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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

Уже вдруге перечитую кни-
гу Філліпа Янсі «Що дивного в 
благодаті». Вражаюча книга, 
вражаючі думки, нестандарт-
ні,  але навдивовижу логічні, 
неупереджені та біблійні.

Ось одна цитата.
«Державна влада може за-

боронити роботу магазинів і те-
атрів в неділю, але вона не може 
провести богослужіння. Вона 
може заарештувати і покарати 
вбивць ку-клукс-кланівців, але 
не може вилікувати їхню нена-
висть і, тим більше, навчити їх 
любити. Вона може прийняти 
закон, який ускладнює розлу-
чення, але не може змусити чо-
ловіків любити своїх дружин, а 
дружин —  своїх чоловіків. Вона 
може підтримати бідних ма-
теріально, але не може змусити 
багатих проявляти милосердя 
до них і чинити справедливо. 
Вона може запобігти перелюбу, 
але не хіті, злодійству, але не 
жадібності, шахрайству, але не 

гордості. Вона може спонукати 
людину бути добродійною, але 
не святою».

Сьогодні можна чути багато 
претензій людей до влади. Якими 
тільки епітетами не нагороджують 
її! У яких тільки злочинах та гріхах 
не звинувачують її! Коли послу-
хаєш таких критиків, то можна 
зрозуміти, що в України є тільки 
один вихід — поміняти злочинну 
владу на хорошу, яка б прийма-
ла хороші закони. Але це утопія. 
Проблема не у владі. Проблема 
— у простих людях. Доки грома-
дянське суспільство не досягне 
прогресу в духовно-моральних 
питаннях, доки кожен окремо 
взятий громадянин внутрішньо 
не змінить себе та свого став-
лення до негативних тенденцій 
повсякденного життя, ніяка влада 
й ніякі закони не дадуть бажаного 
ефекту.

Два роки тому широкого роз-
голосу набула ліквідація Націо-
нальної експертної комісії України 

з питань захисту суспільної мо-
ралі. Багато християн стали тоді 
на її захист. Але Верховна Рада 
все-таки проголосувала за при-
пинення її діяльності. Звичайно, 
ця структура робила добру спра-
ву, і рішення депутатів вважаю 
помилкою. Але, з іншого боку, 
комісія — не панацея від духовних 
хвороб суспільства. Вона була 
невеликим, хоча й потрібним, 
бар’єром перед брудним пото-
ком гріха та його пропаганди. 
Вихід із цього становища один 
— виховання свідомих, мораль-
но чистих громадян суспільства. 
І отут надзвичайно важливою є 
позиція християн. Саме вони по-
винні стати взірцем святого, чи-
стого життя. Саме вони повинні 
показати, що основною мотива-
цією хорошої поведінки є не сліпе 
дотримання хороших державних 
законів, а внутрішньо-духовна 
чистота серця та почуттів. Чи-
стота, що набувається внаслідок 
потужних змін, які Біблія називає 

народженням згори. 
Тому, вважаю, ліквідація 

Комісії з питань захисту суспіль-
ної моралі не така вже й страш-
на. Бо її функції бездоганно мо-
жуть виконувати свідомі, духовно 
відроджені християни, які є сіллю 
та світлом для світу. Саме вони 

повинні стати захисниками мо-
ралі, показуючи людям святе та 
побожне життя. У родині, у школі, 
на роботі, на вулиці. Питання тіль-
ки в тому, чи ми виконуємо цю 
роботу. Чи виконуємо покладене 
на нас Богом завдання. 

Юрій ВАВРИНЮК

«Тільки живіть згідно з Хри-
стовою Євангелією...» Під та-

ким гаслом 24 грудня 2016 
року в приміщенні молитов-

ного будинку церкви християн 
віри євангельської смт Торчин 
відбулася річна звітна пресві-
терська конференція Волинсь-
кого об’єднання церков ХВЄ. 
Служителі з понад 200 цер-
ков зібралися, щоб вислухати 
звіти керівників об’єднання. 
На конференцію були запро-
шені старший єпископ Церкви 
ХВЄ України Михайло Паноч-
ко, його заступник єпископ 
Віктор Боришкевич, заступни-
ки єпископа церков Львівсь-
кої області пресвітери Воло-
димир Бурда та Павло Кожа. 
Після вітальних промов гостей 
присутні вислухали звіти єпи-
скопа Михайла Близнюка, го-
лови ревізійної комісії Петра 

Янюка, скарбника об’єднання 
Миколи Лотоцького та заступ-
ника директора місії «Голос 
надії» Віталія Онищука. Слу-
жителі об’єднання згідно зі 
звітами оцінили роботу його 
керівництва на «добре». 

Старший єпископ Михайло 
Паночко висловив кілька пропо-
зицій пресвітерам волинських 
церков, а саме: у разі вилучення 
когось із церкви, подавати єпи-
скопу протокол з рішенням про 
вилучення із зазначенням його 
причин;

звертати особливу увагу в 
церквах на працю з дітьми й мо-
лоддю; 

11 червня відзначити День 
братства, у який молитися за 

служителів Церкви ХВЄ України й 
зробити збір для її потреб; не до-
зволяти в церквах говорити нега-
тивно про будь-кого із служителів, 
якщо немає 2-х чи 3-х свідків його 
вини. 

Старші служителі подякували 
Володимиру Коту, Павлу Копцю 
та Кирилу Гламазді, які у 2016 році 
склали свої повноваження пре-
світерів, і подарували їм пам’ятні 
Біблії. А також благословили 17 
братів на пресвітерське служіння.

На звітній конференції про-
звучали три проповіді, які виго-
лосили служителі Віктор Бориш-
кевич, Павло Кожа та Михайло 
Паночко.

МІСІОНЕРСЬКА 
ПОШТА

ДИВОВИЖНА 
ІСТОРІЯ
ОДНІЄЇ СІМ`ЇБагато що змінилося за 

останні два роки. Люди 
часто в розмові вживають 
вираз «до війни і тепер».

«Від Божого не можна 
відмовлятися!»

Кожен християнин має 
шукати правду, навіть 
ризикуючи власним 
благополуччям

ЯН ГУС: «НЕ 
ЗРЕЧУСЯ!»
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Єпископ Віктор Боришке-
вич говорив про потребу ду-
ховної висоти в житті й служінні 
християнина, якої вимагає Сам 
Бог. Він згадав слова єпископа, 
свого попередника на служін-
ні, який казав, що Бог прощає 
простим людям дуже багато, 
але зі служителями поводить-

ся по-іншому, наприклад, на 
провину Мойсея відреагував 
відразу й покарав його. Не по-
трібно надіятися, що раптом 
Господь нас удосконалить, 
треба методично працювати 
над собою, не втрачаючи надії 
на результат. «Усі хороші дере-
ва ростуть повільно», — наго-

лосив єпископ.   
Заступник старшого пре-

світера Львівщини Павло Кожа 
у своїй проповіді наголошував 
на вірності: вірності в слові, у 
сім’ї, у служінні. «Будь вірний 
до смерті, і Я тобі дам вінця 
життя!»

Старший єпископ Михайло 
Паночко за основу своєї про-
повіді взяв текст із Припові-
стей Соломонових: «Дай Мені, 
сину, своє серце, і очі твої хай 
кохають дороги Мої» (23:26). 
Зокрема він зауважив, що 
Біблія від початку до кінця зі 
всіх сторін висвітлює важливу 
тему серця. Серце людини — 
це її духовна сутність, дана са-
мим Творцем. Ця духовна суть 
людини наділена безсмертям. 
Ісус Христос часто поперед-
жав, що чекає людину у віч-
ності: одні засядуть в царстві, 
а другі будуть вкинені до зов-
нішньої темряви, де буде плач 

і скрегіт зубів (див. Мт.22:13). 
Дві вічності свідчитимуть про 
те, кому належало серце лю-
дини, коли вона перебувала 
на землі. Михайло Паночко на-
голосив, що служителі повин-
ні дбати про своє серце, про 
свою душу, а також і за душі 
членів церкви. Як і написано 
в Приповістях (4:23): «Більше 
всього, що стережеться, сте-
режи своє серце, бо з нього 
походить життя». Потрібно бе-
регтися від гордості, від жор-
стокості, від бундючності й са-
моправедності, від лукавства. 
Михайло Паночко наголосив на 
важливості для служителя бути 
богобійним, мати  страх Го-
сподній. Саме страх Господній 
віддаляє від зла, дає мудрість, 
породжує доброту, милосер-
дя, веде до життя.  Служитель 
Божий має бути смиренним.  
Як сказав цар Давид: «Серцем 
зламаним та упокореним Ти не 

погордуєш, Боже». Служитель 
з таким серцем вдячний за 
все, він буде усім задоволеним 
і не покине церкву, шукаючи 
статусу біженця. 

