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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

Цікаві були люди, ці фарисеї. 
Шукають Ісуса, ставлять Йому різні 
питання, на меті ж мають щось 
зовсім інше. Ними не рухало бажан-
ня пізнати Бога чи справді отримати 
відповіді на свої запитання. 

Можливо, тому Христос і від-
повідав їм якось так по-особливому? 
Мабуть тому й лицемірами називає 
їх у цьому разі. Він завжди бачив і ба-
чить більше, ніж те, що відбувається 
зовні. Ми можемо творити молитву, 
вдавати, що шануємо Бога, слухає-
мо Його Слово, шукаючи відповіді 
та поживу для своєї душі… Та Він 
завжди дивиться і бачить глибше, 
Він вдивляється в наше серце.

Так ось, у Своїй відповіді Учитель 
звинуваює фарисеїв у лицемірстві. 

Хто ж такі лицеміри?
Лицемір — це той, хто ро-

бить вигляд того, що не від-
повідає дійсності. Лицемір-
ство — це невідповідність слів і 
вчинків справжнім переконан-
ням, намірам та почуттям.

У чому ж було лицемірство 
фарисеїв?

Читаймо ще раз. Вони просять 
показати їм ознаку, яка, очевидно, 
свідчила б про те, що Він — Божий 
Син. Мовляв, ми б повірили, нам би 
хотілося визнати й прийняти Месію, 
але от ознаки нам не вистачає… 
Відповідь Христа була не зовсім пря-
мою, та вони мали б її зрозуміти. 

Христос відповів: «Лицеміри! 
Розпізнати небесне обличчя ви вміє-
те, ознак часу ж не можете?!» 

Іншими словами, звинувачую-
чи їх у лицемірстві, Христос каже 
їм: «Вам потрібна ознака? Ви, 
справді, її ще не маєте? Коли ви 
бачите, що червоніє небо, для вас 
це про щось промовляє, чи не так? 
А коли ви дивитесь на все, що відб-
увається прямо зараз перед ваши-
ми очима, ви не можете розпізна-
ти? Ви просто лицеміри!..»

Повернімось до знайомих нам 
природних ознак, з яких ми розуміє-
мо, якою буде погода завтра чи сьо-
годні пообіді. Навіть без синоптиків 
ми вміємо розпізнати, про що пові-
домляє червоне небо звечора, ясне 

зоряне небо вночі або хмари, що гу-
сто насувають зранку, закриваючи 
сонце. Щось дає нам зрозуміти, що 
варто було б прихопити парасольку 
чи тепліше вдягнутися.

Пам’ятаю, як нам хотілося пе-
реконати дідуся, що не таке вже 
й хмарне те небо, що хмари нас 
обійдуть стороною і дощу не буде… 
Здогадуєтесь, чому? Бо нам геть 
не хотілося кидати свої «заняття» й 
бігти згрібати сіно! От воно у чому 
справа! Виявляється, що розуміння 
ознак ставить нас перед певною 
відповідальністю. Виявляється, що 
розуміння часу, ситуації чи усвідом-
лення проблеми вимагає від нас 
відповідної реакції! Так, якщо дідусь 
бачив, що буде дощ, це змушувало 
його відповідно реагувати. А от нам 
ті «ознаки» були геть ні до чого…
Мабуть, ми чимось були схожими 
на тих фарисеїв-лицемірів. Ми ж то 
чудово розуміли, що правду дідусь 
каже, ми теж бачили, що скоро хли-
не дощ, але… Але нам не хотілося 
це визнавати, бо… Ви ж знаєте, 
чому. А тепер замислимося над на-
шим життям у світлі сказаного. Це є 
у всіх сферах нашого життя, нашо-

го християнства, нашого служіння 
Богові. Починаючи з найпростіших, 
банальних життєвих ситуацій, і аж 
до найглибших, найвідповідальні-
ших моментів, які стосуються віч-
ності й наших взаємин з Богом.

Якщо ти знаєш, що буде дощ, 
ти мусиш щось робити. Якщо люди 
знають, що буде голод, вони не си-
дять, склавши руки. Навіть до зими 
розумний господар готується. Якщо 
в ближнього ми бачимо потребу… 
Дехто старається її не помічати. 
Тому що доведеться відповідати.  
Йдемо далі. Якщо ти усвідомлюєш, 
що скривдив брата… Як же ж не хо-
четься віддавати вчетверо! Та хоча б 
попросити вибачення! Якщо в ближ-
нього нужда, ми мали б не просто 
поспівчувати, а допомгти ділом й 
істиною. Якщо кругом нас, а можли-
во, ще й десь далеко, є тисячі людей, 
які не знають правди про спасіння і 
вічне життя, це ж, мабуть, також зму-
шує нас хоч до чогось, чи не так? Цей 
список можна було б продовжувати, 
і в кожному випадку ми стикаємося 
зі спокусою ухилитись від реаль-
ності тих «ознак», які великою мірою 
Бог відкриває нам кожного дня. 

Нерідко, на жаль, ми все ж схожі на 
тих фарисеїв. Нам не хочеться від-
повідальності, нам не хочеться реа-
гувати і діяти, — і ми робимо вигляд, 
що нічого не бачимо, не розуміємо 
ні ситуації, ні ознак часу, ні до чого 
кличе нас Святий Дух. Так само, як 
і вони, ми в глибині душі прекрасно 
розуміємо і час, в якому живемо, і 
чого чекає від нас Господь, і в чому, 
можливо, треба каятись, і багато 
чого іншого.Чи ж не стосується сьо-
годні нас з вами запитання Христа 
до фарисеїв? Чи не бачить Він іноді в 
нас тих лицемірів, що вдають з себе 
побожних, шукаючих правди, та нас-
правді лукавих і не готових до дії лю-
дей? Можливо, дивлячись глибоко в 
наші душі, Він запитує: «Невже й ви, 
розуміючи ознаки неба, не розумієте 
ознак часу?! Невже все, що перед 
вами відбувається, вам ні про що 
не говорить? Невже ти насправді не 
бачиш, що робиш гріх?! Хіба ти дійс-
но не бачиш, що поступаєш нечес-
но? Ти справді вважаєш, що можеш 
жити для власного задоволення, не 
помічаючи потреб ближнього, і Бог 
буде тобою задоволений? Невже 
ти дійсно думаєш, що дім на піску 

міцно стоятиме? Ви насправді не 
усвідомлюєте, що все просто кри-
чить про Моє скоре повернення?! 
Лицеміри!..»

Коли труба трубила тривогу, 
народ мусив реагувати, кинув-
ши всі свої звичні справи. Можна 
було б вдатися до роздумів, чи 
це нам не почулося, чи дійсно 
це про тривогу трубить труба… 
Та краще було б залишити все, й 
робити те, до чого кличе сурма.

Голос Божий звучить і сьогод-
ні. Його ознак більше ніж достат-
ньо на нашому життєвому шляху. 
Він промовляє до нас і в зібран-
нях, через Своє Слово, просто в 
думках наших чи через обставини 
життя. І ми з вами знаємо ті мо-
менти, прекрасно розуміючи, чого 
чекає від нас Бог, і все ж таки про-
довжуємо жити по-своєму.

Послухайте, ви ж знаєте, чого че-
кає від вас Господь вже не один і не 
два дні. Так чому ж зволікаєте? Дійте 
сьогодні! Потрібно каятись — кай-
тесь! Знаєте, що образили брата — 
несіть вчетверо! Якщо занедбана 
власна сім’я, батьки чи діти — почи-
найте сьогодні ж щось міняти.

Останні роки ясно й гучно пові-
домляють, що наш Спаситель при 
дверях. Ви ж те саме бачите, що й я? 
Так, Він уже близько! І нам варто було 
б приготуватися до зустрічі з Ним.

Лицемір — це той, хто робить 
вигляд того, що не відповідає дій-
сності. Фарисеї робили вигляд, 
що нічого не розуміють. Інакше 
довелося б схилитися перед цим 
30-річним сином Йосипа. 

Не будьмо схожими на них. Не 
робімо вигляд, що нічого не ро-
зуміємо, не бачимо чи не чуємо. 
Не робімо вигдял, що нас це не 
стосується, коли Господь промов-
ляє до нашої душі. Не будьмо ли-
цемірами. Якщо недостаньо оливи 
в світильнику, подбаймо про те, 
щоб це побачити, усвідомити і по-
правити сьогодні ж! Щоб не бути 
серед нерозумних, що не пильну-
вали в найбільш відповідальний час.

Павло ФЕДОРУК

В АЛЧЕВСЬКУ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
СЛУЖІННЯ
Дякуючи Богу, ми досі 
маємо можливість здійс-
нювати служіння в Алчев-
ську.

П’ЯТЬ ПАСТОК
САМООБМАНУ

ДО МЕНЕ ПОКЛИЧ 
В ДЕНЬ НЕДОЛІ

стор.3 стор.4 стор.5

Хай Бог допоможе нам 
у цей буремний час бути 
відвертими, принципови-
ми, думаючими.

Я молилася й просила 
лікарів рятувати дитя, 
бо бачила, що син 
став сірий...

«І підійшли фарисеї та саддукеї, і, випробовуючи, просили Його показати ознаку їм із неба. А Він відповів і промо-
вив до них: «Ви звечора кажете: Буде погода, червоніє бо небо. А ранком: Сьогодні негода, червоніє бо небо пох-
муре. Лицеміри! Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете! Рід лукавий і перелюбний шукає 

ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. І, їх полишивши, Він відійшов» (Мт.16:1-4).

ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ЦІ ХМАРИ?
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ЦЕРКВА СТАРАННО МОЛИЛАСЯ

ВІДЧАЙ. ЩО ДАЛІ?

21 жовтня 2015 року один 
із координаторів роботи місії 
«Голос надії» у США Андрій 
Семенюк, який багато років 
підтримує наших місіонерів, 
та заввідділом милосердя 
Волинського об’єднання цер-
ков ХВЄ Леонід Борщ відвіда-
ли зону АТО, куди відвезли 22 
тонни картоплі, а також уже 
там склали та роздали про-
дуктові набори 150 жителям, 
які найбільше постраждали 
від військових дій. Спонсором 
акції виступила Перша україн-
ська п’ятидесятницька церква 
міста Рентона (штат Вашинг-
тон).

Ось якими враженнями 
про цю поїздку діляться її 
учасники з читачами нашого 
видання.

Андрій СЕМЕНЮК:
— Я приїхав із штату Вашинг-

тон, є членом Першої української 
п’ятидесятницької церкви міста 
Рентона. Братерська рада нашої 
церкви знала про мою поїздку 
в Україну. Вони довіряють мені, 
тому благословили фінансами 
для підтримки людей із України. 
І оскільки на східній Україні дуже 
складні обставини, і люди там 
завжди потребують картоплю, 
яку зазвичай завозять із нашо-
го регіону, я вирішив ці фінанси 
використати на купівлю картоплі. 
Ми купили 22 тонни картоплі в 
селах Кукли, Лісове і Будки. Ми 
мали змогу більше купити, але 
трак, люб’язно наданий нам міс-
цевим християнином-бізнесме-
ном Федором Стасюком, більше 
не міг вмістити.

