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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

31 жовтня 1517 року Мартін 
Лютер вивісив свої дев’яносто 
п’ять тез, що знаменувало по-
чаток реформації в Європі. У ці 
жовтневі дні з нагоди ювілею 
Реформації ми мали розмову 
з Михайлом Паночком — стар-
шим єпископом Української 
Церкви Християн Віри Єван-
гельської про те, чи потребує 

реформації П’ятидесятницька 
Церква, які вона має здобутки 
та які долає виклики.

— Реформація 500 років 
тому й реформація в наш час 
має зовсім різні цілі. Як би ви 
окреслили завдання реформа-
ції сьогодні?

— Кожен історичний період має 
свої труднощі. 500 років тому було 

дуже складно проводити реформи 
в традиційній церкві. Мартін Лютер 
мав надзвичайну сміливість висту-
пити проти того, що перечило 
Слову Божому, і спонукати церкву 
переглянути свої догми. Це було 
небезпечно й невигідно, але він не 
побоявся. Не так багато в нашому 
суспільстві людей, які не боять-
ся стати проти системи. Але коли 

справа від Бога, то вона обов’язко-
во матиме результат. Який вплив 
мала Реформація на Європу, ми 
знаємо — поява книгодрукування, 
розвиток освіти й науки, створення 
просвітницьких гуртків і, зрештою, 
переклад Біблії та поширення її се-
ред різних прошарків суспільства.

Сьогодення також має свої 
виклики. Глобалізація позначилася 
появою нових релігій, загостри-
лися міжнаціональні та міжетнічні 
конфлікти, дві світові війни, а потім 
війни в різних країнах, розділення. 
Світ потребує добрих змін і сьо-
годні. Святкування 500 років Ре-
формації євангельські християни 
розцінюють як унікальний шанс 
показати суспільству, що з Богом 
завжди є вихід і ніяка темрява ко-
рупції, жорстокості та імперіалізму 
не зможе затлумити й загасити 
Його світла правди.

Ми вже переконалися, що ні 
влада, ні наука, ні культура не є 
достеменно дієвими методами, 
щоб зупинити руйнівні процеси в 
суспільстві. Окультизм, атеїзм, ма-
теріалізм і нацизм — це гримуча 
суміш «ізмів», яка може розірвати 
нашу планету. Ці болячки на тілі су-
спільства дають нам сигнал, що ми 

потребуємо лікаря, а лікування по-
лягає в реформації нашого серця 
й розуму. Реформація в наш час — 
це відвага жити за Божим Словом.

— У якій сфері, на вашу 
думку, людство найбільше по-
требує реформації?

— Як казав мудрий Соломон, 
на все є свій час під сонцем. Кож-
на цивілізаційна епоха позначена 
окремою групою реформ. Хоча 
найважливішим виміром людсь-
кого життя є духовний критерій 
реформації. Доктор Мартін Лютер 
виступав за духовну реформацію. 
Людина має дві природи — фізич-
ну й духовну. Зміни в духовному 
житті обов’язково відобразяться й 
у її щоденному побутовому жит-
ті. Духовні переміни мають також 
матеріальне вираження в політич-
ній та економічній сферах. Якщо 
корупція виїдає душі й жаба заз-
дрості підточує серце, то обов’яз-
ково буде руїна й в економічному 
плані. Звичайно, усі хочуть жити 
краще, і є країни, які живуть краще. 
Коли починається духовна рефор-
ма — тоді відбувається й економіч-
не процвітання.

МИХАЙЛО ПАНОЧКО: «РЕФОРМАЦІЯ В НАШ ЧАС — 
ЦЕ ВІДВАГА ЖИТИ ЗА БОЖИМ СЛОВОМ»

У МЕДЖИБІЗЬКІЙ ФОРТЕЦІ ВІДБУЛАСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ ДО 500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ

Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Релігія і церк-
ва як чинник історичних та су-
спільних процесів Східної Європи» 
відбулася 20 жовтня 2017 року в 
Державному історико-культурно-
му заповіднику «Меджибіж», що 
на Хмельниччині.

На науковому заході було пред-
ставлено 58 доповідей, статей та 
повідомлень, які подали 63 автори. 
Серед них 7 докторів і 19 кандидатів 
наук, здобувачі наукових ступенів, 
науковці й краєзнавці, студенти.

Учасники активно дискутували 
щодо провідної доповіді пленарно-
го засідання «Світоглядні засади як 

детермінанти розвитку суспільства», 
яку зробив голова Хмельницького 
обласного міжденомінаційного комі-
тету з підготовки заходів до 500-річчя 
Реформації Валерій Хома.

Конференція «Релігія і церква 
як чинник історичних та суспільних 
процесів Східної Європи» зібрала 
не тільки представників протестант-
ських Церков. Серед учасників були 
й православні. Зокрема, почесний 
гість конференції керуючий Хмельни-
цькою єпархією УПЦ КП митрополит 
Хмельницький і Кам’янець-Поділь-
ський Антоній (Махота) у своєму 
виступі наголосив на визначній ролі 
реформаційного руху в історії Церк-

ви та суспільства та підкреслив не-
обхідність християнським церквам 
навчатися одна в одної досліджен-
ню Святого Письма, соціальному 
служінню тощо.

Місцем проведення конференції 
до 500-річчя Реформації Меджибіж 
обрано не випадково. Адже час ре-
несансного розвитку й самого міста, 
і його фортеці припадає на період 
активного поширення реформа-
ційного руху на теренах тогочасної 
Речі Посполитої. І в подільській, і у 
волинській частинах сучасної Хмель-
ницької області в XVI столітті багато 
власників міст і маєтків приєднали-
ся до протестантських деномінацій, 

залучаючи до того й своїх підданих 
за принципом «чия земля — того й 
віра». До протестантської деномінації 
кальвіністів належали, зокрема, пер-

ший власник (з 1539 р.) міста Мед-
жибожа коронний гетьман Миколай 
Сенявський та його нащадки.

РІСУ

ЯК  БАГАТО 
ЗНАЧИТЬ
ФУНДАМЕНТ

ЕЛІС ШЕВКЕНЕК: ІСТОРІЯ
РОЗЧАРОВАНОГО 
МІСІОНЕРА 

Цей день стане світлою 
датою в історії
карпилівської громади...

«Я вдячна Богу за життя, 
яке я прожила, але це ще 
не кінець, тому що на-
писано: «Будь вірний до 
смерті», а я ще жива!»

Я раптом відчув, ніби 
хтось поклав руки мені на 
плече й тихо сказав: «Ти 
ще не вдома…»

стор.2 стор.4 стор.8

Продовження на стор.3

новини



ГОЛОС НАДІЇ2 №10 жовтень 2017

новини

8 жовтня християни віри 
євангельської в селі Карпилівка 
Ківерцівського району Волині 
відзначили не тільки День по-
дяки, а й 90-літній ювілей міс-
цевої церкви. На цю дату при-
пало й 25-річчя відкриття дому 
молитви, у якому до наших днів 
відбуваються зібрання.

Сотні гостей із різних куточків 
Волині, з Рівненщини, Буковини й 
інших областей прибули на ювілей. 
Привітали карпилівчан друзі з При-
балтики та сусідньої Польщі. Цей 
день стане світлою датою в історії 
карпилівської громади, яка налічує 
більше п’ятисот членів, близько 
двохсот осіб молоді та триста дітей 
і є найбільшою сільською церквою 
в області. А все почалося з того, 
що в далекому 1927 році Остап 
Лінник прийняв у своє серце Сло-
во Боже, увірувавши в Ісуса Христа 
як Господа й Спасителя. І це Слово 
згодом проросло не тільки в його 
серці, а й в багатьох інших. 

Церква ХВЄ с. Карпилівки пе-
рейшла через три реєстрації: пер-
ша — за часів польської окупації, 
друга — за часів Другої світової, 
третя — 1987 року. 

В історії церкви Карпилівки та 
сусідніх сіл зайняв особливе місце 
Борис Тарасюк (на фото знизу). На 
його долю випало багато страждань 
і поневірянь. Воєнне дитинство, 
холодні повоєнні роки, п’ятилітнє 
ув’язнення, хвороби дітей, тяжка 
праця, молитви й пости, несхитний 
дух і надія на краще майбутнє в Го-
споді — саме це навчило іти служи-
теля до кінця, до мети. 

Досягаючи того віку, про який 
Євангелія каже «при більшій силі», 
Борис Панасович із мудрістю й мо-
лодечою жвавістю ділиться Божим 
словом і дає настанови молодим 
та старшим. Він погодився дати 
відповіді й на мої декілька питань.

— Що Вам найбільше за-
пам’яталося з вашого дитин-
ства?

— Служіння по хатах, те, як 
Дух Святий діяв через братів. 
Коли батька засудили, мама 
лишилася зі мною малим на ру-
ках. Розповіді батька про своє 
зцілення у таборі. Брати прий-
шли, щоб помолитися з ним 
останній раз, бо він уже навіть 
не підводився, але після мо-
литви Бог його підняв, він добув 
заслання, повернувся до сім’ї, 
народилися ще п’ять синів і три 
дочки, прожив довге життя (до 
80-ти років).

— Чи можете ви розпові-
сти про своє ув’язнення?

— Я мав іти в армію. Мені 
дали відстрочку аж на цілих два 
роки. Перший рік чомусь не при-
слали повістки. Через рік викли-
кали. Тоді в мене над оком ви-
скочив чиряк, великий, як яйце 
куряче. Пішов я у військкомат, 
який на той час знаходився в 
Цумані, і прошу відстрочку. А 
він як рявкне на мене: «Какую 
тебе отстрочку? Пойдеш! Чирь 
— это ничего!» Ну, ні — так ні. 
Направляють мене до Луцька, 
але перед тим, як ставили на 
облік, у районній газеті «Радян-
ська трибуна» написали замітку 
«Карпилівський бур’ян», з підза-
головком «Яка хата — такий тин, 
який батько — такий син». Про-
ходжу я комісію, і вже лишився 
один лікар. Приходжу до нього, 
а він і питає, а що це в тебе над 
оком. Я й кажу йому, що чиряк. 
Він подивився і сказав: «Відстро-
чити!» Цуманський супроводжу-
ючий намагався його відмови-
ти, але той настояв на своєму, 
пояснюючи це тим, що чиряк 
на голові — не жарти. Комісар 
сказав: «То йди, Тарасюк». Так 
отримав я ще рік часу. Хоча на 
другий день встаю, а чиряка як і 
не було. Де й подівся! Але в 1963 
році мене призвали, на той час я 
мав уже двадцять один рік. Було 
мені попередження через про-
роче слово, тому я вже знав, що 
мене чекає. Призначили мене в 
морфлот, бо ж я не який-небудь 
«парень» був (сміється). Про-
служив три місяці в Балтійську 
до присяги. Коли відмовився 
— пришили політичну статтю. 

Як потрапив на місце (в Калінін-
граді), то великого розчаруван-
ня не було, бо був уже пригото-
ваний і там відбували покарання 
Ростік Пігалюк,  Григорій Бабій, 
суботник із Молдови. З братом 
із Білорусії доводилося пересту-
куватися по стіні. А потім мене 
взагалі на будівництво відпра-
вили, і це також чудо, бо перед 
цим потрібно було «осознать» 
свою вину, а я цього не зробив. 
«Это не твоё дело, ты дай со-
гласие на роботу, и я сделаю». 
Було так, що ті, кого начальник 
посилав, довго не затримува-
лися, через порушення їх назад 
в «лагер» повертали. Я й дав 
згоду. І він за мене заступився. 
Мене відправили в Комі АССР. 
Там мені без конвойного кра-
ще стало, так я другу половину 
свого «строку» з 1966 до 1969 
пробув там. Навесні вже додому 
поїхав.

