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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

ФЕСТИВАЛЬ СІМ’Ї В ЛУЦЬКУ:
ЯК ЦЕ ВІДБУВАЛОСЯ

В УКРАЇНІ ВІДБУВСЯ
VI НАЦІОНАЛЬНИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК

Волинню прокотилася 
низка заходів, присвяче-
них цінностям сім’ї. Зокре-
ма в Луцьку п’ятого черв-

ня 2017 року уже вшосте 
відбувся «Фестиваль сім’ї», 
мета якого — популяриза-
ція християнських сімейних 

цінностей. Цього року він 
особливий тим, що відб-
увся в рамках відзначення 
500-річчя Реформації. Іні-
ціював проведення фести-
валю Волинський обласний 
міжконфесійний оргкомітет 
за підтримки Луцької місь-
кої ради.

Розпочалося все з «Параду 
щасливих родин». Це хода від 
Київського майдану по проспек-
ту Волі до Театрального май-
дану, що стартувала о 15:00. 
Багатолюдна колона, йдучи 
головним проспектом міста, 
несла транспаранти з християн-
ськими висловами. Супровод-

жував ходу духовий оркестр.
На Театральному майдані 

та на вулиці Лесі Українки аж 
до вечірньої пори діяло фести-
вальне містечко. Тисячі лучан 
і гостей міста могли побачити 
виставку соціально-благодійної 
роботи євангельських церков 
Волині. Тут була представлена 
робота суспільного руху «Теж 
люди» (допомога безхатченкам 
та малозабезпеченим людям), 
робота реабілітаційних центрів 
(реабілітація алко- та наркоза-
лежних), дитячих таборів (ста-
ціонарних при церквах і виїзних) 
та християнських шкіл, волон-
терство та капеланство в зоні 

АТО,  робота з людьми з об-
меженими можливостями, хри-
стиянські телерадіопрограми 
та періодичні й художні видання 
тощо. Перехожі та учасники дій-
ства могли отримати християн-
ську дитячу та євангелізаційну 
літературу, Біблії.

Для подружніх пар діяло 
«Подружнє містечко», учасники 
якого могли отримати діагно-
стику стосунків та поради, а 
також взяти участь у секціях 
«Подружній діалог», «Напиши 
лист коханому» та «Згадай 
своє весілля».

У Києві 1 червня в день 
Захисту дітей відбувся щоріч-
ний Національний молитовний 
сніданок. Захід зібрав керівни-
цтво держави, політиків, уря-
довців, релігійних лідерів, гро-
мадських діячів та науковців.

Захід в Україні проводиться 
вже вшосте. На урочистому від-
критті гостей та учасників привіта-
ли координатори Сніданку, на-
родні депутати Павло Унгурян та 
Оксана Білозір. Всі учасники зга-
дали у молитві спочилого карди-
нала Любомира (Гузара) та вша-
нували його хвилиною мовчання.

З вітальним словом до при-
сутніх звернувся і Патріарх Філа-
рет. Він підкреслив важливу роль 
подібних заходів, які єднають су-
спільство, політиків та владу. Це, 
на думку владики, допомагає про-
тистояти агресору.

В Україні молитовні снідан-
ки відбуваються під патронатом 
Голови Верховної Ради України. 

Тому впродовж заходу привітав 
гостей і спікер Верховної Ради 
Андрій Парубій. «Де двоє чи троє 
зібранні в ім’я Моє, там і Я посеред 
них», — нагадав рядки з Писання 
голова Парламенту. Він зазначив 
важливість молитовного єднання 
для всіє країни, для її народу та 
влади, бо саме це, за словами 
спікера, допомогло вистояти на-
шій Державі у буремні часи 2014 
року. Не обійшов Андрій Парубій 
і увагою ВРЦіРО, роль якої у збе-
реженні міжконфесійного миру 
важко переоцінити. Особливу по-
шану політик висловив військовим 
капеланам, які віддано служать 
українським солдатам, що захи-
щають територію нашої країни.

Зі словами привітання та подя-
ки до присутніх гостей звернулися 
також прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман, секретар 
РНБО Олександр Турчинов, посол 
США в Україні Марі Йованович, 
міністри та народні депутати.

На молитовному сніданку 
були присутні сироти та діти 
учасників АТО. Михайло Паноч-
ко, який представляв на заході 
Церкву християн віри євангель-
ської, мав можливість звернути-
ся до присутніх з короткою про-
мовою, а  також закликав усіх до 
молитви за дітей.

МІСІОНЕРСЬКА
ПОШТА

ДЕВ’ЯТЬ РОКІВ 
РАБСТВА

Діти з нетерпінням чекають 
нашого приїзду. З великим 
бажанням приходять на 
біблійний урок.

Почалося нове життя. Став 
служити братам, співати, 
став для дружини чо-
ловіком, а дітям — батьком.

Щоб якась система 
відлучила мене від
Христа — це неможливо.

ЯК СТАВИТИСЯ
ДО БІОМЕТРИЧНИХ 
ПАСПОРТІВ?
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З 10 по 13 травня у Вашингтоні, округ Колумбія (США), прохо-
див Всесвітній саміт на захист переслідуваних християн. Україн-
ську Церкву на ньому представила ціла група священнослужи-
телів, у яку входив і старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко.

Організатор саміту — Асоціація Біллі Грема. У заході взяло участь по-
над 600 учасників із 130-ти країн світу, які мали нагоду продемонструвати 
задокументовані свідчення про утиски і переслідування.

«Важливо доносити до громадськості те, що відбувається геноцид. 
І запропонувати, у який спосіб ми можемо працювати з Організацією 
об’єднаних націй та іншими державними структурами, аби забезпечи-
ти захист релігійних свобод», — сказав всесвітньо відомий благовісник 
Франклін Грем, вітаючи форум.

Також він зазначив, що лише минулого року у світі загинуло понад 
90 тис. осіб за віру в Ісуса Христа. Мільйони людей продовжують жити 
під постійною загрозою залякування, фізичного нападу або нанесення 
шкоди своїй родині.

Привітав учасників саміту і віце-президент США Майк Пенс, який на-
голосив: «Ми будемо стояти за кожним, хто бореться за свою свободу та 
просте бажання бути вільним у своїй крані. Навіть якщо для цього потріб-
но задіяти усі сили, які у нас є». Віце-президент зазначив, що тероризм 
та подавлення людської гідності у полоні, пригнічення віруючих людей, 
будуть завжди ворогом, з яким потрібно боротися глобально. «У цьому 
ми тверді, як ніколи. Бог нехай нам допомагає!» — підкреслив він.

Із промовою до учасників саміту звернувся старший єпископ ЦХВЄУ 
Михайло Паночко, який розповів про ситуацію в Україні та повідомив про 
факти переслідувань і вбивство священнослужителів на сході нашої дер-
жави під час російської агресії. Після чого закликав присутніх до молитви 
за постраждалих та їхні сім’ї.

ВСЕСВІТНІЙ САМІТ НА ЗАХИСТ 
ПЕРЕСЛІДУВАНИХ ХРИСТИЯН

новини
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30 квітня 2017 року церква 
«Божий храм» селища Локачі, що 
на Волині, відзначила 25 річницю 
свого служіння. Гаслом проведення  
ювілею стали слова: «І будеш пам’я-
тати всю ту дорогу…» (5М.8:2).

На святкування знаменної події 
з’їхалися гості з місцевих церков рай-
ону, керівництво обласного об’єднан-
ня церков ХВЄ. Розпочав святкове 
богослужіння пастор місцевої церкви 
Володимир Петренко невеликим екс-
курсом в історію. 

…А почалося все взимку 1992 
року. У Локачах жили лише декілька 
сестер, які відвідували сусідні грома-
ди та молилися за створення церкви 
у своєму селищі. «Проїжджаючи через 
Локачі, я бачив велику духовну пусте-
лю, — розповідає пастор. — І думав: 
от якби тут регулярно проводити хри-
стиянські зібрання». Цими думками 

служитель поділився у своїй сім’ї, яка 
підтримала його в молитві. Вони тоді 
навіть не здогадувалися, що Господь 
не лише вислухав їхнє прохання, але й 
став відповідати на молитви. Незаба-
ром друзі-місіонери з Нововолинська 
— Володимир Міщук та Павло Цвор 
— запропонували проводити регулярні 
зібрання й провели першу євангеліза-
цію в приміщенні «Просвіти». Велику 
допомогу в проведенні євангелізацій-
них служінь у районній бібліотеці, у якій 
проводили зібрання протягом шести 
років (1992-1997), надавали брати та 
сестри з церкви с. Риковичі — рідної 
церкви пастора Володимира Васильо-
вича. Особливо ревною була сім’я Во-
лодимира Зінчука.

Перше хрещення відбулося 4 лип-
ня 1993 року. Тоді в завіт із Господом 
увійшли більше 20 людей. Такого в Ло-
качах ще не бачили. Гості-співаки (хор 

із міста Червонограда) йшли від бібліо-
теки до ставка вулицею Леніна (тепер 
Миру) й співали. 

Минав час, Ісус Христос кожного 
року додавав до церкви спасенних. Сер-
ця горіли служінням. А свого приміщен-
ня церква не мала. І Господь не залишив 
своїх дітей без даху над головою. Один 
із місцевих братів — Степан Мацюк — 
поїхав до сина в США, де йому мали 
зробити операцію. Церква м. Сіракузи 
зібрала для цієї потреби пожертвуван-
ня, однак лікар (українець) відмовився 
брати оплату за роботу, і тоді брат вирі-
шив віддати гроші на будівництво моли-
товного дому у своєму селищі. Місцева 
влада постійно пропонувала ділянки 
у «важких місцях». Церква деякий час 
перебувала в постах та молитвах. Піс-
ля приїзду в Райдержадміністрацію смт 
Локачі єпископа Степана Веремчука ра-
зом із уповноваженим у справах релігії 
питання земельної ділянки вирішилося. 
Церква отримала хороше місце в центрі 
містечка по сусідству зі школою. 

На будівництві молитовного будин-
ку працювали всі. Удень брати зводили 
стіни, сестри допомагали організовую-
чи харчування, а вночі стерегли будма-
теріали. Особливий внесок у будівни-
цтво зробив брат Віталій Лаць. Це були 
1995-1998 роки, економічно досить 
складний час для населення України. У 
той же час нашу церкву стали навідува-
ти брати з Німеччини — Веніамін Адлер 
та Давид Петерс, надаючи матеріальну 
допомогу та духовну підтримку. Коштів 
не вистачало, однак Всевишній відкри-

вав різні джерела. Новонавернені жерт-
вували свої прикраси; значний внесок 
зробила українська діаспора у США. І 
14 листопада 1998 року відбулася по-
свята молитовного дому. Тепер будівля 
нашого храму за своєю архітектурою є 
окрасою селища.

