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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

Дай відповідь, будь ласка, на 
кілька питань: «Ти називаєш себе 
християнином? Ти віриш в силу 
Божого Слова? Ти вважаєш, що 
Біблія — непогрішне й натхненне 
Слово Боже?

Якщо ти відповів ствердно на 
ці питання, вітаю — ти щойно за-
писався на безперервне служіння.

Ти можеш подумати: а я не 
працюю в церкві, я не працюю в 
християнській компанії, у мене 
немає часу, щоб служити... Якщо 
ти видаєш себе за християнина, 
то питання «сенсу життя» для тебе 
вже вирішене! Сенс твого життя 
полягає в тому, щоб передати 
іншим викупні атрибути Христа 
(див. Мт. 28:19). Ти перебуваєш 
у служінні. У Посланні до галатів, 
2:19-20, написано: «Я розп’ятий з 
Христом. І живу вже не я, а Хри-
стос проживає в мені. А що я живу 
в тілі тепер, живу вірою в Божого 

Сина, що мене полюбив, і видав 
за мене Самого Себе».

Те, про що свідчить цей ури-
вок, має життєво важливе значен-
ня. Уже більше не ти живеш, але 
Христос живе в тобі. Мається на 
увазі  — більше не твої наміри, не 
твої плани або бажання  першо-
рядні. Якщо ти називаєш себе хри-
стиянином, тепер усі твої наміри 
узгоджуються з всепоглинаючим 
покликанням самого Христа.

Це сильно б’є по егоїстичних 
бажаннях, які є в тебе й мене, і 
все, що тепер залишається зро-
бити, це викинути їх у вікно й 
повністю сфокусуватися на Ісусі. 
Твоє оточення й робоче місце те-
пер є твоїм особистим місіонер-
ським полем. Чому? Тому що там 
ти можеш досягти тих людей, яких 
церква досягти не може. Ти пере-
буваєш на передовій! У тебе, мож-
ливо, навіть буде більше можли-
востей, щоб врятувати цих людей, 
ніж у професійних місіонерів або 
церковних служителів. Не дозво-
ляй нікому казати, що безперерв-

ним служінням можна займатися 
тільки в межах церковної будівлі. 
Бог щось більше, ніж чотири стіни 
й хрест на фасаді будівлі.

У твоє життя Бог помістив 
людей твого оточення для пев-
ної мети. Дізнайся, що це за 
мета, і зроби її своєю місією, 
щоб познайомити цих людей з 
Христом. Ісус завжди буде на-
давати тобі необхідні інструмен-
ти та засоби, щоб перемогти 
все, що ти зустрінеш на шляху.

Твоя посада не має значення, 
але має значення те, як ти вико-
ристовуєш свій час. Не дозволяй 
людям казати тобі, що державна 
робота або робота в тій чи іншій 
компанії не є Божим планом для 
твого життя. Нехай думка інших 
людей не утримує тебе від того, 
щоб бути світлом на своєму робо-
чому місці (див. Мт. 5:14). Те, що 
в тебе немає християнської освіти 
й служіння в помісній церкві, не 
означає, що ти не перебуваєш в 
постійному служінні. Сам Ісус не 
був на окладі при церкві. Він був 
теслею, який використовував свої 
повсякденні знання й роботу для 
того, щоб будувати відносини з 
людьми, які Його оточували. Такі 
люди, як Павло та Петро, залиши-
ли все, щоб іти за Ісусом, але не 

забувай про тисячі інших людей, 
які залишалися там, де вони були, 
щоб являти Христа.

Акила й Прискила — подружжя 
з Нового Завіту —  прекрасний 
приклад цього. У Діях апостолів, 
18: 2-4, написано: «І знайшов він 
(Павло) одного юдея, на ймення 
Акилу, родом із Понту, що недавно 
прибув із Італії, та Прискиллу, його 
дружину, бо Клавдій звелів усім 
юдеям, щоб покинули Рим. І до 
них він прийшов, а що був він того 
ж ремесла, то в них позостався та 
працював; ремесло ж їхнє було 
виробляти намети. І він щосуботи 
розмову точив у синагозі, переко-
нуючи юдеїв та гелленів».

Ми бачимо, що Акила й При-
скила займалися виготовленням 
наметів, що допомогло Павлу в 
його місіонерській подорожі,  — 
вони дозволили йому жити й 
працювати з ними, щоб він зміг 
забезпечити себе. Їхня щоден-
на робота плавно перейшла в 
служіння, яке стало підтримкою 
під час одного з найкритичніших 
періодів у християнській історії. 
Вони були виробниками на-
метів — і творцями історії теж.

Якщо ти не готовий зробити 
це там, де перебуваєш, чому ти 
думаєш, що зможеш зробити це 
в іншому місці? Коли ми думаємо 
про роботу або професію, завжди 
постає питання про гроші — про 

оплату того, що ти робиш. Для нас 
здається привабливим спочатку 
заробити на життя, а потім розпо-
чати служіння там, де ми знахо-
димося («Мені потрібно зосере-
дитися на виживанні, перш ніж я 
зосереджуся на інших людях»), 
але Бог мислить інакше. Я знаю 
людей, які заробляють менше за 
інших і мають процвітаючі служін-
ня. Я також знаю людей, які мають 
набагато більші доходи й не мо-
жуть знайти свого місця в служінні.

Твоя зарплата, посада й віль-
ний час не мають відношення до 
факторів, що визначають, чи може 
Бог використати тебе для служін-
ня. Він дивиться на твоє серце, а 
не на розмір твоєї зарплати. І Він 
може використовувати тебе пря-
мо зараз. У тебе є можливість змі-
нити світ, починаючи з тих людей, 
які стоять прямо перед тобою. 
Якщо не ти достукаєшся до них, 
то хто тоді? Я не раджу залишати 
це на волю випадку, або відмовля-
тися від можливості зробити без-
прецедентну ланцюгову реакцію й 
вплинути на навколишній світ.

Світогляд кожного христия-
нина містить і спосіб життя по-
стійного служіння. Християнин 
має потенціал перетворювати 
світ зсередини назовні. Це мож-
ливість досягти далеких куточ-
ків світу заради Євангелії. Уяви 
собі, якби кожен день люди, які 
працюють щодня й зустрічають 
своїх клієнтів, ділилися б над-
звичайною звісткою про спасін-
ня через Ісуса Христа. Можли-
вості цього безмежні!

Тема музики та співу — одна 
із найбільш дискусійних в церкві. 
Врешті-решт, що таке музика? 
Музика — це мистецтво з’єдна-
ти три речі: мелодію, гармонію 
та ритм. Мелодія — послідов-
ність нот різної висоти. Гармонія 
— суголосся декількох голосів 
або інструментів. І невід’ємним 

компонентом музики є ритм. Не-
ритмічної музики не буває, навіть 
найспокійніша музика має ритм.

Разом з тим, поняття «музика» і 
«шум» можуть бути суб’єктивними 
для різних людей, як суб’єктивним 
буває питання смаку. Одні ска-
жуть: це для мене — музика, інші 
скажуть: це для мене — не музика.

Отже, з об’єктивної точки 

зору, музика — це коли присутні 
мелодія, гармонія та ритм. По-
добається нам чи ні, ми повинні 
називати це музикою. З суб’єк-
тивної точки зору, музика — це 
тільки те, що мені подобається, 
це мій смак або його відсутність. 
Тепер питання: «Усі наші спере-
чання щодо музики знаходять-
ся в об’єктивній чи суб’єктивній 

площині?» Так, у суб’єктивній: 
«Мені це не подобається, для 
мене це не музика!» І коли буде-
мо вести дискусію в суб’єктивній 
площині, то ніколи не прийдемо 
до єдності, адже в кожного свої 
поняття та смаки. Тож відійдемо 
від суб’єктивності й порозмов-
ляємо, що про це каже Біблія, що 
про це каже історія церкви.

ЩОБ БУДУВАЛАСЯ 
ЦЕРКВА

МІСІОНЕРСЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

Головним будівничим 
виступає Бог. Ісус каже: 
«Я збудую Церкву, і брами 
пекла не здолають її». Ми 
лише помічники.

Своїми свідченнями  з 
місіонерських полів поді-
лилися прибулі на конфе-
ренцію делегати.

Найбільше в місіонер-
ському служінні мені 
подобається сам процес 
спілкування з людьми.

Я ВІДЧУВАВ, ЩО 
Є ЩОСЬ БІЛЬШЕ

стор.2 стор.3 стор.4

ТИ ПОКЛИКАНИЙ!

МУЗИЧНЕ СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВІ

УСІ ХРИСТИЯНИ
ПОКЛИКАНІ ДО

БЕЗПЕРЕРВНОГО
СЛУЖІННЯ

ЩО ТАКЕ МУЗИКА?

ТВОЄ ОТОЧЕННЯ Й
РОБОЧЕ МІСЦЕ — ТВОЄ

ОСОБИСТЕ МІСІОНЕРСЬКЕ
ПОЛЕ

 ВИРУШАЙ! ВИХОДЬ І
ПОЧИНАЙ ОЗВУЧУВАТИ ТЕ, 

ЩО БОГ ПОКЛАВ
НА ТВОЄ СЕРЦЕ

ТВОЯ ПОСАДА НА РОБОТІ
НЕ ГРАЄ ВЕЛИКОЇ РОЛІ

Продовження на стор.5
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1 травня 2016 року, першого дня Пасхи, пізно 
ввечері команда нашої церкви «Сіон» м. Луцька, 
яка складалася з 11 людей, вирушила на схід 
країни. Поселилися ми в місті Авдіївка, у місцевій 
церкві «Пробудження», яка функціонує, незважа-
ючи на війну та обстріли.

Протягом тижневого перебування в Авдіївці ми 
намагалися максимально використовувати свій час 
із користю для місцевої церкви, жителів Авдіївки та 
жителів прилеглих до Донецька селищ.

У селах Водяне та Опитне — це найближчі до 
Донецька та контрольовані Україною села — про-
вели чотири зібрання зі святковими столами з на-

годи Пасхи для місцевих жителів. Водяне та Опит-
не ізольовані від навколишнього світу, найближчий 
магазин —  на відстані 5-7 км. Звідти видніються 
вишки зруйнованого донецького аеропорту та ча-
стина київського району Донецька. У селі Опит-
ному немає жодного цілого будинку. За словами 
місцевих, у кожний дім було по декілька попадань 
«важкими» снарядами. Наповнені меблями, речами 
мешканців та побутовою технікою, доми пустують. 
Із 1000 мешканців залишилося всього 50. 