— Що було після повер-
нення?

— Коли повернувся, то через 
три роки мене обрали дияконом 
(1972), шість років я служив, а в 
1978 році мене рукопоклали на 
пресвітерське служіння.

— Що ви відчуваєте в такі 
святкові дні?

— Що відчуваю?  Радість в 
душі,  дякую Богу, що Він провів 
мене, бо моє життя, було нелег-
ким, у сльозах пройшло. Син 
старший захворів, п’ять років я 
за нього боровся, а на п’ятнад-
цятому році Бог його забрав. 
І ще одного, той, правда, був 
маленьким. А нелегальні зібран-
ня… Скільки погрожували... Але 
Бог мене беріг.

— Сорок п’ять років ви 
служите людям, що вам у цій 
роботі завдавало труднощів і 
найбільше боліло?

— Дякувати Богу, «крепких» 
сутичок між братами не було, 
жили в мирі. Найбільше труд-
нощів зазнав від влади. Вісім 
років я виїздив, добиваючись 
реєстрації. І Київ, і Москва була. 
І все з тими «кегебістами». Піс-
ля того, як добилися реєстрації, 
то вони мене вже не чіпають. 
Пригадую, як у Луцьку уповно-
важений з насмішкою до мене 
казав: може вам у кожному селі 
навколо відкрити церкву. Прой-

шли роки — так і сталося, у всіх 
сусідніх селах є доми молитви. 
Чого диявол боявся — те Бог 
зробив.

— У своїй проповіді ви 
говорили, що Бог дивно вів 
вашу церкву через «вогонь і 
воду», чим ви можете це ар-
гументувати?

— Бог нас зціляв, мого бра-
та оздоровив від апендициту 
без операційного втручання, а 
колись вважалося, що це важка 
хвороба. Від інсультів зціляв. Че-
рез слово попереджав, настав-
ляв, що робити.

— Волинь у минулому за-
чепило лжевчення «сіоністів», 
як ви реагували на це?

— У нас цього не було, сла-
ва Богу, нашу церкву це не за-
чепило. Сто літ скоро буде, як 
тримається церква на чистій 
євангельській науці. Було, що 
заходили люди й пророкували 
різні речі, але брати зупиняли. І 
до цих пір нас не торкнулося нія-
ке лжевчення.

— Недалеко від вас були 
старіші й чисельніші церк-
ви, наприклад, у селах Котів, 
Човниця. Сьогодні там по 
кілька членів. У чому, на 
вашу думку, успіх церкви? 

— Успіх у мирі між братами, 
особливо керуючими. У нас він, 
слава Богу, був, а де його не 
стало, там засіялася велика зло-
ба й ворожнеча. А ще християни 
вели своє життя не так, як по-
трібно, це стало великою споку-
сою й причиною падіння церкви. 
Ще в нас проводилося правиль-
не навчання щодо сімейного 
життя, дітонародження.

— У вас у церкві багато 
не лише дітей, а й молоді. 

Що ви робили для того, щоб 
втримати її в церкві?

— Особливого щось такого, 
щоб втримати їх своїми силами, 
— нічого. Ми молилися, багато 
молилися, проханнями й бесіда-
ми тої роботи не зробиш, по-
трібно, щоб Бог навернув серце 
до церкви. А ще важливий при-
клад єдності між братами, щоб 
не було спокуси для молодих. У 
церкві діє недільна школа, мо-
лодіжні служіння, молоді відві-
дують хворих, немічним допом-
агають. Великі сім’ї, і старші діти 
помагають меншим.

— Чи займається ваша 
церква євангелізацією, місіо-
нерством, створенням нових 
церков?

— Якщо наші брати беруть-
ся за місіонерство, то відразу 
церкви організовують (смієть-
ся). Є брати, які служать не тіль-
ки в церквах України, але й за 
кордоном: Нарва, Рига, Штати, 
Росія. У Полтаві трудиться наш 
брат. У сусідніх селах вже церк-
ви організувалися, то відійшли 
від нас, стали самостійними. А 
якби в Америці зібрати тих, що 
виїхали, то ще б одна така церк-
ва була.

— Що б ви порадили й 
побажали молодим служите-
лям?

— Укріплятися Господом і 
могутністю сили Його. Нести 
й передавати правильне єван-
гельське вчення в єдності духу й 
в союзі миру. Це найголовніше. 
І тоді буде все інше: і благосло-
вення, і успіх! 

А на кінець хочеться сказати, 
що посіяне зі сльозами буде жа-
тися з радістю.

Інна МЕЛЬНИК

подія

Комісія Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій з питань соціаль-
ного служіння розпочала роботу над 
правовим упорядкуванням діяльності 
церковних центрів адаптації та соціалі-
зації, де надається допомога залежним 
від наркотиків і алкоголю.

Метою засідання, яке відбулося 20 жо-
втня, було узгодження подальших заходів, 
спрямованих на вирішення проблем діяль-
ності реабілітаційних закладів, які діють при 
церквах і релігійних організаціях, у тому чис-
лі в сфері законодавчого регулювання. Про 
існуючу проблематику в сфері реабілітації 
розповів Дмитро Шерембей, голова ВБО 
«Всеукраїнська мережа людей, що живуть із 
ВІЛ/СНІД», який сам 18 років тому був залеж-
ною особою, але зміг звільнитися від згуб-

них звичок. Враховуючи особистий досвід 
та напрацювання очолюваної організації, він 
розповів про основні недоліки діяльності су-
часних закладів реабілітації та вказав на від-
сутність законодавчої регламентації їх діяль-
ності, що є перепоною для співпраці таких 
закладів із донорами. Комісія заслухала та-
кож юристів, психологів, представників цер-
ковних реабцентрів та вирішила розпочати 
розробку спеціальних нормативно-правових 
актів, у межах яких функціонуватимуть  цер-
ковні заклади реабілітації.

Враховуючи суттєву прогалину в законо-
давчому регулюванні діяльності недержавних 
закладів реабілітації алко- і наркозалежних, а 
також зважаючи на суттєві перепони розвит-
ку таких центрів, Комісія ВРЦіРО з питань со-
ціального служіння прийняла такі рішення:

1) створити робочу групу для розроб-
ки проектів підзаконних нормативних актів з 
метою врегулювання діяльності церковних 
закладів реабілітації осіб із різного роду за-
лежностями;

2) у найближчий час сформулювати про-
позиції щодо необхідних законодавчих змін у 
сфері діяльності закладів духовної підтримки 
осіб із різного роду залежностями;

3) визначити перелік реабілітаційних цен-
трів, які дотримуються вимог законодавства 
та якісно надають відповідні послуги, з метою 
їх рекомендації широкій громадськості.

Учасники Комісії Ради Церков домовили-
ся, що завдяки спільній роботі в майбутньому 
послуги з реабілітації будуть якісно та кількіс-
но покращені.

ІРС

некролог

ЯК  БАГАТО ЗНАЧИТЬ ФУНДАМЕНТ
ДО 90-РІЧЧЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ В С. КАРПИЛІВКА НА ВОЛИНІ

КОМІСІЯ ВРЦІРО РОЗРОБЛЯЄ ЄДИНІ ПРАВИЛА
ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕРКОВНИХ РЕАБЦЕНТРІВ 10 жовтня 

2017 року відій-
шов до Господа 
Вознюк Василь 
Андрійович. 

Він народив-
ся 2 жовтня 1951 
року с. Боровне 
Камінь-Кашир-

ського р-ну. Василь Андрійович багато 
й щиро молився за церкву, за сусідів, за 
рідних. З молодих років був проповідни-
ком Божого слова, відповідав за церков-
ний спів, а в 2008 році був обраний на 
служіння пресвітера в церкві с. Боровне, 
яке виконував до кінця свого життя. 

Волинське об’єднання церков ХВЄ 
та місія «Голос надії» висловлюють щире 
співчуття рідним та близьким покійного, 
його друзям та членам церкви, пресвіте-
ром якої він був.
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— А що саме П’ятидесятни-
цькій Церкві вдалося зробити в 
суспільній, соціальній сфері за 
роки незалежної України?

— Часи незалежної України 
— це роки, коли ми нарешті змог-
ли розправити плечі. До того ми 
пройшли серйозну школу — 70 
років комуністичного атеїзму, який 
був ворожим до усіх християнсь-
ких конфесій. Наша Церква була 
на маргінесі. Нас переслідували, 
створювали перешкоди в здобутті 
вищої освіти, зневажали, засуджу-
вали й усіляко намагалися пока-
зати, що таких не існує. Тоді була 
тільки одна партія — «розум, честь 
і совість» усієї епохи.

Тоталітарна система переко-
нувала, що Церква — це пережи-
ток минулого й довго не проіснує, 
але життя все розставило на свої 
місця. Потужна атеїстична си-
стема рухнула як той ідол у Книзі 
пророка Даниїла. А Церква була, є 
і буде.

Прийшла свобода — ми, так 
би мовити, розправили плечі, піш-
ли проповідувати в тюрми, вели 
християнські програми на теле-
баченні та по радіо. Колись ми це 
змушені були робити підпільно, 
а тепер відкрито перед сотнями 
людей, які навернулися до Бога. 
Зараз кращі умови для реформа-
ції людських сердець, і, вірю, ми 
побачимо результати цих змін на 
суспільному рівні. Щоб змінювати 
ціле суспільство, треба критична 
маса людей.

Не може 1-2% християн, які 
мають високі цінності, відразу змі-
нити 98% інших. Мінімальна маса 
— це хоча б 10%, а найкраще, щоб 
у суспільстві було 25-30% людей, 
які щиро вірять у Бога. Тоді можна 
охопити й внести реформи в зако-
нодавчу, судову, виконавчу сфери. 
Таким шляхом йшли європейські 
країни, люди будували свою дер-
жаву на біблійних засадах. Ми тіль-
ки на початковій стадії. Усі хочуть 
реформ, але мало хто усвідомлює, 
як це робити й звідки вони почина-
ються. Церква знає, звідки почина-
ються найголовніші реформи, і пе-
ред нею величезне поле праці. Це 
неможливо зробити за один день, 
але коли є ціль, жертовна праця, 
тоді результат неодмінно буде.

— Які церковні проекти вда-
лося реалізувати?

— Ми починали допомагати 
людям, які були на дні суспільства. 
Відразу після Незалежності досить 
успішно розвинули служіння тю-
ремних капеланів. Десятки тисяч 
ув’язнених почули Боже Слово 
й покаялися. Навіть керівництво 
тюрем визнало, що після наших 
служінь ув’язнені змінюються, є 
великі переміни в поведінці. Цьо-
го результату Церква досягала 
не тому, що ми звемося п’ятиде-
сятниками, а тому, що ми несемо 
людям Боже Слово, яке сильне 
душевно й духовно оживляти їх і 
реформувати. Ні культура, ні дис-
ципліна, ні державні закони не мо-
жуть стримати людської натури. 
Треба сила згори, яка є в Божому 
Слові й у Святому Дусі.

Ми довіряємо Богу, віримо й 
ідемо. На сьогодні ми працюємо в 
понад 120 тюрмах. Люди, яких не 
могла змінити тюремна система, 
тепер є законослухняними гро-

мадянами й мають гарні сім’ї. Ре-
цидивісти, які до покаяння кілька 
разів відбували покарання, тепер 
іншим проповідують, що надія є й 
не можна опускати рук, даючи грі-
ховній трясовині себе засмоктати.

