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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

ОЛЕКСАНДР РУЖИЛО:
СЕРЕД СОЛДАТІВ
НЕВІРУЮЧИХ НЕМАЄ

НАША ДОЛЯ 
НЕ ПРОСТО ЗБІГ
ОБСТАВИН…

Ми робимо одну роботу — 
і я вірю, що отримаємо 
однакову нагороду.

Поза сумнівом, стосунки, 
взаємовідносини людей один 
із одним — у сім’ї, суспіль-
стві, церкві — безпосередньо 
впливають на наше майбут-
нє. Наше «вчора» визначає 
наше «взавтра». Від слова, 
погляду, дії, більше того — 
навіть від думки про іншого 
формуються взаємини, відб-
увається закладання основи 
нашого успіху чи невдачі.

Спілкування, стосунки — це 
процес, коли ми обмінюємося 
інформацією, сприймаємо й ро-
зуміємо іншого. Без спілкування 
неможлива практична діяльність 
людини. Якщо взаємини й спіл-
кування з іншими настільки важ-
ливі, то наскільки важливіші для 
християнина взаємини з Богом?

Перш ніж ми міркуватимемо над 
цією думкою, зауважимо наступне: 
усі форми спілкування відбувають-
ся між живими людьми. Спілкуван-
ня з покійником немає сенсу, що 
поза сумнівом. Це ж саме можна 
сказати й про взаємини з Творцем. 
Мені видаються цікавими  слова 
одного  англійського євангеліста на 
ім’я  Леонадр Равенхіл. Ось вони: 
«Хтось мене запитав: «Ви молитесь 
за мертвих?» Я відповів: «Ні, я для 
них проповідую». Я думаю, кожна 
церковна лава в будь-якій  церк-
ві може бути місцем для мертвих. 
Подумайте про це! Вони мерт-
ві. Вони співають про Бога, вони 

розмовляють про Нього, але вони 
мертві. У них немає живих взаємин 
із Богом!» Можливо, жорстка, про-
те правда. Сотні, тисячі християн, 
які щонеділі поспішають до храмів, 
маючи абсолютний зір, слух, го-
лос,  — насправді покійники щодо 
живих взаємин із Богом. Таким 
християнам Син Божий промовляє 
дуже жорстко: «Ти маєш ім’я, ніби 
живий, а ти мертвий» (Об.3:1).

Ми зауважили, що спілкуван-
ня між людьми передбачає обмін  
інформацією. Між мною і Богом 
також має бути цей обмін. Я звер-
таюся до Нього — Він вислуховує. 
Він говорить мені — я маю почути. 
Багато християн переконані, що в 
житті реально щось змінюється, 
коли Бог почує молитву. Нас-
правді, зміни в мій духовний стан, 
у мої з Ним стосунки приходять 
тоді, коли я чую Його голос. Місія 
Івана Хрестителя розпочалася не 
з берегів Йордану, а з пустелі, в 
якій прозвучав голос Божий і був 
почутий пророком. Пророк Ісая 
стверджує: «І почув я голос Госпо-
да, що говорив: «Кого Я пошлю, 
і хто піде для нас?» А я відказав: 
«Ось я — пошли Ти мене!» (Іс.6:8).

У сім’ї часто буває так — діти 
й батьки просто зібралися разом. 
Кожен може робити щось своє, го-
ворити про будь-що, а навіть і мов-
чати, отримуючи надзвичайну на-
солоду від почуття спільності — ми 
разом! Наш Господь любить спілку-

ватися зі Своїми друзями. Обираю-
чи учнів і послідовників, Він мав дві 
цілі. Перша — щоб вони (учні) з Ним 
перебували, а друга — щоб посила-
ти їх на проповідь (Мр.3:14). Дивно 
звучить, але не наше служіння, про-
повіді, місіонерство й пасторство 
йому потрібні в першу чергу, а ми 
самі — щоб із Ним у спільності пе-
ребувати! «Я шукаю не вашого, а 
вас» (2Кор.12:14), — це апостол 
Павло, який надзвичайно цінував 
стосунками з Богом, звертається 
до віручих у Коринті. Спільність та 
єдність між християнами впливає на 
нашу спільність з Христом, більше 
того — на наше внутрішнє духовне 
очищення: «Коли ж ходимо у світлі, 
як і Він у світлі, то маємо спільноту 
(єднання) один із одним, і кров Ісуса 
Христа, Сина Божого, очищає нас 

від усякого гріха» (1 Ів.1:7).
Шукаймо стосунків із Христом. 

Саме це з мертвої релігії робить 
повноцінне християнське життя. 
«Я стою і стукаю, — промовляє 
Христос, — якщо хто почує і відчи-
нить двері — то Я увійду і вечеряти 
буду з ним…» Як давно ви (я) вече-
ряли  з Ним, пили вранці чай і весь 
день тихо гомоніли, як добрі друзі?

Хтось скептично зауважить: 
таке неможливо. Можливо, Він 
Сам цього прагне.

Отже, говорімо з Ним і слу-
хаймо Його! Шукаймо Його при-
сутності, ділімося з Ним радістю і 
переживаннями. Розказуймо Йому 
про високі ціни й низьку зарплату, 
а ще про те, що ви чекаєте народ-
ження дитини (ім’я якої Він уже 
знає), а ще — про внуків, які в такий 

складний час народилися й живуть. 
Цінуймо стосунками з Ним. 

«Найбільша втрата в житті — це 
не втрата руки, ноги чи друга, чи 
багатства. Найбільша втрата — це 
втрата твоїх стосунків із Богом», — 
це той же  самий євангеліст, якого 
ми вже цитували.    

Закінчити хотілося б поетични-
ми рядками О. Шевченка.

…А когда вас кружить понесет
В злую пропасть лихая дорога,
Пусть не только вас Бог
бережет, 
Вы в душе берегите Бога.
Протрезвись и себя не калечь,
И в других то, что свято, 
не трогай.
Больше нечего в жизни беречь,
Если мы потеряли Бога.    

Микола СИНЮК

Нещодавно група місіо-
нерів у складі команди Рів-
ненської духовної семінарії 
повернулась  із  місіонер-
ської подорожі до африкан-
ської країни Буркіна Фасо.  
Саме в цій країні нещодав-
но ісламська радикальна 
організація Аль-Каїда захо-
пила заручників в одному з 
готелів  столиці Уагадугу,  
30 із них було вбито, понад 
150 людей поранено. Серед 
вбитих терористами людей 
були  євангельські місіо-
нери зі США та громадяни 
України.

Буркіна Фасо — одна з най-
бідніших країн на африканському 
континенті. Назва країни  місце-
вою мовою морі  означає «країна 
чесних людей». Варто зазначити, 
що мова морі — одна із найпо-
ширеніших мов цієї країни, але 
разом із нею населення кори-
стується 49-ма іншими місцеви-
ми говірками та діалектами. Ін-
коли  люди з різних  регіонів цієї 
країни не можуть порозумітися 
через приналежність до різних 
мовних груп. Офіційна державна 
мова Буркіна Фасо - французька 

мова. Більша частина населення 
мусульманського віросповідання.

Культура та звичаї цієї країни 
викликають подив у пересічного 
європейця. Адже до цих пір ново-
народженим діткам наносять на 
обличчя так звану «стигму» — го-
стрим лезом ножа роблять нарізи 
певної форми, що означає прина-
лежність до того чи іншого племені. 
Кожне плем’я має свій унікальний 
стиль шрамів і пишається цим. 
Цієї традиції дотримуються серед 
мусульман та представників тра-
диційних африканських вірувань.

Вона щаслива, але її ща-
стя особливе, не таке, як 
у всіх.

ВИ СВІТЛО
ДЛЯ СВІТУ   

стор.3 стор.5 стор.6

Інколи ми називаємо 
темряву — світлом, а 
чорний колір — білим. Ми 
звикаємо до темноти... 

Продовження на стор.4

СТОСУНКИ З БОГОМ!
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Цей вірш на фоні нинішніх 
подій нещодавно якось по-особ-
ливому прозвучав у моєму серці. 
Тому я хочу поділитися з вами 
трьома думками, які відкрилися 
мені з цього тексту.

Період, про який ідеться в 
ньому, непростий: Саула вбито, 
багато людей в паніці розбіглося, 
не знаючи, що далі робити. Давид 
тоді перебував у Хевроні. І люди 
вирішили, що треба йти до нього, 
щоб він об’єднав народ. Хтось ка-
зав йому: «Нарешті, здійснилися 
слова Самуїла — ти маєш бути 
царем». Серед цих людей були 
сини Іссахарові, і ось як їх харак-
теризує Писання: вони мали ро-
зуміння часу — знали, що й коли 
робити; їх була група з двісті чо-
ловік; і брати їхні робили те, що 
вони їм скажуть.

Отже, три основні думки.
Мудрі люди — це ті люди, які 

мають розуміння часу.
Богові дуже потрібні люди, які 

відкриють свої серця, і Він скаже 
їм, що потрібно робити. Мудрі 
люди шукають Божого голосу,  
і, як каже Еклезіаст, «серце ж 
мудрого знає час і право» (Екл. 
8:5). Тобто мудрі люди знають, 
коли робити, що робити та як 
робити. Нинішня обстановка в 
нашій країні й узагалі все, що від-
бувається в нашому житті, має 
бути відкрите для мудрих Божих 
рабів. «Єреміє, що ти бачиш? — 
запитав Бог, а потім підтвер-
див: — Ти правильно бачиш».

Що бачимо сьогодні ми? Ба-
чимо неозорі поля чи безлад в 
країні, з якої слід чимдуж втікати? 
А може, бачимо ниву, придат-
ну для посіву, готову прийняти й 
проростити посіяне нами? Звер-
таючись до того ж Єремії, Бог 
сказав: «І відає бусел у повітрі 
умовлений час свій, а горлиця й 
ластівка та журавель стережуть 
час прильоту свого, а народ Мій 
не знає Господнього права!» (Єр. 
8:7). Маленька пташечка має 
здатність розуміти час, а люди-
на — вінець Божого творіння, на 
жаль, часто втрачає цю здатність 
чи не набуває її. Саме тому Ісус 
плакав за Єрусалимом, кажучи: 
«О, якби й ти хоч цього дня пізна-
ло, що потрібне для миру тобі! …
Бо не зрозуміло ти часу відвідин 
твоїх...» (Лк. 19:42,44). Бог про-
мовляв, а Його не чули, посилав 
своїх пророків, а їх каменували. 
Прикро Господу, коли люди не 
розуміють часу.

