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СЛЬОЗИ ПОКАЯННЯ
НА ОЧАХ ДІТЕЙ —

ЦЕ НАЙБІЛЬШИЙ УСПІХ

Основне - мати стосунки з
Богом, щоб чути, куди Він
спрямовує нас...

Я навчилася все це приносити до Бога й отримувати
спокій.
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ФУНДАМЕНТ
ВІРИ

Бог працює над тим,
щоб дати тобі фундамент, на якому будуватиметься все твоє життя.
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СОТИЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
МАШІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ

9 липня в селі Машів Любомльського району Волинської області віруючі євангельської церкви провели
урочисте богослужіння, присвячене столітньому ювілею.
Свято зібрало чимало гостей,
а тому, щоб розмістити всіх
присутніх, як у колишні добрі
часи, на вулиці був поставлений намет. Гості прибули
не лише з сусідніх сіл, але й
областей та країн (Білорусі,
Німеччини).
На святі лунала подяка Господу за шлях, пройдений із
Ним, за пережиті радості й печалі, що стали історією, а вона
сягає початку двадцятого століт-

тя, кінця Першої світової війни.
Добрим словом згадували тих,
хто перший приніс до села та
навколишніх хуторів живе євангельське слово, зокрема – Давида Мінчука й інших служителів та
їхні добрі справи в Другу світову
війну та після неї. Згадували наскільки церква зростала духовно
й кількісно в страшні лихоліття, а
вона була вогнищем Божої благодаті, про яке знали далеко. Уже
в 1920 році церква входила до
складу Східноєвропейської місії.
Особливість початку реформації
Машева полягає в тому, що в
селі спочатку покаялися в своїх
гріхах люди заможні та освічені.
Перебудова не охолодила

машівців. З цього невеличкого
села багато хлопців і дівчат роз’їхалися по світі не лише в пошуках кращого життя, а й будувати
доми молитви, допомагати на
місіонерських точках, звіщати
людям Добру Новину. Не сидять
вони склавши руки й сьогодні:
співочі гурти цієї церкви служать
на багатьох євангелізаційних та
інших християнських заходах.
Свято було особливим для
багатьох родин, які з’їхалися
звідусюди, щоб побувати на
цьому ювілеї. Кільком членам
церкви місцева влада вручила
грамоти, а церкві подякувала за
співпрацю. Вислухали машівці
й привітання від гостей, у тому

новини

ЗАКОН ДОЗВОЛИТЬ ЛІКАРЯМ ВІДМОВЛЯТИСЯ
РОБИТИ АБОРТ З МІРКУВАНЬ СОВІСТІ

До Верховної Ради внесено законопроект щодо
права лікаря на відмову
від призначення чи участі
в проведенні аборту через
міркування совісті.
Зазначені зміни ініціювали
15 народних депутатів із різних парламентських фракцій
– Павло Унгурян, Микола Лаврик, Юрій Мірошниченко та
інші, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Автори
законопроекту
№ 6747 наголошують, що в
будь-якому демократичному
суспільстві завжди має бути
дотримано баланс інтересів: з
одного боку, має захищатись
право людини (жінки) на здоров’я, доступ та отримання медичної допомоги, а з другого
— мають бути виписані гарантії
прав лікарів та права людини
на свободу думки, совісті та
віросповідання.

Проект пропонує доповнити
статтю 281 Цивільного кодексу
України «Право на життя» такими положеннями: «Медичний
працівник має право на відмову від призначення чи участі в
проведенні операції штучного
переривання вагітності через
світоглядні чи релігійні переконання на умовах, визначених
законодавством».
Також статтею 50 Закону
України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я»
передбачається, що «медичний
працівник …зобов’язаний повідомити про свою відмову жінці в якомога коротший строк,
надати всю необхідну інформацію про операцію, а також
про медичного працівника чи
заклад охорони здоров’я, де
вона може отримати відповідні
медичні послуги».
Згідно з законопроектом,
за відмову призначити чи взя-

ти участь у проведенні операції
штучного переривання вагітності забороняється будь-яка
дискримінація, а медичний
працівник не може бути притягнутий до відповідальності.
Однак у випадку виникнення невідкладних станів ці вимоги не застосовуються.
РІСУ

числі й від старійшин ЦХВЄ: Степана Веремчука, Михайла Панночка, Михайла Близнюка.
Те, що робимо сьогодні, завтра стане історією. Якою вона
буде в нас, залежить тільки від на-

ших вчинків і слів, від того, чим ми
керуємося. Тому хочеться сказати
всім християнам: Євангелія втрачає зміст, якщо ми зі своїх діл, зі
свого життя забираємо Христа.
Інна МЕЛЬНИК

МИХАЙЛО ПАНОЧКО ВЗЯВ УЧАСТЬ
У ЗУСТРІЧІ З ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ
ВОЛОДИМИРОМ ГРОЙСМАНОМ
4 липня 2017 року в Кабінеті міністрів відбулася зустріч
членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій із
Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Прем’єр-міністр подякував представникам духовенства за сприяння змінам у державі й підтримку реформ у медичній та інших галузях.
«Державна влада відкрита до діалогу та готова сприяти діяльності
релігійних установ», — наголосив Володимир Гройсман.
Глави церков, у свою чергу, підняли низку актуальних питань, у
тому числі щодо змін до законодавства України. Зокрема заявили
про непідтримку Стамбульської конвенції, окремі пункти якої, з точки
зору духовенства, є шкідливими для нашого суспільства. Порушили
питання щодо розблокування гуманітарних вантажів із-за кордону, про
узаконення діяльності військових капеланів (глави церков пропонують
прирівняти статус військових священників до статусу учасників АТО).
Священики виступили з проханням скасувати обов’язкову перереєстрацію статутів для релігійних організацій.
Михайло Паночко звернув увагу на проблему стихійного видобутку
бурштину. «Я звернувся до глави Уряду з проханням активізувати роботу щодо законодавства про корисні копалини та врегулювати ситуацію, яку ми маємо у зв’язку зі стихійним видобутком бурштину в Рівненській та Волинській областях», — зауважив Михайло Степанович.
На завершення зустрічі Володимир Гройсман подякував главам
церков і релігійних організацій та наголосив: «Дорога до храму має
бути вільна, і ми, як державна влада, готові сприяти, щоб ви спокійно
служили й зміцнювали нашу державу духовно».
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БОГДАН ЛЕВИЦЬКИЙ: «СЛЬОЗИ

ПОКАЯННЯ НА ОЧАХ ДІТЕЙ — ЦЕ
НАЙБІЛЬШИЙ УСПІХ ДЛЯ МЕНЕ!»

— Ви вже більше як 20
років у молодіжному служінні. І, напевно, як і кожна людина, втомлювалися. Як ви
вберігали себе від емоційного вигорання? Як вберегти
себе від утоми?
— Це непросте питання. Усі
ми втомлюємося в цьому житті. Навіть про Ісуса Христа написано, що Він утомлювався,
що з Нього виходила сила, і Він
відчував це. Про те, що Христос
утомлювався, свідчить оповідь
про бурю на морі, під час якої
Він спав і навіть не чув, що відбувається довкола. Але потім Він
ішов на гору молитися. Він проводив ночі в молитві, щоб зміцнити Себе, Свої духовні сили,
щоб мати змогу діяти. Цим Ісус
показав нам приклад.
Я також утомлююся, але,
дивлячись на результати тієї
праці, яка викликала втому, я
сповнююся радістю та силою,
відчуваю, що в мене з’являється
наснага виконувати це служіння
й надалі. Звісно, бувають різні
моменти, але Бог не залишає.
Він дає сили далі Йому служити.
Тому час від часу дуже важливо
знаходити тихе місце й побути
з Богом наодинці — стишитися,
помолитися, зануритися в Слово Боже. І Бог тоді ясно проговорить. Ось, наприклад, сьогодні вранці в мене виникла дуже
непроста ситуація, виникла через те, що не всі люди виконують ті обов’язки, які їм доручено
виконувати, щоб з’їзд проходив
злагоджено. Від цього залежить
здоров’я та безпека людей.
Тому я трохи розгнівався на декотрих із них. Але, відкривши
Слово Боже, читаю: «Гнівайтеся, та не грішіть! Сонце хай не
заходить у вашому гніві». Відповідно, це дало мені сили заспокоїтися й врівноважено вирішувати проблему, що виникла.
Тому що, працюючи в команді,
слід стримувати свої емоції, не
розжарювати ситуації, а навпаки пригасити її й спокійно вирішити питання. Можна багато
що робити на емоціях, але це
приведе до поганих наслідків,
але коли ми спокійно поговоримо, роз’яснимо один одному
суть претензій, покажемо факти, зробимо аналіз, і тоді зазвичай той, хто неправий, розуміє
свою неправоту й готовий попросити вибачення. Це допомагає зберегти команду, зберегти
дух миру та спокою й заохотити
один одного до служіння.
— Бути організатором та
керівником такого заходу —
дуже відповідальна справа.
Як ви вчилися відповідальності протягом життя? Хто
був вашим учителем? І як, на
вашу думку, нині цього може
навчитися людина?

