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Îäíîãî ðàçó ìåíå çàïèòàëè: 
«Ìèêîëî, ìè çíàºìî, ùî â òåáå 
â æèòò³ áóëè ð³çí³ ïåðåæèâàí-
íÿ, ïðîáëåìè, âèïðîáóâàííÿ 
é ñïîêóñè. Ùî äàëî òîá³ ñèëè 
âñòîÿòè é çàëèøèòèñÿ â ñëóæ³í-
í³ Áîãîâ³?» Çàìèñëèâøèñü, ÿ 
ñòàâ çãàäóâàòè ìî¿ ïåðø³ êðî-
êè â³ðè. Öå áóâ ä³éñíî âàæêèé 
äëÿ ìåíå ÷àñ. Êîëè ÿ ïîêà-
ÿâñÿ, âñåðéîç í³õòî íå â³ðèâ, 
ùî öå íàäîâãî. ß é ñàì ñóì-
í³âàâñÿ. Àëå ìåí³ äóæå õîò³ëî-
ñÿ íàçàâæäè ïîðâàòè ç³ ñâî¿ì 
ãð³øíèì ìèíóëèì. Âîíî áóëî 
æàõëèâèì ÿê äëÿ ìåíå, òàê ³ äëÿ 
îòî÷óþ÷èõ. Ïèÿöòâî, ðîçïóñòà,  

óñÿêà íå÷èñòü áóëè â ìåí³. Öå 
áóëî ìîº «ÿ». ß áóêâàëüíî ãè-
íóâ â³ä ïèÿöòâà, íå çíàâ, ÿê ïî-
çáóòèñÿ öüîãî. Äóìàâ ïîê³í÷èòè 
æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì. Êîëè âæå 
âïðèòóë ï³ä³éøîâ äî ïðèéíÿò-
òÿ òàêîãî æàõëèâîãî ð³øåííÿ, 
íàâ³ÿíîãî äèÿâîëîì, ñàì Áîã 
âòðóòèâñÿ é ïðîìîâèâ äî ìåíå 
Äóõîì Ñâÿòèì, ùî öå íå âèõ³ä ç 
ãëóõîãî êóòà, à íàâïàêè — ïàñò-
êà, ³ç ÿêî¿ âæå ìåí³ íå âèáðàòè-
ñÿ. ß ïîãóáëþ ñâîþ äóøó. Ò³ëü-
êè Áîã ÷åðåç ñèíà Ñâîãî ²ñóñà 
Õðèñòà ìîæå äàòè ìåí³ ñâîáîäó 
— öþ äóìêó â³ä Áîãà ÿ ð³øó÷å 
ïðèéíÿâ ó ñâîº ñåðöå. Ñàìå 

òîä³ ÿ çóñòð³â ìîëîäèõ áðàò³â, 
ÿê³ çàïðîñèëè ìåíå íà îäíå ç 
ºâàíãåë³çàö³éíèõ ñëóæ³íü. ß æ 
ñï³øèâ íà òî÷êó, äå ïðîäàâà-
ëè ñàìîãîí. Òîæ çì³íèâ ñâ³é 
ìàðøðóò ³ ïðèéøîâ äî öåðêâè, 
äå é ïîêàÿâñÿ. Â îäíó ìèòü Áîã 
çâ³ëüíèâ ìåíå â³ä óñüîãî, â³ä 
÷îãî ÿ ðàí³øå õîò³â çâ³ëüíèòèñÿ, 
àëå íå ì³ã, öå ÿ îäðàçó â³ä÷óâ 
íà ñîá³. Ìîºìó ùàñòþ íå áóëî 
ìåæ, ìåí³ çàõîò³ëîñÿ ñêîð³øå 
ïîä³ëèòèñÿ ñâîºþ ðàä³ñòþ ç óñ³-
ìà, ó ïåðøó ÷åðãó ç ð³äíèìè — ³ç 
äðóæèíîþ, ä³òüìè. Îñü, äóìàâ, 
ïîò³øó ¿õ. Àëå íå òóò-òî áóëî. 
Íà ì³é ïîäèâ, çàì³ñòü ðàäîñò³, 

ÿ çóñòð³â àãðåñ³þ ³ îçëîáëåí-
íÿ, ÿêèõ íå áà÷èâ íàâ³òü òîä³, 
êîëè ïðèõîäèâ äîäîìó ï’ÿíèì. 
ß îáóðþâàâñÿ â³ä òàêî¿ ¿õíüî¿ 
ðåàêö³¿: ÿ êèíóâ ïèòè, êóðèòè, 
à âîíè öüîãî íå ðîçóì³þòü! Íà 
âèñîêèõ òîíàõ ÿ ñïåðå÷àâñÿ ç 
íèìè, à âîíè ââàæàëè ìåíå áî-
æåâ³ëüíèì. Ä³òè é òàê íå äóæå 
ñëóõàëèñÿ ìåíå, à òóò âçàãàë³ 
ñòàëè ³ãíîðóâàòè. Ìàìà ñêà-
çàëà, ùî áàòüêî «÷îêíóâñÿ», 
ìîæíà íà íüîãî íå çâàæàòè ³ íå 
ñëóõàòèñÿ. ß íå çíàâ, ùî ðî-
áèòè. Ïðèõîäèëè ëóêàâ³ äóìêè: 
à ìîæå, íàïèòèñÿ é âëàøòóâà-
òè ¿ì òàêîãî ïðî÷óõàíà, ùîá 
âîíè çíîâó â³ä÷óëè êîëèøíº 
«âåñåëå» æèòòÿ, êîëè ÿ ïðèõî-
äèâ âùåðòü ï’ÿíèì. Ìåí³ íàâ³òü 
õîò³ëîñÿ êóäèñü ïî¿õàòè é ïî÷à-
òè íîâå æèòòÿ. Àëå ÿêèìîñü ÷è-
íîì ÿ ðîçóì³â, ùî ö³ äóìêè íå 
â³ä Áîãà, ïîòð³áíî áóëî øóêàòè 
³íøå, ìåí³ ïîòð³áíà áóëà êîí-
êðåòíà ïîðàäà â³ä Áîãà. ß ñòàâ 
ìîëèòèñÿ: «Ãîñïîäè, ùî ìåí³ 
ðîáèòè?» ß ñòàâ ÷èòàòè é ñêðó-
ïóëüîçíî äîñë³äæóâàòè Á³áë³þ. 
Áàæàâ ó í³é îòðèìàòè â³äïîâ³äü. 
², ñëàâà Áîãó, çíàéøîâ! Áîã 
ñêàçàâ: «Ïðîñ³òü — ³ äàñòüñÿ 
âàì; øóêàéòå — ³ çíàéäå-
òå; ñòóêàéòå — ³ â³ä÷èíÿòü 
âàì; áî êîæåí, õòî ïðîñèòü, 
îäåðæóº, õòî øóêàº — çíà-
õîäèòü, à õòî ñòóêàº — â³ä-
÷èíÿòü!» (Ìò. 7: 7-8).

ОЛЕКСАНДР РУЖИЛО:
СЕРЕД СОЛДАТІВ
НЕВІРУЮЧИХ НЕМАЄ

НАША ДОЛЯ, 
НЕ ПРОСТО ЗБІГ
ОБСТАВИН…

Ìè ðîáèìî îäíó ðîáîòó — 
³ ÿ â³ðþ, ùî îòðèìàºìî 
îäíàêîâó íàãîðîäó.

Áîã ñòâîðèâ
çåìëþ é êâ³òè. ² ëþäèíó,

Ïîä³áíó äî Ñåáå ñòâîðèâ,
Ùîá äëÿ Íüîãî æèëà,
², ÿê Â³í, âñå ëþáèòè,

Âñå, ùî ñòâîðåíî Íèì,
Âîíà òàêîæ ìîãëà.

Ùîá êðàñèâî áóëî!
Â íåá³ ïòàõè ë³òàëè,

Ïðîñëàâëÿþ÷è ùèðî Òâîðöÿ.
² ëþäèíà æèëà

² â äóø³ ñïîä³âàëàñü
Æèòòÿ â³÷íåº ìàòè

É íàãîðîäó — â³íöÿ.

Ùîá êðàñèâî áóëî!
Â³í ñòâîðèâ ÷èñò³ ðîñè
² õìàðèíêè â ÿñíîìó

Íåá³ ñòâîðèâ,
² áàæàííÿ Ñâî¿

Íàì â³äêðèòè Â³í õî÷å,
Ùîá òâîð³ííÿ óñå

Ïðîñëàâëÿëî Éîãî…

Ùîá êðàñèâî áóëî!
Çëî äîáðîì ïîäîëàòè,
² âñ³ â÷èíêè ëèø ðàä³ñòü

Äëÿ áëèæí³õ íåñëè…
Ñåðöå âäÿ÷íå âñ³ äí³

Ìè çìîãëè á çáåð³ãàòè,
À ñëîâà íà âóñòàõ — öâ³ëè.

Ùîá êðàñèâî áóëî!
Äëÿ ëþäåé ³ äëÿ Áîãà,

Ò³ëüêè â áëèçüêîñò³ ç Íèì
Ìè ïîâèíí³ òóò æèòü,
Õî÷ ³ áîë³-ñòðàæäàííÿ
Äîêó÷àþòü íåâïèííî,
Çáåð³ãàþ÷è ñïîê³é,
Éîãî â³ðíî ëþáèòü.

Ùîá êðàñèâî áóëî
² Òâîðöÿ ïðîñëàâëÿëî  —

Âñå ñòâîðèâ
äëÿ êðàñè ³ äîáðà.

² â îñòàíí³é öåé ÷àñ
Íà çåìë³ ïîì³÷àºì,
ßê çáóâàþòüñÿ äèâí³

Ïðîðî÷³ ñëîâà…

Âîíà ùàñëèâà àëå ¿¿ ùà-
ñòÿ îñîáëèâå, íå òàêå ÿê 
ó âñ³õ.

ВИ СВІТЛО
ДЛЯ СВІТУ   
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²íêîëè ìè íàçèâàºìî 
òåìðÿâó — ñâ³òëîì, à 
÷îðíèé êîë³ð — á³ëèì. Ìè 
çâèêàºìî äî òåìíîòè... 

ХРИСТИЯНИНЕ,
СТАНЬ БЛАГОВІСНИКОМ!

ñâ³ä÷åííÿ ЩОБ КРАСИВО 
БУЛО!

Галина
ЛЕОНОВИЧ

Ïðîäîâæåííÿ íà ñòîð.5

12 áåðåçíÿ 2016 ìîëîäü ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ öåðêâè ÕÂª 
ðàçîì ³ç äðóçÿìè ç ì³ñ³îíåðñüêî¿ øêîëè ì. Êîâåëÿ ïðîâåëè 
ºâàíãåë³çàö³þ, ïîºäíàâøè ¿¿ ç ñóñï³ëüíî-êîðèñíîþ ïðàöåþ — 
ïðèáèðàííÿì òåðèòîð³¿ ó íàéá³ëüø çàñì³÷åíèõ ÷àñòèíàõ ì³ñòà.

Ï³ä ÷àñ àêö³¿, ÿêó íàçâàëè «×èñòå ñåðöå — ÷èñòå ì³ñòî», ïðè-
áðàëè áåðåãîâå óêð³ïëåííÿ çàë³çíè÷íîãî ìîñòó íà âóë. Íåçà-
ëåæíîñò³.