Але мудрі люди знають спри-
ятливий час. Їм Бог відкриває 
його, якщо вони відкривають 
серця Ісусу. Бог завжди каже 
нам, у який час ми живемо й що 
нам потрібно робити. Сьогодні, 
як ніколи, Бог відкриває нам це 
через Священне Писання, через 
Дух Святий. Відповідає нам тоді, 
коли ми щиро запитуємо: «Боже, 
а що нам робити?»

У Посланні до римлян ми чи-
таємо: «І це тому, що знаєте час, 
що пора нам уже пробудитись від 
сну. Бо тепер спасіння ближче до 
нас, аніж тоді, коли ми ввірували» 
(Рим. 13:11). Мудрі й нерозумні 
діви були разом. Вони всі спа-
ли, коли Наречений забарився. 
Але, почувши голос Нареченого, 
прокинулися. У чому була різни-
ця? Чекали і ті, й інші. Усі мали 
світильники. Але частина з них 
знала час і потурбувалася про те, 
щоб зробити запаси. Тому вони 
спокійно поправили свої світиль-
ники, щоб далі горіли. Немудрі ж 
стали метушитися, шукати, але 
було вже пізно.

Ми повинні шукати Божого 
Царства, але не тоді, коли Хри-
стос вже прийде. Тоді буде пізно. 
Мудрі повинні робити це завчас-
но. Тому в нинішній час ми по-
винні передусім пробудитися. Бог 
нині будить тих, хто заснув. Тепер 
не час спати, не час дрімати. Бог 
каже, що час діяти! Апостол Пав-
ло каже: «Не будьте винні нікому 
нічого, крім того, щоб любити 
один одного! …Тож любов — ви-
конання Закону» (Рим. 13:8,10). 

Ми повинні любити. І роби-
ти це треба тому, що беззакон-
ня збільшується. Ми живемо в 
останній час, коли любов ба-
гатьох охолоне. Але це не має 
стосуватися Церкви й Божих 

служителів. Бо нас, тих, хто йде з 
Богом, Він запитує, як колись Си-
мона Петра: «Чи ти любиш Мене 
більше, як інші?» — «Так!»  — «То 
паси Моїх овець».

У Церкви, у Нареченої Хри-
ста, любов горить. І вона чекає 
Нареченого, бо не знає, коли Він 
прийде. Може, й сьогодні. Тому 
Божі служителі нині працюють, бо 
вони люблять людей. Любов — це 
основа християнства. Ми повинні 
любити Бога, любити своїх по вірі, 
любити своїх ближніх, дружин та 
чоловіків, батьків та дітей, сусідів. 
І робити це попри те, що довкола 
панує так багато ненависті. І саме 
ця любов спонукує не спати, а 
працювати — йти до людей і свід-
чити їм про Господа. Не можна 
спасти людей, якщо їх не любити. 
Господь хоче, щоб ми любили, 
тоді нам буде шкода тих, хто ва-
ляється в болоті гріха, хто відки-
нений на узбіччя. Тоді ми підійде-
мо до них, щоб перев’язати рани, 
щоб потурбуватися про них.

І нині Господь закликає: «Я 
хочу, щоб Моя Церква любила! 
Щоб її любов не охолонула». Хо-
роша, правильна Ефеська церква, 
яка робила багато праці, залиши-
ла першу любов — і Бог докорив 
їй. Тому нам треба також повер-
нутися до першої любові, пробу-
дитися — і любити.

Ісус каже: «Заповідь нову вам 
даю — любіть один одного!» Чому 
ця заповідь нова? Тому що любов 
у нашому серці повинна постійно 
оновлюватися. Ми з новими сила-
ми, новим натхненням, почерпну-
тим у Господа, повинні нести цю 
любов у світ. І з цього дізнаються, 
що ми діти Божі, якщо митимемо 
любов між собою.

Отже, що ми повинні сьо-
годні робити? Передусім горіти 

любов’ю. І якщо ми втратили 
цю любов, то просімо в Бога: 
«Поверни мені першу любов. Я 
хочу любити!»

Нагадаю ще один уривок із 
Писання, який стосується пер-
шої думки: «Сійте собі на спра-
ведливість, за милістю жніть, 
оріте собі переліг, бо час навер-
нутись до Господа, ще поки Він 
прийде і правду лине вам до-
щем» (Ос. 10:12).

Мудрий знає час. І знає, що 
нині пора навернутися до Го-
спода. Тому я, перефразовуючи 
цей уривок, хочу закликати всіх: 
сійте, жніть! Оріть перелоги! Сьо-
годні дуже багато таких місць, де 
потрібно сіяти. Є такі місця, де 
вже збираємо снопи й радіємо 
та дякуємо Богові за час жнив. І 
після жнив ми не повинні заспо-
коїтися. Ми повинні сіяти знову. 
Бог відкриває нові поля. Навіть 
кордони відкриває перед нами. 
Ми живемо недалеко від Польщі 
— і ті, хто має відповідний доку-
мент, можуть навіть без візи відві-
дувати ближні райони цієї країни. 
І місцеві церкви запрошують нас 
приїжджати до них і допомогти їм 
у проповіді Євангелії. Так Бог від-
криває нам нові поля.

Начальник міліції на одній із на-
рад каже мені: «Ви робите добру 
справу, працюючи в тюрмах (ми 
здійснюємо також і реабілітацію 
тих, хто звільнився з ув’язнення), 
але чому ви так мало працюєте в 
школах, дитсадках, щоб запобігти 
злочинності. Йдіть також і туди».

Та чи бачимо ми цей час від-
чинених дверей?!

Коли в нашу країну ввірвало-
ся воєнне лихоліття — і в наше 
місто стали приходити перші гро-
би, воєнком сказав: «Я не знаю, 
як утішити тих згорьованих ма-
терів…Як утішити ту вдову? Може, 
ви маєте якесь слово для них? 
Скажіть!» І ми пішли в кожну сім’ю, 
у якій хтось загинув чи поранений, 
чи в полоні. Стали відвідувати їх, 
подарували Євангелію, утішили, 
помолилися за них. І це знайшло 
відгук в людських серцях.

Для нас це були нові поля, але 
Бог сказав нам: «Ідіть та сійте!»  
Час сіяти, час працювати на Божій 
ниві. Час шукати Божого Царства.

Бог посилає Йону в Ніневію, 
яка гине у своєму беззаконні. 
Але він робить  своє — вирушає 
в Таршіш. Куди нині йдемо ми? 
Чи готові ми працювати для Бога і 
робити те, що Він нам велить? Бог 

показує нам ці ниви. Ми повинні 
мати серце священика, сповнене 
знання та відкриття від Бога щодо 
того, що треба робити, коли і як. 

Хай же Господь допоможе 
нам бути чутливими до Його голо-
су! І не просто прийняти це слово 
для себе, а й передати іншим, які 
готові йти за нами й робити те, 
що ми скажемо. Ми повинні нести 
разом Добру новину для цього 
світу. Бог дав Україні сприятливу 
пору для проповіді. Тому не час 
сидіти — час сіяти, жати й розо-
рювати нові ниви!

Друга думка — їх було двісті 
чоловік-голів. У Бога є певне чис-
ло тих людей, яких він ставить 
на чолі народу. І кожен, хто має 
відповідальне служіння, постав-
лений на нього Богом. Господь 
доручає цю працю і знає кожно-
го особисто. Бог знає, коли ми 
знеможені. Знає, коли, як Іллі, 
дати хлібець чи глечик води, якщо 
попереду дорога. Знає тих, хто 
просить смерті, і каже до них: 
«Перед тобою ще служіння, ще 
дорога, яку ти повинен пройти!» І 
коли ми розчаровуємося, гадаю-
чи, що залишилися одні, Він каже: 
«Ні, у мене ще є сім тисяч…» Бог 
знає число тих, яких вибрав. Тому 
цінуймо тим, що Бог нас вибрав 
і довірив нам важливе служіння. 
Будьмо гідними покликання. І ви-
конаймо те, що хоче від нас Бог. 

І остання думка: «брати їхні 
робили за їхнім наказом». Тут 
розкриваються взаємовідносини 
лідерів та тих, хто йде за ними. Як 
добре, коли люди в церкві довіря-
ють пастору, слухають його і йдуть 
за ним. Добре, коли підтримують 
його руки. Але дуже важко, коли 
виникає непорозуміння.

Так само й  молодші служи-
телі повинні коритися старшим. 
Бо Бог теж дає їм бачення того, 
як вести Церкву. Ми маємо ба-
чення, як організувати працю в 
своєму регіоні, а старші брати, 
які відповідальні за роботу Союзу 
церков, мають бачення, як ор-
ганізувати цю працю в межах усієї 
країни. І  ми повинні бути в послу-
ху, підтримувати їх.

Хай дасть же нам Бог мати 
цей послух. Хай дасть вміння під-
тримувати руки старших і бути 
людьми мудрими, які вміють 
чути Божий голос і мають ро-
зуміння часу.

Володимир ГРИЦАК, 
пастор,

м. НОВОВОЛИНСЬК

слово пастора

СІЙ СЛОВО — І ЖИВИ З ЛЮБОВ’Ю

14 лютого  в церкві с. Холонів Горохівського райо-
ну відбулося рукопокладення  на пресвітерське служіння 
брата Дубінського Василя Вікторовича та на дияконсь-
ке – Присяжного Івана Арсентійовича.  Рукопокладення 
звершили єпископ Синюк М. П., члени обласної пресвітер-
ської ради Вакуліч М. П., Мельничук В. Т.

У лютому в церквах області заступник єпископа Пала-
марчук  В.І. провів ряд семінарів для молоді та членів цер-
ков. Зокрема в церкві смт Іваничі провів семінар на тему 
«Духовна людина», у церкві с. Цміни – для керівників молоді 
на тему «Керівник – слуга Божий» та для молоді – «Як збе-
регти себе чистим», у церкві «Віфанія» м. Луцька – семінар 
на тему «Християнська сім’я».