В Авдіївці місцева церква служить — годує ма-
лозабезпечених та постраждалих від обстрілів. Два 
рази на тиждень по всьому місту розвозяться га-
рячі обіди. Під час роздачі обідів ми вітали людей 
з Пасхою та розповідали про Божу любов до них. 
Відвідали будинок для похилих віком. Окрім духов-
ної праці, допомагали й фізично: заготовляли дро-
ва, обшивали вагонкою хату тощо. Також розвозили 
по Авдіївці продуктові набори й розповідали людям 
про справжню сутність свята Пасхи. Щовечора ми 
проводили час із місцевою молоддю в централь-
ному парку міста: співали пісні, спілкувалися та 
запрошували в церкву. Протягом всього тижня ми 
намагалися донести до людей те, що Бог їх любить 
та не бажає їм загибелі, а бажає спасіння кожному!

Гуманітарна катастрофа на Донбасі минає, потреба 
в продуктах поступово теж… Але є велика духовна по-

треба. Потреба в спілкуванні, увазі, підтримці… Люди, 
змучені війною, шукають виходу, тому важливо саме 
зараз їм вказати шлях до Бога! Біда та горе робить лю-
дину добрішою, щирішою, більш відкритою…

А можливо, саме ця війна зробить наші серця 
та серця всіх людей України відкритими для Бога! 
Люди слухали кожне наше слово, кожну пісню; нас 
проводжали зі слізьми, запрошуючи приїхати ще. 
Люди відкриті для Бога, день жнив настав! Донбас 
потребує нашої молитви, нашої підтримки та ду-
ховних працівників!

Моліться за це служіння та за сестру з нашої 
церкви, Олю Світач, яка залишилася служити в Ав-
діївці.

молодь.com.ua

Хочу поділитися деяки-
ми думками з Божого Сло-
ва стосовно вірша, що став 
девізом конференції: «...щоб 
будувалася Церква». Усе, що 
ми робимо: співаємо, про-
повідуємо, молимося, має 
кінцевий результат — щоб 
Церква Господа нашого Ісу-
са Христа будувалася й зро-
стала. Отже, «Ми бо спів-
робітники Божі, ви — Божа 
нива, Божа будівля. За бла-
годаттю Божою, даною мені, 
я, мов мудрий будівничий, 
поклав основу, а інший на ній 
будує. Нехай же кожний вва-
жає, як він будує» (1Кор.3:9-
10). «І він сам настановив 
одних апостолами, інших 
— пророками, ще інших — 
євангелістами і пастирями, 
і вчителями, для вдоскона-
лення святих на діло служ-
би, на будування Христового 
тіла» (Еф.4:11-12). Як ви вже 
зрозуміли, ідея конференції 
полягає в слові «будувати». 

Професія будівника, згід-
но зі Словом Божим, була 
ще на початку. Люди бу-
дували  Вавилонську вежу, 

будували храм, потім його 
відбудовували, у Єгипті бу-
дували піраміди, будува-
ли китайську стіну. Та нас 
цікавить будівництво церк-
ви. Найпершим будівничим 
у світі був Бог, що створив 
небо і землю, і все, що на 
ній. Бог виступав і небесним 
архітектором, і керівником, і 
виконавцем цього проекту. 
Але був другий проект Бо-
жий, таємниця, захована від 
родів та поколінь. При його 
будівництві в Бога виникла 
потреба в співпрацівниках. 
Перший проект Він робив 
Сам, а для втілення друго-
го покликав помічників. Цей 
другий проект — будування 
церкви. Він був закладений 
у Божих планах раніше ство-
рення світу. Бог вибрав нас, 
Свою церкву, в Ісусі Хресті 
ще до створення світу, але 
відкрив це згодом через 
Савла. Павло, який отримав 
відкриття, запитує: «Ви мо-
жете збагнути моє розуміння 
тайни Христової?» І поясню-
вав цю таємницю, яку бажа-
ли янголи зрозуміти, але до 
кінця не могли збагнути, що 
задумав Бог. У цій справі Бог 
потребує співпрацівників, 
Він потребує мене й вас. Хоч 
ми Його творіння, але маємо 
честь бути й співпрацівни-
ками. І Павло пише: «Я по-
клав основу…» Кожен будує, 
та має дивитися, що і як він 
будує. Не може бути іншої 
основи, як Христос. Багато 
виникало вчень, але всі вони 
з часом руйнувалися, бо бу-
дувалися не на тій основі. 
Будування основи, чи фун-
даменту, — найтяжча, бруд-
на та відповідальна робота. 

Пригадую, як на початку 
1990-х наші брати, зокрема 

Володимир Величко, буду-
вали дім молитви в Лісо-
сибірську. Під забудову дали 
кусок болота з водою, жа-
бами та очеретом. На тому 
болоті брати рили рови, ви-
черпували воду, щось заси-
пали, потім підіймали вверх 
і робили фундамент. І кра-
сень  — один з перших домів 
молитви в Красноярському 
краї — стоїть понині. Люди 
дивувалися: як можна? А ви-
являється — можна. Там, у 
тому болоті закладена осно-
ва, фундамент. Апостол Пав-
ло виконував найневдячнішу, 
найбруднішу та важку роботу 
закладання основи, а інший 
нехай дивиться. Яку ж плату 
отримав Павло, поки робив 
цю роботу? П’ять разів по 
сорок ударів без одного — 
разом 195 — це плата. Три 
рази, каже апостол Павло, 
мене били палицями, по 
скільки ударів не вказано. 
Ще один раз били камінням, 
витягли за місто й вважали 
померлим. Три рази був у 
морських катастрофах. Був 
у небезпеках не раз, серед 
братів, у місті, у пустелі, на 
річках, серед розбійників, 
між лжебратами. Таку ви-
нагороду отримав Апостол 
Павло, поки закладав осно-
ву. А ми повинні продовжити 
працю подальшого будівни-
цтва. Мене й вас вибрав Бог 
Йому допомагати. Ангельсь-
кий світ, набагато сильніший 
і потужніший, був у стороні. 
Бог звернув Свою увагу на 
нас. Я, виявляється, можу 
Йому допомагати. Ми спі-
впрацівники в праці, до якої 
Він нас покликав.

Яким чином ми можемо 
бути учасниками будування 
церкви? Церква будується 

не лише старшими служи-
телями, усі люди дотичні до 
цієї справи. Найперше: бу-
дувати церкву означає буду-
вати себе або з себе. Друге: 
збудовувати один одного. І 
третє — разом будуватися 
у Дім Божий. Головним бу-
дівничим виступає Бог. Ісус 
каже: «Я збудую Церкву, і 
брами пекла не здолають її». 
Ми лише помічники. 

Як будувати себе? Апо-
стол Павло пише: «Бо до-
стойний не той, хто сам себе 
хвалить, а той, кого хвалить 
Господь» (2Кор.10:18). Ми 
можемо як збудувати самі 
себе, так і нашкодити. Мож-
на себе і славити, і хвалити, 
але хто думає, що він щось, 
той сам себе обманює. Ви, 
як живе каміння, пізнали, 
що Господь добрий. Будува-
ти себе — це означає Його 
пізнавати й змінюватися. 
Мусимо давати Духу Свято-
му нас будувати, щоб із нас 
вийшли правильні камінці в 
будові всієї церкви. Ми му-
симо бути готовими до того, 
щоб нас змінював Господь. 
І є речі, які ми самі повинні 
зробити: «Умертвляйте ваші 
земні члени: розпусту, нечи-
стоту, пристрасті, лиху по-
жадливість, зажерливість — 
що є ідолопоклонство» 
(Кол.3:5). Відкиньте «гнів, 
лютість, злобу, наклеп, со-
роміцькі слова з ваших уст» 
(Кол.3:8). І нарешті, «вдяг-
ніться, отже, як вибрані Божі, 
святі й любі, у серце спочут-
ливе, доброту, смиренність, 
лагідність, довго терпе-
ливість» (Кол.3:12).  Якщо у 
вас труднощі — ви знаходи-
тесь на Божих жорнах, і Він 
вас підганяє під свою форму 
та розмір.

Другий важливий аспект: 
будувати один одного за-
ради будови всієї церкви. 
Носіть тягарі один одного, 
любіть один одного, прощай-
те, наставляйте. Допомагати 
іншим на користь, отримати 
заряд, стати міцнішим. Збу-
довувати один одного — це 
означає будувати стосунки. 
Ви б хотіли жити в суспіль-
стві, де кожен сам по собі? Як 
добре, коли сім’я рухається 
в одному напрямку, злагод-
жено йде до мети. Формуйте 
відчуття сім’ї в церкві, щоб 
люди, які приходять, потра-
пляли не в чітко налагоджену 
структуру, а в сім’ю. Будуйте 
стосунки, взаємовідносини, 
щоб черпати силу один від 
одного.  «Служіть один од-
ному кожен тим даром, що 
його прийняв, як добрі до-
моправителі різноманітної 
Божої благодаті» (1Пет.4:10). 
«Коли ви сходитеся, то той 
із вас має пісню, той нав-
чання, той об’явлення, той 
мову, той пояснення — усе 
хай буде для збудування!» 
(1Кор.14:26).

Третім пунктом будівни-
цтва є будування всіх разом. 
Будуйтеся в дім духовний. 
Живе каміння, якщо воно 
розкидане — це суцільне 
спотикання. Божий дім, Його 
Церква — це братська спіль-
нота, єднаність, сотворена 
Богом, обтесане, пригото-
ване й укладене в належне 
місце майстром каміння в 
будову тіла Церкви. Хай ціл-
лю кожного буде не просто 
«я збудую дім молитви», а «я 
буду служити в тілі Христо-
вому». 

Микола СИНЮК, 
директор місії
«Голос надії»

місія

проповідь

«...ЩОБ БУДУВАЛАСЯ ЦЕРКВА»

СЛУЖІННЯ МОЛОДІ ЦЕРКВИ «СІОН» В АВДІЇВЦІ
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13 травня в Запоріжжі відбу-
лася чергова регіональна кон-
ференція місії «Голос надії». У 
молитовному будинку церкви 
«Еммануїл» зібралися делегати 
від трьох регіонів: Запорізької, 
Дніпропетровської областей та 
Криму. Гаслом конференції ста-
ли Біблійні слова — «…щоб буду-
валася Церква» (1 Кор. 14:5).