Старший єпископ застеріг 
служителів бути обережними 
з викликами сьогодення. Те-
перішній час пропонує людям 
свободу, секуляризацію та лі-
бералізацію, зваблюючи лю-
дей до егоїзму, безбожництва 
та потурання гріху. Тож хай 
кожен слуга Божий нахилить 
своє серце до Слова, до рев-
ної молитви, до добрих діл, до 
правди, до святості, до брат-
ства. 

Єпископ Михайло Паночко 
закликав служителів постійно 
читати Біблію, читати допом-
іжну літературу, щоб завжди 
мали, що сказати членам 
церкви й усім, хто чекатиме від 
них слова.

Василь МАРТИНЮК

Протягом 2017-го року в 
Україні триватиме безперерв-
ний цілорічний марафон посту 
і молитви під назвою «Преоб-
раження України». Євангельські 
протестантські церкви та релігій-
ні організації всієї України об’єд-
нуються для молитви за свою 
державу.

Цілі Всеукраїнського моли-
товного марафону: реформація 
сердець українців, реформація 
Церкви України, реформація су-
спільства і країни. У Біблії ми зна-
ходимо чимало інструкцій щодо 
преображення суспільства, і 
одним із найпотужніших інстру-
ментів, які Господь дав для цього 
Церкві, є молитва. «І шукав Я між 
ними чоловіка, що поставив би 
загороду, і став би в виломі пе-
ред Моїм обличчям за цей Край, 
щоб Я не знищив його, та Я не 
знайшов!» (Єз.22:30).

22 січня естафету від До-
нецької області прийняла Іва-
но-Франківська область. У кіно-
концертному залі «Арена-центр» 
за сприяння Івано-Франківської 
ОДА відбувся урочистий початок 
тижня молитовної варти прикар-
патських євангельських проте-
стантських церков.

Зі словами звернень духов-
них очільників, голови обласно-
го оргкомітету та координатора 
молитовного напрямку області, 
з пісенним супроводом христи-
янських виконавців пролунали 
перші молитви марафону.

«За що моляться про-
тестанти України та Іва-
но-Франківщини? Три 

фундаментальні напрям-
ки: реформація сердець 
українців, реформація церк-
ви України та реформація 
суспільства і держави. За 
спрагу за Богом, за біблій-
ними цінностями в житті 
кожного українця. За ре-
формацію сердець україн-
ців за образом та подобою 
Божою. За повернення пер-
шої любові до Господа у всіх 
християнських церквах дер-
жави», — йдеться у повідом-
ленні організаторів марафону.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІ-
ЗАЦІЯ МОЛИТОВНОГО МА-
РАФОНУ

У кожній області мара-
фон посту та молитви розпо-
чинається в неділю о 18:00 з 
міжцерковного молитовного 
служіння і закінчується наступ-
ної неділі о 20:00 загальним 
молитовним служінням.

У кожній добі 11 молитовних 

варт по дві години кожна та одне 
загальне молитовне служіння 
(яке проходить кожного дня в 
вечірній час з 18:00 до 20:00), 
теж дві години. Всього 24 годи-
ни.

У кожній молитовній варті бе-
руть участь мінімум п’ять заступ-
ників (один із них — відповідаль-
ний за варту лідер).

ЯК КОЖЕН ІЗ НАС МОЖЕ 
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У МАРАФОНІ?

Повідомити пастора чи мо-
литовного координатора в своїй 
церкві про бажання взяти участь 
у молитовному марафоні та за-
писатися на конкретні молитовні 
варти.

Прийти за 10 хвилин до при-
значеного часу для спільної мо-
литви з попередньою молитов-
ною вартою.

Разом зі своєю церквою взя-
ти піст (мінімум одну добу).

Брати участь у щоденних за-
гальних молитовних служіннях.

НА 1 СІЧНЯ 2017 РОКУ
Церков – 210, 
у них членів – 19890.

Кількість пасторів рукопокладених – 230.
Кількість дияконів рукопокладених – 426.
Кількість благовісників – 37.

Кількість Церков, які:
   а) мають власні молитовні будинки – 173; 
   б) будують молитовні будинки – 20;
   в) не мають власних молитовних будинків – 16.

Кількість хорів – 145; музичних груп – 91; оркестрів – 17;
диригентів 307.
Кількість Недільних шкіл: 145.
З них:  а) при церкві – 140;  б) поза церквою – 5.
Кількість учнів в НШ – 7606; кількість учителів у НШ – 816.
Кількість молоді в церквах – 5220;
кількість керівників молоді  – 120.

Кількість місіонерів, направлених церквами,
які працюють  – 65 чол.
Доброчинні обіди (кількість людей) – 39 070. 
Кількість притулків для дітей-сиріт – 3, у них вихованців – 35 чол. 
Кількість притулків для людей похилого віку – 3,
у них перебуває – 51 чол.
Кількість реабілітаційних центрів для дорослих – 17,
у них перебуває – 140 чол.
Служіння в тюрмах - 4.

ТІЛЬКИ ЖИВІТЬ ЗГІДНО
З ХРИСТОВОЮ ЄВАНГЕЛІЄЮ

МОЛИТОВНИЙ
МАРАФОН ТРИВАЄ

Початок на стор.1

конференція

НОВИНИ

СТАТИСТИКА
ВОЛИНСЬКОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ ЦХВЄ

22 cічня  в церкві с. Ярівка Горохівського району від-
булося рукопокладення  на  пресвітерське служіння Пруса 
Олександра Євгенійовича та на  дияконське – Тохора Ва-
силя Олександровича, а в церкві с. Пустомити Горохівсь-
кого району – рукопокладення  на  дияконське служіння брата 
Іщука Романа Анатолійовича.  Рукопокладення звершили 
єпископ Близнюк М. І., заступник єпископа   член обласної 
пресвітерської ради Вакуліч М. П.

новини церков хвє волині
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Ми з чоловіком молимося, щоб 
Бог міг використовувати нас — і 

ми були інструментом у Його руці. 
І часто ми є свідками Божої слави. 

Бог благословляє євангелізаційне 
служіння на базарі в смт Славську, 
яке відбувається щоп’ятниці. Люди 
цікавляться християнською літера-
турою, беруть дитячі Біблії своїм 
дітям. Ми співаємо християнські 
пісні, і я вірю, що вони торкаються 
людських сердець. Гучним голосом 
Ігор проповідує Слово Боже, і люди, 
киваючи головами, підтверджують 
правдивість проповіді Євангелії. 
Також щочетверга в місті Сколе 
проводиться євангелізація на ба-
зарі. Ми роздаємо газети «Вірую» і 
свідчимо людям про Бога. За одну 
євангелізацію роздається більше 
сотні християнських газет та чима-
ло іншої християнської літератури. 

Хочеться служити для Господа 
тими талантами, які Бог нам по-
дарував. Великою радістю є мож-

ливість нагодувати голодних. Ми 
з чоловіком проживаємо в домі 
молитви й стараємося людей, які 
приходять уперше на зібрання, за-
прошувати на вечерю, щоб більше 
з ними поспілкуватися. 

Також багато їздимо в навко-
лишні села, де заходимо з хати в 
хату, спілкуючись із людьми й моля-
чись за них.

Ігор та Галина ХОМИЧ, 
Львівська обл.

Багато що змінилося за останні два роки. Люди на Луганщині ча-
сто в розмові вживають вираз «до війни і тепер». Я періодично відві-
дував Алчевськ, підтримуючи місцеву церкву. Тепер вся моя сім’я 
повернулася в Алчевськ, діти пішли в школу. Життя повертається в 
своє русло, хоча економічне становище внаслідок війни дуже складне. 
Важко перетинати лінію розмежування. Наприклад, коли переїжджа-
ли, через велику чергу на блокпосту довелося з дітьми ночувати прямо 
на ньому: чули, як за кілька кілометрів йде перестрілка, рвуться сна-
ряди, бачили заграву. Але найголовніше, що ми бачили до цього часу 
Божу допомогу в своєму житті й віримо, що й далі Бог буде вести нас 
по життю…

В Алчевську ситуація дуже невизначена, ніхто з упевненістю не 
може сказати, що буде завтра. Тому ми в міру можливості намагає-
мося виконувати служіння. Тепер гостро стоїть потреба придбання бу-
динку під дім молитви. Просимо молитися за нас і за місцеву церкву. 

