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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

БУТИ МІСІОНЕРОМ —
ЦЕ ПОКЛИКАННЯ
Хочу сказати, що я ніко-
ли не пошкодував про 
те, що обрав саме такий 
шлях у житті...

Під таким гаслом пройшов V 
З’їзд волинської молоді церкви 
ХВЄ, який цього року припав на 
6-8 серпня. Незмінний жовто-бі-
лий намет на березі Стиру в селі 
Рованці, що вже став своєрідним 
символом з’їзду, знову запросив 
послухати християнські семінари, 
проповіді, пісні, а також розділити 
дружнє спілкування та з’єднатися 
у спільній молитві до Господа.

Відкриваючи форум, голова 
оргкомітету Ігор Панфілов зазна-
чив: «Це нормально — змінюва-
тися. Тільки Бог незмінний, бо 
досконалий. Не потрібно боятися 
визнавати, що наші погляди змі-
нилися, бо ж ми ростемо! …Лю-
дина ненадійна, тому що змінна. 
Тому — наша надія на Господа, 
Який вчора, сьогодні й навіки Той 
Самий!»

З’їзд відвідали заступник 
старшого єпископа ЦХВЄУ Ми-
кола Синюк, старший пресвітер 
ЦХВЄ Волині Михайло Близнюк, 
його заступник Василь Паламар-
чук, скарбник волинського об’єд-
нання Микола Лотоцький, єпи-
скоп Степан Веремчук (Луцьк), 
єпископ Павло Федорук (Крим), 
пастори Микола Вакуліч (Горохів), 
Євген Мельничук (Луцьк), Іван Бі-
лик (Нижньогородська обл.), Ігор 
Скоць (Луцьк), Петро Іванов та 

Василь Лаботський (гості зі США) 
та інші.

Заключну проповідь на від-
критті конгресу виголосив Михай-
ло Близнюк. На прикладі правед-
ників, які, згідно з Посланням до 
євреїв, «повмирали за вірою, не 
одержавши обітниць», єпископ 
мотивував молодих людей пізна-
вати Божу волю й жити вірою. «Ці 
люди йшли за вірою. Віра — по-
переду, а вони — за нею. Чи знає-
мо ми сьогодні, за ким йдемо? — 
запитував служитель. — Ці люди 
йшли за Божими обітницями. 
Чи знаємо ми, що пообіцяв Ісус 
Христос? Людина, яка знає Божі 
обітниці, ні на що їх не проміняє!.. 
Не бути б нам у стані байдужості, 
людьми, яких не цікавить ні Божий 
дотик, ні Божий голос!»

Основним спікером з’їзду став 
Михайло Мокієнко (молодший). 
Він вів семінари «Місія в історії 
церкви» і «Історія П’ятидесятни-
цтва» у першій половині другого 
та третього дня.

Цитати із семінарів:  «Перший 
акт місії — Бог посилає на землю 
Свого Сина, другий акт — Отець 
посилає на землю Святого Духа, 
третій акт — Господь посилає 
Церкву», «Вільям Сеймур казав: 
кількість хрещених Духом Свя-
тим і кількість місіонерів має бути 

однакова!», «Місіонерство — не 
одне із служінь Церкви, а фун-
даментальна причина її існуван-
ня. Місія — ДНК Церкви», «Наша 
сила не в кількості, наша сила — в 
єдності!», «Глибина наших пере-
конань визначає нашу спромож-
ність явити Христа цьому світові», 
«Люди приходять до нашої спіль-
ноти пропорційно до близькості 
наших стосунків, до того, скільки 
любові між нами», «На місіонерсь-
ку спроможність сильно впливає 
рівень есхатологічного очікування 
Церкви», «Повнота Божого благо-
словення приходить на повноту 
вірності в повноті випробувань», 
«Сходження Святого Духа готує 
церкву до гонінь і мучеництва», 
«Найчастіше гоніння приходять з 
таких причин: 1) релігійна (воро-
жнеча, заздрість з боку панівної 
релігії); 2) політична (коли хри-
стияни переходять дорогу інте-
ресам правителя); 3) соціальна 
(наприклад, позиція християн 
проти рабства); 4) економіч-
на (згадайте ситуацію в Ефесі, 
коли проповідь Павла поставила 
під загрозу прибутки місцевих 
ювелірів)»,  «Сьогодні — мучени-
цтво не завершилося, євангелі-
зації не завершилися, тому і П’я-
тидесятниця не завершилася!», 
«Сьогодні ми такі, які ми є, бо 

стоїмо на плечах наших поперед-
ників!», «П’ятидесятництво в ХХ 
ст. не виникло, а відродилося», 
«Говоріння іншими мовами може 
бути результатом богословського 
рішення, а може бути реакцією на 
спонтанний духовний прояв», «Дві 
речі, які викликають пробудження: 
1) дія Святого Духа; 2) твоя готов-
ність страждати».

Музичне служіння впродовж 
з’їзду вели молодіжні хори з Го-
рохова, Цуманя, Лища, Каме-
ня-Каширського, Нововолинська, 
духові оркестри з Торчина та Го-
рохова, співали гурти «Єдність», 
«Левит» та інші.

