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

17 червня для євангельських хри-
стиян села Седлище Любешівського 
району стане пам’ятною датою — у 
цей день відбулася урочиста посвята 
нового дому молитви. Привітати вірую-
чих прибули односельці, представники 
місцевої влади, керівництво Українсь-
кої Церкви Християн Віри Євангельсь-
кої (УЦХВЄ) та Волинського об’єднання 
УЦХВЄ, друзі з багатьох євангельських 
церков Волині. 

У такі дні лунає багато привітань, поба-
жань, порад.  І кожне з них особливе, якщо 
лунає від щирого серця. Михайло Паночко, 
старший єпископ УЦХВЄ, порадив завжди 
та за всяких обставин робити три впевнені 
кроки: перший — вірити, другий — бути на-
полегливими, третій — бути вдячними за 
все Господу й тим, хто біля нас, бо це шлях 
до повного щастя.

Михайло Близнюк, єпископ  Волинсь-
кого об’єднання УЦХВЄ, застеріг седли-
щан, щоб ті ніколи не забували, що не від 
людей залежить благополуччя, і цей новий 
дім молитви — подарунок для них від Бога.

Петро Рибак, заступник голови ВОУ-
ЦХВЄ по Луцькому регіоні, у своєму віталь-

ному слові зауважив, що лише тоді, коли 
пам’ятаємо минуле, можемо чекати хоро-
шого благословенного майбутнього. 

Євген Мельничук, пресвітер Церк-
ви Христа-Спасителя м. Луцька та від-

повідальний за будівництво у ВОХВЄ, 
закликав християн бути завжди з відкри-
тими духовними очима. Він нагадав про 
Олексія Домальчука, який хоч і втратив зір, 
але, повіривши в живе євангельське сло-

во, приніс його не тільки в Седлище, а й у 
навколишні села. Незрячий заклав початок 
духовного прозріння.

Зі словами вітання та вдячності за спі-
впрацю до новосельців звернулися й кер-
маничі села, району та депутати округу. 
Ірина Констанкевич, народний депутат, 
попросила церкву молитися за себе осо-
бисто та за все державне керівництво, щоб 
Бог дав мудрості представникам влади, 
терпіння та скеровував їх у праці на добро 
українському народу.

Узявши початок у 1920 році, церква у 
Седлищах пройшла через різні труднощі. 
На сьогодні вона налічує понад чотирьох 
сотень членів (для села, у якому трохи біль-
ше за 1200 мешканців — це немало). Має 
багато прикладів Божого благословення, 
цілий список мужів віри, які були достойни-
ми наставниками для молодих. Серед них 
згаданий Олексій Домальчук, Іван Король-
чук, Федір Артищук, Максим Чмух та інші. 

Новозбудований дім молитви вже 
третій з початку заснування місцевої єван-
гельської церкви. Перший був збудований 
у 1926 році, а другий — у 1991-му. 

Інна МЕЛЬНИК

ПОСВЯЧЕННЯ ДОМУ МОЛИТВИ В с.СЕДЛИЩЕ

УКРАЇНСЬКІ 
МІСІОНЕРИ
В ПОЛЬЩІ

ЗАЛІЗНИЧНА 
РЕЙКА

ДУХ СВЯТИЙ 
ЗАВЖДИ ПОРУЧ!

Дякую Богу, що можу 
бути учасником чогось 
нового та грандіозного! 

Був день, коли бригада 
залізничників вмонтувала 
рейку в прекрасному місці, 
призначеному саме для неї.

Дух Святий завжди буде 
поруч зі Своєю
Церквою. Він її проведе і 
дасть силу встояти...

стор.4 стор.7 стор.12

життя церкви

новини

За свідченням багатьох 
учасників цьогорічна Націо-
нальна молитва за Україну, що 
відбулася 8 червня у Київсько-
му палаці спорту, мала особ-
ливу молитовну атмосферу. 
Тисячі християн разом  схиля-
ли голови і серця перед Богом. 

Слово до молитви мали глави 
та старші служителі церков 
різних конфесій і деномінацій, 
які озвучили понад двадцять 
надзвичайно актуальних для 
нашої  країни потреб.  

Старший єпископ УЦХВЄ 
Михайло Паночко  мав слово до 

молитви за зцілення сердець 
людей, які втратили близьких 
під час військових дій. Він гово-
рив  про поранені горем серця: 
«Є рани фізичні, а є душевні… 
Душевні рани довго не гояться, 
їм потрібні особливі ліки, осо-
бливий бальзам. Бог дав його 
усім людям в Ісусі Христі, у Його 
ранах. І блаженний народ, який 
шукає зцілення там», — підкрес-
лив старший єпископ. Михайло 
Степанович закликав присутніх 
до молитви за вдовиць, матерів 
і дітей.

Перший заступник старшо-
го єпископа Анатолій Козачок 
повів присутніх у молитві за 
втілення  духовності, моралі та 
християнських цінностей у всіх 
сферах суспільства. «Будь-яка 
духовність починається з пока-

яння, бо покаяння — це віднов-
лення взаємин з Богом. Духов-
на людина та, яка визнає Бога 
як свого Творця, цінує Божі по-
стулати як свої власні, виконує 
їх у своєму житті», — підкрес-
лив Анатолій Миколайович.

Також за потреби молилися 
представники РКЦУ, ПЦУ, УГКЦ, 
численних євангельських цер-
ков та месіанські євреї.

Звертаючись до присутніх, 
ініціатор і натхненник Національ-
ної молитви за Україну, відомий 
британський проповідник Девід 
Гордон Хасавей поділився своїм 
свідченням: «47 років тому мене 
арештував за розповсюдження 
християнської літератури один 
українець з Ужгорода і кинув до 
в’язниці. Після цього сталося 
дві речі: одна з них — я полюбив 

український народ, інша — Бог 
дав мені нове бачення. Через 
три дні після суду, на якому мені 
дали 10 років ув’язнення, Бог 
відкрив, що я вийду звідти, буду 
прославляти Його ім’я перед 10 
тисячами людей. Що незабаром 
і відбулося».

Девіда Хасавея називають 
великим другом України, він ча-
сто буває в нашій країні із Вели-
ким Дорученням, яке отримав 
від Господа. За його словами, 
Україна — це єдина країна у світі 
де об’єдналася така кількість 
християнських деномінацій та 
конфесій у спільній молитві. «Ми 
у Великій Британії дуже любимо 
Україну», — наголосив він, та по-
просив присутніх помолитися за 
англійців та свою рідну країну.

http://chve.org.ua

НАЦІОНАЛЬНА МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
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26 травня в церкві с. Підгайці Луцького району відбулося рукопокладення на диякон-
ське служіння Жигалюка Миколи Олександровича. Рукопокладення звершили єпископи 
Близнюк М. І., Веремчук С. В., заступник єпископа Рибак П. А., пресвітери Сад В. І., Оніщук 
П. Ф. 

26 травня  в церкві «Віфанія» м. Луцька  відбулося рукопокладення на дияконське 
служіння Величка Олександра Васильовича. Рукопокладення звершили єпископи Близ-
нюк М. І., Веремчук С. В., заступник єпископа Рибак П. А., пресвітери Синюк М. Ф., Ковердюк 
О. Я.

09 червня  в церкві с. Хопнів Ківерцівського району відбулося рукопокладення на пресві-
терське служіння  Міщука Михайла Володимировича та на дияконське  – Поліщука Петра 
Васильовича.  Рукопокладення звершили заступники єпископа Паламарчук В. І. та Рибак П. 
А., пресвітер Оніщук В. Ф.

17 червня  в церк-
ві с. Замости Турійсь-
кого району відбулося 
рукопокладення на дия-
конське служіння   Сід-
ловського Олексія 
Петровича.  Рукопокла-
дення звершили заступ-
ник єпископа Паламар-
чук В. І., член обласної 
пресвітерської ради 
Лаць П. І., пресвітери 
Люлька П. І. та Сідловсь-
кий П. О.

11 травня молоді 
люди із західних обла-
стей України, а саме — 
Львівської, Закарпатсь-
кої та Волинської, стали 
учасниками конференції, 
що відбулася в євангель-
ській Церкві Христа-Спа-
сителя, у Луцьку. Кон-
ференція зібрала велику 
кількість християнської 
молоді (біля двох тисяч 
осіб). На ній було пору-
шено важливі питання. 
Серед наболілих питань 
було й те, що стало те-
мою форуму: виклики 
останнього часу.

Конференцію розпочали 
представники кожного об-
ласного молодіжного об’єд-
нання, а також Іван Білик — 
керівник молодіжного руху 
УЦХВЄ — вітанням учасників 
форуму. Зокрема Іван Білик 
закликав славити Господнє 
ім’я за всякого часу, не бути 
пасивними, бо ж «пасивною 
стає перенасичена люди-
на», а також розповів про 
напрямки роботи Руху, та за-
просив молодь долучитися 
до цих проектів.

Не обминули своєю ува-
гою молодь і голова Волин-
ського об’єднання УЦХВЄ 
єпископ Михайло Близнюк 

та його заступник Василь 
Паламарчук. Михайло Івано-
вич закликав молодь слова-
ми апостола Петра: «Отож, 
відкладіть усяку злобу, і вся-
кий підступ, і лицемірство, 
і заздрість, і всякі обмови, 
і, немов новонароджені не-
мовлята, жадайте щирого 
духовного молока, щоб ним 
вирости вам на спасіння, 
якщо ви спробували, що до-
брий Господь…» А ще зау-
важив, що радість спасіння 
приходить лише тоді, коли 
ти справді спасенний, і її 
не потрібно рекламувати в 
церкві, на роботі, вдома. 
Люди відразу її побачать. Ва-
силь Паламарчук у своєму 
зверненні закликав молодих 
людей серед сучасного ма-
теріалізму бути не глухими, 
а чути настанови батьків, бо 
«коли ми, слухаючи сьогодні, 
почуємо в сорок — можемо 
запізнитися, і то назавжди».

Навчав присутніх служи-
тель-місіонер Павло Федо-
рук. Він у своєму семінарі 
«Виклики останнього часу» 
порушив актуальні питання, 
що стали болючими місцями 
на тілі сучасного християн-
ського суспільства. І болять 
ці гнійники, на жаль, не лише 
людям, що поза церквою, 
але і її членам, не лише мо-

лодим, але й багатьом зрі-
лим мужам.

Коли ми говоримо про 
мутації, то в нашій уяві мо-
жуть поставати тварини з 
двома головами замість од-
нієї, з незвичайними фор-
мами частин тіла замість 
потрібних… Одним словом, 
мутація — збій, що не впи-
сується в ніякі рамки. А от, 
за словами Павла Федорука, 
виклики, які ставить нам час 
сьогодні, також мутують. До 
прикладу, якщо нашим діду-
сям та бабусям, щоб нахапа-
тися деяких грішків, потрібно 
було вийти з хати й сходити 
хоча б до клубу, то молодим 
людям сьогодні можна, не 
виходячи з хати, потонути в 
болоті, зайшовши на певні 
сайти та встановивши певні 
функції на наших гаджетах. А 
тоді: прощай і час, і совість, 
і здоровий глузд… Інтернет, 
багатство, суєта — не єдині 
явища, що вимагають від нас 
дуже радикальних дій.

Первородство та Божий 
задум щодо нашої долі мо-
жуть стати для нас не тіль-
ки благословенням, але й 
викликом. Це можна про-
стежити на долях відомих 
біблійних героїв, таких, як 
Ісав, Давид, Даниїл та ін. 
Доповідач порушив питання 
природи викликів та реак-
ції на них, наголосивши, що 
сила не в знанні параме-
трів ворога (маючи на увазі 
виклики), а в стосунках із 
Богом. Тому що справжній 
виклик, як перемога або по-
разка, завжди відбувається 
у глибшому вимірі, ніж нам 
здається. Можна додати, що 
й задовго до результату, бо ж 
перемога чи поразка — це ві-
дображення наших стосунків 
з Богом не лише сьогодні, а 
вчора й третього дня.

За днів Ілія спочатку 
відійшла слава, а згодом 

було забрано ковчега. Ста-
рий священик переживав за 
святиню Ізраїля, а потрібно 
було думати за його чистоту 
й Божу славу, яка відійшла 
від нього, коли тільки народ 
перестав шанувати Бога 
(1Сам.4).

«Диявол маскується, — 
наголошує спікер, — і в де-
яких моментах ти не бачиш 
небезпеки та необхідності 
оголосити війну. Тому будьте 
пильні й стережіться!» Адже 
після торкання до мертвечи-
ни Самсон певний час успіш-
но служить і навіть кидає 
виклик ворогам, відпочива-
ючи на колінах Даліли. Але 
проходить час і…великий 
вояка, що завжди був спере-
ду, став видовищем-потіхою 
в домі розваг своїх ворогів. 
Сьогодні жінка-звідниця іс-
нує також, ще й у «модифіко-
ваному» вигляді — «це те, що 
присипляє нас і добирається 
до самого серця, до само-
го сокровенного в нашому 
єстві».

«Гріх має природу свині, 
— підкреслив Павло Фе-
дорук. — Навіть якщо вона 
тільки скраєчку, біля порога 
— споганить запахом всю 
хату. Соцмережі — гарне 
вгодоване порося сьогоден-
ня і є викликом нашого часу: 

невинні речі споганюють і за-
напащають помаленьку всю 
хату (серце)».

Диявол воює всілякими 
методами за час нашої мо-
литви, адже і йому відома 
древня, дієва істина: багато 
молитви — багато сили, мало 
молитви — мало сили. А тому 
якщо спокуснику вдається 
забрати час нашої молитви 
— він своєї цілі досягнув. Су-
дити один одного не будемо, 
але кожен із нас добре знає, 
де, скільки й кому чи чому він 
молиться. «Отож, уважайте, 
щоб поводитися обережно, 
не як немудрі, але як мудрі, 
використовуючи час, дні бо 
лукаві!» (Еф.5:15-16) — пи-
сав у листі до церкви в Ефесі 
апостол Павло. А Сковоро-
да, відомий християнський 
філософ казав: «З усіх утрат 
втрата часу найтяжча». 

Зважаючи на Євангелію 
та поради мудрих людей, ро-
зумно використовуймо час, 
можливості та взагалі жит-
тя. Адже, каже Павло Федо-
рук: «Усі виклики останнього 
часу — лише модернізована 
версія старих, як світ, ди-
явольських спокус, і, щоб 
мати силу боротися з ними, 
потрібно мати силу вічної 
Євангелії!»

Інна МЕЛЬНИК

з ї̀зд молоді

ВИКЛИКИ ОСТАННЬОГО ЧАСУ

новини церков хвє волинімоліться за недосягнуті

Країна:  Австралія
Народ: тайці
Населення: 37000
Кількість у світі: 19920000
Мова: тайська
Релігія: буддизм
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: повністю

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

Псалом 96:3

ТАЙЦІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АВСТРАЛІЇ
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ПРАВИЛО 1. НЕ ВТРАЧАЙ НАДІЮ, 
ВОНА ПЕРЕМАГАЄ СМЕРТЬ.

