Я вважала молитву пох-
мурим обов’язком, а не способом краще пізнати Бога.

Насправді молитва та читання Біблії  
йдуть урозріз із нашими бажаннями.  

Так було і так буде.
Це означає, що навіть зрілим християнам слід стежити 
за своїм духовним станом. Так само як той, хто хоче 
бути здоровим, має правильно харчуватися та займати-
ся спортом. Варто помітити цей тривожний знак, якщо 
нам не хочеться наближатися до Бога і жити для Нього.

ПЕРЕВІРКА 
СЕБЕ



Тепер я запитала б його: “Чому ти хочеш це виправдати? Чому 
б просто не перестати так поводитися?”

Брудні слова – лише невеликий приклад. Сенс ось у чому: чи 
не намагаємося ми залишити у своєму житті те, що не догоджає 
Богові? Ми всі час від часу робимо такі спроби, але якщо людина 
дійсно хоче слідувати за Христом, то її серце не матиме спокою, 
люблячи світ більше за Бога.

По-третє, нам слід досліджувати свої стосунки з іншими людьми. 
У школі я мала ворога. Її звали Лорі. Вона з мене знущалася, а я її 
за це ненавиділа. Після того, як я навернулася до Христа, моє став-
лення до Лорі змінилося. Не те, щоб ненависть зовсім зникла...  
Але мені більше не хотілося її ненавидіти. Я почала молитися за 
те, про що не молилася ніколи. Я просила Бога допомогти мені 
полюбити її. Якось уночі мені наснилося, що Лорі стала моєю най-
кращою подругою. Наступного дня, коли я побачила її в школі, я не 
зазнала до неї жодної ненависті. Бог відповів на молитву, до якої 
Він же мене спонукав, і дав мені любов до ворога.

У Біблії сказано: “Хто говорить, що він пробуває у світлі,  
та ненавидить брата свого, той у темряві досі” (1 Івана 2:9).  
Якщо ми присвятили своє життя Христові, то це ще не значить,  
що в нас більше не буде поганих думок, але якщо ми носимо 
в серці злість і при цьому нормально почуваємося, це ще один 
тривожний сигнал. 

По-друге, нам потрібно подивитися на наші стосунки зі світом. 
Ось важливе питання: “Я намагаюся це сховати чи хочу від цього 
звільнитися?” Чи не намагаємось ми залишити куточок для 
свого егоїзму? Якось я розмовляла з приятелем, який сказав, що 
в лайливих словах немає нічого поганого, це лише слова. Якщо ми 
говоримо їх без злості, то все гаразд (всупереч тому, що сказано 
в Посланні до ефесян 4:29). “Бог дивиться на серце”, – сказав він. 
Як із цим можна було сперечатися? Ця людина знайшла спосіб 
виправдати своє лихослів’я, від якого навіть невіруючим могло 
стати не по собі.

ПЕРЕВІРКА 
СЕБЕ



Зрештою, запитаємо себе: “Хто керує моїм життям?”  
Як, наприклад, ми приймаємо рішення? Якщо ми просто 
слідуємо за своїми почуттями, інстинктами чи логікою, тоді 
Господь Ісус не керує нашим життям. Я захоплювалася малю-
ванням і хотіла вступити до Інституту мистецтв у Чикаго. Якось 
викладач з малювання сказав, що хоче рекомендувати мене 
до цього інституту. Я просила Бога допомогти мені вчинити 
правильно (незадовго до цього я навернулася до Христа) і, все 
добре обміркувавши, вирішила відмовитися. Я знала, що спо-
куси в цьому коледжі будуть надто великі. У той же час я відчу-
вала спонукання служити Богові якось інакше. Моє ставлення 
повністю змінилося, і я вступила до Біблійного коледжу, щоб 
стати місіонеркою. Напрямок мого життя було задано Богом, 
а не моїми амбіціями. Цікаво, до речі, що саме в Біблійному 
коледжі я стала художником-фрілансером.

Я впевнена, що інші зможуть багато додати до цього спис-
ку, але це саме те, що допомогло мені визначитись у юності.

          ХТО  
ГОЛОВНИЙ?



Служіння “Хліб Наш Насущний” з радістю 
допоможе вам більше дізнатися про Ісуса 

Христа і про те, що Він зробив для вас.  
У нас є багато коротких брошур, які 
відповідають на важливі питання:   

“Хто такий Ісус?”, “Чи можна довіряти Біблії?” 
та інші.  

Усі вони доступні в інтернеті за адресою:  
https://ukrainian-odb.org/lal/ 

Зрештою, найважливіше питання – це те, яке Ісус поставив Своїм 
учням: “А ви за кого Мене маєте?” (Марка 8:29). Він не запитав: “Ким 
вважає Мене ваша церква?”, “Ким Мене вважають ваші батьки?” 
або “Ким Мене вважають ваші друзі?” Він запитував учнів про їхнє 
власне ставлення до Нього. Те саме запитання Він ставить і нам. Ким 
вважаєте Його ви? Чи читали ви про Нього в Біблії, щоб сформувати 
власну думку? І якщо ви кажете, що Він – Бог, то чи присвятили ви 
Йому своє життя?

Бути залученим до “церковного життя” – це чудово. Але в цьому 
є свої небезпеки. Ось мій заклик до вас: поставте за мету знайти Хрис-
та для себе. Не дайте життю пройти повз, не переконавшись у тому, 
що ви справді зустрілися з Ним. 

          ХТО  
ГОЛОВНИЙ?
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“КОЛИ ЛЮБИТЬ 
ХТО СВІТ,  

У ТІМ НЕМАЄ 
ЛЮБОВИ 

ОТЦІВСЬКОЇ”  
(1 ІВАНА 2:15). 
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