Багато членів церкви навчалися 
в РУБІ, КБІ; а сьогодні служать справі 
Божій не лише у своїй церкві, а й за 
кордоном.  Чудеса та свідчення су-
проводжували церкву впродовж «усієї 
дороги». Бог будував не лише храм 
матеріальний, але й духовний. Саме 
тому найціннішим є свідчення про те, 
як Господь Ісус Христос змінює серця 
людей. Євангелізаційна команда церк-
ви постійно дбає про поширення віст-
ки спасіння в навколишніх селах. За 
час праці були відкриті церкви в селах 
Привітному, Бубнові, Заячицях, які вже 
мають власні молитовні будинки. 

У час, коли на Сході Батьківщини 
йде війна, брати та сестри вже четвер-

тий рік щоранку стоять у молитовному 
виломі за мир та спасіння в країні. Життя 
церкви будується на єдності й молитвах. 
Дітки пізнають Бога в Недільній школі. 
Вони дзвінкоголосо славили Його на 
святі. Шукають мудрості підлітки на своїх 
заняттях. Зміцнюється й розправляє 
свої крила молоде покоління. А дорослі 
виконують припоручену їм справу.  

На святі свідчили про любов Го-
спода Ісуса Христа як перші христи-
яни, так і ті, що прийшли до Господа 
зовсім недавно. Чудово прославляв 
Бога місцевий хор та співочий гурт. 
Зі словом привітання звернувся до 
присутніх голова РДА Віктор Дудечко, 
який, до речі, уже 5 років є членом на-
шої церкви.

Словом наставлення поділився 
голова Волинського обласного об’єд-
нання ЦХВЄ, єпископ Михайло Близ-
нюк. Завершив святкове зібрання 
єпископ Степан Веремчук, закликав-
ши всіх до заключної вдячної молитви.

Оновлення розуму нам по-
трібне у сфері служіння. З цим 
стикаються навіть пастори, які 
вважають: «От я служу, і церква, 
звичайно, зобов’язана мені…» На-
справді думки в нас повинні бути 
іншими, тому що будь-яке служін-
ня — це честь, виявлена нам. Звіс-
но, церква повинна бути вдячна 
служителям, але це вже залежить 
від них. Моя ж справа як служи-
теля — бути ще більше вдячним 
церкві, що дозволила їй служи-
ти. Тому служителям слід змінити 
свою ментальність, щоб не фор-
мувався образ служителя-началь-
ника, а служителя-слуги, якого 
нам змальовує Писання.

Чесність — це ще одна сфера, у 
якій ми повинні отримати оновлення 
розуму. Пам’ятаю, у біблійній семінарії 
з нами вчився один брат. Ми сиділи 
по двоє за невеликими столиками, так 

що плече одного торкалося плеча ін-
шого. Який я урок взяв із його життя? 
Наприклад, ми складаємо екзамен із 
грецької мови. Поруч із ним сидить 
брат, який знає грецьку й упевнено 
пише  відповідь на свій тест. У нас 
же яка ментальність? Не знаєш — за-
глянь до іншого. Але цей брат не так. 
Його сусід по парті складає екзамен 
на «відмінно», він же — на «неза-
довільно», але ні разу не скосив очі, 
щоб підглянути, попри те, що їхні ар-
куші лежали поруч і майже торкалися 
один одного. 

У цієї людини сформоване пра-
вильне мислення, бо ж що важливіше: 
результат чи чесність? Це вже питання 
пріоритетів. І в цьому нам часто також 
потрібна зміна мислення. При всьому 
нашому бажанні досягнути успіху — 
вірність завжди важливіша від успіху. 
Чесність завжди важливіша від ре-
зультату.

І ще одного моменту торкнуся. 
Нам дуже важливо досягати повноти 
в Христі. І зважаючи на це, ще одна 
твердиня, яку ми повинні подолати 
у своєму розумі, стосується почуття 
значимості та прийняття, які є базо-
вими потребами людини на землі, 
щоб відчувати себе достойною. Це не 
пов’язано з гріхом гордості. Це при-
родне прагнення людини, яке похо-
дить ще з Едемського саду. У раю лю-
дина мала і впевненість, і  значимість. 
Сам Бог приходив до Адама, щоб із 
ним прогулятися алеями раю. І я собі 
уявляю, як мільярди ангелів із цікаві-
стю та «білою» заздрістю, якщо така 
є, спостерігали, як Бог із Адамом про 
щось розмовляють. Адам мав велику 

значимість, а разом із тим — упев-
неність у любові, у прийнятті. 

Коли людина згрішила, вона це 
втратила. І те, що було основними 
перевагами, тепер стало основними 
потребами. Проблема виникає тоді, 
коли задоволення цих потреб ми шу-
каємо не там, де слід. Ми шукаємо 
цього серед людей: от як на землі — 
то бути начальником, як хату побуду-
вати — то щоб всі сусіди заздрили. 

Наша значимість у  Бозі, у тому, 
що ми є Його дітьми, і Він любить та 
приймає нас такими, якими ми є. Ча-
сто можна почути в церкві: «Ой, мене 
жінка принизила. Ой, мене брати при-
низили». Та чи забрали в тебе щось 
ті, які, так би мовити, по тобі «проїха-
лися»? Твоя значимість від цього не 
втратилася. Ти як був Божим сином, 
так ним і залишився. Жінка закатує 
істерику: «Він мене не любить!» Без-
умовно, це неприємно, але богоцен-
трична жінка ніколи об це не розіб’єть-
ся, бо Христос її так само любить, як і 
любив. Він ніколи не розлюбить! 

Ми повинні бути богоцентрич-
ними. І коли ми богоцентричні, то 
завжди спокійні, нас ніщо не виб’є з 
сідла. Тому дуже важливо тримати це 
у своєму розумі. Бо ніхто нас не вша-
нує так, як вшанував Господь. Якщо 
ми прагнемо пошани, то знаймо, що 
вся земля не спроможна вшанувати 
нас так, щоб душа була повністю й 
назавжди задоволена. Душа людини 
більша від усієї землі, це та цінність, за 
яку помер Христос. Якби тебе любили 
навіть усі сім мільярдів людей, які жи-
вуть на планеті, вони не забезпечать 
усієї твоєї потреби в любові — твоя 

душа вища! Її потребу в любові може 
задовольнити лише любов Христова. І 
тому нам потрібно переорієнтуватися, 
змінити наші думки, щоб зрозуміти: 
наші всі привілеї, цінності й задово-
лення всіх потреб — у Христі Ісусі.

І тоді, як підніме нас життя, голова 
не закрутиться. Бо розуміє людина, 
що нічого особливого це їй не додало. 
Це як ніби в мене є мільйон доларів, а 
хтось підійшов до мене й каже: «Ось 
на тобі ще цент — багатший будеш». 
І ким би ви на землі мене не зробили, 
це мені нічого не додає до того, що 
мені вже дав Господь. І навіть якщо ви 
в мене все заберете й кинете під ноги, 
то вам не вдасться позбавити мене 
того, що дав мені Бог. Але цю рівнова-
гу мені дає перебування в Богові.

Якщо ж я відчуваю, що мої потре-
би не задоволені й не шукаю при цьо-
му Бога, то починаю вимагати чогось 
від людей. Якщо ж я відчуваю, що в 
мене цього вдосталь, що Бог задо-
вольнив усі мої потреби й мені достат-
ньо любові Христа, то я мотивований 
лише роздавати. Коли мені вистачає 
любові Христа, то я не вимагаю любові 
від людей, я просто люблю людей, бо 
маю чим поділитися з ними. Коли я 
знаю, яким значимим є для Бога, то не 
потребуватиму того, щоб ви піднесли 
мене чи вшанували. Я намагатимуся 
вас шанувати, вас любити, вам служи-
ти, бо в мене цього багато. 

Отже, ця євангельська переміна 
розуму, безумовно, є дуже важли-
вим аспектом нашого життя, бо від 
того, що відбувається  в нашому ро-
зумі, залежить і стиль нашого життя. 
Звичайно, є безліч інших моментів, які 

має обновити Божа благодать, проте 
сфера розуму є визначальною. Розум 
— це фільтр, який відсіює все, з чим 
він не згоден, він нічого не пропустить 
у душу з того, що він розуміє не так. 
Тому важливо стежити за цим філь-
тром і змінювати його, щоб він про-
пускав Боже, пропускав благодать, а 
відсіював світське.

Наш природній розум пошкодже-
ний гріхом, і нами керують пошкод-
жені розуміння, які ми перейняли від 
світу.  Дух світу цього впливає й на 
нас. Тому віруюча людина, яка не має 
оновленого розуму, або не пильнує 
над тим, щоб її розум постійно онов-
лювався, не дуже буде відрізнятися 
від невіруючої. Наприклад, якщо мене 
вдарили по щоці, а я не розумію, що 
це благо, то одразу ж інстинктивно 
дам здачу. А якщо я зрозумію, що це 
благо, то вчиню так, як Христос казав, 
— підставлю другу щоку. Але спочатку 
мені потрібне правильне розуміння. 

Саме поняття обновлення розу-
му, набуття нового способу мислен-
ня закладене в Євангелії, тому треба 
вивчати Слово Боже, згоджуватися з 
ним і молитися, щоб Святий Дух діяв 
у нашому розумі, бо написано: «Тоді 
розум розкрив їм, щоб вони розуміли 
Писання» (Лк.24:45). Як же це важли-
во, що Бог Духом Святим допоміг нам 
не тільки букву Писання розуміти (бук-
ву Писання ми розуміємо й знаємо 
напам’ять). Ми повинні зрозуміти дух 
Писання, який змінює нас, роблячи 
новим творивом у Христі Ісусі й даючи 
нам оновлений розум.

Анатолій
КЛІНОВСЬКИЙ

ЦЕРКВІ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ 
В ЛОКАЧАХ — ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ!

ОНОВЛЕННЯ РОЗУМУ У СФЕРІ СЛУЖІННЯ

ювілей

5 червня  в церкві с. Карасин Камінь-Каширського рай-
ону відбулося рукопокладення  на  пресвітерське служіння 
Виндюка Степана Леонідовича.  Рукопокладення звер-
шили заступники єпископа Паламарчук В.І., Карпович П.Д., 
пресвітер церкви с. Стобихівка Мороз С.Г.

5 червня  в церкві с. Кам’януха Маневицького району 
відбулося рукопокладення на дияконське служіння Татюка 
Михайла Олексійовича, Ковальчука Миколи Михайло-
вича та Оксенюка Івана Михайловича. Рукопокладення 
звершили єпископ Близнюк М.І., заступник єпископа Та-
расюк А.Р., пресвітери Ковальчук М.І. та Марчук М.А.

новини церков хвє волині

проповідь
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Дякую Богові, що до-
брий Він та кохається у 
милості, що Його любов 
безмежна до всіх людей. 
Ця любов особливо прояв-
ляється до дітей спецшко-
ли-інтернату, де ми стали 
проводити щотижневе ди-
тяче служіння. Діти з не-
терпінням чекають нашого 
приїзду. З великим бажан-
ням приходять на біблій-
ний урок. Особливо їм по-
добаються пісні з рухами, 
а також гурток рукоділля. 
Ці діти дуже потребують 
любові та уваги, хочуть 
спілкуватися, зустрічають 
і проводять нас міцними 
обіймами. Господь стукає 
у двері кожного серця.

