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Раздзел 1 

БЯЗБОЖНІК ЗНАХОДЗІЦЬ ХРЬІСТА 

Я змалку рос сіратою. Вь1хавань1 у сям'і, дзе 
не прь1знавалася ніякае рзліrіі, я у дзяцінстве не 

атрь1мау ніякай рзліrійнай адукаць1і, і у 14 rадоу бь1у 

зацять1м, пераканань1м атзістам. Гзта бь1ло вь1нікам 

маёй дзіцячай зацятасці. Маль1м я зазнау беднасць 
і цяжкасці часоу Першай Сусветнай вайнь1. У 14 
гадоу я бь1у rзткім жа пераканань1м атзістам, як і 
сучаснь1я камуність1. Я чь,тау усялякія бязбожнь1я 
кніrі і не толькі не верь1у у Бога і Хрь1ста - я нена
відзеу рзліrію, лічачь1 яе шкоднаю для чалавечаrа 
розуму. Я рос у зацятасці супроць рзліrіі. Але, як я 
пазней зразумеу, Бог з ласкі Свае прь1няу мяне у 
лік абрань1х Сваіх - чаму, я не разумею даrзтуль. 
Прь1чь1нь1 rзтаrа не мелі ніякаrа дачь1нення да майrо 
характару, бо той бь1у вельмі кепскі. Няrледзячь1 

на мой атзізм, нешта невь1тлумачальнае заусёдь1 

цягнула мяне да царквь1. Мне бь1ло цяжка пра

мінуць царкву і не зайсці у яе. Прауда, я нічоrа не 

разумеу, што там адбь1валася. Я слухау казані, 

але янь1 не прамаулялі да майrо сзрца. Я уяуляу 

Бога гаспадаром, якому трзба падпарадкоувацца. 

Я ненавідзеу rзтае памь1лковае уяуленне пра Бога, 

якое склалася у мяне у галаве, але мне вельмі 
хацелася, каб недзе існавала сзрца, якое кахае ... 

недзе у цзнтрь1 сусвету. Я мала ведау радасці у 

дзяцінстве і юнацтве, таму я праrнуу, каб недзе 

бь1ло сзрца, якое кахае і б'ецца дзеля мяне. Я 
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пераканау сябе, што Бога няма, але шкадавау, 
што вось такога Бога любові не існуе. Аднойчь1 я 
зайшоу у каталіцкую царкву, поунь1 унутрань1х ду
хоунь1х супярзчнасцяу, і убачь1у, што людзі стаяць 
на каленях і нешта гавораць. Я падумау: укленчу 
з імі, каб пачуць, што янь1 кажуць, буду паутараць 
за імі і праверу, ці будзе што з гзтага. Янь1 маліліся 
да Найсвяцейшае Дзевь1: «Радуйся, Марь1я, ласкі 
поуная». Я паутарау за імі зноу і зноу і пазірау на 
статую Марь1і, але нічога не адбь1лося. Мне бь1ло 
гзта вельмі прь1кра. Аднойчь1, нягледзячь1 на мае 
атзість1чнь1я перакананні, я стау маліцца да Бога: 
«Божа, я напзуна ведаю, што Цябе няма, але калі 
вь1падкам Ть1 ёсць, што няпрауда, то не я павінен 
верьщь у Цябе, але Ть1 павінен адкрьщца мне». 
Я бь1у атзістам, але атзізм не давау міру майму 
сзрцу. У гзть1 час майго душзунага разладу адзін 
старь1 цясляр у горнай румь1нскай вёсць1 маліуся: 
«Божа мой, я служь1у Табе на зямлі і хачу мець на
гароду і на зямлі, як і на небе. І нагарода мая хай 
будзе у ть1м, каб я не памёр, пакуль не прь1вяду да 
Хрь1ста габрая, бо Ісус бь1у з габрайскага народу. 
Але я беднь1, старь1 і хворь1. Я не магу падацца у 
дарогу, каб знайсці таго габрая, а у нас у вёсць1 
няма ніводнага. Прь1вядзі да нас у вёску габрая, 
і я зраблю усё, што у маіх сілах, каб прь1весці яго 
да Хрь1ста». Нешта неадольнае пацягнула мяне 
у гзтую вёску. Мне не бь1ло ніякіх прь1чь1н, каб за
бірацца тудь1. У Румь1ніі дванаццаць ть1сяч вёсак, 
але я трапіу якраз у гзтую. Пабачь1ушь1, што я габ-
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рай, цясляр пачау хадзіць каля мяне так, як каля 
прь1гожае паненкі ня ходзяць. Ё:н убачь1у ува мне 
адказ на сваю малітву і дау мне пачьпаць Біблію. 
З культурнае цікавасці я чьпау яе і раней няраз. 
Але Біблія, якую ён мне дау, бь1ла не такая. Як 
ён казау пазней, янь1 з жонкаю гадзінамі маліліся 
за навярненне маё і маёй жонкі. Біблія, якую ён 
мне дау, бь1ла напісаная не словамі, а поль1мем 
любові, распалень1м ягонь1мі малітвамі. Я ледзьве 
мог яе чьпаць. Я мог толькі плакаць над кожнай 
старонкай, парауноуваючь1 маё кепскае жьщцё з 
жьщцём Ісуса, мае грахі з Ягонай праведнасцю, 
маю нянавісць з Ягонай любоую, - і Ё:н прь1няу 
мяне як Свайго. Неузабаве мая жонка таксама на
вярнулася да Хрь1ста. Яна прь1вяла да Яго новь1я 
душь1, а янь1 у сваю чаргу прь1водзілі іншь1х, і так у 
Румь1ніі з'явілася новая лютаранская кангрзгаць1я. 
Поть1м прь1йшлі наць1сть1, пад якімі мь1 нацярпе
ліся. У Румь1ніі наць1зм прь1няу форму дь1ктатурь1 
з надзвь1чай артадаксальнь1мі злементамі, якая 
пераследавала як габраяу, так і пратзстантау. 
Яшчз да маёй фармальнай ардь1наць1і, калі я не 
бь1у яшчз гатовь1 служьщь, я бь1у лідзрам гзтае 
царквь1, як яе заснавальнік. Я адказвау за яе. Нас 
з жонкаю некалькі разоу арь1штоувалі, білі і судзілі 
наць1стоускім судом. За наць1стамі бь1ло страшна, 
хоць гзта бь1ло толькі прадвесце таго, што настала 
прь1 камуністах. Мой сь1н Міхай мусіу прьrняць 
негабрайскае імя, каб пазбегнуць смерці. Чась1 
наць1зму мелі адну перавагу. Янь1 паказалі нам, 
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што збіццё можна вь1несці і што з Божаю помаччу 
людскі дух можа вь1жьщь у жахлівь1х катаваннях. 
Мь1 навучь1ліся рабіць хрь1сціянскую справу таемна, 
і гзта падрь1хтавала нас да будучь1х горшь1х вь1пра
баванняу, якія ужо надь1ходзілі. 

Як я служь1у для савецкіх людзей 

Каючь1ся у сваім ранейшь1м бязбожніцтве, я з 
першь1х дзён, як навярнууся, марь1у пра тое, каб 
сведчьщь пра Хрь1ста савецкім людзям. Іх з дзя
цінства вь1хоувалі у атзізме. Мая мара збь1лася, і 
мне не давялося нават ехаць дзеля гзтага у СССР. 
Яна пачала спауняцца яшчз за наць1стоускім часам, 
бо у нас у Румь1ніі бь1лі ть1сячь1 савецкіх ваенна
палоннь1х. Сярод іх мь1 і распачалі хрь1сціянскую 
справу. Гзта бь1ло кранальна і драмать1чна. Я ніколі 
не забуду маёй першай сустрзчь1 з расейскім па
лоннь1м. !:н бь1у інжь1нерам. Я запь1тау, ці верьщь 
ён у Бога? Калі б ён адказау «не», я не асудзіу бь1 
яго. Кожнь1 чалавек мае права верьщь альбо не 
верьщь. Але ён неуразумела паглядзеу на мяне 
і сказау: «Мне няма такога загаду, каб верьщь, а 
калі загадаюць, то я паверу». Слёзь1 пацяклі у мяне 
па тварь1. Я адчувау, як сзрца маё кроіцца з болю. 
Перада мною стаяу чалавек з мёртвь1м розумам, 
які страціу найкаштоунейшь1 Божь1 дар: уласную 
індь1відуальнасць. Гзта бь1ла жь1вая прь1лада у 
руках камуністау, чалавек з прамь�ть1мі мазгамі, 
гатовь1 верьщь ці не верьщь па загадзе. !:н ад-
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вучь1уся думаць сваёй галавой. Гзта бь1у ть1повь1 
савецкі чалавек пасля шматгадовага камуність1чнага 
панавання . Уражань, ть1м, што робіць з людзьмі 
камунізм, я дау абяцанне Богу, што прь1свячу жьщцё 
гзть1м людзям, каб вярнуць ім індь1відуальнасць 
і веру у Бога і Хрь1ста . Пасля 23 жніуня 1944 г. у 
Румь1нію прь1бь1у цзль1 мільён савецкіх салдатау. 
Неузабаве пасля гзтага камуність1 у нашай краіне 
прь1йшлі да уладь1. Пачауся кашмар, у параунанні 
з якім наць1стоускі тзрор вь1глядау драбязой. На 
18 мільёнау насельніцтва у Румь1ніі бь1ло толькі 
дзесяць ть1сяч камуністау. Але міністр замежнь1х 
справау Савецкага Саюза Вь1шь1нскі уварвауся 
у кабінет нашага любага караля Міхая Першага 
і, грукнуушь1 кулаком па стале, загадау: «Вь1 па
віннь1 прь1значьщь ува урад камуністау!» Нашь1я 
войска і паліць1я бь1лі раззброень1я, і так, праз 
гвалт і агульную нянавісць, камуність1 прь1йшлі 

да уладь1. Прь1 гзть1м не абь1йшлося без удзелу 
тагачаснь1х амерь1канскіх і брь1танскіх кіраунікоу. 
Людзі адказваюць перад Богам не толькі за свае 
асабість1я грахі, але і за наць1янальнь1я. Трагедь1я 

усіх забрань1х краін ляжьщь адказнасцю на сзрцах 

амерь1канскіх і брь1танскіх хрь1сціянау. Амерь1канць1 

павіннь1 ведаць, што часам янь1 мімаволі дапама

галі расейцам уводзіць у нас рзжь1м забойствау і 
тзрору. Як частка Цела Хрь1стовага, амерь1канць1 
павіннь1 адкупіць гзта, дапамагаючь1 забрань1м 

народам прь1йсці да святла Хрь1стовага. 
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Як Царкву спакушалі 

Прь1йшоушь1 да уладь1, камуність1 пачалі спаку
шаць Царкву. Умелі янь1 гзта добра. Любоу і спа куса 
гавораць адною моваю. Той, хто хоча жаніцца з 
дзеучь1наю, і той, хто хоча яе толькі на адну нач, 
аднолькава кажуць: «Я кахаю цябе!» Ісус вучь1у 
нас адрозніваць мову любові ад мовь1 зводу і вау
коу у авечай скурь1 ад сапрауднь1х авец. Нажаль, 
калі камуність1 прь1йшлі да уладь1, аказалася, што 
ть1сячь1 святароу, пастарау і казаннікау не умеюць 
адрозніваць гзть1я галась1. Камуність1 склікалі у 
будь1нку нашага Парламенту кангрзс усіх хрь1сці
янскіх цзрквау. Там бь1ло 4000 пастарау, святароу і 
казаннікау усіх веравь1знанняу, і гзть1я л юдзі Божь1я 
абралі ганаровь1м старшь1нём кангрзсу Іёсіфа 
Сталіна . Сталін тадь1 стаяу на чале сусветнага 
руху бязбожнікау і бь1у арганізатарам масавь1х 
забойствау вернікау. Адзін за аднь1м біскупь1 і 
пастарь1 падь1маліся на трь1буну і казалі, што ка

мунізм і хрь1сціянства у прь1нць1пе адна і тое ж і 
цалкам могуць суіснаваць. Адзін за аднь1м казаннікі 
усхвалялі камунізм і запзунівалі новь1 урад, што 
Царква яму верная. Мь1 з жонкаю бь1лі на гзть1м 
кангрзсе.Сабіна шапнула мне: «Рь1чардзе, устань 
і змь1й гзтую ганьбу з Хрь1стовага аблічча! Янь1 ж 
плююць яму у твар!» Я запярзчь1у: «Калі я гзта 
зраблю, ть1 застанешся без мужа». Яна адказала: 
«Я не хачу мужа-баязліуца». Тадь1 я устау і сказау 
на.гзть1м кангрзсе прамову, у якай праслауляу не 
забойцау хрь1сціянау, а Ісуса Хрь1ста, і сказау, што 
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нам належьщь перадусім бьщь вернь1мі Богу. Усе 

прамовь1 на гзть1м кангрзсе перадаваліся праз 
радь1ё, і уся країна чула, як з трь1бунь1 камуність1ч
нага парламенту гучьщь вестка Хрь1стова. Пазней 
я мусіу дорага заплаціць за гзта, але справа бь1ла 
таго вартая. Лідзрь1 праваслаунай і пратзстанцкай 
цзрквау спаборнічалі у саступках перад камунізмам. 

Адзін праваслаунь1 біскуп пачапіу сабе на расу серп 

і молат і прасіу сваіх падначалень1х назь1ваць яго 
не «Ваша прзасвяшчзнства», а «таварь1ш біскуп». 
Такія святарь1, як Патраскойу і Расьяну, пайшлі 
яшчз далей: янь1 сталі афіцзрамі тайнай паліць1і. 
Памочнік біскупа лютаранскае царквь1 Румь1ніі Рап 
пачау вучьщь у духоунай семінарь1і, што Бог адкрь1-

вауся людзям тройчь1: праз Майсея, Ісуса Хрь1ста і 
Сталіна, прь1чь1м кожнае наступнае адкрьщцё бь1ло 
большае за ранейшае. Я бь1у на бапть1сцкім з'ездзе 
у мястзчку Рзсітз. З'езд праходзіу пад чь1рвонь1м 
сцягам, і калі зайгралі дзяржаунь1 гімн Савецкага 

Саюзу, усе усталі. Старшь1ня з'езду назвау Сталіна 

вялікім настаунікам Біблії і заявіу, што ён толькі 

вь1конвае запаведь1 Божь1я. Трзба разумець, што 

сапрауднь1я бапть1сть1, якіх я шчь1ра люблю, не 

пагадзіліся з гзть1м, засталіся вернь1мі Хрь1сту і 

шмат за гзта цярпелі. Але камуність1 «абралі» ім 

сваіх кіраунікоу, і бапть1стам нічога не заставалася, 
як прь1няць іх. Так стаіць справа і у наш час з най
вь1шзйшь1м духоунь1м кірауніцтвам «афіць1йнае» 
царквь1. Ть1я , хто стау слугамі камуністау, а не 

Хрь1ста, пачалі вь�даваць сваіх братоу, якія не 
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пайшлі за імі. Расейскія вернікі пасля рзвалюць,і 

стварь,лі Падпольную Царкву. Прь1ход камуністау 
да уладь, і здрада шмат каго з афіць1йнага кірау

ніцтва Царквь, прь,мусілі нас пайсці ть,м жа шля

хам. Мь, стварь,лі у Румь,ніі Падпольную Царкву, 
якая працягвала служьщь Богу, прапаведаваць 
Евангелле і несці Хрь,ста дзецям. Камуність, усё 
гзта забаранілі, а афіць,йная Царква пагадзілася. 

Разам з іншь,мі я пачау падпольную працу. Для 

вока я меу вельмі паважнае становішча - пастара 
Нарвежскае Лютаранскае Місіі - якое служь,ла 
прь,крьщцём маёй падпольнай праць,. Адначасова 
я прадстауляу у Румь,ніі Сусветную Раду Цзрквау. 

Мь, тадь, і уявіць не маглі, што гзтая арганізаць,я 

пачне супрацоунічаць з камуністамі. На той час у 

нашай краіне яна займалася толькі дабрачь,ннасцю. 

Дзве гзть,я пасадь, дазвалялі мне добра вь,глядаць 

перад уладамі, якія нічога не ведалі пра маю пад

польную працу. Гзтая праца мела два напрамкі: 

таемнае служзнне сярод савецкіх салдат і праца 

з паняволень,м румь,нскім народам. 

У савецкіх людзей такія спрагль1я душь1І 

Пропаведзь Евангелля савецкім людзям бь1-

ла для мяне як неба на зямлі. Я прапаведавау 

Евангелле людзям з рознь,х краін, але ніколі не 

бачь,у, каб нехта піу кожнае слова Евангелля, як 
савецкія людзі. У іх такія спрагль,я душь1! Адзін 

знаёмь, праваслаунь, святар патзлефанавау да 

10 



мяне і сказау, што да яго на споведзь прь1йшоу 
расейскі афіцзр. Мой знаёмь1 не гаварь1у па-расей
ску, але ведаючь1, што я па-расейску гавару, ён 
дау яму мой адрас. Наступнага дня гзть1 чалавек 
прь1йшоу да мяне. Ён прагнуу Бога, але ніколі не 
бачь1у Біблії. Ён не меу ніякае рзлігійнае адукаць1і 
і ні разу у жьщці не бь1у на багаслужбе (цзрквау у 
Расеі вельмі мала). Ён любіу Бога, не маючь1 пра 
Яго ніякага уяулення. Я прачьпау яму Нагорную 
Казань і прь1павесці Ісуса Хрь1ста. Вь1слухаушь1 
іх, ён ажно пусціуся у скокі з радаснь1мі воклічамі: 
«Як хораша! Як мог я жьщь, не ведаючь, гзтага 
Хрь1ста!» Я упершь1ню бачь1у чалавека, які так 
радуецца у Хрь1сце. І тут я зрабіу памь1лку: без 
падрь1хтоукі прачьпау яму пра пакуть1 і распяцце 
Хрь1ста. Ён не чакау гзтага, і калі пачуу, як Хрь1ста 
білі, укрь1жавалі і як нарзшце Ён памёр, то упау у 
фатзль і горка заплакау. Ён паверь1у у Збавіцеля, 
а цяпер гзть1 Збавіцель памёр. Я паглядзеу на 
яго, і мне зрабілася сорамна. Я назь1вау сябе 
хрь1сціянінам, настаунікам і пастарам, але ніколі 
не падзяляу пакутау Хрь1ста так, як гзть1 расейскі 
афіцзр. Гледзячь, на яго, я бьщцам зноуку убачь,у 
Марь1ю Магдаліну, як яна плача ля падножжа крь1-
жа і поть1м, калі Ісус бь1у толькі мёртвь1м целам у 
грабніць1. Тадь1 я прачь1тау яму пра Уваскрасенне 
Хрь1стова. Ён не ведау, што ягонь, Збавіцель уваск
рос з мёртвь1х, і калі пачуу гзтую радасную навіну, 
ляснуу сябе па каленях і пачау брудна лаяцца, але 
у гзтай лаянць1 бь1ла своеасаблівая «святасць». 
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Гаварьщь іншай моваю ён проста не умеу. �н зноу 
звесяліуся і пачау гукаць: «�н жь1ве! �н жь1ве!» І 
зноу пусціуся у скокі, ахоплень1 радасцю. Я сказау 
яму: «Давайце памолімся». �н не умеу маліцца і 
не ведау нашае «святое» фразеалогіі. �н уклен
чь1у са мною і маліуся так: «Божа, які ть1 файнь1 
хлопец! Калі б Ть1 бь1у мною, а я Табою, я б ніколі 
не даравау Табе Тваіх грахоу, але ть1 сапраудь1 
файнь1 хлопец! Я люблю Цябе усім сзрцам!» Мне 
здаецца, што усе анёль1 у небе кінулі свае заняткі і 
прь1слухаліся да гзтае шчь1рае малітвь1 савецкага 
афіцзра. Гзть1 чалавек бь1у здабьпь1 дзеля Хрь1ста! 
Іншь1м разам я сустрзу у краме савецкага капітана 
з жанчь1наю-афіцзрам. Янь1 хацелі зрабіць шмат 
пакупак, і ім бь1ло цяжка дамовіцца з прадауцом, 
які не разумеу ні слова па-расейску. Я прапанавау 
свае паслугі як перакладчь1ка. Мь1 пазнаёміліся, і я 
запрасіу іх да сябе на абед. Перад ядою я сказау: 
«У нас хрь1сціянскі дом, тут прь1нята маліцца». 
Я памаліуся па-расейску. Янь1 адклалі відзльць1 
і нажь1: есці ім бь1ло ужо нецікава. Пась1паліся 
пьпанні пра Хрь1ста, пра Бога, пра Біблію. Янь1 не 
ведалі анічога, і размауляць з імі бь1ло нялёгка. Я 
расказау ім прь1павесць пра гаспадара, які меу сто 
авец і адну згубіу. Але мазгі у маіх слухачоу бь1лі 
прамь1ть1я камуність1чнай ідзалогіяй, і янь1 запь1талі: 
«Як гзта у яго бь1ло сто авец? Няужо іх яшчз не 
забралі у калгас?» Поть1м я сказау, што Ісус - Цар. 
Янь1 адказалі, што усе царь� - кепскія людзі, янь1 
прь1гнятаюць народ, і таму Ісус, напзуна, таксама 

12 



ть1ран. Пачуушь1 прь1павесць пра работнікау на 
вінаградніку, мае слухачь, адказалі: «Янь1 добра 
зрабілі, паустаушь1 супроць гаспадара вінаградніка. 
Вінаграднік павінен належаць калекть1ву!» Усё бь1ло 

новь1м для іх. Калі я расказау ім пра нараджзнне 
Ісуса, іх адказ здауся б блюзнерствам кожнаму за
ходняму чалавеку: «А Марь1я бь1ла жонкаю Бога?» 
У размовах з імі і з іншь,мі я зразумеу, што каб 
прапаведаваць Евангелле савецкім людзям, якія 
столькі гадоу пражь1лі пад камунізмам, патрзбнь1 
зусім іншь1 падь1ход. Так бь1вае з самь1мі рознь1мі 

культурамі. Місіянерь1 у Цзнтральнай Афрьщь1 ніяк 
не маглі перакласці словь1 прарока Ісайі: «Калі 
грахі вашь1я будуць як барвянае, - як снег убя
лю». Там ніхто ніколі не бачь1у снегу, у мясцовь1х 
мовах не бь1ло нават назвь1 для яго, і давялося 

перакласці: «Вашь1я грахі стануць бель,я, як ядро 
какосавага арзху». Вось жа, мь1 мусілі перакладаць 
Евангелле на мову марксістау, каб янь1 змаглі яго 

успрь1няць. Самім бь1 нам гзта не удалося: цераз 
нас гзтую справу зрабіу Дух Свять1. Той савецкі 

капітан і ягоная сяброука навярнуліся да Хрь1ста 

у той жа дзень. Пазней янь1 вельмі дапамаглі нам 

у падпольнь1м служзнні сярод савецкіх людзей. 
Мь1 таемна друкавалі і распаусюджвалі сярод іх 

ть1сячнь1мі накладамі Новь1я Запаветь, і іншую 

духоуную літаратуру. Праз навернуть,х да Хрь1ста 
чь1рвонаармейцау мь1 перадавалі цалкам і па 

частках Біблії у СССР. Для пашь1рзння Евангелля 

сярод савецкіх салдат мь1 ужь1валі і іншь1 спосаб. 

13 



Янь1 ваявалі ужо гадамі, і шмат у каго бь1лі дома 
дзеці, па якіх янь1 вельмі сумавалі. Наш сь1нок Міхай 
і іншь1я дзеці, якім не споунілася яшчз дзесяці га
доу, падь1ходзілі да савецкіх салдат на вуліцах і у 
парках з Бібліямі, Евангеллямі і іншай літаратурай 
у кішзнях. Чь1рвонаармейць1 гладзілі іх па галоуць1, 
казалі ім ласкавь1я словь1 і, успамінаючь1 сваіх 
роднь1х дзетак, якіх не бачь1лі гадамі, частавалі іх 
шакаладам, цукеркамі, а дзеці давалі ім узамен 
Бібліі і іншь1я кнігі, якія ть1я прь1малі з радасцю. 
Часта тое, што бь1ло для нас саміх занадта рь1зь1-
коуна, дзеці рабілі у поунай бяспець1. Праца гзть1х 
«маль1х місіянерау» прь1несла вь1датнь1 плён. Шмат 
хто з салдатау атрь1мау Евангелле такім чь1нам, 

калі іншага спосабу не бь1ло. 

Казанні у армейскіх бараках 

Мь1 працавалі сярод расейскіх чь1рвонаармей

цау не толькі праз асабістае сведчанне. Нам уда

валася нават ладзіць з імі невялічкія сходь�. Савецкія 

людзі вельмі любяць ручнь1я гадзіннікі. Салдать1 
кралі гадзіннікі ува усіх. Янь1 спь1нялі людзей на 
вуліць1 і патрабавалі: «Аццай гадзіннік». Сустракаліся 
салдать1 з некалькімі гадзіннікамі на кожнай руцз 

і нават жанчь1нь1-афіцзрь1 з будзільнікамі на шь1і. 
У іх ніколі не бь1ло гадзіннікау, і цяпер янь1 не маг
лі імі усьщіцца. Калі румь1ну бь1у патрзбнь1 гадзін

нік, ён мусіу ісці у расейскія баракі і купляць кра

дзень1, часта свой уласнь1. Таму заходзіць у расейскія 
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баракі для румь1н бь1ло рзччу звь1чайнаю, і мь1 у 
Падпольнай Царкве таксама траплялі тудь1 пад 
вь1глядам пакупнікоу. Першь1 раз я прапаведавау 
у савецкіх бараках на праваслаунае свята Пятра і 
Паула. Я прь1йшоу у расейскую казарму як бьщцам 
па гадзіннік. Я рабіу вь1гляд, што адзін мне завялі
кі, другі замаль1, трзці лішне дарагі. Вакол мяне 
сабралася некалькі салдат, і кожнь1 прапаноувау 
нешта купіць. Я, нібь1 жартам, запьпау: «Ці завуць 
каго-небудзь з вас Павел альба Пётр?» Некаторь1х 
так і звалі, і я запь1тау: «Ці ведаеце вь1, што сёння 
праваслауная царква ушаноувае свять1х Пятра і 
Паула?» Некаторь1я, хто старзйшь1, ведалі пра гзта. 
Тадь1 я запь1тау: «А вь1 ведаеце, хто бь1лі гзть1я 
Пётр і Павел?» Ніхто не ведау, і я пачау расказваць 
ім пра апосталау. Тут адзін старзйшага веку салдат 
перапь1ніу мяне і сказау: «Вь1 ж прь1йшлі сюдь1 не 
па гадзіннік, а каб пагаварьщь з намі пра веру. Дь1к 
сядайце і кажьще, але вельмі асцярожна. Мь1 ве
даем, каго трзба асцерагацца. Сярод нас такіх 
няма, але калі я пакладу вам руку на калена, га
варьще толькі пра гадзіннікі. Калі здь1му, расказ
вайце далей». Вакол мяне сабрауся досьщь вялі
кі натоуп, і я пачау расказваць ім пра Пятра і Паула 
і пра Хрь1ста, за Якога янь1 аддалі свае жьщці. Час 
ад часу падь1ходзіу нехта, каму мае слухачь1 не 
давяралі, і тадь1 салдат клау мне руку на калена, 
а я адразу пераводзіу гутарку на гадзіннікі. Калі ж 
той чалавек адь1ходзіу, я працягвау распавядаць 
пра Хрь1ста. З дапамогай расейскіх салдат, якія 
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уверь1лі у Бога, такія сустрзчь1 паутараліся няраз. 
Шмат хто з іхніх таварь1шау знайшоу тадь1 веру у 
Хрь1ста, і мь1 таемна раздалі ть1сячь1 Евангелляу. 
Шмат каго з братоу і сёстрау на гзть1м лавілі і ка
тавалі, але ніводзін не вь1дау нашай арганізаць1і. 
Падчас нашага служзння мь1 пазнаёміліся з верні
камі расейскае Падпольнае Царквь1 і пачулі ад іх 
пра тое, што янь1 перажь1лі. У іх бь1лі відаць рь1сь1 
вялікіх свять1х. Янь1 прайшлі праз доугія гадь� ка
муність1чнага вь1хавання, але як рь1ба, жь1вучь1 у 
салонай марской вадзе, захоувае сваё цела неса
лонь1м, так і янь1, прайшоушь1 праз савецкія школь� 
і універсітзть1, захавалі душь1 чь1сть1мі у Хрь1сце. У 
гзть1х савецкіх людзей бь1лі такія прь1гожь1я душь1! 
Янь1 казалі: «Мь1 ведаем, што зорка і серп і молат, 
якія мь1 носім на шапках, - гзта знак анть1хрь1ста». 
Янь1 казалі гзта з вялікім смуткам. Я павінен сказаць, 
што янь1 мелі усе добрь1я якасці хрь1сціян, - апра
ча радасці. Толькі прь1 сваім навярненні янь1 яе 
зазналі. Поть1м гзтая радасць знікала. Я часта 
разважау пра гзта. Аднойчь1 я запьпау аднаго 
хрь1сціяніна: «Чаму вь1 не радуецеся?» І::н адказау: 
«Як магу я радавацца, калі мне трзба тоіць ад па
сть1ра мае царквь1, што я сапрауднь1 хрь1сціянін? 
Што я жь1ву малітоунь1м жьщцём, што я стараюся 
здабь1ваць душь1 для Хрь1ста? Пастар нашае цар
квь1 - даносчь1к тайнай паліць1і. Мь1 сочь1м адзін за 
аднь1м. Пастарь1 здраджваюць сваю паству! Гль1бока 
у сзрць1 мь1 носім радасць збавення, але адкрь1та 
радавацца, як вь1, мь1 ужа не мажам. Хрь1сціянства 
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стала для нас драмаю. Калі у вольнь1х країнах 
хрь1сціяне здабь1ваюць душь1 дзеля Хрь1ста, новь1 
вернік спакойна уваходзіць ува улонне вашае цар
квь1, а у нас у паняволень1х країнах нованавернуть1 
можа трапіць у турму і дзеці яго застануцца сіро
тамі. Радасць прь1весці каго-небудзь да Хрь1ста 
заусёдь1 змяшаная з болем за тую цану, якую трз
ба за гзта заплаціць». Так мь1 пазнаёміліся з зусім 
новь1м ть1пам вернікау: хрь1сціянамі Падпольнае 
Царквь1. Тут нас чакала багата неспадзяванак. 
Шмат хто лічьщь сябе хрь1сціянамі, ня будучь1 імі. 
Але сярод савецкіх людзей мь1 знайшлі нямала 
такіх, якія лічь1лі сябе атзістамі, а насамрзч верь1-
лі у Бога. Я пазнаёміуся з сям'ёю скульптарау. Калі 
я загаварь1у з імі пра Бога, муж адказау: «Не, Бога 
няма. Мь1 бязбожнікі. Але мь1 раскажам вам адну 
цікавую рзч, якая адбь1лася з намі. Аднаго разу мь1 
працавалі над статуяй Сталіна, і пасярод праць� 
жонка запь1тала: «Паслухай: вось вялікі палец. Калі 
б у нас на руках не бь1ло гзтага аднаго пальца на
супраць астатніх - калі б на руках пальць1 бь1лі, як 

