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Т И ,  ГО С П О Д И ,  Н А Д І Я  М О Я . . .

Ще з самого ранку 22 
липня на березі Дніпра біля 
пам’ятника Магдебурзькому 
праву було людно. Останні 
приготування сцени, репе-
тиція оркестру і… тиха мо-
литва за погоду.

Дощик перестав мрячи-
ти десь о пів на десяту, пе-
ред тим, як колона людей у 
білосніжних одежах рушила 
вниз по Володимирському 
узвозу до пам’ятника Ма-
гдебурзькому праву. Коли 
всі зайняли свої місця й 
заспівав хор, сонце осяяло 
всю кількатисячну громаду.

Таке масштабне водне хре-
щення, яке приурочили до 
1030-річчя Хрещення Руси-У-
країни, братерство українсь-

ких п’ятидесятників проводить 
уперше. Близько п’ятисот но-
вонавернених християн (пере-
важно це молоді люди) приїхали 
з різних областей України, щоб 
в урочистій обстановці публічно 
засвідчити свою віру та рішення 
служити Богові в добрій совісті.

Відкриваючи урочистість, 
ведучий пастор Юрій Кулакевич 
сказав до тих, хто приготувався 
приймати хрещення: «Радіємо 
разом із вами, брати й сестри, 
що ви, повіривши, готові свою 
віру засвідчити своїми вустами 
перед людьми й Богом».

До молитви за благосло-
вення заходу закликав перший 
заступник старшого єпископа 
Анатолій Козачок. Молитву за 
владу в Україні звершив єпи-
скоп Олександр Бабійчук, за 
духовне відродження нації – 
єпископ Юрій Веремій, за мир 

в Україні – старший пресвітер 
церков ХВЄ Рівненщини Олек-
сандр Коток.

Звертаючись до охрещува-
них, старший єпископ Україн-
ської Церкви Християн Віри 
Євангельської Михайло Па-
ночко, ініціатор цього урочи-
стого зібрання,  зазначив, що 
це хрещення – історична подія 
для всієї країни. «Київський 
князь Володимир, політичний 
діяч, свого часу дійшов вис-
новку, що в країні, у якій люди 
поклоняються ідолам, успіш-
ного суспільства, процвітаючої 
держави не збудуєш. Він був 
переконаний, що, власне, хри-
стиянська віра кардинально 
змінює людське серце, – сказав 
старший єпископ. – Сьогодні 
унікальний день, він увійде в 
історію: як нашу особисту, в 

історію Церкви, так і, я молюся, 
щоб він увійшов в історію нашої 
країни».

За словами Михайла Па-
ночка, у цей день сотні людей 
публічно засвідчили свою віру в 
Ісуса Христа як особистого Спа-
сителя. Вони ніби продовжують 
добру традицію, започаткова-
ну князем Володимиром 1030 
років тому. Тим самим нагаду-
ють сьогодні всім українцям про 
наше історичне християнське 
коріння та спонукають нас руха-
тися до Бога і з Богом.

Після урочистого бого-
служіння служителі, які мали 
хрестити, та ті, хто мав прийня-
ти хрещення (усі в білих одежах 
– як символ чистоти і святості), 
перейшли через пішохідний 

міст на Труханів острів, де від-
булося святе водне хрещення. 
Проводили його за євангель-
ською протестантською тра-
дицією, яка наслідує першоа-
постольську практику повного 
занурення у воду. Хрещення 
проводиться по вірі в Ісуса Хри-
ста у свідомому віці.

Попри іще одну невели-
ку зливу, яка накрила бере-
ги Дніпра, серця присутніх 
сповнила радість від присут-
ності Неба на землі, коли сотні 
людей одночасно віддали себе 
на служіння Богові.

До речі, згідно з перека-
зами, саме неподалік від цих 
місць князь Володимир хре-
стив киян у 988 році. Як відо-
мо, з приходом християнства 
на Київській землі розпочалася 
ера розбудови сильної держа-
ви. Пам’ятник Магдебурзькому 
праву стоїть як нагадування про 
вплив Євангелії на народи.

КОЛИ РАДІЄ НЕБО 

ДІАГНОЗ: 
ЖАДІБНІСТЬ ЖИТЕЛІ

КРАЇНИ НОД
МІСІОНЕРСЬКІ
НОТАТКИ З 
КЕНІЇЖадібність має багато 

відтінків — це й скупість, і 
корисливість, і грошолюб-
ство, і продажність. 

Нині багато людей живуть на 
землі як вигнанці, мандрів-
ники та заволоки.

Години очікування на пе-
ресадку — і ось ми в Кенії.

стор.2 стор.5 стор.6

ПІВТИСЯЧІ ХРЕСТИЛИ 
УПЕРШЕ ДЕНЬ, ЯКИЙ УВІЙДЕ

В ІСТОРІЮ

ХРЕЩЕННЯ ЗА
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЮ

ТРАДИЦІЄЮ

хрещення

Липень багатий на літні та-
бори.  Дітвора  ще заздалегідь 
готується до них, щоб гарно 
провести час у колі друзів та по-
знайомитися з новими. Під’їжд-
жаючи до таких таборів,  уже  з 
далеку чуєш дитячий гомін, ве-
селий сміх...

З 2 по 9 липня поблизу м. 

Ковеля, на мальовничій лісовій 
галявині, пройшов семиденний 
відпочинок як для дітей, так і для 
дорослих. Тільки тут не було чути 
гучного сміху, емоційних викриків 
вболівальників, гомону дітвори. 
Чому? Це табір для людей із вадами 
слуху… З багатьох куточків України 
для зустрічі та спілкування приїхали 

близько 60 чоловік. Біблійні уроки, 
рукоділля,  молитви, спів руками, 
що зачаровує погляд, благословен-
ня, які пережили присутні та хре-
щення Духом Святим… з ознакою 
інших мов – це просто варто поба-
чити!  Наш Бог Дивний! 

«ЄДНІСТЬ», ЯКА ЄДНАЄ!
справи милосердя

Продовження на стор.4
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моліться за недосягнуті

Країна:  Австралія
Народ: араби
Населення: 63,000
Кількість у світі:  1,844,000
Мова: арабська, месопотамська
Релігія: іслам
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: немає

Розповідайте про славу Його між поганами,
про чуда Його між усіми народами...

Псалом 95:3

АРАБИ АВСТРАЛІЇ

8 липня  в церкві с. Брани Горохівського району відбулося 
рукопокладення на пресвітерське служіння Василя Анатолійо-
вича Білокурця. Рукопокладення звершили єпископ М.І. Близ-
нюк,  заступник єпископа М.Й. Лотоцький, пресвітери М.П. Ва-
куліч та В.С. Смалько.

новини церков хвє волині

ДІАГНОЗ: ЖАДІБНІСТЬ
християнське життя

На світі мало тих, хто ніколи 
не був заражений такою «хво-
робою», як жадібність. Зазви-
чай вона проявляється в лю-
дині з самого дитинства. «Моя 
машинка!» — кричить один 
малюк, відбираючи іграшку в 
іншого. «Купи мені! Хочу, як у 
Каті! Дай!» — вимагає цукерку 
в мами маленька дівчинка.

Підростаючи, дитина нама-
гається контролювати прояви 
жадібності. Адже жаднюгою бути 
не вигідно, так можна й друзів 
розгубити. Тому десь крізь зуби, 
десь із явним розрахунком підліток 
вчиться ділити своє добро з інши-
ми. І хтось уже на цьому життєво-
му етапі з успіхом перемагає не-
безпечну «хворобу».

Але, на жаль, не всі. Багато 
хто, навіть ставши дорослим, про-
довжує «хворіти». Самій людині 
може навіть здаватися, ніби вона 
«здорова». Вона вірить у те, що не 
страждає жадібністю, що ощадли-
ва й економна, приймаючи порок 
за «ділову рису».

Як же поставити правильний 
«діагноз» самому собі? Згадаймо, 
що таке жадібність?

Значення цього слова — не-
помірне бажання примножувати 
власне багатство. Слова мудрого 
Соломона добре ілюструють це 
визначення: «Дві дочки в ненасит-
ності: «Давай, давай!» (Пр. 30:15).

Жадібність має багато відтінків 
— це й скупість, і корисливість, і 
грошолюбство, і продажність. По 
суті, ці відтінки — різні шляхи прим-
ноження власного багатства, різні 
способи угамування непомірного 

бажання володіти чимось.
Особливо непривабливо й не-

природно виглядає такий відтінок 
жадібності, як скупість — тобто 
небажання розлучатися зі своїми 
«багатствами». Скупі люди, навіть 
якщо й мають якісь заощадження, 
воліють берегти їх, перераховува-
ти замість того, щоб користувати-
ся ними чи допомагати іншим. Але 
втрачають цінніше: добрі стосунки 
з оточенням. Та й виглядають про-
сто смішно.

Отже, жадібність проявляється 
в людині з самого дитинства. І вже 
з того часу вона заважає радіти 
життю, цінувати те, що маєш тут і 
зараз, насолоджуватися миттю, у 
якій живемо. Це непомірне бажан-
ня — жадібність — перетворює лю-
дину, у кращому випадку, у наївного 
романтика, що живе мрією одного 
разу стати багатим і щасливим. 
У гіршому — призводить або до 
депресії через нездійснення очіку-
вань, або штовхає на злочин зара-
ди наживи.

Пам’ятаєте Остапа Бендера з 
творів Ільфа й Петрова? Цей пер-
сонаж мріяв про Ріо-де-Жанейро, 
про блюдечко з блакитною об-
лямівкою й усі свої сили вкладав у 
те, щоб здійснити цю кришталеву 
мрію дитинства. Але зрештою став 
аферистом, який постійно з жалем 
приказував: «Ні, це не Ріо-де-Жа-
нейро...»

Сьогодні багато людей так 
само живуть ілюзіями, що стануть 
щасливими, коли в них буде буди-
нок, про який мріяли, або нова ма-
шина, або остання модель iPhone. 
Обманюючись, вони вкладають усі 
свої сили, здібності й час в те, щоб 
тільки «мати ще більше». Деякі 
вважають, що з багатством у їхнє 
життя прийдуть і визнання, і по-
вага, і любов. Однак у реальності 
все складається не так радісно. 
Німецькі вчені нещодавно опу-
блікували цікаві дані: за останні 50 
років німці стали жити в середньо-
му на 400% багатше, а кількість 
нещасних людей, які страждають 
депресією, зросла на 38%.

Не випадково Ісус Христос 
говорить: «Глядіть, остерігайтеся 
всякої зажерливості (зажерливість 
— зайве піклування про багатство й 
придбання земних благ), бо життя 
чоловіка не залежить від достатку 
маєтку його» (Лк.12:15).