Уперше євангелізаційне 
дитяче служіння ми провели 
в школі села Комарники. Діти 
почули історію про створен-
ня світу, гріхопадіння пер-
ших людей та про спасіння, 
яке дає Ісус Христос. Укінці 
служіння кожна дитина отри-
мала подарунок. Були при-
сутні близько ста дітей.

Мені довелося побувати 
в селі Явора, де теж прово-
дили євангелізаційне служін-
ня для дітей, які навчаються 
в місцевій школі. Школярі 
разом із учителями перегля-
нули фільм про страждання, 
смерть та воскресіння Ісуса 
Христа. У кінці служіння одна 
дівчина подякувала нам за 
те, що ми розповіли їм про 
справжнє значення Великод-

ніх свят і про те, яку велику 
ціну потрібно було заплатити 
Ісусу за наше спасіння.

Дякую Богу за служіння у 
Великодній день у помісній 
церкві. У цей день усі чле-
ни церкви брали участь у 
служінні. Особливо приємно, 
що радісний родинний на-
стрій панував у церкві. Після 
служіння місіонери запросили 
молодь до себе на обід. Дуже 
гарно провели час: спілкува-
лися, молилися, співали, а 
також разом мали прогулянку 
в парку. Приємно, що під час 
святкових днів можна більше 
здружитися один з одним і 
прославити Господа.

В один із святкових днів 
Христового Воскресіння при 
церкві міста Сколе місіонер-
ська команда провела єван-
гелізаційне служіння для 
дітей міста. Співали разом 
християнські пісні, показува-
ли сценку «Що таке Пасха?». 
Ляльковий театр із міста 
Львів поставив сценку «Що 

таке щастя?». Пастор у кінці 
служіння запросив дітей на 
недільну школу. Слава Богу, 
наступного тижня в недільну 
школу прийшли близько 30 
дітей.

При церкві міста Сколе 
проходила біблійна місіонер-
ська школа «Тимофій» (дру-
га сесія). Навчання тривало 
тиждень. Викладалися теми: 
Душеопікунство та Еклезіо-
логія. А також студенти про-
тягом тижня мали два дні 
практичних занять. Під час 
навчання я служила на кухні. 
Дякую Господу за те, що Він 
мене благословив у цій пра-
ці, давав сили й здібності все 
добре, вчасно й смачно готу-
вати.

Цієї весни ми послужи-
ли проповіддю Євангелії й 
роздавали газету «Вірую» в 
селах Нижня й Верхня Стина-
ва та Розгірче. Також прово-
дяться служіння в с. Сможе, 
смт Славське, м. Сколе.

Леся БІЛІНСЬКА

Коротко опишемо про 
нашу працю за весняний 
період. У березні ми мали 
благословенне зібрання 
«Свято посіву», яке прово-
димо кожен рік. Як осінню 
проходять дні подяки, так 
весною просимо благосло-
вення на польові роботи, а 
також і духовні. Адже з при-
ходом тепла більші можли-
вості провести євангеліза-
ційні зібрання.

Щодо дитячого служіння, 
то дітей не побільшало, але 
бачимо переміни в запам’я-
товуванні уроків. Раніше спо-
стерігали, що все вивчене в 
недільній школі розсіювалося 
за тиждень, і діти майже нічого 
не пригадували на наступному 
уроці. Постійно вдома — те-
левізор, ігри, телефони... Але 
молимося за дітей, і в останні 

місяці помітили, що вони стали 
краще запам’ятовувати біблій-
ні історії, пам’ятають імена та 
події. Ми навіть самі інколи ди-
вуємося. На одному уроці мали 
повторити 10 заповідей, але 
наші учні сказали: «А можна, 
ми без повторення розповімо». 
І назвали за порядком усі за-
повіді. Слава Богу!

Цей навчальний рік ми 
розпочали з оповідей про ство-
рення світу. Багато Бог відкри-
вав на цих уроках нам самим, 
хоча за своє християнське жит-
тя не раз чули ці біблійні історії. 
Діти признавалися у своїх про-
ступках: що хитрували й обма-
нювали, як Яків; заздрили, як 
Йосипові брати, та інше. 

25 березня мали дитяче 
районне зібрання. Повторю-
вали пройдений матеріал та 
розповідали про Мойсея. Був 

підсумковий урок. Співали пісні 
та провели декілька тематич-
них ігор.

Моліться за нас, щоб Бог 
дав мудрості в праці з дітьми, 
а їм нехай Дух Святий дасть 
щире покаяння й бажання слу-
жити Богові, щоб вони стали 
послідовниками Ісуса. 

8 квітня в селі Світличне 
відбулася євангелізація в бу-
динку культури. Розпочали свій 
виступ із розповіді про Рефор-
мацію. Гурт співав християн-
ські псалми. Закликали людей 
до спасіння, прийняття Ісуса у 
своє серце, до життя в мирі з 
Богом та людьми. В будинку 
було дуже холодно, але ніхто 
не хотів іти додому. Люди ба-
жали слухати Слово Боже. А це 
дуже приємно, бо не завжди 
так буває.

20–22 березня моя дружина 
захистила диплом за кваліфіка-
цією вчителя предметів духов-
но-морального спрямування, 
методиста дитячого та підліт-
кового служіння й отримала 
сертифікат. Минулі два роки 
Бог давав можливість їздити на 
сесії в Київ, були хороші викла-
дачі. Зараз хочемо використа-
ти можливість і йти в школи та 
просити дозволу проводити 
уроки.

Моліться за нас, щоб сіяло-
ся Слово Боже.

Іван ГУБЕНЯ

БОГ КОХАЄТЬСЯ В МИЛОСТІ
місіонерська пошта

У нас служіння проходять три рази на тиждень, у субо-
ту маємо дитяче служіння. Дітки дуже люблять його, по-
тім біля дому молитви сидять, гуляють, співають пісні, які 
ми вчимо. Батьки розповідають, що коли з дітками йдуть в 
лікарню,то вони для лікарів співають наші пісеньки…

Відвідуємо дитячу виправну колонію. Сестри роблять салат, 
сало нарізаємо, закуповуємо печиво — усе готуємо заздалегідь. 
Проводимо зібрання, а тоді пригощаємо тим, що принесли.

Недавно запропонували нам поїздку в зону АТО, то я їздив 
із групою сестер і братів. Де ми були, там повні доми молитви й 
люди слухають зі спрагою. Дуже відкриті, щирі. Бог відвідує цих 
людей Духом Святим. Дай Боже, щоб вони прийняли Господа 
у своє серце. Повернувшись із тих місць, по-іншому дивлюся 
на все. Там люди  йдуть у церкву, бо розуміють, що тільки Го-
сподь може помогти… А тут — Бога шукати не хочуть. Скільки 
доводиться говорити людям про милість Божу, вони ніби по-
годжуються, але нічого не роблять. Дуже багато дискусій буває 
просто на вулиці, у магазині. Люди питають: як правильно — те 
чи інше? Ми стараємося з Божою поміччю дати їм відповідь 
згідно зі словом Божим. 

На зібрання стала приходити нова людина — мама на-
шого молодого брата з Кухарки, який два роки тому прий-
няв водне хрещення. 

Олексій ЦОП

Оскільки цього року в Україні 
відзначається 500-річчя Рефор-
мації, то всі заходи ми старає-
мося проводити в цьому на-
прямку.

У кінці березня проводили з’їзне 
дитяче служіння в будинку молитви 
у Варві разом з іншими місіонерами 
нашого району.Тема зустрічі — «10 
заповідей», було до 20 діток, спря-
мовували діток до тієї думки, що 
Слово Боже — істина для людей.

Дитячі служіння постійно про-
ходять у нашій церкві щосуботи, їх 
проводить моя дружина. Діток бу-
ває 10 і більше.

Також у церкві у Варві, де ми 
трудимося, стали проводити се-
стринські зустрічі. Моя дружина 
разом з іншими сестрами нашої 
церкви збираються для молитви, 
особистого спілкування сестер, об-
говорення різних тем…

Цього року на Пасху дітки під-
готували програму й взяли участь у 

зібранні, прославили Бога віршами 
та піснями.

5 травня у Варвинському будин-
ку культури проходив районний звіт 
сіл, де взяли участь представники 
з сіл нашого району. Місіонерів із 
села Світличне та декількох наших 
сестер (у тому числі й мою дружи-
ну) попросили заспівати на цьому 
концерті. Тож мали змогу заспівати 
християнську пісню про Україну, та-
ким способом засвідчити, що тільки 
Господь може зробити переміни в 
нашій країні.

Ми разом із нашими місіо-
нерами з 25 травня розпочали 
проведення дитячих майданчиків 
(таборів). Тема —  «Країна змін». 
Майданчики будуть проходити про-
тягом усього літа в багатьох селах 
нашого району (по 2 дні в кожному 
селі). Молимося, щоб Бог благо-
словив цю працю, щоб дав добру 
погоду.

Мирослав КАПАРЧУК

В ЗОНІ АТО ПОВНІ 
ДОМИ МОЛИТВИ

КРАЇНА ЗМІНСВЯТО ПОСІВУ
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Багато зацікавлених зібрав 
біля себе конкурс «Суперта-
то», а також виставка «Країна 
здоров’я», на якій можна було 
почути не лише корисну ін-
формацію про здорову їжу та 
спосіб життя, а й попити чи-
стої води, зважитися, поміря-
ти артеріальний тиск та ін.

Завершення фестивалю 
відбулося святковим христи-
янським концертом, та спіль-
ною молитвою за Україну, за 
мир, за добробут і злагоду в 
українських сім’ях. Пісні хри-
стиянських гуртів лунали зі 
сцени протягом дня. До при-
сутніх зі словом та проповідя-
ми зверталися представники 
євангельських конфесій, на-

голошуючи, що лише христи-
янські моральні цінності збе-
режуть українців від духовної 
деградації, що найбільший 
вплив на людство зробить 
духовна реформи. Підкресле-
но було й те, що Бог благо-
словляє лише класичну сім’ю, 
побудовану на біблійних мо-
ральних принципах.

Побували на заході й 
очільники міста. Вони дякува-
ли організаторам за роботу, 
наголошували на тому, що від 
добробуту сім’ї залежить до-
бробут держави. 

Впродовж усього дійства 
учасники фестивалю могли 
взяти участь у благодійності. 
Цим вони приєдналися до 

річного Благодійного мара-
фону, який започаткований 
для збору коштів дітям з об-
меженими можливостями.

Приємно те, що перехожі 
позитивно реагували на те, 
що організаторами є єван-
гельські церкви. Багато людей 
просто захоплені роботою, 
проведеною протестантами. 
Та щодо 500-річчя Реформа-
ції, що це за подія, більшість 
опитуваних була розгублена. 
Тобто люди, що не є прихо-
жанами євангельських цер-
ков, у більшості необізнані з 
історією протестантизму.

Радує й те, що погляди 
щодо сім’ї в дев’яноста дев’я-
ти відсотків опитуваних лучан 

класичні, тобто сім’я має бути 
побудована за християнськи-
ми принципами й складатися 
з люблячих чоловіка та жінки 
з дітками.