Такі зміни в людях запалили 
нас до наступного напрямку — 
праці з наркозалежними. Звичай-
но, це складно медичними тер-
мінами пояснити, як наркозалежні 
можуть звільнятися від проблеми 
в християнських реабцентрах, але 
це факт. Центри від нашої Церкви 
активно працюють у Житомир-
ській, Волинській, Рівненській, 
Київській областях, а також на 
сході України.

Завдяки такій праці ми здоб-
уваємо до 45% наркозалежних, 
які проходять у нас реабіліта-
цію. Молитвами, розмовами нам 
вдається допомогти їм побороти 
залежність, що не завжди вдаєть-
ся досягнути шляхом медичних 
інтервенцій. Тепер на утриманні 
церковних реабцентрів близько 
1000 наркозалежних. З ними пра-
цюють пастори, проповідники, со-
ціальні працівники.

Успішно реалізовуємо дитячі 
просвітницькі заходи. Особли-
во ефективно відбуваються літні 
дитячі табори, на які приходить 
багато дітей. Ми вчимо їх любити 
Бога, поважати батьків, основам 
християнської поведінки. Усе це у 
формі гри, а не у формі теологіч-
них уроків. Як казав відомий чесь-
кий педагог Ян Коменський, дітей 
треба виховувати граючись.

Окремий напрямок — це со-
ціальна робота в прифронтовій зоні. 
За час війни церкви відправили на 
схід України тисячі тонн гуманітар-
ної допомоги — це одяг, продукти, 
будівельні матеріали для віднов-
лення пошкоджених обстрілами 
будинків. Також були сформовані 
будівельні бригади, які допомага-
ли в цій відбудові. Люди з церков 
активно відгукнулися на потреби 
переселенців і тих, хто лишився в 
зоні бойових дій. Це не якась одно-
разова акція, проводиться систем-
на робота з матеріальної підтримки 
продуктовими пакетами впродовж 
трьох років. Минулого року ми ви-
везли на схід більше 2 тис. тонн 
продуктів.

Найбільше виїздів на схід 
провів, як я його жартуючи нази-
ваю, «головний волонтер України» 
— єпископ церков Житомирської 
області Володимир Бричка, який 
долучився до діяльності братів із 
Донецької області. Вони облашту-
вали склади на базі місцевих цер-
ков, куди звозять продукти та одяг. 
Активно до гуманітарних проектів 
долучилися брати з Львівщини, 
служитель Віталій Безкровний, ди-
ректор місії «Добрий Самарянин» 
Ростислав Боришкевич, єпископ 
Віктор Боришкевич.

Також Церква надає ма-
теріальну допомогу українським 
госпіталям та медичним закла-
дам. Українська діаспора зі США 
передала цілий контейнер меди-
каментів (40 тонн) на суму $800 
тис. Також ми вручили Головному 
військовому клінічному госпіта-
лю, що на вул. Госпітальній, 16, 
у Києві, медичне обладнання на 
суму близько 20 млн. грн., зібра-
них закордоном. Закуповували 

меблі в лікарняні палати, препа-
рати для опечених. Деякі лікарні 
звернулися до нас за допомогою в 
пошуках закордонних фірм, які ви-
готовляють прилади для знімання 
опеченої шкіри. Два такі апарати 
нам таки вдалося дістати.

Ще один напрямок — служін-
ня дітям-сиротам. На сьогодні ми 
маємо 24 сиротинці при церк-
вах і 16 сімейних будинків для ді-
тей-сиріт. Будинки сімейного типу 
— це альтернатива інтернатам, 
які не виправдали себе, бо в них 
діти не отримують хорошої опіки 
й виховання. Церква працює без 
будь-якої фінансової підтримки 
чи пільг від держави. Ми віримо, 
що те, що робимо в ім’я Христа — 
буде записане на Небі. Тепер на-
віть одну дитину-сироту врятувати 
— це вже велика справа, а в нас їх 
більше 300. Крім дитячих будинків, 
також маємо близько півтора де-
сятка будинків для людей похило-
го віку.

Ми проводимо численні єван-
гелізації під час свят. Хочемо про-
будити в людей любов до Божого 
Слова. Не обряд змінює людину, 
але Боже Слово, яке, як зерно в 
добрій землі, проростає і прояв-
ляється в змінах характеру й світо-
гляду, менталітету загалом.

Святкування Року Реформації 
— це Богом даний шанс працюва-
ти й на вищих щаблях суспільства 
— в політиці, освіті, науці. Єван-
гелія змінює стосунки між людьми, 
ставлення до праці, до природи. 
Віруюча людина не може засмічу-
вати цей світ, але дбає про чисто-
ту й екологію. Бореться з коруп-
цією, брехнею й підступами. Ніхто 
й ніщо нас так не змінить, як Бог, 
бо Він є нашим творцем. Тому по-
чинати реформи треба з реформ 
серця та думок.

— А чи потребує реформації 
сама П’ятидесятницька Церк-
ва?

— Як змінюється після народ-
ження дитина — зростає, мудрі-
шає, дорослішає, так і Церква 
переходить від одного етапу до 
іншого. Вона має бути світлом і 
сіллю. Якщо дерево плоду не при-
носить, воно мертве. Церква має 
рости, цвісти, приносити добрі 
плоди й бути завжди в русі. «Я є 
Лоза, а ви — галуззя; хто переб-
уває в Мені, і Я в ньому, той при-
носить багато плоду; бо без Мене 
не можете нічого робити», — казав 
Христос (Ів.15:5).

— З одного боку, Реформа-
ція спонукає до дії, а не лише 
до декларування правильних 
життєвих принципів. З іншо-
го боку, веде й до поділів між 
людьми. Власне, серед про-

тестантських церков є багато 
поділів. А як же тоді реагувати 
на біблійні слова: «Будьте од-
нодушні й однодумні»?

— У будь-якій сім’ї всі різні. Як 
і в кожній сім’ї, так і в Церкві може 
бути кілька різних позицій щодо 
певного питання. Кожна людина 
є особистістю з власним досві-
дом. Основне, духовно зростати, 
а не тупцювати на місці. Господь 
передбачив, що люди матимуть 
подекуди різні точки зору, але в 
Божій присутності всі християни 
будуть прагнути до єдності й бра-
толюбства. Люди, які не ростуть 
духовно, не зближаються з Бо-
гом, не шукають того небесного 
хліба, прагнуть до прославлення 
й демонстрації своєї сили, пере-
ваги. Так було, є і буде. Є люди, 
які відпадають від Церкви, як Юда 
від Христа. Не тому, що Бог так 
хотів, а тому, що він полюбив гро-
ші більше за правду. Бог ніколи не 
позбавляє нас індивідуальності. 
Ми не роботи, і нас неможливо 
запрограмувати. Кожен із нас є 
унікальним. Об’єднати всіх — це 
досить складна справа. Хто лю-
бить Бога, той любитиме й людей 
і не шукатиме різниці, а пропону-
ватиме альтернативу, запрошува-
тиме до власного досвіду, може, 
й інакшого, але не менш цінного. 
Хто не любить Бога, той і людей 
не любитиме, хоча й зватиметься 
християнином. Отож, може ми і не 
станемо цілковито єдиними, зате 
дружити сім’ями будемо, ділитися 
досвідом — також. Щось добре є 
в нас — ми готові ділитися, щось в 
інших — готові переймати. Це до-
бра конкуренція, а не заздрість чи 
звеличення. Це дружба й співпра-
ця, яка не змушує всіх мислити за 
єдиним шаблоном, а відкриватися 
на досвід іншого. Чим ближче ми 
до Ісуса, тим більше між нами єд-
ності.

— Між п’ятидесятницьки-
ми церквами теж частково є 
поділи. Чи це не заважає в 
служінні?

— Ми розуміємо слабкість 
людської натури. Єврейський на-
род був близько з Богом, але че-
рез свою впертість і твердошиїсть 
відпав від Бога в пустелі й був по-
караний. Життя продовжується, і 
в П’ятидесятницькій Церкві є та-
кож різні рівні — вікові й духовні. 
Мудро, коли ми приймаємо один 
одного й зважаємо на цей вік. Не 
всі церкви — як той мудрий ста-
рець і не всі такі, як молодий юнак. 
Бог любить усіх нас незалежно від 
нашого духовного віку. Не треба 
боятися поділів, хоча це дуже не-
приємна штука. Ми не завжди мо-
жемо правильно розцінити мотиви 

людей, які ведуть до поділів. Тільки 
Бог знає всі таємниці серця, усі 
задуми й плани. Він розбереться з 
кожним згідно з Євангелією.

У нашому братстві понад 1600 
церков. Хочемо, щоб люди три-
малися Слова, трималися Бога й 
знали, за ким ідуть. Наше завдан-
ня — бути відповідальним за свою 
ділянку праці перед Богом і лю-
бити людей. Треба робити добро 
незалежно від того, чи поважають 
мене, чи ні. Щоб усе збагнути, 
треба мати широке серце. У вузь-
ке серце вміщається лише те, що 
нам подобається, чому ми симпа-
тизуємо.

— А скільки церков вдалося 
створити українським місіоне-
рам за кордоном?

— У Росії за 25 років — це 
тисячі церковних громад від 
Санкт-Петербурга до Магадана. 
Побудовані сотні молитовних бу-
динків. Багато хто прийняв гро-
мадянство й лишився там жити. 
Тепер ми тримаємо наш місіо-
нерський курс на Європу, бо вона 
цього потребує. На сьогодні ми 
маємо 10 церков в Іспанії, три 
церкви в Німеччині, три церкви в 
Польщі та одну в Бельгії. Також є 
церква в Італії, але поки що ми її 
ще не зареєстрували. Нещодав-
но місіонери поїхали в Хорватію, 
є місіонери в Чехії. Ми направляє-
мо їх у країни, де працюють наші 
українські емігранти-заробітчани. 
Хотіли б охопити весь континент. 
До 2020 року плануємо відкрити 
400 нових церков в Україні.

— Які три найбільші викли-
ки стоять перед Церквою в 
Україні?

— Перший виклик — зберегти 
Богом дану благодать. Бо тіль-
ки тоді проповідуєш в силі, коли 
маєш цю благодать. Христос ка-
зав: «Ідіть по цілому світу і пропові-
дуйте Євангеліє». Церква має бути 
готовою нести у суспільство Слово 
правди — словом, ділом, поведін-
кою.

Другий виклик — це розвиток 
місіонерського служіння. Хотіло-
ся б, щоб було більше людей, які 
посвятили б себе суто для пастор-
ської роботи між людьми, які пока-
ялися. Навернути людей до Бога 
— це одна справа, а бути для них 
душеопікуном, зрощувати їх — це 
вже інша клопітка робота. Посади-
ти — це одне, зростити — друге, 
зібрати — третє. Має бути завжди 
три — віра, довіра й вірність. Мож-
на повірити, але Богу не довіряти. 
А ми маємо повірити й довіритися.

Третій виклик — це розуміння 
часу. Віруючі люди повинні від-
чувати ознаки часу. Церква має 
вчасно реагувати, бо коли вона 
це робить повільно, тоді мало 
впливає на суспільне життя. Якщо 
Церква не сприяє добрим змінам 
в людях і між людьми, якщо люди 
не каються й не навертаються до 
Бога, тоді це тільки форма й об-
ряд. Отоді ця Церква й потребує 
реформації, живого спілкування з 
Богом. Коли людина близько з Бо-
гом, тоді вона сповнена ентузіаз-
му, її не бере депресія, на неї не 
впливає економічна криза. Вона 
міцно стоїть на твердому фунда-
менті, яким є Христос.