Раніше я хвилювався, що в мене ніко-
ли не буде дружини, що я ніколи-ніколи 
в житті не зможу мати дітей. Але тепер 
у мене є дружина Канае і двоє чудових 
синів. Старший, Кійоші, вже вищий за 
мене. А згодом до нашої сім’ї додалося 
двоє донечок відразу. Слава Господу!

Раніше я переживав, що ніколи не 
зможу тримати за руку свою дружину, 
що не зможу обійняти своїх дітей, коли 
їм буде погано. Але тепер Кійоші обій-
має мене. Він каже «дай п’ять» і плескає 
мене по плечу. Тепер я розумію, що не 
важливо, чи можу я тримати за руку Ка-
нае, головне, щоб я завжди тримав її 
серце.

ПРАВИЛО 2. НЕ ВИХОДИТЬ — 
СПРОБУЙ ЗНОВУ. РОБИ ВСЕ, ЩО 

МОЖЕШ.
Одного разу я займався серфін-

гом на Гавайях. Усі на пляжі дивилися 
— людина без рук, без ніг хоче ката-
тися! Я лежав на дошці, й люди мене 
штовхали на хвилю. Друзі поклали купу 
рушників на дошку, щоб я міг на них 
опертися й піднятися. Разів із п’ятнад-
цять я пробував встати. І в мене нічого 
не виходило.

Але батьки вчили мене: коли щось не 
вийшло, спробуй знову. Якщо щось не 
виходить, це не означає, що ти невдаха. 
Якщо люди бачать твою невдачу, не при-
нижуй себе. Нічого страшного, якщо ти 
щось не можеш зробити. Нічого страш-
ного, що ти не володієш всім. Але ти мо-
жеш до цього прагнути.

І я пробував знову й знову стати на 
дошку. І коли я нарешті став, то подумав: 
«О Боже, що ж мені тепер робити?!»

ПРАВИЛО 3. НЕ ОБМЕЖУЙ
СВОЮ РАДІСТЬ.

Багато людей не радіють життю 
просто тому, що вони його обмежують. 
Ви, напевно, бачили ролик на YouTube, 
як я люблю жартувати в літаках. Іноді 
прошу покласти мене на полицю для 
ручної поклажі. А якось я взяв костюм 
пілота у свого друга, він працює в ко-
мерційній авіакомпанії, і зустрічав у 
цьому костюмі пасажирів. Треба було 
бачити їхні обличчя!

Пам’ятайте, іноді обставини вказу-
ють вам на те, що у вас є, але те, що у 
вас є, не повинно визначати радість усе-
редині вас. Не дозволяйте думці людей 
або якимсь подіям принижувати вас.

ПРАВИЛО 4. НЕ БІЙСЯ
ВАЖКОЇ ПРАЦІ.

Мені кажуть: «Тобі добре, ти з Ав-
стралії». Але й там не все вимощено зо-
лотом. Коли мої батьки переїхали туди 
з Югославії, у них був тільки одяг. Тільки 
те, що було на них. Вони працювали ста-
ранно. І мені завжди радили так робити.

Мені не дозволяли бути «поганим» 
хлопчиком. Мені не давали грошей на 
іграшки. Мені доводилося їх заробля-
ти. Я пилососив будинок за два долари 
на тиждень. І далі мав право вирішува-
ти, що робити з цими грошима — купу-
вати іграшки або віддавати бідним.

ПРАВИЛО 5. БУДЬ ВДЯЧНИЙ
ЗА ТЕ, ЩО В ТЕБЕ Є.

Бути вдячним своїй сім’ї  — це тіль-
ки початок. Я, наприклад, дуже вдячний 
своїй «нозі». Те, що в мене немає рук і 
ніг,  — не означає, що я можу впадати в 
зневіру. Завдяки своїй маленькій нозі я 
можу плавати, я займався дайвінгом. Я 
навіть стрибав із парашутом.

Так, коли я ходив у школу й мене всі 
дражнили, було дуже важко бути вдяч-
ним. Але потім я зрозумів, що у всіх є 
проблеми. І, можливо, батько-алкоголік 
— це страшніше, ніж не мати рук і ніг. Ми 
повинні дякувати за те, що в нас є, і мо-
литися за тих, хто цього не має.

ПРАВИЛО 6. УДАРЯЙ М’ЯЧ,
ПОКИ ВІН НЕ ВДАРИВ ТЕБЕ.

Якось я грав зі своїм другом у фут-
бол. Він попередив мене, що буде зараз 
вдаряти по м’ячу, щоб я встиг приготу-
ватися. І ось я бачу, що м’яч летить на 
мене. І я не знаю, як відбити його. Я хочу 
вдарити м’яч, поки він не вдарив мене. 
Думаю: головою, але для голови занад-
то низько. Штовхнути? Але я не дістану. 
І тоді я стрибаю, відбиваю м’яч і сильно 
пошкоджую свою ногу. Три тижні не можу 
рухатися. І коли я лежав на ліжку, дивив-
ся в стелю, то тоді вперше подумав: «Так 
ось як почувають себе інваліди».

ПРАВИЛО 7. ІДИ ДО МЕТИ.
Було двоє людей, які надихнули мене 

на виступи. Перший  — Філіп, він не міг 
ходити й говорити. У нього був осте-
омієліт (це коли певні частини тіла від-
ключаються). Йому було 25 років, коли 
ми зустрілися. Він робив вебсайт і на-
магався надихнути людей, повернути їм 
віру в життя.

А друга людина  — прибиральник у 
школі. Він сказав: «Ти будеш оратором і 

розкажеш людям свою історію». Я хочу, 
щоб ви знали: це був літній чоловік, і я 
поважав його. Але в мене й у думках не 
було стати оратором. Я збирався бути 
бухгалтером. Але він кожен день протя-
гом трьох місяців говорив мені це.

Зрештою, я погодився виступити. Тоді 
зрозумів, що можу теж надихати людей. 
Не важливо, хто ти, чи можеш ти ходити 
або говорити  — у твоєму житті є мета.

ПРАВИЛО 8. НЕ ВКЛАДАЙ ЩАСТЯ 
В ТИМЧАСОВІ РЕЧІ, ІНАКШЕ ВОНО 

БУДЕ ТИМЧАСОВИМ.
Батько казав: «Ти повинен працюва-

ти. Але старайся, щоб і люди працювали 
на тебе. Тобі доведеться платити їм за 
те, щоб вони за тебе робили те, чого ти 
не можеш. У тебе є відповідальність за 
самого себе».

І я відчуваю цю відповідальність. Я 
повноцінний, я знаю свою мету. У мене є 
світ, сила й істина. Мені не потрібні гро-
ші, влада, наркотики, алкоголь і порно-
графія, щоб відчувати себе щасливим. 
Це тимчасові речі, і щастя від них не 
може бути довгим.

ПРАВИЛО 9. ПРИЙМАЙ СЕБЕ
ТАКИМ, ЯКИЙ ТИ Є.

Дівчата, вам не потрібна нова пара 
взуття, щоб бути щасливими. Вам не 
потрібен хлопець, щоб бути щасливи-
ми. Шукайте чоловіка, який буде вас 
любити і, коли почнуться труднощі, не 
покине.

Хлопці думають, що іноді потрібно 
матюкатися, щоб бути крутим. Або на-
качати великі біцепси. Зрозумійте, біль 
і незадоволення, які ви відчуваєте, вам 
дав диявол. Але навіть із ваших оскол-
ків Бог може зробити щось прекрасне. 
Оновне  — прийміть себе, зрозумійте, 
хто ви є і чого ви хочете.

ПРАВИЛО 10. МРІЙ — І МРІЇ
СТАНУТЬ РЕАЛЬНІСТЮ.

Якщо ми не віримо в щось, це не 
означає, що цього не існує. Але якщо 
ми ніколи не думаємо про щось, то ми 
цього не шукаємо. Якщо не шукаємо, 
то й не знайдемо. Не знайдемо, зна-
чить  — ніколи не отримаємо. Все про-
сто.

Мрії стають реальністю, чудеса 
стають реальністю. Я не кажу, що все 
просто. Я, наприклад, ніколи не стану 
футболістом. Але я можу бути щасли-
вою людиною. Щастя було прописано 
в моєму майбутньому. Я в це вірю.

ПРАВИЛО 11. ЗОСЕРЕДЬТЕСЯ НА 
ТОМУ, ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ.

Я питав у дев’ятирічних дітей: «Ви ко-
ли-небудь мали стрес?» І вони казали, 
що так: тяжка домашня робота, пога-
ний учитель. Я питав у 13-річних. Вони 
казали, що їх все дратує  — друзі, бать-
ки, їхнє власне мінливе тіло. У 17 років 
мені казали, що відчувають стрес через 
закінчення школи. «Якщо я вступлю до 
вишу — все буде добре», — казали вони. 
Але нічого не змінювалося. Потім вони 
будуть казати: «Якби я тільки знайшов 
роботу ...» А на роботі їх буде дратувати 
начальник. Всі незаміжні й неодружені 
думають, що вони нещасливі, тому що 
не мають чоловіка або дружини. «Коли 
я знайду собі чоловіка  — все буде пре-
красно!» Ні-і-і! Якщо ви нещасливі без 
чоловіка, то і з ним будете нещасливі. 
Зосередьтеся на тому, що у вас вже є. 
На тому, що ви можете робити вже за-
раз. Не чекайте чоловіка, роботу, кінця 
іспитів, щоб робити те, що допомагає 
вам бути щасливим!

ПРАВИЛО 12. РОБІТЬ ХОРОШИЙ 
ВИБІР, ВІН ДАЄ ХОРОШІ ПЛОДИ.

Рішення, які я приймав раніше, мене 
позбавляли сили. Я думав: «У тебе не-
має рук і ніг, ніхто, крім твоїх батьків, не 
любить тебе, ти тягар для всіх, не буде 
роботи, дружини, мети».

Але повірте: у Бога є план щодо вас. 
Якщо в Нього є план щодо безрукого й 
безногого Ніка Вуйчича, то, будьте впев-
нені, він є і щодо вас.

Якщо ви самі не отримали дива, 
станьте дивом для когось іншого. Адже, 
зрештою, час і любов  — це дві основні 
валюти. Кожен день відповідайте собі на 
питання: хто ви і чого хочете? Робіть, що 
можете. Пам’ятайте про бідних. Моліть-
ся. Надихайте.

Нік ВУЙЧИЧ

12 ПРАВИЛ ЖИТТЯ ВІД НІКА ВУЙЧИЧА
життя з Богом

Українська громадська ор-
ганізація Truth Hounds опри-
люднила звіт з інформацією 
про майже півсотні порушень 
міжнародного гуманітарно-
го права для Міжнародного 
кримінального суду. Документ 

містить докази злочинів проти 
віруючих різних релігій і де-
номінацій на територіях До-
нецької та Луганської областей, 
непідконтрольних владі Украї-
ни, а також в Криму. В Україні 
презентація звіту відбулася 25 

червня 2019 в українському 
кризовому медіа-центрі в м. 
Київ.

«На Донбасі і в Криму до вій-
ськового конфлікту було релігійне 
різноманіття. Там жили віруючі чис-
ленних православних, католиць-
ких і протестантських деномінацій, 
багато мусульман, антитринітарії, 
крішнаїти, буддисти. Зараз чле-
ни релігій і конфесій, відмінних від 
Православної церкви Московсько-
го патріархату зазнають регулярних 
утисків з боку окупаційної влади, — 
заявив керівник проекту і докумен-
татор Truth Hounds Олександр Пе-
репелов. — Наші польові команди 
документували ці військові злочини 
безпосередньо в Криму і в сірій зоні 
Донецької і Луганської областей. 

Частина даних отримали з відкри-
тих джерел».

Як відзначили в організації, 
частина злочинів проти віруючих 
прикривається кампаніями проти 
екстремізму, частина є результа-
том потурання влади, а частина 
маскується прийняттям спеціаль-
них дискримінаційних законів. Всі 
вони є порушенням ст.9 Європей-
ської конвенції про права людини 
і ст.18 Загальної декларації прав 
людини, які гарантують кожному 
право вільно вибирати, яку релігію 
сповідувати.

«У злочинах проти віруючих 
присутній дискримінаційний аспект. 
Проаналізувавши зібрані за 5 років 
докази, ми бачимо, що проти віру-
ючих застосовують фізичний та мо-

ральний тиск, церква Московсько-
го патріархату має привілейований 
статус на окупованих територіях, 
релігійні організації мусять пере-
реєструватися і підпорядкуватися 
окупаційній владі ДНР, ЛНР і Криму, 
— підкреслив експерт з міжнарод-
ного права Truth Hounds Дмитро 
Коваль. — При цьому, як і заплано-
вано, дуже часто такі організації не 
проходять етапу «експертної філь-
трації», яка визначає, кому можна 
продовжувати діяльність, а кому ні».

Звіт, який в найближчі дні буде 
передано до офісу Прокурора Між-
народного кримінального суду, ста-
не основою для майбутніх розсліду-
вань міжнародних злочинів.

www.invictory.org

переслідувана церква

ОПРИЛЮДНИЛИ ДОКАЗИ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ ВІРУЮЧИХ
НА СХОДІ УКРАЇНИ І В КРИМУ
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25-28.06.2019р. у м. 
Києві проходили  місіо-
нерські консультації. Пред-

ставники понад десяти 
країн прибули до Києва, 
щоб разом пороздумува-

ти, проаналізувати, мо-
литовно закріпити плани 
місіонерської діяльності у 
регіоні. Зустріч проходила 
у Міжнародній теологічній 
семінарії м. Києва. З про-
повіддю «Пожива Христа» 
до присутніх звернувся 
старший єпископ УЦХВЄ 
Михайло Паночко. Він під-
креслив: «Нехай, як непе-
реборне бажання щодня 
приймати поживу, таким 
стане і  бажання щодня 
поширювати Євангелію 
Царства, виконуючи волю 
Божу. Адже саме це було 
духовною їжею Господа 

нашого Ісуса Христа. Не-
хай це буде нормою жит-
тя і як хліб щоденний для 
кожного християнина».

У часники наради аналізу-
вали місіонерську ситуацію у 
своїх країнах, ділилися досві-
дом відкриття нових церков 
у регіоні. Служителі з Швеції 
ділилися досвідом відкрит-
тя нових церков з допомо-
гою медіа-ресурсів. Учасни-
ки наради  обговорили коло 
проблем, що стосується 
місіонального бачення п’я-
тидесятницьких церков. Зо-
крема, сестра Іліана з Румунії 
підкреслила, що тільки 14% 

церков у Румунії активні у 
сфері пожертвувань для місіо-
нерського служіння. Це сто-
сується  майже всіх  церков на 
пострадянському просторі.

Єпископ Микола Синюк, 
звертаючись до присутніх, зау-
важив у проповіді: «…ми може-
мо планувати, консультуватися, 
збирати кошти на проекти, але 
ловцями людей для Царства 
Божого нас може зробити Ісус. 
Дуже важко ловити людей для 
Христа у світі, проте ще важче 
стає ловити людей у церкві Хри-
стовій, які хотіли б стати ловця-
ми нових душ для Спасителя…»

Микола СИНЮК

Як я писав у поперед-
ньому листі, ми відчули, 
що це від Бога, щоб пере-
дати служіння й усі справи 
у Волгограді й переїхати 
жити в м. Дубай і будувати 
нову церкву.