Правда, ми стикнулися з 

певними труднощами, коли ви-
возили картоплю з Лісового. 
Там був перший, так би мовити, 
«блокпост», хоча до зони бойо-
вих дій дуже далеко. Там охоро-
няють бурштин. Тому наш авто-
мобіль зупинили та оглянули. 

Дорогою ми зупинилися, щоб 
водій зміг відпочити. І наступ-
ного дня, 22 жовтня, у четвер, 
прибули в місто Красноармійськ. 
Там вже знали про наш приїзд, 
бо ми напередодні зв’язалися 
з єпископом області Анатолієм 
Безкровним. Місцеві христия-
ни швидко розвантажили авто-
мобіль. Він поїхав у своїх спра-
вах, а ми залишилися там, щоб 
разом із місцевими християна-
ми роздати цю картоплю та інші 
продукти людям.

Нам запропонували наступ-
ного дня доставити цю допом-
огу жителям міста Мар’їнки. Це 
передмістя Донецька, де стоять 
блокпости й активно велися бой-
ові дії.  На блокпосту нас швидко 
пропустили, а далі було щось на 
зразок митниці. Там почали каза-
ти, що нам бракує певних доку-
ментів, але вдалося домовитися, 
щоб нас пропустили.

Напередодні ми придбали 
продукти для цих людей. Ми пої-
хали на базу й закупили різні про-
дукти, більше 16 найменувань: 
це крупи, макарони, борошно, 
консерви, масло, олію, печиво, 
цукерки, вафлі, чай, цукор та 
інше. Ці продукти ми розклали 
в окремі пакети, вага кожного з 
яких була близько 15 кг, для 150 
людей (їх список нам підготували 
християни з Красноармійська). 

Картоплю також розфасува-
ли в пакети по 20 кг. 

Леонід БОРЩ:
— Брати дуже гарно ор-

ганізували поїздку. Ці продукти 
ми відвозили чотирма бусами. 
Мар’їнка розміщена за 60 км 
від Красноармійська. В місцеву 
церкву ми прибули близько 11-ї 
години, а о 12-й мали сходити-
ся люди, які були в списках на 
отримання продуктових пакетів, 
невіруючі люди. 

Андрій СЕМЕНЮК:
— Щоб не чекати цієї годи-

ни, ми вирішили поїхати в інше 
місце. Перед тим була розмова 
про те, що одна сестра, яку зва-
ли Галина, напекла пиріжків для 
солдатів на блокпост. Вона час 
від часу робить це, і солдати, які 
були на блокпосту, вже знали 
тих християн, які привозили їм 
пиріжки, і охоче приймали їх. Але 
на цьому блокпосту відбулася ро-
тація, тому нас прийняли насто-
рожено.  Викликали командира, 
місцевий пастор Олег зателефо-
нував до командира, який був на 
цьому блокпосту раніше. І лише 
після того, як вони поспілкували-
ся між собою, від нас прийняли ці 
пиріжки. Правда, змусили пасто-
ра з’їсти одного, щоб перекона-
тися, що вони не отруєні. Потім 
ми повернулися назад у церкву, 
щоб роздати продукти. 

Обстановка в місті дуже 
складна. У підвалах багатьох 
напівзруйнованих будинків жи-
вуть люди. Вікна в тих будинках 
забиті плівкою чи дошками, бо 
від вистрілів скло вилітає. Ми 
проїжджали за 15 км від аеро-
порту, за який так довго боро-
лися українські військові. Бачили 
ті руйнування. Ніколи б не могли 
подумати, що таке може бути на 
цій землі. Я почав фотографува-
ти, але брати спинили мене, ка-
жучи: «Будьте обережні, бо снай-
пер «засіче» вас. Подумає, що 
спалах фотокамери — це спалах 
від вистрілу». 

Люди, яким ми роздавали 
продукти, були вдячні й задово-
лені, але були серед них і скан-
дальні. Прийшла жінка, яка не 
була записана, і ми не змогли 
їй одразу дати продуктового па-
кета, бо іншим не вистачило б. 
Тоді вона стала вигукувати, що 
й у нас несправедливість і прав-
ди немає. Але хтось, мабуть, не 
прийшов із тих, хто був у списку, 

то в кінці і їй виділили пакет.
Після цього ми благополучно 

повернулися в Краноармійськ, 
пообідали. А звідти поїхали в 
Костянтинівку, бо саме з цього 
міста був більш зручний поїзд, 
на який ми взяли квитки. 

Леонід БОРЩ:
— А ще ми в Костянтинівку 

їхали дуже цікавим бусом. Його 
подарували церкві брати з 
Західної України, і він був на Іва-
но-Франківських номерах. Церк-
ва Костянтинівки складається 
десь із 40 душ, і цей автомобіль 
не раз ставав їм у пригоді. Вони 
тільки-но провели табір непо-
далік від Слов’янська, який на 
той час був захоплений, і зайш-
ли в супермаркет, щоб закупити 
собі продукти. І раптом в мага-
зин убігає чоловік із автоматом і 
гукає: «Чий це «Форд»? Виходь-
те!» Виходячи, цей брат зро-
зумів, що машину в нього забе-
руть. Та в його розумі сплинули 
слова: «Якщо в тебе забирають 
верхній одяг, віддайте й спідній».  
Він віддав ключі, але запасні за-
лишив у себе. Документи також 
лишилися в нього. І цей озброє-
ний чоловік поїхав у невідомому 
напрямку.

А церква стала щиро мо-
литися. Цим автомобілем вони 
розвозили продукти харчування 
тим, хто цього потребував, підво-
зили старших людей на служіння. 
Дуже він їм був потрібен. 

І несподівано один брат дзво-
нить у цю церкву і каже, що на 
одній зі стоянок в Донецьку, де 
сепаратисти ставлять конфіско-
вані автомобілі, бачив цього 
«Форда». Брати вирішили поїха-
ти подивитися, бо бували випад-
ки, що можна було викупити ма-

шину. Та грошей для викупу не 
було. Брат помолився, взяв 300 
гривень, які мав удома, і поїхав 
у Донецьк. Водночас вся церква 
щиро молилася.

Приїхавши на те місце, брат 
побачив свій автомобіль на сто-
янці, яку охороняли озброєні 
люди. Він звернувся до Бога: 
«Господи, Ти знаєш моє стано-
вище, мою проблему. Допомо-
жи!» І раптом він відчув натхнен-
ня в собі, яке спонукувало його 
сідати в автомобіль. Він взяв свої 
запасні ключі, документи були 
при ньому, відкрив автомобіль, 
сів за кермо, завів і став виїжд-
жати. Охорона навіть не зверну-
ла уваги. Вони, як свідчить брат, 
стояли, ніби не помічаючи, що 
відбувається.  Успішно проїхавши 
через блокпост зі шлагбаумом, 
брат став щиро дякувати Богові 
й, сильніше натиснувши на «газ», 
поїхав додому, поки охорона не 
оговталася. Таким чином Бог від-
повів на молитву Костянтинівсь-
кої церкви.

Андрій СЕМЕНЮК: 
— Нам розповіли, що в Ко-

стянтинівці є інтернат, у якому 
почалися канікули, і 12 дітей за-
лишилися в ньому, бо не мають 
батьків і нікого, до кого можна 
було поїхати хоча б на канікули. 
Ми взяли канцтовари, солодощі, 
засоби особистої гігієни, склали 
подарунки для цих дітей і відвіда-
ли їх в цьому інтернаті. Ми мали 
змогу поспілкуватися з ними і їх-
німи вихователями, помолитися 
за цих дітей і благословити їх.

А звідти поїхали на вокзал, на 
поїзд до Києва. А з Києва повер-
талися до Луцька маршруткою.

Розмовляла
Ольга МІЦЕВСЬКА

«Одного разу, коли народ 
учинив тісняву біля Нього, щоб 
слухати слово Боже, а Він стояв 
біля озера Генісаретського, Він 
побачив два човни, що стояли 
на озері; а рибалки, що вийшли 
з них, виполіскували сіті. Він сту-
пив в один човен, котрий був Си-
монів, і попросив його відпливти 
трохи від берега, а тоді сів і на-
вчав народ із човна. А коли пере-
став навчати, сказав Симонові: 
«Відпливи на глибину, і закиньте 
сіті свої для лову». Симон сказав 
Йому у відповідь: Наставнику! 
Ми працювали цілісіньку ніч і ні-
чого не впіймали; але за словом 
Твоїм закину сіті.Учинивши це, 
вони впіймали силу риби, навіть 
сіть у них проривалася» (Лк. 5:1-

6).
Петро з друзями – досвід-

чені рибалки. Тієї ночі вони також 
були за роботою. Закидали сіті 
праворуч і ліворуч, але жодної 
рибини не зловили. Неначе всі 
нещастя звалилися на них, адже 
це заняття було чи не єдиним 
для прожитку їхніх родин. Хтось 
міг сказати: «Невдахи, та й годі!» 
Вони й самі це глибоко усвідом-
лювали. І їм нічого іншого не за-
лишалося, як витягти сіті та по-
вернутися додому з порожніми 
руками… Які слова кожен із них 
міг підібрати для своїх рідних? 
Виправдання, а може, нарікання 
на гірку долю? 

Події цієї ночі зруйнували всі 
їхні очікування й плани. Розпач 

настирливо намагався проник-
нути в душі. Усі мовчки й поква-
пливо збиралися додому. Та ще 
й треба, щоб на берег прийшов 
Учитель, а з ним багато лиш-
ніх очей. Ісусові потрібен човен. 
Звісно ж, не відпливе Він сам. 
Симон, як власник човна, від-
плив із Ним. 

Про що думав Петро, дивля-
чись на воду, що ховала в собі 
його заробіток? Думки зупи-
нилися… Усі й усе стало дале-
ким-далеким, але в той час про-
звучав голос Ісуса: «Попливи на 
глибінь та закинь на полов свій 
невід». І почалося…

Боротьба сумнівів, безсил-
ля, болю й відчаю з проблиском 
ледь жевріючої надії охопили ри-

бака. І відповідь Петра така схо-
жа на нашу: «Господи, ми цілу ніч 
працювали і не вловили нічого!» 
Знайомі слова, коли ми розча-
ровані в чомусь, не хочемо навіть 
чути, що маємо робити те саме, 
у чому вже маємо «гіркий до-
свід». Але «за словом Твоїм…» І 
знову потрібно пливти на глиби-
ну, переступивши через свій до-
свід і професіоналізм, повіривши 
Слову. Все виглядає якось пара-
доксально: риба вночі та вранці 
ловиться, а вже давно за полу-
день… Та Петро повірив Слову 
й поплив, і ось наслідок – сітки 
наповнилися рибою, що аж ста-
ли прориватися. Розпач розта-
нув, а віра в Ісусові слова вже не 
жевріла, покрита попелом сум-

нівів, а палала, як багаття темної 
ночі на бажаному березі.

