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Місіонерство — 
це сходження на вершину...

Øàíîâí³ ÷èòà÷³! Öüîãî ðîêó, 
ó áåðåçí³, ïðîìèíàº ð³âíî 25 
ðîê³â â³ä ÷àñó îô³ö³éíîãî ñòâî-
ðåííÿ ì³ñ³¿ «Ãîëîñ íàä³¿». Óñ³ ö³ 
ðîêè íåçì³ííèì ¿¿ äèðåêòîðîì 
áóâ ³ º ºïèñêîï Ìèêîëà Ïåòðî-
âè÷ Ñèíþê — áàòüêî 10 ä³òåé 
³ ä³äóñü äëÿ 30 âíóê³â. Ç íàãî-
äè þâ³ëåþ ì³ñ³¿ ìè âèð³øèëè 
ðàçîì ç Ìèêîëîþ Ïåòðîâ÷åì 
çãàäàòè ïðî ìèíóëå, ïîãîâî-

ðèòè ïðî ñó÷àñíå ³ çàãëÿíóòè 
â ìàéáóòíº. 

Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ðîç-
ìîâà âèÿâèëàñü íå êîðîò-
êîþ, à ãàçåòíèé îá’ºì íå 
äîçâîëÿº ïîì³ñòèòè ³íòåðâ’þ 
ïîâí³ñòþ, ìè ïðîïîíóºìî 
âàø³é óâàç³ ò³ëüêè ïåâíó ÷à-
ñòèíó íàøî¿ ðîçìîâè, à ðåø-
òó ¿¿ âè çìîæåòå ïåðå÷èòàòè 
íà íàøîìó ñàéò³. 

— Ìèêîëî Ïåòðîâè÷ó, ó áå-
ðåçí³ öüîãî ðîêó âèïîâíþºòüñÿ 
25 ðîê³â ç ÷àñó çàñíóâàííÿ ì³ñ³¿ 
«Ãîëîñ íàä³¿». ßê âè ââàæàº-
òå, äëÿ ì³ñ³îíåðà öå áàãàòî ÷è 
ìàëî?

— 25 ðîê³â — öå ÷âåðòü 
ñòîë³òòÿ. ² ÿêùî ìàòè íà óâàç³ 
êîæíîãî îêðåìîãî ì³ñ³îíåðà, òî 
öå íàäçâè÷àéíî áàãàòî. ßêùî 
ãîâîðèòè ïðî ñïðàâó, ÿêà ïî-

âèííà ïðîäîâæóâàòèñÿ àæ äî 
ïðèõîäó íàøîãî Ãîñïîäà ²ñóñà 
Õðèñòà, — öå íåáàãàòî. Öå, ÿ 
ñêàçàâ áè, äîáðèé ïî÷àòîê. À, 
ÿê êàæóòü, äîáðèé ïî÷àòîê — öå 
ï³âä³ëà. ² öÿ äàòà — öå ùå îäíà 
â³õà íàøî¿ ³ñòîð³¿, öå ìîæëèâ³ñòü  
ïðèçóïèíèòèñÿ, îãëÿíóòèñÿ íà-
çàä ³ âçÿòè íîâèé ñòàðò.

ВСЕ У БОГА
ПІД КОНТРОЛЕМКОНФЕРЕНЦІЯ МІСІЯ

ñòîð.2 ñòîð.4 ñòîð.6

Â³í ïðîâåäå ÷åðåç áóäü-ÿê³ 
îáñòàâèíè æèòòÿ, íàâ³òü ÷å-
ðåç äîëèíó ñìåðò³, ³ äîïîìî-
æå â ïîòð³áíèé ÷àñ. 

Êîíôåðåíö³ÿ ïðîõîäèëà 
ï³ä ãàñëîì «Áëàæåíí³ ìèðî-
òâîðö³!», ùî ìàëî íà ìåò³ çàê-
öåíòóâàòè óâàãó ïðèñóòí³õ íà 
âåëèê³é ïîòðåá³ ìèðó...

Ïðèéøëî á³ëüøå ñòà ëþäåé. 
Ïðîâåëè äëÿ íèõ ñëóæ³ííÿ. Áà-
ãàòî õòî ïëàêàâ, ñëóõàþ÷è Áîæå 
Ñëîâî. Ïîò³ì ðîçäàëè ¿ì ïðî-
äóêòîâ³ íàáîðè...

Ç äåÿêèõ ì³ðêóâàíü, ñëîâà, âè-
íåñåí³ â çàãîëîâîê, íå â³äïîâ³äà-
þòü ïðàâèëàì ÿê æóðíàë³ñòèêè, 
òàê ³ ãîì³ëåòèêè. Áî é ñïðàâä³, çà 
êðàùå ãîâîðèòè ïðî â³ðó Áîæó, 
ïðî â³ðó æèâó, ïðî â³ðó ä³þ÷ó ëþ-
áîâ’þ, ïðî â³ðó íå â³ä ä³ë, ïðî 
â³ðó áàòüê³â, ÿê³ ïåðåõîâóþòüñÿ 
Ìîéñåÿ, ïðî â³ðó, ùî ïðîâîäèòü 
÷åðåç ×åðâîíå (êîìóí³ñòè÷íå) 
ìîðå. Ïðî â³ðó, ÿêà ïåðåìàãàëà 
öàðñòâà, ãàñèëà ñèëó âîãíþ, çà-
êðèâàëà ïàù³ ëåâàì, âîñêðåøàëà 
ìåðòâèõ. Ïðî â³ðó, ÿêà äîïîìàãà-
ëà íå ò³ëüêè æèòè, àëå é ïîìèðà-
òè. Ó í³é, ó â³ð³…

Ïîðîçìîâëÿºìî çàðàç ïðî 
äàðåìíó â³ðó. Ïðî íå¿ çãàäóº 
àïîñòîë Ïàâëî, çâåðòàþ÷èñü äî 
â³ðóþ÷èõ ó ì. Êîðèíò³. Óñå, ùî 
ñòîñóºòüñÿ âèùå çãàäàíèõ ÿêî-
ñòåé ³ ä³ë â³ðè, âòðà÷àº ñåíñ ³ ñòàº 
àáñîëþòíî ïîðîæí³ì ³ òàêèì, ùî 
íåìàº æîäíî¿ âàðòîñò³, ÿêùî…

…À òåïåð ïðî ñàìó ñóòü: 
«ßêùî Õðèñòîñ íå âîñêðåñ – äà-
ðåìíà íàøà ïðîïîâ³äü, äàðåì-
íà òàêîæ â³ðà âàøà!.. Òà íèí³, – 
ïðîäîâæóº àïîñòîë, – Õðèñòîñ 
âîñêðåñ ³ç ìåðòâèõ – ïåðâ³ñòîê 
ñåðåä ïîê³éíèõ…» (1Êîð. 15:14, 
20). Îòæå, âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà 
– îñíîâà îïðàâäàííÿ íàøîãî ïå-
ðåä Áîãîì ³ öàðñòâîì òåìðÿâè. 
Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà íàïîâíþº 
êîíêðåòíèì çì³ñòîì íàøå æèòòÿ, 
äàº çì³ñò ïîäâèãó â³ðè ³ íàäèõàº 
íà ùå á³ëüø ðåâíå ñëóæ³ííÿ íàì 
ó áëàãîâ³ñò³ ªâàíãåë³¿. Äî ðå÷³, 

òåìà âîñêðåñ³ííÿ áóëà äîì³íóþ-
÷îþ â ïðîïîâ³ä³ àïîñòîë³â: «Àïî-
ñòîëè ç âåëèêîþ ñèëîþ ñâ³äêóâà-
ëè ïðî âîñêðåñ³ííÿ ²ñóñà Õðèñòà, 
³ âåëèêà áëàãîäàòü áóëà íà íèõ 
óñ³õ» (Ä³¿ 4:33).

ß ïðèºäíóþñÿ äî ñë³â âåëè-
êîãî àïîñòîëà ³ ï³äáàäüîðþþ óñ³õ 
âàñ, øàíîâí³ ñï³âïðàö³âíèêè íà 
íèâ³ Áîæîãî Öàðñòâà: «…ñ³ºòüñÿ 
â òë³ííÿ – âñòàº â íåòë³íí³, ñ³ºòü-

ñÿ â áåç÷åñò³ – âñòàº â ñëàâ³; 
ñ³ºòüñÿ â íåìî÷³ – âñòàº â ñèë³» 
(1 Êîð. 15:43). Ïðîäîâæóºìî ñ³ÿ-
òè ìîëèòâîþ, ô³íàíñàìè, áåçïî-
ñåðåäíüî ïðîïîâ³ääþ ªâàíãåë³¿, 
ðîçóì³þ÷è, ùî íàø ñêðîìíèé 
ïîñ³â çðîñòèòü Áîã íà âåëèêèé 
óðîæàé ó ÷àñ Éîãî æíèâ, àäæå 
Õðèñòîñ âîñêðåñ! 

²ç ñâ³òëèì äíåì Õðèñòîâîãî 
âîñêðåñ³ííÿ ñåðäå÷íî â³òàþ óñ³õ 

÷èòà÷³â íàøîãî ÷àñîïèñó, óñ³õ, 
õòî áóäü-ÿêèì ÷èíîì äîëó÷àºòü-
ñÿ äî ïîøèðåííÿ çâ³ñòêè ïðî 
âèêóïíó æåðòâó Ñïàñèòåëÿ, ï³ä-
òâåðäæåíó Éîãî âîñêðåñ³ííÿì.

Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Õðèñòîñ 
âî³ñòèíó âîñêðåñ!

À òîìó íåäàðåìíîþ º â³ðà ³ 
ïðîïîâ³äü âàøà! Ïðîäîâæóéìî 
ïðàöþ áëàãîâ³ñòÿ â ³ì’ÿ âîñêðåñ-
ëîãî Ñïàñèòåëÿ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!ç³ ñâÿòîì
íîâèíè

Ïðîäîâæåííÿ íà ñòîð.1

³íòåðâ’þ

4-6 áåðåçíÿ, 2015 ðîêó â 
Àìñòåðäàì³ (Í³äåðëàíäè) â³äá-
óâñÿ ïåðøèé Ñàì³ò äëÿ ë³äåð³â 
ªâðîïåéñüêî¿ ï’ÿòèäåñÿòíèöü-
êî¿ ñï³ëüíîòè (PEF) «I15».

Ìåòà çàõîäó — îñîáèñòå äó-
õîâíå çáàãà÷åííÿ, ñòâåðäæåí-
íÿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ ë³äåð³â òà 
ì³ñ³îíåðñüêèé àêöåíò. Ö³ ïð³î-
ðèòåòè áóëî âò³ëåíî ó äåâ³ç³ ôî-
ðóìó: «Çàïàëèòè âîãîíü Ñâÿòîãî 
Äóõà ó ñåðöÿõ. Ïåðåäàòè äóõîâ-
íèé ñïàäîê íîâîìó ïîêîë³ííþ. 
Âïëèíóòè íà ªâðîïó òà ñâ³ò».

Êð³ì ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü 
ó÷àñíèêè ñàì³òó ç ð³çíèõ êðà¿í 
ªâðîïè (÷ëåíàìè PEF º ñîþçè 
ï’ÿòèäåñÿòíèê³â 34 êðà¿í), ìàëè 
íàãîäó âçÿòè ó÷àñòü ó ñåì³íàðàõ 
òà ñåêö³ÿõ. Ñòàðøèé ºïèñêîï 
ÖÕÂªÓ Ìèõàéëî Ïàíî÷êî ìàâ 
ñëîâî ï³ä ÷àñ ñåêö³¿ ïðèñâÿ÷å-
íî¿ çì³öíåííþ ñï³âïðàö³ öåð-
êîâ Ñõ³äíî¿ òà Çàõ³äíî¿ ªâðîïè: 
«ß íàäàâ ³íôîðìàö³þ ïðî ïîä³¿ 
â Óêðà¿í³, çðîáèâ íåâåëè÷êèé 
åêñêóðñ â ³ñòîð³þ äóõîâíèõ 
ïðîáóäæåíü. Çàóâàæèâ, ùî çà 
íèí³øí³õ óìîâ öåðêâè â Óêðà¿í³ 
ïðîäîâæóþòü ðîñòè òà ïðèì-
íîæóâàòèñü. Ó ö³é æå ñåêö³¿ ìàâ 
âèñòóï Ìàðåê Êàì³íñüêèé, ãî-
ëîâà Ï’ÿòèäåñÿòíèöüêî¿ Öåðêâè 
Ïîëüù³, ÿêèé êîíñòàòóâàâ, ùî 
Öåðêâà íà ñõîä³ ³ çàõîä³ ªâðîïè 
ñüîãîäí³ ìàº ïåâí³ ðîçá³æíîñò³ 
ó ïîãëÿäàõ íà äîêòðèíàëüí³ ïè-
òàííÿ òà îá´ðóíòóâàâ ïðè÷èíè 
òàêîãî ñòàíó ðå÷åé» — ðîçïîâ³â 
Ìèõàéëî Ïàíî÷êî.