Отже, переконавшись у 
правильності рішення, я пе-
редав служіння. Узявши з со-
бою найнеобхідніші речі, ми 
з Аліною прилетіли в Дубай. 

Наш син Давид на якийсь час 
залишився в Росії, оскільки він 
продовжує навчання в біблій-
ному центрі. Наша дочка Юлія 
та зять Рувим змогли тільки 
на кілька місяців прилетіти до 
нас, щоб організувати музич-
не служіння, з чим вони пре-
красно впоралися.

Звичайно, тут для нас ба-
гато викликів: мова, культу-
ра, релігія, клімат, витрати 

на проживання та ін. Обста-
вини служіння не порівняти з 
тими, через які ми проходили 
раніше. Але буквально кож-
ного дня бачимо Божу любов 
і турботу, захист, вірність і 
благословення у всіх питан-
нях і сферах життя. Господь 
допомагає у всьому, це дуже 
надихає. Ми просто щасливі 
перебувати в Його волі й по-
кликанні!

Почалася церква з гру-
пи віруючих, близько деся-
ти осіб. Ми стали регулярно 
збиратися як російськомовна 
євангельська церква, і згодом 
через знайомство і стосунки 
прийшли нові люди, не тіль-
ки слов’яни, а й африканці, 
сирійці, єгиптяни, індійці, єв-
ропейці. Тому служіння в разі 
потреби переводимо на араб-

ську та англійську мови через 
навушники. Збираємося в не-
великому залі на 27 поверсі, 
у якому може поміститися до 
120 чоловік. За цей невели-
кий період ми провели біблій-
ні курси «Основи віри», а 
також семінар про дари Свя-
того Духа, мали перше водне 
хрещення для 7 осіб. Час від 
часу для того, щоб ближче по-
знайомитися й поспілкувати-
ся, ми всі разом виїжджаємо 
на пікнік в пустелю або в парк. 
Тут уже почався період силь-
ної спеки, тому багато людей 
відлітають на цей час в інші 
країни.

Слава Богу, я отримав візу 
резидента на 2 роки, і це було 
не просто. Ще потрібно зро-
бити візу для Аліни. Незважа-
ючи на те, що в мене є водій-

ське посвідчення і стаж 20 
років, я змушений навчатися в 
автошколі, щоб отримати міс-
цеве водійське посвідчення. 
Чудо полягає в тому, що, не 
знаючи мови, я все ж пройшов 
навчання і вчора склав теоре-
тичний іспит на відмінно. Ще 
мають бути практичні заняття 
та інші іспити, і я, як і раніше, 
роблю що можу, сподіваючись 
на Божу допомогу.

17-18 липня плануємо бути 
в Україні, щоб взяти участь 
у конференції місії «Голос 
Надії». З великим нетерпін-
ням чекаємо цього часу. Хочу 
подякувати вам за молитви й 
фінансову підтримку. Спасибі 
вам велике, і нехай Господь 
рясно благословить вас!

Борис САФАНЮК
ОАЕ

МІСІОНЕРСЬКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
КРАЇН ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

місія

НОВА ЦЕРКВА В м.ДУБАЙ

Радий вам написати, 
що ми вже отримали до-
звіл на проживання в Поль-
щі на 3 роки (правда, моя 
карта побиту прив’язана 
до моєї родини, а дружина 
отримала карту без права 
на працевлаштування, але 
це краще, ніж взагалі ні-
чого). Вирішуємо питання 
щодо документів дітей та 
зміни польського статусу 
дружини. Поки що дружина 
з дітьми перебуває в Пілі, а 
я шукаю у Варшаві для нас 
житло.

Я виконую служіння в цен-
тральній церкві Варшави, а 
також відповідаю як пастор за 
церкву в Лодзі, яка налічує до 
50 чоловік, але дуже швидко 
росте...

Брати хочуть поставити 
мене пастором-місіонером, 
відповідальним за утворення 
нових церков у Польщі. Тепер 
дуже багато українців прожи-

ває тут, багато з них ходять 
до польських громад, але хо-
чуть мати свої церкви. Тому 
моя праця полягає в тому, 
щоб приїхати до міста, зібра-
ти наших «розпорошених» 
віруючих, створити церкву й 
піклуватися про неї, зрощуючи 
служителів.

Ми щонеділі зранку відві-
дуємо Лодзь. Там уже є від-
повідальний за служіння і 
помічники. Ще трохи — і бу-
демо починати служіння в Ще-
цині (там є наші віруючі, але 
немає служителів), далі — у 
містах Торунь, Бидгощ, Зеле-
на Гура і Лєшно (це мій регіон). 
Також з молоддю хочемо під-
тримати церкву в Любліні. Там 
служителю досить нелегко — 
праця та документи забирають 
дуже багато часу. Плануємо 
створити декілька молодіжних 
команд, які зможуть працюва-
ти в інших містах, щоб охопити 
всю країну. Слава Богу, є охочі!

На кінець червня заплано-
вана зустріч усіх українських 
пасторів та відповідальних за 
церкви, щоб ближче познайо-
митися та започаткувати бра-
терство.

Дякую Богу, що можу бути 
учасником чогось нового та 
грандіозного! Щодня прово-
димо різні зустрічі, домашні 
групи, біблійне навчання, мо-
лодіжні спілкування. З осені 
будемо відкривати біблійний 
інститут. А кожної суботи про-
повідуємо й співаємо в міс-
цях, де живуть українці, та на 
центральній площі Старого 
міста, де багато туристів. Ба-
чимо славу Божу — як люди 
спасаються (уже декілька лю-
дей готуються до водного хре-
щення), отримують зцілення... 
Стали приходити до церкви 
й поляки, тому будемо про-
повідувати з перекладачем. 
Проводитимемо молодіжний 
християнський табір та конфе-

ренцію для вчителів недільних 
шкіл. Маємо реалізувати ще 
багато задумів, щоб поширю-
валося Боже Царство!

Просимо, щоб церкви мо-
лилися за нас, ми цього дуже 
потребуємо. Адже в нас тіль-
ки-но все зароджується, це 
інша країна з іншою менталь-
ністю та законами. У нас не 
вистачає служителів, багато 
хто дуже довго чекає на до-
кументи, інші — багато пра-
цюють і не завжди мають час 
для служіння (на жаль, тут 
по-іншому не буває, а церкви 
поки що не в змозі утриму-
вати служителів). Моліться, 
щоб Бог беріг церкви від тих, 
хто шукає свого та розділяє 
громади, бо й таких немало 
приїжджає. Тут у церквах до-
сить цікава ситуація — разом 
збираються представники 
українських харизматичних і 
консервативних общин, п’я-
тидесятники та баптисти... 

Буває нелегко, але Господь 
дарує Свою благодать.

Роботи дуже багато. 
Надію покладаємо тільки на 
Бога! Ще раз і ще раз дякує-
мо Богові за співпрацю. Не-
хай Бог благословить вас у 
всьому.

Руслан ВОЗНЮК
Польща 

місіонерська пошта

УКРАЇНСЬКІ МІСІОНЕРИ В ПОЛЬЩІ
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Настала пора, коли 
каштани й бузок уже 
відцвіли, духмяні півонії 
саме в цвітінні, п’янкий 
жасмин  набирає сили в 
землі й за день-два від-
дасть увесь свій аромат 
повітрю та перехожим. І 
липа — пуп’янки її суцвіть  
готові вистрелити в най-
ближчий тиждень. Тоді 
захочеться вечорами й 
ранками, загалом — увесь 
день ходити по липових 
алеях, садах і парках, де 
в повітрі застиг медовий 
запах.

У такі вечори, теплі й за-
тишні, добре спілкуватися з 
мудрими й добрими людьми. 
Зрештою, з такими людьми 
завжди добре спілкуватися. 
Хоча цими днями мені важ-
ко підібрати влучне слово 
українською. Воно губиться 
десь у безкінечних потоках 
англійської, і не повірите — 
російської. Я дуже смішно 
розмовляю російською, та 
якщо «нагло треба», то що 
вдієш.   

Приблизно в таку пору, 
жасминово-півонієво-липо-
ву, у свої студентські роки я 
почула цікаву розповідь. То 
була субота, слухняні сту-
денти поїхали до батьків у 
села, норовисті — швендяли 
по клубах, а я потрапила на 
зустріч молодих християн у 
Луцьку. Якийсь хлопець чи-
тав із Євангелії від Івана, 3-й 
розділ, з 1-го по 21-й вірш. 
Там написано про народжен-
ня згори: «Ісус відповів: По-
правді, поправді кажу Я тобі: 
Коли хто не родиться з води 
й Духа, той не може ввійти в 
Царство Боже. Що вродило-
ся з тіла є тіло, що ж уроди-
лося з Духа є дух. Не дивуйся 
тому, що сказав Я тобі: Вам 
необхідно родитись згори. 
Дух дихає, де хоче, і його 
голос ти чуєш, та не відаєш, 
звідкіля він приходить, і куди 
він іде. Так буває і з кожним, 

хто від Духа народжений».
Я слухала проповідь і 

«зридалася наніц». Бо той 
хлопець просив підняти руки 
тих, які знають, що Бог їх лю-
бить і що вони прощені Бо-
гом. І люди підіймали  руки, 
а я не могла, бо думала: «Що 
такого доброго я зробила 
для Бога, щоб Він мене лю-
бив»? І пішла з важким сер-
цем додому. І не була певна 
того, що Бог мене любить 
і що може простити всі мої 
гріхи. І не могла сказати, що 
я «народжена згори», тобто 
що в мені живе Дух Святий. 

Наступного понеділка я 
з одногрупницями стояла 
на зупинці біля гуртожитку в 
очікуванні тролейбуса, щоб 
доїхати до університету. А 
ви ж розумієте, що таке в 
понеділок вранці стояти на 
зупинці біля гуртожитку, де 
стоїть ще кілька сотень сту-
дентів. Тебе потік тіл занесе 
в транспорт, винесе, а в до-
розі ти не можеш дихнути й 
поворухнутися. То я «впала в 
нерви» й вирішила почекати, 
поки розсмокчеться натовп, 
і поїхати згодом. Та це озна-
чало, що я спізнюся. Але… Я 
таки дочекалася, коли  мож-
на буде принаймні зайти, 
щоб тебе ніхто не збив з ніг. 
Зайшла. Місць ще бракувало 
в тролейбусі. Але я знайшла 
одненьке біля дуже літньо-
го чоловіка, сіла. Спокійно 
їдемо. До університету десь 
зо п’ять зупинок. На другій 
зупинці мій сусід торкнув 
мою руку й попросив дозво-
лу звернутися. Далі було те, 
чого  я ніколи не забуду.

— Дитиночко, пробач, 
що  я, старий, забираю твій 
час, але мушу це сказати. Не 
можу мовчати. Я народився 
й виріс в Радянському Союзі. 
Був членом Комуністичної 
партії, а потім мене заверб-
ували до КДБ. І багато років 
працював  у спецслужбах. У 
мене було все, про що мож-

на мріяти: дружина-красуня, 
діти, які любили мене, квар-
тира своя, повага друзів, 
заздрість ворогів. Єдине, що 
мені дуже допікало, — то мої 
сусіди. На сходовій клітці на-
шого поверху  жили віруючі, 
«кляті штунди». Як же вони 
мене виводили з рівноваги! 
Я думав: як можна бути таки-
ми тупими й вірити в приду-
маного Бога? У час комуніз-
му й атеїзму вони самі собі 
підписували вирок, своєю 
вірою. Я не міг запроторити 
їх кудись, хоча дуже хотів. А 
вони завжди виглядали та-
кими щасливими. Найгірше, 
що всі шестеро дітей, які 
вміщалися у двокімнатній 
квартирі, завжди слухалися 
своїх батьків.   Я забороняв 
своїм дітям не те, що грати-
ся з ними, але навіть ходити 
одними дорогами. Але мої 
завжди умудрялися обійти 
заборони і спілкувалися з 
ними. Та штунда-мама часто 
пригощала моїх печеними 
пирогами й домашнім ва-
ренням.

А моя робота вимагала 
повної віддачі, я рідше бував 
вдома, частіше на завдан-
нях, потім ми з колегами ви-
пивали коньячку, чи віскі, яке 
було дефіцитом у той час. 
Коли повертався додому, то 
хотів,  щоб жінка робила все, 
що я їй казав, а вона постій-
но нарікала, погрожувала, 
що покине. Одного разу я 
побив її, потім знову. Вона 
не терпіла довго, забрала 
сина, дочку — і втекла. Я не 
тямився від люті. Знайшов 
«козла відпущення»: штунди 
винуваті у всьому! Я шукав 
спосіб помститися їм. Гидив 
їм під вхідними дверима, час 
від часу ходив туди, як у туа-
лет. На роботі все покотило-
ся. Але остаточно все пішло 
шкереберть, коли стало мені 
часто боліти в грудях. Я зади-
хався, боліло все тіло. Лікарі 
діагностували рак. На роботі 

мене «списали». Я нікому не 
був потрібен. Сам зруйнував 
своє життя.

Пам’ятаю, лежав уже кіль-
ка днів у квартирі, не вихо-
див на вулицю. Важко було 
вставати. Хотів накласти на 
себе руки. Хтось подзво-
нив у двері. Довго дзвонив, 
та я не збирався відчиняти. 
Але з того боку дверей не 
відступалися. Напружився, 
піднявся, відчинив — там 
стояв мій сусід, голова ше-
стидітного сімейства. З по-
смішкою на обличчі. Сказав, 
що вже кілька днів не чують 
мене, вирішив пересвідчи-
тись, чи все добре. Я нена-
видів його, готовий був з’їсти 
з тельбухами.  Але не зміг 
утриматися на ногах, упав і 
знепритомнів. Далі пам’я-
таю лише, що лежав у своє-
му ліжку, у чистій постелі. Бо 
я не змінював кілька місяців, 
відколи пішла жінка. У кімнаті 
було прибрано. Пахло горо-
ховим супом. На кухні пора-
лася старша донька сусідів 
зі своєю мамою. Тричі на 
день вони приносили мені 
свіжу їжу. Прибирали щод-
ня. Я не бачив у тому сенсу, 
бо знав, що вмираю.  Але 
сил пручатися вже не було. 
За кілька днів сусід прийшов 
із ще одним чоловіком, за-
питав, чи я хочу жити. Тіло 
роз’їдав біль, я хотів умер-
ти. Вони розказали мені, що 

смерть тіла — це не оста-
точна смерть. Страшніше 
вмерти — і потрапити в пек-
ло. Але для того, щоб жити, 
мені потрібно «народитися 
згори». Тоді навіть якщо тіло 
помре, то душа буде жити з 
Господом. І що Ісус Христос 
вже все зробив на хресті, 
щоб я жив. Вони запитували, 
чи хочу я сказати щось Бо-
гові? І вперше у житті хотів. 
Хотів сказати дуже багато. 
Але не міг. Сказав: «Прости». 
Знаю, що тоді я народився 
від «Духа Святого». І готовий 
був померти фізично. Але 
Бог проявив до мене милості 
стільки, що вирішив залиши-
ти при житті. І, якщо коротко, 
за два роки до мене повер-
нулася дружина, і вже маємо 
п’ятеро внуків. Але, дитинко, 
кожній людині для того, щоб 
жити після смерті, треба «на-
родитися згори». Тобі треба 
покаятися перед Богом. Ти 
станеш Його дитиною.

