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БАТЬКИ ЗАЛИШИЛИ МЕНЕ В
ПОЛОГОВОМУ

Надія Кравченко: «Сенс життя я знайшла тільки в Господі. Радію в Ньому!»
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В ОЧІКУВАННІ
ЧУДА

ДЕ ТВОЇ
ВОЛИ?

За статистикою, кожне п’яте подружжя в Україні бездітне, кожна шоста жінка має гормональні розлади,
які стають на заваді вагітності.

Коли волам буде відведено належне місце,
тоді й запрошені стануть
вибраними.
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виходить з лютого 1991 року
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КОНФЕРЕНЦІЯ

33 КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУЖИТЕЛІВ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ
15 січня в домі молитви
Церкви
«Спасіння»,
що
в селі Підгайці Луцького
району, відбулася звітно-виборна
конференція
служителів
Волинського обласного об’єднання
УЦХВЄ. На зборах були
присутні сто дев’яносто
делегатів: пресвітери церков християн віри євангельської з різних сіл та
містечок нашої області,
керівництво УЦХВЄ та запрошені гості. Відкритим
голосуванням було обрано голову ВО УЦХВЄ – ним
вчергове став Михайло
Близнюк. Його заступником обрано знову ж таки
Василя Паламарчука.
Гаслом конференції стали слова апостола Павла з
листа до коринтян: «…будьте міцні, непохитні, збагачуйтеся завжди в духовному
ділі» (ІКор.15:58). Зі словами привітання до присутніх
зверталися старший єпископ
УЦХВЄ Михайло Паночко,
його перший заступник Анатолій Козачок, єпископ Рівненщини – Олександр Коток,
єпископ із Тернопільщини –
Віталій Яцюк та один із благодійників – Петро Кравчук.
Під час першої частини
конференції згадували пережите за 2018 – 2021 роки
та звітували про зроблене,
досягнуті та недосягнуті цілі.

Звітували про роботу кожного
відділу: освіти, місіонерства,
сестринського служіння, дитячого служіння, молодіжного, євангелізаційного. На Волині надавалася й надається
теологічна освіта у філіях таких богословських закладів як
КБІ, Євангельська теологічна
та Львівська богословська
семінарії. Також діє Регентська школа, у якій навчається
більше шістдесяти студентів.
Місіонерська праця здійснюється не лише по селах Волинської області, а й у Непалі,
де працює сім наших місіонерів. Голова ревізійної комісії
Петро Янюк відзвітував про
фінансовий стан ВО УЦХВЄ.
На конференції виступив зі
звітом і директор місії «Голос
надії» Микола Синюк.
У другій частині конференції вибирали нового керівника
об’єднання, його заступника, ревізійну комісію та затверджували бюджет на 2022
рік.
Делегати конференції надали перевагу відкритому голосуванню замість таємного.
За підсумками виборів маємо такі результати: Михайло
Близнюк – голова ВО УЦХВЄ,
Василь Паламарчук – перший
заступник голови об’єднання, Петро Рибак – скарбник.
Обрали й ревізійну комісію
у такому складі: Петро Янюк
(голова комісії), Валерій Пе-

тренко та Сергій Рузак. Головуючий конференції, Михайло Паночко, а також інші
її учасники рекомендували
ревізійній комісії виконувати
не тільки роль контролюючого органу, а й взяти на себе
роль радника в документознавчій, юридичній та фінансовій справах для всіх церков
області.

линський регіон), Петро Рибак (Луцький регіон), Олександр Колотюк (Ковельський
регіон) та Віталій Рощина (Горохівський регіон).

Затвердили й заступників
голови Волинського об’єднання по регіонах області. Заступниками єпископа стали
Анатолій Тарасюк (Маневицький регіон), Петро Карпович
(Камінь-Каширський регіон),
Володимир Грицак (Новово-

У деяких церквах було обрано нових пресвітерів, яких
на конференції благословили на служіння: у с. Одеради
– Петра Михальчука, у с. Білин – Василя Сухацького, у с.
Підріжжя – Петра Гончара, у с.
Заячиці – Олександра Пшаву,

Благословили на заслужений відпочинок поважних
служителів і членів правління
Сергія Анчука та Миколу Вакуліча.

СЕСТРИНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

У луцькій церкві «Спасіння» відбулася сестринська конференція «Щаслива мама». Під час заходу йшлося про те, що
робить жінок щасливими з біблійної та медичної точки зору,
а також про вагітність, пологи, поширені запитання та міфи.

Сторінка 4, 8

у с. Гораймівка – Олександра
Величка, у с. Заріччя – Віктора Ковальчука.
Михайло Паночко, звертаючись до всіх служителів, сказав: «Люди – дуже делікатний
і цінний матеріал, власність
Ісуса. Тому ніколи не приватизовуйте народ Божий,
ніколи не пануйте над ним, а
будьте за взірець». За словами Віталія Яцюка: «Молитва
й Слово Боже – єдина сильна
та ефективна зброя в руках
служителя, якою він може завоювати людей і вийти проти
князя темряви».
Інна МЕЛЬНИК
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СТАТИСТИКА ВОЛИНСЬКОГО
ОБ`ЄДНАННЯ ХВЄ
ПРОТЯГОМ 2021 РОКУ:
Прибуло нових членів церкви – 1203,
з них прийняли водне хрещення – 862,
з інших громад – 288,
прийняті з вилучення – 53.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ЦЕРКОВ ЗАКЛИКАЄ

ДО ЄДНАННЯ ТА МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ
Також ми впевнені, що з Божою допомогою Український народ упорається з нинішнім викликом, захистить свою державність,
суверенітет та територіальну цілісність.
Тому закликаємо особливо молитися за захисників України – чоловіків і жінок, а також
кожного, хто своєю сумлінною працею, волонтерською ініціативою та відповідальною
громадянською позицією зміцнює обороноздатність нашої держави та сприяє її подальшому демократичному поступу.

Вибуло членів церкви – 873,
з них відійшли у вічність – 281,
перейшли в інші громади – 403,
емігрували за кордон – 88,
вилучені – 101.
Усього нараховується церков – 222,
у них членів – 20 900.
Кількість церков, які мають власні молитовні будинки –
186, будують молитовні будинки – 28.
Не мають власних молитовних будинків – 10.
Кількість молоді в церквах – 5100,
керівників молоді – 150.
Кількість місіонерів, направлених церквами – 130,
З них в Україні працюють – 123, Непалі – 7.
СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ
Кількість притулків для дітей-сиріт – 2, у них виховується – 35 дітей.
Кількість притулків для людей похилого віку – 3, у них
перебуває – 63 особи.
Кількість реабілітаційних центрів для дорослих – 14,
у них перебуває – 130 чоловік.
ДИТЯЧЕ СЛУЖІННЯ
Кількість недільних шкіл при церкві – 160, поза церквою – 15.
Діток, що відвідують заняття недільних шкіл – 8606.

З огляду на зростання ризиків для порушення
мирного життя в Європі, які провокує Росія через
розгортання своїх військ біля кордонів України та
шляхом продовження своєї дестабілізуючої загарбницької політики щодо нашої держави, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає
всіх віруючих в Україні та в усіх частинах світу – незалежно від конфесійної належності, мови та національності – в ці дні докласти особливих зусиль для
постійної молитви за Україну та єднання з метою
готовності дати консолідовану відсіч російському
агресору.
Передусім, ми переконані, що силою нашої
спільної молитви Всемогутній Господь не попустить
звершитися беззаконню та захистить Український
народ від навали загарбників: зупинить російського
агресора та звершить своє справедливе правосуддя над злом, що він вчиняє.

У цей час маємо єднатися задля зміцнення та
розвитку України, не піддаватися на провокації
внутрішнього розбрату, шукати найкращі управлінські рішення шляхом мирного діалогу та конструктивної взаємодії.
Закликаємо також молитися за мудрість і
відважність для керівництва України, українських дипломатів і наших іноземних союзників,
щоб жодний злий намір російського агресора не
був реалізований і не мав успіху.
Єднаймося та зберігаймо віру, мир у серцях
і впевненість у тому, що Всевишній на стороні
тих, хто зазнає несправедливого утиску, а тому
ці випробування лише зміцнюють нас для перемоги!
26 січня 2022 р., Київ

НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ

ВІДКРИТТЯ НОВОГО ОФІСУ
ВОЛИНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЦХВЄ

4 січня 2022 року ввійде
в історію нашого братства
як дата відкриття й посвяти нового Духовного центру
«Добра новина» ВО УЦХВЄ.
Він розташований за адресою: Волинська область,
Луцький район, с. Підгайці,
вул. Довженка, 12.
Подія зібрала не лише
керівництво та членів правління, а й служителів луцьких
церков та працівників, які були
задіяні в тому, щоб центр став
функціонувати.
Довгоочікувану подію доповнила святкова атмосфера
й щирі слова вдячності Богу за
те, що керівництво Волинського об’єднання церков ХВЄ запрацювало у власному приміщенні. Бо ж із цією будівлею
пов’язано стільки планів на
майбутнє в багатьох служителів. У Центрі, крім приймальні, кабінету голови ВОЦХВЄ
та його заступників, конференцзалу та літературно-методичного кабінету, будуть

пресцентр «Крок назустріч»
та навчальні кімнати. Єпископ
Михайло Близнюк, голова
об’єднання, висловив подяку
кожному, хто коштами чи працею долучився до придбання
приміщення та благоустрою
території.
І справді, хто б міг подумати, що на околиці Луцька
за порівняно невеликий час
відкриється Центр. Правління
ВО УЦХВЄ з часу заснування
(4 липня 1989 р.) тулилося
по різних приміщеннях. Спочатку це був підвал «Церкви
Христа-Спасителя» (м. Луцьк,
вул. Вороніхіна, 14а), згодом
— у спільному приміщенні
тієї ж церкви та місії «Голос
надії». Та, як наголосив директор місії «Голос надії» Микола Синюк, що на поле, яке
колись було засіяне пшеницею, у Бога були свої плани.
«Спочатку — прийшли люди
й викупили землю, згодом —
побудували приміщення для
бізнесу… Але в Господа було

передбачення: тут буде офіс
ВО УЦХВЄ, тут будуть молитви, тут будуть збиратися
діти Божі», — зазначає єпископ.
«Про цю справу думали й
молилися довго, щойно утворилося об’єднання в 1989
році, — пригадує старійшина
братства єпископ Степан Веремчук. — Це Господь дав ключі до цього приміщення. І лише
Він дасть мудрості й сили
втримати їх…»
За офіційними документами, на території Волині 5 травня 1929 року відбувся перший
з’їзд ХВЄ. Делегатами стали
не лише слов’яни, але й німці. Війна, репресії, примусове
об’єднання з іншими протестантськими течіями залишили свій відбиток на житті церкви, але не змогли її знищити.
На початку Перебудови та
відродження України як самостійної держави мова зайшла
не лише про утворення Всеукраїнського об’єднання хри-

стиян віри євангельської окремо від баптистського братства,
вихід нереєстрованих церков
із підпілля, об’єднання з церквами, що мали автономну
реєстрацію, але й про утворення територіальних об’єднань церков.
На Волині це сталося 4
липня 1989 року в Луцьку.
Протокол № 1 Волинської обласної конференції християн
віри євангельської зберігся до
наших днів. Текст, надрукований на друкарській машинці,
мовчазно розповідає не лише
про результати голосування,
кількість делегатів, кількість
гостей, а й про вболівання
та відповідальність за справу. Учасників заснування ВО
ЦХВЄ серед нас залишилося
небагато. Вони стали прикладом для наслідування. Ті, хто
більше тридцяти років тому
з вірою дивився в майбутнє
й бажав створення організованої структури волинських
церков, присутні й сьогодні. І

в очах їхніх сльози радості. Бо
ж, як сказав Михайло Близнюк, «ми стали свідками того,
як Божа рука влаштувала цю
справу». Та для учасників заснування ВО ЦХВЄ відкриття
Духовного центру — це чудо
віри, а не тільки історична
мить.
На кінець 2021 року Волинське об’єднання УЦХВЄ налічує орієнтовно двадцять одну
тисячу членів, двісті двадцять
одну громаду. Волинь розділена на шість регіонів. У кожному з них обраний служитель,
який входить до правління ВО
УЦХВЄ. Робота об’єднання
проходить у різних напрямках:
євангелізаційному, освітньому, соціальному та ін. У кожному з них є відповідальний, що
координує працю.
Ознайомитися з роботою
відділів та центральної установи можна на сайті Об’єднання
(vhve.com.ua) або безпосередньо в Центрі.
Інна МЕЛЬНИК
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СВІДЧЕННЯ

БАТЬКИ МЕНЕ ЛИШИЛИ
В ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ

Коли мені було два тижні від народження, від мене
відмовилися батьки. Прямо
в пологовому будинку. Я виростала в сиротинцях. Коли
запитують: «Чи ображаєшся
на батьків?», то відповідаю:
«Ні, я розумію, чому вони
відмовилися — адже я народилася з інвалідністю».

Я народилася в Сєверодонецьку Луганської області,
спочатку виховувалася там у
дитячому будинку, а на шкільне навчання мене відправили
в Херсон. Там я вперше почула
про Бога. До нас приїжджали
віруючі люди й розповідали
про Ісуса Христа. Вони казали:
«Навіть якщо від вас відмовилися мама й тато, то Бог вас
чує, моліться до Нього!» Вони
подарували мені Дитячу Біблію.
Я стала читати її й молитися Господу.
Пам’ятаю, молилася про
велосипед… Дивлячись на
мене, можна подумати: «Ну,
для чого тобі велосипед?» Але
до нас приїжджали спонсори
з Німеччини, і якось вони подарували мені велосипед. І в
13 років я навчилася їздити на
двоколісному велосипеді. Тоді
зрозуміла: «Бог мене чує, Бог
відповідає на молитви!»
Загалом у дитячому будинку в Херсоні мені було добре
навчатися. Дякую Богу, що я
потрапила саме туди. Але вихователі були строгими… Вони
казали: «Ви, дітки, у цьому світі
нікому непотрібні!» Одна вихователька, коли ми випускалися
зі школи, сказала всьому нашому класу: «Ви станете бомжами,
будете валятися під парканами.
Нічого ви в житті не доб’єтеся».
Це було найстрашніше.
Професію я практично не
обирала, після школи було
лише два варіанти: бухгалтер

або швачка. Оскільки мені була
ближча математика, то вибрала
перше. Хоча це мені зовсім не
подобалося. Я мріяла вступити
в Києві на художника, бо дуже
любила малювати. Але це було
на той час недосяжним. Коли
подавала документи в технікум,
виявилося, що з такими фізичними можливостями, як у мене,
там вчитися не можна…
Я просила Господа: «Допоможи мені вступити, бо я не хочу
потрапити в будинок для літніх
людей!» Усі діти, які не можуть
навчатися, після дитячого будинку потрапляють саме туди.
І Господь допоміг: я вступила в
коледж у Кам’янець-Подільському, який закінчила з червоним
дипломом. Постало питання,
що робити далі. І я поїхала вступати в Київський торгово-економічний університет.
Пам’ятаю, приїхала в Київ
лише з самим наплічником та
папкою документів. Біля університету побачила величезну
чергу абітурієнтів із батьками
— майже до самісінького метро. Мені сказали: «Дитино,
сиди тут, ми тебе покличемо».
Я сиділа, дивилася на цих красивих високих молодих людей, і хотілося плакати… Наді
мною було чисте синє небо.
Я дивилася вгору й молилася: «Господи, у мене немає ні
батьків, ні коштів… Я не зможу
вступити… Господи, допоможи
мені!» І коли мене викликали, то
жінка, яка приймала документи, розгубилася. Запитує: «Як
же ти будеш тут навчатися?»
Кажу: «Так само, як і в коледжі,
погляньте, я добре вчилася!» —
«Та справа не в тому, тут 30 тис.
студентів, а як же ти будеш ходити сходами…» Я кажу: «А ще
я сирота, мені немає де жити…»
Вона взялася за голову, каже:
«Ні, у твоєму випадку потрібно
вступати на заочну форму, про
стаціонар навіть не думай!» —

«Але мені все одно немає, де
жити, а я хочу навчатися!» Вона
покликала голову комісії, каже:
«Зачекай, ми подумаємо. Приходь через три дні».

Увесь цей час я молила
Бога, по-дитячому просила
допомоги. Коли мене викликали, то сказали: «Якщо складеш
екзамени, то будеш навчатися». Слава Господу, я склала
екзамени, Бог допоміг! Провчилася чотири роки, закінчила
магістратуру. Під час навчання
мене запрошували в протестантську церкву. Я прийшла,
подивилася, ніби все сподобалося, але тоді ще всього не зрозуміла…
Про мене ніхто не піклувався, я сама собі в тазику прала,
ходила за продуктами, готувала, як уміла. Іноді в університеті
запитували: «Надю, чого ти така
бліда ходиш?» А я вже мало не
втрачала свідомості, тому що
місяцями їла самі макарони й
чай. Кажу: «Погано харчуюся…»
Тоді мені від університету дали
безкоштовні талони в їдальню.
Це справді Бог попіклувався. Бо
я сама ні в кого нічого не просила. Раділа вже від того, що мені
дозволили навчатися.
Потім настав дуже складний період, постало питання:
де мені далі жити? Комендант
гуртожитку каже: «Надю, ти розумієш, що тобі потрібно виселятися?» — «Я знаю, але я не
можу, де ж я буду жити?» — «Це
твої проблеми!» Я стояла на
черзі, щоб отримати квартиру,
але невідомо, коли це буде.
Мені дозволили лишитися на
літо, але у вересні потрібно
було вже точно виїхати…
Я виходила, сідала на лавочку й годинами читала подаровану мені на випускний Біблію.
Плакала й зверталася до Бога:
«Ти бачиш, як мені важко, не-

має нікого, хто мене
розуміє!» Мені не
було кому відкрити
своє серце. Рідних
— немає, а студенти не зрозуміють, бо
всі вони мають сім’ї,
батьки їм перуть, готують їсти… «Господи, допоможи мені!
Я не хочу опинитися
на вулиці. Я не хочу
стати бомжем, як говорила вихователька».
Настав вересень. Мене
викликав ректор і каже: «Надю,
не хвилюйся, живи тут, скільки тобі треба. Якщо хтось буде
проти, скажеш мені». Я була
така рада й вдячна! Дякувала Господу. Через два місяці
мене знову викликали й кажуть:
«Надю, ми розуміємо, що ти ходила до депутатів, куди тільки
могла зверталася за допомогою — і все безрезультатно. Тож
ми вирішили подарувати тобі
квартиру від університету!» Радості не було меж — тепер мені
є, де жити!
Я прожила там певний час,
вже мала роботу. Якось мій
директор каже: «Надю, віддай
квартиру назад, а ми придбаємо на першому поверсі, щоб
тобі було легше». Так я опинилася в м. Бровари. Це моє п’яте місто. Тепер мені 35 років. Я
бачу, як невидима рука Господа веде мене.
Попри те, що в мене з’явилася робота, житло, але в серці
були біль і пустота: «Ти нікому
не потрібна, у тебе ніколи не
буде сім’ї!» Плакала ночами…
Через рік після переїзду в Бровари мене запросили в церкву.
Пам’ятаю, як сідала на балконі,
щоб ніхто не бачив, і все служіння плакала. Молилася: «Боже,
дякую! Я хочу служити Тобі, але
не знаю, як…» Стала спостерігати за людьми в церкві — до-

рослими, дітьми. І побачила,
що вони справді люблять один
одного. Я подумала: «Ось це —
справжня сім’я, якої я ніколи не
знала!»
Я покаялася перед Богом, через півроку отримала
хрещення Святим Духом. Казала: «Боже, Ти дав більше,
ніж я просила. Я молилася
про матеріальне, а ти дарував спасіння та вічне життя!»
З того часу я більше не плачу ночами. Дякую Богу, тому
що відчуваю себе потрібною.
Навчаючись в університеті, я
разом із тим малювала. Вивчила векторну графіку. Мені
вже пропонували хороший
заробіток. Але я сказала: «Ні,
Боже, Ти мене матеріально
забезпечуєш, а я хочу служити
Тобі!» І директор, який купив
мені квартиру, каже: «Надю,
залишайся в Броварах, роби,
що хочеш, а ми тобі платитимемо зарплату». Також я маю
пенсію з інвалідності. Порахувала: на життя вистачає,
а більше мені й не треба. Я
звикла до скромної їжі й одягу. Тепер викладаю підліткам
у недільній школі та відвідую
молитовні богослужіння.
Сенс життя я знайшла тільки
в Господі. Радію в Ньому, прокидаюся й дякую Йому. Адже я
не одна! І це завдяки Господу,
завдяки Його милості.
Надія КРАВЧЕНКО

МІСІОНЕРСЬКА ШКОЛА

ВИПУСК МІСІОНЕРСЬКОЇ ШКОЛИ ГОЛОС НАДІЇ

28 грудня 2021 року в
Сколе Львівської області
відбувся випуск місіонерської школи «Голос надії».
Захід пройшов з участю
директора місії Миколи
Синюка, його заступників
Віталія Оніщука та Євгена Мельничука, скарбника
місії Ярослава Гаврисюка
та інших гостей.
17 випускників (7 братів і
10 сестер) матимуть практику
в Закарпатській, Львівській,
Житомирській, Полтавській,
Сумській, Луганській областях. Деякі з них працюватимуть на нових місцях з метою
відкрити церкву. Троє сту-

дентів із республіки Марій-Ел
повертаються для служіння в
Росію. На черговій конференції місії випускники отримають свідоцтва.

«Для нас завжди досить
важко набирати студентів в
місіонерську школу, — сказав Микола Синюк. — Не
знаю чому, можливо, тому,
що ми шукаємо не тих, хто
хоче просто повчитися, а тих,
хто готовий працювати... Я
мав бесіди зі студентами, усі
дуже задоволені. Вони отримали гарний багаж знань
для старту в місіонерському
служінні. Дехто з них ще до
школи мав серйозний жит-

за покликом отримати також
духовне спорядження для
служіння. Усі випускники —
дуже різні, але видно, що за
час навчання сформувалися і
як колектив, і як особистості.
Надіємося, що вони будуть
плідними в поширенні Божого Царства!»

тєвий досвід, зокрема, староста групи — колишній воїн
АТО, життя якого змінилося

— і він вирішив рухатися далі
в місіонерстві. Багато мають вищу освіту, але пішли

«Ми йдемо разом на місіонерські поля, щоб практично
застосувати знання, отримані
в школі. Одна з наших цілей
— відкриття нової церкви в
м. Стрий», — підсумував директор школи Іван Онисів.
Насамкінець була звершена
молитва за благословення
студентської практики.
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СЕМІНАР

В ОЧІКУВАННІ НАГОРОДИ

«Діти – спадщина Господня, плід утроби нагорода», – написано в Біблії. І
коли ми говоримо про щасливу маму, то перед нами
зазвичай постає образ молодої усміхненої жінки, яка
бавиться зі своїми дітьми.
Але ми аж ніяк не уявляємо Анну – маму Самуїла. У
цієї жінки була дуже серйозна проблема, яку слово
Боже описує стисло, але
дуже точно: «І були в Пеніни діти, а в Анни дітей не
було» (1Сам.1:2). Це була
не просто проблема, а ціла
трагедія: не мати дітей, а
особливо в ті часи – було
ознакою якщо не прокляття, то принаймні відсутності Божого благословення та Його благовоління.
Минули тисячі років, але
й сьогодні ця проблема відома багатьох жінкам. Згідно
зі статистикою, кожне п’яте
подружжя в Україні бездітне,
кожна шоста жінка має гормональні розлади, які стають на
заваді вагітності. І, на жаль, ці
процеси не оминули й церкву,
яка є частиною суспільства.
І дуже боляче, коли ти намагаєшся бути світлом Христа,
своїм життям показувати людям Бога, у якого ти щиро
віриш, а дітей не мати. Іноді
доводиться ловити косі погляди, мовляв: якщо Господь
не дає, то є якась причина.
Цю чашу болю сповна випила
Анна, яку ми знаємо як маму
Самуїла, хоча після цього вона
народила ще п’ятьох дітей.
Згадаймо життя Анни. Ідея
народити дитину стала, можна сказати, нав’язливою ідеєю
в її житті. Що рухало Анною?
Читаючи про її життя, ми можемо припустити, що це не
була любов до дітей, тому що в
її коханого чоловіка діти були.
Якби її серце хотіло вилити на
когось материнську любов, то
поруч із нею були діти. Вона
могла це зробити. Найімовірніше вона хотіла зняти з себе
ганьбу бездітної жінки. Також
значну роль у розпалюванні
цього бажання відігравали й
стосунки Анни з Пеніною. Напевно, Анна заздрила Пеніні,
а Пеніна, написано, розпалювала її гнів. Мені шкода Пеніну,
тому що навіть десятеро дітей
не здатні заповнити в серці ту
емоційну пустку, яку може за-

повнити любов чоловіка.
Е л к а н а
потішав дружину: «Чи ж я
тобі не ліпший
за
десятьох
синів».
Він
хотів хоч якось
розвеселити
її, але це не
спрацювало.
Точніше, працювало не так,
як
планував
собі
Елкана.
Тут я хочу зробити відступ
від теми, який
дуже важливий і для жінок,
і для чоловіків, які хочуть зрозуміти свою дружину.
Іноді в нас можуть бути ситуації, коли ми потребуємо втішання від чоловіка. І чоловіки
намагаються це робити, але
їм не завжди вдається. Якось
у моєму житті сталася одна
ситуація. Ми поверталися додому з зібрання, а в мене був
дуже поганий настрій: мала
дуже багато роботи, і в служінні чимало справ. Тому навіть
після зібрання не відчула особливої втіхи й стала жалітися
чоловікові, як мені зле, як я
втомилася й більше не можу.
Мій чоловік, намагаючись
мене втішити, сказав: «Якщо
ти не справляєшся, то залиш
щось». – «Як це? Що залишити? Роботу, яка нам приносить
певний дохід? Служіння? Чи
сім’ю?» – обурилася я. Тоді чоловік змінив тактику: «То перестань скиглити. От пригадай,
як ти вчиш жінок, які слова для
них знаходиш, а сама. Яка ти
християнка після того». Це
був заборонений удар. Я сама
знаю, як вийти з такого стану,
як протистояти депресії, але
в той момент мені, як і кожній
нормальній жінці, хотілося поплакати. Але чоловік, не зрозумівши, чого я потребую в ту
мить, завдав мені вирішальний удар, як нокдаун у боксі.
Він сказав: «Та чого ти ридаєш.
Що ти там вже такого робиш.
От у селі жінки – то таки працюють!» Ми додому доїхали
дуже тихо, більше не розмовляючи...
Але згодом, коли ми обговорювали цю ситуацію, я
розібралася в проблемі. Чоловік, утішаючи жінку, робить
це так, як би хотів, щоб утішили
його. Коли в чоловіка проблеми – він шукає способу виходу
з них. Коли проблеми в жінки,
вона знає, як вийти з них. Але
іноді бувають моменти, коли
просто треба обійняти, погладити й сказати: «Ой-йо-йой…
Я тобі дуже співчуваю».
Елкана, напевно, цього не
знав, то й не міг її втішити так,
як треба. Надто якщо бажання
отримати щось стає нав’язливим, тоді жодні логічні аргументи не спрацюють.
Хіба бажання Анни мати
сина було поганим? Зовсім ні.
Проблемою Анни були її мотиви. І вони часто стають і нашими проблемами. Бог хотів дати

Анні сина. Понад це – після
Самуїла в неї народилося ще
троє синів і дві доньки. Але в
ту мить мотиви в Анни були неправильні. Вона хотіла народити дитя для себе – щоб зняти ганьбу з себе, щоб нарешті
припинилися нападки з боку
Пеніни.
Щось таке може бути й в
нашому житті. Ми не хочемо в
цьому зізнаватися, але буває,
що мотивуємося егоїстичними
бажаннями. І через це не отримуємо відповідей від Бога. Так,
Бог хотів, щоб Анна народила
сина, але Він хотів, щоб вона
народила його для Нього. У
час, коли, як ми читаємо, слово було рідко й видінь не було,
Ізраїлю був потрібен духовний
провідник – вождь, Який чув
би Слово Боже й вів би народ
у правильному напрямку. Господь був готовий дати цього
вождя, але Йому була потрібна
жінка, яка це зрозуміє й скаже:
«Так, Господи, я готова народити це дитя для Тебе». І коли
Анна зрозуміла це, то Господь
дав їй сина.
Що цікаво, Господь любить
давати нам значно більше від
того, про що ми просимо або
навіть думаємо (Еф.3:20-21).
Він любить благословляти
Своїх дітей, і Його міра значно більша від нашої. Тому не
біймося виливати своє серце
перед Ним і віддавати своїх дітей Йому, як зробила це Анна
у своїй тихій молитві: «Господи
Саваоте, якщо дійсно… даси
Своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя його»
(1Сам.1:11).
Для кого ми народжуємо
своїх дітей? Чи усвідомлюємо,
що вони наші лише на короткий час. Ми народжуємо їх для
Бога, для Його Царства. Якби
ми пам’ятали про це кожної
миті нашого материнства, то, я
переконана, ми б зовсім по-іншому ставилися до них.
– Добре, – скажете ви, –
а що робити, коли дітей усе
одно немає?
Це дуже важко. Коли ти
маєш добрі мотиви, але не
одержуєш того, про що молишся, приходить відчай. Я
трохи розумію таких жінок, бо
певний час була в подібному стані, хоча вже мала двоє
донечок. Але я завжди хотіла
сина. Час минав, доньки росли, а сина не було. Це було
ще до мого увірування. Інколи
недільними ранками я лежала
й зі смутком думала: «Я ніколи
нікого не назву синочком…»
Про це нікому не розповідала,
навіть Богові, бо я Його тоді не
знала, але вдячна Йому, що Він
знав мене.
Але коли я стала шукати
Бога, у моєму житті стався
дивний випадок. Я працювала в редакції газети. І ось у
наше місто приїхав перший
екстрасенс. Тоді, на початку
1990-х, це була подія, тому
наш редактор відділу брав у
нього інтерв’ю, на якому була
присутня і я. На той час я багато читала Біблію, але ще не
ходила на зібрання, та знала

про існування Бога. І коли цей
екстрасенс сказав, що Бог дав
йому його дар, то я втрутилася
в розмову: «Я дуже перепрошую, але якщо цей дар вам дав
Бог, то чому ви берете за нього такі великі гроші?» Він різко
повернувся в мій бік і сказав:
«Я все про тебе знаю, навіть
дату смерті можу назвати». Я
відповіла, що не хочу чути про
це, бо моє життя й смерть у
Божих руках – і мені цього достатньо. Тоді він сказав: «Ти
хочеш сина? У тебе ніколи не
буде сина». Цієї моєї мрії не
знав навіть чоловік. Тому його
слова болем пронизали моє
серце.
Потім у ході іншого інтерв’ю
з лікарем – представником
руху проти абортів – я дізналася, що аборт – вбивство ненародженої дитини, хоча раніше
нам казали, що це простий
спосіб вирішення проблеми. Таке було в моєму житті,
тому лікарі сказали мені, що
я більше не зможу мати дітей. Після цієї розмови якось
дуже гостро зрозуміла, що,
можливо, своїми руками вбила свого сина. Тоді я вже ходила на зібрання, покаялася у
всіх гріхах, знала, що Бог простив мені й це. Але відчувала,
що сама собі простити цього
не можу. Тому звернулася до
Бога й попросила: «Боже, я
знаю, що Ти мені простив, але
не можу простити сама собі.
Допоможи, дай мені сина – і
це буде для мене ознакою, що
зможу сама собі простити. І я
буду говорити про це всюди,
де тільки зможу».
Можливо, минуло три тижні
після цієї молитви. Я молилася мовами – і раптом поклала
руки на живіт, а в розумі думка:
жест вагітної жінки. Згодом я
готувала чоловікові сніданок і
раптом отримала, як я тепер
розумію, слово знання (хоча
тоді не розуміла, що це): «Готуйся, татку, у нас буде Павлик». Він здивовано запитав,
звідки про це знаю. Звісно, я
відповіла, що не знаю звідки.
Але минув час – і в нас народився Павлик. Тепер, коли ворог намагається посіяти сумнів щодо того, чи Бог нас чує,
чи чинить чудеса, мені стало
дуже легко відбивати ці атаки
словами: «Та що ти таке кажеш? Ось мій син – моє чудо!»
Повернімося до згаданого Послання до ефесян. Слуга диявола мені сказав, що я
ніколи не матиму сина. І це був
його план для мого життя. Але
коли ми приймаємо Божий
план, то він перекреслює план
диявола. І через чотири роки
після народження Павлика в
нас народився Андрійко.
У Бога є план для кожного з
нас ще до закладин світу. Шукаймо його. Перевірмо своє
серце, чи не керуємося ми
якимось егоїстичними мотивами – і через те не отримуємо
від Бога того, що Він нам хоче
дати. Божий план – це найкраще, що може з нами трапитися в житті. І якщо ви не любите
свого життя, то ви ще не живете за Божим планом. Шукайте

його, довіртеся Богові – і Він
буде робити Свою роботу у вашому житті.
Що робити, коли проблеми зі здоров’ям все-таки є й
народити дитину не вдається? Чи означає це, що Бог не
благословив? Абсолютно ні!
Передусім треба з’ясувати, які
саме проблеми зі здоров’ям
заважають народити дитину.
Для цього треба піти до лікаря.
Деякі проблеми можна легко
вилікувати й отримати дар від
Господа. Не слід забувати, що
ми живемо у фізичному світі
й піддаємося дії фізичних законів.
Але буває, що жінка здорова, а дітей не має. Значить,
треба виключити проблему з
боку чоловіка. А по-друге, що
дуже важливо, прийняти факт,
що Бог дає жінці можливість
народити двома способами:
зачавши дитя в лоні й зачавши
його в серці. Можливо, якщо
жінка не може зачати дитя в
лоні, то Бог приготував для неї
другий спосіб.
За останніми статистичними даними, в Україні нині
близько 69 тис. дітей сиріт і понад 60 тис. сімей, які не можуть
народити дитину. Поставте ці
цифри поруч – і ви зрозумієте,
що Україна має всі шанси, щоб
стати країною без сиріт, якби
тільки жінки усвідомили той
факт, про який я сказала вище:
якщо Бог не дав жінці можливості народити фізіологічно,
можливо, він хоче, щоб ви її
народили серцем.
Багатьох людей стримують
від цього кроку різні страхи: погана генетика, гріховне життя
батьків дитини. Усі ці страхи мають підставу, коли ви, приймаючи таке рішення, не радитеся
з Богом, коли це ваше рішення,
а не Його рішення для вашого
життя. Коли ви не шукаєте Його
волі, а шукаєте способу зняти
ганьбу бездітної жінки.
З прийомною дитиною не
завжди легко. Ці діти, які народилися й виросли без любові,
іноді бувають як вовченята. Їх
треба навчитися любити. І це
можна лише тоді, коли ми навчаємося в нашого Небесного
Отця, для якого всі ми прийомні діти. Він усіх нас прийняв
у Свою сім’ю, народивши серцем, і любить нас навіть попри
те, що ми буваємо неслухняними, їжакуватими вовченятами. Він не зважає на нашу погану генетику – первородний
гріх, у якому народжуються всі
діти. Тому вчімося в Нього.
Але є один момент, на якому
я хочу наголосити (це моя особиста думка, яку я сформувала, досліджуючи це питання):
штучне або екстракорпоральне запліднення – це намагання
обійти Божу волю щодо нас, бо
Він «все чинить за радою волі
Своєї» (див. Еф.1:11). Мене
дуже втішає цей текст, особливо коли я згадую, що Його воля
щодо нас – добра, приємна й
досконала. Тож хай Він усе чинить за радою Своєї волі.
Людмила Бендус,
сестринська конференція, м. Луцьк, 2022 р.
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МІСІОНЕРСЬКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Олександр ЯКОВЧУК (Запорізька область):
«На минулому тижні мали зустрічі з дітьми у
двох школах Приморська за участю МБО «Надія
в дії» (проект «Подарунок неба»). Команда молоді показала різдвяну виставу й роздала подарунки для дітей. Слава Богу за можливість
проповіді Євангелії в школах!»

Сергій ТАРАСЮК (Житомирська область): «Мали чудову можливість послужити людям похилого віку та одиноким. Люди були дуже задоволені, що ми виділили час та завітали до їхніх домівок.
Також привітали багато трудових колективів в смт. Брусилів, даруючи євангелії, календарі, газети. Служили
проектом «Словом та ділом» у кількох селах для малозабезпечених сімей та людей похилого віку. Провели різдвяні заходи в дитячому садочку (с. Нові Озеряни) та для дітей с. Дивин.
З 07.01. по 09.01.2022 р. працювало 8 євангелізаційних груп церкви «Світло Євангелії» в с. Хомутець та в
інших селах Брусилівщини. Мали благословенний час, щоб вітати людей зі святом піснями, віршами, різдвяним
словом.
Відвідали й привітали з Різдвом Христовим співробітників та ув’язнених колоній №4 і №8. Мета візиту –
сповістити Благу Вістку про народженого Спасителя. Привезли Нові Заповіти, календарі, газети та подарунки».

Сергій КОЗЕЛ:
«Полтавщина, с. Сем'янівка. Молодь
із м. Луцьк, брати з реабілітаційного центру та наші діти провели євангелізацію і
Різдвяну дитячу програму. Багато дітей
з батьками вперше побували в домі молитви. Велика подяка батькам та церкві,
які благословили на цю працю своїх дітей!»
Ілля КАНТЕРУК: «25 грудня в с. Нижній Булатець мали різдвяне євангелізаційне служіння. Діти, підлітки, молодь брали участь у
святковій програмі. Було багато невоцерковлених односельчан, усіх
нас разом було 54 людини. Дуже вдячні Богу за цей час!
З 31 грудня на 1 січня разом із молоддю сіл Новаки, Ісківці, Нижній Булатець, Оржиця і м. Лубни мали гарний час у домі молитви
с. Новаки. Усього було 38 людей, у тому числі невоцерковлена молодь. Мали цікаву насичену програму. За все дякуємо Богові!»

Роман
КОХАНЕЦЬ
(смт
Кам'янка, Запорізька область):
Ми охопили 8 населених пунктів. Відвідали понад 70 сімей
та 70 літніх людей із подарунками та продуктовими наборами.
Роздавали календарі, газети,
Євангелії. Співали, проповідували, молилися, знайомилися з
новими людьми.
Співали на ринку. Також
відвідали 9 державних установ.
Нам допомогли в служінні команди із с. Великі Цепцевичі та
с. Корчин Рівненської області».

Михайло МУХАР (Полтавська область):
«Дякуємо Богові за гарний час та за ревну молодь із "Церкви Христа-Спасителя" (м. Луцьк), яка вже
вшосте приїжджає в Супрунівку.
Плідно попрацювали, провели 4 різдвяні вистави з подарунками для дітей у Сем’янівці, Абазівці,
Івашках та Супрунівці. Говорили до сердець дітей та їхніх батьків слова істини, які будують віру.
Також ходили вітати людей з Різдвом по хатах. Усі дуже гарно приймали. Молодь раділа такій гостинності з боку мешканців Супрунівки та Абазівки.
Заключним акордом було різдвяне богослужіння в супрунівській церкві «Нове життя», яке відвідали
нові люди. Слава Ісусу Христу!»

Ігор ХОМИЧ (Львівська область):
«Різдво на Львівщині. Перемишляни та околиці почули Добру Новину!
Нас відвідала молодь із с. Кідри Рівненської області. Відвідали кожну державну установу, супермаркети, бідинок для літніх людей
та декілька населених пунктів із благовістям.
Люди дякували, деякі навіть плакали. А ми славили Бога».

Олександр РУДЕНКО (Луганська область):
«Слава Господу! Сьогодні в нашій церкві троє
братів ввійшли у завіт із Господом через святе
водне хрещення! Зі святом усіх!»

Андрій ЧОПАНЮК (Житомирська область, Попільнянський
район):
«Привітали людей із Різдвом Христовим. Вітали дітей та
вручали подарунки. Також мали євангелізаційне богослужіння, нагадували про народження Спасителя, дарували гостинці та гарний настрій, зіграли виставу».
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13 ЛЮДЕЙ, ЯКІ
ЗМІНИЛИ ХІД ІСТОРІЇ
Хід історії людства змінили 13 людей. А все тому, що
вони мали спільну мету. У той же час були зовсім різними. У кожного – своя історія, свій характер. Це апостоли Ісуса Христа. Ісус не просто так обрав людей із
протилежними рисами: великого і незначного; сильного і слабкого; відважного і боязкого; темпераментного і
спокійного; практика і мрійника; вірного і зрадника; того,
що сумнівається, і гонителя. Христос зв’язав їх в одне
ціле.
І сьогодні Ісус вибирає різних людей для своєї
Церкви. Ці тринадцятеро показують нам, що Христос має місце для кожного з нас.

АПОСТОЛ АНДРІЙ
Він бачив Івана Хрестителя. Він був поряд, коли Іван вказав на
Ісуса й сказав: «Ото Агнець Божий!» (Ів.1:36). Йому стало цікаво – і
він пішов за Ісусом. А далі була розмова з Христом, після якої він
став упевненим у тому, що Ісус – Агнець Божий, Ісус – Месія. Усе
це про Андрія, одного з тринадцяти, хто змінив хід історії.
Тричі Андрій з’являється на сторінках Євангелії. Він прийшов
до Христа першим і привів Петра, свого брата; привів хлопчика,
у якого було кілька хлібин та рибин, чим Ісус нагодував п’ять тисяч людей. І нарешті Андрій привів мандрівників із Греції. Андрій
– апостол дружби, людина, яка приводить інших до Ісуса Христа.
Андрії приводять Петрів. Вони не зірки, але без них зірки
не сіяли б. Це звичайні люди. Але що ми без них? Не п’ять, не
десять, а один-єдиний талант даний цим людям. І вони віддають його Христу.
Андрії, де ви? Люди чекають зустрічі з Ісусом!
АПОСТОЛ ПИЛИП
Більшість майбутніх апостолів шукали Ісуса, але не Пилип.
Він дуже практичний. У нього було занадто багато здорового глузду, щоб іти за невідомим йому проповідником. Він не
повірить будь-якій неперевіреній інформації.
Пилипи нашого часу – часу науки, розуму, гуманізму, прагматизму і практичного підходу – потребують доказів. Вони
шукають знань, правди. Але на всі питання, пов’язані з філософією, системою мислення, поглядами на життя, Ісус Христос дає найбільш практичні відповіді. Ось до чого прийшов
Пилип. Він знайшов в Ісусі все, що шукав, на що сподівався.
Віра була випробувана досвідом: «Хто бачив Мене (тобто Ісуса – ред.), той бачив Отця…» (Ів.14:9).
А де й в кого сьогодні ми шукаємо відповіді на важливі питання?
Отже, усім, хто шукає, щиро добивається правди, найбільш
практичний із апостолів рекомендує: «Прийди та побач» (Ів.1:46).

АПОСТОЛ НАФАНАЇЛ
Серед вибраних Ісусом учнів саме Нафанаїл нагадує нам, що
перший обов’язок людини – це відгукнутися на поклик Бога спасти
душу!
Про Нафанаїла Ісус сказав: «Ото справді ізраїльтянин, що немає в нім підступу!» (Ів.1:47). Приємно таке чути, але не можна забути, як вперше відреагував Нафанаїл на звістку про Ісуса – Месію
з Назарета: «Та хіба ж може бути з Назарета що добре?» (Ів.1:46).
Нафанаїле, подолай своє упереджене ставлення. Прийди до
Христа. Він звільнить тебе від помилкових думок. Він покаже, що
Бог, Який створив усіх людей із однієї плоті, звільнить від гріха всіх,
хто піде за Ним, кров’ю Одного лише Агнця. Познайомся з Ісусом
Христом.
Справжні християни є, і Нафанаїл один із них. Не сумніваймося – знайдемо їх і тепер. Ми можемо жити та молитися, щоб, коли
постанемо перед Христом – Суддею людських душ, почути Його
слова: «Ото справді християнин, що немає в нім підступу!»
(Продовження в наступному номері).
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ДЕ ТВОЇ ВОЛИ?
Після повернення з гори Хорив пророк Ілля пішов шукати
того, кого Бог передбачив бути
продовжувачем його пророчого
служіння. «І пішов він ізвідти, і
знайшов Єлисея, Шафатового
сина, а він оре. Дванадцять запрягів перед ним, а він при дванадцятому. І підійшов до нього Ілля та й кинув йому свого
плаща» (1Цар.19:19). Пророк
Ілля зробив зрозумілий жест –
кинув плаща, який був зовнішньою ознакою виявлення сили
Божої. Тим самим закликав
Єлисея бути його учнем, послідовником, тим, хто повинен
перейняти духовну силу для
служіння Богові.
Єлисей був вихованим у сім’ї,
яка шанувала та боялася Бога.
Тож він без вагань прийняв цей поклик. Розумів, що служіння Богові
– повне посвячення та самовіддача. Тому перше, що йому спало на
думку, – попрощатись із батьками
та залишити все, що було до цього.
«І позоставив той волів, та й побіг
за Іллею й сказав: «Нехай поцілую
я батька свого та свою матір, – та й
піду за тобою!» А той відказав йому:
«Іди, але вернися, бо що я зробив
тобі?» І вернувся він від нього, і
взяв запряга волів та й приніс його
в жертву, а ярмами волів зварив
його м’ясо, і дав народові, а ті їли. І
він устав, і пішов за Іллею, та й служив йому» (1Цар.19:19-21).
Минуло три роки, як не було
дощу. І ось за молитвою Іллі відкрилися небесні джерела та пішов
великий дощ. Народ повертався
до звичного ритму життя – сіяння
та жнив. Очевидно родина Єлисея
була не з бідних. Він працював за
однією із дванадцяти пар волів,
коли його віднайшов Ілля. Після
цієї зустрічі Єлисей вчинив те, що,
напевно, видалося досить дивним
для багатьох, – зарізав волів та
приніс їх у жертву. У цей час мати
воли означало мати перспективу.
Єлисей показав, що його життя
зазнає з цього часу докорінних
змін і його майбутнє залежить
уже не від волів, а від Того, Кому
він приніс їх у жертву. Він залишив засоби виробництва, волів,
необроблений земельний наділ і,
попрощавшись із батьками, пішов
служити пророкові Іллі, бо розумів,
що в цьому його служіння Богові.
Єлисей завжди вів побожне
життя. Навряд чи він сподівався,
що Бог покличе згодом до такого
важливого служіння, але мрію пережити велику силу Божу виношував завжди. Після зустрічі з Іллею
він повинен був пройти випробування на готовність посвятити
себе сповна служінню. Тому Ілля
сказав: «Іди, але вернися, бо що я
зробив тобі?» Тим самим він наголошував, що питання вибору вже
вирішено – не хтось інший, а саме
він, Єлисей, повинен стати пророком Божим. У цьому було Боже бажання, Його провидіння. І сумніву
в цьому немає, але від нього потрібна рішучість і твердість. Єлисей повертається до батьків, які
навчили його любити Бога, не для
того, щоб вирішувати чи погоджувати питання служіння Богові,
а щоб попрощатися, отримавши

їхнє благословення. Він не вагався
в правильності прийнятого рішення повністю посвятити себе справі
Божій. Не раз із батьком відбувалися розмови, як потрібно себе вести, коли Бог все-таки покличе. До
цього він, як і всі інші, працював,
обробляючи землю. І ось пророк
Ілля прийшов саме в той час, коли
люди по-особливому були зайняті
працею на землі, молодий Єлисей
вкрай був потрібний сім’ї. Інколи
саме в такий важливий для нас час
Бог приходить і кличе на служіння,
щоб випробувати нашу рішучість
та готовність посвятити себе Йому
сповна. Наш крок назустріч Йому
в такий момент є запорукою подальшого успіху та вірності.
Завжди різною була реакція
людей на поклик Бога, їхня готовність йти за Ним. У Євангелії описується один із таких випадків: «І
сталося, як дорогою йшли, сказав був до Нього один: «Я піду за
Тобою, хоч би куди ти пішов». Ісус
же йому відказав: «Мають нори
лисиці, а гнізда – небесні пташки,
– Син же Людський не має ніде й
голови прихилити!» І промовив до
другого Він: «Іди за Мною». А той
відказав: «Дозволь мені перше
піти, і батька свого поховати». Він
же йому відказав: «Зостав мертвим ховати мерців своїх. А ти йди
та звіщай Царство Боже». А інший
сказав був: «Господи, я піду за
Тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми».
Ісус же промовив до нього: «Ніхто
з тих, хто кладе свою руку на плуга
та назад озирається, не надається
до Божого Царства!» (Лк.9:57-62).
У першому випадку йдеться про
людину, яка впевнена була у своїй
готовності йти за Ісусом, проте насправді це було зовсім не так. Тому
Він без захоплення сприйняв слова «Я піду за Тобою, хоч би куди ти
пішов», адже це були лише слова.
Своїм прикладом Ісус сказав, що
не може йти за Ним той, хто не дав
Йому місця у своєму серці, домі,
житті.
У двох інших випадках ми бачимо людей, які нібито готові бути
Його послідовниками, але ніяк не
могли розпрощатися з минулим.
Один із них каже: «Дозволь поховати спочатку батька». Він вказує
на якийсь невизначений час, коли
врешті зміг би стати послідовником Ісуса. Він не може покинути
батька, бо його слід слухати, із
його рішеннями, навіть якщо вони
суперечать інтересам Бога, слід
погоджуватися, про нього потрібно турбуватися, опікуватися. І так
– до самої смерті. Але коли вона

має прийти? Один Бог знає. Чоловік навіть не задумується над
тим, що батько може пережити і
його самого. І він так ніколи й не
зможе звільнитися від обов’язків,
обіцянок, завітів і піти за Ісусом.
Другий, проявляє, як йому
здається, більшу рішучість. Він
каже, що йому потрібно зовсім небагато, – лише попрощатися з ріднею. «Зараз, цього ж дня попрощаюся й піду», – каже він. Проте Ісус
бачив справжні причини поведінки
цих людей, у яких були, на перший
погляд, добрі наміри, але за якими
насправді ховалася нерішучість,
сумніви та небажання порвати з минулим остаточно й назавжди. Тому
Він не погоджується зі спробами
повернутися в минуле, з’ясовувати
та вирішувати з кимсь питання, чи
йти за Ним. Він чекає такої готовності, які проявили на Його заклик
Петро, Матвій, інші люди.
У притчі «Про багату вечерю» ми
знову натрапляємо на воли, які для
когось «перспективне» майбутнє, але повинні стати минулим, від
якого потрібно відмовитися, якщо
вони стають каменем спотикання.
«Він же промовив до нього: «Один
чоловік спорядив був велику вечерю, і запросив багатьох. І послав
він свого раба часу вечері сказати
запрошеним: «Ідіть, бо вже все наготовано». І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому:
«Поле купив я, і маю потребу піти та
оглянути його. Прошу тебе, – вибач
мені!» І знов інший сказав: «Я купив
собі п’ять пар волів, – і йду спробувати їх. Прошу тебе, – вибач мені!» І
знов інший сказав: «Одружився ось
я, і через те я не можу прибути». І
вернувся той раб і панові своєму
про все розповів. Розгнівався господар тоді...» (Лк.14:16-21). Він
сказав: «…жоден із запрошених
мужів тих не покуштує моєї вечері.
Бо багато покликаних, та вибраних
мало!» (Лк.14:24).
Виникає запитання: «А якщо
одночасно купив поле, придбав
волів та одружився?» Невже втрачена всяка можливість послужити
Богові, невже ситуація безнадійна?
Звичайно, що ні. Адже Бог говорить
нам про існування такої шкали особистих цінностей, у якій не бажання догодити батькам та рідним і не
воли – а Він та служіння Йому. Ось
що має бути на першому місці.
Коли волам буде відведено належне місце, тоді й запрошені стануть вибраними.
Ігор КРОЩУК
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СУМЛІННЯ

С

онце було таке
яскраве,
вітерець такий теплий, а
калюжа після зливи, як
море. Яка ж у неї глибина? Сергій рішуче ступив у калюжу, чоботи в
нього гумові, не страшно. Аж дух захоплює від
насолоди! Ще б пак: і
до середини не дійшов,
а чобіт майже не видно.
Ні, далі йти не можна,
треба повертати до берега. Та, і не хочеться!..
Сергій ступив до берега, але раптом послизнувся і — бульк — прямо в середину калюжі.
Штани, куртка, обличчя
і руки — все в бруді. Що
ж тепер робити? Сергій йшов до будинку і
все думав, що сказати
мамі.
ама
вийшла
йому назустріч
і аж сплеснула руками,
а Сергій жалібно зашморгав носом:
— Я не винен, мам,
це Дімка мене в калюжу штовхнув. Ні за що.
Вибач, мам.
ама
розгубилася. Лаяти їй

М

М
К

сина чи не лаяти? Діма
— це їхній сусід. Йому
вже вісім років, він на
цілий рік старший за
Сергія. Не раз через
його витівки Сергій
приходив додому зі
сльозами.
— Ну що ж, — сказала мама, — спробуй
пробачити Дімі. Він ще
не знає, що за вчинки
нам доведеться відповідати перед Богом…
ергій спочатку
зрадів, що так
усе скінчилося. Він
швидко переодягнувся
і решту дня старанно
допомагав мамі по господарству. Але коли
помолився і ліг у ліжко,
йому раптом здалося,
що всередині хтось сидить і шепоче:

— Збрехав, збрехав, збрехав!
І раптом на пам’ять
приходять мамині слова:
— За кожен вчинок
відповідатимемо
перед Богом!
ергій крутився з
боку на бік, міцно заплющував очі,
затикав вуха, накривав голову подушкою.
Нічого не допомагало. Те, що сиділо всередині, все шепотіло,
все докоряло і мучило.
Сергій не витримав і
голосно закричав:
— Мамо!
ама злякано забігла в дитячу:
— Що трапилося,
синку? Не галасуй,
сестричок розбудиш.

тихонею. Ніхто його не
ображав, та й він ставився до всіх спокійно.

«У-у-у!»
лопчик здригнувся і черкнув ручкою вздовж сторінки.

С

С

М

Сергій, ледве стримуючи сльози, розповів
геть усе: і про того,
хто сидить усередині, і
про свою брехню, і всю
правду про калюжу.
— Це твоє сумління тобі спати не дає,
синку. Воно турбується
про тебе, не хоче, щоб
ти жив із гріхом у серці. Святий Дух показує
тобі твої помилки. Попроси за все прощення у Господа, і Він простить тобі.
ергій з радістю
став на коліна.
Коли він попросив у
Господа прощення, то
відчув полегшення і
про це сказав мамі.
— Я дуже рада за
тебе, синку! Дивись,
любий, бережи своє
сумління, прислухайся
до його голосу.
оли мама пішла,
Сергійко ще трохи подумав про життя.
Який він-таки щасливий, що знає, як заспокоїти совість. А як же,
мабуть, важко тим, хто
не вірить у Бога!

С

К

ПОГАНІ СЛОВА

оли Мишко пішов
у школу, мама попередила його, що тепер довкола нього буде
багато хлопців, котрі
знають погані слова,
яких Мишко у своєму
житті ніколи не чув.
— Пам’ятай, що у
Біблії написано: «Від слів
своїх виправдаєшся, і
від слів своїх осудишся».
Не повторюй, як папуга,
все погане. Покажи і в
слові, і в справі, що ти
є справжнім християнином…
ишко з розумінням кивав.
ін щосили намагався не звертати
на погані слова уваги,
але вони, як настирливі
мухи, лізли йому в голову. Бо по класу, особливо під час перерви,
вони нерідко лунали. Он
Толик Тарасенко смикнув за косу Таню Зубову. У відповідь на нього
вилився цілий потік таких слів, що Мишко від
подиву відкрив рота. А
он Гена і Саша ділять цукерки, але щось у них не
виходить, і пішли в хід
кулаки і бридкі, образливі прізвиська.
ак день пролітав
за днем. Мишко
потроху звикав до школи, до хлопців, до нового розпорядку дня. У
класі всі вважали Мишка

Х

Я ж зовсім не хотів запам’ятовувати ці неприємні слова, не хотів
їх говорити. Вони й самому мені не подобаються. Ісусе, пробач
мені! Що мені тепер робити?
оли мама з татом,
повернувшись
додому, дізналися від
Алли, що трапилося,
вони зайшли у кімнату сина. Мишко сидів з
опухлими від сліз очима.
— От бачите, тепер
я не християнин, раз у
мене таке вийшло. Що
мені тепер робити?
ато посміхнувся,
притиснув до себе
сина і спокійно сказав:
— Спробуймо разом
у всьому розібратися. Ти
не любиш цих слів? Ти
не хотів їх казати? Чудово! Ісус добре це знає.
Як тобі їх позбутися? А
ось як.
ісля розмови з
батьками Мишко
став навколішки і голосно молився до Ісуса:
— Господи, я дякую
Тобі, що Ти прощаєш
нам гріхи. Вибач, що я
говорив погані слова, я
відмовляюся від них. Допоможи мені, будь ласка,
Господи, завжди служити тільки Тобі!
Олена Чепілка

К

М
В

Т

Дитяча сторінка

Т

А

ле одного разу
вдома…
Тоді
мама з татом поїхали в
магазин за покупками, а
Мишка залишили з молодшою сестрою Аллочкою. Тільки хлопчик сів
за підручники, дівчинка
тут як тут:
— Розкажи, що це
таке намальовано? Дай
я допоможу тобі вправу
написати! А ти в школі
розумний чи ні?
коли Мишко старанно виводив у
новенькому зошиті круглі літери, вона підкралася ззаду навшпиньки
і раптом голосно крикнула йому прямо у вухо:

А

Його очі стали круглими і грізними, вуха почервоніли від образи та
злості.
— Ах так? На тобі!
— і стукнув Аллочку
підручником по голові,
а з його рота посипалися такі слова, що
дівчинка від подиву застигла на місці. Все, що
Мишко чув від хлопців,
несвідомо осіло в його
голові й тепер брудним потоком вилилося
на маленьку сестричку.
Коли Мишко замовк і
зрозумів, що сталося,
то від сорому втік до іншої кімнати.
— Боже, як же так?

П

У Біблії сказано: «Не свідкуй неправдиво!»
«Ну це легко виконати», — скажеш ти. Але
спробуймо розібратися, чи насправді це так.
Будь чесним із собою і постав позначку біля
пунктів, в яких йдеться про те, що ти робила
хоча б раз у своєму житті.

ПЕРЕВІР СЕБЕ

__ Говорив такі слова, які не можна чути батькам.
__ Називав інших людей недобрими словами (навіть якщо подумки).
__ Заміняв грубі слова більш м’якими (як от згадуючи славнозвісний млинець).
__ Перекривляв інших.
__ Дражнив когось, доводячи до сліз (навіть свого
брата чи сестру).
__Огризався на зауваження мами чи тата.
__ Бурчав собі під ніс у відповідь на слова батьків
чи вчителів.
__ Поза очі говорив про інших недоброзичливо
(навіть якщо правдиві речі).
__ Прикрашував дійсність, розповідаючи про те,
що відбулося.
__ Говорив напівправду, щоб уникнути покарання.
__ Мовчав, коли казали неправду.
***
Якщо у твоєму списку немає жодної позначки,
зателефонуй нам, і ми залічимо тебе до лику святих.
Звісно, це жарт. Відсутність позначок свідчить лише
про одне: ти був нечесним із собою, бо нікому з нас
не здати цього екзамену.
Ми чудово знаємо, що не можна обманювати, перебільшувати, пліткувати, але іноді рот відкривається сам і звідти вилітають неправильні слова. Як
же їх контролювати?

ЗРОБИ ТАК

Змінити розмовні звички навіть важче, як
перестати гризти нігті чи їсти багато солодощів. Але
звільнитися від них можна, поступово працюючи з
кожною поганою звичкою і щоденно просячи в молитві підтримки у Бога
Заплануй «бойові кампанії» проти кожної звички, біля якої ти поставила позначку.
1. Вибери зі списку один недолік, який ти передусім хочеш подолати. _________________________
__________________________________________________
2. Помолися й попроси Бога, щоб показав
тобі, як змінитися на краще.
3. Склади план дій. Попроси в дорослих і
друзів робити тобі зауваження, коли побачать, що
ти не справляєшся. Виріши, що будеш робити, коли
почуєш чиєсь нагадування. Наприклад, подруга хай
торкне тебе за плаче, а ти, вибачившись, зміниш
тему розмови чи підбереш інше слово.
Твій план дій____________________________________
___________________________________________________
4. Подумай, чим замінити погану звичку.
Наприклад, спробуй щовечора, коли залишаєшся
наодинці з Богом, записати п’ять хороших слів, які
можна сказати тому, про кого ти погано говориш.
Чи скласти список слів благословення, якими можна
замінити погані слова. Звільнене місце має бути заповнене Божими правилами, щоб старим звичкам не
вдалося повернутися на своє місце.
Твоя заміна поганій звичці ___________________
___________________________________________________
5. Постійно проси допомоги у Бога. Тобі без
Нього з цим не впоратися.

РОЗШИФРУЙ

СКОРИСТАВШИСЬ КОДОМ, ПРОЧИТАЙ
УРИВОК ІЗ ПРИПОВІСТЕЙ.

Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА
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НАДІЇ

№1 січень 2022

По вертикалі:

1. Дрібна монета в Палестині. 2. Слово, написане кистю руки. 4. «Не так ті безбожні, вони як полова, що … її розвіває» 5.Третій син Якова. 9. Фарисей, який
розмовляв із Ісусом. 11. Мудра жінка Навала. 12. Внук Веніаміна. 13. Дрібне зерно,
що згадується в книзі Єзекії. 16. Місто в Асирових синів (Єг.19:25). 17. Річка Дамаска. 21. Дорогоцінний камінь у нагруднику первосвященника. 22.Начальник охорони
Навуходоносора.

По горизонталі:
3.Найпівденніше місто в Юдеї. 6. Місто на сході, відоме винами. 7. Місто недалеко від Доброї пристані. 8. З цією порою порівнюють юність. 10. Місто, у якому жив
суддя Тола. 14. Очищується вогнем. 15. Суддя Ізраїлю. 18. Молодший син Ізмаїла.
19. Використовували при помазанні царів. 20. Ліс, у якому переховувався Давид.
22. Стародавнє грецьке місто. 23. Місто біля Рами, де осіли Давид і Самуїл.

Відповіді на кросворд, розміщений у №11 (листопад), 2021р.
По вертикалі:
1.Авів. 2.Анава. 3.Голан. 4.Адам. 7.Колоси. 8.Олень. 9.Правда. 15.Гомер. 16.Хорма. 19.Еммаус.
20.Хелбан. 21.Мааха. 24.Хмари. 25.Нігер. 27.Адма. 28.Асаф.
По горизонталі:
5.Іванна. 6.Троада. 10.Моав. 11.Мара. 12.Ашкелон. 13.Понт. 14.Нова. 17.Німра. 18.Герар.
22.Амос. 23.Сіль. 24.Хоразін. 26.Лука. 28.Арам. 29.Смірна. 30.Степан.

СЕСТРИНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
свідчень багатодітних мам.
Жінки щиро та відверто поділилися історіями свого життя, розповіли, як справляються у своїх сім’ях, як Бог
дає сил і натхнення проходити нелегкі випробування
та в результаті отримувати

У
луцькій
Церкві
«Спасіння» відбулася сестринська
конференція
«Щаслива мама». Під час
заходу йшлося про те, що
робить жінок щасливими
з біблійної та медичної
точки зору, а також про
вагітність, пологи, поширені запитання та міфи.
Захід, який відбувся 22
січня, зібрав близько тисячі
жінок різного віку з кількох
областей — Волинської, Рівненської, Львівської, Хмельницької та Івано-Франківської.
Конференція розпочалася з привітання директора
місії «Голос надії» Миколи
Синюка. Він зауважив, що
щаслива та жінка й мама, яка
щаслива вдома. На основі
Божого Слова він сказав, що
дотик до Бога через пізнання Ісуса робить слабку жінку
сильною. Крім того, побажав
жінкам бути в досяжності
Божій і благословляти свої
доми, сім’ї, країну.
Опісля

виступили

до-

лосила на відхиленнях, при
яких варто звернутися до
лікаря, а також спростувала
міфи пов’язані з ним.
Далі Надія в деталях
розповіла про вагітність.
Знову ж таки спростувала
найпоширеніші міфи та забобони, які виникають під
час вагітності. Озвучила
симптоми, на які слід звернути увагу у вагітних, при
яких потрібна медична допомога. Лікарка розповіла
також про причини неплідності.
Надія Щурук порадила,
як бути щасливою: «На першому місці має бути авторитет Бога, молитва, задо-

Друга частина конференції розпочалася з коротких

Після першої та другої
частини доповідей у всіх
присутніх була можливість
поставити
запитання
та
отримати відповіді від доповідачок.
Завершилася конференція приємним моментом
— розіграшем подарунків.
Також відзначили одну з
учасниць конференції, у якої
найбільше дітей — 17, а ще
50 онуків.
Микола Климчук, пастор
Церкви «Спасіння», на закінчення конференції подякував усім присутнім за час,
проведений в спільності, а
завершальну молитву звершив пастор Олександр Сокол.

повідачки — заступниця
завідувачки жіночого служіння УЦХВЄ Людмила Бендус
та завідувачка поліклінічним
відділенням перинатального
центру, лікарка вищої категорії Надія Щурук.
Людмила Бендус повідомила, що в Україні кожне
п’яте подружжя бездітне, а
багато жінок мають гормональні збої. Ці проблеми не
оминули церкву. На прикладі
жінок Біблії вона пояснила,
що бажання мати дітей може
мати неправильні мотиви.
Якщо бажання отримати
щось стає нав’язливим, ніякі
логічні аргументи не працюють.

волення життям, посмішка,
вдячність, догляд за собою,
хобі, відпочинок, виконання
свого призначення як жінки
(поважати й підтримувати
чоловіка), бути легкою (не
накручувати себе і не створювати проблем).

svitogliad.com

величезні благословення.
У своєму виступі Надія
Щурук зауважила, що щаслива мама в першу чергу
— здорова мама. Як професійна лікарка-гінекологиня вона розповіла про фізіологічний розвиток жінки. У
деталях пояснила про менструальний цикл та наго-
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