Петро лише повірив Слову 
і зробив згідно з ним… Скільки 
буває в нас таких ночей, коли 
розпач переповнює серце? 
Хтось навіть погоджується з 
думкою, що Господь його забув, 
що Йому не до діла всі оці пе-
реживання. Але ж насправді все 
не так! Він залишив Слово. Хо-
чеш побачити чудо? Повір Його 
Словам: «Усе, чого ви в молитві 
попросите, вірте, що одержите, 
і сповниться вам». Повір цим 
словам – і ти побачиш сонце, а 
сітки наповняться рибою. Поспі-
шай! Досить розпачу, берись за 
роботу!

Олександр СМІТЮХ

милосердя

проповідь
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В АЛЧЕВСЬКУ ДОСІ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ СЛУЖІННЯ

ПОЛИВАТИ
ПОСІЯНЕ СЛОВО

НОВИЙ ЗАПЛИВ «ВІТРИЛ НАДІЇ»

Дякуючи Богу, ми досі має-
мо можливість здійснювати 
служіння в Алчевську. Кажу 
«досі», бо події іноді розгор-
таються так, що важко навіть 
припустити, що буде через 
тиждень.

Взимку і на початку вес-
ни провели багато соціальної 
роботи, роздаючи хліб і про-
дуктові пакети нужденним. 
Завжди при цьому розповіда-
ли про Господа. Нужда була 
величезна, деякі люди, особ-
ливо з числа самотніх, зали-
шилися взагалі без засобів до 
існування. Все це зумовлено 
воєнними подіями, що відбу-
валися на території Луганської 
області. Зараз ситуація зміни-
лася, почалася виплата пенсій, 
люди у всякому разі мають на 
хліб. Відповідно відсіялися всі 
ті, хто приходив виключно за-
ради їжі. Тому зараз зусилля 
спрямовані на роботу з тими, 
хто відвідує служіння: прово-
диться домашня група та вив-

чення Біблії. Нещодавно прой-
шло Свято Жнив, і відбулося 
водне хрещення: дві людини 
вступили в завіт з Господом.

Просимо молитися за віру-
ючих, які залишилися на тери-
торії Луганської області, щоб 
Бог зберіг і зміцнив, допоміг 

бути світлом для інших людей, 
адже багато хто виїхав звідти і 
навіть деякі церкви припинили 
своє існування. Нехай благо-
словить вас Господь!

Андрій та Ірина КИЗЛЮКИ, 
Луганська обл.

Протягом минулих одинадцяти років щоліта ми прово-
дили дитячі або підліткові табори від трьох до восьми днів 
за певною християнською програмою.

У цьому році, довго міркуючи, вирішили дещо інакше 
підійти до дитячого служіння. Спочатку у двох селах про-
вели дитячі табори по три дні, а з 3 по 14 серпня ще в 
шести місцях, включаючи районний центр, — по два дні, у 
які мали зустрічі не тільки з дітьми, але й з їхніми батька-
ми. Програму проходила в основному з третьої до сьомої 
години. Діти мали змогу стрибати на батутах, з’їжджати 
з надувної гірки, брати участь у різних естафетах, слуха-
ти Біблійний урок, співати християнські пісні та інше. А ми 
мали можливість спілкуватися з дорослими та свідчити їм, 
а також співати пісні та разом молитися Богу. Взагалі, ці 
зустрічі були благословенні Богом, ми це відчували! У по-
передніх таборах таке знайомство та спілкування з бать-
ками виявлялося майже неможливим. Слава Богу за таку 
можливість! 

Другого серпня в нашому районі було водне хрещення, 
увійшли в завіт Господа три брати. 26 серпня мали зустріч 
з підлітками, молоддю, які були в наших таборах. Плануємо 
щомісяця мати такі зустрічі, щоб «поливати» посіяне в їхніх 
серцях Слово. 

Дуже дякуємо за допомогу в служінні й підтримку!

Петро та Любов ГЕРМАН,
Чернігівська обл.

З Божою допомогою з на-
шого села поїхали 20 людей 
на «Фестиваль надії». У кін-
ці Фестивалю був заклик до 
покаяння, на який відгукну-
лося багато людей, у тому 
числі запрошені з с. Тухлі. 
Бог торкнувся 8 чоловік, які 
вирішили змінити своє життя 
та запросити Ісуса у власне 
серце. Це була молодь, яка 
ходила в недільну школу, а 
також сестра нашого брата 
Володі, яка його раніше на-
віть била за те, що він по-
каявся і прийшов до церкви. 
Також покаявся чоловік, який 
служив в АТО (його Господь 
чудесним способом там вря-
тував). Раніше ми йому неод-
норазово свідчили. Просимо 
вас молитися за тих людей, 
які покаялися.  

Турківська районна рада 
дізналась про християнський 

табір «Вітрила надії», адже 
діти повертаються у свої 
домівки задоволені з яскра-
вими враженнями, і дала до-
звіл проводити табори по всіх 
школах району. Тож з Божим 
благословенням у Нижньому 
Висоцьку при школі відбувся 
п’ятиденний табір. Ми очіку-
вали приблизно 80 дітей, а 
пришли близько 140! Незва-
жаючи на те, що ми розра-
ховували на меншу кількість 
учасників, табір пройшов 
благословенно. Слава Ісусу!

Пізніше діяв табір у с. 
Верхньому Висоцьку (хутір 
Могушів) Турківського р-ну. 
Цього літа в таборі «Вітрила 
надії» було дуже багато ді-
тей. У першому заїзді — 140, 
а в другому — близько 100. 
У таборі більшість дітей були 
вперше з різних куточків Кар-
пат. Багатьом з них у першо-

му заїзді не вистачало місця, 
але вони були згідні спати 
навіть на підлозі. Одного 
дня, десь після обіду, прий-
шов батько з дочкою та став 
дуже просити координаторів, 
щоб його дочку прийняли в 
табір. Цей чоловік розказав, 
як вони добиралися з відда-
леного села мотоциклом, а 
потім він на півдорозі пола-
мався — і далі йшли пішки… 
Ми прийняли дівчинку без 
всяких вагань. Слава Богу! 
Бог зберіг табір від хвороб. 
Дякуємо за проявлену Божу 
милість та Його любов! 

Також щиро вам вдячні 
за молитовну та матеріаль-
ну підтримку. Хай вас рясно 
благословить Бог  небесними 
та земними благами .

Володя та Віра БАЙРАК, 
Львівська обл.

місіонерська пошта

1 жовтня 2015, після чотирьох днів утримування 
під вартою збройного формування «ЛНР», пастора 
Тараса Сеня звільнили. Служитель відразу був зму-
шений на невизначений час виїхати з міста Сверд-
ловська. Представники ЛНР публічно звинуватили 
церкву «Христос є відповідь» у тому, що вона офі-
ційно не зареєстрована і веде протиправну де-
структивну діяльність. Що саме протиправного зро-
била церква, у їхній заяві не уточняється. Пастор 
Тарас Сень від коментарів на цю тему утримався. 
Він лише висловив подяку християнам за підтримку 
й молитви на своїй сторінці Facebook.

Друзі, хочу висловити хвалу Богу, а всім мо-
литвеникам — подяку. Я живий і звільнений. Уже зустрівся з родиною (аж не вірилося). 
Мені Бог Духом Святим сказав, що багато чого затівали проти мене, але молитви на-
роду дійшли до неба, і Він визволив мене. Тому ще раз дуже дякую всім за молитви. 
Якщо не важко, то помоліться за моє здоров’я. А також за зміцнення і захист моєї сім’ї 
і за братів та сестер в Свердловську. І ще за подальше моє служіння. Я дуже звору-
шений тим, що так багато людей молилися за мене. Спасибі вам. Слава Ісусу Христу!

місія

Я НЕМОВ ВОСКРЕС ІЗ МЕРТВИХ

ЛЮДИ ЗАПИТУЮТЬ,
КОЛИ У НИХ БУДЕ ЦЕРКВА

З милості Божої ми служимо, праця для Бога триває. Від 
завершення боїв обсяг роботи не зменшився, дім молитви 
наповнюється людьми. Багато переселенців роз’їхалися, і з 
ними поїхало Слово Боже, яке посіялося в них.

Розповім про одну сім’ю з м. Попасне, яку ми евакуювали, 
коли йшла активна фаза бойових дій. Коли їх вивозили, дуже 
близько чулися вибухи. Сім’я пробула деякий час в Сєверодо-
нецькому центрі для переселенців, а коли почалося перемир’я 
— повернулася додому. У м.Попасна приїхали місіонери, і ця 
сім’я стала першими членами церкви. Вони активно допома-
гають місіонерам.

Коли їдемо з проповіддю Євангелії в села, міста, які знахо-
дяться на лінії розмежування, бачимо багато знайомих облич, 
які взимку були переселенцями у м. Лисичанську та відвідува-
ли служіння. Зараз маємо велике бажання відкривати служіння 
у м. Новотошківці, багато людей там відкриті для Бога. Ця вій-
на потрясла багато сердець, і сьогодні люди по-іншому став-
ляться до Бога і церкви. Коли зустрічаємо знайомих, вони самі 
запитують, коли у них буде церква.

Цього літа в церкві пройшло водне хрещення, заповіт з Бо-
гом уклало три особи, і є ще бажаючі. Коли нам торік передали 
церкву, було п’ять членів. На даний час уже 15 членів церкви, 
а служіння відвідують 50-60 осіб.

Це літо було дуже плідним, приїжджали багато християнсь-
ких груп, проводили євангелізації, проповідували, проводили 
дитячий табір. А ще допомагали людям, чиї будинки потрапи-
ли під обстріли, приїжджали бригади віруючих будівельників з 
Рівного та Житомира. Відновили кілька дахів. Люди були вра-
жені.

Ми дуже сподіваємося, що люди і діти не перестануть відві-
дувати служінь. Хотілося б, аби церква росла. Щоб діти теж 
приймали Бога в свої серця.

Микола НАУМОВ, Луганська обл.
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До останніх трагічних 
подій в Україні я до кінця не 
усвідомлював, що дія обма-
ну, дезінформації, маніпу-
ляції людською свідомістю 
може бути настільки мас-
штабною, щоб цілі народи 
зробити ворогами і втягнути 
у безглузде і жахливе крово-
пролиття. Роздумуючи про 
сьогодення, часто пригадую 
слова апостолів Петра і Пав-
ла. Вони писали про людей, 
які «насолоджуються своїми 
оманами» (2Петр.2:13), які 
«правду гамують неправдою» 
(Рим.1:18). Це дуже влучно 
відображає XXI століття.