новини церков хвє волині
2 лютого 2016 року відійшов у вічність Володимир Пилипович 

МІЩУК – пресвітер церкви с. Хопнів Ківерцівського р-ну Волинської 
області. 

Народився Володимир Пилипович 26 лютого 1956 року в с. Лиш-
нівка Маневицького р-ну Волинської області.  

Одружився 1 травня 1977 року. Разом із дружиною виростив і ви-
ховав 9 дітей, у них є 8 внуків. 

Покаявся й прийняв хрещення по вірі 15 лютого 1983 року в с. 
Лишнівка. 

Переїхавши в Хопнів, виконував дияконське служіння. На той час 
пресвітером церкви в селі був Григорій Іванович Філімончук.

З 2003 року, після смерті Григорія Івановича, Володимир Пилипо-
вич обраний пресвітером церкви с. Хопнів і був ним до кінця життя.

Волинське об’єднання церков християн віри євангельської вис-
ловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Пилиповича.

некролог

«А з Іссахарових синів, що мали розуміння часу, щоб знати, що (і коли) буде 
робити Ізраїль, їх голів було двісті, а всі їхні брати робили за їхнім наказом» 

(1 Хр. 12:32).
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У нас останні місяць-півтора 
почалися перебої з електрикою. 
Спочатку зовсім не було світла, да-
вали на годину-дві кілька разів на 
добу. Так було десь місяць. Потім 
стало краще, але останній тиждень 
знову цілими днями світла немає. 
Те ж саме з Інтернетом і навіть 
мобільним зв’язком. Опалення в 
нас на дровах, тому в будинку теп-
ло, тільки довелося ставити балон 
з газом, щоб готувати їсти. Спочат-
ку готували на вулиці, на багатті.

Але, слава Богу, це не такі вже 
труднощі, щоб сумувати. Дітки 
здорові, ходять в школу (була за-
тримка на два тижні тільки). Бого-

служіння іноді проходили при свіч-
ках, іноді було прохолодно, але не 
критично.

Служіння, слава Богу, триває. 
Маємо багато заходів, у мене 
поїздки по церквах, служіння, 
бесіди. Їздив викладати в біблійну 
школу в Смоленськ і біблійний ін-
ститут в Кривий Ріг.

Звичайно, не простий зараз 
період для служіння тут. Пору-
шився звичний ритм життя, люди 
опинилися в іншій країні… Але, 
на жаль, це поки ніяк не вплинуло 
на духовну сторону життя. Десь 
навіть навпаки – люди огрубіли  
або утвердилися в своїй гордо-

сті, загострилися міжнаціональні 
відносини. Щодо благовістя, то 
нічого не змінилося. У стосунках 
із владою теж особливих склад-
нощів немає. Трохи важче й жор-
сткіше з дозволами для єван-
гелізацій, орендою приміщень, 
із веденням різної документації, 
але, знову ж таки, не настільки, 
щоб це суттєво вплинуло на жит-
тя церков і служіння благовістя.

Бачимо, що Бог тепер звертає 
нашу увагу більше на пошук благо-
даті й Божої дії в проповіді Єван-
гелії, зокрема в особистому єван-
гелізмі. Були роки, коли ми дуже 
активно поширювали, сіяли Боже 

Слово за допомогою роздавання 
Євангелій, газет або буклетів на 
вулицях, ринках, по домівках, про-
водили свята, різні зустрічі, заходи, 
запрошували на служіння, робили 
табори для дітей. Але, схоже, тепер 
прийшов час для більш глибокого 
й індивідуального підходу. Вже на-
багато менше масовості та всяких 
подібних  рухів. Але ми бачимо, що 
«відкриті двері» — ще не означає 
«відкриті серця», а також ще біль-
ше починаємо розуміти залежність 
від Бога й дії Святого Духа. Можна 
робити багато різної роботи, але 
тільки робота Божої благодаті в 
серці людини здатна привести її до 

покаяння. Просимо вашої молитви 
за нас, за служіння тут.

Павло і
Дана ФЕДОРУКИ, КРИМ

Місіонер «Голосу надії» 
Олександр Ружило працював 
у Кіровську. В червні 2014-го 
виїхав звідти через бойові дії, 
ще до них вивіз сім’ю. Був із 
церквою, поки всі її члени не 
повиїжджали. Тепер тимчасо-
во проживає в Маневицькому 
районі. Певний час, як волон-
тер, займався доставкою на 
Донбас гуманітарних вантажів 
і духовною працею серед 
цивільного населення. Та зго-
дом напрямок його діяльності 
змінився, сьогодні Олександр 
— капелан, і його основне 
служіння — серед військових. 

Моє капеланське служіння по-
чалося приблизно з квітня 2015-
го (8 місяців тому). Перед тим 
до мене було пророче слово, що 
буду працювати в тому ж регіоні, 
але піду туди, куди раніше не хо-
див, і займатимусь справою, якою 
досі не займався. Я співпрацюю з 
музичним гуртом із Горохова. Це 
брат Олег Мельничук, його син, 
дочка і зять. Їздять також й інші во-
лонтери й капелани. Горохівська 
церква підтримує ці поїздки фінан-
сово й транспортом.

Одного разу ми повезли черго-
вий гуманітарний вантаж, прово-
дили євангелізацію в Лисичанську, 

там нас охороняли солдати (це 
звична річ під час масових заходів). 
Вони самі й запропонували прий-
ти до них в казарму. Ми погодили-
ся, провели в них концерт. Зібра-
лося близько 50 чоловік. Багато з 
них плакали. Після цього випадку 
ми відчули покликання служити 
саме солдатам. Так Бог повернув 
наше служіння трохи в інше русло. 
До цього ми служили в основному 
цивільним. Я часто кажу: де сьо-
годні можна зібрати 200 чоловік, 
щоб так уважно слухали й плакали 
під час кожної зустрічі? В одній із 
частин під час заклику до покаяння 
вийшло 40 чоловік. 

Приблизно раз на місяць ми 
виїжджаємо туди на 7-10 днів. 
Проводимо євангелізаційні кон-
церти. Найчастіше нам дають біля 
години часу. Маємо можливість 
проповідувати повну Євангелію 
без обмежень. У кінці молимося, 
кличемо до покаяння. За цей час 
проїхали більше сотні блок-по-
стів і військових частин, роздали 
тисячі Нових Заповітів. Роздаємо 
також молитовнички, там — 90-й 
псалом, «Отче наш» і молитва по-
каяння. Дивує те, що 90-й псалом 
багато солдатів знають напам’ять. 
Навіть у церквах, напевно, стільки 
людей його не знають. Серед сол-

датів невіруючих немає!
Часто ми проводимо служіння 

спільно з православними й като-
лицькими капеланами, немає нія-
ких протиріч. Ми всі говоримо про 
Христа, а люди самі виберуть, до 
якої церкви їм іти.Скільки їздимо, 
нас скрізь приймають з радістю. З 
найбільшою спрагою слухають на 
нульових позиціях, на «передку». 
Плачуть, багато хлопців підходять 
сповідуватися. Дуже дивно диви-
тися, коли здорові хлопці під два 
метри, як на підбір, заливаються 
сльозами. Це вражає.

Одним із яскравих вражень 
була зустріч з моїм другом, із яким 
навчався в університеті. Було дуже 
приємно його побачити. Зараз він 
замполіт, командир роти однієї 
з військових частин. Найперше, 
що він попросив: «Привези мені 
Біблію!» Наступного разу ми при-
везли їм одяг, медикаменти, але 
перше, що він запитав: «А Біблію 
привіз?» Отримавши книгу, він був 
дуже радий і вдячний!

Багато солдатів і офіцерів ка-
жуть: коли гаряче, то у всіх одна 
реакція — молитва й надія на Бога. 
Один офіцер, який пройшов Де-
бальцеве, каже: «Якби не Бог, то 
я б тут не стояв. Бог вивів і зберіг 
наше життя!» Там люди ходять 
дуже близько з Богом.

Найбільша потреба солдатів 
— бути вислуханими. Підходять, 
запитують, розказують наболіле, 
сповідуються. Адже не знають 
— повернуться додому чи ні. Ча-
сто кажуть: ми нікому не потрібні, 
про нас всі забули, покинули… 
Ми привозимо їм листівки від ді-
тей з недільної школи зі словами: 
«Повертайтеся живими!», «Ми вас 
любимо!», «Ми за вас молимося!» 
Багато хлопців, читаючи їх, пла-
чуть. Я завжди наголошую: «Вас 
чекають! Вдома лишилися ваші 
дружини й діти, ваші матері. Вони 
моляться за вас!» Це вселяє в 
солдатів надію. Адже багато з них 
— на грані. Була зустріч з одним 
хлопцем, який практично втратив 
цікавість до життя, сенс життя. Але 
після розмови й молитви в його 
очах загорілася надія.

Коли стало більш-менш тихо, 
менше стрілянини, багато сол-
датів стали пиячити. Навіть із тих, 
хто не курив, там стали курити, хто 

не пив, там стали пити… Я завжди 
кажу: «Повертайтеся додому жи-
вими, здоровими. А основне — 
повертайтеся людьми! Залиште 
тут все погане…»Я бачу велику 
потребу в тому, щоб служити цим 
людям, нести їм Боже слово. Тим 
більше, що Бог дає такі можли-
вості. 

Я дуже вдячний Богові за це 
служіння. Хоча є й дуже багато пе-
решкод. Навіть у церквах багато 
людей не схвалюють того, що ми 
робимо. Найважче, коли найближ-
чі люди не розуміють і не підтри-
мують. Найважча частина — коли 
саме збираємося в чергову поїзд-
ку, адже ми не лише проводимо 
концерти, а й намагаємося хоч 
чимось допомогти хлопцям: треба 
зібрати кошти, закупити певні речі, 
щоб не їхати з порожніми рука-
ми. Веземо одяг, взуття, побутову 
хімію — усе, крім зброї. Раніше во-
зили продукти, тепер у цьому не-
має потреби. Кожна поїздка несе з 
собою певні труднощі, але ми мо-
лимося — і Бог виходить назустріч. 