Спілкувалася
Ірина НАУМЕЦЬ

МИХАЙЛО ПАНОЧКО: «РЕФОРМАЦІЯ В НАШ ЧАС — 
ЦЕ ВІДВАГА ЖИТИ ЗА БОЖИМ СЛОВОМ»

слово служителяПочаток на стор.1
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Еліс Шевкенек народила-
ся 1925 року на заході Канади 
в багатодітній сім’ї українських 
емігрантів. У віці 20-ти років 
вона посвятила себе Богу. Після 
закінчення біблійного коледжу 
стала активно займатися місіо-
нерством. Заснувала церкви в 
Канаді, згодом продовжила своє 
служіння в Азії та Європі. У серп-
ні 2016 року Еліс у черговий раз 
відвідала Україну, зокрема місто 
Луцьк, де служила в церквах.

— Як ви прийшли до пізнання 
Бога?

— Я була врятована у віці 20 
років. Студент-другокурсник із п’я-
тидесятницької біблійної школи був 
приведений Богом у наше село. Він 
проводив зібрання в домі старенької 
вдови. Нас запросили, і ми з моєю 
сестрою прийшли просто з цікавості. 
Проповідник говорив про спасіння. 
Я нічого не могла зрозуміти з про-
повіді, але мені сподобався спів, і на 
другий день ми знову прийшли. У 
кінці богослужіння він запропонував 
помолитися. Опустилися на коліна, я 
просто промовила «Отче наш». А він 
прихилив коліна біля мене й сказав: 
«Молися так: Боже, помилуй мене, 
грішницю!» Я не знала, що я — гріш-
ниця! Ми всі вважали себе хороши-
ми християнами, незважаючи на 
те, що вживали алкоголь, ходили 
на дискотеки й займалися іншими 
молодіжними пустощами… Але я 
помолилася цією молитвою. І Бог 
зробив Свою роботу в моєму серці.

— Читаючи про ваше служін-
ня, я побачив дуже посвячену 
жінку. Хоча сьогодні багато лю-
дей, прийшовши в церкву, ста-
ють пасивними відвідувачами 
зібрань. Як і коли ви пережили 
покликання?

— З самого початку, як тільки 
Бог торкнувся мене. Уже через кіль-
ка місяців вступила в біблійну школу. 
Через три роки навчання зрозуміла 
одне: я повинна служити Богу! Ра-
зом із подругою стали думати над 
тим, з чого почати. І вирішили їздити 
в містечка, де немає євангельських 
церков, проводити біблійні заняття, 
табори для дітей. Ходили з дому в 
дім, запрошували дітей, забирали 
їх машиною. Побачили велику по-
зитивну реакцію й результат. І Бог 
промовив до нас: «Я хочу, щоб ви тут 
поки що лишилися!» У нас не було 
жодної фінансової підтримки, гро-
шей було — тільки щоб зняти на два 
тижні житло. Але прихилили коліна й 
сказали: «Господи, ми залишимося 
тут. Але Ти — відповідаєш за нас!» 
Бог робив чудеса. Ми йшли відвіду-
вати людей, вдома нічого не було. А 
коли поверталися, знаходили кошик 
із їжею. Не було чим опалювати жит-
ло — люди приносили кошти. Саме 
в той період я навчилася жити вірою. 
Коли діти стали змінюватися, поча-

ли приходити і їхні батьки, кажучи: 
«Ми теж хочемо змінитися!» Адже 
діти вдома розказували батькам, 
чого вони навчилися. І скоро в нас 
вже була община. Ми залишилися в 
тому місці, доки не заснували церкву 
й не побудували приміщення.

— Чому, на вашу думку, сьо-
годні людям так важко посвяти-
ти себе Богу, залишити власний 
комфорт? Я знаю, що після на-
вернення матір навіть вигнала 
вас із дому. Зрештою, ви від-
мовилися від сімейного життя й 
поїхали служити людям в країни 
третього світу.

— Одна з причин — сама церк-
ва мало закликає до цього молодь, 
мало кидає їй виклик. Мало дозво-
ляє молодим людям, мало дає їм 
свободи, аби йшли й працювали. У 
моїй церкві на кожному служінні був 
заклик: «Хто піде? Хто хоче служи-
ти?» По моїх щоках котилися сльози, 
і я казала: «Господи, я хочу піти туди, 
куди Ти поведеш! Сказати те, що Ти 
хочеш сказати!» Я отримала виклик. 
І це запалило моє серце.

— Я знаю людей, які ніби й не 
проти поїхати на місію. Але вони 
переживають: а як там буде, де 
жити, за що? Наскільки я знаю, 
ви поїхали в Індію, не маючи 
жодної спонсорської підтримки. 
Як ви так довірилися Богові?

— Так, багато молодих людей 
про це запитують, питаються пора-
ди. Перше, що я відповідаю: близько 
пізнай свого Бога! Коли ти пізнаєш, 
наскільки Він великий, наскільки лю-
блячий, ти почнеш довіряти Йому. 
Ти зможеш бути з Ним настільки 
близько, що чутимеш, як Він гово-
рить особисто до тебе. Деякі люди 
приходять у захват, коли Бог від-
повідає на їхні мрії. Я завжди у хви-
люванні, коли Бог відкриває мені 
Свої мрії. Я хочу, щоб Бог відкривав 
мені Своє серце. І коли Він відкри-
ває, щоразу кажу: «Я готова!» Кожен 
крок потрібно робити вірою. Оскіль-
ки в мене не було за спиною церкви, 
яка б мене спонсорувала, чи будь-я-
кої іншої підтримки, я все своє жит-
тя і до цього дня залежу тільки від 
Бога. І Він ніколи не підводив. Мені 
так шкода тих людей, які не йдуть у 
служіння через страх труднощів. Я 
ніколи не боялася, бо знала, що Бог 
попіклується.

— Але як це практично відбу-
валося? Де бралися кошти?

— Під час служіння в Канаді ми 
жили в старому будинку, було дуже 
холодно, не було вугілля. У тій міс-
цевості знайшли родовище нафти. 
Тому багато людей переїжджали 
туди з сім’ями, шукаючи роботу. 
Коли дізналися, що я вчитель, то 
попросили вчити їхніх дітей, плати-
ли зарплату. Коли справи з церк-
вою почали рухатися, ми орендува-
ли приміщення старої церкви. Але 
пізніше орендодавці сказали: «Якщо 
дві дівчинки можуть мати такі служін-
ня, то тим більше ми». І захотіли на-
зад своє приміщення. Ми молили-
ся: «Боже, що нам тепер робити?» 
І Бог сказав: «Будуйте!» Ми пішли в 
установу, яка розподіляє земельні 
ділянки, і сказали: «Ми збираємо-
ся будувати церкву. У вас є ділянка 
землі, яку ми можемо придбати?» 
Службовець показав нам і сказав: 
«Перший, хто дасть гроші, отримає 

цю ділянку». Ми кажемо: «Нікому не 
продавайте, завтра вранці ми при-
несемо гроші!» Ми вийшли надвір, 
і, хоча у нас зовсім не було коштів, 
стали славити Бога — ледь не під-
стрибували від радості, що в нас є 
ділянка! Зовсім не думали, де взяти 
гроші. Але наступного дня заплати-
ли повну ціну!

У неділю ми оголосили у своїй 
общині, що будемо будувати дім 
молитви, тож потрібно зібрати по-
жертви. У церкві було багато дітей, 
жінок… І коли закінчився збір, з хви-
люванням запитали в збирача: «Ну, 
скільки там?» Каже: «42 долари! Це 
прекрасно!» Ми відповіли: «Пре-
красно? Це ж ми самі поклали 35 до-
ларів!» Поспілкувалися з пастором 
із сусідньої церкви, який знався на 
будівництві, і сказали йому, що зби-
раємося будувати дім молитви. Він 
сказав: «Не будьте нерозсудливими, 
не можна починати будівництво з 
42-ма доларами. Для цього потріб-
ні тисячі доларів!» І він справді знав 
свою справу. А ми знали Свого Бога! 
І ми сказали: якщо не використати 
спершу 42 долари, то Бог не дасть 
більше. Ми найняли екскаватор, 
щоб викопати котлован, і це якраз 
коштувало нам 40 доларів. Це був 
кінець вересня. А до Різдва ми вже 
ввійшли в нижню частину будівлі. Не 
позичаючи ні в кого грошей.

— Але ж хтось ці кошти при-
носив! Вони ж не просто впали 
з неба?

— Дуже різні люди. Коли пастор 
сусідньої церкви почув, що ми таки 
почали будувати, він допоміг нам 
працівниками. Наприклад, був мо-
мент, коли ми купили газову піч для 
церкви, але не мали коштів провести 
газ, а йшла зима. Раптом хтось сту-
кає у двері: «Я чув тут дівчата будують 
церкву, хочу пожертвувати кошти!» 
Він пішов у газову компанію, запитав, 
скільки коштуватиме підключення. Це 
була велика сума, але він її покрив. 
Допомагали і християни, і зовсім чужі 
люди. Але найдивніше — ми ніколи 
не просили ні в кого коштів. Ми мо-
лилися, а Бог посилав людей. Напи-
сано: «Давайте і дадуть вам; мірою 
доброю, натоптаною, струснутою 
й переповненою вам у подолок да-
дуть» (Лк.6:38). Якби я просила у вас 
гроші, це б вас образило. Але якщо 
сам Господь спонукає, ви будете 
щасливі Йому послужити. Тому ми не 
просимо — Бог говорить до людей. 
Були випадки, стукають у двері: «Ми 
принесли пожертву, вибачте, але 
тільки 1000 доларів». «Тільки» 1000 
доларів! І так — усе моє життя. У нас 
— Дивний Бог!

— А чому ви не працюєте від 
якоїсь місії? Можливо, так було б 
простіше?

— Дехто казав мені: «Давай ор-
ганізуємо окрему місію, щоб спро-
стити фінансові питання». Але я 
відповідала: «Якщо ви хочете приєд-
натися до місії, ідіть. Я ж хочу, щоб 
ви знали Бога особисто і довіря-
ли Йому так, як довіряю я. І немає 
значення, чи є що їсти, де спати, ми 
підемо у кожне село і місто. І усім 
своїм працівникам, усім пасторам 
заснованих церков я намагалася пе-
редати це бачення. Якось одна лю-
дина запитала: «Як так, що всі вря-
товані через служіння сестри Еліс, 
активні в служінні Богу?» Тому що 

вони перейняли цей вогонь!
—  Під час свого служіння ви 

зустріли багато небезпек. Що 
допомогло вам пройти через 
все?

— 44 роки я провела в Індії та 
Пакистані. Індія — індуїстська країна, 
Пакистан — мусульманська. Коли 
я була в Пакистані, Бог дивно ви-
користовував — ми бачили чудеса, 
зцілення людей. Одна дитина вос-
кресла із мертвих. Чудеса… Вони в 
той час були для нас звичними! На 
постелях приносили паралізованих, 
приводили сліпих — і вони йшли 
зціленими. Багато мусульман при-
водили своїх хворих. Ми молилися 
за звільнення одержимих — іноді до 
50 чоловік за ніч. Проводили великі 
служіння — до 10000 чоловік. Були 
свідчення мусульман, які отримува-
ли зцілення. Але мулли дуже роз-
гнівалися. І був такий випадок. Ми 
проводили зібрання на обгород-
женій площадці. І я помітила, що в 
одному місці в стіні — пролом. Бог 
вказав мені. Ми жили в домі швед-
ського місіонера, я сказала йому: 
«Потрібно замурувати пролом». Він 
каже: «Щодо цього люди спереча-
ються: одні хочуть замурувати, а 
іншим так легше ходити». Але я пе-
реконала його. І в той же вечір під 
час нашого служіння 8 мулл зібрали 
2000 мусульман. Вони прийшли з 
наміром убити мене, мого перекла-
дача і шведського місіонера, який 
організував богослужіння. І якби сті-
на не була полагоджена, їм, напев-
не, вдалося б це зробити, бо пролом 
відкривав прямий доступ до сцени, 
де ми знаходилися. Вони почали 
кричати і кидати каміння. Тоді я під-
няла руки і славила Бога. Той момент 
був особливо хвилюючим, зовсім не 
було страшно. Один мусульмансь-
кий адвокат, який жив поряд, ска-
зав: «Вам потрібно йти, там ще біль-
ше мусульман підходять!» Приїхала 
поліція. Зрештою четверо з них було 
госпіталізовано, один втратив око. 
Поставили дошку зі сцени до стіни 
— до нашого автомобіля, і так нас 
евакуювали. Над нашими головами 
летіло каміння. Деякі християни тоді 
постраждали. Але після цього в га-
зетах з’явилися статті: «Християни 
атакували мусульман!», «Мечеть — 
вкрита кров’ю»… Після цього влада 
заборонила проповідувати Єван-
гелію так відкрито, як до цього. Їхні 
представники стали приходити на 
кожне зібрання і записувати усі наші 
слова. Але я рада, що всі мої про-
повіді — потрапили й туди. 