Навчаючись в універси-
теті в Луцьку, я майже щодня 
проходив через центр міста. 
Впродовж усіх п’яти років мого 
навчання біля юнацької бібліо-
теки стояв незмінний біл-борд 
із рекламою однієї з торгових 
марок горілки. Я проходив повз 
нього майже щодня, так що й 
перестав звертати увагу. Чи мо-
жете уявити моє здивування, 
коли через кілька місяців після 
закінчення навчання, проїжджа-
ючи біля універмагу, побачив 
таку картину: на тому самому 
рекламному щиті, що більше 
п’яти років рекламував горілку, 
було написано: «Звільняємо від 
алкогольної залежності!» Я був 
шокований. Цей випадок врі-
зався мені в пам’ять як символ 
цинічного безсовісного обману 
людей: спочатку заплатите гро-
ші, щоб потрапити в залежність, 
а потім заплатите, щоб звільни-
тися. Хоча, звичайно, звільнення 
тут ще під великим знаком пи-
тання…

Ми давно звикли до ков-
баси, у якій немає м’яса, до 
апельсинового соку, у якому 
немає апельсинів, до реклами 
алкоголю і тютюну з маленьки-
ми літерами попередження про 
жахливі наслідки від їх вживан-
ня, до порожніх гасел і обіця-
нок політиків перед виборами… 
Теле- і радіоефір переповне-
ний рекламою, ледве вийдеш з 
дому — впираєшся в біл-борди 
і вивіски. Чи не кожен квадрат-
ний метр простору нам щось 
обіцяє і до чогось закликає! Та 
що там біл-борди — тепер, щоб 
просто пройти по вулиці, потріб-
но ще навчитися маневрувати 
між представниками мобільних 
операторів, які повідомляють 
про чергову акцію, агентами 
фірм, що пропонують «найя-

кісніші» вікна і двері та агітатора-
ми політичних партій, що нама-
гаються з вашою допомогою 
позбутися кількох кілограмів 
друкованої макулатури… І нас 
давно вже цим всім не здивуєш, 
ми настільки звикли, що часто 
навіть не усвідомлюємо впливу 
неправди на наші дії та рішення.

Ми живемо серед обману, 
ми часто стаємо жертвами об-
ману, і що там казати — самі 
обманюємо. Згідно з резуль-
татами одного соціологічного 
дослідження, 87% людей об-
манюють 1-3 рази…  Ні, не на 
день — на півгодини. Причому 
частіше обманюють чоловіки, 
зате жінки це роблять більш 
правдоподібно. Згідно з цим 
дослідженням, три найпоши-
реніші брехні: «У мене все до-
бре!», «Ні, ви зовсім не товсті!» 
і «Я тебе люблю!». Звичайно, 
обман буває різний. У школі ми 
лукавили перед вчителем щодо 
забутого зошита і невиконаного 
домашнього завдання. Запізню-
ючись на зустріч, іноді казали по 
телефону: «Я вже під’їжджаю», 
хоча насправді тільки виходили 
з дому. Жорстокий світ навчив 
нас носити маски, закриватися 
від оточуючих у твердій шкара-
лупі. А дехто пішов далі, заради 
збагачення шукаючи компромі-
си з власною совістю та нерідко 
з кримінальним кодексом. 

Апостол Іван проголошує: 
«Усяка неправда — то гріх» 
(1Ів.5:17). Не знаю, чи варто в 
один ряд ставити «повсякден-
ний» порівняно невинний обман 
та цілеспрямовану підлу брехню, 
яка глибоко ранить серця і руй-
нує стосунки. Можливо, хабар 
працівнику ДПС не зрівняється з 
тіньовими схемами злодіїв-афе-
ристів... Та шлях неправди не-
безпечний в кожному випадку, 
адже Біблія називає джерелом 
брехні диявола. Користуючись 
неправдою, ми п’ємо від отруй-
ного джерела.

Скільки разів у житті ви від-
чували себе обманутими? По-
чинаючи від віри у Діда Мороза 
і Бабая в дитинстві і закінчую-
чи цілком дорослими зрадами 
друзів, фінансовими розводами 
і розчаруваннями у політичних 
лідерах, за яких голосували на 
виборах. Проте рано чи пізно 
кожна мисляча людина має всі 
шанси дізнатися правду і звіль-
нитися від впливу брехні. «Не-
має нічого захованого, що не 
відкриється, ні таємного, що не 
виявиться» (Лк.12:2). Цей вислів 
із Біблії давно став народною 
мудрістю. Тому я хочу акцен-
тувати увагу на найнебезпечні-
шому (на мою думку) різновиді 
обману — на САМОобмані. Коли 
починаєш кривити душею, іти 
проти сумління, вигадуючи різні 
виправдання своїх вчинків — це 
заводить в тупик стосунки і з 
людьми, і з Богом. Більше того, 
така людина починає жити в 
болісному конфлікті з самим со-
бою.

Один маленький приклад 

самообману з Біблії. Якось до 
Ісуса Христа підходить молодий 
чоловік і запитує: «Учителю, що 
я маю зробити, аби потрапи-
ти в рай?» Важливе запитання 
для людини, яка непокоїться не 
лише про своє земне майбутнє, 
а й про майбутнє вічної душі. Що 
ж відповів Ісус? Нічого нового Він 
не сказав, лише: «Виконай за-
повіді!» Хіба ми цього не знали? 
Юнак каже: «Так, я виконую їх з 
дитинства!» І тут криється якесь 
протиріччя: чому, виконуючи всі 
заповіді, ти запитуєш, як тобі по-
трапити в рай? Відчуваєте пара-
докс? Здавалося б, людина, яка 
твердо впевнена, що не порушує 
Божих законів, не мала б сум-
ніватися у власному спасінні. Але 
сумніви є. Чому? Тому що можна 
обманути власний розум, але не 
совість! Цей парадокс — у свідо-
мості більшості людей: я нібито 
й непогана людина, але на небо 
мене навряд чи візьмуть…

Бенджамін Франклін сказав 
так: «Хто так часто обманював 
тебе, як ти сам?» Чому ж ми 
так часто вдаємося до самооб-
ману? Це відбувається, коли не 
хочемо визнати власну непра-
воту; коли правда може при-
нести біль і ми втікаємо від неї; 
коли намагаємося применшити 
небезпеку, безпідставно заспо-
коюючи самих себе; коли бої-
мося змін і серйозних рішень 
— і тому свідомо погоджуємося 
жити в обмані... Наведемо кіль-
ка життєвих прикладів: студент 
легковажно ставиться до нав-
чання, обманюючи себе, що на 
екзамені якось «пронесе»; нет-
верезий водій сідає за кермо, 
обманюючись, що він в нормі 
і ніхто не постраждає; голова 
сім’ї зустрічається з проблема-
ми і, замість вирішувати, зали-
ває їх алкоголем, ніби від цього 
щось зміниться на краще. Саме 
тому самообман мені здається 
найнебезпечнішим — вирватися 
із нього найважче, бо роль анта-
гоніста тут виконує не зовнішній 
ворог, а ми самі. Можна сказа-
ти, що самообман — це остання 
стадія занурення у обман. 

Я зайшов у Біблії 5 конкрет-
них застережень щодо самооб-
ману, якими хочу поділитися з 
вами. Думаю, ці поради Писання 
корисні для кожного, адже до-
помагають подивитися на себе 
зі сторони, перевірити власне 
серце і запитати: «Чи не переб-

уваю я сьогодні під впливом са-
мообману?»  

 В дитинстві батьки часто ка-
зали мені: не сиди близько до 
телевізора. Я не звертав на це 
уваги, і через деякий час довело-
ся носити окуляри. Що посієш, 
те й пожнеш! Посіявши шкідливі 
звички, не пожнеш здоров’я, як 
би себе не обманював, що «з 
ким-ким, а зі мною нічого не тра-
питься». Духовні ж закони діють 
так само, як і закони природи. 

Хтось заперечить стосовно 
перелічених пороків: «Хіба це 
такий вже великий гріх? Та що у 
цьому поганого? Ну, усі ж так ро-
блять, закони держави цього не 
забороняють, то чому я не можу 
так вчинити?» Та навіть, коли ці-
лий світ збожеволіє, залишиться 
совість, здоровий глузд і Біблія. 
А все решта — самовиправдан-
ня з метою заглушити докори 
сумління.

Народний аналог цієї істини: 
з ким поведешся, того й набе-
решся. Як би не заспокоював 
себе: «Я маю сильну волю, моя 
компанія не зможе на мене не-
гативно вплинути», найчастіше 
буває навпаки. Тому найкраще 
— оточувати себе різнобічно по-
зитивними людьми.

Ну, це, як кажуть, класика. 

Усім відомі самовиправдання на 
кшталт: «В чому мені каятися? Я 
не вкрав, не вбив, не спалив». 
Деякі християни піднімають 
планку вище: «Не курю, не п’ю, 
не матюкаюся». Хтось думає: 
«Та порівняно з ним (чи з нею) 
я взагалі мало не ангел». Легко 
здаватися собі добрим порівню-
ючи себе з негідниками, а що як 
порівняти себе з праведниками?

А  далі апостол Яків наводить 
аналогію з чоловіком, що ди-
виться на себе у дзеркало. Хіба 
хтось із нас, помітивши якусь 
ваду зачіски чи бруд на обличчі, 
не зверне на це уваги і зробить 
вигляд, що все нормально? Але 
саме з такою абсурдною люди-
ною Яків порівнює тих, хто чує 
Боже Слово, бачить власну не-
відповідність йому, але нічого не 
робить, щоб змінитися, і продов-
жує грішити.

Як же звільнитися від впливу 
обману і від самообману в тому 
числі? На мою думку, єдиний 
ефективний спосіб — бути щи-
рим із самим собою. І ще: вели-
чезна перешкода для позитив-
них внутрішніх змін — гордість. 
Саме вона не дозволяє визнати 
власну неправоту, змушує шука-
ти виправдання, причини, щоб 
не послухатися голосу істини і 
здорового глузду. Особисто для 
мене чудовий приклад щирості 
і смирення — біблійний цар Да-
вид, який не лукавив із собою, 
завжди був готовий каятися пе-
ред Богом і любив перевіряти 
стан власного серця. Навіть він, 
відомий своєю відданістю Богу, 
молився: «Побач, чи не йду я 
дорогою злою, і на вічну дорогу 
мене попровадь!» (Пс.138:24). 

Хай Бог допоможе нам у цей 
буремний час бути відвертими, 
принциповими, думаючими. 
Служити правді і поширювати 
правду. Адже правда, натхнен-
на любов’ю, блокує дію обману, 
звільняє розум людей, провокує 
зміни і надихає жити. Ісус Хри-
стос сказав: «Пізнаєте правду, 
а правда вас вільними зробить!» 
(Ів.8:32).

Дмитро ДОВБУШ

біблія і ми

П’ЯТЬ ПАСТОК
САМООБМАНУ

3. Не дайте себе звести 
(в рос. перекладі: «не 
обманюйте себе»), то-
вариство лихе псує до-
брі звичаї! (1Кор.15:33). 

4. Коли ж кажемо, що 
не маємо гріха, то себе 
обманюємо, і немає в 

нас правди! (1Iван.1:8). 