Коли приїжджаємо, то зупи-
няємося у Сєверодонецьку, там 
наша база. Проживаємо на тери-
торії будинку молитви, а вже звід-
ти здійснюємо виїзди в різних на-
прямках в Луганську та Донецьку 
області. Там ми практично з жод-
ними труднощами не стикаємося. 
Тому що всі ждуть і приймають. 
Кожна поїздка для нас особлива 
й приносить багато радості, адже 
бачимо благословляючу Божу 
руку. Лише раз було, що в одній 
частині не дали дозволу на прове-
дення євангелізації. Але ми моли-
лися — і вже наступного дня нас 
запросили туди. В одній з поїздок 
ми трохи заблукали, у темряві по-
вернули не на ту дорогу. На одно-
му блок-пості зупинилися, а це був 
батальйон «Львів», земляки. Я три-
валий час навчався й жив у Львові, 
тож коли почали спілкуватися, 
знайшлося багато знайомих. Нас 
запросили провести в них концерт 
— і, зрештою, це послужило на до-
бро, хоча ми на сотню кілометрів 
відхилилися від маршруту.

На даний час я офіційно при-
командирований від Міністерства 
оборони як капелан до 54 брига-
ди. Я в ній ще не був, скоро буде-
мо туди їхати. Я досі навчаюся при 

церкві «Скинія» на курсах для ка-
пеланів. Після закінчення матиму 
посвідчення. Капелани — це вій-
ськові священики. Більшість капе-
ланів — просто служителі, послані 
церквами.

Згадую: півтора роки тому, як 
тільки я переїхав сюди, — які були 
тоді служіння. Як люди збиралися 
молитися, як плакали, пережи-
вали, були повні доми молитви. 
Звичайно, був страх, що заберуть 
дітей в армію, що війна прийде й 
сюди. Тепер спостерігається пев-
на охолодженість. Не те, щоб бай-
дужість, швидше заспокоєння, що 
війна вже зупинилася, що там, на 
Сході, вона й закінчиться. Настав 
якийсь момент, коли церква пере-
стала молитися, щоб Бог зупинив 
війну. Не кажу про всіх, але є така 
тенденція. Тому хочу попросити 
Церкву, щоб більше й більше мо-
лилася — за хлопців, які там во-
юють, щоб повернулися живими, 
щоб закінчилася війна. Потрібно, 
щоб церква стояла в проломі.

Сьогодні Церква показала 
себе з дуже хорошого боку, по-
силаючи волонтерів, капеланів. З 
нею рахуються, їй довіряють. Ба-
гато людей змінили своє ставлен-
ня до церкви. І сьогодні потрібно 
продовжувати почате — і там, і 
тут. Адже тут — залишилися сім’ї 
тих солдатів, їхні діти, дружини, 
батьки. І дуже приємно, коли їх не 
забувають. Це така категорія лю-
дей, яка найбільше приймає Боже 
слово. Вони моляться за своїх 
синів, чоловіків. І дуже добре, коли 
церква бачить таких людей і йде 
до них. Я не раз чув, як хлопці ка-
зали, що церква допомогла їхнім 
сім’ям, навіть просто принесли 
дітям різдвяні подарунки.

Хочу подякувати усім, хто 
жертвує і підтримує нас. Хтось 
може поїхати, хтось може по-
жертвувати, хтось може помо-
литися. Ми робимо одну ро-
боту — і я вірю, що отримаємо 
однакову нагороду. Особливо 
дякую горохівській церкві, яка 
взяла основне матеріальне на-
вантаження на себе, сім’ї Мель-
ничуків, яка завжди готова їхати 
й служити, а також сєверодо-
нецькій церкві, яка нас гостинно 
приймає й підтримує.

Записав Дмитро ДОВБУШ

місія

ОЛЕКСАНДР РУЖИЛО:
 «СЕРЕД СОЛДАТІВ НЕВІРУЮЧИХ НЕМАЄ»

БОЖЕ СВІТЛО НЕ МОЖНА ВІДКЛЮЧИТИ

Католицька капличка, у якій дали нам можливість 
провести служіння.
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З приходом перших місіонерів ця 
практика була припинена серед 
християн.  До цих пір зберігається 
право викупу своєї нареченої, за 
яку молодому хлопцеві потрібно 
віддати чималу суму грошей або 
ж 5 років фізичної праці на благо 
батьків дівчини. 

Викликом  для християнських 
пасторів є боротьба з шаманством 
та чаклунством.  

«Джуджу» або «вуду» — так кли-
чуть місцевих чаклунів — мають ве-
ликий вплив на населення цієї краї-
ни. Обтяжені бідністю, поклонінням 
неживим божкам, люди йдуть до 
шаманів як до останньої інстанції 
допомоги — і віддають свою душу 
дияволу. Варто зазначити, що 
джуджу мають реальну демонську 
силу, у чому ми не раз перекону-
валися, проповідуючи Євангелію 
та зустрічаючи їхній спротив. Але 
наш Бог сильніший за диявола. 
Про що свідчить одна історія, яка 
трапилася нещодавно в містечку 
Кудугу (на мові морі перекладаєть-
ся як «Старе село»), у якому слу-
жила наша місіонерська команда. 
Віруюча дівчина не попильнувала 
— і  була втягнута в коло шаманів 

для переймання їхньої науки. Їй 
було доручено навести смертне 
прокляття на пастора християнсь-
кої церкви, яку вона раніше відвіду-
вала. Завітавши до церкви зі злим 
наміром, вона мала прошепотіти 
молитву до демонів і накликати їх 
на пастора. У момент, коли вона це 
мала зробити, Бог через пророка 
промовив до неї:  «Так промовляє 
Господь: я знаю про наміри твої! 
Залиши цю справу, покайся, відре-
чися — і я дам прощення!»

Ця дівчина впала додолу з 
гірким плачем розкаяння.  Тому, 
проповідуючи Євангельську віст-
ку, нам щоразу доводилося про-
голошувати владу та силу нашого 
Господа Ісуса Христа. 

Населення Буркіна Фасо (17 
млн. людей ) в переважній біль-
шості неписьменне. Коли прохо-
дять президентські вибори в цій 
країні, лише 10% людей беруть у 
них участь. Велика справа для сім’ї 
— віддати свою дитину до школи, 
адже навчання там дуже дороге, як 
і все інше.  Діти в школі до цих пір 
замість зошитів використовують 
дерев’яні (або гумові) таблички, 
на яких пишуть крейдою. Церква 
намагається наздогнати втрачене 
і проводить спеціальне навчання 
для своїх членів. Недільний день 
служіння в них розпочинається о 

8:30, коли діти приходять з батька-
ми на Недільну школу. Малеча за-
ймається окремо, а дорослі люди, 
батьки, також навчаються письма 
та читання. Згодом, біля 10 ранку, 
розпочинається  загальне церков-
не богослужіння. 

Містечко Кудугу, у якому ми 
мешкали, третє за значимістю мі-
сто в країні, але в будинках людей 
на його окраїнах ще немає елек-
тричного струму.   У віддалених 
селах у савані також немає елек-
трики. І тому, коли ми відвідували 
села з євангелізаційними служін-
нями, що проходили в пізній час, 
ми привозили для них два види 
світла — Слово Боже і генератор 
з лампою.  Посіяне зерно Божого 
слова приносило свої плоди. Ми  
були свідками того,  як мусульма-
ни, підносячи свої руки до неба, 
виходили з покаянням і бажанням 
служити живому Богові.  Куди б ми 
не завітали з проповіддю Євангелії, 
там збиралося все поселення, щоб 
послухати українських місіонерів, 
хоча в переважній своїй більшості 
люди вперше чули про Україну й 
дивувалися білому кольору нашої 
шкіри, хоча, як нам видавалося, 
ми досить сильно засмагли під га-
рячим африканським сонечком.  У 
зимовий період температура пові-
тря «опускається» вдень до +30-

35, ввечері — до +19-25. Місцеві 
жителі досить часто ставлять нам 
дивне запитання: чи нам не холод-
но? У так званий «зимовий» сезон  
вони ходять у теплому одязі, чим 
викликали в нас подив.

Нас часто запитують про побут 
буркінабі, про їжу, яку ми спожи-
ваємо там. Можу лише сказати, 
що українці мають бути дуже вдяч-
ними Богові за благословення, які 
мають, за хліб, воду,  світло, Боже 
слово, що є у вільному доступі й у 
необмеженій кількості.  

Завдяки щирим пожертвуван-
ням християн Рівненщини, Волині 
ми мали змогу  послужити найбід-
нішим верствам населення. Сотні 
людей отримали в подарунок рис, 
який є чималим благословенням 

для великих сімей, а також одяг, 
цукерки. До слова, українські цу-
керки так сподобались дітям і 
дорослим, що ми тільки те й чули 
навколо: «Насара, насара, бомбо» 
— тобто  «білі люди, дайте цукер-
ку».

Ще більшу радість  у нас 
викликали спасенні душі, які на-
верталися до Ісуса Христа як до 
свого Спасителя. Спрага за Сло-
вом Божим  веде їх до пошуку но-
вої дороги, нового життя. Бувало, 
навіть військові,  зупиняючи нас 
на дорогах, цікавились, звідки ми, 
і коли чули, що ми християнські 
служителі, прямо на дорозі зніма-
ли свої шоломи й просили моли-
тися за них та проповідувати їм. 

Віримо, що Буркіна  Фасо буде 
країною насправді чесних і спа-
сенних людей.

Олександр ТРЕТЯК

Я народилася в сім’ї рев-
них греко-католиків. Із дитя-
чих років мене завжди бать-
ки брали з собою в церкву й 
цим прищеплювали любов до 
Бога. Я дуже багато молилася 
молитвами з різних молитов-
ників, відвідувала святі місця, 
постійно ходила в церкву, але 
не була впевнена у своєму 
спасінні.