Усе це він встиг розпові-
сти мені за три з половиною 
зупинки. Я вийшла — і в мене 
трохи тряслися руки. Бо це 
те, про що проповідник гово-
рив на зустрічі молодих хри-
стиян. Це як: «Один раз Бог 
сказав, а двічі я чув, що сила 
у Бога!» (Пс.61:12). І кожній 
людині треба народитися 
згори, щоби увійти в Царство 
Боже.

Іванка ПОПУДНИК

НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ
 невигадані історії

новини

Зміни передбачені 
Постановою «Про вне-
сення змін до постанови 
НКРЕКП від 30 вересня 
2015 року № 2494», яку 
Національна комісія, що 

здійснює державне ре-
гулювання у сферах енер-
гетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП), прийня-
ла 17 травня 2019 року, 
повідомляє Інститут релі-

гійної свободи.
Ця Постанова НКРЕКП 

звільняє власників комерцій-
них вузлів обліку природного 
газу з лічильниками типо-
розмірів G-1,6, G-2,5, G-4, 
G-6 та річний обсяг обліку 
природного газу яких мен-
ше 10 тис. м3, від обов’язку 
встановлювати на власних 
комерційних вузлах обліку 
засоби дистанційної пере-
дачі даних.

«Облаштування таких вуз-
лів обліку природного газу 
засобами дистанційної пе-
редачі даних потребує здій-
снення комплексу заходів, 
зокрема розробка проекту, 
заміна лічильника, встанов-

лення відповідного модему 
тощо. Зазначені заходи в 
свою чергу призводять до 
обтяжливих вимог як тех-
нічного, так і фінансового 
характеру, що фактично уне-
можливлює таке встанов-
лення», – пояснила НКРЕКП 
мотиви свого рішення.

У Національній комісії під-
креслили, що «норми зазна-
ченої Постанови направлені 
на забезпечення захисту 
прав споживачів природного 
газу, зокрема представників 
малого бізнесу, бюджетної 
сфери та релігійних органі-
зацій».

Слід відзначити, що таке 
рішення НКРЕКП прийня-

ла після зустрічі з Прем’єр-
міністра України Володимира 
Гройсмана з Всеукраїнською 
Радою Церков і релігійних 
організацій, яка відбулася 22 
лютого цього року.

За результатами діало-
гу з релігійними діячами 
Глава Уряду дав доручення 
знайти спосіб для звільнен-
ня релігійних організацій від 
обов’язку встановлювати на 
власних комерційних вузлах 
обліку природного газу за-
соби дистанційної передачі 
даних (модеми), щоб релігій-
ні громади не відчували еко-
номічний тиск і не припиня-
ли свою духовну і соціальну 
діяльність.

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ВІД ОБОВ’ЯЗКУ ВСТАНОВЛЮВАТИ МОДЕМИ
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Яке ще питання стоїть 
так гостро в Біблії, як пи-
тання місіонерства? Зазви-
чай, прощаючись надовго з 
людиною, ми намагаємося 
в останні хвилини спілкуван-
ня сказати їй щось найваж-
ливіше. Останні слова Ісуса: 
«Ідіть по цілому світові, та 
всьому створінню Євангелію 
проповідуйте!» (Мр.16:15). 
Все! Більше нічого до цих 
слів Він не додав. «Господь 
же Ісус, по розмові із ними, 
вознісся на небо, і сів по 
Божій правиці. І пішли вони, 
і скрізь проповідували. А Го-
сподь помагав їм, і стверджу-
вав слово ознаками, що його 
супроводили» (Мр.16:19,20).

Конференція була не просто 
місіонерською, а ще й молодіж-
ною. Згідно з опитуванням, яке 
було проведено УЦХВЄ мину-
лого року, особистий євангелізм 
та місіонерство практикують 
лише 10% церков. 62% опита-
них практично не запрошують 
друзів, які не є членами церкви. 
Нестача сміливості й необхідних 
знань є основними стримуючи-
ми факторами  для молоді, щоб 
розповідати про Ісуса. Також 
основною причиною є й те, що 
вони не спілкуються зі світсь-
кою молоддю — майже всі їхні 
знайомі та друзі вже відвідують 
церкву.

«Велике доручення — це не 
пропозиція, яку ви можете роз-
глянути, а потім прийняти або 
відхилити; це повеління, яке ви 
повинні виконати», — казав ві-
домий місіонер Китаю Хадсон 
Тейлор.

Щоб надихнути молоде по-
коління на виконання Велико-
го Доручення, було проведено 
молодіжну місіонерську конфе-
ренцію, на якій своїм досвідом 
служіння ділилися засновники, 
працівники та діючі місіонери 
місії «Добрий Самаряни».

Розпочав конференцію від-
повідальний за молодіжний від-
діл УЦХВЄ у Рівненській області 
Віктор Давидюк.  Слово настано-
ви та благословення виголосив 
старший пресвітер Рівненсько-
го обласного об’єднання  Олек-
сандр Коток. Він акцентував ува-
гу на характеристиці апостола 
Павла: «Павло, раб Ісуса Христа, 
покликаний апостол, вибраний 
для звіщання Євангелії Божої» 
(Рим.1:1). Вибраний, посланий, 
у статусі слуги, він обрав стиль 
життя — звіщати Євангелію. Ко-
жен із нас повинен відповісти 

сам собі на питання: «Ким ти ви-
браний? До чого ти покликаний? 
Який твій статус і стиль життя?»

Щоб краще зрозуміти, яким 
чином можна звіщати Євангелію, 
Олександр Адамович розглянув 
ряд методів: особисте свідчен-
ня, апологетичний метод, дружні 
відносини, практичне служіння.

Оскільки разом із місією «До-
брий Самарянин» працювали 
гурти «Авен-Єзер» та «Салім», 
вони теж взяли участь у свят-
ковій програмі. Ціле покоління 
християн виросло на їхніх піс-
нях. Слухаючи пісні цих гуртів, 
мене вкрила хвиля ностальгії: у 
пам’яті пропливали дитячі роки, 
ревність і перша любов, яка вли-
валася в моє серце через пісні 
«Авен-Єзеру» та «Саліму». Я пе-
реписував ці пісні, співав сам, 
плакав під них і молився. Тоді я 
був дитиною, якій було років із 
вісім. Ще й досі зберігаю блок-
нот із піснями та повну колекцію 
магнітофонних касет благосло-
венних Богом гуртів. Тому й сьо-
годні я співав разом із ними!

Старший пресвітер УЦХВЄ у 
Чернігівській області Віталій Га-
вула сказав, що проповідувати 
треба прагнути, бути готовим і 
не соромитися (див. Рим.1:14-
16). Михайло Кукса закликав 
пильнувати за собою та розви-
вати Богом дане служіння так, 
як велів Павло Архипові (див. 
Кол.4:17). Місіонерів проповід-
ник порівняв із спецназом і по-
бажав їм вірності.

Сара Міхальська засвідчила, 
як вона починала перевозити 
Біблії в Радянський Союз. Тоді 
їй було 19 років. На митниці від-
крили валізу чоловіка, і звідти 
висипалися Євангелії! Хотіли 
засудити їх на сім років. Але при-
кордонники врешті-решт сприй-
няли Книги як весільні подарунки 
— і відпустили затриманих. Зви-
чайно, цей випадок був випробу-
ванням її віри.

Після співу пісні «Я кладу ос-
нову», яку виконав «Авен-Єзер», 
Ростислав Боришкевич розповів 
про історію заснування місії та 
її діяльність. Оскільки першим її 
директором був Славік Радчук — 
слово надали йому.

«Не соромлюсь Євангелії, бо 
вона сила Божа…» Допоки ми 
не пізнаємо й не будемо бачи-
ти сили Євангелії в особистому 
житті, ми будемо соромитися її 
проповідувати. «Але я ні про що 
не турбуюсь, і свого життя не 
вважаю для себе цінним, аби-но 
скінчити дорогу свою та служін-

ня, яке я одержав від Господа 
Ісуса, щоб засвідчити Євангелію 
благодаті Божої» (Дії 20:24), — 
писав Павло.

За працівників місії звершили 
молитву подяки. Гурт «Салім» ви-
конав пісню: «Хай всіх веде Кни-
га Біблія».

Віктор Боришкевич запропо-
нував звершити молитву за гурт 
«Салім». Річ у тому, що згаданий 
гурт припинив свою діяльність. А 
так хочеться, щоб ще працював! 
«Салім» означає «місто миру». 
«Може, того й миру в деяких 
церквах нема, що «Салім» не 
приїжджає?» — з іронією запи-
тав єпископ.

Заключну промову першої 
частини конференції виголо-
сив директор місії «Голос надії» 
єпископ Микола Синюк. «Голосу 
надії» вже 31-й рік від дня засну-
вання. Починала вона працю ра-
зом із місією «Добрий Самаря-
нин». Згідно зі статистикою, місії 
живуть близько 20 років. Згадані 
місії цей середньостатистичний 
бар’єр вже подолали й працю-
ють далі.  

Були прочитані тексти з Свя-
того Письма: «Він каже до них: 
Ідіть за Мною, Я зроблю вас лов-
цями людей!» (Мт.4:19). «Після 
того призначив Господь і інших 
Сімдесят, і послав їх по двох пе-
ред Себе до кожного міста та 
місця, куди Сам мав іти. І про-
мовив до них: Хоч жниво велике, 
та робітників мало; тож благайте 
Господаря жнива, щоб робітників 
вислав на жниво Своє. Ідіть! Оце 
посилаю Я вас, як ягнят між вов-
ки» (Лк.10:1-3).

Думки, озвучені єпископом, 
актуальні та практичні, тому ми 
коротко передамо їхній зміст:

— Місіонерство передбачає 
динаміку, рух. У книзі Дій апо-
столів часто вжито слова: «вий-
шли», «пішли», «прийшли».

— Місіонер — той, хто має 
особливе завдання. Тим, хто 
піде за Ісусом, особливої земної 
перспективи немає, але є пер-
спектива небесна.

— Ісус мислив стратегічно, 
хотів якомога більше охопити 
міст і сіл. Для цього вибрав ще 70 
учнів, поділив їх по двоє — щоб 
охопити 35 населених пунктів.

— Дороги Господні не завжди 
збігаються з нашими. Ми не 
завжди погоджуємося на мало-
людні, порожні дороги. Але на 
такій Пилип зустрів майбутнього 
місіонера Ефіопії.

— Бог може всю землю вмить 
обернути лицем до Себе, але 
цього не робить. Він не завжди 
користується Своєю силою.

— Бог має бажання: щоб ці-
лий світ спасся.

— Іван Багряний в оповіданні 
«Тигролови» описує людей, які 
полюють за тигром, намагаю-
чись зловити його живим. Для 
цього організовують спеціаль-
ну команду, здобувають певні 
навички. Що легше: зловити 
тигра чи грішника для Божого 
царства? Найскладніше зловити 
людей у церкві.

— У церквах не проповідують 
про місіонерство. Серед 30 слу-
жителів лише один заявив, що 
проповідував на цю тему півтора 
роки тому. Серед 5 тис. присут-
ніх на молодіжному з’їзді в Ма-
лині на заклик до місіонерства 
вийшли близько 100 молодих 
людей. Протягом праці з ними 
залишилося 20; з них дійшли до 
практичного служіння 2-3 люди-
ни. Серед цих ста майже не було 
дітей із сімей служителів.

На заклик до місіонерства 
вийшли десятки людей. Було 
звершено молитву, роздано ан-
кети, дано певні настанови.

Після обіду розпочато дру-
гу частину конференції. Брат із 
Прилук закликав до молитви.

Прозвучала історія гурту 
«Авен-Єзер». У 1980-ті роки 
вони співали у своїй церкві. Коли 
ж з’явилася можливість співати 
на євангелізаціях, то з великою 
радістю погодилися на цю пра-
цю.

Лунали проповіді, привітан-
ня, побажання від єпископа Во-
линської області Михайла Близ-
нюка, директора місії «Ebenezer» 
у США  Алекса Чубарука, місіо-
нера з Полтавщини Сергія Мель-
ника, який покаявся завдяки 
служінню гурту «Авен-Єзер».

Служіння дітям, зокрема си-
ротам — це теж один із напрям-
ків праці місії «Добрий Самаря-
нин». Роман Корнійко, засновник 
організації «Отчий дім», дякував 
за допомогу та сприяння в цьому 
служінні.

Свідчила сестра з Рівненщи-
ни, яка за 12 років, маючи своїх 
трьох дітей, змогла всиновити 
ще 23 дитини. Вона бачила ви-
діння, як іде по полю й збирає 
колоски, що залишилися після 
жнив, і чула слово від Господа: 
«Ти будеш збирати колоски, які 
нікому не потрібні».

Наймолодший із Радчуків, 
Віталій, мав заключну промову. 
Зачитавши текст про загублену 
овечку (Мт.18:12-14), він закли-
кав присутніх до ревного служін-
ня Богові. «Місія Христа — спа-
сти загиблих. Отець не хоче, щоб 
хтось загинув. Якщо ми колись і 
нехтуємо 1% втратами в служін-
ні, то Бог — ніколи». Декілька лю-
дей вийшли наперед, щоб за них 
звершили молитву.

Увечері, о 18 годині, в парку 
Т.Шевченка провели євангеліза-
ційне зібрання. Людей зібрало-
ся не так багато, як хотілося б, 
але проповідь Євангелії лунала. 
Співом служив гурт «Боришке-

вичі». Петро Радчук, Ростислав 
Боришкевич, Ростислав Радчук 
та інші євангелісти розповідали 
присутнім про любов Божу, про 
спасіння, дароване в Імені Ісуса 
Христа.

До покаяння вийшло біля 
двадцяти людей. Ще стільки ж — 
на молитву за зцілення.