— Я народився в християнській сім’ї. Мій тато був головним бухгалтером у колгоспі. Він
був дуже суворим до себе й вимогливим до нас, дітей. Кожна
дитина в нашій сім’ї мала свої
обов’язки. Коли я був меншим,
то відповідав за кролів — мусив
нагодувати їх, почистити клітку, а тато лише приходив і перевіряв, чи все зроблено. Коли
підріс, під мою відповідальність
перейшла корова. Я мав її випасти, пригнати додому, щоб було
молоко в сім’ї. Так я звикав до
відповідальності: були обов’язки, був контроль, а отже, формувалася відповідальність. Іноді
я потрапляв під батькове покарання, але це робило мене ще
більш відповідальним.
І вже далі, коли я став дорослим, батько завжди казав:
«Богдане, якщо ти організовуєш якусь зустріч на певну годину, то там ти маєш бути не
пізніше, як за п’ять хвилин до
початку. Якщо ти не встигаєш,
попереджай». Це потрібно було
для того, щоб не втратити авторитету, не втратити друзів. Як я
бачу, часто люди нині нехтують
цим, дозволяючи собі спізнюватися й навіть не просять вибачення. Мене виховували не
так, і я вдячний своєму батькові, який привчив мене до відповідальності.
— У кожного служителя є
кризові моменти в служінні.
Чи були такі моменти у вас, і
що саме це було?
— Для мене кризові моменти — це коли ти щось запланував, коли тобі щось пообіцяли,
але не виконали. Мені дуже
важко приймати такі ситуації.
Бувало: запрошуєш служителів,
вони погоджуються, але не
приїжджають і, мало того, навіть
не попереджають, що не приїдуть. І тоді ти починаєш благати
Бога: «Боже, поможи! Хто може
послужити замість цих людей?»
Я знаю, що в Бога є безліч засобів, у крайньому разі в нього
є «ослиця», через яку він проговорить, але мені важко й боляче, коли служителі виявляються
безвідповідальними людьми.
Кризовим
моментом
у
служінні для мене стала хвороба дружини. Але Бог учить нас
долати ці кризи або ж приймати
їх і далі служити Йому.
Господь виходить назустріч
нам в усіх кризових ситуаціях.
Пригадую, у 1999 році був молодіжний міжконфесійний форум у Києві, де були присутні
екс-президент Леонід Кравчук,
а також діючий на той час президент Леонід Кучма, глави
церков провідних конфесій. Там
ми представляли нашу церкву
й діяльність серед молоді. Після цього представлення один
православний юнак піднявся й
запитав: «Якщо ви так любите
Україну та український народ,

то чому стільки ваших людей до
Америки виїжджає?» Ми розгубилися. Як відповісти — прийшла свобода, можна проповідувати молитися, а люди справді
виїжджають. Та раптом із залу
встає один греко-католицький
священик, монах, і каже: «Я відповім, бо ви, напевно, не знаєте
історії п’ятидесятницької церкви. Їхня історія починається від
Дня П’ятидесятниці, коли Бог
на землю зіслав Святого Духа.
Та на теренах Радянського Союзу, коли велася агітація проти
Церкви Божої, їхня історія була
дуже складною. Їх звинувачували в тому, що вони дітей у
жертву приносять, але вони не
робили цього. Вони народжували дітей, а ми з вами — приносили в жертву. Їх називали
сектантами, але це щиро віруючі люди, які попри всі гоніння
вірно служили Богові. Їх садили
в тюрми, дітей у них забирали в інтернати, щоб виховати
в комуністичному дусі. Тому
коли настала свобода, вони не
можуть повірити, що в нашій
країні все змінилося. А ще в цей
скрутний економічний час вони
не можуть прогодувати своїх дітей, тому що в них дуже великі
сім’ї... Тому, отримавши таку
можливість, вони виїжджають
у чужі краї, щоб там виростити
своїх дітей». І весь зал зааплодував.
Я підійшов до цього чоловіка
на перерві, подякував йому й
запитав: «Чому ви заступилися за нас?» — «Бо ви непрості
люди. Вам Бог відкрив таємницю хрещення Духом Святим». —
«А як ви це знаєте?» — запитав
я. — «Я в тюрмі сидів з п’ятидесятниками. І там Бог мене хрестив Духом Святим. Я знаю, що
це таке — сила Духа Святого.
Тому коли я відчув зухвальство
цього юнака, який поставив вам
це питання, Дух Святий спонукав мене піднятися й відповісти
замість вас».
Я був вражений словами
цього чоловіка, тому попросив
у нього: «А що б ви мені порадили як служителеві?» Він відказав: «До сорока років будь у
дуже тісних стосунках зі старшими служителями. Черпай від
них мудрість. А потім віддавай
цю мудрість нашим дітям». І
так Бог мене веде — раніше я
черпав мудрість від інших, а
тепер, коли вже прожив понад
півстоліття, у міру сил віддаю
цю мудрість молодим людям,
намагаюся своїм життям і прикладом показати, як працювати
в команді, як допомагати один
одному, як треба заохочувати
людей, як треба терпіти й любити один одного.
— Назвіть, будь ласка,
найбільш знакові молодіжні
проекти Української Церкви
Християн Віри Євангельської?

— Малинфест — це найбільш централізований захід,
через який ми можемо формувати молодь з різних куточків
України і не тільки, об’єднувати
їх, зближувати, наповнювати
їхні серця здоровою євангельською наукою. Ми показуємо
їм, як треба молитися Богові,
як Його славити піснею. Іншого
заходу такого рівня я не можу
назвати, проте проводиться багато різних заходів менш широких за обсягом, та не менш важливих. Це обласні та міжобласні
конференції.
Тому можу сказати, що
наша молодь задіяна в служінні. Наприклад, у цьому році ми
цілеспрямовано працювали зі
студентами, щоб у них формувати правильні погляди. З нагоди року Реформації, дуже багато заходів було проведено саме
для студентів на цю тему. І Асоціація євангельських студентів
— це один із проектів, який реалізовує це спрямування.

— Назвіть три найбільш
виразні риси, якими має
бути наділений молодіжний
лідер.
— Любити Бога й мати тісні
стосунки з Ним. Коли ти любиш
Бога, то готовий жертвувати собою ради служіння Йому. Любити тих, кому ти служиш, — це
друга риса. Але цю любов людина може мати лише тоді, коли
щиро любить Бога. А також бути
вірним у служінні.
— Дуже багато молодих
людей зараз розчаровуються, переживають якісь депресії. Тоді й служіння не
йде, і стосунки з іншими
важко будувати. І людина зупиняється в духовному зростанні. Чи можна бути такою
людиною, яка не піддається
цьому? Чи з цим треба постійно боротися?
— Один старший брат, який
почув таке питання, відповів:
«Коли в нас були репресії, то ні
в кого не було депресії». Коли
в нашому житті всього в достатку, то нам хочеться ще чогось більшого. Нам довелося
побувати в Кенії, щоб підтримати хворих місіонерів, там я
зустрівся з однією дівчинкою з
багатої сім’ї. І я був вражений
тим, що вона служить бідним
людям. Я запитав у неї: «І що ти
отримала, служачи тут?» — «Бог
повністю змінив моє мислення.
Я зрозуміла, наскільки я щаслива, що забезпечена усім, а до
цього я була незадоволеною.
А тут люди нічого не мають.
Вони раді, якщо раз на день з’їдять миску бобів. Вони сплять
на землі, у поросі, але вони
щасливі. А я все мала й була
невдоволеною. Тому тепер я
дуже вдячна своїм батькам, які
забезпечили мене усім». Тобто
самовіддане служіння, усвідом-

лення того, що ти маєш багато
чого, чим можеш послужити іншим, позбавляє від депресії.
— А що б ви назвали найбільшим успіхом за двадцять років служіння?
— Я ніколи не ставлю собі
за мету досягнути якогось успіху, не складаю якихось планів
на десять-двадцять років наперед. Я кажу: «Боже, веди
мене так, як хочеш Ти». І коли
я бачу на очах дітей сльози покаяння — це найбільший успіх
для мене, бо написано, що все
небо радіє, коли кається один
грішник. От, наприклад, учора
зустрів дівчинку, яка йде й плаче. Запитую: «Чого ти плачеш,
доню?» — «Бог не дав мені Духа
Святого, а я дуже цього хочу!»
Ви розумієте — вона плаче, бо
хоче не грошей чи ще чогось,
а Духа Святого. Я запевнив її,
що Бог обов’язково дасть, бо
Він обіцяв. Але ці сльози були
для мене показником успіху тої
справи, яку ми ведемо, ознакою того, що ми запалюємо їх,
що ми спонукаємо їх справді
народитися від Святого Духа.
— Що потрібно робити,
як потрібно розвивати себе,
що стати хорошим молодіжним лідером?
— Потрібно передусім самому вчитися бути слухняним.
Часто нам не хочеться робити того, що просять у нас, але
якщо ти будеш вірним і слухняним у виконанні дорученого
тобі, Бог довірятиме тобі щось
більше. Пригадую, я приїхав на
свою першу пасторську конференцію, і покійний уже Микола Адамович Мельник сказав: «Богдане, я маю для тебе
служіння». Я стояв зі старшими
служителями й не міг второпати, чому це для мене це служіння, невже він мені так довіряє?
Він відвів мене вбік і сказав:
«Прошу тебе, походи по коридору, і якщо ти почуєш, що
хтось не злив за собою води
в туалеті, то злий за ним, а то
брати з села приїхали, і не всі
знають, що це треба робити». Я
трохи знітився, але погодився.
І він побачив, що я послушний,
тому згодом довірив мені щось
більше.
Треба бути вірним Богу в
різних служіннях. Будеш вірним в малому — Бог довірить
більше. Часто бувають люди
освічені, але це не основне.
Основне мати стосунки з Богом, щоб чути, куди Він спрямовує нас, і вірність у виконанні того, що довірив нам Він
чи старші служителі. Якщо ти
пройдеш випробування в малому, тобі буде довірено багато. Я щиро бажаю, щоб молоді
люди були вірні, несли той вогонь, який довірений їм, і передавали його іншим.
Ірина НАУМЕЦЬ
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ВІТРИЛА НАДІЇ В КАРПАТАХ
ПРИШКІЛЬНІ ТАБОРИ
6-18 ЧЕРВНЯ
Шкільний стадіон заповнений
дітьми та підлітками, які слухають
свідчення своїх наставників про
навернення до Господа. І ось на
стадіон опускається ціла хмара комах — чи то бджіл, чи то шершнів.
Діти здійняли галас і розбігаються увсебіч. Прийшла думка: невже
й ми будемо втікати? Ні-ні — піднімемо руки вгору й зупинимо. Господь дав перемогу — уся та хмара
комах розвернулася й полетіла в
ліс. Усі діти, зо два десятка педагогів та батьків і вся команда табору
«Вітрила надії» прославили Господа
в молитві. Так запам’ятався один із
трьох пришкільних таборів у найбільш віддалених селах Карпат, де
ще ніколи не проповідувалася євангельська вістка.
Служила там чудова команда посвячених молодих людей, які
приїхали з міста Сакраменто і є членами Першої української церкви, з

благословення пастора Анатолія
Гримайла та відповідального за відділ місіонерства Миколи Лещика.
Наша місіонерська команда,
що складалася з місіонерів «Голосу надії», приєднала свої зусилля
до зусиль американських друзів
під керівництвом Сергія Москвича
й два тижні служила сотням дітей
та батьків. Ми разом переживали
особливі милості Господні та захоплюючі враження від дії Божої благодаті: мінялися серця, зцілялися
хворі, смирялася гординя релігійних знавців, приходила перемога
над чаклунськими витівками. Діти
Божі утверджувалися у вірі Євангелії Христовій, яка благовіститься
та поширюється там, де ще не ступала нога проповідника.
Ми щиро вдячні всім співробітникам, які з великим захопленням
дарували любов та опіку серцям,
спрагненим Бога.
ПРИШКІЛЬНІ ТАБОРИ
6-18 ЧЕРВНЯ