«Ùîðîêó íàâåñí³ íàø³ âîëîíòåðè ïðèâîäÿòü äî ëàäó òåðè-
òîð³þ íàâêîëî Äîìó ìîëèòâè íà âóë. Ìî÷óëüñüêîãî òà ïðèëåãë³ 
äî íüîãî âóëèö³, — ðîçïîâ³äàº ïàñòîð öåðêâè, ñòàðøèé ïðå-
ñâ³òåð  ²âàíî-Ôðàíê³âùèíè Þð³é Âåðåì³é. — Öüîãî æ ðîêó ìî-
ëîäü âèð³øèëà ïîïðàöþâàòè é ó äåÿêèõ íàéá³ëüø çàñì³÷åíèõ 
÷àñòèíàõ ì³ñòà».

Çà ê³ëüêà ãîäèí ñï³ëüíî¿ ïðàö³ þíàêè òà ä³â÷àòà â ñïåöîäÿç³ 

ç íàïèñàìè «Öåðêâà õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿»  ïðèáðàëè 
áåðåãîâå óêð³ïëåííÿ ð³êè Áèñòðèöÿ Íàäâ³ðíÿíñüêà. Áóëî ç³áðà-
íî 5 âåëèêèõ êîíòåéíåð³â ç³ ñì³òòÿì, íàéá³ëüøå íàáðàëîñÿ 
ñêëÿíèõ ïëÿøîê â³ä àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ïà÷îê â³ä ñèãàðåò.

ßê ðîçïîâ³â êåð³âíèê ìîëîä³æíîãî ñëóæ³ííÿ öåðêâè Òàðàñ 
Ñåí³â,  ëþäè ç ö³êàâ³ñòþ  ñïîñòåð³ãàëè çà àêö³ºþ ç â³êîí ïðî¿æä-
æàþ÷èõ òðîëåéáóñ³â, à ïåðåõîæ³  ðîçïèòóâàëè: «Õòî âè òàê³?» 
Ìîëîäü ó â³äïîâ³äü ðàäî ä³ëèëàñÿ ³íôîðìàö³ºþ, ðîçäàâàëà 
ªâàíãåë³¿ ³ ãàçåòè.

«ßê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, òàê³ àêö³¿ — ÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü äëÿ 
ïðîïîâ³ä³ Ñëîâà Áîæîãî, — êàæå Òàðàñ Ñåí³â. — Òîìó ìè ïëà-
íóºìî ïðîäîâæèòè ïðîâåäåííÿ òàêèõ àêö³é. Óæå âèçíà÷èëè 
ï’ÿòü íîâèõ ä³ëüíèöü, ïðèáèðàííÿì ÿêèõ ïëàíóºìî çàéíÿòèñü».

chve.org.ua

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯ У СПЕЦОДЯЗІ — ВІРУЮЧА МОЛОДЬ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ВЗЯЛАСЯ ЗА ПРИБИРАННЯ МІСТА

çåìëþ é êâ³òè. ² ëþäèíó,
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12-13 лютого 2016 року в Олександрії, що на Рівненщині, відбулась 
жіноча конференція Церкви ХВЄ Західного регіону. Учасниками конференції 
були жінки з восьми областей України, всього понад 300 представниць. Тема 
конференції: «Ефективне порадництво». 

Сестер гостинно приймали рівненчани. Зі словом привітання до них звер-
нувся головний єпископ Рівненської обл. Віктор Боришкевич.

Питання про взаємостосунки у сім’ї та стилі виховання дітей висвітлив го-
ловний єпископ Житомирщини Володимир Бричка. Він звернув увагу на те, як 
правильно реагувати на неправильні вчинки дітей, як виховувати в них христи-
янські цінності, дав багато мудрих порад щодо того, як служити для збудуван-
ня сім’ї.

Психолог Оксана Маліщук виклала тему «Відкинення: шлях до зцілення». 
Вона звернула увагу на проблеми відкинутих людей, які сьогодні зустрічають-

ся в церкві, показала шляхи зцілення і виходу зі стану відкинення. Зокрема 
наголосила на тому, що відкинення може стати благословенням, адже це час 
співпраці з Богом.

Анна Веренич розповіла про те, що лікувати відкинення необхідно прощен-
ням. Вона показала негативні сторони непрощення, які несуть в собі не лише 
фізичні хвороби, але й стають перешкодою для духовного росту. Адже стіни, 
які ми створюємо між собою і людьми через непрощення, руйнують наші взає-
мостосунки з Богом.

Конференція завершилась молитвою, у якій сестри дякували Богу за все, 
просили мудрості для служіння у своїх родинах та в церкві, просили прощення 
у Бога і прощали всіх. А ще молились за Україну, за те, щоб Бог зцілив нашу 
багатостраждальну землю від ненависті, звільнив від ворогів і просвітив серця 
людей світлом Євангелії.

Майже 2000 років мину-
ло відтоді, як Ісус Христос 
звелів нам євангелізувати 
світ, однак ще 2000 племен 
залишаються без Євангелії, 
а мільйони людей ніколи на-
віть не чули про Христа. 

Божі накази завжди супро-
воджуються тим, що Він дає 
можливість їх виконати. Ми 
могли зробити це. Він би не 
дражнив нас, просячи виконати 
неможливе. Євангелія повинна 
бути проповідувана серед усіх 
націй. Чому ж тоді це не було 
зроблено?

За час своєї праці я стикав-
ся з ворогами, з якими раніше 
люди не стикалися. Тому ми 
іноді сумніваємося, чи змо-
жемо подолати їх. Існує три 
особливих вороги, із якими 
ми повинні воювати. Я маю на 
увазі націоналізм, лжерелігії і 
комунізм.

Націоналізм проявляє себе 
майже в кожній країні й ро-
бить місіонерську роботу де-
далі складнішою. Його лозун-
ги: «Африка для африканців», 
«Індія для індійців», «Китай для 
китайців» і так далі — передба-
чають витіснення білих людей. 
На іноземців дивляться з підо-
зрою, і навіть місіонер не є ба-
жаним гостем.

Лжерелігії завжди були 
ворогами Євангелії. Там, де 
вони слабкі,  то кричать про 
терпимість і свободу; як тіль-
ки стають сильнішими, захи-
щають тоталітаризм, а про 
свободу забувають. Християн 
переслідують та мучать скрізь, 
де вони мають вплив. Проте-
стантизм — єдина релігія, яка 
вірить у свободу й практикує її.

Комунізм — це найбільша 
диявольська зброя (на дум-
ку автора, на час написання 
книги — прим. ред.), створе-
на майстерністю сатани. Він 
поширюється швидше, ніж 
будь-яке інше вчення, і атакує 
християнство в кожній країні. 
Він гордиться мільйоном своїх 
послідовників лише в Півден-
ній Америці. Цей натхнений 
демоном атеїстичний рух ніко-

ли не піде на компроміс. Його 
залізна завіса перекриває всі 
зв’язки з зовнішнім світом, 
встановлюючи всередині краї-
ни червоний терор.

Та, незважаючи на проти-
стояння, ми повинні рухатися 
вперед, виконуючи лише Божі 
накази: «Ось Я владу вам дав 
наступати… на всю силу воро-
жу, і ніщо вам не зашкодить» 
(Лк. 10:19). В Євангелії є сила 
для подолання будь-якого 
спротиву євангелізації світу. 
Євангелія — «сила Божа на 
спасіння кожному, хто вірує» 
(Рим. 1:16).

Тепер я вірю в освіту. 
Школи необхідні. Є те, завдя-
ки чому хтось повинен якось 
компенсувати свою неповно-
цінність. Але є люди з природ-
ними талантами, які досягнуть 
успіху як з освітою, так і без 
неї. Однак є й такі, які не мо-
жуть робити добро навіть зі 
ступенем.

Якось Франсом послав до 
Хадсона Тейлора сто нових 
місіонерів. Вони були малоосві-
чені й зовсім неосвічені, і коли 
Тейлор побачив їх, то написав 
Франсому, дорікаючи за них. 
Через два роки він знову напи-
сав йому, побачивши їхню ро-
боту. Вони все робили добре, 
тому що були наповнені Духом, 
Бог дав їм слово, благословив 
їхні прагнення, і тому він хотів 
більше таких людей, як вони.

А як щодо відчинених две-
рей? Чому б не увійти в них? 
Хіба ми не витрачаємо багато 
часу, молячись за зачинені, 
щоб відчинити їх, коли так 
багато дверей уже чекають, 
що в них увійдуть? Ви пам’я-
таєте, Павло відвернувся від 
зачинених дверей і увійшов 
туди, де було відчинено. Від-
чинені двері є скрізь. Тож уві-
ходьмо в них, і залишмо Бо-
гові відкривати закриті двері 
у кращий для Нього час. Він 
знає, де й коли нам працюва-
ти, і Він чітко покаже це.

Проблемою залишається 
питання про працівників. У Ки-
таї поля з багатим врожаєм, які 
потрібно зжати вручну. І вони 
завжди вижаті. Чому? Тому що 
всі люди, які здатні нести серп, 
ідуть працювати, і тому праців-
ників тут достатньо.

Наш Господь знав цю про-
блему: «Жниво справді велике, 
та робітників мало; тож благай-
те Господаря жнива, щоб на 
жниво Своє Він робітників вис-
лав» (Мт. 9:37-38). Якби в нас 
була достатня кількість робіт-
ників, справа була б зроблена. 
Але ми завжди потребуємо ро-
бочої сили. Тепер, коли кількість 
населення зростає, працівників 
настільки мало, що можна 
порівняти з тим, скільки їх було 
в дні Ісуса. Ось чому ми постій-
но звертаємося до молодих 
чоловіків та жінок з проханням 
піти на місіонерське служіння. 
Нам необхідно набрати більше 
робітників.

У Другому посланні до Ти-
мофія, 2:2, розкривається вчен-
ня Павла: «А що чув ти від мене 
при багатьох свідках, те пере-
дай вірним людям, що будуть 
спроможні й інших навчити». 
Спосіб Павла включав у себе 
навчання інших, які в свою чергу 
повинні були навчити наступ-
них. Таким чином виховувалися 
нові працівники, які набували 
необхідних для цього знань.

Найкращий спосіб для цього 
тепер — біблійна школа. Перше, 
що нам слід зробити, потрапив-
ши на нові землі, — утворити 
біблійну школу, вчити доступних 
працівників, як тільки вони від-
дадуть своє життя Христу, а по-
тім розіслати їх як євангелістів 
серед свого народу.

В Діях, 19:8-10 і 18:20, ми 
натрапляємо на чудовий при-
клад результативності методу 
Павла. Там йдеться, що через 
два роки всі в Азії почули Єван-
гелію. Було велике пробуджен-

ня. Принародно спалювалися 
книги різних лжекультів, які були 
на той час дуже дорогими.

Як це сталося? Павло взяв 
на себе турботу про навчання 
і щодня викладав. Переважно 
він не подорожував по Азії і не 
євангелізував країну. Як свід-
чать записи, він залишався на 
одному місці й учив інших, потім 
вони, у свою чергу, розходи-
лися, проповідуючи Євангелію 
з результатами, описаними в 
19-му розділі. І цей метод буде 
працювати скрізь, його не мож-
на вдосконалити.