У моєму селі не було віруючих 
людей, як, наприклад, у сусідньо-
му, і від сусідів я почула про них. 
Мені, підлітку, не було зрозуміло, 
чому їх ніхто не любить, хоча вони 
дуже добрі й стараються свято 
жити... А ми, молодь зі всієї вулиці, 
ішли в церкву, гарно молилися, а 
увечері кожен робив що хотів: п’ян-
ки, гулянки... Я, юна дівчина, не 
могла зрозуміти, як можна так лу-
каво поступати. І це все мене дуже 
гнітило, бо я не хотіла так жити. У 
цей час у мене з’явилося бажання 
прочитати Біблію, щоб дізнатися, 
де правда. У нашому домі тоді її не 
було, і я стала за неї просити Бога. 
Невдовзі купила Боже Слово на 
одній із прощ — і це для мене було 
великою радістю, що Бог вислухав 
мою молитву. Біблію прочитала 
дуже швидко, як художню книжку, 
за кілька місяців. Я зрозуміла, що 

правильно вірю в Бога: я вірю, що 
Ісус Христос — наш Спаситель, і, 
щоб не попасти в пекло, потріб-
но виконувати 10 Заповідей. Хоча 
церква вчила, що є чистилище, 
але я туди не хотіла. В мене була 
мрія, щоб після смерті прийти 
відразу ж у Божу присутність.

Після закінчення сільської шко-
ли вступила в училище в м. Бур-
штині, у якому й тепер проживаю. 
З’явилися нові враження й нові 
друзі. Один знайомий хлопець 
став свідком Єгови і прийшов про-
повідувати мені про Бога. Ця тема 
завжди мене цікавила. А оскільки 
для нього й для мене Біблія була 
авторитетом, ми дуже довго роз-
мовляли з ним про Бога. Він мені 
вірш за віршем зі Святого Писан-
ня показував, де я неправа. І я 
розуміла, що це так. Уся моя віра 
просто вмить розсипалася. Майже 
все, у що я вірила, неправда. Мені 
було дуже важко, але я знала точ-
но, що Бог є. Я прийняла рішення 
не спілкуватися більше з людьми 
іншої віри, бо кожен каже, що він 
правий. Я сама стала досліджува-
ти Писання і молилася, коли тільки 
можна було, щоб Бог відкрив мені 
правду. При читанні Біблії багато 
що зрозуміла, до того ж відкину-
ла всі завчені молитви, поклоніння 
іконам і святим, перестала хрести-
тися ... Після закінчення навчання 
стала працювати. На роботу по-
трібно було доїжджати. Щоб довго 
не чекати на маршрутку, у мене 
виробилася звичка добиратися 
попутками. Одного разу, коли я 

сіла в машину, то почула христи-
янську музику й подумала: «От, 
знову почнеться — буде тягнути 
на «свою» сторону». Але, дякува-
ти Богу, так не було. Всю дорогу 
співав християнський гурт, а водій 
мовчав. Я вслухалась у кожне сло-
во, серце наповнювалося радістю. 
Такої чистої музики я ніколи не 
чула. Мені потрібно було виходи-
ти, і я подумала: ось подивлюся, 
який він віруючий (візьме в мене 
гроші чи ні). Я простягаю гроші й 
чую: «Ні, дякую. Хай вас Бог бла-
гословить». Я вийшла з машини. 
Мені здалося, що в мене виросли 
крила, серце переповняла просто 
велика радість.

Минули роки. Життя було в 
серці сірим і тусклим, не було 
радості й не було мрій… Я ста-
ла аналізувати, чому Бог завжди 
був зі мною, усі прохання мої ви-
конував. Але мою душу це не за-
довольняло. І я згадала про пісні, 
про ті пісні, які я почула вперше і 
через які прийшла в серце радість! 
Я стала шукати християнські пісні в 
кіосках, питати в знайомих — і так і 
не знайшла. «Господи, виконай і це 
моє прохання, дай знайти ці пісні». 
І я згадала, що колись давно слу-
хала євангельську християнську 
програму в м. Бурштині «Питання 
Вічності». Почула голос всередині: 
«Подивись її знову, там у кінці про-
грами є номер телефону. Зателе-
фонуй, вони тобі допоможуть». Я 
так і зробила. Пастор церкви пере-
дав мені пісні й маленьку книжечку 
«Покайся і віруй в Євангелію», та-

кож запросив на служіння, а я від-
мовилась прийти. Та коли почала 
читати цю книжечку, то побачила, 
що вони вірять так, як я.

Настав мій день народження, і 
я попросила в Бога, щоб Він мені 
зробив подарунок, щоб цього року 
моє життя змінилося, стало зовсім 
іншим. Бог за місяць виконав моє 
прохання. Подзвонив пастор церк-
ви й запросив на євангеліцазійне 
служіння, і я з радістю погодилася. 
Євангелізаційне служіння прохо-
дило в домі молитви. Коли тільки 
переступила поріг і сіла в крісло, то 
мене огорнула сила Духа Святого. 
Усі тягарі, які мене обплутували, 
просто вмить упали — і мені стало 
добре й легко. Я побачила Христа, 
розп’ятого за мене, за мої гріхи. І в 
серці попросила прощення в Ньо-
го. Так Бог привів мене в церкву, і 
я стала йти за Ним. Потім Бог хре-
стив Духом Святим, потім — водне 
хрещення. Отже, Господь вико-
нав моє прохання, а саме: змінив 
повністю моє життя.

З’явилося багато проблем із 
рідними. Я, новонавернена хри-
стиянка, полюбила Ісуса всім сер-
цем і хотіла йти за Ним, проводила 
ночі в молитвах і в сльозах, щоб 
родина не зрікалась мене і щоб 
теж повірила в Христа як єдиного 
Спасителя. Тепер вони прийма-
ють мене, бачать зміни в моєму 
характері, добре ставляться до 
євангельських християн. Молюся, 
щоб прийшов день спасіння і в їхнє 
життя... Ми в церкві навчені пасто-
ром, що повинні служити, повинні 

щось робити в церкві. Я завжди 
хотіла повної посвяти Богові. В 
Івано-Франківську закінчила місіо-
нерську школу, яка була організо-
вана для покращення місіонерсь-
кої роботи в області. Спочатку я 
хотіла бути місіонером в Україні, 
а не в області. Стали молитись із 
пастором Назаром за цю справу. 
На серці з’явилося бажання зві-
щати Боже Слово в своєму рідно-
му селі. «Як я комусь далеко буду 
проповідувати, а люди, з якими 
виросла і біля яких жила, не знати-
муть правди!» У серці була велика 
боротьба. Я Богові пояснювала всі 
причини, чому не хочу йти в своє 
рідне село: «Вони ж про мене таке 
казали, коли я повірила!» Але я 
завжди хотіла бути слухняною Го-
споду, тому й погодилася — і моє 
рідне село, де я виросла, почуло 
Добру Новину.

Мене завжди цікавило місіо-
нерство. Та воно здавалося мені 
якимсь далеким і недосяжним. 
Коли моя найкраща подружка 
стала місіонером на Львівщині, то 
я одразу ж поїхала до неї в гості. 
І була приємно здивована, на-
скільки місіонери посвячені Богу, 
як вони хочуть служити Йому, 
як стараються донести людям 
правду. Слухаючи їхні свідчення, 
я розуміла, що місіонерська пра-
ця — це велике благословення 
й водночас дуже важка робота з 
різними випробуваннями. В мене 
знову з’явилася мрія про повне 
посвячення Богу. Стала молитися, 
пройшла ряд випробувань...

Скажу вам: мрії збуваються — 
я стала на місіонерську дорогу. 
Місіонерське служіння хочу вико-
нувати все своє життя. І хай Бог 
мені в цьому допоможе.

Леся БІЛІНСЬКА

БУРКІНА ФАСО: ПОГЛЯД
УКРАЇНСЬКИХ МІСІОНЕРІВ

МІСІОНЕРСЬКЕ СЛУЖІННЯ
ХОЧУ ВИКОНУВАТИ ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ

нотатки місіонера

свідчення

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ТА ВИКЛИКИ

УКРАЇНСЬКИЙ СЛІД
В БУРКІНА ФАСО

Початок на стор.1
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Багато суперечок вини-
кає в людей щодо подій, які 
стаються в  них і навколо 
них. Хтось каже, що людина 
сама кує собі долю, а хтось, 
як один із відомих письмен-
ників, — що «у Бога багато 
облич: доля, подія, випадок». 
Тому  закономірність та, що 
більшість на випадок чогось 
нежданого та поганого ска-
же: «Така його доля», а ко-
лись щось хороше трапляєть-
ся, то чуємо: «Ну й молодець, 
ото постарався», або: «Я сам 
цього досяг».Чому і чи справ-
ді це так? 

Перед народженням ніко-
му з нас не вручають сце-
нарій, по якому ми повинні зі-
грати роль. Ми не знаємо, де 
ми будемо і що з нами буде, 
але, як і більшість християн, 
за всяких обставин скажемо: 
«Жереб мій в руках Господа». 
Так скажуть Олена та Юрій, 
що проживають у передмісті 
Володимира-Волинського, 
в селі Фалемичі. «Дивні діла 
Твої, Господи!» — ці слова 
Давидові сьогодні можна по-
чути з уст сліпого чоловіка 

без нарікання на втрачений 
зір, а дружина у відповідь 
із сяючою посмішкою лише 
ствердно кивне головою.

І справді, дивні… Юрій 
народився в типовій пра-
вославній родині. Босоноге 
дитинство серед мальовни-
чої сільської природи. Після 
закінчення школи — учили-
ще, згодом — армія. Робота: 
спочатку на заводі, потім — в 
охоронній фірмі «Арсенал». У 
«веселих» гріхах проходили ті 
дні, про які Юрію тепер не хо-
четься навіть згадувати. «При-
ходить біль і жаль за втраче-
ний час», — признається він. 
Потім прийшли в життя чо-
ловіка темні дні. Хвора печін-
ка не давала жити. Потрапляє 
в лікарню. Надумав зробити 
групу інвалідності. Уже про 
все домовився, ви ж знаєте, 
як у нас буває. Йому ще раз 
запропонували лягти в лікар-
ню підлікуватися. «Прокапа-
ли, а на голову наче хтось 
досить цупкий пластиковий 
кульок насадив», — пригадує 
Юрій. Зір став швидко па-
дати. Лікарі нічого не могли 

зробити. Отримав не третю, 
як домовлявся, а першу гру-
пу інвалідності на довічно. І 
це прозвучало для нього як 
вирок. Руки опустилися. Але 
в той час його стали провіду-
вати брати-баптисти. Повер-
нувшись додому, став шука-
ти віруючих. Було важко, за 
ним доглядала мама. Одного 
разу, коли Юрій нудьгував на 
лавочці, йому сказали, що до 
нього прийде брат Руслан. 
Він знав цього чоловіка рані-
ше, тому великого бажання 
зустрічатися з ним не було. 
Але, зустрівшись, зрозумів 
— Руслан дуже помінявся. Це 
його вразило. Юрія стали за-
бирати на зібрання до Ново-
волинська. Там одного разу в 
церкві «Ковчег» він покаявся 
перед Господом. Потім став 
відвідувати помісну церкву. 
Йому в цьому допомагали 
брати, за що Юрій їм дуже 
вдячний. Згодом увійшов у 
заповіт з Господом через 
водне хрещення. «Я бачив 
багато Божих милостей», — 
каже брат, розповідаючи, що 
йому довелось пережити й 
наскільки люблячий небесний 
Батько, Який в усіх складних 
ситуаціях давав вихід. 