Îðãàí³çàòîðè (âèêîíàâ-
÷èé êîì³òåò Ñàì³òó ïðåäñòàëÿâ 
Äàí³åëü Êîñòàíöà) ïåðåêîíàí³, 
ùî Ñàì³ò ñòàâ ãàðíîþ íàãîäîþ 
âïëèâàòè íà ìîëîäèõ ñëóæèòåë³â 
ç ð³çíèõ êðà¿í ªâðîïè, çîêðå-
ìà, íà ¿õ ïîãëÿäè íà ìàéáóòíº. 
Ó÷àñòü ó Ñàì³ò³ âçÿëè áëèçüêî 
500 ñëóæèòåë³â.

Cаміт для лідерів та
молодих служителів

Східної та Західної Європи
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26 березня 2015 року в 
новозбудованому молитов-
ному будинку церкви «Бла-
годать» (с. Софіївська Бор-
щагівська, вул. Київська, 40, 
старший пресвітер — Василь 
Кватерчук)  відбулася щоріч-
на звітна конференція Церк-
ви християн віри євангельсь-
кої України. Цього року через 
фінансові труднощі у зв’язку з 
подіями в нашій країні вона була 
одноденною. У ній взяли участь 
понад 500 делегатів — служи-
телів зі всієї України. 

Конференція проходила під 
гаслом «Блаженні миротворці!», 
що мало на меті закцентувати 
увагу присутніх на великій по-
требі миру для країни, церков, 
сімей, кожної окремо людини 
та на самому подателю миру — 
Ісусі Христі. 

Єпископ Михайло Мокієнко, 
старший пресвітер Об’єднання 
церков ХВЄ Дніпропетровської 
області та один із заступників 
старшого єпископа, привітавши 
делегатів, оголосив конферен-
цію відкритою і закликав усіх 
до щирої молитви. Таким чи-
ном розпочалося ранкове бого-
служіння, на якому співом слу-
жив вокально-інструментальний 
гурт церкви-господаря. Першо-
му було надано слово Анатолію 
Козачку — старшому пресві-
терові Київського об’єднання 
громад Церкви ХВЄ України. В 
основу своєї проповіді він по-
клав 13-й вірш 3-го розділу Пер-
шого послання апостола Павла 
до Тимофія, доводячи, що дуже 
важливо для служителя цінува-
ти своє обрання та покликання, 
цінувати Церкву та навіть власні 
випробування, через які Господь 
вдосконалює людей, формує в 
нас здорову науку Господню.  

Другу проповідь виголосив 
Віктор Вознюк — завідувач від-
ділу освіти Церкви ХВЄ Украї-
ни — на тему «Мир священнос-
лужителя», взявши за основу 
вірші з Книги Чисел (11:11, 23) та 
Першої книги Самуїлової (30:6-
8). Основні думки цієї проповіді: 
Мойсей відкрив свою душу 
Богові, а не людям. Мойсей 
промовляв до народу Господ-
ні слова, а не свої. Коли воїни 
обурилися на Давида після того, 
як  амаликитяни спалили Ціклаг 
і забрали їхніх жінок, дітей і все 
добро, то сам Давид зміцнився в 
Господі і звелів принести ефод. 
Тобто Давид у першу чергу звер-
нувся до Господа за силою і по-
радою. Так само варто робити і 
всім служителям Божим. 

Єпископ Михайло Близнюк, 
старший пресвітер Об’єднання 
церков ХВЄ Волинської області,  
в основу третьої проповіді по-
клав перші вірші п’ятого розділу 
Послання апостола Павла до 
римлян: «Отож, виправдавшись 
вірою, майте мир із Богом через 
Господа нашого Ісуса Христа, 

через Якого ми вірою одержа-
ли доступ до тієї благодаті, що 
в ній стоїмо, і хвалимось надією 
слави Божої» (Рим.5:1,2). Він 
наголосив, що мир особливо 
цінується, коли його немає, коли 
війна, коли горе, коли привозять 
убитих, коли руйнуються в одну 
мить будинки, нажиті тяжкою 
працею. Але якщо проаналізува-
ти Слово Боже, то побачимо, що 
кожна трагедія мала початок, і 
цим початком було боговідступ-
ництво. Без Бога нема миру. 
Повний сердечний мир може 
мати тільки людина, яка в мирі 
з Богом, а мир з Богом можна 
мати тільки через Христа. У кін-
ці проповіді єпископ М. Близнюк 
закликав присутніх до молитви, 
якою і закінчилася перша части-
на конференції — ранкове бого-
служіння.

Звітну частину конференції 
вів перший заступник старшо-
го єпископа ЦХВЄУ єпископ 
Микола Синюк. Перед її почат-
ком було затверджено порядок 
денний конференції та обрано 
її секретаря для написання про-
токолу. Далі було надано слово 
для звіту президентові Церкви 
ХВЄ України старшому єпи-
скопу Михайлові Паночку. Він 
привітав усіх присутніх Господ-
нім вітанням «Ми вам!», подя-
кував Богові та братові Андрію 
Мартинову за прекрасний мо-
литовний будинок, зусиллями 
та коштами якого він збудова-
ний і в якому зібралися служи-
телі України. А далі оголосив 
статистичні дані, що стосують-
ся ЦХВЄУ, зокрема такі: Церк-
ва ХВЄ України нараховує 1576 
церков, 111 097 членів, 1160 
молитовних будинків, а ще 118 
будуються; має 11 навчальних 
закладів, 1635 недільних шкіл, 
26 місій, 11 благодійних фондів, 
19 сиротинців, 12 притулків для 
літніх людей, 85 реабілітаційних 
центрів, проведено 65 тис. до-
брочинних обідів. Церква ХВЄ 
України активно долучилася до 
допомоги в зону АТО та біжен-
цям: зокрема доставлено понад 
12 млн. гривень, понад 3 тис. 
тонн продуктів, 800 тонн одягу, 
взуття та медикаментів, 180 куб. 
м. будматеріалів, 300 куб. м. пи-
ломатеріалів.  Прийнято біженців 
понад 2 тис., їх прийнято тран-
зитом понад 12 тис. У зоні АТО 
працюють 23 брати, які там свід-
чать про Господа Ісуса Христа. 
250 чоловік там працювали бу-
дівельниками, а понад 200 пра-
цюють волонтерами. Наприкінці 
свого звіту Михайло Паночко 
подякував керівникам відділів та 
усім, з ким він співпрацює.

Свої звіти виголосили скарб-
ник — старший пресвітер Об’єд-
нання церков ХВЄ Чернівецької 
області єпископ Петро Карпов 
та голова ревізійної комісії Ана-
толій Козачок. Звіти одноголос-
но було прийнято. Присутнім 

запропонували ставити питання 
керівникам Церкви, на які вони 
відповідали. На кінець звітної 
частини конференції було нада-
но слово єпископові з Росії Ана-
толієві Боярчуку, який привітав 
українських служителів, подяку-
вав за місіонерів у Росії, пере-
дав вітання від церков, якими він 
опікується, висловив свої поба-
жання та закликав до молитви. 

Після обіду конференцію 
вів єпископ Юрій Веремій. Він 
закликав присутніх до молитви, 
після якої надав слово одному з 
гостей — братові Янові з Нідер-
ландів. А потім виголосив про-
повідь Микола Синюк, взявши за 
основу слова Господа Ісуса Хри-
ста: «Блаженні миротворці, бо 
вони синами Божими стануть» 
(Мт.5:9). Однією з ілюстрацій 
його проповіді був епізод з життя 
патріарха Якова, як він мирився 
зі своїм братом Ісавом (1М.32), 
пройшовши долину приниження. 
Одна з думок проповіді — ми-
ротворець має бути готовий до 
приниження і навіть до вигнан-
ня, але все одно має іти вперед, 
іти в наступ на зло — це його 
призначення. Такий уділ і Божої 
Церкви.  

Єпископ Микола Синюк дав 
інформацію про Центральний 
регіон (Київська, Черкаська, 
Чернігівська, Сумська області 
та м. Київ), яким він курирує як 
перший заступник старшого 
єпископа, та запропонував, щоб 
опікувався цим регіоном стар-
ший пресвітер церков м. Києва 
Анатолій Козачок. Пропозицію 
Миколи Петровича було прий-
нято. 

Анатолій Козачок проінфор-
мував про ідею Дня служіння, 
який відбудеться 30 травня. У 
цей день можна робити добрі 
справи і представляти свою ро-
боту суспільству. У цей день по-
трібно залучати й інших людей 
навколо до добрих справ. Добрі 
справи можна робити й протягом 
року, 30 травня вважатиметься 
тільки їхнім початком. Такі захо-
ди допоможуть показати Церкву 
як позитивну організацію, яка 
здатна відповідати на потреби та 
виклики суспільства. Дуже важ-
ливо, щоб Церкву Божу не на-
зивали секта, бо це відштовхує 
людей від неї. Добрі справи по-
кажуть, що євангельська Церква 
відкрита для суспільства. Тепер 
відомі українцям волонтери — 
переважно євангельські христи-
яни. Тому суспільство повинне 
знати, що волонтерський рух — 
це фактично християнство. «До-
брими справами ми досягнемо 
позитивної впізнаваності, пока-
жемо культуру благодійності для 
суспільства, покажемо людям 
євангельські принципи і, можли-
во, замінимо слово «суботник» 
на «день служіння», і воно утвер-
диться в суспільстві, — сказав 
Анатолій Козачок.

Коли надано було слово 
старшому єпископові для за-
ключної проповіді, то він закли-
кав старшого пресвітера церков 

Житомирської області Воло-
димира Бричку розповісти про 
гуманітарну діяльність волон-
терів-християн на сході України. 
Володимир Бричка побував з 
гуманітарними вантажами в зоні 
АТО понад 30 разів. Його там 
знають, до нього звертаються за 
допомогою представники влади. 
Справді, євангельські християни 
не байдужі до бід свого народу і 
роблять усе можливе до полег-
шення його страждань.  

В основу своєї проповіді 
старший єпископ Михайло Па-
ночко поклав слова Ісуса Хри-
ста: «Зоставляю вам мир, мир 
Свій вам даю! Я даю вам не так, 
як дає світ. Серце ваше нехай 
не тривожиться, ані не лякаєть-
ся! (Iв.14:27). Проаналізувавши 
висловлювання книг Старого та 
Нового Заповітів про мир, єпи-
скоп закликав усіх до єдності з 
Князем миру — Ісусом Христом. 
Висловив своє побажання, щоб 
євангельська церква була церк-
вою миротворців, але не тих 
миротворців, які згоджуються зі 
злом, а які злу протистоять, бо 
ж Христос не тільки Князь миру, 
але й Вождь воїнства небесного.  

Помолившись, присутні вис-
лухали вдячні слова служителів 
Донецької області, зокрема пас-
тора Миколи Ареф’єва, за допо-
могу Церкви ХВЄ України у їхніх 
потребах. Особливо теплі слова 
були сказані на адресу братів та 
сестер із церков західної Украї-
ни, які постійно надсилають 
вантажі з продуктами, одягом, 
будматеріалами, організовують 
бригади для відновлення зруй-
нованого житла. Відповідно у 
місцевих жителів, отруєних ан-
тиукраїнською пропагандою, 
змінюється ставлення до, як 
вони кажуть, «бандер». Вони ро-

зуміють, що були обманутими, 
що жителі західних областей хо-
чуть їм тільки добра. 