на нагах - мь1 не маглі б трь1маць ні малаток, ні 
кнігу, ні лусту хлеба. Без яго нельга бь1ло б жьщь. 
Але хто яго стварь1у? Мь1 з табой вучь1лі у школе 
марксізм і ведаем, што неба і зямля з'явіліся самі 
сабою, а не Бог іх стварь1у. Так мяне вучь1лі, і так 
я і думаю. Але калі б Бог не стварь1у ні неба, ні 
зямлі, а толькі адзін гзть1 палец, за адну гзтую 
драбніцу ён бь1у бь1 ужо варть1 нашае пашань1. Мь1 
славім Здь1сана, Бзла і Стзф знсана за тое, што 
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янь1 вь1найшлі злектрь1чную лямпку, тзлефон, чь1-
гунку і шмат іншага, але чаму б нам не праславіць 
Таго, Хто вь1найшау наш вялікі палец? Калі б у 
Здь1сана не бь1ло гзтага пальца, ён бь1 нічога не 
вь1найшау. Таму славіць Бога, Які стварь1у вялікі 
палец, будзе толькі справядліва». Муж вельмі раз
злавауся, як часта бь1вае з мужа мі, калі жонкі кажуць 
ім нешта разумнае, і закрь1чау: «Не кажь1 глупствау! 
Ть1 ж добра ведаеш, што Бога няма. І адкуль тьt 
ведаеш што нас ніхто не падслухоувае? Мь1 можам 
трапіць у сур'ёзную бяду! Зарубі сабе на носе раз 
назаусёдь1, што Бога няма. У небе няма нікога!» 
Яна адказала: «Тадь1 гзта яшчз большь1 цуд. Калі 
б на небе бь1у Бог, у якога у сваім невуцтве верь1лі 
нашь1я продкі, тадь1 бь1ло б зусім натуральна, што 
у нас ёсць вялікія пальць1. Калі Усемагутнь1 Бог 
можа усё зрабіць, то мог ён стварьщь і вялікі палец. 
Але калі у небе няма нікога, то буду ад усяго сзрца 
славіць гзтага «нікога», які стварь1у гзтьt палец!» І 
янь1 сталі пакланяцца гзтаму «нікому»! З цягам 
часу іх вера большала. Янь1 лічь1лі Яго Творцам 
не толькі вялікага пальца, але і зор, кветак, дзяцей 
і усяго прь1гожага у свеце. Гзта бь1ло акурат як у 
Афінах, дзе апостал Павел знайшоу людзей, якія 
пакланяліся «Няведамаму Богу». Янь1 з невь1моу
най радасцю пачулі ад мяне, што верь1лі янь1 пра
вільна, што у небе сапраудь1 ёсць «Ніхто» - Бог, 
які ёсць Дух. Гзта Дух любові, мудрасці, праудь1 і 
моць1, які так палюбіу іх, што паслау Свайго адзіна
роднага Сь1на ахвяраваць Сабою за іх на крь1жь1. 
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Янь1 верь1лі у Бога, не ведаючь1 пра гзта. На маю 
долю вь1пау вялікі гонар дапамагчь1 ім зрабіць яшчз 
уся го адзін крок - да досведу збавення і адкуплен
ня праз Хрь1ста. Аднойчь1 я сустрзу на вуліць1 
расейскую жанчь1ну-афіцзра. Падь1йшоушь1 да яе, 
я папрасіу прабачзння: «Я ведаю, што няветліва 
загаворваць на вуліць1 з незнаёмаю жанчь1най, але 
я пастар і маю зусім сур'ёзнь1я намерь1 . Я хацеу 
бь1 пагаварьщь з вамі пра Хрь1ста». Яна запьпала: 
«Вь1 любіце Хрь1ста?» Я адказау:«Так. усім маім 
сзрцам!» Яна абняла мяне і пачала цалаваць. Гзта 
бь1ло вельмі няёмка для мяне як для пастара, і я 
пацалавау яе у адказ, спадзеючь1ся, што нас прь1-
муць за сваякоу. Яна усклікнула: «Я таксама люб
лю Хрь1ста!» Я запрасіу яе да нас дадому, і на сваё 
вялікае дзіва вь1светліу, што яна нічога не ведае 
пра Хрь1ста, нічагуткі - апрача Ягонага імя. І усё ж 
яна любіла яго. Яна не ведала, што �;.н Збауца, 
што такое збавенне, дзе �;.н жь1у і як памёр, чаму 
вучь1у і як служь1у у сваім зямнь1м жьщці. Для мяне 
гзтая жанчь1на бь,ла псіхалагічнаю загадкай. Як 
можна любіць некага, ведаючь, пра яго толькі імя? 
На мае роспь1ть1 яна распавяла: «Калі я бь1ла 
малая, мяне вучь1лі чь1таць па малюнках: А- аба
жур, Б - бусел, В - вожь1к, і так далей. Калі я пай
шла у інсть1тут, мне увялі у голау, што мой свять1 
абавязак - гзта абарона камуність1чнае Радзімь1. 
Мяне вучь1лі камуність1чнай маралі, але я не веда
ла, не магла сабе уявіць, што такое «свять1 аба
вязак» і «мараль». Мне патрзбнь1 бь1у малюнак, 
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каб гзта зразумець. А я ведала, што у нашь1х прод
кау бь1лі малюнкі для усяго прь1гожага, вартага і 
сапрауднага у жьщці. Мая бабуля заусёдь1 клен
чь1ла перад такім малюнкам і казала, што там 
намалявань1 нейкі «Хрь1стос», і я палюбіла гзтае 
імя. Яно стала для мяне зусім рзальнь1м. Толькі 
прамовіць яго бь1ло мне так радасна!» Слухаючь1 
яе, я успомніу, што напісана у Свять1м Пісанні: « ... 
каб перад іменнем Ісуса сукланілася усякае кале
на» (Флп. 2:10). Можа анть1хрь1сту і удасца на 
нейкі час сцерці са свету веданне Бога, але у са
мь1м імені Ісуса Хрь1ста ёсць сіла, якая павядзе 
людзей да святла. Гзтая жанчь1на радасна прь1-
няла Хрь1ста у маім доме, і цяпер Той, Чь1ё імя яна 
любіла з маленства, пасяліуся у яе сзрць1. Кожная 
хвіліна, праведзеная з савецкімі людзьмі, бь1ла 
поуная паззіі і гль1бокага сзнсу. Адна сястра, якая 
раздавала кніжкі на чь1гуначнай станць1і, дала мой 
адрас афіцзру, які імі зацікавіуся. Аднойчь1 вечарам 
ён зайшоу да мяне дадому. Гзта бь1у вь1сокі, прь1-
гожь1 савецкі лейтзнант. Я запь1тау яго: «Чь1м магу 
служьщь?» І::н адказау: «Я прь1йшоу па святло». 
Тадь1 я пачау чь1таць яму галоунь1я месць1 Пісання. 
І::н узяу мяне за руку і сказау: «Прашу вас ад душь1, 
не уводзьце мяне у зман. Я належу да народа, які 
доуга трь1малі у цемрь1. Скажьще, гзта сапрауднае 
Слова Божае?» Я запзуніу яго, што гзта так. І::н 
слухау шмат гадзін - і прь1няу Хрь1ста. Расейць1 
ніколі не падь1ходзяць да справау верь1 павярхоу
на. У змаганне за рзлігію альбо супраць яе янь1 
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укладаюць усю душу. Вось чаму у Расеі прь1 каму
нізме хрь1сціяне сталі місіянерамі, якія змагаюцца 
за людскія душь1. Расейць1 заусёдь1 бь1лі рзлігійнь1м 
народам. Іх країна даспела да плённай евангельскай 
праць�, і калі мь1 дамо ім Евангелле, хада сусветнае 
гісторь1і можа перамяніцца. Якая трагедь1я, што 
СССР і яго народ, якія так прагнуць Слова Божага, 
шмат хто, здаецца, спісау ужо з рахунку. Нашае 
служзнне савецкім людзям бь1ло вельмі плённь1м. 
Я памятаю Пятра. Ніхто не ведае, у якой з савецкіх 
турмау ён загінуу. Ё:н бь1у такі маладь1 - усяго 20 
гадоу! Ё:н прь1шоу у Румь1нію з савецкай арміяй, 
навярнууся да Хрь1ста на падпольнь1м сходзе і 
папрасіу, каб я ахрь1сціу яго. Пасля хросту я за
пьпау, які верш у Біблії найбольш уразіу яго і прь1-
вёу да Хрь1ста? Е:н сказау, што на аднь1м таемнь1м 
сходзе я чь1тау з 24 раздзелу Евангелля ад Лукі, 
як двое вучняу сустрзлі Ісуса на дарозе у Змаус. 
Калі янь1 падь1йшлі да вёскі, «Ё:н [Ісус] паказау ім 
від, што хоча йсці далей» (Лк. 24:28). «Я задумау
ся, - сказау Пётр, - чаму Ісус так зрабіу. Яму ж, 
напзуна, хацелася застацца са Сваімі вучнямі. 
Чаму ж Ё:н тадь1 казау, што хоча ісці далей? І я 
растлумачь1у гзта ть1м што Ісус бь1у вельмі далі
катнь1: Ё:н хацеу бьщь цалкам упзунень1, што Е:н 
жадань� Госць. Калі Ё:н убачь1у, што Яго шчь1ра 
запрашаюць, Ё:н радасна увайшоу і застауся з імі. 
Камуність, не маюць такой далікатнасці. Янь, гвал
там урь1ваюцца нам у розум і сзрца людзей. Янь1 
прь1мушаюць нас слухаць іх з ранку да ночь�. Янь, 
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робяць гзта праз свае школь�, радь1ё, газеть1, пла
кать�, кіно, сходь� бязбожнікау, - усюдь1, кудь1 ні 
павярніся. Вь1 мусіце увесь час слухаць іхную бяз
божную прапаганду, падабаецца вам гзта ці не. А 
Ісус лічьщца з нашай свабодай. І::н ціха стукаецца 
у дзверь1 нашага сзрца. Ісус пакарь1у мяне сваёй 
далікатнасцю», -скончь1у Пётр. Яго пераканау гзть1 
рззкі кантраст паміж Хрь1стом і камуністамі. Гзтая 
рь,са характару Хрь1ста уражвала не толькі яго, 
але і іншь1х савецкіх людзей. (Я. як пастар, ніколі 
не думау пра гзта з такога пункту гледжання.) Пасля 
свайго навярнення Пётр няраз рь1зь1кавау свабодай 
і жьщцём, кантрабандна перавозячь1 хрь,сціянскую 
літаратуру у Расею. Урзшце яго схапілі. Калі я 
апошні раз чуу пра яго, ён бь,у яшчз у турме. Ці 
ужо ён у небе, ці яшчз працягвае змаганне са злом 
на зямлі? Толькі Бог ведае, дзе ён цяпер. Здабьщь 
душу для Хрь1ста -толькі пачатак, і спь1няцца на 
ім нельга. Кожнь1 нованавернень1 павінен сам стаць 
лауцом душ. Расейць1 не толькі навярталіся самі, 
янь, рабіліся місіянерамі Падпольнае Царквь,. Янь1 
бь1лі самааддань1мі і бясстрашнь1мі і заусёдь1 шка
давалі, што так мала робяць дзеля Хрь1ста, які 
памёр за іх. 

Нашае падпольнае служзнне 

паняволенаму народу 

Другі аспект нашага служзння - падпольная 
місіянерская праца сярод румь1нау. Напачатку 
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камуність1 рознь1мі спакусамі прь1ваблівалі цар
коунь1х лідзрау на свой бок, але вельмі хутка янь1 
скінулі маску. Пачауся тзрор. Ть1сячь1 людзей бь1лі 
арь1штавань1я, і здабьщь душу дзеля Хрь1ста зра
білася нам гзтаксама цяжка, як і савецкім людзям. 
Пазней я сустракау у турме людзей, якіх Бог да
памог мне прь1весці да Хрь1ста. У адной камерь1 
са мною сядзеу за веру бацька шасцёх дзяцей. 
Ягонь1я жонка і дзеці галадалі, і ён не спадзявауся 
сустрзцца з імі. Я запьпау яго: «Ці не крь1удуеце 
вь1 на мяне за тое, што я прь1вёу вас да Хрь1ста, 
і цяпер вашая сям'я так бядуе?» Ён адказау: «У 
мяне няма словау, каб аддзячьщь вам за тое, што 
вь1 прь1вялі мяне да такога цуднага Збавіцеля. Я не 
хачу нічога мяняць у жьщці». Пропаведзь у новь1х 
умовах зрабілася нялёгкай. Народ апь1нууся пад 
страшнь1м уціскам. Камуність1 адабралі у людзей 
усё: у сялян янь1 забралі палеткі і авечак, у ць1-
рульніка і крауца дробнь1я майстзрні, з якіх янь1 
карміліся. Не толькі капіталість1 пазбь1ліся усяго, 
беднь1я таксама цярпелі. Амаль у кожнай сям'і 
нехта сядзеу у турме, і паусюль панавала галеча. 
Людзі пьпаліся: «Чаму Бог любові дапускае такое 
зло?» Апосталам таксама бь1ло б цяжка прапа
ведаваць Хрь1ста у Страсную Пятніцу, калі Той 
вісеу на крь1жь1 і стагнау: «Божа Мой, Божа Мой, 
чаму Ть1 пакінуу Мяне?» Але паколькі справа усё 
ж рабілася, відаць, што яна бь1ла ад Бога, а не ад 
нас. Хрь1сціянская вера мае адказ на такія пь1танні. 
Ісус расказау нам пра беднага Лазара, прь1ніжанага, 
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як мь1 у той час: ён памірау, галадау, ягонь1я рань� 
лізалі сабакі, але калі ён памёр, Анёль1 аднеслі яго 
на улонне Аураамава. 

Як Падпольная Царква дзейнічала адкрь1та 

Падпольная Царква збіралася у прь1ватнь1х 
дамах, лясах, скляпах, усюдь1, дзе толькі бь1ло 
магчь1ма. Прь1 камуністах мь1 распрацавалі план 
вулічнь1х казанняу. Гзта бь1ла вельмі рь1зь1коуная 
справа, але такім чь1нам мь1 дасягалі душ, да якіх 
бь1ло не дабрацца ніякім іншь1м чь1нам. Мая жон
ка брала асабліва чь1ннь1 удзел у гзтай справе. 
Некалькі вернікау збіраліся на рагу вуліць1 і па
чь1налі спяваць. Гзта прьщягвала людзей, і тадь1 
мая жонка казала слова пра Госпада ... Перш чь1м 
з'яулялася паліць1я, мь1 знікалі. Аднойчь1, калі я бь1у 

занять� у іншь1м месць1, жонка вь1ступала перад 

ть1сячнь1м натоупам рабочь1х каля уваходу на вялі
кую фабрь1ку «MALAXA» у Бухарзсце. Яна казала 

пра Бога і збавенне. На другі дзень шмат рабочь1х 

гзтае фабрь1кі бь1лі расстралянь1я за пратзст су
проць несправядлівасцяу камуністау. Янь1 пачулі 
Добрую Вестку у самую пару! Мь1 бь1лі Падпольнаю 

Царквою, але, як Ян Хрь1сціцель, мь1 адкрь1та казалі 
прость1м людзям і уладарам пра Хрь1ста. Аднойчь1 
на прь1ступках урадавага будь1нку двое нашь1х бра
тоу прабіліся да прзм'ер-міністра Румь1ніі Георгіу 
Дзж і за нейкую хвіліну паспелі засведчьщь яму 

пра Хрь1ста, угаворваючь1 яго пакаяцца у грахах і 
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спь1ніць ганенні. За смелае сведчанне ён загадау 
кінуць іх у турму. П раз шмат гадоу, калі прзм'ер-мі
ністр Дзж цяжка захварзу, пасеянае гзть1мі братамі 
у яго душь1 слова Евангелля прь1несла свой плён. 
У цяжкай патрзбе прзм'ер-міністр успомніу пачутае 
тадь1 слова, «жь1вое і дзеючае дь1 гастрзйшае за 
усякі меч двусечнь1» (Габр. 4: 12). Яно працяло 
жорсткасць ягонага сзрца, і ён адауся Хрь1сту. 
�;н пакаяуся у грахах, прь1няу Збавіцеля і пачау у 
хваробе служьщь Яму. Неузабаве ён памёр, але па 
смерці пайшоу да свайго Госпада толькі таму, што 
двое хрь1сціянау заплацілі за гзта вь1сокую цану. Так 
няраз бь1вае з адважнь1мі хрь1сціянамі у сучаснь1х 
камуність1чнь1х краінах. Пропаведзь Евангелля у 
новь1х умовах бь1ла нялёгкаю, але нам удалося над
рукаваць некалькі духоунь1х брашурау, правёушь1 іх 
праз строгую камуність,чную цзнзуру. Мь1 падавалі 
цзнзару брашурь1 з партрзтам Карла Маркса на 
вокладць1, пад назвай «Рзлігія -опіум для народу». 
Цзнзар прь1мау нашь1я кнігі за камуність1чнь1я і 
ставіу на іх сваю пячатку. А праз некалькі старонак 
ць1тат з Маркса, Леніна і Сталіна, наумь1сна надру
кавань1х дзеля цзнзурь1, пачь1налася нашая вестка 
пра Ісуса Хрь1ста. З нашь1мі «камуність1чнь1мі» 
брашурамі мь1 хадзілі на дзманстраць1і і адкрь1та 
раздавалі іх людзям. Камуність1, бачачь1 партрзт 
Маркса, разбіралі у нас брашурь1 наузахапкі. Але 
пакуль янь1 даходзілі да дзесятае старонкі і бачь1лі, 
што там гаворьщца пра Бога і Ісуса, мь1 ужо бь1лі 
далёка. Вось жа, Падпольная Царква працавала 
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не толькі патаемна, але і адкрьпа, дзёрзка абвя
шчала Евангелле на вуліцах і перад уладамі. Гзта 
каштавала дорага, але мь1 бь1лі гатовь1я заплаціць 

за гзта. І у нашь1я дні Падпольная Царква гатовая 

абвяшчаць Евангелле любою цаною. 

Таемная праца 

Уладь1 жорстка пераследавалі Падпольную 
Царкву, бо у ёй бачь1лі апошнюю магчь1масць 
дзейснага супраціву. Наш духоунь1 супраціу пад
рь1вау сіль� атзізму. Уладь1 адразу убачь1лі, як толькі 
д'ябал умее, пагрозу для сябе. Янь1 ведалі, што як 
толькі чалавек уверьщь у Хрь1ста, ён ужо ніколі не 

будзе бяздумна ім падпарадкоувацца. Янь1 ведалі, 

што могуць садзіць людзей у турмь1, але не могуць 

арь1штаваць людскога духу - веру у Бога. Таму янь1 

так жорстка змагаліся з намі. Аднак Падпольная 

Царква мела спагаднікау і сяброу нават ува урадзе 

і у тайнай паліць1і. Мь1 раілі некаторь1м нашь1м бра

там уступаць у тайную паліць1ю і апранаць самую 

ненавісную у краіне форму, каб паведамляць нам 
пра дзеянні і плань1 нашь1х ворагау. Некаторь1я 
нашь1я брать� зрабілі так, схаваушь1 сваю веру. Ім 
бь1ло нялёгка зносіць пагарду роднь1х і блізкіх, насіць 
форму, якая ува усіх вь1клікала агіду, і тоіць сваё 

сапрауднае прь1значзнне. Але янь1 ішлі на гзта, бо 

іх любоу да Хрь1ста бь1ла мацнейшая за усё. Калі 
мяне схапілі на вуліць1 і некалькі гадоу трь1малі у 

поунай таямніць1, то каб даведацца, дзе я, адзін ле-
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кар-хрь1сціянін пайшоу служьщь у тайную паліць1ю. 
Ад яго адвярнуліся усе сябрь1, вь1рашь1ушь1, што 
ён стау камуністам. Бо насіць форму ката - яшчз 
горш, чь1м форму арь1штанта. Гзть1 лекар знайшоу 
мяне гль1бока у цёмнай адзіночць1 і перадау на 
волю вестку, што я жь1вь1. Дзякуючь1 яму пра мяне 
стала вядома, і падчас «адлігі» 1956 году, у чась1 
Хрушчова і Зйззнхаузра, брать� запатрабавалі 
майго вь1звалення, і я зноу апь1нууся на волі. Каб 
не ягоная самаахвярнасць, я, можа, дагзтуль бь1у 
бь1 у турме - або у магіле. Скарь1стоуваючь1 свае 
пасадь1 у тайнай паліць1і, гзть1я брать� Падпольнае 
Царквь1 няраз папярзджвалі нас пра небяспеку і 
ть1м самь1м неацзнна дапамагалі нам. І цяпер у 
тайнай паліць1і у камуність1чнь1х країнах ёсць вер
нікі з Падпольнае Царквь1, якія дапамагаюць сваім 
братам, папярзджваючь1 пра небяспеку. Некаторь1я 
з іх знаходзяцца нават у найвь1шзйшь1х дзяржаунь1х 

колах! Захоуваючь1 веру у Хрь1ста у таямніць1, янь1 

вельмі дапамагаюць нам. Надь1йдзе дзень, калі 

на небе янь1 змогуць адкрь1та уславіць Хрь1ста, 
Якому служь1лі тут патаемна. Аднак бь1лі сярод 
нас і «Юдь1», якія даносілі пра нашую дзейнасць. 
Праз збіццё, пагрозь1, наркоть1кі і шантаж камуність1 

стараліся прь1мусіць пастарау і радавь1х вернікау 

даносіць на сваіх братоу. 



Раздзел 2 

«НІХТО НЕ МАЕ ЛЮБОВІ БОЛЬШАЕ ... » 

Я працавау і афіць1йна і падпольна да 29 лютага 
1948 году. У гзть1 дзень бь1ла нядзеля. Па дарозе у 
царкву мяне схапіла на вуліць1 тайная паліць1я. Я 
няраз задавауся пь1таннем, што такое вь1краданне 
людзей, якое згадваецца некалькі разоу у Біблії? 
Камуність1 нам гзта растлумачь1лі. У той час шмат 
каго вь1крадалі падобнь1м чь1нам. Перада мною 
спь1ніуся паліцзйскі фургон, з яго вь1йшлі чать1рь1 
чалавекі, схапілі мяне і запхнулі усярздзіну. Восем 
з паловай гадоу ніхто.не ведау, жь1вь1 я ці не. Да 
маёй жонкі пад вь1глядам адпушчань1х на волю 
арь1штантау прь1ходзілі агенть1 тайнай паліць1і і 
казалі ёй, што бь1лі у турме на маім пахаванні. 
Яна бь1ла у роспачь1. Ть1сячь1 вернікау рознь1х 
вь1знанняу сядзелі тадь1 у турме. Не толькі свя
тарь1, але і прость1я сяляне, падлеткі - хлопчь1кі і 
дзяучь1нкі - сядзелі за тое, што сведчь1лі аб сваёй 
верь1. Турмь1 бь1лі перапоунень1я, а у Румь1ніі, як 
і ува усіх камуність1чнь1х країнах, турма - гзта 
катоуня. Катаванні бь1лі страшнь1я. Я не хацеу бь1 
шмат казаць пра ть1я, якія мне давялося перанесці 
самому. Калі я успамінаю пра іх, я не магу спаць. 
Падрабязней пра тое, як я жь1у з Богам у турме, 
я расказау у кнізе «У Божь1м падполлі» («ln God's 
underground» ). 
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Невь1моунь1я катаванні 

Пастара Фларзску катавалі распалень1м жа
лезам і нажамі. Страшна збіушь,, яго кінулі у ка
меру. Поть,м па трубах да яго у камеру запусцілі 
галоднь1х пацукоу, і ён не мог спаць, бо мусіу ад 
іх адбівацца. Як толькі ён спрабавау адпачьщь, 
пацукі накідаліся на яго. Яго прь1мусілі стаяць два 
ть1дні дзень і ноч на нагах, каб ён вь�дау братоу 
па верь1, але ён маучау. Нарзшце прь1вялі ягонага 
14-гадовага сь1на і пачалі біць яго на вачах у бацькі, 
кажучь1, што не перастануць, пакуль пастар не 
назаве імёнь1 сваіх братоу. Няшчаснь1 чалавек 
амаль звар'яцеу. є;:н цярпеу, як мог, але нарзшце 
гукнуу сь1ну: «Аляксандр, я скажу ім! Я не магу 
глядзець, як янь1 цябе б'юць!» Хлопец адказау: 
«Тата, не абражай мяне так. Хай не будзе здрадніка 
у нашай сям'і. Трь1майся! Калі янь1 мяне заб'юць, 
я памру са словамі: «Ісус і Айчь1на!» Камуність1 
так раз'юшь1ліся, што накінуліся на хлопца і забілі 
яго да смерці. Кроу запь1рскала сцень1 і столь. є;:н 
памёр, славячь, Бога, а наш любь1 брат Фларзску 
больш ніколі не бь1у такі, як раней. На рукі нам на
дзявалі кайданкі з вострь1мі цвікамі усярздзіну. Калі 
мь1 зусім не рухаліся, цвікі нас не трь1вожь1лі, але 
калі мь1 дрь1жалі ад холаду у нашь1х неацеплень1х 
камерах, цвікі реалі нам скуру. Вернікау вешалі да
гарь1 нагамі на вяроуках і білі так моцна, што цела 
лётала назад і уперад пад ударамі. Вернікау садзілі 
у камерь,-халадзільнікі з абледзянель1мі сценамі і 
столлю - марозілі, адагравалі, зноу замарожвалі 
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ледзь не да смерці, і так бясконца. Мяне таксама 
садзілі у такую камеру, амаль без адзежь1. Турзмнь1я 
лекарь1 назіралі праз адтуліну, і калі зауважалі, што 
вязень замярзае, давалі сігнал надзорам, і ть1я 
вьщягвалі нас і адагравалі, каб поть1м адразу зноу 
запхнуць у камеру. Яшчз і сёння я часам не магу 
прь1мусіць сябе адчь1ніць халадзільнік. Вернікау 
ставілі у вузкія скрь1ні, крь1ху толькі шь1рзйшь1я за 
цела. Там бь1ло не павярнуцца. Тадь1 з усіх баксу 
у скрь1ню забіваліся вострь1я цвікі, і пакуль мь1 
стаялі нерухома, усё бь1ло добра, але варта бь1ло 
ледзь павярнуцца, і цвікі давалі пра сябе знаць. 
Нас прь1мушалі стаяць у гзть1х скрь1нях нялічань1мі 
гадзінамі, і калі мь1 стамляліся і пачь1налі хіліцца 
набок, цвікі упіваліся нам у цела. Ледзь зварухнешся 
альбо напружь1ш мускул - усюдь1 страшнь1я цвікі. 
Тое, што камуність1 рабілі з хрь1сціянамі, перавь1-
шае любое уяуленне. Я бачь1у на тварах катау 
радасць і захапленне, калі янь1 катавалі і мучь1лі 
вернікау. Янь1 крь1чалі, катуючь1: «Мь1 - д'ябал!» 
Так, «наша барацьба не супраць крь1ві й цела, 
але супраць начальства, супраць уладау, супраць 
сусветнь1х валадароу цемрь1 гзтага веку, супраць 
духау злосці паднябеснай» (Еф. 6: 12). Мь1 убачь1лі, 
што камунізм не ад чалавека, а ад д'ябла. Сіла 
зла - духоуная сіла, і ёй можна супрацьпаставіць 
толькі мацнейшую сілу - сілу Духу Божага. Я часта 
пьпауся у маіх катау: «Няужо у вас няма жалю у 
сзрць1?» Янь1 звь1чайна адказвалі ць1татаю з Леніна: 
«Лес сякуць - трзскі ля цяць». Я казау, што такса ма 
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ведаю гзтую ленінскую ць1тату, але ж дрзва - не 
чалавек. Дрзву не баліць, калі яго сякуць, а вь1 ма
еце справу з жь1вь1мі людзьмі. Але усё дарма. Гзта 
бь1лі матзрь1ялість1, для якіх чалавек - што бервяно 
ці яечнае шалупінне. З гзтаю верай янь1 дасягнулі 
невь1моунь1х гль1біняу жорсткасці. Калі чалавек не 
верь1ць ува узнагароду за дабро і пакаранне за зло, 
у яго няма прь1чь1н бьщь чалавекам. Нішто не ад
гароджвае яго ад гль1біняу зла, якое жь1ве у кожнь1м 
з нас. Камуність1чнь1я кать1 часта паутаралі: «Бога 
няма, вечнага жьщця няма, пакарання за зло няма. 
Мь1 можам рабіць усё, што хочам». Я чуу нават, 
як адзін кат сказау: «Я удзячнь1 Богу, у якога я не 
веру, што дажь1у да таго часу, калі магу свабодна 
праяуляць усё зло, якое сядзіць у мяне у сзрць1». 
�н вь1казвау гзтае зло у страшзннай жорсткасці, 
з якою мучь1у вязняу. Мне шкада, калі кракадзіл 
з'ядае чалавека, але я не магу папракнуць за гзта 
кракадзіла. �н - не маральная істота. Гзтаксама 
немагчь1ма папракаць камуністау, бо янь1 забілі у 
сабе пачуццё маральнай адказнасці. Янь1 хваліліся, 
што не маюць жаласці. Сяму-таму я, аднак, у іх на
вучь1уся. Янь1 не давалі у сваім сзрць1 месца Ісусу, і 
я вь1рашь1у не даваць у маім сзрць1 ні кроплі месца 
сатане. Я сведчь1у перад Падкамітзтам унутранае 
бяспекі Сзнату ЗША і расказвау пра страшнь1я рзчь1, 
якія бачь1у і зазнау. Хрь1сціян прь1вязвалі да крь1жоу 
на чацвёра сутак. Поть1м крь1жь1 клалі на падлогу, і 
сотні вязняу павіннь1 бь1лі прь1ходзіць і спрауляць 
патрзбь1 на твар і на цела распять1х. Пасля гзтага 
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крь1жь1 зноу падь1малі, і камуність1 кпілі і здзекава
ліся: «Глядзіце на вашага Хрь,ста! Які Ён прь1гожь1! 
Які цудоунь1 водар нясе Ён з неба!» Я расказау 
пра тое, як аднаго святара, амаль звар'яцелага 
ад мук, прь,мусілі асвяціць кал і мачу і даваць іх 
хрь1сціянам, нібь, Св. Прь,часце. Пазней я запьпау 
гзтага святара, чаму ён не вь1брау смерць, лепш 
чь1м гзтае блюзнерства. Ён адказау: «Не судзіце 
мяне, калі ласка! Я пакутавау больш за Хрь1ста!» 
Усе апісанні пекла у Бібліі і у «Боскай камедь1і» 
Дантз - нішто у параунанні з катаваннямі у каму
ність1чнь1х турмах. Усё гзта адбь1лося толькі у адну 
нядзелю у турме у Пітзшці. Некаторь,я рзчь1 я не 
бяруся апісваць, бо сзрца не вь1трь1мае. Але усе 
у турме ведалі не толькі пра катаванні, але і пра 
подзвігі. Гераічнь1 прь1клад вязняу служь,у мараль
най падтрь1мкай братам на волі. Аднь1м з вялікіх 
герояу верь1 стау пастар Мілан Хаймовіч. Турмь1 
бь,лі перапоунень,я, і ахова не ведала усіх нас у 
твар. ть,х, каму належала дваццаць пяць ударау 
бізунамі за парушзнне якога-небудзь турзмнага 
правіла, вь1клікалі пайменна. Не падлічьщь, колькі 
разоу пастар Хаймовіч ішоу пад бізунь1 за іншь1х 
людзей. За гзта вязні шанавалі не толькі яго, але і 
Хрь,ста, у імя Якога ён так рабіу. У нас у Падпольнай 
Царкве бь1ла адна дзяучь,на-місіянерка. Паліць,я 
даведалася, што яна таемна раздавала духоуную 
літаратуру і Евангеллі і казала дзецям пра Хрь1ста. 
Янь, вь1рашь1лі арь1штаваць яе, але, каб арь1шт стау 
як найбольш балючь1м, янь, вь1рашь1лі адкласці 

32 



яго на некалькі ть1дняу- да дня яе вяселля. У той 
дзень яна бь1ла у шлюбнь,м строї - гзта бь1у самь, 
радаснь, дзень у яе жьщці! Нечакана адчь1ніліся 
дзверь1, і у дом уварваліся агенть, тайнай паліць1і ... 
Убачь1ушь1 іх, яна працягнула рукі уперад, каб янь1 
маглі надзець ёй кайданкі. Паглядзеушь1 у вочь, 
жаніху, яна пацалавала ланцугі і сказала: «Я дзякую 
майму Нябеснаму Жаніху за гзть1я аздобь1, якія Ё:н 
падаравау мне на вяселле. Я удзячная Яму за тое, 
што Ё:н палічь1у мяне годнаю цярпець за Яго». Яе 
пацягнулі прзч пад слёзь1 сяброу-вернікау і жані
ха, які з тугою глядзеу ёй услед. Усе ведалі, што 
чакае дзеучь1ну-хрь1сціянку у руках камуність1чнь1х 
турзмшчь1кау. Праз пяць гадоу яе вь1пусцілі, але 
гзта ужо бь1ла не яна, а нямоглая жанчь1на, якая 
вь1глядала старзйшаю на трьщцаць гадоу. Жаніх 
дачакауся яе. І яна казала, што зрабіла дзеля свайго 
Хрь1ста толькі самую драбніцу. Вось якія прь1гожь1я 
вернікі ёсць у Падпольнай Царкве! 

Як процістаяць прамь1ванню мазгоу? 

На Захадзе, мабьщь, чулі аб прамь,ванні маз
гоу падчас Карзйскай і В'етнамскай войнау. Я сам 
прайшоу праз яго. Гзта самае жахлівае катаван
не. Цзль1я ть1дні, месяць1, гадь, мь1 павіннь1 бь1лі 
сядзець па 17 гадзін на дзень і слухаць адно і тое 
ж: «Камунізм - гзта добра! Камунізм - гзта добра! 
Хрь1сціянства - гзта дурасць! Хрь1сціянства - гзта 
дурасць! Здавайцеся! Здавайцеся! Здавайцеся!». 
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Некаторьrя вернікі пьrталіся у мяне, як можна су
процьстаяць прамьrванню мазгоу. Ад прамьrвання 
мазгоу ёсць толькі адзін сродак: «прамьrванне сзр
ца». Сзрца, якое абмьrта любоую Хрьrста і любіць 
Яго, можа перанесці любьrя катаванні. Чаго не 
зрабіла б нявеста для каханага жаніха! Чаго б не 
зрабіла маці для свайго дзіцяці! І калі любіш Хрьrста, 
як Марьrя, якая трьrмала Яго на руках Немаулём, 
калі любіш Яго, як нявеста жаніха, тадьr гзтаму 
катаванню можна спрацівіцца. Бог будзе судзіць 
нас не па тьrм, колькі мьr перанеслі, а па тьrм, як 
мь1 умеем любіць. І я сведка, што хрь1сціяне, якія 
цярпелі за сваю веру, умелі любіць Бога і людзей. 
Катаванні ішлі адно за другім. Калі я траціу свядо
масць ці бь1у такі слабьr, што мае мучьщелі трацілі 
надзею атрь1маць ад мяне «прь1знанне», мяне кідалі 
у камеру без догляду, напоумёртвага, пакуль я не 
набяруся сіл, каб янь1 зноу маглі мучьщь мяне. 
Шмат хто так і памірау, але да мяне нейкім чь1нам 
сіль, заусёдьr вярталіся. У наступньrя гадь, у рознь,х 
турмах мае мучьщелі зламалі мне чать1рь1 хрь1беткі 
і пераламалі шмат іншь1х касцей. Янь1 вь1палілі і 
вь1разалі на мне 18 ран. Калі нас з сям'ёю вь1купілі 
з Румьrніі і перавезлі у Нарвегію, лекарьr у Осла, 
аглядаючьr гзтьrя рань, і рубцьr на лёгкіх ад сухотау, 
казалі: тое, што я яшчз жьrвьr, - гзта чь1сть1 цуд! 
Паводле іхньrх мздьщьrнскіх падручнікау я мусіу 
дауно памерці. Я ведаю, што гзта цуд. Бог ёсць Бог 
цудау! Я веру, што Бог стварьrу гзтьr цуд, каб вьr 
пачулі мой голас, гукаючьr у абарону Падпольнай 
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Царквь1 за Жалезнай Заслонаю. Е:н дазволіу мне, 
аднаму з многіх, вь1жьщь і пракрь1чаць вестку ад 
вашь1х спакутавань1х, вернь1х братоу. 

Нядоугая воля і новь1 арь1шт 

Надь1йшоу 1956 год. Я сядзеу у турме восем з 
паловай гадоу. Я моцна схуднеу, пакрь1уся брь1дкімі 
шнарамі. Мяне жорстка білі, аплёувалі, здзекаваліся 
з мяне. Я галадау, цярпеу допьпь1 да ванітау, мне 
гразілі і мной пагарджалі, але зламаць мяне ім не 
удалося. Расчаравань1я, сярод хвалі пратзстау 
супраць майго зняволення, янь1 мяне вь1пусцілі. 
Мне дазволілі вярнуцца у маю старую царкву усяго 
на ть1дзень. Я прамовіу там дзве казані. Тадь1 мяне 
вь1клікалі і забаранілі прапаведаваць і увогуле зай
мацца рзлігійнай дзейнасцю. Што ж я такога сказау? 
Я заклікау слухачоу мець «цярпенне, цярпенне і 
яшчз раз цярпенне». «Гзта значьщь, ть1 казау ім 
цярпець, пакуль не прь1йдуць амерь1канць1 і не вь1-
зваляць іх!» - крь1чау на мяне паліцзйскі. Я казау 
таксама, што кола круціцца і час мяняецца. «Ть1 
казау, што камуність1 не вечна будуць прь1 уладзе! 
Гзта контррзвалюць1йная хлусня!» - крь1чалі янь1 
мне. Так прь1йшоу канец майму публічнаму слу
жзнню. Мабьщь, уладь1 спадзяваліся, што я збаюся 
кідаць ім вь1клік і сведчьщь падпольна, але тут янь1 
ашукаліся. Употай ад іх я вярнууся да ранейшае 
справь1. Сям'я падтрь1мала мяне. Я зноуку па
чау прапаведаваць падпольнь,м групам вернікау, 
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прь1ходзячь1 і сь1ходзячь1, як прь1від, пад аховай 
надзейнь1х людзей. Сваімі шнарамі я пацвярджау 
сведчанне пра зло камуність1чнага светапогляду. Я 
заахвочвау нерашучь1х да верь1 у Бога і смеласці. Я 
стау на чале тайнай сеткі евангелістау, якія супольна 
шь1рь1лі Евангельскую Вестку на вачах у аслепле
нь1х Богам камуністау. Бо калі чалавек настолькі 
сляпь1, што не бачьщь праць� рук Божь1х, ён не 
убачьщь і праць� евангеліста. Урзшце паліць1я, якая 
няспь1нна цікавала, чь1м я займаюся і дзе бь1ваю, 
дайшла свайго. Мяне зноу знайшлі і арь1штавалі. 
Гзть1м разам чамусьці маю сям'ю пакінулі на волі, 
мажа таму, што я стау досьщь вядомь1. Спачатку я 
бь1у правёу у турме восем з паловай гадоу; поть1м 

трь1 гадь� бь1у на адноснай свабодзе . Цяпер мяне 
засудзілі яшчз на пяць з паловай гадоу. Другое 
вязенне бь1ло у шмат якіх дачь1неннях горшь1м за 

першае. Я ведау, што мяне чакае . Мой фізічнь1 

стан адразу рззка пагоршау. І усё ж мь1 і у турме 

вялі нашу евангельскую працу. 