«Це було перед Пасхою, — 
розповідає Юрій, — мама, як 
завжди, клопоталася по го-
сподарству. Перед святом 
багато роботи. У неї піднявся 
тиск. Викликали швидку, але 
їй не покращало. Через тро-
хи часу їй стало ще гірше. Я 
попросив братів, щоб відвез-
ти маму до лікарні. Виявився 
інсульт. Коли повернувся до-
дому — не знав що робити. 
Молодший брат, який жив із 
нами, вживав алкоголь і вже 

давно подався по своїх спра-
вах. А потрібно було пора-
тися по господарству. Мене 
охопив відчай. Потрібно 
було хоча б дати їсти худобі. 
Я став молитися. Прийшов 
мир. І я пішов навпомацки, 
перший раз після того, як 
осліп, став господарювати. 
Ніхто не лишився голодним». 
Це, справді, диво, адже лю-
дина, яка бачить, але не ви-
конувала такої роботи, буде 
в паніці, а тут незрячий. Але 
із завданням «що, де і кому» 
допоміг справитися Господь, 
та ще й дав мир у серце. І 
маму довелося доглядати, 
і господарку якось вести. 
Життя людини, яка довіряє 
Господу, перетворюється в 
суцільну Божу милість, що 
складається з багатьох від-
повідей на молитви.

Однією з найбільших і 
найдивніших милостей для 
Юрія — це дружина Олена, 
яку інколи він жартома нази-
ває «капітанською донькою». 
І недарма! Олена народи-
лася в містечку біля Росто-
ва-на-Дону, у якому її тато 
був військовим. І лише коли 
він вийшов у відставку, сім’я 
переїхала до Володимира. У 
той час в її родині Богу ще 
ніхто не служив. Але згодом 
до Нього прийшла вся сім’я. 
Спершу тринадцятирічна 
Оленка ходила на зібрання 
з сусідкою, бабою Катею. У 
юному віці їй відкрився Го-
сподь. Згодом покаялися і 
мама з сестрою, а через роки 
схилив перед Богом коліна й 
батько. Та не все просто в 
житті християн.

Одного разу, коли до Юрія 
завітали дівчата з церкви, 

щоб привести город в поря-
док, приїхала й Олена. Вони 
відразу відчули, що це доля. 
Але ніщо легко не даєть-
ся. Проте  сьогодні вони з 
упевненістю можуть сказа-
ти молодим людям, що коли 
справа від Бога, то вона ви-
тримає випробування і ча-
сом, і обставинами. Коли про 
їхнє спілкування дізналися, 
то батьки Олени категорично 
стали проти: бо ж і незрячий, 
і бідний, і набагато старший. 
Навіть спілкуватися заборо-
нили. Близько року шукали 
вони свого місця в житті. Та ні 
в Юрія, ні в Олени особисте 
життя не складалося. «Навіть 
коли була можливість, у серці 
не було впевненості», - при-
гадує Олена. І одного разу їх 
знову звів ніби випадок. Юрію 
по справах допомагав один із 
його друзів-братів. Поспіша-
ли. Другові терміново потріб-
но було відлучитися, а Юру 
посадити на маршрутне так-
сі. І тут де не візьмись Олена 
зі своєю підопічною. Друг за-
питав, чи зможе вона допом-
огти Юрію. Олена погодила-
ся. Разом з тим їм трапилася 
нагода порозмовляти. Роз-
мовляючи, вони зрозуміли, 
що почуття нікуди не ділося. 
Вирішили молитися й зверну-
тися до батьків знову.  Після 
посту Юрій ризикнув, і на цей 
раз стіна впала — батьки бла-
гословили на шлюб. Олена 
стала особливим благосло-
венням для Юрія, а Юрій — 
улюбленим зятем… Сьогодні 
вони — щаслива сім’я, яка 
бачить Божу руку у своєму 
житті та переживає свої ма-
ленькі й великі радощі.

Інна МЕЛЬНИК

НАША ДОЛЯ НЕ ПРОСТО ЗБІГ ОБСТАВИН…
спогади

«… А доля людини — від Господа»
(Прип. 29:26).

Громадська рада з питань 
співпраці з релігійними ор-
ганізаціями при Міністерстві 
закордонних справ України 
звернула увагу на релігійну 
ситуацію в тимчасово окупо-
ваному Криму та в зоні АТО на 
Донбасі.

Засідання відбулося 3 лю-
того 2016 року у приміщенні 
МЗС під головуванням керів-
ника ІРС Олександра Зайця, 
повідомляє Інститут релігійної 
свободи. 

Керуючий Кримською 
єпархією Української Право-
славної Церкви Київського 
Патріархату, архієпископ Сім-
феропольський і Кримський 
Климент повідомив про фак-
ти проявів релігійної нетер-
пимості стосовно українських 
громадян, які перебувають на 
тимчасово окупованій тери-

торії АР Крим. 
Заступник старшого єпи-

скопа Української Християн-
ської Євангельської Церкви 
Ігор Лук’янов навів приклади 
релігійних переслідувань зі 
сторони сепаратистів в окре-
мих районах Донецької та Лу-
ганської областей, де відбува-
ються військові зіткнення.

Як  зазначають у МЗС, 
члени Громадської ради об-
мінялися думками стосовно 
засобів захисту прав вірян 
різних конфесій на тимчасово 
окупованій території України. 
У своїх виступах вони наго-
лосили на тому, що в Україні 
відсутні утиски на релігійному 
ґрунті, а відповідні звинува-
чення з боку агресора мають 
на меті відволікати увагу між-
народної громадськості від 
кричущих фактів порушень 

прав людини на тимчасово 
окупованій території України 
та в самій Російській Федера-
ції.

Учасники засідання відзна-
чили важливість участі пред-
ставників церков і релігійних 
організацій у міжнародних 
заходах. Серед них: участь 
Головного рабина Києва та 
України Якова Дов Блайха у 
заходах у рамках державно-
го візиту Президента України 
до Держави Ізраїль, відкриття 
у Вашингтоні (США) 8-9 ли-
стопада 2015 року за участі 
представників українських 
конфесій Меморіалу жертв 
Голодомору в Україні 1932-
1933 років, а також участь 
представників Церкви Христи-
ян Віри Євангельської України 
спільно з українською грома-
дою США у наданні гуманітар-

ної допомоги Україні.
 Як повідомляв ІРС, місія 

ОБСЄ зафіксувала суттєві ути-
ски релігійної свободи в Кри-
му, факти яких були викла-
дені у звіті, оприлюдненому 
у вересні 2015 року. Раніше 

правозахисники зібрали фак-
ти релігійних переслідувань з 
боку сепаратистів на окупова-
ному Донбасі, які були опри-
люднені на міжнародних кон-
ференціях ОБСЄ.

www.irs.in.ua
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Ці слова із Нагірної проповіді 
Ісуса Христа. Дуже багато різних 
людей слухали Великого Вчителя 
— військовослужбовці, робітники, 
зовсім бідні люди, рибалки, селя-
ни, митники, священики  й інші.

Ісус у першу чергу звертався 
до своїх учнів, а разом із тим до 
всіх, хто Його слухав: «Ви світло 
для світу…»

Перш ніж звернемо увагу на 
основну думку тексту, спробуємо 
з’ясувати фізичну природу світ-
ла: що ж таке світло? І як воно 
утворюється?

Щодо цього є різні теорії. 
Світло — це одна із форм енер-
гії. Згідно з корпускулярною те-
орією, світло — це потік части-
нок, що йдуть від джерела в усі 
боки.  Прихильники хвильової 
теорії пояснюють утворення світ-
ла хвилями, які мають різну дов-
жину й частоту. В залежності від 
довжини і частоти хвилі ми бачи-
мо різне світло.

Яка ж природа світла нас-
правді? Розвиток оптики, вся су-
купність оптичних явищ довели, 
що світло має складну двоїсту 
корпускулярно-хвильову приро-
ду: має одночасно і хвильові, і 
корпускулярні властивості. Світлу 
притаманні хвильові властивості 
неперервних електромагнітних 
хвиль і квантові властивості дис-
кретних фотонів. 

Вернемось до слів Ісуса: «Ви 
світло для світу». Користь від 
світла дуже велика. Без світла 
не було б життя. Кожна людина, 
яка живе на землі, може бути 
джерелом світла. І, якщо ми хри-
стияни, на нас лежить обов’язок 
бути світлом. Не фізичним світ-
лом, яке ми бачимо в природі, а 
духовним, яке можемо побачити 
в людині.

Багато людей помилково 
вважають, що Біблія написана 
тільки для християн.  Жодного 

разу Ісус не звертався до лю-
дей, називаючи їх християнами, 
Його вчення було однаковим для 
всіх соціальних верств. І якщо я 
не християнин — це не знімає 
з мене відповідальності за мої 
вчинки ні перед Богом, ні перед 
суспільством.

Згідно зі згаданими теоріями, 
світло утворюється з малесень-
ких частинок, чи то хвиль, чи фо-
тонів, які безперервно виходять 
від джерела енергії, творячи про-
мені.