Андрій та Ірина КИЗЛЮК, Луганська обл.

Мир вам! Вітання з Криму! 
Ми продовжуємо, як і раніше, 
жити й працювати тут. Звичай-
но, це вже не ті часи, які були 
раніше...

Щодо Бахчисараю, то в 
домі молитви, який свого часу 
вдалося придбати та облашту-
вати, де останніми роками ак-
тивно функціонували чоловічий 
і жіночий центри реабілітації, 
росла церква, — тепер не все 

просто… На сьогодні зібрання 
в ньому проводити не можна... 
Зрозуміло, що нічого не відбу-
вається просто так, нічого не 
відбувається без Божого до-
зволу, молимося за Церкву, 
підтримуємо віруючих, щоб не 
сумували, молимося за владу і, 
наскільки це можливо, пропові-
дуємо Євангелію.

Ми в Севастополі також пе-
реживаємо особливий час, не-

простий час. У зв’язку з усім, що 
сталося, кілька сімей виїхали з 
Криму в Україну, дві сім’ї виїха-
ли для служіння в Хорватію, на 
Балкани, де наша місія розпо-
чинає служіння... І це люди, які 
були ключовими в служінні. Ми, 
з одного боку, і радіємо, що 
можемо піднімати працівників і 
відпускати їх, але, разом з тим, 
для нас це не просто, оскільки 
доводиться заново будувати 
кістяк церкви. Дякуючи Богові, 
приходять нові люди, церква не 
зменшується, а зростає…

Останні рік-два я менше 
виїжджаю з Криму, оскільки це 
стало не так просто — транс-
порту, на якому можна було б 
виїхати в Україну, немає, потя-
ги не ходять, тільки до кордо-
ну можна доїхати, там далі по-
трібно пройти пішки кілометри 
чотири, а там знову сідати на 
якийсь транспорт, щоб діста-
тися до найближчої залізничної 
станції...

Дякуємо за підтримку нашої 
сім’ї й служіння, яке Бог ще дає 
виконувати. Бажаємо рясних 
Божих благословень!

Павло ФЕДОРУК

У повсякденному житті ми намагаємося свідчити багатьом лю-
дям в особистій бесіді, коли йдемо на ринок, до магазину або коли 
чекаємо транспорт на зупинці. Так маємо можливість розказати 
великій кількості людей про Христа. Останнім часом приділяємо 
увагу налагодженню й підтриманню особистих стосунків із сім’ями. 
Вислуховуючи їхні розповіді про життєві труднощі, ми маємо змогу 
допомогти їм знайти вихід в Ісусі Христі. Інколи люди приходять до 
нас додому, і ми спілкуємося від двох до п’яти годин.  Як і раніше, 
проводимо недільні зібрання та домашні групи щосереди, а також 
підтримуємо церкву в с. Новолабунь.

Сергій і Тетяна РОЖКО, Хмельницька обл.

ГУЧНИМ ГОЛОСОМ

ДО ВІЙНИ І ТЕПЕРКРИМ: ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ

ОСОБИСТІ СТОСУНКИ

місіонерська пошта

ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ ЦХВЄУ ПРОВЕЛИ ВИЇЗНУ ЗУСТРІЧ ІЗ 
ПРАВЛІННЯМ РЦ ХВЄ У БІЛОРУСІ

З 10 по 12 січня 2017 р. 
у  м. Мінську (Білорусь) на 
базі церкви християн віри 

євангельської «Благодать» 
відбулася виїзна зустріч 
членів Правління двох бра-

терств — українського на 
чолі із старшим єпископом 
Михайлом Паночком та  
російського на чолі із на-
чальствуючим єпископом 
Едуардом Грабовенком. 
Там же пройшло черго-
ве засідання Міжнародної 
Асамблеї ХВЄ.

«Під час зустрічі правлінь 
ми поінформували російських 
братів про життя і діяльність 
братерства ХВЄ в Україні, 
про наші плани та реалізацію 
проектів R500 і «400 церков 
за п’ять років». Це є свідчен-
ня свободи, яку ми сьогодні 
маємо для проповіді Єван-
гелії», — розповів Михайло 
Паночко. За його словами,  

це була перша така зустріч 
від початку інформаційної вій-
ни між нашими державами.

«Російські брати розпові-
ли про духовну атмосферу у 
своїй країні, на жаль, вони не 
можуть  похвалитись такою ж 
свободою, однак церква Хри-
стова живе і розвивається», 
— зазначив старший єпископ.

Наступного дня на базі 
церкви «Благодать» відбулося 
засідання МАЦХВЄ (учасни-
ками якого від України були 
Михайло Паночко та Микола 
Синюк). Питання, яке розгля-
дали, — напружена ситуація, 
що виникла у російській церк-
ві між керівництвом РЦ ХВЄ 
і служителями в Іркутській 

області, де без погодження 
братерства було  зареєстро-
вано релігійну організацію 
ХВЄ «Союз Неємія» під керів-
ництвом єпископа Анатолія 
Боярчука. Членам Міжнарод-
ної Асамблеї вдалося досягти 
успіху в переговорах: обидві 
сторони погодилися вилучити 
з протоколів засідань прав-
ління фрази про недовіру 
один одному. Організація 
«Союз Неємія» увійде у підпо-
рядкування РЦ ХВЄ, яку очо-
лює Едуард Грабовенко.

Як відзначив Михайло 
Паночко, загалом зустріч 
пройшла у дружній, братній 
атмосфері.

chve.org.ua 



4 ГОЛОС НАДІЇ №1 січень 2017

1. Сім тисяч дітей Сумської області отримали в подарунок Новий За-
повіт. Місіонери з Буриня, Глухова й Кролевця добре потрудилися.

2. Це майбутні офіцери армії. Тепер вони знають, що новий день 
треба починати з молитви й читання Біблії (Олександр Курченко).

7. Зустріч місіонерів у Івано-Франківську.

9. Дитячий зимовий табір у Смілі та Золотоноші Черкаської 
області (Юрій Бараш, 13.01.2017 р.).

3. У Бердянську Запорізької області запросили 590 дітей у будинок культури, щоб розповісти про на-
родження Ісуса Христа. Діти отримали журнал «Нове Життя» і солодощі (Жанна Полева).

4. Такою командою ми в м. Приморську За-
порізької області співали людям різдвяні пісні 
(Юрій Яковчук, 7.01.2017 р.)

5. Різдвяний табір для молоді та підлітків Кар-
пат та Донеччини при церкві м. Сколе. Діти-сироти 
та інваліди радіють Різдву (Петро Височанський, 
30.12.2016 р.).

10. Свято дитячої творчості «Прихований скарб», присвячений Різдву. Марій Ел (Юрій Лев-
чик, 30.12.2016 р.).

місіонерський калейдоскоп

6. Дітям школи смт Більмак (Куйбишеве) Запорізької області показали лялькову виставу про Різдво Христове та сценку про сироту. Усі діти отримали журнали «Нове 
Життя» і солодощі (Жанна Полева, 18.01.2017 р.).

8. Дітям у школі м. Приморськ Запорізької області також показали лялькову виставу про Різдво, сценку 
про сироту та подарували солодощі (Жанна Полева, 12.01.2017 р.). 



ГОЛОС НАДІЇ№1 січень 2017 5

Я часто відвідую різні 
служіння, спілкуюся з ба-
гатьма людьми. І ось якось, 
це було десь у жовтні, я приї-
хав в одну церкву. День був 
дощовий, а погода настільки 
неприємна, що мені навіть їха-
ти не хотілося. Але я пообіцяв 
відвідати ту церкву, і змуше-
ний був подолати десь близь-
ко 400 км, щоб потрапити на 
зібрання. Дорога була дуже 
поганою, тому приїхав трохи 
пізніше, ніж ми домовлялися. 
Мав приїхати на годину рані-
ше, щоб вирішити деякі цер-
ковні питання, а прибув за 40 
хвилин до початку служіння. 
Коли я вийшов з машини, до 
мене підійшла одна сестра й 
сказала, що хоче зі мною по-
бесідувати. Я вже спізнював-
ся в братську, тому сказав, 
що зможу вислухати її після 
зібрання.

У братській ми так і не прийш-
ли до згоди, тому вирішили про-
довжити бесіду після зібрання. 
Зібрання було хорошим: молили-
ся за зцілення. Багато людей ви-
ходило до переду, ніби очікували, 
що нова людина віддасть їм усе 
за раз, тому зібрання затягнулося, 
потім була розмова в братській, 
вечеря. Я вже думав, що та жінка 
пішла додому, не дочекавшись 
мене. Але ні — вона чекала мене.