Відкрив конференцію та щиро 
привітав усіх присутніх заступ-
ник директора місії «Голос надії» 
Віталій Оніщук. Директор місії Ми-
кола Синюк у вітальному зверненні 
згадав останні події Євангелії від 
Луки, коли Ісус відкрив учням ро-
зум для розуміння Писання, щоб 
«у Ймення Його проповідувалося 
покаяння та прощення гріхів та… 
щоб будувалася Церква». На під-
бадьорення присутнім місіонерам, 
Микола Петрович  розповів свід-
чення про одного благовісника. 
Той перед місіонерською поїздкою 
разом із церквою молився, щоб 
30 людей покаялося. Майже так 
і сталося: з Богом примирилося 
26 людей, понад це більшість от-
римали хрещення Святим Духом.  
«Я бачив у ньому велику посвяту і 
розумів, що працювати варто», — 
сказав Микола Петрович.

«Церква — то не будинок, а жива 
структура, яка, наче  із живих камін-
ців, складається з тих людей, що 
чують і приймають Слово Спасіння 
у своє життя», — продовжив поча-
ту думку заступник директора місії 
Євген Мельничук. Усвідомлюючи, 
що навіть найменша церква — це 
частина загальної Церкви Ісуса Хри-
ста, апостол Павло писав до корин-
тян: «…в доморядниках шукається, 
щоб кожен був знайдений вірним». 
І коли люди починають міркувати, 
якого керівника краще обрати на 
посаду — професійного чи вірно-
го,  — відповідь знаходимо в Біблії. 
Як би хотілося, щоб кожен із нас у 
дорученій Господом справі благові-
стя виявився вірним. «Можливо, ви 
не робите надзвичайних справ, не 
маєте масових покаянь — будьте 
вірними на тому місці, де поставив 
вас Господь, і робіть усе можливе, 
щоб церква будувалася», — поба-
жав Євген Тихонович.

З вітальним словом до присутніх 
звернувся і єпископ Запорізької об-
ласті Василь Гедаревич. Як він від-
значив, є багато важливої праці, та 
праця місіонера має особливе Боже 
схвалення, бо від неї люди народжу-
ються згори — і це найцінніше для 
Господа. Є різні методи досягання 
людей, та віру люди отримують тіль-
ки від слухання Слова Божого, бо Бог 
поставив Слово Своє вище над усе. 
«Будучи молодим, — каже Василь 
Євгенійович, — мені довелося бути 
на місії: проповідувати у в’язницях, 
через наметові євангелізації. Молоді, 
не навчені, без якоїсь особливої під-
готовки, ми говорили чисте Слово 
Боже. І люди каялися, звільнялися 
від демонів, отримували хрещення 
Духом, що ми навіть самі дивували-
ся. Один із принципів цього — іти, 
тому що поки ми не йдемо — взагалі 
нічого відбуватися не буде. Поки ми 
не говоримо Слово Боже, нічого не 
трапиться. Хочу, щоб ви розуміли, як 
Бог дивиться на нас. Пам’ятаю, як 
ми ставили намета в Дніпрорудному. 
Серед інших людей була одна жінка, 
яка потім свідчила: три дні поспіль 
тільки починалося служіння в наметі, 

якийсь голос говорив: «Іди туди». Два 
дні вона переборювала цей поклик, а 
на третій не витримала — прийшла, 
покаялась і отримала зцілення. Про-
повідуйте Слово Боже — Слово, яке 
оживляє людей для вічного життя. 
Ісус колись молився і давав хліб уч-
ням, щоб нагодувати голодних, і в їх-
ніх руках хліб примножувався. Тепер 
Ісус через Своїх учнів примножує хліб 
духовний — Слово спасіння для лю-
дей. Бог забезпечує всім необхідним 
тих, хто працює. Це краща справа — 
проповідь Євангелії».

Цікаву думку про благовістя оз-
вучив заступник єпископа Запорізь-
кої області, пастор церкви «Слово 
Істини» Олександр Шевчик. «Я бага-
то разів читав місце Писання: «Бо не 
дав нам Бог духа страху, але сили, і 
любові, і здорового розуму» (2 Тим. 
1:7),  але одного разу, читаючи його 
в контексті, звернув увагу, що цьо-
го духа апостол Павло приєднав до 
свідчення Господа Ісуса Христа. Хочу, 
щоб ви поміркували над тим, що Бог 
дав духа сили, духа любові й духа 
здорового розуму задля того,  щоб 
ми не соромилися свідчити про Ісуса  
й проповідували про Нього завжди 
й всюди. Якщо Павло промовляв 
це до Тимофія, старшого служите-
ля, то наскільки це слово важливе й 
потрібне для нас, ми також повинні 
використовувати цю силу у своєму 
служінні, щоб приймати людей, щоб 
любити людей, щоб турбуватися про 
них. Без цього духа ми не зможемо 
повною мірою бути використаними 
Богом у справі благовістя». 

Тема будівництва Церкви звуча-
ла майже в кожній промові. Цінними 
думками з місіонерами поділили-
ся старші служителі: директор місії 
«Голос надії» Микола Синюк, який 
широко розгорнув тему будівництва 
церкви, підкреслюючи, що ми є спі-
впрацівниками Божими, та заступ-
ник єпископа Всеукраїнського союзу 
церков ХВЄ, регіональний заступ-
ник Михайло Мокієнко. Він провів 
семінар на тему: «Глибина або міра 
нашого посвячення». 

Своїми свідченнями  з місіо-
нерських полів поділилися при-
булі на конференцію делегати. 
Розповідали, як кожного з них Бог 
направляв, вів та підтримував у 
служінні та особистому житті.

Відповідальний за служіння в За-
порізькій області Леонід Герасимчук 
розповів, як рік тому він з братами 
клав руки на карту та молився за про-
будження свого міста та прилеглих 
районів, і Бог відразу послав трьох 
місіонерів від місії «Голос надії», потім 
ще молилися — і приїхало ще чотири 
місіонери. Тепер реконструюється 
приміщення під новий дім молитви, 
купівля якого стала справжнім свід-
ченням Божої дії. В селі Андріївка піс-
ля літніх таборів утворилася недільна 
школа, яка збиралася у тісній хатинці 
місіонера Петра Приходька. Приїха-
ли гості-брати — і ми стали разом 
молитися за новий будинок молитви. 
Запримітили непоганий дім в селі, 
брати й кажуть: «Купляй». — «Я б з 
радістю купив, тільки в мене немає 
грошей», відповідає місіонер. А один 
брат, що приїхав з Америки, каже: 
«Уже є». Виявляється, до нього пе-
ред  відльотом в Україну підійшов 
чоловік і пожертвував рівно 5 тисяч 
доларів зі словами: «Візьми, купиш 
дім молитви». Брат йому: «За такі 
гроші вже не купиш дім, але якщо це 
від Господа, то хай так і буде». Тепер 

молитовний дім майже добудували. 
А місцева влада запросила до спі-
впраці, щоб ми більше проводили 
християнських заходів та відвертали 
людей від алкоголю, навчали дітей 
села християнських цінностей. Вели-
ким підбадьорюванням стали й за-
питання людей: «Коли вже відкриєте 
дім молитви, бо ми хочемо ходити 
на зібрання, хочемо приймати хре-
щення?» На зібрання в Бердянську 
стали приходити глухонімі люди. 
Господь потурбувався про них — і 
послав сестру, яка б змогла служити 
їм сурдо-перекладом на загальних 
богослужіннях. 

А от в Гуляйпільському районі, як 
зауважив місіонер Руслан Гусарчук, 
справжнє пробудження почалося се-
ред дітей. «Ми довгий час молилися 
за вчителя недільної школи. Тепер 
же Сніжана Марчук, яка відповідає 
за дитяче служіння, потребує чима-
ло помічників. Долучаємо усіх бажа-
ючих, бо недільна школа функціонує 
відразу в трьох населених пунктах, а 
також проводимо масштабні єван-
гелізації для дітей, готуємо близько 
семи таборів на літо. Підбадьорен-
ням є те, що з дітьми працюють 
випускники Гуляйпільської школи-ін-
тернату, які на біблійних уроках чули 
Слово Боже, виросли, покаялися, 
прийняли хрещення й вирішили 
присвятити своє життя на служіння 
дітям». 

Про дитяче служіння свідчили 
й делегати від Дніпропетровської 
області. Зокрема, місіонерка з Ца-
ричанки Галина Григорчук  працює 
за сумісництвом шкільним психоло-
гом. Вона помітила, що діти читають 
бібліотечні підручники з християнсь-
кої етики й самі тягнуться до Бога. На 
цей час є велика потреба у вчителях, 
які б вели Біблійну етику в школах. Є 
підручники, але немає викладачів. 

Як засвідчив Петро Ковальчук, у 
Нікополі «маленька церква», що утво-
рилася після літнього дитячого табо-
ру, активно вболіває за приріст церк-
ви, діти допомагають місіонерам 
роздавати запрошення, а вчителі 
дитячого будинку приємно вражені 
знайомством і запрошують місіо-
нерів приходити в будь-який час. 

Валентин Моісеєнко, який тру-
диться в селищі Петропавлівка, від-
значив, що вони намагаються завжди 
бути в полі зору людей, співають на 
базарі, роздають літературу та про-
водять табори, беруть активну участь 
у житті селища — у його прибиранні, 
у святкових програмах. «Робимо все 
для того, щоб поламати суспільну 

думку, що євангельська церква — то 
секта. Ми турбуємося про людей та 
селище в цілому». 

Своєрідний спосіб благовістя об-
рали місіонери з селища Покровсь-
ке. Пожертвувані єпископом області 
кошти для благочинності вони ви-
користали з перспективою — для 
поширення Слова Божого. «Ми за-
куповували смачний гарячий хліб, — 
розповідає Дмитро Москалець, — і 
розвозили його по селах.  Давали 
людям хліб та християнський журнал 
«Надія» зі словами: «Візьміть в ім’я 
Господа». В одному селі була жін-
ка, яка навідріз відмовлялася брати 
хліб, не кажучи про журнал. Так було 
декілька тижнів, поки вона сама не 
відкрилася й розказала своє горе: 
від передозування наркотиків помер-
ла її донька. Тепер вона все більше 
й більше йде на розмову, ми моли-
мося за неї, привозимо на зібрання».

Останнім від Дніпропетровсь-
кої області виступив Олександр 
Мокієнко, який працює в Петриківці. 
«Працюємо багато: реабілітаційні 
центри, дитяче служіння, будуємо 
дім молитви, двері всюди відчинені, 
задіяні всюди, де можна, але є вели-
ка потреба — молимо Господа, щоб 
приєднував спасенних до церкви. 
Люди приходять за допомогою, при-
ходять послухати, але немає народ-
ження згори, вони не перероджують-
ся зсередини». 