Учасники конференції звер-
шили ще одну молитву за осо-
бисті потреби присутніх служи-
телів.

Після молитви звернувся зі 
словом подяки та благословень 
до учасників конференції Андрій 
Мартинов, стараннями якого і 
був побудований дім молитви 
Церкви «Благодать», яка прий-
мала гостей-служителів. Зокре-
ма брат Андрій закликав тих, хто 
працює над будівництвом дому 
молитви чи свого духовного хра-
му, твердо вірити в Ісуса Христа, 
бо тим, хто сильно хоче звер-
шити справу, Він обов’язково 
допоможе. «Коли, як не тепер, 
іти й служити людям, коли, як не 
тепер, іти й говорити людям, що 
Ісус Христос не тільки любить, 
але й через Церкву Свою Він 
може допомагати й благослов-
ляти», —  сказав Андрій Марти-
нов. 

Наприкінці конференції стар-
ший єпископ Михайло Паноч-
ко  зробив оголошення, одне 
з них, що Рада євангельських 
протестантських церков України 
вирішила оголосити 9-11 квітня 
днями молитви й посту за мир 
та подолання корупції в нашій 
країні. А також закликав членів 
Комітету та працівників офісу 
ЦХВЄУ вийти наперед, щоб за 
них помолилися делегати кон-
ференції. Молитву виголосив  
старійшина єпископ Степан Ве-
ремчук. Звучали подяка й мо-
литва й за церкви України, за 
Україну, за церкву, яка прийняла 
Конференцію, за благополучне 
повернення додому.

Василь МАРТИНЮК

Конференція
Церкви ХВЄ України

На протязі лютого по всіх районах області пройшли ре-
гіональні бесіди братерських рад церков, на яких обгово-
рювалися різні питання життя церков ХВЄП Волині. Єпи-
скоп Близнюк М. І. надав статистичну звітність про церкви 
та працю в області у 2014 році. 

Було проведено аналіз духовного життя кожної церкви 
та обговорено напрям праці на поточний рік. Увагу присут-
ніх було направлено на освіту в церквах по різних програ-
мах навчання, проведення семінарів та євангелізаційних 
служінь. У проповідях брати закликали до щирого, ревного 
служіння Господу, прагнути до того, щоб завжди чути голос  
Бога, перебувати в Ісусі Христі і Він нас зробить перемож-
цями.

01 березня  в церкві «Спасіння» смт. Жовтневе відбу-
лося рукопокладення  на служіння  благовісника Гаврилю-
ка Павла Євгенійовича.  Молитву благословення звершили 
заступники єпископа Волинського об’єднання церков  ХВЄ 
Паламарчук В. І., Грицак В. І., пресвітер Вронський В. В..

08 березня  в церкві с. Печихвости Горохівського райо-
ну відбулося рукопокладення  на дияконське служіння  Джу-
гала Степана Петровича та Стахіва Ярослава Михайловича. 
Рукопокладення звершували заступник єпископа Лотоць-
кий М. Й. та пресвітер церкви с. Журавники Мельничук В. 
Т..

22 березня  в церкві с. Куликовичі Маневицького рай-
ону відбулося рукопокладення  на пресвітерське служіння  
Войтовича Володимира Миколайовича. Рукопокладення 
звершували єпископ Близнюк М. І. та пресвітери Близнюк 
В. І., Сокол О. В..

новини церков хвє волині
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— Хто був ініціатором 
створення місії?

— Я зараз скажу щось дещо 
несподіване. Ініціатором ство-
рення місії був останній Ге-
неральний секретар і перший 
президент Радянського Союзу 
Михайло Горбачов. Власне, за 
його правління прийшло те, що 
ми називали «перебудовою» і 
повіяв свіжий вітер перемін. І 
саме ця обставина надихнула 
людей, зокрема й віруючих, до 
певних дій. Те, про що ми лише 
молилися, перейшло в реальну 
площину, і ми змогли діяти.

Якщо ж говорити про кон-
кретні особистості, то, мені 
здається, було багато людей, 
які мріяли про це. Серед них 
був і я. Час створення місії спі-
впав з початком будівництва 
молитовного будинку Церкви 
Христа-Спасителя. Ми стали 
втілювати різні євангелізаційні 
проекти, пов’язані з тисячоліт-
тям хрещення Русі. Та конкрет-
но про місію ми заговорили 
тоді, коли побачили досвід на-
ших сусідів-рівненчан. На той 
час у них уже близько року пра-
цювала місія «Світло Євангелії» 
- і це нас дуже зацікавило. Наші 
брати Віктор Наумчик та Свя-
тослав Миронюк побували там і 
ознайомилися з її працею. І тоді 
виникла ідея організувати щось 
подібне і в нашому Волинсько-
му братерстві, й у нашій церкві.

Якщо говорити про мене 
особисто, то це була моя мрія. 
Але я не мріяв бути керівником. 
Я мріяв про місіонерську пра-
цю. Це було щось романтичне, 
щось цікаве й незрозуміле. Од-
нак, воно почало реалізовува-
тися в нашому житті.

— Колись ви розповідали 
про скарб, який мріяли знай-
ти. Чи знайшли ви його?

— Як-от кажуть: голодний 
говорить про хліб, а  бідний - 
про гроші (сміється). Колись 
ми працювали на будівництві 
селі Звірів. Будували фельд-
шерсько-акушерський пункт.  
Це був десь 1988 рік, а може, 
й ще раніше. Ми копали фун-
дамент, і під час обіду зав’я-
залася розмова. Говорили про 
те, що б зробили, якби зараз 
викопали кусок золота. Кожен 
говорив про своє. А я тоді, на-
певно, чим не вперше словесно 
матеріалізував свою мрію, ска-
завши: «Я спробував би відкри-
ти місію і щось зробити для Бо-
жого Царства». Золота, правда, 
ми не знайшли. Але знайшли 

тих людей, які дорожчі від золо-
та. Є ті, які підтримували наші 
ідеї, жертвували на нашу пра-
цю. І завдяки їм ми можемо від-
значати цей ювілей. Є ті, святі й 
дорогоцінні брати та сестри, які 
присвятили цій великій ідеї все 
своє життя, свою красу, свою 
молодість, які, можливо, мож-
на було б віддати більш звич-
ним для християн справам. Але 
вони вирішили, як казав апо-
стол Павло, стати «безумними 
Христа ради»,  далеко позаду 
залишивши тих, хто вважав 
себе мудрими в Христі.

— Зараз вже говорити 
про це легше. Але розпочи-
нати місію вам довелося , 
фактично, з нуля. На що ви 
надіялися? І чи виправдали-
ся ваші сподівання?

— Ми надіялися, що в нас 
все вийде. Наші сподівання не 
виправдалися повністю. Оскіль-
ки нашою основною метою 
було відкрити церкви скрізь, де 
їх немає. А таких місць ще й те-
пер дуже багато.

А на що надіялися, почи-
наючи працю, сказати важко. 
Пригадую, як ми збиралися 
разом щоранку о восьмій го-
дині в підвальному приміщен-
ні нашої церкви для молитви. 
Постійно їх відвідували брати 
Василь Пархотюк, Володимир 
Середюк, Іван Чоботарьов. Ми 
молилися за те, як нам рухати-
ся далі. Пригадую, деякі брати 
чітко й конкретно розповідали 
мені, як воно повинно бути. Я 
тоді дивувався: «От як воно 
виходить: я не знаю, як роби-
ти, а виявився на такому від-
повідальному посту. А вони 
знають, а чомусь його не зай-
мають». Ми вірили, що те, що 
ми робимо, — це справа Божа, 
а Бог своїх не дасть образити.

— Ви згадуєте різні імена 
людей, з якими ви почина-
ли працювати. Але сьогодні 
без кого ви не уявляєте собі 
місії «Голос надії»?

— Я не хочу зараз промов-
ляти високі слова про всіх, із 
ким працюю протягом цих 25 
років, мені важко виокремити 
тих, без кого чогось не відбуло-
ся б. Я розумію, що без Божого 

благословення не було б нічого 
взагалі. І ще нічого не відбуло-
ся б без ідеї. І я вдячний Богові, 
що ідея рухатися й відкривати 
нові церкви там, де їх немає, у 
свій час виникла й набула під-
тримки однодумців.  Вона є ак-
туальною й дотепер, і саме без 
цієї ідеї я не уявляю собі місії.

— Як ви гадаєте, ви ство-
рили місію чи місія створила 
вас?

—Звичайно, певним чином 
намагався й формувати місію, 
привносити свої ідеї, черпаю-
чи їх із історичного досвіду та 
інших джерел. Та все ж таки 
місія створювала мене як осо-
бистість, як служителя. Це була 
не місія в плані зареєстровано-
го статуту, а саме та атмосфера 
і той курс, і ті люди, і ті зустрічі, 
євангелізації, і взагалі все-все, 
що пов’язане із благовістям, 
дуже великою мірою форму-
вало мене як проповідника, як 
служителя, як працівника.

—Коли ваші діти прий-
мали хрещення, ви щоразу 
зазначали, що для вас це 
справжнє свято. Поділіться 
власним рецептом вихован-
ня дітей.

— Моя наймолодша з деся-
ти дітей донька Наталка прий-
няла хрещення у 2013 році. Це 
був для мене зворушливий мо-
мент. Та ще більше мене звору-
шило її покаяння. Я часто бував 
у роз’їздах і не завжди бачив, 
як мої діти каялися перед Бо-
гом. А того дня я був саме в 
нашій церкві. Це було для мене 
чимсь таким надзвичайно гли-
боким, символічним і разом з 
тим урочисто-піднесеним, що 
мені навіть складно передати 
зараз словами, що відбувалося 
в той момент у моїй душі.

Що ж до рецептів, то їх, як 
мені здається, немає і не було. 
Тут найбільше спрацьовує лю-
бов до своїх дітей і любов до 
своєї дружини. Спрацьовує те, 
наскільки гармонійні стосунки 
батьків, зокрема у питаннях ви-
ховання дітей, щоб воно йшло 
в одному руслі. І навіть якщо 
ви бачите, що ваша дружина чи 
чоловік роблять щось не так, ви 
не скажете їм цього при дітях. 

І, я думаю, багатьом відоме 
англійське прислів’я: «Не ви-
ховуйте своїх дітей, вони все 
одно будуть схожими на вас. 
Виховуйте себе». Це, мабуть, 
найважливіше, що повинні зна-
ти батьки й передусім бать-
ки-християни.

—Теологи кажуть, що на 
першому місці в житті хри-
стиянина мають бути сто-
сунки з Богом, далі сім’я, а 
тоді вже служіння Богові. А 
яке місце сім’я посідає у ва-
шому житті?

— Щодо пріоритетів, то в 
міру важливості. Якщо я бачу, 
що певна ситуація в сім’ї потре-
бує мого особливого втручан-
ня, то всі інші справи відходять 
на другий план. Якщо ж подібна 
ситуація виникає в роботі, я всі 
зусилля докладаю туди. Тому 
для мене це питання подібне на 
те, яке ми іноді ставимо дітям: 
ти кого більше любиш — тата 
чи маму? Не може бути успіху 
в служінні, якщо немає успіху 
в сім’ї. І навпаки. Це настільки 
взаємопов’язано, що тільки ве-
ликі лицеміри можуть говорити 
про те, яких успіхів вони досяг-
ли в служінні, коли в сім’ї трі-
щина.

—Чи може місія замінити 
церкву у виконанні Великого 
Доручення?