Я спостерігав за цим зібран-
ням. Аналізував проповіді, осо-
бливо останню — закличну, яку 
виголошував Ростислав Радчук. 
Його служіння давно викликало 
в мене особливий інтерес. Різні 
думки виникали… Але залишу 
тільки одну: ми вже засумували 
за публічними євангелізаціями, 
під час яких відчувається присут-
ність Святого Духа, коли каються 
люди. Хтось скаже, що цей час 
минув… Та я впевнений, що якби 
кожен із нас, хто отримав спасін-
ня, привів би на таке зібрання хоч 
би одного грішника, то кількість 
тих, хто покаявся, вимірювала-
ся б щоразу десятками. Бо хіба 
може людське серце залишати-
ся байдужим, коли до нього ніж-
но стукає Ісус? «Відкрий двері, Я 
хочу вечеряти з тобою. Відчини, 
відчини, відчини…» Нехай не 
кожний, але четвертий, п’ятий чи 
десятий із присутніх — але хтось 
та й відчинив би. А радість на 
небі буває за одного грішника, 
що кається…

Якщо ми не будемо змінюва-
ти свого ставлення до місіонер-
ства, до служіння євангелізації, 
нас чекає катастрофа — як у 
церквах, так і в державі.  Бук-
вально сьогодні прочитав, як 
один із очільників новостворе-
ної політичної партії публічно 
висловився за легалізацію грі-
ха, за поширення содомських 
гріхів… Його позицію поділяють 
усі члени партії. А під цією нови-
ною коментар християнина: «Це 
характеристика нашого часу — 
люди, які будуть з компетенцією, 
але з поганим фундаментом». 
Виростає нова генерація, нові 
обличчя приходять до влади. Це 
покоління людей, які є антирелі-
гійними, які відкидають Бога й 
будь-які християнські цінності. 
Їх так виховали. А ми десь про-
гледіли, не допрацювали… І з 
кожним роком людей, які при-
ходять у церкву зі світу, стає все 
менше…

«Тож ідіть, і навчіть всі на-
роди, христячи їх в Ім’я Отця, і 
Сина, і Святого Духа,  навчаючи 
їх зберігати все те, що Я вам за-
повів» (Мт.28:19,20).

Олександр ГЕНІШ

місія

З НАГОДИ 30-РІЧЧЯ МІСІЇ «ДОБРИЙ
САМАРЯНИН» У РІВНОМУ ВІДБУЛАСЯ

МОЛОДІЖНА МІСІОНЕРСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
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християнська відповідальність

У червні цього року 
Інтернет та засоби ма-
сової інформації рясніли 
повідомленням під заго-
ловком «Водій не зупи-
нився та не вжив жодних 
заходів, хоча потрібно 
було викликати швид-
ку і поліцію», у якому, 
зокрема,  йшлося: «Мо-
лодий хлопець побив 
дорослу жінку, причина 
була несуттєва, але це 
жахливо, в маршрутці 
були чоловіки, але ніхто 
не заступився, вдавали, 
що нічого не відбуваєть-
ся. Водій не зупинив-
ся та не вжив жодних 
заходів, хоча потрібно 
було викликати швидку і 
поліцію…» 

Такі випадки тепер не-
поодинокі. Молодики в на-
вушниках у громадському 
транспорті не хочуть бачити 
й чути  бабусю, яка стоїть, 
зігнувшись над ними. Жінка, 
нав’ючивши на себе сумки, 
ледве переставляє ноги, а 
поруч іде її чоловік, сховав-
ши руки в кишенях. Хворий 
лежить, скорчившись від 
болю, на тротуарі, а його 
намагаються «акуратно» 
обійти. Закривавленого 
хлопця добивають одноліт-
ки, а ровесники знімають 
на мобільні телефони. Ста-
ренька жінка в притулку для 
престарілих, а її діти відпо-
чивають на курортах Серед-
земномор’я. Учасник АТО з 
відірваною ногою місяцями  
доводить свій статус у ка-

бінетах вгодованих на ха-
барах бюрократів. А скіль-
ки людей гине щодня лише 
тому, що їм ніхто не захотів 
допомогти?! Усе це прояви 
людської байдужості. 

Нам потрібно пам’ятати, 
що часто від нашої поведін-
ки може залежати чиєсь 
життя — і наша допомога 
може когось врятувати. Не-
бажання брати на себе іні-
ціативу та відповідальність 
стає нормою.

Не можна було спокій-
но читати ці рядки, адже 
тут виявилася байдужість 
усіх: хлопця, який накинув-
ся на жінку, пасажирів, які 
бездушно спостерігали за 
побиттям людини, водія, у 
транспортному засобі яко-
го все це відбувалося… І 
подія ця чомусь нагадала 
мені притчу Господа Ісуса 
Христа про милосердного 
самарянина (див. Лк.10:29-
37). Правда, такого сама-
рянина у випадку зі згада-
ною подією, на жаль,  не 
знайшлося. Мабуть, наше 
суспільство хворе на чер-
ствість та байдужість. 

У згаданій притчі 
розповідається, що якийсь 
чоловік ішов із Єрусалима 
до Єрихона. Єрусалим — 
місце поклоніння Богові. 
Єрихон — місце людської 
суєти. На того чоловіка на-
пали розбійники, відібра-
ли одяг, поранили й кинули 
на дорозі помирати. Двоє 
людей, священик і левит 
— служителі Божі, пройш-

ли повз пораненого. Вони 
були заклопотані «високи-
ми» справами й допомогу 
закривавленому чоловікові 
вважали не гідною себе. 

Врешті йшов чоловік 
простий, навіть другосорт-
ний в очах євреїв — самаря-
нин. Та він допоміг зраненій 
людині й відвіз її у спокійне 
місце. І все це за власний 
кошт. 

Ми живемо в країні, яку 
називаємо християнською. 
Кажемо, що віримо в Бога, 
Який є любов. Нерідко нам 
доводиться робити вибір 
між тим, як поступити — як 
священик і левит чи як са-
марянин. 

Євангелія навчає нас, 
що кожна людина, яка по-
требує нашої допомоги, 
дружелюбності, доброти, — 
наш ближній. А ближнього 
потрібно втішити, підтрима-
ти, нагодувати чи одягнути 
тощо.

На жаль, байдужість — 
одне з найбільш поширених 
лих сьогодення. Бо в сто-
сунках між людьми побутує 
холодний, бездушний роз-
рахунок. 

На перший погляд,  
простіше уникнути негатив-
них емоцій та клопоту через 
чужі проблеми. Але  коли 
вони з’являються в нас 
самих і нам потрібна під-
тримка чи допомога, тоді 
ми думаємо по-іншому, 
особливо коли стикаємо-
ся з людською байдужістю 
щодо нас самих.

Реалії такі: пришвидше-
ний ритм життя, постійна 
заклопотаність, недовіра 
до інших, викликана не-
справедливістю, жорстока 
конкуренцію в усіх сферах 
— далеко неповний перелік 
причин поширення байду-
жості. 

Байдужість часто нази-
вають черствістю людської 
душі. Вона — прояв егоїзму 
та межує з жорстокістю.

«Не бійся ворогів — у 
найгіршому випадку вони 
можуть тебе вбити. Не бій-
ся друзів — у найгіршому 
випадку вони можуть тебе 
зрадити. Бійся байдужих 
— вони не вбивають і не 

зраджують, але тільки з їх-
ньої мовчазної згоди є на 
землі зрада й убивство», — 
ось так влучно висловився 
про небезпеку байдужості 
в соціумі Бруно Ясинський 
(1901-1938), польський 
письменник.

Покликання кожно-
го християнина — виво-
дити людей із духовного 
Єгипту, тобто зі світу, із 
гріховного способу життя. 
І для того, щоб вести лю-
дей до спасіння, як це ро-
бив Господь Ісус Христос, 
потрібно бути як Він — із 
серцем, повним любові та 
доброти.

Ігор КРОЩУК

КОЛИ БАЙДУЖІ ВСІ

Дух Святий веде 
Свою церкву й бере-
же її в єдності. У цьо-
му я пересвідчилася, 
відвідуючи різні церк-
ви. Бог дарував мені 
можливість побувати 
на місіонерських полях 
у різних куточках Росії 
та деяких європейських 
країн.  Там я зустріча-

ла незнайомих людей, 
але в їхніх очах бачи-
ла іскорку любові, яку 
запалив у їхніх серцях 
Дух Святий, і розуміла, 
що це справді мої бра-
ти та сестри. І я відчу-
вала любов до цих лю-
дей, бо і в моє серце її 
вклав Дух Святий, Який 
об’єднує нас.

Одного разу, коли я 
була на місії в Росії, по-
знайомилася з однією 
дівчиною. Із нею я лише 
один раз була на зв’язку 
після того, як повернула-
ся додому. Та через півро-
ку після цього мені снить-
ся сон, що вона стоїть на 
даху багатоповерхівки й 
розповідає, як важко їй 
живеться і як вона стоми-
лася від життя. Я стою біля 
неї й розумію, що якщо не 
я, то ніхто їй не допомо-
же. Ніхто її не стримає від 
стрибка вниз. Вона стояла 
на підвищенні, а я нижче 
від неї. Позаду мене сто-
яли її друзі, вони також 
намагалися переконати 
її не стрибати. Але вона 
стрибнула, та, похитнув-
шись, опинилася непо-
далік мене. І я відчула, що 
це останній шанс їй допо-
могти. Я підбігла до неї, 
міцно обняла й стала спіл-
куватися з нею. І зрештою 
вона сказала: «Я не знаю, 
як могла допустити щось 

подібне. У мене ж є Бог, є 
Дух Святий».

Я прокинулася й вирі-
шила, що це просто сон. 
Зазвичай я не запам’я-
товую своїх снів. Але цей 
був дуже реальним і не 
давав мені спокою. Дух 
Святий спонукав моє сер-
це поспілкуватися з цією 
дівчиною, поговорити з 
нею. Я написала їй дуже 
обережно, щоб не пора-
нити її серця.  І вона від-
повіла мені так: «Міля, я 
зараз сиджу, читаю твоє 
повідомлення – і ридаю. Я 
справді хотіла покінчити з 
життям. Мені здалося, що 
в  ньому немає сенсу, і я 
майже поставила на ньо-
му крапку». Вона втрати-
ла сенс життя й не бачила 
виходу попри те, що її тато 
був віруючим і вона разом 
із ним відвідувала церкву. 
Дух Святий потурбував 
саме моє серце написати 
їй. Дух Святий проговорив 
до мене через цей сон. І та 
людина отримала духовне 

зцілення. Зараз вона щас-
лива, навчається, відвідує 
зібрання й служить Богові.

Ось такий у нас Дух 
Святий! Він і ніжний, і 
водночас — велика сила. 
Згадайте, скільки разів Він 
вас підтримував! Скільки 
разів — не людина, ні, а 
Дух Святий — нам вити-
рав сльози. Скільки разів 
уночі, коли ви залишали-
ся з Ним наодинці, Сам 
Бог говорив так ніжно, але 
настільки точно, що наше 
серце розплавлялося, 
зцілялося й торжеству-
вало. Коли ми відчували 
себе самотніми, Сам Дух 
Святий промовляв: «Ні, ти 
не сама, Я — поруч!» 

Дух Святий завжди 
буде поруч зі Своєю Церк-
вою. Він її проведе і дасть 
силу встояти в найсклад-
ніші часи. Але Він вил-
лється в серця тих, хто 
відкрив Йому своє серце, 
хто щиро ходить перед 
Богом.

Емілія ЯНЮК

свідчення

ДУХ СВЯТИЙ ЗАВЖДИ ПОРУЧ!
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поезія 

Юрій Вавринюк

Дмитро Довбуш

РОЗІРВАНА ЗАВІСА

СПОКУСИ ПРОРОКІВ. ВАЛААМ

У святому святих було темно.
Ні шпарини, ні вікон — ні дня…

Пахло спогадом вицвіло-древнім,
І гірчило едемське знання.

За завісою тиша суботня.
Херувими вдивляються в ніч.

Там Єгова сумує самотньо
У сум’ятті людських протиріч.

Цвіт зісохся, від жезлу опалий,
Скисла манна у скрині старій.
Протирає Всевишній скрижалі
Від пилюки розгублених мрій.

Раз на рік прийдуть гості знадвору,
Ледь здригнеться столітня пітьма…
Й знов та ж саме: оздоблена штора,

Первокосмосу тиша німа.

А надворі — і гомін, і крики,
Передсмертне хрипіння ягнят:

Божі діти, свавільні та дикі,
Знову жертви готують до свят.

Просять прощення, каються, плачуть:
Тихо квилить сумління струна.

І до Бога приходять неначе,
Та завіса....

                    Стоїть, як стіна...

І якось прохолодної ночі
Під мовчанням святих синагог,

Підперезаний словом пророчим,
Зі святого святих вийшов Бог.

Ледь рум’янився ранок з-за лісу,
Пахла ніч нещодавнім дощем.

Озирнувся на темну завісу,
І пішов навпростець в Віфлеєм...

Одягнувся в земну одежину,
Мандрував як пророк по землі...
Люди слухали Людського Сина.

Скреготали в злобі вчителі.

Поспішав. Бо ж завіса висіла.
Правив служби святий Аарон.

Й перед нею здавався безкрилим
Непорушний сінайський закон.

…А за містом Царя розпинають.
Почорнів, як на ніч, небокрай.
Землетруси планету ламають.
Тихо схлипує втрачений рай.

Та з Голгофи кривава дорога
Вже вела до святих одкровень.

І з воланням розп’ятого Бога
Увірвався у скинію день.

...Прохолода недільної ночі
Зазирала в прочинений храм:

Від завіси валялося клоччя
Як потіха майбутнім вітрам.

Там, схопивши пітьму за горлянку,
Як надія мільйонів сердег,

Теплі промені світлого ранку
Золотили ожилий ковчег…

І завіса у храмі роздерлась надвоє
від верху аж додолу…

Матвія 27:51

Далеко летіла слава,
Мовляв, з Валаамом — Бог.
Прийшли посланці Моава

Заводити діалог.

Виходив пророк з намету,
Потягувавсь на ходу...

Давно зрозумів прикмету:
Верблюди привозять мзду!

«Яка термінова справа
Звела вас так рано в путь?»

«Вітання тобі з Моава,
Пророче, здоровий будь!»

Світанок промінням крапав,
Робив золотим пісок.

Слуга-бедуїн неквапом
З верблюда знімав мішок...

Що думав ти, Валааме
Коли підійшли вони,

І раптом, за балачками
Промовили: «Прокляни»?

Чи мав ти моральний кодекс,
Чи відав Господній страх,

Чи тільки винагорода
Блищала в твоїх очах?

Невже ти всерйоз, за плату,
В сумління узявши в борг,

Наважився обіцяти:
«Спитаю, що скаже Бог»?

Чи душу пекла тривога,
Чи гризла нутро, коли

Ти йшов на прийом до Бога
За дозволом для хули?!

Пророк, а не знав простого: 
Господь зупиняє зло!

Ти, бач, перевів, небого,
Служіння у ремесло...

* * *
Вернулись ні з чим вельможі...

З безсилля мовчав Балак:
«В очах віщуна я, схоже,

Не цар, а якийсь простак!»

Збирають пророку скоро 
Новий золотий «корван».

І тягнеться до Петору
Нав’ючений караван.

«Оракуле, Валааме,
Вітає тебе Балак!

Шанує тебе дарами,
І просить сказати так:

«Я дам тобі все — якої б
Не вигадав ти ціни.

Погодься ж піти зі мною!
Одне тільки: «Прокляни!»

Пророк подивився скоса
На милий душі хабар:

«Якби ж все було так просто,
Як каже моавський цар...

Та навіть якби він злотом
Засипав ущерть мій дім —

Без дозволу Саваота
Не зможу піти за ним!»

А Бог же не деспот, годі!
Він право дає завжди

Чинити в своїй свободі:
«Ну, хочеш іти, то йди!»

* * *
Як серце пророка — криця,

А вухо — глуха стіна,
Бог легше навчить ослицю,

Аби прорекла вона!