Останніми на конференції свідчи-
ли делегати від Кримського регіону. 
Їм доводиться працювати в найтяж-
чих умовах. Здебільшого застосову-
ють особистий євангелізм, бо вже 
немає можливості робити табори та 
масові євангелізації. «Є ті, хто вже виї-
хав, а ми, — розповідає Петро Риж-
ко, — намагаємося жити й служити 
людям в церкві й за її межами. Спо-
чатку були розгублені — як трудитися 
далі, адже попередні методи вже не 
використати? Однак ми вдячні Богу, 
що дає нові можливості для служіння 
й проповіді. Якось, коли ми роздава-
ли на базарі газету «Голос надежды», 
до нас підійшла одна жіночка, ми 
спілкувалися. Потім зателефонувала 
інша — вірменка, запитала, чи може-
мо поспілкуватися з її дітьми. Вони 
прийшли до нас, а потім ми до них, 
поки вони були в батьків (бо донь-
ка, зять та двоє онуків живуть в Ар-
мавірі).  Поспілкувалися, поспівали, 
помолилися — і вони відразу відчули 
переміни в собі. Тепер донька в Ар-
мавірі готується до водного хрещен-
ня. Потім познайомилися з сином тієї 
вірменки та його сім’єю. Покаялася 

дружина сина, сильно змінився і цей 
син, цікавиться постом, читає Біблію, 
бере її з собою на роботу. Життєві 
труднощі тільки сприяють дії Свято-
го Духа. І я вдячний Богу, що можу 
ще там служити. Один з кримських 
місіонерів розповів, що благовістить 
людям, яких підвозить на машині. Ін-
ший свідчив, як спілкувався з люди-
ною при свічці, пригощаючи салом 
та чаєм. Серйозне питання постає 
з навчанням дітей, бо дипломи про 
освіту не дійсні та й паспорти також. 
Вибираючи, що для нас цінніше, 
покладаємо надію на Господа, Він 
запланував тут велику працю, а нам 
залишається йти до кінця». 

«Ми деколи намагаємося зро-
зуміти становище в країні, — каже 
Павло Федорук, — як би то воно 
було краще чи правильніше, і наше 
людське розуміння нас підводить. 
Що думала церква, коли виноси-
ли Ананію та Сапфіру? Чи вважали 
церкву сектою, де помирають люди 
за одну помилку? Тепер, як згадував 
Олександр Мокієнко, потрібно, щоб 
Господь приєднував спасенних до 
церкви. Іншого варіанту немає, окрім 
того, що Господь буде сам приєдну-
вати. Ми не можемо зробити Єван-
гелію привабливою, ми можемо ко-
ристуватися силою Божою. Не треба 
намагатися донести Слово Боже у 
зручній чи приємній для слуху фор-
мі, Бог людську мудрість соромить. 
Хтось шукає чудес, хтось мудрості, а 
ми проповідуємо Христа розіп’ятого, 
для них це безглуздя, а для нас, що 
спасаються, сила Божа. Був час коли 
ми масово й активно працювали в 
усіх служіннях, були відчинені двері. 
Однак Бог нам показує, що відкриті 
двері не означають відкрите серце. 
Згадайте розмову Ісуса з Никоди-
мом. Закони та постанови дотрима-
ти можливо, а народитися хіба від 
нас залежить? Яким мав бути висно-
вок бесіди? Ісус сказав: «Так  кожен із 
вас, доки не відмовиться від усього, 
не зможе бути Моїм учнем». Девіз 
цієї конференції — слова «щоб буду-
валася Церква». Згадайте про війну 
та башту, та про сіль з Євангелії від 
Луки (14:28-35). У чому повинна бути 
наша сила? Ми повністю залежні від 
Господа, від Його дії, Його благодаті, 
бо Церкву створює Він».

Ось так і закінчилася одно-
денна регіональна конферен-
ція. Усі спілкувалися, слухали, 
нотували і, сподіваюся, збері-
гатимуть ці слова навчання та 
підбадьорення у своєму серці.

Світлана ГУСАРЧУК

репортаж

МІСІОНЕРСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
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Віруючих у нашій родині 
ніколи не було. Мій батько злов-
живав алкоголем. Пам’ятаю, 
у дуже важкі часи, коли гро-
ші знецінилися, а зібраних «на 
книжці» зняти не можна було, 
моя мама відкладала собі гроші 
на сукню. Одного разу до нас у 
дім зайшли люди, які продавали 
Писання, і вона віддала всі гро-
ші, які назбирала, за Біблію. І, 
фактично, я виріс не на казках, 
а на біблійних історіях, які мені 
читала мама. Я шукав Бога, мо-
лився. Господь часто виходив 
мені назустріч. Те, що вклада-
ла мама, давало свої плоди. Я 
не міг у школі битися з іншими 
хлопцями, не міг вживати не-
цензурних слів. Коли я робив 
щось недобре, Дух Святий до-
коряв мені. Я плакав, каявся, 
бувало, що всю ніч стояв на 
молитві. А ще — я з дитинства 
мріяв стати священиком.

Але був певний момент, 
коли я почав розчаровуватися 
й заплутуватися. Я порівнював 
Біблію з наукою, вивчав теорію 
дарвінізму й бачив невідповід-
ність. А ще — не міг знайти від-
повіді на питання: звідки взявся 
Бог? Це засмучувало мене й 
бентежило. Хоча знав наукові 
теорії, знав Писання, але не 
міг зрозуміти, для чого живу. Я 
втратив зміст життя. Молився: 
«Боже, я не розумію, для чого 
це все. Я не хочу жити». Десь 
два тижні я жив ніби в нереаль-
ному світі. І ось однієї ночі ліг у 
ліжко, вимкнув світло й відчув, 
що тут хтось є, хоча в мене була 
окрема кімната. Якась тінь підій-
шла до мого ліжка і налягла на 
мене. Я справді відчув, як душа 
відділяється від тіла. Було дуже 
боляче, але це був не фізичний 
біль. Почав кричати, але крику 
не чув. Тоді в думках звернув-
ся до Господа: «Боже, я все 
зрозумів. Я хочу жити! Якщо Ти 
мене зараз спасеш, я посвячую 
своє життя Тобі на служіння».

Коли я зміг вдихнути, то від-
чув, що моє тіло дуже холодне. 
Тієї ночі я довго молився. І від-
тоді відкинув всі наукові теорії й 
вирішив служити Богові. Прав-
да, я ніколи не шкодував, що у 
свій час цікавився наукою. Це 
дуже мені знадобилося й те-
пер є корисним у місіонерській 
праці, особливо в навчальних 
закладах.

Що більше я наближався 
до Бога, то більше релігійних 
обрядів видавалися мені без-
змістовними. Врешті я вирішив 
піти навчатися до семінарії, бо 
деякі священики, з якими спіл-
кувався, не знали Біблії. Хотів у 
перспективі стати викладачем і 
спонукати майбутніх священиків 
вивчати Писання. Саме для цьо-
го вступив у Дрогобицьке учили-

ще — щоб мати світську освіту й 
право викладати в семінарії. Але 
Бог розпорядився по-іншому.

До церкви я прийшов саме 
під час навчання в училищі. Там 
познайомився з віруючими, які й 
запросили на зібрання. Я пішов 
із цікавості. Мені подобалося, 
що віруючі досліджують Писан-
ня, саме цим мене привабила 
їхня община. Познайомився з 
молоддю, подружився. Згодом 
щиро покаявся перед Богом і 
став членом п’ятидесятницької 
церкви. Тоді мені було 18 років.

Господь вів мене шляхом 
смирення, навчаючи щиро 
довіряти Йому. Двічі я потра-
пляв у серйозні аварії. Перший 
раз — розбив головою лобо-
ве скло автобуса, коли водій 
різко загальмував. Тоді я дуже 
пошкодив хребет і певний час 
не міг ходити. Але Господь зці-
лив мене.

Вдруге — у мене відмови-
ли гальма на велосипеді, і я на 
швидкості близько 60 км впав 
мало не під колеса автомобіля. 
Під час того падіння я реально 
відчував, ніби якісь руки три-
мають і оберігають мене. Ще й 
дотепер я відчуваю наслідки цих 
аварій, але Господь таким чи-
ном учив мене покладатися на 
Нього, щоб у моїй немочі могла 
являтися Його сила.

Господь дав у моє серце 
якийсь святий неспокій. Мені 
боліло за навколишній світ, 
хотілося поділитися з іншими 
подарованим спасінням. Я не 
міг сидіти вдома. Моя праця 
почалася з дуже «великої» місії, 
виконання якої приносило мені 
велике задоволення, — приби-
рання в домі молитви. Я міг бути 
цілий день у спілкуванні з брата-
ми, у молитві та праці. Це була 
для мене найбільша честь. 

Потім я став служити стар-
шим людям. Також їздив на 
євангелізації. Про місіонерство 
ще нічого не знав. Та вже тоді 
Господь вселив у моє серце 
бажання працювати в місцево-
сті, де я народився. У Дашаві не 
було церкви. Я мусив їздити на 
служіння або за 20 км до Стрия, 
або в протилежний бік — за 40 
кілометрів. Окрім мене, у сели-
щі було ще кілька віруючих, і ми 
разом молилися про утворен-
ня общини. Так організувалася 
групка, яка проводила євангелі-
зації, зокрема й у Моршині, де 
також не було церкви. Сьогодні 
ж дашавська церква налічує 20 
чоловік.

На одній із конференцій по-
знайомився з Петром Височан-
ським. Він відвідав нас і сказав, 
що, по суті, ми вже виконуємо 
місіонерське служіння. Він і за-
просив нас працювати разом у 
місії «Голос надії».

На початку праці в Дашаві 
ми лише раз на тиждень, у 
вівторок, проводили зібрання 
в цьому селищі. Нас було двоє 
братів (які проповідували). Реш-
та — сестри. Я мусив бути за 
будь-яких умов на цьому служін-
ні. Відповідно, доводилося про-
пускати навчання. Я весь рік не 
відвідував лекцій з одного пред-
мету, якщо не помиляюся — з 
правознавства. І коли прийшов 
на останній урок, щоб отрима-
ти оцінку, викладачка сказала, 
що питатиме з усіх пройдених 
тем, щоб оцінити мої знання. 
Я 50 хвилин перед усім класом 
відповідав на її запитання й от-
римав «відмінно», хоча не готу-
вався до цього й не мав навіть 
конспекту лекцій. Я впевнений, 
що це Бог давав мені мудрість. 
Це було справжнє чудо. Господь 
благословляє в повсякденному 
житті та навіть навчанні, коли ти 
вірний Йому в служінні.