2. Не обманюйте себе: 
ні розпусники, ні ідоля-
ни, ні перелюбники, ні 
блудодійники, ні му-
жоложники, ні злодії, 
ні користолюбці, ні 

п’яниці, ні злоріки, ні 
хижаки Царства Божо-
го не вспадкують вони! 

(1Кор.6:9,10). 

1. Не обманюйтеся, Бог 
осміяний бути не може. 
Бо що тільки людина 

посіє, те саме й пожне! 
(Гал.6:7). 

5. Будьте ж виконав-
цями слова, а не слу-
хачами самими, що 

себе самих обманюють 
(Як.1:22). 
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Минуло вже майже два 
десятки років з того часу, 
коли в нашій сім’ї стало-
ся велике горе. Але Бог зі 
Своєї великої милості до-
поміг нам. І я тоді пообі-
цяла Богові розказувати 
всім про Його милосердя і 
надрукувати свідчення про 
цей нещасний випадок і 
Боже заступництво.

Це сталося 23 жовтня 1996 
року, у п’ятницю. Ми перебу-
вали у пості перед заповіддю 
Господньою. Пам’ятаю, на-
шого, чотирирічного синочка 

Мирослава я одягнула в ком-
бінезон, і він пішов на двір. 
Там він попросився до свого 
тата в трактор. Вони їхали по 
полю, двері трактора відкри-
лися, Мирослав повис на їхній 
ручці, а потім упав під коле-
со — і трактор  переїхав че-
рез його спинку. Мій чоловік 
кинувся до нього: синок був 
при свідомості, усе чув і ба-
чив.  Він лежав животиком на 
кротовині, скаржився на біль 
у животі, важко дихав, дуже 
плакав і казав: «Я вмираю, я 
вмираю». Мабуть, так і стало-
ся б, якби не милість Всевиш-
нього Бога. 

Коли чоловік убіг в дім і 
сказав: «Я переїхав дитину», 
то я зомліла, бо вже пережила 
одну трагедію — смерть на-
шої донечки, яку збила маши-
на. Він мене привів до тями й 
каже: «Нема часу розслабля-
тися, збирайся, треба везти 
дитя в лікарню». Про швидку 
допомогу з Шумська не було 
й думки, бо в той час у селі 
навіть стаціонарні телефони 
були рідкістю. Біля сусіда сто-
яла машина, до нього приїхав 
друг, у якого була перелама-
на рука. Отож, він завіз нашо-
го сина в лікарню, керуючи 

машиною однією рукою. 
У лікарні Мирославчика 

оглянули й відразу стали го-
тувати  до операції. Як вия-
вилося, дивний могутній Бог 
вчинив так, що під вагою три-
тонного трактора не перела-
малася жодна кісточка ма-
ленької дитини, а тільки була 
розірвана печінка й пошкод-
жена легеня. 

Я молилася й просила 
лікарів рятувати дитя, бо ба-
чила, що син став сірий від 
внутрішнього крововиливу. 
Лікарі дуже співчутливо від-
неслися до нас. Операцію 
робили чотири години. Печін-
ка — це такий орган, якого не 
заміниш, і вони її тампонува-
ли (заклали бинтом). Кровот-
еча зупинилася, і її більше не 
було. Тоді лікар, який оперу-
вав, сказав: «Ми зробили все, 
що змогли, а тепер надія на 
Всевишнього». Слава Госпо-
ду, що лікарі відчувають Його 
силу й надіються на Нього. 
А ще в лікарні нам сказали: 
«Якщо дитина проживе три 
дні, то буде жити». 

Я дуже хвилювалася, мо-
лилася, плакала. І зрозуміло 
чому: дитя на межі смерті. 
Потрібно було привезти ди-

тині одяг — і я поїхала додо-
му. Коли зайшла у свій дім, 
у вітальню, то побачила ду-
ховними очима знак від Бога, 
що труни тут не буде. Це на-
повнило мене вірою, що син 
житиме, і я щиро дякувала Бо-
гові. Наш Господь не залишає 
нас у невіданні, Він підтри-
мує нас, відкриває нам свої 
наміри, щоб ми мали якийсь 
фундамент під собою. Тож 
я зібрала синові одяг, навіть 
взяла м’які іграшки для нього, 
і поїхала в лікарню. Це немало 
здивувало усіх там, хто знав 
про тяжкий стан мого сина, 
бо думали, що він помре.

Усі, хто чув про наше горе, 
молилися про зцілення Ми-
рослава. Молилися діти й 
дорослі, віруючі й невіруючі. І 
Господь почув наші молитви. 
Три тижні велася боротьба 
між життям і смертю. І — пе-
ремогло життя. Перемогла 
надія на Всевишнього. Бог 
ще раз довів усім людям, 
лікарям, докторам і професо-
рам, що той, хто надіється на 
Бога, не буде посоромлений. 
Старий доктор своїми устами 
засвідчив, що над цим дитям 
була Божа милість — і тому 
воно залишилося живим. 

Слава Богові!
Тепер моєму Миросла-

вові 23 роки, він християнин, 
одружений і чекає зі своєю 
дружиною дитинку. 

Воістину справедливі 
слова: «До Мене поклич 
в день недолі, і Я визво-
лю тебе — і ти прославиш 
Мене» (Пс. 50:15).

Надія Присяжнюк,
с. Нововстав,

Тернопільська обл.

свідчення

ДО МЕНЕ ПОКЛИЧ В ДЕНЬ НЕДОЛІ

Напередодні 25 річного ювілею 
місії «Голос надії» вийшла друком 
книга «Привілей бути слугою». Її 
автором є єпископ Микола Си-
нюк — незмінний директор місії, 
заступник Голови Союзу ХВЄП. 
У книзі розкриваються актуальні 
те пережиті на власному досвіді 
істини, одвічні  незмінні принципи 
особистих стосунків з Богом, побу-
дови сім’ї та служіння; дано прак-
тичні поради служителям церкви, 
які базуються на Слові Божому. 
«Тримаючись євангельських прин-
ципів, — зазначає Микола Петро-
вич, — ми будемо служителями, 
чиє служіння буде до вподоби Бо-
гові та благословенням для Хри-
стової Церкви».

Придбати книгу ви можете, звер-
нувшись в офіс місії «Голос надії».

Пропонуємо вашій увазі уривок з 
роздумів автора на тему: «П’ять ситу-
ацій з життя апостолів».

Хто з нас більший?
«І прибули вони в Капернаум. А як 

був Він у домі, то їх запитав: Про що 
міркували в дорозі? І мовчали вони, 
сперечалися бо проміж себе в дорозі, 
хто найбільший» (Мр. 9:33-34).

…Якою була реакція Сина Божого 
на такі міркування учнів? Докір, напо-
умлення, заборона? Ви куди ж це по-
риваєтеся, хлопці? Ганьба, це не для 
вас, це взагалі неприпустимо — про 
лідерство говорити!»

Христос сів на камені — попереду 
серйозна розмова — і, покликавши 
дванадцятьох претендентів «у найбіль-
ші», відкрив перший євангельський 
принцип лідерства або першості.

У чому суть принципу першості?

Дослухаймося Христа: «Якщо 
хто хоче…» Про що Він? Що означає 
«хоче»? Та я по своїй природі скром-
на людина і заявити про те, що я хочу 
бути першим? Ні-ні, в жодному разі, 
що люди подумають?.. Христос знав, 
що говорив. Саме так — моє особи-
сте бажання (я хочу бути) стоїть пер-
шим у повчанні Господа. Син Божий 
знав і Своє слово перед Отцем: «Я 
бажаю виконати Твою волю, Отче». 
Він розумів принцип доброї волі. Йому 
потрібні були служителі і просто хри-
стияни, які не через тиск, не з користі, 
не від безвихроді, не від кон’юнктури, 
а усвідомлено, добровільно бажають 
стати першими.

Наше пресвітерство, дияконство, 
місіонерство, єпископство розпочи-
нається саме з «я хочу» (див. 1Тим.3:4)! 

Без цього наше служіння — тяжка 

і нудна праця, головний біль — і звіль-
нитися не можу, і терпіти немає сил.

Господь розраховує на доброволь-
ців, на тих, хто хоче, прагне особисто.

Пригадую свідчення одного з 
братів, який свого часу пройшов пекло 
війни в Афганістані. Суть його в наступ-
ному: «Одного разу взвод бійців був 
піднятий по тривозі. Глибока ніч, різкі 
команди, наелектризована напруга 
невідомості — все говорило про над-
звичайно серйозне бойове завдання. 
Командир говорив  коротко: потрібно 
терміново виконати завдання Центру. 
Операція надзвичайно небезпечна, з 
неї повернуться не всі. На завдання 
підуть добровольці… Стрій завмер, по-
тім хтось зробив крок уперед…

Повернулися не всі…»
Чому саме на добровольців, ба-

жаючих розраховує Бог?
Тільки тому, що справа, завдання, 

поставлене Господом, надзвичайно 
відповідальне і складне. Воно вимагає 
самопожертви і посвяти, інколи по-
трібно платити земним життям. Муж-
ній доброволець, місіонер і євангеліст 
апостол Павло заявляє: «Коли ж Бог, 
що вибрав мене від утроби матері моєї 
і покликав благодаттю Своєю, уподо-
бав  виявити мною Сина Свого, щоб 
благовістив я Його між поганами, я не 
радився зараз із тілом та кров’ю.  Я го-
товий заради Євангелії не тільки стра-
ждати, але й віддати своє життя». Це 
тези його духовних пріоритетів, яким 
він ніколи не зраджував.

Бути першим — бути слугою.
Наступне, що витікає з поради Хри-

ста своїм послідовниками відносно 
першості, — бути всім слугою, служи-
ти, слугувати.

Що означає це слово?
Отже, слуга — це людина для осо-

бистих послуг, яка завжди готова вико-
нувати чиєсь бажання, волю. Людина, 
яка працює в ім’я кого-, чого-небудь, 
віддана комусь або чомусь. Так тлума-
чить це слово та його синоніми слов-
ник української мови. Що мав на увазі 
Христос, коли говорив учням цю фра-
зу: «Бути всім слугою» (Мр. 9:43).

Це повчання Спасителя перевер-
тає шаблони щодо служителів і служін-
ня. Власне, це не лише теорія Вчителя, 
це Його практичне земне життя: «Так 
само й Син Людський прийшов не на 
те, щоб служили Йому, а щоб послу-
жити, і душу Свою дати на викуп за ба-
гатьох!» (Мт. 20:28).

Христос, як слуга, з рушником в 
руках омиває потріскані, в пилюці ноги 
Петра та інших апостолів (див Ів. 13:5).

Я далекий від думки, що саме в цю 
мить народилася ще одна заповідь — 
омивання ніг. У цьому дійстві — велич 
Христа у приниженні, сила Христа — в 
упокоренні Себе для інших. Христос — 
Бог, Який служить Своїм учням. Для 
дванадцяти, які претендували бути 
«більшими, першими», це було повною 
несподіванкою. Апостол Петро заявив 
протест: — «Повік мені ніг не обмиєш!»