— Мені сподобалося, коли я 
вас запитав про важкі моменти, 
ви почали розповідь з Божих чу-
дес! Тобто, навіть зло Бог обер-
тав на добро. Дякую за ваше 
служіння, воно надихає, напев-
но, не лише християн. Однак, 
вам — 92 роки! А що, місіонери 
не йдуть на пенсію?

— Я маю так багато, щоб відда-
вати! Як можу залишатися вдома, 
коли стільки Слова Божого, яким 
можна поділитися? Мої рідні вважа-
ють, що це ненормально. Але Слово 
Боже горить в моєму серці! Я вдячна 
Богу за життя, яке я прожила, але 
це ще не кінець. Тому що написано: 
«Будь вірний до смерті», а я ще жива!

— Що ви хочете сказати на-
шим читачам?

— Бог має план для життя кож-
ного християнина! І нам потрібно 
дізнатися, що Він призначив саме 
для нас. Ісус сказав: «Хто вірує в 
Мене, той учинить діла, які чиню 
Я, і ще більші від них він учинить» 
(Iв.14:12). Ісус передав нам від-
повідальність. Те, що Він нас спас, 
не означає, що Він тільки нас полю-
бив — Він полюбив увесь світ. І Він 
хоче, щоб ми досягали інших лю-
дей. Ця відповідальність на кожному 
з нас — проповідувати Ісуса Христа. 
Для цього не обов’язково їхати в 
інші країни. Це виклик для сучасної 
Церкви! Ми станемо перед Богом: 
як ми використовуємо Його дари, 
чи не живемо тільки для себе? Мій 
старший брат сказав: «Ти даремно 
витратила життя!» Адже мені дуже 
давалася наука, а я її покинула. Але 
мій скарб — на небесах. Я все жит-
тя будувала доми для інших, не для 
себе. Я бачила, як мої рідні будують 
собі прекрасні будинки, і думала: 
«Ось — даремно витрачене життя! 
Вони ж із собою нічого не забе-
руть!» Небо — вічне місце, і тільки 
там буде тільки те, що вічне. А на 
землі вічна — тільки душа. І кожна 
спасенна душа через наше служіння 
— це наш скарб на небі. Якщо віру-
ючі житимуть тільки для себе, вони 
стануть перед Богом з порожніми 
руками. Я говорю особисто до тебе 
зараз. Чому б тобі не стати прикла-
дом повної довіри Господу? Клич із 
собою молодь і йдіть проповідувати! 
Ти можеш це зробити!

P. S. Останні слова сестра Еліс 
сказала прямо до мене. Я вирішив їх 
залишити в інтерв’ю, тому що саме 
так вона звернулася б і до кожного 
з вас. Це ще раз підкреслює її суть 
— завжди, скрізь і всім проповіду-
вати Христа, запалювати християн 
до посвяченого служіння Богу. Зви-
чайно, я попросив її помолитися за 
мене. Після молитви Еліс запитала: 
«Чи готовий ти залишити все?» Я 
відповів: «Я не хочу просто сказати 
«так», адже подібні рішення потрібно 
пропустити через себе, пережити в 
спілкуванні з Богом». Вона сказала: 
«Я ціную це. Але саме тут криється 
відповідь на запитання, чому так 
мало людей посвячують себе Богу: 
коли вони чують це запитання, то не 
готові на нього відповісти».

Дмитро ДОВБУШ

ЕЛІС ШЕВКЕНЕК: «СЛОВО БОЖЕ 
ГОРИТЬ У МОЄМУ СЕРЦІ»

місія

Детальніше про служіння Еліс 
Шевкенек ви прочитаєте в її авто-
біографічній книзі, яку ви можете 
придбати, зателефонувавши за 
номером +380960646365 (Андрій 
Свирдан, пастор церкви м. Перво-
майськ Миколаївської обл.).
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У моїй телефонній книзі 
зберігається декілька пріз-
вищ людей, яких давно не-
має в живих. Усе якось рука 
не піднімається їх стерти. 
А ще на смартфоні стоїть 
програма, яка нагадує дні 
народження тих, із ким 
маю телефонні контакти. І 
от якось зранку вона дає 
знати, що сьогодні день на-
родження Сергія Вінковсь-
кого... «Виповнюється 60», 
—  лаконічно повідомляє 
бездушна програма. Звід-
ки їй знати, що людини 
давно немає: зі списків це 
прізвище не видаляли. От і 
нагадує щороку…

Пишучи цю замітку, я не 
виправляю на «ВиповниЛОСЯ 
Б 60». Нехай буде, як є. І не 
спішу видаляти контакт покій-
ного. Нехай ще живе. У сер-
цях. У думках. У спогадах. Бо 
він живе у вічності... 

І ота програма нагадує нам 
інші списки. Більш серйозні та 
значущі. Списки, які не зітреш 
звичним порухом пальця по 
екрану смартфона.

Іван Богослов у своїй книзі 
Об’явлення записав: «І бачив 
я мертвих малих і великих, що 

стояли перед Богом. І розгор-
нулися книги, і розгорнулась 
інша книга, то книга життя. І 
суджено мертвих, як напи-
сано в книгах, за вчинками 
їхніми… А хто не знайшовся 
написаний в книзі життя, той 
укинений буде в озеро огня-
не...» (20:12,15).

Виявляється, там, у віч-
ності, за межею земної смерті 
також є книги записів. Я не 
знаю, як виглядають ці книги 
і як саме ведуться в них запи-
си. Але там чітко зафіксовані 
імена людей, доля яких була 
визначена ними ж самими в 
залежності від того, як вони 
будували стосунки з Богом 
на землі. І там немає можли-
вості, як у моєму смартфоні, 
перенести ці імена з однієї 
категорії в іншу, витерти чи 
змінити. Вони навічно зафік-
совані невидимою рукою 
службових духів небесної кан-
целярії. І вирок не підлягає 
апеляції. «Хто не знайшовся 
написаний у книзі… — ла-
конічно говорить Іван, — той 
укинений буде…» Страшна  
доля, кажемо ми. Так, з точки 
зору сучасної толерантності 
це, можливо, звучить жор-

стоко. Але справедливо. Бо 
людина сама вибирає свою 
долю. Що ж до іншої кате-
горії, то люди, які потрапи-
ли до «білого» списку, мають 
привілей увійти в місце, яке 
має образну назву Небесний 
Єрусалим.  Книга Об’явлення 
так каже: «І не ввійде до ньо-
го ніщо нечисте, ані той, хто 
чинить гидоту й неправду, 
але тільки ті, хто записаний у 
книзі життя Агнця».

Не буду багато філософ-
ствувати на цю тему. Думаю, 
ці образи останньої книги 
Біблії зрозумілі нам. Як і зро-
зумілі списки Книги життя та 
Книги осуду. Як уже згадува-
лося, пишуться вони на не-
бесах. Але формуються тут, 
на землі, залежно від того, 
як ми ставимося до Бога та 
Сина Його Ісуса Христа. На-
скільки ми слухняні Його за-
повідям, записаних у Єван-
гелії. І наскільки ми «мусимо 
бути в святому житті та в по-
божності, ми, що чекаємо й 
прагнемо скорого приходу 
Божого дня…» (2Пет.3:11,12). 

І ще важливий факт. Бог че-
рез пророка Ісаю сказав: «На 
долонях Своїх тебе вирізьбив 

Я» (49:16). Імена тих, хто от-
римав прощення від Бога че-
рез віру в Ісуса Христа, хто 
отримав Боже усиновлення, 
навічно записані не просто в 
Книзі життя, вони записані на 
Господніх долонях, закарбо-
вані в Його серці… Списки, 
написані іржавими римськи-
ми цвяхами, написані  кров’ю 
Божого Сина… Наскільки цінні 
вони для Бога! І наскільки цін-
ними повинні бути для нас. 

Ми поки що живі. Наші 
імена ще в телефонних спи-
сках друзів та членів родини. 

Але настане мить, коли від 
нас тут, на землі, залишиться 
лише запис. А найімовірні-
ше — і не залишиться… Його 
просто зітруть через те, що 
він вже не потрібний. Але там, 
у вічності, є книги, звідки іме-
на не стираються. І які визна-
чать нашу долю: з Богом чи 
без Нього… 

І я вдячний за телефонну 
програму, яка лаконічно нага-
дує мені про це, повідомляю-
чи про день народження вже 
покійної людини.

Юрій ВАВРИНЮК

НЕСТЕРТІ ІМЕНА роздуми над словом Божим

Я дуже щаслива лю-
дина! Згадую, як уперше 
приїхав на місіонерсь-
ку конференцію. Це для 
мене вона була перша, 
а за рахунком, здається, 
п’ята — у Горохові на Во-
лині. І ще тоді я сказав, 
що за три речі по-особ-
ливому вдячний Господу. 
По-перше, за те, що Він 
мене спас. По-друге, що 
Він мене хрестив Святим 
Духом. І, по-третє, що є 
місія «Голос надії». Мину-
ло 20 років. І, знаєте, коли 
ми вчора співали пісню 
«Манит сердце мечтою», 
я відчув, що маю право її 
співати! Сьогодні співаю 
по-іншому, ніж співав 20 
років тому. Ця мрія ово-
лоділа нашими серцями. 
І так прекрасно жити з 
мрією!

Ми любили наш Перво-
майськ. Тепер там є дім мо-
литви, прекрасна церква — 23 
члени. Ми там побудували й 
собі будинок на березі став-
ка. Усе було добре до одного 
моменту — 15 лютого 2015 
року — коли в Зеленодольсь-
ку нам сказали, що потрібно 
їхати в Нижній Новгород від-
кривати церкву. Я пам’ятаю, 
як «гнівався» на Сергія Мой-
сейовича. Який Нижній Новго-
род? У нас дитина, якій два з 
половиною роки, в онкології! 
22 хіміотерапії, 2 променеві 
терапії, 2 великі операції…

Але, коли ми з дружиною 

повернулися додому із Зеле-
нодольська, наступного ран-
ку з нашими серцями щось 
стало відбуватися. Наші очі 
зустрілися, і раптом я відчув 
те, що й 20 років тому — отой 
страх не виконати волі Бо-
жої! І дружина промовляє: «А 
якщо це Божа воля — а ми не 
поїдемо?» Не скажу, що все 
легко й швидко вирішилося. 
Як п’ятидесятники, ми скори-
сталися можливістю помоли-
тися з пророком — за всіма 
правилами. Але Бог говорив 
одне й теж — і через проро-
цтво, і через обставини…

Я думав, що вже знаю, 
як це робиться — відкрива-
ти нову церкву. Приїхали в 
Нижній Новгород — п’яте за 
населенням місто Росії, біль-
ше 1,5 млн. жителів. Знайш-
ли приміщення, винайняли 
напівпідвальну квартиру. Я 
собі так уявив: посаджу дру-
жину, трьох дітей, буду їм 
проповідувати, потроху буде-
мо запрошувати людей, один 
прийде, потім другий… Але 
Господь благословив — і на 
перше богослужіння прийшло 
близько 20 чоловік.