Найбільше в місіонерському 
служінні мені подобається сам 
процес спілкування з людьми, 
свідчення. Мені завжди подо-
балося спілкуватися зі стар-
шими людьми. Я з ними якось 
легко знаходжу спільну мову. З 
однолітками мені було важче, 
тому, коли довелося працювати 
з дітьми, то просив у Бога від-
криття щодо того, як працювати 
з ними й що їм казати.

Бог відкрив нам про необ-
хідність служити молодому по-
колінню. Старші люди важче 
приймають Слово Боже. А про-
повідь дітям — це проповідь чо-
тирьом поколінням: цим дітям, 
їхнім друзям, їхнім батькам та 
бабусям-дідусям. Тому ми поча-
ли працювати з дітьми. Органі-
зовуємо табори, де близько 90-
95% дітей з невіруючих сімей. 
Діти каються, змінюється їхнє 
життя. Це торкається батьків — і 
вони також приходять у церкву. 
Наразі працюємо в трьох райо-
нах Львівщини — Стрийському, 
Жидачівському та Миколаївсь-
кому.

Був випадок, коли в одному 
з таборів дитина перегрілася на 
сонці. Раптом сильно піднялася 
температура, вона буквально 
марила. Ми помолилися, і за 
кілька хвилин дитина приєдна-
лася до групи дітей повністю 
здорова.

В однієї нашої сестри вияви-
ли дві прогресуючі ракові пух-
лини. Лікарі пропонували опе-
рацію, давали три місяці життя. 
Але ми молилися за неї — і, сла-
ва Богу, уже чотири роки мину-
ло відтоді — вона живе всупереч 
негативним прогнозам, служить 
Господу.

Бог зробив чудо в житті моєї 
сестри. Як вона завагітніла чет-
вертою дитиною, у неї різко 
впав тиск. Лікарі нічого не мог-

ли вдіяти. Вона просто помира-
ла. Але після молитви все нор-
малізувалося. Коли прийшла 
пора народжувати, виявилося, 
що дитина обвита пуповиною й 
розміщена не так, як потрібно. 
Призначили дату розтину, але 
й у цьому випадку не давали га-
рантій, що дитина виживе. Се-
стра приїхала на зібрання, хоча 
не відвідувала його постійно. Ми 
щиро молилися за її проблему. 
Наступного дня мав бути роз-
тин. Та коли зробили повторне 
УЗД, лікарі сказали, що це УЗД 
зовсім різних людей, бо в остан-
ні дні перед пологами ситуація 
аж ніяк не могла настільки змі-
нитися. Щось подібне було під 
час вагітності п’ятою дитиною, 
але вона вже тоді щиро пізна-
ла Бога й молилася сама. Ми ж 
лише підтримували її в молитві. 
Й усе обійшлося благополучно.

Зокрема, ми викладаємо 
лекції у школах. Охопили пра-
цею близько десятка шкіл. Осо-
бливо дітям подобається цикл 
з семи лекцій «Історія та архео-
логія П’ятикнижжя». Там біблійні 
факти підтверджуються факта-
ми історії та археології. Так діти 
знайомляться з Писанням, а не 
з якоюсь конфесією. І це змі-
нює їх. Бо не приналежність до 
певної конфесії змінює людину, 
а Слово Боже. Я наводжу нау-
кові дані, але водночас цитую 
Писання. Моя мета — поста-
вити дітей на основу Божого 
Слова. Якщо вони впевняться, 
що навіть наука підтверджує 
Слово Боже, то набагато легше 
довіряться йому.

Проводимо також стаціонар-
ні та денні табори. Батьки часто 
телефонують і запитують: «Що 
ви зробили з дитиною? Вона 
вже давно не питала в мене 
дозволу, щоб щось зробити чи 
кудись піти. А тепер постійно 
запитує!» Тобто мислення дітей 
змінюється, хоча ми нічого осо-
бливого не робимо — просто 
виявляємо до них увагу, роз-
мовляємо, проповідуємо. Вони 
відкривають свої серця, ділять-
ся сокровенним. Були випадки, 
коли нам казали, що ті чи інші 
діти погані. Але ми вирішили 
для себе, що дітей поганих не 
буває. Звичайно, є діти, з якими 
дуже багато клопотів. Але од-
ного разу я був зворушений аж 
до сліз: діти підійшли до мене в 
кінці табору й запитали: «Як ви 
нас терпіли весь цей час? Ми 
ж нестерпні, нам усі так кажуть. 
Усі обзивають нас, а ви цього не 
робите. Як вам це вдається?» 
Після цієї розмови ми плакали, 
разом молилися — і 10 п’ятнад-
цятирічних підлітків у той вечір 
покаялися перед Богом. Зараз 
ці діти допомагають нам в ор-
ганізації таборів у Жидачівсь-
кому районі. Тобто перші діти, 
які були в таборах, уже через 
декілька років стали нашими 

помічниками. Вони відвідують 
зібрання, дехто хрещений Свя-
тим Духом, двоє з них отримали 
навіть хрещення Духом Святим 
у таборі. Так приємно бачити, 
як Бог прихиляє до себе серця 
дітей.

Бували різні цікаві випадки 
під час євангелізацій. Люди при-
носили коробки цукерок, квіти, 
навіть гроші, хоча ми перекону-
вали, що не беремо грошей за 
свій спів. Були випадки, коли й 
погрожували розправою, прога-
няли. Але тільки починали роз-
мовляти з агресивними людь-
ми, як їхні серця відкривалися 
— і в кінці служіння ми разом 
молилися та плакали перед Бо-
гом. У ході служіння я зрозумів 
одне: якщо сміливо робиш те, 
до чого закликає Господь, Він 
Сам буде робити Свою працю в 
людських серцях.

Відколи став працювати на 
ниві Божій, життя стало ціка-
вим та насиченим. Я бачу сенс 
свого життя в служінні. Добре, 
коли ми ходимо щонеділі в 
церкву. Просто чудово, якщо 
ми ще й ходимо туди серед 
тижня. Але істинне задоволен-
ня отримуємо тоді, коли почи-
наємо смакувати служінням, 
тобто брати в ньому участь. 
Приємно дивитися на якийсь 
фрукт, милуватися ним, але 
ще краще поласувати цим 
фруктом. Господь кличе кож-
ного брати активну участь у 
служінні. У цьому місія церкви. 
Звичайно, кожен член церкви 
має свою місію, але свідчи-
ти про Бога покликані ми всі. 
Це приносить втіху та радість. 
У моєму житті були моменти 
смутку. Тоді Бог спонукував 
свідчити певним людям — і мій 
настрій одразу ж змінювався. 
Тобто свідчення іншим людям 
про Божу любов — найкращі 
ліки від депресії.

І ще один момент: ті хри-
стияни, які свідчать іншим про 
Бога, ніколи не бувають ледь 
теплими. З Христом «на пере-
довій» життя набагато цікаві-
ше. Господь являє чудеса й 
знамена в житті тих, хто слу-
жить Йому. Тому скуштуйте 
цей чудовий плід служіння — і 
вам захочеться ще й ще! Ідіть 
за Господом, робіть те, до чого 
Він закликає вас. Звичайно, 
місіонерство — це особлива 
посвята, але воно того варте!

Розмовляв
Дмитро ДОВБУШ

зустріч з місіонером

Я НЕ ХОЧУ ЖИТИ!

СВЯТИЙ НЕСПОКІЙ

БОЖА ПРИСУТНІСТЬ
В ЖИТТІ МІСІОНЕРА

ШЛЯХОМ СМИРЕННЯ

50 ХВИЛИН ПЕРЕД КЛАСОМ

РАДІСТЬ СПІЛКУВАННЯ

ДЕТАЛЬНІШЕ
ПРО СЛУЖІННЯ

СКУШТУЙТЕ
ПЛІД СЛУЖІННЯ

ПІШОВ З ЦІКАВОСТІ

БІБЛІЯ ЗАМІСТЬ СУКНІ

«Я ВІДЧУВАВ, ЩО Є ЩОСЬ БІЛЬШЕ»
Іван ОНИСІВ — місіонер «Голосу надії», родом з Дашави Стрийського району Львівської області. Навчався в Дрогобицькому 

музичному училищі, брав участь у різних музичних конкурсах, всеукраїнських та міжнародних, на яких ставав лауреатом. «Я 
мав успіх, — каже Іван, — але, відчував, що це не те, для чого я створений Богом, що є щось більше. І коли прийшов у церкву, 
то побачив людей, які, можливо, й не досягли якихось надзвичайних висот, але були щасливими!»
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Перший період: народна 
музика. З самого початку були 
музика та спів, що називались 
народними. Уперше в Біблії гово-
риться про музику в Книзі Вихід: 
«І взяла бубна пророчиця Маріям, 
сестра Ааронова, а за нею пови-
ходили всі жінки з бубнами та з 
танцями. І відповіла їм Маріям: 
Співайте для Господа бо дійсно 
звеличився Він, — коня й верхівця 
його кинув до моря!» (2М.15:20-
21). Що таке «бубон»? Це інстру-
мент, який задає ритм. І поглянь-
мо, хто взяв цей інструмент? «І 
взяла пророчиця… вийшли за нею 
всі жінки з бубнами та танцями…» 
Логічним продовженням було б: 
«І зійшов огонь з неба й пожер 
всіх танцюючих із бубнами жінок!» 
Можливо, хтось так би хотів... Не-
вже це Богу подобається? Але 
огонь із неба не зійшов і земля 
не розверзлась і не поглинула 
їх. Коли Давид і Саул верталися 
в Єрусалим (після перемоги над 
Голіафом), то знову жінки зі всіх 
міст Ізраїля виходили на зустріч 
зі співом, танцями, з бубнами і 
цимбалами. І вигукували, граючи, 
жінки: «Саул переміг тисячі, а Да-
вид десятки тисяч» (1Сам.18:6-7). 
Ви, напевно, думаєте: «Що це за 
німець приїхав? Що він хоче нас 
навчити?» Заспокойтеся, у нашій 
церкві в Німеччині немає ні танців, 
ні хороводів, ні оплесків.

Взагалі, перш ніж читати і тлу-
мачити Біблію, потрібно розріз-
няти дві речі. Є прескриптивне і 
дискриптивне прочитання Біблії. 
Прескриптивне — означає те, що 
приписує, дескриптивне — опису-
юче. Коли ми цього не розділяє-
мо, виникає багато проблем. «А 
Давид танцював» — ну то й що? 
Біблія «дискриптує», описує це. 
Але ніде не «прескриптує», не 
приписує цього. І якщо в Старому 
Заповіті щось описано, ще не оз-
начає, що це приписано робити в 
сучасних церквах. Не переплутай-
те ці дві речі. Кожна церква має 
право вибрати для себе форму 
служіння, музичного поклоніння, 
а Біблія показує здорові рамки. 
Потрібно лише розуміти основне 
завдання музики та співу в бого-
служінні. Чи то через музику (ме-
лодія, гармонія та ритм), чи то 
через пісню (слова вірша або пое-
ми, покладені на музику) повинен 
прославлятися Бог!