Размеркаванне абавязкау: 

янь1 б'юць, а мь1 прапаведуем 

Прапаведаваць у турме бь1ло сурова забароне
на, і усе ведалі, што за казанні жорстка б'юць. Але 
некаторь1я з нас бь1лі гатовь1я заплаціць гзтую цану 
за права абвяшчаць Слова Божае, і мь1 прь1нялі 

гзть1я умовь1. Гзта бь1ла свайго роду угода: мь1 з 
радасцю прапаведавалі, а янь1 з радасцю нас білі, 
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і усе бь1лі радь�. Наступная сцзна здаралася так 
часта, што я збіуся з ліку. Адзін з братоу прапаведуе 
вязням. Раптам урь1ваюцца ахоунікі, спь1няюць яго 
на поуслове і валакуць калідорам у «пакой для 
біцця». Праз кавалак часу, які здавауся нам бяс
конць1м, яго прьщягвалі збітага, скрь1вауленага, і 
кідалі на падлогу. Памалу, з цяжкасцю ён падь1мауся 
на локці, поть1м зусім уставау, папрауляу адзежу 
і ціха казау: «Ну, брать�, на чь1м мь1 спь1ніліся?» І 
ён працягвау евангельскую вестку! Так, я пабачь1у 
прь1гожь1я рзчь1! Часам казаннікамі бь1лі шараговь1я 
вернікі, і гзть1я прость1я людзі, натхнёнь1я Свять1м 
Духам, прамаулялі цудоунь1я казані! Янь1 укладалі 
усю душу у свае словь1. Бо прапаведаваць у такіх 
умовах бь1ло нялёгка. Поть1м прь1ходзілі ахоунікі, 
забіралі казанніка і збівалі яго да поусмерці . У 
турме у Герла бь1у хрь1сціянін Грзку, якога прь1су
дзілі да смерці праз збіццё. Яго забівалі некалькі 
тьщняу. Адзін раз ударалі гумовай дубінкай па 

падзшвах, поть1м праз хвіліну ударалі зноу, праз 

некалькі хвілін яшчз, поть1м зноу ... Яго білі і у па

хвіну. Поть1м лекар рабіу яму укол, пасля якога 

яму лепшала, і яго пачь1налі добра карміць, каб 

хутчзй аднавіць сіль� - і зноу пачь1налі павольнае 

збіццё, ад якога ён урзшце памёр. Гзть1м збіццём 

кіравау сябра ЦК парть1і, якога звалі Рзк. Раз
пораз ён казау збітаму тое, што камуність1 часта 
кажуць вернікам: «Бачь1щ я - Бог! Улада над тваім 

жьщцём і смерцю у маіх руках. Той, што на небе, 
не захавае табе жьщця. Усё залежьщь ад мяне. 
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Захачу - і ть1 будзеш жьщь, захачу - памрзш. Я 
Бог!» Так ён здзекавауся з хрь1сціян. Брат Грзку 
перад абліччам смерці дау яму вь1датнь1 адказ, 
пра які я поть1м чуу ад самога Рзка: «Ть1 сам не 

ведаеш, якую гль1бокую рзч зараз сказау. Кожнь1 
вусень можа стаць мать1льком, калі толькі будзе 
правільна развівацца. Ть1 бь1у створань1 на тое, 
каб стаць не катам і забойцам, а такім жа, як Бог, 
з Божь1м жьщцём у сзрць1. Шмат падобнь1х да цябе 
людзей, якія пераследавалі хрь1сціян, як апостал 
Павел, у нейкі момант спь1ніліся і зразумелі, што 
ганьба чалавеку чь1ніць зло, што ён можа тварьщь 
нешта нашмат лепшае. І янь1 сталіся удзельнікамі 
Божае прь1родь1. Ісус сказау аднойчь1 Сваім сучас

нікам: «Вь1 богі». Паверце мне, пане Рзк, вашае 

прь1значзнне - бьщь падабенствам Божь1м, а не 

катам». У той момант Рзк не звярнуу увагі на словь1 

сваёй ахвярь1, як той Саул з Тарсу не звяртау увагі 

на прь1гожае сведчанне Стзфана, якога забівалі у 

ягонай прь1сутнасці. Але гзть1я словь1 усё ж зрабілі 

сваю справу у ягонь1м сзрць1, і пазней Рзк зразу
меу, што гзта і бь1ло ягонае пакліканне. Падчас 

камуність1чнь1х катаванняу і здзекау камуністау мь1 
засвоілі адзін вялікі урок: дух- гаспадар над целам! 
Мь1 адчувалі боль , але часта як нешта далёкае і 

адасобленае ад духу, скупанага у славе Хрь1ста і 

Ягонай прь1сутнасці сярод нас. Калі нам давалі на 

ть1дзень адзін кавалачак хлебу і талерку бруднай 

поліукі штодня, мь1 вь1рашь1лі нават ад іх аддаваць 

дзесяціну. Кожнь1 дзесять1 ть1дзень мь1 ахвяравалі 
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сваю пайку слабейшаму брату як «дзесяціну» для 
Госпада. Аднаго верніка прь1судзілі да смяротнага 
пакарання, але перад смерцю дазволілі пабачьщца 
з жонкаю. Вось апошнія словь1, якія ён сказау ёй: 
«Ведай, што я паміраю, любячь1 ть1х, хто забівае 
мяне. Янь1 не ведаюць, што чь1няць, і мая апошняя 
просьба да цябе - любі іх, як я. Не насі горь1ч у 
душь1 за тое, што янь1 забілі твайго каханага. Мь1 
сустрзнемся у небе» . Гзть1я словь1 зрабілі вялікае 
уражанне на афіцзра тайнай паліць1і, які слухау іх 
гутарку. Пазней ён сам расказау мне гзтую гісторь1ю 
у турме, кудь1 трапіу за веру у Хрь1ста. У турме у 
Ть1ргу-Окна бь1у вельмі маладь1 вязень Маткевіч. 
Яго пасадзілі у турму, калі яму бь1ло 18 гадоу. Пасля 
катаванняу ён захварзу на сухоть1. Сваякі неяк да
зналіся пра ягонае цяжкое становішча і перадалі яму 
сто ампул стрзптаміць1ну. Палітрук турмь1 вь1клікау 
яго, паказау пакунак з лекамі і сказау: «Вось лекі, 
якія могуць цябе вь1ратаваць, але атрь1мліваць 

перадачь1 ад сваякоу табе нельга. Я хацеу бь1 да
памагчь1 табе. Ть1 такі маладь1, я не хачу, каб ть1 
памёр у турме. Дапамажь1 мне памагчь1 табе! Дай 
звесткі пра тваіх сукамернікау, і я змагу апраудацца 
перад начальствам, што аддам табе гзть1 пакунак». 
Хлопец адказау: «Калі я так зраблю, мне поть1м 

усё жьщцё будзе сорамна глядзець у люстзрка, 
бо там будзе твар здрадніка. Я не магу прь1няць 
такую умову. Лепш памерці». Афіцзр паціснуу яму 
руку і сказау: «Віншую! Іншага адказу я ад цябе і 
не чакау. Але хачу зрабіць яшчз адну прапанову. 
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Некаторь,я вязні зрабіліся нашь,мі інфарматарамі. 
Янь, кажуць, што сталі камуністамі, і даносяць 
на цябе. Янь, вядуць дваістую гульню, і мь, ім не 
давяраем. Нам хацелася б ведаць, наколькі янь, 
шчь1рь1я. Перад табой янь, здраднікі, янь, даносяць 
пра усё, што ть, кажаш і робіш. Я разумею, што ть, 
не можаш і не хочаш вьщаваць сваіх таварь,шау, 
але калі ть, будзеш даваць інфармаць,ю пра тваіх 
праціунікау, гзта уратуе табе жьщцё». Маткевіч і на 
гзта адказау, не вагаючь,ся: «Я вучань Хрь,ста, а 
�н казау нам любіць і ворагау. Здраднікі сапраудь, 
робяць нам многа зла, але я не магу адплочваць 
злом за зло і даносіць на іх. Мне іх шкада. Я малю
ся за іх. І я не жадаю мець ніякага дачь,нення да 
камуністау». Маткевіч вярнууся да нас у камеру і 
неузабаве памёр. Я бь,у прь, ягонь,м сконе і бачь1у: 
ён славіу Бога! Любоу перамагла нават прь,родную 
прагу жьщця. Калі беднь, чалавек любіць музь,ку, 
ён аддасць апошнія грошь, за білет на канцзрт. У 
кішзні у яго будзе пуста, але ён не стане шкадаваць 
аб гзть,м, бо далучь,уся да хараства. Я не шкадую, 
што правёу шмат гадоу па турмах. Я пабачь1у і 
пачуу там прь1гожь1я рзчь,. Сам я бь1у у турме 
слабь1 і нядужь,, але мне пашчасціла бьщь разам 
з вялікімі свять,мі, героямі верь,, роунь,мі першь1м 
хрь1сціянам. Янь, з радасцю паміралі за Хрь1ста. Іх 
духоунае хараство проста не паддаецца апісанню. 
Усё, што я кажу тут, не бь1ло нечь1м надзвь1чайнь1м. 
Звь1шнатуральнь1я з'явь1 сталі зусім натуральнь1мі 
сярод хрь1сціян Падпольнае Царквь,, якія вярнуліся 
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да сваёй першай любові. Перад арь,штам я вельмі 
любіу Ісуса Хрь,ста, а цяпер, пабачь1ушь1 у турме 
Нявесту Хрь,стову, Яго духоунае Цела, я магу ска
заць, што люблю гзтую Царкву амаль як Самога 
Госпада. Я бачь,у яе хараство, яе самаахвярнь, дух. 

Што стала з маімі жонкай і сь1нам? 

Мяне забралі ад жонкі, і я не ведау, дзе яна і 
што з ёю. Толькі праз шмат гадоу я даведауся, што 
яе таксама пасадзілі у турму. Жанчь1нь1-верніць1 
пакутуюць у турме больш, чь,м мужчь1нь1. Ахоунікі 
гвалцяць дзяучат. Здзекі і непрь,стойнасць жах
лівь,я. У турме, дзе сядзела мая жонка, жанчь,н 
прь,мушалі цяжка працаваць на пабудове каналу. 
Норма у іх бь,ла такая ж, як у мужчь,н. Узімку янь1 
капалі мерзлую зямлю. За наглядчьщ над жанчь1-
намі-вязнямі ставілі прасть,тутак. Янь, неміласзрна 
здзекаваліся з вернь,х. Мая жонка ела траву, як 
бь,дла, каб не памерці з голаду. Галоднь,я вязні 
на канале лавілі і елі пацукоу і змей. У нядзелю 
наглядчь,кі бавіліся ть1м, што скідалі жанчь,н у 
Дунай і поть,м вь1лоулівалі, каб добра пасмяяцца з 
іх, мокрь,х, а поть,м зноу спіхвалі у ваду. Так рабілі 
і з маёй жонкай . Мой сь1н, калі яго бацьку і маці за
бралі, застауся бадзяцца па вуліцах. Міхай змалку 
бь,у вельмі рзлігійнь, і гль,бока цікавіуся духоунь,мі 
справамі. У дзевяць гадоу, калі нас з ім разлучь1-
лі, у ягонь,м духоунь,м жьщці наступіу крь,зіс. ;н 
зацяуся душою і засумнявауся у рзлігіі. Перад ім 
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стаялі праблемь1, якіх звь1чайна у ягонь1м веку не 
бь1вае. �;н мусіу думаць, як зарабіць на жьщцё. 
Дапамагаць сем'ям хрь1сціянскіх мучанікау лічь1лася 
злачь1нствам. Дзвюх жанчь1н, якія дапамагалі яму, 
арь1штавалі і збілі так моцна, што янь1 засталіся 
калекамі на усё жьщцё. Яшчз адну жанчь1ну, якая 
рь1зь1кнула жьщцём і узяла Міхая да сябе дадому, 
асудзілі на 8 гадоу пазбаулення волі за дапамогу 
сям'і вязняу. �;й вь1білі усе зубь1, пераламалі косці, і 
яна ніколі больш не зможа працаваць. Яна таксама 
засталася калекаю. 

«Міхай, веру Ісуса!» 

У адзінаццаць гадоу Міхай пачау сам зарабляць 
сабе на жьщцё. Пакуть1 пахіснулі ягоную веру. 
Праз два гадь, разлукі Міхаю дазволілі сустрзцца 
з Сабінаю. �;н прь1йшоу у турму і пабачь1у маці за 
жалезнь,мі кратамі. Яна стаяла перад ім брудная, 
худая, з рукамі у мазалях, у турзмнай робе. �;н 
ледзьве пазнау яе. Але яе першь,я словь1 бь1лі: 
«Міхай, вер у Ісуса!» Наглядчь1кі у страшнай злобе 
адцягнулі яе ад Міхая і павялі вон, а хлопчь1к бачь1у 
гзта і плакау. Гзта бь1у момант ягонага навяртання 
да Госпада. �;н зразумеу, што калі Хрь1ста можна 
любіць у такіх умовах, то �;н напзуна сапрауднь, 
Збавіцель. Пазней ён казау: «Калі б за хрь1сціянства 
не бь1ло іншь1х аргументау, апроч таго, што у яго 
верь1ць мая мама, гзтага для мяне бь1ло б досьщь». 
У той дзень ён поунасцю прь1няу Хрь1ста. У школе 
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ён вёу няспь1нную барацьбу за існаванне. fн доб
ра вучь1уся, і за гзта яго узнагародзілі чь1рвонь1м 
гальштукам - знакам прь1належнасці да піянерау, 
дзіцячай камуність1чнай арганізаць1і. Міхай сказау: 
«Я нізавошта не надзену гальштук ть1х, хто пасадзіу 
у турму маіх бацьку і маці». За гзта яго вь1гналі са 
школь�. Страціушь1 год, ён зноу пайшоу у школу, 
гзть1м разам утоіушь1, што ён сь1н зняволень1х 
вернікау. Пазней яму задалі сачь1ненне супроць 
Біблії, а ён напісау: «Доказь1 супроць Біблії слабь1я, 
і ць1тать1 супроць яе не адпавядаюць праудзе. Я 
упзунень1, што настаунік не чь1тау Біблії. Біблія не 
пярзчьщь навуць1». Яго зноу ВЬІКЛЮЧЬІЛі З ШКОЛЬІ, 
і гзть1м разам ён страціу два гадь�. Нарзшце яму 
дазволілі паступіць у «семінарь1ю». Там яго вучь1лі 
марксістоускаму багаслоую. Усё тлумачь1лася 
паводле Карла Маркса. Міхай адкрьпа вь1ступіу 
супроць гзтага у класе; да яго далучь1ліся іншь�я 
студзнть1. У вь1ніку яго вь1ключь1лі і адсюль, і ён не 
мог скончьщь сваёй духоунай адукаць1і. Аднойчь1 у 
школе, на атзість1чнь1м уроку, Міхай устау і адкрь1та 
нагадау настауніку пра адказнасць якую той бярз 
на сябе, уводзячь1 моладзь у зман. Увесь клас стау 
на бак Міхая. Важна, каб нехта адважь1уся зага
варьщь першь1м, тадь1 астатнія яго падтрь1маюць. 
Каб атрь1маць адукаць1ю, ён увесь час утойвау, што 
ён сь1н арь1штаванага пастара Вурмбранда. Але 
раз за разам гзта вь1ходзіла на яву, яго вь1клікалі 
у кабінет дь1рзктара і вь1ключалі са школь�. Міхай 
часта галадау. Багата сем'яу вязняу-вернікау у 
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камуність1чнь1х країнах амаль паміраюць з голаду. 
Дапамога ім лічьщца злачь1нствам. Я раскажу вам 
толькі пра адну пакутную сям'ю, якую ведау аса
біста. Брат трапіу у турму за працу у Падпольнай 
Царкве. Дома засталіся жонка і шасцёра дзяцей. 
Старзйшь1я дочкі, 17 і 19 гадоу, не маглі знайсці 
праць�, бо у камуність1чнай краіне яе дае толькі 
дзяржава, а для дзяцей «злачь1нцау-хрь1сціян» яе 
няма. Прашу вас, не судзіце гзть1 вь1падак паводле 
маральнасці! Проста прь1міце факть1, яе ёсць. Дзве 
дачкі гзтага мучаніка-хрь1сціяніна, самі таксама 
хрь1сціянкі, сталі прастьпуткамі, каб пракарміць 
малодшь1х братоу і сёстрау і хворую матку. Іх 14-
гадовь� брат, даведаушь1ся пра гзта, звар'яцеу і 
трапіу у дом вар'ятау. Калі праз шмат гадоу бацт
ка вярнууся дадому, ён узмаліуся, пабачь1ушь1 
гзта: «Госпадзе, забярь1 мяне назад у турму, абь1 
не бачьщь таго, што тут робіцца!» Яго малітва 
бь1ла пачута, і яго пасадзілі зноу - за тое, што ён 
сведчь1у пра Хрь1ста дзецям. Яго дочкі больш не 
парстьпуткі. Янь1 атрь1малі працу, калі згадзіліся 
на умовь1 тайнай паліць1і - сталі даносчьщамі. Як 
дачок хрь1сціяніна-мучаніка іх з пашанай прь1ма
юць у кожнь1м хрь1сціянскім доме, а янь1 пра усё, 
што бачаць і чуюць, даносяць тайнай паліць1і. Не 
кажьще, што гзта брь1дка і амаральна. Вядома, гзта 
так. Але запь1тайце сябе, ці няма і вашага граху у 
ть1м, што адбь1ваюцца такія трагедь1і? У ть1м, што 
сем'і вязняу-вернікау кінуть1 без падтрь1мкі на волю 
лёсу, а вь1, вольнь1я, ім не памагаеце? 
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Раздзел З 

ЯК МЯНЕ ВЬІКУПІЛІ 

І АДПУСЦІЛІ ПРАЦАВАЦЬ НА ЗАХАД 

Прайшло чать1рнаццаць гадоу турмь1. На пра
цягу іх я не бачь1у ні Біблії, ні якое іншае кнігі. Я 
развучь1уся пісаць. Прайшоушь1 праз голад, нар
коть1кі і катаванні, я забь1у Святое Пісанне. Але у 
дзень, калі я адбь1у чать1рнаццаць гадоу, невядома 
адкуль мне успомніуся верш са Старога Запавету: 
«І служь1у Якау за Рахіль 14 гадоу, і янь1 здаліся 
яму за некалькі дзён, бо ён кахау яе» (Бьщ. 29:20). 
Неузабаве пасля гзтага я бь1у вь1звалень1 паводле 
усеагульнай амність1і, абвешчанай у нашай краіне 
пад моцнь1м ціскам амерь1канскае грамадскае думкі. 
Я зноу пабачь1у жонку. Яна верна чакала мяне усе 
гзть1я доугія гадь�. Мь1 пачалі новае жьщцё у галечь1, 
бо у арь1штавань1х канфіскоувалі усю маёмасць. 
Святарам і пастарам, якія вь1ходзілі на волю, да
звалялася служьщь у невялікіх абшчь1нах і цзрквах. 
Мне далі царкву у мястзчку Арсова. Камуність1чнь1 
Дзпартамент культау паведаміу мне, што у гзтай 
царкве 35 прь1хаджанау, і папярздзіу, каб іх ніколі 
не стала 36! Мне сказалі таксама, што я павінен 

бьщь іхнь1м агентам, даносіць на кожнага прь1-
хаджаніна і не дапускаць на сходь� моладзь. Так 
камуність1 ператвараюць цзрквь1 у сродак кантролю! 
Я ведау, што калі буду прапаведаваць, паслухаць 
прь1йдзе шмат людзей, і таму нават не спрабавау 
служь1ць у афіць1йнай царкве. Я вярнууся да праць� 

45 



у Падпольнай Царкве, з усім яе хараством і небяс
пекай. За гадь� мае адсутнасці Бог учь1ніу вялікае. 
Падпольная Царква больш не бь1ла пакінутаю і 
забь1таю. Амерь1канць1 і іншь1я хрь1сціяне пачалі 
маліцца за нас і дапамагаць нам. Аднойчьt, калі я 
адпачь1вау у доме аднаго хрь1сціяніна у правінць1і, 
гаспадар пабудзіу мяне і сказау: «Прь1ехалі брать� 
з-за мяжь1». Аказалася , на Захадзе ёсць брать�, 
якія не кінулі нас у бядзе. Шараговь1я вернікі на
ладзілі дапамогу сем'ям мучанікау і кантрабандай 
завозілі хрьrсціянскую літаратуру і матзрьrяльную 
помач. У суседнім пакоі сядзела шасцёра братоу, 
якія прьrехалі з гзтаю місіяй. Мь, доуга размаулялі, 
ажно вь,светлілася: янь1 аднекуль даведаліся, што 
тут жьrве чалавек, які правёу 14 гадоу у турме, і 
хацелі б яго пабачьщь. Я прь1знауся, што гзта я. 
Госці мне не паверь,лі: янь1 чакалі убачьщь чалавека 

засмучанага, а я бь1у повен радасці. Я запзуніу іх, 
што я той самь1 чалавек, а радуюся таму, што янь1 

прьrехалі і я бачу: пра нас не забьrліся. Пакрь1се у 

Падпольную Царкву пачала прьrходзіць рзгулярная 

дапамога. Мьt атрьrмлівалі кантрабандай Біблії, 
іншую духоуную літаратуру і дапамогу для сем'яу 
мучанікау. З гзтай дапамогай мь1 ужа маглі пра
цаваць нашмат лепш. Янь1 прь1неслі нам не толькі 

Слова Божае, але і сваю любоу. Янь1 прь1неслі 
нам слова суцехі. У гадь� прамь1вання мазгоу мь1 

часта чулі: «Вас больш ніхто не любіць, вас больш 
ніхто не любіць, вас больш ніхто не любіць ... » А 
цяпер мь, убачь,лі заходніх братоу, якія рь1зь1кавалі 
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жьщцём дзеля любові да нас. Пазней мь1 наву
чь1лі іх тзхніць1 падпольнае праць�, так што янь1 
праслізгвалі незауважань1мі у дамь1, абложань1я 
тайнай паліць1яй. Хрь1сціяне з Амерь1кі або Англії, 
завалень1я Бібліямі, наурад ці зразумеюць цану 
Бібліі, завезенае кантрабандаю. Мь1 з сям'ёй не 
вь1жь1лі б без матзрь1яльнае дапамогі замежнь1х 

вернікау, як і шмат хто з падпольнь1х пастарау і 
шараговь1х вернікау у камуність1чнь1х засценках. 
Пасланць1 з-за мяжь1 здаваліся нам анёламі Божь1мі! 
Калі праца Падпольнай Царквь1 аднавілася, я апь1-
нууся пад небяспекай новага арь1шту. Тадь1 дзве 
хрь1сціянскія арганізаць1і, Нарвежская габрайская 
місія і Габрайскі хрь1сціянскі саюз, заплацілі за 
мяне вь1куп у 1 О ООО даля рау- больш як пяцікротна 
вь1шзйшь1 за звь1чайную цану палітвязня - і я змог 
вь1ехаць з Румь1ніі. 

Чаму я пакінуу камуність1чную Румь1нію 

Я не з'ехау бь1 за мяжу, нягледзячь1 на небяспеку, 
калі б кіраунікі Падпольнае Царквь1 не настоялі, 

каб я скарь1стау гзтую нагоду стаць «голасам» 

Падпольнай Царквь1 для вольнага свету. Янь1 да

ручь1лі мне гаварьщь ад імя Падпольнае Царквь1 

пра яе пакуть1 і патрзбь1. Я прь1ехау на Захад, але 

маё сзрца засталося з імі. Я ніколі не пакінуу бь1 
Румь1ніі, калі б не разумеу, як трзба Захаду да

ведацца пра пакутную і адважную працу Царквь1 

у падполлі; але якраз у гзть1м палягае мая місія. 
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Перад вь1ездам за мяжу мяне двойчь1 вь1клікалі у 
тайную паліць1ю. Мне сказалі, што вь1куп за мяне 
атрь1мань1. (Румь1нія прадае сваіх грамадзян за 
грошь1 з прь1чь1нь1 зканамічнага крь1зісу, у які ка
мунізм загнау нашую країну). Мне сказалі: «Едзь 
на Захад і прапаведуй Хрь1ста колькі сабе хочаш, 
але не чапай нас! Не смей казаць супроць нас ані 
слова! Мь1 табе адкрьпа кажам, што мь1 зробім з 
табой, калі ть1 пачнеш расказваць, што з табой 
тут бь1ло. Па-першае, усяго за ть1сячу далярау мь1 
можам знайсці табе кілера; па-другое, мь1 і самі 
можам цябе вь1красці». (Са мной у камерь1 сядзеу 
праваслаунь1 біскуп Васіле Леул, якога вь1кралі у 
Аустрь1і і прь1везлі у Румь1нію. Яму вь1рвалі усе 
пазногці. Са мной сядзелі і іншь1я, вь1крадзень1я 

у Берліне. Румь1нау вь1крадалі нават з Італіі і з 

Парь1жу.) Далей мне сказалі так: «Яшчз мь1 мо

жам знішчьщь цябе маральна, распусціушь1 чутку 

пра якую-небудзь дзеучь1ну, крадзеж ці нейкі грзх 
маладосці. Заходнікау, асабліва амерь1канцау, 

ашукаць лёгка». Прь1гразіушь1 мне такім чь1нам, 
янь1 адпусцілі мяне на Захад, спадзеючь1ся на 
прамь1ванне мазгоу, праз якое я прайшоу турме. 
(На Захадзе ёсць шмат людзей, якія прайшлі праз 
тое ж, што і я, але янь1 маучаць. Некаторь1я з іх 
нават хваляць камунізм пасля таго, як камуність1 
іх мучь1лі. Таму камуність1 бь1лі упзунень1я, што 
я таксама буду маучаць.) Вось жа, у снежні 1965 
году нам з сям'ёю дазволілі вь1ехаць з Румь1ніі. На 

развітанне я адведау магілу палкоуніка, па чь1ім 
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заrадзе мяне арь1штавалі і шмат гадоу мучь1лі. 
Я паклау на яго маrілу кветку. Гзть1м я прь1сягнуу 
несці радасць Хрь1стову спустошань1м духоуна 
камуністам. Я ненавіджу камуність1чную сістз
му, але люблю камуністау. Я ненавіджу rрзх, але 
люблю rрзшніка. Я люблю камуністау усім сзрцам. 
Камуність1 могуць забіваць хрь1сціян , але янь1 не 
могуць забіць іх любові нават да сваіх забойцау. 
Я не адчувау ні злосці, ні крь1удь1 на камуністау і 
на маіх катау. 



Раздзел 4 

ПЕРАМОГА ЛЮБОВІ ХРЬІСТОВАЙ 
НАД КАМУНІЗМАМ 

У габраяу ёсць легенда, што калі іх продкі уця
калі з Егіпту і егіпцяне патанулі у Чьrрвоньrм морьr, 
анёльr прьrлучьrліся да трьrумфальнага спеву із
раільцянау, але Бог сказау анёлам: «Ізраільцяне 
людзі, і таму яньr радуюцца, што уратаваліся ад 
ворагау, але вь, маглі б бьщь разумнейшь,я. Або 
егіпцяне - не такое ж Маё стварзнне? Або я не 
люблю і іх таксама? Як жа вь1 не чуеце майго 
жалю аб іх трагічнь1м лёсе?» Кніга Ісуса Навіна 
кажа: «Калі Ісус бь1у пад Ерьrхонам, зірнуу, і ба
чьщь, і вось, стаіць перад ім чалавек, і у руцз яго 
аголень1 меч. Ісус падь1йшоу да яго і запь,тау: «Ці 
наш ть1? Ці з непрь1яцеляу нашь1х?» (Іс. Нав. 5:13). 
Калі б падарожнь1, якога сустрзу Ісус Навін, бь1у 
чалавекам, ён мог бь1 адказаць: «Я за вас», або 
«я за вашь1х ворагау», або у крайнім разе «я ні за 
кога». Толькі так можа чалавек адказаць на гзтае 
пь1танне. Але той, каго спаткау Ісус Навін, бьrу па
слань1 ад Госпада, і таму на пь1танне «З Ізраілем ён 
ці супраць ?» ён дау самь, нечакань1 і незразумельr 
адказ: «Не». Што азначае гзтае «Не»? І=н прь1йшоу 
адтуль, дзе ніхто не бь1вае ні за, ні супраць, але 
дзе усё шкадуюць, усяму спагадаюць, усё любяць 
і разумеюць. На чалавечь1м узроуні з камунізмам 
трзба змагацца да апошняга. На гзть1м узроуні 
мь1 павіннь1 змагацца і з камуністамі, бо янь1 пра-
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водзяць гзтую жорсткую, дзікую ідзалогію. Але 
хрь1сціяне - больш, чь1м проста людзі. Янь1 - дзеці 
Божь1я, удзельнікі Божае прь1родь1 (2 Пёт. 1: 4 ). Вось 
чаму катаванні у камуність1чнь1х засценках не прь1-
мусілі мяне ненавідзець камуністау. Янь1 таксама 
Божае стварзнне. Як магу я ненавідзець іх? Але 
я не магу бьщь іхнь1м сябрам. Дружба - гзта адна 
душа у дваіх грудзях, а у мяне няма аднае душь1 
з камуністамі. Янь1 ненавідзяць Бога, а я люблю 
Яго. Калі б мяне запь1талі: «Ть1 за ці супраць ка
муністау?» - мой адказ бь1у бь1 досьщь складань�. 
Камунізм - адна з найбольшь1х пагроз для усяго 
чалавецтва. Я усёй душой супраць яго і гатовь1 
змагацца з ім да перамогі. Але у духу я спачь1ваю 
у нябёсах з Ісусам. Гзта сфера «не», у якой камуні
стау, нягледзячь1 на усе іх злачь1нствь1, разумеюць 
і любяць, сфера, у якой анёльскія істоть1 імкнуцца 
дапамагчь1 кожнаму дасягнуць найвь1шзйшае мзть1 
людскога жьщця - прь1падобніцца Хрь1сту. Таму я 
задауся мзтаю прапаведаваць Евангелле камуні
стам, каб данесці да іх Добрую Вестку пра Хрь1ста, 
майго Госпада, які любіць іх. Е:н Сам сказау, што 
любіць кожнага і лепш пакіне 99 праведнь1х авец, 
чь1м згубіць адну, якая заблукала. Яго апосталь1 і 
усе вялікія настаунікі хрь1сціянства вучь1лі гзтай 
любові да усяго у імя Хрь1ста. Свять1 Макарь1й 
сказау: «Калі чалавек палка любіць усіх, але кажа, 
што толькі аднаго не можа любіць, той, хто так 
кажа, ужо не хрь1сціянін, бо яго любоу страціла 
усеабдь1мнасць». Свять1 Аугусть1н вучьщь: «Калі 
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б усё чалавецтва бь1ло праведнь1м і толькі адзін 
чалавек грзшнь1, Хрь1стос пайшоу бь1 на крь1ж дзеля 
гзтага аднаго, бо Ён любіць кожнага паасобку». 
Навука Хрь1ста ясная. Камуність1 -людзі, а Хрь1стос 
любіць людзей. Так робіць кожнь1, хто мае у сабе 
дух Хрь1стоу. Мь1 любім грзшніка, хоць і ненавідзім 
грзх. Пра любоу Хрь1ста да камуністау мь1 ведаем 
праз нашую любоу да іх. Мне даводзілася сустра
каць у турме вернікау з 50-фунтавь,мі кайданамі 
на нагах. Іх катавалі распалень1м жалезам, сь1палі 
у горла сталовь1мі ль1жкамі соль і поть1м трь1малі 
без вадь,, іх марь1лі голадам, білі, марозілі, а янь1 
шчь1ра маліліся за камуністау. З чалавечага гледзі
шча гзта незразумела! Але у сзрць1 іх струменіла 
любоу Хрь1стова. Камуність1, якія нас мучь1лі, поть1м 
няраз самі траплялі у турму. У забрань1х країнах з 
імі гзта бь1вае амаль гзтаксама часта, як і з іх во
рагамі. Кат і катавань1 апь1наліся у адной камерь1, 
і калі нехрь1сціяне помсцілі сваім катам і мучь1лі іх, 
вернікі баранілі іх, рь1зь1куючь1, што іх саміх паб'юць 
або абвінавацяць у супольніцтве з камуністамі. Я 
бачь1у, як вернікі аддавалі апошні кавалак хлеба 
(нам давалі тадь1 адну лусту на ть�дзень) і лекі, 
якія маглі вь1ратаваць ім жьщцё, хвораму кату
камуністу, які стау цяпер іх суседам па камерь1. 
Бь1ль1 прзм'ер-міністр Румь1ніі, хрь1сціянін Юліу 
Маніу перад смерцю у турме сказау: «Калі у нашай 
краіне зрь1нуць камуністау, найсвяцейшь1м абавяз
кам кожнага хрь1сціяніна будзе вь1йсці на вуліцу і, 
рь1зь1куючь1 жьщцём, бараніць іх ад справядлівага 
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гневу народу, які янь1 ть1ранілі». У першь1я дні пасля 

майго навярнення я думау, што не змагу больш 
жьщь. Ідучь1 па вуліць1, я адчувау фізічнь1 боль за 
кожнага чалавека, які праходзіу міма. Як вострь1 
нож у сзрць1 стаяла мне пь1танне, ці будзе кожнь1 
з іх збавёнь1. Калі мой прь1хаджанін учь1няу грзх, я 
плакау цзль1мі гадзінамі. Прага збавення усіх душ 
дагзтуль жь1ве ува мне, і камуність1 з яе не вь1клю

чаюцца. Седзячь1 у адзіночць1, мь1 не маглі маліцца 
так, як раней. Нам страшна хацелася есці; буйнь1я 
дозь1 наркоть1кау рабілі з нас ідь1ётау. Мь1 бь1лі 
слабь1я і худь1я, як шкілеть1. «Ойча наш» здавауся 
нам залішне доугім - мь1 не маглі засяродзіцца, 
каб прагаварьщь яго да канца. Я толькі паутарау 
зноу і зноу: «Ісусе, я люблю Цябе!» Раптам аднаго 
дня я атрь1мау ад Ісуса адказ: «Ть1 любіш Мяне? 

Цяпер Я пакажу, як Я люблю цябе». І я адразу 
адчуу агонь у сзрць1, якое палала, як сонца. Вучні 

на дарозе у Змаус казалі, што у іх сзрца гарзла, 

калі Ісус падь1йшоу да іх і загаварь1у. Так бь1ло і са 

мною. Я адчуу любоу Таго, Хто аддау Сваё жьщцё 

на крь1жь1 за усіх нас. Такая любоу не можа вь1-

ключаць камуністау, якія б цяжкія ні бь1лі іх грахі. 

Камуність1 рабілі і робяць жахлівь1я злачь1нствь1, 

але «моцная, як смерць, любоу, лютая, як пекла 

рзунасць ... вялікія водь1 не могуць пагасіць любові, 

і рзкі не зальюць яе» (Песня песняу, 8:6). Як магіла 
забірае усіх: багать1х і беднь1х, маладь1х і старь1х, 
людзей усіх расау, народау і паліть1чнь1х пераканан

няу, свять1х і крь1мінальнікау, - так і любоу абдь1мае 
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усіх. Хрь1стос, уцелаулёная Любоу, не супакоіцца, 
пакуль не здабудзе і камуністау. Аднойчь1 да мяне 
у камеру кінулі страшна збітаrа прапаведніка. І::н 
бь1у ледзь жь1вь1 і спль1вау крь1вёю. Мь1, як маглі, 
абмь1лі яго. Некаторь1я вязні пачалі клясці камуніс
тау. Са стогнам прапаведнік прамовіу: «Не кляніце 
іх! Маучьще! Я хачу памаліцца за іх!» 