Через родинне свято та 
позитивні емоції приверну-

то увагу суспільства не тіль-
ки до інституту сім’ї, але й 
до євангельських церков 
і їхньої соціальної та бла-
годійної праці в ім’я Єдино-
го Бога.

Інна МЕЛЬНИК

Весну, навіть якщо вона з 
вітрами, снігами  й морозами, 
все одно називають весною, 
порою сонячною й багатообі-
цяючою. Так і юність у житті 
людини, якою б болючою не 
була реальність дорослого 
світу. 

Чи можна дитинство, що при-
пало на роки Перебудови (1990-
ті рр.), назвати безхмарним? 
Мабуть, що ні. Переїзд із Росії, 
розлучення батьків пекучою ра-
ною ятрили Романове серце. У 
переживаннях спочатку навер-
нулася до Бога матір, а згодом 
і чотирнадцятилітній хлопчина 
щирим серцем довірився Йому. 
Великий вплив на Романа мав 
дідусь, у якого він і проживав у той 
час. У селі Ромашківка та сусідніх 
Башликах Ківерцівського району 
його називали, коли кликали до 
проповіді, «онук Юрія». Особисте 
пізнання Бога, вплив дорослих 
та благословенні гарячі служіння 
в тій місцевості зробили міцним 
духовний фундамент юнака. Пе-
реїзд на проживання до Луцька 
не згасив вогонь у Романових 
грудях. Вулиця й однолітки не 
мали впливу на нього, а він відра-
зу долучився до роботи в церкві 
та зі студентською молоддю.

Роман старався брати участь 
у багатьох служіннях. Просив у 
Бога слово — і Він давав його, 
коли співав на євангелізаційних 
служіннях — пісня робила свою 
роботу над душами присутніх. А 
скільки було організовано зустрі-
чей по лікувальних та навчальних 
закладах, скільки поїздок по церк-
вах, скільки спілкувань і молитов, 
скільки благословень вилилося! 

Але одного разу… все поча-
лося з маленького. Просто прий-
шла думка — і Роман її прийняв. 
А в скронях так і застукало моло-
точками. «Молоді люди з вірую-
чих сімей нічого не роблять для 

Бога, живуть для себе, успішні 
й матеріально забезпечені, а я 
стільки часу віддаю для Господа 
— і як був, так і залишився бідним 
студентом», — промовляв жаль 
до себе… «Я такий хороший хло-
пець, працюю для Бога від зорі до 
зорі, тримаюся церкви й ніколи 
не зможу відпасти», — нашіптува-
ла гордість… Згодом безпечність 
не забарилася висловити свою 
пораду: «Для чого кожного разу 
трудитися над Словом, просити 
й вистоювати його на колінах, 
якщо я можу й так гарно сказати 
без особливої підготовки». По-
малу служіння стало для юнака 
роботою, обов’язком, доброю 
звичкою. Не дуже насторожило 
Романа й те, що кудись поділася 
впевненість, що він спасенний і 
правий у своїх діях. З’явилися 
сумніви та осуд церковних вимог, 
які став називати «законницьки-
ми й книжницькими». Цього всьо-
го ззовні не дуже й побачиш, а в 
душу, крім Бога й самого себе, 
ніхто не загляне! 

Не принесло Романові щастя, 
про яке мріяв, й раннє одружен-
ня. Було кохання, велике й палке! 
Але молоді люди не чекали, що 
клопоти реального життя важ-
ким тягарем ляжуть на їхні плечі. 
Негаразди накладалися одне на 
друге, непорозуміння, розчару-
вання. Від проблем і скандалів у 
сім’ї втікав у служіння. 

Гітарою і співом допомагав 
у різних служіннях. Але помічав і 
між братами певну незгоду. Став 
почувати себе ображеним. 

Роман взявся шукати вихід зі 
своєї ситуації. Занурився в за-
робітки. Хоч і ходив на зібрання, 
але від віруючих внутрішньо ізо-
лювався. Друга, з яким по душі 
міг порозмовляти, знайшов у 
напарнику по роботі, який був 
невіруючою людиною. Спочат-
ку, коли друг пропонував пиво, 

Роман відмовлявся і його від-
говорював. Але в рутині буднів 
став-таки випивати, що було 
для нього своєрідним засобом 
для зняття стресу. Згодом була 
й перша цигарка. Хоч Роман і 
надіявся, що «щось таке» ста-
неться — і він це покине, але клу-
бок життя з шаленою швидкістю 
покотився вниз, у прірву. Часом 
у хвилини просвітлення він казав 
собі «стоп», брався за голову, 
мав намір повернутися в церкву, 
думав, що все контролює, але 
цього хватало не на довго. 

Дружина стала помічати, що 
щось коїться з її чоловіком. На її 
розпитування він відповідав, що 
втомлений, що хоче спати. Але 
коли почула від нього запах ци-
гарок, то зрозуміла, що з ним. 
Роман обіцяв усе покинути, бо 
йому й самому було страшно 
й за себе, і за Ірину, і за дітей, 
а вже чекали третю дитинку. На 
певний час дотримав обіцянки. 
Але саме тоді вони вирішили 
продати квартиру й будуватися. 
Для Романа це стало ще одним 
тягарем: переживав, чи добудує, 
чи вистачить грошей і таке інше. 
Тож закрутилося все по-новому. 
Став випивати, і то щось міцні-
ше. Дивлячись на сльози Ірини, 

шукав виходу. Та не бачив його. 
Дружина запросила диякона, 
щоб він наставив на путь істини 
чоловіка — результату нуль. Сам 
Роман звернувся до пастора, 
сповідувався, але знову ніяких 
зрушень.  Як наслідок, його було 
взято на замітку, а згодом і вилу-
чено з церкви. Не стало надії, що 
може допомогти хтось із людей… 

Романа закрутило так, що на-
віть невіруючі друзі стали махати 
на нього рукою, мовляв спився 
хлопець, згубив голову. Здавало-
ся, він не котився, а летів до низу. 
У сім’ї забули про мир і радість. 
Якщо раніше чоловік прино-
сив гроші — то про це тепер не 
йшлося. Було таке, що ночував на 
вулиці. Звернувся в наркодиспан-
сер — не допомогло. Дружина в 
безвиході потерпала від депресії. 
Але все-таки надіялася на краще, 
хоч надія була дуже слабенькою. 
Її тримало пророче слово, що Бог 
поміняє Романа, яке вона отри-
мала на одному зі служінь.

Якось Романа розбудили в 
його ж власному домі міліціоне-
ри. Прокинувшись, він побачив, 
що в хаті розбита люстра, роз-
кидані речі, потрощений посуд і 
побутова техніка. Його завезли 
у відділок і протримали там три 

години. Забрали водійські пра-
ва. Дружина приїхала в надії, що 
Романа відправлять хоч в нарко-
диспансер.  Але їй сказали, що 
насильно туди не забирають. Тож 
вона зі сльозами та благаннями 
до Бога, щоб поміняв ситуацію, 
поверталася додому. Повертався 
додому й Роман, розтоптаний і 
принижений. Плентаючись до-
дому, каявся, обіцяв Господові, 
що готовий на все, хай тільки Він 
поміняє його, а тоді веде, куди 
хоче та як хоче.

Удома Роман сказав Ірині, що 
має намір їхати в реабілітаційний 
центр. Раніше, коли дружина про 
це говорила, він не хотів і слухати, 
бо не вважав себе пропащим і ще 
надіявся на свої сили. А тепер гра 
закінчилася. 

У реабцентрі рано вставати, 
читати Біблію, довго молитися 
на перших порах було нелегко. 
Слухатися наставника, мити по-
суд трохи звик, але вичерпувати 
каналізацію у вбиральні стало 
краєм. Знову заговорило «я»: 
«Скільки вже можна смирятися?» 
У цій боротьбі Бог послав Рома-
нові брата, який його підтримав, 
дав поради й став із ним моли-
тися. Потроху в молитвах Рома-
нова душа стала відкриватися, 
щиро каятися, звільнятися від 
презирства до людей, які вирва-
лися від жахливих залежностей 
і налагодили особисті стосунки 
з Богом. Почалося нове життя. 
Став служити братам, співати, 
став для дружини чоловіком, а 
дітям — батьком. У душі залуна-
ла пісня, як у юності. Небо зро-
билося синім, а серце відкритим 
і широким.

Тепер Роман  кожному бажає 
не виходити з-під Божої опіки, не 
загравати з гріхом, вміщати всіх 
і триматися тільки Господа Ісуса 
Христа.

Інна МЕЛЬНИК

свідчення

ДЕВ’ЯТЬ РОКІВ РАБСТВА,
АБО ОБЕРЕЖНО: ГОРДІСТЬ І ОБРАЗА ВЕДУТЬ У ПРІРВУ

ФЕСТИВАЛЬ СІМ’Ї В ЛУЦЬКУ
ЯК ЦЕ ВІДБУВАЛОСЯ

Погибелі передує гординя, падінню ж — бундючний дух.
Пр. 16:18

Початок на стор.1 R-500



ГОЛОС НАДІЇ№6 червень 2017 5

У багатьох християн України 
впровадження біометричних па-
спортів викликає шквал емоцій, 
запитань і навіть обурення. Віру-
ючий у прогресивному XXI століт-
ті знову стоїть перед непростими 
питаннями. Як зрозуміти різного 
роду інновації? Як визначитися в 
лабіринтах прогресу, щоб не по-
милитися? Що Біблія каже про 
такі явища?

Безумовно нам, як християнам, 
важливо відчувати особливості часу 
й розуміти сутність сьогодення. Але 
не варто втрачати орієнтири й кида-
тися в крайнощі. Біблія дає досить 
чіткі й зрозумілі відповіді.

1. Ми живемо в часи тотальної 
глобалізації. Світові лідери підтриму-
ють і впроваджують систему глобаль-
ного суспільства. Світ без кордонів: 
руйнуються національні, культурні, 
релігійні відмінності. Те, що пропону-
ють нам сьогодні в Україні, давно вже 
апробовано в інших країнах. Тому 
біометричні паспорти – це лише не-
значна частина гігантського айсбер-
га, який ми визначаємо як «новий 
світовий порядок».

2. Сучасні комп’ютерні техно-
логії (зокрема чіпізація) в будь-яко-
му вигляді не є прийняттям «знаку 
звіра». Це лише переконливі до-
кази того, що ми живемо в часи 
підготовки до з’явлення світового 
лідера — антихриста: «Благаємо 
ж, браття, ми вас щодо приходу 
Господа нашого Ісуса Христа й на-
шого згромадження до Нього. Щоб 
ви не жахалися зараз умом та не 
жахались ані через духа, ані через 
слово, ані через листа, що він ніби 
від нас, ніби вже настав день Го-
сподній... Бо той день не настане, 
аж перше прийде відступлення. І 
виявиться беззаконник, призначе-
ний на погибель, що противиться 
та несеться над усе, зване Богом 
чи святощами, так що в Божому 
храмі він сяде, як Бог. І за Бога себе 
видаватиме...» (2Сол.2:3-7).