Чесно зізнаюся, що я не дуже 
тішився тим, що мені доведеться 

ще з кимось розмовляти. Я вже 
віддав усе, що міг, був спусто-
шений внутрішньо. Та все ж по-
годився її вислухати. Сів біля цієї 
жінки, і вона раптом стала плака-
ти. Я ж терпеливо чекав, що вона 
мені розповість. Виплакавшись, 
жінка розпочала свою розповідь: 
«Ну чому в нас так? Я дружина 
диякона, у нас дев’ятеро дітей. І 
цей рік видався для нас особливо 
складним. Не знаю чому, але ми 
стикнулися з безліччю проблем. У 
нас є теплиці, і ми від цього жи-
вемо. Ми спеціалісти в цій справі. 
Але в цьому році в нас все пропа-
ло, навіть собі не було що спроб-
увати, не кажучи вже про продаж. 
У нас також була свиноматка, і ми 
підробляли, продаючи поросят. І, 
на щастя, цього року вона приве-
ла їх багато. Прибутку з них було 
б достатньо, щоб прожити певний 
час. Та в один день вони всі — і 
свиноматка, і поросята — пропа-
ли. Навіть дорізати не змогли, щоб 
хоч трохи на їжу лишилося, бо всі 
були неживі. Мало того, син цього 
року отримав права, і вже міг сам 
їздити на співанки, бо співав у хорі 
й групі. І одного разу, їдучи своїм 
старим пасатом, він не пропустив 
якусь круту машину і вдарив її». 
Я кажу: «То ж страховка покриє». 
— «Ну, так, — відповіла жінка, — 
але вони знайшли нашу адресу й 
стали вимагати грошей, а потім 
включили якийсь там «щотчик» і 
кажуть, що ми винні їм уже велику 
суму. А недавно стали погрожу-
вати, що якщо ще трохи зволіка-
тимемо, то наші «щенята» (так на-
звали дітей) почнуть пропадати!» 
А ще ранньою весною поїхали з 
дому на похорон до родичів усією 
сім’єю. Коли нас не було вдома, 
почалися заморозки, котел по-
гас — і вся опалювальна система 
зіпсувалася. Уже жовтень, а ми не 
уявляємо, за що нам її відремон-
тувати. Тому й мерзнемо. Ще й 
син з костюма виріс. Просить но-
вий, а за що його купити! Чоловік 

аж зігнувся, — продовжує жінка, 
— він і в міліцію боїться заявити 
через страх перед розплатою. Ми 
вже не знаємо, що робити. Зараз 
прийду додому, а ті «щотчики» 
приїдуть і будуть під вікнами сиг-
налити до півночі. І наш дім буде, 
як придавлений чимось…»

У такі миті я навіть шкодую, 
що став пастором, тому що не 
має людина слів, щоб дати якусь 
мудру відповідь у такій ситуації. 
«Утішайся Господом, — зміг лише 
сказати, — і Він виконає твого 
серця бажання!» Вона запитала: 
«А як це зробити?» Я розповів їй 
одне свідчення, яке недавно по-
чув, і ця жінка якось дивно посміх-
нулася у відповідь. Від цієї усміш-
ки як зіщулився. Хто його знає, що 
вона могла б значити. Я не раз чув 
із уст людей слова: «А ти тільки 
знаєш: вір і молися — і все буде…» 
Але вона нічого не відповіла мені, 
ми просто разом помолилися, я 
пообіцяв, що молитимуся в дорозі 
(тим більше, що мене ще чекало 
чотири години дороги додому). 
Так ми розійшлися.

У листопаді я знову приїхав у 
цю церкву. Це була вже неділя, 
ранок. Я приїхав зарання, десь за 
хвилин 40. І раптом ця жінка під-
ходить до мене й каже: «Я запро-
шую вас сьогодні до нас на обід». 
Я став відмовлятися, пояснювати, 
що в мене три зібрання, і я не 
маю часу, щоб їхати до когось у 
дім. Найбільше, що я можу встиг-
нути, то десь бутерброд перехо-
пити в церкві. Але вона не хотіла 
приймати жодних аргументів, 
кажучи: «Від Божого не можна 
відмовлятися!» Підійшов пастор і, 
почувши нашу суперечку, сказав: 
«Не відмовляйтеся, бо все одно її 
не переспорите!» Я й погодився.

І ось вона розповіла мені, що 
трапилося з ними далі: «Коли ви 
сказали мені втішатися Господом, 
у мені щось трапилося — з’явила-
ся віра, — і жінка зробила перший 
богословський висновок. — А віра 

— це коли ще нічого немає, але 
ти сприймаєш так, наче в тебе 
це вже є. Ви зауважили, — каже 
вона, — що я навіть посміхнулася 
(а я тоді зовсім неправильно зро-
зумів цю посмішку). Коли приїхала 
додому, стала казати чоловікові, 
що треба Господом втішатися — і 
Він бажання серця виконає, то й 
чоловік теж уперше за тривалий 
час посміхнувся — відчув у собі 
силу вірити. І тоді я зрозуміла: 
віра передається. Ми підняли ді-
тей і сказали: «Будемо молити-
ся, бо є Господь!» Діти одразу ж 
запитали: «А що, учора Його не 
було?» — але все ж стали моли-
тися. І того дня вперше за увесь 
час «щотчики» не приїжджали, а 
може, ми їх не чули за молитвою. 
Через деякий час я зрозуміла, що 
відтоді вже більше не хвилююся, 
на душі спокійно, хоча нічого ніби 
в житті й не змінилося».  

І ось третій богословський 
висновок: люди, які мають віру, — 
мають спокій у душі. Ця жінка не 
бачила ніяких змін, не знала, яким 
чином вони прийдуть, але була 
переконана, що Бог знає. «Мене 
цікавило лице одне, — продовжу-
вала вона, — що Бог придумав і 
як же Він усе це вирішить? А що 
вирішить — сумніву не було. Зно-
ву радість повернулася в наш дім, 
бо де віра — там і радість.

І ось однієї неділі нашу церкву 
відвідала група іноземців. Вони 
не розмовляли російською, тому 
сиділи групою і спілкувалися з 
людьми через перекладача, — 
згадує жінка. — Я звернула увагу 
на одного дідуся. Такий небри-
тий, у білих штанах, ще й дивно 
якось молився, повторюючи одні 
й ті ж слова. Але раптом під час 
молитви цей дідусь піднявся й пі-
шов прямо до мене…»

Хочу сказати, що жінки дуже 
люблять, коли на них звертають 
увагу. І бувають іноді такі примітні 
жінки, на яких не можна не звер-
нути уваги. Насправді ж ця жінка 

була досить проста й непримітна. 
Але часто люди, які є непримітні 
серед людей, бувають помічені 
Богом. Хоча я не засуджую й тих, 
яких усі помічають, їх Бог також 
бачить та чує.

«І ось цей дідусь, — каже жін-
ка, — підходить до мене, дістає 
конверт, простягає і через пе-
рекладача промовляє: «Бог ска-
зав мені дати це вам». Я стала 
відмовлятися, але він наполягав: 
«Від Божого не можна відмовля-
тися!» (Тоді вже я посміхнувся, 
бо зрозумів, звідки походить та 
фраза, яку вона мені повторюва-
ла, запрошуючи у свій дім). І цей 
чоловік сказав: «Я не багата лю-
дина, але Бог допоміг мені зібра-
ти цю суму. Це вам від Господа, 
бо я дуже добре знаю Його». Я 
взяла цей конверт, не розкри-
ваючи. Коли вдома розкрила, то 
була дуже здивована. Цих гро-
шей вистачило й на опалення, 
і на одяг, і дім підремонтували, і 
двір обладнали, і огорожу нову 
зробили. Вистачило навіть на 
настінний двоконтурний газовий 
котел, який тоді лише багаті люди 
собі могли дозволити». І жінка ро-
бить четвертий висновок: «Ті, хто 
має віру, випереджують тих, хто 
втратив віру або ж узагалі не мав 
її. Господь дав нам усе, чого ми 
потребували, і навіть більше, бо 
ми втішалися Ним. І тепер цей 
вірш стане моїм життєвим кредо 
до кінця життя. Я буду вчити цьо-
му дітей, онуків, тому що Господь 
виконує бажання серця тих, хто 
втішається Ним».

Тому утішайтеся Господом! 
Можливо, ви ніколи не ставили 
Господа на чолі свого життя, то 
зробить це сьогодні. Хай Бог ста-
не центром вашого життя і єди-
ною його втіхою. «Утішайтеся Го-
сподом — і Він виконає бажання 
вашого серця!»