Як мь1 радаваліся нават у турме 

Азіраючь1ся на 14 гадоу, што я правёу па тур
мах, я бачу, што часам rзта бь1ла радасная пара. 
Іншь1я вязні і нават турзмшчь1кі часта дзівіліся, як 
хрь1сціяне могуць радавацца у такіх жахлівь1х умо
вах. Нам не дазвалялі спяваць і білі за спевь1, але 
мь1 спявалі. Я думаю, салавей, мабьщь, таксама 
спявау бь1, нават ведаючь1, што заплоціць за rзта 
жьщцём. Вернікі у турме часам пускаліся у скокі ад 
радасці. Як жа rзта нам удавалася? У турме я няраз 
прь1rадвау словь1, якія Ісус сказау Сваім вучням: 
«Шчаслівь1я вочь1, бачачь1 тое, што вь1 бачь1лі» 
(Лк. 1 О: 23). Вучні каrадзе вярнуліся з падарожжа 
па Палясціне, дзе пабачь1лі шмат страшнь1х рзчау. 
Палясціна бь1ла тадь1 пад прь1rнётам Рь1му, і народ 
жь1у у страшнай галечь1. Вучні спаткалі хваробь1, 
пошасць, rолад, гора. Янь1 бь1валі у дамах, з якіх 
забралі патрь1ётау і пасадзілі у турму, пакінуушь1 
бацькоу ці жонак у слязах. На rзта свет бь1ло ня
весела rлядзець, і усё ж Ісус сказау: «Шчаслівь1я 
вочь1, бачачь1 тое, што вь1 бачь1лі». І::н сказау гзта 
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таму, што янь1 бачь1лі не толькі пакуть1. Янь1 бачь1лі 
Збавіцеля. Упершь1ню брь1дкія чарвякі, вусені, якія 
поузаюць па лісці, зразумелі, што пасля гзтага 
нікчзмнага існавання настане іншае, прь1гожае -
жьщцё каляровага мать1лька, які лётае з кветкі на 
кветку! І гзта бь1ло нашай радасцю. Вакол мяне 
бь1лі «Іовь1», якія у некаторь1х дачь1неннях зазналі 
больш пакут, чь1м біблійнь1 Іоу. Але я памятау, чь1м 
скончь1лася гісторь1я Іова - як ён атрь1мау удвая 
больш за страчанае. Я бачь1у людзей, падобнь1х 
да беднага Лазара, янь1 бь1лі галоднь1я, усе у ску
лах, але я ведау што анёль1 аднясуць іх на улонне 
Аураама, і я бачь1у, якімі янь1 стануць у будучь1ні. 
У абадрань1м, бруднь1м, слабь1м пакутніку побач 
са мной я бачь1у слаунь1 вянец будучага святога. 
Гледзячь1 на такіх людзей - бачачь1 іх не такімі, як 
ёсць, а якімі будуць - я у маіх мучьщелях бачь1у 
«Саулау з Тарсу», будучь1х апосталау Паулау. 
Некаторь1я ужо прайшлі гзть1 шлях. Нямала афіцз
рау тайнае паліць1і, якім мь1 сведчь1лі пра Хрь1ста, 
самі сталі хрь1сціянамі і з радасцю цярпелі поть1м 
у турме за тое, што знайшлі нашага Збавіцеля. У 
наглядчь1ках, якія збівалі нас, мь1 бачь1лі стоража 
вязніць1 у Філіпах, які стау хрь1сціянінам (Дз. 16). 
Мь1 марь1лі, што хутка хто-небудзь з іх спь1таецца: 
«Што трз рабіць, каб спасціся?» (дз. 16:30). У ть1х, 
хто кпіу з хрь1сціян, прь1вязань1х да крь1жоу і абма
зань1х калам, мь1 бачь1лі натоуп каля Галгофскага 
крь1жа, які вось-вось пачне біць сябе у грудзі у 
страху перад учь1нень1м грзхам. У турме у нас 
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з'явілася надзея на збавенне камуністау. Мь1 ад
чулі адказнасць за іх . Пакуль янь1 нас мучь1лі, мь, 
вучь1ліся іх любіць. Большую частку маёй сям'і 
забілі, але іх забойца навярнууся да Госпада у 
маім доме . Гзта бь,ло самае адпаведнае месца. 
Так у турме нарадзілася ідзя аб хрь1сціянскай 
місіі для камуністау. Бог бачьщь усё не так, як мь,, 
гзтаксама як мь, бачь,м усё інакш, чь,м мурашка. 
З людскога пункту гледжання, калі чалавека прь,
вязваюць да крь1жа і мажуць калам - гзта жахліва, 
але ть1м не менш Біблія кажа нам пра «нядоугую 
муку». Чать,рнаццаць гадоу у турме для нас доуга, 
а Біблія кажа , што «цяперашняя лёгкасць гора на-

' шага церазмерна вь1тварае вагу славь1 вечнае для 
нас» (2 Кар. 4:17). Таму мь, маем права меркаваць, 
што недаравальнь,я для нас, людзей, злачь1нствь1 
камуністау у Божь,х вачах лягчзйшь,я, чь,м у нашь,х. 
Іх ть1ранія, якая доужьщца ужо амаль поустагоддзя, 
перад Ім, для Якога ть1сяча гадоу, як адзін дзень, 
можа, толькі момант аблудь1. Янь, усё яшчз могуць 
атрь1маць збавенне. Брамь, неба не зачь1нень1я 
для камуністау, і святло для іх не пагашана . Янь, 
могуць пакаяцца, як і усе астатнія, і мь, павіннь, 
заклікаць іх да пакаяння . Толькі любоу можа пера
мяніць камуніста і тзрарь1ста, але гзтую любоу трзба 
ясна адрозніваць ад кампрамісу з нехрь,сціянскімі 
філасофіямі, на які згадзіуся не адзін з кіраунікоу 
цзрквау. Яшчз седзячь, у турме, мь1 з вялікай лю
боую рь1хтаваліся да праць, сярод камуністау. На 
першь1 план мь1 паставілі камуність1чнь1х уладароу. 
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Некаторь1я кіраунікі місіяу, здаецца, няуважліва вь1-
вучалі царкоуную гісторь1ю. Як здабь1лі для Хрь1ста 
Нарвегію? Здабь1ушь1 перш караля Олафа. Русь 
даведалася пра Евангелле, калі яго прь1няу князь 
Уладзімір. Венгрь1я прь1няла хрь1сціянства следам 
за сваім каралём свять1м Стзфанам. Тое сама 
адбь1лося з Польшчай. Калі у Афрьщь1 правадь1р 
племені прь1мау Хрь1ста, за ягонь1м прь1кладам 
ішло і усё племя. Мь1 адкрь1ваем місії для шара
говь1х людзей, з якіх могуць вь1йсці вельмі добрь1я 
хрь1сціяне, але іх упль1у вельмі слабь1 і наурад ці 
здатнь1 перамяніць агульнае становішча. Нам трзба 
здабьщь для Хрь1ста правадь1роу. Нам патрзбнь1я 
лідзрь1 у палітьщь1, зканоміць1, навуць1 і мастацтве. 
Янь1 кшталтуюць людскія душь1. Здабь1ушь1 іх, мь1 
здабудзем і ть1х, каму янь1 служаць прь1кладам. З 
місіянерскага пункту гледжання камунізм мае адну 
перавагу перад іншь1мі саць1яльнь1мі сістзмамі: ён 
больш цзнтралізавань1. Калі прззідзнт ЗША стане 

мармонам, уся Амерь1ка не абернецца ад гзтага 

у мармонскую веру, але калі б хрь1сціянамі сталі 
кіраунікі камуність1чнь1х уладау, тадь1 мь1 здабь1лі б 

для Хрь1ста цзль1я іх краінь1. Вось які вялікі упль1у 

маюць правадь1рь1! Але ці можа камуність1чнь1 

правадь1р навярнуцца да Хрь1ста? Вядома, можа! 
Ужо таму, што ён не мае шчасця і жь1ве у такой 
жа небяспець1, як і ягонь1я ахвярь1. Амаль усе пра
вадь1рь1 у Расеі загінулі у турме альбо ад рук сваіх 
жа таварь1шау. Гзтаксама у Кітаі. Нават міністрь1 
унутрань1х справау - Ягода, Яжоу і Бзрь1я, - якія, 
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здавалася, мелі у сваіх руках поуную уладу, за
гінулі, як контррзвалюцьrянерьr, з куляй у патьrлі

цьr. І Шзлепіна, міністра унутраньrх спрау СССР, 

і Ранковіча, міністра унутраньrх спрау Югаславіі, 

вьrкінулі, як брудньrя анучьr. 

Як весці духоунь1 наступ на камунізм? 

Камунізм нікому не прьrносіць радасці, нават 
тьrм, хто мае з яго вьrгаду. Яньr дрьrжаць ад думкі, 

што у кожную ноч мажа пад'ехаць машьrна тайнай 
паліцьrі і забраць іх, бо перамянілася партьrйная 
лінія. Шмат каго з правадьrроу партьrі я ведау аса
біста. Гзта людзі з вялікім цяжарам на душьr. Толькі 

Ісус мажа прьrнесці ім палёгку. Прьrвесці камуністьrч

ньrх лідзрау да Хрьrста значьщь уратаваць свет ад 

атамнай вайньr і ад голаду. Столькі прьrбьrткау па 

усім свеце ідзе на узбраенне! Здабьщь правадьrроу 

камунізму значьщь пакласці канец міжнароднай 

напружанасці і прьrнесці вялікую радасць Хрьrсту 

і анёлам. Гзта азначае перамогу Царквьr. Іншьrя 

краіньr, такія, як Новая Гвінея і Мадагаскар, дзе 

сёння місіянерьr працуюць з такой цяжкасцю, самі 
пойдуць за Хрьrстом, калі Яго прьrмуць камуні

стьrчньrя правадьrрьr, бо гзта дасць хрьrсціянству 

новьr імпульс. Я асабіста ведау камуністау, якія 

навярнуліся да Хрьrста. Я сам бьrу у маладосці 

ваяунічьrм бязбожнікам і ведаю, што бьrльrя атзістьr, 

навярнуушьrся да Хрьrста, моцна любяць Яго, бо 

моцна грашьrлі. Місіянерства патрабуе стратзгіч-
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нае думкі. З пункту гледжання збавення усе душь1 
роунь1я, але з пункту гледжання місіянерскае стра
тзгіі - не. Важней здабьщь чалавека упль1вовага, 
які ПОТЬІМ зможа здабьщь ТЬІСЯЧЬІ, ЧЬІМ гаварьщь 
з дзікуном у джунглях, забяспечваючь1 збавенне 
яму аднаму. Вось чаму Ісус абрау месцам скан
чзння Свайго зямнога служзння не глухую вёску, 

а Ерусалім - духоунь1 цзнтр свету! З гзтай сама 
прь1чь1нь1 імкнууся у Рь1м апостал Павел. Біблія 
кажа, што семя жанчь1нь1 скрь1шьщь змею голау 
(пар. Бьп. З: 15), а мь1 казь1чам змею жь1вот, ад чаго 
яму адзін смех. Гзть1 змей дагзтуль віецца паміж 
Кітаем, Пауночнай Карзяй, В'етнамам і Лаосам. 
На Сярзднім Усходзе ёсць краінь1, дзе хрь1сціянам 
нельга паставіць царкву. Як царкоунь1я лідзрь1 
і кіраунікі місіяу, так і шараговь1я вернікі мусяць 
штодня дбаць аб гзть1х няшчаснь1х країнах. Мь1 
павіннь1 адмовіцца ад руцінь1 у нашь1м служзнні. 

«Праклять1 той, хто справу Божую робіць нядбала» 

(Іер. 48:10). Царква павінна весці шь1рокамаштабнь1 

духоунь1 наступ на уладь1 у паняволень1х країнах. 

В0йнь1 вь1йграюцца толькі праз наступальную, а 

не абарончую стратзгію. Псальма кажа, што Бог 

«скрь1шь1у зялезнь1я засаукі» (Пс. 106:16). Дь1к 

Жалезная Заслона - драбніца для Яго. Ранняя 

Царква працавала таемна і незаконна, але пера
магла. Мь1 павіннь1 зноу навучьщца так працаваць! 
Да камуністау я не разумеу, чаму столькі перса
нажау Новага Запавету насілі мянушкі: Сь1мон, 

назь1вань1 Нігер, Іоан, назь1вань1 Маркам, і інш. 
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Але у нашь1я дні мь1 у паняволень1х краінах такса
ма карь1стаемся мянушкамі. Раней я не разумеу, 
чаму Ісус, рь1хтуючь1 пакой для Тайнае Вячзрь1, 
сказау: «Ідзіце да места, і сустрзнецца вам чала
век, нясучь1 гляк з вадою; ідзеце за ім» (Мк. 14:13). 
Цяпер разумею. У праць, Падпольнае Царквь1 мь1 
таксама ужь1ваем такія тайнь1я знакі. Вяртанне да 
гзткіх раннехрь1сціянскіх метадау павялічьщь плён 
нашае праць, дзеля Хрь1ста. Але сустрзушь1ся 
з заходнімі кіраунікамі Цзрквау, я пабачь1у, што 
замест любові да камуністау, якая дауно магла 
б прь1весці да арганізаць1і місіянерскай праць, у 
камуність1чнь1х краінах, янь1 папросту стаяць на 
іхнь1м баку. Я не знайшоу спагадь1 добрага сама
раніна да заблукаль1х душау з дому Карла Маркса. 
Чалавек верьщь не у тое, што ён паутарае у сваім 
сімвале верь1, а у тое, за што ён гатовь1 памерці. 
Вернікі Падпольнай Царквь1 засведчь1лі, што янь1 
гатовь1я памерці за сваю веру. Наша міжнародная 
сетка місіяу працягвае сёння тайную працу у паня
волень,х країнах, якая азначае для яе удзельнікау 
пагрозу турмь1, катаванняу і смерці. Я маю права 
запь1таць: «Ці гатовь1 пастарь1 Амерь1кі, якія прь1яз
няцца з камуністамі, памерці за свае перакананні?» 
Што перашкаджае ім кінуць свае вь1сокія пасадь, 
на Захадзе, каб стаць афіць1йнь1мі пастарамі на 
Усходзе, супрацоунічаючь1 з камуністамі там, на 
месць1? Ніводзін заходні царкоунь1 дастойнік яшчз 
не дау такога доказу сваёй верь1. Людскія словь1 
паустаюць з патрзбь1 людзей разумець адзін аднога 
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і вь1казваць свае пачуцці да бліжняга. У чалавечай 
мове няма такіх словау, якія маглі б належнь1м чь1-
нам перадаць тайніць1 Божь1я і вь1шь1ні духоунага 
жьщця. Гзтаксама няма у нас і словау, каб апісаць 
гль1біні д'ябальскае лютасці. Ці магчь1ма перадаць 
словамі, што адчувае чалавек, якога наць1сть1 вось
вось шпурнуць у печ, або які бачьщь, як тудь1 укінулі 
ягонае дзіця? Таму няма сзнсу апісваць усё тое, што 
пераносілі і пераносяць хрь1сціяне прь1 камуністах. 
Са мной у камерь1 сядзеу Лукрзць1у Патраскану, 
чалавек, які прь1вёу камуністау у Румь1ніі да уладь1. 
Яго таварь1шь1 аддзячь1лі яму за гзта турмою. Хоць 
ён бь1у у сваім розуме, яго змясцілі у лякарню для 
вар'ятау і трь1малі там, пакуль і ён не звар'яцеу. 
Тое сама янь1 зрабілі з Аннай Паукер, колішнім 
дзяржаунь1м сакратаром. Так робяць і з вернікамі. 
Свет жахнууся ад таго, што адбь1валася на вуліцах 
Кітаю. Хунвзйбінь1 чь1нілі тзрор на вачах ува усіх. 
А цяпер паспрабуйце уявіць, што бь1вае з хрь1сці
янінам у кітайскай турме, дзе ніхто не бачьщь ... Я 
чуу, што аклі вядомь1 хрь1сціянскі пісьменнік і іншь1я 
вернікі адмовіліся вь1рачь1ся свае верь1, турзмшчь1кі 
адрззалі ім вушь1 і язь1кі. Дагзтуль багата хрь1сціян 
сядзіць у кітайскіх засценках. Але катаванні і за
байства людскога цела - яшчз не самая страшная 
справа камуністау. Янь1 адчайна фальсіфікуюць 
людскую думку і труцяць розум моладзі і дзяцей. 
Янь1 абсадзілі кіраунічь1я пасадь1 у Цзрквах сваімі 
людзьмі, каб зводзіць хрь1сціян і руйнаваць цзрквь1. 
Янь1 вучаць моладзь не верь1 у Бога і Хрь1ста, а 
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нянавісці да самь1х гзть1х імёнау. Якімі словамі 
перадаць трагедь1ю хрь1сціянскага мучаніка, які 
вяртаецца дадому пасля гадоу турмь1, а дзеці, 
з якіх ть1м часам вь1гадавалі ваяунічь1х атзістау, 
сустракаюць яго кпінамі? Гзтая кніга пісалася не 
чарнілам, а крь1вёю сзрца. Падобна таму, як ад 
Данііла і яго сяброу, калі янь1 вь1йшлі з печь1, не 
бь1ло чуваць нават паху агню, ад вернь1х мучанікау, 
якія пабь1валі у камуність1чнь1х турмах, не чуваць 
злосці на іхніх катау. Кветка, якую вь1 раздушьще 
нагою, аддае вам свой водар. Гзтаксама вернікі, 
якіх мучь1лі камуність1, адплочваюць ім любоую. Мь1 
прь1вялі да Хрь1ста шмат каго з нашь1х турзмшчь1-
кау. Намі рухала адно жаданне: даць камуністам, 

якія неслі нам пакуть1, найлепшае, што у нас ёсць: 

збавенне праз нашага Госпада Ісуса Хрь1ста. Мне 
не бь1ло дадзена памерці у турме пакутніцкай 

смерцю, як многім маім братам па верь1. Мяне вь1-
пусцілі, і я нават змог вь1ехаць з Румь1ніі на Захад. 

Тут я знайшоу шмат у каго з царкоунь1х лідзрау 
зусім процілегль1я настроі. Аказалася, што шмат 
хто з заходніх хрь1сціян не любіць людзей, якія 
жь1вуць у забрань1х краінах! Пра гзта сведчьщь 
тое, што янь1 нічога не робяць дзеля іх збавення. 
У іх ёсць.місіі, якія пераконваюць хрь1сціян пера
ходзіць з аднае дзнамінаць1і у другую, але місіяу 
у забрань1я краінь1 янь1 не адпрауляюць, бо гзта, 
мауляу, «незаконна»! Янь1 іх не любяць, інакш янь1 
дауно стварь1лі б такую, немагчь1мую на погляд, 

місію, як Уільям Кзрь1, які любіу індзейцау, і Гудзан 
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Тзйлар, які любіу кітайцау. Але мала таго, што янь1 
не любяць людзей у забрань1х країнах і нічога не 
робяць дзеля іх збавення у Хрь1сце: сваёй сама
задаволенасцю, абь1якавасцю, а часам і проста 
саудзельніцтвам некаторь1я заходнія царкоунь1я 
лідзрь1 нават спрь1яюць умацаванню камуністау у 
іхнай няверь1. Янь1 пускаюць камуністау у заходнія 
Цзрквь1 і нават дапускаюць іх да царкоунае уладь1. 
Небяспеку камунізму янь1 хаваюць ад вернікау. Не 
любячь1 камуністау і іншь1х жь1хароу забрань1х краін 
і не робячь1 нічога дзеля іх збавення у Хрь1сце (ад
гаворваючь1ся, што гзта забаронена - як бьщцам 
першь1я хрь1сціяне пь1таліся у Нзрона дазволу на 
распаусюджванне Евангелля) - гзть1я лідзрь1 не 
любяць і сваю уласную паству, бо не даюць ёй 
узяць удзел у гзтай сусветнай духоунай бітве. 

Як іrнаруюцца урокі гісторь1і 

У першь1я вякі у Пауночнай Афрьщь1 бь1у роск
віт хрь1сціянства. Адтуль вь1йшлі св. Аугусть1н, 
св. Кіпрь1ян, св. Афанасій, Тзртуліян. Хрь1сціяне 
Пауночнае Афрь1кі не споунілі аднаго-адзінага 
абавязку: не прь1вялі мусульманау да Хрь1ста. У 

вь1ніку мусульмане захапілі Пауночную Афрь1ку і на 
некалькі стагоддзяу вь1каранілі там хрь1сціянства. 
Яшчз і дагзтуль Пауночная Афрь1ка належьщь 
мусульманам, і хрь1сціянскія місіянерь1 уважаюць 
тамтзйшь1я краінь1 непадатнь1мі на пропаведзь. 
Павучь1мся ж з гісторь1і! У чась1 рзфармаць1і рз-
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лігійнь1я задачь1 Гуса, Лютара і Кальвіна супадалі 
з задачамі еурапейскіх народау: усе янь1 прагнулі 
вь1зваліцца з-пад прь1гнёту папства, якое бь1ло тадь1 
ть1ранічнаю сілай у палітьщь1 і зканоміць1. Гзтаксама 
і сёння задача Падпольнае Царквь1 - пашь1рзнне 
евангелля у країнах з ть1ранічнь1мі рзжь1мамі - су
падае з інтарзсамі усіх вольнь1х народау, якія пра
гнуць жьщь у свабодзе надалей. Ні паліть1чнь1мі, ні 
ваеннь1мі сродкамі камунізм зрь1нуць немагчь1ма. 
Шмат хто з ть1ранау мае атамную зброю; спроба 
заваяваць іх азначала б новую сусветную вайну 
з сотнямі мільёнау ахвярау. Шмат хто з заходніх 
лідзрау прайшоу прамь1ванне мазгоу і не бачьщь 
патрзбь1 у змаганні з камунізмам. Янь1 гзта няраз 
паутаралі. Янь1 бь1лі б радь�, каб са свету звяліся 
наркаманія, гангстзрь1зм, рак і сухоть1, - але не 
камунізм, на чь1ім рахунку кудь1 больш ахвярау, чь1м 
ува усіх гзть1х няшчасцяу разам узять1х. Савецкі 
пісьменнік Ілья Зрзнбург сказау, што калі б Сталін 
стау запісваць пайменна усіх сваіх нявіннь1х ахвя
рау, яму не хапіла б жьщця. На ХХ з'ездзе парть1і 
Хрушчоу сказау: «Сталін знішчь1у ть1сячь1 нявіннь1х, 
сумленнь1х камуністау. З 139-ці членау і кандь1датау 
у члень1 ЦК ВКП(б), абрань1х на 17-ть� з'езд, 98, 
альбо 70 працзнтау, бь1лі пазней арь1штавань1я і 
расстралянь1я». Цяпер уявіце сабе, што гзть1 ча
лавек рабіу з вернікамі? Хрушчоу, які усенародна 
адцурауся ад Сталіна, прадоужь1у ягонае змаганне 
з рзлігіяй. Пасля 1959 г. бь1ла зачь1нена палова 
цзрквау, якія дзейнічалі тадь1 у Расеі. (Пасля упадку 
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камунізму у СССР урад прь1знау факт масавь1х 
арь1штау хрь1сціян.) У Кітаі узнялася новая хваля 
варварства, яшчз горшага, чь1м у Расеі у чась1 
сталінізму. Адкрь1тае царкоунае жьщцё спь1нілася 
цалкам. У Расеі і у Румь1ніі пачаліся новь1я арь1шть1. 
Праз тзрор і хлусню у гзть1х країнах з мільярднь1м 
насельніцтвам цзль1я пакаленні моладзі гадуюцца у 
ня навісці да уся го заходняга, і асабліва - да хрь1сці
янства. У Расеі нярздка можна бачьщь, як мясцовь1 
чь,ноунік стаіць каля царквь, і сочьщь за дзецьмі. 
Ть1х, хто кіруецца у царкву, лупцуюць і вь1кідаюць 
вон. Так старанна і сістзмать1чна вь1хоуваюць 
будучь1х разбуральнікау заходняга хрь1сціянства! 
І=сць толькі адна сіла, здатная процістаяць гзтаму. 
Яна збудавала хрь1сціянскія дзяржавь1 на месць1 
паганскае Рь1мскае імперь1і, яна вь1рабіла дзікіх 
тзутонау і вікінгау на хрь1сціянау і зрь1нула крь1вавую 
уладу інквізіць1і. Гзта сіла Евангелля, прадстауленая 
Падпольнаю Царквою ува усіх забрань1х країнах! 
Падтрь1мка гзтае Царквь, і матзрь,яльная дапамога 
ёй - не толькі справа еднасці з пакутнь1мі братамі. 
Гзта справа жьщця і смерці вашь1х роднь1х краін і 
цзрквау. Падтрь1мка Падпольнае Царквь1 ляжьщь 
у інтарзсе не толькі вольнага хрь1сціянства; яна 
павінна стаць на парадку дня кожнага вольнага 
ураду. Падпольная Царква ужо здабь1ла для Хрь1ста 
некаторь1х камуність1чнь1х уладароу. Бь1ль1 прзм'ер
міністр Румь1ніі Георгіу Дзж памёр хрь1сціянінам, 
пакаяушь1ся у грахах і змяніушь1 сваё грзшнае 
жьщцё. У шмат якіх камуність1чнь1х країнах ува 
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урадах ёсць тайнь1я хрь1сціяне. Калі іх стане болей, 
льга будзе спадзявацца на сапрауднь1я змень1 у 
палітьщь1 гзть1х урадау -не на такія, як прь1 Ціта 
альбо Гамулць1, а на вяртанне да хрь1сціянства 
і свабодь1. Для гзтага сёння існуюць вь1ключнь1я 
магчь1масці! Камуність1, якія часта бь1ваюць такімі 
ж шчь1рь1мі у сваіх перакананнях, як і хрь1сціяне -у 
сваіх, перажь1ваюць цяпер сур'ёзнь1 крь1зіс. Янь1 
шчь1ра верь1лі, што камунізм нясе дружбу народау, 
а цяпер янь1 бачаць, што усходні блок разваліуся. 

Янь1 шчь1ра верь1лі, што камунізм створьщь рай на 
зямлі, замест нябеснага, які янь1 лічаць ілюзіяй. А 
цяпер іх народь1 галадаюць і завозяць збожжа з 
капіталість1чнь1х краін. Камуність1 верь1лі у сваіх 

правадь1роу, а цяпер чь1таюць у газетах, што Сталін 

бь1у масавь1м забойцам, а Хрушчоу- ідь1ётам. Тое 
сама адбь1лося з іх народнь1мі героямі - Ракашь1, 

Гера, Аннай Паукер, Ранкавічам і інш. Камуність1 
больш не вераць у беспамь1лковасць сваіх пра

вадь1роу. Янь1 цяпер як ть1я каталікі без Папь1. У іх 
сзрцах з'явілася пустка, якую можа запоуніць толькі 

Хрь1стос. Чалавечае сзрца па сваёй прь1родзе шу
кае Бога. Гзта ть1чьщца і камуністау. Любоу, якую 
нясе Евангелле, вабіць і іх. Я бачь1у, як камуність1 
прь1ходзяць да Хрь1ста. Я ведаю, што гзта магчь1ма. 

Хрь1сціяне, якіх камуність1 катавалі і вь1смейвалі, 

даравалі і забь1лі усё, што ть1я зрабілі ім і іх сем'ям. 
Янь1 робяць усё, што у іх сілах, каб дапамагчь1 ка

муністам вь1йсці з гзтага крь1зісу і знайсці Хрь1ста. 

У гзть1м ім трзба нашая дапамога. І не толькі у 
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гзть1м. Хрь1сціянская любоу зауждь1 усеабдь1мная, 
у хрь1сціян не бь1вае староннасці. Ісус казау, што 
сонца Божае узь1ходзіць над добрь1мі і благімі. 
Таксама і хрь1сціянская любоу. Царкоунь1я кіраунікі 
на Захадзе, якія прь1язняцца з камуність1чнь1мі і 
іншь1мі ть1ранічнь1мі рзжь1мамі, апраудваюць гзта 
Хрь1стовь1м вучзннем пра любоу да ворагау. Але 
Хрь1стос ніколі не казау, што мь1 павіннь1 любіць 
толькі нашь1х ворагау, а братоу забь1ваць. Янь1 вь1-
казваюць сваю любоу, запрашаючь1 ть1х, чь1е рукі 
абліть1я крь1вёю замучань1х братоу, на банкеть1, а не 
абвяшчаючь1 ім Дабравесце Хрь1стова. А пра ть1х, 
каго ть1рань1 прь1гнятаюць, забь1лі. Іх не любяць. 
Дзесяткі гадоу назад Евангельская і Каталіцкая 
цзрквь1 Заходняй Нямеччь1нь1 сабралі для галоднь1х 
125 мільёнау далярау. Амерь1канскія хрь1сціяне 
далі яшчз больш. Галоднь1х шмат, але я не магу 
уявіць, хто галаднейшь1 і больш варть1 дапамогі 
вольнь1х хрь1сціян, як не хрь1сціянскія мучанікі. 
Калі нямецкія, англійскія, скандь1наускія цзрквь1 
збіраюць столькі грошай на дабрачь1ннасць, яна 
павінна ісці усім, хто у патрзбе, але найперш хрь1-
сціянскім мучанікам і іх сем'ям. Першь1я хрь1сціяне 
задаваліся пьпаннем: ці толькі для юдзяу створана 
Царква, або і для паганцау? Адказ, як вядома, бь1у 
атрь1мань1. У іншай форме тая ж праблема паус
тала зноу у ХХ стагоддзі.  Хрь1сціянства створана 
не толькі для Захаду. Хрь1стос належьщь не толькі 
Амерьщь1, Англії і іншь1м дзмакрать1чнь1м країнам. 
Калі Ён вісеу на крь1жь1, адна яго рука паказвала 
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на Захад, а другая на Усход. Ён хоча бьщь Царом 
не толькі юдзяу, а і паганцау, не толькі заходняга 
свету, але і камуність1чнага. Ісус сказау: «Ідзеце 
па усім свеце і абвяшчайце Евангелле усякаму 
стварзнню» (Мк. 16: 15). Ён праліу кроу за усіх, і усе 
павіннь1 пачуць пра гзта. Да пропаведзі Евангелля 
у паняволень1х краінах нас заахвочвае і тое, што 
новь1я хрь1сціяне там поунь1я любові і палкасці. 
Я ні разу не сустракау «цеплаватага» расейскага 
хрь1сціяніна. Бь1ль1я камсамольць1 і мусульмане ро
бяцца вь1датнь1мі вучнямі Хрь1ста. Хрь1стос любіць 
іх і жадае іх вь1зваліць, як Ён любіць усіх грзшнікау і 
жадае вь1зваліць іх ад грзху. Але некаторь1я заходнія 
царкоунь1я лідзрь1 замест гзтага адзіна слушнага 
стаулення прь1нялі іншае: абь1якавасць да ть1х, 
хто гоніць хрь1сціян. Янь1 патураюць грзшнікам, 
дапамагаючь1 ганіцелям захаваць уладу і хаваючь1 
збавенне і ад ворагау, і ад іхнь1х ахвярау. 

Што ж я знайшоу пасля вь1звалення? 

Калі я пасля вь1звалення вярнууся да жонкі і 
яна запь1тала мяне пра плань1 на будучь1ню, я ад
казау: «Мне хацелася б духоунага жьщця на са
моце». Жонка адказала, што сама марьщь пра тое 
самае. У маладь1м веку я бь1у вельмі жвавь1, але 
гадь� турмь1 і асабліва адзіночнае зняволенне пера
тварь1лі мяне у задуменнага сузіральніка. Усе бурь1 
сзрца аціхлі. Я не думау пра камунізм, нават не 
зауважау яго больш. Я бь1у у абдь1мках Нябеснага 
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Жаніха, маліуся за сваіх мучьщеляу і любіу іх усім 
сзрцам. У мяне амаль не бь1ло надзеі на вь1зва
ленне, але калі прь1ходзіла такая думка, я зауждь1 
марь1у пра тое, каб адь1сці на спачь1н і весці пу
стзльнае жьщцё у шчаснь1м сумоуі з Нябеснь1м 

Жаніхом. Бог ёсць П рау да (Іер. 1 О: 1 О), Біблія - гзта 
«прауда аб Праудзе», а багаслоуе - «прауда аб 

праудзе аб Праудзе». Хрь1сціяне жь1вуць сярод 
гзть1х шматлікіх праудау аб Праудзе і таму часта 
не маюць самое Праудь1. Галоднь1я, збіть1я, на

качань1я наркоть1камі, мь1 забь1лі багаслоуе і бі
блійнь1я тзксть1. Мь1 забь1лі усе «праудь1 аб праудзе» 
і жь1лі толькі Праудаю. Напісана, што «Сь1н Чалавечь1 
прь1йдзе у гадзіну, у я кую не думаеце» (Мц. 24: 44 ). 
Мь1 развучь1ліся думаць. У найцямнейшь1я гадзінь1 
пакут і катаванняу Сь1н Чалавечь1 прь1йшоу да нас, 

і турзмнь1я мурь1 заззялі як дь1яменть1, і у камерах 
раз'яснела. Недзе далёка пад намі, у цялеснай 

сферь1, бь1лі нашь1я пакуть1, а дух радавауся у 

Госпадзе. Гзтую радасць мь1 не прамянялі б на 

царскія палаць1. Ніякае змаганне нават не прь1-

ходзіла нам да галавь1! Мне не хацелася весці 

нават найсправядлівейшую бітву! Я вь1йшау з 

турмь1, спадзеючь1ся правесці рзшту жьщця у цішь1 
і сузіранні. Але пачь1наючь1 з першага ж дня на волі 

я убачь1у такія пачварнь1я праявь1 камунізму, якіх 
не сустракау нават у турме. Раз за разам я су
стракауся з вядомь1мі пастарамі, казаннікамі і 

нават біскупамі рознь1х цзрквау, якія самі з жалем 
прь1знаваліся, што сталі даносчь1камі на уласную 
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паству. Я пь,тауся у іх: ці гатовь, янь, адмовіцца 
даносіць, рь1зь1куючь1 уласнай свабодай? І усе 
адказалі «не», патлумачь1ушь1, што баяцца не за 
сябе: становішча перамянілася, і калі святар ад
мауляецца даносіць, то царкву зачь,няюць. У кож
нь,м мястзчку ёсць «упаунаважань, па справах 
культау» - супрацоунік тайнай паліць,і. Е:н мае 
права у любьt час вь,клікаць да сябе святара або 
пастара і распь,твацца аб прь,хаджанах: хто ходзіць 
у царкву, хто часта прь,чашчаецца, хто вельмі 
шчь,ра верьщь, хто навяртае іншь1х да Госпада, 
хто што казау на споведзі і г. д. Калі пастар не ад
казвае, яго здь,маюць і ставяць больш гаваркога. 
А калі няма нікога на замену (чаго амаль ніколі не 
здараецца), упаунаважань1 проста зачь,няе царкву. 
Сёння так робіцца у Кітаі. Амаль усе казаннікі да
носяць тайнай паліцьtі. Аднь, робяць гзта неахвот
на, прь1тойваючь1 некаторьtя звесткі, іншь,я уцяг
нуліся і страцілі сумленне, а сёй-той кажа нават 
больш, чь,м у іх пь,таюцца. Мне даводзілася чуць 
прь1знанні дзяцей пакутнікау, якія мусілі даносіць 
на свае прь1ёмнь1я сем'і. Ім гразілі, што інакш не 
дадуць далей вучьщца. Я бь1у на бапть1сцкім канг
рзсе, які праходзіу пад савецкім сцягам і на якім 
камуність1 вь1рашалі, хто зойме кіраунічь,я пасадь1. 
Я ведау, што на чале усіх афіць1йнь1х цзрквау 
стаяць людзі, прь1значань1я кампарть,яй. Я зразу
меу, што бачу «а гіду спусташзння» (Мц. 14: 15), пра 
якую казау Ісус. Ува усе чась, бь1валі добрьtя і 
кепскія пастарь1 і казаннікі. Але цяпер, упершь1ню 
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у гісторь1і Царквь1, Цзнтральнь1 Камітзт непрь1ха
вана бязбожнае парть1і, якая паставіла на мзце 

вь1караніць рзлігію, вь1рашае, хто будзе кіраваць 
царквою. Навошта? Каб прь1спешьщь яе вь1кара

ненне! Ленін пісау: «Усякая рзлігійная ідзя, усякая 

ідзя аб усякім божаньку, усякае какетнічанне нават 

з божанькам ёсць ( ... ) самая небяспечная мярзот
насць, самая гнусная «зараза». Мільён грахоу, 

пакасцей, гвалтау і зараз фізічнь1х ( ... ) значна менш 
небяспечнь1я, чь1м тонкая, духоуная ( ... ) ідзя бо
жанькі». Камуність1чнь1я парть1і усіх савецкіх кра

ін - паслядоуніць1 і вучаніць1 Леніна. У іх разумен
ні рзлігія горшая за рак, сухоть1 і сіфіліс. І янь1 
вь1рашаюць, каму кіраваць Цзрквамі! І з імі супра
цоунічаюць кіраунікі Цзрквау, ідучь1 на большь1 ці 
меншь1 кампраміс з сумленнем. Я пабачь1у, як 

дзяцей і моладзь труцяць атзізмам, а афіць1йнь1я 
Цзрквь1 не маюць моць1 запярзчьщь гзтаму. У ні

воднай царкве нашае сталіць1, Бухарзсту, я не 

знайшоу ані нядзельнае школкі для дзяцей, ані 

сходау моладзі. Дзяцей хрь1сціян вь1хоувалі у шко

лах нянавісці. Гледзячь1 на усё гзта, я зненавідзеу 

камунізм больш, чь1м пад катаваннямі. Я з нена

відзеу яго не за тое, што ён зрабіу са мной асабіста, 

а за тое зло, якое ён чь1ніць славе Божай, імені 

Хрь1стоваму і сотням мільёнау душ, якія жь1вуць 

пад ягонай уладай. З усіх канцоу краінь1 да мяне 
прь1ходзілі сяляне і распавядалі, як праводзіцца 