3. Церква Христова готується 
не до битви з антихристом, а до зу-
стрічі з Господом Христом. Слово 
Боже закликає нас саме до гідного 
приготування для зустрічі з Ним. 
Нас, як членів Його Церкви, чекає 
славний момент зміни й зустрічі: 
«Сам бо Господь із наказом, при 
голосі Архангела та при Божій сур-
мі зійде з неба, і перше воскреснуть 
умерлі в Христі, потім ми, що жи-
вемо й зостались, будемо вхоплені 
разом із ними на хмарах на зустріч у 
повітрі, і так завжди будемо з Госпо-
дом. Отож, потішайте один одного 
цими словами!» (1Сол.4:16-18).

Чи є підстави для нас, християн, 
боятися таких нововведень, як біо-
метричні паспорти? Ми розуміємо, 
що це лише черговий сигнал про на-
ближення есхатологічних часів. На-
разі ми переконуємося: пророцтва 
Біблії виконуються точно. Такі факти 
не є підставою для паніки, це, швид-
ше, ще один привід для підготовки 

до зустрічі з Христом. Тієї славної 
миті ми залишимо всі наші доку-
менти незалежно від того, були вони 
виготовлені за останніми зразками 
технологій чи ні.

Валерій АНТОНЮК

ДОВІДКА:
23 вересня 2011 року Верховна 

Рада України прийняла Закон «Про 
документи, що засвідчують осо-
бу і підтверджують громадянство 
України», який передбачає введен-
ня в Україні біометричних паспортів. 
Введення біометричних паспортів є 
зобов’язанням України, прийнятим 
в рамках плану дій щодо введення 
безвізового режиму з ЄС.

Біометричний паспорт відріз-
няється від звичайного тим, що 
в нього вбудована спеціальна мі-
кросхема, яка містить фотографію 
власника, а також його дані: пріз-
вище, ім’я, по батькові, дату народ-
ження, номер паспорта, дату його 
видачі й закінчення терміну дії, а 
також будь-які додаткові відомості 
про власника.

Я не раз помічав, що як тільки 
розмова заходить про антихриста, 
число 666 і апокаліпсис, багато лю-
дей прямо таки оживають і почина-
ють навперебій ділитися таємничи-
ми знаннями, отриманими з різних 
джерел — від ЗМІ до духовних 
одкровень і пророцтв. Ніяка тема, 
здається, так не захоплює христи-
ян, як тема останнього часу. Варто 
тільки прозвучати фразі «печать на 
чоло» в проповіді, як прокинуться 
навіть парафіяни, що добряче за-
дрімали!

Так-от: «Що ж у цьому погано-
го?» — запитаєте ви. Тож по порядку.

Ну, по-перше, характерно те, 
що в багатьох випадках подібні теми 
супроводжуються якимось благо-
говійним страхом перед прийдеш-
німи страшними подіями, а іноді 
навіть нотками паніки в тембрі спів-
розмовників. Причому люди самі 
нагнітають атмосферу грядущої не-
безпеки. По-друге, особисто я знаю 
не так багато християн, які мають 
досить об’єктивний погляд на цю 
проблему. У переважної більшості 
щодо подій «кінця світу» в голові 
справжній вінегрет — із різних люд-
ських здогадок, версій, тлумачень, 
які мають мало спільного з вченням 
Біблії. І, по-третє, це нагадує ситу-
ацію на політичній арені, коли мож-
новладці з метою відвернути увагу 

мас від дійсно насущних питань 
(як-то — жебрацькі пенсії, корупція 
й т. ін.) зіштовхують лобами... кого 
завгодно — захисників російської та 
української мови, гомофілів і гомо-
фобів і т. д., спеціально піднімаючи 
теми апріорі провокаційні. Так і з 
«кінцем світу». У той час, як церкви 
катастрофічно потребують якісно-
го вчення, підняття рівня консуль-
тування, мобілізації ресурсів для 
євангелізації — найбільш нагальною 
справою є, безперечно, дізнатися, з 
якої ж країни прийде «муж гріха»!

Котроїсь зими, коли в Україні лю-
тував вірус грипу, пам’ятаю, трапив-
ся такий випадок. Уявіть собі атмос-
феру загальної паніки, підігрітої ЗМІ 
з подачі гігантів фармацевтичного 
бізнесу: люди — по вулицях у марле-
вих пов’язках, масова скупка меди-
каментів, волання в мережах з при-
воду кількості летальних випадків... 
І ось — пізній час, наша квартира, 
мама працювала (такий у неї графік), 
я щось читав, сидячи на дивані ра-
зом із сестрою. Раптом задзвонив 
телефон. Піднявши трубку й почувши 
кілька перших фраз, мама спочатку 
зблідла, а потім повільно присіла на 
стілець. «Молитися, молитися, тер-

міново потрібно молитися!» — усе 
лунав голос у слухавці. Виявляється: 
десь через когось (причому ніхто не 
знає де і через кого) було пророцтво 
приблизно такого змісту: цьогорічна 
епідемія грипу — це Божі суди. Біль-
ше того — такого-то числа (тобто 
сьогодні), рівно о дванадцятій годині 
ночі (прямо окультизм якийсь) про-
ходитиме ангел-губитель по домів-
ках (випадково забрів зі Старого 
Завіту) і винищуватиме (тут, як каже 
один письменник-сатирик, наберіть 
повітря в груди) «готових і не гото-
вих»... Зараз у мене немає ніякого 
бажання розглядати теологічні невід-
повідності подібних одкровень, тому 
я просто продовжу свою розповідь. 
Пам’ятаю, наші погляди, як один, 
спрямувалися на циферблат настін-
ного годинника. Ви не повірите, хви-
линну стрілку всього кілька поділок 
відділяло від констатації півночі! А 
далі почався якийсь психоз. Моя мо-
лодша сестра схопила мене за руку, 
і я відчув, що її прямо всю трясе. 
Ангел-губитель, дванадцята година, 
Божі суди, треба молитися... Страхіт-
тя! Сяк-так заспокоївши домашніх, 
ми все ж схилилися на коліна. Прав-
да, уся ця історія принесла єдину 
користь: такої благальної молитви в 
нас не було вже давно!

От у мене питання: чому ж так 
звані «духовні» християни, які лю-

блять різні духовні прояви й мало 
не будують на них свою віру, коли 
зустрічаються обличчям до обличчя 
з небезпекою, впадають у відчай і 
виявляються зовсім безпорадними? 
Чому складається таке враження, 
що люди більше бояться приходу 
лжехриста й супутніх катастроф, 
ніж чекають пришестя Справжньо-
го Ісуса? Та просто тому, що не на 
тому будують. Безперечно, людину 
завжди цікавила сфера надприрод-
ного. Що там казати, я й сам, буду-
чи ще невідродженим, своє читання 
Біблії розпочав із книги Одкровен-
ня. Але не на тому закликав Месія 
закладати свою основу! Можливо, 
саме тому в Біблії так невизначено 
й туманно описані останні дні, що 
не наша справа «знати час та добу»? 
Наше завдання — зміцнювати своє 
спасіння й допомагати спастися ін-
шим! І чекати Його — всім своїм сер-
цем. У такому разі не буде часу ду-
мати про Армагеддон і боятися його.

Світ же намагається нас відвер-
нути від суті, лякаючи страшними 
картинами. Білборди з проголошен-
ням кінця світу, таємничі пророцтва 
Майя, новий світовий порядок, ма-
сони... О, ледь не забув — біоме-
тричні паспорти! Власне, вони-то й 
стали поштовхом до написання цієї 
статті. Адже це вже конкретні відчутні 
речі, які стосуються безпосередньо 
кожної людини — і тому вже викли-
кали відомий ажіотаж, до речі, не 
тільки серед протестантів.

Вивчаючи матеріали з даної 
проблематики, я переконався, що 
більшість служителів оцінюють вве-
дення біометричних документів як 
природній процес, у якому поки що 
немає прямої загрози для христи-
ян. Для лаконічності наведу дві най-
більш влучні, на мій погляд, цитати  
— священнослужителя Григорія Ко-
валенка та інтернет ресурсу «Ночной 
страж»:

— Ми живемо у вік технологій. 
І якби навіть не було пророцтв Од-
кровення, ми б усе одно отримали 
біометричні паспорти. Тому що все 
йде до поступового витіснення па-
перових носіїв електронними. Це 
стосується практично всіх сфер 
людської діяльності: ЗМІ, освіти, 
промисловості, медицини і т. д. У 
книзі Одкровення чітко написано, 
що знак звіра тісно пов’язаний із 
релігійно-політичною владою звіра. 
Ця влада повстає проти Бога і Його 
народу. Та як ІІН (індивідуальний 
ідентифікаційний номер), електрон-
ні паспорти або податківці пов’язані 
з владою звіра? Хто цей звір? Де 
він? Як він діє?

Не варто піднімати через ці па-
спорти хвилю протесту в нашому 
суспільстві. Приймайте, користуй-
теся й вивчайте особисто Писання. 
Наша боротьба не проти крові й 
плоті, але проти духів і їхньої вла-
ди. Більшість питань, які з’являться 
в останній час, будуть пов’язані з 
духовними битвами, що проходити-

муть в серці людини. Прийняти ІІН 
або відмовитися від нього — це не 
битва за Бога. Це громадянська по-
зиція — і не більше.

Хоча, звичайно, технічний ро-
звиток є передумовою майбутньої 
системи. Але це не означає, що за-
раз треба протистояти цій системі. 
У 13 розділі Одкровення написано, 
що люди, які не приймуть печатки 
звіра, не зможуть продавати або 
купувати. Іншими словами, влада 
звіра буде використовувати еко-
номічні санкції для успішного кон-
тролю над масами. Не варто боя-
тися прийняти біометричні дані. У 
майбутньому, якщо ви не будете 
лояльні до системи, то вона сама 
вас відключить від «обслуговуван-
ня та сервісу», аби ви не могли 
задовольняти свої найголовніші 
потреби (харчування, одяг, бен-
зин, нерухомість, медицина, стра-
ховка і т. д.). Це нагадує «продук-
тові картки» під час Другої світової 
війни. У різних країнах, у тому числі 
й у нацистській Німеччині, ввели 
такі картки, якими володіли лише 
слухняні системі громадяни. Якщо 
хтось не лояльний, то в нього й 
картки цієї не було. А значить, він 
не міг купити собі їжу, користувати-
ся послугами ресторану чи кафе. 
Усе було на обліку системи.

Так що користуйтеся технологія-
ми для задоволення своїх життєвих 
потреб. Сьогодні вони ще не пов’я-
зані з системою антихриста, а тому 
є безпечними. Усе це не основне. 
Основне — поглиблювати особисті 
стосунки з Христом. У майбутньому, 
коли прийде система антихриста, 
нам не про картки доведеться ду-
мати, а про те, як лишитися вірними 
Божим заповідям. Війна між добром 
і злом відбувається в серці людини. 
А картки та паспорти — не найваж-
ливіші питання цієї війни.