Він зменшує витрати. Міс-
цеві можуть жити дешевше. 
Немає необхідності у відпуст-
ках. Вони можуть підтримува-
тися власними церквами. Не 
вимагаються зовнішні фонди. 
Все, що нам треба зробити, це 
забезпечити місіонера та його 
діяльність, а решту залишити 
місцевому населенню. Тоді ро-
бота стає самостійною, самоке-
рованою і самопоширюваною. 
Цей метод відповідає Писанню. 
Неможливо покращити спосіб 
Павла.

Якщо вони не загинуть доти, 
доки не почують, тоді краще нам 
залишити їх такими, які вони є. 
Якщо загинути мають лише ті, 
хто свідомо відкидає Христа, 
нам треба ніколи не говорити їм 
про Нього. Краще залишити їх у 
незнанні, ніж підвести під вирок. 
Але вчення всієї Біблії полягає 
в тому, що людина без Христа 
загине і що в Євангелії єдина 
надія на спасіння.

Павло так каже про язич-
ницький світ: «І вас, що мертві 
були через ваші провини й грі-
хи, …і з природи були дітьми 
гніву, …без Христа, …не мавши 
надії й без Бога на світі» (Еф. 
2:1,3,12). Чи можна висловити-
ся ще більш зрозуміло? Це їхній 
стан. Вони навіки втрачені, бо 

«нема ні в кім іншім спасіння. Бо 
під небом нема іншого Ймення, 
даного людям, що ним би спа-
стися ми мали» (Дії 4:12). Жо-
ден з інших богів, жодна з інших 
релігія не можуть бути корисни-
ми. Імена Магомета, Конфуція, 
Будди і всіх інших не можуть 
спасти. Це може Христос, і тіль-
ки Христос, Який стверджу: «До 
Отця не приходить ніхто, якщо 
не через Мене» (Ів. 14:6).

Немає іншого шляху до Бога. 
Христос чи прокляття. Нічого 
іншого немає і не може бути. 
Якщо язичники не загинуть, 
то ці два уривки не означають 
того, про що кажуть.

Але ви скажете, що це не-
справедливо. І вину бачите в 
Богові. Ви думаєте, що Бог лю-
бові не зміг би дозволити тако-
го. Чи винен він нам спасіння? 
Якщо так, то це зовсім не по ми-
лості. Він просто сплачує борг. 
Але ми нічого не заслуговуємо. 
Це лише милість.

Ми можемо спинитися на 
одному великому твердженні: 
«Чи Суддя всієї землі не вчинить 
правильно?» Я не знаю, що Він 
буде робити, але я знаю, що Він 
буде повністю правий. Він учи-
нить правильно. Я можу віддати 
це в Його руки. І коли я дізна-
юся, що Він зробив, буду повні-
стю задоволений і скажу: «Він 
вчинив справедливо. Він зробив 
те, що зробив би і я на Його міс-
ці». Ми погодимося з вердиктом 
ангела: «Правдиві й справедливі 
суди Твої!» (Об. 16:7).

Усі ми хочемо виконувати 
волю Божу, і ми знаємо, що не-
має нічого ближчого для Його 
серця, ніж євангелізація світу. 
Якщо ми зазнали поразки в ми-
нулому, це не є підставою для 
нашого провалу в майбутньому. 
Повернімося ж до свого завдан-
ня. Почнімо діяти нині. Світ має 
бути євангелізований. Чому б 
не завершити це в нашому по-
колінні?

Освальд Дж. СМІТ,
із книги

«Проблема місій»

проблема місій

ЧОМУ ЦЕРКВА
ЗАЗНАЛА ПОРАЗКИ

ПО-ПЕРШЕ,
ЧЕРЕЗ ВОРОГІВ ЄВАНГЕЛІЇ ПО-ДРУГЕ, ЧЕРЕЗ

НАШ АКЦЕНТ НА ОСВІТУ

ПО-ТРЕТЄ, ЧЕРЕЗ БАГАТО 
ЗАЧИНЕНИХ ДВЕРЕЙ

ПО-П’ЯТЕ, ТОМУ,
ЩО МИ НЕ ПРАЦЮВАЛИ
ЗА МЕТОДАМИ ПАВЛА

ПО-ШОСТЕ, ТОМУ ЩО
МИ НЕ БУЛИ ПЕРЕКОНАНІ

В ТІМ, ЩО ЯЗИЧНИКИ
ЗАГИНУТЬ

ПО-ЧЕТВЕРТЕ, ТОМУ 
ЩО МИ НЕ РОЗІСЛАЛИ 
ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ 

МІСІОНЕРІВ

ЖІНОЧА КОНФЕРЕНЦІЯ новини
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Яка радість, коли я можу 
свідчити людям, що з Богом 
радісно жити. Мені дуже по-
добається служіння в лікарні. 
Бог по-особливому благо-
словляє на тому місці, де ба-
гато людей терплять тілесні 

муки. Праця іде своїм ходом, 
і, здавалося б, нічого особли-
вого не відбувається, але Бог 
робить свою роботу, зерно 
падає в людські серця, а Бог 
зрощує. 

Одним із Божих чудес для 

нас є покаяння Володі. Цьому 
чоловікові біля 50-ти років. 
Він розповів, що через ал-
коголь втратив усе: сім`ю, 
друзів, бізнес. У Володі хвора 
мати лежить у лікарні. Дружи-
на й діти не визнають його за 
батька. Коли Володя прийшов 
уперше, він мав дуже непри-
вабливий вигляд. Але Бог на-
стільки змінив його, що тепер 
неможливо впізнати. Він усім 
серцем прагне перебувати в 
домі Господньому, відвідує 
кожне служіння. Ми молимо-
ся, щоб Бог зміцнив його.

Кожної неділі ми запро-
шуємо людей на обід. Це дуже 
приємний час, адже можна 
поспілкуватися з людьми й 
проявити до них Христову 

любов не просто на словах, 
але й на ділі.

Особливою сторінкою 
у моєму житті є служіння в 
школах. Ми розповідаємо 
дітям про здоровий спосіб 
життя, євангельські принципи 
життя. Це служіння дає рясні 
плоди, адже часто батьки не 
розповідають дітям, що важ-
ливо берегти свою чистоту 
до шлюбу або що алкоголь не 
тільки руйнує їхнє здоров’я, а 
й майбутнє. Цього навчаль-
ного року я викладаю лекції 
у смт Славську і с. Тухлі. Учні 
надзвичайно відкриті й дру-
желюбні, вони чудово сприй-
мають інформацію. Ось від-
гуки деяких учнів, які слухали 
лекцію про насильство серед 

молоді: 
«Мені все сподобалося. Я 

вирішив, що в моєму житті не 
буде насильства» (Вадим, 13 
років).

«Дуже сподобалась лекція. 
Потрібно жити без насиль-
ства й не поширювати його в 
суспільстві» (Марія, 14 років).

«Мені дуже сподобалась 
ця лекція, і я надалі буду до-
тримуватись ваших порад» 
(Соломія, 14 років).

Курс тренінгів складаєть-
ся з 8 тем. Цього року я вже 
викладала про шкідливість 
куріння, алкоголю й нарко-
тиків, профілактику насиль-
ства серед молоді й СНІДу. 

Галина БАРАН,
Львівська область

Недавно я був запроше-
ний на освітньо-пізнавальну 
конференцію «Любов у дії», де 
мав можливість ділитися до-
свідом донесення Божої Лю-
бові та Євангелії через освітні 
навчальні заклади методом 
навчально-виховних лекцій, 
бесід, дискусій, наукових до-
повідей християнського спря-

мування, проведення бать-
ківських зборів, педагогічних 
нарад, організації та прове-
дення дитячих християнських 
таборів, клубів і т. ін.

Також із Божою допомогою 
я продовжую читати лекції на 
різноманітні теми, які є актуаль-
ними для сьогодення. Я поба-
чив і відчув поклик Божий влас-

не в донесенні Божої Євангелії 
із наукової сторони до дітей, 
учнів та студентів, батьків та 
педагогів, директорів та керів-
ників освітніх та владних струк-
тур нашої області. 

Читаючи лекції, спілкую-
чись та відповідаючи на запи-
тання, я відчуваю Божу благо-
словляючу руку, Він підказує 
відповіді, яких не можуть дати 
викладачі, батьки. Як написа-
но у Святому Писанні: «…Про-
славляю Тебе, Отче, Господи 
неба й землі, що втаїв Ти оце 
від премудрих і розумних, та 
його немовлятам відкрив. Так, 
Отче, бо Тобі так було до впо-
доби!» (Мт.11:25-26).

Часто я маю можливість 
спостерігати, як у людей під 
час лекцій та спільних діалогів 
кардинально міняється став-
лення до життя, до причини та 

цілі свого існування, до своєї 
поведінки, а головне — до 
Бога. Часто питають, як вийти 
з певної ситуації, як перемог-
ти проблему, яка здається не-
переможною... От нещодавно 
після лекції підійшов хлопчина 
і, дочекавшись, поки всі інші 
поставлять запитання, відкрив 
своє серце й поділився осо-
бистою проблемою та пере-
живанням.

Також відвідуємо Тур-
ківський район, намагаємося 
відновити місіонерську пра-
цю, яка свого часу там була 
розпочата, але на певний час 
призупинилася.

На фото: Це Катя. Вона була 
хвора на рак, ми протягом пев-
ного часу молилися за неї — і 
по милості Божій хвороба від-
ступила. Тепер і вона, і її сім’я 
вірить, що Бог може зціляти 

невиліковні хвороби. Ми під-
тримуємо з ними контакт, при-
ходимо в гості.

Іван ОНИСІВ,
Львівська область

Нещодавно до нас приїжджала молодь із міста Ковеля, ми мали чудовий 
час у служінні Господу. З нами сталась цікава пригода: пізно ввечері ми вер-
талися із спілкування з невіруючою молоддю. Погода була несприятлива для 
транспорту. Сильна хуртовина перемітала дороги, машина ледве пробива-
лась через великі замети снігу. Потім сталася поломка машини. 

Ми зупинилися у великому заметі. Усі зусилля були марні — ми застрягли 
вночі на дорозі серед полів. Недалеко був завод, і частина нашої команди ви-
рушила туди за допомогою. Велика машина, пристосована для бездоріжжя, 
виїхала, щоб витягти нашу.

А потім ми приїхали в пожежну частину, де нам допомогли поладити ма-

шину. А оскільки була ніч, дороги до ранку ніхто не розчищатиме, то ми за-
лишились на ніч у тій пожежній частині. Молодь стала співати різдвяні пісні 
для працівників, а їм було добре, бо в нічні зміни немає особливої роботи, та 
й хочеться спати. Це була незвичайна зміна пожежників — з віруючими вони 
зустрілися вперше й тому з великим задоволенням слухали нас і просили ще 
заспівати. У них виникла маса запитань, на які ми давали відповіді. Ми зро-
зуміли, для чого була та поломка машини. Вранці ми поїхали на зібрання — і 
там дякували Богові за таку нічну євангелізацію. Взагалі, цей рік має дуже 
добрий початок, хочемо, щоб такий був і кінець.

Сім’я ФІСЕНКІВ, Чернігівська область

Ми продовжуємо працю в м. Полонному. Проживаємо в орендованому 
приміщенні, де й проводимо щонеділі зібрання. 