Сергій ЦВОР
(єпископ Церков

ХВЄ Білорусі)

ДИВОВИЖНА ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ СІМ`Ї
свідчення

Деякі обставини наштовхну-
ли мене на роздуми. Роблячи 
певну працю в церквах, ми інко-
ли сильно зосереджуємося на 
кількості служінь, а не на їхній 
якості. Церква повинна охоплю-
вати своєю діяльністю всі мож-
ливі сфери в суспільстві, впли-
вати на них, це її місія на землі 
— поширювати Царство Боже, 
бути сіллю. Якщо ми визнаємо, 
що місія Церкви — це місія Бога,  
тоді запитаймо себе: як Бог хоче, 
щоб ми ставилися до організації 
праці в цій місії? Часто бачу лю-
дей, які так сильно надіються на 
певний свій досвід і знання, що 
часто забувають про організа-
ційну грамотність. І виходить так, 
що щось робиться в останню 
хвилину або взагалі не спланова-
но, або не досить якісно, або без 
командної єдності… Ми заспо-
коюємо себе тим, що ми — «ду-
ховні», але не думаємо про те, 
як саме Бог оцінює нашу врешті 

зроблену працю, проте з легко-
важним підходом. Інколи ми на-
віть дозволяємо собі критикувати 
й звинувачувати в «недуховності» 
інших людей, церкви, але наш 
підхід до служіння багато гово-
рить про нашу «духовність». Ми 
всі бажаємо результатів, але ціл-
ком віддаються для справи дале-
ко не всі. Одна людина якось ска-
зала мені золоті слова, що нам 
вже пора нарешті позбутися цієї 
шкідливої звички — робити все 
в останню хвилину! Ми не заслу-
жили благодаті, але часто легко-
важно надіємось на неї, на цей 
безцінний подарунок, думаючи, 
що «якось воно буде». Чомусь 
зусилля й жертовність стали для 
багатьох розкішшю. І згодом, 
коли виходить не зовсім так, як 
ми собі уявляли, переживаємо, а 
дехто — навіть ображається че-
рез критику, яка буває яскравим 
мірилом нашої діяльності.

Ці мої спостереження, мож-

ливо, болючі, але, на жаль, прав-
диві.Тому пишу це перш за все 
для себе, щоб не забути, адже 
це важливе для мого майбут-
нього. Так-от, ніщо не може бути 
більш шкідливим і руйнівним для 
самореалізації й розвитку особи-
стості, її корисності суспільству 
та успіху в служінні, як:

1. ВІДСУТНІСТЬ СИСТЕМА-
ТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Інколи я чую, що головне — 
робити, не важливо як, не важ-
ливо коли, головне — щоб було. 
Складається враження, що ре-
зультат зовсім нас не цікавить, 
лише участь, галочка, відгук! Зви-
чайно, бездіяльність — ще гірше, 
але якщо є ціль, має бути й да-
лекоглядне розумне планування!

2. НЕ ВМІННЯ ВИЗНАВАТИ 
СВОЇ ПОМИЛКИ.

Коли ми не хочемо чути прав-
ду про наше відношення до пра-
ці, це означає, що ми не маємо 
наміру удосконалюватися.

3. ВІДСУТНІСТЬ ВІДЧУТТЯ 
ПОВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. 

Часом ми беремося за 
якісь проекти традиційно з 
гарним бажанням і наміром, 
але й традиційно — без 
повного посвячення й відчуття 
повної відповідальності. Від-
повідально — найчастіше зна-
чить якісно й вчасно.

4. УЯВЛЕННЯ ПРО ВЛАС-
НУ «НАДУНІКАЛЬНІСТЬ».

Це коли людині здається, 
що вона одна щось робить, а 
всі інші — взагалі нічого. Або це 
нарікання на те, чому її старання 
ніхто належно не цінує. 

5. СТРАХ ПРОГРЕСУ.
Не раз думаю, що було б, 

якби страх переміг апостола 
Павла, Мартіна Лютера, Дитріха 
Бонхеффера та інших… Чи мали 
б ми сьогодні яскраві приклади 
боротьби? Інколи люди бояться 
всього нового, бояться самих 
себе, коли починають думати 

по-іншому. За істину завжди 
варто боротися, навіть якщо 
спротив має вигляд, як Голіаф.

Це лише мій список, думаю, 
кожен, дивлячись на свій досвід, 
може зробити його більшим.

Олександр КУШНЕРУК,
м. Нововолинськ

В ОСТАННЮ ХВИЛИНУ
роздуми



ГОЛОС НАДІЇ6 №1 січень 2017

Він був спаленний декілька 
століть тому — 6 червня 1415 
року. Кажуть, якась старень-
ка виключно з благочестивих 
спонукань підклала в’язку хми-
зу в багаття, і тоді він вигукнув 
відоме «О, свята простота!» А 
як там було насправді, ми нав-
ряд чи дізнаємося.

Точно відомо, що він був осві-
ченою людиною — деканом філо-
софського факультету Празького 
університету, а пізніше його рек-
тором. І сміливий. Проповідуючи 
у Віфлеємській каплиці, Гус неод-
норазово висловлював позиції, які 
йшли в розріз із офіційною політи-
кою Католицької Церкви.

Гус постійно критикував като-
лицьке священство і Папу, автори-
тет котрого ставив нижче автори-
тету Святого Писання. Кому таке 

сподобається?! Не подобалось 
кліру й те, що цей проповідник 
прагнув змін у правилах причастя, 
що саме по собі може здатися як 
перехід на «непотрібні», другоряд-
ні речі, коли мова йде про прин-
ципи, як от — «лише Писання», 
пізніше сформульований Марті-
ном Лютером, на противагу виду-
маним церковним догмам. Проте 
ці вимоги висувалися з метою 
усунення поділу на священство та 
парафіян.

Не можна брати плату за таїн-
ства й продавати церковні посади. 
Священикові достатньо брати не-
велику плату із заможних людей, 
щоб задовольнити свої першо-
чергові життєві потреби. Не мож-
на сліпо підкорюватися церкві, але 
потрібно думати самим, застосо-
вуючи слова зі Святого Письма: 

«Якщо сліпий поведе сліпого, оби-
два впадуть у яму». Влада, яка по-
рушує заповіді Бога, не може бути 
Ним визнана.

Власністю мають володіти 
лише справедливі. Несправедли-
вий багач — це крадій.

Кожен християнин має шукати 
правду, навіть ризикуючи власним 
благополуччям, спокоєм і життям.

Додамо до списку обурен-
ня індульгенціями й папськими 
буллами. Власне, за радикальні 
погляди на життя, церкву, владу 
— він і був спалений. Радикальні 
погляди каралися радикально! У 
ті часи подібні випадки вважалися 
єрессю, а з нею боролися саме 
так — вогнем.

Чеський фахівець із церковної 
історії Радомир Мали, стверджує, 
що всі 30 тверджень, які Констан-
ський собор пред’явив Гусу як до-
каз його єресі, послідовник Гуса 
Ієронім Празький, який сам був 
спалений менш ніж через рік після 
свого вчителя, знайшов у робо-
тах і листах Гуса — як раз саме в 
тому розумінні, у якому їх тлумачив 
собор. Про це сам Ієронім писав 
своєму другові, і цей лист зберігся.

Тобто вина Яна Гуса була до-
ведена, і надійшла пропозиція 
зректися. До того ж йому про-
понувалася полегшена версія 
зречення: самостійно на вибір 
визначити пункти, від яких він 
може відмовитися. Це було зро-

блено, щоб зберегти йому життя, 
але священик вважав за краще 
померти й сказав ще одну свою 
відому фразу: «Не зречуся!»

Через 100 років після загибелі 
Гуса Мартін Лютер прийшов із 
більш широкою програмою Ре-
формації, що вразила всю Євро-
пу. У цьому контексті й діяльність 
Яна Гуса, і «гуситська револю-
ція» —  це частина європейської 
історії, явище, яке виходить за 
межі маленької Чехії.

Примітно, що  в XX столітті 
папа Іоанн Павло II висловив гли-
бокий жаль із приводу мучени-
цької смерті Гуса й віддав дани-
ну поваги величі його духу. Була 
створена «гуситська комісія», на 
чолі з кардиналом Милославом 
Влком, яка висловила ідею, що 
«треба переписати історію заново 
без емоцій» і «вчення Гуса може 
стати мостом між роз’єднаними 
християнськими церквами».