Наше світло залежить від на-
ших вчинків. Промінь утворюють 
багато маленьких частинок, так 
само наших багато добрих справ 
утворюють світловий промінь, 
якого бачать люди. Ми не повин-
ні зупинятися в наших добрих 
діяннях, бо коли ми зупиняє-
мось, то автоматично перестає-
мо бути світлом. Принцип свічки: 
сама згоряю — іншим допома-
гаю бачити. Наше завдання як 
християн, не залежно від нашої 
конфесії чи релігійної громади, — 
показати своїми вчинками світло 
Христа, яке просвіщає кожну лю-
дину, через що люди зможуть 
прославити Бога.

Якось Ісус промовляв до Пи-
липа, одного із своїх учнів: «Чи 
не віруєш ти, що Я — в Отці, а 
Отець  — у Мені? Слова, що Я 
вам говорю, говорю не від Себе, 
а Отець, що в Мені перебуває, 
Той чинить діла ті. Повірте Мені, 
що Я — в Отці, а Отець — у Мені! 
Коли ж ні, то повірте за вчинки 
самі. По правді, по правді кажу 
вам: Хто вірує в Мене, той учи-
нить діла, які чиню Я, і ще більші 
від них він учинить…(Ів.14:10-12).  
Цей текст ще раз підкреслює 
важливість добрих справ і вказує 
на джерело енергії, яка випромі-
нює світло, або ж показує Христа 
через Його діяння. З цих слів мо-
жемо зрозуміти, що віра в Ісуса 

Христа обов’язково виявляється 
через наші вчинки.

Дуже часто ми бажаємо щось 
отримати від інших людей, хо-
чемо зігрітися від їхньої ласки, а 
чи готові ми робити те саме для 
них?

Кожен колір, який ми бачимо 
в природі, — це світло. Пред-
мет, який має, наприклад, синій 
колір, поглинає всі інші кольори, 
а випромінює світло синього ко-
льору. Є сім основних кольорів 
— це кольори веселки, всі інші 
утворюються на основі цих семи. 
Їх ще називають спектральними 
або хроматичними, а є ще кольо-
ри, які не входять до сонячного 
спектру, — ахроматичні, до яких 
відносять чорний, білий і всі від-
тінки сірого. Особливість чорного 
кольору та, що він поглинає світ-
ло й тепло, а сам не випромінює 
жодного променя, чорного світла 
не буває. Особливість білого та, 
що він відбиває світло і тепло, 
білий колір символ чистоти. Ба-
гато людей подібні до чорного 
кольору — вони поглинають все 
добро, а самі не здатні утворити 
найменшого променя, користь 
від них дорівнює нулю і навіть 
менше. Біле або денне світло не 
поглинає жодного кольору, без 
цього світла не може бути життя. 
І я вважаю, що цим світлом є Ісус 
Христос. Слова апостола Івана: 
«Світлом правдивим був Той, 
хто просвічує кожну людину, що 
приходить на світ» — стосуються 
Ісуса. І кожна людина повинна 
рівнятися на Нього. 

Кожен із спектральних ко-
льорів, якщо максимально знизи-
ти його яскравість, стає чорним, 
а якщо максимально збільши-
ти — стає білим. Ви скажете, ми 
не можемо стати білим світлом, 
таким, яким був Христос, — і я з 
вами згідний. Якщо я є червоним 
кольором, то сам по собі не можу 

стати білим, потрібен хтось, хто 
міг би максимально збільшити 
мою яскравість — і це робить Ісус. 
У своєму посланні ап. Іван запи-
сав такі слова: «Коли ж ходимо у 
світлі, як Сам Він у світлі, то має-
мо спільність один із одним, і кров 
Ісуса Христа, Його  Сина, очищає 
нас від усякого гріха» (1.Ів.1:7), то-
бто робить нас яскравими.

Інколи ми чуємо такий вираз: 
«Не світися, коли прийдеш туди», 
або: «Він уже засвітився» і т. ін. 
Тут вкладено негативний зміст, 
коли людина зробила щось по-
гане або була там, де не мала б 
бути. Є й позитивні вислови. Ба-
гатьох людей називають зірками, 
тому що вони добились якогось 
успіху чи слави. І це не є щось 
погане, навпаки — такі люди 
мають більше можливостей зро-
бити багато добрих справ, бути 
справжнім світлом. Але чи це так 
насправді.

Інколи ми називаємо 
темряву — світлом, а чорний 
колір — білим. Ми звикаємо до 
темноти — і нам страшно вийти 
на світло,  страшно робити добрі 
вчинки, змінити своє ставлення 
до людей, ми нікому не довіряє-
мо, нам здається, що всі люди 
погані, злі й не заслуговують 
нашої уваги. І, разом із цим, че-

каємо від інших добра, розумін-
ня, поваги. На жаль, буває так. 
Наприклад: мама зростила сина, 
віддала йому найкращі роки сво-
го життя, тяжко працювала, не 
досипала, а син виріс невдячним 
егоїстом і, попри всі її турботи, 
не оцінив її старання, віддавши 
її в будинок для пристарілих, або 
лишив її, стареньку, самотньою, 
маючи змогу ощасливити її 
старість. Це один із прикладів, а 
їх можна навести безліч. Ми шу-
каємо у комусь проблему і знахо-
димо ту, яку маємо самі, і замість 
того, щоб змінитися самому, на-
магаємося змінити інших.

Ми, люди, не досконалі й 
грішні за своєю природою, і, ма-
буть, більш схильні до поганих 
вчинків ніж до добрих. Але коли 
ми будемо намагатися жити так, 
як жив Христос, і коли Він стане 
тією енергією, яка через нас буде 
випромінюватися, тоді справді 
прославиться Бог — і Він візьме 
нас у Своє Царство, у якому вже 
не потрібно буде нашого світла, 
бо все освітлюватиме Бог Со-
бою. Отож, не зупиняймося у 
наших добрих справах, а будьмо 
світильником у темному місті.

Микола КОРЧУК,
с. ПОЛАПИ,

Волинська область

Про пошуки Бога
«Хтось каже, що Богу не подо-

бається, коли ми турбуємо Його 
своїми безкінечними проханнями. 
Насправді, Бог починає хвилювати-
ся, коли ми не приходимо до Нього 
взагалі».

Про процвітання
«Ми легше переносимо нужду, 

ніж процвітання, бо в процвітанні ми 
забуваємо Бога».

Про успіх
«Понад усе слід боятися не по-

милок, а успіхів там, де не варто їх 
добиватися».

Про Біблію
«Біблія не ставить перед собою 

мети розказати, які всі люди хоро-
ші. Її мета — показати, як із поганих 
людей виходять хороші».

Про вплив
«Бог не засмучується через ма-

леньку кількість. Місце, де є Бог, 
маленьким назвати вже не можна».

Про послух
«Всі прагнуть зробили для Бога 

щось велике, але лише небагато хто 
хоче вірно служити Йому в малому».

Про любов
«Радість — це любов, яка парить 

у висоті; мир — це любов у чеканні; 
довготерпіння — це любов, здатна 
вистояти й витримати; милосер-
дя  — це любов до суспільства; до-
брість — це любов у дії; віра — це 
любов на полі бою; лагідність — це 
любов у період навчання; а стри-
маність — це любов у період прак-
тики».

Про небеса
«Небеса завжди видаються нам 

чимсь далеким. Але для тих, хто 
належить їм, вони на відстані про-

казаного слова. Небеса — це підго-
товлене місце для підготовленого 
народу».

Про Божі обітниці
«Бог ніколи не давав обіцянок, 

яким важко повірити».
Про характер
«Якщо я подбаю про свій ха-

рактер, моя репутація подбає про 
мене».

Про гріх
«Біблія утримає вас від гріха або 

ж гріх утримає вас від Біблії».
Про молитву
«Той, хто частіше за інших схи-

ляє коліна, міцніше за інших стоїть 
на ногах».

Дуайт Муді народився в 1837 році. У 1871-му став молитися за прийняття хрещення Святим Духом — і через декілька 
днів після цього пережив бажаний стан. У 38 років розпочав свій перший євангелізаційний похід. Після проповідей Муді 
створювалися общини, у яких люди пророкували, промовляли іншими мовами, молилися за зцілення та інші чудеса, хоча 
й він не акцентував на цьому. Цей проповідник — засновник видавництва МудіПаблішерз та Біблійного інституту Муді, які 
були і є дуже впливовими. Не менш актуальні і його праці — біблійні уроки та твори, які він написав більше століття тому. 
Муді був відомий своїм умінням висловлювати глибокі та важливі істини простою мовою, з мудрістю й дуже дотепно.

проповідь

ВИ СВІТЛО ДЛЯ СВІТУ

12 ВИСЛОВІВ ДУАЙТА МУДІ

«Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. І не запалюють світильни-
ка, щоб поставити його під посудину, але на свічник, — і світить воно всім у домі. Отак ваше світло не-
хай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі» 

(Мт.5:14-16)

цитата
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Одного разу Ісус Христос, навчаючи людей, 
сказав: «Остерігайтеся всякої зажерливості, бо 
життя людини не залежить від достатку майна». І 
розповів їм таку історію: «Один багач мав велике 
поле. Коли почали збирати урожай, то виявилося, 
що в його коморах мало місця. Господар почав 
міркувати:

— Що мені робити? Куди зібрати урожай? 
Зруйную свої комори, збудую просторіші й скла-
ду весь свій достаток. Тоді скажу: «Душе моя, на 
багато років ти маєш добра. Спочивай, їж, пий і 
веселися».

Тільки багач про це подумав, як до нього про-
мовив Господь:

— Нерозумний! Я цієї ж ночі заберу душу твою. 
І кому це все залишиться?

Ось так буває з тим, хто збирає для себе, а не 
багатіє в Бога», — закінчив свою розповідь Ісус.

Земне життя багача закінчилося, а все його ба-

гатство залишилося. З собою він нічого не взяв, 
лише свої вчинки. Через те, що цей чоловік був 
скупий, зажерливий, він не ділився з бідними та 
голодними. Він не склав собі на небі ніяких скар-
бів, не багатів у Бога й навіть не подякував Йому 
за те, що Він давав сонце 
та дощ на його ниву і зро-
стив щедрий урожай. 
Усі заслуги він при-
своїв собі. Він думав 
лише про земне, 
тому втратив 
вічне життя.

Любі діти! Сьогодні ми 
поговоримо ще про одну 
негативну рису людсько-
го характеру — жадібність. 
Сподіваюсь, що вона не при-
таманна дітям, які знають 
Бога, але хочу застерегти вас 
від будь-яких її проявів.