Сказане наводить на такі вис-
новки. Першою необхідністю су-
часної церкви є навчання віруючих 
і духовне зростання. Тільки глибо-
ке пізнання Господа може надати 
твердості духа в екстремальних 
ситуаціях. Тільки тверда основа на 
Божому Слові дозволить бачити 
ознаки часу й правильно орієнту-
ватися в тому, що відбувається. 
По-друге, віруючим варто біль-
ше звертати увагу на покликання 
церкви — благовістя, а також на 
речі, що сприяють особистому 
зростанню, ніж на більш інтри-
гуючі, але менш корисні теми. І, 
нарешті, технічний прогрес, який, 
безперечно, є передумовою й ос-
новою для подій останніх днів, усе 
ж не повинен відштовхувати й ля-
кати християн. Усе це має прий-
ти, щоб виконалося Писання. Але 
наше завдання — використати 
переваги й можливості останньо-
го часу для придбання спасенних 
душ.

Дмитро ДОВБУШ

ЯК СТАВИТИСЯ
ДО БІОМЕТРИЧНИХ ПАСПОРТІВ?

болюче питання

А про часи та про пори, брати, не потрібно писати 
до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде 

день Господній так, як злодій вночі... Тож не будемо 
гадати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі

1Сол.5:1-6

ХРИСТИЯНАМ ВАРТО
РОЗУМІТИ ОСОБЛИВОСТІ

НАШИХ ДНІВ

БІОМЕТРИЧНІ ПАСПОРТИ: 
ЧОМУ ХРИСТИЯНИ БОЯТЬСЯ 

АНТИХРИСТА?

— Думка про те, що людина, навіть без бажання прийнявши елек-
тронний номер, автоматично відрікається від Христа, — суперечить 
природі християнської віри, суперечить тому ж Апокаліпсису. Навіть сам 
диявол бажає вільного поклоніння собі. І тільки вільне йому поклоніння 
означає відречення від Христа. Коли людина свідомо грішить, вона дій-
сно відмовляється від Бога. Якщо людина сьогодні живе не по-христи-
янськи й мислить не по-християнськи, вона вже потенційно приймає 
печать Антихриста у своє життя.

Щоб якась автоматична, технологічна або інша система відлучила 
мене від Христа — це неможливо. Про це говорить апостол Павло: ні 
небо, ні земля, ніщо інше не може відлучити мене від любові Божої!

Георгій КОВАЛЕНКО, священнослужитель
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Ми прочитали про жертовник 
або вівтар. Кожен із нас має у 
своєму житті три вівтаря: особи-
стий, сімейний і церковний. Не 
завжди легко ці вівтарі тримати в 
порядку, особливо — сімейний. 
Але для успішного християнсь-
кого життя дуже важливо, щоб 
кожен із них був на своєму місці.

Перш за все, що таке вівтар? 
Це місце принесення Богові 

жертви. Ми не приносимо жертв 
крові, тому що Ісус Христос 
приніс. Але ми приносимо жерт-
ву хвали Богу. Вівтар має бути 
святим і людина має приходити 
до нього у святості, адже ми ка-
жемо, молячись: «Хай святиться 
ім’я Твоє». Вівтар — це місце по-
клоніння Богу, місце спілкування 
з Богом, місце зустрічі з Богом. 
Це не тільки молитва — а й від-

повідь на молитву!
Ми прочитали уривок з Пер-

шої книги царів. Лжепророки мо-
лилися до Ваала. А Ілля молився 
до живого Бога, Який чує мо-
литви й дає відповідь вогнем! Ось 
такий вівтар нам потрібен! Адже 
молитва — не монолог, а діалог. 
Це вулиця з двостороннім рухом. 
У такий вівтар ми віримо й бажає-
мо, щоб так було в нашому житті.

І коли все на місці, усе в по-
рядку — не потрібно багато кри-
чати, як ті, що кричали до Ваала. 
Божий вівтар був тоді зруйнова-
ний. І муж Божий знав, що в пер-
шу чергу потрібно його відбуду-
вати, а тоді вже кликати до Бога. 
Не дозвольте, щоб ваш вівтар 
взявся павутиною! Він має бути 
зайнятим прославленням Бога.

Дмитро БЕСПАЛОВ

БОЖИЙ ВІВТАР проповідь

І сказав Ілля до всього народу: Підійдіть до мене! І підійшов увесь народ до нього, а він поправив розбитого Господнього жертівника. І взяв 
Ілля дванадцятеро каміння, за числом племен синів Якова, до якого було слово Господнє, говорячи: Ізраїль буде ім’я твоє! і збудував із 

того каміння жертівника в Ім’я Господнє, і зробив рова, площею на дві саті насіння, навколо жертівника. І наклав дров, і зарізав бичка та й 
поклав на дровах. І він сказав: Наповніть чотири відрі води, і нехай виллють на цілопалення та на дрова. І сказав: Повторіть! І повторили. 
І сказав: Зробіть утретє! І зробили втретє. І потекла вода навколо жертівника, а також рів наповнився водою. І сталося в час принесення 
хлібної жертви, що підійшов пророк Ілля та й сказав: Господи, Боже Авраамів, Ісаків та Ізраїлів! Сьогодні пізнають, що Ти Ізраїлів Бог, а я 
Твій раб, і що все оце я зробив Твоїм словом. Вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що Ти Господь, Бог, і Ти 

обернеш їхнє серце назад! І спав Господній огонь, та й пожер цілопалення, і дрова, і каміння, і порох, і вилизав воду, що в рові...
І побачили це всі люди, та й попадали на обличчя свої й говорили: Господь, Він Бог, Господь, Він Бог! 
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4 травня 2017 в м. Лондон 
(провінція Онтаріо, Канада) у віці 
91 рік відійшов у вічність відомий 
євангельський служитель Дмитро 
Захарович Беспалов.

Народився євангеліст у передмісті 
Харкова 13 січня 1926 року. Під час 
війни потрапив до Німеччини, де пере-
жив народження згори й навернення 
до Бога. Водне хрещення прийняв 18 
квітня 1948 року. Після війни переїхав у 
Канаду. У 1952 році пастор Е. Потипко 
в Торонто рукопоклав Дмитра Беспа-
лова на пасторське служіння. Крім 
того, він виконував служіння єван-
геліста й місіонера. Своєю проповід-
ницькою та місіонерською діяльністю 
здійснив помітний вплив на п’ятиде-
сятницький рух не тільки колишнього 
СРСР, а й багатьох країн світу, зокре-
ма країн Південної Америки. 

Багато праці брат звершив і для 
рідної України, проповідуючи людям 
про Христа, а також підтримуючи ма-
лозабезпечених людей матеріально. 
Він міг щиро співчувати людям, оскіль-
ки на власні очі бачив смерть тисяч 
земляків під час голодомору 1932-
1933 років. Друга світова війна закину-
ла його далеко від батьківщини — спо-
чатку в Німеччину, потім у Канаду, де й 
прожив до кінця життя. Хоча насправді 
переважну більшість часу брат провів 
у місіонерських подорожах. Пропонує-
мо вам розповідь Дмитра Безпалова 
про своє життя й служіння.

Мою дружину звали Аліна, вона 
родом із Новограда-Волинського. 
Одружилися в Німеччині, де я повірив 
у 1948 році. У тому ж році я виїхав у Ка-
наду, куди через рік забрав і дружину з 
сином-первістком. У Канаді в нас на-
родилося ще шестеро дітей. Ім’я Аліна 
в перекладі означає «душа». Вважаю, 
що всі дружини й матері-християнки 
повинні бути душею своєї сім’ї, бе-
регинями домашніх вогнищ, вірними 
помічницями для чоловіків. 

Наприклад, перед моєю десятою 
поїздкою в Україну, коли я в молитві 
попросив благословення в Бога, мені 

було слово: «Я благословляю тебе на 
цю поїздку. Все буде добре й успішно, 
а всі перешкоди Я заберу». Отримав-
ши таке запевнення від Бога, приїхав 
додому, а в дружини — загострення 
цукрового діабету. Вона вже два дні 
не могла їсти й дуже обезсиліла. Кажу: 
«Що ж робити? Квиток уже оплаче-
ний, а залишити тебе в такому стані 
я не можу». Вона мені ледь чутно, але 
спокійно відказує: «Як поклав руку на 
плуг, назад не озирайся. Моя справа 
молитися, щоб Бог і далі благословляв 
тебе...» Щоб не показувати своїх сліз, я 
пішов в іншу кімнату, впав на коліна й 
благав Бога: «Господи, як мені вчини-
ти? Я не можу залишити дружину в та-
кому важкому стані…» Бог відповів мені 
вранці — дружина прокинулася бадьо-
рою, стан її здоров’я вже не викликав 
побоювань. Ми разом із нею палко 
подякували Богові за чергову милість.

У Німеччині я два роки служив віль-
нонайманим в американській армії без 
зброї, на посадах обслуговуючого пер-
соналу, тому, окрім німецької мови, 
трохи вивчив й англійську. Знання цих 
мов, а також рідної української мені 
дуже допомогло в Канаді.

У Канаді мені довелося тяжко пра-
цювати в шахті. Приїхавши туди, я на-
віть не знав, як сказати по-англійськи 
«п’ятидесятники». У пості й молитві 
звернувся до Бога за допомогою: «Го-
споди, укажи мені, як розшукати братів 
по вірі? Я ж навіть не знаю, як вони 
називаються англійською…» Я тоді 
квартирував в одній українській сім’ї, у 
якої, на щастя, була англійська Біблія. 
Так я знайшов потрібне слово, а потім 
і самих п’ятидесятників. Своїми палки-
ми молитвами вони відрізнялися від 
віруючих інших конфесій, і місце їхніх 
зібрань було відоме місцевим жите-
лям. Невдовзі, відвідуючи зібрання, я 
й сам став проповідувати Слово Боже.

У 1955 році мене поставили пас-
тором невеликої п’ятидесятницької 
общини в місті Кічінер, у провінції Он-
таріо. Я був щасливий, коли через три 
роки зміг купити велосипед, на якому 
добирався до місця своєї роботи, ча-
сто падаючи взимку на слизькій дорозі, 
але Бог беріг від серйозних травм. 

Потім я познайомився з братом 
Михайлом Деркачем, який запросив 
мене переїхати на проживання в Отта-
ву, де я жив певний час, а потім мені 

довелося знову повернутися в Кічінер: 
брати доручили трудитися серед хри-
стиян, які не володіли англійською мо-
вою. Серед людей, які відвідували наші 
зібрання, було багато емігрантів із 
Угорщини. Вони були змушені в 1956 
році втікати за кордон після розгрому 
повстання за звільнення Угорщини від 
радянської окупації. Проповідуючи, 
я спочатку говорив українською для 
своїх земляків, а потім перекладав на 
німецьку, а мадяри, які знали німецьку, 
перекладали для своїх товаришів. Але 
це не заважало нашому щирому спіл-
куванню та хорошим стосункам. 

Я трудився пастором до 1962 
року, потім став суміщати цю працю 
зі служінням виїзного благовісника, а з 
1974 року мені довірили місіонерську 
діяльність у різних країнах.

Бог іноді використовує мене в дарі 
пророцтва. Причому найчастіше це 
стається під час проповіді, коли я від-
чуваю найбільше помазання Духа Свя-
того. Перебувати в Божій присутності, 
у Божій волі й безумовно виконувати її 
— найбільша насолода для мене.