Раніше проживали в однієї сім’ї. Їхній сусід попросив поштукатурити хату, 
ми допомогли й разом із тим ближче познайомились і стали друзями. Після 
цього його дружина з двома дочками стала приходити до нас на зібрання. Наше 
зібрання складається з восьми чоловік. Під час зібрань ми співаємо разом хри-
стиянські пісні, молимося та роздумуємо над різними темами з Біблії.

Коли є можливість, їздимо в с. Новолабунь, яке знаходиться за 20 км від По-
лонного. Там є невелика громада віруючих (в основному — люди похилого віку), 
для яких ми можемо послужити проповіддю Слова Божого, віршами та співом. 
Відвідуємо людей похилого віку, при можливості допомагаємо їм у побутових 
справах. Роздаємо християнські газети на вулицях, інколи — на ринку. Спілкує-
мось із людьми, запрошуємо на богослужіння.

Петро ГУСАК, Хмельницька область

Цього літа наша сім’я, я з дружиною та двоє наших синів — Лука і Даниїл, 
приїхала для місіонерської праці в м. Полонне. Для проживання орендуємо 
будинок, у якому й проводимо щонеділі служіння, але вже маємо домов-
леність про оренду з нового року залу для зібрань у будинку культури. 

Ми періодично відвідуємо самотніх людей літнього віку та намагаємося 
допомогти їм чим можемо. Наприклад, одній старенькій бабусі, що сама лед-
ве ходить і ще приглядає за сином-інвалідом, ми привели в порядок кімнату, 
яка була непридатною для життя, бо обгоріла після замикання електричних 
проводів. Для цього ми збили стару штукатурку і нанесли нову. Крім цього, 
на кухні, яка працює на дровах, замінили чавунну плиту, порубали дрова, об-
косили подвір’я і прибрали його.

Це дає нам можливість відкривати людські серця для проповіді Єван-
гелії. З Божою допомогою для Божої ж слави, поширення Його царства й 
наповнення церкви робимо те, що в наших силах. 

Сергій і Тетяна РОЖКО, Хмельницька область

місія

РАДІСТЬ СВІДЧИТИ ЛЮДЯМ

ЄВАНГЕЛІЯ З НАУКОВИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

НІЧНА ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯ

МІСІОНЕРСЬКА ПРАЦЯ В ПОЛОННОМУ
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Цією статтею я закликаю 
батьків-християн вимагати 
послуху від своїх дітей, тому 
що, бачачи, як без будь-яких 
наслідків маленькі діти не 
звертають жодної уваги на 
прохання своїх батьків, я не 
можу не писати про це. Ча-
сто батьки двічі, а то й тричі 
кажуть своїй дитині сидіти 
спокійно, вгамуватися, підій-
ти чи  вийти з кімнати і після 
третьої спроби здаються. На 
жаль, такий підхід — це шлях 
до трагедії. 

Написати статтю мене 
спонукали два випадки, які 
сталися певний час тому. 
Один із них — смерть 13-річ-
ного Енді Лопеса в каліфор-
нійській Санта-Розе від рук 
поліцейських, коли ті поду-
мали, що у хлопчика в руках 
справжня гвинтівка і він має 
намір стріляти. Доречним 
цей приклад робить той факт, 
що, за словами поліцейських, 
вони двічі попросили хлоп-
ця кинути зброю не землю. 
Замість того він спрямував її 
на них. Вони вистрелили.

Оскільки мені не відомі 
деталі цього випадку, зокре-
ма й те, чи чув Енді накази 
поліцейських, я не можу бути 
впевненим, що він їм не під-
корився. Однак я не на цьому 
хочу акцентувати нашу увагу. 
А що, як він чув поліцейських 
і просто проігнорував їхні ви-
моги? Якщо це правда, воно 
вартувало йому життя. Такою 
може стати ціна непокори 
старшим.

Як же стається так, що бать-
ки прирікають своїх дітей на 
трагедію в процесі виховання? 
Якось я став свідком того, як 
мати готує свого сина, щоб його 
застрелили.

На борту літака я сидів позаду 
них. Хлопчику було років із сім, і 
він грав на своєму планшеті. Па-
сажирів попросили вимкнути всі 
електронні пристрої перед по-
льотом. Хлопець продовжував 
грати. Його мама не звернула на 
це жодної уваги. Проходячи по 
салону, стюардеса сказала, щоб 
він вимкнув пристрій. Він цього 
не зробив. Мама знову це зали-
шила без уваги.

В останній раз стюардеса за-

пинилася біля них і сказала, щоб 
хлопчик віддав планшет мамі. 
Він його вимкнув, але, коли стю-
ардеса зайняла своє місце, зно-
ву включив і грав під час зльоту. 
Мати ніяк не зреагувала на це. 
Думка майнула в моїй голові: 
«Вона готує його до того, що 
бути застреленим поліцією».

Байдужість та лінь невірую-
чих батьків зрозуміти нескладно. 
Для цього є Біблія, яка описує 
поведінку духовно сліпих людей. 
Однак халатність батьків-христи-
ян ставить мене в глухий кут.

Що стоїть за неспроможні-
стю батьків вимагати й добива-
тися послуху від своїх дітей? Не 
можу сказати точно, але, мож-
ливо, наступні дев’ять пунктів 
допоможуть спасти декого з них 
від безглуздості виховання за 
принципом невтручання.

1.ПОСЛУХ — БОЖА ВИ-
МОГА

Обов’язок батьків вимагати 
послуху від своїх дітей непрямо 
виражений у біблійній вимозі від 
дітей слухатися своїх батьків. 
«Діти, слухайтеся своїх батьків 
у Господі, бо це справедливе» 
(Еф. 6:1). З боку Бога було б без-
глуздо вимагати від дітей слуха-
тися своїх батьків і в той же час 
не вимагати від батьків наполя-
гати на послуху їхніх дітей. Вихо-
вувати в наших дітях дух радості 
та лагідності перед поставленим 
Богом авторитетом — частина 
нашої роботи. Батьки є пред-
ставниками Бога для маленьких 
дітей, і вчити їх ігнорувати Його 
вимоги смертельно небезпечно.

2.ПОСЛУХ — ЦЕ НОВО-
ЗАВІТНА ЄВАНГЕЛЬСЬКА КА-
ТЕГОРІЯ

Послух — це не просто вста-
новлена «законом» категорія. 
Це категорія Доброї Звістки. 
Павло казав, що метою його 
благовістя було привести всіх 
язичників до віри й послуху 
(див. Рим. 1:5). «Бо не смію ка-
зати того, чого не зробив через 
мене Христос на послух поган, 
словом і чином», — писав він у 
Посланні до римлян, 15:18. 

Наміром Павла було полони-
ти «всяке знання на послух Хри-
стові» (2 Кор. 10:5). Він вимагав 
цього від церков: «Коли ж хто не 

послухає нашого слова через 
цього листа, зауважте того, і не 
майте з ним зносин, щоб він був 
посоромлений» (2 Сол. 3:14).

Батьки, які не вчать своїх ді-
тей покорятися старшим, по-
ставленими над ними Богом, 
готують їх до життя, у якому їм 
буде не по дорозі з Його Сло-
вом, не по дорозі з тією Єван-
гелією, яку вони так бажають до 
них донести.

3.ВИМАГАТИ ПОСЛУХУ 
ВІД ДІТЕЙ МОЖЛИВО

Жаль дивитися на батьків, 
які поводяться так, ніби вони 
безпомічні в присутності своїх 
неслухняних дітей. Бог вима-
гає, щоб діти слухалися, тому 
що це можливо. Якщо у вас ма-
ленька дитина, уже того, що ви 
більший, достатньо, щоб ефек-
тивно показати, чого робити не 
можна. Наприклад, плюватися, 
влаштовувати істерики, щось 
чіпати, сунути в рот, смикати за 
щось чи показувати на когось 
пальцем. Використайте це, щоб 
зберегти свою дитину в радості, 
а не приректи її до егоїзму.

4.ЩОБ ПОСЛУХ БУВ 
МОЖЛИВИМ НА ПУБЛІЦІ В 
ТИХ ВИПАДКАХ, ЩО МО-
ЖУТЬ ПРИВЕСТИ ДО СЕРЙ-
ОЗНИХ НАСЛІДКІВ, ВІН ПО-
ВИНЕН СТАТИ ПРАВИЛОМ У 
НЕЗНАЧНИХ СПРАВАХ УДО-
МА.

Однією з причин, через які 
діти не піддаються контролю на 
людях, є відсутність контролю 
вдома. Частково це стається 
тому, що нерідко вдома справа 
не варта заходу: легше зроби-
ти щось самому, ніж витрачати 
час і сили на дитину, яка не ба-
жає цього робити. Однак усе, що 
такий підхід виховує, — це те, 
що послух у будь-якому місці — 

справа вибору. Послідовна ви-
могливість до послуху вдома до-
поможе вашій дитині приносити 
вам радість і за його стінами.

5.ПОСЛУХ ВИМАГАЄ ЗУ-
СИЛЬ, АЛЕ ВАРТИЙ ТОГО

Якщо ви кажете дитині бути в 
ліжку, а вона все одно встає, лег-
ше сказати: «Йди назад у ліжко», 
ніж встати й розібратися з цим. 
Батьки стомлюються, і я розумію 
це, тому що сам більше сорока 
років виховував неповнолітніх 
дітей. Вимога послуху енерго-
затратна і з фізичного, і з емо-
ційного боку. Набагато простіше 
поступитися дитині.

Результат? Некеровані діти, 
коли це справді важливо. Якщо 
мама безпомічна, а тата легко 
обвести навкруг пальця, діти 
швидко вчаться користуватися 
цим. Наприклад, знаючи межу 
вашого терпіння, вони будуть 
ігнорувати ваші вимоги, поки 
вона не настане. Це гіркий плід 
виховання. З іншого боку, не-
відкладне й послідовне вихо-
вання приносить плід солод-
кий як для батьків та їхніх дітей, 
так і для оточуючих.

6.ВИ МОЖЕТЕ ПОКЛАСТИ 
КІНЕЦЬ ПРОБЛЕМАМ ПОПЕ-
РЕДНІХ ПОКОЛІНЬ

Одним із доказів, згідно з 
яким батьки не наполягають 
на дисципліні, є те, що вони 
ніколи не бачили цього в дії. 
Вони виросли в сім’ях, де були 
прийняті дві моделі виховання: 
пасивність чи злість. Не бажа-
ючи виховувати власних дітей 
у гніві, їм залишається обрати 
лише пасивність. Але є хоро-
ша новина! Це можна зміни-
ти. Біблія та мудрі порадники 
можуть підказати батькам, що 
в процесі виховання є можли-
вим, що — обов’язковим, а що 

— мудрим, і як бути терпели-
вими, твердими, люблячими 
та вкоріненими в Євангелії на-
ставниками.

7.ХОРОШЕ ВИХОВАННЯ 
ВЕДЕ ВІД ВИМУШЕНОЇ ПО-
КОРИ ДО ДОБРОВІЛЬНОГО 
ТА РАДІСНОГО ПОСЛУХУ

Діти повинні навчитися слу-
хатися до того, як вони зможуть 
виявляти послух через віру. Коли 
прийде віра, послух, який виро-
бився в них у результаті «батога і 
пряника» і з поваги до дорослих, 
стане природним вираженням 
віри. Не вимагати послуху до на-
буття дитиною віри не лише не-
розумно, але й недалекоглядно. 
Це приведе до закоренілих бун-
тарських звичок, які в подальшо-
му стануть перешкодою на шляху 
віри.