Заключну проповідь на за-
критті з’їзду виголосив єпископ 
Микола Синюк. Служитель гово-
рив про важливість правильного 
вибору в житті, про орієнтири, 
якими варто скористатися в мо-
лодості. «Ми живемо в мінливому 

світі, — зазначив він. — І можна 
заблукати, якщо взяти за влас-
ний орієнтир щось непостійне. 
Є — Незмінний, Орієнтир, Маяк, 
Основа — Господь наш Ісус Хри-
стос! …Він прийшов на землю, 
змінивши Свій статус (але не 
суть), ставши людиною зара-
ди нас, для того, щоб ми могли 
змінитися в Його образ. А для 
цього «виходьмо до Нього поза 
табір…» (Євр.13:13). Ми сьогодні 
отаборилися нашими зв’язками, 
знайомствами… Виходьмо за та-
бір до Ісуса, понесімо Його сло-
во, Його істину, а коли потрібно, 
то й ганьбу!»

У кінці майже кожного зібран-
ня з’їзду лунали заклики до по-
каяння, до духовного зросту, до 
активності в служінні, на які від-
гукнулося багато молодих людей.

Дмитро ДОВБУШ

З настанням літа в ба-
гатьох молодих людей з’яв-
ляється можливість відпочи-
ти від робочих буднів або ж 
плідно попрацювати на ниві 
Божій. Християнська мо-
лодь, яка присвятила себе 
на служіння Богові, зазви-
чай вибирає друге. Для щи-
рих християн просто немає 
альтернативи. Людина, яка 
пережила радість спасіння 
через віру в Ісуса Христа, не 
може не ділитися цією раді-

стю з іншими людьми.
Що ж під час літньої пори 

обирає християнська мо-
лодь: відпочинок, прибут-
ковий заробіток чи працю 
на ниві Божій? Я мала змогу 
поспілкуватися з молодими 
сестрами та братами, які 
цього літа плідно попрацю-
вали з проповіддю Євангелії 
серед діток у селах Волин-
ської області та за її межа-
ми. Тепер проведення літніх 
християнських майданчиків 

для дітей – ефективний 
метод євангелізації, який 
з кожним роком набуває 
все більшої масштабності 
та позитивного впливу на 
суспільство. Християнська 
молодь Церкви Христа-Спа-
сителя м. Луцька поділила-
ся враженнями від прове-
дення літніх християнських 
майданчиків для дітей.

«ХОЧУ БУТИ БОЖОЮ 
ЛЮДИНОЮ…»

МОЛИТИСЯ
НЕ МОЖНА 
ПРАЦЮВАТИ

стор.2 стор.3 стор.4

Розповідаючи людям про 
Бога, про надію, яку Він 
дає, я відчуваю радість. 
Так приємно бути кори-
сною Богові.

Перш аніж молиться 
за робітників – навчи-
ся співчувати людям

Продовження на стор.5

табір

ХРИСТИЯНСЬКА МОЛОДЬ З ПРОПОВІДДЮ ЄВАНГЕЛІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ

ІСУС ХРИСТОС УЧОРА, І СЬОГОДНІ, 
І НАВІКИ ТОЙ САМИЙ!
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БУТИ МІСІОНЕРОМ —
ЦЕ НЕ ПРОСТО ПРОФЕСІЯ, ЦЕ ПОКЛИКАННЯ

— Чим ви керувалися, 
коли залишали завод, щоб 
розпочати роботу в місії? І 
ким ви себе уявляли через 
25 років?

— Початок моєї роботи в 
місії тісно пов’язаний з бу-
дівництвом дому молитви в 
Луцьку, на вулиці Вороніхіна. 
Коли виникла потреба почати 
це будівництво, підшукувалися 
різні місця, але в той час ще 
панувала атеїстична ідеологія, 
і нам не хотіли виділяти місця 
для будівництва. Тоді п’ятнад-
цятеро братів, серед яких був 
і я, поїхали в ЦК партії. Нас 
прийняв перший заступник ге-
нерального секретаря, і місце 
було виділене. І коли постало 
питання власне будівництва, 
хтось мусив бути відповідаль-
ним за це. Пропонували де-
яким братам, але в них щось 
не складалося. Я ж на той час 
не мав діла з будівництвом, 
бо працював з металом. Але 
в серці моєму була якась рев-
ність до цієї справи, і я сказав 
Степану Васильовичу Верем-
чуку, що спробую взятися за 
неї. Він подивився на мене з 
підозрою, бо я був тоді моло-
дим і недосвідченим.