Але тоді, у XV столітті, майже 
відразу після його смерті, у Чехії 
розгорілися «гуситські війни». Од-
ним із полководців гуситів був Ян 
Жижка, якому припали до душі 
слова Гуса: «Вірний християнине, 
шукай правду, слухай голос прав-
ди, вчися правді, люби правду, 
говори правду, тримайся правди 
й захищай правду до смерті». Це 
про нього Тарас Шевченко напи-
ше в кінці поеми «Єретик»: «Отак 
Гуса ченці осудили, запалили… 

/ Та Божого Слова не спалили, 
/ Не вгадали, що вилетить орел 
із-за хмари / замість гуся і роз-
клює Високу тіару. / Байдуже їм, 
розлетілись, мов тії ворони,/ з 
кровавого того свята. Ченці і ба-
рони / розвернулись у будинках 
і гадки не мають / — бенкетують 
та інколи Te Deum співають. / Все 
зробили… Постривайте! Он над 
головою / старий Жижка з Табо-
рова махнув булавою».

За результатами 20-річно-
го протистояння радикальних і 
менш радикальних гуситів із ка-
толицькою церквою перемогла 
церква.

Свою природу реформатора 
Ян Гус проявив не тільки в про-
повідях із церковної кафедри, але 
і в здатності до реформування 
чеської мови. У результаті його 
старань процес читання і пись-
ма став простішим і ближчим 
до норм усного мовлення. Це, у 
свою чергу, полегшило поширен-
ня грамотності в народі. Через 
його численні літературні праці 
(наприклад, «Про пізнання істин-
ного шляху до спасіння») в чесь-
кій літературі утвердився новий 
тип прози. Крім цього, Гус пере-
клав на чеську мову Біблію, яку 
спалили разом із ним.

У Чехії та Словаччині щорічно 
6 липня по всій країні запалюють 
багаття на спомин про Яна Гуса.

Ірина РОЖКО

ЯН ГУС: «НЕ ЗРЕЧУСЯ!»
R500

історія

У вересні 1853 року неве-
ликий корабель відплив від 
Ліверпульської гавані в Шан-
хай. З-поміж небагатьох паса-
жирів, що пливли в Китай, був 
21-річний місіонер з Англії Хад-
сон Тейлор (Hudson Taylor). Він 
вирушав у незнану країну, яка 
в духовному плані була незора-
ною нивою.

Хадсон Тейлор народився 
в 1832 році в дуже посвяченій 
Богу сім’ї методистів. Ще під час 
пологів його мама прошепотіла 
дивні слова: «Боже, зроби так, 
щоб цей хлопчик служив тобі в 
Китаї…»

У підлітковому віці Хадсон пе-
режив незвичайну зустріч із Бо-
гом, яка радикально змінила його 
життя. Божа присутність настільки 
сильно наповнила його, що він 

довго лежав, простягнувшись на 
підлозі, переживаючи невимов-
не благословення та радість. Там 
Бог поклав йому на серце бажан-
ня їхати в Китай і проповідувати 
про спасіння людям, які на той 
час були найбільш не досягнутими 
Євангелією.

Після того переживання Хад-
сон став щодня ревно молитися 
й готуватися до своєї місії. Після 
закінчення школи він вступив в 
університет, щоб вивчати меди-
цину й китайський мандаринсь-
кий діалект. 

Підпливаючи на кораблі до бе-
регів Китаю, юний Хадсон відчув, 
що його мрії починають збува-
тися. У нього були великі амбіції 
щодо цієї країни, оскільки він щиро 
вірив, що Бог хоче зробити вели-
ке пробудження в Китаї. Але, на 
його велике розчарування, китайці 
не дуже гостинно прийняли його, 
незважаючи на те, що він привіз 
багато медичного обладнання та 
ліків. А в організовану ним церкву 
приходило не більше 20-ти людей.

У 1859 році в Хадсона народи-
лася перша донька, яку назвали 
Грейс. Вона була великою радістю 
та втіхою для сім’ї в той нелег-
кий час у Китаї. Грейс була весе-
лою дівчинкою. Вона розповідала 
сусідам про Ісуса. Але у віці 8 років 
дуже захворіла. Коли Хадсон був 
у місіонерських справах в іншому 

місті, йому терміново передали, 
що донька при смерті. Коли, за-
лишивши все, швидко приїхав до-
дому, то був шокований фізичним 
станом доньки. Вона помирала. 

За словами няні, яка допома-
гала Тейлорам виховувати дітей, 
Хадсон весь день плакав, молив-
ся Богові й просив зцілення. На-
ступного дня, у п’ятницю 23 серп-
ня, уся сім’я Тейлорів зібралася 
біля ліжка Грейс і співала псалми 
хвали. Через деякий час голос 
Хадсона зірвався, він не міг біль-
ше співати. Він вибіг з кімнати й 
довго плакав. Того ж дня ввечері 
Грейс відійшла до Ісуса. 

Через декілька днів після смерті 
доньки Хадсон написав у своєму 
щоденнику: «Моя дорога Грейс, як 
сильно я сумую за тобою. Ти бу-
дила нас щоранку своїм дзвінким 
голосом, і я не можу повірити, що 
вже більше ніколи в житті не зможу 
взяти тебе на руки, подивитися в 
твої очі чи почути твій дитячий сміх. 
Я згадую, як ми гуляли з тобою біля 
нашого дому, і не можу повірити, 
що це більше не повториться…»

Смерть улюбленої доньки 
стала великим потрясінням для 
Хадсона, але він відмовився по-
вернутися в Англію й продовжив 
служити в Китаї. Як лікар, Хадсон 
міг заробляти великі гроші й про-
водити безтурботне життя в Євро-
пі, але він повністю присвятив себе 

Богові та Його покликанню.
Одного разу, читаючи одне з 

послань апостола Павла, місіонер 
вирішив радикально змінити своє 
життя — повністю адаптуватися 
до китайської культури, щоб спа-
сти якомога більше людей. Для 
цього Хадсон відростив тонень-
ку традиційну китайську борідку 
(pigtail), бриє лоб, як це робило 
більшість китайців того часу, і но-
сить традиційний китайський одяг. 
Варто зазначити, що більшість ін-
ших місіонерів критикували його за 
такі дії. І так він працював у Китаї, 
не покладаючи рук. Хадсон ходив 
із міста в місто, від села до села, 
практикуючи медицину. Щоденно 
сотні людей приходили до нього 
на прийом із різними хворобами. 
Допомагаючи своїм пацієнтам, 
Хадсон розповідав їм про Бога й 
роздавав духовну літературу.

У 1861 році місіонер захворів і 
змушений був повернутися в Ан-
глію. Лікуючись, Хадсон перекла-
дав Біблію китайською мовою, а 
також рекрутував нових місіонерів. 
Бачачи пасивність людей щодо 
місії, він казав: «Ми не можемо 
спокійно йти на небеса, коли така 
кількість людей в Китаї ніколи не 
чула про Бога й іде в пекло!»

Повернувшись у Китай, Хадсон 
організував нову Китайську вну-
трішню місію (China Inland Mission). 
У цій місії нікому не була гаранто-

вана зарплата. Усі місіонери мали 
жити лише вірою, а також носити 
китайський національний одяг і 
зачіску. З часом місія Тейлора ста-
ла рости, оскільки все більше й 
більше місіонерів зі США та Англії 
приєднувалося до їхньої команди. 
Вони просувалися вглиб Китаю, 
відкриваючи дедалі більше місіо-
нерських баз, на яких забезпечува-
лися медичні потреби населення й 
проводилися богослужіння.

Хадсон любив казати: «Китай 
не завоюють скромні, тихі місіо-
нери. Щоб спасти Китай, нам 
потрібні радикальні, самовіддані 
люди, які будуть готові померти за 
Христа!» Один відомий англійський 
історик написав якось про цього 
місіонера: «З часів апостола Павла 
наш світ ще не бачив людини, яка 
б мала стільки ревності й бажання 
євангелізувати нові народи».

Хадсон Тэйлор провів 51 рік 
у Китаї. За той час було відкри-
то 125 загальноосвітніх шкіл, 300 
місіонерських баз, рекрутовано 
800 місіонерів із Англії та Аме-
рики й підготовано понад 500 
місцевих служителів. А через ор-
ганізоване ним служіння Китай-
ської внутрішньої місії понад 125 
тисяч людей прийшли до Бога. 
І на день його смерті Китай уже 
вважався найбільш плідним у ду-
ховному плані ґрунтом у світі.