Моя місіонерська діяльність поча-
лася в країнах Південної Америки. Від-
тоді в літаках налітав, напевно, мільй-
они кілометрів. Несучи Євангелію, 24 
рази перетинав екватор. 

У Південній Америці минули, на-
певно, найбільш плідні роки моєї місіо-
нерської діяльності. Бачачи, як ново-
навернені починають християнське 
життя, я забував про хмари голодних 
комах, хвороби, складні дороги й не-
безпеки.

В Аргентині, Парагваї, Бразилії 
ми допомагали бідному населенню, 
роздаючи продукти харчування та 
медикаменти, а увечері запрошува-
ли відвідати євангелізаційні зібрання. 
Коли було особливо важко, я, стоячи 
вночі на колінах перед Господом, про-
сив, щоб Він зміцнив мої сили, кажучи: 
«Господи, Ти знаєш, для чого я тут, Ти 
знаєш!» Я дуже втішений, що з Божої 
волі мені випала така щаслива нагода 
послужити багатьом народам.

Я вдячний Богові за вірних сорат-
ників, одним із яких був брат Моска-
ленко, з яким ми пліч-о-пліч трудилися 
в Південній Америці чверть віку. Одно-
го разу сталося так, що я зліг і вже фак-
тично помирав від важкої хвороби. Тоді 
брат Москаленко в молитві з 40-ден-

ним постом молився за моє зцілення, 
і Бог почув його палку молитву. 

Мене завжди вабило на батьків-
щину, і я завжди молився за наш ба-
гатостраждальний народ. Але в ті часи 
двері в Україну для місіонерів були на-
глухо зачинені. Важко було навіть уя-
вити, що ця залізна завіса рухне й атеї-
стична імперія розпадеться. Правда, 
Бог відкрив мені про це ще в 1962 році 
під час моєї проповіді в Нью-Джерсі.

Уперше їдучи на батьківщину піс-
ля багаторічної розлуки, горів великим 
бажанням побачити рідні місця, із хви-
люванням і навіть зі страхом, але й із 
готовністю подолати всі можливі ви-
пробування ради проповіді Євангелії 
та спасіння грішників. Під час молитви 
мені було відкрито: «Будеш в Україні, і 
не раз». Так і сталося, я був там більше 
десятка разів.

Мене вразили порожні прилавки 
й вітрини магазинів, непрацюючі за-
води й фабрики, занедбане сільське 
господарство. Я побоювався повто-
рення голоду, тому що сам колись від 
нього дуже страждав. Ще в 1933 році 
я на власні очі бачив дитинку, яка кіль-
кома молочними зубами гризла губи й 
пальці своєї мертвої матері, поки сама 
не померла. Тому я вирішив зробити 
все можливе, щоб через місцеві п’я-
тидесятницькі церкви постачати про-
дукти для найбільш соціально незахи-
щених українців. Тепер мені приємно 
бачити, що Україна, незважаючи ні на 
що, потрохи піднімається. Дай, Боже, 
щоб складні часи економічної кризи 
більше ніколи не поверталися. Про це 
я постійно ревно молюся. 

Перевіряючи мої документи й ба-
чачи, що я часто й надовго приїжджаю, 
українські прикордонники постійно 
цікавляться, що мене так тягне сюди. 
Ймовірно, їх дивує це, тому що багато 
українців, навпаки, намагаються емі-
грувати в багатші країни. Я відповідаю, 
що мене вабить сюди любов до свого 
народу й бажання йому допомогти. А 
найголовніше — я проповідую Єван-
гелію Божу, тому що без віри в Бога, 
без виконання Його заповідей хоро-
шого життя не побудувати. «А де ж ви 
гроші берете?» — не раз запитують. Я 
відповідаю, що це не мої гроші, а Божі. 
Якщо Бог хоче, щоб я поїхав, то по-
стачає мене фінансами для виконан-
ня Його волі. Люди, яких спонукує до 
цього Дух Святий, жертвують на діло 

Боже. Я дивуюся з тих проповідників, 
які говорять про віру, про довіру Бо-
гові, а самі намагаються якомога біль-
ше здерти з людей і де тільки можна 
вихопити фінанси. Яка буде від цього 
кому користь? Бог любить тих, хто дає 
з радістю, а не з примусу! Коли Ісус 
посилав Своїх учнів проповідувати 
наближення Царства Небесного, то 
вони ні в чому не мали нестачі. Я також 
можу сказати, що не маю ні в чому не-
стачі, виконуючи волю Божу.

Одного разу, коли я гостював у 
Новограді-Волинському в єпископа 
Петра Новорока, то мав цікаві бесіди 
з міськими головами Новограда-Во-
линського й Житомира. Вони розказу-
вали, що коли до них за допомогою 
зверталися старші люди, які отриму-
ють мізерну пенсію, половину з якої 
витрачають на ліки, то вони відсилали 
їх у п’ятидесятницькі церкви, де хоч 
чимось, але обов’язково допоможуть 
(того разу я закупив для малозабезпе-
чених 400 тонн продуктів).

Потім наша розмова перейшла 
на те, що добрий батько-риболов 
поділиться своїм уловом із сином, а 
мудрий — ще й навчить свого сина 
виготовляти вудочки й ловити рибу. 
Я зрозумів, про які вудочки йдеться. 
Відтоді в міру можливості купую бра-
там по вірі трактори й комбайни, що 
дає можливість вирощувати й збирати 
хліб, а також надавати допомогу най-
більш бідним та обездоленим. Там, 
де їх використовують, і для церкви 
підмогу мають, і багатьом нужденним 
допомагають. Люди розуміють, що ця 
допомога — від Бога, і приходять на 
зібрання, щоб слухати Слово Боже, 
пізнають істину Божу, стають на хри-
стиянський шлях. 

Дехто з братів радить мені зали-
шити матеріальне служіння й зосе-
редитися лише на проповіді. Але, пе-
реживши голодомор, організований 
радянською комуністичною владою з 
метою поставити Україну на коліна, я 
знаю ціну хліба. Тому й далі буду до-
помагати своєму народу проповідями 
Слова Божого й «вудочками». Бог мене 
спасав не раз, а тепер використовує, 
щоб спасти інших людей і забезпечити 
їх хлібом насущним.

Підготувала
Ольга МІЦЕВСЬКА

за матеріалами газети
«Слово христианина»

ДОПОМОГА СВОЄМУ НАРОДУ 

ПРО СІМ’Ю

ПРО ПОЇЗДКИ В УКРАЇНУ

ПРО ЖИТТЯ В НІМЕЧЧИНІ
Й КАНАДІ

ПРО МІСІОНЕРСЬКЕ 
СЛУЖІННЯ

ПРО РИБУ Й ВУДОЧКИ

пам`ятаємо
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Вітаю вас, любі діти! 
Ми продовжуємо розмову 

про заповіді Божі. У псалмі 118 

читаємо: «Твої заповіді — моя 
розкіш», «я люблю Твої заповіді 
більш від золота». «Чому?» — за-
питаєте ви.

Тому, що той, хто любить і 
виконує заповіді Божі, матиме 
благословення й вічне життя, а 
хто нехтує ними — той буде по-
караний. 

Заповіді Божі дають людині 
надію на небесну заплату, але 
є одна заповідь, щодо якої Го-
сподь обіцяє благословення на 
землі. У дотриманні п’ятої за-
повіді «Шануй свого батька та 
матір свою, щоб довгі були твої 
дні на землі, яку Господь, Бог 
твій, дає тобі» — запорука дов-
гого й щасливого земного життя.

Господь дарує нам земних 
батьків, які турбуються про нас, 

доки ми станемо дорослими. 
Вони ведуть нас по житті, навча-
ють нас любити Бога й людей, 
учать мудрості. У Книзі припові-
стей Соломонових читаємо: 
«Стережи, сину мій, заповідь 
батька свого й не відкидай науки 
матері своєї! Вона буде прова-
дити тебе, стерегтиме тебе…»

Якщо ми намагаємося бу-
дувати з Богом правильні сто-
сунки, але при цьому не вміємо 
їх будувати з нашими земними 
батьками, у нас нічого не вий-
де. Земні батьки в певному 
значенні — це образ Бога для 
дітей. Якщо ж людина не вияв-
ляє пошани татові або матері, 
а потім йде в храм і промовляє 
молитву «Отче наш», Небесний 
Батько її слухати не буде.

Читаючи Слово Боже, ми ба-
чимо, скільки Христос говорить 
про Свою слухняність Отцю. 
Апостол Павло каже, що Він був 
слухняний до хресної смерті.

Ісус був покірний не лише 
Небесному Отцеві, але й Своїм 
земним батькам. Напевно, пра-
цюючи підмайстром у батька, 
Він виносив стружки, підмітав і 
робив іншу роботу, яку дитина 
зазвичай робить.   

Ми зобов’язані не лише ша-
нувати й любити своїх батьків, 
але їх у всьому слухатися. Апо-
стол Павло навчає: «Діти, слу-
хайтеся в Господі батьків ваших, 
бо це справедливо» (Еф.6:1).

Євангелія від Івана розповідає 
про чудо в Кані Галілейській. На 
весіллі  закінчилося вино. Мати 

сказала про це Христу. І хоча в 
задумі Божому цього не було, 
«ще не прийшов час», але Хри-
стос підкоряється й творить чудо 
в послух Своїй матері. Будучи на 
хресті, Він не забув про матір, а 
доручив її  своєму учневі Івану.  

Діти повинні виявляти повагу 
до батьків, незважаючи на їхнє 
походження, соціальний стан чи 
освіту. Ніколи не можна батька-
ми погорджувати або їх соро-
митися. Слово Боже застерігає: 
«Око, що з батька сміється й 
погорджує послухом матері, ви-
дзьобають круки…»

Отже, щоб мати благосло-
вення тут, на землі, і досягти 
вічного щасливого життя, любі-
мо, шануймо своїх батьків, яких 
Бог дав нам!

Гріх неповаги до людей 
називається хамством. Воно 
бере свій початок від Ноя та 
його сина Хама.

Одного разу Ной повів-
ся дуже погано. Він напився 
вина й спав у своєму наметі. 
Краї його одягу загорнулися 
— і було видно його тіло. Хам 
побачив це, покликав стар-
ших братів і став сміятися: 
мовляв, дивіться, пророком 
себе вважає, а що собі до-
зволяє!

Сим та Яфет увійшли до 
намету, повернувшись спи-
нами, і прикрили батька, щоб 
не бачити його наготи. Вони 
не дозволили собі навіть ди-
витися в бік батькового гріха. 

Коли Ной прорікав проро-
цтва про своїх синів, він ска-

зав, що старший син Хама, 
його спадкоємець Ханаан, 
буде в рабстві в нащадків ін-
ших братів. Ной не прокли-
нає, зовсім ні. Уся справа в 
тім, що Хам, який так повівся 
зі своїм батьком, не здатний 
правильно виховати свого 
сина.

Ця історія говорить про 
те, що діти не можуть бути 
суддями своїх батьків. Навіть 
у тих ситуаціях, коли батько 
або мати чинять неправиль-
но, дитина не має права їх 
судити.