До речі, мало хто знає, чому 
твір Ільфа й Петрова називався 
саме «Золоте теля». Це іронічний 
натяк авторів на реальну історію 
про золотого тельця, описану в 
Біблії.

Ось як воно було: єврейсь-
кий народ довгий час перебував 

у рабстві в єгиптян. Господь через 
Мойсея чудесним чином звільнив 
євреїв із рабства й повів їх у землю 
нову, «обітовану». Коли Мойсей був 
на горі Синай, народ, що залишив-
ся без нього, став нарікати. Аарон 
(помічник Мойсея) для заспокоєн-
ня народу зробив із золотих при-
крас, зібраних у євреїв, золотого 
тільця. «Коли народ побачив, що 
Мойсей довго не сходить з гори, то 
зібрався народ проти Аарона і ска-
зав йому: «Устань, зроби нам бо-
гів, що будуть ходити перед нами, 
бо той Мойсей, муж, що вивів нас 
із єгипетського краю, не знаємо, 
що зробилося». І сказав їм Аарон: 
«Вийміть золоті сережки, що в ушах 
ваших жінок, ваших синів та дочок 
ваших, і принесіть до мене». І весь 
народ вийняв золоті сережки з вух 
своїх, і принесли до Аарона. Він 
взяв з їхньої руки, і зробив із нього 
лите теля, і вформував його в глині. 
І вони сказали: «Оце твої боги, Із-
раїлю, що вивели тебе з єгипетсь-
кого краю!» (2М. 32:1-4).

Здавалося б, який стосунок ця 
історія має до жадібності? На пер-
ший погляд, ніякого. Але насправді 
завдяки цій історії ми краще ро-
зуміємо, чому жадібність у Божих 
очах — гріх.

Річ у тому, що в Біблії жадіб-
ність порівнюється з ідолопо-
клонством. Іншими словами, у 
гонитві за благами світу людина 
стає рабом багатства замість 
того, щоб прислухатися до Божих 
заповідей: «Я Господь, Бог твій, 
нехай не буде в тебе інших богів 
передо Мною. Не роби собі різь-
би і всякої подоби з того, що на 
небі вгорі, що на землі долі, і що 
в воді під землею. Не вклоняйся 
їм і не служи їм, бо Я Господь, Бог 
твій, Бог заздрісний, що карає 
за провину батьків до третього 
і четвертого [роду], що ненави-
дять Мене, і що чинить милість 
тисячам поколінь тих, хто любить 
Мене і хто держиться Моїх за-
повідей» (2М.20:2-6).

Це тільки на перший погляд 
здається, що прагнення до постій-
ного збагачення й накопичення 
— природний спосіб виживання 
в нашому світі. Насправді ж, як і 
будь-яка хвороба, жадібність по-
слаблює людину, робить її враз-
ливою. Слабкістю цією неодмінно 
скористаються ті, хто хитріший і ви-

нахідливіший. І одного разу жадіб-
ність обов’язково призведе до біди 
й розорення.

Апостол Павло говорить: «А ті, 
хто хоче багатіти, упадають у спо-
куси та в сітку, та в численні не-
розумні й шкідливі пожадливості, 
що втручають людей на загладу 
й загибіль. Бо корінь усього лихо-
го — то грошолюбство, якому від-
давшись, дехто відбились від віри 
й поклали на себе великі страж-
дання. Але ти, о Божа людино, 
утікай від такого…» (1Тим.6:9-11) 
і застерігає нас від того, щоб по-
ступати з ближнім користолюбно й 
протизаконно: «Тому що Господь 
— месник за все це» (1Сол.4:6).

Тому жадібну людину завжди 
підстерігає небезпека втрат як ма-
теріальних, так і духовних.

Як же уникнути подібних 
«ускладнень», якщо ви помітили 
в собі «симптоми» жадібності? 
Ліки від такої хвороби є. Поч-
ніть ділитися навіть наймен-
шим. Цього можна повчитися в 
Господа. Як багато Він дає нам! 
Людина насолоджується кра-
сою створеного Богом світу: ми 
зустрічаємо світанок, дивимо-
ся на зірки, споживаємо плоди 
землі, вдихаємо аромати квітів, 
відчуваємо солоність морської 
води. Бог без будь-яких умов і 
обмежень розділяє з людиною 
Своє творіння. І в нас не виникає 
відчуття, що ми користуємося 
чужими благами. Його ніколи не 
зупиняла людська невдячність 
або дурість. Він посилає дощ, 
наповнює річки... Яскравий при-
клад жертовності показав Ісус 
Христос, коли не пошкодував 
заради нас навіть власного жит-
тя.

До того ж, така риса, як 
жертовність, вкладена в серця 
людей Самим Богом. Напевно, 
багато хто відчув на собі те, на-
скільки іноді приємніше дару-
вати подарунки, ніж приймати, 
яке щастя наповнює серце, коли 
зробиш комусь добру справу. 
Тим самим підтверджується 
біблійний принцип: «Блаженніше 
давати, ніж брати» (Дії.20:35).

І це не випадково. Сам Бог 
благословляє тих, хто щедрий, 
бо написано: «Бог любить того, 
хто з радістю дає!» (2Кор.9:7).

Юлія ЄРОПКІНА

НЕВГАМОВНЕ БАЖАННЯ

ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ
«СПОСІБ ВИЖИВАННЯ»

ЛІКИ

БАГАТСТВО НЕ ПРИНОСИТЬ 
ЩАСТЯ

«НІ, ЦЕ НЕ РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО...»

Людина шепотіла:
— Господи, поговори зі мною... — І лугові трави 

співали. Але людина не чула.
І вигукнула тоді людина:
— Господи, поговори зі мною! — І грім із блискавкою 

прокотилися по небу. Але людина не чула.
Людина озирнулася навкруги й сказала:
— Господи, дозволь мені побачити Тебе. — І зірки 

яскраво засяяли. Але людина цього не бачила.
Вона закричала знову:
— Боже, покажи мені видіння! — І нове життя було 

народжене навесні. Але людина й цього не помітила.
І заплакала людина у відчаї:
— Доторкнися до мене, Господи, і дай мені знати, 

що Ти — тут, що Ти є... — І після цього Господь спустився 
й доторкнувся до людини. Але, людина, змахнувши з 
плеча метелика, пішла геть...

ГОСПОДЬ  Є ТУТ
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ГОНІННЯ НА ХРИСТИЯН ВІДБУВАЮТЬСЯ В 144 КРАЇНАХ СВІТУ

Час, у який ми живемо, 
— непростий, і по всьо-
му видно, що ставатиме 
складніше. Ми впевнені, 
що наша спільна справа 
має сенс, і не тільки ко-
лись, але й сьогодні ми 
бачимо результати своєї 
праці. У нас цього року 
багато що змінилося в 
політиці, культурі, прий-

няли чимало законів, на 
жаль, не на користь хри-
стиянства.

Але Бог працює. У церкві 
є нові люди, цього року мали 
водне хрещення, ряд єван-
гелізацій. Приїжджали кілька 
груп з України, допомагали в 
служінні й у ремонтах кількох 
будинків молитви, готуємо 
семінари для турецько-мов-

них служителів. На початку 
серпня в нас буде проводити-
ся великий молодіжний націо-
нальний табір — понад 1000 
наметів і більше 3000 учас-
ників. Ми запланували 2 ди-
тячі табори — у нашій церкві 
й у циганському кварталі. До 
нас на початку вересня вже 
кілька років приїжджає терно-
пільський гурт «Благовісник», 
з яким протягом двох тижнів 
проводимо хороші вуличні 
служіння. Цього року очікує-
мо їхнього приїзду. Хочеться 
розширити роботу з дітьми 
та сім’ями. Зараз відкрила-
ся можливість працювати з 
незрячими людьми й безпри-
тульними дітьми, але є багато 
складнощів, тому просимо 
молитися за нас. 

У турецькому кварталі 
закінчуємо будинок молитви. 
Там збираються люди, є не-
мало дітей. Недавно навер-
нулася одна турецька роди-
на, яка пройшла через багато 

випробувань. Ми вдячні Богу, 
що Він ширше відчиняє нам 
двері в Туреччину. Уже є кіль-
ка братів, які приїжджають із 
Туреччини і допомагають нам 
в служінні в турецьких посе-
леннях. Усупереч багатьом 
новим законам двері для про-
повіді Євангелії ще відкриті в 
багатьох місцях на Балканах. 
На жаль, цього не можемо 
сказати про Туреччину. І все ж 
ми їдемо туди до братів і до-
помагаємо їм, чим можемо. 
Нещодавно я повернувся з 
останньої поїздки до Туреч-
чини. Нас розділяє всього 100 
кілометрів, а різниця настіль-
ки велика з Європою! Церква 
в утисках постійно, часто на-
падають на служителів, по-
грожують християнам, гром-
лять доми молитви, а їх не так 
уже й багато. У Туреччині на-
селення 75 мільйонів, а тільки 
близько 800 чоловік віруючих, 
і близько 130 церков. Брат, із 
яким співпрацюємо, пожерт-

вував своїм магазином, і там 
збирається церква 2 рази на 
тиждень. Але в них є 3 телека-
нали і 2 християнських радіо, 
які працюють цілодобово. 
Плануємо провести за до-
помогою братів із Туреччини 
конференцію у нас в регіоні 
на тему різниці між Богом і 
Аллахом, християнством та 
ісламом, Христом і Магоме-
том, Біблією і Кораном. Ці 
теми дуже спірні на Балканах 
і в Туреччині, але ми впевнені, 
що це необхідно.

У  нас усе добре, діти вчать-
ся, старший син працює, тільки 
в дружини із здоров’ям не все 
гаразд. Але Бог нас не зали-
шає, зрештою, це ж не наша, 
а Божа справа, ми тільки Його 
інструмент, а Він Свою справу 
доведе до кінця. Моліться за 
наші потреби, щоб Бог дав нам 
сили й мудрості правильно слу-
жити й бути вірними до кінця.

Іван СЕРТ
Болгарія

У місті Лисичанськ 
весь зимовий сезон і не-
повний весняний проводи-
ли «Школу життя» для ді-
тей, під час якої діяли такі 
гуртки, як випалювання по 
дереву, рукоділля, а ще 
був біблійний урок. Також 
показували християнський 
мультфільм. Заняття відві-
дували небагато дітей, але 
ми раділи і за цих неба-
гатьох.

Проводимо молодіжні 
служіння: показуємо фільм 
за обраною темою, а потім 
його обговорюємо. Залучає-
мо молодь до служіння. Дех-
то охоче допомагає. Моли-

мося за них.
Із великим задоволенням 

проводимо дитячі служіння з 
молодшою групою дітей. 