калекть1візаць1я. Янь1 сталі галоднь1мі рабамі на 

уласнь1х палетках і вінаградніках. У іх не бь1ло 
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хлеба, у дзяцей - малака і садавінь1, і усё гзта у 
краіне, якая пль1ве малаком і мёдам, як колішні 
Ханаан. Брать� прь1знаваліся мне, што ленінскі 
камуність1чнь1 рзжь1м зрабіу з іх хлусау і злодзеяу. 
З голаду янь1 мусілі красці з уласнь1х палеткау, якія 
належалі цяпер не ім, а калекть1ву. А поть1м трзба 
бь1ло хлусіць, каб схаваць злачь1нства. Рабочь1я 
расказвалі пра тзрор на заводах і фабрь1ках і пра 
такую зксплуатаць1ю, якая і не снілася капіталістам. 
Рабочь1х пазбавілі права баставаць. Інтзлігенць1ю 
прь1мусілі вучьщь насуперак сумленню, што Бога 
няма. Усё жьщцё на трзцяй частць1 свету бь1ло 
разбурана альбо сфальшавана. Дзяучать1 скардзі
ліся мне, што іх зацягваюць у камсамол, а поть1м 
ушчуваюць, што янь1 сустракаюцца з хлопцамі
вернікамі, і прапаноуваюць лепшь1х хлопцау, з 
якімі сустракацца можна. Усё бь1ло да адчаю фаль
шь1ва і брь1дка! Тадь1 я сустрзуся са змагарамі з 
Падпольнае Царквь1, маімі даунімі таварь1шамі. 
Некаторь1м удалося застацца на волі; іншь1я зноу 
сталі на змаганне пасля турмь1. Янь1 заклікалі мяне 
далучьщца да змагання. Я пабь1вау на іх тайнь1х 
сходах, дзе янь1 спявалі з рукапіснь1х спеунікау. 
Мне прь1гадауся св. Антоні Вялікі, які правёу ЗО 
гадоу у пустзльні. Ён цалкам адрокся ад свету і 
усё жьщцё правёу у пасце і малітве. Але пачуушь1 
пра спрзчку паміж Афанасіем і Арь1ем пра боскасць 
Хрь1ста, ён кінуу сузіральнае жьщцё і прь1ехау у 
Александрь1ю, каб змагацца за прауду. Я вь1рашь1у 
зрабіць так, як належьщь кожнаму хрь1сціяніну: 
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пайсці за прь1кладам Хрь1ста, апостала Паула і 
вялікіх свять1х і, кінуушь1 думку пра спачь1н, стаць 
на змаганне з цемрай. Што ж гзта бь1ло за змаган
не? У турме вернікі заусёдь1 маліліся за сваіх во
рагау і прь1гожа сведчь1лі перад імі. Мь1 усім сзрцам 
зь1чь1лі ім збавення, і калі нехта з іх прь1мау Хрь1ста, 
нашай радасці не бь1ло канца. Але я ненавідзеу 
зло камуність1чнае сістзмь1 і таму жадау умацаваць 
Падпольную Царкву, адзіную сілу, здатную сілай 
Евангелля зрь1нуць гзтую страшную ть1ранію. Я 
думау не толькі пра Румь1нію, але пра увесь свет. 
На Захадзе, аднак, я сустрзу жахлівую абь1якавасць 
да гзтае справь1. Пісьменнікі усяго свету абураліся 
арь1штам савецкіх пісьменнікау Сіняускага і Данізля, 
але ніводная царква не вь1казала пратзсту супроць 
масавь1х арь1штау вернікау. Каму якая справа бь1ла 
да брата Кужь1ка, які трапіу у турму за тое, што 
распаусюджвау «атрутнь1я» хрь1сціянскія вь1дан
ні - часткі Святога Пісання і пабожнь1я брашурь1 
Тарз? Хто чуу пра брата Пракоф'ева, які раздавау 
друкавань1я казані? Каму вядомь1 габрай-хрь1сці

янін Грунвальд, які трапіу у турму за такое ж «зла
чь1нства>> і у якога назауждь1 адабралі малага сь1на? 
Я памятаю, што адчувау я, калі мяне забралі ад 

майго малага Міхая! І я пакутую разам з братам 
Грунвальдам, Іваненкам, бабуляй Шаучук, Таісай 
Ткачзнкай, Кацярь1най Веказінай, Георгіем 
Веказінь1м, мужам і жонкай Пілатамі у Латвіі і ін
шь1мі свять1мі і героямі верь1 дваццатага стагоддзя. 
Я схіляюся, каб пацалаваць іх кайдань�, як першь1я 
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хрь1сціяне цалавалі кайдань� сваіх братоу, якіх вялі 
на пажь1ву дзікім звярам. Але некаторь1я заходнія 
царкоунь1я кіраунікі не дбаюць пра гзть1х свять1х, і 
імёнау мучанікау няма у іхнь1х памінальніках. А 
пакуль іх катуюць, афіць1йнь1х кіраунікоу бапть1сц
кіх і праваслаунь1х Цзрквау, якія вь1далі іх на мукі, 
з пашанай прь1маюць на канферзнць1ях у Нью-Дзлі 
і Жзневе, і янь1 усіх пераконваюць, што у Расеі 
пануе поуная рзлігійная свабода! Адзін з кіраунікоу 
Сусветнае Радь� Цзрквау публічна цалавауся з 
савецкім архіяпіскапам Нікодзімам, калі той сказау 
гзта. Поть1м янь1 разам сядзелі за банкетнь1м ста
лом, а свять1я у турме ть1м часам елі баланду з 
нямьпь1мі кішкамі. Гзта не магло так заставацца, 
і таму Падпольная Царква вь1рашь1ла, што мне 
трзба прь1 першай магчь1масці вь1ехаць з краінь1 і 
паведаміць заходнім хрь1сціянам пра тое, што у 
нас робіцца. Я адрь1нуу камунізм, хоць і люблю 
камуністау. Я лічу, нельга прапаведаваць Евангелле, 
не адрь1нуушь1 камунізму! І::сць людзі якія кажуць 
мне: «Прапаведуй чь1стае Евангелле!» Я прь1гад
ваю, што у тайнай паліць1і мне таксама казалі: 
можаш прапаведаваць Хрь1ста, абь1 не згадвау пра 
камунізм. Няужо ть1я, хто вь1ступае за «чь1стае 
Евангелле», натхнёнь1я ть1м жа духам, што і каму
ність1чная тайная паліць1я? Я не ведаю, што такое 
«чь1стае Евангелле». Ці бь1ло чь1сть1м евангелле 
Іоана Хрь1сціцеля? І::н казау не толькі «пакайцеся, 
бо наблізілася Царства Нябеснае» (Мц. 3:2), ён 
яшчз дакарау Ірада «за усё, што Ірад зрабіу бла-
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гога» (Лк. 3:19). І=.н заплаціу галавою за тое, што 
не абмежавауся адцягнень1м маралізатарствам. 
Ісус казау не толькі «чь1стую Нагорную казань», ён 
казау і тое, што некаторь1я сучаснь1я пастарь1 на
звалі б негать1унаю пропаведдзю: «Гора вам, кніж
нікі й фарь1сеі-крь1вадушнікі ... змеі, плод яхіднінь1!» 
(Мц. 23:27, 33). За гзтую «нячь1стую» пропаведзь 
яго і распялі. Да Нагорнае казані фарь1сеям не 
бь1ло справь1. Грзх трзба назь1ваць сваім імем. 
Камунізм у нашь1 дні - адзін з самь1х небяспечнь1х 
грахоу. Евангельская вестка, якая не адрь1нае яго, 
не можа бьщь чь1стаю! Падпольная Царква, ад
рь1наючь1 яго, рь1зь1куе свабодаю і жьщцём. Ть1м 
больш мне нельга маучаць на Захадзе. Я адрь1наю 
камунізм не так, як гзта робяць так звань1я «анть1-
камуність1». Гітлер таксама бь1у анть1камуністам, 
і ть1м не менш пачварнь1м ть1ранам. Мь1 ж нена
відзім грзх, але любім грзшніка. 

Чаму у мяне баліць душа на Захадзе 

На Захадзе у мяне баліць душа больш, чь1м 
пад камунізмам. Найперш гзта з тугі па невь1моу
наму хараству Падпольнае Царквь1, Царквь1, якая 
спауняе старое лацінскае вь1слоуе - nudis nudum 
Christi sequi (голаму ісці за голь1м Хрь1стом). У за
брань1х краінах Сь1н Чалавечь1 і ть1я, хто Яму вер
нь1, не маюць дзе скланіць галаву. Хрь1сціяне там 
часта не будуюць сабе дамоу. Навошта? Як толь
кі чалавек трапіць у турму, дом у яго адбяруць. Яго 
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могуць арь1штаваць нават за сам гзть1 дом, бо 
нехта пакладзе на яго вока. У Падпольнай Царкве, 
каб пайсці за Хрь1стом, вь1 не хаваеце бацьку і не 
развітваецеся з сям'ёю (Мц. 8:19-22). Хто ваша 
маці, хто сястра, хто брат? У гзть1м дачь1ненні вь1 
падобнь1я да Хрь1ста. Маці і брат для вас толькі 
ть1я, хто спауняе волю Айца Нябеснага (Мц. 12:50). 
Калі дзеці няраз здраджваюць бацькоу, нявеста -
жаніха, жонка - мужа, ці ж могуць мець вялікую 
вагу натуральнь1я повязі? Толькі духоуная повязь 
застаецца надзейнаю. Падпольная Царква - бед
ная і пакутная, але у ёй няшмат «цеплавать1х» 
вернікау (Адкр. 3:15-16). Служба Божая у Падполь
най Царкве нагадвае тую, што вялася 19 стагоддзяу 
назад у першь1х хрь1сціян. Казаннікі не знаёмь1я з 
багаслоускімі тонкасцямі. Янь1 не вь1вучалі гаміле
ть1кі, як не вь1вучау яе і апостал Пётр. Любь1 пра
фесар багаслоуя паставіу бь1 Пятру двойку за 
казанне у дзень Пяцідзесятніць1. Біблійнь1я ць1тать1 

у камуність1чнь1х країнах мала вядомь,я, бо сама 

Біблія там забаронена, а казаннік найчасцей мае 
за плячь1ма гадь, турмь1, дзе Біблії увогуле не бь1ло. 
Калі такія людзі вь1знаюць сваю веру у Айца, за 
гзть1мі словамі тоіцца сапраудная драма. У турме 
янь1 штодня прасілі у Бога хлеба, а атрь1млівалі 
брудную баланду. І усё ж янь1 вераць, што Бог -
Айцец, які любіць сваіх дзяцей! Янь1 падобнь1я да 
Іова, які казау, што будзе спадзявацца на Бога, 
нават калі Той забівае яго. Янь1 падобнь1я да Ісуса, 
Які назь1вау Бога Айцом нават на крь1жь1, калі Той, 
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здавалася б, пакінуу Яго. Кожнага, хто пазнаёміу
ся з духоунь1м хараством Падпольнае Царквь1, не 
мажа задаволіць пустата і халоднасць некаторь1х 
заходніх Цзрквау. На Захадзе у мяне баліць душа 
горш, чь1м у турме: я бачу тут на свае вочь1, як 
канае заходняя ць1вілізаць1я. Освальд Шпзнглер 
пісау у 1926 годзе у сваёй кнізе «Заход Еуропь1»: 
«Ть1 паміраеш. Я бачу у табе усе прь1кметь1 рас
паду. Я магу давесці, што твая раскоша і галеча, 
твой капіталізм і саць1ялізм, твае войнь1 і рзвалю
ць1і, твой атзізм, песімізм, ць1нізм і амаральнасць, 
разбіть1я сем'і і кантроль за нараджальнасцю, усё, 
што вьщягвае з цябе жьщцёвь1я сокі і разбурае 
мозг, - усё гзта прь1кметь1 заняпаду вялікае ць1ві
лізаць1і, як бь1ло у старажь1тнасці з Александрь1яй, 
Грзць1яй і неурать1чнь1м Рь1мам». Гзта бь1ло на
пісана у 1926 годзе. З таго часу дзмакрать1я і ць1-
вілізаць1я сканалі на палове Еуропь1 і нават на 
Кубе. А Захад спіць! Толькі адна сіла на Захадзе 
не дрзмле. Гзта камунізм. На Усходзе камуність1 
ужа страцілі ілюзіі, але на Захадзе іхная ідзалогія 
застаецца небяспечнаю. Заходнія гуманість1 і ка
муність1 не вераць весткам пра жорсткасць, гале
чу і пераследь1 у камуність1чнь1х краінах. Янь1 з 
нястомнь1м імпзтам шь1раць сваю веру паусюль: 
у вь1шзйшь1х класах грамадства, сярод інтзлігенць1і, 
студзнтау, па трушчобах і у цзрквах. Мь1, вернікі, 
часта толькі напалову стаімо на баку праудь1, а 
янь1 стаяць усім сзрцам на баку хлусні. А багасло
вь1 Захаду ть1м часам спрачаюцца пра розную 
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драбязу. Гзта нагадвае мне адзін вь1падак з гісто
рь1і. Калі войскі Магамета 11 аблажь1лі у 1453 г. 
Канстанцінопаль і вь1рашауся лёс Балканау на 
будучь1я вякі - бьщь ім хрь1сціянскімі ці магаметан

скімі - царкоунь1 сабор у абложань1м месце аб
мяркоувау такія пьпанні: якога колеру бь1лі вочь1 
у Дзевь1 Марь1і? Які пол маюць анёль1? Што будзе, 
калі муха упадзе у святую ваду - ці муха асвяціц

ца, ці вада апаганіцца? Можа, гзта толькі легенда, 
але прагледзьце сучаснь1я царкоунь1я часопісь1, і 
вь1 пабачьще, што у іх спрзс абмяркоуваюцца 
пь1танні такога кшталту. Пагроза ганенняу і пакуть1 
Падпольнае Царквь1 амаль ніколі не згадваюцца. 
Затое бясконца разбіраюцца багаслоускія і рьпу

альнь1я тонкасці і рознь1я другараднь1я пь1танні. 

Аднойчь1 у кампанії нехта запь1тау: «Калі б вь1 бь1лі 

на параходзе, які тоне, і вам удалося дапльщь да 

востраву, то якую адну кнігу з карабельнае біблія

тзкі вь1 хацелі б узяць з сабою?» Хто назвау Біблію, 

хто - Шзкспіра, але толькі адзін з прь1сутнь1х ад

казау слушна: «Я хацеу бь1, каб на востраве у мяне 

бь1у падручнік «Як самому змайстраваць човен». 
А калі я у гзть1м чоуне дабяруся да вялікае зямлі, 
то можна будзе чьпаць што заугодна». Захаваць 

свабоду для усіх дзнамінаць1яу і багаслоускіх шко

лау і аднавіць яе там, дзе яна страчана - нашмат 

важней, чь1м адстойваць тое ці іншае багаслоускае 

меркаванне. «Прауда зробіць вас вольнь1мі» - ска
зау Хрь1стос (Ін. 8:32). І наадварот, вольнасць і 

толькі вольнасць дае нам прауду. Чь1м спрачацца 
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пра другараднае, нам належьщь аб'яднацца у 
змаганні за волю супроць ть1раніі. Пакуть1 Царквь1 
за Жалезнай Заслонаю - мой заусёднь1 боль. Пра
йшоушь1 праз такія пакуть1, я ведаю іх не па чутках. 
У чзрвені 1966 г. савецкія газеть1 «Известия» і 
«Сельская жизнь» абвінавацілі расейскіх бапть1стау 
у ть1м, што янь1 вучаць вернікау забіваць дзяцей 
дзеля адкуплення грахоу. Гзтае старое абвінава
чанне у рьпуальнь,м забойстве раней узводзілася 
на габраяу. Але я ведаю, што за ім стаіць для аб
вінавачань1х, бо у 1959 годзе сядзеу у турме у 
месце Клуж з вязнем, якога звалі Лазаровіч, аб
вінавачань,м у забойстве дзяучь,нкі . Яму бь1ло 
усяго трьщцаць гадоу, але за адну ноч ён ад ката
ванняу пасівеу. Е:н вь,глядау як гль1бокі старь,. Яму 
вь1рвалі пазногці на руках, каб прь1мусіць прь1-
знацца у злачь1нстве, якога ён не учь,няу. Пасля 
шматгадовь1х катаванняу яго невінаватасць бь1ла 
даказаная, і яго адпусцілі на волю, але яму бь1ло 
ужо усё роуна. Яго зламалі назаусёдь1. Можна 
сьмяяцца, чьпаючь1 пра дурнь1я абвінавачанні, якія 
узводзяцца на бапть1стау, але я ведаю, што янь1 
азначаюць для абвінавачань,х. Жь1вучь1 на Захадзе, 
я увесь час бачу перад сабой гзть1я страшнь1я аб
разь1 мінулага. Дзе цяпер архіяпіскап Калужскі 
Ермаген і яшчз сямёра япіскапау, якія вь1ступілі 
супроць крайнасцяу у супрацоуніцтве з Савецкім 
рзжь1мам, на якія пайшлі патрь1ярх Аляксій і архі
япіскап Нікодзім - прь1ладь1 у руках камуністау? 
Калі б я не прь,сутнічау прь1 сконе біскупа, які вь1-
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ступіу з такім пратзстам у Румь1ніі, я не непакоіуся 
б так пра лёс гзть1х пабожнь1х япіскапау. Патрь1ярх 
сурова пакарау святароу Мікалая Зшлімана і Глеба 

Якуніна за патрабаванне свабодь1 для Царквь1. 
Пра гзта ведаюць на Захадзе. Але у румь1нскай 
турме я бь1у разам з айцом Іоанам з Уладзімірзшть1 
у Румь1ніі, які сядзеу за гзткае ж «злачь1нства». 
Знешне гзта вь1глядала як звь1чайнае царкоунае 

пакаянне, але афіць1йнь1я кіраунікі нашае права

слаунае Царквь1, як і большасць афіць1йнь1х цар
коунь1х лідзрау у камуність1чнь1х краінах, працава
лі рука аб руку з тайнай паліць1яй. За накладзенай 
імі царкоунаю караю ішла турма з катаваннямі, 
збіццём, наркоть1камі. Я скаланаюся ад думкі пра 

пакуть1 гнань1х камуністамі вернікау. Я скаланаюся, 

думаючь1 пра вечнь,я пакуть1 іх ганіцеляу і катау. Я 

скаланаюся ад думкі пра вернікау вольнага свету, 

якія нічь1м не дапамагаюць сваім гнань1м братам. 
У гль1біні сзрца мне хочацца захаваць прь1гажосць 

свайго вінаградніку і не увязвацца у такую вялікую 

бітву. Мне хацелася б цішь1ні і спакою. Але гзта 

немагчь1ма. Калі камуність, занялі Ть1бет, янь1 вь1-

нішчь1лі ть1х, хто дбау адно аб духоунае. У нашай 
краіне таксама вь1нішчаюць усіх, хто уцякае ад 
рзальнасці. Цзрквь1 зачь1няюць, манасть1рь1 раз

ганяюць, пакінуушь1 не больш, чь1м трзба, каб 
ашукваць замежнікау. Цішьrня і спакой, пра якія я 
мару, бь1лі б небяспечнь1мі для душь1 уцёкамі ад 

рзчаіснасці. Я вяду гзтае змаганне, нягледзячь1 на 

асабістую небяспеку. Калі я раптам знікну, можаце 
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бьщь упзунень1я, што мяне вь1кралі камуність1. Калі 
мяне у 1948 годзе вь1кралі на вуліць1 і пасадзілі у 
турму пад фальшь1вь1м імем, Анна Паукер, наш 
тагачаснь1 міністр замежнь1х спрау, сказала швед
скаму паслу Патрь1ку фон Рзйтзрсвзрдз: «А, 
Вурмбранд цяпер гуляе па вуліцах Капенгагену». 
А у яе суразмоуць1 у кішзні ляжау мой ліст, які 
удалося перадаць на волю. І::н ведау, што яна 
хлусіць. Гзта можа паутарьщца зноу. Калі мяне 
заб'юць, можна бьщь упзунень1м , што забойцу 
падаслалі камуність1. Нікому больш няма патрзбь1 
мяне забіваць. Калі вь1 пачуеце, што я маральна 
разбзшчань1 ть1п, злодзей, мужаложнік, пралюба
дзей, паліть1чна нядобранадзейнь1, хлус або яшчз 
нехта ведайце - гзта спауняецца пагроза тайнай 
паліць1і: «Мь1 знішчь1м цябе маральна». З вельмі 
добра абазнанае крь1ніць1 я даведауся, што пасля 
майго сведчання перад амерь1канскім Сенатам 
напрь1канць1 1960-х гг. румь1нскія камуність1 па
станавілі забіць мяне. І усё ж я не магу маучаць. 
Разважце спакойна тое, што я кажу. Нават калі вь1 
лічьще, што пасля усяго перажьпага я захварзу на 
манію пярзследу, запь1тайце сябе, што за страшная 
сіла камунізм, калі ён даводзіць людзей да такіх 
комплексау!? Што гзта за сіла, якая прь1мушае 
немца з Усходняй Нямеччь1нь1 сядаць з дзецьмі у 
бульдозер і ламіцца скрозь калючь1 дрот, рь1зь1ку
ючь1 жьщцём і сваім, і сям'і? Захад спіць, але 
трзба яго абудзіць, каб ён пабачь1у нядолю за
брань1х краін! 
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Людзі у бядзе часта шукаюць казла адпушчзн
ня, каб зваліць на яго віну за свае пакуть1. Але 
мне няма на каго звальваць віну. Я не магу віна
ваціць царкоунь1х лідзрау Захаду, якія ідуць на 
кампрамісь1 з камуністамі. Зло ідзе не ад іх. Янь1 
самі - ахвярь1 нашмат старзйшага зла. Не янь1 
стварь1лі у цзрквах хаос. Янь1 толькі прь1нялі яго 
у спадчь,ну. Ад ть1х дат, як я прь1ехау на Захад, я 
наведау нямала духоунь1х семінарь1яу. Я слухау 
лекць,і пра гісторь,ю званоу і царкоунь,х спевау, 
пра кананічнь,я правіль,, якія вь1йшлі з ужь,тку, і пра 
царкоуную дь1сць1пліну, я кой дауно няма і знаку. Я 
сустракау студзнтау багаслоуя, якіх вучь,лі, што 

біблійная гісторь,я стварзння свету - няпрауда, 
як і гісторь,я пра Адама, патоп і Майсеевь� цудь1; 
што прароцтвь1 бь1лі напісань1я пасля іх спаунен
ня, што беззаганнае пачацце - міф, уваскрасенне 
Ісуса Хрь,ста - вь,думка, што Яго рзшткі засталіся 
недзе у труне, што лість, апосталау несапрауднь1я, 
Адкрьщцё Іоана Багаслова - трь1зненне вар'ята, 

але у астатнім Біблія - кніга святая, хоць ёй прь1-
пісана больш хлусні, чь1м у кітайскіх камуність,чнь,х 
газетах! Вось што вучь1лі у семінарь1ях сучаснь1я 
кіраунікі цзрквау! Вось тая атмасфера, у якай 
янь, жь,вуць! Нашто ім бьщь вернь1мі Госпаду, 
пра Якога кажуць такія недарзчнасці? Нашто за
хоуваць вернасць Царкве, у якай спакойна можна 
вучьщь , што Бог памёр? Янь, кіруюць афіць1йнай 
царквой, а не Нявестай Хрь1стовай. Сустрзушь, 
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верніка з Падпольнае Царквь1, мучаніка, пакутніка, 
янь1 глядзяць на яго, як на дзіва. Нельга судзіць 
пра чалавека аднабакова. Інакш мь1 будзем як 
фарь1сеі, якія гудзілі Хрь1ста, бо Той не вь1конвау 
іх пастановау пра суботу. Гзта закрь1ла ім вочь1 на 
тое, што бь1ло прь1гожа у Хрь,сце нават з іхнага 
пункту гледжання. ть,я самь1я кіраунікі цзрквау, 
якія няслушна ставяцца да камунізму, могуць мець 
вялікую раць,ю у іншь,х дачь,неннях і бьщь шчь1рь1мі 
у сваіх перакананнях. І нават там, дзе янь, памь,
ляюцца, янь, яшчз могуць перамяніцца. У Румь,ніі 
мне давялося сустрзцца з аднь,м праваслаунь1м 
біскупам. �н служь1у камуністам і губіу сваю паству. 
Я узяу яго руку у свае і расказау яму прь1павесць 
пра блуднага сь1на. Бь1у вечар, мь1 гутарь1лі у яго
нь1м садзе, і я сказау: «Глядзіце, з якай любоую 
Бог прь1мае грзшніка, які вяртаеца да Яго. �н з 
радасцю прь1ме нават біскупа, калі той пакаецца». 
Я спявау яму хрь1сціянскія спевь1, і ён пакаяуся. У 
турме я сядзеу у адной камерь1 з праваслаунь1м 
святаром, які, спадзеючь1ся вь1звалення, пісау 
атзість1чнь1я лекць1і. Я пагутарь1у з ім, і ён парвау 
на шматкі усё, што напісау, рь1зь1куючь1, што яго 
ніколі не вь1пусцяць. Мне няма з каго рабіць казла 
адпушчзння, каб аблегчьщь цяжар, які цісне мне на 
сзрца. Яшчз адзін мой боль у ть1м, што мяне часам 
не разумеюць нават блізкія сябрь1. Некаторь1я віна
вацяць мяне у злосці і пагардзе да камуністау, але 
я ведаю, што гзта не так. Юдаість1чнь1 аутар Кл од 
Монтзфіёрз пісау, што стауленне Ісуса да фарь1сеяу 
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і адкрьпае іх вь1крьщцё супярзчьщь Ягонай запа
ведзі пра любоу да ворагау і дабраслауленне ть1х, 
што праклінаюць нас, а доктар У. Р. Мзт'юс, бь1ль1 
дзкан сабору Св. Паула у Лондане, убачь1у тут не
лагічнасць і непаслядоунасць Ісусавага характару. І 
патлумачь1у яе ть1м, што Ісус не бь1у інтзлектуалам! 
Такое уяуленне пра Ісуса відавочна памь1лковае. 
Ісус любіу фарь1сеяу, хоць і вь1крь1вау іх публічна. 
І я люблю камуністау і ть1х, хто стау іх прь1ладай 
у цзрквах, хоць і вь1крь1ваю іх. Мне увесь час ка
жуць: «Забудзь пра камуністау! Займайся толькі 
духоунь1мі справамі!» Аднойчь1 я сустрзу верніка, 
які пацярпеу прь1 наць1стах. І::н сказау мне, што 
стаіць цалкам на маім баку, пакуль я сведчу пра 
Хрь1ста, але, на яго думку, мне не след казаць ні 
слова супроць камуністау. Я запьпау яго. ці памь1-
ляліся ть1я вернікі, якія змагаліся з гітлерь1змам, і 
ці павіннь1 янь1 бь1лі абмежавацца толькі казаннямі 
з Біблії, а пра гітлераускую ть1ранію маучаць, і 
ён адказау: «Але ж Гітлер забіу шзсць мільёнау 
габраяу! Пра яго трзба бь1ло гаварьщь». Я сказау 
яму на гзта: «Камунізм забіу трьщцаць мільёнау 
чалавек у Расеі і мільёнь1 у Кітаі, не кажучь1 пра 
іншь1я нарадь,. Габраяу ён забівау таксама. Няужо 
мь1 павіннь1 абурацца толькі тадь1, калі забіваюць 
габраяу, а не расейцау або кітайцау?» І::н адказау 
мне: «Гзта зусім іншая рзч». І я не атрь1мау ніякага 
тлумачзння. Мяне білі у паліць1і прь1 Птлерь1 і прь1 
камуністах, і я не бачу ніякае розніць1. Мне балела 
і тадь1, і тадь1. Хрь1сціянства павінна змагацца су-
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проць рознь1х грахоу, не толькі супроць камунізму. 
Але камунізм - самь1 страшнь1 і небяспечнь1 ягонь1 
вораг, і мь1 мусім аб'яднаць супроць яго усе нашь1 
сіль,. Паутару яшчз раз: найвь1шзйшая мзта жьщця 
чала века - прь1падабненне да Хрь1ста. Камунізм жа 
ставіць сваёй задачай перашкодзіць хрь1сціянам у 
гзть1м. Камуність, перш за усё праціунікі рзлігіі. Янь1 

вераць, што пасля смерці чалавек ператвараецца 
у неарганічнь1я рзчь1вь1. Янь, хочуць, каб усё жьщцё 
працякала на узроуні матзрь1і. Янь, знаёмь1я толькі 
з масамі. Як нячь1сть1 дух у Новь1м Запавеце, янь1 
кажуць, што імя ім - легіён. Інь1двідуальнасць, адзін 

з найвялікшь1х Божь1х да роу чалавеку, павінна, на 
іх думку, знікнуць. Аднаго чалавека янь, арь1шта
валі за тое, што знайшлі у яго кнігу Макса Адлера 
«Індь1відуальная псіхалогія». Афіцзр тайнай паліць1і, 
убачь1ушь1 яе, закрь1чау: «Ага! Індь1відуальная, зау
ждь1 індь,відуальная! Чаму не калекть1уная?» Ісус 

хоча, каб мь, бь1лі асобамі. Таму паміж камунізмам 

і намі кампраміс немагчь1мь1. Камуність1 гзта веда

юць. Іх часопіс «Наука и религию> піша: «Рзлігія 

несумяшчальная з камунізмам. Яна варожая яму. 

Змест Праграмь, КПСС наносіць смяротнь, удар 

па рзлігіі. Гзта праграма пабудовь, атзість,чнага 

грамадства, у якім людзі назауждь, вь1зваляцца 

ад рзлігійнага рабства». Дь1к ці можа хрь1сціянства 

суіснаваць з камунізмам? Вось адказ саміх каму
ністау: праграма кампарть1і «наносіць смяротнь1 

удар па рзлігіі!» 
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Раздзел 5 

НЯБАЧНАЯ,АЛЕПАУСЮДНАЯ 
ПРЬІСУТНАСЦЬ ПАДПОЛЬНАЕ ЦАРКВЬІ 

Падпольная Царква працуе у вельмі цяжкіх 
умовах. Ува усіх камуність1чнь1х краінах атзізм 
з'яуляецца дзяржаунай рзлігіяй. Гзть1я краінь1 да
зваляюць некаторую свабоду сумлення для старь1х, 
але дзецям і моладзі верьщь нельга ні у якім разе! 
У камуність1чнь1х і іншь1х забрань1х країнах усё - ра
дь1ё, тзлебачанне, кіно, тзатр, літаратура - скіра
вана на вь1караненне верь1 у Ісуса Хрь1ста. Пад
польная Царква мае няшмат магчь1масцяу для 
супраціву магутнай таталітарнай дзяржаве. Пад
польнь1я святарь1 у Савецкім Саюзе не маюць 
багаслоускае падрь1хтоукі. У Кітаі ёсць пастарь1, 
якія ні разу не прачь1талі усяе Біблії цалкам. 
Вь1свячзнні няраз адбь1ваюцца, як у наступнь1м 
вь1падку. Аднойчь1 я спаткауся з маладь1м расейскім 
святаром і запьпау, хто яго вь1свяціу. Ён адказау: 
«У нас няма сапрауднь1х біскупау. Афіць1йнь1 біскуп 
не будзе нікога вь1свячаць без дазволу уладау. Дь1к 
мь1 удзесяцёх пайшлі на магілу замучанага біскупа; 
двое з нас усклалі рукі на яго надгробак, другія 
сталі вокал, і усе разам маліліся, каб Свять1 Дух 
вь1свяціу нас на служзнне. Гзтае вь1свячзнне на
пзуна правялі прабіть1я рукі Хрь1ста. На маю дум
ку, вь1свячзнне гзтага маладога чалавека бь1ло у 
Божь1х вачах сапрауднь1м. Людзі, вь1свечань1я 
такім чь1нам, без адмь1словае багаслоускае аду-
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каць1і і часта мала знаёмь1я з Бібліяй (як евангеліс
ть1 у Бангладзшь1), вядуць вялікую справу Хрь1стову, 
падобна як у першь1я вякі хрь1сціянства. Якія се
мінарь1і паканчалі ть1я, хто перавярнуу цзль1 свет 
дзеля Хрь1ста? Ці усе янь1 умелі чь1таць? Адкуль 
маглі янь1 узяць Біблію? З імі гаварь1у Сам Бог! У 
Падпольнай Царквь1 няма саборау, але які сабор 
мажа зраунацца хараством з небам, да якога мь1 
уздь1малі позірк, калі употай збіраліся па лясах? 
Музь1ку арганоу замянялі спевь1 птушак, а водар 
кветак бь1у для нас фіміямам. Патрапаная адзежа 
вь1зваленага мучаніка уражвала больш за святар
скія рь1зь1. Месяц і зорь� бь1лі нам свечкамі, і анёль1 
запальвалі іх для нас. Я не магу знайсці словь1, 
каб апісаць хараство тае Царквь1! Часта пасля 
таемнага сходу вернікау лавілі і саджалі у турмь1, 
і янь1 насілі свае кайдань� з радасцю, як нявеста 
носіць свае аздобь1, падаравань1я кахань1м. Па-са
прауднаму радаснь1х вернікау я знайшоу толькі у 
Біблії, у Падпольнай Царкве і у турме. Падпольная 
Царква церпіць уціск, але мае і багата сяброу - на
ват у тайнай паліць1і і ува урадзе. Часам гзть1я 
тайнь1я прь1хільнікі заступаюцца за яе. У савецкія 
чась1 газеть1 скардзіліся на рост колькасці «атзістау 
напаказ». Янь1 сустракаюцца на усіх узроунях 
камуність1чнае уладь1: у міністзрствах, аддзелах 
прапагандь1 і г. д. Напаказ янь1 дзманструюць ка
муність1чнь1я перакананні, а пад рукою вераць у 
Бога і нават, належаць да Падпольнае Царквь1. У 
камуність1чнь1м друку паведамлялася пра адну 
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супрацоуніцу ардзелу прапагандь1. Пасля праць� 
у іх з мужам збіралася моладзь з другіх кватзр, і 
янь1 разам чь1талі Біблію і маліліся. Гзта не ад
зінкавь1 вь1падак. Такое сустракаецца у камуні
сть1чнь1м свеце паусюль, і «атзістау напаказ» цяпер 
дзесяткі ть1сяч. Янь1 не ходзяць у афіць1йнь1я цзр
квь1, дзе за імі сочаць і дзе гучьщь «разбауленае» 
Евангелле. Замест гзтага янь1 застаюцца на сваіх 
адказнь1х пасадах і адгзтуль паціху, але дзейсна 
сведчаць аб Хрь1сце. Падпольная Царква мае 
ть1сячь1 такіх вернікау, якія збіраюцца па скляпах, 
гарь1шчах, на кватзрах і у чь1сть1м полі. У Савецкім 
Саюзе хрь1сціяне не спрачаліся пра хрь1шчзнне 
дзяцей ці беспамь1лковасць Папь1, пра тое, ці прь1й
дзе Ісус Хрь1стос перад Ть1сячагадовь1м Царствам, 

ці пасля яго. Янь1 не умеюць тлумачьщь прароцтвь1 
і не спрачаюцца аб іх, але я няраз дзівіуся, як прь1-

гожа янь1 умеюць даводзіць атзістам існаванне 

Бога! Янь1 адказвалі атзістам вельмі проста: «Калі 

б вас запрасілі на банкет з рознь1мі смачнь1мі стра

вамі, няужо вь1 паверь1лі б, што іх ніхто не гатавау? 
Прь1рода - гзта такі ж банкет, падрь1хтавань1 для 
нас! У нас ёсць ябль1кі і персікі, малако і мёд. Хто 
згатавау усё гзта для чалавека? Прь1рода сляпая. 
Калі вь1 не верьще у Бога, як вь1 растлумачьще, 
што у ёй ёсць усё, што нам трзба?» Янь1 умеюць 
даводзіць існаванне вечнага жьщця. Я чуу, як адзін 
з іх пераконвау атзіста: «Дапусцім, мь1 маглі б па
гаварьщь з зародкам у матчь1нь1м улонні і сказалі 

б яму, што ён не заусёдь1 будзе жьщь так, як цяпер, 
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і што неузабаве ён пяройдзе у новае, дасканалей
шае жьщцё. Што ён адказау бь1 нам? Тое, што і вь1, 
атзість1: іншага жьщця няма, жьщцё у матчь1нь1м 
улонні сапрауднае, а усё астатняе - рзлігійнь1я 
забабонь1. Але калі б зародак умеу думаць, ён 
сказау бь1: «Вось у мяне растуць рукі: янь1 мне не 
патрзбнь1я, я не магу іх нават вь1прастаць. Навошта 
янь1 мне? Мабьщь, дзеля нейкае будучае стадь1і 
існавання, на якай я змагу з іх скарь1стаць. У мяне 
растуць нагі, але я мушу прьщіскаць іх да грудзей. 
Нашто янь1 растуць? Мабьщь, мяне чакае жьщцё 
у нейкім іншь1м свеце, дзе я змагу хадзіць. У мяне 
ёсць бочь1, хоць вакол цемра і янь1 мне зусім не 
патрзбнь1. Нашто ж янь1 мне? Мабьщь, мяне чакае 
новае жьщцё, светлае і каляровае». Калі б зародак 
мог разважаць пра сваё развіццё, ён зрабіу бь1 
вь1снову, што яго чакае нейкае будучае жьщцё, 
яшчз яго не бачь1ушь1. Гзтаксама ж і з намі. Пакуль 