—Я скажу так: вона могла б, 
якби відома фраза Ісуса Христа 
звучала б так: «Я створю Свою 
місію і ворота пекельні її не 
здолають». Але Син Божий го-
ворив про Церкву. Тому я пере-
конаний, що жодна інституція 
не зможе взяти на свої плечі те, 
що має робити Церква. І, як на 
мене, місія та місіонерство— 
це органічна природа Церкви, 
а не тільки якихось окремих 
індивідів, які захотіли «боро-
тися зі звірами в Ефесі», бо їм 
не було чим зайнятися у себе 
вдома. Це завдання Церкви. А 
те, що виникали місії і що вони 
успішно функціонують, свід-
чить, напевно, про те, що Церк-
ва не повною мірою зрозуміла 
своє призначення. Звичайно, 
кільком невеличким церквам 
простіше підтримувати одно-
го місіонера. Хоча, моє глибо-

ке переконання, що будь-яке 
служіння, яке відбувається в 
церкві, духовне чи матеріаль-
не, має бути спрямоване в од-
ному прогресивному напрямку 
— поширення Божого Царства, 
у напрямку місіонерства (не 
розвитку якоїсь окремої місії, 
а місіонерства в цілому). Якщо 
церква повною мірою зрозуміє 
це завдання, тоді відпаде по-
треба в місіях як в окремих 
якихось інституціях, які викону-
ють цю працю — своє істинне 
сокровенне призначення на цій 
землі. Бо, власне, для цього 
вона й була заснована, і Своїм 
першим посланцям — місіо-
нерам-апостолам Ісус сказав: 
«Ідіть по цілому світу». Я якось 
зауважив: син Божий не просив 
зводити гарних домів молитви, 
не говорив будувати сиротинці  
й будинки для людей похилого 
віку, хоча я не проти цього. Але 
це лише риштування, які допо-
магають виконати основну пра-
цю — проповідь Євангелії.

Недавно я почув цікаву ін-
формацію. Виявляється, наші 
попередники, що стояли в ос-
нові пробудження на Волині, в 
Білорусії та Польщі, не наголо-
шували на тому, щоб будувати 
доми молитви. В перші роки їх-
нього служіння на наших землях 
70% пожертвувань витрачалося 
на місіонерство, на євангеліза-
цію ( і це не просто слова, це 
інформація, взята з протоколів 
нарад та з’їздів служителів на-
шого братства). Будувати доми 
молитви стали десь через чо-
тири-п’ять років, коли церкви 
суттєво зросли. Мені здається, 
що такий підхід абсолютно пра-
вильний і євангельський.  А на 
сьогодні приблизно 90-95% по-
жертвувань йде на задоволен-
ня внутрішніх потреб, на забез-
печення функціонування діючих 
церков.

—Місіонери часто при-
гадують, що, відвідуючи їх 
на місіонерських точках, ви 
завжди підбадьорювали їх 
словами: «Смиряйся!» Сми-
рення — це основна риса ха-
рактеру місіонера?

—Ми говорили це тричі: 
«Смиряйся, смиряйся, сми-
ряйся!» Це викликало якусь по-
смішку, але водночас я розумів, 
що це значило, і, мабуть, ро-
зуміли ті, до кого я звертався. 
А це означало: рухатися вперед 
наперекір різним обставинам. 
— Бути місіонером — що це 
означає для вас? І який об-
раз справжнього місіонера?

—Колись один брат жар-
тома сказав: «Місіонер май-
бутнього — це суміш учено-
го, розвідника й проповідника 
Євангелії. Це людина, яка знає 
високі технології, досконало 
володіє іноземними мовами». 
Але це була думка цієї людини. 
Для мене образ місіонера — це 
образ апостола Павла, метою 
життя якого було місіонерство. 
І цим він перейнявся настільки 
потужно, що все інше вважав за 
сміття.

  Розмову вів Юрій Троць 
Продовження інтерв`ю 

читайте на нашому сайті: 
voice.org.ua.

Початок на стор.1

Місіонерство — це сходження на вершину.
інтерв’ю
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Перш за все я хочу, щоб 
моє свідчення було про Госпо-
да, Який дивним способом тур-
бується про Своїх дітей і має 
план, певне передбачення для 
кожного з нас. Те велике, що 
Бог зробив у нашому житті, свід-
чить про те, що Господь вникає 
абсолютно в усі дрібниці нашого 
життя, турбується про нас і до-
помагає нам у Свій час. 

Кінець 2013 року. Закінчуєть-
ся перший семестр у школі. 
Шестирічний синок Мирослав 
ходить у перший клас. Ніщо не 
передвіщає якихось проблем. І 
ось на останньому тижні вчитель 
кличе мене до школи: дитина 
жаліється, що в неї болить живіт. 
Оглянувши сина, я побачив, що 
якоїсь гострої проблеми немає, 
причин немає, щоб хвилюва-
тися, але вирішив із дружиною 
день-другий поспостерігати за 
ним вдома. Вдома дитина аб-
солютно спокійно поводилася, 
гралася з іншими дітьми. Коли 
треба було йти до школи, то зно-
ву жалілася на біль у животику. 
Думав, можливо, це якісь пси-
хологічні моменти. Зателефону-
вав до вчителя, попросив, щоб 
протягом тижня його зайвий 
раз не викликали відповідати і 
він міг спокійно йти до школи. 
Але в школі син знову жалівся на 
біль, і я вирішив його обстежити. 
Спочатку помітив зміни в аналізі 
крові. Дещо підвищена кількість 
лейкоцитів. Це, звичайно, нас-
торожило мене. Я оглянув сина: 
клініка якогось легкого гастриту. 
Але вирішив через кілька днів 
повторити аналіз. Виявилося, 
що різко збільшилася кількість 
лейкоцитів, уже було 14 тисяч. 
Ще через кілька днів — 24 ти-
сячі лейкоцитів. Це означало, 
що є серйозна проблема. Коли 
зателефонував до лаборантів, 
то вони сказали, що є підоз-
ра на бластні клітини. Тобто це 
був натяк на гострий лейкоз. 
Запідозривши таку проблему, я 
вирішив проконсультуватися із 
завідувачем відділення дитячої 
онкогематології. Здали аналізи 
в обласній дитячій лікарні, прой-
шли обстеження — і особливих 
симптомів не знайшли, крім 

того, що були зміни в крові. Коли 
повторили аналізи, до мене за-
телефонував завідувач відділен-
ня і сказав терміново прийти і 
госпіталізуватися. Це було 31 
грудня 2013 року. 

Звичайно, що діагноз нас 
насторожив, але ще потрібно 
було його уточнити. Як лікар, я 
усвідомлював всю серйозність 
проблеми. Мені відразу згада-
лися слова з Послання апосто-
ла Якова: «Чи хворіє хто з вас? 
Хай покличе пресвітерів Церкви, 
і над ним хай помоляться, нама-
стивши його оливою в Господнє 
Ім’я, і молитва віри вздоровить 
недужого…» Тому я домовився 
із завідувачем відділення, що 31-
го ми не будемо лягати в лікар-
ню, а ляжемо 1 січня 2014 року, 
щоб уточнити діагноз. І подзво-
нив до наших братів-пресвітерів 
— Славіка Кайдика, Петра Мель-
ника, Олександра Ковальчука. 
Вони прийшли, помолилися за 
сина, помазавши оливою, як 
йдеться про це в Слові Господ-
ньому, і ми вручили його в руки 
Божі. Не було якогось, скажімо, 
надмірного страху й паніки. Була 
настороженість, було певне на-
пруження моральних і духовних 
сил,бо розуміли: усе в руках Го-
сподніх. І ми,  зібравшись роди-
ною, повністю довірилися Богу, 
знаючи, що Господь  усе тримає 
під контролем. 

Що мені ще надавало такої, 
скажімо, впевненості? Те, що я 
в своїй роботі лікаря, працюючи 
з людьми, постійно усвідомлюю, 
що лікувати тільки тіло, не ліку-
ючи душі, це півділа. І завжди в 
трудних ситуаціях, у яких опи-
няються мої пацієнти, розмір-
ковую з ними над Словом Бо-
жим, з якого черпаємо істини, 
які дають, скажімо так, під´рун-
тя для того, щоб рухатися впе-
ред, рухатися в правильному 
напрямку… Ті роздуми привели 
мене до усвідомлення, що таке 
випробування, що таке спокуси 
й чому вони приходять в наше 
життя. Той же апостол Яків нам 
каже: «Майте, брати мої, повну 
радість, коли впадаєте в усіля-
кі випробовування», — тому що 
це сприяє нашому духовному 
зросту, зміцненню віри. Але де 
взяти ту радість, про яку сказав 
апостол Яків? Я про це не раз 
розмірковував. Коли тобі болить, 
коли тобі важко, то здається, що 
Господь міг не допустити цього 
всього у твоє життя, але чомусь 
допускає. Коли переживання 
й труднощі тривають довго, ти  
просиш, молиш Бога про допо-
могу, та чомусь Бог ніби барить-
ся і не вирішує твоєї проблеми. 
Де в цей час взяти радість? Я 
над цим не переставав розмір-
ковувати і з такими розміркову-
ваннями повіз сина в лікарню. 

Це була історія ¹1 2014 року. 
Лікар спеціально ради нас вий-

шов на роботу, взяв стернальну 
пункцію, відправив  кістковий 
мозок на аналіз у Київ, і вдень ми 
вже мали уточнений діагноз — 
гострий лейкоз. Висока ступінь 
ризику для життя — і тому ми 
мусили розпочати лікування. 
Змирилися з волею Божою: що 
Господь для нас приготував, ми 
маємо це перейти. 

Я постійно відчував руку 
Божу, якийсь мир, спокій, який 
приходив під дією Духа Святого. 
Дуже велике значення мала під-
тримка сім’ї і родини. Дружина 
не панікувала, ходила до сина, 
доглядала, годувала. Ми біля на-
шої дитини постійно розміркову-
вали над Словом Божим. Дуже 
велике значення має те, що ми 
люди віруючі, ми члени церкви, 
не просто номінальної церкви, 
а живої церкви. І ця церква від-
гукнулася на нашу проблему. По-
стійно звершувалися молитви. 
Чудним способом Господь по-
будив молитися серця людей 
багатьох церков нашої Волині, 
закордону, зокрема Америки. 
Багато людей телефонували і 
казали нам, що моляться за нас. 
Ця підтримка була дуже важли-
вою, відчувалося, що ми не одні, 
що ми дійсно члени одного тіла 
Христового. Більше того, понад 
те, що ми могли хотіти, мог-
ли просити, Господь торкався 
сердець людей — і люди про 
нас турбувалися. Це милість Го-
сподня. «Усяке добре давання та 
дар досконалий походить згори 
від Отця світил, що в Нього нема 
переміни чи тіні відміни». Люди, 
слухняні волі Божій, це добро 
передавали нам — і ми вдячні 
Господу за цих людей. 

Під час лікування сина до-
велося багато пережити: і  фі-
зичний біль, і душевні, мораль-
ні страждання, коли бачиш, як 
мучиться найдорожче в твоєму 
житті — твоя дитина. Були до-
сить такі психологічно трудні 
моменти. Але Дух Святий і Сло-
во Боже нас надихали і зводили 
наші очі до Господа. І ми впев-
нено торували той шлях, який 
Господь для нас приготував. У 
мене було таке передчуття, що 
Господь веде нас цим шляхом, 
щоб засвідчити Свою слави. 

Хіміотерапія, яка має знищу-
вати ракові клітини, пригнічує і 
нормальні клітини крові. І тому 

імунітет знижується  букваль-
но до нуля, кількість лейкоцитів 
падає до одинички, до нуля, а 
потім, коли їх трохи збільшуєть-
ся, знов проводять хіміотерапію. 
Хіміотерапія супроводжується 
ускладненнями. Я перед ліка-
рями поставив питання, чи до-
статньо в них можливостей для 
лікування гострого лейкозу. 
Лікар каже: програму розроби-
ли німецькі фахівці, Міністерство 
охорони здоров’я України за-
твердило, і за цими протокола-
ми лікують  у нас, у Львові чи у 
Києві — скрізь однакова схема 
лікування. Потрібно протягом 
двох років проводити хіміотера-
пію, а потім спостерігати п’ять 
років. Якщо все нормально — то 
знімається діагноз. 