Дуже нам допомогла місіо-
нерська школа з Ангарська. 
Приїхали студенти, які «у воді 
не тонуть, у вогні не горять»! 
Вони так запалювали нас, що 
ми разом роздали близько 
40 тис. газет, більше 14 тис. 
брошур… Уся ця видима ро-
бота так надихала нас, що ми 
ожили! І тут — пакет Ярової!

Але Бог став діяти й спа-
салися люди! Розкажу одну 
історію, яка сильно мене вра-
зила. На початках я мусив 
вранці проводити служіння в 
Первомайську, а на 16:00 їха-
ти майже за 200 км у Нижній 
Новгород. Сім’я ще залиша-
лася в Первомайську. Ночу-
вав я в Нижньому Новгороді. 
Вечір неділі в мене був віль-
ний. Я згадав, як Йона хо-
див по Ніневії, і подумав, що 
зовсім не знаю цього міста. 
Пішов у центр, була одинад-
цята година вечора. Я зу-
стрів двох хлопців — гарних 
таких, у білих сорочках. І ми 
стали спілкуватися, зайшли в 
кафе. Один хлопець виявив-
ся в минулому віруючим, те-
пер — відступник, уже встиг 
одружитися й розлучитися. 
Інший — був 7 років у нар-
котичній залежності. Вони 
обидва дійшли до того ро-
зуміння, що їхнє життя не має 
сенсу, що вони неправиль-
но живуть, але як по-іншому 
жити — не знають. Я кажу їм: 
«Діма, Женя, ви вчепилися за 
своє старе життя, як собака 
за кістку. Покиньте ту кістку, 
Бог вам дасть м’ясо!» Ми там 
помолилися. Женя покаявся, 
став ходити на зібрання, Бог 
хрестив його Святим Духом. 
У червні він увійшов у заповіт 
Бога через водне хрещення. 
Прийшли його батьки, родичі, 
бабуся з Казахстану приїха-
ла, сестра з дитиною прий-
шла. Він стоїть у білій одежі й 

каже: «Мене виховувала дуже 
хороша сім’я. Але я дуже ба-
гато зла всім приніс через те, 
що потрапив у наркотичну 
залежність. І перед тим, як 
я буду хреститися, хочу по-
просити у вас прощення!» Усі 
стали плакати! Потім він ска-
зав: «Як можна не покаятися, 
побувавши на нашому зібран-
ні? Вони точно покаються!»

Коли я ходив нічним Ниж-
нім Новгородом, чомусь зга-
дав, як Девід Вілкерсон ходив 
по Нью-Йорку — бандитсь-
кому місту. У нас не бандит-
ське місто, навпаки, дуже 
красиве, я навіть не знав, що 
настільки гарне. У ньому так 
багато прекрасних людей, які 
прагнуть Ісуса. Їм не потрібна 
релігія, але їм потрібен Ісус! 
Хочу вас попросити, щоб зга-
дували в молитві про наймо-
лодшу церкву в Росії.

13 червня ми були в об-
ласній клінічній лікарні Ниж-

нього Новгорода з нашою 
дочкою. Їй зробили найглиб-
шу комп’ютерну томографію. 
І наша лікарка плакала, вона 
сказала: «У вас усе чисто!» 
Бог може зцілити онкологію, 
для Нього немає нічого не-
можливого! Бог такий вели-
кий і такий благий! Я кажу їй: 
«Лідіє Михайлівно, пам’ятає-
те критичний момент, коли 
до 5 години ранку не могли 
спинити кров, тому що тром-
боцитів не було, а кров стала 
настільки рідкою, що капіляри 
пропускали її, і вона йшла з 
очей та носа? Тоді ви прий-
шли й сказали: усе залежить 
від Бога!» Вона заплакала 
й каже: «Так, нас учили, що 
Бога нема, але, видно, Він є!» 

Дорогі місіонери, я люблю 
вас. І саме цими словами 
хочу закінчити своє свідчен-
ня: «Усе залежить від Бога!» 
Слава Йому! 

Ігор МОСКВИЧ

місіонерські свідчення

СТРАХ НЕ ВИКОНАТИ ВОЛІ БОЖОЇ
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Події, що відбуваються в 
сучасному світі, створюють 
враження, що світ котиться до 
свого кінця й настають останні 
часи. Усе частіше новини ряс-
ніють заголовками тривожного 
змісту: «Загроза Третьої світо-
вої: коли людство було на межі 
ядерної війни», «США: Загроза 
світової війни зросте до макси-
мальних показників за 5 років», 
«Північний захід США охопи-
ли масштабні пожежі», «Люди 
проти стихії: руйнівні наслідки 
урагану «Харві» в США», «Ура-
гани знищують міста та вбива-
ють сотні людей. Звідки вони 
беруться», «Другий за два тижні 
землетрус у Мексиці вбив біль-
ше 200 людей». Північна Корея 
пригрозила перетворити США 
на попіл. КНДР продовжує про-
водити ракетні випробування, 
незважаючи на заборони Ради 
безпеки ООН. У відповідь шта-
ти відправили до Корейського 
півострова ударну групу ВМС. 
Америка оголосила готовність 
завдати попереджуючого удару 
по північно-корейських війсь-
кових об’єктах, якщо Пхеньян 
наважиться на ще одне ядерне 
випробування. До цього варто 
додати агресію Росії та її світові 
амбіції. Список можна продов-
жувати.

«Численні урагани, лісові по-
жежі, землетруси й інші природні 
явища, які змінюють світ, служать 
нагадуванням того, що люди по-
винні бути готові до повернення Ісу-
са Христа», — нещодавно на своїй 
сторінці у Facebook написав єван-
геліст Франклін Грем.

Спостерігаючи за навколишнім 
світом, природними катаклізма-
ми, подіями, що відбуваються на 
світовій політичній арені, прига-
дую те, що говорив Ісус про озна-
ки останнього часу та кінця світу. 
Христос передбачав, що в останні 
дні буде «тривога людей на землі, 
і збентеження від шуму моря та 
хвиль, коли люди будуть мертвіти 
від страху й чекання того, що йде 
на ввесь світ» (Лк.21:25-26). Люди 
будуть відчувати страх від очіку-
вання близького кінця. Люди світу 
цього будуть розуміти, що час, 
відведений для планети Земля, на-
ближається до кінця.

З 1947 року американсь-
кий журнал Bulletin of the Atomic 
Scientists запровадив проект, 
який має назву «Годинник Апо-
каліпсису». Цей годинник показує 
символічний час, що відокремлює 
людство від дня глобальної ката-
строфи (час до півночі). Рішення 
про переведення стрілок приймає 
рада директорів журналу й залуче-
них експертів, у тому числі 18 лау-

реатів Нобелівської премії. Іншими 
словами, науковці спостерігають 
за розвитком світових події, за 
природними та політичними зміна-
ми у світі й оцінюють рівень загро-
зи, яка нависла над людством, — 
прогнозують час, що залишився 
для його існування.

За увесь час ведення подібних 
вимірів із 1947 року Годинник Суд-
ного дня переводився 23 рази. У 
2015 році, у зв’язку з «надзвичай-
ними й безумовними загрозами» 
«неконтрольованого потеплін-
ня клімату, модернізації ядерної 
зброї по всьому світу й наявності 
значних ядерних арсеналів» The 
Bulletin of Atomic Scientists прийняв 
рішення перевести на дві хвилини 
вперед стрілку годинника, який 
показував залишений час до апо-
каліпсису. Тоді стрілки показували 
за три хвилини північ.

Останній раз годинник переве-
ли 26 січня 2017 року через заяви 
Дональда Трампа щодо ядерної 
зброї, а також зростання націо-
налістичних настроїв у світі. Тепер 
стрілки встановлено на 23:57:30. 
Ближче до півночі стрілки годинни-
ка знаходилися лише в 1953 році, 
коли СРСР услід за США провели 
термоядерні випробування. Сьо-
годні знову події на планеті Земля 
змушують науковців занепокоїтися. 
«Імовірність глобальної катастро-
фи досить висока», — попереджує 
комітет журналу з науки й безпеки.

Як тут не погодитись з Василем 
Боєчком, єпископом Української 
церкви християн віри євангельсь-
кої: «Своїми геніальними відкрит-
тями світ не задовольнився, від-
чуваючи все більше страх перед 
власними витворами. Дивна річ 
світової ідеології: вона все робить 
за біблійними пророцтвами (про-
те всупереч біблійному вченню), а 
саму Біблію не визнає».

Християни завжди повинні 
жити в есхатологічному очікуванні 
(в очікуванні Другого Приходу Хри-
ста). У такому стані жили християни 
першоапостольської церкви. Коли 
втрачається це відчуття, у громадах 
спостерігається духовне охолод-
ження, безпечність, втрата сили та 
моральне розтління.

Дивлячись на життя багатьох 
християн, їхнє ходження у світі, 
стиль та характер зібрань, ніяк не 
скажеш, що їхній Господь «стоїть 
при дверях», натомість відчуваєть-
ся безпечність та легковажність. 
Мовою біблійної притчі, нині настав 
період, коли «молодий забаривсь» 
(Мт.25:5) і всі сподівання та очіку-
вання Його близького приходу 
розвіялись. Саме в цей час з’яв-
ляються «із насмішками глузії», які 
відкидають вчення про близький 
Прихід Христа й кажуть: «Де обітни-
ця Його приходу? Бо від того часу, 
як позасинали наші батьки, усе за-
лишається так від початку творіння» 
(2Петр.3:4,5).

А й справді, сьогодні якось не 
так активно в проповідях звучить 
тема Другого Приходу Христа. До 
початку нового тисячоліття серед 
віруючих активно звучали думки 
на цю тему й лунали застережен-
ня про важливість підготовки до 
зустрічі з Господом. Напевно, ко-
жен християн із тих часів ще й досі 
пам’ятає пісню «Я вірю – прийде 
судний день». Саме під цю ме-
лодію вечорами віруючі збиралися 
біля приймачів послухати христи-
янську радіопередачу.

Християни жили в есхатологіч-
ному очікуванні. Але згодом, поба-
чивши, що «пан забарився прийти», 
раби «зачали бити товаришів своїх, 
їсти та пити з п’яницями» (Мт.24:49) 
— іншими словами, втративши від-
чуття близького приходу Христа, за-
чали провадити легковажне, подвій-

не життя, а в довіреному паном домі 
влаштовувати розваги та концерти, 
що, у свою чергу, привело до нега-
тивної репутації дому пана і, як наслі-
док, його поступового опустошення.

Григорій Комендант, Президент 
Українського біблійного товариства, 
у минулому Голова Всеукраїнсько-
го Союзу Об’єднань Євангельських 
Християн-Баптистів, президент Єв-
ропейської Баптистської Федерації 
у своєму інтерв’ю зазначив: «Тепер, 
в основному, я більше говорю про 
час, у якому ми живемо, про події, 
які звершуються довкола нас, і вка-
зую на світовий годинник — Ізраїль, 
Ізраїль і ще раз Ізраїль. Я бачу, як 
нині багато чого виконується і го-
товий говорити на всіх рівнях і для 
всіх служителів: «Брати, те, що ми 
робимо, — це добре, але треба ба-
чити час, у який ми живемо, і те, на-
скільки треба готувати віруючих до 
зустрічі з Господом». Треба подиви-
тися вище, піднятися й сказати: «Го-
споди, все, що Ти говорив у Своєму 
Слові, — нині виконується. Дай нам 
бути готовими до зустрічі з Тобою!»