Є хороші новини щодо 
будівлі, яку ми придбали під 
будинок молитви в місті Ли-
сичанськ. Уже оформили до-
говір і отримали на руки клю-
чі від будівлі.

На початку червня ми 
проводили дитячий христи-
янський табір у селищі Ново-
тошківське. Діти дуже охоче 
йдуть на контакт і надзвичай-
но відкриті. Відвідували табір 
близько 30 осіб. Усім сподо-
балося.

Ще один християнський 

табір проводили в селищі 
Боброве. У табір приїхали 64 
дитини з міст Лисичанськ, 
Сєверодонецьк, Новоай-
дар, Станиця Луганська. Ми 
раділи, що в ньому побували 
двоє дітей, які відвідували 
«Школу життя» в Лисичан-
ську. Мами цих діток були 
в захваті. У таборі для дітей 
ставили повчальні сценки, 
проводили ігри, конкурси, 
вечірні служіння. Діти купа-
лися в озері, відпочивали. 
Дякуємо Господу за ці чудові 
дні, коли ми можемо служи-
ти дітям.

Микола Наумов
Луганська область

Недавні дослідження показа-
ли, що ворожість у сфері релігії 
зростає у всьому світі, оскіль-
ки другий рік поспіль набирають 
обертів обмеження для християн 
з боку урядів різних країн, а та-
кож почастішали випадки нападу 
на християн, винуватці яких зали-
шаються безкарними.

Дев’яте щорічне дослідження 
центру Pew, результати якого були 
опубліковані 12 липня 2018 року, по-
казало, що в 2016 році в 198 країнах 
світу в тому чи іншому вигляді мали 
місце гоніння на християн. Незалеж-
но від того, чи запроваджують уряди 
цих країн закони, ворожі до релігії, 
чи ні, гоніння, що здійснюються про-
ти релігійних меншин в цих країнах, 
стрімко наростають, повідомляє ін-
тернет ресурс Седміца.

Понад чверть (28%) країн з пред-
ставлених у списку мали «високий» 
або «дуже високий» рівень держав-

них обмежень щодо релігії в 2016 
році, що на 25% більше, ніж роком 
раніше, говориться в доповіді центру 
Pew. Країни в цих категоріях набра-
ли не менше 4,5 балів за індексом 
урядових обмежень (за 10-бальною 
шкалою, заснованою на 20 показни-
ках державної політики проти релігій-
ного самовираження, від заборон до 
прямих фізичних нападів на релігійні 
громади).

Південно-східна азіатська країна 
Лаос перейшла в категорію країн з 
«дуже високим» рівнем обмежень в 
сфері релігії в 2016 році через вве-
дення нової політики, яка дозволяє 
уряду зупинити будь-яку релігійну 
діяльність, яку вона вважає загрозою 
законам чи звичаями країни.

Згідно з даними дослідження, 
27% країн світу мали «високий» або 
«дуже високий» рівень бойових дій, 
пов’язаних з релігією. Як і індекс 
державних обмежень, індекс бойових 

дій, який використовується дослід-
никами, визначається за 10-бальною 
шкалою, що вимірює більше десятка 
критеріїв бойових дій, таких як між-
конфесійна напруженість і тероризм, 
пов’язаний з релігією.

Приблизно в 10 відсотках країн, де 
ростуть релігійна неприязнь і обме-
ження, пропагуються націоналістичні 
погляди. «У 16% країн, зазначених 
у звіті, організовані соціальні групи 
використовують націоналістичну ри-
торику проти релігійних меншин», — 
зазначила дослідник Катаянг Киши.

Найбільш переслідуваними релі-
гійними групами з боку уряду або 
соціальних груп були християни і 
мусульмани — два найбільших релі-
гійних напрямки в світі. У 2016 році 
християни зіткнулися із загальною 
соціальної ворожістю і державними 
обмеженнями в 144 країнах, мусуль-
мани — в 142 країнах.

maranatha.org.ua

ВІДЧИНЕНІ ДВЕРІ ДЛЯ ПРОПОВІДІ НА БАЛКАНАХ
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Близько чотирьох тисяч мо-
лодих людей приїхали на «Ма-
линфест-2018» — XXI-й з’їзд 
християнської молоді, який про-
ходив із 4 по 11 липня в таборі 
«Юність» неподалік Малина, на 
Житомирщині. Серед учасників 
з’їзду — не лише молодь з Украї-
ни, а й гості з Білорусі, Польщі, 
Чехії, США, Фінляндії, Росії. 

Девіз цьогорічного з’їзду — 
«Візьми відповідальність». Відтак 
учасників фестивалю заклика-
ли брати відповідальність у своїх 
церквах, родинах, містах і країнах. 
Це питання стало лейтмотивом 
багатьох проповідей, семінарів, 
тематичних секцій. «Християнська 
молодь може впливати й змінювати 
країну», — наголосив голова органі-
заційного комітету, пастор Богдан 
Левицький. Він також додав: «Наше 
завдання — показати їм орієнтир, а 
також навчити бути добрими хри-
стиянами, відповідальними грома-
дянами країни». 

Серед учасників фестивалю чи-
мало тих, хто приїхав уперше, проте 
більшість п’ятидесятницької молоді 
регулярно відвідує з’їзд. «Для мене 

Малинфест — це духовна «піджив-
ка». Кожного разу тут я можу отри-
мати особливе Слово для своєї душі 
аж на весь рік», — каже Наталя Се-
менчук із Тернополя. Дівчина приї-
хала на «Малинфест» уже вп’ятнад-
цяте! 

Привітати учасників фестивалю 
приїхали представники влади ре-
гіонального й центрального рівнів. 
«Україні потрібні молоді лідери, які 
готові взяти відповідальність за 
себе та свою країну. Переконаний, 
що молодь, яка сповідує християн-
ську мораль, чесноти, міцні родин-
ні цінності — це ядро української 
нації», — наголосив міністр молоді 
та спорту України Ігор Жданов. Він 
позитивно відзначив активну пози-
цію християнської молоді в захисті 
традиційних сімейних цінностей. 
Також міністр передав учасни-
кам фестивалю вітальний лист від 
Прем’єр-міністра України Володи-
мира Гройсмана.

На цьогорічному з’їзді молодим 
християнам офіційно представили 
Івана Білика як керівника молодіж-
ного руху Української Церкви Хри-
стиян Віри Євангельської. Пастор 

Богдан Левицький, який очолював 
молодь Церкви упродовж сімнад-
цяти років, поблагословив його та 
пообіцяв і далі служити молоді. 

Іван Білик був молодіжним лі-
дером Львівщини. У своєму виступі 
він наголосив: «Наше призначен-
ня — впливати, викривати гріх, 
різноманітні виклики й показувати 
суспільству, що так не має бути. 
Кожен із нас покликаний впливати».

Відвідали «Малинфест-2018» 
воїни антитерористичної опера-
ції, капелани та вдови загиблих на 
сході захисників України — всього 
вісімнадцять осіб. Олександр Алієв 
(Курбан) розповів, як у 2014-му 
його взяли на військову перепідго-
товку та замість того, щоб повер-
нути додому, відправили на схід. 
Олександра постійно відвідували 
друзі з церкви, підтримували його 
та молилися, деякі церковні служи-
телі приєднувалися до капеланства. 
«Коли за нас молилися, у нас стало 
все змінюватися в кращу сторону. 
Інші казали: вам щастить. Але при-
чиною того була саме молитва. Я 
хочу звернутися до молоді: те, що 
ви тут — це молитви ваших рідних. 
Воїни на передовій потребують 
ваших молитов. Моліться за них. 
Хтось фізично воює, а ви — духов-
но», — наголосив пан Алієв.

 Під час молодіжного з’їзду відбу-
лася Школа Реформації та панельна 
дискусія на тему «Церква з понеділ-
ка по суботу: місія у професійному 
світі», у якій взяв участь народний 
депутат України Павло Унгурян, а та-
кож він провів семінари на тему про-
фесійного зростання у сфері політи-
ки та управління. «Молоді люди — це 
рушійна сила нашої держави, це 
майбутнє нашої країни. Тому перед 
ними стоїть особливе завдання —

взяти на себе відповідальність бути 
найкращими християнами, де вони 
навчаються, професіоналами на 
робочих місцях, зразковими грома-
дянами своєї країни», — зазначив 
Павло Унгурян.

Традиційно на «Малинфест» 
завітав старший єпископ Україн-
ської Церкви Християн Віри Єван-
гельської Михайло Паночко. Він 
закликав учасників фестивалю бра-
ти приклад відповідальності з Ісуса 
Христа. «Ісус взяв відповідальність 
за твою і мою душу. Він заплатив 
високу ціну. І на цьому відповідаль-
ність Його не закінчилася. Він став 
первосвящеником і заступається за 
тебе й за мене. Тільки відповідаль-
ність може змінювати суспільство. 
Візьміть відповідальність!», — наго-
лосив Михайло Паночко.

Окрім богослужінь, семінарів і 
тематичних секцій, на «Малинфесті» 
проходило безліч конкурсів та тур-
нірів, а також розваги для дітей.

Ось уже п’ятий рік поспіль (по-
чинаючи з 2014 року) протягом 
усього «Малинфесту» тривають 
цілодобові безперервні молитви. 
«Ми хочемо навчити молодь біль-
ше молитися. Більшість, з ким я 
спілкувався, запитували мене: «Як 
можна цілу годину молитися?» Але, 
коли вони приходять на молитву, 
починають відбуватися дивні речі. 
Я бачив не один раз, як під час мо-
литви молодь кається, разом сла-
вить Бога, обновлюється просто 
на очах — і з молитовного намету 
виходять зовсім іншими людьми. Є 
й такі, що приходять на молитву не 
за графіком, а просто так, і прово-
дять, як мінімум, по чотири години 
в молитві за добу», — ділиться від-
повідальний за організацію цілодо-
бової молитви «Малинфесту» Євген 

Танчин. 
Підсумковим акордом Малин-

фесту стало Звернення до україн-
ської влади щодо викликів, які сто-
ять перед українською молоддю. 
«У Зверненні порушено питання 
освіти, масового виїзду молоді за 
кордон, сімейних цінностей, коруп-
ції в правоохоронних органах та ін-
ших важливих тем. Після озвучення 
проекту документу протягом двох 
днів редакційна група опрацьову-
вала подані пропозиції та правки, 
щоб зробити документ ще кращим. 
Звернення надіслано до Голови 
ВРУ А.Парубія, Президента Украї-
ни П.Порошенка, Прем’єр-міністра 
В.Гройсмана. До кожного адресата 
надіслано також листи (62 аркуші 
з підписами з обох сторін)», — 
розповідає Голова Оргкомітету пас-
тор Богдан Левицький.