8. ДІТИ, БАТЬКИ ЯКИХ ВИ-
МАГАЮТЬ ВІД НИХ ПОСЛУХУ, 
ЩАСЛИВІШІ

Виховання за принципом 
невтручання не приводить до 
формування приємної й лагідної 
особистості. Його результат — 
невихована, розпещена дитина. 
Такі діти нещасні, з ними неціка-
во, вони капризні й зарозумілі, 
а їхня «свобода» не в радість ні 
їм самим, ні оточуючим, тому 
що вільні вони так само, як віль-
ний у своєму плаванні човен без 
стерна. Вони — жертви своїх за-
баганок, які рано чи пізно хтось 
відмовиться виконувати, що при-
веде до біди чи навіть смертель-
ної зустрічі з поліцією.

9. ВИМАГАТИ ПОСЛУХУ НЕ 
ЗНАЧИТЬ ВИМАГАТИ ДОСКО-
НАЛОСТІ

Виходячи з того, що в очах 
дітей батьки уособлюють Бога — 
особливо до того моменту, коли 
вони приходять до пізнання Його 
через віру, — ми, батьки, вияв-
ляємо їм Його милість і спра-
ведливість. Не всяка непокора 
має бути покарана: у деяких ви-
падках ми робимо зауваження, 
сваримо дитину чи ж залишаємо 
її поведінку без уваги. Чіткої ін-
струкції, що робити в різних си-
туаціях, немає. Наше виховання 
повинне навчити дітей тому, що 
Бог Євангелії є «палючий вогонь» 
(Євр. 12:7,29), і в той же час він 
«довготерпеливий та багатоми-
лостивий» (1 Тим. 1:16). Так чи 
інакше, наша мета — швидкий і 
повний послух із радістю. Бо ж 
саме це і є плодом пізнання Бога 
через Ісуса Христа.

Батьки, вам це під силу. Це 
непростий період у житті. У моє-
му він зайняв 60 % всього часу, 
але на це є Божа милість, і вас 
чекає щедра нагорода.

Джон ПАЙПЕР

батьки і діти

новини

 ЯК ЦЕ СТАЄТЬСЯ

ЛІКИ ВІД БАТЬКІВСЬКОЇ 
ДУРОСТІ

СМЕРТЕЛЬНА НЕБЕЗПЕКА 
НЕПОСЛУХУ

Рада Євангельських Протестантських Церков України розпочала підготовчі 
заходи до організації широкомасштабних святкувань із нагоди 500-ї річниці Ре-
формації, яка припадає на 2017 рік.

Перші робочі консультації відбулися місяць тому та продовжилися 15 бе-
резня під час засідання Секретаріату РЄПЦУ під головуванням Сергія Шаптали, 
голови Братства Незалежних церков і місій ЄХБ України, повідомляє Інститут 
релігійної свободи. 

Очікується, що на найближчому засіданні Рада Євангельських Протестант-
ських Церков України проголосить 2017-й роком Реформації та затвердить 
склад оргкомітету. 

Також Секретаріат Ради напрацював перелік різнопланових заходів, серед 
яких: просвітницькі кампанії, наукові конференції та круглі столи, молодіжні фо-
руми, історичні дослідження в контексті України, міжнародні конференції, пу-
блікація тематичних видань.

Реформація — церковно-релігійний, духовно-суспільний та політичний рух 
оновлення в країнах Західної та Центральної Європи у XVI столітті, спрямований 
на повернення до Біблійних першоджерел християнства. Реформацію пов’язу-
ють з іменами Мартіна Лютера, Жана Кальвіна та Ульріха Цвінглі — і відповідно 
називають протестантською, лютеранською або євангелічною.

chve.org.ua

СТАРТУВАЛА ПІДГОТОВКА ДО ВІДЗНАЧЕННЯ 500-ЛІТТЯ РЕФОРМАЦІЇ
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До мене Бог промовив Ду-
хом Святим через такий ко-
роткий вірш: «Бо я не сором-
люсь Євангелії, бо ж вона сила 
Божа на спасіння кожному, хто 
вірує…» (Рим. 1:16). Я прочитав 
цей вірш і зрозумів, що це те, що 
мені зараз потрібно, щоб знайти 
вихід. Мені потрібно проповіду-
вати Євангелію — своїм рідним, 
близьким, знайомим. Перше, 
що я зробив, — взяв збірник 
християнських пісень, запросив 
ще одного брата, який так само, 
як і я, недавно повірив, і ми 
пішли до своїх колишніх друзів 
на точку, ніскільки не сором-
лячись. Вони ще не були п’яні. 
Я привітався і запропонував їм 
послухати наші пісні. Вони пого-
дилися. Це треба було бачити! 
Я не помітив якихось очевидних 
змін в наших слухачах, але дуже 
скоро побачив зміни в собі…

Потім я став ходити по місту, 
роздавав брошури, християн-
ські газети, говорив перехожим 
про те, що їх любить Бог. І робив 
це щодня, якою б не була пого-

да. Я й не помітив, як перестав 
ображатися, дратуватися на 
дружину й дітей. Вони, у свою 
чергу, притихли й навіть стали 
відвідувати церкву. Нас у зібран-
ні в той час було не так багато, 
не було ні молодіжних, ні дитя-
чих служінь, ні дитячих таборів, 
не було того, чим би могли за-
лучати людей. Але в нас було 
основне — Євангелія і велике 
бажання бути благовісником!

Саме це дало мені сили 
залишитися в церкві, не зірва-
тися знову в пияцтво. Я знаю 
деяких християн, які переста-
ли застосовувати цю силу на 
спасіння — і потрапили в по-
лон гріха: кого скувала образа, 
кого полонила заздрість. А є й 
такі, які повернулися до старо-
го гріховного життя, залиши-
ли церкву. Але чи стали вони 
щасливими? Навряд.

Для підкріплення свого свід-
чення наведу приклад — що 
недавно відбулося з однією 
сестрою з нашої церкви. У неї 
дуже боліли суглоби на ногах. 

Що ми тільки не робили — і 
молилися, вона сповідалася й 
щоразу каялася. Нічого не до-
помагало. Кожного зібрання, 
коли її привозили в церкву, вона 
волала до Бога, але відповіді не 
було. Вона не могла нормально 
ходити й працювати по дому. 
І раптом мені знову відкрило-
ся це місце Святого Письма: 
Римлян, 1-й розділ, 16-й вірш. 
З цим одкровенням я прийшов 
до сестри. Я вмовляв її, вона 
спочатку не погоджувалася. По-
тім все ж таки погодилася. Ще 
не вірячи, вона взяла газети й 
брошури, які я їй запропону-
вав, і згодилася зробити так, 
як я її наставив. І результат не 
змусив себе довго чекати. Вона 
тепер знову в церкві, куди при-
ходить вже своїми ногами і з 
посмішкою на вустах. До цього 
хочу навести вірш із Біблії: «Які 
гарні на горах ноги благовіс-
ника, що звіщає про мир, що 
добро провіщає, що спасін-
ня звіщає!» (Іс. 52:7). Які гарні 
ноги благовісника на горах, але 

не на дивані або в кріслі! І ноги, 
які несуть благовісника, а не 
пліткаря, або того, хто любить 
оповідати про чиїсь проблеми 
та недоліки. Дорогий друже, 
може, ти вже багато років у 
Церкві Божій, маєш їжу, одяг, 
дах над головою, але не за-

доволений своїм життям? Хо-
чеш наповнити його істинним 
змістом? Застосуй до практич-
ного щоденного життя цей вірш 
(Рим. 1:16) для спасіння своєї 
душі та утвердження у вірі.

Микола ТАРАСЮК, 
м. Пирятин

У Книзі пророка Йоіла, 
у третьому розділі перший 
вірш, написано: «І буде по-
тому, виллю Я Духа Свого на 
кожне тіло, і пророкуватимуть 
ваші сини й ваші дочки, а ва-
шим старим будуть снитися 
сни, юнаки ваші бачити бу-
дуть видіння». Сон, який при-
снився мені в ніч із 17 на 18 
січня, не претендує на розряд 
пророчих. Але ті відчуття, які 
довелося пережити мені вві 
сні, змусили мене замисли-
тися. Тож усе по порядку. Всі 
події, які розгорталися тієї 
ночі в моїй голові, відбувалися 
в 1935 році з чітким усвідом-
ленням: ще чотири роки — і 
розпочнеться жахлива Друга 
світова війна, яка забере в 
домовину 47 млн. людей (ма-
теріали Вікіпедії), і це лише 
мирних жителів планети Зем-
ля. Скільки закатованих, уби-
тих просто так, скільки вдів, 
сиріт… 

Я прокинулася, але протя-
гом цілого дня вирували дум-
ки, які не давали спокою: а 
щоб я могла зробити в 1935 
році, щоб попередити й не 
допустити таких втрат? Кому 
і що говорити? До кого пішла 
б, що говорила й що пропо-
нувала б? Уявляла ситуації, 
як можна було б і до кого 
звернутися, щоб щось зміни-
ти. Усмішкою закінчувалася 
думка, що я, на той час (1935 

р.) проста громадянка СРСР, 
розповідала б працівникам 
КДБ, військовим чи Й. Сталіну 
про те, що 1939 року розпоч-
неться Друга світова війна, а 
1941-го — Велика Вітчизняна і 
що все ж таки, не зважаючи на 
величезну кількість загиблих, 
9 травня 1945 року в Берлін 
увійдуть радянські солдати! 
Навіть якщо й припустити, що 
хтось та й почув би мене, то 
що б ще можна було повідо-
мити? Якісь точні дати нападу, 
стратегії, таємниці, які тепер 
є відкритими для жителів ХХІ 
століття, — навряд чи, я не 
є істориком, і в моїй пам’яті 
лише загальна картина й 
дуже мало важливих деталей! 
Так, це лише сон, історію не 
зміниш. Тепер кожна людина 
може лише аналізувати ми-
нулі події, і було б добре, якби 
їх хоча б не допустити. 

Ці думки надихнули про-
вести певну паралель із те-
перішнім днем! Кожен сві-
домий християнин знає про 
другий прихід Христа — зу-
стріч Нареченої із Нареченим, 
справді прекрасної події. Але 
також це свідчить про те, що 
почнеться суд і багато людей 
будуть справедливо засуд-
жені на вічні муки. А так не 
хочеться, щоб там опинили-
ся люди, яких ми знаємо, які, 
можливо, не раз проходили 
мимо, а ми… Ми мовчали як 
словом, так і ділом… То ж що 
мені потрібно робити тепер, у 
2016 році, коли знаю, що ско-
ро кінець світу (чиєсь серце 
вже сьогодні може назавжди 
зупинитись), а така безліч 
людей ще не знають і не чули 
про Христа?

Звичайно, ми не знаємо 

ні дня, ні ночі, але як бага-
то сказано про останній час 
у Святому Письмі, що буде і 
як, а також якими маємо бути 
ми, щоб залишитися в числі 
Церкви. Але чи є ці знання в 
моєму розумі, в моєму серці? 
Чи досліджую, чи розумію, чи 
особисто я знаю, яким прагне 
бачити мене Спаситель?! 