«А я думала, що половину дітей із інтернату міста Турки ви повернете назад, та ви їх прийняли»,
— зі сльозами звернулася до мене
як до директора табору «Вітрила
надії» педагог-організатор.
Це любов Ісуса подарувала
нам чудову співпрацю з пастором
Веніаміном Вощилом та молоддю їхньої церкви — прекрасними,
енергійними й талановитими християнами, які готові були спати на
підлозі, аби служити молодим людям, приводячи їх до Христа.
Чудова програма на тему
«Пливи проти течії — йди за Христом!» охопила більше двохсот
людей. І всі злагоджено, як годинниковий механізм, спрямувалися
до цілі — привести до пізнання
Ісуса тих, хто ще зовсім не знає,
що таке жити з Христом.
Наші координатори Оксана
Височанська та Люба Деренович
спрямовували всіх до нових захоплюючих ідей та пізнання біблійних
істин. Гуртки з вивчення англійсь-

кої мови , майстер-класи, походи,
конкурси та естафети, декламації
та театралізовані ігри приводили
десятки молодих людей до глибокого змістовного покаяння та
сповідання євангельської віри.
Цілий тиждень над навколишніми селами кружляли грози та дощі, а над табором було
відкрите небо й світило сонце,
бо Господь робив працю свою.
Десятки молодих людей із міста
Філадельфії (США) виявилися напрочуд витривалими та стійкими
до напруженої та наполегливої

праці з невіруючими дітьми та молоддю. Долаючи мовні та духовні
бар’єри, вони з великою любов’ю
та щирістю несли до Ісуса відкинутих, зранених, осиротілих та
розбитих серцем.
У той же час дві команди благовісників звіщали по селах Добру Новину. Під час євангелізації
дім молитви переповнився дітьми з батьками, які вперше прийшли послухати Боже Слово. Тому
хочеться знову сказати — слава
Ісусу Христу!
Петро ВИСОЧАНСЬКИЙ

свідчення

СИЛА МАТЕРИНСЬКОЇ МОЛИТВИ

19 червня 2016 року в місті
Луцьку на перехресті вулиць
Гордіюк та Кравчука відбулася
жахлива ДТП: мікроавтобус Opel
Vivaro вдарився в маршрутку,
наповнену людьми. У результаті
аварії багато людей отримали
травми, семеро з них потрапили
до реанімації.
У той день Ольга Міцевська,
журналістка газети «Голос надії»
та матір чотирьох дітей (троє дочок і син), відправила найстаршу
Діану (14 років) та наймолодшого Костю (4 роки) в гості до
бабусі, яка проживає в іншому
районі міста. Трапилося так,
що діти сіли саме на злощасну
маршрутку №31…
Про те, як молитва допомогла пережити випробування,
розповідає Ольга Міцевська.
Я чула про Бога з малечку. Коли
була ще дуже маленькою, бабуся
навчила мене дитячої віршованої
молитви. І, як вона згадує, я дуже
ревно повторювала за нею ті слова.
Потім молилася «Отче наш» із мамою. Коли нас запросили на зібрання, то я там дивним чином відчула,
як Бог зійшов до мене. Мені вже
не потрібно було рватися, шукати
Його. Він Сам прийшов і став моїм
Другом, із Яким я можу говорити
про прості речі, розповідати про свої
труднощі чи про свої радощі.
БО НЕ ДАВ НАМ БОГ
ДУХА СТРАХУ, АЛЕ
СИЛИ, І ЛЮБОВИ,
І ЗДОРОВОГО РОЗУМУ
2ТИМ.1:7
Минулого року, у травні, у
мене з’явилася в серці якась
тривога. Тривога виникає з різних причин. Того разу це був
неспокій і переживання за дітей.
Усе почалося зі сну. Мені приснилося, що син тоне, сестри
починають його рятувати і теж
потрапляють у небезпеку.
Я стала молитися з цього приводу. Адже можна віддатися тривогам, можна впасти в депресію,
але так і не знайти виходу.

НІ ПРО ЩО НЕ ТУРБУЙТЕСЬ,
А В УСЬОМУ НЕХАЙ
ВИЯВЛЯЮТЬСЯ БОГОВІ ВАШІ
БАЖАННЯ МОЛИТВОЮ
Й ПРОХАННЯМ З ПОДЯКОЮ
ФИЛ.4:6

Хвилювання все одно чомусь не
полишало. Я молилася: «Господи, ну
що ж має відбутися? Захисти моїх дітей, вбережи! Мені хотілося б скрізь
з ними бути, але це фізично неможливо. Та й навіть якщо й буду — не
зможу від усього захистити». Такі
хвилювання, напевно, відчуває кожна
жінка: а раптом з дитям щось станеться, а раптом зі мною щось станеться! Раптом не буде стабільності,
безпеки… Можливо, це властиво
мені як більш емоційній людині. Але
я навчилася все це приносити до
Бога й отримувати спокій. Бо якщо
на цьому концентруватися, то було б
важко жити. Тобто я вже мала досвід,
що при таких переживаннях потрібно
молитися. Минуло буквально півтора
тижня. Діти захотіли поїхати до бабусі. Це вже не вперше вони самі до
неї їздили. Старша донька з братиком
купили тортика, зібралися. Я спокійно провела їх із дому. До маршрутки
йшли вже самі. Очікувала, що приблизно за хвилин 25 вони мені зателефонують, що доїхали й усе гаразд.
Бабуся живе доволі близько.
Дзвінок пролунав набагато
швидше — за хвилин 10-15. Я запитую: «Діано, ви так швидко заїхали?
Як так?» А вона відповідає: «Ні, ми
потрапили в аварію!»
Сталося так, що маршрутка №31
повертала з вулиці Гордіюк на Кравчука, і зустрічний мікроавтобус вдарив її в бік. Було багато травмованих,
слава Богу, ніхто не загинув. Найсерйозніші пошкодження отримали
ті, хто сидів посередині маршрутки.

ТЕБЕ ЗЛО НЕ СПІТКАЄ, І ДО
НАМЕТУ ТВОГО ВДАР
НЕ НАБЛИЗИТЬСЯ, БО
СВОЇМ АНГОЛАМ ВІН
НАКАЖЕ ПРО ТЕБЕ, ЩОБ
ТЕБЕ ПИЛЬНУВАЛИ НА ВСІХ
ДОРОГАХ ТВОЇХ
ПС.90:10,11

Я була дуже вражена, коли підійшла до машини швидкої допомоги,
де сиділа моя донька — бліда, розгублена, із великою ґулею на голові.
Такі великі злякані очі. Вона каже:
«Мамо, то я ж могла померти!» Відповідаю: «Так, могла, доню… Але
Бог тебе зберіг, значить, для чогось
ти Йому потрібна ще на цій землі.
Значить, ти маєш якесь призначення, яке ти мусиш пізнати».
У цей момент підійшла інша
дівчинка, на кілька років старша
за Діану. Вона була в неймовірній
паніці. Зрозуміло, поблизу не було
знайомої людини, тільки медики й
постраждалі. Дівчинка просто билася в істериці, я не могла знайти жодних слів, щоб її втішити, хоч
якось заспокоїти. Тоді я усвідомила,
що все ж таки важливо, коли дитина хоч щось чула про Бога — думка
про Нього її заспокоює.
Із цього інциденту я взяла для
себе два уроки. По-перше, усе, що
є цінного в нашому житті, навіть
найцінніше — ми можемо втратити
в одну мить. Не прив’язуватися до
земних благ ще якось можна, але
не прив’язуватися до дітей — дуже
складно. Тому потрібно навчитися
довіряти Богові, розуміючи, що все,
що приходить від Його руки, — на
краще. Я усвідомила, що могла
втратити дітей і шукала в собі силу
це прийняти… Слава Богу, цього не
трапилося.
І другий момент: як би ми не
хотіли захистити власних дітей, нам
це не вдасться. Наших дітей може
захистити тільки Бог, Який дав їм
життя, веде по життю й оберігає.

Інколи ми самі можемо не помічати, як Він їх захищає. Моя середня
донька співає в церковному хорі, і
одного разу вони вивчали пісню про
маму. Регент запитала дітей: «Ваші
мами моляться за вас, коли ви
хворієте?» А Віка відповідає: «Моя
мама не молиться». Потім уже вдома я запитала її: «А чому ти так сказала?» Вона каже: «Мамо, а ми ж не
хворіємо». Я замислилася: і справді,
крім незначних якихось випадків,
серйозних хвороб не траплялося. І
вважаю, що це невидима охорона
Господньої руки. Він дає здоров’я,
тому що ми розмовляємо з Ним про
своїх дітей.
Тепер я безмірно вдячна Богові,
що Він зберіг моїх дітей – і ми мо-

жемо разом жити, пізнавати Його й
славити за усі Його милості в нашому житті.
Нехай історія Ольги надихає
вас, шановні читачі, завжди приносити до Бога в молитві своїх
рідних і близьких, довіряючи
Його охороні. А на закінчення
безпосередні свідки події — Діана та Костя — згадують момент
аварії та звертаються до дорослих із важливим проханням.
Діана: – Ми їхали, нічого не підозрювали… Раптом почувся скрип
гальм, посипалося скло… Я якось
рефлекторно затулила Костю, щоб
він не поранився. Люди панікували.
Було багато людей у крові. Хтось лежав на підлозі… Я дуже вдячна Богу,
що Він нас захистив! Хочу сказати
всім людям, і водіям, і пішоходам:
виходьте з дому з молитвою, сідайте в транспорт із молитвою – і ви
завжди будете захищеними.
Костя: – Я впав, мені було просто боляче. Інші люди теж впали… Я
хочу сказати водіям, щоб вони були
обережними!

За матеріалами
телепрограми
«Крок назустріч»

КОЛИСКОВА

Спи, дитинко. У вечірній тиші
Ангел сон твій осіня крилом.
Он хмаринка сонечко колише,
Квітка задрімала під вікном.
Пташка вже співає колискову
Для своїх пташаток-діточок,
Дядько-місяць на хмарки шовкові
Розсипає сотні зірочок.
Завтра день новий настане знову,
В нім чекають нас нові дива…
Спи, дитинко… Під святим покровом
Господа завжди перебувай.
В тиші я схиляюсь на коліна,
Лине в небеса мольба моя.
Перед Господом благоговійно
Ніжно шепочу твоє ім’я!