За словами Юрія Кулакевича, 
ініціатора написання Звернення, 
молодь надзвичайно схвильова-
на зростаючим наріканням на си-
ловиків, що шириться країною. 
«Нещодавнє жорстоке побиття 
представниками поліції молодих 
християн (серед них були й наші 
друзі), які були учасниками міжкон-
фесійного молитовного заходу 17 
червня в Києві, показало, що влада 
має ще пройти довгий шлях, здій-
снюючи реальні реформи силових 
структур, судів та борючись із ко-
рупцією не лише на словах. Щоб 
відновити довіру до влади, очікуємо 
повного та неупередженого роз-
слідування та належних висновків. 
Цього не має більше повторитися в 
Україні!» — ідеться у Зверненні.

За матеріалами
Людмили ПУТЬКАЛЕЦЬ 

та офіційної сторінки
Малин-фесту у Фейсбук

ВІЗЬМИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
МАЛИНФЕСТ - 2018

А вже 11 липня на території з’явилися нові «особ-
ливі люди»… Наступні сім днів близько 120 осіб з обме-
женими фізичними можливостями мали добрий час.

Кожен день починався та закінчувався в молитовній 
кімнаті, що слугувала запорукою вдалого дня. Біблій-
ні уроки, спортивні заняття, спілкування по групах та 
приємні сюрпризи наповнювали кожен день. Одним із 
сюрпризів — приїзд мобільної медичної клініки, яка без-
коштовно оглядала та консультували відпочиваючих. А 
ще команда професійних перукарів з м. Рожище послу-
жила своїм вмінням усім охочим.

Цей заїзд був особливим і для молодих волон-
терів... Служачи людям на візках, зокрема супровод-
жуючи їх в душ, туалет, вони змінюють свої життєві 
пріоритети, поняття і повертається додому «іншими 
людьми». Це хороша практика для кожного христи-
янина.

20 липня розпочався заїзд для людей з вадами 
зору. Близько 70 осіб мали сім днів спілкування. Тут 
неможливе стає явним! Люди, які ніколи не бачили, 
грають на музичних інструментах, орієнтуються на те-
риторії так, ніби бачать! І як після цього не дивуватися? 
Тільки після спілкування з цими людьми розумієш їхню 

силу й особливість!
Коли зробили дайджест фотознімків, зроблених 

слабозрячими, то зауважили, що їхні фото повні змісту 
та краси.  Квіти, комахи, птахи в небі... Стільки особли-
вих моментів, на які ми не звертаємо увагу, — і все це 
проходить повз нас непоміченим.

27 липня відбулося офіційне закриття заїздів для 
людей з особливими можливостями. Уже протягом 
11 років проводяться ці відпочинки і мають назву «Єд-
ність». Як кажуть ті, хто побував тут: «Єдність» єднає». 

Особлива подяка організаторам  «Єдності» – Пав-
лові Смалю, координаторам та всім працівникам, які 
жертвували часом, силами, своїми талантами, фінан-
сами для людей з обмеженими фізичними можливо-
стями. Бог у боргу не залишиться і поверне Своїми бла-
гословеннями! 

На першому заїзді для нечуючих людей до Госпо-
да навернулося одинадцятеро людей. Серед них були 
друзі з Чернівців. Після закінчення вечірнього служіння 
Павло Смаль підійшов до однієї з наших сурдоперекла-
дачів – Надії Горбунової. Побачивши, що вона плаче, 
запитав: «Що сталося?» І почув у відповідь: «Сьогодні 
покаялося багато людей, і серед них двоє моїх друзів 
із нашої місцевості. А сльози – це сльози радості. Ми 
за них так довго молилися». 

Є друзі, які приїздять із різних куточків України не 
змінювати своє життя, а просто побути в спілкуванні з 
народом Божим. 

На літньому відпочинку «Єдність» ми не змінюємо 
життя людей. Ми просто говоримо: «Вас любить Бог 
незалежно від соціального стану, від фізичних особ-
ливостей, від матеріального достатку». Що маємо, те 
даємо: крихту тепла, любові, радості, щастя. І кожен із 
нас стає щасливішим.

Ольга ЗАЛУЦЬКА-ГУРІНА

Ці дві чудові дівчинки, 
Даринка й Богданка Струк, 
проживають у селі Седли-
ще Любешівського району 
Волинської області. 

Тато — лісник, а мама — до-
могосподарка. У сім’ї 7 дітей, 
усі дітки здорові, окрім двій-
няток — Даринки й Богданки. 
Дівчаткам 15 років. Але через 
хворобу вони здаються зовсім 
маленькими. Їхній діагноз — 
незавершений остеогенез 
(це підвищена ламкість кісток 
при мінімальній травмі, голубі 
склери). Самі дівчатка дуже 
талановиті. Вони вишивають, 
плетуть бісером, захоплю-
ються оріґамі. Але найбільше 
в них вражає спів. Коли співа-
ють дівчатка, то таке відчут-
тя, ніби слухаєш маленьких 
янголят, настільки тоненькі 

голосочки. Уже декілька років 
підряд Даринка й Богданка 
займають перше місце в кон-
курсі «Єдність» має таланти», 
який проводиться в літньому 
таборі «Єдність» для неповно-
стравних. Усі, хто перебуває 
на цьому відпочинку, дуже(!) 
люблять їхній спів, і після кож-
ного виступу з нетерпінням 
чекають на нову пісню. Ось 
що кажуть самі дівчатка про 
відпочинок «Єдність»: «Нам 
дуже сподобалося в цьому 
таборі. Ми дуже чекали його.  
Зустріч із друзями, нові знай-
омства. Були чудові зібрання. 
Нам було дуже приємно спіл-
куватися з нашими друзями. 
Нам дуже шкода, що ці дні 
пролетіли так швидко, хотіло-
ся б, щоб ці щасливі моменти 
були частіше в нашому жит-
ті. Так шкода розлучатися з 
друзями, а особливо з нашим 
наставником Вікою». 

Ці дівчатка — велике бла-
гословення, я сама інколи 
просто дивуюся їхнім силі 
волі, терпінню, душевному 
спокою, і вже вкотре пере-
конуюся в тому, наскільки 
важлива не зовнішня краса, 
а краса всередині кожного з 
нас. Дівчатка — величезний  
приклад любові, добра й миру 
для багатьох.

Вікторія СУПРУНЮК 
волонтер 

«ЄДНІСТЬ», ЯКА ЄДНАЄ!
справи милосердяПочаток на стор.1
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Нині багато людей жи-
вуть на землі як вигнанці, 
мандрівники та заволоки. 
Немало серед них є й лю-
дей, які називають себе 
віруючими. Каїн після вбив-
ства оселився в країні Нод. 
Назва цієї країни означає 
— «блукати», «тинятися». І, 
на думку деяких тлумачів 
Біблії, слово «Нод» означає 
не стільки якусь конкрет-
ну територію, скільки стан 
серця, у якому опинився 
Каїн. Це стан втечі, блукан-
ня й самотності. 

Ми живемо у світі Каїна, 
де люди намагаються втіка-
ти з-перед лиця Господнього. 
Хтось втікає в розваги, хтось 
в алкоголь, наркотики, хтось 
у роботу, в бізнес або навіть у 
науку. І це вибір самої людини, 
бо сам Каїн обирає свій шлях 
— ховатися від лиця Божого. 
Він не обирає шляху розкаян-
ня, йому простіше ховатися. 
Те ж саме іноді відбувається 
й з нами, віруючими людьми. 
Ми також можемо потрапити у 
свій особистий Нод, де ховає-
мося від Божого лиця.

Буває, коли ми десь згрі-
шимо, у чомусь помилимося, 
то замість того, щоб із покаян-
ням та визнанням своїх гріхів 
бігти до Господа, благаючи 
про милість, ми втікаємо й хо-
ваємося від Його лиця. Ми бої-
мося залишитися наодинці з 
Господом, наодинці з самим 
собою, бо нам докоряє наше 
сумління.

Тому я хотів би окреслити 
вісім основних, на мою думку, 
характеристик духовного за-
волоки й того, хто тиняється, 
блукає по життю, потрапивши у 
свій особистий Нод.

Перша характеристика — 
безвідповідальність. На таку 
людину неможливо покласти-
ся, бо, найімовірніше, вона 
не виправдає сподівань. Такі 
люди постійно перебувають у 
якихось мріях, планах, ілюзіях, 
які так ніколи й не здійсняться.

Ця людина неконкретна. Її 
звичні фрази: «Я не знав», «Я 
забув», «Нічого не можу обіця-
ти», «На місці розберемося», 
«Гарантії ніякої не даю», «По-
стараюся» і зрештою — «Ну 
так вийшло». Писання каже, 
що ми повинні відповідати за 
свої слова й вчинки, що слово 
наше повинне бути «так-так» 
або «ні-ні».

У церкві є група людей, які 
як ті робочі конячки, — вони 

скрізь. І навіть ображаються на 
служителів, кажучи: «Та чого ви 
тільки мене одного заванта-
жуєте?» Але це саме ті люди, 
на яких можна покластися. 
Служитель, довіряючи справу 
такій людині, знає, що вона її 
виконає.

Третя характеристика жи-
телів країни Нод — це люди, 
які не можуть працювати в 
команді. Вони — сам собі ре-
жисер і сам собі генерал, куди 
хочуть — туди ідуть, і що хочуть 
— те й роблять.

Четверта характеристика 
таких людей — хронічна не-
пунктуальність. Вони постійно 
спізнюються й постійно кудись 
спішать, тому раніше йдуть із 
різних заходів.

П’ята характеристика: жи-
телі країни Нод — це люди, які 
під час служіння швендяють 
туди-сюди або часто стоять на 
вулиці, у коридорі, не займаю-
чи місця в залі.

Ще одна характеристика 
громадян країни Нод — те, що 
вони не мають мети. Відповід-
но, немає плоду — результату 
християнського життя. У євреїв 
є таке запитання: «Куди ти жи-
веш?» Але, на жаль, у нас ін-
коли так буває: «Моє життя — 
дорога в нікуди». 

Сьома характеристика — 
такі люди ніде не знаходять 
собі місця. То вони там, то 
вони тут, трішки тут проявлять-
ся, трішки десь там зроблять. 
Але вони не можуть взятися 
за щось і тягнути справу. Вони 
багато чого починають, але не 
доводять до кінця. Їхнє життя 
— це суміш уламків від того, 
що вони починали робити й 
не завершили, і того, ким вони 
хотіли стати, але не стали.