Інший бік: ми можемо зна-
ти, говорити, але це так і за-
лишається теорією. Книжники 
й первосвященики знали про 
прихід Месії, але не всі пізна-
ли, не всі зрозуміли. Страшне 
становище: знати, бачити, але 
не скористатися! Усе ж таки, 
живучи в час дії Духа Свято-
го, Який навчить нас усього 
і пригадає нам усе, що Ісус 
нам говорив (див. Ів. 14:26), 
чи даємо ми місце Утішителю 
у своєму серці та житті?

Якщо жити в 1935 році 
й знати про початок війни в 
1939 році і її наслідки, то чи 
можна було мовчати й стоя-
ти осторонь? Чи маємо на це 
право тепер ми, знаючи про 
другий прихід Христа, ознаки 
якого так точно виконуються, 
бачити, що так багато тих, 
хто нас оточує, ідуть на вічну 
погибель? Так, нам не можна 
мовчати, не можна бути бай-
дужим до людей, які прагнуть, 
і відвертати від них та їхніх 
проблем свої очі з думкою: 
«Нехай хтось інший…» Але 
щоб наші дії, слова були пе-
реконливими й беззапереч-
ними, потрібно добре знати 
Слово, яке промовляє про 
минуле, сьогодення й майбут-
нє, яке показує шлях і вихід, 
досліджувати Його; а також 
віддати першість у нашому 
серці Духові Святому, щоб Він 
не томився в наших серцях, а 
діяв у повній силі! Коли ці два 
аспекти гармонійно поєдна-
ються в нас, то чи зможемо 
ми бути неплідною смоківни-
цею? Ніколи! 

Наталія НОСАЛЮК

ХРИСТИЯНИНЕ, СТАНЬ БЛАГОВІСНИКОМ!

СОН
ДЕСЯТЬ ВИСЛОВЛЮВАНЬ 
ЧАРЛЬЗА СПЕРДЖЕНА

свідчення

твоя місія

Початок на стор.1

ПРО БІБЛІЮ
Ніхто й ніколи не виростав із Писання; ця книга наче роз-

ширюється і поглиблюється у міру того, як примножуються 
роки нашого життя.

ПРО ДОВІРУ
Мене не спасе знання того, що Христос — це Спаситель; 

але я буду без сумніву спасенний, якщо буду покладатися на 
мого Спасителя. Людину, яка тоне, не спасе рятувальний пояс 
на борту корабля і не віра в те, що рятувальний пояс — це чу-
довий вдалий винахід. Ні, вона повинна одягнути його і міцно 
триматися за нього, інакше вона потоне.

ПРО СМИРЕННЯ
Господь ніколи не роздавить душу, яка в смиренні схилилася 

біля Його ніг. Він нахилиться і скаже: «Встань, дитя! Я прощаю 
тобі. Йди — і більше не гріши. Любов’ю вічною я полюбив тебе».

ПРО МОЛИТВУ
Істинна молитва вимірюється вагомістю, а не тривалістю. 

Одне важке зітхання перед Богом може нести в собі більше 
повноти молитви, ніж прекрасна і тривала промова. 

ПРО ВДЯЧНІСТЬ
Багато людей моляться, коли хворі чи близькі до смерті; а 

коли стають здоровими, стає смертельно хворою їхня вдяч-
ність.

ПРО САМОПРАВЕДНІСТЬ
Ніяка гріховність не заважає людям приходити до Христа 

так, як може завадити їм їхня власна праведність.
 ПРО МІСІОНЕРСТВО
Кожен християнин є або місіонером, або самозванцем.
ПРО НЕБЕСА
Небеса — ідеальне місце для того, щоб всі стали ідеальни-

ми.
ПРО ДУХ СВЯТИЙ
Як кровообіг для людського тіла, так і Дух Святий для Тіла 

Христового — Церкви.
ПРО БОГА
Чи знаєш Ти, що Бог — віч-

на, само існуюча Особистість? 
Сказати, що Він любить тепер, 
значить сказати, що Він любив 
завжди, оскільки для Бога не-
має минулого і не може бути 
майбутнього. Він загортає в 
одне вічне тепер все, що ми на-
зиваємо минулим, теперішнім і 
майбутнім. І якщо ти скажеш, 
що Він любить тебе тепер, то 
ти говориш, що Він любив тебе 
і вчора. Він любив тебе вічно і 
буде любити тебе довічно, бо 
«тепер» для Бога — це минуле, 
нинішнє і майбутнє.
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Івану Андрійови-
чу Пришку — пресвіте-
ру церкви християн віри 
євангельської міста Сарни 
— 80 років, але він ще не 
в числі почесних пресві-
терів, він діючий пресві-
тер і, як на свій вік, доволі 
енергійний і діловитий чо-
ловік. Коли я з Дмитром 
Довбушем приїхав у Сар-
ни, то Іван Андрійович не 
мав часу з нами розмов-
ляти — він мурував грубку 
вдові в Люхчі. 

Якщо взяти до уваги всі 
свідчення про церкву хри-
стиян віри євангельської 
м. Сарни, то вона доволі 
молода (зареєстрована 
в 1990 році) й фактично 
її організатором був Іван 
Андрійович. Зібрання дов-
го проходили в його хаті, 
на вул. Пархоменка, а те-
перішній дім молитви — це 
реконструйований будинок 
брата Івана. Правда, сар-
ненська церква, яка нара-
ховує більше тисячі членів, 
має ще один дім молитви 
на рівненському кільці, 
ще один будує, і побуду-
вала та реконструювала, 
мабуть, із 16 будинків у 
навколишніх селах.

Сам брат Іван неодру-
жений. Народився 1935 
року в с. Грицьки Дубро-
вицького р-ну Рівненської 
області. Його батьки були 

православні, узагалі в ро-
дині не було євангельсь-
ких віруючих. Тато, Андрій 
Кузьмович, загинув у 1943 
році. Залишив п’ятеро ді-
тей — сина і четверо до-
чок. 

Іван Андрійович працював 
у 1960-их роках трактори-
стом у місцевому колгоспі, у 
яке входили рідні Грицьки і 
ближні села. Щодо віруван-
ня, то він був як усі його од-
носельці. А прийшов до віри 
в Господа Ісуса так. Як сам 
згадує: «Нас трактористів 
відправили в центр колго-
спу — в с. Берестя. В Бере-
сті дуже великий луг, сінокіс. 
Тоді луг ніхто не орав. Сіно 
— і все. Ми тягали скирти й 
там зимували з тими скирта-
ми, возили їх на ферму. Річка 
замерзала. Зими тоді були 
міцні. Тиждень робили, а тиж-
день — дома. Нас поселили 
в одній хаті. І сталося чудо, 
небесне чудо! У тих хазяїв 
книжки лежали пачками. А 
зима, ніч довга. Я в тих книж-
ках перекидався, перекидав-
ся — і знайшов Біблію. Питаю 
хазяйку: «Матінко, а хто в вас 
читає цю книжку?» Каже, що 
ніхто не читає, читав дід, та 

помер. Я й прошу її: «А може, 
ви дозволите мені її прочита-
ти?» І вона дозволила. Я та-
кий радий був. Читаю. Цікаво 
знати. Я й додому привіз її. І 
дочитався ось до чого: якщо 
є Бог, то я маю жити так, як 
написано в Біблії. Якщо Біблія 
пише неправду, то Бога нема. 
Сказати, що Біблія пише не-
правду, мені навіть думка не 
приходила. Отже, усі поло-
ження Біблії правильні, а зна-
чить є Бог. Вірити в Бога так, 
як це було в православній 
вірі, то краще зовсім не віри-
ти. Якщо вже вірити, то згідно 
з Біблією. І я став про це всім 
довкола казати, що вся віра 
наша — нульовий варіант, ми 

жителі ада — і більше нічого». 
Євангельських віруючих 

брат Іван зустрів у селі Кідри 
Володимирецького р-ну. Там 
він покаявся й прийняв водне 
хрещення в 1969 році. Зго-
дом покаялися його мама, 
сестри, сусіди. Тепер у селі 
Грицьки є церква й молитов-
ний дім. 

Сільські комуністи дуже 
збурили односельчан проти 
Івана Андрійовича, писали 
про нього в газетах. А все 
через те, що в селі за одну 
зиму покаялося 13 людей. 
Комуністів це дуже вразило: 
у партію ні один не вступив, а 
в штунди — 13-ро.

«Іду  селом, а мені наз-
устріч ідуть люди на робо-
ту — і ховаються в будь-яке 
подвір’я, щоб зі мною не зу-
стрічатися. Сидять на лавоч-
ці дідусі чи бабусі, побачили 
мене — встають і ховають-
ся в двір. З ними провели 
агітацію, сказали: він володіє 
такою силою, що ви тільки 
подасте йому руку — і вже 
будете штундами, скажете 
«добрий день» — і вже штун-
ди». Звичайно, що скоро 
люди розвінчали цей обман і 
не ховалися від брата Івана. 

Андрійович ніколи не втра-
чав ентузіазму в проповіді 
Євангелії будь-яким спосо-
бом — чи то словом , чи то 
ділом. Сам він так пояснює 
свій християнський запал: 
«Якщо закладена в чоловікові 
та велика істина, незапереч-

на істина, і він в ній живе, 
то вона в ньому діє… Щоб я 
знав, що треба щось зроби-
ти доброго людям чи то на 
селах, чи то десь іще — і не 
зробив, то я не маю спокою. 
Я винний перед Богом і людь-
ми… Хто присвятив себе яко-
мусь ділу і не довершив його, 
то про нього не будуть добре 
говорити ні люди, ні Бог…»

Брат Іван багато разів 
переживав явлення Божої 
слави. Господь дивним спо-
собом беріг його від  злих 

намірів безбожної влади, 
використовував  для зцілен-
ня та звільнення від духов-
ної залежності. Зокрема Іван 
Андрійович згадував, як він 
з братами розповсюджував 
Біблії й іншу духовну літерату-
ру. Навіть в Сарнах організу-
вали підпільну типографію, 
друкували співаники й інше. 

«Бог водив нас рукою 
Своєю так, що ніхто до нас не 
мав ні одного разу претен-
зій. Був випадок такий: я віз 
з Рівного в Сарни деталі до 
друкарської техніки… Це було 
при Андропові… Тоді робили 
перевірку машин на виході з 
Рівного…  Шофер каже мені: 
«Що робить будемо?» — «Ну, 
— кажу, — їдь на вихід з Рів-
ного»… Бачимо, стоїть мілі-
ціонер і проситься підвезти.  
Я на шофера кажу: «Ставай, 
заберемо його». Швидень-
ко пересів на заднє сидіння, 
сівши на той друкарський ре-
манент зверху, а міліціонера 
посадив на своє місце — і 
поїхали. Як під’їхали до кіль-

ця, то там уже стояла черга 
машин, яких перевіряли. А 
міліціонер каже: «Не ставай-
те в чергу, їдемо». Під’їхали 
до кільця. Міліціонери відда-
ли честь один одному — і ми 
поїхали далі. Того пасажира 
висадили десь в Олександрії. 
Він подякував нам, а ми йому 
(сміється). А шоферу кажу: 
«Бачиш, Бог послав міліціо-
нера як ангела Божого — і 
провів нас, а ми пережива-
ли». 