В одних людей з’являється 
страх перед настанням Страшно-
го Суду й Апокаліпсису, в інших — 
радість та втіха від майбутньої зу-
стрічі з Богом і настанням Божого 
Царства на землі.

Вам, які пізнали Господа, імена 
яких записані в Книзі Життя, через 
навколишні події Господь нагадує 
про Свій близький прихід, аби взя-
ти вас у небесні оселі. Нагадує Він 
і про інших — тих, які ще не готові 
до цієї зустрічі. Невдовзі остаточно 
збудуться слова Ісуса: «І побачать 
тоді Сина Людського, що йтиме на 
хмарах із силою й великою сла-
вою» (Лк.21:25-27). Чи не про це 
сьогодні варто говорити іншим? 
Чи не поклав Господь на нас від-
повідальність за це?

Олександр ГЕНІШ

Маленьке містечко Сте-
пань, у якому народився мій 
батько Михайло Савочка, до 
1939 року було в складі Поль-
щі. Із семи тисяч населен-
ня половину складали євреї. 
Моя мама пам’ятала, що весь 
центр займав єврейський 
квартал. Усі євреї жили поряд 
один із одним, і більшість бу-
динків були розташовані так, 
що з одного боку дому був 
магазин, а з другого — жит-
ло. Більшість євреїв не зна-
ла української мови, оскільки 
розмовляла на ідиш. В основ-
ному займалися торгівлею. 
Вони їздили у Варшаву й при-
возили звідти речі, які потім 
продавали чи обмінювали на 
продукти. Моя мама, коли 
була малою, ходила й міня-
ла в них картоплю та яйця 
на інші товари. Старовинна 
фортеця посеред міста була 
переобладнана під синагогу. 
Всі люди жили мирно, поки не 
почалася війна...

Передчуваючи недобре, євреї 
стали роздавати своє майно 
надійним людям на зберігання. 
Один торговець продуктами дав 
моєму батькові різні крупи на 
зберігання. «Коли весь цей жах 
закінчиться, ти мені все повер-
неш, а я в боргу не залишуся», 
— сказав він. Але з приходом 
нацистів ситуація ускладнилася. 
Весь центральний район обгоро-
дили високим дерев’яним парка-
ном і зробили гетто... Нікому без 
дозволу не дозволялося виходити 
з тієї території й туди входити. Усі 
зрозуміли, що це надовго, і ніхто 
не знав, чим це все закінчиться.

У гетто велася особлива 
політика придушення людини мо-
ральними та фізичними засоба-
ми. Для цього використовували 
голод: якщо люди мають мало 
сил, вони виявляють менший 
спротив. Дізнавшись про це, мій 
батько пішов до високого парка-
ну й попросив людей, щоб вони 
знайшли того чоловіка, який дав 
йому крупи на зберігання. Коли 

цей чоловік прийшов, батько за-
пропонував йому, що буде при-
ходити сюди ввечері в певні дні 
й кидати через огорожу кілька 
кілограмів крупи. Це було дуже 
небезпечно… А якщо точніше, то 
за це могли розстріляти. 

Тож мій батько в умовлений 
час приходив до цього паркану 
й перекидав через нього паку-
нок із крупою. Це тривало кілька 
місяців. Коли закінчилася крупа 
єврейського торговця, батько 
став збирати різні продукти в 
знайомих і приносити їх туди. Так 
організувалося таємне годуван-
ня євреїв. І ось одного разу після 
того, як батько перекинув чергову 
порцію продуктів, через той са-
мий паркан до нього «прилетів» 
чорний пакунок. Він його взяв і 
поніс додому...

Невдовзі батько потрапив 
у німецький концтабір (правда, 
проїжджаючи через Угорщину, він 
на ходу вистрибнув із поїзда, але 
це вже інша історія). Після цього 
був радянський концтабір… Він і 

забув про цей пакет. 
В рідний Степань батько по-

вернувся через сім років після 
цих подій. Невдовзі, у віці 29 років, 
він зустрів мою майбутню маму, і 
вони вирішили одружитися. 

Після війни одяг та й навіть 
речі першої необхідності були 
дефіцитом. Весілля в той час, 
м’яко кажучи, були скромними, а 
про одяг я взагалі мовчу: хто що 
мав, у тому й вінчався. І тут мій 
батько натрапив на ту передачу, 

яку отримав з-за високого пар-
кана багато років тому. Коли він 
розгорнув цей чорний пакунок, 
то побачив там чоловічий костюм 
чорного кольору…

Коли прийшов час весілля, мій 
батько був наймоднішим нарече-
ним в містечку за весь післявоєн-
ний час. На ньому був шикарний 
костюм, перекинутися йому ко-
лись через огорожу з єврейсько-
го гетто за сміливі вчинки…

Роман САВОЧКА

НА СВІТОВОМУ ГОДИННИКУ МАЙЖЕ ПІВНІЧ
есхатологія

спогади

ЧОРНИЙ ПАКУНОК З ЄВРЕЙСЬКОГО ГЕТТО 
ІСТОРІЯ МОГО БАТЬКА
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Вітаю вас, любі діти! Ми 
продовжуємо з вами розмову 
про заповіді Божі, які Господь 
дав своєму народу через Мой-
сея і записав їх на двох кам’я-
них скрижалях. Новий Заповіт 
вказує, що вони мають бути  
написані на скрижалях нашого 
серця, щоб нам жити й посту-
пати згідно з ними.

Шоста заповідь Божа гово-
рить: «Не вбивай!» Вона спо-
нукає нас поважати людське 
життя, тому що кожен із нас є 
Божим творінням. Бог дає жит-
тя — і лише Він має право за-
брати його. Але в усі часи на 
землі велися війни, які нищили 
тисячі людських життів. Сьо-
годні люди також воюють між 
собою за території, земні багат-

ства. На сході нашої країни та-
кож іде війна, де гинуть солдати 
й мирні жителі. 

Причиною вбивства часто є 

прагнення збагатитися, бажан-
ня помститися, а часто алкоголь 
чи інтернет-ігри спонукують 
людину підняти руку на свого 

ближнього чи на своє життя. 
У світі сьогодні багато само-
губств, особливо серед молоді. 
Люди, які не знають Бога, не 
розуміють цінності людської 
душі, так легковажать тим, що є 
найціннішим Божим даром.

Убити людину можна не 
лише в буквальному розумінні 
слова. Часто своїми словами, 
своєю поведінкою, виявляючи 
гнів, ненависть, злість, презир-
ство, зверхність, ми можемо 
вбивати, отруювати життя своїм 
ближнім. Можливо, у вас за-
крадалася коли-небудь думка: 
«Я йому віддячу, я розрахуюся 
з ним». Але Слово Боже каже: 
«Не мстіться і не давайте місця 
гніву», адже «кожен, хто ненави-
дить брата свого є душогубець, 

а ви знаєте, що ніякий душо-
губець не має життя вічного в 
собі» (1Ів.3:15).

Релігійна нетерпимість та-
кож має в собі ознаки вбивства. 
Приклад цьому — інквізиція, яка 
спалювала тих, хто думає інак-
ше.

Навіть холодна байдужість і 
відсутність співчуття до людей є 
своєрідним убивством. Свяще-
ник і левит були тими ж убивця-
ми для нещасного самарянина, 
залишивши його зраненого на 
дорозі.

Нехай не буде в наших сер-
цях ненависті, гніву, холодної 
байдужості! Будемо любити 
один одного, будемо в кожній 
людині бачити Христа. Перема-
гаймо все любов’ю!

І сталося після того, як 
Каїн убив Авеля, Господь 
прийшов до Каїна і сказав: 
«Що ти зробив? Голос крові 
брата твого взиває до мене 
з землі. А тепер ти прокля-
тий від землі, що розкри-
ла уста свої, щоб прийня-
ти кров брата твого з твоєї 
руки. Коли будеш ти порати 
землю, вона не дасть тобі 
більше сили своєї. Мандрів-
ником та заволокою будеш 
ти на землі». І сказав Каїн до 
Господа: «Більший мій гріх, 
аніж можна знести. Ось Ти 
виганяєш мене з цієї землі, і я буду ховатись від лиця Твого. І я 
стану мандрівником та заволокою на землі, і буде, — кожен, хто 
стріне мене, той уб’є мене». Та Господь поставив на ньому пе-
чать, щоб ніхто не вбив його. І пішов Каїн від лиця Господнього.

Гріх віддалив Каїна від Бога, від рідних, забрав спокій, 
радість, задоволення, а приніс йому глибокий смуток, страх, 
непевність за життя, постійний біль душі та докори сумління.

Господь прощає гріхи, які б тяжкі вони не були, якщо лю-
дина покається в них, але часто люди мусять терпіти наслідки 
свого гріха. Каїн знав від батьків, що непослух Господеві при-
водить до гріха, та він не пильнував і дав місце в своєму серці 
для диявола. Серце Каїна не було цілком віддане Богові, він 
не жив з Ним і не служив Йому щиро. А коли в серці не живе 
Господь, тоді сатана користується цим і приводить людину до 
гріха, до трагедії.

Бог створив землю, ріки, 
моря й заселив їх Своїм чудо-
вим творінням. Людині, вер-
шині Божого творіння, Він дав 
владу розпоряджатися всіма 
земними багатствами. Ми 
любимо відпочивати на лоні 
природи, насолоджуватися 
красою навколишнього світу. 
Ми користуємося земними 
дарами, які щедро посилає 
нам Бог. Та людина, на жаль, 
не вміє цінувати й берегти 
того, що Бог їй подарував, і 
не розуміє, що ці багатства 
можуть колись вичерпатися. 

Сьогодні ми бачимо, як люди 
нещадно вирубують ліси, нищать 
рослинність та тварин, занечи-
щують ріки, моря, внаслідок чого 
гине все, що живе в них. Тисячі 
заводів і фабрик забруднюють 
повітря, яким ми дихаємо. Зем-
лю обробляють хімікатами — і 

вона перестає родити. 
Старше покоління пам’ятає 

про страшну чорнобильську тра-
гедію, коли вибухнув атомний 
реактор, і «мирний» атом приніс 
таке лихо, якого людство ще не 
знало. Тепер отруєні і земля, і 
вода, і повітря. З’явилося багато 
хвороб, про які раніше люди не 
знали. Страшне те, що наслідки 
Чорнобильської трагедії будуть 
проявлятися ще довго.

Людина хоче взяти від зем-
лі якнайбільше, забуваючи, що 
вона на ній тимчасовий гість. Бог 
дав людині розум, щоб вона му-
дро розпоряджалася всім тим, 
що Він дав їй у владу. Але люди-
на легковажно і безвідповідально 
ставиться до цього. Багато лю-
дей не виконують Божої заповіді 
«Не убий», яка стосується не 
лише людини, але й усього жи-
вого, що оточує нас. Адже Сло-

во Боже говорить, що прийде 
Божий суд на тих, хто не береже 
Божого творіння і настане час 
«знищити тих, хто нищить зем-
лю» (Об.11:18).

Шануймо, любі діти, те, що 
Бог дав нам для нашої радості й 
насолоди! Він створив усе пре-
красним, щоб ми могли жити 
на цій землі й прославляти Його 
святе Ім’я.