Іди, користуйся з шани,
Виходь на Бемот-Баал,

Та знай: меркантильні плани
Приносять сумний фінал!

То — Божий народ! Даремно
Біснуються вороги!

Проклясти благословенних —
Нікому не до снаги...

Виходь не виходь на гори,
Принось не принось бички —
Прокляття застрягне в горлі,

Все станеться навпаки!

І притчею во язицех
Майбутнім усім родам —
Лишилась стара ослиця
Й корисливий Валаам.

Тому -то відомий досі
Й підступний Ціппорів син,

Що думав, неначе гроші
Впливають на Божий чин.

* * *
У світі — ніщо не нове.
Сьогодні також бува,
Коли додає до Слова
Людина свої слова.

Пророкові час мовчати,
Та шана земних владик,

Дарунки, чини, зарплата —
Розв’яжуть йому язик!

Отут вже усі пророки
Показують справжній лик —
Хто муж із відкритим оком,

Хто жадібний чарівник.

В нечисте середовище утіх
Господь зненацька посилає промінь,

Аби він просвітив собою темінь —
І кожен міг побачити свій гріх:

Щоб кожен, хто наситився від лих,
Що заподіяв ближньому своєму,
Молитву каяття промовив ревну,

Втікаючи від злочинів своїх.

Хто ж потерпав у світі від усіх,
Змирявся з кпинами, що падали на нього,

Щоб дня звичайного та осяйного,
Уздрівши світло, встав і переміг.
О Господи, прошу, не кидай тих,
Хто не зумів ще подолати гріх!

* * *
У фарисея руки, як обценьки,

Ще й Бог у нього мов на побігеньках.
Дай, Боже, хату, подавай авто…
Геть забувають люди, хто є хто.
Бо ж у людей фантазія багата,

Вони і з Господом запанібрата. 
Духовні ніби, а керує плоть.

Але над нею трудиться Господь.
Як забере від неї охорону,

То близько буде їй до похорону.
Враз непотрібні стануть гроші й речі,

Вже будуть не такі безпечні,
В молитві прикладатимуть зусиль…

Веде до покаяння страх і біль. 

* * *
А люди у наш вік безпечні.

Вони уперті й горді, безперечно.
У них авто, і гроші, й добра їжа,
А з нею ожиріння, тиск і грижа. 
Бо ж віруючий хтось чи атеїст 
І не голодний, але їсть і їсть. 

Тому багатирі та й небагаті —
І пересичені, і череваті. 

Коли багато в плоті й дусі жиру —
Забути можна Бога й всяку віру.   

А де склероз — там близько і до смерті…
Тож схаменіться, горді та уперті!..

Василь Мартинюк
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Як розвивалася Церква піс-
ля того, як у день П’ятидесят-
ниці учні отримали хрещення 
Святим Духом? Я говоритиму 
про те, що стосується нас — як 
виглядає наше духовне життя 
після отримання хрещення Свя-
тим Духом? Є три можливих 
сценарії. Перший — духовний 
рівень піде вниз, тому що най-
вища точка вже була досягнута. 
Другий — буде рухатися рівно, 
як рухався й до цього. Третій 
— ітиме вгору й даватиме вищі 
духовні переживання.

Ми розглянемо 24 години з 
життя першої церкви. Ця історія за-
ймає в Біблії 57 віршів, починається 
з третього розділу Дій апостолів і 
завершується четвертим. Петро 
та Іван йшли разом до храму о 9 
годині (по-нашому — третя годи-
на дня). Там перед воротами сидів 
хворий чоловік. Він подивився на 
апостолів, надіючись щось від них 
отримати. Петро сказав: «Золо-
та-срібла я не маю, а що маю, те 
даю!» Що ж мав Петро? Він мав дар 
зцілення. Чоловік оперся на ноги, 
став стрибати, увесь народ диву-
вався! Апостоли, користуючись 
нагодою, стали проповідувати. У 
Діях наведена коротка проповідь 
Петра, але, очевидно, вона була 
досить довгою. Бо сказано, що аж 
десь під вечір люди стали каятися. 
У другому розділі Дій покаялося 
3 тисячі людей, а тут — 5 тисяч — 
через чудо, яке сталося з кривим 
чоловіком. Після цього прийшло 
начальство храму й заарештувало 
апостолів, мовляв, яке вони мають 
право тут проповідувати й зціляти. 
Ніч вони провели в тюрмі. На ранок 
зібралися священики, стали допи-
тувати Петра та Івана. Побачили, 
що вони прості, некнижні, і вирі-
шили відпустити їх, заборонивши 
проповідувати. Закінчується історія 
тим, що збирається вся церква і 
славить Бога.

Про що ж нам говорить оця 
доба з життя церкви? Хочу поді-
литися з вами чотирма простими 
принципами, які закладені в цьо-
му короткому уривку.

Якщо хтось із вас був у країнах 
Сходу, особливо в Ізраїлі, знає, що 
літо там 30-35 за Цельсієм. У пів-
денноєвропейських країнах третя 
година дня називається «сієста» 
— на вулицях нікого не зустрінеш, 
усі ресторани зачинені, ніхто не 
працює, усі відпочивають. Що ро-
блять Петро та Іван о 3-й годині? 
Вони йдуть на молитву!

Дехто вважає, щоб бути ду-
ховною людиною — треба бути 
спонтанним. Згадують Симеона, 
який був ведений Духом до храму. 
Але у випадку з Петром та Іваном 
вони не почули голосу: «Йдіть до 
храму!», вони йшли помолитися, 
тому що робили це завжди. З од-
ного боку, потрібна спонтанність і 
чутливість до Святого Духа. Але, 
з іншого боку, потрібна й постій-
ність. Про Ісуса написано, що 
коли Він прибув до Назарету, то 
«за звичаєм Своїм» суботнього 
дня зайшов до синагоги. Після 
таємної вечері Він пішов «за зви-
чаєм» на гору Оливну. Також на-
писано про Даниїла, що він тричі 
на день, незважаючи на царський 
указ, прихиляв коліна, відчиняв 

вікна в бік Єрусалима, як робив це 
й до того.

Важливо не впадати в край-
нощі. Не потрібно чекати, щоб 
Дух вранці сказав: «Сьогодні — 
неділя, йди на богослужіння!» 
Святий Дух — дух спонтанності 
й дух постійності. Не будьмо су-
пердуховними. «Петре та Іване, 
куди ви йдете? У цьому храмі ли-
цеміри, які розп’яли Ісуса Хри-
ста!» Але вони йдуть. Йдуть, тому 
що постійні у своїй звичці моли-
тися. А потім Дух дає й спонтанну 
дію — зцілення чоловіка!

Коли апостоли підійшли до 
хворого, перше, що вони сказали: 
«Поглянь на нас». Тобто: «Подиви-
ся, хто ми є». Чоловік пильно по-
дивився, чекаючи на милостиню. 
Але вони сказали: «Ні, ми не маємо 
грошей, але подивися на наc (по-
дивися на наше життя)».

У Німеччині є такий рух, який 
називається «Віра по понеділках». 
Віра по неділях виглядає так: віру-
ючі з’їжджаються в одне місце, щоб 
отримати натхнення від Святого 
Духа. Але віра по понеділках — це 
коли Дух діє на всякому місці, де 
кожен з нас перебуває. І дуже важ-
ливо, щоб наша віра не була лише 
«вірою по неділях». Але й — по по-
неділках, вівторках, середах…

Через близько 30 років після 
П’ятидесятниці апостол Павло 
написав Послання до ефесян. У 
ньому є один уривок, який скла-
дається з 24 віршів. Він почи-
нається словами «Не впивайтеся 
вином, але сповняйтеся Духом». 
Як саме? «Розмовляючи поміж со-
бою псалмами, і гімнами, і піснями 
духовними, співаючи й граючи в 
серці своєму для Господа, дякую-
чи завжди за все Богові й Отцеві в 
Ім’я Господа нашого Ісуса Христа, 
корячися один одному у Христовім 
страху…» І далі — це продовжен-
ня, а не окрема думка: «жінки — 
коріться чоловікам, чоловіки — лю-
біть своїх дружин, діти — слухайте 
батьків, батьки — виховуйте дітей, 
раби — коріться панам, пани — пі-
клуйтеся про рабів». Це все — син-
таксично цілісний текст, що дуже 
добре видно в оригіналі, але через 
те, що Біблія поділена на розділи 
та вірші, не відразу помітно. Якщо 
розібрати цей уривок граматично, 
то побачимо, що тут є один наказ 
— сповнятися Духом, і п’ять діє-
прислівників, які пояснюють, як це 
зробити: розмовляючи, співаючи, 
граючи, дякуючи, корячись. І далі 
— усе, що написано чоловікам і 
дружинам, батькам і дітям, рабам 
та панам, — стосується цього ж 
контексту, тобто це потрібно роби-
ти під впливом сповнення Святим 
Духом. Правильні стосунки — це 
ознака сповнення Святим Духом. 

Ми говоримо про «віру по 
понеділках». Сповнене Духом 
життя — це коли ти йдеш після 
богослужіння додому, на робо-
ту… І там через тебе діє Святий 
Дух. Так багато проповідується, 
як необхідно наповнюватися Ду-
хом, але це так мало впливає на 
наше реальне життя! Святий Дух 
— Дух буднів, Він приходить у 
нашу сім’ю, у наш шлюб, на нашу 
роботу! Він проникає до наймен-
шої клітинки, до найменшої спра-
ви. Минулого року мені довелося 

провести 32 сімейні семінари 
від Аляски до Владивостока. І 
я помітив, що люди, які під час 
зібрання піднімають руки, слав-
лять Бога, вигукують «Алілуя!», 
не застосовують почутого у своїх 
стосунках. Чи відчувають твої 
діти, дружина, що ти сьогодні був 
на богослужінні? Чи відчувають 
твої колеги по роботі, що ти на-
повнений Святим Духом? Петро 
сказав хворому: «Подивися на 
нас!» Я сьогодні говорю людям: 
«Якщо ти хочеш побачити христи-
янство, приходь у мою сім’ю! Не 
слухай моїх проповідей, дивися 
на моє життя! Якщо моє повсяк-
денне життя не переконає тебе, 
що я християнин, — гріш ціна 
моїм проповідям». Наше життя 
має проповідувати більше, ніж 
наші слова. Є така німецька при-
казка: «Якщо покаявся фермер, 
відчуває і корова в сараї!» Що 
це за дух, що діє лише 2 години 
під час недільного зібрання? Це 
не Святий Дух, це просто якісь 
емоції. Святий Дух пронизує все 
наше життя!

У Посланні до галатів йдеться 
про «плоди духа». Досі в бого-
слов’ї точиться дискусія: писати 
«духа» з малої літери — як нашого 
духа, чи з великої — як Святого 
Духа? Я вважаю, що так і так пра-
вильно: наш дух під дією Святого 
Духа повинен давати ці плоди.

Коли відбулася реформа-
ція 500 років тому, її основною 
ідеєю була «ортодоксія», або 
«правильна віра». Але через 200 
років цей рух занепав, і на зміну 
йому прийшов інший — пієтизм, 
який на перше місце поставив 
«ортопраксію» — «правильне 
життя». Мало правильно вірити, 
потрібно ще правильно жити!

Петро сказав кривому: 
«Срібла-золота не маю, але, що 
маю, те даю!» Дві речі, які має чітко 
знати християнин, хрещений Свя-
тим Духом: чого я не маю і що я маю. 
Які саме дари Бог мені дав?

Ось кілька уривків із Біблії. «І од-
ному він дав п’ять талантів, а дру-
гому два, а тому один, кожному за 
спроможністю його» (Мт.25:15). 
«Служіть один одному, кожен тим 
даром, якого отримав, як домо-
рядники всілякої Божої благодаті» 
(1Петр.4:10). «Кожному даєть-
ся виявлення Духа на користь» 
(1Кор.12:7). «А все оце чинить один 
і той Самий Дух, уділяючи кожному 
осібно, як Він хоче» (1Кор.12:11). 
«Кожному з нас дана благодать у 
міру дару Христового» (Еф.4:7). 
Яке слово повторюється у всіх цих 
віршах? «Кожному»! Отже, кожен 
християнин, народжений згори і 
хрещений Святим Духом, має, як 
мінімум, один дар!

Досліджуючи Старий і Новий 
Заповіт, можна зауважити що-
найменше 27 дарів: пророцтво, 
служіння, навчання, напучування, 
даяння, начальствування, благодій-
ність, слово мудрості, слово знан-
ня, віра, зцілення, чудотворення, 
розпізнання духів, інші мови, вияс-
нення мов, апостольство, сприян-
ня, євангелізм, пастирство, про-
повідь, молитва, вигнання демонів, 
гостинність, музика, страждання, 
місіонерство, творчість. І один із 
них маєте ви, а дехто — по п’ять, по 

десять… І ви маєте знати, які саме, 
щоб сказати, як Петро: «Що маю, те 
даю!» І якщо ви думаєте: «Я не знаю, 
який у мене дар», то у вас проблема. 
Тому що не знаєте, ким ви є в Тілі 
Христа — оком, вухом, рукою... Не 
знаючи власних дарів, ми постійно 
будемо робити щось не те.

Павло каже: «Є різниця між 
дарами милости, Дух же той Са-
мий. Є й різниця між служіння-
ми, та Господь той же Самий. Є 
різниця й між діями, але Бог той 
же Самий, що в усіх робить усе. І 
кожному дається виявлення Духа 
на користь» (1Кор.12:4-7). Слово 
«дія», в грецькому тексті звучить як 
«енергія». Відповідно можна цей 
уривок розшифрувати таким чи-
ном: Бог дає особливий дар, який 
призначений для використання в 
особливому служінні й виробляє 
особливу енергію, помазання. 
Подивімося, як це працює. Уявіть, 
що ви знайшли свій дар, почали 
служіння, яке відповідає цьому 
дару. Перші два пункти — це наша 
задача. А третє — енергія — це 
Божа частина. Є люди, які нама-
гаються з себе якусь енергію ви-
чавити, але помазання приходить 
від Бога.

Буває, Бог дав людині дар. Але 
вона хоче виконувати інше служін-
ня, їй не подобається той дар, що в 
неї є. І вона буде щось робити, ста-
ратися — але помазання не буде. 
Коли ізраїльський народ виходив із 
Єгипту і опинився в пустелі, Мойсей 
пішов до Господа, щоб отримати 
заповіді. Він сам не знав, скільки 
часу буде на горі. Тиждень його не-
має, два тижні… Що робити? Немає 
лідера! Хто замінить Мойсея? Аа-
рон! Але він не був лідером, він був 
душпастирем, в нього було м’яке 
серце. Та народ поставив Аарона, 
а він не зміг відмовити. І коли не-
правильна людина опинилася на 
неправильному місці, це призвело 
до ідолопоклонства. Тому так важ-
ливо бути на своєму місці. Як бага-
то людей працюють і працюють, не 
маючи успіху, і кажуть: «Потрібно ще 
більше молитися й поститися!» Але 
насправді потрібно шукати свій дар! 
Дехто каже: «Але ми хоч щось ро-
бимо!» Не треба «хоч щось», треба 
робити те, на що Святий Дух дає по-
мазання й енергію! Інакше — ми за-
важатимемо в Божому Царстві, ми 
не будемо ефективними. «Що маю, 
те даю». А якщо цього не маєш, то 
не зможеш і дати. 