Роман САВОЧКА

ХАДСОН ТЕЙЛОР: ТРАГЕДІЯ ТА УСПІХ 
ЗНАМЕНИТОГО МІСІОНЕРА В КИТАЇ
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ПРИТЧА ПРО 
ВЕСІЛЬНИХ ГОСТЕЙ

Вітаю вас, мої любі друзі! 
Ви, напевно, не раз читаю-
чи біблійні оповідання, зу-
стрічались з таким словом 
як «гідність». Чи задумува-
лись ви, що воно означає? 
Кого називають гідною, до-
стойною людиною?

Тлумачні словники пояс-
нюють це слово так: гідний — 
той, який заслуговує або вар-
тий чого-небудь, той що має 
високі позитивні якості, який 
відповідає вимогам правди, 
достойний.

Ісус часто вживав це сло-
во, навчаючи учнів. В Євангелії 
від Матвія Він говорить про 

те, якщо ми любимо когось з 
рідних більше, ніж Його, якщо 
ми не беремо свого хреста і 
йдемо за Ісусом, то ми недо-
стойні Його. Це означає, якщо 
ми волю когось з близьких чи 
свою ставимо вище за Божу 
волю, то ми недостойні Христа. 

Гідність — це вміння три-
мати себе та свої думки чи-
стими, що допомагає чини-
ти правильно, навіть якщо 
для цього доведеться бо-
ротися з особистими емо-
ціями та переступати че-
рез свої слабкості. Гідність 
— це відчуття власної від-
повідальності за своє життя 

та життя близьких. 
Наше життя є складним. 

В ньому зустрічається усе: 
радість і горе, нагороди та ви-
пробування. Ми стикаємося з 
неправдою, зрадою, ненави-
стю та болем, але від нас за-
лежить: чи гідно ми витримає-
мо ці складні життєві іспити та 
вийдемо з труднощів перемож-
цями, зберігши чисте серце, чи 
зламаємося та втратимо свою 
гідність.

Апостол Павло, звертаю-
чись до коринтян, пише: «До-
стойний не той, хто сам себе 
хвалить, а кого хвалить Го-
сподь». Ми повинні весь час 

думати, як наші вчинки оцінює 
Господь. 

Надмірне почуття власної 
гідності може зробити нас че-
столюбними, тими, які вимага-
ють виняткової уваги до себе, 
ставлять себе вище за інших. 
Ми повинні розуміти, що ми 
самі, враховуючи нашу гріхов-
ну природу, не можемо стати 
гідними, нас такими робить 
Христос. Він — це вершина 
людської гідності, про що не 
раз згадується в Божому Слові: 
«Достойний Ти, Господи, Боже 
наш, прийняти славу, честь і 
силу» (Об. 4:11). Але й ті, «що 
одежі своєї не споганили», 

ходитимуть разом з Христом 
в білій одежі, «бо гідні вони». 
«Переможець зодягнеться в 
білу одежу, а ймення його Я 
не змию із Книги життя і ймен-
ня його визнаю перед Отцем 
Своїм», — обіцяє Він вірним. 

Лише Бог може нас зроби-
ти «гідними Божого Царства» 
тоді, коли ми будемо «гідними 
покликання», про що навчає 
Павло солунян, які терпіли 
утиски і страждали за віру в 
Христа. Але для цього потріб-
но докладати багато зусиль, 
«силкуватись поставити себе 
перед Богом гідним» (2Тим. 
2:15).

Було в одного чоловіка два 
сини. Молодший син попросив 
батька віддати належну йому ча-
стину майна і пішов з дому. Він 
вирушив у далекий край, де вів 
розгульне життя і швидко по-
тратив усі гроші. Крім того, в тім 
краї настав голод, і він опинився 
в цілковитій скруті. Йому довело-
ся найнятись свинарем в одного 
місцевого мешканця. Юнак гото-
вий був їсти стручки, які давали 
свиням, але навіть їх господар не 
давав йому.

Настала мить, коли хлопець 
схаменувся і подумав: «Наймити у 

мого батька мають вдосталь хліба, 
а я тут помираю з голоду! Піду до 
батька і буду в нього за наймита».

Юнак був ще далеко від 
дому, коли батько побачив його. 
Він побіг назустріч синові, кинув-
ся йому на шию і почав цілува-
ти його. Тоді син сказав: «Про-
грішився я, отче, проти неба та 
проти тебе, і недостойний вже 
зватися сином твоїм». А батько 
сказав до рабів своїх: «Принесіть 
негайно найкращу одежу, і зо-
дягніть його, і перстень подайте 
на руку йому, а сандалі на ноги. 
Приведіть теля відгодоване та 

заколіть, —  будемо їсти й радіти. 
Бо цей син мій був мертвий і 
ожив, пропадав — і знайшовся!» 
І почали веселитись вони.

Син поступив негідно, але 
зрозумівши свою помилку, прий-
шов до батька з покаянням. Бать-
ко простив і прийняв свого сина. 
Так буває з кожним із нас. Ми та-
кож багато помиляємось в житті і 
поступаємо недостойно. Але ми 
маємо Батька на небі, до Якого 
можемо прийти і попросити про-
щення. А Він прощає наші гріхи і 
робить нас гідними, достойними у 
Христі Ісусі.

Ісус часто говорив з фари-
сеями та первосвящениками 
притчами. Він розповідав, що 
Царство Небесне подібне до 
царя, який справляв весілля 
своєму синові. І послав він своїх 
рабів покликати тих, хто був за-
прошений на весілля, але вони 
не прийшли. Тоді він посилає ін-
ших знову сказати, щоб прийш-
ли на весілля, тому що обід вже 
готовий. Та вони злегковажили 
і порозходились, хто на поле 
своє, хто на торг. Розгнівав-
шись, цар послав своє військо і 
вигубив їх та спалив їхнє місто. 

Тоді цар знову сказав до 
рабів своїх: «Весілля готове, 
але покликані не були достой-
ні. Тож підіть на роздоріжжя, і 

кого тільки спіткаєте, — кличте 
їх на весілля!»

І пішли раби на роздоріжжя 
та зібрали всіх, кого зустріли — і 
злих, і добрих. І весільна кімната 
наповнилась гістьми.

Ісус навчає нас цією притчею, 
щоб ми були «гідні свого покли-
кання». Він кличе усіх до себе. І 
коли ми приходимо до Нього, то 
повинні чинити Його волю, а не 
легковажити нею. Служити Йому 
всім серцем, всім тим, що Він 
нам дав: своїм життям, своїми 
талантами, своїм майном, щоб 
«поставити себе перед Богом 
гідним, працівником бездоган-
ним». Лише так ми зможемо по-
пасти на весільну вечерю Агнця і 
увійти в Його Царство.

Коли я була ще маленькою, ра-
зом зі своєю сестрою ходила дале-
ко до школи. Тоді зі мною сталась 
одна пригода. Мама наша була 
дуже строгою і не дозволяла нам 
затримуватись по дорозі додому. 
Але якось мене вмовили дівчатка 
після уроків піти погратись. Ми за-
брели в лісок, де збирали красиве 
червоне і жовте листя, щоб зроби-
ти з нього красиві букети на зиму. 
Ми не помітили, як швидко пролетів 
час. Було зовсім темно, коли я по-
вернулася додому.

Мама чекала мене біля хвірт-
ки. Вона знала, що вчителька 
нас ніколи не затримувала, тому 
що ми жили далеко від школи. 
Мама йшла поруч зі мною і ла-
скаво розпитувала про причину 
мого запізнення. Я боялась по-

карання і сказала неправду:
— Я не могла прийти раніше, 

мамо, тому що вчителька послала 
мене з дорученням.

— Куди ж послала вона тебе, 
Надійко? — запитала мама.

— До завуча, — відповіла я.
Завуч жив далеченько від шко-

ли, і я подумала, що так можу об-
манути маму. Вона повірила мені. Я 
раділа, що уникла заслуженої кари, 
хоч на серці було прикро і сумлін-
ня мене докоряло. Я вже шкодува-
ла про сказане, але соромно було 
зізнатися в неправді. Намагалася 
забути про свій гріх.

Покликали вечеряти. Стараю-
чись бути радісною, весело розмов-
ляючи з сестрою, я вбігла в їдаль-
ню. Пам’ятаю, що подали млинці, 
чай і ще щось смачне. Та думки мої 

були далеко. Чай обпікав мені язик, 
млинці застрявали в горлі. Мама за-
питала, чи не хочу я пирога з яблу-
ками. Я простягнула їй свою чашку. 
Всі засміялись, а тато запитав:

— Про що ти, доню, так 
замріялась?