Скупердяйство, жадіб-
ність, захланність, ненасит-
ність, грошолюбство, зажер-
ливість, пожадливість — як 
цю рису характеру не назви, 
а суть залишається тією ж. 
Зазвичай людина може бути 
жадібною не лише до грошей, 
але й до влади, слави, їжі, різ-
них задоволень. 

Люди можуть проявляти 

свою жадібність по-різному.  
Ви, напевно, не раз бачили 
це серед своїх однокласників, 
які не бажали поділитися з 
вами чимось, не хотіли пози-
чити грошей чи якусь річ, щоб 
покористуватися нею.

Жадібність рівносильна 
хворобі. Вона часто спонукає 
людей накопичувати свої зао-
щадження, речі, розширюва-
ти свої маєтки.

Є люди, які постійно 
прагнуть більшого й більшого. 
Вони не бажають зупинятися 
на досягнутому, ставлять пе-
ред собою все нові й нові цілі, а 
потім їх досягають. Це призво-
дить до того, що людина не 

може задовольнятись тим, 
що має, і зупинитись у своїй 
жадібності. І скільки б вона не 
досягала, вона ніколи не буде 
задоволеною, їй буде завжди 
всього мало. Це є гріхом.

Слово Боже каже: «Ве-
лике надбання — бути бла-
гочестивим і задоволеним» 
(1Тим.6:6). 

Людина, яка покладає 
надію на Бога, впевнена в 
тому, що Бог дасть їй все не-
обхідне «для життя і побож-
ності», тому вона найперше 
«шукає Царства Божого 
й правди Його», знаючи, 
що «все інше додасться» 
(Мт.6:33).

В одному селі над морем 
жив селянин, такий завидющий, 
такий жадібний, що годі іншого 
такого пошукати. Якось зама-
нулося йому кокосових горіхів; 
узяв він рупію й подався на ба-
зар. Зайшов до першої-ліпшої 
крамнички та й питає продавця:

— А почім твої горіхи?
— По чотири ани,— відповів 

той.
— А ти часом не знаєш, де є 

дешевші горіхи?
— Он поруч, у сусідній крам-

ничці. Там вони по три ани.
Скнара зрадів і побіг туди, 

але й там передумав купувати, 
бо хотілося знайти ще дешевші 
горіхи. Він довго тинявся по ба-
зару, аж поки здибав крамнич-
ку, де горіхи продавалися по 
одній ані.

— А скажи-но, друже,— мо-
вив скнара до продавця,— чи 
не дають десь тут кокосових 
горіхів задарма? А то жаль 
усе-таки витрачати на них свої 
кровні гроші!

— А он, бачиш, на березі 
моря ростуть кокосові пальми? 
Іди й рви собі тих горіхів, скільки 
душа забажає,— відповів про-
давець.— От і будуть вони тобі 
задарма!

Невимовно зрадівши, скна-
ра помчав на берег моря, знай-
шов найвищу кокосову пальму, 
заліз на самісінький вершечок і 
вчепився в найбільший кокосо-
вий горіх. Щосили тягне його до 

себе, але той тримається міцно: 
не зірвеш. Скнара напружився 
й ще раз смикнув горіх до себе. 
Знову не зірвав, зате зірвався 
з гілки сам і повиснув у повітрі, 
вчепившись у кокосовий горіх.

На щастя, неподалік погонич 
саме вів слона, і скнара гукнув 
до нього:

— Заради всього святого, 
врятуй мене! Підведи сюди сво-
го слона, стань йому на спину й 
зніми мене! Я дам тобі за це аж 
десять рупій!

Погонич підвів під пальму 
слона, заліз йому на спину 
й уже хотів зняти скнару, як 
слон зненацька рушив з місця. 
Погонич ухопився за ноги ск-
нари — і вони обоє повиснули 
в повітрі над морем.

— Благаю тебе, міцніше 
тримайся, не відпускай горі-
ха! — розпачливо гукав по-
гонич.— Я тобі дам цілу сот-
ню рупій!

Почувши це, скнара знетя-
мився з радості. «Ого,— поду-
мав він,— ото матиму грошей! 
Та це ж сотні й тисячі кокосо-
вих горіхів! А я чогось учепив-
ся в нещасний один-однісінь-
кий горіх! Нащо він мені, та ще 
й такий нікудишній!»

Подумав так скнара, і 
пальці його самі собою роз-
тиснулися. Обоє, скнара та 
погонич,  полетіли вниз і шу-
бовснули в море.

Так вони й потонули, бо 
жадібність ніколи до добра 
не доводить.

ВЕЛИКИЙ ГРІХ

ЖАДІНКА

Навчала мама, як я ще була мала,
Щоб щедрою та доброю росла,
Також татусь мене застерігав,
І Слово Боже він завжди читав:

Не поділитися з голодним — тяжкий гріх.
А жадібність і скупість — це не сміх,

А вада, що зі злом у парі йде
І за собою більше зло веде...

Всі татові та мамині слова
Для мене — істина завжди жива.

Тому повторюю сьогодні я для всіх,
Що скупість, жадібність — великий гріх. 

— Що це за шурхіт?
Чи миші у нас в комірчині? 

— Ні, то не миші. Там потайки Ліза
гризе насіння. Лізонька наша боїться, 

Що з нами доведеться ділиться.

***
Сестричка мовила: - «Юрко,

Ти будеш пити молоко?
— А де воно стоїть у тебе?

— Ну, як не хочеш, то й не треба...

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

ЗАЖЕРЛИВИЙ БАГАЧ

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

СКНАРА
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Весняний дощ! Він лагідний, живий.
Ласкавим плином землю омиває,

Шепоче ніжно: «Прокидайсь, живи!»
І міць нову у все земне вливає…

О Дух Святий, пролий Свої дощі, 
Щоб оживали насінинки Слова, 
Щоб ми були освячені, готові

Суть Благовістя в грішний світ нести!

Слова — зернини кинуті у ґрунт,
І що посієш — будеш пожинати.

Тут не доречний спротив, а чи бунт,
Бо кожен владний серцем вибирати.

Бог Всемогутній, мудрий Елохім
Наш світ чудовий збудував зі Слова.

І Божим Словом міцно навіки
Поставлені у Всесвіті основи!
Людина — витвір із Його руки,

Подоба Божа, з Нього взятий Образ! 
Любов черпаючи із Вічної Ріки,

Ліпив Він ніжно характерний обрис...
Вдихнув у тіло Життєдайний Дух

І дарував уміння говорити, 
У душу й тіло дав бажання й рух,
Щоб ми могли любити і творити!

Говорить Бог! Говорить кожен з нас...
І кожне слово має силу дії.

Слова любові чи слова образ...
Слова прокляття чи слова надії...

Ти зупинись. Покайся. Помолись...
Наповнюй серце істиною Слова.

Ісус є Слово! Словом вздоровись,
Щоб освятились всі твої основи.

Читаю Слово. Кожне слово — нота.
Бринить, тремтить, в надії оживає!

Живий, ласкавий, неповторний дотик…
У серце чисте ноти я складаю.

Записую, як знаки, у рядки,
Навчаюсь чути музику із Неба,
Вслухаюсь в голос Божої ріки,

Щоб грали струни, Господи, для Тебе!!!
Прохаю, щоб мелодія оця
По благодаті Бога та Отця

В Святому Дусі розправляла крила,
Щоб до країв землі вона летіла,

Тих, хто в темниці, Світлом освітила!
Я, може, скрипка, може, бубон я…

Чи вмію я мелодію заграти?
Чи зможе пісня розламати ґрати?!

Мій Боже, дякую, що в мене є сім’я!
І кожне серце — інструмент чудовий

В Твоїх долонях, Диригенте віри:
Мелодія жертовності й любові,

Симфонія спасіння і довіри!
По сходинках музичної октави
Я піднімаюсь у Небесні брами.

Співають гори, грають квіти й трави
І зорі мерехтливими світами

Живому Богу воздають всю славу!!!

Піднімалась на гору,
Молилась і падала,
Назбирала в долоні
Краплинки роси…

І Отець доторкнувся 
До серця розрадою:

«Ти прийшла… Я щасливий!
Чого хочеш, проси!»

Розгубилась… Просити сили,
Розуміння, здоров’я, краси?!

А Батьківські очі любили
І уста усміхались: проси!

Отче мій! Твоє серце відкрите,
Джерело життя й доброти!
Научи мене, Тату, любити,
Так любити, як любиш Ти!
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поезія

Бог — чудовий художник,
Майстер Він незрівнянний!

Він малює, де хоче, —
В нього фарби живі.
Очі вмию спросоння: 

Бог малює вже зрання
Пензлем сонячним дивним

На росинках в траві.
Просто треба навчитись
Бога скрізь пізнавати.
В Нього дуже багато

Пречудових ідей.
Я дивлюсь і радію,

Хочу й вам розказати:
Любить Бог малювати,
Бо Він любить людей!
Любить Бог малювати,

Коли сонце сідає.
Він розмішує гарно
Кольорів акварель
І зірками малює, 

Світлом ніч вишиває,
Грає сяйвом полярним 
Й міражами пустель.
Бог малює на хмарах

У високому небі,
Там, де мчить блискавиця

І гуркочеться грім...
А якщо ти захочеш –

(Дуже прагнути треба!)
Намалює веселку
Він у серці твоїм.

Галина Левицька, 
м. Ізяслав,

Хмельницька обл.

МАЛЮЄ БОГ СЛОВА І СЛОВО

ПРОСИ!

Мої думки, як коні-скакуни…
Чи можу я коней оцих спинити?
Кому слухняно коряться вони?

Кому бажають віддано служити?
Мій Господи, хай буду я як страж

У брамі міста в мудрості Христовій,
Вклади у серце чистий Божий страх,

Оснований на вірності й любові.
Без святості Тебе не осягну…

Не хочу навіть думкою грішити!
У розумі веду з гріхом війну,

Щоб у Христовій перемозі жити. 
Тобі, Ісусе, в послух віддаю

Свої думки, бажання і стремління.
Вмираючи для себе без жалю, 
Я душу направляю до спасіння!

ДОЩІ

ДУМКИ