Коли зайшла мова про 
чуда Божі, здійснені через 
Івана Андрійовича, то брат 
Іван так сказав: «Я був тільки 
присутній, а робив Бог…» На-
голосив, що Бог почав особ-
ливо його використовувати, 
як він став пресвітером…  
Розповів такий епізод зі сво-
го служіння. Донечку одного 
з братів діти в школі штовх-
нули — вона на щось впала й 
розбила коліно так, що лікарі 
сказали, що доведеться відрі-
зати ногу. Батьки відмовили-
ся від цієї операції — і дівчин-
ка з рік ходила на милицях. 
Брат звернувся до Івана Ан-
дрійовича, щоб він прийшов 
до нього вдім і зробив так, 
як написано. «Я прихожу в 
хату. Восьмеро чи дев’ятеро 
дітей було в нього… І я кажу 
тій дівчинці: «Доцю, ти віриш, 
що Бог зцілить твою ногу?» 
— «Вірю». —  «Збирайте-но 
всіх дітей». Зібрали…Сіла на 
стілець, а милиці повісила 
на спинку того стільця… Я 
ту дітвору питаю: «Дітки, ми 
будемо молитися?» — «Бу-
демо». — «Бог зцілить вашу 
Оксану?» — «Зцілить!» Я за-
бираю ті милиці, ставлю в ку-
ток… Мажу її єлеєм, як напи-
сано. І так вона з рук моїх як 

скочила — і навкруг нас кола-
ми такими. Радості там було, 
на передати!»

Коли в брата Івана запи-
тали, як ці чуда відбувалися і 
що він переживав під час них, 
то він так відповів: «Це Божа 
робота. Обов’язок чоловіка 

— робити Божу роботу, він 
зобов’язаний її робити.  Але 
має до неї підготуватися, ви-
лучить із себе думки, що то 
я роблю. Робить Господь, але 
через мене. Я як знаряддя 
використовуюся…У багатьох 
випадках можу навіть ніби не 
володіти собою. Я не маю на 
увазі щось недобре. А от від-
чуття таке приходить, що ска-
зати щось про себе не можу, 
я вилучений з цього момен-
ту. Господи, це Ти, це Твоя 
робота, я знаряддя в Твоїх 
руках — і на цьому вся роз-
мова». 

Розповів Іван Андрійо-
вич і про те, як Господо його 
зціляв. Він дуже хворів на ви-
разку шлунка і на апендицит. 
Уже вмирав. Був дуже силь-
ний біль. Це було десь у 1978 
році.

«Я навіть не йшов на 
лікарняне… Мені люди до-
коряли, казали: «Помреш». 
— «То слава Богу. Але хто 
вам сказав, що я маю право 
вмерти. Я маю праву перейти 
від смерті в життя… Мій Бог 
всемогутній, і я піду в такого 
ж смертного, як сам, просити 
здоров’я? Ніколи не піду.  Я 
сказав Богу, а Він поставив 
мене в чергу — і я жду». 

Ось яку операцію на апен-
дицит зробив Небесний Лікар 
Івану Андрійовичу. 

Сниться йому, що прихо-
дить до нього один чоловік і 
каже: «Іди за мною». «І я іду 
за ним, — розповідає брат 
Іван. — Невідома особа, лиця 
не знаю. Зайшли в якусь залу, 
наказує: отут лягай. З кимось 
говорить, каже, що я хворий 
на  апендицит і треба термі-
ново робити операцію. З’яв-
ляється якась пані. Знімає з 

мене одежу, готовить мене 
до операції. Чоловік бере 
ножа, чую, що ріже. Я роз-
мовляю з ним. Питаю: «Що 
там так боліло?» Каже: «Апен-
дикс, такий уже дряхлий, що 
його в руки не можна взяти». 
Від погляду його зростаєть-
ся тіло. Та пані питає, чи все 
зі мною. Каже, що ні. «Ще в 
нього запалився кишечник, 
треба його помити». Отак ро-
зрізає усього живота, як со-
рочку розстібає, дістає все 
звідти і віддає тій пані, і вона 
пішла мити. Я лежу, а потім 
взяв за шкіру на животі, ро-
звів її  і дивлюся — людоньки, 
нема в мені нічого, як порож-
ній кошик… Приходить той 
чоловік, з ким я мав розмову. 
Вкладає мої нутрощі в мене, 
все розправив, кінці зроста-
ються від погляду його очей 
— і зашиває. Як зашив — так 
і зрослась шкіра. Потім каже: 
«Вставай». Я встаю і бала-
каю з ним. Приглядаюся до 
нього, а він весь із світла. У 
його світлі я бачу всі кісточки 
в собі, весь склад людський. 
Людоньки, де я знаходжуся? 
Я став з ним розмовляти. І він 
дає мені напучування: «Від-
нині тобі він не буде боліти 
ніколи, ти будеш здоровий, 
будеш робити те і те — і по 
порядочку. І все. І я живий по 
цей день, як бачите». — «Що 
ж казав вам той чоловік?» 
— допитуємося. —  «Робити 
Боже діло. Він як би посилав 
мене на Його працю — і не 
буде нічого неможливого».

Іван Андрійович розповів і 
про інші зцілення та звільнен-
ня від духовної залежності, а 
ще скільки не розповів. І ко-
жен раз він наголошував на 
Божій силі й милості та на 
вірності Господу. Зрештою, 
він звернувся до нас із про-
ханням: «Я вас прошу, вельми 
прошу: якщо взявся за плуг, 
як написано, то не оглядайся 
назад, не оглядайся назад! 
Якщо ми присвятили себе 
Господу, то маємо робити те, 
що Бог нам доручає. І ви бу-
дете робити, бо «Я даю вам 
владу», — сказав Господь».

Василь МАРТИНЮК

 історія одного служителя

ОБОВ’ЯЗОК ЧОЛОВІКА –
РОБИТИ БОЖУ РОБОТУ

НЕБЕСНЕ ЧУДО — ЗНАЙ-
ШОВ БІБЛІЮ

ПОДАСТЕ ЙОМУ РУКУ —
І БУДЕТЕ ШТУНДАМИ

Я БУВ ТІЛЬКИ ПРИСУТНІЙ,
А ЗЦІЛЮВАВ БОГ…

БОГ ПОСТАВИВ МЕНЕ
В ЧЕРГУ НА ЗЦІЛЕННЯ —

І Я ЖДУ

БОГ ОХОРОНЯЄ



ГОЛОС НАДІЇ 7№3 березень 2016

У Катрусі сьогодні велика 
радість. Більше року хворів 
її татко: у лікарні лежав, три 
операції переніс. Мамі й Ка-
трусі було важко. Не раз, бу-
вало, прокинеться Катруся 
вночі й чує: мама тихо плаче.

А сьогодні татко вже на ро-
боті. Здоровий і бадьорий.

Радісно сяють Катрусині 
очі. Прийшовши до школи, 
зустріла дівчинка у дворі двох 
своїх однокласників, Петрика 
й Гришка. Зустріла й поділи-
лась радістю:

— Наш татко видужав...
Петрик і Гришко, глянувши 

на Катрусю, здивовано зни-
зали плечима і, нічого не ска-
завши, побігли ганяти м’яча. 
Катруся пішла до дівчаток, що 
гралися в класи.

— Наш татко видужав, — 
радісно сказала вона. Одна з 
дівчаток, Ніна, із подивом за-
питала:

— Видужав? Ну й що з 
того?

Катруся відчула, як із гру-
дей до горла підкотився важ-
кий клубок і дихати стало 
важко. Вона відійшла до то-
полі, що росла в кінці шкіль-
ного подвір’я, і заплакала.

— Чому ти плачеш, Катру-
сю? — почула вона тихий, ла-
скавий голос Кості, мовчазно-
го хлопчика, її однокласника.

Катруся підвела голову й, 
схлипуючи, відповіла:

— Наш татко видужав...
— Ой, як же це добре! — 

зрадів Костя. — Біля нашої 
хати в лісі вже зацвіли пролі-
ски. Зайдемо після уроків до 
нас, нарвемо пролісків і поне-
семо твоєму таткові.

Радість засяяла в Катруси-
них очах.

Василь
СУХОМЛИНСЬКИЙ 

Вітаю вас, мої маленькі 
друзі!

Тема нашої чергової дитячої 
сторінки — байдужість.

Байдужість — це страшна 
хвороба, якою заражена сьо-
годні більшість людей. Вона 
торкнулась навіть християн. 
Постійна заклопотаність, вели-
ка кількість проблем, нестача 
часу, небажання зайвих клопо-
тів — це все робить нас байду-
жими. Ми часто не хочемо бра-
ти відповідальності за когось чи 
за щось. 

Часто байдужість почи-
нається зі звичайного егоїзму. 
Власне «я» стає понад усе. Од-
нокласник хворіє вже цілий мі-
сяць, а його ніхто не провідає, 
не поцікавиться, як він себе 
почуває і що з ним. Учитель 
просить допомогти прибрати в 
класі, а дехто намагається не-
помітно втекти. Мама стомлена 
щоденними клопотами, а нам 
все ніколи їй допомогти, бо ми 
поспішаємо на прогулянку чи 
на спілкування. 

Ми можемо бачити, як лю-
дина помирає на вулиці від сер-

дечного приступу, а перехожі 
думають, що він п’яниця, і бай-
дуже проходять повз нього. Ми 
буваємо свідками, коли люди 
після себе залишають сміття в 
парку, кидають його в річки або 
біля будинків, і нам байдуже. А 
можливо, і самі це робимо? 

Ось із такої «маленької» бай-
дужості починається байдужість 
велика, більш серйозна, яка пе-
реростає у холодний, бездуш-
ний розрахунок у стосунках з 
будь-якою людиною: «А що я з 
цього матиму?» 

Байдужість — це гріх, хоч 
конкретно Слово Боже про це 
не говорить. Вона може про-
являтися у стосунках з ближні-
ми, природою, навіть із самими 
собою та з Богом. Байдужість у 
стосунках з Богом виявляється 
у тому, що нам не цікаві розмо-
ви з Ним (молитва). Як висло-
вивсь французький письмен-
ник Вольтер: «Ми з Господом 
вітаємось, але не розмовляє-
мо». Така «теплість», про яку 
йде мова в Об’явленні (3:16), 
робить з «віруючих» людей 
«номінально віруючих», а тих, 

хто спасається, перетворює 
на тих, хто гине. Найгірше те, 
що ми навіть не помічаємо, як 
байдужість часто змушує нас 
порушувати  заповіді,  зокрема 
першу. 

Людина створена таким чи-
ном, що вона постійно прагне 
шукати Бога. Проте це стає 
неможливим через нашу бай-
дужість. Коли людина стає 
байдужою до Бога, вона стає 
байдужою і до Його творіння, 
до природи. Вона байдуже спо-
стерігає за тим, як інші нищать 
красу, створену Богом (нищать 
ліси, забруднюють ріки і довкіл-
ля). Така людина живе за прин-
ципом «моя хата скраю, я нічо-
го не знаю».