Син Божий зрозумів розгубленість 
учнів, а тому запитує: «Чи ви зрозумі-
ли, що я зробив вам?» (Ів. 13:12). Я дав 
вам приклад, щоб ви чинили так само. 
Я поступив як слуга, як раб — і ви те 
ж саме робіть. І як підсумок — двічі 
підкреслює: «Поправді, поправді кажу 
вам: Раб не більший за пана свого, 
посланець же не більший від того, хто 
вислав його!» 

Микола СИНЮК

твоя книжкова полиця

ПРИВІЛЕЙ БУТИ СЛУГОЮ
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МЕТОДИ БЛАГОВІСТТЯ

Третій аспект благовістя 
я називаю благовістям через 
діла. Люди можуть казати: «Я не 
маю дару, і на місію Господь мене 
не покликав. Тому мені нічого ро-
бити в цій галузі». Але це не поз-
бавляє вас відповідальності. Ви 
повинні поставити питання Богові 
й собі: «Що я можу зробити для 
цієї справи?»

Є люди, які жертвують гроші. Є 
такі, які шукають тих, хто хоче по-
жертвувати, і зв’язують їх з місіо-
нерами, які цього потребують. Є 
люди, які моляться за місіонерів. 
Є такі, що допомагають вбогим, 
відвідують хворих, ходять у в’яз-
ниці. Хтось просто робить ремонт 
найнятої квартири, і люди, які жи-
вуть поруч, помічають, що їхній 
сусід кращий за попередніх, бо 
вивів тарганів (такий випадок тра-
пився з місіонерами з Марій-Ел — 
прим. ред.).

Будь-яка людська справа про-
мовляє сильніше, ніж слово. Та ми 
іноді забуваємо про це, вважаючи, 
що ми не покликані бути місіоне-
рами. Починаймо щось робити. 
Бо це не дар чи якесь особливе 
покликання, це особлива вимога 
Божа до кожної віруючої людини. 
Якщо ти віруюча людина, якщо 
ти член церкви Христової, ти не 
можеш бути неробою. Ти не мо-
жеш нічого не робити. Ти повинен 
знайти для себе певну справу, яка 
могла б слугувати благовістю. Без 
цього твоє життя безцільне.

Є місіонери, які їдуть на працю 
на роки, а є такі, які можуть поїха-
ти на тиждень. Є такі, які можуть 
проповідувати, а є такі, які повинні 
їх підтримати. Це справа, яку ко-
жен з нас може робити. Тому я 
хочу сказати, що немає жодного 
християнина, який би міг знайти 
оправдання для себе, якщо він 
нічого не робить для Бога. Усі ми 
здатні й можемо щось зробити 
для діла благовістя — від дитячого 
й до найбільш похилого віку. Моїй 
мамі 84 роки. І після того, як всі 
ми, діти, поодружувалися і роз’ї-
халися, а вона вийшла на пенсію 
й відчула, що має трохи вільного 
часу, вирішила відвідувати літніх 
людей у своєму селі. Особливо 
хворих і тих, які мають якісь потре-
би. Вона допомагала їм і свідчила 
про Бога. Я думав, що вона зай-
мається цим просто, щоб чимсь 
зайнятися. Мама щось випікала 
і несла в обідню пору  одному, 
увечері – іншому.  Та коли я через 
певний час приїхав до мами, вона 
розповіла, що через це її служіння 
16 людей покаялося. Деякі з них 
каялися вже на смертному одрі.

Тоді я подумав: якщо пенсіо-
нер зміг стількох людей привести 
до Бога, то якою була б наша церк-
ва, якби кожен привів у неї хоча 

б стільки. Спік пиріг — пішов до 
одного, відвідав іншого, зустрівся 
з третім. Справ дуже багато. Ос-
новне – бути чутливими до всіх 
обставин, з якими ми стикаємо-
ся в житті. А чутливою може бути 
людина активна, яка налаштована 
на служіння. Я думаю, що ви всі 
чудово розумієте, що замало про-
сто прийти й сказати проповідь 
про те, що Бог вас любить. Це не 
працює. До цього потрібно дода-
ти ще щось, щось ще зробити, бо 
ми маємо справу з живими людь-
ми, з людьми, у яких є проблеми, 
труднощі. Ми маємо справу з 
обставинами, сім’ями, хворими, 
інвалідами. І ці люди дивляться 
на нас не просто як на тих, хто 
прийшов і розповів їм щось таке, 
що бере за душу. Вони дивлять-
ся на нас як на швидку допомогу, 
сподіваючись, що ми їм щось до-
поможемо. І тому місіонерам та 
благовісниками часто доводиться 
займатися тим, що, на перший 
погляд, не видається пріоритет-
ним чи основним. Це соціальний 
аспект служіння, від якого ми не 
можемо стояти осторонь, тому 
що ми є частиною соціуму. І люди-
на, якій ми служимо, це не лише 
дух і душа, але й тіло. Тому комусь 
треба квартиру відремонтувати, 
комусь медикаменти купити, ко-
мусь потрібні одяг чи продукти. 
Це повсякденне життя, частиною 
якого є ми як Церква.

Але хочу зауважити, що ми 
завжди повинні пам’ятати, що це 
не основне. Це ще одна пара-
лельна лінія служіння благовістя. 
Найбільшу помилку роблять ті, хто 
міняє місцями соціальну роботу та 
проповідь Євангелії і займаються 
другорядними питаннями більше, 
ніж основними. Якщо ми вважа-
тимемо, що коли нагодуємо та 
потурбуємося про людей, вони 
будуть масово каятися, цього не 
станеться. Якщо ми неправильно 
розставимо пріоритети, успіху не 
буде. Так, ми повинні служити лю-
дям у їхніх матеріальних потребах. 
І ми робимо це. Та якщо справа, 
якою ти займаєшся, не веде лю-
дей до спасіння, залишай її яко-
мога швидше. Але якщо те, що ти 
робиш, сприяє тому, щоб відкри-
лися двері благовістя та спасіння 
грішників, продовжуй звершува-
ти це, бо це той інструмент твого 
служіння, який Бог дав у твої руки. 
І це може бути гуманітарна допо-
мога, благодійне кафе, молодіж-
ний клуб, зустрічі, спілкування. 
Це може бути будь-яка справа, 
але повинна завжди відповідати 
основному. Коли ж ми на перше 
місце ставимо матеріальну допо-
могу, то про нас усі знають, нас 
усі хвалять, але зрештою ми отри-
муємо незначні результати.  

Я був на багатьох місіонер-
ських конференціях, на яких до-
повідали про те, скільки та чи 
інша організація допомогла лю-
дям, скільки допомоги було ро-
здано. Хвалилися дипломами від 
влади, визнанням влади. І ось на 
одній з подібних конференцій я 
розповідав про пріоритет благові-
стя. Після того до мене підійшли 
і сказали: «Брате Вікторе, це за-
надто. Не цього люди очікували 
від тебе. Напевно, Молдова вже 
надто багатою стала, що їй не 
треба матеріальної підтримки. Бо 
після твоїх слів вам уже допомо-
га не прийде через цю місію». Я 

відповів, знизуючи плечима: «По-
бачимо». І якщо в попередньому 
році ця місія відправляла нам 4-6 
вантажівок із гуманітарною до-
помогою, то наступного року ми 
отримали 28 машин. У той час за-
боронили пропускати ці машини 
в Україну, і їх відправляли назад у 
Німеччину. І у нас запитали, чи мо-
жемо ми прийняти вантаж у Мол-
дову. Ми мали таку можливість 
— і всі машини приїхали в Мол-
дову. Тоді я прийшов до братів і 
сказав: «Бачите, коли основне за-
лишається основним, Бог прим-
ножує Своє благословення і по-
казує, яким може бути результат, 
коли не шукаєш другорядного, а 
займаєшся основним питанням».

Звичайно, благовістя через 
слова й через діла йдуть пара-
лельно. Ми стали благовістити 
вуличним дітям і годувати їх — ви-
никла необхідність у дитячому бу-
динку. Тепер там живе понад 100 
дітей. Стали допомагати людям 
похилого віку — і виникла необхід-
ність у домі престарілих, у якому 
тепер живе понад 50 людей. По-
чали свідчити інвалідам — і тепер 
у нас діє будинок для інвалідів, 
доброчинні їдальні, гуманітарна 
допомога…

Іноді нам дорікають, що че-
рез це ми купуємо собі людей. 
І я погоджуся з нашим братом, 
який одного разу сказав, що ми 
насправді купуємо цих людей. Але 
намагаємося зробити це ще до 
того, як їх купив диявол як рабів 
для свого царства — пекла. І ку-
пуємо їх не для себе, а для Цар-
ства Божого. І робимо це заради 
того, що Бог любить людей і через 
нас приходить у їхнє життя, щоб 
вони почули, яким чином можуть 
мати спасіння і вічне життя.

Одного разу ми проводили 
дводенну євангелізацію в Бєль-
цах. Перед цим пішли в мерію 
міста і сказали, що хочемо, щоб 
щовечора мерія міста направля-
ла до нас півтори тисячі нужден-
них людей, для яких ми приго-
туємо подарунки (три тисячі на 
два вечори). Ми попросили від-
повідний список, щоб ми могли 
зареєструвати людей до початку 
заходу, щоб видавати подарунки 
за цими списками тільки тим, хто 
від мерії. І вся мерія працювала 
на справу євангелізації. Тому що 
благовістя працює через добрі 
справи. Зрештою три тисячі лю-
дей за два дні було на служінні 
тільки від мерії. Також були люди, 
яких запросили церкви. Їх підво-
зили двома автобусами. Люди 
були на служінні, слухали Слово 
Боже, дехто навіть вийшов до 
покаяння. І лише потім вони от-
римали від нас допомогу. Тобто 
наші справи були підтверджен-
ням наших слів, і вони робили 
справу благовістя більш сильною.

Коли ми проводили цей захід, 
то зобов’язані були також запро-
сити лікарів швидкої допомоги. 
Оскільки це був приватний захід, 
ми змушені були оплатити два дні 
їхнього перебування на євангелі-
зації. І два дні працівники швид-
кої допомоги були на служінні. 
До них за ці дні звернулося лише 
троє людей. Здавалося б, марно 
витрачені гроші. Але коли другого 
дня звучала проповідь Євангелії, 
лікар швидкої допомоги залишив 
свій пост і вийшов, щоб покаяти-
ся перед Богом. І ми зрозуміли, 

що навіть ті гроші, які ми витрати-
ли на це, були вкладені немарно. 
Ми заплатили їх за можливість 
проповідувати лікарям.

Щоб підвозити людей з цер-
ков, ми винайняли автобуси. 150 
доларів потрібно було заплатити 
за один. І я шукав можливості, 
щоб зробити це. І Бог дав мож-
ливість, дав людей, які погоди-
лися оплатити. І щонайменше 
двоє людей з кожного автобуса 
поверталося додому спасенни-
ми. Ми тоді подякували Богові й 
були більш ніж впевнені, що 150 
доларів — це невисока ціна за 
дві душі, які з допомогою цього 
змогли прийти до спасіння.