Восьма риса жителів країни 
Нод — це нестабільність. Інко-
ли така людина буває на всіх 
служіннях, на всіх семінарах, 
а потім раптово десь зникає 
на невизначений час. І ось він 
знову, ніби підводний човен, 
виринає — і знову є скрізь. Ці 
люди не можуть тривалий час 
бути в одній церкві, тому змі-
нюють різні церкви. Вони дов-
го не затримують на одній і тій 
же роботі. Постійно їх щось не 
влаштовує. Часто від мешкан-
ців країни Нод можна почути 
таку фразу: «А якби ж то…» 
Вони часто збираються виїжд-
жати, бо найбільше, де вони не 
хочуть бути, — це там, де вони 
є в даний час.

Стан серця цих людей — 
це невпевненість, невірство, 
страх. Їх можна охарактеризу-
вати такими словами: «А щодо 
позосталих серед вас, то впро-

ваджу в їхні серця полохливість 
в краях їхніх ворогів, і буде їх 
гнати навіть шелест подмух-
неного вітром листу, і будуть 
вони втікати, як утікають перед 
мечем, та й попадають, хоч ніх-
то не женеться... І будуть вони 
спотикатися один об одного, 
ніби від меча, хоч ніхто не же-
неться за ними. І ви не зможе-
те стати проти ваших ворогів» 
(3М.26:36-37). Ці люди не ма-
ють внутрішнього глибокого 
спокою, який притаманний лю-
дям з міцним стержнем віри, 
хоча насправді можуть бути 
дуже талановитими, обдарова-
ними й у певних випадках чуй-
ними та співчутливими людь-
ми. 

Інколи ми потребуємо 
якоїсь мнимої свободи. Нас 
напружують вимоги, дисци-
пліна, графіки. Нам складно 
бути пунктуальними. Але Хри-
сту сьогодні потрібні люди, які 
віддали власну свободу в Його 
розпорядження. Йому потріб-
ні такі служителі, такі лідери, 
які будуть брати відповідаль-
ність за ту справу, яку Бог їм 
довірив, до якої Бог їх покли-
кав. 

Чому формується такий ха-
рактер? 

Перша причина — небла-
гополучна сім’я, у якій вини-
кає внутрішня незагойна рана, 
яка ятриться роками, і люди-
на може навіть не знати, чому 
вона така. Когось, можливо, 
принизили чи зґвалтували ще в 
підлітковому віці, але Бог цінує 
й такими людьми й наділив їх 
певними талантами, щоб вони 
могли приносити плід Богові. 
Але завданий біль перешкод-
жає цьому.

Причиною цього може бути 
й зовсім протилежне — коли 
дитина в сім’ї отримувала над-
мірну опіку. Це може стосу-
ватися зокрема наймолодшої 
дитини в сім’ї. Коли хтось усе 
робить за дитину, вона зви-
кає до цього. І, коли стає до-
рослою, не спішить брати на 
себе відповідальності.

Третьою причиною я б на-
звав розчарування в Господі. Ти 
щось просила, а Бог не дав від-
повіді так, як ти собі планувала. 
Ти на щось сподівався, ти в сер-
ці плекав якусь мрію, можливо, 
й постив, молився за це, але не 
сталося так, як ти цього хотів. І 
через це у твоє сере прийшло 
невірство. У результаті — во-
гонь Духа Святого, який Бог 
запалив у твоєму серці, став по-

ступово гаснути. І ти потихеньку 
став віддалятися від спілкуван-
ня з Богом, від Його Слова, від 
служіння, від Церкви.

Четверта причина форму-
вання характеру заволоки — 
гріховна залежність, гріх, якого 
людина не може перемогти у 
своєму житті. Вони ніби й ка-
ялися в  цьому сотні, а може, 
й тисячі разів, але не змогли 
його подолати. А в Посланні до 
римлян сказано: «Бо коли були 
ви рабами гріха, то були вільні 
від праведности» (6:20). Тоді ти 
ніби й намагаєшся щось роби-
ти, намагаєшся прорватися, та 
гріх, рабом якого ти є, постійно 
тягне тебе назад.

Тому апостол Павло радить 
не зловживати Божою благо-
даттю. «Грішу і каюсь, каюсь і 
грішу», — цей принцип не для 
нас. Бог, безумовно, має силу 
прощати. Але, залишаючись у 
гріху, ми стаємо вільні від пра-
ведності й можемо так ніко-
ли й не увійти в повноту свого 
покликання. І потім так важко 
буде усвідомлювати, скільки б 
ти міг принести плоду для Бога, 
якби не цей гріх, якому ти слу-
жив усе своє життя.

П’ята причина — відсутність 
перебування в Господі, у Слові 
та молитві. Коли людина не-
має в цьому стабільності, вона 
не буде знаходити собі місця в 
житті та служінні Богові. Як на-
слідок, у життя такого христи-
янина приходить суєта. Одним 
із визначень слова «суєта» є 
рух у невизначеному напрям-
ку. І, що печально, ти можеш 
думати, що колись це скінчить-
ся, що колись ти прорвешся і 
звільнишся від цього, але цьо-
го не стається. Ти думаєш, що 
колись ти зрештою запрацюєш 
і принесеш плід у стократ, але 
минають роки — і життя закін-
чується. З чим тоді ти постанеш 
перед Божим лицем?

Звісно — вихід є і ним вар-
то скористатися!

Першим кроком до вихо-
ду з Ноду є усвідомлення та 
прийняття вірою того, що Бог 
не проти тебе. Він знає твої 
сльози, порожнечу й страж-
дання. І Він може тебе виве-
сти з країни блукання. Тому 
Він говорить нині до таких 
людей: «Чи Єфрем не Мій син 
дорогий, чи не люба дитина 
Моя? То скільки Я не говорю 
проти нього, завжди сильно 
його пам’ятаю! Тому то за 
нього хвилюється нутро Моє, 
змилосерджуся справді над 
ним, — говорить Господь!» 
(Єр.31:20).

Бог хвилюється за мене й 
тебе. Як писав псалмоспівець: 

«Полічив Ти тиняння моє, 
помісти ж мої сльози перед 
Собою, чи ж вони не записані 
в книзі Твоїй? Тоді то мої во-
роги повтікають назад, того 
дня, як я кликати буду. Те я 
знаю, що Бог при мені, і в Бозі 
я справу свою докінчу, докін-
чу я в Господі справу! На Бога 
надію кладу й не боюсь, що 
людина учинить мені? На мені 
зостаються, о Боже, присяги 
Тобі, та для Тебе я виповню 
жертви хвали. Як Ти спас мою 
душу від смерти, то хіба ж не 
спасеш моїх ніг від падіння, 
щоб у світлі життя я ходив пе-
ред Богом?» (Пс.55:9-14).

Щоб вийти із Ноду, ми по-
винні пригадати ті справи, які 
звелів нам чинити Бог, але ми 
не довели їх до кінця. Можли-
во, хтось складав обітниці пе-
ред Божим лицем і не виконав 
їх, за що його судить совість. 
Бог каже такій людині: «Зга-
дай свої обітниці, повернися 
до них і почни знову викону-
вати їх». Бог дає тобі шанс: 
«Отож, пам’ятай, звідки ти 
впав, і покайся, і вчинки дав-
ніші роби» (Об.2:5). Отже, ми 
можемо воскресити те добре 
всередині себе, що в якийсь 
момент втратили. Дух Божий 
може це зробити.

Тому Бог нині питає свій 
народ: «Аж доки тинятися 
будеш, о дочко невірна?» 
(Єр.31:22). І закликає нас: 
«Постав собі дороговка-
зи, стовпи собі порозстав-
ляй, зверни свої серце на 
биту дорогу, якою ти йшла» 
(Єр.31:31). 

Четвертий крок, який дає 
змогу вийти з країни блукан-
ня, — залишити свої улюблені 
гріхи й повернутися до Го-
спода. «Якщо ти… вернеш-
ся, каже Господь, до Мене ти 
вернешся, і якщо ти відкинеш 
із-перед обличчя Мого гидоти 
свої, то не будеш тинятись!» 
(Єр.4:1).

П’ятий вихід — молитися й 
шукати Господа. Щодня про-
водити якісний час наодинці з 
Богом. «І ви кликатимете до 
Мене, і підете, і будете моли-
тися Мені, а Я буду прислухо-
вуватися до вас. І будете шу-
кати Мене, і знайдете, коли 
шукатимете Мене всім своїм 
серцем. І Я дамся вам знай-
ти Себе, говорить Господь, і 
верну вас, і зберу вас зо всіх 
народів та зо всіх місць, куди 
Я вигнав був вас, — говорить 
Господь, — верну вас до того 
місця, звідки вас Я був виг-
нав» (Єр.29:12-14).

Володимир
ЧОРНОПИСЬКИЙ, 

м. Кам’янець-
Подільський,

Хмельницька обл.

ЖИТЕЛІ КРАЇНИ НОД
проповідь

І сказав Господь: «Що ти зробив? Голос крови брата твого взи-
ває до Мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що роз-
крила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. 
Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили 

своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти на землі». І сказав 
Каїн до Господа: «Більший мій гріх, аніж можна знести. Ось Ти 
виганяєш сьогодні 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». І промовив до ньо-

го Господь: «Через те кожен, хто вб’є Каїна, семикратно буде 
пімщений». І помістив Господь знака на Каїні, щоб не вбив його 
кожен, хто стріне його. І вийшов Каїн з-перед лиця Господнього, 

й осів у країні Нод, на схід від Едену.
1М.4:10-16

ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕШКАНЦЯ КРАЇНИ НОД

ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ ЗАВОЛОКИ

ЧИ Є ВИХІД ІЗ НОДУ?
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Місіонер місії «Голос надії» 
Валентин Ярошенко відвідав 
українських місіонерів, зокре-
ма Володимира та Вікторію 
Ярошенків, у Кенії з метою 
допомогти їм у служінні та 
ознайомитися з обставина-
ми праці в цій африканській 
країні. Пропонуємо вам його 
нотатки про побачене. 

Переліт в Катар, три години 
очікування на пересадку — і ось ми 
в Кенії. Мене зустрічають місцеві 
місіонери — Володимир та Віка.

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
У Найробі на вулицях бага-

то людей, багато бруду й сміття, 
усе якесь коричневе, кажуть, що 
це від того, що ґрунт дуже гли-
нистий. Їздять автівками по лівій 
стороні хто як потрапить, правил, 
мабуть, немає. Хоча є: якщо в 
тебе велике авто — ти головний. 
8-ма година вечора, а на вулиці 
темінь, виявляється тут світає о 
7-й ранку, а ніч приходить о 7-й 
вечора, довгих затяжних світанків 
та заходів немає. 