Отже, найперше, що було в 
народній музиці, — це спонтан-
ність. У них не було «Псалмоспівів» 
— коли захотілося співати, вони 
брали в руки музичні інструменти 
й грали прості мелодії. Це і є на-
родна музика та спів. 

Другий період: музика в 
Законі Мойсея. Бог дав Мойсею 
Закон, у якому були прописані 
найдрібніші речі. Що ж Бог ска-
зав про музику та спів? Числа 10: 
1-10 — це єдине місце в усьому 
П’ятикнижжі, де щось сказано про 
музику: «І Господь промовляв до 
Мойсея говорячи: «Зроби собі дві 
срібні сурми, — куттям зробиш 
їх; і будуть вони тобі на скликання 
громади та на рушання таборів…» 
Усі десять віршів — про труби, 
які сигналізують про певні збори, 
свята і т. ін. Немає жодних при-

писів щодо музики, тільки два сиг-
нальні інструменти — і ті не в цілях 
музики. Ніде в Законі Мойсея не 
написано, що повинні бути чоти-
ри хори, три групи прославлення, 
піаніно, гітара… В Законі Мойсея, 
де все строго прописано, — для 
музики й співу дано свободу!

Третій період: музичні ре-
форми царя Давида. Царю-
вання Давида і Соломона озна-
менувалося будівництвом храму. 
Давид, який не тільки був царем, 
але й музикантом, співаком, ком-
позитором (написав 73 псалми), 
радикально змінив форму му-
зичного богослужіння. Давид — 
єдиний цар в історії Ізраїлю, який 
був музикантом і композитором. 
«І бувало, коли злий дух від Бога 
нападав на Саула, то Давид брав 
гусла, та й грав своєю рукою. І 
легшало Саулові, і ставало йому 
добре, і відступав від нього той 
злий дух» (1Сам.16:23). «Того дня, 
тоді Давид дав уперше псалма на 
подяку Господеві через Асафа та 
братів його» (1Хр.16:7). Ви згідні, 
що пастор-музикант більше буде 
розуміти й підтримувати музи-
кантів, ніж пастор-немузикант? 
А в церквах часто трактористи 
визначають, що таке музика, а що 
таке не музика. Люди, які жодно-
го поняття не мають про музику, 
не можуть двох акордів взяти, 
але вони — «великі спеціалісти». 
Давид зробив революцію в бо-
гослужінні, звернувши увагу на 
важливість саме музики та співу. 
Та це тільки тому, що він сам був 
композитором і музикантом. Він 
знав силу музики та співу. Давид 
брав гусла, грав – і дух злий від-
ступав від Саула!

Для такої людини — музика не 
просто вставка між проповідями, 
щоб заповнити паузу, як буває в 
наших служіннях. Давид розумів, 
що музика має великий вплив, 
тому він багато зробив для її ро-
звитку.

Наступне питання, на яке по-
трібно відповісти: «Чи Давид це 
придумав просто від себе, чи це 
було від Бога?» Відповідь є у Книзі 
Хронік: «І поставив він Левитів Го-
споднього дому з цимбалами, з 
арфами та з цитрами, за наказом 
Давида та Ґада, царевого прозор-
ливця, та пророка Натана, бо в 
руці Господа наказ, що йде через 
пророків Його»(2Хр.29:25). Отже, 
це не була просто ідея Давида, 
Бог передав наказ через Своїх 
пророків і схвалив той порядок, 
який встановив Давид. Яким же 
був цей порядок? У нього було три 
основних диригенти: Асаф, Геман 
та Єдутун. Далі йшли 288 навче-
них диригентів. І далі — 4000 му-
зикантів. Ось така була піраміда в 
його служінні, і кожний знав, хто за 
що відповідає.

У церкві, з якої я приїхав, 330 
членів. У нас є дорослий хор, 
молодіжний хор, дитячий хор, 
співочі гурти, оркестр та інші му-
зичні служіння. У церкві працює 
музична рада: я (директор ради) і 
ще 9 чоловік. Раз на три місяці ми 
збираємося й вирішуємо музичні 

питання. Я також член братерсь-
кої ради й виступаю зв’язком між 
музикантами та служителями. 
Брати не бігають, не вказують 
— вони звертаються до мене, 
я звертаюсь до членів музичної 
ради, і вони цим займаються. 
Коли компетентні люди вирішу-
ють питання, то все набагато 
простіше. Я всім раджу в церквах 
це зробити. Не займайтеся спра-
вою, якої Бог вам не дав, особли-
во, коли ви не маєте до неї талан-
ту. Давид не бігав і не вказував, 
кому в яку трубу трубити. Хоча він 
сам був прекрасним музикантом 
і розбирався в музиці. Він був ду-
ховним чоловіком, людиною до 
серця Бога, але все ж поставив 
відповідальних і з них питав. А 
якщо ми «на всі руки майстри» — 
хочемо і там, і там, то в нас про-
блема. Дуже важливо навчитися з 
Біблії цьому порядку. «А Кенанію, 
зверхника Левитів, [поставив] над 
ношенням; він навчав носити, бо 
вмів того» (1Хр.15:22). Тут є сло-
во «вміння», «компетентність» — 
чого так не вистачає в церквах. 
Музиканти, які не мають дару 
богослов’я, вказують пасторам, 
а пастори, які не мають таланту 
до музики, вказують музикантам. 
І замість того, щоб один одному 
допомогти, один із одним бо-
рються. Кожний повинен займа-
тися своїм ділом!

Ще одна важлива думка. «А 
оце співаки, голови батьківських 
домів Левитів, по кімнатах, були 
вільні від іншої праці, бо вдень та 
вночі були вони при своїй роботі» 
(1Хр.9:33). Звичайно, у нас такого 
не буває, щоб співаки й музикан-
ти були звільнені від роботи. Але 
хочу звернутися до музикантів: 
якщо ви відчули, що Бог покли-
кав вас на це служіння, то ваше 
завдання — у цьому розвиватися. 
Вони займалися цим «вдень та 
вночі». В українців є такий вираз: 
візьми Боже, що мені не гоже. 
Якою буває підготовка до співан-
ки — швиденько на ходу щось 
там подивився, пограв... Якщо 
Бог покликав вас на служіння, то 
ви повинні в ньому тренуватися. 
Музика і спів — це служіння Богу. 
Іноді я приходжу на служіння, а за 

інструментом нікого немає. Хоча 
багато сидить в залі музикантів, 
але їх потрібно просити: «Прой-
діть, займіть місця…» Але коли це 
ваше служіння — його слід вико-
нувати й без прохань. Якщо Бог 
дав дар — ви повинні це робити 
ревно й бездоганно. 

Четвертий період: музика 
в синагогальному богослужін-
ні. 586 рік, вавилонський полон, 
храм зруйнований… Євреї розпо-
рошилися по всій землі — Аф-

рика, Азія, Європа… Як наслідок, 
сталося дві речі: діаспора і сина-
гога.

Отже, спочатку, ще до скинії 
і храму, була народна музика та 
спів. Потім була скинія, храм — 
все організовано, налаштовано. 
При храмі сформувалася літургія 
— це така форма служіння, у ре-
зультаті якої відбулося розділен-
ня між священиками та народом. 
Замість того, щоб брати участь у 
богослужінні, народ просто прихо-
див і слухав, як співають левити й 
проповідують оратори. І переста-
ли співати. Пізніше в історії церкви 
трапилася така ж проблема. 

Тепер храм зруйнований. 
Євреї, багато з яких не поверну-
лися з цього «розсіяння», хотіли на 
новому місці служити Богу. Якраз 
тоді богослужіння й переросло в 
щось подібне до того, що ми має-
мо сьогодні. У синагозі служіння 
провадилося простими людьми, 
воно включало читання, співи та 
молитви.

«Зненавидів Я, обридив Собі 
ваші свята, і не нюхаю жертов 
ваших зборів... І коли принесете 
Мені цілопалення та хлібні жертви 
свої, Я Собі не вподобаю їх, а на 
мирні жертви ваші із ситих баранів 
не погляну... Усунь же від Мене 
пісень своїх гук, і не почую Я ро-
коту гусел твоїх» (Ам.5: 21-23). Бог 
через пророка каже, як Він ста-
виться до музики та співу: «Твоїх 
шумних пісень Я не збираюся слу-
хати!» Якби зараз Бог промовив 
так до нас, ми б сказали: «Добре, 

будемо співати тихіше, деякі ін-
струменти видалимо». Та хіба це 
вирішило б проблему? Проблема 
була глибше. Проблема була — 
стан серця. Я звертаюся до музи-
кантів: ми так багато часу тратимо 
на ноти, співанки… Хоча б стільки 
само часу ми витрачали на духов-
ну підготовку, на особисте христи-
янське життя. Музичне служіння 
— це не тільки добре грати або 
співати, а приготувати себе як по-
судину, яку використає Бог.

Якщо ми співаємо добре й 
граємо добре — це півсправи. Бог 
каже: «Я не збираюся слухати твої 
голосні пісні, якщо твоє серце не 
в належному стані!» Це стосуєть-
ся не тільки музикантів, але й усієї 
церкви. «...і хай тече правосуддя, 
немов та вода, а справедливість 
як сильний потік!» (Ам.5:24).Пра-
ведність і якісне служіння співом 
та музикою — ці дві речі мають 
бути сплетені між собою.

Хто з вас згідний із таким 
висловом німецького богослова: 
«Ніхто не повинен називати жоден 
інструмент світським, мирським 
або духовним, християнським. Усі 
інструменти, якими прославляєть-
ся Боже ім’я, освячуються своїм 
призначенням». Більшість згідні. 
Тоді висновок наступний: у церкві 

немає заборонених інструментів. 
Усі інструменти, які ми викори-
стовуємо для Слави Бога, — до-
зволені! Як же так? А барабани? 
Знову ж таки — це справа кожної 
окремої церкви.