Ольга Міцевська

ГОЛОС

4

НАДІЇ

№7 липень 2017

історія

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ с.МАШІВ

У кінці XIX – на початку XX
ст. протестантський рух набуває поширення в Східній Європі. У село Машів Любомльського району, що на Волині,
вістка про спасіння була принесена Давидом Мінчуком.
Народився він у 1894 році.
Коли був юнаком, його призвали служити в армію. Спочатку його служба проходила
в Сибіру, але невдовзі почалася Перша світова війна, і
Давида та його побратимів
відправили на передову під
благословення православного священика. Його заклик
дослівно звучав так: «Кто
удостоится умереть за родину — прямо в рай отправляется». Натхнені цими словами,
юнаки їхали воювати, і багато з них загинуло одразу, а
Давид залишався живим. Він
сумував через це, бо думав,
що Бог не хоче прийняти його
в рай. Та ось він потрапив у
полон, де важко працював на
газовій фабриці. Від тяжкої
праці й голодування полонені
помирали кожен день. Будучи вже вкрай знеможеним від
знущань, Давид запропонував своєму товаришеві втекти, бо розумів, що завтра їх
самих вивезуть на цвинтар.
Не маючи сил ходити, вони
спочатку виповзли з табору, а
потім котилися по землі, доки
не добралися до стіжка соломи. Невдовзі вони почули,
що під’їхала підвода, і ті, які
сиділи на ній, подивившись
у їхній бік, лише промовили:
«Бідні люди», — та й поїхали
геть. Утікачі подумали, що
вони поїхали по лопати, щоб
їх закопати. І, не знаючи, чого
чекати далі, товариші лежали
під стіжком. Невдовзі ті люди
повернулися — їм привезли
трохи молока. А напоївши їх,
поклали у віз й повезли до
свого обійстя.
Сім’я, до якої вони потрапили, була родиною християн-баптистів. Коли сили втікачів
зміцнилися, хазяї стали брати їх
із собою на молитовні зібрання.
Там Господь торкнувся серця
Давида і дав йому покаяння. Невдовзі він прийняв і водне хрещення, і від цього мав велику
радість. Юнак дуже сподобався
цій сім’ї, йому навіть пропонували оженитися на одній із двох
дочок та й залишитися там. Але
Бог поклав йому на серце повернутися в рідний край, і ніщо
вже не могло його там вдержати,
бо у Бога був план, щоб люди в
Машеві та в навколишніх селах
почули про спасіння й через
читання Біблії пізнали Господа.
Повернувшись додому в 1917
році, він не застав зі своєї рідні
нікого — ані батьків, ані братів, бо
коли їх везли в Росію, то по дорозі тяжко захворіли й померли.
Але Давид все одно залишився в
рідному селі. Він не міг тримати
в собі радість спасіння, яку одержав від Господа, і став ділитися
нею з рідними й односельцями.
З Німеччини Давид привіз Біблію,
і односельці приходили до нього, а він радо читав її їм. Через
Своє Слово Господь торкався

до сердець слухачів, вони каялися й приймали водне хрещення
по вірі. Одними з перших віруючих були Семен Мінчук, Антон
Мінчук, Сафон Мінчук, Кузьма
Вігура, Марко Шолом’янюк. Так
у Машеві утворилася євангельська церква. Водне хрещення
звершував Кузьма Соменський.
У 1920 році Машівська церква
увійшла до Східноєвропейської
місії, яку на Волині очолював Іван
Зуб-Золотарьов, а потім Артур
Бергхольц. З 1920 до 1924 року
на зібрання збиралося до 100
чоловік, але їх ставало все більше й більше, так що всі навіть не
поміщалися в домі Давида, де
проходили служіння, а стояли
біля хати.
У Машівську церкву приходили люди з 17 навколишніх сіл і
міст. Дух Святий проводив свою
роботу в серцях людей, багато людей довіряло Ісусу Христу
своє життя.
Не всі в селі були раді Давиду
й тому вченню, яке він приніс з
собою. Були й ті, хто противився
цьому.
Через село з євангельською
місією проходило багато відомих
трударів на ниві Божій, такі як
Іван Рябошапка, Іван Проханов,
Лукаш Столярчук, Густав Шмідт
й інші. Коли приходив І. Зуб-Золотарьов із оркестром, то все
село збиралося послухати, бо не
чули такого ніколи. Це були великі євангелізації.
У 1938 році в Машеві була організована християнська школа,
яку вів Кузьма Вігура, і Бог похрестив Духом Святим усіх дітей.
У 1940-1945 роках у селі було
велике пробудження, багато людей покаялося й отримало хрещення Духом Святим.
На Трійцю 1942 року під час
служіння до хати Давида приїхали німці. Вони облили хату бензином і зайшли всередину. Головний із них запитав, чи є євреї чи
цигани? Давид відповів, що немає, що є лише християни. Віруючі заспівали пісню «Ближе, Господь, к тебе» і стали молитися.
Під час молитви Давид сповнився Духом і став промовляти до
старшого над воїнами німецькою
мовою. Той, коли почув, злякався
так, що змінився на обличчі, навіть руки в нього стали тремтіти,
поклав зброю і зняв шапку. Інші
воїни також зняли свої пілотки.
Господь промовив до нього такі
слова: «Якщо ти погубиш цих людей, то Я буду з тобою судитися,
а якщо збережеш, то я збережу
тебе і твою родину». Тоді командир дав наказ полити хату з во-

гнегасника, щоб ненароком не
трапилася пожежа, бо тоді була
дуже велика спека. Коли люди
вийшли після зібрання, то побачили, що на хаті, неначе сніг, піна
з вогнегасників. Після такого Божого заступництва ніхто не хотів
йти додому, а молитва з подякою продовжувалася з ранку й
до вечора. Діти Божі так ревно
молилися, що навіть про господарство забули. Односельчани
потім часто згадували цей випадок і Давида як свого рятівника.
Також пригадують, як 12
липня 1943 року Оксана Мінчук
із дітьми йшла до сусідів. Їй назустріч вийшов німець і раптом
став стріляти. Усі попадали на
землю, а Біблію, замотану в хустку, Оксана поклала біля себе.
Той німець підійшов і, побачивши
хустку, дістав Біблію, погортав її і
наказав: «Ідіть додому».
Того дня до центру села німці
привезли одного вбитого й сказали: «Якщо ми дізнаємося, що
він із вашого села, то розстріляємо всіх у селі». Тоді зібрали дуже
багато людей, майже все село,
навіть по кущах шукали людей. А
в той день прийшов на служіння
до Машова брат Іван з Полювеків, і його також привели туди.
Після того, як усіх зібрали, брат
Іван, наповнившись Святим Духом, став молитися іншими мовами. Усі також замолилися, як
хто умів, і після молитви всіх відпустили додому.
Воєнні та післявоєнні часи
були дуже важкі. У 1947 році був
голод. І багато хто з села пригадує, що Давид, коли йшов випасати худобу, брав із собою їжу й
усю її віддавав голодним дітям,
особливо тим, хто залишився
сиротою. Він старався показати
людям любов Христову, рятуючи їх від голодної смерті, годував
деякі сім’ї, які приходили до нього щодня.
Давид Мінчук, будучи керівником церкви села Машева, мав
дар відкриття. У той час було
багато єретичних вчень, диявол
усіма силами намагався зруйнувати Церкву, але Господь наперед відкривав Давидові, хто
з чим прийде. Тому Машівська
церква дотримувалася здорового вчення, і ніхто, і ніщо не змогло її зруйнувати. Давид був вірним слугою й відданим своєму
Господу аж до кінця свого життя.
Одного разу йому Господь відкрив, що вже недовго працюватиме на Його ниві, що час його
відходу близько. Бог до нього
промовляв, і всі присутні, зокрема дружина Оксана й діти, чули

ці слова. У день свого відходу
Давид помився, переодягнувся й
сказав своїм рідним: «Я вже відправляюся додому». Йому було
60 років, як він відійшов до свого
Небесного Батька, у ті оселі, де
немає ні смутку, ні горя, а лише
Любов.
Після війни село Машів стало
активно відновлюватися. Воно
мало своє ательє, завідувачем
якого був брат Іван Хомичук, курси водіїв, тому віруючі були першими шоферами й механіками.
Але в 1947 році почалися сильні
переслідування, і християни стали збиралися в різних місцях, бо
за організацію зібрання їх садили
в тюрми на 25 років. Незважаючи на переслідування, збиралося
близько 100 чоловік. Після війни
багато братів сиділи по тюрмах:
Дмитро Янюк, Микола Гілітуха, Іван Світящук, Володимир
Яким`юк, Іван Кравчук, Карп Мінчук та інші.
2 серпня 1956 року пастором
Машівської церкви було вибрано
Івана Світящука. Він народився в
1905 році. З дружиною Марією
виховав 10 дітей. Як пригадують
очевидці, кожного разу, коли
брат Іван приїжджав на служіння,
то співав пісню: «Ісуса люблю я,
бо Він спас мене, до Нього молюся, бо Він чує все». Брат Іван
був дуже сильним у слові й у ділі,
не забував сиріт і вдів, завжди
допомагав людям. Одного разу
представники влади сказали
йому: «Якщо не хочеш працювати на нас, то здай служіння».
Він відмовився співпрацювати з
ними, і йому було наказано покинути служіння. Восени 1965 року
брата Івана викликали на чергову розмову в КДБ, там зробили
опис його одежі, а через два
дні, коли він повертався додому,
потрудившись для Господа (допомагав кільком сиротам), його
збила машина. Так брат Іван
відійшов у вічність.
Із 1 серпня 1956 року зібрання стали проходити в домі сім’ї
Янюків. У той час церква вже
увійшла в ВСЄХБ. Служіння відвідували гості з Луцька, Ковеля,
навіть із Одеси та інших міст, щоб
поспівати Духом. Зазвичай на
зібраннях у Машеві не відбувалося жодної молитви без духовного співу. Часто псалми починали
співати розумом, а закінчували
Духом, тому в церквах казали:
«Хто хоче співати Духом, ідіть до
Машева». Багато дітей, молодих і
старших Бог хрестив Духом Святим. Були великі й сильні служіння, так що люди навіть на дворі
стояли. Уже в 1958 році церква
налічувала 175 членів.
31 липня 1960 року на членському зібранні з участю старшого
служителя Федора Павлюка на
пасторське служіння було обрано Фастіна Шайнюка, який звершував це служіння до 1972 року.
Він сам проживав у селі Туровичі
й щоразу добирався на служіння
за багато кілометрів. Брат Фастін
ніколи не забував сиріт і вдів. У
нього з дружиною було 5 дітей,
але віг ще усиновив дітей, виявляв тепло й ласку як до сім’ї , так і
до церкви, і показав добрий приклад для інших.
Потім на пасторське служін-