мь1 маладь1я, у нас ёсць імпзт, але нестае розуму, 

каб правільна яго скарь1стаць. З цягам гадоу мь1 
робімся мудрзйшь1мі, але нас ужо чакае катафалк, 
каб завезці на могілкі. Нашто ж нам бь1ло набь1ваць 
ведь� і мудрасць, калі скарь1стаць з іх няма калі? 
Нашто зародку рукі, нагі, вочь1? Дзеля таго, што 
будзе! Так сама і з намі. Мь1 назапашваем ведь�, 
досвед, мудрасць для таго, што нас яшчз чакае. 
Мь1 рь1хтуемся служьщь на вь1шзйшь1м узроуні, які 
чакае нас па смерці». Афіць1йная камуність1чная 
навука кажа, што Хрь1ста увогуле ніколі не існава
ла. Працаунікі Падпольнае Царквь1 лёгка адбіваюць 
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гзтае цверджанне прость1м адказам: «Якая газета 
у вас у кішзні? «Прауда»? Пакажьще, калі ласка. 
Ага! Чацвёртае студзеня 1964 году. Адкуль лічьщ
ца 1964 год? Ад таго часу, як на зямлі жь1у Той, Хто 
не існавау і не меу ніякага значзння для гісторь1і! 
Вь1 кажаце, што Яго не бь1ло, а гадь� лічьще ад 
Ягонага нараджзння? Час бь1у і да яго, але калі 
прь1йшоу �;н, чалавецтву здалося: усё, што да Яго, 
бь1ло марна, а сапрауднь1 час пачь1наецца толькі 
цяпер. Нават вашь1я камуність1чнь1я газеть1 свед
чаць, што Ісус не міф». Заходнія пастарь1 звь1чай
на прапаведуюць так, бьщцам кожнь1 іх слухач ужо 
гль1бока пераканань1 у асноунь1х праудах хрь1сці
янства. Але ж гзта не так: вельмі шмат няцвёрдь1х 
у верь1, а ть1м часам вельмі рздка чуваць казанні, 
якія даводзяць слушнасць нашае верь1. А за 
Жалезнай Заслонай казаннікі, якія ніколі гзтаму не 
вучь1ліся, даюць нованавернуть1м гль1бокія пад
ставь1 верь1. Паміж афіць1йнай і падпольнай 
Цзрквамі няма вь1разнай мяжь1. Янь1 пераплята
юцца паміж сабой. Некаторь1я пастарь1 афіць1йнае 
Царквь1 у забрань1х краінах вядуць паралельнае 
тайнае служзнне, вь1ходзячь1 далёка за межь1, 
вь1значань1я уладамі. Калабаранцкая паліть1ка 
афіць1йнае царквь1 мае доугую гісторь1ю. Яна па
чалася адразу пасля саць1ялість1чнае рзвалюць1і 
у Расеі, калі япіскап Сергій узначаліу «Жь1вую 
Царкву». Адзін з ягонь1х паплечнікау абвясціу, што 
«Марксізм - гзта Евангелле, напісанае атзість1ч
нь1мі літарамі». Ах, якая тзалогія! Такіх Сергіяу 
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хапала у кожнай краіне. У венгерскіх каталікоу гзта 
бь1у айцец Балаг. �н разам з некаторь1мі пратз
станцкімі пастарамі дапамагау камуністам захапіць 
поуную уладу у краіне. У Румь1ніі камуність1 прь1й
шлі да уладь1 з дапамогай праваслаунага святара 
Бурдуча, бь1лога фашь1ста, які, запабягаючь1 перад 
чь1рвонь1мі за свае ранейшь1я грахі, стау яшчз 
чь1рванейшь1 за сваіх начальнікау. Гзть1 святар 
стаяу поплеч з Вь1шь1нскім (міністрам замежнь1х 
спрау СССР) і згодна пасміхауся, калі той абвяшчау 
усталяванне навага камуність1чнага ураду: «Гзть1 
урад пабудуе зямнь1 рай, і нябеснь1 рай вам ужо 
не спатрзбіцца». Што ж да святароу накшталт 
Мікалая з Расеі, дь1к пра іх вядома, што янь1 бь1лі 
даносчь1камі. Маёр Дзярабін з расейскай тайнай 
паліць1і, які уцёк на Захад, засведчь1у, што Нікалай 
бь1у іхнь1м агентам. І так бь1ло ці не у любой дзна
мінаць1і. Кірауніцтва румь1нскіх бапть1стау гвалтам 
прь1мусілі даносіць на сапрауднь1х хрь1сціян. У 
Расеі бапть1сцкія кіраунікі зрабілі гзтаксама. 
Старшь1ня румь1нскіх адвзнть1стау Такіч казау мне, 
што ён бь1у даносчь1кам камуність1чнае тайнае 
паліць1і з першага дня, як янь1 прь1йшлі да уладь1. 
Камуність1 зачь1нялі цзрквь1 ть1сячамі, але замест 
таго, каб пазачь1няць іх усе, янь1 хітра вь1рашь1лі 
пакінуць для вь1гляду некалькі афіць1йнь1х цзрквау 
і вь1карь1стоуваць іх як вокнь1, праз якія льга назіраць 
за хрь1сціянамі і хрь1сціянствам, кантраляваць іх, 
а з цягам часу вь1нішчьщь. Янь1 вь1рашь1лі, што 
структуру Царквь1 лепш пакінуць без зменау, аб-

91 



ярнуушь1 яе у інструмент камуність1чнага кантролю 
за хрь1сціянамі і падману замежнікау, што прь1яз
джаюць у краіну. Так цяпер, на мяжь1 стагоддзяу, 
стаіць справа і з афіць1йнай кітайскай царквою. 
Гзтая «адзіная легальная» царква у Кітаі прад
стауляе менш за 20% кітайскіх хрь1сціянау. У Румь1ніі 
мне прапанавалі такую царкву прь1 умове, што я, 
як пастар, буду паведамляць пра маіх прь1хаджа
нау тайнай паліць1і. Мабьщь, заходнікі, звь1кль1я 
да чорна-белага светауспрь1мання, гзтага не зра
зумеюць. Але Падпольная Царква ніколі не прь1ме 
падкантрольнь1х цзрквау, захавань1х дзеля вь1-
гляду, за паунавартасную пропаведзь Евангелля 
«усякаму стварзнню» - у ть1м ліку дзецям. Але у 
афіць1йнь1х цзрквах, насуперак здрадзе шмат каго 
з лідзрау, існуе сапрауднае духоунае жьщцё. 

(Здаецца, так бь1вае і у шмат якіх цзрквах на 
Захадзе. Кангрзгаць1і часам захоуваюць веру не 
дзякуючь1 сваім правадь1рам, а насуперак ім.) У 
Расеі праваслауная літургія засталася нязменнаю 
і па-ранейшаму жь1віць сзрць1 праваслаунь1х хрь1-
сціян, хоць казанні і лесцяць камуністам. Лютаране, 
прзсбітзрь1яне і іншь1я пратзстанть1 пяюць дау
нейшь1я гімнь1. Апроч таго, нават даносчь1к мусіць 
устауляць у казанне нешта з Пісання. У Кітаі сён
ня людзі прь1ходзяць да Хрь1ста пад упль1вам вя
домь1х здраднікау. Янь1 ведаюць, што ть1я данясуць 
тайнай паліць1і пра іх навярненне, і мусяць хаваць 
сваю веру ад таго самога, хто дау ім гзтую веру. 
Гзта вялікі цуд Божь1, пра які сімвалічна кажа кніга 
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Левіт (11 :37): «І калі што-небудзь ад трупу іх [ня
чь1стага, паводле Майсеевага закону) упадзе на 
якое-небудзь семя, якое янь1 сеюць, то яно чь1стае». 
Справядлівасць прь1мушае нас прь1знаць, што не 
усе лідзрь, афіць1йнь1х цзрквау, нават не усе іх 
афіць1йнь1я правадь1рь1, служаць камуністам. Вернікі 
Падпольнае Царквь1 (апрача ть1х, хто мусіць ха
вацца) таксама займаюць вельмі прь1кметнае ме
сца у афіць1йнь1х цзрквах. І янь, дбаюць, каб хрь1-
сціянства бь1ло не слабенькім і разбаулень,м, а 
смель1м і ваяунічь,м. Калі тайная паліць,я прь1еха
ла зачь,няць манасть,р у Уладзімірзшть, (Румь1нія), 
ёй давялося нялёгка. Некаторь,я камуність, за
плацілі жьщцём за спробь1 забараніць рзлігію. Так 
бь1вала і у Расеі. Але афіць1йнь1х храмау робіцца 
усё менш і менш. У цзль1м Савецкім Саюзе Пр!!,І 
камуністах набярзцца, можа, не больш як 5-6 ть,сяч 
храмау. (У Злучань1х Штатах, дзе колькасць на
сельніцтва прь1кладна тая самая, некалькі дзеся
цігоддзяу назад бь,ло іх каля 300 ООО). І гзта зболь
шага толькі цеснь,я пакойчь,кі - а не прь1гожь1я 
будь,нкі, якія мь, звь1чайна бачь1м на малюнках. 
Замежнь,я госці бачаць перапоуненую царкву у 
Маскве - адзіную пратзстанцкую царкву на увесь 
горад - і адзначаюць, якая тут свабода. «Цзрквь, 
ломяцца ад народу!» - радасна паведамляюць 
янь,. Янь1 не бачаць трагедь,і у ть1м, што на сем 
мільёнау душ засталася адзіная пратзстанцкая 
царква! І нават да такіх цзрквау, якія месцяцца у 
аднь1м пакойчь1ку, 80% насельніцтва у Савецкім 
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саюзе не можа даехаць, бо занадта далёка. Пра 
гзть1я натоупь1 альбо забь1ваюць, альбо даходзяць 
да іх праз падпольнь1я спосабь1 евангелізаць1і. 

Іншага вь1бару няма. Чь,м больш камунізм пануе 
у краіне, ть1м больш Царква мусіць рабіцца пад
польнаю. А месца зачь1нень1х афіць1йнь1х цзрквау 
займаюць сходь� анть1рзлігійнь1х арганізаць1яу. 

Як Падпольная Царква 

«жь,віцца» атзість1чнай літаратурай 

Падпольная Царква умее карь1стацца і з атзіс
ть1чнае літаратурь1, жь1вячь1ся ёю гзтаксама, як Ілля 
карміуся ежай, якую прь1носілі ворань,. Атзість1 вель

мі ж стараюцца вь1смейваць і крьпь1каваць Біблію. 

Янь1 друкуюць кнігі накшталт «Забаунае Бібліі» і 

«Біблії для вернікау і нявернікау». Стараючь1ся па
казаць, якая дурная кніга Біблія, янь1 прь1водзяць 

багата біблійнь1х вершау. Як мь1 цешь1ліся з гзтага! 

Кніга, надрукаваная мільённь1м накладам, бь1ла 

поуная біблійнь1х вершау, невь1моуна прь1гожь1х, 

нягледзячь1 на кпінь1 з іх. Сама ж крь1ть1ка бь1ла 
настолькі дурная, што ніхто не успрь1мау яе усур'ёз. 
У мінуль1м «ерать1коу», якіх паліла інквізіць1я, вялі 

на вогнішча у працзсіі, убрань1х у недарзчнь1я строі, 

размалявань1я вь1явамі чарцей і пякельнага агню. 
Але якую ж святасць неслі у сабе гзть1я ерать1кі! 

Падобнь1м жа чь1нам біблійнь1я вершь1 застаюцца 
праудаю, нават калі іх ць1туе д'ябал. Камуність1чнь1я 

вь1давецтвь1 з радасцю атрь1млівалі ть1сячь1 лістоу 
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з просьбамі перавьщаць атзість1чнь1я кнігі, аутарь1 
якіх ць1тавалі Біблію, каб пакпіць з яе. Вь1дауць1 не 
ведалі, што гзть1я лість1 прь1ходзілі з Падпольнае 
Царквь1, у якой не бь1ло іншай магчь1масці атрь1-
маць Пісанне. А яшчз мь1 добра умелі карь1стацца 
з атзість1чнь1х міть1нгау. Адзін прафесар навуковага 
камунізму дзманстравау на атзість1чнь1м сходзе, 
што Ісус бь1у усяго толькі фокуснік. Перад пра
фесарам стаяу графін з вадою. Ён зась1пау у яго 
парашок, і вада зрабілася чь1рвонаю. «Вось і увесь 
цуд», - растлумачь1у ён, - «у Ісуса бь1у схавань1 
у рукаве гзткі ж парашок, і ён прь1кінууся, што 
цудоунь1м чь1нам ператварае ваду у віно. Але я 
магу зрабіць яшчз больш. чь1м Ісус: я магу зноу 
зрабіць з віна ваду». Ён укінуу у ваду яшчз адзін 
парашок, і вада зноу зрабілася празрь1стай . Яшчз 
адзін парашок - і яна зноу пачь1рванела. Тут пад
няуся з месца адзін хрь1сціянін і сказау: «Гзта у вас, 
таварь1ш прафесар, вь1йшла лоука. Вось толькі 
адна просьба да вас: вь1піце гзтае сваё віно!» 
Прафесар адказау: «Яго нельга піць, парашок 
бь1у атрутнь1». Хрь1сціянін сказау на гзта: «Вось 
і уся розніца паміж вамі і Ісусам. Ён сваім віном 
прь1нёс нам радасць на дзве ть1сячь1 гадоу, а вь1 
сваім віном нас труціце». Гзть1 хрь1сціянін трапіу у 
турму. Але вестка пра падзею разь1шлася далёка 
і шмат каго умацавала у верь1. Мь1 усе маль1я, 
слабь1я Давідь1. Але мь1 мацнейшь1я за Галіяфа 
атзізму, бо прауда на нашь1м баку. Бог з намі . На 
адной фабрьщь1 сагналі на лекць1ю па атзізме усіх 
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рабочь,х, сярод якіх бь,ло нямала хрь1сціян. Янь, 
ціха сядзелі, слухаючь, усе довадь, супроць Бога 
і пра тое, якая дурасць верьщь у Хрь1ста. Лектар 
імкнууся давесці, што духоунага свету няма, Бога 
няма, Хрь,ста няма, будучага жьщця няма; чала
век - толькі матзрь,я без душь,. Раз за разам ён 
паутарау, што існуе толькі матзрь1я. Адзін хрь1сціянін 
устау і папрасіу слова. Яму дазволілі вь,ступіць. 
Хрь,сціянін узяу сваё крзсла у шпурнуу яго на пад
логу. Трохі счакаушь,, ён узь,йшоу на сцзну і дау 
лектару поуху. Лектар ад злосці наліуся крь1вёю. 
�;н пачау на увесь голас лаяцца і патрабаваць, каб 
хрь,сціяніна арь,штавалі. «Як ть, смеу падняць на 
мяне руку? За што?» - пьпауся ён. Хрь1сціянін 
адказау: «Вь, толькі што самі паказалі, што казалі 
хлусню. Вь, ж казалі, што усё толькі матзрь1я - і 
больш нічога. Я узяу крзсла і кінуу яго аб падлогу. 
Гзта сапраудь, толькі матзрь,я. І яно на мяне не 
раззлавалася. А вь, адказалі інакш. Матзрь1я не 
злуецца і не гневаецца, гзта вь, разгневаліся. 
Таму, таварь1ш прафесар, вь, не маеце раць1і. 
Чалавек - больщ чь,м матзрь1я. Мь, - духоунь,я 
істоть1!» Гзткімі і падобнь,мі спосабамі звь1чайнь1я 
хрь,сціяне з Падпольнае Царквь, абвяргаюць пра
думань,я атзість1чнь1я аргументь1. Турзмнь, палітрук 
крь,чау на мяне: «Дакуль ть, будзеш трь1мацца 
сваёй дурной рзлігіі?» Я адказау яму: «Я бачь1у 
мноства бязбожнікау, якія на смяротнай пасцелі 
шкадавалі, што бь,лі бязбожнікамі, і клікалі Хрь,ста. 
Можаце вь1 уявіць, каб хрь,сціянін, калі смерць 
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будзе блізка, пашкадавау, што бь1у хрь1сціянінам, 

і паклікау Маркса або Леніна, каб уратавалі яго ад 
верь1 у Бога?» Афіцзр рассмяяуся: «Дасціпна». Я 
працяrвау: «Калі інжь1нер пабудуе мост, дь1к той 
факт, што па ім можа прайсці котка, яшчз не доказ , 
што мост добрь1. Каб давесці яго моц, па ім мусіць 
прайсці цяrнік. Тое, што вь1 можаце бьщь атзістам, 
пакуль усё добра, не даводзіць слушнасці атзізму. 
А у моманть1 вялікіх крь1зісау ён не вь1трь1млівае». 
Я спаслауся на творь1 Леніна, адкуль відаць, што 
нават стаушь1 старшь1нёй Саунаркаму, сам Ленін 
маліуся, калі бь1ла нявь1крутка. Мь1 захоувалі ду
шзунь1 мір і спакойна чакалі развіцця падзеяу. А 
камуність1 нерваваліся і развязвалі усё новь1я ан
ть1рзліrійнь1я кампаніі. Слушна казау св. Аугусть1н: 
«Неспакойна сзрца наша, пакуль не знойдзе су
пакою у Табе». 

Чаму нават камуністау 
можна здабьщь дзеля Хрь1ста 

Прь1 дапамозе хрь1сціянау з вольнь1х краін 

Падпольная Царква здабудзе сзрць1 камуністау і 

зменіць аблічча свету. Гзта непазбежна, бо бьщь 

камуністам ненармальна. Нават сабака жадае мець 

сваю уласную костку. Сзрць1 камуністау паустаюць 
супроць тае ролі, якую янь1 мусяць граць , і таrо 
абсурду, у які іх прь1мушаюць верьщь. Сёй-той з 

камуністау кажа, што «матзрь1я - rзта усё» - што 

мь1 толькі жменька хімікаліяу, пзунь1м чь1нам арrані-
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завань1х, і што пасля смерці мь1 зноу ператворь1мся 
у соль і мінераль1. Іх дастаткова бь1ло запьпаць: 
«Чаму ж столькі камуністау у рознь1х краінах адца
валі жьщцё за свае перакананні? Няужо «жменька 
хімікаліяу» мае перакананні? Ці ж могуць «міне
раль1» ахвяраваць сабой дзеля дабра бліжняга?» 
На гзта у іх не бь1ло адказу. Єсць яшчз пь1танне 
жорсткасці. Людзі не створань1 звярамі і не могуць 
доуга імі бьщь. Мь1 бачь1лі гзта на прь1кладзе на
ць1стоускіх лідзрау, спаміж якіх аднь1 учь1нілі сама
забойства, а другія пакаяліся і прь1зналіся у сваіх 
злачь1нствах. Павальнае п'янства у камуність1чнь1х 
краінах сведчьщь аб празе сзнсоунага жьщця, якога 
камунізм даць не можа. Звь1чайнь1 расеец - на
тура гль1бокая, вялікадушная, шчодрая. Камунізм 
жа -пль1ткае і павярхоунае вучзнне. Чалавек шукае 
гль1бокага жьщця, і, не знайшоушь1 нідзе, шукае 
яго у алкаголі. За ягонь1м алкагалізмам хаваецца 
жах перад жорсткім і хлуслівь1м жьщцём, якое ён 
мусіць весці. Алкаголь «вь1зваляе» яго на кароткі 
час, а прауда, калі б ён пазнау яе, вь1зваліла б 
яго раз назауждь1. У Бухарзсце, падчас расейскае 
акупаць1і (1947-1989), праходзячь1 неяк з жонкаю 
пауз шь1нок, я адчуу неадольнае жаданне зайсці 
тудь1. Мь1 зайшлі тудь1 удваіх. Увайшоушь1, я убачь1у 
расейскага капітана, які гразіу усім пісталетам і па
трабавау яшчз вь1піукі. Яму не давалі, бо ён ужо 
бь1у вельмі п'янь1. Людзі бь1лі у паніць1. Я падь1шоу 
да гаспадара - той мяне ведау - і папрасіу яго 
наліць капітану, паабяцаушь1, што пасяджу з ім і 
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буду пільнаваць, каб ён сядзеу ціха. Нам прь1носілі 
адну бутзльку віна за другой. На стале стаялі трь1 
шклянкі. Капітан кожнь1 раз ветліва налівау усе 
трь1 - і усе трь1 сам вь1півау. Мь1 з жонкаю не пілі. 
Хоць ён бь1у вельмі п'янь1, розум яго працавау. 
є;.н бь1у прь1вь1кшь1 да алкаголю. Я загаварь1у з ім 
пра Хрь1ста, і ён слухау з нечаканай увагай. Калі я 
скончь1у, ён адазвауся: «Вь1 расказалі мне пра сябе, 
а цяпер я раскажу вам, хто я такі. Я праваслаунь1 
святар. Калі прь1 Сталіне пачалося вялікае ганенне, 
я аднь1м з першь1х адцурауся верь1. Я ездзіу па 
вёсках з лекць1ямі пра тое, што Бога няма і што, 
будучь1 святаром, я ашуквау народ. Я казау: «Я 
бь1у ашуканцам, і усе астатнія святарь1 таксама 
ашуканць1». Мяне вельмі цанілі за стараннасць 
і узялі на службу у тайную паліць1ю. Бог пакарау 
мяне ть1м, што вось гзть1мі рукамі я мусіу катаваць 
і забіваць хрь1сціян. І цяпер я усё п'ю і п'ю, каб за
бьщь пра гзта, але яно не забь1ваецца ... » Камуність1 
часта сканчаюць жьщцё самагубствам. Так зрабілі 
іх найвялікшь1я пазть1, Ясенін і Маякоускі. Так зрабіу 
іх вядомь1 пісьменнік Фадзееу. Незадоуга перад 
ть1м ён напісау раман пад назовам «Шчасце», у 
якім тлумачь1у, што шчасце - гзта нястомная праца 
дзеля камунізму. �н бь1у ад гзтага такі шчаслівь1, 
што, скончь1ушь1 раман, пусціу сабе кулю у лоб. 
Яго душа не вь1трь1мала такой вялікай хлусні. Іофз, 
Томкін, якія змагаліся за камунізм яшчз за царскім 
часам - гзтаксама не знеслі камунізму і скончь1лі 
жьщцё самагубствам. Камуність1 не маюць шчасця. 
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Няшчаснь1я і іх вялікія дь1ктатарь1. Які няшчаснь1 
бь1у Сталін! Вь1нішчь1ушь1 ці не усіх сваіх старь1х 
таварь1шау, ён увесь час баяуся, што яго нехта 
атруціць або заб'е. У яго бь1ло восем спальняу, якія 
замь1каліся, як банкаускія сейфь1, і ніхто не ведау, 
у якой з гзть1х спальняу ён будзе сёння спаць. Ён 
нічога не еу, пакуль кухар не пакаштуе ежу у яго 
на вачах. Камунізм не робіць шчаслівь1м нікога, 
нават сваіх дь1ктатарау. Ім патрзбнь1 Хрь1стос. 
Навяртаючь1 ть1х, хто пераследуе хрь1сціянау, мь1 
уратуем не толькі іх ахвярау, але і саміх пераслед
нікау. Падпольная Царква вь1казвае найгль1бейшую 
патрзбу паняволень1х людзей у забрань1х країнах. 
Памажьще ёй! 

Адметная рь1са Падпольнае Царквь1 - шчь1расць 
верь1. Адзін святар, які схавауся пад імем Георге, 
распавёу у сваёй кнізе пра Божае Падполле на
ступнь1 вь1падак. Капітан расейскай армії прь1йшоу 
у Вугоршчь1не да святара і папрасіуся пагутарьщь 
з ім сам-на-сам. Ён бь1у маладь1 і паводзіу сябе 
вельмі нахабна. Калі яго завялі у маль1 пакоік і за
чь,нілі дзверь1, ён кіунуу у бок крь1жа, што вісеу на 
сцяне. «Вь1 ж ведаеце, што гзта хлусня», - сказау 
ён святару. - Гзта проста ашуканства, праз якое 
вь1, святарь1, зводзіце беднь,х, каб багать1м лягчзй 
бь1ло трь1маць іх у невуцтве. Давайце, - мь1 цяпер 
аднь,, - прь1знайцеся, вь1 ж ніколі сапраудь1 не 
верь1лі, што Ісус Хрь1стос - Сь1н Божь1!» Святар 
усміхнууся: «Беднь1 мой юнача, вядома ж, я веру 
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у гзта. Бо гзта прауда». «Я не дазволю кпіць з 
мяне!» - закрь1чау капітан. - «Гзта сур'ёзна! Ня 
смейцеся з мяне!» �н вьщяг рзвальвер і наставіу 
яго на сьвятара. «Прь1знавайцеся, або страляю!» 
«Я не магу прь1знацца, бо гзта няпрауда. Наш 
Госпад сапраудь1 ёсць Сь1н Божь1!» - сказау свя
тар. Капітан шпурнуу рзвальвер на падлогу і абняу 
святара. Слёзь1 паліліся у яго з вачзй. «Значьщь, 
прауда!» - усклікнуу ён. - «Прауда! Я таксама у 
гзта веру, але я не мог паверьщь, што людзі будуць 
паміраць за гзтую веру, пакуль сам не пабачь1у. 
Дзякую вам! Вь1 умацавалі маю веру. Цяпер і я 
магу памерці за Хрь1ста. Вь1 паказалі мне, як гзта 
робіцца». Я ведаю і пра іншь1я падобнь1я вь1падкі. 
Калі расейць1 захапілі Румь1нію, двое збройнь1х 
расейскіх салдат зайшлі у царкву з аутаматамі у 
руках і сказалі: «Мь1 ува усё гзта не верь1м. Хто 
не адцураецца свае верь1, будзе забіть1 на месць1! 
Хто вь1ракаецца верь1, направа, астатнія налева!» 
Некаторь1я перайшлі направа, ім сказалі ісці дахать1. 
Янь1 пауцякалі. Калі з расейцамі засталіся толькі 
хрь1сціяне, янь1 пачалі абдь1маць іх і прь1зналіся: 
«Мь1 таксама хрь1сціяне, але мь1 хочам бьщь толькі 
з ть1мі, хто гатовь1 памерці за прауду». Такія людзі 
змагаліся і дагзтуль змагаюцца за Евангелле у ка
муність1чнь1х країнах Пауднёва-Усходняй Азіі. Янь1 
б'юцца не толькі за Евангелле, а і за свабоду. Шмат 
хто з заходніх хрь1сціян бавіць дома цзль1я гадзінь1, 
слухаючь1 свецкую музь1ку. У нашь1х дамах таксама 
чуваць гучная музь1ка, але толькі дзеля таго, каб 
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прь1хаваць гутарку пра Евангелле і падпольную 
працу, каб суседзі не падслухалі і не данеслі тай
най паліць1і. Як радуюцца падпольнь1я хрь1сціяне 
рздкай нагодзе сустрзцца з сапрауднь1м вернікам 
з Захаду! Той, хто піша гзть1я радкі, ведае, што 
сам па сабе ён мала што значьщь. Але ён - голас 
безгалось1х, каму заткнулі рот і каго не чуваць на 
Захадзе. Ад іхнага імя я прашу вялікае сур'ёзнасці 
у верь1 і у падь1ходзе да праблемау хрь1сціянства. 
Ад іх імя я прашу вашь1х малітвау і практь1чнае 
дапамогі вернай, пакутнай Падпольнай Царкве у 
камуність1чнь1х і іншь1х забрань1х краінах. 

Мь1 здабудзем камуністау. Па-першае, таму, 
што з намі Бог. Па-другое, таму, што нашая вестка 

адпавядае найгль1бейшай патрзбе людскога сзрца. 

Камуність1, якія сядзелі у турме прь1 наць1стах, прь1-
знаваліся мне, што у цяжкія гадзінь1 янь1 маліліся. 
Я бачь1у нават камуність1чнь1х чь1ноу, якія паміралі 

з імем Ісуса на вуснах. Мь1 пераможам, бо за нас 
уся культурная спадчь1на нашага народу. Расейць1 
могуць забараніць усё, што пішуць сучаснь1я хрь1сці
яне. Але ёсць кнігі Талстога і Дастаеускага, і людзі 
знойдзуць там святло Хрь1стова. Гзтаксама з Гётз 
у Усходняй Нямеччь1не, Сянкевічам у Польшчь1 і 
інш. Найвялікшь1м румь1нскім пісьменнікам бь1у 
Садавяну. Ягоную кнігу «Жьщці свять1х» камуність1 
надрукавалі пад загалоукам «Легендь1 пра свять1х». 
Але нават пад гзткім назовам прь1клад свять1х на-
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тхняе. Янь1 не могуць вь1кінуць з гісторь1і мастацтва 
рзпрадукць1і Рафазля, Мікелянджзла і Леанарда 
да Вінчь1. А іх абразь1 кажуць пра Хрь1ста. Калі я 
гавару з камуністам пра Хрь1ста, яго найгль1бейшая 
духоуная патрзба - мой саюзнік і памагать1. Яму 
надзвь1чай цяжка не адгукнуцца на мае довадь1. 
І::н з усіх сіл намагаецца заглушьщь галас уласна
га сумлення, які зауждь1 на маім баку. Я асабіста 
ведау прафесароу марксізму, якія перад лекць1ямі 
па атзізме маліліся Богу, каб той дапамог! Я ведау 
камуністау, якія хадзілі далёка на таемнь1я сходь�, 
а калі іх вь1крь1лі, янь1 адмауляліся, што бь1лі на 
падпольнай сустрзчь1. Поть1м янь1 плакалі, што ім 
не хапіла мужнасці паустаць за веру, якая прь1вяла 
іх на тую сходку. І янь1 таксама людзі. Калі чалавек 
прь1йшоу да верь1 -нават найпрь1міть1унейшай - яна 
будзе расці і развівацца. Мь1 пераканань1я, што яна 
пераможа, бо у Падпольнай Царкве мь1 бачь1м: яна 
перамагае раз за разам. Хрь1стос любіць камуністау 
і іншь1х «ворагау верь1». Іх можна і трзба здабьщь 
дзеля Хрь1ста. Кожнь1, хто жадае наталіць прагу 
сзрца Ісуса аб збавенні душ усяго чалавецтва, 
мусіць падтрь1маць Падпольную Царкву у яе пра
ць�. Ісус сказау: «Ідзеце, навучайце усе народь1» 
(Мц. 28:19). І::н не казау, што для евангелізаць1і 
патрзбнь1 урадавь1 дазвол. Вернасць Богу і нашай 
вялікай місіі прь1мушае нас пераходзіць дзяржаунь1я 
межь1, каб дайсці да людзей у паняволень1х країнах. 
І мь1 дойдзем да іх у супольнасці з Падпольнаю 
Царквою, якая ужо працуе там! 

103 



Трь1 складнікі Падпольнае Царквь1 

Падпольная Царква складаецца з трох групау. 
Па-першае, гзта ть1сячь1 і ть1сячь1 бь1ль1х пастарау 
і святароу, вь1гнань1х са сваіх цзрквау і разлучань1х 
са сваёю паствай за нежаданне ісці на кампраміс 
у справе Евангелля. Шмат хто з гзть1х пастарау і 
святароу гадамі сядзеу у турмах і цярпеу катаванні 
за веру. Калі іх вь1пускаюць, янь1 адразу аднауляюць 
сваю працу, таемна служачь1 у Падпольнай Царкве. 
Хоць уладь1 зачь1нілі іх цзрквь1 альба замянілі іх 
на больш «надзейнь1х», гзть1я пасть1рь1 працягва
юць сваю службу яшчз з большь1м плёнам - на 
падпольнь1х сустрзчах у адрь1нах, на гарь1шчах, 
у скляпах, у чь1сть1м полі уначь1 - паусюль, дзе 
патаемна збіраюцца вернікі. Гзть1я людзі - «жь1-
вь1я мучанікі», якія не спь1няюць свае службь1 і 
рь1зь1куюць новь1мі арь1штамі і пакутамі. Другая 
частка Падпольнае Царквь1 - вялікая армія адда
нь1х свецкіх вернікау. Кожнь1 пять� жь1хар планеть1 
жь1ве у камуність1чнь1м Кітаі, дзе ть1сячь1 свецкіх 
хрь1сціян навучаюць Евангеллю без ніякага «да
зволу» . Пярзследь1 заусёдь1 стваралі найлепшь1х 
хрь1сціянау- сведкау і лауцоу душ. Камуність1чнь1я 
пярзследь1 далі зваротнь1 зфзкт: янь1 вь1рабілі 
сур'ёзнь1х, самааддань1х хрь1сціян, якіх рздка па
бачь1ш у вольнь1х країнах . Гзть1я людзі не могуць 
зразумець, як можна бьщь хрь1сціянінам і не жадаць 
здабьщь для Хрь1ста кожнага спатканага чалавека. 
«Красная звезда» (савецкая вайсковая газета) 
пісала пра расейскіх хрь1сціянау так: «Прь1хільнікі 
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Хрь1ста цягнуць да кожнага свае прагнь1я лапь1». 
Але светлае хрь1сціянскае жьщцё гзть1х людзей 
прь1носіць ім любоу і павагу сярод аднавяскоуцау 
і суседзяу. У кожнай вёсць1, у кожнь1м мястзчку 
хрь1сціян любяць найбольш. Калі матка хварзе і не 
можа даглядаць дзяцей, то прь1ходзіць і глядзіць 
іх матка-хрь1сціянка. Калі мужчь1на хварзе і не 
можа насячь1 дровау, гзта робіць за яго хрь1сціянін. 
Янь1 увасабляюць сваё хрь1сціянства у жьщцё, і 
калі янь1 сведчаць пра Хрь1ста, людзі слухаюць і 
вераць - бо пабачь1лі ужо Хрь1ста у іхнь1м жьщці. 
Паколькі у афіць1йнай царкве можа прамауляць 
толькі той святар, які атрь1мау дазвол ад уладау, 
мільёнь1 палкіх, аддань1х хрь1сціян у кожнь1м куточку 
камуність1чнага свету здабь1ваюць душь1, сведчаць і 
служаць на рь1нку, каля калодзежа - паусюль, кудь1 
ні пойдуць. Камуність1чнь1 друк піша, што хрь1сці
яне-мяснікі загортваюць евангельскія брашурь1 у 
паперу разам з мясам. Ён піша, што хрь1сціяне, 
якія займаюць адказнь1я пасадь1 у камуність1чнь1х 
друкарнях, позна уночь1 пракрадаюцца у цзх, за
пускаюць станок, вь1друкоуваюць ть1сячь1 асобнікау 
хрь1сціянскае літаратурь1 - і замь1каюць друкарню 
яшчз да узь1ходу сонца. Камуність1чнь1 друк прь1знае 
і тое, што дзеці-хрь1сціяне у Маскве атрь1млівалі 
з «нейкіх крь1ніц» Евангелле і перапісвалі урь1укі 
з яго ад рукі, а поть1м укладалі гзть1я урь1укі сваім 
настаунікам у кішзні паліто у шатні. Мноства свецкіх 
хрь1сціян - магутная, дзейсная місіянерская сіла, 
якая ужо здабь1вае душь1 у кожнай камуність�ч-
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най краіне. Гзть1я мільёнь1 аддань1х, шчь1рь1х і 
палкіх вернікау ачь1шчаюцца у агні пярзследау, 
якія, як спадзяваліся камуність1, павіннь1 бь1лі іх 
знішчьщь. На камуність1чнай Кубе насупор дзяр
жаунаму уціску узніклі ть1сячь1 дамовь1х цзрквау. 
А зкуменічная рада Кубь1 складаецца пераважна з 
марксістоускіх царкоунь1х лідзрау. Трзцяя важная 
частка Падпольнае Царквь1 - мноства вернь1х 
пастарау у афіць1йнь1х «цзрквах», якім накінулі 
аброць і заткнулі рот. Падпольная Царква не жь1ве 
у поунь1м адрь1ве ад афіць1йнае царквь1. За пана
вання камуністау у Польшчь1, Вугоршчь1не і бь1лой 
Югаславіі шмат хто з пастарау афіць1йнь1х цзрквау 
таемна працавау у Падпольнай Царкве. У некаторь1х 
країнах дзве гзть1я царквь1 пераплятаюцца яшчз 

і сёння. Гзть1м пастарам не дазволена гаварьщь 

пра Хрь1ста па-за іх дробнь1мі цзркаукамі з аднаго 
пакоіка. Ім не дазволена наладжваць сустрзчь1 з 
дзецьмі ці з моладдзю. Нехрь1сціяне баяцца прь1-

ходзіць тудь1. Пастарам не дазволена маліцца за 
хворь1х прь1хаджанау у іх удома. З кожнага боку 
янь1 абгароджань1я правіламі, якія пазбауляюць 
іх «цзрквь1» усялякага сзнсу. Вельмі часта гзть1я 
пастарь1, суть1каючь1ся з захадамі, якія ператва
раюць «свабоду веравь1знання» у фарс, адважна 
рь1зь1куюць свабодай, спауняючь1 паралельнае 
таемнае служзнне па-за афіць1йнь1мі рамкамі. 