Спочатку Петро сказав хворому: 
«Подивися на нас», а коли зійшлося 
5 тисяч чоловік, каже: «Що ви диви-

теся на нас?» Коли відбулося чудо, 
він переводить погляди з себе на 
Ісуса Христа: «Чого ви на нас пози-
раєте так, ніби те, що він ходить, ми 
зробили своєю силою чи благоче-
стям?» І коли потім перед синедріо-
ном відповідав на запитання: «Якою 
ви силою чи яким ви ім’ям те роби-
ли?», апостол переповнився Духом і 
вказав на Ісуса. Закінчується історія 
тим, що церква молиться, трусить-
ся земля, всі наповняються Святим 
Духом і звіщають Боже Слово зі смі-
ливістю.

Коли Ісус Христос розповідав 
про Святого Духа, то зауважив, що 
одною з Його дій буде — просла-
вити Божого Сина. Коли приходить 
Святий Дух, то увага не на нас, на-
віть не на Самому Святому Духові 
— всю увагу Він переводить на Ісу-
са Христа. І вся ця історія говорить 
про Ісуса Христа, Він згадується 15 
разів у цих 57 віршах. Він названий 
Назореєм, Святим, Праведним, На-
чальником Життя, Пророком, Слу-
гою, Христом, Господом, Наріжним 
Каменем, Месією.

Велика проблема одарованих 
людей — коли Бог їх використовує, 
всю увагу звертати на себе. Після 
зцілення кривого покаялося 5 тисяч 
чоловік — 10% населення Єрусали-
ма. Уявіть, що через вашу проповідь 
покаялося 10% населення вашого 
міста. Знаєте, яка спокуса при-
писати це собі? Але Петро та Іван 
ставлять в центр уваги Ісуса Христа і 
кажуть: «Дай Своїм рабам із повною 
сміливістю слово Твоє повідати, 
коли руку Свою простягатимеш Ти 
на вздоровлення, і щоб знамена та 
чуда чинились Ім’ям Твого Святого 
Отрока Ісуса» (Дiї 4:29,30). Сьогод-
ні багато людей ставлять себе в 
центр. Американський проповідник 
Гордон Макдональд колись сказав: 
«Протистій аплодисментам, які на-
лежать Христу!»

Якщо ти зараз думаєш: «Я 
ніколи не зможу досягнути такого 
рівня, як Петро та Іван», ти навіть 
не віриш, як Бог може тебе вико-
ристати. Петро та Іван були зви-
чайними рибалками, а через них 
приходили до Бога тисячі людей. 
Ми розглянули 24 години з життя 
першої церкви. І тепер я запитую: 
як виглядає твоє духовне життя? 
Для багатьох п’ятидесятників хре-
щення Святим Духом — найвище 
переживання, після якого ду-
ховне життя йде на спад. Ще до-
бре, якщо воно тримається десь 
на середньому рівні. Але перша 
церква рухалася вгору! Ти — хре-
щений Святим Духом християнин, 
наділений дарами. Але хто є цен-
тром твого життя?

Лео ФРАНК

П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ, А ЩО ДАЛІ?
cвятковий відгомін

ПЕРШИЙ ПРИНЦИП: СВЯТИЙ 
ДУХ — ДУХ ПОСТІЙНОСТІ 

ДРУГИЙ ПРИНЦИП:
СВЯТИЙ ДУХ — ДУХ БУДНІВ

ТРЕТІЙ ПРИНЦИП: СВЯТИЙ 
ДУХ — ДУХ ДАРІВ

СВЯТИЙ ДУХ — ДУХ
ІСУСА ХРИСТА
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Книга пророка Йони 
змальовує, як людина 
може образитися на Бога. 
Господь дав Йоні Своє 
завдання. Він послав його 
до Ніневії зробити добру 
справу — і ця справа дала 
плід: люди, яким він свід-
чив, покаялися. «І побачив 
Бог їхні вчинки, що звер-
нули зо своєї злої дороги, 
і пожалував Бог щодо того 
лиха, про яке говорив, що 
їм учинить, і не вчинив» 
(Йони 3:10). 

Проте поведінка пророка 
дає зрозуміти, що проповіду-
вав він цим людям, не маючи 
любові. Він говорив їм про 
Божий гнів і Його суд, але не 
хотів, щоб ці люди наверну-
лися. Ніневітяни були загарб-
никами його землі — вони 
завоювали десять племен 
ізраїлевих, які так ніколи й не 
повернулися на рідну землю. 
Ці люди дуже жорстоко стави-
лися до полонених ізраїльтян. 
Як свідчать історичні матеріа-
ли, ніневітяни чіпляли ланцю-
га до губи людини — і так вели 
ї в полон. Тому Йона, звісно, 
хотів, щоб Божий гнів вилив-
ся на них. Та коли виявилося, 
що через його проповідь вони 
покаялися, «було це для Йони 
на досаду, досаду велику, і він 
запалився. І молився він до 
Господа та й казав: «О Госпо-
ди, чи ж не це моє слово, поки 
я ще був на своїй землі? Тому 
я перед тим утік до Таршішу, 
бо я знав, що Ти Бог мило-
стивий та милосердий, дов-
готерпеливий та многомило-
стивий, і Ти жалкуєш за зло. 
А тепер, Господи, візьми мою 
душу від мене, бо краще мені 
смерть від мого життя!» (Йони 
4:1-4).

Йона так розсердився на 
Бога, так образився на Ньо-
го, що не захотів жити далі. Й 
довкола нас є люди, які також 
ображаються на Бога. Й інко-
ли причини для образи нам 
видаються доволі серйозни-
ми. Дехто каже, що Бог не-
справедливо вчинив з ними. 
Або запізно прийшов у їхній 
біді. І є люди, які сперечають-
ся з Богом, сваряться з Ним. 
Тоді Бог поводиться з ними, як 

з малими дітьми. Так Він вчи-
нив і з Йоною — і переконує 
його, що марно ображається.

Основною причиною для 
образи на Бога називають те, 
що Бог не відповідає. Але є на 
те певні підстави. Наприклад, 
коли ми просимо в Бога не у 
відповідний час. Тоді можна 
й пости брати, і дуже ревно 
молитися. Але якщо в Бога є 
визначений час для цього, то 
Він не зробить чогось перед-
часно. Він виконає все впору, 
згідно зі Своїм планом. Тому 
не слід ображатися на Нього. 
Це особливі Божі моменти, які 
неможливо прискорити.

Наприклад, коли Господь 
вибрав Йосипа на служіння, 
то провів через Свою серйоз-
ну школу. А згодом повністю 
змінив його життя. Думаю, 
що не раз Йосип благав Бога 
вивести його з в’язниці, бо й 
засуджений він був неспра-
ведливо. Але Бог мовчав і 
мовчав… І тут основне доче-
катися, не образитися.

Йов у дуже складній ситуа-
ції зайняв дуже правильну по-
зицію. Коли прийшли в його 
життя різні біди, то він чітко 
сформулював своє ставлення 
до цього: «Хіба тільки добре 
приймати від Бога, а злого — 
ні? Хай буде Його ім’я благо-
словенне». Ми повинні навіть 
у стражданнях, як Йов, уміти 
пам’ятати все добро, яке от-
римали від Бога. І довіряти 
Йому навіть у найскладніші 
часи, сказавши: «Якщо Він так 
вирішив, то так краще. Я не 
можу оспорити цього, бо Бог 
премудрий. Якщо такою до-
рогою Він мене повів, значить 
— так треба». Це справжня 
довіра Богові, справжня надія 
на Нього. Так ми виявляємо 
довіру Його мудрості, Його 
планам, Його всемогутності. 
Йов зумів пережити темні 
часи, коли втратив усіх своїх 
дітей, усі матеріальні цінності 
та своє здоров’я, лише тому, 
що вірив у Божу любов, у Його 
плани для свого життя. Вірив 
у Бога, Який не зрадить. Оце 
мудра й правильна позиція.

Позиція Йони була про-
тилежною. Він розгнівався 
на Бога. Іншими словами, 

він сказав: «Ти, Боже, мене 
зрадив! Ти не оправдав моїх 
очікувань».

Інколи Бог мовчить і че-
рез нашу неправильну пози-
цію. У Біблії описано випадок, 
коли Саул шукав відповіді від 
Бога і через пророків, і че-
рез священиків, і через сон. 
А Господь мовчав, тому що 
винним був сам Саул, який не 
слухався Його. І якщо Бог в 
житті людини мовчить із вини 
самої людини, то їй нема чого 
ображатися на Бога — треба 
переосмислити власну по-
зицію. Ахав, потрапивши в 
подібну ситуацію, дуже-дуже 
впокорився. Одягнув на себе 
верету, і плакав та каявся 
перед Богом, так що аж Бог 
сказав до Іллі: «Бачиш, як змі-
нився Ахав, як Він смирився! 
Йди і скажи йому, що біда не 
прийде у його дні». Саул же 
зробив не так. Він також дав 
волю емоціям. Він ніби до-
клав усіх зусиль, щоб із Богом 
якось поговорити (точніше, 
з Божим чоловіком). І він іде 
до служниці сатани й каже: 
«Виклич мені дух Самуїла із 
шеолу». Він пішов ще далі від 
Йони, який сварився з Богом. 
Саул пішов до ворога Божо-
го, до сатани, щоб почути те, 
що хоче від нього Бог. Це був 
дуже нелогічний вчинок, але 
наш гріх і небажання впокори-
тися Богу часто позбавляють 
нас здатності приймати мудрі 
рішення.

Навіть Манасія, один із 
найбільш безбожних царів, 
який майже знищив духов-
ність усього Ізраїлю, у свій 
час, перебуваючи в полоні, 

зумів щиро впокоритися пе-
ред Богом і покаятися у своїх 
гріхах. І Боже серце розчули-
лося, і Він явив милість до Ма-
насії — його знову повернули 
на престол.

Бог може не відповідати 
нам, якщо наші вчинки негід-
ні. І тоді правильно не шукати 
своїх шляхів, а дуже глибоко 
впокоритися перед Господом, 
щиросердечно розкаятися й 
чекати від Нього милості.

Часто труднощі, з якими 
ми стикаємося, служать нам 
на благо. Ми знаходимо під-
твердження цьому в Першо-
му посланні до коринтян, де 
сказано, що ми «засуджені 
від Господа, караємося, щоб 
нас не засуджено з світом» 
(1Кор.11:32). Засуджені зі 
світом, будуть приречені на 
вічний Божий гнів, на пек-
ло. А ті, які засуджені тепер і 
страждають тілом, переста-
ють грішити. Це йде людині 
на користь і є проявом Божої 
милості до неї. Це дає їй мож-
ливість налагодити стосунки з 
Богом і увійти в Його Небесне 
Царство.

І, зрештою, якщо Бог мов-
чить, то ніхто нам не зможе 
допомогти. Тому ми повинні 
довіритися Йому, поклада-
тися на Нього, а не гніватися 
чи ображатися. Ми повинні 
перебувати в надії, в очіку-
ванні відповіді, бути готовими 
сказати: «Господи, якщо Ти й 
не даси відповіді, то я умру в 
надії! Буду довіряти Тобі до 
останнього».

Навіть великі пророки, та 
й сам Йов, проклинали день 
свого народження, настіль-

ки важкими були їхні страж-
дання. Проте я бажаю всім 
довіряти Богові, а не обража-
тися чи гніватися. 

Звісно, коли ми довго не 
отримуємо відповіді від Бога, 
буває дуже важко. Йосип 
провів десять років у темни-
ці. І, напевно, багато про що 
передумав там, нелегко було 
йому. Правда, Бог благосло-
вив його й там, проте не ви-
бавив із неволі. Та він не втра-
тив довіри до Бога, і у свій час 
Господь кардинально змінив 
його життя.

Тому хай наша довіра 
ніколи не згасає. Хай наше 
очікування ніколи не припи-
няється. Моліться, поки не 
отримаєте відповіді — або 
того, що ви просите, або по-
яснення від Бога, чому вам це 
не потрібне. Апостол Павло 
отримав таке пояснення, хоча 
не зцілився. Бог сказав йому, 
коли той благав про звіль-
нення з недуги у своєму тілі: 
«Досить тобі Моєї благодаті, 
бо сила Моя здійснюється в 
немочі» (2Кор.12:9).

Хвороби й біль у нашому 
житті можуть бути перстом 
Божим, а не тільки покаран-
ням за гріх. Друзі Йова, до-
коряючи йому, казали: «То не 
може бути, що ти праведний, 
а Бог так тебе карає». Про-
те Бог сказав до цих людей: 
«Хай раб мій Йов помолиться 
за вас, бо він більш правий». 
І ті люди, які неправильно 
розуміли Бога в цій ситуації, 
схилили голови, а хворий Йов 
молився за них, тому що все в 
його житті відбувалося з відо-
ма Бога і під Його контролем. 

І це великий урок для нас. 
Ми можемо неправильно ро-
зуміти Божі дії, але повинні 
довіряти Йому. Після того, як 
Йов за Божим Словом помо-
лився за своїх друзів, зцілив-
ся й сам. 

Наш Бог премудрий, Він 
дуже любить нас, Він дбає про 
нас. Наш Бог все знає — ко-
жен наш подих, кожну сльозу, 
і тому Він заслуговує нашого 
безумовного довір’я навіть 
у найскладніші пори нашого 
життя. 

Ростислав ШКІНДЕР

проповідь

ЯК НЕ ОБРАЗИТИСЯ НА БОГА?

Жінка працювала на 
м’ясокомбінаті. Одного 
разу, у кінці дня, коли 
вона зайшла в морозиль-
ну камеру, двері випадко-
во закрилися — і робітни-
ця опинилася замкненою.

Вона щосили кричала й 
стукала, але все було да-
ремно – ніхто не міг її по-
чути. Більшість робітників 
уже пішли додому, а поза 
камерою не чують, що відб-
увається всередині.

Через п’ять годин, коли 
смерть, здавалося, вже не-
минуча, охоронець заводу 
відкрив двері — і жінка ди-
вом врятувалася від смерті.

Згодом вона запитала в 
охоронця, чому він вирішив 
саме в той день перевіри-
ти морозильну камеру, 
адже це не входило в його 
обов’язки.

Охоронець відповів: «Я 
працюю на цьому заводі 
вже 35 років, сотні людей 
щодня приходять і йдуть, 
але ви одна з небагатьох, 
хто вітався зі мною вранці й 
прощався в кінці робочого 
дня. Багато хто ставиться 
до мене так, ніби я невиди-
мий… Сьогодні, проходячи 
повз мене, ви, як завжди, 
сказали мені: «Привіт». Але 
після робочого дня я зга-

дав, що так і не почув ва-
шого «Бувайте, побачимося 
завтра». Мені приємно чути 
ваші «привіт» і «бувайте», бо 
вони нагадують, що я ко-
мусь потрібен. Не почувши 
сьогодні вашого прощання, 
я зрозумів, що щось стало-
ся, і вирішив перевірити те-
риторію комбінату».