ня було обрано Андрія Максимовича Ткачука, який народився
в 1938 році. У 18 років він став
керівником молоді, але через
декілька місяців його засудили
на 5 років тюрми й ще на 5 років
заслання за те, що він «зводив»
молодь. Проте через два роки
отримав амністію. Повернувшись
із ув’язнення, брат Андрій одружився, але його відразу забрали
в армію. У сім’ї брата Андрія та
його дружини Віри народилося
12 діток. Попри всі турботи та
клопоти він постійно відвідував
зібрання, був зразком у цьому.
Не маючи доброго здоров’я, старався робити добро всім, не забував сиріт і вдів, навіть допомагав
тим, хто був міцнішим за нього. У
1968 році брата Андрія було вибрано на дияконське служіння.
У 1970 — на служіння пастора.
У 1972 році рукопокладено на це
служіння, яке він виконував аж до
2012 року.
Не раз пресвітера Андрія
Ткачука викликали в Любомль у
КДБ і тримали там від ранку й до
пізнього вечора, щоб він не встиг
на автобус і йшов додому пішки.
Ворог старався різними способами зламати його. Не було такого служіння, щоб брат Андрій
не помолився за тих, хто в тюрмі, чи в армії, чи проходить дуже
тяжкі часи. Він завжди згадував
різних людей у молитві, просячи, щоб Господь допоміг їм, дав
сили триматися Його. І молодь
просив: «Тримайтеся Господа!»
У 1978 році Максим Ткачук
продав свою хату в селі Хворостів і купив хату в Машеві, нібито для себе. Але на меті було переобладнати її під дім молитви.
Так і зробили, і в цьому будинку
християни збиралися майже 20
років. У 1992 році розпочали будівництво нового дому молитви,
посвячення якого відбулося в
1997 році. У будівництві допомагали навіть ті, хто не відвідував
служіння.
У 1994 році на дияконське
служіння було вибрано Петра Андрійовича Ткачука, потім, у 2012
році, його вибрали й у 2014 рукопоклали на служіння пастора.
Брат Петро з дружиною Ніною
виховує 9 діток. Тепер церква
налічує 93 члени, близько 80 дітей відвідують недільну школу.
Дияконське служіння виконує
Андрій Узіюк, якого вибрали в
2013 році. У церкві відбуваються
молодіжні служіння, бо в церкві
нині налічується 29 молодих людей. Молодь не забуває сиріт і
вдів, відвідує місіонерські точки
й підтримує місіонерів у їхньому
служінні.
Від Машівської церкви утворилось дуже багато церков. Її
члени, переїжджаючи в інші місця для проживання, відкривали
нові церкви, а згодом там були
побудовані доми молитви. Молодь і тепер активно задіяна в
євангелізації у своєму селі та в інших. Зокрема проводить табори,
вкладаючи в дитячі серця зерна
Слова Божого.
Церква продовжує свій шлях,
розпочатий 100 років тому. Попереду нові горизонти, нові звершення для слави Господньої…
Олександр РОМАНЮК
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ТИЖДЕНЬ ДУХОВНОЇ
ОБНОВИ: МАЛИН - 2017
Тисячі молодих людей побували на християнському молодіжному фестивалі в таборі
«Юність», що поблизу міста
Малин на Житомирщині, щоб
відновити духовні сили й надихнутися до активного суспільного життя.
«Перемініться обновою вашого розуму» — такий девіз ХХ
ювілейного молодіжного з’їзду
Української Церкви Християн Віри
Євангельської (УЦХВЄ), який проходив із 5 по 13 липня.
За словами організаторів, з
нагоди відзначення у 2017 році
500-річчя Реформації християнська молодь мала змогу більше
дізнатися про відомих протестантських діячів та вплив протестантизму на розвиток країн
Європи.
«Молоде покоління має великий потенціал. Якщо спрямувати
його в правильне русло, ці юнаки
та дівчата зможуть зробити бага-

то позитивних змін у суспільстві.
Тому наше завдання — показати їм орієнтир, навчити їх бути
слухняними дітьми, добрими християнами та громадянами України на славу Богові. Тут хлопці та
дівчата зможуть порейняти досвід
переможного життя з Богом від
українських та закордонних священнослужителів», — зауважив
голова оргкомітету, пастор Богдан Левицький.
Найбільш вражаючим досвідом, як зберегти віру й не зламатися під час переслідувань за віру
та любов до України, з учасниками фестивалю поділився пастор з
Донбасу Олександр Хомченко. За
лояльність до України терористи
ДНР захопили його в полон, жорсткого катували й допитували,
але він не пішов на компроміс із
сепаратистами. За мужність і вірність України священнослужитель
отримав офіційне звання Героя
України. «Мене тричі виводили на

розстріл, намагалися переманити
на свою сторону. Коли мене били
й принижували мою гідність, я одного просив у Бога — лиш би не
озлобитися, змогти простити цим
людям, щоб мати чисте серце. І
я це зміг зробити тільки завдяки
силі Духа Святого».
У програмі з’їзду були богослужіння, навчальні лекції,
дискусії, тематичні секції, круглі
столи, тренінги, майстер-класи,
а також творчі й спортивні заходи. Представники соціальних,
благодійних, місійних проектів
та організацій, які діють у Церкві, поділилися своїм досвідом та
дали поради з реалізації різних
задумів.
Серед учасників фестивалю
була молодь із України, Білорусі,
Польщі, Голландії, США, Ізраїлю,
Росії й Естонії, а також українські
місіонери з Кенії та гості з Німеччини, Південної Кореї, Франції.
Більшість присутніх на фестивалі

є його постійними учасниками,
але були й такі, хто на ньому побував уперше. Таких, до речі, близько половини.
«На Малинфесті я побував
уперше. Мені сподобалася сімейна атмосфера, ранкові служіння й
духовні секції, на яких отримала
відповіді на важливі життєві питання. Було дуже багато цікавих
лекцій, семінарів, на яких я дізналася багато нового про історичні
аспекти християнства» (Катерина
Вербицька, Рівненщина).
«Раніше я приїздив сюди
лише на 2-3 дні. Цього разу вперше приїхав на весь тиждень. Цей
час співпадає з періодом, коли я

прагну до духовного оновлення.
Усі ці семінари й зустрічі є ідейним продовженням семінарів, які
я раніше відвідував під час інших
заходів. Думаю, у цьому певний
Божий план, що дає мені можливість отримувати не частини
світогляду, а повний християнський світогляд» (Артем Левківський, Київщина).
Нагадаємо, Малинфест — це
щорічний молодіжний фестиваль
УЦХВЄ, метою якого є прищеплення християнських цінностей,
формування
християнського
світогляду та поширення практичного християнства серед української молоді.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСПАДКУЄ УСЕ!
з`їзд молоді

З 19 по 22 липня в Згоранах волинська молодь навчалася перемагати. Це відбувалося в рамках Сьомого
з’їзду християнської молоді
Волині, адже девізом заходу був текст «Переможець
вспадкує усе!» (Об.21). Навчання, мальовнича волинська природа та сукупність
подій, що розгорнулися під
час з’їзду, зробили його незабутнім не лише для молоді, а й для всіх присутніх.
Такого формату з’їзд набув уперше, адже раніше п’ять
разів він проходив у селі Рованці, а у 2016 році — у «Церкві Христа Спасителя» міста
Луцька. Особливістю ж цього
року було те, що він відбувся
на живописному березі Малого Згоранського озера, на Любомльщині.
Уже з вівторка, 18 липня,
молодіжні делегації з усієї області стали облаштовувати територію для свого перебування
на з’їзді. Ті, хто не лінувався і,
доклавши усіх старань, дбайливо підготувався, уже наступної ночі отримали нагороду,

адже злива, яка тривала до
ранку, перевірила на міцність
кожну будівлю.
«Переможець у земній боротьбі успадковує тільки якусь
частину: славу, багатство чи
щось інше, а переможець у
духовному світі успадковує
все», — такою думкою розпочав з’їзд відповідальний за
молодіжне служіння на Волині
Ігор Панфілов. — Ми ніколи не
зможемо бути переможцями в
чужій зброї або за чийсь рахунок. Давид взяв свою пращу —
і з такою зброєю пішов. Лише
наші особисті близькі стосунки
з Богом, а не чужі, зроблять
нас переможцями».
Словом та свідченнями зі
свого життя ділилися з молоддю й досвідченні служителі, які
у своєму житті долали чималі
труднощі та з Божою допомогою здобули не одну перемогу: єпископ Михайло Близнюк,
пастори Василь Паламарчук,
Сергій Анчук, Володимир Грицак, Петро Карпович, Петро та
Степан Янюки, Павло Назарук,
Віктор Новосад.
Особливим
підбадьорен-

ням для молоді було свідчення
пастора Миколи Лотоцького
про перемогу над важкою хворобою з Божою допомогою.
Хоч лікарі не давали ніякої надії
на життя, але Бог зміцнив брата та допоміг йому продовжувати своє служіння й ділитися словом із молоддю. Також
приємно було вітати на рідній
землі місіонера із Слов’янської «Церкви Трійці» міста Сакраменто, 87-річного Федора
Гнатюка, який у своєму поважному віці, подібно до Калева,
показує молоді приклад «плодовитості та свіжості».
Промовляли до молоді й
Анатолій Кліновський та Сергій
Цвор.
«Я зрозумів, що спасти
грішника в білих рукавичках неможливо! Так, як апостол Павло, ми повинні відчувати свій
борг перед Богом, і це надихатиме нас на подвиги в Його
ім’я», — закликав присутніх
старший єпископ Білорусі Сергій Цвор. А вчитель Анатолій
Кліновський провів семінар
на тему «Перемога, що починається з віднови розуму».
Та не лише чудовим словом,
співом та мальовничим озером
запам’ятався учасникам 7-й
з’їзд. Кульмінацією заходу став
вечір п’ятниці, 21 липня. Шквал
стихії, сміливість присутніх, а
основне — милість та вірність,
яка була явлена Господом, закарбуються на все життя.
На початку зібрання сильний порив вітру розірвав із
двох боків намет, у якому відбувалося богослужіння. Бокові
стійки, на яких трималася конструкція, стали падати, центральний банер повалило, а
сам намет почало трусити. Та
присутні не втратили мужності:

браття сміливо кинулись укріпляти конструкції, а всі присутні
підняли голос у ревній молитві!
Через деякий час зібрання
продовжилося, але випробування не закінчилися: вибило
світло та мережу мобільного
зв’язку, підводила апаратура. Через хвилювання та брак
кисню деяким учасникам довелося надавати допомогу, проте після молитви служителів і
втручання медиків із Любомля
та Шацька ситуація стабілізувалася. За словами учасників,
згадуючи той вечір, дивуєшся
милості Господній! Яким чином
намет витримав таку стихію?
Як у такій непростій ситуації
вдалося зберегти мир у серці
та почуття непохитної довіри
Богу? Оглядаючись назад, переживаєш почуття вдячності,
вдячності Господу!
Хоча ворог і має свої плани,
та ми в руці Господній. Хто б
із нами не воював і які б стихії
не піднімалися супроти нас, та
«якщо Бог за нас, то хто проти нас?» Разом із апостолом
Павлом учасники з’їзду не раз

повторювали: «А Богові дяка,
що Він Господом нашим Ісусом
Христом перемогу нам дав!»
(1Кор.15:57).
«Переможець усподковує
все! Не завойовує, виборює,
здобуває, а успадковує! Тому
що за нас на Голгофі все виборов Христос, — підсумував
єпископ Микола Синюк. —
Слава Богу за такий чудовий
час, та те, що в нас на Волині
пройшов такий з’їзд».
Справді, підкріпленні Словом Божим та натхненні Божою вірністю, делегати з’їзду роз’їхалися по домівках із
почуттям глибокої вдячності
Господу. Перед кожним із них
ще ціле життя, сповнене не
просто боротьби та викликів, а
й Божої благодаті для перемоги! Мабуть, кожен небайдужий
поїхав додому з питанням, яке
на завершення прозвучало від
єпископа кримських церков
Павла Федорука та актуальне
для кожного з нас: «Перемога
над чим має бути моєю ціллю
тепер?!»

Василь МИГАС
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семінар

ФУНДАМЕНТ ВІРИ

Я хочу на прикладі апостола Павла показати, що
таке преображення. Життя
апостола Павла, а прожив він
приблизно 62 роки, можна
умовно поділити на декілька
періодів. Перший період охоплює 27 років. Із цього періоду ми знаємо, що він народився в Тарсі, мав римське
громадянство, був фарисеєм
і мав чудову освіту, яку отримав, навчаючись біля ніг
Гамаліїла. У цей період його
звали Савлом і він був гонителем Церкви Христової. Наступний період охоплює чотирнадцять років. Це період
навернення та становлення.
У цей час він покаявся, пішов
у Дамаск на три роки, потім
був у Тарсі дев’ять років, потім переселився в Антіохію. І
ось коли йому було близько
42 роки почався етап його
служіння. Тоді він вирушив
у свою першу місіонерську подорож. Відтоді Павло
звершив три подорожі, пройшов десять тисяч кілометрів, написав шість послань.
Після цього його посадили в
тюрму, де він провів чотири
роки й написав ще чотири
послання. Вийшовши з тюрми, він пішов у Іспанію, потім на острів Кріт, де написав
ще два послання. І десь у 62
роки його життя закінчилося.

Хочу зупинитися на перших
двох періодах життя Павла, які я
більш детально окреслив вище.
До цього хочу додати ще декілька деталей з історії та передань.
Приблизно до 15 років Савл жив
у Тарсі. Потім його відправили в
Єрусалим, де він навчався в дуже
відомого рабина. У 20 років він
знову повернувся в Тарс. І саме
в той час Ісус служив у Єрусалимі
та його околицях, тому їхні шляхи
не перетнулися. Через певний час
Савл знову повернувся в Єрусалим і, почувши про нове вчення,
став ревним його гонителем. Вирушивши до Дамаска, щоб нищити послідовників нового вчення,
юнак зустрівся з Христом, Який
кардинально змінює його життя.
Молодий християнин три роки
живе в Аравії, потім на дев’ять
років знову поселяється в Тарсі,
де знайшов його Варнава, який і
привів Павла до апостолів.
Ці періоди включають у себе
роки навчання та роки мовчання.
Але це був час формування фундаменту. Тобто в цей час Бог закладав у житті Свого майбутнього
апостола ті основи, опираючись на
які, він міг би згодом успішно служити й не згоріти в служінні.
Спробуємо взяти з цього уроки
для свого життя.
Отже, чотири правила, на яких
я хочу спинитися.
ПРАВИЛО ПЕРШЕ:
ВИПАДКОВОСТЕЙ НЕМАЄ
Я хочу назвати певні факти з
життя апостола Павла, які б нам
могли видатися випадковими. Але
зіставляючи їх зі своїм життям, ми
розуміємо, що в Бога немає випадковостей.
Апостол Павло народився в
місті Тарсі. Це місто розташоване
за тисячу кілометрів від Єрусали-

ма. Але молодий чоловік не боявся
долати такі відстані. Відповідно, він
знав географію й умів орієнтуватися на місцевості. Павло формувався в грецькій культурі (у цьому місті
був університет, де вчили грецькі
філософи), а отже, розумів спосіб мислення людей цієї культури.
Він був представником єврейської
діаспори, яка володіла мінімум
трьома мовами: грецькою, арамейською та єврейською.
Єврейською мовою ім’я Савл
звучить Шауль. Він сам про себе
каже, що був євреєм від євреїв,
фарисеєм, сином фарисея з коліна Веніамінового. Отже, він добре
знав Старий Заповіт.
Наступним фактом є його навчання при Гамаліїлові, де був
«докладно навчений Закону отців»
і став «горливцем» (ревнителем)
Божим (Дії 22:3). Про Гамаліїла
сказано, що він був членом синедріону, як і Павло, був також із
коліна Веніамінового. У той час у
Єрусалимі було дві школи — школа Гілеля і школа Шамая. Гамаліїл
був онуком Гілеля. Один із дослідників Писання, професор Джон
Макрей пише: «Наскільки іншою
могла б бути історія, якби Павло
потрапив під вплив школи Шамая,
а не Гамаліїла. Витончений і благородний Гамаліїл був повною протилежністю грубим та зухвалим
представникам школи Шамая».
Чого ж Павло навчився від Гамаліїла, що потім дуже згодилося
йому в подальшій місії? Гамаліїл
виявляв інтерес до грецької культури та язичників. Він часто вдавався до листування як до засобу
комунікації. І відповідно, Павло,
навчений писати листи, залишив
після себе так багато послань. І
третє, що характеризувало школу
Гамаліїла, було більш тверезе тлумачення Закону.
Усе це ніби випадковість, проте це було Божим передбаченням.
Апостол Павло був римським
громадянином від народження,
що давало йому безліч переваг на
великій території, яку на той час
охоплювала Римська імперія. Здавалося б, яке значення це має для
його місії? У Коринті апостол Павло провів 18 місяців, проповідуючи
Єванеглію, а в Ефесі жив аж три
роки. Жоден юдей не міг би в той
час розвинути таку бурхливу діяльність, не маючи громадянства.
Ще один момент, про який
свідчить Павло, — він був свідком
смерті Степана. «А коли лилась
кров Твого свідка Степана, то сам
я стояв та вбивство його похваляв, і одежу вбивців його сторожив...» — згадує Павло. Не даремно Павло чотири рази згадує про
цю подію, це залишило слід у його
серці, бо Він бачив, як помирав
цей чоловік.
Дружба з Варнавою була ще
одним невипадковим моментом.
Варнава став для Павла чудовим
наставником, який допоміг йому
знайти своє місце в Церкві Божій.
Варнава з тих, хто продав усе своє
майно й приніс до ніг апостолів
усі виручені гроші. Він повністю
присвятив своє життя служінню Богові. Його ім’я Йосія, проте
апостоли називали його: «Вар
навас», що значить «син утіхи». І
співпраця Варнави і Савла стала
неймовірно плідною. По-перше,

Варнава знайшов Савла, відкрив
йому двері для служіння, а потім,
відчувши відповідний момент, став
другим і зумів вчасно піти, давши
змогу Павлу реалізуватися. А це,
повірте, буває не дуже легко. І такі
«Варнави» — наставники, які відкриватимуть перед нами двері, —
потрібні кожному з нас у житті.
Усі ці моменти були не випадковістю. Вони закладали фундамент, на якому зростало й зміцнювалося служіння апостола Павла.
Отже, ми повинні осмислювати своє життя, вникати в себе, щоб
знайти своє покликання і свою
роль у Божому плані спасіння людства. Апостол Павло, даючи настанову Тимофієві, каже: «Уважай на
самого себе та на науку, тримайся
цього. Бо чинячи так, ти спасеш і
самого себе, і тих, хто тебе слухає!» (1Тим.3:16). Тобто ми передусім повинні оцінювати самих
себе: у якій країні ми живемо, чи
знаємо ми мову, якою розмовляють люди, чи розуміємо культуру,
у якій сім’ї ти народився, яку церкву відвідував, яку школу відвідував,
яку освіту та професію отримав,
які контакти були у твоєму житті?
Усі ці питання можуть бути важливими для твого самовизначення,
бо ти не даремно живеш у той час,
у який живеш, у Бога немає випадковостей. Тому зважаючи на все,
пильно слухайте Бога: куди Він
веде, яке ваше покликання?
ПРАВИЛО ДРУГЕ:
ЖИТТЯ — ЦЕ ПІДГОТОВКА
ДО ПОКЛИКАННЯ

Читаючи історію апостола
Павла, ми бачимо, що 14 років із
його життя випадає. Цей період
називають роками мовчання. Здавалося б: навіщо марно тратити
час, треба йти й проповідувати —
світ гине.
Проте щось подібне було й
у житті Мойсея. Бог сорок років
працював над ним, коли той пас
овець у пустелі, щоб сформувати вождя для Ізраїля. Давид був
помазаний на царство десь у 15
років, проте не так швидко він сів
на трон. Минуло ще довгих п’ятнадцять років, як він увійшов у
своє покликання.
Чи не було це марно втраченим часом? Ні. Це час формування лідера. За цей період, як ми
бачимо з певних коротких описів,
Павло зрозумів, що покликаний
служити язичникам, він навчився
страждати й отримав від Бога великі відкриття. Бог працював над
Павлом.
Отже, наше життя — це марафон чи спринт? Що нас чекає: сто
метрів, які ми пробіжимо в повну
силу, а потім, утомившись, залишимося осторонь? Чи ми повинні
бути соковитими та плідними до
кінця свого життя? Це рішення
багато в чому залежить від нас.
Якщо в нашому житті не буде відповідного фундаменту, якщо наше
служіння не буде поставлене на
правильну базу, то за кілька років
ми видихнемося й не будемо нікому потрібні. Тому зважаймо на те,
що відбувається в нашому житті,
прислухаймося до того, що Бог
хоче сказати нам, приглядаймося
до того, як Він веде нас, тому що
наше життя — це підготовка до
виконання нашого покликання.