Ми переживали передбачу-
вані ускладненнями хіміотерапії. 
Те, що випадає волосся, — це 
найлегше ускладнення. У сина 
з’явився системний кандидоз, 
в роті утворилися маленькі ви-
разки, дитина ні їсти, ні гово-
рити не може. Нам важко зро-
зуміти, що він хоче, а він через 
це сердиться, плаче. З’явилися 
поліневропатії, біль у суглобах, 
біль в м’язах, не може ходити, 
повністю ослаблена дитина. По-
тім — дизуричні розлади, тобто 
розлади сечовипускання, біль 
внизу живота, безсонні ночі. 
Просинається дитина — моли-
мося, на деякий час засинає, 
знову  просинається — моли-
мося. Так з Божою допомогою 
проходили дні за днями. Півто-
ра місяця лікування дали деякі 
зміни щодо картини крові, тобто 
вона стабілізувалася. На жаль, 
15 лютого, на Стрітення, виник-
ло дуже  грізне ускладнення — 
тромбоз судин головного мозку. 
І в такому стані, без свідомості 
дитину терміново переводять у 
відділення реанімації, роблять 
комп’ютерну томографію. Ге-
мороргічний інсульт ніби не під-
твердився, стали розцінювати 
його як ішемічний. Потім про-
вели МРТ, і лікар-нейрохірург 
каже: «У вас дуже невтішна кар-
тина. Є  точкові зміни фактично 
по всьому мозку, ніби прогресує 
лейкоз». Лікар-гематолог не зго-
дився, оскільки вже була стабілі-
зація картини і ми на самих ран-
ніх стадіях виявили цю проблему, 
що теж милість і чудо Боже. Він 

порадив їхати до Києва прокон-
сультуватися в головного гема-
толога. Коли ми зателефонували 
до Києва, нам кажуть: «Не варто 
сюди їхати, оскільки активізува-
лися революційні події в Києві,  
поставили блокпости. Ви просто 
до нас не доберетеся». 

Син був у дуже тяжкому стані. 
Ніяк не реагував на розмову, не 
впізнавав ні мене, ні свою маму, 
нікого іншого. Міг відреагувати 
на питання, чи хоче пити або 
їсти, кивнувши головою і ковт-
нувши ковток напою чи з’ївши 
ложечку якоїсь їжі. Але і тут Го-
сподь давав мені впевненість, 
що на все Його воля. Розмовляв 
із завідувачем реанімаційного 
відділення, із спеціалістами, які 
консультували нас. Казали, що 
життєві функції дитини збере-
жені, а емоцій нема, вербаль-
ного зв’язку абсолютно ніякого. 
Проминуло сім днів реанімації, 
розмірковування над тим, що 
ж робити далі. Ми ніби зупини-
лися в тупику. В цей час було 
найбільше пошуку Бога, бо ро-
зумів, що все, що я міг зробити, 
все, що могли зробити спеціалі-
сти, — зроблено. Але Господь 
давав тверду надію, що все в 
Нього під контролем. І от якраз 
в час найбільших труднощів я 
зміг усвідомити глибше, що мав 
на увазі апостол Яків, коли ка-
зав: «Майте, брати мої, повну 
радість, коли впадаєте в усілякі 
випробовування…» Тоді, коли 
ти абсолютно безсилий, тоді, 
коли абсолютно не можливо ні 
на що обпертися, ти покладаєш 
повну надію на Бога і згоджуєш-
ся з Його волею: «Господи, якщо 
Твоя воля на перехід, нехай так 
буде, але якщо на оздоровлен-
ня, нехай це буде для Твоєї сла-
ви і для пізнання волі Твоєї на-
шим Мирославом». І в момент 
цієї повної довіри, коли в очах 
сльози, коли все єство напруже-
не, — у дусі ти відчуваєш мир, 
спокій і радість. Оце те блажен-
ство, та радість, про яку казав 
апостол Яків, тому що вона нас 
максимально зближає з Богом. 
Тоді повністю розумієш свою за-
лежність від Бога, а Бог вселяє 
віру в серце, і з цією вірою мо-
жеш іти вперед. 

Постало питання: що ж роби-
ти далі? Прошу лікаря-гематоло-
га перевести сина з реанімації 

свідчення

ВСЕ У БОГА
ПІД КОНТРОЛЕМ

«Майте, брати мої, повну радість, коли 
впадаєте в усілякі випробовування…»
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назад у відділення гематології, 
бо вирішив, що далі якесь меди-
каментозне лікування проводити 
не можливо. Коли ми виписува-
лись із реанімації, Бог дав мені 
впевненість, щоб я сказав такі 
слова завідувачу: «Пройде ко-
роткий час — і ми зможемо вас 
приємно здивувати». Звичайно, 
він співчутливо мені кивнув — і 
ми попрощалися. Коли ж перей-
шли знов у відділення гематоло-
гії, переді мною постало питан-
ня: «Що ж робити?» Завідувач 
каже: «Треба далі проводити 
лікування згідно з протоколами». 
Усвідомлюю, що цього не мож-
на робити. І тому вирішив по-
класти все своє уповання не на 
спеціалістів та лікування, а тіль-
ки на Бога. І в мене зародилося 
бажання все-таки виписати сина 
з лікарні й повністю покластися 
на Бога. Звичайно, я перший, 
як батько, беру відповідальність 
на себе за життя і здоров’я ди-
тини. По-друге, на мені лежить 
відповідальність за прийняте рі-
шення як на лікареві, щоб потім 
мене ніхто не звинувачував, що 
нашкодив своїй дитині. Я вирі-
шив не радитися із спеціаліста-
ми, а радитися з Богом. Якраз 
проводилася регіональна бесіда 
служителів у Церкві Святої Трій-
ці, і наші  пресвітери пореко-
мендували, щоб я приїхав на 
молитву. Ми помолилися, хоча 
я не отримав прямих вказівок 
від Бога, але в серці мав тверде 
запевнення від Господа, що все 
під Його контролем і всю свою 
надію потрібно покласти на Ньо-
го. Повернувшись у лікарню, я 
зателефонував до завідувача і 
сказав: «Я прийняв рішення ви-
писати сина з лікарні». Він каже: 
«Це твоє право, але треба, щоб 
ти об´рунтував це в історії».   Я 
написав, що вдячний медпер-
соналу, що вони прикладали всі 
зусилля, щоб нам допомогти, 
але в зв’язку із сумнівним ре-
зультатом лікування виписуємо-
ся з метою пошуку альтернатив-
них шляхів вирішення проблеми. 
І на тому попрощалися із мед-
персоналом, подякували і поїха-
ли додому. 

Синок був у вкрай важко-
му стані. Не впізнавав мене, 
нікого іншого, не розмовляв, 
ніяких емоцій на лиці не про-
являв. Єдине, що лишилося, — 
це навик ранкової зарядки, міг 
на моє прохання зробити певні 
рухи ногами. Не мав сил сидіти, 
і щоб нагодувати його, я мусив 
сідати за його спиною, трима-
ти йому голову, тримати тулуб, 
а Оксана давала їсти. Спочатку 
давали потрошки, якісь там ло-
жечки їжі, а потім за кілька днів 
взявся в нього апетит. Він став 
просити їсти. І такими великими 
порціями їв, разів вісім, навіть 
вночі прокидався. І ми давали. 

Звичайно, перш за все пости-
лися, молилися, і в церкві народ 
молився, і брати приходили мо-
литися за нього. Ми прийняли 
це як з руки Божої. Був такий  
мир і спокій в серці, що ми не 
переживали, що дитина може 
залишитися калікою на все жит-
тя. Через деякий час синок став 
сидіти. А потім — цікавитися 
потрошки іграшками, бо його 
раніше нічого не цікавило. А далі 
став згадувати. На одній машин-
ці написано англійськими буква-
ми «Police», а він читає україн-
ськими: «Ро…», а «l» не знає, 
як прочитати. Потім потихеньку 
став підніматися. Як цінувалася 
буквально кожна маленька змі-
на в його житті! Усе те, що було 
звичним, — один погляд, одна 
посмішка, одне слово, один рух. 
Кожен день з’являлося щось 
нове. І протягом місяця дитина 
повністю відновилася. Ми 22 
лютого виписалися, а вже в кінці 
березня синок ходив на вулиці з 
нашою донечкою. 

Протягом року, що минув, 
ми періодично робили аналіз 
крові, і можемо впевнено сказа-
ти, що дитина повністю здорова 
щодо лейкозу. Ми дуже вдячні 
Богові. Мирославчик зростає в 
Божій благодаті. Ходить в шко-
лу, засвоює повністю програму, 
їздить на велосипеді, лазить по 
деревах, грається на рівні зі всі-
ма дітьми. Це милість Божа. 

Коли водив старшого сина 
на обстеження в дитячу лікарню, 
то скористався нагодою і взяв 
із собою Мирослава та відвідав 
завідувача відділу реанімації. Як-
раз тоді в нього був ювілей — 50 
років. Привітав його, а він питає: 
«А як там ваш син?» — Кажу: 
«Ось мій син» — і Мирослав під-
бігає до мене. А він: «Ви з ним 
їздили до Києва, проводили 
якесь лікування?» — Кажу: «Ні, у 
якому стані від вас виписалися і 
перевелися у відділення, у тако-
му відразу виписалися додому. 
Піст, молитва, духовна і фізична 
реабілітація, психологічна реа-
білітація в сім’ї – і ось протягом 
місяця з милості Божої маємо 
такий результат — дитина повні-
стю відновилася.  Пам’ятаєте, 
коли ми виписувалися, я вам 
обіцяв, що ми через короткий 
час вас приємно здивуємо». Він 
розчулено поглянув: «Так, нам 
би побільше таких здивувань». 
Це стало хорошим свідченням і 
для медперсоналу, і для завіду-
вача відділення онкогематології. 
На День медика я подзвонив до 
нього, привітав його. То він ска-
зав:  «Я радий, дай Бог, щоб і 
надалі так було. Мені найбільша 
радість і подарунок на День ме-
дика — це чути цю добру новину 
про твою дитину».   

Дехто каже, що, може, нам 
не треба було проходити тієї 
хіміотерапії, бо від неї стільки 
вийшло шкоди. Я думаю, що 
весь той шлях ми повинні були 
пройти, абсолютно все. І нічого 
не було зайвого, а все було з 
волі Божої. 

Я не раз розмірковував: як 
же людина повинна чинити в 
трудних ситуаціях? На скіль-
ки повинна довіритися Богу, а 
на скільки повинна прикладати 
зусилля сама. І от щодо хво-
роб мені дуже сподобався 38 
розділ Книги Серахової з таким 
собі алгоритмом, який я взяв і 
для себе: «Сину мій, у хворобі 
не будь недбалим». Справді, ми 

не повинні бути недбайливими 
і байдужими. Якщо з’являєть-
ся проблема в нашому житті, 
потрібно насторожитися. Далі 
Сирах каже, що ми повинні пе-
реглянути своє життя, і якщо в 
ньому є якісь гріхи, то поправити 
його. Потім — молитися до Бога, 
тому що джерело всякого добра 
— наш Господь. Далі така фраза: 
«Принеси пам’ятну жертву ніби 
умираючий». І я думав, як це ро-
зуміти й застосувати в наш час. 
І я прийшов до висновку, що це 
означає, що не нам вирішувати, 
що буде: чи зцілення, чи перехід, 
— будьмо готові предстати пе-
ред Богом. Тож нам потрібно 
всім своїм єством підготуватися 
і віддати себе в руки Господні. А 
далі написано: «І дай місце ліка-
реві». Тобто після всього цього 
ти роби все, що можеш. Тому я 
йшов саме таким шляхом. Коли 
сталася проблема, мені відразу 
згадалися Книга Йова, Послання 
апостола Якова з настановами, 
як ми повинні чинити. І це теж 
не моя заслуга. Господь навчав 
мене до цього часу, і Він дав мені 
пригадати саме ці місця, щоб 
правильно діяти, щоб я віддав 
себе в руки Господні й став ро-
бити саме те, що повинен роби-
ти, щоб надію покладав на Бога, 
щоб знав, що в Бога є безмежні 
можливості вирішення проблем. 
Яким способом Він має це зро-
бити — це Його суверенна воля. 
А нам важливо підкоритися Його 
волі. Я впевнений, що дуже по-
трібна саме оця довіра Богові на 
основі Слова Божого. Бо ж наша 
віра — це не якась безпідстав-
на віра в те, у що ми захотіли, 
а повна довіра Слову Божому. А 
воно живе та діяльне — і викона-
лося в нашому житті. 