Найробі — це якоюсь мірою 
місто контрастів: сміття, не підме-
тені вулиці, стихійні риночки пря-
мо на обочинах і багато людської 
суєти, а з іншого боку — будують-
ся нові висотки західного зразка, 
шикарні торгівельні центри, є  й 
чимало інших ознак багатства. 
Проїжджаємо багато церков, на-
зви різні, як і приміщення — десь 
пишна будівля, а десь звичайний 
гараж, але чимало вивісок; у су-
пермаркетах можна часто почути 
християнську музику й придбати 
книги популярних християнських 
авторів. Незвично багато колючої 
проволоки та загорожі під напру-
гою навколо будинків та дворів 
— кримінальна ситуація висока; і 
це при тому, що понад 40% насе-
лення — протестанти. 

Їдемо в автобусі до 4-ї ранку. 
Всю дорогу на телеекрані показу-
ють християнські відео а-ля 1990-
ті, але з африканським колори-
том. Усі пісні на один мотив, один 
ритм; постійно показують якогось 
однорукого співака, він постійно 
підстрибує і виспівує.  

ДЕНЬ ДРУГИЙ
О 4-й ранку прибуваємо в 

Кітале. Тут в орендованому домі 
живуть місіонери. Знайомимося: 
Віталій (з Києва) і його вагітна дру-
жина Юля (з Тернополя), Василь 
(з Рівненщини), Таня (з Рівненщи-
ни), Оксана (зі США). Приймаю 
душ, збираємо речі, забираємо 
місіонерів і їдемо на двох авто до 
озера Барінго за 200 км, там буде 
дводенний відпочинок та нав-
чання. Невеличкі села й містечка, 
рівна дорога, вздовж дороги якісь 
бараки й кривуваті дерев’яні кіо-

ски, ростуть банани, а на дорогах 
бігають кози. Приїжджаємо на 
базу відпочинку на березі озе-
ра, неподалік лежить крокодил, 
літають різноманітні птахи. Тут 
навчаємося. Ввечері шукаємо бе-
гемотів — не знаходимо, але всю 
ніч вони біля нашого будинку хрю-
кають і щось жують.

ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Зранку по нашому подвір’ї бі-

гають мавпочки. О 7-й ранку всі 
сідаємо в один човен — і подо-
рожуємо по озеру та островах на 
ньому. По дорозі годуємо орла. 
Підпливли до одного берега й 
прогнали крокодила в озеро. На 
острові натрапляємо на жирафів, 
страусів, бородавочника, великі 
термітники до 4 метрів. Якісь пта-
хи на деревах сушать крила, вони 
пірнають під воду й ловлять рибу. 
Повертаємося назад і біля нашо-
го берега бачимо бегемотів.  

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ 
В Кітале знайомлюся з ро-

ботою місцевої команди. У них 
тут дім молитви, який відвідують 
близько 100 людей, приміщення 
недільної школи з класами. Крім 
того, є центр Embrace, де вони 
працюють з вуличними дітьми. 
Після обіду я маю викласти тему 
на молодіжному служінні. У залі 
близько 40 підлітків та молоді. Я 
говорю українською, а мене пе-
рекладають на англійську, а по-
тім — на суахілі. На ніч з сім’єю 
Володимира та Оксаною зі США 
виїжджаємо в Керіо, Туркана.

ДЕНЬ П’ЯТИЙ
Ранок. Можна оглянути міс-

цевість. Це пустеля з невелички-
ми кущиками й поодинокими де-
ревами акації; вдалині видніються 
пальми, там висохле русло річки. 
Володя, Віка та двоє дітей живуть 
в нюмбі. Це невеличка кругла ха-
тина діаметром 5 м, зроблена з 
глини й накрита пальмовим ли-
стям. Село розкидане по місце-
вості, нараховує десь чоловік 500 
дорослих і багато дітей. Будівлі 
— переважно нюмби з глини або 
з пальмового листя. Подекуди 
трапляються й непогані будинки, 
але це або якісь держбудівлі, або 
центр закупівлі риби чи тавру-
вання тварин. Один дім схожий 
на європейський, виявляється, 
це дім міністра води в Туркана (є 
в них таке міністерство). Єдине 
джерело води для турканців — 
яма на дні висохлого русла річки. 
Воду тут носять в каністрах у руках 
або на голові, причому лише діти 
й жінки. Місцеві жінки носять до 
50 кілограмів на голові. Чоловіки 
в основному сидять і спілкуються. 
Кожен із них має з собою три речі: 
посох, паличку для чищення зубів і 
невеличкий стілець для сидіння; у 
них це як косметичка в жінок. Чо-

ловіки вария (традиційні туркана), 
часто носять смішні капелюшки 
з пір’ям, великі сережки у вухах і 
строкаті покривала. Жінки менше 
«моднічають». Мода — річ віднос-
на. 

Сьогодні неділя, а значить 
йдемо в місцеву церкву. На те-
риторії церкви прямо на дворі під 
деревом заняття недільної шко-
ли: на піску сидить близько 20 ді-
тей і вчитель щось їм розповідає. 
Приміщення церкви просте: де-
рев’яні стовпи, стіни між ними з 
пальмового листя, кривий дах із 
шиферу. Дверей і вікон немає, 
натомість є два проходи, а через 
листя пальми і так все просві-
чується. У залі стоять старі пла-
стикові стільці й дерев’яні лавки; 
діти сидять попереду на піску. 
Служіння з відповідним афри-
канським колоритом — виступи 
дітей, молоді й мам супровод-
жуються рухами й співами. Нас 
запрошують відрекомендуватися 
й сказати кілька слів. Пастор про-
повідує на суахілі, а його пере-
кладають на туркана. Апаратура 
настільки голосно кричить, що 
перекладача годі почути, але пас-
тор щось говорить щодо жінки й 
алкоголю. 

ДЕНЬ СЬОМИЙ
Зранку навчання для місіо-

нерів. Потім вантажимо ав-
томобіль і їдемо з Володею у 
справах служіння. Місіонери під-
тримують продуктами сім’ї вдів в 
Керіо та навколишніх селах. Ми 
їдемо в село Накуріо, там місце-
вий пастор чекає нас і вдови з 
дітьми теж. Тут все виглядає ще 
колоритніше — жінки в яскравому 
одязі (строкаті покривала), багато 
ланцюжків, широкі намиста, пір-
синг у вухах, на лиці й спинах нарі-
зи. Залишаємо тут кілька мішків 
бобів та каністр із олією. Подібну 
операцію повторюємо ще в од-
ному селі. Тепер їдемо в біблійну 
семінарію села Натідао. Семінарія 
виглядає ще «краще» ніж церква 
в Керіо. Це ангар з пальмового 
листя та дерев’яних стійок. Тут 
вже зібралося чоловік 15. Во-
лодя закликає всіх до молитви, 
потім вони щось довго разом 
вирішують і вкінці співають пісню 
й моляться. Як я потім дізнався, 
вирішувалося питання створення 
школи для пасторів, багато з яких 
не вміють читати й писати.

ДЕНЬ ВОСЬМИЙ 
Зранку — в Лодвар. Лодвар 

— це щось подібне на обласний 
центр Туркана, невеличке містеч-
ко тисяч на 28. Воно навіть на 
вигляд бідніше від свого «колеги» 
Кітале, а ціни вищі, оскільки ос-
новні продукти сюди привозять із 
Кітале. До речі, тут дуже цікаві наз-
ви. Наприклад, невеличкий, м’яко 
кажучи, страшненького вигляду 
магазин має назву «BOUTIQUE». 
Назви готелів теж тішать — 
«HILTON», «FOUR SEASONS», ще 
малюють 4 чи 5 зірок, а по суті це 
вагончик чи якась халабуда край 
дороги. У місті багато вивісок з 
назвами церков і християнських 
організацій, а за містом виднієть-
ся гора зі статуєю Христа. Цікаво, 
що на автівках теж багато христи-
янських написів і наліпок: «БОГ 
СИЛЬНИЙ», «ДЛЯ БОГА НЕМАЄ 
НІЧОГО НЕМОЖЛИВОГО», «ЩЕ 
ОДИН БОЖИЙ», місця з Писання 
й просто зображення Христа чи 

якихось християнських символів; 
один раз правда бачив авто з на-
писом «АЛЛАХ АКБАР».

ДЕНЬ ДЕВ’ЯТИЙ 
Їдемо з Володею добудовува-

ти церкву в одному з сусідніх сіл. 
На території села я не помічаю 
ні нюмб, ні людей, просто якась 
пустеля. Володя показує мені на 
якісь кілька халуп вдалині, зна-
чить, це справді якесь поселення. 
Зате приміщення церкви видно 
здалеку. Це скоріше ангар: 10 
металевих зацементованих сто-
впів, на них 5 ферм, які наполови-
ну накриті металевим профілем. 
Неподалік стоїть кухня — спле-
тена з пальмового листя нюмба, 
3 метри в діаметрі; зверху вона 
нагадує великий гарбуз. Наше 
завдання — накрити приміщення 
церкви.

ДЕНЬ ДВАНАДЦЯТИЙ
Знову неділя, а значить — в 

церкву. На цей раз ми з Володею 
та Калістом, місцевим місіонером, 
що живе в них, рушили в поселення 
Натідао в місцеву церкву. Служіння 
проходить в «приміщенні» біблійної 
семінарії, у якій ми були кількома 
днями раніше. Служіння специфіч-
не — з притопуванням та припле-
скуванням, один заспівує, а потім 
усі разом повторюють. З музичних 
інструментів — лише барабан з ко-
зячої шкіри, який висить на плечі то 
в одного, то в іншого «музиканта». 
Спів тут займає напевно 75% часу. 
Служіння веде молодий хлопчина 
років до 20, він періодично загля-
дає в зошит, де записана програ-
ма, і оголошує, що має бути — спів, 
проповідь чи свідчення. Пропові-
дує один хлопчина, видно, що чи-
тає він дуже погано. Час свідчень. 
На «сцену» по одному виходять 
кілька людей і розповідають, як Бог 
їм допомагає: старенький дідусь 
каже, що дружина померла і він 
живе сам з двома козами, але дя-
кує Богові за допомогу. Одна жінка 
розповідає, що народила мертву 
дитину й просто поклала її, бо не 
хотіла ховати, але вже до вечора 
дитина ожила. Після кожного свід-
чення всі разом співають. Потім 
жертвують для церкви — попере-
ду стоїть плетена корзина, і ті, хто 
бажає, туди кидають свої фінанси. 
Знову пісня, і мене просять про-
повідувати. Проповідую українсь-
кою, Володя перекладає на суахілі, 
а Каліст — на мову Туркана.