Янь1 таемна служаць дзецям і моладзі. На Бліжнім 
Усходзе, у Пауночнай Афрьщь1 і у Азіі янь1 таемна 
навучаюць Евангеллю па дамах і у скляпах. Янь1 
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таемна атрь1мліваюць і распаусюджваюць сярод 
людзей, прагнь1х Слова Божага, хрь1сціянскую 
літаратуру. Янь1 рь1зь1куюць свабодай, парушаючь1 
афіць1йнь1я абмежанні і служачь1 спрагль1м душам 
вакол іх. Вонкава пакорнь1я і паслухмянь1я, янь1 
рь1зь1куюць жьщцём, каб таемна пашь1раць Слова 
Божае. Шмат каго з іх у бь1ль1м Савецкім Саюзе 
вь1крь1лі і арь1штавалі, і янь1 шмат гадоу адседзелі 
па турмах. Але і сёння хрь1сціян арь,штоуваюць 
не менш. Гзть,я арь1штанть1 - жьщцёва важная 
частка Падпольнае Царквь1 у паняволень1х краї
нах. Колішнія святарь1, вь1гнань1я з сваіх цзрквау 
і гнань1я урадавь1мі чь1ноунікамі, свецкія вернікі 
і афіць1йнь1я пастарь1, якія таемна вядуць кудь, 
шь1рзйшае і больш разнастайнае служзнне, чь1м ім 
дазволена -усе янь1 працуюць у Падпольнай альба 
«неафіць,йнай» Царкве. І Падпольная Царква будзе 
жьщь, пакуль не прь1йдзе канец камунізму і іншь1м 

«ізмам». У некаторь1х країнах адна частка мажа 

бьщь чь1ннейшай за іншую - але усе янь1 разам 

пад вялікай рь1зь1кай працуюць дзеля Хрь1ста. Адзін 
чалавек, які часта бь1вае у камуність1чнь1х країнах 

і вельмі цікавіцца рзлігійнь,мі пь,таннямі, вярнуу

шь1ся адтуль у чарговь1 раз, напісау, што ні разу 

не сустрзу нікога з Падпольнае Царквь,. Гзта тое 

самае, як калі б ён паехау у Цзнтральную Афрь1ку 

да неадукавань1х тубь1льцау і, вярнуушь1ся, сказау: 
«Я распь1твауся вельмі падрабязна. Я у кожнага 

пь1тауся, ці гаворьщь ён прозаю. І усе адказалі, што 

не». Але ж папраудзе усе янь1 гавораць прозаю, 
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толькі не ведаюць, што гзта проза. Хрь1сціяне пер
шь1х дзесяцігоддзяу не ведалі, што яньr хрь1сціяне. 
Калі б іх запь1талі пра іхную веру, янь1 адказалі б, 
што янь1 габраі, ізразліть1, што янь1 вераць у Ісуса 
як Мзсію, ШТО ЯНЬІ брать�, СВЯТЬІЯ, дзеці Божь1я. 
Найменне хрь1сціян бь1ло ім нададзена іншьrмі, 
і адбьrлося гзта нашмат пазней (упершь1ню - у 

Антьюхіі). Ніводзін з паслядоунікау Лютара не ве
дау, што ён лютаранін. Лютар рззка пратзставау 
супроць такога наймення. «Падпольнай Царквой» 
камуність1 і заходнія даследчь1кі рзлгійнае сітуацьrі 
на Усходзе назвалі таемную арганізацьrю, якая 
сть1хійна узнікла ува усіх камуність1чнь1х країнах. 
Вернікі Падпольнае Царквьr так яе не назь1ваюць. 
Яньr завуць сябе хрь1сціянамі, вернікамі, дзецьмі 
Божьrмі. Але яньr вядуць падпольную працу, янь1 
таемна сустракаюцца, абвяшчаюць Евангелле на 
сакрзтньrх сходах, кудь1 часам прь1ходзяць ть1я 
самь1я іншаземцьr, якія кажуць, бьщцам не бачь1лі 
Падпольнае Царквь1. Гзтае найменне адпавядае 
праудзе. З ім згоднь1я і праціунікі, і прь1хільнікі гзтае 
цудоунае таемнае арганізаць1і. Можна цзльrя гадь� 
раз'язджаць па Захадзе, ні разу не суть1кнуушь1ся з 
міжнароднай шпіёнскай сеткай, але гзта не азначае, 
бьщцам такое сеткі не існуе. Проста шпіёньr не такія 
дурні, каб паказвацца перад цікауньrмі турь1стамі. У 
наступньrм раздзеле я зацьrтую некалькі артьrкулау, 
надрукаваньrх дзесяцігоддзі таму у савецкім друку, 
якія сведчаць пра існаванне і усё большую ролю, 
якую грае адважная Падпольная Царква. 
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Раздзел 6 

ЯК ХРЬІСЦІЯНСТВА АДОЛЬВАЕ КАМУНІЗМ 

Я распавядау пра тое, як мь1 таемна пашь1рал і 
Хрь1стову вестку у Савецкай Арміі і у камуність1чнай 
Румь1ніі. Я заклікау вас дапама!"1ьІ у прапаведаванні 
Хрь1ста камуністам і паняволень1м імі народам. 
Няужо гзть1 за клік утапічнь1 і нерзальнь1? Або ён усё 
ж практь1чнь1? Ці існуе цяпер Падпольная Царква у 
камуність1чнай Азіі і у іншь1х паняволень1х країнах? 
Ці ма!"1ь1ма там дагзтуль весці падпольную пра
цу? На гзть1я пь1танні мь1 мажам адказаць сапра
уднаю добраю навіною. Камуність1 адсвяткавалі 
поустагоддзя свайго панавання. Але іх перамога 
абярнулася паражзннем. Перамагло хрь1сціянства, 
а не камунізм. Расейскі друк, які нашая арганізацьrя 
пільна вь1вучае, повен негать1унае прапагандь1 су
проць Падпольнае Царквь,. Расейская Падпольная 
Царква зрабілася такой магутнай, што працуе на
ват напаулегальна, пужаючь1 гзть,м камуністау. І 

цяперашняе кірауніцтва бь1лога Савецкага Саюзу 

пацвярджае ранейшь1я паведамленні камуність1чна

га друку. Памятайце, што па усім свеце Падпольная 
Царква нагадвае айсберг. Бальшь,ня яе схаваная, 
але дробная меншь1ня часта дзейнічае адкрьпа. 
На наступньrх старонках я падам кароткія звесткі 
пра некаторь1я слаунь1я чь1нь1, здзейснень1я ёю у 
ХХ стагоддзі. 
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Вяршь1ня айсбергу 

7 лістапада 1966 г. у Сухумі на Кауказе Пад
польная Царква наладзіла вялікі сход пад адкрь1-
ть1м небам . На сход прь1ехала багата вернікау з 
іншь1х гарадоу. Пасля запрашзння да алтара сорак 
сем маладь1х людзей прь1нялі Хрь1ста і бь1лі ад
разу ахрь1шчань1я проста у Чорнь1м Морь1, як у 
біблійнь1я чась1. Пасля дзесяцігоддзяу камуність1ч
нае дь1ктатурь1, не маючь1 ні Бібліяу, ні іншь1х хрь1-
сціянскіх кніг, ні семінарь1яу, святарь1 Падпольнае 
Царквь1 не могуць бьщь вучонь1мі багасловамі. Але 
ж не бь1у ім і дь1якан Піліп. Але еунух, з якім ён 
гутарь1у амаль гадзіну, запь1тау яго: «Вось вада; 
што ж перашкаджае мне ахрь1сціцца? І сказау Піліп: 
Калі веруеш з усяго сзрца, дь1к можна.( ... ) І зь1йшлі 
абодва у ваду, Ліліп з еунухам, і ахрь1сціу яго» 
(Дз. 8:36-38). У Чорнь1м Морь1 досьщь вадь�, і 
Падпольная Царква аднавіла звь1чаі біблійнага 
часу. «Учительская газета» ад 23 жніуня 1966 г. 
паведаміла, што на вуліцах Растова-на-Доне бап
ть1сть1 вь1йшлі на дзманстраць1ю, адмауляючь1ся 
зарзгістраваць сваю абшчь1ну і падпарадкоувацца 
так звань1м «кіраунікам», прь1значань1м камуніста
мі. Падзея адбь1лася першага мая. Як Ісус чь1ніу 
цудь1 у суботу, кідаючь1 вь1клік сваім апанентам
фарь1сеям, так і Падпольная Царква часам абірае 
камуність1чнь1я свять1, каб кінуць вь1клік камуні
сть1чнь1м законам. Першага мая камуність1 зау
сёдь1 ладзяць вялікія дзманстраць1і, на якія вь1-
ганяюць усіх і кожнага. Але у гзть1 дзень на вуліць1 
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вь1йшла і другая вялікая сіла у Расеі - Падпольная 
Царква. Дзманстрантау сабралася паутарь1 ть1ся
чь1. Іх вяла любоу да Бога. Янь1 ведалі, што рь1зь1-
куюць свабодай і што у турме іх чакаюць голад і 
катаванні. Кожнь1 вернік у Расеі ведау «Сакрзтнае 
паведамленне», вь1пушчанае хрь1сціянамі-еванге
лістамі з Барнаулу, дзе апісвалася, як сястра Хмара 
з вёскі Кулунда атрь1мала вестку, што яе муж памёр 
у турме. Яна засталася удавою з чать1рма маль1мі 
дзецьмі на руках. Атрь1маушь1 мужава цела, яна 
убачь1ла у яго на руках слядь1 кайданкау. Рукі, 
пальць1 і ступні страшна абгарзлі. На жь1ваце бь1лі 
слядь1 ад нажа. Правая нага распухла. На абедзь
вюх нагах бь1лі слядь1 збіцця. Усё цела бь1ло зра
нена. Кожнь1, вернік, які вь1йшау на дзманстраць1ю 
у Растове-на-Доне, ведау, што і з ім мажа бьщь 
гзтак. Але гзта іх не спь1ніла. Ведалі янь1, прауда, 
і тое, што на пахаванне гзтага мучаніка, які аддау 
жьщцё за Хрь1ста усяго праз трь1 месяць1 пасля 
свайго навярнення, прь1йшло мноства вернікау з 
плакатамі: «Бо для мяне жьщцё - Хрь1стос, і 

смерць - набь1так» (Флп. 1 :21 ). «Не бойцеся ть1х, 

што забіваюць цела, а душь1 не могуць забіць» 

(Мц. 10:28). «Убачь1у я пад ахвярнікам душь1 за
біть1х за слова Божае» (Адкр. 6:9). Прь1клад гзтага 
мучаніка натхніу растоускіх хрь1сціянау. Янь1 са
браліся каля малага дамка. Людзі бь1лі паусюль -
некаторь1я на суседніх дахах, іншь1я на дрзвах, як 
евангельскі Закхей. Каля сарака чалавек навярну
ліся да Хрь1ста, збольшага гзта бь1ла моладзь, а 
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23 з іх бь1лі дагзтуль камсамольцамі! Хрь1сціяне 
прайшлі цераз увесь горад аж да берагу Дону, дзе 
нованавернуть1х ахрь1сцілі. Міліць1я атачь1ла вер
нікау на беразе, каб арь1штаваць завадатарау. (Усіх 
паутарь1 ть1сячь1 арь1штаваць бь1ло немагчь1ма!) 
Вернікі адразу упалі на калені і у палкай малітве 
прасілі Бога абараніць Свой народ і дазволіць ім 
правесці сённяшнюю службу. Тадь1 брать� і сёстрь1 
пасталі плячо у плячо вакол братоу, якія вялі служ
бу, каб не пусціць міліць1ю арь1штаваць іх ... 
«Учительская газета» паведаміла, што «нелегаль
ная» бапть1сцкая арганізаць1я у Растове мела пад
польную друкарню. (У Расеі бапть1стамі назь1ваюць 
і евангелістау, і пяцідзесятнікау). Гзть1я падпольнь1я 

вь�данні заклікалі моладзь стаяць за веру і прасілі 

хрь1сціян-бацькоу рабіць вельмі слушную, на маю 

думку, рзч: «вадзіце дзяцей на пахаванні, каб янь1 

зразумелі, што няма сзнсу займацца часовь1м ... ». 

Бацькоу заахвочвалі даваць дзецям хрь1сціянскую 

адукаць1ю як супрацьяддзе ад атзізму, якім іх атруч

ваюць у камуність1чнь1х школах. дутар арть1кулу у 

«Учительской газете» задавауся пь1таннем: «Чаму 

так нясмела, а часам няумела умешваюцца школа, 
настаунікі у жьщцё, побь1т ть1х сем'яу, дзе дурма
няць, калечаць дзяцей?» Тая ж газета распавяда

ла, што бь1ло на судзе над падпольнь1мі працау
нікамі, якія таемна ахрь1сціліся: «У судзе у якасці 
сведак [янь1] паводзілі сябе азлоблена і фанать1ч

на. ( ... ) На судовае паседжанне прь1ходзілі і не

каторь1я дзяучать1, якія з захапленнем глядзелі на 
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абаронцау і непрь1язна пазіралі на атзість1чна на
строеную публіку». Вернікі Падпольнае Царквь1 
пайшлі на рь1зь1ку збіцця і турмь1, заклікаушь1 да 
свабодь1 перад будь1нкам ЦК КПСС. Мь1 маем да
кумент, перададзень1 на Захад тайнь1мі шляхамі. 
Е:н паходзіць з «нелегальнае» Радь� Цзрквау 
Евангельскіх хрь1сціян-бапть1стау Савецкага Саюзу 
(у процілегласць падкантрольнай камуністам 
«Усесаюзнай Радзе Евангельскіх хрь1сціян-бапть1-
стау» на чале са здраднікам Каравь1м (Карев}, што 
усхваляу гуманнасць арганізатарау масавь1х за
бойствау хрь1сціян і «свабоду», якая пануе у СССР). 
У дакуменце паведамляецца пра яшчз адну гера
ічную дзманстраць1ю, гзть1м разам у самой Маскве. 
Вось яго пачатак: «Пільнае паведамленне. 
Умілавань1я Брать� і Сёстрь1, ласка вам і мір ад 
Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрь1ста. Спяшаемся 
паведаміць вам, што дзлегать1 цзрквау Евангельскіх 
хрь1сціян-бапть1стау, лікам 500, якія прь1ехалі у 
Маскву 16 мая 1966 г. дзеля звароту у цзнтральнь1я 
органь1 уладь1, прь1йшлі да будь1нку ЦК КПСС з 
просьбаю, каб іх прь1нялі і вь1слухалі. Мь1 падалі 
просьбу на імя Генеральнага Сакратара Брзжнева». 
Далей паведамляецца , што пяцьсот чалавек цзль1 
дзень прастаялі перад будь1нкам. Гзта бь1ла першая 
у Маскве публічная дзманстраць1я супроць каму
нізму. І яе правяла дзлегаць1я Падпольнае Царквь1. 
Пад канец дня янь1 перадалі на імя Брзжнева 
другую петьщь1ю, у якой скардзіліся, што нейкі 
«таварь1ш» Строганау адмовіуся перадаць іх прось-
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бу Брзжневу і пагражау ім. Пяцьсот дзлегатау 
засталіся на вуліць1 на усю ноч, хоць ліу дождж. 
Нягледзячь1 на лаянку і бруд з-пад колау машь1н, 
якія праязджалі пауз іх, янь, дастаялі перад ЦК 
КПСС аж да ранку! Наступнага дня ім прапана
валі увайсці у будь1нак і сустрзцца з нейкімі дроб
нь1мі чь,ноунікамі. Але «ведаючь,. што вернікау, 
якія прь1ходзілі да уладау, часта збівалі, калі янь1 
заходзілі у будь1нак, дзе не бь1ло сведкау, янь1 
аднадушна адмовіліся і працягвалі чакаць прь1ёму 
у Брзжнева». Тадь1 адбь1лося непазбежнае. А га
дзіне 13:45 пад'ехала дваццаць восем аутобусау 
і пачалася жорсткая расправа над вернікамі. «Мь1 
сталі у кола і, трь1маючь1ся за рукі, запяялі гімн 

«Найлепшь1я дні нашага жьщця - дні, калі мь1 
можам несці крь1ж». Гзбзшнікі пачалі біць нас, 

маладь1х і старь1х. Янь1 вьщягвалі людзей з шзра

гау і білі па тварь1 і галаве, а поть,м кідалі аб 

асфальт. Некаторь1х братоу янь1 цягнулі у аутобус 

за валась,. Ть1х, хто спрабавау уцячь1, білі да стра

ть, прьпомнасці. Напхаушь1 аутобусь, вернікамі, 

паліць1я павезла іх невядома кудь1. З гзбзшнь1х 
аутобусау бь1лі чуваць спевь1 нашь1х братоу і сё
страу. Усё гзта адбь1валася на вачах у мноства 

людзей». Поть1м бь1у здзейснень1 не менш прь1-
гожь1 чь,н. Пасля таго, як пяцьсот чалавек бь1лі 

арь1штавань1я і напзуна катавань1я, брать, Г. Вінс 
і Хорау, сапрауднь1я пасть1рь1 статку Хрь1стовага, 

асмеліліся прь1йсці у той жа ЦК КПСС - падобна 

як Ісус пасля арь1шту Яна Хрь1сціцеля пачау сваю 
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публічную пропаведзь на ть1м жа месць1 і ть1мі ж 
словамі, за якія пацярпеу Ян Хрь1сціцель: «Па
кайцеся, бо наблізілася царства нябеснае» 
(Мц. 4:17). Вінс і Хорау запьпалі, дзе цяпер арь1-
штавань1я дзлегать1, і запатрабавалі іх вь1зваліць. 
Двое гзть1х адважнь1х братоу папросту прапалі. 
Пазней прь1йшла вестка, што іх пасадзілі у 
Лефортава. Ці баяліся за сябе гзть1я хрь1сціяне з 
Падпольнае Царквь1? Не! Адразу пасля падзеяу 
іх брать� зноу паставілі на карту сваю свабоду, 
апублікаваушь1 маніфест, які ляжьщь зараз перад 
намі і у якім вь1кладаюцца апісань1я вь1шзй падзеі. 
У ім прь1гадваюцца словь1 Бібліі: «Бо вам дадзена 
дзеля Хрь1ста ня толькі верьщь у Яго, але і мучьщ
ца за Яго» (Флп. 1: 29). Маніфест намауляе братоу, 
«каб ніхто не пахіснууся у смутках гзть1х: бо вь1 
самі ведаеце, што на гзта мь1 пастаулень1» 
(1 Фес. 3:3). �н ць1туе Пасланне да Габраяу (12:2), 
заклікаючь1 вернікау пазіраць «на пачь1нальніка і 
завяршьщеля верь1, Ісуса, Які замест радасці, што 
бь1ла перад ім, перацярпеу крь1ж, ня дбаючь1 аб 
сорам». Падпольная Царква адкрьпа пауставала 
супроць атзість1чнага атручвання моладзі у Растове, 
у Маскве і па усёй Расеі. Яна змагалася супроць 
камуність1чнае атруть1 і здрадлівь1х лідзрау афі
ць1йнае царквь1, пра якіх у аднь1м з тайнь1х мані
фестау пісалася: «У нашь1 дні Сатана дь1ктуе, а 
«царква» прь1мае пастановь1, супярзчнь1я з Божь1мі 
прь1казаннямі» (пададзена у газеце «Правда 
Украіни» ад4 кастрь1чніка 1966 г.). «Правда Востока» 
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апублікавала справаздачу з суду над братамі 
Аляксеем Няверавь,м, Барь,сам Гармашовь,м і 
Аксёнам Зубавь,м, якія арганізоувалі групавь,я 
праслухоуванні евангельскіх перадач з Амерьtкі. 

Янь, запісвалі перадачь, на магнітафон і пускалі 
запісь, па руках. Іх абвінавацілі і у ть,м, што пад 
вь,глядам «зкскурсіяу» і «гурткоу мастацкай сама
дзейнасці» янь, наладжвалі тайнь,я евангельскія 
сходь,. Вось жа, Падпольная Царква працуе акурат 
як першь,я хрь,сціяне у рь,мскіх катакомбах. 
«Советская Молдавия» ад 15 верасня 1966 г. пі
сала, што Падпольная Царква друкавала брашурьt 
на ратапрь,нце. Яе вернікі збіраліся у грамадскіх 
месцах, хоць гзта забаронена законам, і, ходзячь, 

з месца на месца, сведчь,лі аб Хрь,сце. Тая ж га

зета паведамляе, як у цягніку «Рзні-Кішьtнёу» трое 

хлопчь,кау і чать1рь1 дзяучь,нкі спявалі хрь1сціянскі 

гімн «Аддамо нашу юнасць Хрьtсту». Рзпарцёр 

абурауся, што вернікі прапаведуюць «на вуліцах, 

на вакзалах, у цягніках, аутобусах і нават у дзяр

жаунь,х установах». І гзта таксама праца Падпольнае 

Царквь,. Калі на судзе над гзть,мі хрь1сціянамі бьtу 

абвешчань, прь1суд за публічнае спяванне хрь,сці
янскіх гімнау, асуджань,я укленчь,лі і сказалі: 

«Адаемся у рукі Божь,я. Дзякуем Табе, Божа, што 
Ть, дазволіу нам пацярпець за веру». І прь1сутнь1я, 
на чале з «фанать,кам» Маданам, заспявалі у залі 
суду той самь, гімн, за які іх братоу толькі што асу
дзілі на турму і пакуть,. Першага мая хрь,сціяне 
вёсак Копчаг і Захараука, дзе не бь1ло цзрквау, 
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праводзілі патаемную службу у лесе. Пад вь1глядам 
дзён нараджзння янь1 ладзілі сходь�. (Шмат якія 
хрь1сціянскія сем'і з чать1рох-пяці чалавек адзна
чалі штогод да трьщцаці пяці «дзён нараджзння», 
якімі прь1крь1валіся тайнь1я сходь�). Ні турма, ні 
катаванні не пужаюць хрь1сціянау з Падпольнае 
Царквь1. Як і у першь1х хрь1сціян, пярзследь1 толь
кі пагль1бляюць іх адданасць. «Правда Украіни» 
ад 4 кастрь1чніка 1966 г. пісала пра брата Пракоф'е
ва - аднаго з лідзрау расейскае Падпольнае 
Царквь1 - што ён ужо тройчь1 сядзеу у турме, але 
як толькі яго вь1пускалі, ён зноу пачь1нау арганізоу
ваць патаемнь1я нядзельнь1я школкі і яго зноу 
арь1штоувалі. У падпольнь1м маніфесце ён пісау: 
«Падпарадкоуваючь1ся чалавечь1м пастановам, 
афіць1йная царква пазбавіла сябе Божае ласкі». І 
калі вь1 чуеце пра брата, якога пасадзілі у турму у 
паняволенай краіне, не трзба уяуляць сабе турму 
заходняга ть1пу. Тут турма азначае голад, катаван
ні і прамь1уку мазгоу. Часопіс «Наука и религию> 
№ 9 за 1966 г. паведамляу, што хрь1сціяне распау
сюджваюць евангельскую літаратуру пад воклад
кай часопісу «Огонёк» - вь1дання накшталт «Lоок» 
альба «Time». Янь1 ж раздавалі кнігі, дзе пад вок
ладкай ад рамана Льва Талстога «Анна Каренина» 
хаваліся біблійнь1я тзксть1. Да таго ж, вернікі прь1-
людна спявалі хрь1сціянскія песні. На мать1у 
«Інтзрнаць1яналу» янь1 спявалі хвалу Хрь1сту 
(«Казахстанская правда», ЗО чзрвеня 1966 г.). У 
тайнь1м лісце, складзень1м у Кулундзе (Сібір), хрь�-
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сціяне цвердзяць, што афіць1йнае «бапть1сцкае» 
кірауніцтва «вь1нішчь1ла царкву і яе сапрауднь1х 
слуг, гзтаксама як першасвятарь1, кніжнікі і фарь1сеі 
вьщалі Ісуса Хрь1ста Пілату». Але верная Пад
польная Царква не здаецца! Нявеста Хрь1стова 
надалей служьщь свайму Жаніху. Самі камуність1 
прь1знаюць, што Падпольная Царква здабь1вае 
камуністау дзеля Хрь1ста. Гзта магчь1ма! «Бакинский 
рабочий» ад 27 красавіка 1966 г. надрукавау пера
хоплень1 камуність1чнь1мі уладамі ліст камсамолкі 
Тані Чугуновай, якая прь1йшла да Хрь1ста. «Дарагая 
цёця Надзя! Вітаю цябе любоую Госпада нашага 
Ісуса Хрь1ста. Цёця Надзя, як Ён мяне любіць! Мь1 
перад Ім нішто. Цёця Надзя, ть1, мабьщь, разуме
еш гзть1я словь�: «Любеце ворагау вашь1х, слауце 
праклінаючь1х вас, рабеце дабро ненавідзячь1м 
вас і малецеся за крь1удзячь1х вас і пераследуючь1х 
вас». Калі гзть1 л іст трапіу у рукі уладау, брат Пётр 
Сярзбранікау, які прь1вёу да Хрь1ста яе і багата 
іншь1х камсамольцау, бь1у пасаджань1 у турму. 
Камуність1чная газета падала урь1вак з ягонага 
казання: «Мь1 павіннь1 верьщь нашаму Збауцу, як 
першь1я хрь1сціяне. Для нас асноунь1 закон - Біблія. 
Акрамя яе, мь1 не прь1знаем нічога. Трзба спяшац
ца ратаваць людзей ад грзху, асабліва моладзь». 
Зазначь1ушь1, што савецкі закон забараняе рас
казваць моладзі пра Хрь,ста, ён дадау: «Адзінь1 
закон для нас - Біблія». Вось самь1 нармальнь1 
адказ у краіне, дзе пануе жорсткая бязбожная 
дь1ктатура. Далей камуність1чная газета апісвае 
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«дзікі» малюнак: «Хлопчь1кі і дзяучь1нкі пяюць 
духоунь1я гімнь1. Янь1 атрь1мліваюць рьпуальнь1 
хрост і захоуваюць здрадніцкі запавет «Любі сваіх 
ворагау»». Арть1кул паведамляе таксама, што 
багата хлопцау і дзяучат з камсамольскім білетам 
насамрзч хрь1сціяне! На заканчзнне ён кажа: 
«Наколькі ж бездапаможная, нудная і цёмная са
вецкая школа( ... ) калі пастарам удаецца вь1хоплі

ваць моладзь з-пад носу у яе абь1якавь1х вь1ха
вальнікау!» «Казахстанская прауда» ад ЗО чзрвеня 
1966 г. жахаецца, што найлепшь1 вучань у школе 
аказауся хрь1сціянінам! «Киргизская правда» ад 
17 студзеня 1966 г. ць1туе падпольную хрь1сціянскую 
улётку, звернутую да мацярок: «Злучь1м нашь1я 
намаганні і малітвь1, каб прь1свяціць Богу жьщцё 
нашь1х дзяцей ад самай каль1скі! ( ... ) Уратуем на
шь1х дзяцей ад свецкіх упль1вау!» Гзть1я намаган
ні аказаліся плённь1мі. Камуність1чнь1я газеть1 свед

чаць пра пашь1рзнне хрь1сціянства сярод моладзі! 

Чзлябінская газета апісвае, як камсамолка Ніна 

стала хрь1сціянкаю, наведаушь1 тайнь1 хрь1сціянскі 

сход. «Советская юстиция» № 9 за 1966 г. апісвае 

такі падпольнь1 сход. «Бь1ла поунач. Хаваючь1ся, 
баючь1ся уласнага ценю, людзі сь1ходзіліся з рознь1х 
бакоу. Брать� запоунілі цёмнь1 пакой з вельмі нізкай 

столлю. Іх сабралася столькі, што укленчьщь не 
бь1ло дзе. Ад духать1 святло у газніць1 пагасла. З 
тварау прь1сутнь1х збягау пот. На вуліць1 адзін са 
служак Божь1х вартавау ад міліцьrі». Ніна казала, 

што на такім сходзе яе прьrнялі з абдь1мкамі, цеп-
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ль1нёй і шчь1расцю. «У іх, як у мяне цяпер, бь1ла 
вялікая і прасветленая вера - вера у Бога. І=н бярз 
нас пад Сваю ахову. Няхай знаёмь1я камсамольць1 
прамінаюць мяне, не вітаючь1ся! Няхай глядзяць 
на мяне з пагардаю і кідаюць, як удар біча, 
«Бапть1стка!» Няхай! Янь1 мне не патрзбнь1я». І 
шмат іншь1х маладь1х камуністау пастанавілі, як 
яна, служьщь Хрь1сту да канца. «Казастанская 
правда» за 18 жніуня 1967 г. апісвала суд над 
братамі Класенам, Бондарам і Цялегінь1м. Які янь1 
атрь1малі прь1суд, не паведамляецца, але злачь1н
ства названа: янь1 навучалі дзяцей пра Хрь1ста. 
«Советская Киргизия» ад 15 чзрвеня 1967 скар
дзілася, што хрь1сціяне «прь1мушаюць вь1карь1-
стоуваць супроць іх адміністраць1йнь1я захадь1». 
Вось жа, нявіннь1я камуність1чнь1я уладь1, якіх упар
ть1я хрь1сціяне, не жадаючь, заставацца на волі, 
прь1мушаюць сябе арь1штоуваць, затрь1малі яшчз 
адну групу. Іх злачь1нства палягала у валоданні 
нелегальнай друкарняй з пятнаццацьма гектогра
фам і і шасцю пераплётнь1мі машь1намі, на якіх 
вь1пускалася хрь1сціянская літаратура «Правда» 
ад 21 лютага 1968 г. напісала пра вь1крьщцё ть1сяч 
жанчь1н і дзяучат, якія насілі «ахоунь1я паясь1» з 
атласнь1х і шауковь1х стужак з надрукавань1мі на 
іх псальмамі і малітвамі. Уладь1 правялі вь1шук і 
вь1явілі, што гзтую моду, якую не шкодзіла б пера
няць і на Захадзе, завёу хрь1сціянін Стасюк з 
Люберцау, міліць1янер. Газета паведаміла пра 
ягонь1 арь1шт. Адказь1, якія даюць перад камуніс-
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ть1чнь1м судом хрь1сціяне з Падпольнае Царквь1, 
натхняе Свять1 Дух. Адзін суддзя запь1тау: «Чаму 
вь1 зацягвалі людзей у вашую забароненую секту?» 
Сястра-хрь1сціянка адказала: «Нашая мзта - зда
бьщь увесь свет дзеля Хрь1ста». «Вашая вера 
анть1навуковая», кпіу суддзя на яшчз аднь1м пра
цзсе, на што абвінавачаная - дзеучь1на-студзнт

ка - адказала: «Вь1 лепш разбіраецеся у навуць1, 

чь1м Зйнштзйн? Чь1м Н'ютан? А янь1 верь1лі у Бога. 
Наш сусвет носіць імя Зйнштзйна. Мяне у інсть1-

туце вучь1лі, што ён назь1ваецца Зйнштзйнаускі 
сусвет. Зйнштзйн пісау: «Калі мь1 ачь1сцім юдаізм 
ад прарокау і хрь1сціянства, як яму навучау Ісус, 
ад усяго пазнейшага, мь1 атрь1маем рзлігію, якая 
мажа збавіць свет ад усіх саць1яльнь1х няшчасцяу. 
Свять1 абавязак кожнага чалавека - зрабіць усё, 
што у яго сілах, каб наблізіць трь1умф гзтае рзлігіі». 
А памятаеце нашага вялікага фізіёлага Паулава? 

Або у нашь1х кніжках не напісана, што ён бь1у 

хрь1сціянінам? Нават Маркс у прадмове да «Ка

піталу» пісау: «Хрь1сціянства, асабліва у яго пра

тзстанцкай форме, - ідзальная рзлігія для пера

робкі асобь1, знявечанае грзхам». І я таксама бь1ла 

знявечана грзхам. Маркс навучь1у мяне стаць 

хрь1сціянкаю і перарабіць сябе . Як вь1, марксість1, 

можаце судзіць мяне за гзта?» Суддзі, які пачуу 
гзта, адабрала мову. На такі ж закід аб анть1наву

ковасці рзлігіі адзін хрь1сціянін адказау перад судом: 

«Я думаю, грамадязнін суддзя, што вь1 не такі 

вялікі вучонь1, як Сімпсан, які адкрь1у хлараформ 
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і шмат іншь1х лекау. Але калі Сімпсана запь1талі, 
што ён лічьщь сваім найбольшь1м адкрьщцём, ён 
адказау: «Гзта не хлараформ. Маё найвялікшае 
адкрьщцё бь1ло тое, што я грзшнік і што я магу 
бьщь збавёнь1 Божаю ласкай». Жьщцё, самаа
хвярнасць, кроу, якую вернікі гатовь1 праліць за 
сваю веру- найвялікшь1 аргумент за хрь1сціянства, 
які прапануе Падпольная Царква. Вялікі афрь1кан
скі місіянер Альберт Швейцар назвау гзта «святою 
супольнасцю ть1х, хто нясе пячатку болю» - су
польнасцю, да якой належау і Ісус, «муж болесцяу». 
Падпольную Царкву яднае повязь любові да свай
го Збауць1. Тая ж повязь лучьщь вернікау у царкве 
міжсобку. Ніхто у свеце не у сілах іх адолець . У 
лісце, таемна перададзень1м за мяжу, Падпольная 
Царква піша: «Мь1 молімся не аб ть1м, каб стаць 
лепшь1мі хрь1сціянамі, а аб ть1м, каб стаць ть1мі 
адзінь1мі хрь1сціянамі, якімі Бог хоча нас бачьщь: 
хрь1сціянамі, падобнь1мі да Хрь1ста, гзта значьщь 
хрь1сціянамі, якія з гатоунасцю нясуць крь1ж дзеля 
славь1 Божае». Са змяінай мудрасцю, як вучь1у 

Хрь1стос, хрь1сціяне заусёдь1 адмауляліся назваць 
на судзе сваіх лідзрау. «Правда Востока» ад 
15 снежня 1966 г. пісала, як падсудная Марь1я 
Шаучук адказала на пьпанне, хто прь1вёу яе да 
Хрь1ста: «Бог прь1вёу мяне у Ягоную грамаду». 
Іншая верніца на пь1танне «Хто ваш кіраунік?» 
адказала: «У няс няма кірауніка сярод людзей». 
Калі у хрь1сціянскіх дзяцей пь1таліся: «Хто навучь1у 
вас вь1йсці з піянерау і зняць чь1рвонь1 гальштук?» -
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янь1 адказвалі: «Мь1 самі гзта зрабілі. Нас ніхто не 
вучь1у». Хоць дзе-нідзе «вяршь1ня айсбергу» па
казваецца на паверхні, у іншь1х месцах хрь1сціяне 
практь1кавалі самахрост, каб іх лідзрау не арь1шта
валі. Часам хрост адбь1ваецца у рацз, прь1чь1м 
абодва удзельнікі абраду прь1ходзяць пад маскамі, 
каб іх нельга бь1ло пазнаць на фатаздь1мках. «Учи
тельская газета» ад ЗО студзеня 1964 г. пісала пра 
лекць1ю навуковага атзізму у вёсць1 Вароніна Со
нечнагорскага раёну Маскоускае вобласці. Як толь
кі лектар скончь1у, «пась1паліся пь1танні. Прь1чь1м 
асабліва шчь1равалі распаусюднікі рзлігійнь1х по
глядау». На гзть1я пь1танні лектару не бь1ло чаго 
адказаць. Хрь1сціяне пьпаліся: «Чь1м адрозніва
юцца запаведзі царквь1 ад прь1нць1пау камуність1ч
нае маралі?( ... ) Бо і царква ж кажа: «Не забі», «не 
украдзі», «узлюбі бліжняга», і у маральнь1м кодзк
се таксама сказана: «Чалавек чалавеку друг, та

варь1ш і брат». Так хрь1сціяне паказалі лектару, 

што усе гзть1я прь1нць1пь1 паходзяць з Бібліі, з якой 

змагаюцца камуність1. Лектар збянтзжь1уся, і лек

ць1я скончь1лася перамогаю вернікау! 