І тому весь цей шлях — це 
наше наближення до Бога, це 
наше навчання, наше духов-
не  вдосконалення, зміцнен-
ня, утвердження. Саме так ми 
сприймаємо пережиті труднощі. 
Можливо, інші люди, спостеріга-
ючи за нашою ситуацією, якісь 
інші висновки зроблять. Але 
вона може бути підбадьоренням 
тим, хто переходить трудні жит-
тєві часи і, можливо, не бачить 
вирішення своєї проблеми. Тож 
дуже важливо всю свою надію 
покладати на Бога і вірити, що 
Божа воля досконала. Єремія 
каже: «Тільки я знаю наміри, 
які маю щодо вас, наміри на 
добро, а не на зло…»  А в Но-
вому Заповіті написано: «Тим, 
хто любить Бога, усе сприяє на 
добро». Тобто спираючись на ці 
місця Слова Божого ми можемо 
з твердою впевненістю довіри-
тися Богу, що Він проведе через 
будь-які обставини життя, навіть 
через долину смерті, і допоможе 
в потрібний час. І дуже добре, 
коли ми стоїмо саме на позиції 
Слова Божого. Бо в іншому ви-
падку, коли ми згодимося з дум-
кою, яку часто диявол посилає, 
і станемо нарікати: «А де ж той 
Бог? Навіщо Він допустив це? За 
що карає? — і так далі й далі, то 
будемо неправдомовцями сто-
совно Бога і не досягнемо пози-
тивного результату. Тоді важка 
ситуація може стати спокусою 
на падіння. 

А коли ми твердо уповаємо 
на Бога — то наше випробуван-
ня зміцнює нас у вірі й наближає 
до Бога.       

Олександр Третяк, 
лікар-терапевт                                       

Нам знайомі такі видат-
ні постаті, як Августин Гіп-
понський або Блаженний, 
Ôранциск Ассизький, Ян Гус, 
Мартін Лютер, Жан Кальвін… 
Список можна було б і далі 
продовжувати, але не мож-
на не згадати одну жінку, яка 
писала про себе так: «Я вірю, 
що якщо Бог знайде ще сла-
бшу жінку, ніж я, Він зможе 
звершити через неї навіть 
щось набагато більше, тому 
що це Його праця». Її слова 
співзвучні з тим, що написа-
но в Біблії: «Але Бог вибрав 
немудре світу, щоб засоро-
мити мудрих, і немічне світу 
Бог вибрав, щоб засоромити 
сильне» (1 Кор. 1:27). Ця відо-
ма постать  — Мати Тереза.

Мати Тереза або Аньєз 
Гонжа Боякшу – католицька 
черниця, місіонерська праця 
якої відбувалася в Індії, а саме 
в Калькутті. Увагу багатьох 
письменників привернула ця 
маленька жінка, яка так бага-
то зробила за своє життя… Є 
декілька перекладів біографії 
Матері Терези доступною 
нам мовою. Але вагомий вне-
сок зробило й київське ви-
давництво «Книгоноша», яке 
опублікувало записки цієї жін-
ки українською та російською 
мовами.

Книга, автор якої сама 
Мати Тереза, не біографія. Її 
назва — «Немає більшої лю-
бові». У ній авторка ділиться 
вічними біблійними істинами, 
пропущеними через себе... 
Невеликі розділи, доповнені 
прикладами з особистого 
життя, роблять книгу легкою 
для читання та сприймання. 
Один з них має назву «Про 
молитву». Мати Тереза пише: 
«Мій секрет дуже простий: я 
молюся. Молитва сповнює 
мене любов’ю до Христа. Я 
розумію, що молитися Йому 
— означає любити Його». Так 
вона й робила в своєму по-
всякденному житті — моли-
лася. Це ще більше зближало 
її з Богом і допомагало зро-
зуміти повну залежність від 
Нього…

Любов до Бога й до ближ-
нього по-особливому спону-
кала цю жінку до дій: «Якщо 
ми дійсно хочемо підкорити 
цей світ, то повинні зрозуміти, 

що не зможемо зробити цьо-
го, використовуючи бомби 
та іншу зброю масового зни-
щення. Підкоряймо світ лю-
бов’ю. Вплетімо в наше життя 
жертву й любов, тоді ми змо-
жемо завоювати цей світ.

Нам не потрібно здійсню-
вати грандіозні проекти для 
того, щоб показати велику 
любов Божу своїм сусідам. 
Тільки сильна любов, прояв-
лена в нашій поведінці, спо-
нукає їх побачити прекрасне 
в Богові».

Побачивши особистий 
приклад Матері Терези, до її 
служіння стали приєднувати-
ся багато-багато людей, що 
також хотіли послужити бід-
ним та нужденним. Але дея-
ким із них вона казала: «Їдь 
додому. І наповни батьківсь-
кий дім радістю, любов’ю і 
миром».

Книга піднімає й питання 
благодійності та жертовності. 
Авторка описує таку історію: 
«Одного разу до нас прийшов 
чоловік і сказав до мене: «Є 
одна сім’я, у якій семеро ді-
тей. Вони не їли вже декілька 
днів». Я взяла з собою їжу, і 
ми вирушили до них. Коли я 
прийшла в той дім, я побачи-
ла, наскільки сильно обличчя 
цих дітей були знівечені го-
лодом. Вони не відображали 
смуток чи співчуття, а тільки 
глибокий біль через відсут-
ність їжі. Я дала рис їхній ма-
тері. Вона розділила його на 
дві порції й одну з них кудись 
понесла. Коли жінка повер-
нулась, я спитала її: «Куди ти 
ходила?» На що хазяйка від-
повіла: «До сусідів. Їм також 
нема чого їсти». Я не здиву-
валась, що вона поділилась 
рисом, — бідні люди за своєю 
натурою дуже щедрі. Я зди-
вувалась, що ця жінка знала 
про біду сусідів. Адже, як пра-
вило, коли ми страждаємо, 
то настільки зосереджені на 
собі, що на інших у нас про-
сто не залишається часу».

В кінці книги представле-
ний діалог з Матір’ю Тере-
зою, який показує її життєві 
принципи та більше розкри-
ває аспекти служіння цієї 
маленької жінки. Єдине, що 
залишається побажати, – 
приємного читання…

Мать Тереза.
Нет большей любви. – 

К.: Книгоноша, 
2013. – 148 с.

твоя книжкова полиця

НЕМАЄ БІЛЬШОЇ 
ЛЮБОВІ
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 Місіонер «Голосу надії» 
Олександр Ружило останніми 
роками працював у Кіровсь-
ку. В червні виїхав через 
бойові дії, ще до того вивіз 
сім’ю. Залишався з церквою, 
поки всі не повиїжджали. За-
раз тимчасово проживає в 
Маневицькому районі. І як 
волонтер займається достав-
кою на Донбас гуманітарних 
вантажів. Ось що він розповів 
про свої поїздки:

Наприклад, ще у грудні ми 
їздили у Сєверодонецьк і Лиси-
чанськ (Кіровськ опинився на за-
хопленій території). Там провели 
таку акцію. У «Червоному Хресті» 
взяли контакти і продзвонили 
десь до сотні біженців. Люди 

зібралися на території дому мо-
литви. 

Цікава деталь, за кілька років 
місіонерського служіння ми по-
водили різні заходи, запрошува-
ли музичні гурти, кликали людей, 
а практично ніхто не приходив. А 
тут прийшло більше ста людей. 
Провели для них служіння. Ба-
гато хто плакав, слухаючи Боже 
Слово. Потім роздали їм продук-
тові набори, а також подарунки 
для дітей. Найбільше чого там 
потребують — це продукти хар-
чування. Люди не отримують ні 
пенсій, ні інших соціальних ви-
плат. Тому — голод, холод…

А оце тиждень тому ми з 
Юрієм Величком, пастором з 
Лисичанська, та Миколою Ше-
реметом, пастором зі Стахано-
ва, вчергове їздили в Лисичан-
ськ. Зараз відповідальний за 
служіння там Микола Наумов із 
Сєверодонецька. Ціль поїздки — 
допомогти братам у служінні. З 
Ковеля нам передали гуманітар-
ну допомогу (картоплю, закрутки 
тощо). На місці ми це все ро-
звантажили, поробили продук-
тові пакети і роздавали людям.

В неділю на богослужін-
ня прийшло понад 200 людей. 
Роздали 240 продуктових на-
борів. Спочатку всім не виста-
чило, довелося допаковувати. 
Більшість — переселенці з оку-
пованої території. Усі навіть не 
помістилися у домі молитви, 
дехто стояв на дворі. Люди вже 
знають, що кожної неділі можна 
тут отримати продукти.

Звичайно, наш акцент не суто 
на соціальному служінні. Ста-
раємося працювати з людьми 
духовно. Люди слухають Боже 
Слово, моляться, співають псал-
ми. Це справді чудо. Бог зробив 
те, чого ми не змогли за багато 
років. Те, про що ми мріяли. Ми 
розуміємо, що не всі ці люди за-
лишаться в церкві, дехто прихо-
дить, тільки щоб отримати про-
дуктовий набір. Та є і люди, які 
не беруть продуктів, приходять 
лише для того, щоб послухати, 
помолитися. Кожного служіння 
є люди, які виходять до покаян-
ня. Окрім біженців багато стало 
приходити місцевого населення. 
Боже Слово змінює людей. Піс-
ля служіння підходять, виникає 

багато питань по Біблії, пережи-
вають і запитують нашу думку 
щодо майбутнього України. Тому 
не можна сказати, що люди при-
ходять тільки заради продуктів. 

А взагалі, місцеві жителі, в 
тому числі і влада, перестали 
дивитися на церкву як на секту. 
Знають, що церква може підтри-
мати і матеріально і духовно. А 
місцеві люди після пережитого 
дуже потребують душеопікун-

ства. 
Щодо бойових дій — поки що 

все спокійно, ніби затишшя. Але 
така тиша якраз насторожує. Не-
відомість: що буде далі? Дехто з 
переселенців вже хоче поверта-
тися додому, а дехто вирішили 
тут і залишитися. 

Плануємо після Пасхи знову 
поїхати і служити цим людям.

Олександр Ружило

місія

автобіографічне оповідання

«Для нас було чудом побачити на 
служінні понад 200 чоловік!»

Продовження, початок в №1, 2, / 2015

Один день ОЛЕКСАНДРА

Він знав, що вона розуміла 
його нелегку працю у справі 
Божій і хоч передбачала, що 
розділить з ним гірку долю жит-
тя — як прийшлось зараз, — 
вона була згідна йти на ці випро-
бовування, приймаючи все, як з 
руки Божої.