Отже, Бог звершує Свою пра-
цю через діла. І те, що ти можеш 
зробити, ти повинен робити і на-
дихати інших робити щось для 
Бога.

І останнє, на що я хочу звер-
нути увагу, — це благовістя че-
рез особисте життя. Кожного з 
нас Бог покликав, кожному дав 
дар і до кожного висунув вимогу 
— жити так, як учить Писання. І 
наше благовістя через особисте 
життя — це Божий стандарт, від 
якого нікому не дано права від-
ходити. Якщо ми відійдемо від 
цього стандарту, значить втра-
тимо все решта. Якщо хороший 
сильний проповідник втрачає 
євангельський стандарт життя, 
його проповідь марна. Якщо той, 
хто пожертвував собою і поїхав 
на місію, але втратив стандарт 
побожного життя, його жертов-
ність, його місія, його поїздка ні-
чого не варті.

Є люди, які багато роблять 
для справи благовістя, але не 
живуть богобоязним життям. 
Усе це даремно. Є Божі стандар-
ти, які Бог ставить перед усіма: 
і обдарованими, і покликаними, 
і тими, хто може щось зробити. 
Це наша Євангелія, це те, що чи-
тають у нас люди.

Якщо це хороший місіонер 
чи проповідник, але куди він не 
приїде, там одразу виникає ко-
лотнеча, він не зможе служити 
людям. Його талант, його жерт-
ва знецінюється. У нас був один 
чоловік, який приїхав із сім’єю з 
Америки, щоб трудитися в бу-
динку сімейного типу. Вони взя-
ли дітей у свою сім’ю. Але через 
півроку він зв’язався з іншою жін-
кою і залишив сім’ю, своїх дітей 
і прийомних. І його жертва, його 
попереднє служіння, його покли-
кання враз знецінилося.

Нам не дано права занижу-
вати стандарти. Нам не дано 
права змінювати стандарти. Нам 
не дано права підлаштовуватися 
під обставини. Для християнина 
найнебезпечніший шлях — коли 
він намагається підлаштуватися 
під те, що в цьому світі. Неправ-
да, що якщо ми будемо ось таки-
ми, нас будуть краще приймати. 
Якщо ми будемо більш лояльни-
ми, нас будуть більше поважати, 
і ми краще впишемося в суспіль-
ство. Цьому піддалися церкви 
європейських країн. І дивлячись 
на їхній досвід, я в цьому нічого 
хорошого не бачу. Нещодавно 
один пастор п’ятидесятницької 
церкви написав мені, що їм тре-
ба закривати церкву, бо немає 
людей. Це мене дуже засму-
тило, але коли він познайомив 
мене зі своєю сім’єю, я частко-

во зрозумів причину цього. Він 
розповів: «Усі мої діти вже мають 
свої сім’ї. Оце моя донька, оце 
мій зять. Вони живуть разом. 
Мають свою квартиру. Лишило-
ся тільки весілля зробити». І він 
навіть не усвідомлює, що його 
діти живуть у гріху. Коли я запи-
тав у нього про це, він сказав: 
«Розумієш, усі молоді люди так 
живуть». Усі — крім віруючих. Бо 
так каже Божий стандарт. 

Звичайно, ми повинні бути 
гнучкими, ми повинні бути со-
ціальними, ми повинні бути ко-
мунікабельними, відкритими, але 
ми повинні бути безкомпроміс-
ними до Божого стандарту того, 
яким повинен бути християнин, 
місіонер, проповідник, служитель. 
Бо немає жодної альтернативи 
цьому. Якщо ти не не відповідаєш 
Божому стандарту, ти не можеш 
бути Божим служителем. Ніщо так 
не руйнує Церкви, як втрата цього 
стандарту.

Тепер дуже багато йдеться 
про нові вимоги до сучасного 
суспільства. І, звичайно, можуть 
виникнути спокуси підлаштувати-
ся під ці вимоги. Це ж актуально, 
це вимога часу, це сучасно. Нам 
треба бути толерантними, щоб не 
викликати на себе зайвої непри-
язні. Але цього завжди добивався 
і буде добиватися диявол, тому 
що це єдиний шлях, який здатен 
привести Церкву до деградації. 
Бо коли людина перебуває у Бо-
жих стандартах, то вона має у собі 
силу і владу змінювати ситуацію 
довкола себе. Тому що Бог з нею. 
Де немає Божого стандарту, там 
Бога немає. І тоді все йде лише до 
занепаду.

Нині ми, як ніколи, повинні 
відстоювати цю позицію Божо-
го стандарту і вселяти її в розум 
молодих людей. Якщо буде ком-
проміс – прийде деградація, ро-
звал і, зрештою, самознищення. 

Покликання, дарування, вимо-
ги та стандарт — ось що потріб-
не нам для успішного служіння. 
Люди, які  зберегли Божі стан-
дарти, — зберегли себе до кін-
ця. Люди, які втратили стандарт, 
— впали. Тому я щиро хочу, щоб 
кожен служитель, кожен місіонер, 
кожна місіонерська точка — були 
стандартом Церкви Ісуса Христа. 
Нам не потрібно в борг брати у 
світу, щоб досягати Євангелією 
світських людей світськими стан-
дартами. Дехто каже: «Якщо я 
стану, як вони, то буду їх набувати 
для Бога», «Якщо буду ходити, як 
вони, то вони прийдуть до Хри-
ста», «Якщо буду співати, як вони, 
то буду їх набувати». Це обман. 
Це не діє. Ніхто ще за допомогою 
цього не привів людей до Бога. 
Єдине, що набуває людей для 
Царства Божого, це Слово Боже 
й молитва. 

І якщо Ісуса не приймали, 
то нам не треба чекати, що нас 
завжди будуть приймати з по-
шаною. Якщо Ісусу не вірили, то 
чому всі нам мають вірити. Якщо 
Ісуса гнали, то й нас будуть гнати. 
Це наша частка. І ми обрали цей 
шлях тому, що Ісус пройшов ним. 
Тому будьмо вірні своєму покли-
канню й обранню і зберігаймо ті 
стандарти, які дав нам Бог.

Віктор ПАВЛОВСЬКИЙ, 
єпископ,

старший пресвітер
церков ХВЄ Молдови

слово наставлення

Закінчення, початок у номері 9/ 2015
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Мої маленькі читачі! Думаю, що ви старанні діти: любите слово Боже, багато чи-
таєте, старанно навчаєтесь, допомагаєте своїм батькам, сумлінно виконуєте доручені 
вам справи. Адже я не помиляюся? Тому що кожен християнин, якщо береться за 
якусь справу, він має робити її «від душі, немов для Господа, а не для людей». Але й 
для людей нам не потрібно робити недбало, як-небудь. Адже Христос каже: «Що ви 
зробили ближньому, те зробили Мені». Тож все, що робимо, робімо на славу Богові. 
Так навчає нас слово Боже. 

Яка ж людина є старанною? Та, яка дбайливо, ретельно виконує що-небудь, 
ставиться до чогось. Синоніми слова «старанний» — сумлінний, дбайливий, за-
попадливий, пильний, акуратний, справний, наполегливий, добросовісний, рев-
ний, скрупульозний, педантичний, горливий.

Старанність — це така риса характеру людини, без якої неможливо досягти 
успіхів у житті: добре вчитися, знайти хорошу роботу, бути гарною дочкою або 
сином, матір’ю або батьком, добрим працівником. 

Старанності ми навчаємось ще в ранньому дитинстві. Спочатку це вияв-
ляється в грі: як ми поводимось зі своїми іграшками, що ми робимо, коли у нас 
щось не виходить. 

У школі вимоги зростають. Дитина, яка не має старанності, буде погано вчитися, 
не зважаючи на те, що Бог наділив її природними здібностями. 

У підлітковому віці кожен думає про те, ким він хоче стати, що потрібно зроби-
ти для того, щоб досягти поставленої мети. Без старанності й наполегливості ми не 
зможемо цього зробити. Недаремно мудрий Соломон каже: «Роботяща рука панува-
тиме, а лінива даниною стане» (Пр.12:24), «Людина трудяща набуде маєток цінний» 
(Пр.12:27).

Особиста старанність дозволить нам пильно вивчати Боже Слово, щоб набути 
життєвої мудрості, горливо молитись за себе й за інших, ревно служити Богові та 
ближнім і взагалі змінюватися на краще, зростати духовно. 

Апостол Павло в Посланні до Тита спонукає тих, «хто ввірував в Бога, дбати про до-
брі діла». Без Бога, без старання і зусиль ми не зможемо цього робити. Бог не любить 
ліні. Йому подобається, коли ми старанно працюємо на Божій ниві, звіщаємо Добру 
новину, робимо добро всім людям, докладаємо «усі старання», показуючи «у вірі чес-
ноту, а в чесноті — пізнання, в пізнанні — стриманість, у стриманості — терпеливість, 
у терпеливості — побожність, у побожності — братерство, а в братерстві — любов» 
(2Пет. 5-7). Лише так ми виявимо, що Царство Боже всередині нас (див. Луки 17:21).

Моя подруга Надя захотіла 
пошити собі сукню. Взяла ве-
ликий відріз тканини, ножи-
ці, голку та нитки. Вона була 
не дуже старанна й хотіла 
зробити все дуже швидко. 
Ось Надя абияк зняла мірку, 
швиденько зробила поміт-
ки на тканині і стала кроїти. 
Притулила до себе викрійку і 
вирішила ще підрізати. Зріза-
ла вона ще з боків, та все на 
око, як-небудь, бо поспішала, 
хотілося швидше похизувати-
ся сукнею. Відрізала, зшила, 
підрубила, а сукня мала. 

Прийшла Надя до мене та 
й розповідає: 

— Юлю, ти знаєш, я за-
хотіла пошити собі сукню. Я 

раз поміряла, а потім декілька 
разів обрізала і трохи не вга-
дала. 

Я посміхнулася: 
— Надю, послухай, що я 

тобі скажу. По-перше, все 
треба робити охайно, ста-
ранно й думати. Але краще 
за мене скаже мудре при-
слів’я: «Сім раз відміряй, а 
раз відріж». Дотримуйся цієї 
мудрої поради, і ти пошиєш 
чудову сукню. 

— Так, Юлю, я зрозуміла. 
Дякую тобі. 

Не я навчила подругу, як 
шити гарне вбрання, вико-
нувати все точно й охайно. 
Цьому навчає усіх нас Божа 
мудрість.  

Батько зі своїм десятирічним 
сином йшли по полю. Батько 
звернувся до сина:

— Бачиш, он повзе павук. 
Що він робить?

—  Павук плете павутину.
—  А он мурашка, бачиш?
—  Бачу! Мурашка несе хмиз.
— Подивися вгору, кого 

вгорі ти бачиш?

— Я бачу пташку. Ластівка 
несе травичку.