Пярзслед Падпольнае Царквь1 расце 

У некаторь1х бь1ль1х савецкіх рзспубліках хрь1-
сціян пераследуюць аж дагзтуль. Па усім свеце у 
паняволень1х країнах хрь1сціяне Падпольнае Царквь1 
пакутуюць сёння больщ чь1м калі раней. Колькасць 
хрь1сціян, замучань1х у 1997 г., ацзньваецца у 
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160000 чалавек. Хрь1сціянам крояць сзрца весткі 
аб прь1гнёце габраяу у камуність1чнь1х країнах. Але 
асноуная мішзнь пярзследу там - Падпольная 
Царква. Шмат гадоу назад савецкі друк паведам
ляу пра хвалю масавь1х арь1штау і судоу. У аднь1м 
месць1 восемдзесят два чалавекі хрь1сціян бь1ло 
пасаджана у вар'яцкі дом. Дваццаць чать1рь1 з іх 
праз лічань1я дні памерлі ад «працяглай малітвь1»! 
З якой гзта парь1 малітва забівае? Уявіце сабе, 
праз што янь1 прайшлі! А калі бацькоу ловяць 
на ть1м, што янь1 расказвалі дзецям пра Хрь1ста, 
дзяцей забіраюць у іх назаусёдь1 - не дазваляючь1 
наведваць іх. У камуність1чную зру Савецкі Саюз 
падпісау дзклараць1ю МН «супроць дь1скрь1мі
наць1і у адукаць1йнай сферь1», якая патрабавала: 
«Бацькі павіннь1 мець права забяспечьщь рзлігійнае 
і маральнае вь1хаванне дзяцей згодна з уласнь1мі 
перакананнямі». У аднь1м з арть1кулау здраднік 
Карау, які узначальвау афіць1йную Усесаюзную 
Раду Евангельскіх хрь1сціян-бапть1стау, сцвярджау, 
што гзтае права бь1ло у Расеі рзальнь1м - і дурні 
яму верь1лі! Цяпер паслухайма, што піша савецкі 
друк. 4 чзрвеня 1963 г. «Советская Россия» апа
вядала, як у бапть1сткі Макрь1нкавай адабралі яе 
шасцёх дзяцей, бо яна вучь1ла іх хрь1сціянскай верь1 
і забараняла насіць піянерскі гальштук. Пачуушь1 
прь1суд, яна сказала толькі: «Я цярплю за веру». 
І яе прь1мусілі плаціць за утрь1манне дзяцей, якіх 
забралі ад яе, каб труціць атзізмам. Хрь1сціянскія 
матулі, задумайцеся пра яе пакуть1! Апостал Павел 
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казау: «Усё памагае на дабро» (Рь1м. 8:28). Я бачь1у 
дзяцей, вь1гадавань1х хрь1сціянамі, якіх забралі ад 
бацькоу і паслалі у камуність1чнь1я школь�. Веру, 

якую янь1 засвоілі удома, не удалося атруціць 
атзізмам, яна шь1рь1лася на іншь1х дзяцей! Біблія 
кажа: «хто любіць сь1на ці дачку балей за Мяне, 
не варт Мяне» (Мц. 10:37). Гзть1я словь1 маюць 
адмь1словь1 сзнс у забрань1х краінах. Паспрабуйце 
пражьщь ть1дзень, не бачь1ушь1 сваіх дзяцей! І вь1 
пазнаеце пакуть1 нашь1х братоу у паняволень1х 
краінах. Згодна з газетай «Знамя юности» (29 са
кавіка 1967) Вячаслава Сь1ча забралі ад маці толькі 
таму, што яна трь1мала яго у страху Божь1м. У сп-ні 
Забавінай з Хабарауску забралі сірату-унучку Таню, 
бо тая давала ёй «вь1чварнае» [хрь1сціянскае] 
вь1хаванне» ( «Советская Россия» 1 З студзеня 
1968 г. ). Пазбауленне хрь1сціян бацькоускіх правоу 
працягваецца у паняволень1х краінах аж дагзтуль. 

Казаць толькі аб пратзстанцкай падпольнай Царкве 

бь1ло б няшчь1ра. Праваслаунь1я у Расеі цалкам 

змяніліся. Мільёнь1 іх прайшлі праз турмь1, дзе 

у іх не бь1ло ні пацерак, ні распяццяу, ні ікон, ні 

свечак. Свецкіх трь1малі у турмах без штатнага 

святара. У святароу-вязняу не бь1ло ні рь1зау, ні 
хлеба і віна для літургіі, ні міра, ні малітаунікау. І 

янь1 агледзеліся, што можна абь1йсціся і без усяго 
гзтага, звяртаючь1ся з малітвай наупрост да Бога. 
Янь1 маліліся, і Бог пась1лау ім Духа Святога. Сярод 
расейскіх праваслаунь1х пад камуністамі адбь1лося 
сапрауднае духоунае абуджзнне, вельмі падобнае 
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да таго, якое зазналі першь1я хрь1сціяне. У Расеі, як 
і у країнах савецкага блоку, існавала праваслаунае 
падполле, якое насіла евангелічнь1, фундамен
тальнь1 характар і бь1ло вельмі блізкае да Бога. 
Яно захавала, і то у сілу прь1вь1чкі, вельмі мала з 
праваслаунага рь1туалу. Гзтае праваслаунае пад
полле таксама дало сваіх мучанікау. Хто скажа, 
што сталася са старь1м архіяпіскапам Калужскім 
Ермагенам? �н асмеліуся пратзставаць супроць 
здрадніцкага супрацоуніцтва паміж Патрь1ярхіяй і 
бязбожнь1м камуність1чнь1м урадам. Усе семдзесят 
гадоу камуність1чнага панавання, аж да распаду 
Савецкага Саюзу напачатку 1990-х гг., расейскі 
друк бь1у повен сведчанняу пра усё новь1я пера
могі Падпольнае Царквь1. Яна прайшла праз не
вь1моунь1я цяжкасці, але захавала веру - і нават 
вь1расла! Мь1 у Румь1ніі сеялі семя Божага слова, 
таемна працуючь1 у расейскай армії. Так рабілі і 
іншь1я у Расеі і іншь1х країнах, захоплень1х расей
цамі. Гзтае семя прь1несла багать� плён. Здабьщь 
дзеля Хрь1ста можна і камуність1чную Азію, і іншь1я 
забрань1я краінь1. Хрь1сціянамі могуць стаць і на
шь1я праціунікі, і ть1я, каго янь1 уціскаюць, - калі 
толькі мь1 дапаможам. Доказ маёй слушнасці у ть1м, 
што Падпольная Царква квітнела пад камунізмам 
у Савецкім Саюзе, квітнее у камуність1чнай Азії і 
расце сёння на Сярзднім Усходзе. Каб паказаць ха
раство нашь1х братоу-хрь1сціян у жахлівь1х умовах, 
я падам некалькі лістоу ад расейскае дзеучь1нкі, з 
якіх апошнія два напісань1я з турмь1. 

126 



Як камсамолка знайшла Хрь1ста 

Ніжзй падаюцца трь1 лість1 хрь1сціянкі Марь1і, 
якая прь1вяла да Хрь1ста камсамолку Вару. 

Першь1 піст 

... Я усё яшчз жь1ву тут. Мяне усе любяць, і ся род 
іх адна камсамолка, Вара. Яна нядауна сказала 
мне: «Не разумею, што ть1 за чалавек - усе цябе 
зневажаюць, а ть1 усіх любіш». Я адказала, што 
Бог вучьщь нас любіць усіх, не толькі сяброу, а і 
ворагау. Раней гзтая дзеучь1нка рабіла мне многа 
зла, але я малілася за яе асабліва старанна. Калі 
яна запь1тала мяне, ці магу я палюбіць і яе, я абня
ла яе, і мь1 абедзьве заплакалі. Цяпер мь1 молімся 
разам. Калі ласка, памаліцеся за яе. Калі чуеш, як 
людзі уголас адмауляюць Бога, можа здацца, што 
янь1 сапраудь1 так думаюць. Але жьщцё паказвае, 
што шмат хто з іх, кленучь1 Бога вуснамі, мае у 

сзрць1 вялікую тугу па Ім. І тадь1 чуваць стогн іхнь1х 
сзрцау ... Янь1 нечага шукаюць і прь1крь1ваюць бяз

божжам сваю унутраную паражнечу. Ваша сястра 

у Хрь1сце, Марь1я. 

Другіліст 

У папярзднім лісце я пісала вам пра дзеучь1н

ку-атзістку Вару. Цяпер спяшаюся расказаць вам, 
мае дарагія, пра нашую вялікую радасць: Вара 
прь1няла Хрь1ста як свайго асабістага Збауцу, і 
цяпер адкрь1та сведчьщь пра гзта усім. Уверь1ушь1 
у Хрь1ста і пазнаушь1 радасць збавення, яна усё ж 
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чулася ніякава, бо раней паусюль казала, што Бога 
няма. Цяпер яна пастанавіла загладзіць сваю віну. 
Мь, пайшлі з ёю разам на сход бязбожнікау. Я ёй 
раіла стрь1млівацца, але дарма. Яна мяне не па
слухала. Калі адспявалі камуність1чнь1 гімн (Вара 
яго не спявала), яна папрасіла слова, вь1йшла 
наперад і смела, з вялікім пачуццём пачала казаць 
пра Хрь1ста як свайго Збауцу і прасіла ранейшь1х 
таварь1шау дараваць ёй, што яна, духоуна сля
пая, не бачь1ла дагзтуль, што сама ідзе да згубь1 
і вядзе за сабою іншь1х. Яна заклікала усіх кінуць 
шлях граху і прь,йсці да Хрь,ста. Усе маучалі, ніхто 
яе не перапь1ніу. На заканчзнне яна праспявала 
сваім прь1гожь1м голасам хрь1сціянскі гімн «Я не 
саромлюся абвяшчаць памерлага Хрь1ста, Яго 
загадь1 бараніць і моц Ягонага крь,жа». А поть1м ... 

поть,м нашу Вару павялі ... Сёння дзевятага мая. 
Мь1 нічога пра яе не ведаем. Але Бог мае сілу, каб 

яе зберагчь1. Маліцеся за яе! Ваша Марь1я. 

Трзціліст 

Учора, другога жніуня, я гутарь1ла у турме з 
нашай дарагой Вараю. Мне сзрца крь1вёй аблі
ваецца, як падумаю пра яе. Яна ж яшчз зусім 
дзіця, ёй усяго 18, і як верніца Божая яна таксама 
духоунае немауля. Але яна любіць Госпада усім 
сзрцам, хоць і адразу узь1йшла на цярність1 шлях. 
Небарака галадае, а нашь1 перадачь1 да яе не да
ходзяць. Учора яна стаяла перада мною схуднелая, 
бледная, збітая. Толькі вочь, ззялі мірам Божь,м і 
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незямною радасцю. Так, дарагія мае, ть1я, хто не 
зазнау цудоунага Божага міру, гзтага не зразумее ... 
Але якія ж шчаслівь1я ть1я, хто мае гзть1 мір ... Іх не 
спь1няць ніякія пакуть1. Я запьпала праз жалезнь1я 
крать1: «Вара, ть1 не шкадуеш аб ть1м, што зрабі
ла?» «Не, - адказала яна, - калі мяне вь1пусцяць, 
я зноу буду казаць пра вялікую любоу Хрь1ста. 
Не думай, што я пакутую. Я вельмі рада, што Бог 
так мяне любіць і дае мне радасць цярпець у імя 
Яго». Калі ласка, маліцеся за яе. Яе, напзуна, 
сашлюць у Сібір. У яе забралі адзежу і усе рзчь1. 
Яна засталася у чь1м стаіць. У яе няма сваякоу, і 
трзба сабраць самае неабходнае. Я адклала ть1я 
грошь1, што вь1 мне пераслалі, і калі Вару будуць 
вь1сь1лаць, перадам ёй. Веру, што Бог умацуе яе і 
дапаможа вь1трь1ваць у будучь1ні. Захавай яе Божа! 
Ваша Марь1я. 

Чацвёрть1 піст 

Дарагая Марь1я, нарзшце я магу табе напісаць. 
Нас прь1везлі у лагер [ ... ]. Гзта за дзесяць кіламет
рау ад гораду. Наша жьщцё я не магу апісаць, ть1 
ведаещ чаму. Толькі трохі пра сябе. Дзякуй Богу, І::н 
дау мне здароуе і я магу працаваць. Мь1 з сястрой 
Х працуем у майстзрні на станках. Праца цяжкая, 
і у сястрь1 Х здае здароуе. Я мушу рабіць за нас 
абедзьвюх. Сканчаю сваё і дапамагаю сястрь1. 
Робім па 12-13 гадзін штодзень. Кормяць кепска, 
як і у вас. Але я не пра гзта хацела напісаць табе. 
Маё сзрца любіць Бога і дзякуе Яму, што І::н па-
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казау мне праз Цябе шлях да збавення. На гзть,м 
шляху маё жьщцё мае мзту, і я ведаю, кудь, іду і за 
што цярплю. Мне хочацца расказваць кожнаму пра 
вялікую радасць збавення, якую я нашу у сзрць,. 
Хто можа разлучьщь нас з любоую Бога у Хрь,сце? 
Нішто і ніхто. Ні турма, ні пакуть,. Цярпенні, якія Бог 
нам пась,лае, толькі умацоуваюць нас у верь, у Яго. 
Маё сзрца перапоунена Божаю ласкай. На праць, 
мяне ганяць і даюць цяжзйшь,я заданні, але я не 
магу маучаць і усім кажу пра тое, што Бог зрабіу 
для мяне. �н ператварь1у мяне у новага чалавека, 
новае стварзнне, адвёу ад шляху згубь,. Ці ж магу 
я маучаць пасля гзтага? Не, ніколі! Пакуль вуснь, 
могуць прамауляць, я буду сведчьщь кожнаму пра 
Яго вялікую любоу. Па дарозе у лагер мь, спать,
калі багата братоу і сёстрау у Хрь1сце. Як хораша, 
упершь1ню пабачь1ушь1 брата або сястру, адчуваць 
праз Свять, Дух, што мь, дзеці Божь,я. Гаварьщь 
няма патрзбь1. Іх пазнаеш з першага позірку. Калі 
мь, ехалі у лагер, на адной станць1і падь1йшла 
жанчь1на, дала нам ежь1 і сказала толькі два словь,: 
«Жь1ве Бог». У першь, вечар у лагерь, нас павялі у 
баракі-зямлянкі. Мь1 прь1віталіся: «Мір вам!», і, на 
нашую вялікую радасць, з усіх куткоу раздалося: 
«Прь1маем з мірам!» Мь, адразу адчулі сябе нібь1та 
у сям'і. І гзта так і ёсць. Больш за палеву вязняу 
вераць у Бога. Сярод нас ёсць вьщатнь1я спевакі 
і знауць, Евангелля. Увечарь,, калі усе збіраюцца 
пасля цяжкое праць,, як жа хораша правесці хоць 
хвілінку разам у малітве ля ног нашага Збауць,. 
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З Хрь1стом усюдь1 свабода. Я вь1вучь1ла тут багата 
прь1гожь1х спевау, і Бог штодзень дае мне яшчз 
больш Свайго Слова. Мой дзевятнаццать1 дзень 
нараджзння я упершь1ню святкавала як дзень на
раджзння для Хрь1ста. Я ніколі не забуду гзтага 
цудоунага дня! Мь1 цзль1 дзень мусілі працаваць, 
але некаторь1м з нашь1х братоу удалося прабрацца 
на рзчку паблізу. Там янь1 прабілі паланку і пад
рь1хтавалі месца, дзе уночь1 - згодна са Словам 
Божь1м - сямёра братоу і я атрь1малі хрост. Якая 
я цяпер шчаслівая і як мне хочацца, каб і ть1, 
Марь1я, бь1ла са мной, каб я магла сваёй любоую 
хоць трошкі загладзіць тое зло, што я табе раней 
рабіла. Але Бог ставіць кожнага з нас на Сваё 
месца, і мь1 мусім моцна стаяць там, дзе Бог нас 
паставіу. Прь1вітай усю сям'ю дзяцей Божь1х. Бог 
дабрасловіць вашую супольную працу, як �н да
браславіу мяне. Перачьпай пасланне да Габраяу 
12:1-3. Усе нашь1я сёстрь1 і брать� вітаюць цябе 
і усе радь�, што твая вера у Бога такая моцная і 
што ть1 няспь1нна славіш Яго у сваіх цярпеннях. 
Калі будзеш пісаць да іншь1х, перадай ім нашь1я 
віншаванні. Твая Вара. 

Пять,ліст 

Дарагая Марь1я, нарзшце я знайшла магчь1-
масць напісаць табе пару радкоу. З ласкі Божае мь1 
з сястрою Х здаровь1я і добра чуемся. Цяпер мь1 у 
[ ... ]. Дзякуй за твой матчь1н клопат пра мяне. Мь1 
атрь1малі усё, што вь1 нам падрь1хтавалі. Дзякую за 
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самае каштоунае - за Біблію. Дзякуй усім. Як будзеш 

ім пісаць, перадай ад мяне прь1вітанне і падзяку за 
усё, што янь1 для нас зрабілі. Ад ть1х дат, як Бог ад

крь1у мне гль1бокую таямніцу Сваёй святой любові, 
я лічу сябе найшчаслівейшай у свеце. Пярзследь1, 
якія я мусіла вь1несці, я лічу асабліваю ласкай. Я 
рада, што Бог дау мне з першь1х дзён маёй верь1 
вялікае шчасце цярпець за Яго. Маліцеся за мяне, 
каб я засталася вернаю Богу да канца. Няхай Бог 
захавае вас усіх і умацуе для святога змагання. Мь1 

з сястрою Х цалуем вас усіх. Калі нас перавядуць у 

[ ... ], можа нам удасца напісаць вам яшчз. Не бой

цеся за нас. Мь1 радуемся і цешь1мся, бо нагарода 

нашая на небе вялікая. Твая Вара. 

Гзта апошні ліст ад Варь1 - маладой камсамолкі, 

якая знайшла Хрь1ста, сведчь1ла пра Яго і бь1ла за 

гзта асуджана на рабскую працу. Больш вестак ад 

яе не бь1ло, але яе прь1гожая любоу і сведчанне 

аб Хрь1сце адлюстроувае духоунае хараство па

кутнае, вернае Падпольнае Царквь1. 



Раздзел 7 

ЧЬІМ МОГУЦЬ ДАПАМАГЧЬІ 

ЗАХОДНІЯ ХРЬІСЦІЯНЕ 

Мяне назь1ваюць «галасам Падпольнае Царк
вь1». Я не чуюся варть1м гзтага шляхотнага най
мення. Аднак у камуність1чнь1х краінах я шмат гадоу 
кіравау адной з яе частачак. Цудоунь1м чь1нам я 
вь1жь1у праз чать1рнаццаць гадоу турмь1 і ката
ванняу, у ть1м ліку правёушь1 два гадь� у «камерь1 
смерці». Яшчз большь1 цуд той, што Бог палічь1у 
патрзбнь1м сь1йсці у гзтую турму і вь1зваліць мяне 
адгзтуль. Падпольная Царква у Румь1ніі пастана
віла, каб я пакінуу краіну і перадау вестку ад яе 
вольнь1м хрь1сціянам усяго свету. Цудоунь1м чь1нам 
нам з сям'ёй удалося вь1ехаць, і я змог споуніць 
абавязак, даручань1 мне ть1мі, хто застауся праца
ваць, рь1зь1каваць, цярпець і паміраць у дзесятках 
паняволень1х краін. Я гавару ад імя маіх братоу, 

што ляжаць у нязлічань1х безь1меннь1х магілах. Я 
гавару ад імя маіх братоу, якія сустракаюцца цяпер 
таемна у лясах, падвалах, на гарь1шчах і пад. Вось 
вестка, якую я прь1нес ад Падпольнае Царквь1: «Не 

пакідайце нас!» «Не забь1вайце нас!» «Не скідайце 

нас з рахунку!» «Дайце нам, чь1м працаваць!» Гзтую 

вестку мне даручь1лі перадаць вольнай Царкве. Я 
кажу ад імя Падпольнае Царквь1, мауклівае Царквь1, 
«нямое» Царквь1, якая не мае галасу, каб гаварьщь. 
Пачуйце стогнь1 вашь1х братоу і сясцёр у паняво
лень1х краінах! Янь1 не просяць прьпулку, бяспекі 
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або лёгкага жьщця. Янь1 просяць толькі сродкау, 
каб процістаяць атручзнню свае моладзі - новага 
пакалення - атзізмам. Янь1 просяць Бібліяу, каб 
пашь1раць Слова Божае. Як могуць янь1 шь1рьщь 
Слова Божае, калі яго не маюць? Падпольная 
Царква як хірург, які едзе у цягніку. Цягнік суть1к
нууся з другім цягніком і сотні людзей ляжаць, 
паміраючь1, на зямлі, пакалечань1я, паранень1я. 
Хірург ходзіць ся род жь1вь1х яшчз ахвярау, бядуючь1: 
«Каб жа у мяне бь1лі інструменть1! Каб жа у мяне 
бь1лі інструменть1!» Гзть1мі інструментамі ён мог бь1 
уратаваць багата жьщцяу. І::н меу жаданне - але 
не меу сродкау. У такім становішчь1 цяпер знахо
дзіцца Падпольная Царква. Яна так прагне аддаць 
усю,сябе! Яна так прагне даць сваіх мучанікау! 
Яна так прагне рь1зь1каваць гадамі турмь1! Але уся 
нашая прага нічога не вартая, калі нам няма чь1м 
працаваць. Мальба вернае, адважнае Падпольнае 
Царквь1 да вас, вольнь1х, такая: «Дайце нам прь1-
ладь1 - Евангеллі, Біблії, літаратуру, дапамогу - а 
мь1 зробім усё астатняе!» 

Чь1м могуць дапамагчь1 

хрь1сціяне у вольнь1м свеце 

Атзість1 - людзі , якія не прь1знаюць нябачнь1х 
крь1ніц свайго жьщця. Янь1 не адчуваюць тайнь1 
ні у сусвеце, ні у жьщці. Хрь1сціяне найлепш да
памогуць ім не уздь1хамі, а верай, ведучь1 жьщцё 
у супольнасці з нябачнь1м Богам. Дапамога - гзта 
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весці паслядоуна ахвярнае хрь1сціянскае жьщцё. 
Дапамога - гзта уздь1маць голас пратзсту супроць 
кожнага-вь1падку ганенняу. Дапамога - гзта маліцца 
за ганіцеляу, каб янь1 змаглі атрь1маць збавенне. 
Такая малітва можа здацца наіунаю. Мь1 маліліся 
за камуністау, а янь1 назаутра ж катавалі нас яшчз 
горщ чь1м раней. Але і малітва Госпада у Ерусаліме 
таксама бь1ла «наіунаю». Пасля гзтай малітвь1 
Яго распялі. Але усяго праз колькі дзён ть1я, хто 
крь1чау «распні, распні!», білі сябе у грудзі, і у адзін 
дзень навярнулася пяць ть1сяч чалавек. Малітва 
ніколі не бь1вае марнаю. Калі яе не прь1мае той, 
за каго вь1 просіце, яна вяртаецца да вас з вялі
кімі ласкамі. Спауняючь1 слова Хрь1стова, шмат 
хрь1сціян, і я таксама, маліліся за Гітлера і ягонь1х 
катау. І я пераканань1, што нашая малітва дапа
магла перамагчь1 яго нароуні з кулямі саюзнікау. 
Мь1 павіннь1 любіць бліжняга, як сябе. Камуність1 і 
іншь1я прь1гнятальнікі - такія ж нашь1я бліжнія, як і 

усе астатнія. Янь1 з'явіліся таму, што не усвядомілі 
слова Хрь1стовага: «Я прь1йшоу, каб мелі жьщцё і 
мелі балей» (Ін. 10:1 О). Хрь1сціяне яшчз не данеслі 

гзтае большае жьщцё да кожнага. Некаторь1я людзі 

застаюцца наузбоч ад усяго, што ёсць вартага у 

жьщці. Янь1 збунтаваліся, стварь1лі кампарть1ю і 

іншь1я памь1лковь1я пераконанні. Часта самі ахвярь1 
саць1яльнае несправядлівасці, янь1 робяцца зль1мі і 
жорсткімі. Мь1 мусім змагацца з імі. Але хрь1сціяне, 
нават змагаючь1ся з ворагам, разумеюць і любяць 
яго. У ть1м, што некаторь1я людзі жь1вуць у няспь�н-
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нь1м бунце, ёсць і нашая віна. Мь1 вінавать1я прь1на
мсі у занядбанні свайго абавязку. Гзтае занядбанне 
мь1 павіннь1 адкупіць любоую да іх - што зусім не 
значьщь, бьщцам янь1 павіннь1 нам падабацца - і 
малітвай за іх. Я не такі наіунь1, каб верьщь, што 
адна толькі любоу можа вь1рашьщь гзть1я прабле
мь1. Я не раіу бь1 дзяржаунь1м уладам вь1рашаць 
праблему бандь1ть1зму толькі сродкамі любові. 
Для бандь1тау павіннь1 існаваць паліцзйскія сіль�, 
суддзі і турмь1, а не толькі пастарь1. Калі бандь1ть1 
не каюцца, трзба садзіць іх у турму. Я ніколі не стау 

бь1 проціпастауляць хрь1сціянскую фразеалогію 
наконт любові належнаму паліть1чнаму, зканаміч
наму, культурнаму змаганню з камуністамі і іншь1мі 

ть1ранамі - ть1мі ж бандь1тамі, толькі у міжнароднь1м 

маштабе. Бандь1т крадзе кашалёк; янь1 ж забіраюць 

цзль1я краінь1. Але і пастар, і шараговь1 хрь1сціянін 

павіннь1 рабіць усё, што у іх сілах, каб прь1весці да 
Хрь1ста краінь1, збунтавань1я супраць Бога - якія 

б злачь1нствь1 янь1 ні учь1нілі. Мь1 павіннь1 маліцца 

за іх са зразуменнем. 

Пільна nатрабуюцца Бібліі 

Яшчз адзін спосаб дапамогі - пась1лаць у ка

муність1чнь1я краінь1 Біблії. Сродкі, каб бяспечна 
перапрауляць іх за Жалезную Заслону. Яшчз у 

Румь1ніі я атрь1млівау шмат Бібліяу, завезень1х у 
країну рознь1мі шляхамі. Няма пь1тання, як іх пе

раслаць - бь1ло б што перась1лаць. Патрзба у іх 
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адчайная. Ть1сячь1 хрь1сціян у такіх камуність1чнь1х 
країнах, як Кітай і Пауночная Карзя, дзесяцігоддзямі 
не бачь1лі ні Біблії, ні евангелля. Аднаго дня да мяне 
прь1йшлі двое вельмі бруднь1х сялян. Янь1 бь1лі на
няліся на цзлую зіму капаць мерзлую зямлю, каб 
зарабіць грошь1 на старую, патрапаную Біблію і за
везці яе да сябе у вёску. Паколькі я атрь1млівау Біблії 
з Амерь1кі, я змог даць ім не падрань1, а навюткі 
асобнік. Янь1 не верь1лі сваім вачам і усё намагаліся 
аддаць мне за яе грошь1. Я вядома, адмовіуся, і янь1 
паспяшаліся са Свять1м Пісаннем назад у вёску. 
Праз колькі дзён я атрь1мау ліст, поунь1 захаплен
ня і нястрь1манай радасці, з падзякаю за Біблію. 
Яго падпісалі трьщцаць вяскоуцау! Янь1 акуратна 
разрззалі Біблію на трьщцаць частак і мяняліся імі 
паміж хатамі. Жаль брау, калі неяк расеец маліу 
мяне аб адной старонць1 з Біблії, каб - даслоу
на - душу пражь1віць. Людзі з радасцю аддавалі 
за Біблію карову ці казу. Адзін чалавек аддау свой 
заручальнь1 пярсцёнак за старую падраную Біблію. 

Шмат дзяцей ніколі у жьщці не бачь,лі каляднае 

паштоукі. Калі б да каго яна трапіла, то вакол са
браліся б усе дзеці у вёсць1, і хто-небудзь са старь1х 

расказау бь1 ім пра дзіцятка Ісуса, яго нараджзнне ад 
Дзевь1, гісторь1ю Хрь1ста і збавення. І усё гзта - праз 
адну-адзінюткую калядную паштоуку! Яшчз мь1 
друкуем і рассь1лаем адмь1словую літаратуру, для 
процістаяння атзість1чнай атруце, якою кормяць 
моладзь з дзіцячага садка аж да інсть1туту. У СССР 
камуність1 падрь1хтавалі «Падручнік навуковага 
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атзізму» -атзість1чную «Біблію». Спрошчань1я яе 

версії вь1кладаюцца дзеткам у дзіцячь1м садку, а 
па мерь� таго, як дзіця расце -усё складанейшь1я. 

Гзтая анть1-Біблія спадарожнічае дзіцяці на працягу 
усяго яго дзяцінства і юнацтва -няспь1нна труцячь1 
яго атзізмам. Мь1 друкуем і рассь1лаем «Адказ на 

падручнік навуковага атзізму» як хрь1сціянскае про
ціяддзе ад бязбожнага вучзння. Нашай атручанай 
моладзі патрзбнь1 адказ - Божь1 адказ - хрь1сціянскі 
адказ - наш адказ! Гзта яшчз адна рзч, якую вь1 
можаце зрабіць: дапамажьще нам даць кніжкі з 
малюнкамі і дзіцячь1я Біблії країнам, дзе Бог «па-за 
законам». Мь1 павіннь1 «узяцца за рукі» з вернікамі 
Падпольнае Царквь1 і даць ім грашовь1я сродкі для 

падарожжау з евангеллем. Гзтулькі з іх «прь1кавана» 
да дому, бо няма грошай на квіткі і на ежу у дарозе, 

хоць вёскі за дваццаць-трьщцаць кіламетрау марна 

клічуць іх на тайнь1я сходь�. Маючь1 штомесячную 

грашовую дапамогу, янь1 змогуць адказваць на 

гзть1я запрашзнні і наведваць далёкія гарадь1 і 

вёскі са Словам Божь1м. Усяго некалькі далярау у 
месяц могуць справіць сапрауднь1 цуд! Мь1 купляем 
матаць1кль1 в'етнамскім і кітайскім пастарам, якія 
ездзяць у «забаронень1я раёнь1» сваіх краін, каб 

падзяліцца Евангеллем. Мь1 завозім у мусульманскі 

Бангладзш роварь1 для евангелістау, якія сведчаць 
пра Бога, нягледзячь1 на вялікую рь1зь1ку. Пастарь1 

афіць1йнь1х цзрквау, якія з вялікай рь1зь1кай вядуць 
таемнае паралельнае служзнне, павіннь1 мець 

дзеля гзтага незалежнь1я сродкі. Аднае гатоунасці 
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рь1зь1каваць свабодай, ігнаруючь1 правіль1 і прапа
ведуючь1 евангелле дзецям, моладзі і даросль1м, 
яшчз недастаткова. Ім патрабуюцца сродкі, каб 
працягваць сваё плённае тайнае служзнне. Грошь1, 
сабрань1я на гзтую мзту, дапамогуць такім вернікам 
Падпольнае Царквь1 дзейсна шь1рьщь Евангелле. 
Евангельскую вестку у паняволень1я краінь1 трзба 
перадаваць і праз радь1ё. Станць1і у вольнь1м свеце 
могуць духоуна жь1віць Падпольную Царкву, якой 
вельмі нестае Хлеба Жьщця. Паколькі камуність1ч
нь1я урадь� вядуць радь1ёпрапаганду на кароткіх 
хвалях, мільёнь, людзей у камуність1чнь1х країнах 
маюць прь1ёмнікі, якія ловяць гзть1я перадачь1. 
Для радь1ёвяшчання на паняволень1я краінь1 дзве
рь1 адчь1нень1, але гзтую працу трзба пашь1раць. 
Падпольная Царква павінна атрь1маць духоуную 
ежу, якую прь1носяць гзть1я перадачь1. Вось яшчз 
адзін спосаб дапамагчь1 Падпольнай Царкве у 
паняволень1х країнах. 

Трагедь1я сем'яу хрь1сціянскіх мучанікау 

Нашае дапамогі пільна патрабуюць сем'і хрь1с

ціянскіх мучанікау. Дзесяткі ть1сяч такіх сем'яу невь1-
моуна пакутуюць. Калі верніка Падпольнае Царквь1 
арь1штоуваюць, ягоную сям'ю спасцігае страшная 
нястача. Дапамагаць ім звь1чайна забараняецца. 
Гзта робіцца свядома, каб пабольшьщь мукі жонкі 
і дзяцей, якія застаюцца на волі. Калі хрь1сціянін 
ідзе у турму - а звь1чайна на пакуть1 і смерць - па-
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кутуе і ягоная сям'я. Магу засведчьщь, што калі б 
шараговь1я хрь1сціяне з вольнага свету не слалі 
дапамогу мне і маёй сям'і, мь1 ніколі б не дажь1лі 
да таго дня, калі я пішу гзть1я словь1! Увесь час 
з'яуляюцца НОВЬІЯ мучанікі. І калі ЯНЬІ СЬІХОДЗЯЦЬ 

у магілу і атрь1мліваюць на ть1м свеце сваю нага
роду, сем'і іх застаюцца у невь1носнь1х варунках. 
Мь1 мажам і павіннь1 дапамагчь1 ім. Вядома, трзба 
дапамагаць і галоднь1м індь1йцам і афрь1канцам. 
Але хто больш варть1 хрь1сціянскае дапамогі, якм 
не сем'і ть1х, хто памёр за Хрь1ста або церпіць за 
веру у турмах паняволень1х краін? З таго часу, як 
мяне вь1пусцілі, «Галас мучанікау» паслау ужа 
нямала дапамогі такім сем'ям. Але гзта - толькі 

малая частка таго, што мь1 маглі б зрабіць з вашаю 

дапамогай. 

Мая вестка для вас ад Падпольнае Царквь1 

Я, вернік Падпольнае Царквь1, які вь1жь1у і ура
тавауся, нясу вам вестку, заклік, мальбу ад бра
тоу, якія засталіся на радзіме. Цудоунь1м чь1нам 
я вь1жь1у, і цяпер не магу маучаць. Я казау, што 
трзба прь1несці Хрь1ста камуність1чнаму свету і 
іншь1м паняволень1м краінам. Я казау, што пільна 

трзба дапамагаць сем'ям хрь1сціянскіх мучанікау. 
Я казау аб практь1чнь1х спосабах, як вь1 можаце 
дапамагчь1 Падпольнай Царкве споуніць яе місію 
пашь1рзння Евангелля. Калі мяне білі па пятках, 
мой язь1к крь1чау. Чаму ён крь1чау? Яго ж не білі. 
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�н крь1чау, бо язь1к і пять, - часткі аднаго і таго ж 
цела. А вь1, вольнь1я хрь1сціяне, часткі аднаго і 
таго ж Цела Хрь1стовага, якое цяпер мучаюць у 
турмах паняволень1х краін, якое аж дагзтуль дае 
мучанікау за Хрь1ста. Ці можаце вь1 не адчуць на
шага болю? Царква першь1х вякоу, ува усёй сваёй 
прь1гажосці, ахвярнасці і адданасці уваскрзсла 
у гзть1х краінах. Калі наш Госпад Ісус Хрь1стос 
змагауся у малітве у Гефсіманскім Садзе, Пётр, 
Якуб і Ян бь1лі усяго як камень кінуць ад найвя
лікшае драмь1 у гісторь1і - але янь1 гль1бока спалі. 
Колькі вашае хрь1сціянскае любові і шчодрасці 
скіравана на тое, каб пацешьщь царкву-пакутніцу? 
Запьпайце сваіх пасть1рау і царкоунае кірауніцтва, 
што робіцца ад вашага імя, каб дапамагчь1 вашь1м 
братам і сёстрам у паняволень1х краінах па цзль1м 
свеце? У гзть1х країнах цяпер адраджаецца дра
ма, адвага і мучаніцтва Царквь1 першь1х вякоу - а 
вольная Царква спіць! Нашь1я брать�, самотнь1я, 
пазбаулень1я дапамогі, вядуць найвялікшую

1 
най

адважнейшую барацьбу дваццатага стагоддзя, 
роуную гераізму, адвазе і самаадданасці Ранняе 
Царквь1. А вольная Царква спіць сабе далей, не 
дбаючь1 пра іх змаганне і мукі, як ть1я Пётр, Якуб і 
Ян спалі падчас пакутнага змагання іхнага Збауць1. 
Ці і вь1 спацьмеце, пакуль вашь1я брать� у Хрь1сце 
церпяць і змагаюцца за Евангелле? Ці пачулі вь1 
нашую вестку: «Памятайце пра нас! Памажьще 
нам! Не пакідайце нас!»? 
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