Розглянемо три групи музич-
них інструментів, які згадуються в 
Біблії. Прочитаємо три уривки: «А 
Давид та ввесь Ізраїлів дім грали 
перед Божим лицем усією силою 
та піснями, і на цитрах, і на арфах, 
і на бубнах, на гуслах, і на цим-
балах» (2Сам.6:5); «І ввесь Ізраїль 
ніс ковчега Господнього заповіту 
з радісним криком, і зо звуком 
рога, і з сурмами, і з цимбалами, 
граючи на цитрах та на арфах» 
(1Хр.15: 28); «Хваліте Його звуком 
трубним, хваліте Його на арфі та 
гуслах! Хваліте Його на бубні та 
танцем, хваліте Його на струнах 
та флейті! Хваліте Його на цимба-
лах дзвінких, хваліте Його на цим-
балах гучних!» (Пс.150:3-5).

Розділимо всі інструменти 
на три групи. Перша група (6 ін-
струментів) — ударні або ритміч-
ні. Вони не створювали мелодії, 
лише ритм. Друга група (сім ін-
струментів) — струнні, які ство-
рювали мелодію. Третя група (8 
інструментів) — духові. Інстру-
менти були примітивні, не такі, як 
сучасні. Дуже складно дати опис 
усім єврейським інструментам. 
Іноді ми маємо назву, але який 
саме був цей інструмент — до-
стеменно не знаємо. Але жоден 
із перелічених в Біблії — не забо-
роняється для використання.

Лео ФРАНК 
(Продовження

у наступному номері)

семінар

МУЗИЧНЕ СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВІ
ЧОТИРИ ПЕРІОДИ

РОЗВИТКУ МУЗИКИ
В СТАРОМУ ЗАПОВІТІ

ЩО КРИТИКУЄ
ПРОРОК АМОС?

МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

Початок на стор.1

Давид зробив революцію в богослужінні, звернувши ува-
гу на важливість саме музики та співу. Та це тільки 
тому, що він сам був композитором і музикантом. Він 
знав силу музики та співу. Давид брав гусла, грав — і дух 

злий відступав від Саула!

Я звертаюся до музикантів: ми так багато часу тра-
тимо на ноти, співанки… Хоча б стільки само часу ми 
витрачали на духовну підготовку, на особисте христи-
янське життя. Музичне служіння — це не тільки добре 
грати або співати, а приготувати себе як посудину, яку 

використає Бог. 
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Часто молоді (та й не 
лише) проповідники роблять 
типові помилки в проповіді, 
яких можна було б уникну-
ти, дотримуючись простих 
правил. Ця помилки стосують-
ся трьох етапів у підготовці до 
проповіді. Яких?

Перший — це вивчення 
біблійного уривку. На цьому 
етапі основне завдання про-
повідника — зрозуміти зміст 
тексту, який заклав у нього 
автор.

Другий — це складання 
плану-конспекту проповіді. На 
цьому етапі відбувається ор-
ганізація матеріалу, добутого 
при дослідженні тексту, в чітку 
логічну структуру проповіді.

І третій етап — це власне 
виголошення проповіді. Тут 
треба звернути увагу на го-
лос, грамотність мовлення, 
контакт з аудиторією, позицію 
за кафедрою.

Кожному з цих етапів тре-
ба присвятити особливу увагу. 
Всі вони важливі й пов’язані 
між собою. Можна добре вив-
чити біблійний уривок, але все 
може змарнувати слабке його 
донесення (риторика). Чи на-
впаки, ви можете бути блиску-
чим оратором, але ваша про-
повідь страждає неглибоким 
дослідженням. Поради, дані 
нижче, допоможуть уникнути 
типових помилок, які роблять 
проповідники-початківці.

Проповідуйте на логічно 
завершений біблійний уривок. 
Візьміть один уривок і добре 
його вивчіть. Важливо ро-
зуміти, що проповідь повин-

на походити з Біблії і  нізвідки 
більше. Джерелом проповіді 
не може бути популярний ко-
ментар, досвід вашого життя 
чи ваша філософія. Черпайте 
проповідь із Біблії, і тоді вона 
буде мати авторитет.

Проповідуйте послідов-
но по тексту, звертаючи ува-
гу слухачів до Біблії, а не до 
себе. І в жодному випадку 
не стрибайте по всій Біблії, з 
бажанням додати авторитету 
своїй проповіді кількістю про-
цитованих біблійних уривків. 
Справжній авторитет про-
повіді витікає з правильного 
витлумачення Слова Божого, 
а не від кількості уривків, які 
ви використовуєте.

Ніколи не ставте в центр 
своєї проповіді самого себе, 
беручи за основу проповіді 
приклади з власного життя. 
Ви покликані проповідувати 
не себе, а звеличувати Бога 
в проповіді. Тому дуже важ-
ливо, щоб проповідь була бо-
гоцентричною. Тільки Бог че-
рез Своє Слово може змінити 
життя.

Проповідь часто звучить 
вимучено та штучно, тому що 
вона не знайшла відгуку в сер-
ці самого проповідника. Пе-
редусім проповідь, яку готує-
те, ви повинні застосувати до 
самого себе. Ваша особиста 
мета — жити істиною Слова 
Божого. Ви перший, хто зна-
ходить їй застосування. І тоді 
ваша проповідь буде звучати 
живо, пристрасно та природно.

Проповідь не повинна бути 
розмитою, піднімати багато 
тем. У вас може бути тільки 
одна ключова, центральна 
ідея проповіді. Вона повин-
на пройти через всю вашу 
проповідь, як промінь сонця. 
Ви повинні її довести, аргу-
ментувати, закликати йти за 
нею. Хай ключова ідея вашої 
проповіді западе в серця лю-
дей, які вас слухають, і здійс-
нить у них зміни. Старайтеся 
формулювати ключову ідею в 
закличному стилі, так робили 
апостоли: «Покайтеся, моліть-
ся, будьте святі й т. ін.». Скла-
дайте короткий план-конспект 
проповіді, який би помістився 
на одному аркуші формату А4. 
Так ви не будете прив’язані 
до написаного тексту і будете 
вчитися вільно володіти мо-
вою, маючи перед собою ко-
роткі тези проповіді. 

Хвилювання й навіть страх 
молодих проповідників пов’я-
зані з тим, що вони надто 
багато думають про себе са-
мих: «Як про мене подумають 
люди, що скажуть». Хвилюйте-
ся про те, як правильно пере-
дати біблійну істину, донести 
її до людей, а не про себе. 
Думайте про себе скромніше. 
Акцент у виголошенні про-
повіді треба змістити з себе 
самого на Слово і людей, яким 
ви проповідуєте. Проповідуй-
те як для Бога, перед Богом.

Подумайте над логікою 

свого мовлення. Чи є там 
фрази, які ви самі заледве ро-
зумієте? Видаліть чи змініть 
їх. Незрозумілу, нечітку про-
мову складно слухати. Тому 
працюйте над логічними пе-
реходами між пунктами пла-
ну, щоб слухачам було легко 
стежити за розвитком думки 
в проповіді.

Це значить, що ви не про-
сто повинні дати коментар 
до біблійного тексту, а за-
стосувати його для слухачів. 
Вони ставлять одне найваж-
ливіше запитання: «Що мені 
від твоєї проповіді, як мені 
її застосувати?» Ви повинні 
відповісти на нього. Якщо ви 
просто дали інформацію, але 
не закликали, не застосували 
текст, то ви просто прочитали 
ще одну нудну лекцію.

Безграмотне мовлення, 

пересипане діалектизмами й 
просторічними словами, за-
лишає неприємне враження. 
Тому постійно працюйте над 
грамотністю мовлення. Для 
цього в арсеналі проповідни-
ка повинні обов’язково бути 
довідники та словники рідної 
мови. Якщо ви не впевнені, 
як пишеться чи промовляєть-
ся те чи інше слово, обов’яз-
ково заглядайте в словник. 
Слова, які складні для вас, 
підкреслюйте в конспекті й 
ставте наголоси. Грамотність 
—  це не вроджений дар, а 
набутий. Тому багато читай-
те, читайте хороші книги. 
Складайте списки книг, які ви 
повинні прочитати за рік. І чи-
тайте, читайте, читайте!

Сподіваюся, що ці корот-
кі поради будуть корисними 
для братів, які виконують це 
непросте, але дуже важли-
ве служіння в церкві — про-
повідь Слова Божого.

П.Б. ШВЕЦОВ

1. ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯ НЕ Є ПРІОРИТЕТОМ.
Я знаю. Звучить надто очевидно. Але в 

церкві, для якої євангелізація перестала бути 
пріоритетом, взагалі немає пріоритетів.

2. БАГАТО ХТО ВВАЖАЄ, ЩО ЄВАН-
ГЕЛІЗАЦІЯ — ЦЕ РОБОТА ПАСТОРІВ ТА ЛІ-
ДЕРІВ.

Така думка, по-перше, небіблійна, по-дру-
ге, непродуктивна. У церквах, налаштованих 
по-євангельському, завжди є повні «євангелі-
заційного» ентузіазму прихожани.

3. БАГАТО ЦЕРКОВ ЗАВЖДИ ЗНАХО-
ДЯТЬ СОБІ ВИПРАВДАННЯ.

Так, пастори звинувачують прихожан. При-
хожани звинувачують пасторів. А всі разом 
вони звинувачують культуру, деномінацію чи 
знаходять собі ще якогось цапа-відбувайла.

4. БАГАТО ЧЛЕНІВ ЦЕРКОВ НЕ БАЧИТЬ 
ЗВ’ЯЗКУ МІЖ МОЛИТВОЮ ТА ЄВАНГЕЛІ-
ЗАЦІЄЮ.

Більшість членів церков хороші в молитві за 
хворих. Але багато з них майже не моляться за 
тих, хто потребує більшого — особистих со-
сунків з Ісусом Христом.

5. БАГАТО ХРИСТИЯН НЕ ПРОЯВЛЯ-
ЮТЬ МИЛОСЕРДЯ Й НЕ ПОКАЗУЮТЬ 
ХРИСТА ІНШИМ.

Євангелізація завжди містить в собі чіт-
ке проголошення Доброї Новини. Але надто 
багато християн не використовують можли-
вості розказати про Христа, тому що не по-
казують Христа своїми вчинками.

6. БІЛЬШІСТЬ ЦЕРКОВНИХ СЛУЖІНЬ 
НЕ НАЦІЛЕНІ НА ЄВАНГЕЛІЗАЦІЮ.

Церква завжди повинна стежити за тим, 
щоб майже у всіх її служіннях докладалися 
зусилля ради того, щоб нести Добру Новину.

7. ДЕЯКІ ЧЛЕНИ ЦЕРКВИ СХВИЛЬО-
ВАНІ ТИМ, ЩО НОВОНАВЕРНЕНІ ХРИ-
СТИЯНИ ПРИНЕСУТЬ РАДИКАЛЬНІ ЗМІ-
НИ В ЇХНЮ ЦЕРКВУ.