ПРАВИЛО ТРЕТЄ:
БОГ ТЕБЕ ЗНАЙДЕ

Давид пасе овечок... Мойсей — у пустелі. Павло — у Тарсі.
Здавалося б, що ви там робите?
Але Бог знаходить їх там.
Не наше завдання — бігти
поперед Бога. Не наше завдання — чинити якісь великі діла.
Наше завдання — готувати себе
до служіння, шукати Бога, а Бог
знайде нас і поставить на те
місце, де Він нас хоче бачити.
Бог знайшов Павла на дорозі в
Дамаск. Знайшов його в Аравійській пустелі. Знайшов у Тарсі.
Знайшов у Антіохії.
Дехто каже: «О, я чекаю лише
прямого відкриття від Бога». Але
в житті Павла не завжди було
так. Було так, що Варнава прийшов і забрав його в Антіохію.
Потім уже було більш конкретне
відкриття. І, можливо, таке відкриття отримаєте й ви у своєму
житті. А можливо, до тебе підійде керівник молоді й попросить
допомогти йому. І це буде Божа
воля для вашого життя. Бог
знайде тебе, але це не зажди
буде велике відкриття від Бога.
Бог бачить тебе там, де ти
є. Але ти шукай Бога й молися
Йому. Він бачив Закхея на дереві, тому що той хотів бачити
Ісуса. Він бачив Нафанаїла під
фіговим деревом і бачив потреби його серця.
Вільям Сеймур, засновник
п’ятидесятницького руху, сидів
у куточку на служінні Чарльза
Пархама, у біблійній школі якого
відбулося злиття Святого Духа.
Будучи темношкірим, він не мав
там жодних прав, міг лише в коридорі слухати те, що відбувалося. Але Бог знайшов його там,
де він був. І він став ключовою
фігурою пробудження на Азуза-стріт, яке вважається початком п’ятидесятницького руху.
Ми не повинні бігти поперед
Бога. Не наше завдання критикувати братів і вимагати, щоб вони
звершували певні реформи.
Наше завдання — готувати себе
до служіння. А Бог, Який знає
вас краще, ніж будь-хто інший,
поставить вас туди, де Він хоче
й коли захоче.
ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТЕ:
БУДЬ ТИМ, ХТО ТИ Є

Георг Гендель із дитинства
мріяв стати музикантом, хоча
його батько був проти цього,
кажучи: «Я виб’ю з тебе цю музику». Проте він став великим
музикантом.
Батьки Мартина Лютера, які
були доволі заможними, хотіли,
щоб їхній син став юристом. І
син послухався. Та після двох
місяців навчання, коли юнак
повертався додому, почалася
сильна гроза — і прямо перед
ним блискавка вдарила в землю. Хлопець молився, обіцяючи, що, якщо буде збережений,
стане монахом. І він виконав це,
хоча батько був проти такого вибору сина.
Та в якийсь момент, уже будучи професором богослов’я,
він відчув, що чогось йому-таки бракує. І зрештою зрозумів,
що повинен народитися згори. І

тоді, за його словами, йому відкрилися двері до раю.
Апостол Павло — син фарисея, сам став фарисеєм, був наставлений у Законі. Я думаю, що
його батько, який багато вклав
в освіту свого сина, хотів би
бачити його відомим учителем
Закону. Але був у Павла житті
момент, коли він зустрівся з Богом. І був час, коли він розпочав
працю для Нього. Павлові було
більше сорока років, коли став
готовим прийняти служіння,
хоча покаявся у 27 років. Але
це був період важливих рішень,
коли він обирав свою дорогу. І
згодом Павло напише: «Але те,
що для мене було за надбання,
те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання
Христа Ісуса, мого Господа, що
я ради Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб
придбати Христа…» (Фил.3:78).
Отже, усе, що було в житті
Павла до його навернення, було
марним? Народження у відомій
сім’ї, хороша освіта, зв’язки з
поважними людьми, римське
громадянство… Ні, усе це було
потрібним, але в якийсь момент
і Павло, і Мартин Лютер, і багато
інших людей прийшли до Бога,
схилилися перед Ним і сказали:
«Ось я такий, як є. Я щось ніби
й маю, але вважаю це марнотою перед тим, що можу мати
в Тобі». І Бог використав усе те,
що мали ці люди. Але якщо ми
не принесемо своїх досягнень
та переваг до Христа в покорі,
то не отримаємо ніякого покликання. Ми будемо просто
розумними людьми, які будуть
говорити «розумні» слова, які,
можливо, зацікавлять людей.
Проте вони не продукуватимуть змін у житті, якщо ми їх не
принесемо до Ісуса Христа. Бо
Христос — той фундамент, на
якому ми повинні будувати все
своє життя та служіння. І Христос у свій час відкриє тобі, ким
ти є у Його Тілі. Павло, який написав тринадцять послань, майже в кожному з них каже, що він
апостол. Христос відкрив йому
це, коли він повністю впокорився перед Ним.
Тому для того, щоб твоє покликання не було спринтом, а
стало марафоном тривалістю
на життя, щоб ти не зійшов із
дистанції через кілька років, а й
у старості був плідним та соковитим, пам’ятай, що Бог працює
над тим, щоб дати тобі фундамент, на якому будуватиметься
все твоє життя та служіння. І цей
фундамент — Христос.
Лео ФРАНК
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Любі діти!
Сьогодні ми поговоримо
про третю Божу заповідь. Ви
всі пам’ятаєте її:
«Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо
не помилує Господь того, хто
призиватиме Його Ймення надаремно» (2М.20:7).
У Повторенні Закону читаємо: «Не присягай Іменем Господа, Бога твого, надаремно».
Слово «надаремно» у словнику тлумачиться як марно,
безрезультатно, безуспішно.
Не можна призивати Ім’я
Господа недоречно, даремно й безуспішно, як щось непотрібне й безрезультатне, а
лише обдумано, з добрими

намірами. Ми повинні промовляти Ім’я Господнє з любов’ю й
благоговінням, возвеличувати
й славити Його Ім’я: «Хай Тебе
вихваляють народи, о Боже,
хай славлять Тебе всі народи!»
(Пс.66:4).
У старозавітні часи, люди
давали клятву (присягали) Господнім Іменем, що було гарантією правдомовності. Про
це Бог каже: «Господа, Бога
свого, будеш любити, Йому будеш служити, і до Нього будеш
горнутись, а Йменням Його будеш присягати» (5М.10:20).
Ісус Христос у Новому Заповіті про третю Заповідь
сказав: «Ще ви чули, що було
стародавнім наказане: «Не кля-

НЕ НАРІКАЙ!

Ішов якось бідний чоловік у палючий сонячний
день кам’яною стежиною та
нарікав на Бога: «Чому я народився таким нещасним
і бідним, що не маю навіть

грошей купити взуття, зовсім
покалічив собі ноги?» Після
довгої дороги він дістався
до міста й побачив там бідного каліку, якого возили в
спеціальному візку і який у
всіх просив милостиню.
Бідняк глибоко замислився: «Невже цьому каліці краще, ніж мені? — сказав він
сам собі. — Він без допомоги
інших не може рухатись, а я
який довгий шлях до міста
пройшов своїми ногами».
Він одразу пішов у церкву, став на коліна й попросив
Господа, щоб Він простив
йому ці нарікання. Бідняк почувався щасливим, оскільки
міг ходити своїми ногами. З
того часу він більше ніколи
не нарікав на Бога, а дякував
Йому.

СЛАВЛЮ Я
Славлю я і славте ви
Сина Божого Христа,
Він відкрив нам світ новий
І найкращим другом став.
З Ним живу в любові я,
Тішусь тим і дорожу,
А Його святе Ім’я
Ніжно в серці бережу.
Справді, легко у житті,
Коли поруч Він іде,
Той, хто вмер був на хресті
І воскрес на третій день.
Тож сьогодні Він живий,
Не німують хай вуста —
Славлю я і славте ви
Сина Божого Христа.

Сергій Рачинець

Дитяча сторінка
нись неправдиво», але «виконуй клятви свої перед Господом». А Я вам кажу не клястися
зовсім: ані небом, бо воно престол Божий; ні землею, бо
підніжок для ніг Його це; ані
Єрусалимом, бо він місто Царя
Великого; не клянись головою
своєю, — бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити
білою чи чорною. Ваше слово
хай буде: «так — так», «ні — ні».
А що більше над це, то те від
лукавого» (Мт.5:33–37). Отже,
Новий Завіт закликає нас не
клястися взагалі.
Надаремно люди можуть
призивати ім’я Господнє, коли
не дотримують своїх обіцянок
перед Богом: «Коли зробиш

обітницю Богові, то не зволікай
її виповнити, бо в Нього нема
уподобання до нерозумних, а
що ти обітуєш, сповни! Краще
не дати обіту, ніж дати обіт — і
не сповнити!» (Екл.5:3–4).
Порушенням третьої заповіді є згадування Імені Господа необдумано, без особливої
поваги, автоматично. Наприклад, вигуки: «Боже мій!», «О
Боже!», «О Господи!».
Великим гріхом є богохульство, тобто паплюження,
зневаження Господа, особливо Духа Святого. Ісус каже,
що «усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям,
але богозневага на Духа не
проститься!»

Ім’я Господнє відображає
Його сутність і характер. Господь і Його святе Ім’я — єдині
й нероздільні. Коли ми надаремно прикликаємо Боже Ім’я,
ми тим самим зневажаємо,
принижуємо Самого Бога.