Так, нам призначено це зго-
ри, бо в бурі устоять тільки ті 
будови, ті будинки, які побу-
довані по правильному плану. 
Якби не було бур, вітрів, то як 
багато було б різних халуп та 
слабих будівель. Все йде по Бо-
жому плану і визначенню і ми з 
цим цілком згоджуємось, зна-
ючи намір Божий. Він у думках 
просив у Віри пробачення за 
його, як йому здавалося, не-
увагу до неї, хоч вона й знала, 
що він був завжди зайнятий. їй 
було приємно дивитися на ньо-
го гаряче розмовляючого з мо-
лодими братами-проповідника-
ми Слова Божого. Вона раділа, 
коли він, горячи духом, благові-
стив, коли він розмовляв з дітка-
ми вдома. Ах, діти мої, — думав 
він, — можливо ви почали вже 
забувати люблячого вас, вашого 
тата. Ви будете бавитися на ву-

лиці з іншими дітьми, по дитячи 
займаючись своїми справами. 
Сусідський хлопчик, чи дівчинка, 
побачивши свого тата, йдучого 
з роботи, побіжить йому назу-
стріч, кричучи: «Тату, тату, що ти 
приніс мені?» А він візьме його 
на руки, поцілує свою дитину, 
хустинкою витре дитяче личко, 
руку простягне до кишені — ус-
міхненій дитині дасть якийсь 
гостинець. А його — будуть 
стояти і дивитися дитячими, 
невинними очима, проводжаю-
чи щасливу дитину, тримаючу в 
руках подарунок. Вони переста-
нуть гратися, прибіжать додому 
і, перебиваючи один одного, 
будуть питати у мами, чому їх 
тата немає, як у всіх інших; де 
їхній тато, чому так довго не йде 
додому. Вона поцілує їх крізь 
сльози, втішить обіцянкою, по-
тім схилиться в молитві перед 
Богом і гарячі сльози потечуть 
по її зблідлому обличчю. Він зга-
дав вірш Проханова, який був до 
речі:

Жену я вспомню и малюток;
Когда их лица целовал,
В слезах все были, час был 

жуток,
Но я Тобой их утешал.
Він, ніби бачив картину своєї 

розлуки з дружиною, дітьми: 
Віра не плакала, тільки очі були 
наповнені сльозами, а діти зля-
кано дивилися на непрошених 
гостей. Їх серця осуджували цих 
людей, що без вини розбивають 
життя щасливої сім’ї, що маючи 
своїх дітей, вони позбавляють 
батька інших дітей, роблячи їх 
сиротами. Віра слухала слова 

офіцера, що говорив тоді:
— Послухай, Олександр, ще 

не пізно зараз тобі вирішити 
свою долю заради цих дітей, 
дружини, — при цьому він по-
дивився на Віру, шукаючи в неї 
згоди, — відкажися від своєї 
віри, живи собі на здоров’я, на-
віщо тобі в’язниця, табір, розлу-
ка. Одне слово —  і ти вільний.

Але Олександр при цьому 
тільки гірко посміхнувся, а Віра 
підійшла до нього, поцілува-
ла, сказавши: «Я благословляю 
тебе, Саша, на святе діло, будь 
вірний до смерті.» Він цілував очі 
діток, ніби хотів у них закарбува-
ти ту любов, заради якої він за-
лишає їх. Нехай вони пам’ятають 
цю гірку розлуку і, виростаючи, 
вдохновляються батьківськими 
стражданнями в ім’я Вічного 
Бога, як показав Спаситель.

Багато вже днів пройшло 
після того, як він мав сімейний 
затишок, був шанований поміж 
людьми. А брати і сестри?.. Він 
добре пам’ятає останнє зібран-
ня друзів, цс радісне спілкуван-
ня вільних людей, цю дорогу 
громаду люблячих Христа. що 
зібралися разом для спільної 
радості та підкріплення духа.

Кімната, в якій знаходились 
християни, майже не вміщала 
людей, хоч і була не маленька, 
від чого багато стояли на кухні 
та в коридорі. Кожен, звичайно, 
хотів ближче до столу, за яким 
зосереджено сиділи проповід-
ники. Ближче до столу сиділи 
молоді брати та сестри, трима-
ючи перед собою в більшості 
рукописні гуслі або співаники.

Він сидів край столу, читаю-
чи Біблію, час від часу погляда-
ючи на зібраних. В кімнаті було 
тихо, тільки було чути шуршання 
листків книг, іноді шарпання ніг. 
Тут також була його Віра, яка 
дивилася на нього запитливо. 
Легким кивком голови він дав їй 
знак і тишу порушив Вірин ви-
сокий плавний голос, до якого 
зразу ж приєдналися всі співа-
ючі. Співали псалом «Ось зібра-
лись знову ми!» Спів лився і лив-
ся, до якого приєдналися майже 
всі присутні. Він запалював сер-
ця, з’єднував в один злитий ку-
сок золота всі серця, шукаючі 
спілкування з Богом. Ще хотіло-
ся співати, відкриваючи свою 
душу, але слова закінчилися; в 
будинку запанувала тиша, яку 
зразу ж порушов голос одного 
старця, що почав читати текст 
із Біблії. Його голос приємно 
тремтів від хвилювання, хоч він і 
не вперше виступав перед цією 
аудиторією. Промова його була 
коротка. Олександр відірвав очі 
від Біблії, встаючи, всіх провів 
допитливими очима.

Зараз вже він не пам’ятає, 
який вірш прочитав, ставлячи 
в основу своєї заключної про-
повіді. Він добре пам’ятає сло-
ва, які ніби зірвалися з його уст, 
кажучи:

— Бог положив у Сині Своє-
му спасіння від вічної гибелі всіх 
людей. Пізнавшим Його волю і 
освяченим єдинокровним Хри-
стовим приношенням властива 
боротьба за життя, яку ми не-
семо, за велінням Христа, гину-
чим. Вони є скрізь, а ми їх  ба-

чимо і часто пропускаємо добру 
нагоду Словом Христа пробу-
дити сплячих. Нехай твоє жит-
тя, мій друже, чи молодий ти, чи 
старший — буде першим свід-
ченням того, що ти — світиль-
ник Божий. Чи ти в праці, чи в 
дорозі, на відпочинку вдома, чи 
в гуртожитку — гори бажанням 
явити любов Божу, яка повинна 
розвіяти зраджуючу, підступну і 
згубну людську. Слова хай бу-
дуть лише підтвердженням ва-
ших зразкових діл, які завжди 
голосніше говорять ніж будь-які 
солодкі слова. Проповідуйте 
Христову любов чисто по- єван-
гельськи, бо тільки вона і тільки 
нею подолаєте всі перешкоди! 
В ній люди звільнилися від грі-
ха — вони сини та дочки сво-
боди. Несіть її людям, жаліючи 
їх, нещасних. А ви їх бачите, з 
ними живете, працюєте. Цю 
святу правду ми понесемо, як 
знамено Христа через всі пе-
решкоди, як пронесли його ті, 
що йшли перед нами брати та 
сестри через тортури, полум’я, 
страждання, в’язниці, знаючи, 
що є на небі наш скарб, який не 
проминає!

Олександр провів поглядом 
всіх, зустрічаючись поглядом 
з спрагненими правди, очима. 
Обличчя їх реагували на кожне 
його слово, ніби він всіх три-
мав їх на долоні і керував як 
одним механізмом. Вони ди-
вилися із любов’ю на Олексан-
дра, чекаючи, що ще Бог ска-
же через нього.

 (Продовження
у наст, номері)
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В одному оливковому саду 
жила Скеля. Вона дуже пиша-
лася своїм непорушним вигля-
дом. Тому жодній травинці не 
дозволяла оселитися на собі, 
адже від цього на ній могли 
з’явитися тріщини. Так само і 
пташкам забороняла вити на 
собі гніздечка, щоб вони, бува, 
не зіпсували її досконалості. 
Тож стояла кам’яна Скеля від 
початку віків гола-голісінька. 
Радості від неї нікому не було, і 
навіть, навпаки, вона заважала 
всім. Втім, сама Скеля про це, 
звичайно, не здогадувалася і 
вважала себе окрасою саду.

Отак би й бовваніла Скеля 
мертвою каменюкою ще бага-
то років, якби одного дня не 
прийшли в сад люди з кайлами. 
Вони приступили до Скелі та 
стали щосили бити по ній. Ске-
ля глухо застогнала від болю 
й образи. «За що мене Бог 
так карає? — у відчаї думала 
вона. — Навіщо забирає  кра-
су? Ліпше було б розсипатися 
мені на пісок, ніж терпіти таку 
наругу!» І Скеля стала кидати у 
своїх мучителів камінням, щоб 
вони злякались і залишили її в 
спокої. Проте нічого їй не вда-
лось. Люди таки зробили, що 
хотіли: видовбали в Скелі пе-
черу, привалили її брилою — і 
лише після цього пішли.

Розпачливо заголосила 
Скеля, відчуваючи в собі жах-
ливу порожнину. Все життя 
раптом втратило для неї сенс, 
і крик сичів відлунював у її 

серці нестерпною тугою.
Минуло трохи часу. Аж якось 

знову прийшли люди, відкотили 
брилу, поклали у печеру Його, 
знову привалили вхід і пішли. 
Він був такий холодний, як і 
Скеля. Він заповнив Собою по-
рожнину. І Скеля зрозуміла, що 
її життя набирає нового змісту. 
Вона схвильовано дослухалася 
до відчуття, яке народжувало-
ся в ній. Вона боялася злякати 
цей тендітний паросток, тому 
стояла тихо-тихо, турботливо 
обгортаючи Покладеного в неї. 
«О, як мудро вчинив Всевиш-
ній! — розмірковувала Скеля. 
— Дарма я так нерозважно 
дорікала Йому. Мої муки не 
були марними. Бог допустив їх, 
щоб я могла прийняти в себе 
найдорожче — Його Сина. Те-
пер я нарешті зрозуміла своє 
призначення: мені, найкращій 
із усіх скель, довірено зберіга-
ти цей скарб — Покладеного в 
мене віднині й довіку!

Але не встигла Скеля поду-
мати так, як сліпучий промінь 
прошив її серце новим бо-
лем. Утім, біль тривав недовго, 
якусь хвильку. На зміну йому 
прийшла радість, безмежна, 
невимовна, така, якої Скеля ще 
не відчувала за все своє дов-
ге життя. Ця радість наповни-
ла все її єство і кришталевим 

струмком солодкої води вибіг-
ла назовні.

Скеля забула про себе. 
Замість того, щоб журитися, 
що Божого Сина більше немає 
в її утробі, вона торжествувала. 
«Він воскрес. Чуєте, Він вос-
крес!» — щосили гукала Скеля. 
Проте люди, які на ранок по-
бачили печеру порожньою, не 
чули її. І ще не розуміли того, 
що зрозуміла Скеля. Вони піш-
ли сумні та схвильовані, забув-
ши привалити порожнину. Але 
тепер Скеля не зважала на свій 
вигляд. Вона була заклопотана 
іншим. Скеля ростила із насі-
нини, яка забилася в маленьку 
тріщинку, свою першу квіточку. 
Це мала бути скромна куль-
бабка. Проте Скеля знала, що 
слідом за кульбабкою на ній 
оселяться й інші квіти, а потім 
кущі та дерева. І сарни прий-
дуть пастися на її схили...

Галина Манів,
за матеріалами книжки 

«На Великдень»

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Вже вкотре звучить це 
привітання, яке вселяє в сер-
ця людей, як дорослих, так 
і маленьких, надію, радість, 
віру в те, що наш Спаситель 
— це Той, який дарує життя.

 Недаремно свято світло-
го Воскресіння Христового ми 
відмічаємо тоді, коли вся земля 
прокидається від сну, відрод-
жується до нового життя, коли 
кожне деревце, кожна рослинка 
і стеблинка тягнеться назустріч 
сонцю, розквітає, щоб принести 
плід. Так і людина, своїм серцем 
тягнеться до Того, хто дає їй 
сили для росту, цвітіння і плодів. 
Адже Бог дає життя нам не для 
того, щоб ми даремно провели 

час на цій землі, а щоб принесли 
добрі плоди для Нього. 

Воскресіння — це торжество 
і основа нашої християнської 
віри. «Якщо Христос не вос-
крес, то й проповідь наша мар-
на, марна і віра ваша», — гово-
рить апостол Павло у Посланні 
до коринтян. 

Воскресіння Христове — це 
найбільша подія для християн, 
свято з усіх свят. Якби не було 
Воскресіння Христового, то не 
тільки не було 6 християнства, 
але й сама віра у Бога, в силу 
добра була 6 підірвана. Якби 
Христос не воскрес, то й не 
було б нікому спасіння через 
Нього.

 Та Христос воскрес — і за-
лишився посоромленим «бать-
ко неправди», споконвічний лю-
диновбивця — диявол. Життя 
перемогло, смерть і зло не ма-
ють більше влади над тим, хто 
прийняв Христа як свого Спа-
сителя. 

Воскреснувши з мертвих, 
Ісус Христос засвідчив цим 
свою перемогу над силами 
смерті, темряви, зла. А що є 
основою цієї перемоги? Це, 
звичайно, Божа любов. Тому 
свято Воскресіння — це тор-
жество перемоги Божої любові 
над силами зла. Усе Бог тво-
рить силою своєї любові, тому 
що Він є Любов. 