Будьмо смиренними, 
поважаймо всіх, хто навко-
ло нас. Адже ми ніколи не 
знаємо, що буде завтра.

«Людина ласкава душі 
своїй чинить добро, а жор-
стока замучує тіло своє» 
(Пр.11:17).

Андрій БІЛИК

ПРИВІТ І БУВАЙТЕ
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Марина приїхала в гості до бабусі. 
Добра в неї бабуся й дуже красива. 
Марина сидить за столом, п’є аромат-
ний чай із яблучним пирогом і милуєть-
ся нею. Он які в неї веселі сиві кучері, 
вистрибнули й на скроні, і на лоб з-під 
нової квітчастої хустини. А як вони ве-
село пружинять, коли вона нахиляється 
над столом! І хоч бабусине обличчя в 
зморшках, усе одно вона найкрасивіша 
й найдобріша у світі. Добре з нею Ма-
рині!

Після вечері Марина з бабусею вими-
ли посуд, розпалили в каміні. У вікно через 
мереживну фіранку заглядає допитливий 
місяць. Марина про всяк випадок показала 
йому язика. Біля каміна тихо спить кіт Тишко. 
Шкідливий! Бач, як уві сні муркоче, от би його 
зараз за хвіст смикнути! Адже він сьогодні 
в Марини зі столу шматок пирога вхопив. 
Дівчинка навшпиньки підійшла до кошеняти 
й тільки хотіла йому за все помститися, як у 
кімнату ввійшла бабуся. Вона тихо сіла біля 
внучки, ласкаво обняла й уважно заглянула 
дівчинці в очі:

— Як справи, онучко? Розкажи мені, як 
живеш. — Марина ближче прихилилася до 
бабусі й важко зітхнула:

— Погано, бабусю, ой як погано! Вчора 
Сергійко в мене ляльку відібрав, нове плаття 
на ній забруднив. Він, бабусю, знаєш, який 
шкідливий!

Довго Марина розповідала бабусі, який 
поганий цей сусідський хлопчисько Сергійко.

— А ще, бабусю, вчора Наталка мою нову 
повітряну кульку зі свистком узяла — і та лоп-
нула. Вона теж недобра.

І бабуся ще кілька хвилин вислуховувала, 
яка погана молодша сестричка Марини — 
Наталка.

— Бабцю, а коли Євгенка побачиш, то не 

вітайся з ним, добре? Він мені недавно м’я-
чем прямо в лоб вдарив. Каже, що ненавмис-
но, так бреше, я його знаю. Ой, бабусечко, 
який він недобрий!

Бабуся не перебивала Марину, коли вона 
скаржилася на Сашка й Тетянку, на Вітька й 
Людочку і на всіх, хто її образив. А коли дів-
чинка закінчила перераховувати кривдників, 
бабуся жалісно зітхнула:

— Бідна дівчинко, ворогів у тебе багато, 
а друга немає жодного. Ой-ой-ой! Але най-
страшніше те, що ти не маєш найкращого 
Друга зі всіх на світі, бо не знаєш Його — на-
шого Господа Ісуса Христа. Через це й усі твої 
біди, онучко.

— Що ти кажеш, бабусю?! Я знаю Ісуса! 
Знаю, як Він народився в яслах, як ходив по 
воді, як воскресив Лазаря, як Його били й 
розіп’яли на голгофському хресті, але Він 
воскрес! Бачиш, бабусю, я все знаю!

— О, люба моя, можна багато знати про 
Ісуса, але не знати самого Ісуса! Розумієш? 
Хто знайомий із Ним особисто, у кого Він 
живе в серці, той не буде засуджувати ін-
ших за їхні недоліки, ображатися на дрібни-
ці, пам’ятати образи. Бог є любов. Хто знає 
Бога, той любить всіх людей, Марино. Ось ти 
мені розповіла про хлопців, які вони всі недо-
брі. А ти сама яка? Чи завжди ти слухняна та-
тові й мамі? Чи не образила й ти когось? Ось 
бачиш!

На Маринчиних щоках спалахнув рум’я-
нець, на очах заблищали намистинки сліз. 
Ох, як же їй зараз гірко й соромно! Як же те-
пер жити на цьому світі?

— Бабусю, що ж мені робити?
Бабуся пояснила Марині, що їй потрібно 

зробити, і Марина зі сльозами на очах сказа-
ла:

— Так, я хочу покаятися й прийняти Ісуса 
Христа своїм Спасителем, щоб Він став моїм 
другом.

Коли Марина стала на коліна й попросила 
в Ісуса прощення, на серці в неї відразу стало 
тепло, затишно й радісно.

— Господи, — казала вона, — я хочу зна-
ти Тебе особисто. Я хочу, щоб Ти жив у моєму 
серці. Я хочу всіх любити!

Після цих слів Марині стало так добре, що 
їй хотілося і сміятися, і плакати одночасно. 
Вона міцно обняла свою дорогу бабусю:

— Спасибі тобі, бабусю! Це ти познайо-
мила мене з Ісусом!

А у вікно посміхався місяць. Марина по-
просила й у нього пробачення, що недавно 
показувала йому язика, і весело посміхнула-
ся. І кота Тишка за хвіст смикати їй розхотіло-
ся. Вона його ласкаво погладила. Ну й що, що 
він шкідливий! Малий ще, підросте — пороз-
умнішає. Але понад усе на світі Марині хотіло-
ся швидше повернутися додому — миритися 
з усіма друзями.

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Петрик завжди був упев-
нений, що Ісус візьме його 
на небо. У нього, на перший 
погляд, все було в порядку: 
він віруючий, вчиться добре і 
поводиться краще, ніж інші…

Все так і було б, якби не один 
випадок. Однієї неділі на зібранні 
покаявся його найкращий друг. 
Він щиро зі слізьми просив у Бога 
пробачення. 

«Навіщо йому каятися? — не 
розумів Петрик. — Він же вірую-
чий?!» Але запитати про це друга 
хлопчик не наважився.

Якось, повертаючись зі шко-
ли, Петрик милувався білими 
хмарами, що пливуть по бла-
китному небу, і думав про свого 
друга. Той помітно змінився — 
перестав сваритися з хлопцями, 
списувати домашнє завдання, 
став краще вчитися. «Він вважає 
себе спасенним і каже, що в його 

серці оселився Дух Святий. А я 
хіба не спасенний?» — розмірко-
вував Петрик.

Він не помітив, як підійшов до 
хвіртки свого будинку і зайшов 
у двір. Незвична тиша вразила 
його. Де ж малюки? У пісочниці 
нікого не було.

Петрик вибіг на ганок, ривком 
відчинив двері й гукнув:

— Мамо!
Тиша. Петрик з подивом обій-

шов усі кімнати — ніде нікого.
«Дивно, — схвильовано поду-

мав він. — Куди всі поділися?»  І 
тут його пронизала страшна дум-
ка, — «Напевно, Ісус прийшов і 
взяв до Себе всіх, а я... я зали-
шився!»

— Мамо! — ще раз крикнув 
Петрик і завмер.

Ніхто не відповів йому. Десь 
на задвірках прокукурікав півень, 
закудкудакали кури.

Хлопчик вискочив на вули-
цю. Він злякано подивився на всі 
боки: «Невже я залишився?» — 
витираючи сльози, подумав він і 
розпачливо закричав:

— Ісусе! Я теж хочу на небо!
Гарячі сльози текли по його 

щоках. Відчайдушно калатало 
серце, і він побіг щодуху до най-
ближчого парку, не дивлячись 
під ноги. Між верхівками дерев 
проглядало блакитне небо з кра-
сивими пишними хмарами, а 
звідкись здалеку, то спереду, то 
збоку, відлунювало: — Ісусе... На 
небо... небо... 

І раптом Петрик ясно зро-
зумів, що він грішник, а таким на 
небі місця немає. Значить, йому, 
теж потрібно покаятися! Йому 
відразу згадалося, як він грубія-
нив мамі, як злився на старших 
сестер, коли вони робили йому 
зауваження. Згадав, як кривдив 

молодших, як хитрував і ухиляв-
ся від роботи. А зовсім недавно 
він обдурив учительку... І як тільки 
він міг вважати, що у нього все в 
порядку? Як же тепер бути? Не-
вже все скінчено? Невже нічого 
не можна виправити? Невже за-
раз всі на небі, а він залишився на 
землі?

Довго бродив Петрик по пар-
ку, просив прощення за свої гріхи 
і благав Ісуса взяти його до Себе. 
Не знаючи, що робити далі, він 
втомлено побрів додому по знай-
омій доріжці.

Підходячи до будинку, 
хлопчик ще здалека поба-
чив на городі своїх старших 
сестер. Від несподіванки він 
знову заплакав. Значить, Ісус 
ще не прийшов! Значить, ще 
не пізно! Значить, він, теж 
може потрапити на небо! О, 
як хочеться йому бути з Ісу-
сом! Сьогодні ж увечері він 
обов’язково попросить у всіх 
пробачення...

«Ні, я зроблю це прямо за-
раз!» — твердо сказав Петрик і 
забіг у будинок, до матері.

Розшифруй уривок з Писання і 
запам’ятай його.

Над стор. працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

НА НЕБО

ЗУСТРІЧ З ІСУСОМ
Сергій Рачинець

ПРОСТИ
За те, що вчора у дворі

Був по-дитячому пустий,
Зламав, гойдаючи, горіх,

Прости, мій Господи, прости!

Було й таке, кажу, як є:
До хати друга не впустив.
Сумління плакало моє…

Прости, мій Господи, прости!

Колись дідусь мене просив
Дровець до хати принести,
А я сказав: «Не маю сил…»

Прости, мій Господи, прости!

Багато ще чого було —
Когось образити вже встиг.
За всякий гріх, за всяке зло

Прости, мій Господи, прости!

Завдання
По горизонталі:
1. Спаситель.
3. Що потрібно для того, щоб 
мати життя вічне (Ів.3:16)?
По вертикалі:
1. Брат Якова.
2. Те, що отримує людина, коли на 
неї сходить Дух Святий (Дії 1:8).

По горизонталі:
1. Автор Євангелії, лікар.
3. Перша людина.
По вертикалі:
1. Повторення звуку в горах чи 
у лісі.
2. Найменша хімічно неподільна 
частинка кожного творіння.
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Виходить щомiсяця
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По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №5 (травень) 2019р.
По горизонталі: 3.Воанергес. 6.Таршіш. 7.Троада. 11.Епенет. 12.Дан. 13.Па-

тара. 16.Кріт. 17.Понт. 21.Каріот. 22.Сім. 23.Асната. 26.Парпар. 27.Асирія. 28.Єли-
савета. По вертикалі: 1.Маріам. 2.Огірок. 4.Сарана. 5.Адмата. 8. Капернаум. 
9.Етам. 10.Куропатка. 14.Лія. 15. Лот. 18. Сілоам. 19.Сіль. 20.Андрій. 24.Статир. 
25.Состен.

1. Міра землі близько однієї версти. 2. Багатий чоловік в Маоні. 3. Пав-
ло йшов гнати церкву в … 4. Син Аарона. 6. Одна з останніх книг Старого 
Заповіту. 9. Плід Духа. 10. Найпростіший музичний інструмент, відомий з 
часів Давида. 11. Одна з башт Єрусалимської стіни, означає «сотня». 15. 
Хто перемагав, коли опускалися руки Мойсея? 16. Промовець, найнятий, 
щоб звинувачувати Павла. 18. Ім’я Самсон означає … 20. Пророк в часи 
Давида. 21. Цар в Едомі, син Зераха.

КРОСВОРД

3. Місце, де брати продали Йосипа. 5. Східна частина острова Кріт. 
7.Мудра жінка, проживала на Кармелі. 8. Гадасса або ... 10. Велика гора на 
північно-східному кордоні Палестини. 12. Зацарював у Єрусалимі у 8 років. 
13.  Батько Авнера. 14. Місто (4М.32:3). 17. Означає «хай буде так», під-
твердження. 19. Територія поблизу Дамаска. 20. Означає «посвячений». 22. 
Красиве дерево, відоме ще Якову. 23. Гора, на якій проживав Єлисей.

роздуминовини

Був день, коли залізнична брига-
да вмонтувала рейку в прекрасному 
місці залізничної колії, призначеному 
саме для неї. Вона ніколи не жаліла-
ся на своє життя та роботу, не вирі-
шувала, чи переїжджати їй на зруч-
ніше місце, а радо терпіла саме тут 
сніг, дощ та палюче сонце.

За роки служіння по рейці мільйона-
ми твердих коліс пронеслися сотні ти-
сяч важких вагонів. Але це її не зламало, 
а навпаки – зробило ще більш витрива-
лою та надійною.

Вона не заздрила, що поїзди мчать, 
використовуючи для руху не тільки її, 

але й підстаркувату трохи іржаву сусід-
ку. І ніколи не претендувала на роль ос-
новної.

Вона завжди раділа, що вдостоїлася 
честі бути частинкою величезної мережі 
залізничних колій, яка багато років єд-
нає людей і приносить їм радість.

Залізнична рейка з трепетом зу-
стріла день, коли інша ремонтна брига-
да приїхала, щоб її замінити. І без опору 
поступилася місцем новенькій блис-
кучій рейці, а сама попрямувала на за-
вод, сподіваючись, що після переплав-
ки отримає нове життя!

Богдан ГАЛЮК

ЗАЛІЗНИЧНА РЕЙКА

Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо 
треба, всілякими випробовуваннями, щоб 

досвідчення вашої віри було дорогоцінніше 
за золото, яке гине, хоч і огнем випробо-
вується, на похвалу, і честь, і славу при 

з’явленні Ісуса Христа.
1 Петр. 1:6-7

Четверта Всеукраїнська 
хода на захист дітей та сімей, 
яка відбулася 8 червня 2019 
року в Києві, зібрала рекорд-
ну кількість учасників — по-
над 15 000. Християни різних 
конфесій, мусульмани та юдеї 
України об’єдналися, щоб ска-
зати «так» сім’ї за дизайном 
Бога.

Захід розпочався в парку ім. 
Тараса Шевченка. Далі учасники 
пройшли по вул. Володимирській 
і пр. Т. Шевченка до Хрещатика. 
Урочиста хода з прапорами та гас-

лами на захист прав сімей та дітей 
пройшла головною вулицею Києва 
та піднялася вул. М. Грушевського 
до пл. Конституції перед Верхов-
ною Радою України. Там відбувся 
невеликий концерт, усі разом по-
молилися «Отче наш» і заспівали 
пісню «Боже, я молю за Україну».

Цього ж дня в Київському па-
лаці спорту тисячі людей разом із 
главами церков молилися за мир в 
Україні, протистояння корупції, ро-
звиток сімейної політики на основі 
біблійних цінностей.

УЦХВЄ

ПОНАД 15 000 ЛЮДЕЙ ПРОЙШЛИ
ВУЛИЦЯМИ КИЄВА УРОЧИСТОЮ 
ХОДОЮ НА ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ 

ЦІННОСТЕЙ