ДЕНЬ СІМНАДЦЯТИЙ
До Володимира та Віки прий-

шов якийсь місцевий п’яничка, 
просить грошей. Грошей, звісно, 
не дали, бо він до того ж ще й був 
«під градусом». Міцні напої тут 
не проблема, варять їх із мкомо 
(пальмові горіхи), з дріжджів і на-
віть із брудних ганчірок. Грошей і 
продуктів нібито немає, а от випи-
ти чомусь є і що, і за що. 

ДЕНЬ ВІСІМНАДЦЯТИЙ
Віка проводить заняття для 

дітей (по суботах — для молод-
ших, а по неділях — для стар-
ших), прийшло близько 30 дітей. 
Віка говорить на суахілі, а місцева 
дівчинка Агірі перекладає на мову 
туркана. Взагалі в Кенії дві мови: 
суахілі та англійська, але тут в 
провінції Туркана майже всі роз-
мовляють лише на туркана.

ДЕНЬ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ
Неділя, а значить йдемо в 

церкву. На цей раз ми їдемо в 
Лодвар. Служіння типове для 
африканських міст — так само 
багато співають і голосна музи-
ка. Проповідує жінка на суахілі, 
а перекладає брат на туркана. 
Приміщення вже міське: бетон-
ні стіни, підлога, дах накритий 
металом. У залі чоловік 60, біль-
шість жінок. Ввечері у Володи-
мира в гостях єпископ Бенсон. 
У цьому районі в нього близько 
40 церков, і він саме провідує 
їх. Запитую, чому немає служін-
ня Причастя в місцевих церквах 
і рідко проводиться хрещення. 
Каже, що така проблема є через 
слабке навчання людей у церк-
вах, але цю проблему намага-
ються вирішити, навчаючи пас-
торів, більшість з яких не мають 
навіть уявлення про доктрини 
віри, а деякі не вміють навіть чи-
тати. 

ДЕНЬ ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ
На прощання з Туркана їдемо 

ще раз оглянути місцевість. Усі 
села приблизно однакові: без 
централізованих комунікацій, 
без вулиць і номерів будинків, 
пошта сюди теж не доходить. У 
деяких, правда, є вода: проби-
та свердловина, з якої ручним 
насосом або електронасосом 
на сонячних батареях люди на-
бирають собі воду в каністри. 
Найбільш цивілізовані будівлі 
— це школи, іноді трапляються 
клініки, на зразок наших фельд-
шерських пунктів, а переважна 
більшість домів — це нюмби, за-
можні живуть у трішки більших. 
Сплять зазвичай на вулиці, пря-
мо на землі, постеливши кили-
мок із пальмового листя (до речі, 
бачив, як його роблять в одному 
селі) і накрившись якимось ряд-
ном. Ходять в основному босі, 
їжа — боби й угалі (такий собі 
коржик з кукурудзяної муки). 

ДЕНЬ ДВАДЦЯТЬ П`ЯТЬ
Повернення. Довгих сім го-

дин блукання по аеропорту в 
Катарі, хай навіть і шикарному, 
багато задоволення не дають 
— ніч все-таки. До речі, в ае-
ропорту є багато молитовних 
кімнат, правда, для мусульман. 
Півгодинний сон у кріслах — і о 
6:40 виліт у Київ. 

Валентин ЯРОШЕНКО

МІСІОНЕРСЬКІ НОТАТКИ З КЕНІЇ
місіонерські історії
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Дитяча сторінка Дитяча сторінка
Іноді ми думаємо, що та-

лант — це щось особливе і в 
звичайних буденних справах 
він не потрібен. Та це помил-
кова думка. Талант потрібен 
усюди — у прибиранні кім-
нати, готуванні обіду, водін-
ні автомобіля, вирощуванні 
городини, вивченні шкільних 
предметів…

Служачи своїми талантами 
один одному, люди допома-
гають Богові робити світ кра-
щим, світлішим, добрішим.

Кожного з нас Бог наділив та-
лантами, які ми повинні в собі від-
находити і примножувати. Хтось 
має гарний голос і співає, хтось 
пише чудову музику, а хтось її ви-
конує; хтось, маючи хист до сло-
ва, розповідає про красу цього 
світу, а хтось, володіючи пензлем 
і фарбами, відтворює цю красу у 
своїх картинах. Комусь Господь 
дав талант лікаря, комусь – учи-
теля, а комусь – архітектора. 

Ми відповідальні перед Богом 
за те, як розвиваємо свої здіб-
ності. Наші таланти повинні при-
носити ближньому користь навіть 
тоді, коли у нас канікули й не тре-
ба йти у школу.

Ось яку притчу про таланти 
розповів Ісус своїм учням: «Один 
чоловік… покликав своїх рабів і 
передав їм добро своє. І одному 
він дав п’ять талантів, а другому 

два, а тому один, кожному за 
спроможністю його. І відійшов. 
А той, що взяв п’ять талантів, 
негайно пішов і орудував ними, і 
набув він п’ять інших талантів. Так 
само ж і той, що взяв два і він ще 
два інших набув. А той, що одно-
го взяв, пішов та й закопав його в 
землю, і сховав срібло пана сво-
го. По довгому ж часі вернувся 
пан тих рабів, та й від них зажадав 
обрахунку» (Євангелія від Матвія 
25 розділ). Він похвалив двох ра-
бів, які примножили свої таланти 
і винагородив їх. А бездіяльність 
третього осудив, назвавши його 
лінивим і лукавим рабом. 

ЧОГО НАВЧАЄ НАС ЦЯ 
ПРИТЧА?

1. Талант дарований Господом 
і Ним же може бути відібраний, як 
у третього раба із притчі, якщо ми 

не будемо його використовувати.
2. Бог дає кожній Своїй дитині 

дар не для самолюбування та са-
мокористування, а для служіння 
іншим.

3. Просто проживати дні, які 
Бог нам подарував, не пробуючи 
їх використати для блага інших — 
це теж саме, що закопати скарб 
в землю.

4. Слід використовувати свої 
здібності тільки на добрі справи в 
ім’я Господа і ближнього.

5. Моліться Всевишньому про 
підтримку таланту, дякуймо Йому 
за його дари.

«КАНІКУЛИ» — було написа-
но на дошці великими літерами. 
«Канікули!» — весело вигукува-
ли то тут, то там у шкільному 
коридорі. Дівчата й хлопці об-
говорювали між собою плани 
на літо: хто поїде в село до 
бабусі й буде кожного дня хо-
дити в ліс по ягоди, на рибал-
ку; хто збирається з батьками 
на море; а ті, що залишалися 
в місті, мали багато ідей, як 
разом веселіше провести час, 
вони розходилися в різні боки 
від школи веселими компанія-
ми. Усі були в радісному очіку-
ванні веселих пригод в цю ди-
вовижну пору року — канікули. 
У своєму веселому захопленні 
ніхто й не помітив, як їхня одно-
класниця Софійка, зітхнувши, 
одягнула свій ранець на спину 
і, вийшовши зі спорожнілого 
класу, пішла одна до автобус-
ної зупинки. Вона жила в іншо-
му районі міста, у так званому 
«приватному секторі», тому їй 
доводилося щодня їздити до-
дому через усе місто автобу-
сом. Софійка оглянулась на ви-
сокі багатоповерхівки, де жили 
її однокласники. «Як їм добре. 
Вони можуть ходити один до 
одного в гості, робити уроки 
разом, гратися разом. Вони всі 
як одна дружна сім’я. А я…» — і 
дівчинка знову сумно зітхнула. 

— Софійко, ще не було автобу-
са №7? Від несподіванки дівчинка 
аж здригнулася. Це була її клас-
ний керівник, Зоя Романівна, вона 
також жила в іншому районі міста, 
тому вони часто зустрічалися на 
зупинці. 

— Я тільки що прийшла на зу-
пинку, — відповіла Софія. 

— І що ти збираєшся робити 
на канікулах? — намагалася під-

тримати розмову вчителька. Дів-
чинка намагалася приховати свій 
сум, але Зоя Романівна торкнула-
ся найболючішої для неї теми. 

— Я не знаю, — голос дівчинки 
тремтів, — можливо, буду дивити-
ся телевізор. В мене немає бабусі 
в селі, батьки не зможуть повезти 
мене на море… 

— О, ні-ні, — зворушено за-
говорила вчителька, — не можна 
марнувати літо на те, щоб дивити-
ся телевізор. Поглянь, які сонячні 
дні розпочалися. Можливо, ти 
зможеш грати з друзями у веселі 
ігри на вулиці чи просто гуляти в 
парку, чи кататися на велосипеді… 

— У мене немає друзів, — сум-
но відповіла Софія. — Точніше, 
всі мої друзі — це мої одноклас-
ники, але я не зможу їх бачити під 
час канікул. А серед моїх сусідів 
зовсім немає дівчаток мого віку. 

— Можна дружити і з молод-
шими або зі старшими одиноки-
ми людьми, вони також бувають 
хорошими друзями… А он і твій 
автобус. Щасливих канікул! 

Через вікно автобуса Софія 
бачила, як Зоя Романівна добро-
зичливо посміхається їй і махає на 
прощання рукою. Автобус минав 
квартал за кварталом, а Софійці 
здавалося, що та щира посмішка її 
улюбленої вчительки залишилася 
з нею. Вона роздумувала над тим, 
що сказала їй на прощання Зоя 
Романівна. А що, якщо спробува-
ти подружитися з кимось із сусідів, 
тоді й справді можна було б веселі-
ше провести час. На кінцевій зупин-
ці автобуса Софія вийшла. А ось і її 
вулиця, де по обидва боки в свіжій 
зелені дерев ховалися будинки, в 
кожному з яких вирувало своє жит-
тя. Ще здалеку дівчинка помітила 
на подвір’ї тітоньку Олю, яка розві-
шувала випрану білизну. В тітоньки 
Олі було троє діток: Максимко й 

Маринка, близнята, їм було по три 
рочки, і маленька Улянка, яка навіть 
ще не вміла ходити. Тому в неї було 
завжди багато клопотів. 

Підійшовши ближче, Софійка 
запропонувала: 

— Тітонько Олю, може, вам 
чимось допомогти? — Дякую, Со-
фійко, якщо не поспішаєш, повози 
Улянку, щоб вона заснула, а я тим 
часом довішаю білизну, — було 
видно, що сусідка щиро зраділа, 
що так несподівано прийшла їй 
допомога. 

— Я тепер нікуди не поспішаю, 
адже в мене — канікули, — від-
повіла дівчинка, — у мене тепер 
три місяці вільного часу, який я не 
знаю де подіти. 

— Ти можеш приходити до 
нас. Пограєшся з Максимком та 
Маринкою, все ж веселіше буде…

Софія, підхопивши свій порт-
фель, побігла додому. Тепер вона 
вже не була така сумна, як вранці, 
адже вона знала, що з новими ма-
ленькими друзями їй не доведеть-
ся сумувати. 