Людина, яка дбає лише про 
себе, байдужа до ближніх, вона 
не розділяє їхнього горя, радо-
сті. Вона не бачить голодного, 
бідного, нужденного. Байдужі 
люди завжди стоять осторонь. І 
саме через це на Землі так ба-
гато зла і світ стає жорстоким. 
Недаремно сказано: « Не бійся 
ворогів — у найгіршому випад-
ку вони можуть тебе вбити. Не 

бійся друзів — у найгіршому ви-
падку вони можуть тебе зради-
ти. Бійся байдужих — вони не 
вбивають і не зраджують, але 
лише з їхньої мовчазної згоди є 
на Землі зрада й убивство» (Р. 
Еберхарт).

Часто за байдужістю до 
всього настає байдужість і до 
самого себе, до всього життя. 
Людина занепадає духом, ніщо 
не тішить її серця, усе навко-
ло робиться нецікавим. Втра-
чається смак до життя. 

Ісус навчав, що потрібно 
«завжди молитися і не зане-
падати духом» (Лк. 18:1), тому 
що «пригноблений дух сушить 
кості» (Пр. 17:22). Може розви-
ватися навіть депресія. 

Лише в Бозі ми можемо 
стати справді щасливими. На-
шим шляхом подолання егоїз-
му, байдужості, пригнобле-
ного духу чи депресії є повне 
віддання себе Богові. Тільки 
довірившись Богові, ми зможе-
мо належним чином оцінити всі 
Його дари, весь створений світ. 
А це відобразиться і на наших 
стосунках з ближніми: в сім’ї, 

в церкві, в школі. Тобто бай-
дужість можна подолати лише 
універсальним способом — лю-
бов’ю, тому що Бог є Любов. 

Тому нам потрібно погасити 
в собі вогник байдужості, якщо 
він десь закрався в наше серце, 
розпаливши полум’я любові до 
рідних, друзів і взагалі до всіх 
ближніх. Лише так ми зможемо 
наблизитись до Бога і до того 
великого щастя, яке Господь 
для нас приготував. 

В Ісака народилися два 
близнюки — Ісав і Яків. Ісав 
народився на кілька хви-
лин раніше. У ті часи той, 
хто народжувався першим, 
мав успадкувати все бать-
кове майно. Бути Ісаковим 
первородженим означало 
успадкувати не лише багат-
ство і честь, але й благосло-
вення, яке Господь пообіцяв 
Авраамові. Він мав стати 
батьком великого і славного 

народу, з якого мав прийти 
Спаситель. Але, на жаль, це 
не мало для Ісава значення. 
Він любив поле і мислив-
ство. Він хотів бути найкра-
щим стрільцем і мисливцем. 
Його брат Яків любив Бога, 
з цікавістю слухав розповіді 
про Авраама і про Божу обіт-
ницю. Він знав, що благо-
словення належить Ісавові, і 
дуже заздрив йому.

Одного разу Ісав прий-

шов із полювання дуже 
втомлений і голодний. Яків у 
цей час варив юшку із соче-
виці.

— Нагодуй мене, — по-
просив він, — я дуже голод-
ний.

— Продай мені своє пер-
вородство, — зажадав Яків.

— Мені байдуже до того 
первородства, коли я вми-
раю, — сказав він.

— Присягни мені нині, — 
сказав Яків. Ісав присягнув 
йому і продав своє перво-
родство за миску сочевичної 
юшки. А це означає, що він 
знехтував чимось неймовір-
но великим і важливим ради 
чогось маленького й тимча-
сового. 

Господь обіцяє кожному 
з нас велику спадщину че-
рез віру в Ісуса Христа. Хто 
знехтує цією обітницею, хто 
байдуже відкине її, той, як 
Ісав, утратить своє перво-
родство та вічне життя.

СИТА БАЙДУЖІСТЬ
На вулиці осінній дощ і вітер,

Давно зів’яли і замерзли квіти,
Ми заглядаєм у спітнілі вікна,

І тепло нам... І ми до цього звикли.
Ми гріємось у затишку каміна,

Щасливі ми, нас заховали стіни.
Здається, годі і бажати нам...

А за вікном? Нам байдуже, що там...
Брудна там голка вводить смерть у вени,

Там дим їдкий отруює легені,
Там при живих батьках забуті діти,

І там серця, розучені любити.
Там старість за вікном благає хліба,
Там гинуть люди молоді від СНІДу,

У сім’ях зрада і нерозуміння...
А ми пустили глибоко коріння...

Ми, праведні та чисті, йдем до неба.
А за вікном — «Спасайся, кому треба!»

Дай, Боже, нам сердечний приступ болю,
Щоб у проломі стали ми стіною.

Бо Ти осудиш ситу цю байдужість,
Спитаєш з нас про ці розбиті душі. 

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

ПРОДАНЕ ПЕРВОРІДСТВО

РО  ДІЛ  НА РАДІСТЬ

СИТА БАЙДУЖІСТЬ
Давно зів’яли і замерзли квіти,
Ми заглядаєм у спітнілі вікна,

І тепло нам... І ми до цього звикли.
Ми гріємось у затишку каміна,

Щасливі ми, нас заховали стіни.
Здається, годі і бажати нам...

А за вікном? Нам байдуже, що там...
Брудна там голка вводить смерть у вени,

З Е

Марія Звірід
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №2 лютий 20168

1.Дочка Авесалома. 2.Рослина, символ гіркоти. 4.Один із 
дияконів Єрусалимської церкви. 5.Місце, де померла й похо-
вана Маріам. 10.Суддя Ізраїля. 11.Перший місяць за єврейсь-
ким календарем. 12.Ворожбит з Пафи. 17.Він виступив про-
ти Мойсея. 18.Міра землі. 22.Диякон єрусалимської церкви. 
23.Місце проживання судді Толи. 

КРОСВОРД

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №2, 2016р.
По вертикалі: 1.Дізагав. 2.Махла. 3.Шамма. 4.Міцраїм. 

8.Ласея. 13.Омега. 15.Авана. 18.Гаразім. 19.Сіван. 21.Соломон. 
24.Хірам. 25.Бедад.

По горизонталі: 5.Гілеад. 6.Таршіш. 7.Мілет. 9.Агава. 
10.Алерам. 11.Атени. 12.Вінок. 14.Салим. 16.Лепта. 17.Надав. 
18.Горам. 20.Самос. 22.Єміма. 23.Арйох. 25.Берло. 26.Аднах. 
27.Тітртак. 28.Патров.

3.Гора в Галілеї. 6.Одна з книг Мойсеєвих. 7.Батько царня 
Єровоама. 8.Країна, у якій проживав Нааман. 9.Десята части-
на ефи. 13.Йосип оплакував батька … днів. 14.Син Давидів, 
народжений в Хевроні. 15.Первосвященик, який звелів бити 
апостола Павла по устах. 16.П’ятий Яковів син. 19.Друг і рад-
ник Соломона. 20.Чекання обіцяного.  21.Місто біля Рами, де 
осіли Давид і Самуїл. 23.Бабка-повитуха в Єгипті. 24.Місце 
біля Гілгалу, яке означає «ті, що плачуть».

поезія

некролог

Галинка для нас — то 
промінчик сонця. З нею вся-
ка справа ставала легшою й 
усяке складне питання  здава-
лося простішим. Вона завжди 
міркувала просто й щиро ста-
ралась допомогти. Давала по-
ради, дуже переймалася всі-
ма нами, хто працює в центрі. 
Переживала за кожного, дба-
ла за нас різними способами: 
приносила смачну випічку, яку 
сама готувала, обдаровувала 
подаруночками , що робила 
власними руками….

Наші пацієнти завжди че-
кали її з нетерпінням, запиту-

вали: «А коли прийде Галин-
ка?» Бо як приходила Галя, то 
у відділенні ставало світліше 
від її посмішки й тепліше від 
її теплих слів, яких мала ба-
гато для всіх. Вона знаходи-
ла спільну мову зі всіма: як 
з дітками, так і зі старшими, 
здавалося, їй зі всіма цікаво й 
затишно розмовляти.

Вона знайшла в центрі ту 
працю, яку дуже любила… Го-
ворити, утішати…Не зважаю-
чи на своє тендітне тіло, вона 
хотіла бути корисною і на кух-
ні, і в прибиранні та прикра-
шанні кімнат…

Вона  записувала розмо-
ви з людьми. Це вдавалося їй 
прекрасно, бо Галинка мала 
дар від Бога зодягати думки в 
чудові слова. 

Минає день за днем, 
пробігають тижні — і якось не 
віриться, що вона ніколи не 
приїде до нас. Ми так звикли, 
що Галя завжди поруч…

З любов’ю працівники ме-
дико-реабілітаційного центру 
для інвалідів м. Нововолинсь-
ка. 

Людмила ПИЛИПЧУК
(на фото разом

із Галиною Леонович)

2 березня 2016 року відійшла у вічність Галина Леоно-
вич. Багато волинян (і не тільки волинян) знали цю завжди ус-
міхнену дівчину, яка, хоч і сама пересувалася на милицях, але 
служила неповносправним людям. А ще Галя  гарно малювала 
й писала вірші.

Останні роки свого життя Галина провела в Нововолинсь-
ку, а народилася  в мальовничому селі Набруска Маневицького 
району Волинської області  22 червня 1966 року. 

Рідкісний діагноз захворювання змушував проводити роки 
дитинства в стінах будинку. Кімната, вікно та нестерпний біль 
тіла  — так пройшло дев’ятнадцять довгих років... Вдома здобу-
ла освіту, вдома вчилася накладати перші мазки та полотно, 
вдома заримовувала свої перші рядки. 

Але несподівано для всіх сталося диво. Після тривалого ліку-
вання в Київському НДІТО вона вперше почала ходити, хоч на милицях, але самостійно. Радість 
переповнювала серце, світ змінився й усе навколо... У 1987 році її вірші вперше були надруковані 
не лише в районних періодичних виданнях, але й в обласних та республіканських. 

Перша збірочка поезій «Мовою душі» побачила світ у 2006 р. Згодом світ побачили ще дві її 
збірки — «Щастя сподіватись» і «???».

…Ще на землі,
А так про зустріч мрію,

Несказанно радію…
Небесний Друже,

Тебе так полюбила,
У снах спішила…

Минають дні
І зустріч наша близько,

Схиляюсь низько…
Щаслива я —

Мене Ти розумієш,
Втішати вмієш…
…Ще на землі,

А Ти усе вже знаєш,
Мене чекаєш…

Я хочу славити Тебе
У час важкий, як біль прийде

І небо голубе покриють хмари млою.
Тоді ще ближче будеш Ти зі мною.

Я хочу славити Тебе, як біль прийде.
І буду славити Тебе.

За все, що у житті чекає,
Хоча про це іще ніхто не знає.

Лиш вірю я: рука Твоя
Благословення приготовлене тримає.

Я буду славити Тебе —
І біль пройде.

Ранковий час.
Бажання лиш одне —

Знайти Тебе,
Щоб серцем прихилитись…
Осіннє сонце світло-золоте,

Як ми зустрінемося, 
встало подивитись.

Ти обіцяв:
як я зроблю лиш крок,

Ти ступиш два до мене поспі-
хом одразу ж.

Твоя така великая любов!
Її я зрозуміла

не відразу.
Від щастя плачу —

 Скоро Ти прийдеш…
Слова подяки 

в молитви складаю.
Як можу, 

так Тебе люблю.
Ти поруч вже стоїш —

я знаю…

СКОРО ЗУСТРІЧ…
ЗУСТРІЧ
З ІСУСОМ

Галина Леонович