Коли Ісус Навин займав 
землю обітовану, Господь 
заповів повністю винищувати 
ханаанські народи. Це наро-
ди, які в жертву приносили 
старших синів. Зрозуміло, що 

ця жертва була призначена не 
Богові. Йому така жертва не 
потрібна. Ця жертва сатані. 
«Хамство» Хама, іменем яко-
го й названо цей гріх, призве-
ло до такого результату.

Богданко біг назустріч та-
тові, який повертався з робо-
ти…

Розкривши обійми, тато 
підхопив його своїми дужими 
руками й притулив до своїх 
грудей. Хлопчик завжди так зу-
стрічав тата з того часу, коли 
вони з мамою забрали його з 
притулку для сиріт. 

Раніше Богданка виховува-
ла бабуся. Він не пам’ятав своїх 
батьків. Бабуся розповідала, 
що мама поїхала далеко, щоб 
заробити грошей і побудувати 
для них гарний будинок. Він 
чекав маму, але вона не повер-
талася. Бабуся несподівано за-
хворіла й померла. Деякий час 
хлопчика доглядала сусідка, а 
потім віддала його в притулок 
для дітей-сиріт. 

У притулок часто приїжджа-
ли люди, привозили подарун-

ки. Бувало, що когось із дітей 
забирали й казали, що знай-
шлися їхні тато й мама. Бог-
данко дивився вслід цим щас-
ливим дітям, які повертались у 
свою сім’ю, і чекав, що і його 
мама колись приїде, і він змо-
же обняти її та повернутися до-
дому. Але проходив час, і ніхто 
не приїжджав за ним.

Одного разу Лілія Іванівна, 
директор притулку, покликала 
його до свого кабінету. Там він 
побачив незнайомих людей.

— Богданку, це твої тато й 
мама. Вони приїхали, щоб за-
брати тебе додому. Ти хочеш 
додому?

Богданко від несподіван-
ки завмер і не міг промовити 
жодного слова. Дядя простяг-
нув до нього руки й промовив: 
«Синочку, іди до мене!» Бог-
данко вагався, але дядя, якого 
директор назвала його татком, 
підхопив його на руки й  при-
тулив до свого плеча. Богданко 
обхопив обома руками татову 
шию, і гаряча сльоза скотилася 
з його очей. Скільки він мріяв 
отак притулитися до сильно-
го татового плеча, коли бачив 
сусідських дітей, які бігли наз-

устріч своєму татові! Він не міг 
повірити, що його тато повер-
нувся. 

— А це твоя мама! — сказав 
тато.

— Я завжди чекав тебе! — 
тихо промовив хлопчик, і за-
плакав.

Мама притулила його до 
себе й сказала: 

— Я вже ніколи тебе не за-
лишу!

З того часу Богданко живе у 
великій сім’ї. У нього чотирнад-
цять братів і сестер. Усі його 
люблять, а найбільше тато. Він 
добрий і сильний. Тато щове-
чора збирає всіх дітей і читає 
Біблію, розказує їм, як потріб-
но жити в сім’ї, любити один 
одного, поважати, допомага-
ти. Він розповідає про Бога, 
Який любить тих, хто слухає 
батьків і виконує Божі заповіді. 
А потім Богданко молиться з 
усією сім’єю, дякує Богу, який 
повернув йому тата й маму та 
ще й дав так багато братиків і 
сестричок. 

Богданко щасливий і, коли 
виросте, хоче бути таким силь-
ним, добрим і розумним, як 
його татко.

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

ГРІХ ХАМА

ТАТО

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

МАМУ ПОТРІБНО 
БЕРЕГТИ

БАТЬКО

Матусь своїх любим найдужче у світі!
Зі мною, звичайно, погодишся ти.

Та маму потрібно не тільки любити —
Маму потрібно іще й берегти.

Матусь своїх любим!.. А посуд не митий...
Та й в хаті згодилося б теж підмести...
А маму потрібно не тільки любити —

Маму потрібно іще й берегти...
Щоб ласкою мами, як сонцем, зігріті,

Могли ми веселі й щасливі рости,
Нам маму потрібно не тільки любити —

Маму потрібно іще й берегти!

Добре, в кого тато є, 
Дужий, працьовитий: 

І поради він дає, 
Як-то в світі жити, 
І за руку проведе 

Там, де слизько йдеться: 
З ним дитина не впаде 

І не спотикнеться. 
Він працює цілий день. 

А з роботи прийде, 
Наче сонце золоте, 
В хаті сонце зійде: 

Втіха-радість настає, 
Гріє всіх, голубить...

Добре, в кого тато є — 
Той, що діток любить! 

А без тата — що робить? 
Суму повна хата... 

Боже, Боже, заступи 
Всім сиріткам тата! 

О. Кобець
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №6 червень 20178

26-28 липня 2017 року
в християнському таборі «Берізка»,

що в с.Олександрія Рівненської області,
відбудеться чергова Конференція

місії «Голос надії».
Також нагадуємо, що з 10 по 16 липня буде піст 

та молитва за благословення Конференції. Проси-
мо підтримати нас у цій потребі.

Якщо ви відчули у своєму серці бажання підтримати 
місіонерів і, зокрема, допомогти їм приїхати на конфе-
ренцію, де вони зможуть отримати благословення для 
майбутньої праці, звертайтеся за телефонами:
0332254406 - місія «Голос надії», 
503-7713095 - Віктор Дежнюк у США.

На «Співочому полі» 3 черв-
ня відбувся Фестиваль духовної 
християнської музики та співу 
в рамках відзначення 500-річчя 
Реформації. Ця подія стала 
унікальною: близько 3000 відві-
дувачів скористалися спеціаль-
ними запрошеннями, які були 
вхідними квитками на Фести-
валь. Крім того, кияни та гості 
столиці, які відвідали вистав-
ку квітів Київзеленбуду «Японія 
очима України», також  долучи-
лися до Фестивалю.

Програма Фестивалю була дуже 
насиченою: зранку та до самого 
вечора на сцені були представлені 
концертні номери різноманітних 
протестантських громад. Але все 
ж таки найбільше людей потрапи-
ло на Фестиваль по обіді – серед 
них багато учасників ранкової Все-
української ходи за життя та сім’ю.

Нечасто в часи незалежної 
України (та в історії 150-літньо-
го розвитку євангельських церков 
Київщини) на одному майданчику, в 
одній спільній програмі було пред-
ставлено так багато євангельських 
церков столиці.

На початку свята учасників та 
глядачів привітав Павло Унгурян, 
народний депутат, голова Цен-
трального оргкомітету з відзначен-
ня 500-річчя Реформації. Також зву-
чали слова привітання від пасторів 
координаційної ради Київського 
оргкомітету з відзначення 500-річчя 
Реформації: Анатолія Козачка, Ми-
хайла Андрашка, Дмитра Булаха.

Під час Фестивалю були пред-
ставлені репродукції картин проте-
стантських майстрів, продукти здо-
рового харчування. На дітей чекали 
різноманітні розваги: батут, солод-
ка вата, арт-майстерні тощо.

Представники більш як 30 ко-

лективів київських євангельських 
церков, а також вокалісти та музи-
канти-християни взяли участь у Фе-
стивалі. Серед них: молодь церкви 
ЄХБ «Пробудження» з виставою 
«Духовна Війна» за мотивами од-
нойменного твору Джона Бунья-
на, творча група «Друге дихання» 
церкви ХВЄ «Скинія» з виставою 
«За дверима», хореографічний 
колектив «Болеро» Київського на-
ціонального університету культу-
ри і мистецтв.  Виступив народ-
ний ансамбль сучасного танцю 
«Майстер-клас» під керівництвом 
Ірини Кисиленко, камерний хор 
«Dominus» церкви «Нове життя»  під 
керівництвом Ольги Привалової.  
Родзинкою програми став об’єд-
наний хор і симфонічний оркестр 
об’єднання церков ЄХБ під керів-
ництвом Олександра Крещука.

У програмі взяли участь мо-
лодіжний та дитячий хор церкви 
«Філадельфія», чоловічий хоровий 
ансамбль церкви ЄХБ, Інструмен-
тальний ансамбль «Дзвіночки» 
Церква АСД, Ігор Туровський та 
восьмеро його дітей із вокальною 
програмою. А також хор Німецької 
Євангелічно-Лютеранської церкви 
Св. Катерини, який виконав німець-
кою мовою твори Мартіна Лютера 
(XVI ст.).

У фестивалі також взяла участь 
ціла низка вокалістів та груп, пе-
реважно євангельських з церков 
Києва та області. Привітати присут-
ніх прийшли представники влади.

17 вересня на нас чекає про-
довження святкування 500-річчя 
Реформації — «Свято Подяки», що 
відбудеться на Хрещатику (м. Київ).

Ярослав МАЧИНСЬКИЙ,
    керівник Київського

оргкомітету з відзначення 
500-річчя Реформації

новини

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЇ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ МУЗИКИ ТА 
СПІВУ У СТОЛИЦІ ВІДВІДАЛИ 

БЛИЗЬКО 3000 ГЛЯДАЧІВ 

ОГОЛОШЕННЯ

Відповіді на кросворд, розміщений у №5, 2017р.
По горизонталі: 3.Шістсот. 6.Лікоть. 7.Адмата. 11.Ісава. 12.Раї. 13.Слава. 

16.Наум. 17.Їтро. 21.Авана. 22.Пуа. 23.Трава. 26.Троада. 27.Осанна. 28.Йохевед.
По вертикалі: 1.Лістра. 2.Йордан. 4.Сілоам. 5.Степан. 8.Брат. 9.Дізагав. 10.На-

харай. 14.Хур. 15.Сто. 18.Тамара. 19.Рута. 20.Талант. 24.Гедеон. 25.Состен.

1.Хижий звір, згадується в Євангеліях.  2.Бабуся Тимофія. 3.Персидське ім’я Гадаси. 4.Брат 
Давидів. 7.Диякон Єрусалимської церкви. 8.Місто (див. Числа 32:3). 9.До нього промовля-
ла ослиця. 15.Мати царя Єзекії. 16.Суддя Ізраїлю. 19.Вона відлетить, а зерно залишиться. 
20.Ефіопський цар. 21.До неї прирівнюють життя людини. 25.Якщо воно не помре, то не буде 
плоду. 26.Дрібна монета. 28.Овоч, який споживали ізраїльтяни в Єгипті. 29.Воїн Давидового 
війська, чоловік Вірсавії. 

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

5.Один з дарів, які мудреці принесли Ісусові. 6.Хитрий звір. 10.Національність Тита. 
11.Син Лотів. 12.Одне з пограничних міст племені синів Асирових (див. Ісуса Навина 
19:25). 13.Божа гора. 14.Третій місяць за єврейським календарем. 17.Вона роздер-
лась у храмі надвоє.  18.Той, хто збирав податки, встановлені Римом. 22.Батько апо-
стола Левія. 23.Країна, у якій проживав Нааман. 24.Міра землі. 27.Давидів дідусь. 
29.Потік біля міста Сузи. 30.Поклав руки на Савла – і той прозрів. 31.Один із єван-
гелістів. 