Ввечері всі зібрались на молит-
ву. Мені було совісно дивитись на 
тата, який читав Слово Боже, де 
описувалась доля тих, які говорять 
неправду: вони горітимуть в озері з 
вогню і сірки. Я стрепенулась. Тато 
читав далі про Новий Єрусалим. Я 
ледве стримувала сльози і думала, 
що ніколи в ту країну не потраплю.

Після молитви я поспішила до 
своєї кімнати, сказавши, що в мене 
болить голова. Моя кімната була 
поруч з маминою, а з іншого боку 
була кімната сестри. Після того, 
як мені здалося, що всі заснули, 
я тихенько пробралась в кімнату 
мами. Але мама міцно спала. Чи не 
розбудити, чи не зізнатись у своєму 
гріху? Мені не вистачило мужності. 
Я знову лягла в своє ліжко, але за-
снути не могла. Я крутилася з боку 
на бік, не маючи спокою. Нарешті  
вирішила піти до сестри і про все 
розказати їй. Обережно прочини-
ла двері і побачила її біля ліжка на 
колінах. Сестра повернула до мене 
голову, і я побачила при місячному 
світлі, як сльози котилися по її об-
личчю. Вона пригорнула мене, і ми 
стали молитись разом. Сестра про-
сила Бога простити мені. 

В цю ніч я заснула в обіймах 
сестри. Ранком я одразу пішла до 
мами і розповіла їй про свій непо-
слух і неправду. Мама простила 
мені і просила у Бога простити мій 
гріх. Я пам’ятала довго про свій 
негідний вчинок, але більше ніколи 
не говорила неправди.

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Б-Л-У-Д-Н-И-Й СИН

УМЛІННС Я

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

БАЖАННЯ
Слово Господнє читаю щоденно.

Як же без нього я? Навіть не мислю.
В грішному світі, що навколо мене,
Хочу, щоб серце моє було чистим.

Часто стаю на коліна й молюся,
Скільки дано і наснаги, і хисту.

Душу свою довіряю Ісусу —
Хочу, щоб серце було моє чистим.

Може, я лан засіватиму житом?
Стану пілотом, а може, дантистом?

Буду добро на землі я творити.
Хочу, щоб серце було моє чистим. 

Сергій Рачинець
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №1 січень 20178

Відповіді на кросворд, розміщений у №12, 2016р.
По вертикалі: 1.Тертил. 2.Амос. 3.Аккув. 4.Сихем. 5.Іван. 6.Ананій. 

8.Рода. 9.Єліям. 11.Ашна. 14.Назарет. 15.Мудреці. 18.Навот. 19.Алва. 
20.Арад. 21.Махлон. 23.Нааман. 24.Сівма. 25.Натан. 27.Мене. 28.Адам.

По горизонталі: 1.Троада. 4.Смірна. 7.Тарс. 10.Наїн. 12.Віфлеєм. 
13.Ладан. 15.Манон. 16.Ламех. 17.Німра. 21.Меліт. 22.Івтран. 24.Соло-
мон. 26.Храм. 28.Адма. 29.Небеса. 30.Німфан.

1.Филистимське місто. 2.Гора в Галілеї, за 7 миль від Назарету. 3.Один 
із учнів Ісуса Христа. 4.Вавилонський ідол. 7.Начальник митників із Єри-
хона. 8.Місто біля Бет-Ела і Сихема. 10.Міра ваги, десята частина ефи. 
13.Один із царів Ізраїлю. 14.Місто Ісусового дитинства. 16.Один із Адамо-
вих синів. 17.Те, з чим порівняв себе Давид, коли його переслідував Саул. 
20.Грецька срібна монета на 4 драхми. 21.Третій священний місяць за 
єврейським календарем. 22.Гора, з якої Мойсей побачив обітовану зем-
лю. 26.Одне з міст (2Цар.18:34). 27.Один із Йосипових синів. 29.Пророк, 
який прорік голод при кесарі Клавдії. 30.Одна із єгипетських кар. 

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

5.Місто, у яке йшов Савл переслідувати християн. 6.Країна, у яку 
продали Йосипа. 9.Так себе назвала Ноомі. 11.Дідусь царя Давида. 
12.Чоловік Єзавелі. 13.Він допоміг нести хреста Ісусові. 15.Він ходив 
праведно перед Богом. 18.Місто, яке ангел наказав проклясти за те, 
що не допомогло Бараку (Суд.5). 19.Божок филистимлян. 23.Один із 
пророків. 24.Батько Єровоама. 25.Він продав первородство за юшку 
з чечевиці. 28.Пророк, якого послав апостол Павло в Антіохію. 30.Він 
з’являється з неба на всяку безбожність і неправду. 31.Титул єгипетсь-
кого володаря. 32.Один із дияконів Єрусалимської церкви. 

Без Бога не родить жито.
Без сонця немає літа. 

Без хліба не будеш ситим. 
Без свічки немає світла.

Без Бога немає щастя.
Без віри не прийдеш в небо.

Хто має, тому додасться.
Для Бога трудитись треба. 

Без місяця ніч чорніє.
Без хмари дощу немає.

Господь тебе щиро жаліє, 
Років тобі прибавляє!

Без радості серце в’яне.
Без щастя старіють скоро.

Ось швидко той день настане – 
Підхоплення Церкви вгору.

Без милості серце твердне,
Жорстоким стає, камінним.
Для всіх являй милосердя,
Ділися багатством тлінним.

Як скінчиш свою дорогу,
Зустрінуть тебе у небі.

Служи, служи вірно Богу,
Не думай тільки про себе!

Роздумуй завжди про Бога,
Про Царство Його небесне.

Земна нелегка дорога,
Та з Богом життя чудесне.

Я до Тебе молюся, Боже…
Швидко час мій земний минає.

Хто у бідах мені поможе,
Хто ще ліки від болю має?
Хто утішить у час тривоги,

Приголубить, як ніжна мати?
Як без Божої допомоги

Сильним воїном можна стати,
Щоб звалити гріха твердині,

Наступати на сили темні,
Захищати свої святині
І стояти в часи буремні,

Не куплятися на приманки,
Силу віри в Слові черпати,
У молитві стрічати ранки,

Завжди Господу довіряти?
Бог — твердиня моє єдина,

На якій будуватись буду.
Він голубить мене, як сина,

Його милості не забуду.
Є в молитві велика сила,
Що зміцняє мою надію.

І немов виростають крила,
І здається — я все зумію!

БЕЗ БОГА НЕ
РОДИТЬ ЖИТО…

Я ДО ТЕБЕ
МОЛЮСЯ, БОЖЕ…УКРАЇНО МОЯ

поезія

Ворога ніколи не лякайся,
Непохитно, твердо в вірі стій.

Лиш на Бога завжди покладайся —
Він надійний щит і захист твій.

Як біжиш, назад не оглядайся,
Цілі з поля зору не втрачай,
Господу у всьому довіряйся,

Милості щоденної чекай.

Як ідеш, то йди, не зупиняйся,
І рівняй за Словом Божим крок.

Як наляжуть труднощі — смиряйся,
Пам’ятай від Господа урок.

Упадеш — відразу ж піднімайся,
Допомоги в Господа проси.

А згрішиш — то йди до Бога й кайся,
Гідне покаяння принеси.

Як земне загубиш — не печалься,
Прийде час — і все воно згорить.
Вічне щось придбати постарайся,

Бо життя до вічності спішить.

А почуєш заклик, то віддайся
На служіння Богу до кінця,

Звершуй працю, щиро, не вагайся — 
Вірних Бог не лишить без вінця.

Україно моя, безталанная ненько,
Гіркість долі твоєї всотали віки…

Божа ласка до тебе була так близенько…
Але ти не простерла своєї руки.

Часто Богу-Отцю не бажала вклонитись,
Відвертала від Господа горде чоло,

Діточок не навчала Творцеві молитись,
Не шукала Христа і спасіння Його.

Тож зазнала наруги, терпіла сваволю,
І топтали чужинці могили дідів, 

Убивали синів, дочок гнали в неволю — 
І не чути ні пісні, ні радісних слів.

Українськая земле, просякнута кров’ю
Багатьох убієнних, невинних жертов,

Я до тебе палаю святою любов’ю
І за тебе молюся Спасителю знов. 

Ненько люба моя! У гордині покайся
І до неба здійми свої руки мерщій.

До Ісуса Христа чимскоріш повертайся
І схились перед Ним, бо Спаситель Він твій.

ВОРОГА НІКОЛИ
НЕ ЛЯКАЙСЯ…

Богдан Степанюк