КАРА ЗА БОГОХУЛЬСТВО
За часів царювання Осії асирійський цар Санхерів завоював Самарію. Ізраїльський народ не
слухав голосу Господа, переступав Божі заповіти,
тому Господь допустив те, що ізраїльтян було вигнано до Ассирії.
Санхерів захопив також всі укріплені міста
Юдеї і підійшов з військом до стін Єрусалима. Він
послав своїх слуг до царя Єзекії, які насміхалися
над Господом і казали: «Що це за надія, на яку ти
надієшся? Де боги Самарії, чи врятували вони її
від моєї руки?»
Коли це почув цар Єзекія, то роздер свої шати,
накрився веретою й став молитися Господу. І Бог
заспокоїв його: «Не бійся слів, якими ображали
Мене слуги ассирійського царя». А про Санхеріва
сказав: «Кого лаяв ти і ображав, і на кого повищив
ти голос та вгору підніс свої очі? — На Святого Ізраїлевого! За твоє проти Мене обурення, що гординя твоя надійшла до вух Моїх… Я поверну тебе

тією дорогою, якою прийшов ти!» (2Цар.19:28).
І вийшов уночі ангел Господній і повбивав в
ассирійському стані сто вісімдесят п’ять тисяч
воїнів. А цар Санхерів повернувся назад і зупинився в Ніневії. І сталося, коли він молився своєму
богу, його вбили мечем.
Так Господь покарав того, хто зневажав Його
святе Ім’я.

НЕХАЙ СВЯТИТЬСЯ
ІМ’Я ТВОЄ
Звертаючись до Бога в молитві «Отче наш», ми промовляємо: «Нехай святиться Ім’я Твоє, як
на небі, так і на землі!»
Апостол Іван в Об’явленні
описує, як усе на небі славить Господа, промовляючи: «Свят, свят,
свят Господь, Бог Вседержитель!»
Господь святий і Ім’я Його
святе, про це сказано в багатьох

біблійних рядках: «Благослови,
душе моя, Господа, і все нутро
моє — святе Ймен¬ня Його!»
(Пс.102:1). Святий — означає відокремлений для особливої мети.
Бог несумісний із гріхом і повсякденною метушнею.
Ім’я Господнє — це наближення до Бога й до Його милості,
благодаті й благословення. Ісус
залишив нам Своє Ім’я, сказавши: «І коли що просити ви будете в Імення Моє, те вчиню, щоб у
Сині прославивсь Отець (Ів.14:13).
Господнє Ім’я мусить святитись
не лише в наших устах, але і в наших думках та вчинках. Коли ми
чинимо згідно з Божою волею,

коли виконуємо Його заповіді,
коли шукаємо найперше Царства
Божого, тоді справді Ім’я Боже
святитиметься в нашому щоденному житті. Коли ж ми на перше
місце ставимо свою волю, свої
бажання, шукаємо свого, а не Божого, коли робимо гріх, Ім’я Боже
знеславлюється нами. Господь
називає ворогами тих, хто ображає й безчестить Його Ім’я: «…
ворог знущається з Господа, а народ нерозумний зневажує Ймення Твоє!» (Пс.73:18).
Покликання християн — звіщати Ім’я Господнє по всій землі,
тобто бути свідками Христа «аж до
останнього краю землі».

присягався Іменем Господнім. Він уклав угоду з єгипетським царем проти Навуходоносора, порушивши таким
чином клятву. За це Седекія
був суворо покараний Богом.
Невдовзі Навуходоносор завоював Єрусалим і повелів

убити синів Седекії перед
його очима. А самому Седекії він виколов очі, закував
у кайдани, вивіз у Вавилон і
посадив у в’язницю, де той
помер.
Ось такою була кара за
порушення клятви.

П-О-Р-У-Ш-Е-Н-Н-Я КЛЯТВИ
Вавилонський цар Навуходоносор, завоювавши
Ізраїль, призначив у ньому царем Седекію. Седекії
на той час був двадцять
один рік, і він царював
одинадцять років у Єрусалимі, давши клятву вірності вавилонському правителеві. І робив він зло

в очах Господа, «вчинив
твердою свою шию і став
запеклим». Господь посилав до нього Своїх пророків, намагаючись повернути ізраїльський народ
до правди. Але гордий цар
не слухав Господа.
Седекія відвернувся також
і від Навуходоносора, якому
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КРОСВОРД

ГОЛОС

НАДІЇ

№7 липень 2017

По вертикалі:
1.Син Ізмаїла. 2.Служниця Лії. 3.Завоював Вавилон. 4.Він був посланий Павлом і Варнавою в Антіохію. 7.Острів, на якому був апостол Павло. 8.Місто, у якому похоронена
Маріам. 9.Начальник синагоги в Коринті. 15.Син Йосипа. 16.Стародавній струнний інструмент. 19.Один із суддів Ізраїля. 20.Місто, яке побудував Соломон у пустелі. 21.Річка
Едему. 25.Головний убір первосвященика. 26.Дрібне зерно, яке згадується в Книзі пророка Єзекіїля. 28.Перший цар Ізраїлю. 29.Імя, яким назвала себе Ноомі.

По горизонталі:
5.Перший день тижня. 6. Грецька срібна монета. 10.Резиденція Самуїла.
11.Один із так званих малих пророків. 12.Син Давида. 13.Син Адама і Єви.
14.Вона завалила 18 чоловік у Сілоамі. 17.Гора, з якої Мойсей побачив обітовану землю.18.Кладе життя своє за овець. 22.Остання буква грецького алфавіту.
23.Син Аарона. 24.Місто, у якому жив Еней, якого оздоровив Петро.27.Столиця
Кілікії. 29.Син Лота. 30.Польовий бур’ян, про який згадує Ісус. 31.Місце поховання Аарона.

Відповіді на кросворд розміщений у №6 (червень) 2017р.
По горизонталі: 5.Золото. 6.Лисиця. 10.Грек. 11.Моав. 12.Ахшат. 13.Хорив. 14.Сіван. 17.Завіса. 18.Митник. 22.Алфей. 23.Сирія. 24.Ківра. 27.Овед.
29.Улай. 30.Ананій. 31.Матвій.
По вертикалі: 1.Вовк. 2.Лоіда. 3.Естер. 4.Оцем. 7.Прохор. 8.Німра. 9.Валаам. 15.Авійя. 16.Ївтах. 19.Полова. 20.Тіртак. 21.Трава. 25.Зерно. 26.Лепта.
28.Диня. 29.Урія.

поезія

ГАРБУЗИ Й СОНЯХИ
Між гарбузами соняхи зросли,
Голівки підняли над їх крислате листя,
Радіють, що від затінку втекли,
Що можуть бачити, як сонечко іскриться.
Дивуються: навколо стільки місця,
Що вистачить для всіх, ті ж гарбузи
Усе б затінили, усе б повзли...
Куди, захланні, схаменіться!
Потрібно сонце всім, і волю люблять всі,
Всі хочуть простору і світла, і кохання,
Ви ж протиставили свободі та красі
Свої корисливі амбітні пожадання.
Даремні ваші, гарбузи, старання.
Вам не привласнити ні сонця, ні небес,
Вам не затьмарити божественних чудес
Й не погасити ясні поривання.
І соняхи ростуть собі — та й все.
Ну що їм гарбузи пузаті й гонористі?
Їм сонце радість і тепло несе
Й голубить їхні голови вогнисті.
Їм сонце шле цілунки чисті
І поїть силою для впевнених зусиль
Геть відкидати всю зневагу й біль
Й дивитись мужньо в далі променисті.

Настільки сповнена земля гріха і горя,
Що вже уся немов Содом й Гоморра.
Нема на ній ні глузду, ні моралі,
Летить безумно в прірву далі й далі.

Убійники, грабіжники й обманці
Розбагатіли — і живуть як в казці.
До послуг їм за помахом руки,
Мов падишахам, — яхти й літаки.
В палацах — і Ван-Гог, й китайські вази,
І золоті, пробачте, унітази.
Чого тільки запрагнеться душі,
Отримують багатирі-мужі.
Але не все вдається їм зробити:
За золото здоров’я не купити.
І мільярдер, як найбідніший гой,
На грип хворіє і на геморой.
І мільярдер старіє і сивіє,
Смерть і на нього холодом повіє.
Усі скарби, усі на білім світі
Її візит не зможуть відмінити.
За гроші можна в спеку та завію
Гайнути у Європу чи Росію,
Й туди втекти, коли обдертий люд
Збунтується від відчаю отут.
Та, втікши від розлюченого люду,
Втекти не можна від страшного суду.
Злочинників усесвіту уже
На правий суд Всевишній береже.
Хай багачі, грабіжники й обманці,
Жирують і живуть немов у казці.
Як не покаються, то, на свою біду,
Замешкають в палючому аду,
Бо ж підкупити справедливість Божу
Коштовності ніякі не поможуть

І близько день, коли вогонь дощем
Поллє на всіх безбожників-нікчем.
Можливо, змучені жаским стражданням,
До Бога звернуться із покаянням.

Василь Мартинюк

В дорозі він, у полі чи у ванні —
Проблеми все вирішує глобальні.
Здоров’я зичить всім, земного раю —
Тому дірки озонові латає.
Щоб місця стало вдосталь нашій расі —
Освоює поля на Марсі.
Не хоче людство сварок, прагне згоди —
Примирює племена і народи.
Щодня, немов божок, як суперпрофі,
Попереджає різні катастрофи.
Отак стоїть на світовій сторожі…
Та повно дір у власній огорожі.
І хоч на Марсі творить він прекрасне,
Та поле забур’янилося власне.
І хоч думки його про мир постійні —
Не припинив донині хатні війни.
Чужа його турбує смерть і кров,
Життя ж своє — безодня катастроф.
Навіщо Всесвіт весь? Навіщо біль і щем?..
Отак втікають від своїх проблем!

Часто серце наповнює сором
За слова, за дрібні провини.
А вони, наче змовились, хором
Репетують у душу: «Винний!»
Винний, винний… Та що міг зробити?
Пильнував за собою старанно.
А згрішилось — як чинять діти —
Ненароком, раптом, спонтанно.
Винний, винний… Що можу сказати?
Тих грішків за життя забагато…
Крізь провини дивлюсь, мов крізь ґрати,
Жалісливо і винувато.
Винний, винний… Та ж я у тілі.
Я не ангел, проста людина…
«Заступись у моїм безсиллі!» —
Я благаю Божого Сина.
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