Я багато разів чув таке. Коли я був пасто-
ром, одна з членів нашої церкви звинувати-
ла мене в тому, що я привів до Христа надто 
багато людей і що вони можуть надто швид-
ко змінити церкву.

Том Рейнер

ПОРАДИ ПРОПОВІДНИКУ,
І НЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТКІВЦЮ!

СІМ ПРИЧИН, ЧОМУ ХРИСТИЯНИ 
НЕ БЛАГОВІСТЯТЬ

ПРОПОВІДУЙ
БІБЛІОЦЕНТРИЧНО

ПРОПОВІДУЙ
ЦІЛЕСПРЯМОВАНО

ПРОПОВІДУЙ ОСОБИСТЕ

ПРОПОВІДУЙ ЗРОЗУМІЛО

ПРОПОВІДУЙ ГРАМОТНО

ПРОПОВІДУЙ ПРАКТИЧНО

ПРОПОВІДУЙ СКРОМНО

ПРОПОВІДУЙ
БОГОЦЕНТРИЧНО
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Ісус та апостоли поверталися з довгої подорожі. У дорозі апо-
столи сперечались між собою. Після закінчення подорожі Ісус за-
питав їх: «Про що ви сперечались у дорозі?» Він добре це знав, 
але хотів почути їхню відповідь.

Апостоли нічого не відповіли, тому що дорогою вони спереча-
лись про те, хто з них найбільший. Що ж відповів їм Ісус?

Ісус покликав маленького хлопчика й поставив його перед 
ними. Тоді каже до учнів: «Якщо не станете такими, як діти, то 
ніколи не ввійдете в Царство Боже».  

Ісус дуже любить дітей. Коли одного разу люди привели своїх 
дітей, апостоли не пускали їх до Нього. Але Ісус сказав: «Пустіть 
діток і не бороніть їм приходити до Мене, бо Царство Небесне 
належить таким».

Мої маленькі друзі! 
Ісус Христос своїм воскресінням 

відкрив нам двері до вічного життя й 
Царства Небесного. Що ж таке Цар-
ство Небесне?

Є багато людей, які не зовсім пра-
вильно уявляють Його. Вони думають, 
що Царство Небесне — це радісне 
життя в розкішних райських садах, де 
будуть тішитися співом і музикою, де 
будуть насолоджуватися розкішними 
стравами.

Апостол Павло сказав: «Царство 
Боже не пожива й питво, а правед-
ність, і мир, і радість у Святому Дусі» 
(Рим. 14:17).

Коли одного разу запитали Ісуса 

Христа про Царство Боже, то Він ска-
зав: «Царство Боже не прийде поміт-
но, і не скажуть: «Ось, воно тут», або 
«Там». Бо Царство Боже всередині 
вас!» (Лк. 17: 20-21). 

Чи вглиблювалися ви коли-небудь 
у ці дивовижні слова? Чи знаєте, що 
Царство Боже перебуває всередині 
нас?

Царство Боже там, де живе Бог. 
Коли ми приходимо до Бога в покаян-
ні й приймаємо Його у своє серце, ми 
стаємо храмом Божим, і Дух Святий 
живе в нас. І якщо наше життя при-
свячене Богу, пізнанню Його, спілку-
ванню з Ним, то вже під час нашого 
земного життя починається Царство 
Боже в нас. Ми стаємо мирними, ти-

хими, лагідними, слухняними, пере-
стаємо осуджувати, розголошувати 
чужі гріхи. 

Проте не думаймо, що Царство 
Боже буде саме собою розвиватися 
в серцях наших. Зрозуміймо великі 
слова Господа Ісуса Христа: «Цар-
ство Боже здобувається силою, і ті, 
хто застосовують зусилля, хапають 
його». Великою силою любові, пере-
могою свого егоїстичного «Я», напо-
легливою працею очищення наших 
сердець від усякої гріховної нечисто-
ти, добрими справами належить нам 
сприяти розширенню Царства Бо-
жого в наших серцях. Лише тоді ми 
зможемо досягнути вічного життя й 
Царства Небесного. 

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Над сторінкою працювала 
Лідія ВУДВУД

ІСУС ТА ДІТИ

Завдання

Ісус пояснював таємниці
Царства Божого в притчах.
Які притчі зображені на ма-
люнках? Вкажіть місця, де 
вони описані. Ті, хто першими 
пришле правильні відповіді, 
одержать призи.

Впиши літери, які знаходяться на початку кожної ниточки, в клітинки, до яких 
вони ведуть, і ти прочитаєш важливу істину.

БАГАТО ДОРІГ
Багато доріг є на нашій землі:

Шосе, залізниці, стежинки малі.
У різнії боки ведуть ці путі,

І має людина свій вибір в житті.
Та лише єдина, вузька й непроста
Є в світі стежина до Бога, Христа.

Прямує вона в Боже Царство святе.
Щасливий, хто добру стежину знайде.

Е. Скачков

«Немає солодшого для лю-

дини й потрібнішого, як ща-

стя; немає ж і нічого легшого. 

Царство Боже всередині нас. 

Щастя в серці, серце в лю-

бові, любов же у законі Віч-

ного. Це — безперервна ясна 

погода й сонце, що не за-

ходить, що просвічує пітьму 

сердечної безодні»  

(Григорій Сковорода)

ЗОЛОТИЙ ВІРШ
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №5 травень 20168

Відповіді на кросворд розміщений у №4, 2016р.

По вертикалі: 1.Троада. 2.Колоси. 3.Німфан. 4.Сілоам. 8.Аметист. 9.Йо-
натан. 13.Кос. 14.Аса. 17.Каріот. 18.Понт. 19.Тавіта. 23.Самсон. 24.Ітурея.

По горизонталі: 5.Гілгал. 6.Дотаін. 10.Еммаус. 11.Атарот. 15.Едом. 
16.Іска. 20.Аспата. 21.Лот. 22.Нааман. 25.Солома. 26.Субота. 

1.Дерево, яке використовувалося при будівництві Соломонового храму. 
2.Співробітник Павла у Римі. 3. Знаряддя праці, яке не можна було брати під 
заставу. 7. Річка в Едемському саду. 8. Одна з книг Мойсея. 10. Батько Ноя. 
11.Мати Івана Хрестителя. 12. Книга Нового Заповіту. 13. Місто, яке Ісус назвав 
своїм. 14.Син Симона Кірінеянина. 21. Найдрібніша мідна монета. 22.Дрібне 
зерно, що згадується в Книзі пророка Єзекіїля. 23. Йосип з Ариматеї поклав тіло 
Ісуса у новому… 27. Апостол. 28. Син Натана, друг Соломона. 31.Він утікав у 
Таршіш.

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

4. Найвища церковна судова і політична влада. 5. Пристрій для метання 
каміння. 6. Тисяченачальник війська Манасії.  9. Дочка Йова. 15. Її викори-
стовували як продукт харчування і для помазання царів. 16. Використовува-
лася для кріплення цегли. 17. Пророк, який прорік голод при кесарі Клавдії. 
18. Плід смоківниці. 19. Великий острів у Середземному морі. 20. Один 
із малих пророків. 24. В давнину в ній подрібнювали зерно. 25. Яірянин, 
священик у Давида. 26. Бабуся Тимофія. 29. Дочка Ламеха. 30. Мати Аве-
салома. 32. Особа, яка діє на правах консула.

В світі розтління, неправди і зла
Ніжна лебідка прекрасна жила.

І дав їй Господь два білих крила,
Щоби летіти у небо могла.

Два віри крила над світом мене підняли,
Два віри крила спасіння душі принесли.

І яка б не була на землі цій краса,
Я вже не вернусь — мене віра несе в небеса. 

Біла лебідка — у вишині,
Радість у серці, мир у душі.

Все далі та далі від болю землі
Крила могутні птаху несли.

Та раптом в польоті вона знемогла,
І стали слабкими два білих крила.

Замовкла молитва і радісний спів —
І падала птаха, а ворог радів.

З гріхами, з вітрами нерівний двобій.
І скрикнула птаха: «О Господи мій,
Ісусе мій, Спасе, ти крила зміцни,
Аби над землею піднятись мені». 

Два віри крила дарував нам Ісус дорогий,
Два віри крила несуть нас у край пресвятий.

А як на шляху стане віра слабка,
Ти не забудь — Божа зміцнить рука.

Христа Ісуса увінчали терном, 
Зневажили за милість й доброту. 

Над Господом бичі сичали ревно — 
І рвали плоть, і рвали плоть святу.
За тебе Він, за тебе, друже мій,

Пішов на хрест, на невимовні муки.
Тобі протягує у круговерті днів
Свої пробиті на Голгофі руки.

Ти знаєш все, ти розумієш все —
Біжи до рук простягнутих месії,

Бо день, що йде, суди Землі несе —
Він забере і милості, й надії.

Ти знаєш все, ти розумієш все.
Вхопись за руки зранені Христові.

Ще милість є, ще милосердя є,
Ще ллється світло Божої любові.
Ісус терпів: ні докору, ні крику. 

Ніс хрест важкий, щоб розп’яли на нім. 
І Він молився, Сущий з первовіку: 

— Прости, мій Батьку, їм, прости, Мій Батьку, їм.
Він кров пролив на тім страшнім хрестові, 

Став жертвою, став хлібом для святих, 
Воскрес й вознісся в небеса любові, —

Збере і нас, збере і нас на них.

Заходить там, на видноколі, сонце.
Останній промінь заховавсь в імлі.
Сьогодні, любе сонце, ти заходиш,

А хтось ще в гніві на оцій землі.
Так хочеться останній світлий промінь

Рукою зупинити: «О, постій, 
Не поспішай ти у свої оселі,

Допоки не минеться гнів людський».
А людям я не можу не сказати:

«Не поспішайте в гніві до спання,
Бо завтрашній чудесний світлий ранок 

Утратите навіки навмання… 
І не соромтесь прощення просити,

Хоч, може, ви й не винні. Все ж таки
Господь вас бачить із небес одвічних,

І вам у боротьбі додасть снаги! 
Порадьмося із совістю і Богом:

Гнів правди Божої ніколи не творив.
До твого серця нині лине голос:

«Відкинь злобу і непотрібний гнів».

ДВА КРИЛА

ЗА ТЕБЕ ВІН
ПІШОВ НА ХРЕСТ

СОНЦЕ ХАЙ
НЕ ЗАЙДЕ У ГНІВІ

Світлана Паньковець
Переклав з російської 

Василь Мартинюк

Василь Мартинюк

Світлана Паньковець

поезія