Тоді батько каже синові:
— Ось так, любий мій! Ці ма-

ленькі істоти можуть бути для 
тебе прикладом. Павук плете 
павутину. Ловить в неї комарів 
і мух і вживає їх у їжу. Мурашка 
бігає і шукає їжу для своїх ді-
тей. Знайшовши крихту, вона не 

з’їсть її, а з радістю біжить з нею 
додому. Ластівка підбирає суху 
травичку. Несе її в своє гніздо, 
щоб пташенятам було тепло.

Немає жодної живої душі, 
яка не трудилася б. То ж і ти 
створений Богом не для того, 
щоб байдикувати.

Потрібно трудитися. 
І.Алтинсарин

Колись, дуже давно, про-
живав чоловік на ім’я Елімелех. 
Він мав дружину та двоє синів. 
Вони жили в мирі та любові. 
Коли в Ізраїлі настав голод, 
сім’я Елімелеха переселилася в 
іншу країну. Там вона знайшла 
собі притулок. Але несподівано 
їх спіткало лихо. Батько захворів 
і помер. Бідна вдова залишила-
ся з двома синами. Коли вони 
підросли, одружилися. Але не-
довго тривало їхнє щастя. Че-
рез деякий час захворіли сини 
і також померли. У смутку зали-
шилися три вдови — мати Ноо-
мі та її невістки Орпа і Рут.

Одного разу старенька мати 
дізналася, що голод на її батьків-
щині закінчився, і вона вирішила 
повернутися до свого краю.

— Ідіть до своїх батьків, — 
сказала вона невісткам. — І 
нехай Господь змилується над 
вами, а я повернуся на батьків-
щину.

— Ні, дозволь нам піти з то-
бою, — заплакали невістки.

Ноомі умовляла їх повер-
нутися додому. Орпа пішла до 
своїх батьків. А Рут, пригорнув-
шись до бідної вдови, сказала:

— Не змушуй мене поки-
дати тебе. Куди підеш ти, туди 
піду і я, де будеш жити ти, там 
житиму і я. Твій народ буде 
моїм народом, а твій Бог — 
моїм Богом. Тільки смерть роз-
лучить мене з тобою.

Дві вдови вирушили в дале-
ку дорогу. Прийшовши до міста 
Віфлеєма, вони оселилися там. 
Рут дізналася, що на полях жнуть 
пшеницю, а бідні люди підбира-
ють на полі залишені колоски.

— Піду я на поле і назбираю 
колосків на хліб, — сказала вона.

— Іди, моя дочко, — сказала 
Ноомі.

Молода вдова прийшла на 

поле і старанно працювала.
Незабаром прийшов го-

сподар поля і сказав до своїх 
женців:

— Господь із вами!
— Нехай поблагословить 

тебе Господь, — відказали вони.
Боаз, так звали господаря, 

був привітним до людей, любив 
Бога й служив Йому. Помітивши 
на полі незнайому дівчину, він 
розпитав женців, хто вона.

Дізнавшись, що це невістка 
Ноомі, яка залишила свою зем-
лю і батьків і прийшла в чужий 
край, він дозволив їй приходити 
на поле й збирати колоски. Він 
сказав до Рут:

— Нехай Господь заплатить 
тобі за те, що ти зробила, і буде 
нагорода повна від Господа, 
Бога Ізраїлевого!..

Щодня приходила Рут на 
поле. Вона заготовляла хліб для 
себе та для своєї старенької 
свекрухи. Бог бачив її старан-
ність та добре серце. Незаба-
ром господар поля одружився з 
Рут. У них народився син. Ста-
ренька Ноомі доглядала його і 
раділа, що Господь зглянувся 
над нею і її невісткою й не зали-
шив їх самотніми.

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

ПАВУК, МУРАШКА
І ЛАСТІВКА

ПРАЦЬОВИТА
ЖІНКА

1. Учень, якого апостол Павло називає сином.
2. Батько Рахілі.
3. Наймолодший син Якова.
4. Язичник, який разом із рідними повірив у Христа через 
апостола Петра.
5. Сестра Лазаря.
6. Чоловік, покараний Богом за неправду перед апостолами.

Заповнивши кросворд, ви прочитаєте по вертикалі 
ім’я старанної учениці, яка робила багато добра.

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

КРОСВОРД

СІМ РАЗ ВІДМІРЯЙ,
А ОДИН РАЗ ВІДРІЖ

Славлю Бога
Я славлю Господа за все:
За спів пташини зранку,

Що відчуваю смак плодів, 
Милуюся світанком.

Я славлю Господа, що Він
Веселку дав прекрасну,

Мороз і сніг, і сонце й дощ,
Блакитне небо ясне.

Я славлю Господа за те,
Що можу пізнавати

Завжди Його слова святі
І людям їх звіщати.

Переможцем конкурсу на кращий вірш про Боже творіння стала 
Неля Мігдаль, с. Малинськ Березнівського р-ну Рівненської обл.
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1.Місто поховання Рахілі. 2.Мати Самуїла. 3.Один із малих пророків, який 
прорік про Дух Святий. 4.Найпростіший духовий музичний інструмент. 7.Одна 
із історичних книг Біблії. 12.Слово, написане кистю руки Валтасару. 13.Пер-
ше ханаанське місто, яке відвідав Авраам. 16.Мудра жінка, яка проживала на 
Кармелі. 17.Друг Йова. 19.Місто, якому Ісус Христос докорив і проголосив 
йому горе. 22.Раб первосвященика, якому апостол Петро відсік вухо. 23.Бать-
ко Діни. 

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №9/2015
По вертикалі: : 1.Епенет. 2.Фараон. 4.Аммііл 5.Коринт. 8.Град. 9.Радість. 

10.Ахіноам. 14.Нод. 15.Гад. 18.Авакум. 19.Йоіл. 20.Закхей. 24.Патмос. 25.Ав-
густ.  

По горизонталі: 3.Капернаум. 6.Смірна. 7.Самсон. 11.Амінь. 12.Дан. 
13.Аднах. 16.Азот. 17.Тарс. 21.Товит. 22.Ноа. 23.Мааха. 26.Субота. 27.Єги-
пет. 28.Проконсул.

5.Син Гада. 6.Овоч, який був поширений в Єгипті. 8.Вісник, посланий. 
9.Місто синів Аарона (І.Н.19:25). 10.Юдей з Понту. 11.Одне з міст в Юдеї 
(Мих.1:12). 13.Назва криниці, викопаної Ісаковими рабами. 14.Початок 
царства Німрода в краю Шінеар. 15.Самарійське місто, у якому була кри-
ниця Якова. 16.«… Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його». 
18.Бог вогню. 20.Місто на сході Йордану, відоме своїми винами. 21.Ісус 
сказав: «Де … твій, там буде серце твоє». 22.Син Йосипа. 24.Місто, з яким 
пов’язаний заключний момент життя Іллі. 25.Син Авраама.

Втома стікала потом з чола,
Сльози котилися насінинами...

Невже не зародить рілля,
Виборознена колінами?!

Не плугами, не ралами, ні —
Ко – лі – на – ми!

Щоби вирости озимині —
Там, за довгими зимами...
Падала кров рубінами на
Діаманти роси чудесної.
І дзвеніло, і йшла луна,

Як розмова земних з небесними.
Інші спали і бачили сни:

Хтось молився за їхніми спинами — 
На колінах, що в землю вросли

Коріннями!
Ну, а ми? А ми? А що ж ми?

А то ж ми й проросли стеблинами!
Ми — засіяні тими слізьми

Невинними!
Проросли гетсиманські лани,

Зародили блискучими перлами!
Під зоряним небом весни

Завмерли ми...

У п’ятницю, 23 жовтня у Київському біблійному інституті святкували випуск. Дипломи про закінчен-
ня християнського вузу одержали 43 студенти. Цього року випуск був особливим — разом з іншими 
групами уперше в КБІ завершила навчання спеціалізована група служіння людям з вадами слуху, до 
складу якої увійшли сурдоперекладачі та студенти з вадами слуху.

«Ваше слово має принести зцілення людській душі. Служитель Божий — це найпочесніша професія на зем-
лі», — наголосив, звертаючись до випускників, старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко. За його словами сьогодні 
Церква Христова  в Україні  реагує на виклики часу: розвивається капеланське служіння, волонтерська робота з  по-
страждалими в зоні АТО, працює тюремне служіння та служіння реабілітації, ведеться робота з дітьми і з людьми, що 
мають вади слуху.  Хоча є ще і неосвоєні поля для євангелізації  — це науковці і можновладці. «Господь сказав: «Дана 
Мені всяка влада на небі й на землі» (Рим. 28:18). І це дає нам право бути сміливими. Старайтеся на кожному рівні у 
служінні зберігати вірність. Завжди дякуйте Богу за спасіння!» — наставляв присутніх старший єпископ. 

Випускники щиро подякували викладачам та адміністрації КБІ за науку та турботу.  Після чого  відбулося урочи-
сте вручення дипломів і щира молитва за Божу благодать в житті та служінні випускників.

chve.org.ua.

О світанкові битви! Як вас мало!
Як мало тих безлюдних берегів,

Де обосічний меч і смертоносне жало
Стрічаються в бою заклятих ворогів!

Де кольором вогню забарвлюється небо
І серце лічить час, немов секундомір...
І легко знемогти, а вистояти — треба!

Не смерті — а своїм сльозам наперекір.

Я хочу більше вас, громи і землетруси,
Усім своїм єством ввібрати вашу міць!
І хтось нехай живе, а я померти мушу,

Щоб небом прорости з розширених зіниць.

Якщо я не помру, я більше не проллюся
Рядками на папір, червоними, як кров.

Тому — цей берег мій, тому я не здаюся,
Тому я заберу все те, за чим прийшов!

Чекаю вас, шторми, могутні слуги смерті!
Хоч я, мабуть, смішний супроти ваших хвиль...

Регочете? Дарма — моя душа безсмертна.
На ній стоїть печать Володаря Стихій!

Гортанним криком, гострим, наче лезо,
Моя молитва розсікає небо.

В ній — відчай спотикань, зневіри мука,
Агонія пораненого духа.

Любов і смерть, надія і прокляття
Мою звітрілу душу рвуть на шмаття.

Я плачу... Бо ж душа моя не з криці...
І ось — летять на поміч блискавиці!
Громи небес, могутні, як торнадо,
Сповняють дух енергією правди.
Аж закипає в жилах кров гаряча!

І вже душа — від милосердя плаче...
Усім єством стискаю вірну зброю —
Бо ще не раз прийду на поле бою!

Та скільки б ран не завдавали битви,
Я маю — крик гортанної молитви!

поезія

Дмитро Довбуш

ГЕТСИМАНСЬКІ ЛАНИ СВІТАНКОВІ БИТВИ

ГОРТАННИЙ КРИК

У КБІ ВРУЧАЛИ ДИПЛОМИ ВИПУСКНИКАМ ПЕРШОЇ ГРУПИ СЛУЖИТЕЛІВ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ


