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було. Близько 600 спеціально за-
мовлених автобусів привезли ти-
сячі людей. Стадіон Арена-Львів, 
розрахований на 40 тисяч при-
сутніх, був заповнений ущерть. 
Пізніше служба порядку навіть до-
зволила тим, кому не вистачило 
місця, всістися на газоні стадіону.

Грандіозність, організованість, 
масштабність — це саме ті епі-
тети, які характеризують «Фе-
стиваль надії-2015». Він зібрав 
всесвітньо відомих християнсь-
ких виконавців. Об’єднаний хор 
у 2800 голосів і півтисячі інстру-
ментів у симфонічному та духо-
вому оркестрах під керівництвом 
диригентів Сергія Білоконя (Украї-
на) та Стівена Бенхема (США). До 
того ж — інструментальний дует 
джазового піаніста Хантлі Брауна 
з Ямайки та ректора Тбіліської 
державної консерваторії саксо-
фоніста Резо Кікнадзе. До них до-
лучився один із найвіртуозніших у 
світі гітаристів, Деніс Агаджанян. 
Співали також всесвітньо відомі 
майстри вокалу Mansound (Київ), 
дует Джона і Анни Барбур, Патліс 
Бенд (Білорусь), Дарина Кочан-
жі (Одеса), Брія Блессінг (Львів) 
і Анна Поночевна (Київ). Усі вони 
разом зустрілися на сцені «Фе-
стивалю надії». Родзинкою став 
сольний концерт Майкла Вітакера 
Сміта, багаторазового володаря 
премій Grammy та Dove. 

Усе це викликало позитив-
ні емоції у присутніх, особливо в 
молоді. Атмосфера на стадіоні 
разом із погодою теплішала. На 
закінчення дійства, коли Франклін 
Грем закликав до покаяння, над 
ареною крізь хмари пробило-

ся сонце. Майже 4 тисячі людей 
відгукнулися на заклик до пока-
яння, вийшовши до сцени. Там 
вони, залишивши свої коорди-
нати, мали коротку розмову з 
душеопікунами.  За задумом ор-
ганізаторів фестивалю, основна 
робота з людьми, які висловили 
бажання стати християнами, 
буде вестися в місцевих церквах 
зусиллями місцевих служителів, 
душеопікунів та тих, хто запро-
сив їх у Львів. Тому результати 
фестивалю не варто оцінювати 
за тим, що відбулося на арені. 
«Фестиваль надії» продовжуєть-
ся в праці місцевих церков. І 
саме від них тепер залежатиме, 
скільки справді розкаяних людей 
залишиться в церкві.

Усе це чудово, усе це радує, 
якби не одна обставина. У со-
цмережах, інтернет-коментарях, 
у розмовах особисті враження 
учасників різко поділилися на дві 
протилежні частини: від повного 
захвату до повного неприйняття. 
І було б суб’єктивно закінчити 
розповідь про фестиваль лише 
позитивними оцінками. Було, на 
жаль, і кілька ложок дьогтю…

Найбільшої критики зазнала 
участь американських виконав-
ців. Ще з «Фестивалю надії-2007» 
у багатьох євангельських вірую-
чих залишилося неприємне вра-
ження від того, що організатори 
активно залучають співаків та му-
зикантів, які, на їхню думку, вико-
нують «нехристиянські» твори і в 
«нехристиянській» манері. 

ДОПОМАГАТИ МІСІО-
НЕРАМ — ЦЕ  МОЄ 
ПОКЛИКАННЯ!

СЕРБІЯ — ПРАВО,
ДЕСНА, КЛАС, ГЛАС
ТА ІНШЕ…

ЧИ НАСПРАВДІ ЖИТТЯ
ЛЮДИНИ НЕ ЗАЛЕЖИТЬ
ВІД ДОСТАТКУ ЇЇ МАЄТКУ?
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Та для мене нема нічо-
го важкого! Я цим живу, 
вкладаю душу. Думаю, що 
це — моє покликання.

Наша мета — вивчити 
можливості місіонерської 
роботи в Сербії.

Хай же нашою від-
повіддю на подібну 
спокусу будуть слова 
Христа...

І ось 20 червня 2015 року. 
Львів зустрічає гостей не надто 
гостинно: йде дощ, прохолодно. 
Але настрій у прибулих радісний 
та оптимістичний. Усі в очікуванні 

якщо не чуда, то принаймні осо-
бливих духовних переживань та 
здійснення головної мети захо-
ду — покаяння людей, які ще не 
мали зустрічі з Богом. Власне, 

фестиваль організовувався саме 
для невіруючих, члени євангель-
ських церков за задумом органі-
заторів мали запросити їх у Львів 
та приїхати з ними. Загалом так і 

У Львові відбувся грандіозний захід — «Фестиваль надії» за участю Франкліна Грема. 
До цієї події йшли довго та послідовно. Робота з підготовки розпочалася більше року 
тому. В організації, окрім безпосередніх організаторів — Євангелістської асоціації Біллі 
Ґрема та благодійної організації «Сумка самаритянина», були задіяні Львівська мерія та 
найбільші протестантські об’єднання України, в тому числі й Церква ХВЄ України.

ФЕСТИВАЛЬ НАДІЇ
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Щоб зміцнилася наша віра, 
ми хочемо почути й побачити 
щось надзвичайне, яскраве, 
таке, що захоплює дух і вражає 
до глибини душі. Чи надовго 
вистачає нам цього захоплен-
ня? Нехай кожен відповість сам 
собі. Але інколи велика сила 
таїться у звичайному, на пер-
ший погляд буденному й не-
помітному…

Розповім про навернення 
до Бога не «колишнього» нар-
комана, кримінального автори-
тета чи людини, яка побувала в 
місцях не дуже віддалених. Моє 
бажання розповісти про непро-
стий шлях до навернення однієї 
із сестер, про її тривалу бороть-
бу й перемогу.

Спонукою це зробити стали 
слова цієї сестри —  Ольги. По 
дорозі з однієї з поїздок зав’я-
залася розмова про те, хто як 
пізнав Бога. Як висновок: люди 
шукали Господа та Його допо-
моги в безвиході, через духовну 
втому й кризу. Але з уст Ольги 
Джабко я цього не почула. На-
впаки, вона сказала: «А я Бога 
не шукала, я від Нього втікала».

Як це втікати від Господньо-
го лиця? А отак. Народилася 
дівчинка в сім’ї, у якій про Бога 
знали, але Йому не довіряли й 
не служили. Батьки працювали 
на хороших роботах, тому до-
нечка з сином були забезпечені 
всім необхідним. Навіть, прига-
дує Ольга, вони час від часу з 
мамою збирали речі й відвозили 
одній з християнських сімей. Тут 
її вражали привітність і чисто-
та. Через роки, коли пізнає Го-
спода, у цій багатодітній родині 
вона знайде друзів і підтримку.

А поки що Ольгу на каніку-
лах відвозять до бабусі в село 
Башлики Ківерцівського району 
на свіже повітря. А бабуся, за 
словами внучки, була «справж-
ня» віруюча. «Вона годинами 
молилася, а коли була в родині 
якась потреба, то я знала, що 
після її молитви все буде добре 
і прийде видима відповідь»,  — 

розповідає Оля. Дівчинка, як 
покірна й хороша дитина, пова-
жала бабусю, але на служіння 
з нею не ходила, хоч віруючим 
дуже симпатизувала. Вона сто-
яла за них горою, коли серед 
однокласників у Луцьку або од-
нолітків у селі лунали виступи 
проти «штундів». Але симпатія 
й розуміння того, що це хороші 
люди, не давали дівчині сили 
стати на шлях спасіння.

Якось вона зрозуміла, що 
є щось більше. Коли дівчинка 
приїжджала в село, улюблену 
внучку завжди зустрічала ба-
буся. Але одного разу цього не 
сталося. Її зустріли родичі. А на 
питання: «Де бабуся?» двоюрід-
ний брат відповів, що в домі 
молитви. Це її здивувало, адже 
пора була післяобідня, а вона й 
досі на зібранні! Ольгу завели до 
бабці. У домі молитви було біль-
ше людей, ніж в інші дні, і якась 
особлива атмосфера — це було 
«з’їздне» служіння. Діти відшу-
кали бабусю, але та, привітавши 
внучку, не поспішила з нею до-
дому, а залишилася на зібран-
ні. Ольга зрозуміла, що бабуся 
любить більше Бога, ніж її, і в 
цьому є щось велике з глибо-
ким підґрунтям, тому не обра-
зилась. Те щось стало вабити 
дівчину до пізнання і прийняття 
якихось рішень. Але рішення 
поки що було одне: «Я не зможу 
жити так, як живуть вони». І тому 
серед старшокласників ніхто не 
знав, що вона була на зібраннях.

Та от в душі Ольги діялося 
щось дивне. Вона робила вибір 
не зрозумілий для себе… Коли 
її з двоюрідною сестрою запро-
сили на Новий рік у молитовний 
будинок, дівчата, не довго ду-
маючи, погодились прийти по-
дивитися. Сестра того ж вечора 
покаялася, вирішивши йти за 
Господом. Ольга бачила, якою 
радістю це стало для бабусі, але 
сама на такий крок не наважу-
валася. Згодом, коли потрібно 
було вибирати куди піти: чи з 
друзями гуляти, чи з сестрою 
на служіння — вона обирала 
служіння. Після одного з таких 
служінь відбулося молодіжне 
спілкування в домі Денисюків, 
на якому Оля отримала хрещен-
ня Духом Святим. Це здивувало 
багатьох, адже дівчина ще не 
давала обітниці Господу й не 
мала бажання служити Христу. 
Це було беззаперечним дока-
зом Божої любові. Але рішення, 
яке, здавалося б, ось-ось має 
визріти, ніяк не народжувало-
ся. А боротьба ще більше за-
гострювалася й ставала ще на-
пруженішою. 

Були такі дні, що Ользі йти 
на служіння зовсім не хотіло-
ся. Тоді вона просто йшла до 
родичів чи в поле, щоб пере-

чекати, поки всі підуть з дому, 
перестануть впрохувати й не 
будуть ставити лишніх питань. 
Так мало бути й цього разу. 
Але двоюрідна сестра зі своїми 
віруючими подругами вирішила 
дочекатися Ольги, щоб все-таки 
піти з нею на молитву. Дівчина, 
почуваючи себе не зовсім зруч-
но, була змушена пристати на 
пропозицію. І не пожаліла, бо 
на цій молитві Господь загово-
рив до неї через пророче слово, 
яке стало поштовхом до рішучих 
кроків, зміцнило та утвердило її 
віру, а також допомогло прийня-
ти рішення йти за Спасителем. 
Хоч Ольга й поставила Богові 
умову, щоб в Луцьку дав їй віру-
ючу подругу, якщо Він хоче, щоб 
вона йшла за Ним, зрушення в 
її душі відбулися. Просьба про 
віруючих друзів за місцем про-
живання була виконана дивним 
чином.

Рішення прийнято! Оль-
га вирішила прийняти водне 
хрещення! Та перешкод по-
більшало, а боротьба стала 
запеклішою. Ворог став дуже 
протидіяти через батька, який 
позбавив дівчину будь-яких 
грошей і сказав, що не допом-
оже їй у навчанні. І тому Ользі, 
замість вишу, довелося йти в 
професійне училище. Але тепер 
Оля, не зважаючи ні на що, го-
тувалася до хрещення. Досить 
чудно відбулося її засвідчення 
свого покаяння перед церквою. 
Вона вже давно планувала, що 
зробить це в неділю, коли про-
повідуватиме улюблений слу-
житель та співатиме хор. Та 
засвідчила в четвер, коли про-
повідував зовсім інший брат, 
але поклик був настільки силь-
ним і владним, що відкинула всі 
свої плани. Господь уважний 
до бажань Своїх улюблених. 
Коли вона вийшла до переду, 
то крізь сльози побачила, що за 
кафедрою молиться служитель, 
якого хотіла чути, а в залі лунає 
мелодія улюбленої пісні… Улітку 
Ольга прийняла хрещення.

Оля, закінчивши училище, 
пішла працювати на швейну 
фабрику. Саме там їй поради-
ли навчатися у Київський націо-
нальний університет технологій 
і дизайну. А фабрика оплатила 
частину вартості навчання (в 
наш-то час!). Так вона з вели-
ким Божим благословенням 
здобула в Києві вищу освіту, ще 
й закінчила Київський біблійний 
інститут. Тепер Оля не тільки 
слухає улюблений хор, а й сама 
співає в хорі. Працювала з діт-
ками, а нині — з підлітками. Хоч 
ця робота не легка, за те благо-
словенна. Хіба не дивна Божа 
любов?! 

Інна Мельник

СИЛА ЛЮБОВІ
ВИКУПЛЕННЯ

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА
КОНФЕРЕНЦІЯ ХРИСТИЯН-

ПІДПРИЄМЦІВ

Я тягнув їх шнурками, що людям лицюють,
шнурками любові…Осії 11:4

Намовляв мене, Господи,і був я намовлений,
Ти взяв міцно мене — й переміг! Єр. 20:7

13 червня  в церкві «Спасіння» м. Ковеля відбулася 
бесіда обласної пресвітерської ради, на якій обговорюва-
лися питання життя церков об’єднання, а також біблійної 
освіти служителів, молоді, членів церкви.

14 червня  в церкві с. Ромашківка Ківерцівського рай-
ону відбулося рукопокладення  на служіння благовісника  
Феня Сергія Йосиповича. Молитву благословення звер-
шили перший заступник єпископа Паламарчук В. І.та пре-
світер Климчук С. О.

21 червня  в церкві с. Качин Камінь-Каширського рай-
ону відбулося рукопокладення  на пресвітерське служіння 
Дунайчука Валерія Сергійовича, а на дияконське — Ан-
друся Степана Павловича та Дунайчука Павла Сер-
гійовича.  Молитву благословення звершили єпископ Во-
линського об’єднання церков  ХВЄ Близнюк М. І.,заступник 
єпископа Карпович П. Д. та пресвітери Радкович О. Г. і 
Півень М. П..

21 червня  в церкві с. Квасів Горохівського району від-
булося рукопокладення  на пресвітерське служіння Чеха 
Володимира Петровича. Рукопокладення звершили за-
ступники єпископа Паламарчук В. І., Лотоцький М. Й., пре-
світер Мельничук В. Т.

новини церков хвє волині

27 червня в Луцьку єван-
гельська Церква Христа-Спа-
сителя прийняла конференцію 
християн-підприємців Волинсь-
кої області, на якій було обрано 
правління відділу підприємни-
цтва, визначено план і напрямок 
подальшої діяльності, відбувся 
обмін досвідом ведення біз-
несу, обговорено юридичні та 
бухгалтерські питання, а також 
Віктором Вознюком проведено 
семінар на тему «Роздоріжжя в 
духовному зростанні».

Цей форум зібрав біля чо-
тирьох десятків християн-під-
приємців. Серед них були гості 
з сусідньої Рівненщини (Алевтин 
Кравчук) та далекої нам Мико-
лаївщини (Адам Мельник), які 
є очільниками осередків у своїх 
регіонах, а також юрист Ігор 
Ясенюк та бухгалтер Микола 
Хамулко. Не лишилося осто-
ронь цього заходу й керівництво 
церкви: Віктор Вознюк — завіду-
вач відділу освіти та підприєм-
ців ЦХВЄУ, єпископ Михайло 
Близнюк — голова Волинського 
об’єднання церков ХВЄ, Петро 
Мельник — заступник єпископа 
в Луцькому регіоні, Євген Мель-
ничук — пастор місцевої церкви 
та працівник місії «Голос надії».

Конференція розпочалася 
молитвою. Володимир Козачок, 
який очолював відділ христи-
ян-підприємців Волині з 2013 
року, розповів про труднощі 
його становлення. Чому саме 
труднощі? Тому що їх більше ніж 
успіхів. Виникає питання: чому? 
Найперше тому, що багато хри-
стиян-підприємців ставляться до 
цього скептично, думаючи, що 
якщо їх кудись і запрошують, то 
для того, щоб «подоїти», тобто 
попросити грошей. Друге: вони 
люди заклопотані, а тому на кож-
ну зустріч приходить лише тре-
тина тих, що були на попередній. 
Але не варто журитися, бо саме з 
такими труднощами на початках 
зустрічалися й сусіди-рівненча-
ни, та на сьогодні в них, за сло-
вами Алевтина Кравчука, робота 
налагодилась, і збираються вони 
не раз на рік, а щомісяця, щоб 
помолитися, поділитися пере-
живаннями, застерегти один од-

ного від необачних кроків, адже 
бізнес — справа примхлива.

Віктор Вознюк на семінарі 
«Роздоріжжя в духовному зро-
станні» розкрив проблеми, які 
можуть з’являтися на шляху 
духовного зростання сучасних 
християн, а також підняв пи-
тання: чи кожну віруючу людину 
можна вважати духовною? За-
стеріг слухачів від помилок, за-
уваживши, що часто прагнення 
до показовості, локальні успіхи, 
самодостатність, недобре то-
вариство, інформаційний потік, 
інтернет-залежність стають пе-
решкодами в духовному рості. А 
духовною можна вважати лише 
ту людину, яка зробила перео-
цінку цінностей, у якої мало вид-
но плотських якостей, цілеспря-
мовану, постійну, з оновленим 
мисленням, залежну в усьому 
від Бога.

Після обідньої перерви при-
сутні мали змогу отримати від-
повідь на юридичні та бухгал-
терські питання, взяти участь 
у дискусії «Підприємець в кон-
тексті церкви». Дискусія по-
казала, що не завжди церква 
правильно сприймає людей, які 
щось мають, а вони не завжди 
розуміють церкву й служителів.

На кінець конференції було 
обрано голову відділу христи-
ян-підприємців, заступника та 
секретаря, а також обговорили 
план подальших дій. Головою 
обрали Євгена Мельничука, його 
заступником — Петра Кравчука, 
секретарем — Володимира Ко-
зачка. Закінчився захід молит-
вою за обраних братів та подя-
кою Господу за благословення.

Отож, скажемо словами 
Еклезіаста: «І якщо якій людині 
Бог дав багатство і майно, і дав 
їй владу користуватися ними і 
брати свою частку і насолод-
жуватися від праці своєї — то 
це дар Божий». Бо ж приватна 
справа — нелегка справа, а ще 
в наші дні… Тож нехай Господь 
дасть кожному підприємцю му-
дрості та сили за всяких обста-
вин не втрачати статусу дитини 
Божої.

Інна Мельник
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«Чи народжується країна за 
один день..?» — це риторичне 
запитання поставив Бог через 
пророка Ісаю. Я ось про що. У 
момент розпаду соціалістичноі 
Югославії раптово народили-
ся (може, воскресли?) ледь не 
десяток нових невеликих країн 
— Косово, Словакія, Македонія, 
Чорногорія, Хорватія, Сербія…

Так сталося, що цими днями 
вперше довелось подорожувати 
Сербією. Бєоград — саме так 
звучить назва столиці сербською 
мовою — зустрів спекою понад 
30 градусів. Місто класичного 
радянського зразка, трохи «заче-
плене» європейською архітекту-
рою. Майже у самому центрі — 
понівечені війною споруди.

Війна всюди має однакове 
обличчя — у Бєлграді, Слов’ян-
ську, Донецьку чи Сараєво. Об-

личчя, спотворене шрамами від 
зброї, не важливо ким, коли, в 
ім’я чого застосованої. І хоча піс-
ля тих подій проминуло майже 
два десятиріччя, рубці залиша-
ються на спорудах і в душах…

Наша мета — вивчити мож-
ливості місіонерської роботи в 
Сербії. Раулі Лехтонон, невтом-
ний місіонер із Швеції і мій давній 
друг, тепер став ще й моїми ву-
стами. Він володіє даром пере-
кладача й надзвичайно комуніка-
бельний.

Отже, рухаємося на північ 
від Бєограда. Містечко Панчево, 
це зовсім недалеко від столиці. 
Пастор Небойша разом з дружи-
ною Бєланою та трьома дітками 
відкриті й щирі, охоче показують 
приміщення, у якому зможуть 
жити місіонери з України. Спіл-
куються сербською та англійсь-

кою… За короткий час прощає-
мося…

Вже з авто оглядаюся і визна-
чаю перше завдання для місіо-
нерів — пофарбувати зовнішні 
стіни дому для зібрань, щедро 
розмальовані графіті. Хто планує 
на Панчево, окрім Біблії, слов-
ників, варто захопити малярські 
щітки, щоб одразу приступити до 
діла…

Сонце схилилося до заходу 
поблизу міста Зернянін. Чоловік, 
який поспішав нас зустріти, мав 
явні ознаки потомка біблійно-
го Ісава. Такої буйної «рослин-
ності» на руках, обличчі, плечах я, 
здається, ще не бачив.

—  Пастор Йовіца, — скромно 
відрекомендувався він і одразу 
заходився з вечерею. Картопля, 
хліб, салат з огірків — стандарт-
ний місіонерський набір.

— У нас проживає багато 
народностей: румуни, цигани, 
русини, серби — є добра мож-
ливість свідчити про Христа. 
Маємо потребу в дитячих слу-
жителях. До речі, оренда житла 
дуже низька, а все тому, що ба-
гато виїхали на заробітки…

Ніч у класі недільної школи 
пройшла спокійно, якщо не бра-
ти до уваги сусідських песиків, які 
своєю звичною мовою перегуку-
валися зовсім як в Україні.

Пастор Віктор Сабо, старший 
служитель і наш водій, родом із 
м. Суботіца, розповідає:

— У нашому об’єднанні 18 
церков, одна з них має трохи 
більше ста членів, решта менші 
чисельні… Я тривалий час мо-

люся, щоб Господь допоміг і вис-
лав місіонерів. У нас, як правило, 
мало хто затримується…

Зупиняємося на перехре-
сті, знаків немає. «Право, пра-
во…» — тихенько промовив 
Сабо і рушив прямо.

—  Говорив «право», а ру-
хається прямо? — запитую Раулі. 
Сабо дає урок сербської:

— «Право» сербською озна-
чає прямо, а праворуч — десна… 
Виявляється, Біблія не тільки 
Книга книг, але й словник інших 
мов. Старословянське «одєс-
ную» означає — праворуч, спра-
ва.

Зупиняємося у м.Челарево. 
Навпроти споруда храму, двері 
відчинені, погойдуються вітром. 
«Це Лютеранський храм, — по-
яснює Сабо, — він порожній, лю-
дей немає, стоїть пусткою…»

Пастор Мирослав з м. Півні-
ца розповідає: «Тут, у Челарево, 
є квартира для служителя, є зал 
для служіння, але нема людей 
(лютеранський варіант). Була 
раніше група, але… Ми за 40 
км маємо церкву, а сюди інколи 
приїздимо…»

…А цей храм майже над 
дорогою, на території квітнуть 
троянди. Знайомимося зі свя-
щенником Миколаєм. Це гре-
ко-католицький храм українських 
русинів, які понад двісті років 
тому переселилися у ці краї. Дру-
жина священника, Зоя, переїха-
ла з Хмельниччини, з м. Ярмо-
линці. Охоче розповідають про 
своє служіння.

— Ми стараємося прцювати 

з дітками, а тепер у храмі ремонт 
затіяли. Ви проходьте, проходьте 
— отут попід стінами нову ізоля-
цію поклали, а в отому кутку зав-
тра бетон будуть класти, бо зруй-
нувалася основа. Я вам ще й оце 
покажу, зайдіть сюди, вибачайте, 
тут трохи ще не прибрано. До ве-
чора приберемо, бо завтра служ-
ба, перша після ремонту. А отут, 
видите, — піднімає целофанову 
плівку, — видите? — На марму-
ровій плиті золотий український 
тризуб…

…Мені защеміло не від націо-
нального символу, а з’явилося 
відчуття — ну зовсім, як на нових 
місіонерських точках. Я відчув 
дух місіонерства і посвяти у цій 
сім’ї…

Далі їхали мовчки. Поля у 
Сербії вже дозріли, деінде розпо-
чались жнива.

Тепер про «клас». У Сербії це 
слово має стосунок не до нав-
чання, а до поля. «Клас» означає 
колос. Отже, клас дозрів, ниви 
чекають женців, дверима порож-
ніх храмів гойдає вітер…

На горизонті темніють гори, 
за ними — Македонія…

А «глас» означає голос, 
зовсім по-нашому звучить. Над 
горами хмариться, ледь чутно 
гуркоче грім.

А може, то глас мужа-маке-
донянина: «Прийдіть і допом-
ожіть нам»?! 

Як часто у Сербії я чув ці сло-
ва…

Допоможемо з Господом?!

Микола Синюк

Коли я, готуючи матеріали до 
майбутнього фестивалю, брав ін-
терв’ю в старших служителів різ-
них протестантських об’єднань, 
то вони всі вказували саме на цю 
проблему. І багато місцевих цер-
ков саме з цієї причини відмови-
лися брати участь у заході. 

На жаль, організатори не вра-
хували цього. Свідомо чи несві-
домо вони загострили конфлікт 
із місцевими церквами, знову 
запросивши виконавців, які по-
зитивно сприймаються далеко не 
всіма українськими віруючими. 
Хоча я особисто і не любитель 
музики та жанрів, які звучали 
на арені, але сприймаю їх із ро-
зумінням. Я не проти такого про-
славлення й такого виконання, 
це звичайна музика, яка звучить 
у досить консервативних амери-
канських церквах. (До речі, май-
же вся молодь була в захоплен-
ні від концертної програми, і це 
дало їм більше шансів у розмовах 
із невіруючими друзями.) Але 
американці не врахували поради 
апостола Павла: «Від усіх бувши 
вільний, я зробився рабом для 
всіх, щоб найбільше придбати. 
Для юдеїв я був як юдей, щоб 
юдеїв придбати; для підзаконних 
був як підзаконний, хоч сам під-
законним не бувши, щоб прид-
бати підзаконних. Для тих, хто 
без Закону, я був беззаконний, 
не бувши беззаконний Богові, а 

законний Христові, щоб придба-
ти беззаконних. Для слабих як 
слабий, щоб придбати слабих. 
Для всіх я був усе, щоб спасти 
бодай деяких» (1Кор.10:20-22). 
Франклін Грем приїхав в Україну 
з американською програмою 
та американськими методами 
євангелізації. Якщо для молодо-
го покоління це нормально, то 
старших віруючих, які жили та 
служили Богові зовсім в інших 
умовах, це напружує. Окрім того, 
більшість українців, які вважають 
себе християнами, але не нале-
жать до протестантських громад, 
маючи загальне уявлення про 
Бога та служіння Йому, асоцію-
ють його перш за все зі служін-
ням православної церкви. Якщо 
вдома вони дозволяють собі да-
леко не християнську музику, то, 
приходячи в православний чи 
католицький храм, вони чекають 
там відповідної атмосфери. Тому 
не завжди джаз та елементи аме-
риканських стилів у прославленні 
Бога сприймаються ними з ро-
зумінням. Було б більш розумно 
провести саме «українську» єван-
гелізацію, адаптовану до менталі-
тету та вподобань українців.

По-друге, на мою думку, те, 
що відбувалося на арені, не дуже 
вписувалося в рамки зрозумілої 
нам, українцям, євангелізації. 
Скоріше це приймалося як кон-
церт сучасної музики. В усякому 

разі проповідь Франкліна на фоні 
професійного виконання  про-
фесійних співаків та музикантів 
виглядала дещо блідо. Акцент 
змістився з проповіді на музи-
ку. І це було дуже помітно після 
закінчення євангелізації, коли 
очікувався концерт Майкла Віта-
кера Сміта. За відгуками в соцме-
режах та з розмов із молоддю, 
саме цей виступ був «гвіздком» 
програми. І викликав найбільше 
критики з боку старших. За емо-
ційністю сприйняття, за настроєм 
присутніх цей концерт став цен-
тральною віхою на Арена-Львів, 
відсунувши на задній план заклик 
до покаяння. 

Можливо, я надто суб’єктив-
ний, але хотілося, щоб і проповідь 
Франкліна Грема була більш 
змістовною, переконливою та 
сильнішою. Дяка Богові за його 
служіння, але не відчувається в 
його словах тієї харизми, що в 
батька. А може, сила Божа не 
в переконливих словах?.. Адже 
тисячі душ все-таки відгукнулися 
на заклик. І, незважаючи на «аме-
риканізовану» форму, фестиваль 
залишив приємні спогади в при-
сутніх.

Звичайно, кожен побачив на 
фестивалі те, що хотів побачи-
ти. Не все й мені особисто там 
сподобалося, але дуже хотілося 
б, щоб цей фестиваль не став 
каменем спотикання в нашому 

подальшому служінні невірую-
чим людям і в наших стосунках 
між собою. Не варто акцентува-
ти увагу на недоліках та прора-
хунках, хорошого було набагато 
більше. Усе-таки перед суспіль-
ством євангельські християни по-
казали свою щирість, відкритість, 
згуртованість. Із розмов із не-
віруючими я чув їхнє захоплення 
високою організованістю, гостин-
ністю та християнською любов’ю, 
яку вони відчули в спілкуванні. 
Вони дякували за запрошення та 
увагу до себе. Та й серед кількох 
тисяч покаянних, я впевнений, 
більшість зробили це щиро та сві-
домо. А це варте тих зусиль та ко-
штів, які потрачені на фестиваль. 
Варто взяти до уваги й молоде 
покоління, яке зовсім по-іншому 
відреагувало на фестиваль, який 
заохотив їх до духовної праці. 

Якщо робити різкі заяви, тим са-
мим можна вбити клин між по-
коліннями. 

Фестиваль закінчився, фести-
валь продовжується. Нехай же 
він продовжиться в праці з тими 
людьми, які, побувавши на ньо-
му, висловили бажання більше 
пізнати Бога й стати справжніми 
християнами. І не потрібно роби-
ти «розбір польотів», що правиль-
но, а що неправильно. Не спішімо 
винуватити організаторів та стар-
ших служителів наших церков, які 
десь щось не врахували, а запи-
таймо себе: «А що я зробив, щоб 
вістку про надію почули мої одно-
сельці, колеги, друзі?» Бо якщо 
ми будемо мовчати, то Майклу 
Сміту ще не раз доведеться приї-
хати в Україну.

Юрій Вавринюк

ФЕСТИВАЛЬ НАДІЇ

СЕРБІЯ — ПРАВО, ДЕСНА, КЛАС, ГЛАС ТА ІНШЕ…
дорожні нотатки

Початок на стор.1



4 ГОЛОС НАДІЇ №6 (червень) 2015

— Вікторе Адамовичу, роз-
кажіть, будь ласка, як з’яви-
лася місія «Суламіта» і як по-
чалася її співпраця з «Голос 
надії».

— Оскільки моя юність прой-
шла в Луцьку, тут я прийняв 
хрещення, тут нас зі Світланкою 
вінчали, то для мене дуже цінна 
луцька церква. Мельничук Євген і 
Синюк Микола були моїми близь-
кими друзями. І тому мав велике 
бажання співпрацювати з місією 
«Голос надії».

Буквально через тиждень піс-
ля того, як ми переїхали до США, 
я вже почав пошук спонсорів для 
місіонерів. Ще досвіду, звичайно, 
не було. Просто після служіння 
підходив до групки братів, роз-
казував їм про місію. Та обов’яз-
ково серед групи знаходився 
один, який все це діло «змазу-
вав». Тоді я вирішив говорити з 
кожним окремо. Стало зразу вид-
но: цей чоловік прихиляється до 
того, щоб спонсорувати служіння 
місіонера, а того — краще обхо-
дити боком. 

На початку в нас була тільки 
одна машина, тож мені доводи-
лося возити Світланку скуплятися 
по супермаркетах. І поки вона ви-
бирала продукти, я ходив по ма-
газину і шукав «наших» — слов’ян. 

Треба поспілкуватися з 25-
30 людьми, щоб знайти одного 
спонсора.

— Тобто це була ваша ідея 
та ініціатива?

— Так. Коли у когось питав: 
«Чи не хочете ви спонсорувати 

місіонера?», у відповідь було пи-
тання: «А ти сам спонсоруєш?» 
Я відповідав: «І я спонсорую і на-
віть моя теща!» Я дуже люблю це 
служіння.

— А чим саме воно цінне 
для вас?

— Коли мені було десять 
років, помер тато. Мама лиши-
лася вдовою в 37 років. І нас — 
семеро дітей. Тата нам замінив 
дідусь. І ми дуже часто брали з 
нього приклад. Від нього я на-
вчився жертовності. І мама була 
дуже щедра. Дивлячись на них, я 
мріяв, коли виросту, теж служити 
Богу.

Мені з дитинства запам’ята-
лося, як ішов збір пожертв в церк-
ві. Коли хто кидав копійки, то всі 
чули той дзвін. А були ті, які кида-
ли рублі, — то дуже тихо, нечут-
но. Мені дуже подобалися люди з 
другої категорії, і я чомусь мріяв, 
коли виросту, теж збирати гроші 
для церкви.

Так і вийшло. Я вже 24 роки в 
нашій церкві «Суламіта» задіяний 
у служінні касира, а також зай-
маюся пошуком спонсорів для 
місіонерів.

— Що для вас найважче в 
цій праці?

— Та для мене нема нічого 
важкого! Я цим живу, вкладаю 
душу. Думаю, що це — моє по-
кликання. Навіть шукаючи поміч-
ників, я часто не можу знайти 
здібних до цього людей. Буває, от 
почне мені хтось допомагати, до 
одного підійде, до другого, кілька 

разів йому грубо відповідять — і 
все, каже: «Я більше не можу!» 

Та й мало хто взагалі нава-
житься просити гроші. Але я ж 
прошу не для себе, а в ім’я Го-
спода. Тому для мене попросити 
гроші — те саме, що сказати «до-
брий день».

— Як здійснюється зв’язок 
між спонсором і місіонером?

— Це найбільш болюче питан-
ня. І тут багато залежить від місіо-
нера. Якщо місіонер листується 
зі спонсором, то й мені набагато 
легше працювати. А коли місіо-
нер за рік не напише жодного 
листа, це дуже ускладнює стосун-
ки. І я за це дуже переживаю. Бо 
для мене дуже болісно втратити 
спонсора, якого не так просто 
було знайти.

Цікаво, що може бути місіо-
нер, який не так вже успішно 
веде працю, але вміє лист напи-
сати. А інші — мають успіх і ба-
гато служать, а написати чомусь 
не можуть. Та листування дуже 
важливе.

— Напевно, в роботі вам не 
раз траплялися труднощі, які 
доводилося долати з Божою 
допомогою. Розкажіть, будь 
ласка, щось із пережитого.

— Протягом 24 років співпра-
ці з місією «Голос надії» були різні 
ситуації. Але Господь завжди ви-
ходить назустріч.

Був такий випадок. Дзвонить 
мені наш місіонер, який переїхав 
до Америки, Леонід Герасим-
чук. Тепер він знову повернувся 
до місіонерства, а тоді, живучи 
в США, допомагав мені шукати 
спонсорів. Отож, він дзвонить і 
каже: «Вікторе Адамовичу, моє-
му товаришу, Міші Малишев-
ському, який працює в Чувашії, 
дали ділянку під дім молитви. І є 
чудова нагода — взяти на цеглу 
старе приміщення сільради. Але 
потрібні кошти…» Я так, не по-

думавши, випалив: «Льоня, зби-
рай! Скільки ти збереш, стільки 
ж я додам!» Буквально через два 
тижні — дзвінок: «Вікторе Адамо-
вичу, я вже знайшов 5000!» А я й 
забув за те. У мене на деякий час 
мову відібрало… Кажу: «А де ж 
мені взяти?..» Та слово — не го-
робець… Довелося позичити ще 
п’ять тисяч і передати Михайлу в 
Чувашію.

Зайшов в кімнату, став на 
коліна, кажу: «Боже, не знаю, як 
так вийшло, але допоможи, яви 
Свою милість!» Буквально че-
рез два-три дні отримую дзвінок 
від одного брата зовсім з іншої 
церкви, приїжджає: «Вікторе Ада-
мовичу, моя дружина — ріелтор, 
вона продала будинок, і вирішила 
передати вам на місію фінанси». 
Там виявилося 2500. Знову йду в 
кімнату: «Боже, щиро тобі дякую, 
але треба ще стільки ж. Яви Свою 
милість!» І наступного дня зно-
ву телефонує той самий чоловік, 
приїжджає й каже: «Моя жінка не 
має спокою, вирішила ще вам 
пожертвувати». Рахую — там ще 
2500. Слава Господу!

— Для яких місіонерів лег-
ше знайти спонсорів? Якими 
якостями має володіти місіо-
нер?

— Коли шукаємо спонсора, то 
він найчастіше не знає нічого про 
місіонера. Вже потім про нього 
дізнається із листів. Тут особли-
вої різниці немає. Я завжди дуже 
хвалю наших місіонерів.

А вже згодом спонсор бачить, 
наскільки місіонер серйозно ста-
виться до праці, чи вкладає в неї 
душу. І не раз буває: бачачи ста-
рання працівника, серце спон-
сора відкривається, щоб допо-
могти чимось понад стандартну 
пожертву.

— Які слова ви вживаєте, 
щоб переконати потенційного 
спонсора? Як мотивуєте, на-

дихаєте жертводавців?
— Я вдячний Богу, що Він по-

слав мені в Америці прекрасну 
роботу. Вже понад 20 років ми 
зі Світланкою працюємо в тра-
ковій компанії, яку відкрив її брат. 
Моя посада — щось на зразок 
завскладом. Місіонерську працю 
ведемо як волонтери.

Ця робота навіть допомагає 
мені у місіонерській праці. На-
приклад, приходять до нас най-
матися водії-тракісти. І перш, ніж 
приступлять до роботи, я про-
воджу їм інструктаж і маю нагоду 
також розказати, як це важливо 
для кожного з них спонсорувати 
місіонера: «Ви собі їдете по Аме-
риці, крутите кермо… А в цей час 
ваш місіонер проповідує Боже 
Слово — грішник кається, небо 
радіє, вас наповняє благодать! 
Ви думаєте: що ж це таке трапи-
лося? А це ж людина прийшла до 
Бога — і ваша частка в цьому є!

— Чи впливає теперіш-
ня ситуація між Україною та 
Росією на ваше служіння?

— Майже ніякого впливу не-
має. Навпаки, ми багато моли-
мося і жертвуємо. Ось недавно 
наша церква «Суламіта» відпра-
вила цілий контейнер з одягом 
та взуттям для біженців. Якраз 
випало, що прибуття контейнеру 
співпало з моїм приїздом, тож ми 
саме зараз їздимо, розподіляє-
мо гуманітарну допомогу, вчора 
були в сиротинці в Дерно.

— З якими словами ви 
хотіли б звернутися до місіо-
нерів та спонсорів?

— Велике прохання до місіо-
нерів: будь ласка, пишіть листи. 
Гарні листи! Хоча б раз на квартал 
можна гарного листа написати, 
адже кожен щось робив для Го-
спода! Божих вам благословень, 
і вітаю з ювілеєм!

Дмитро Довбуш

25 років місії

ЦЕ  МОЄ ПОКЛИКАННЯ!
ДОПОМАГАТИ МІСІОНЕРАМ —

Харківський окружний ад-
міністративний суд повністю за-
довольнив позов віруючого, якого 
військкомат мобілізував до війсь-
ка, незважаючи на його прохання 
про альтернативну службу.

Рішення суду проголошене 
11 червня 2015 року та набуде 
чинності, якщо військкомат не 
подасть апеляцію, повідомляє Ін-
ститут релігійної свободи.

Харків’янин Павло Бакум на-
лежить до Церкви євангельських 
християн «Нове покоління» і рані-
ше замість строкової служби вже 
пройшов 2,5 роки альтернативної 
служби. Причиною стали його 

релігійні переконання, які не до-
зволяють воювати зі зброєю у ру-
ках. Тим не менше, будучи служи-
телем церкви, Павло останній рік 
допомагає як волонтер і капелан 
не тільки війську, але й пересе-
ленцям і жителям окупованих те-
риторій. Незважаючи на релігійні 
переконання Павла, Фрунзенсь-
кій районний військкомат Харкова 
вирішив його мобілізувати на вій-
ськову службу та повністю проі-
гнорував як факт проходження 
альтернативної служби у минуло-
му, так і нове прохання віруючого 
забезпечити його конституцій-
не право служити поза армією. 

У зв’язку з цим Павло Бакум 
оскаржив у суді рішення про його 
мобілізацію в супереч проханню 
про альтернативну службу та сам 
факт вручення йому повістки з ви-
могою прибути з речами для на-
правлення до військової частини.

Після розгляду всіх обставин 
справи суд став на бік віруючого 
та у повному обсязі задовольнив 
його позовні вимоги. У своєму 
рішенні суд зазначив, що на час 
призову позивача за мобілізацією 
на території України не оголоше-
но ані воєнного, ані надзвичайно-
го станів, за умови яких законом 
можуть встановлюватися окремі 

обмеження конституційних прав і 
свобод громадян із зазначенням 
строку цих обмежень. 

Суд нагадав, що Конституція 
України має найвищу юридичну 
силу, а її положення є нормами 
прямої дії. При цьому було на-
голошено на важливості дотри-
мання міжнародних стандартів 
захисту свободи релігії та переко-
нань, закріплених у Європейській 
конвенції з прав людини. Також 
суд звернув увагу на те, що від-
сутність чіткого законодавчого 
врегулювання спірного питання, 
зокрема необхідність внесення 
змін до Законів України, не може 

бути підставою для відмови віру-
ючим громадянам, релігійні пе-
реконання яких не допускають 
користування зброєю, у проход-
женні альтернативної (невійсько-
вої) служби замість військового 
призову під час мобілізації.

У відповідь на скаргу прокура-
тури Дніпропетровський облас-
ний апеляційний суд підтвердив 
виправдувальний вирок та визнав 
незаконність кримінального пе-
реслідування віруючих за цих об-
ставин.

Інститут релігійної
свободи, Київ 
www.irs.in.ua

СУД ВИЗНАВ НЕЗАКОННИМ МОБІЛІЗАЦІЮ ВІРУЮЧИХ, ЯКІ ПРОСЯТЬ ПРО АЛЬТЕРНАТИВНУ СЛУЖБУ

Директор місії «Суламіта» Віктор Дежнюк народився
в смт Рокитне, а 1991 року з дружиною Світланою емі-
грував до США. Має 4 дітей, 12 онуків. Його служіння 

й покликання — організація фінансової підтримки місіо-
нерів. З нагоди ювілею «Голос надії», від якої «Суламіта» 
молодша всього на рік, ми попросили Віктора Адамовича

розповісти про своє служіння.
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1. Бажання бути місіонером 
зародилося ще в дитинстві. Чув 
проповіді відомих проповідників по 
Транссвітовому радіо, які надихали 
проповідувати Євангелію. Хоча уяв-
лення, як це робити, не було.

Ще до того, як прийти в місію 
«Голос надії», ми з групою молоді 
відвідували навколишні села на 
Волині, проповідували, проводили 
зібрання по хатах… Як тільки з’я-
вилася можливість проповідувати 
більш широко, і утворилася місія 
«Голос надії», мене запросили до 
співпраці, я без вагань погодився.

На початку це була така ей-
форія, це було щось нове, свіже. 
Ми безперешкодно говорили про 
Господа, люди тягнулися, прийма-
ли Боже Слово. І це надихало все 
більше і більше рухатися в цьому 
напрямку.

2. Запорука благословення і 
успіху — тісне єднання з Господом! 
Ми, люди, обмежені. Навіть бува-
ють ситуації, виходу з яких немож-
ливо знайти. Але для Бога немає 
нічого неможливого. Хотілося б 
побажати усім місіонерам ніколи не 
розчаровуватися, не опускати своїх 
рук, завжди довіряти Богу.

1. Я думаю, що місіонерство 
стало відповіддю на мої внутрішні 
питання. Одного разу, набравши 
повні рюкзаки Євангелій, ми пої-
хали з молоддю в гори. Протягом 
цілого тижня ходили від хати до 
хати, проповідуючи Добру Звістку. 
І побачили дуже глибоку потребу 
людей у християнському спілкуван-
ні. Люди були відкритими, каялися, 
плакали, молилися з нами… І по-
вернувшись додому, я думав: а що 
далі? Ми поїхали, а вони лишилися 
самі… 

Читаючи про видатних місіо-
нерів, я думав: у мене ніколи так 
не вийде. Бо й бізнес нормально 
йшов, і четверо малих дітей… Та 
й при церкві в нас було служіння: 
я проповідував по школах, ринках, 
вулицях, по селах району… Але 
десь всередині було: «Ти ж можеш 
щось більше зробити!» Тому зреш-
тою після щирих молитов та постів 
ми закрили фірму, залишили все, 
поїхали в гори, розклали намет і 
почали робити євангелізації. Ходи-
ли вулицями, свідчили, винаймали 
приміщення для євангелізацій…

Минуло 9 років від того момен-
ту. Нереальне для мене стало ре-
альним. Уже є дім молитви, церкви, 
різнопланове служіння… Тоді я не 
міг осягнути, у якому напрямку нас 
Бог поведе. Можливо, навіть було 
зайвим ставити Богу якісь питання, 

бо відповіді все одно не вклалися б 
у мою свідомість. Але коли глибоко 
в серці є якесь бажання, просто по-
трібно довіритися Богу і починати 
робити.

2. Місіонер — це витривала, 
глибоко посвячена, смиренна, 
довготерпелива людина. Людина 
яка готова себе покласти на жер-
товник. Місіонерство — не роман-
тика, а глибока посвята, вмирання 
для себе. Кожен місіонер повинен 
бути готовим серцем і душею, в 
постах і молитвах. І навіть фізично 
підготовлений — щоб, коли потріб-
но, на руках принести до церкви 
інваліда, щоб взяти рюкзак брата, 
який знеміг. 

1. Бажання проповідувати з’я-
вилося ще в дитинстві. А бажання 
стати місіонером виникло у років 
20. Я потрапив на місіонерську 
конференцію і почув заклик. Серце 
відгукнулося на цей заклик, проте 
до того моменту, коли я поїхав на 
місію, минуло аж 10 років. Весь цей 
час мене Бог готував. Впевненість, 
що я буду місіонером, мене май-
же ніколи не покидала. Я поїхав 
на місію через два місяці після 
одруження. Все було нове: нова 
роль чоловіка, нова місцевість, нові 
люди… Але з Богом все можливо!

2. Найперше — потрібно мати 
гарні стосунки з Богом і відчувати 
покликання. Я вважаю, не можна 
нічого більшого на землі робити, 
ніж рятувати людей для Бога. Це 
найкраще, чим можна займатися. 
Тому раджу усім, хто ще не від-
гукнувся на цю працю, зробити це, 
поки є час.

1. У церкві, де я виріс, був слу-
житель Мойсей Мурза, він часто 
розповідав про свої місіонерські 
подорожі. Він міг по два тижні хо-
дити по селах і проповідувати. Ці 
розповіді запалювали моє серце 
бажанням служити Господу. І коли 
вже виріс і з’явилася можливість, то 
з сім’єю поїхав до Карелії. 

2. Бажаю усім місіонерам бути 
залежними від Господа. Не залеж-
ними від часу, грошей, ситуацій, а 
залежними від Господа. Тоді все 
буде влаштовуватися.

1. Я народився в християнській 
сім’ї, тому постійно бачив людей, 
які служать Богу. Звичайно, мені 
як дитині хотілося теж допомогти. 
Спочатку, чим міг, я служив у церк-
ві. А коли підріс, вступив у Київсь-
кий біблійний інститут, вже там 
зрозумів, що місіонерство — спра-
ва, яка вимагає серйозного підхо-
ду. Прийняти рішення було дуже 
складно. Але Бог дав мудрості, смі-
ливості, щоб піти цією стежкою.

2. Щодо успіху в служінні — це 
взагалі широке поняття. Але потріб-
но перш за все зрозуміти, до чого 
ти конкретно покликаний. Потрібно 
відчувати, що ти вибрав саме той 
напрямок в місіонерстві, який тобі 
Бог вказав.

1. Дивлячись на місіонерів, 

які приїхали до нас у Сибір з Во-
лині, ми наслідували їхній приклад. 
До того ж, коли дивишся, скільки 
навколо людей, які не знають Бога, і 
тому страждають, виникає бажання 
служити. Один із місіонерів, пастор 
Володимир Величко, посіяв у наші 
серця ідею, що бути служителем 
— це благородно і необхідно. Ще в 
молодому віці ми озброїлися цією 
думкою. Важко було поїхати за пер-
ших 100 км. А вже потім і за 5000 
км — було неважко.

2. Люди стають місіонерами 
двома шляхами: за покликанням і 
через обставини. Але не так важ-
ливо, як саме людина прийшла у 
місіонерство. Важливо — з якими 
мотивами. А мотивами мають бути 
— любов до людей і бажання по-
служити Богу. І ще важливо — чи 
йде праця, чи не йде — залиша-
тися вірним своєму покликанню. А 
Бог врешті забезпечить результат. 
Якщо ж людина не покликана, їй 
важко буде служити місіонером.

1. Вперше я почув поклик до 
місіонерства в 14-річному віці. В 
Кузнецовську проводив євангелі-
зацію Джордж Давидюк. Я підійшов 
дуже близько до сцени, бачив, як 
каялися люди. Повертаючись до-
дому, сказав сам до себе: «Коли 
підросту і почну самостійне життя, 
то стану місіонером!» 

Найважче було поміняти влас-
ний характер. Місіонер мусить при-
стосуватися до інших людей, бути 
покірним, мудрим. Я дякую Богові, 
що місія позитивно вплинула, перш 
за все, на мене самого.

2. Людина не може бути місіо-
нером без Господнього покликан-
ня. А коли Бог покликав, важливе 
посвячення. Без посвячення місіо-
нерові буде дуже важко служити. 
Посвячення триматиме людину в 
тяжкі хвилини. Тому я всім бажаю 
шукати все більше посвячення в 
служінні Господу! 

1. Інтерес до місіонерського 
служіння у мене з’явився ще в до-
шкільному віці. Ми слухали усією 
родиною радіопередачі Джона Ду-
айта Пейсті, присвячені новинам 
з місіонерських полів. Це була ще 
така дитяча цікавість — от би по-
бачити живого місіонера! Який він? 
Мене цікавило, як навчитися бути 
місіонером. Я виховувався у хри-
стиянській сім’ї, але бачив сім’ї моїх 
друзів, які на відміну від моєї, були 
неблагополучні. І хотілося їм допо-
могти.

2. Потрібно слухати всіх, але 
найбільше — Господа. Молитися, 

бо молитва — це розмова з Богом. 
Я багато молився, іноді цілу ніч. Для 
мене це було принципово — аби 
Господь говорив зі мною, а я — з 
Ним. 

До цього дня у нас із Богом є 
конкретні розмови. І я дуже їх ціную. 
Багато людей намагаються збити: 
давайте переїдемо в теплі краї і т.і. 
Я знаю Того, Хто мене покликав у 
Комі, і тому я там до цього часу, 
хоча це дуже важко. Зими по 9 мі-
сяців… 25 років служіння за плечи-
ма. Але Господь відбою не давав…

1. З дитинства під впливом 
християнських радіопередач сфор-
мувалося таке враження, що місіо-
нер — велика людина. Я завжди 
хотів бути маленьким і непомітним, 
тому не мріяв про такі вершини. 
Та коли відкрилися двері проповіді 
Євангелії, десь протягом півроку 
Святий Дух мене по-особливому 
наповнював, і я чув внутрішній го-
лос: «Готуйся до праці! Тебе чекає 
дорога!» Бог кликав, тому мені не 
було важко зважитися на першу 
поїздку. Важко було хіба через те, 
що батьки боялися відпускати. 

2. Хотілося б побажати молоді, 
щоб вони досліджували і вивчали 
Боже Слово. А друге — щоб мали 
особисті стосунки з Богом в Дусі 
Святому. Адже від цього залежить 
і покора, і посвята, і інші речі, необ-
хідні кожному місіонеру.

1. Коли говорити про мрію, 
то вона була з дитинства. Але то, 
швидше, була мрія стати проповід-
ником. Бажання стати місіонером 
визріло пізніше, вже після закінчен-
ня Київського біблійного інституту і 
одруження. Ми з дружиною приї-
хали до Полтави із метою насад-
жувати нові церкви. Так почалося 
наше місіонерство, що триває вже 
15 років. 

2. Коли Ісус прийшов на зем-
лю, Він мав чітку місію — спасіння 
людства. Тож якщо ми матимемо 
у фокусі головну мету  — спасіння 
людей, то це не дозволить нам десь 
відволіктися, розслабитися, зупи-
нитися, зайнятися абичим. Коли 
Бог вклав у твоє серце Свою істину 
і звернув твою увагу на грішну лю-
дину, зроби усе, аби їй цю істину 
донести. Адже ця істина зробить її 
вільною. І все інше, порівняно з цією 
метою, не має особливого значен-
ня, бо воно тимчасове, а спасіння 
душ — вічна ціль. Тож давайте пра-
цювати, адже сьогодні для цього є 
всі можливості і ресурси.

1. Ця мрія з’явилася в ранньо-
му дитинстві. Зокрема, на мене 
сильно вплинула книга Христини 
Рой «В країні сонця». Коли ми чули 
якісь історії про місіонерів, я думав: 
«Шкода, що я народився у Радян-
ському Союзі, адже тут це ніколи не 
буде можливим!» Також сильним 
був мамин вплив. Сьогодні вона 
каже: «Якби тоді були такі можли-
вості для благовістя, як сьогодні, 
то я б, напевно, навіть заміж не ви-
ходила!» І третє, я почув від одного 
місіонера з Півночі, що найщасливі-

ша та людина, яка знайшла своє 
покликання. Звичайно, я найбільше 
в житті хотів бути щасливим. І саме 
місіонерство робить мене щасли-
вим.

2. Перш за все місіонерові по-
трібні особисті стосунки з Богом. І 
друге — він повинен мати любов 
до людей. На цих двох засадах три-
мається місіонерство.

1. Я виховувався у християнсь-
кій родині. Хоча до 17 років не можу 
сказати, що був активним христия-
нином. А після серйозного навер-
нення до Бога у мене якось відразу 
виникло бажання стати місіонером. 
Це був 1988 рік, коли якраз вже 
повіяло свободою проповіді Єван-
гелії. Активно благовістити я почав 
після служби в армії і закінчення 
біблійної школи в Києві.

2. Щоб мати успіх в служінні, 
потрібно посвятити себе. Бог не 
залишається в боргу, коли ми ро-
бимо кроки віри. Не потрібно надто 
перейматися земним. Бог попі-
клується про все, що нам необхідно 
для життя. Варто розуміти, що все 
наше — воно насправді Боже, і ми 
повинні цим служити Богові.

1. При Радянському Союзі важ-
ко було мріяти про місію, хоча Бог 
говорив через пророче слово, що 
прийде час свободи. Коли пер-
ші місіонери почали здійснювати 
євангелізаційні поїздки, у мене в 
серці також загорілося таке бажан-
ня. Прийшов час, і я поїхав.

2. По-перше, не зупинятися на 
досягнутому. Не бачачи великих 
успіхів, дехто пригальмовує і далі 
не йде. По-друге, бути в постійному 
зв’язку з Богом, аби мати нові ідеї 
і бачення. А найкраще, що можна 
побажати — це довірятися Богу, 
незалежно від обставин. А Господь 
не залишить. Якщо ти знаєш, для 
чого живеш і куди ідеш, то ніщо 
тебе не зупинить. 

1. Це бажання у мене з’яви-
лося більше 20 років тому. Довгий 
час воно в моєму серці так «во-
рушилося». Я вагався, тому що 
був страх. Але коли навіть пастор 
благословив мене на цю справу, 
я погодився, і не жалкую до сьо-
годні. 

2. Дуже важливо усвідомлю-
вати головну загрозу для світу — 
це пекло. Люди, які не прийняли 
Ісуса Христа як свого особистого 
Спасителя, прямують саме туди! І 
сьогодні ми, християни, повинні їх 
попередити про це.

1. Коли у вашому серці зародилася мрія стати місіонером і як вона втілилася в життя?
2. Що найбільше потрібно сучасному місіонеру, аби мати успіх у служінні?
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Другий вимір дії першо-
апостольської Церкви сто-
сується відносин у спільноті. 

Завдяки тому, що Дух 
Святий зійшов на апостолів, 
виникла новозаповітна хри-
стиянська спільнота, яка була 
більше пов’язана горизон-
тальними, ніж ієрархічними 
вертикальними зв’язками. Це 
було неприродно для того-
часної рабовласницької епохи 
з її величезним розшаруван-
ням між верхами та низами. 
У той час люди не могли спіл-
куватися один з одним, якщо 
вони не належали приблизно 
до однієї соціальної групи. 
Раби в елліністичному світі 
зовсім не вважалися особи-
стостями. Напевно, я не від-
крию вам секрету, якщо ска-
жу, що й жінки не вважалися 
за людей. Греки та римляни 
вважали, що жінка душі не 
має, а отже, вона не має пра-
ва брати участі в загальних 
зібраннях — еклесіях, які на 
той час проводилися в кож-
ному великому місті.

Коли ми сьогодні читаємо 
про те, що жінка є співспад-
коємицею благодатного 
життя, нам важко зрозуміти, 
наскільки це революційно 
звучало в той час. Та завдяки 
дії Святого Духа виникає така 
спільнота, до якої належать і 
чоловіки, і жінки, і юдеї, й ге-
лени та скіфи, і представники 
інших народів, і навіть раби.

Чому це стало реальним? 
Тому що християнство було 
проголошено Доброю віст-
кою для усіх людей, незалеж-
но від кордонів та меж, неза-
лежно від кольору шкіри, статі 
та соціального становища. 
Це відбувалося завдяки Духу 
Святому, який був основною 
характеристикою спасенної 
людини: якщо вона хрещена 
Духом Святим, то хто я, щоб 
заборонити йому входити у 
спільноту Божого народу.

Християнську спільноту 
визначає декілька основних 
характеристик. Справжня 
християнська спільнота — 
спілкується. Написано, що ці 
люди постійно перебували у 
спілкуванні. І це дуже важли-
во й дотепер. Ми живемо в 
таку епоху, коли спілкування 
переходить в електронний 
світ, але ми повинні доклада-
ти всіх зусиль, щоб воно не 
замінило справжнього живо-
го спілкування.

Спільноту вибудовува-
ло постійне перебування у 
спільному вченні. Написано, 
що вони перебували в нау-

ці апостольській. Для того, 
щоб спільнота була справді 
єдиною і відчувала внутрішні 
зв’язки, окрім Духа Святого, 
їй потрібне здорове вчення. 
І коли в общині є взаємодія 
здорового вчення та над-
природної динаміки Духа, 
ми відчуваємо новозаповітну 
еклесію. 

Ці люди молилися ра-
зом, і це дуже важливо. А ще 
вони довіряли один одному. 
Це видно з того, що ці люди 
наважилися мати все спіль-
ним. І така спільнота на фоні 
ієрархічних стосунків була 
привабливою для інших лю-
дей. Люди бачили, що вони 
люблять один одного. І це та 
головна характеристика, яка 
описує  новозаповітну спіль-
ноту.

Які ж тенденції виника-
ють тепер. У великих церквах 
створюються певні групи, що, 
з одного боку, природно. Але 
новій людині непросто увійти 
в таку спільноту, де витво-
рені певні клани. Щоб уник-
нути цієї проблеми, у нас в 
церкві запровадили правило 
трьох хвилин. Воно полягало 
в тому, що протягом трьох 
хвилин пісня закінчення бого-
служіння я не спілкуюся ні зі 
своїми друзями, ні зі своїми 
родичами. Цей час я викори-
стовую, щоб поспілкуватися 
з людьми, яких я бачу впер-
ше, або ж із тими, з якими я 
давно не спілкувався. Спо-
чатку це було дуже складно, 
бо люди звикли до свого кола 
спілкування.

Але саме в подоланні цьо-
го бар’єру й був успіх пер-
шоапостольської церкви. 
Людей, які жили в ієрархізо-
ваному, поділеному на певні 
клани світі, дуже приваблю-
вали відкрита спільнота, де 
не було ієрархічності та інших 
роз’єднуючих факторів. Люди 
бачили, що в таку спільноту 
легко інтегруватися, бо там 
панує любов.

Я читав результати до-
слідження, яке проводилося 
серед зовнішніх людей з при-
воду того, що вони очікують, 
приходячи в церкву. На пер-
ше місце вони поставили не 
хід богослужіння, не певне 
вчення, не вигляд приміщен-
ня, в яке вони приходитимуть, 
а дружелюбне ставлення до 
них. Це найперше, чого че-
кає невоцерковлена людина 
з українського суспільства від 
церкви, — це прихильності до 
себе. Я двічі ходив на служін-
ня свідків Єгови і один раз на 
служіння мормонів. І там я 
побачив, що вони спромогли-
ся без впливу Духа Святого 
організаційними чинниками 
забезпечити цю людську по-
требу. І за статистикою, ор-
ганізація свідків Єгови, яка 
у 1991 році складалася з 20 
тис. чоловік, нині складається 
зі 180 тисяч. Вона виросла у 
9 разів. Це дуже великий ріст. 
І цього добилася спільнота, 
яка відкидає Святого Духа. 
Наскільки ж більший потен-
ціал для цього є в нас, які 
наділені силою Святого Духа.

Та чи спроможні ми нині 
будувати стосунки з церк-
ві на основі горизонтальних, 
неієрархічних зв’язків, бу-
дучи готові включити у свій 
вимір нових людей. Нам так 
хочеться йти проторовани-
ми стежками.  По-людськи, 
ми прагнемо спілкуватися з 
людьми близькими та надій-
ними, з якими нам хочеться 
спілкуватися. Але якщо ми 
хочемо відбутися як місіо-
нерська церква, ми мусимо 
ризикнути почати нові сто-
сунки. А почнуться вони тоді, 
колі зовнішні побачать, що 
духовні зв’язки переважають 
і ця спільнота живе не так, як 
живуть спільноти цього світу. 
Ми повинні показати їм ре-
альні стосунки, бо люди сто-
милися від формалізму. А ще 
нинішнє суспільство, особли-
во молоде покоління, здатне 
тонко відчувати лицемірство.

Отже, Дія Духа Святого в 
Церкві проявляється у тому, 
що вона стає духовною спіль-
нотою з горизонтальними 
стосунками, яка спілкується, 
перебуває у вченні, молить-
ся та довіряє один одному. І 
завдяки такій моделі прива-
блює інших людей, які не мо-
жуться знайти подібної мо-
делі стосунків у цьому світі.

Третє, у чому виявилася 
дія Святого Духа в історич-
ному контексті першоапо-
стольської Церкви і що має 
стосуватися й Церкви П’яти-
десятниці, — це очікування 
близького приходу Христа. 
Дух Свтяий, Який наповнює 
нас, не дає нам спокою тим, 
що Христос скоро прийде. І 
це нас мобілізує.

Чому першоапостольска 
церква, будучи обмеженою у 
транспортних засобах, змог-
ла так широко розповсю-
дити вістку Євангелії. Тому 
що, крім сили Святого Духа, 
у них було усвідомлення, що 
часу залишилося небагато. І 
це рухало ними. І до третьо-
го століття вони досягли всіх 
кордонів Великої римської 
імперії. А це були величезні 
території, та почуття невід-
кладності давало їм поштовх. 
Якби їх навчали про те, що 
ще всі ознаки не збулися, 
ще Христос не прийде, я не 
знаю, чим би це закінчилося.

Та згодом світогляд Церк-
ви почав поступово змі-
нюватися. Есхатологічна 
євангелізація була замінена 
географічною. Прийшло інше 
усвідомлення дійсності. І 
церква перестала бути місіо-
нерсько-орієнтованою. А в 
шостому столітті католицька 
церква навіть скаже, що коли 
увесь світ стане католицьким, 
то настане тисячолітнє цар-
ство. Місіонерська динаміка 
втратилася.

Віра у швидкий прихід 
Христа мобілізує нас. Вона 
дає нам відчуття невідклад-
ності. Але я буду нещирий з 
вами, якщо не покажу інший 

бік. В гострому есхатологіч-
ному очікуванні є й крайнощі. 
Коли у нас багато роботи, але 
мало часу, ми можемо роби-
ти цю роботу неякісно. Ми 
можемо робити це без ро-
зуміння того, що треба щось 
передати наступному по-
колінню. Ця глибока есхато-
логічність у вченні першоапо-
стольської церкви привела до 
того, що вона не турбувалася 
питаннями формування кано-
ну. Вони не думали про те, 
як передавати Благу Звістку 
наступному поколінню. Воно 
передавали її лише поколін-
ню, яке їх оточувало. Вони не 
займалися соціальною діяль-
ністю, бо їм видавалося не-
доцільним інвестувати у світ, 
який скоро зникне. Тому в 
їхньому місіонерстві був один 
інструмент  —  євангелізм.  

Але тепер ми розуміємо, 
що є різниця між поняттями 
євангелізм та місіонерство. 
Місія — це широкий спектр 
питань, починаючи від побу-
дови стосунків і звершуючи 
приходом людини до Христа. 
Євангелізм — це лише вер-
бальна передача свідчення 
про Христа людям, які Його 
не знають. Цей спосіб є най-
швидшим  і саме на нього 
обперлися перші християни. 
І в той час це було доцільно. 
Ранні п’ятидесятники на по-
чатку 20 століття теж так вва-
жали. Вони вірили в те, що 
Христос от-от прийде, і саме 
тому Бог дає силу Святого 
Духа. Один з лідерів п’яти-
десятництва Чарльз Пархам 
вважав, що людям не потріб-
но буде вивчати земних мов, 
вони, будучи сповнені Святим 
Духом, будуть іти й пропові-
дувати всім народам їхніми 
мовами. Й іноді це спрацьо-
вувало, але в більшості це не 
діяло.

Але перед нами стоїть 
виклик: навчитися працювати 
так, ніби Христос приходить 
завтра, але так, ніби до при-
ходу Христа ще залишається 
певний час, щоб бути спро-
можними  передати вістку 
про Христа і наступному по-
колінню. Цей баланс дуже 
важливий. Пригадую, в 1985 
році в селище проводили газ. 
Наша сусідка адвентистка з 
менонітів категорично відмо-
вилася робити це, мотивую-
чи це тим, що скоро прийде 
Христос. Вона була одинока, 
і через шість років після цьо-
го замерзла в себе вдома під 
час холодної зими. Ми ж уже 
тривалий час користуємося 
газом і дякуємо Богові за це.

Тобто ми повинні знайти 
баланс, і, очікуючи Христа, 
розуміти, що місія Церкви 
на землі ще не завершена, 
І Церква мусить планувати, 
молитися, думати про май-
бутнє, вкладати в дітей. І тіль-
ки Дух Святий може підказа-
ти, як це поєднати.

(Продовження
у наст. номері)

Михайло МОКІЄНКО,
кандидат

історичних наук

життя церкви

П’ЯТЬ ВИМІРІВ ДУХА СВЯТОГО В ЖИТТІ ЦЕРКВИ

Очікування близького 
приходу Христа

Початок у №5/2015

Глави церков і релігій-
них організацій зібралися, 
щоб скласти програму своїх 
спільних дій, спрямованих 
на боротьбу з корупцією.

Її обговорення відбуло-
ся під час засідання Все-
української Ради Церков і 
релігійних організацій 22 
червня 2015 року під голо-
вуванням керівника Церкви 
адвентистів сьомого дня 
Віктора Алєксєєнка. 

Проект спільних за-
ходів передбачає просвіт-
ницьку роботу зі своїми 
вірними, зокрема через 
тематичні проповіді, про-
ведення семінарів та круг-
лих столів, виголошення 
публічних звернень проти 
корупційних діянь і коруп-
ційного способу життя. 
Основою для цього стане 
декларація ВРЦіРО з цієї 
проблематики, яка після 
узгодження буде пред-
ставлена громадськості 
на прес-конференції.

Також Всеукраїнська 
Рада Церков і релігійних 
організацій планує залучи-
ти в цьому процесі ЗМІ та 
засоби соціальної реклами, 
а також звернути особливу 
увагу в просвітницькій ро-
боті на студентську спільно-
ту, суддів, прокурорів, пра-
воохоронців.

Крім цього, глави цер-
ков і релігійних організа-
цій закликали Президента 
України підписати прийня-
тий парламентом 2 червня 
законопроект № 1447 про 
право релігійних організа-
цій на заснування навчаль-
них закладів. Рада Церков 
також сформулювала свої 
пропозиції щодо вирішення 
проблемних питань, пов’я-
заних з мобілізацією свя-
щеннослужителів на війсь-
кову службу.

Архієпископ Євстратій 
(Зоря) представив присут-
нім інформацію про резуль-
тати співпраці з Конститу-
ційною Комісією стосовно 
опрацювання пропозицій, 
направлених Радою Церков 
для врахування в процесі 
підготовки нової редакції 
Конституції України.

Окремо учасники за-
сідання спланували між-
народну діяльність Всеу-
країнської Ради Церков і 
релігійних організацій, яка 
передбачає заходи, спря-
мовані на порозуміння з 
релігійною спільнотою Росії 
та представлення об’єктив-
ної інформації про події в 
Україні.

Інститут релігійної 
свободи, Київ 
www.irs.in.uа

ВСЕУКРАЇНСЬ-
КА РАДА ЦЕРКОВ 

НАМІТИЛА
ВЛАСНИЙ ПЛАН

БОРОТЬБИ З
КОРУПЦІЄЮ
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Дуже дав-
но в Ізраїль-
ському царстві 
жив цар Соломон. Одного 
разу у сні з’явився йому Го-
сподь і сказав:

— Проси в Мене, що хо-
чеш, і Я тобі дам.

— Дай мені мудрості, щоб 
правильно керувати народом 
і відрізняти добре від зло-
го,  — промовив Соломон, 
тому що хотів бути добрим 
та справедливим царем.

Богу сподобалось його 
прохання, і Він сказав:

— За те, що не просиш 
багатства і слави для себе та 
смерті ворогам своїм, а му-
дрості, Я дам її тобі. А також 
дам і те, чого не просиш.

Господь наділив Соломо-
на великою мудрістю. За час 

його царювання 
країна стала про-
цвітати. Вона не 
знала голоду, воєн, 
лиха. Увесь світ диву-
вався мудрості царя, 
який був справедли-
вим, уміло керував дер-
жавою, завжди приймав 
правильні рішення.

 Соломон написав 
три тисячі приповістей, 
у яких дає поради, як 
поводитись у повсяк-
денному житті, книгу 
«Пісня над піснями». 
За дорученням 
Бога він збудував 
Єрусалимський 
храм.

Ось і прийшов час літніх 
канікул! Ви, напевно, з вели-
ким нетерпінням чекали, коли 
нарешті можна буде відпочи-
ти, погуляти разом з батьками, 
братиками і сестричками, піти 
до лісу, до річки, поїхати в гості 
до бабусі та дідуся. Але це не 
означає, що ми повинні далеко 
закинути всі свої книги і на все 
літо забути про них. Адже люди-
на, щоб стати мудрою, повинна 
весь час навчатись. А особливо 
та, яка називає себе Божою ди-
тиною і покликана нести світло у 
цей світ. Слово Боже говорить: 
«блаженна людина, що мудрість 
знайшла», адже вона «дорожча 
за перли», срібло і золото. Му-
дрий Соломон у Приповістях 
пише: «Здобудь мудрість... і 
вона буде тебе стерегти, вона 
буде тебе пильнувати... підійме 
тебе, ушанує тебе, дасть голові 
твоїй гарний вінок, пишну коро-

ну тобі подарує».
Багато людей докладають 

великих зусиль, щоб набути 
знань, досягти високого науко-
вого рівня і потім застосовувати 
ці знання для блага людей. Про-
те, яких би висот у своїх знаннях 
ми не досягли, ці знання є ніщо 
в порівнянні з Божою мудрістю, 
яку дає людині Бог. 

Соломон радить не покла-
датись на свій розум, а «надія-
тись всім серцем на Господа», 
«боятись Його та ухилятись від 
злого». «Страх Господній є по-
чаток премудрості,  — пише він. 
— Господь дає мудрість, з Його 
уст — знання й розум».  

Устами пророка Єремії Го-
сподь говорить до нас: «Хай не 
хвалиться мудрий премудрістю 
своєю... хай хвалиться тільки 
оцим: що він розуміє та знає 
Мене, що Я — то Господь» (Єр. 
9:22,23). «Я зроблю тебе му-

дрим, буду навчати тебе у до-
розі, якою будеш ходити» (Пс. 
31:8).

Отже, як бачимо, мудрість 
набувається не лише завдя-
ки навчанню в школі, у вузі, а 
завдяки спілкуванню з Богом, 
вивченню Його Слова. Але Бог 
буде навчати нас лише тоді, 
коли ми довіримо Йому все 
своє життя,  будемо слухняни-
ми Йому, будемо виконувати 
Божу волю, Його настанови і 
наполегливо  працювати над 
собою.

Тож не забуваймо про це, 
діти! Хай ваш відпочинок буде 
цікавим, радісним! Хай літо по-
дарує вам багато чудових со-
нячних днів, радісних зустрічей! 
Але не будемо даремно гаяти 
часу, а разом з Мойсеєм по-
просимо у Господа: «Навчи нас 
так лічити дні наші, щоб ми на-
були серце мудре!»

Один східний правитель за-
хотів мати вірного і правдивого 
наближеного. 

Якось увечері він звелів по-
кликати п’ятьох своїх підданих, 
які уславилися серед жителів 
столиці своєю мудрістю. На 
пальцях рук володаря сяяло 
п’ять великих діамантів. Пра-
витель сказав покликаним му-
дрецям: 

— Я хочу почути від вас 
правду. Бачите ці чудові діа-
манти? Вони будуть нагородою 
за вашу правдивість. Скажіть, 
що ви думаєте про мою владу 
і про мою славу?

Четверо з покликаних стали 

поспішно відповідати на його 
питання. Захоплені красою і ве-
личиною чудових каменів, вони 
взялися лестити своєму прави-
телю та вихваляти один перед 
одним його велич і славу. Вони 
ставили його вище всіх героїв 
історії, з натхненням прослав-
ляли його таланти і чесноти, 
поки, нарешті, не знаючи, що 
ще додати, почали порівнювати 
його з великим Богом на небі.

Тоді цар зняв чотири діа-
манти зі своїх пальців і віддав 
чотирьом підлесникам. Потім, 
звернувшись до п’ятого, ска-
зав:

— Чому ти мовчиш? Говори, 
що ти думаєш про мою владу і 
про мою славу, я тобі наказую!

— Я думаю, — відповів 
той, — що влада дана тобі Бо-
гом для того, щоб ти робив 
своїх підданих щасливими, і ко-
лись Бог зажадає від тебе стро-
гого звіту. Я думаю, що слава 
твоя помилкова і небезпечна, 

якщо ти хочеш тільки величати-
ся і придушувати своїх ворогів, 
а не намагатися сумлінно вико-
нувати свої обов’язки.

— Я не дам тобі п’ятого ка-
меня,— сказав цар. — Але да-
рую тобі мою довіру і любов. 
Залишайся завжди при мені; я 
знайшов друга, якого шукав.

Наступного дня четверо 
підлесників прийшли в палац 
прикро вражені і заявили царю, 
що він був обманутий тим 
ювеліром, який продав йому 
діаманти, тому що вони вияви-
лися фальшивими.

Але цар посміхнувся і ска-
зав:

— Тільки не думайте, що я 
цього не знав. Ваші вихваляння 
були фальшиві, за це ви одер-
жали і діаманти фальшиві. Я 
заплатив вам тією ж монетою. 
Отож, у вас немає ніякої підста-
ви скаржитись.

(З книги
«Таємниця твоєї душі»)

Впиши в пелюст-
ки квітки характер-
ні риси мудрості, 
скориставшись По-
сланням апостола 
Якова.

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

МУДРИЙ ПРАВИТЕЛЬ

ВИБІР Усіх, хто учить, — не злічити, —
Таких ще стріну, чи знайду.

Ісус — найперший мій Учитель, —
До Нього з радістю іду.
Його наука варта того,

Аби учитися по ній.
Вона про те, як бути з Богом

Тобі й мені, тобі й мені.
Як жити в мирі і в любові,
Плекати зерна доброти,

Зростати в мудрості Христовій,
Свій шлях до істини знайти.

Сергій Рачинець

Мій Учитель

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

ВІТАЮ ВАС, МОЇ ЛЮБІ ДІТИ!

Квітка-семицвітка



Газета друкується на добровільні пожертви  і розповсюджується безкоштовно
Пожертви на газету надсилайте: «Християнська місія «Голос  надії»
р/р № 26003055430080
в Приватбанку м. Луцька
МФО №303440, код 13359754
або на адресу місiї поштовим переказом з помiткою: «На газету»
Редакцiя не завжди  подiляє думки  авторiв матерiалiв, що друкуються
Надiсланi матерiали  не рецензуються i назад не повертаються
При  передруку матерiалiв посилання на газету
«ГОЛОС НАДIЇ» обов’язкове

Засновники: мiсiя «ГОЛОС НАДIЇ»,
обласна Пресвiтерська рада церков ХВЄП Волині.

Тираж: 10000 примiрникiв
Реєстрацiйний номер: ВЛ 030 від 10 березня 1994 р.

Редактор: Юрiй ТРОЦЬ
Адреса: вул. Воронiхiна, 14а, м. Луцьк, Україна, 43020

Телефон: 0332-78-80-82; 0332-25-44-06 / Факс: 0332-78-97-98
E-mail: golosnadiyi@gmail.com 

Skype: golos_nadiyi
www.voice.org.ua

Віддруковано: видавництво «А-Прінт»,  м.Тернопіль, тел.(0352)-52-27-37,  http://a-print.com.ua
Замовлення № 1470

Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №6 (червень) 20158

Ісус провів сорок днів і 
сорок ночей у пості й сильно 
зголоднів. І раптом — така 
увагу й турбота з боку дия-
вола. «Скажи, щоб це каміння 
стало хлібами». Що поганого 
було в цій пропозиції? Він не 
радив вкрасти хліба, щоб пої-
сти. Він радив лише зробити 
те, що Христос міг зробити. 
Та все ж це було диявольсь-
кою спокусою. Придивіться 
— і ви побачите, що метою 
цієї спокуси було не лише 
підштовхнути Христа до пе-
редчасного виходу з посту 

чи використання чудотворної 
сили для власного блага. Все 
було набагато серйозніше. 
Відповідь Ісуса показує нам 
те, що крилося в цій спокусі, 
що Він побачив в улесливих і, 
здавалося б,  невинних сло-
ва спокусника. Ось вона: «Не 
хлібом самим буде жити лю-
дина, але кожним словом, що 
походить із уст Божих».

Христос не заперечує 
того, що голодний. І, напевно, 
невдовзі знайшов, де поїсти. 
Але Він не дозволяє дияволу 
зробити матеріальний визна-

чальним у своєму житті. Не 
лише хлібом повинна жити 
людина, а й кожним словом, 
що походить із Божих уст. 
«Життя людини не залежить 
від достатку її маєтку».

Очевидно, диявол нама-
гався переконати Христа в ін-
шому. Спокусник діє в тому ж 
дусі, приступаючи сьогодні до 
нас. Усе виглядає так невин-
но, навіть правильно — «ну, 
не помирати ж тобі в пустелі, 
потурбуйся про себе!» Ці спо-
куси часто виглядають дуже 
гуманними щодо нас самих. У 
них — лише турбота і любов. 
Та це лише так видається. На-
справді, це спокуса диявола. 
І мета спокусника не малень-
кий проступок кожного з нас 
чи церкви в цілому. Він так 
само, як і у випадку з Хри-
стом, має на меті перешкоди-
ти нашій місії, зробивши ма-
теріальний світ визначальним 
у нашому житті.

Хочу запитати у вас: чи не 
досягнув він своєї мети у ва-
шому житті?

Хай же нашою відповід-
дю на подібну спокусу будуть 
слова Христа: «Відійди від 
мене, сатано! Тому що ти ду-
маєш не про те, що Боже, а 
про те, що людське».

Павло Федорук

1.Божа кара за часів Ноя. 2.Ним посипали голову. 4.Ковчег 
зроблений з дерева … 5.П’ятий з римських проконсулів в Юдеї. 
9.Син Давида народжений в Єрусалимі. 11.Місто збудоване 
Рехавамом. 12.Син Аарона. 13.Потік проти Йордану, де Іллю 
годував крук. 16.Ввійшов в обітовану землю. 17.Отруйна рос-
лина, символ гіркоти. 21.Захопив Вавилон після смерті Валта-
сара. 22.Четвертий син Овед-Едома.

КРОСВОРД

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №5/2015
По горизонталі: 3.Шістсот. 6.Лікоть. 7.Адмата. 11.Ісава. 

12.Раї. 13.Слава. 16.Наум. 17.Їтро. 21.Авана. 22.Пуа. 23.Тра-
ва. 26.Троада. 27.Осанна. 28.Йохевед.

По вертикалі: 1.Лістра. 2.Йордан. 4.Сілоам. 5.Степан. 
8.Брат. 9.Дізагав. 10.Нахарай. 14.Хур. 15.Сто. 18.Тамара. 
19.Рута. 20.Талант. 24.Гедеон. 25.Состен.

ЧИ НАСПРАВДІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
НЕ ЗАЛЕЖИТЬ

ВІД ДОСТАТКУ ЇЇ МАЄТКУ?

3.Скільки днів і ночей був дощ за часів Ноя? 6.Син Яко-
ва. 7.Книга з П’ятикнижжя. 8.Одне зі слів, написаних на стіні 
Валтасару. 10.Батько Рахілі. 14.Область, в якій тетрархом 
був Пилип, брат Ірода.  15.Диякон Єрусалимської церкви. 
18.Вона завалила 18 чоловік у Сілоамі. 19.Син Давида. 
20.Сітка для лову риби. 21.Місце, де хрестив Іван Хрести-
тель. 23.Місто, біля якого була криниця Якова.

«Потому Ісус був поведений Духом у пустелю, щоб 
диявол Його спокушав. І постив Він сорок день і сорок 

ночей, а вкінці зголоднів. І ось приступив до Нього
спокусник і сказав: «Коли Ти Син Божий,

скажи, щоб каміння це стало хлібами!» (Мт.4:1-3) 