Христос воскрес! Воістину воскрес!

1. Слуга Елисея.
2. Столиця Римської імперії.
3. Місто, де апостола Павла і Силу кинули до в’язниці.
4. Слово, яке вигукували люди, коли Ісус в’їжджав до Єру-
салиму.
5. Третя книга Мойсея. 
6. Місто, яке за гріхи Бог знищив вогнем і сіркою.
7. Місто, в якому Бог творив багато чудес руками Павла.
8. Наймолодший брат Йосипа.
9. Апостол, якого ангел Господній вивів із в’язниці.
10. Перший цар Ізраїлю.
11. Зібрання святих людей.
12. Острів, на якому апостол Павло пропонував перезиму-
вати під час подорожі до Риму.
13. Найбільший з пророків Ізраїлю.
14. Ім’я апостола Павла до прийняття Христа.

Кросворд

Маленька пшенична зер-
нинка лежала в пухкій чор-
ній ріллі. Їй було тепло навіть 
тоді, коли землю скували люті 
морози, тому що біла снігова 
ковдра захищала її від холоду. 
Так вона лежала спокійнісінь-
ко в цій чудовій м’якенькій по-
стелі аж до весни.

Пригріло тепле весняне 
сонечко. Його ніжні промені 
розтопили снігову ковдру і 

проникли глибоко в землю. 
Маленька зернина набуб-
нявіла, стала більшою. Якась 
невідома сила прокинулась 
в ній, наповнила все її єство 
і хотіла вирватись назовні. 
Раптом їй стало так важко, 
боляче. Щось тиснуло її з 
усіх боків, вона задихалась. 
І зернина прошепотіла: «Я 
вмираю!» І в цей час її тверда 
оболонка тріснула, і з середи-
ни вирвався маленький білий 
пагінець, який потягнувся до 
сонця. 

Зернинка померла, але з 
неї народилось нове життя.

Ісус Христос помер на хре-

сті, прийнявши на Себе всі 
гріхи людей. Але смерть не 
могла втримати Його. 

На третій день могутня 
Божа сила підняла Христа 
із гробу. Він воскрес і Своїм 
воскресінням відродив нас до 
нового життя. Але, щоб одер-
жати його, ми повинні помер-
ти для темряви, для гріха і 
прийняти життя в Ісусі Христі. 

Він чекає від нас, як від тієї 
маленької зернини, добро-
го плоду. А коли закінчиться 
наше земне життя, Ісус Хри-
стос воскресить нас для віч-
ності, де ми будемо завжди 
поряд з Ним у Його царстві.

Ніжні краплі роси
Освіжили травичку.
Трави, луки, ліси

П’ють небесну водичку.

Співи птахів з небес
Всюди, з самого ранку
Сповіщають: «Воскрес

Наш Христос на світанку!»

Все кругом ожило,
Промінь сонця ласкавий,

Шле своє нам тепло,
І Спасителя славить.

Ця подія свята
Дарувала спасіння,

Славте, люди, Христа
За Його воскресіння! 

Славте Христа!

Нове життяНове життя

СКЕЛЯ

Воскреснувши з мертвих, 
Ісус Христос засвідчив цим 
свою перемогу над силами 
смерті, темряви, зла. А що є 
основою цієї перемоги? Це, 
звичайно, Божа любов. Тому 

 Воістину воскрес!

Над сторінкою працювала Ëідія ВУДВУД
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Виходить щомiсяця

Ñïîâçàâ ç Ãîëãîôè íàòîâï, ÿê ï³òîí,
² ìîðîê ðåãîòàâ îñòî÷îðò³ëî.

Êàòè — ìåòàëè æåðåá ïðî õ³òîí,
² öå æ êîìóñü ç íèõ ñïðàâä³ ïîùàñòèëî!

² â³í âåðòàâñÿ â òàá³ð, ³ ðàä³â,
Íàêèíóâøè êîøòîâíó îäåæèíó!

Íåíà÷å ìàº ÷åëÿäü ³ ðàá³â,
Íåìîâ ÷åêàþòü ä³òè ³ äðóæèíà…

Çàéøîâ â êàçàðìó, ð³äíèé áàòàëüéîí…
Ðîçñ³ÿëàñü ìð³éëèâà ïîâîëîêà… 
Îòî é ëèøèâñÿ ò³ëüêè öåé õ³òîí,
Ùî ³ç ïëå÷à ðîçï’ÿòîãî ïðîðîêà.

Íå ñïàëîñÿ… Äóìêè, ìîâ êîìàð³.
Õ³òîí íå ãð³â, à ï³ê âîãíåì ïðîâèíè.

Ïåðåä î÷èìà — íàòîâï íà ãîð³,
Æîíà, ùî ïîáèâàºòüñÿ çà ñèíîì.

² õðåñò, ³ öâÿõè, ³ ãîðòàííèé êðèê,
² òüìà, ùî îïóñòèëàñÿ çíåíàöüêà.

² ÿê ïîìåð òîé äèâíèé ÷îëîâ³ê,
Ùî ãîâîðèâ äî Áîãà, ÿê äî áàòüêà.

² ðàïòîì — çâ³äêè âçÿâñÿ — çåìëåòðóñ,
Ùî íàâ³òü ñîòíèê ãðóáèé ³ áóâàëèé,

² òîé ãóêíóâ: «Þï³òåðîì êëÿíóñü,
Ìè áîæîãî ñâÿòîãî ðîç³ï’ÿëè!»

À ùî — ñîëäàò? Â³í âèêîíàâ íàêàç:
Êîãî é çà ùî — òî íå éîãî òóðáîòà.
Íó à õ³òîí — áî æ õîëîäíî ÿêðàç —
Íåæäàíà ïëàòà çà áðóäíó ðîáîòó…

Äëÿ ÷îãî áóâ îòîé àóêö³îí,
Òîé æåðåáîê ³ ñì³õ íà ôîí³ ñòðàòè?

Õàé çîãíèº òîé õâàëåíèé õ³òîí,
Áîäàé éîãî íà øìàòòÿ ðîç³ðâàòè!

Òàê ³ çàñíóâ… ² áóâ òðèâîæíèé ñîí.
Òîìèëîñÿ ñóìë³ííÿ áåç ñïîêóòè…
ßêáè â³í çíàâ, ùî ìîæå öåé õ³òîí,
ßêùî äî íüîãî ç â³ðîþ òîðêíóòèñü!

ХІТОН

Відійшов у вічність єпископ
Іван Андрійович Хрипта.

КРОСВОРД
1.Ì³ñòî á³ëÿ Åôåñó, òàì áóëà îäíà ç öåðêîâ Àñ³¿. 2. Ðàá, ßêî-

ìó Ïåòðî â³äñ³ê âóõî. 4.Â³äîìå ì³ñòî â Ê³ë³ê³¿. 5.Äîíüêà Áåòó¿ëà, 
âíó÷êà Ì³ëêè. 6.Ïåðøèé ì³ñÿöü çà ºâðåéñüêèì êàëåíäàðåì. 8.Ìî-
ëîäøà äîíüêà Ñàóëà. 9.Ñèí ßêîâà. 11.Áðàò Éîñèïà. 12.Áàòüêî 
Àâíåðà. 15.Ð³÷, ÿêà áóëà ðîçä³ëåíà ó õðàì³ íàäâîº. 17.Ì³ñòî Þäè, 
çáóäîâàíå Ðåõàâàìîì. 18.Ó÷åíèöÿ ç Éîïï³¿. 21.Òðåòÿ ªãèïåòñüêà 
êàðà. 22.Áóâ ç Ïàâëîì ³ Âàðíàâîþ â Àíò³îõ³¿.

1.Êîðì äëÿ òâàðèí. 3.Ñèí Ààðîíà. 7.Îäèí ³ç ìàëèõ ïðîðîê³â. 
9.Ñèí áàòüêà íàðîä³â. 10.Ñèí Ñå³ðà Õîðåÿíèíà. 13.Ñòàðøà ³ç 
ï’ÿòè äî÷îê Öåëîôõàäà. 14.×îëîâ³ê, ùî ñëóæèâ àïîñòîëó Ïàâëó. 
16.Àâðààìó áóëî …. ß íàðîäèâñÿ ²ñàê. 19.Çã³ðÿ íàâïðîòè Ã³àõó, 
äî ÿêîãî Éîàâ ³ Àâ³øàé ãíàëèñÿ çà Àâíåðîì.  20.Ì³ñòî ªôðåìà, 
òàì äå æèâ Ñàìó¿ë. 23.Ó÷åíü ²ñóñà, ðîäîì ç Â³ôñà¿äè. 24.Ì³ñòî íà 
ïîáåðåææ³ Ë³ê³¿ ³ ìàëî¿ Àñ³¿. 

Ïî âåðòèêàë³:

Ïî ãîðèçîíòàë³: 

Â³äïîâ³ä³ íà êðîñâîðä, ðîçì³ùåíèé ó ¹ 2 (ëþòèé) 2015 ð.
Ïî âåðòèêàë³:  1.Àçàð³ÿ. 2.Äîòà³í. 4.Ïàðïàð. 5.Àíäð³é. 8.Àçîò. 9.Â³ôëåºì. 10.Âàðíàâà. 14.Ìåà. 

15.Ðóò. 18.Í³ìôàí. 19.Ë³òî. 20.ªðèõîí. 24.Ïàðìåí. 25.Òàðø³ø. 
Ïî ãîðèçîíòàë³: 3.Äçáàíîê. 6.Òàìàðà. 7.Òàëàíò. 11.²ñàâà. 12.Êîñ. 13.Åë³ìà. 16.Îöåì. 17.Ëóêà. 

21.ªì³ìà. 22.Ñ³ì. 23.Õîðèâ. 26.Äàìàðà. 27.Ïðîõîð. 28.Êåñàð³ÿ. 

27 áåðåçíÿ 2015 ðîêó 
ï³øîâ äî íåáåñíèõ îñåëü 
ºïèñêîï, ñòàð³éøèíà íàøî-
ãî áðàòåðñòâà ²âàí Àíäð³éî-
âè÷ Õðèïòà.

Éîãî áàòüê³âñüêå ñåðöå 
áóëî â³äêðèòå äëÿ âñ³õ ä³òåé, 
ìîëîä³ òà êîæíîãî, õòî øóêàâ 
éîãî äîïîìîãè.

Ìàéæå òðè äåñÿòèë³ò-
òÿ ïàñòîðóâàâ â³í ó ð³äíîìó 
ñåë³ Âåëèê³ Êîì’ÿòè. Ïîò³ì 
í³ñ ñëóæ³ííÿ ºïèñêîïà öåð-
êîâ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, 
ñêàðáíèêà ÖÕÂªÓ òà ÷ëåíà 
Ðàäè Ñòàð³éøèí Öåðêâè. Éîãî 
ñëóæ³ííÿ çàëèøèëî äîáðèé 
ñë³ä ó æèòò³ òèñÿ÷ ëþäåé. ² ìè 
âäÿ÷í³ Áîãó çà âåëè÷åçíó ïðà-

öþ ºïèñêîïà.
Â³ä ³ìåí³ Îáëàñíîãî îá’ºä-

íàííÿ Öåðêîâ õðèñòèÿí â³ðè 
ºâàíãåëüñüêî¿ Âîëèí³ òà ïðà-
ö³âíèê³â ì³ñ³¿ «Ãîëîñ íàä³¿» 
âèñëîâëþºìî ùèðå ñï³â÷óòòÿ 
äðóæèí³, ä³òÿì òà âñ³é âåëèê³é 
ðîäèí³, ùî çàâæäè ð³âíÿëàñÿ 
íà ²âàíà Àíäð³éîâè÷à. Ðàçîì ç 
Âàìè ñóìóºìî. 

Íåõàé Áîã ïîò³øèòü óñ³õ 
Âàñ, äîðîã³ áðàòè ³ ñåñòðè, 
íåõàé óêð³ïèòü ó â³ð³ ³ íàä³¿, íà 
çóñòð³÷ ó íåá³ á³ëÿ í³ã Õðèñòà.

íåêðîëîã