— Доброго дня! — весело 
привіталася вона з сусідкою бабу-
сею Стефою, яка поливала квіти 
біля хати. 

— Доброго дня, сонечко, — 
відірвалася від своєї справи бабуся. 
— Як добре, що я тебе побачила. 
Сьогодні я саме дов’язала кофтинку 
для твоєї мами, думаю, їй сподо-
бається, — простягаючи Софійці 
невеличкий пакетик, сказала бабу-
ся. Софійка, розгорнувши пакунок, 
вийняла з нього кофтинку, яка зда-
лася їй справжнім чудом: тоненькі 
нитки були вив’язані чудернацьким 
візерунком, схожим на той, що ма-
лює взимку мороз на вікні. 

— Ви вмієте так в’язати? — 
здивовано вигукнула Софія. — Я 
ніколи ще не бачила такої краси. 

— Хочеш, я і тебе навчу! — за-

пропонувала бабуся. 
— Звичайно, — охоче погоди-

лася дівчинка…
Навчившись в’язати простою 

панчішною в’язкою, Софія весело 
попрощалася з бабусею, пообі-
цявши завтра прийти знову. Ляга-
ючи спати, Софія здивувалася, як 
несподівано цікаво минув перший 
день її канікул, і вона з радістю че-
кала ранку, щоб знову зустрітися 
зі своїми друзями.

Минав день за днем. Щоран-
ку вона бігла до тьоті Олі, де її вже 
чекало троє діток. Там вона, три-
маючи за ручку маленьку Улянку, 
вчила її ходити, а коли та втом-
лювалася, то возила її у возику, 
аж поки маленька не засинала. А 
потім із Максимком і Маринкою 
Софійка ліпила пасочки з піску, 
шила одяг для ляльок, будувала 
тунелі для машинок, словом, дуже 
весело проводила час...

Коли її маленькі друзі після 
обіду йшли спати, Софійка йшла 
в інший дім, де її чекали не мен-
ше. Одинокій бабусі Стефі друж-
ба із Софійкою приносила велику 
радість. Та й сама Софійка йшла 
до своєї сусідки не тільки для того, 
щоб навчитися в’язати. В домі 
бабусі Стефи вона почувала себе 
якось по-особливому затишно і 
добре. У її погляді, словах вона 
відчувала якусь особливу лагідну 
турботу, якої їй так не вистачало, 
адже в неї не було своєї бабусі. І 
ось одного разу, коли вони після 
уроку в’язання, як звичайно, пили 
чай із пиріжками, Софійка нес-
подівано запитала: 

— Бабусю, Стефо, я знаю, бу-
вають прийомні діти, прийомні 
батьки, а чи бувають прийомні ба-
бусі й прийомні внуки? 

— Ну, думаю, що бувають, — 
посміхнувшись, відповіла бабуся. 

— То будьте моєю прийомною 

бабусею. 
Бабуся відразу не знала, як 

і відповісти на таку несподівану 
пропозицію, вона ніжно дивилася 
на Софійку (дівчинка помітила в її 
очах сльози), а тоді підійшла до неї 
й ніжно-ніжно обняла й стала гла-
дити волосся. 

— Добре, — тихо відповіла 
старенька. 

З того часу бабуся Стефа ста-
ла для неї особливою людиною. 
Ось і настав останній день літа 
й канікул. Поснідавши, Софійка 
склала в кольоровий пакет пода-
рунок для Улянки — рожеву коф-
тинку, яку вона сама їй вив’язала. 
На першому дні народження цієї 
маленької дівчинки вона буде 
особливим гостем. А після обіду 
бабуся Стефа покаже їй, як дов’я-
зати пальчики на рукавичках.

…А завтра — в школу. «Як 
швидко й несподівано цікаво 
пройшло це літо!» — подумала 
Софійка, піднімаючи з землі пер-
ший жовтий березовий листочок, 
що лежав на її подвір’ї.

Марія ВЛАСЮК

Над сторінкою працювала
Ольга МІЦЕВСЬКА

ВЕСЕЛІ К-А-Н-І-К-У-Л-И 

«ТАЛАНТ» – ГРОШОВА 
ОДИНИЦЯ: 25 КГ СРІБЛА. 
НА СЬОГОДНІ — ЦЕ 60000 
ДОЛАРІВ. 5 ТАЛАНТІВ — 

300000 ДОЛАРІВ

Як прекрасно, рідний, бути Божим сином, 
Дарувати людям мудрості плоди. 

Розділить з голодним їжу і хлібину, 
Змученим від спраги принести води.

Взимку, ніби сонце, всім серця зігріти, 
Радістю світитись і в похмурий день; 
Ангелом до ближніх в хату прилетіти, 
Щоб розквітли душі від твоїх пісень.

Вмій підтримать того, хто з дороги збився 
І розвіять грізні хмари навкруги, 

Від руки твоєї хворий щоб зцілився 
Й друзями зробились люті вороги.

Поможи стать людям щирими, мов діти, 
Хто в житті зневіривсь, хай всміхнеться знов, — 

Щоб життя прекрасне почалось у світі, 
Скрізь запанували: спокій, мир, любов! 

Проснулась я і глянула в віконце,
А на устах усмішка розцвіла —
Ісус Христос мені дарує сонце

І цілу днину літнього тепла.

Його в своєму серці берегтиму,
Купатись в ньому буду досхочу.
За диво це Тобі, Господній Сину,

Великою любов’ю заплачу.

В. М. Герасим`юк

Сергій Рачинець

ОНУКОВІ
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Минулого тижня ми з 
сім’єю вирішили пове-
черяти в кафе. Мій ше-
стирічний син запитав, 
чи може він помолитися 
перед їжею. Коли ми схи-
лили голови в молитві, він 
сказав: 

– Боже, Ти дуже добрий. 
Ти великий. Дякую Тобі за цю 
їжу, і я б дякував Тобі ще біль-
ше, якби мама дозволила нам 
з`їсти морозиво на десерт. 
Амінь!

Разом із посмішками 
клієнтів, які сиділи поруч, я 
помітив, як одна жінка яскра-
во висловила невдоволення:

– Що відбувається з на-
шою країною сьогодні! Діти 
навіть не знають, як правиль-
но молитися. Випрошувати 

в Бога морозиво! Неподоб-
ство!

Почувши це, мій син за-
плакав і запитав:

– Тату, я зробив щось не-
правильне? Тепер Бог сер-
диться на мене?

Поки я заспокоював його 
й запевняв, що він усе зро-
бив правильно, і, звичайно, 
Бог на нього зовсім не сер-
диться, до нашого столика 
підійшов старший чоловік.

Від підморгнув моєму 
сину й сказав:

– Мені вдалося дізнатися, 
що Богу дуже сподобалася 
твоя молитва.

– Справді? – запитав син.
– Правду тобі кажу! – від-

повів той.
Потім, вказуючи на жінку, 

яка зробила зауваження, він 
голосно прошепотів:

– Жаль, що вона ніколи 
не просила в Бога морозива. 
Трішки морозива іноді дуже 
корисно для душі!

Звичайно, моя дружина 
дозволила дітям поласувати 
морозивом. Коли син отри-
мав свою порцію, він секунду 
подивився на нього, а потім 
зробив те, що я буду пам’я-
тати все життя. Він узяв мо-
розиво і, не кажучи ні слова, 
підійшов до жінки й поклав 
його перед нею. А потім із 
широкою посмішкою на об-
личчі сказав:

– Ось, це для вас! Моро-
зиво іноді корисне для душі. 
А моїй душі зараз і так добре.

Автор невідомий

Відповіді на кросворд розміщений у №6 (червень) 2018р.
По горизонталі: 3.Свиня. 6.Сівма. 7.Сорен. 8.Лахіш. 10.Падан. 14.Колода. 15.Огірок. 

18.Німра. 19.Агава. 20.Гомер. 22.Марот. 23.Кадеш.
По вертикалі: 1.Авана. 2.Онікс. 4.Сіван. 5.Неват. 9.Іссахар. 11.Ареопаг. 12.Блоха. 

13.Стовп. 16.Пітом. 17.Авдон. 21.Рахав. 22.Мілет.

1.Гадасса. 2.Син Адама. 3.Місто, у якому начальником синагоги був Состен. 4.Місто, у 
якому жив суддя Тола. 6.Місто, у яке плив Йона. 9.Місто на однойменному острові, де Пав-
ло й Варнава  звіщали «Слово Боже по синагогах юдейських» і «до послуг же мали й Івана». 
10.Місто на сході Йордану, куди прийшов Мефівошет. 11.Скільки років будував Соломон 
храм? 15.Вулиця, на якій у домі Юди жив Савл. 16.Начальник синагоги в Коринті. 18.Третій 
місяць єврейського календаря. 20.Міра сипучих речовин. 21.Сестра Лазаря.

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

3.Місто, де народилися Филимон і Онисим. 5.Титул римського імператора. 7.Плід Духа. 
8.Филистимський цар, у якого двічі переховувався Давид. 10.Перше місто Юди, де вкло-
нялися ідолам. 12.Місто, побудоване Ашшуром. 13.Мати Левія. 14.Дрібна монета. 17.Гра-
ниця між моавітянином і амореянином. 19.Острів, на якому був Павло. 20.Гора, з якої бла-
гословлявся Ізраїль. 22.Долина, у якій Ісус Навин наказав зупинитися сонцю й місяцеві. 
23.Диякон Єрусалимської церкви.

СЕМІНАРІЯ ПРАКТИЧНОГО 
БОГОСЛІВ’Я  

ПРОВОДИТЬ НАБІР
СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ

ЗА НАСТУПНИМИ
ПРОГРАМАМИ:

• «Бакалавр богослів’я та цер-
ковного служіння» - очна та 
заочна форми (3 або 4 роки 
відповідно)
• «Час для Ісуса» - 6 місяців, 
очна форма

• «Школа сімейного консультування» - 1 рік, заочно, 4 
однотижневі сесії
• «Школа церковного адміністрування» - 1 рік, заочно, 4 
однотижневі сесії
• Молодіжна Біблійна школа «Простір» - 30 липня – 5 
серпня 2018 р., вік 16-18 р.

Навчання в СПБ відповідає всім загальноприйнятим між-
народним стандартам богословської освіти, Семінарія є 
повним членом  Євроазіатської Акредитаційної Асоціації.
Прийом документів проводиться до 20 серпня.
Навчання розпочинається 10 вересня.

Адреса Семінарії: вул.. Сосновського, 65в,м. 
Коростень, Житомирська обл.., Україна, 11509

Тел. (096)7354065; (096)1046402;  
(050)0577184 

e-mail: korostenbc@i.ua  
Веб-сторінка: www.korosten-bc.org.ua
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