В одній школі хлопчик нама-
лював на своїй грифельній дошці 
портрет учителя. Схожість була 
вражаючою, і однокласники були 
в захопленні. Окрилений успі-
хом Георгій, так звали хлопчика, 
старався зобразити то одного, 
то іншого товариша. Раптом він 
звернув увагу на Павлика. Це 
був бідний хлопчик із блідим об-
личчям, кирпатим носом і вели-
кими вухами та ротом. Георгію не 
важко було намалювати некраси-
ве обличчя Павлика. На перерві 
Георгій повісив портрет на дошці. 

— Так вдало! Оце майстер! 
— вигукували діти в захопленні і, 
сміючись, покликали Павлика по-

дивитись на свій «портрет».
— Павлик! Павлик! Подивись, 

тут твоя фотографія висить! — 
кричали вони. 

Павлик зніяковіло глянув на 
своє некрасиве зображення, роз-
плакався і втік зі школи. Він знав, 
що він негарний і вчиться погано, 
але ніколи не думав, що настільки 
потворний.

Коли настала ніч і він не прий-
шов додому, мама стала скрізь 
шукати його. Вона, нарешті, зга-
дала про печеру, де діти любили 
ховатися від дощу. Мама знайшла 
його там. Павлик лежав на холод-
ній землі. Він думав, що краще 
йому тут померти, ніж жити таким 

потворним. Мамі ледве вдало-
ся заспокоїти бідного хлопчика й 
умовити йти додому. Нещасний 
Павлик не знав, що Господь ди-
виться не на лице, а на серце.

Уночі в Павлика піднялася 
температура. Наступного дня по-
кликали лікаря. У хлопчика було 
запалення легень. Лікар сказав, 
що хлопчик дуже слабенький і 
мало надії на одужання.

Коли в школі дізналися про 
важку хворобу Павлика, усі за-
смутилися. Найбільше занепо-
коївся Георгій. Злий вчинок гнітив 
його сумління. Йому хотілося по-
бачити Павлика, але він не смів 
піти до нього. Нарешті в неділю, 
взявши шматок пирога, він побіг 
до Павлика. Відчинила заплака-
на мама. У кутку вогкої кімнати, 
на старому ліжку лежав Павлик 
і важко дихав. Георгій взяв його 
гарячу руку, вклав у неї пиріг і 
намагався заговорити з хворим. 
Але вмираючий хлопчик уже ніко-
го не пізнавав.

— Забери свій пиріг, — ска-
зала мама, — йому вже нічого 
не потрібно. Якби раніше в школі 
проявили до нього хоч трохи лю-
бові, мій хлопчик не помирав би. 
Ти приніс свій пиріг надто пізно…

(Із книги «Друг дітей»)

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Н-А-С-Л-І-Д-К-И
КАЇНОВОГО ГРІХА

НАДТО ПІЗНО

БЕРЕГТИ ВСЕ ЖИВЕ
СЛОВО

Словом можна ранить,
Можна навіть вбити.

Можна добрим Словом
Душу оживити.
Слово має силу

Всі замки відкрити.
Вічним Божим словом

Стануть люди ситі.
Слово може дати
Волю і свободу,

Спраглому подати 
У пустелі воду.

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД
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Виходить щомiсяця
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надихаючі історії

Місіонери Генрі Моррісон і 
його дружина 40 років провели 
в Африці, проповідуючи Слово 
Боже різним диким племенам. 
І, незважаючи на те, що ре-
зультати їхньої праці не були 
супер-масштабними, вони ціл-
ком були посвячені своїй місії. 
В Африці відкрили нові церкви, 
служили хворим і допомагали 
бідним людям. 

І от на старості років сім’я 
Моррісонів вирішила поверну-
тися додому, в Америку. Пли-
вучи на кораблі, Генрі відчув, як 
у серце проникає розчаруван-
ня. Так, в один із днів, будучи в 
пригніченому стані, він сказав 
своїй дружині: «Щось не так з 
нашим служінням… Чому ми 
стільки років служили Богу, але 
ніхто по-справжньому не оцінив 
нашу працю… Може, це тому, 
що результати нашого служіння 
не такі масштабні, як у знамени-
того місіонера Девіда Лівінгсто-
на? Після стількох років служіння 
ми нині не маємо ні фінансів для 
життя, ні заробленої пенсії, наше 
здоров’я підірване, і в нас навіть 
немає свого житла!»

Але коли корабель, на яко-
му вони пливли, став заходити 
в гавань Нью-Йорка, то місіо-
нери були здивовані тим, який 
сюрприз чекав на них! Ще зда-
лека вони побачили спеціально 
споруджену платформу, на якій 
стояв духовий оркестр, і тисячі 
людей, які розмахували прапор-
цями, чекаючи їхнього прибуття. 

У Генрі моментально підняв-
ся настрій, і він сказав своїй дру-
жині: «Ми не забуті! Ми думали, 
що нікому не потрібні, що ніхто 
про нас не згадає, але поглянь, 
який прийом влаштувало нам мі-
сто під час повернення додому!»

Але раптом захоплення 
Генрі згасло, коли він побачив, 
що з верхньої палуби в оточенні 
охорони сходить президент Те-
одор Рузвельт, який перебував 
у Африці на полюванні й тепер 
повернувся на тому ж кораблі 
додому. Коли президент став 
на землю, заграв оркестр, залу-
нали бурхливі аплодисменти й 
тисячі людей, розмахуючи пра-
порцями, раділи його прибуттю.
Розчарування Генрі раптом ще 
більш посилилося. У пригніче-
ному стані він разом із дружи-
ною непомітно спустився з па-
луби, оминув радісний натовп і 
вирушив в однокімнатну квар-
тиру, надану їм християнсь-
кою місією. Розпаковуючи речі 
в старій брудній кімнаті, Генрі 
сказав дружині: «Це неспра-
ведливо! Ніхто не цінує нашої 
40-річної праці. Бог, напевно, 
забув про нас!»

І тут дружина йому порадила: 
«Генрі, а чому б тобі не усамітни-
тися й не поставити всі свої запи-
тання перед Богом?» Чоловік вирі-
шив прислухатися до цієї поради й 
зачинився у спальні для молитви. 
Але не минуло й 10 хвилин, як він 
вийшов із кімнати з сяючим об-
личчям. 

— Що сталося? — запитала 
дружина.

— Я розповідав Богові про 
те, що в мене на серці. Я сказав 
Йому, що відчуваю гіркоту, тому 
що цей чоловік, який повернувся з 
полювання, був зустрінутий вели-
ким натовпом людей, які аплоду-
вали йому. А коли я, хто 40 років 
прослужив Тобі в іншій країні, по-
вернувся додому, то ніхто навіть 
не зустрів нас… І тут я раптом 
відчув, ніби хтось поклав руки мені 
на плече й тихо сказав: «Ти ще не 
вдома…»

P.S. Я думаю, коли Генрі 
прийшов додому на небеса, там 
його зустріли спасенні через його 
служіння люди і сонм ангелів... 

І кожен із вас, хто нині вірно 
служить Богу й праця кого тут, на 
землі, на перший погляд, не оці-
нена достойно, прийшовши на 
небеса, почує слова: «Ласкаво 
просимо додому!»

Я хочу подякувати усім проповідникам Євангелії. Дякую Бо-
гові за вас! Дякую не лише від свого імені, а й від багатьох інших 
людей, які прийшли в Церкву завдяки праці місіонерів.

Згадую одну з наших місіонерських точок. Там покаявся мо-
лодий чоловік — Павло. У віці 30 років узимку він опинився на ву-
лиці й не знав, куди йти. Та він і не хотів нікуди йти. А взагалі-то 
він і не міг нікуди йти, бо ноги вже не слухалися. У його житті 
була проблема — алкоголізм. На жаль, ця біда охопила багато 
сімей і в Росії, і в Україні. Цей чоловік сидів у під’їзді й просто 
чекав своєї смерті. Але слава Ісусу Христу, що повз нього не 
пройшли проповідники Євангелії, які підробляли підмітанням ву-
лиць. Вони запитали Павла: «Ти хочеш, щоб Бог тобі допоміг?» 
Потім він казав: «Мені не було чого втрачати, і я пішов із цими, 
як їх називали, сектантами…» Цього молодого чоловіка Ісус Хри-
стос спас. Бог хрестив його Святим Духом. У цьому році його 
рукопоклали на дияконське служіння.

Згадую ще одного молодого чоловіка з республіки Марій-
Ел на ім’я Микола, мого ровесника. Він тепер мій друг. Чоловік 
прийшов до такого стану, що вже не хотів жити. Усе його молоде 
життя минуло в п’янстві. Не бажаючи завдавати проблем своїм 
батькам, він врешті вирішив закінчити життя самогубством. 
Останній раз подзвонив до мами, попрощався з нею, поклав 
слухавку й вимкнув живлення телефону. Але його мама знала, 
хто може допомогти. Вона звернулася до віруючих. Уся церква 
стала молитися. Брати та сестри вийшли на пошуки. Один його 
родич (він іноді відвідував церкву, бачив як віруючі моляться) 
сказав у своїй молитві так: «Боже, направ мої ноги туди, де за-
раз Микола!» Й Ісус Христос привів його прямо до Миколи, хоча 
ніхто не здогадувався, де він може бути, — це була не вулиця, це 
була лісопосадка. Слава Ісусу Христу, що Він спасає людей! Ми-
кола прийняв святе водне хрещення, отримав хрещення Святим 
Духом і має в серці бажання проповідувати Євангелію. 

Для мене особисто теж дуже зрозуміла проблема алкоголіз-
му. Мій батько дуже сильно пив. Але в 17 років Бог прийшов у 
моє життя. Я став читати Біблію, яку подарувала мені тітка. А 
тітка вже ходила в євангельську церкву, яку заснували місіонери 
«Голосу надії». Ще раз хочу подякувати вам, дорогі проповід-
ники, які звіщаєте Євангелію! Бог дав спасіння мені, моїй мамі. 
Молимося за батька й молодшого брата.

Едуард БУЛИЧОВ

Відповіді на кросворд розміщений у №9 (вересень) 2017р.
По горизонталі: 3.Гідний. 4.Єрихон. 7.Воанергес. 10.Кадеш. 11.Лахіш. 12.Лот. 15.Ріммон. 

16.Колоди. 19.Лицемір. 21.Давид. 22.Нігер. 25.Мефівошет. 26.Каштан. 27.Лістра.
По вертикалі: 1.Лисом. 2.Артем. 3.Гілгал. 5.Неемії. 6.Гедеон. 8.Жертівник. 9.Македонію. 

13.Ной. 14.Бог. 17.Пожива. 18.Дамаск. 20.Левона. 23.Рефах. 24.Невід.

1. Міра землі біля однієї верстви. 2. Повстав проти Мойсея. 4. Один з царських знаків 
влади.  5. Місто-сховище в Башані. 9. Місто, якому Ісус виголосив «Горе…». 11. Син 
Хама. 12. Місце, де хрестив Іван Хреститель. 13. Один з чотирьох судів Бога. 16. Земля, 
в якій Йосип поселив братів. 17. Був дощ … днів і ночей за часів Ноя. 21. Переховувала 
вивідувачів. 22. Цар Персії. 

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

3. Перший місяць за єврейським календарем. 6. Дрібна монета. 7. Дід Авраама. 8. З нею 
порівнював себе Давид, як Саул гнався за ним. 10. Батько Мойсея. 14. Йшов у Еммаус. 15. Мати 
Йосипа. 18. Син Ілія. 19. Син Давида. 20. Стародавнє місто, у якому був Авраам. 22. Филистим-
ський бог, храм якого був в Азоті. 23. Місто, де вбили царя Амацію.

подяка

ДЯКУЮ ПРОПОВІДНИКАМ 
ЄВАНГЕЛІЇІСТОРІЯ РОЗЧАРОВАНОГО 

МІСІОНЕРА