Але це рішення не було 
спонтанним. Я перед тим ска-
зав Богові: «Господи, якщо я 
візьму всі ці проекти та крес-

лення будівельні, а не технічні, 
до яких я звик, і вони будуть 
мені зрозумілими, то візьмуся 
за цю справу. Мені вдалося 
розібратися в тих кресленнях. 
Також і брати погодилися й 
призначили мене відповідаль-
ним за будівництво. Почали 
будувати в травні, а вже через 
три місяці ми зробили перше 
богослужіння в підвалі. Для 
такого приміщення це були 
колосальні темпи. Щодня на 
будівництві працювало від 100 
до 200 людей. Працювали й 
до основної роботи, і після неї. 
Тут була кухня, де можна було 
поїсти. Люди трудилися са-
мовіддано й жертовно.

І коли вже цей дім був збу-
дований, наші брати Віктор 
Наумчик і Ярослав Миронюк 
відвідали конференцію місії 
«Світло на Сході» в Рівному. 
Там вони загорілися ідеєю 
створити в Луцьку таку органі-
зацію, основною метою якої 
буде проповідь Євангелії. Спо-
чатку ми навіть і не називали 
її місією, бо й добре не знали, 
що це таке. І коли ця справа 
почала розвиватися — і зреш-
тою була зареєстрована місія 
«Голос надії», Микола Петро-
вич Синюк, який був обраний 
її директором, запропонував 
мені стати його заступником. І 
я погодився.

Тоді я не дуже думав про 
те, ким я буду в майбутньому. 
Не уявляв цього зовсім. Але 
завжди в житті намагаюся до-
ручену мені справу виконува-
ти максимально, наскільки це 
можливо, добре. Я бачив пе-
ред собою певне коло обов’яз-
ків, і взявся виконувати їх, щоб 
діло Боже росло. 

— Місіонери покликані 
служити людям, які не зна-
ють Бога. Ви служите місіо-
нерам. Розкажіть, у чому 
полягає ваше служіння і яку 
відповідальність воно на 
вас накладає?

— Усі наші місіонери, особ-
ливо перші місіонери, які їхали 
в різні місця праці, — це молоді 
люди, які не мали досвіду, не 
мали фінансової стабільності. 

Вони їхали  за покликом серця, 
а ми ж намагалися створюва-
ти якусь матеріально-технічну 
базу для початку їхньої пра-
ці. Намагалися допомогти їм 
придбати транспорт, шукали 
тих людей, які хотіли б підтри-
мувати місіонерську працю, 
тому що місія й дотепер іс-
нує лише на пожертви людей, 
яким не байдужа ця справа.

Ми докладаємо всі старан-
ня, щоб підбадьорити, заохо-
тити. Також в міру можливості 
стараємося відвідувати місіо-
нерів, щоб побачити їхній поб-
ут і допомогти чим можемо. 

— Ви працюєте також у 
напрямку підбору кадрів. 
Чим ви керуєтеся в цьому? 
Якими рисами має володіти 
людина, яка хоче стати 
місіонером?

—  Я вважаю, що над підбо-
ром кадрів працює передусім 
Господь. Протягом життя та 
служіння я зауважив, що в 
Бога для кожної праці є свої 
люди. Комусь краще вдаєть-
ся проповідувати, комусь за-
йматися милосердям, комусь 
відповідати за організаційні 
питання.

Бути місіонером — це не 
просто професія, це покликан-
ня. Не можна донести людині 
віру в Бога, якщо не віриш сам. 
Тому я більш, ніж впевнений, 
що місіонери, які ефективно 
працюють, які пішли працю-
вати, залишивши рідних, за-
лишивши певний достаток, 
залишивши великі церкви, 
— керувалися бажанням, яке 
більше залежало від Господа, 
аніж від нас. А ми просто, як 
свого часу Ор і Аарон, підтри-
муємо руки мужів Божих, щоб 
перемога була за Божим наро-
дом.

— Чи сприяла робота в 
місії вашому особистому 
становленню? Чи ви фор-
мувалися, чи зростали ду-
ховно під час праці в місії?

— Звичайно, що для осо-
бистого становлення та особи-
стого зростання будь-яка пра-
ця приносить користь. Коли 
ти виїжджаєш на місіонерські 
точки і бачиш запал місіонерів, 
коли ти бачиш сльози людей, 
які пришли до Бога і віддали 
Йому своє життя, то ти під-
бадьорюєшся, відчуваєш, що 
твоя праця не марна, що ти 
щось можеш зробити кори-
сного в житті. І в час такого 
спілкування, в час молитов та 
духовного єднання відчуваєш, 
що й сам зростаєш духовно.

— Що було найважчим у 
вашій праці? І навпаки, що 
вас найбільше окрилює?

— Пригадую, коли ми впер-
ше приїхали в місто Конотоп 
і почали євангелізувати там. 
На першому служінні зал, що 
мав 700 місць, був ущент за-
повнений людьми. Та згодом у 
тій кімнаті, яку ми орендували 
для проведення служінь, зали-
шився лише один чоловік. Тоді 
прийшло якесь вагання: «Як же 

буде далі? Чи варто було вза-
галі тут щось починати?» Але 
в Бога на все були свої плани. 
Церква стала зростати, люди 
стали каятися.

Звичайно, були різні пи-
тання в процесі праці, які за-
смучували мене. Це певні не-
порозуміння між місіонерами. 
Це випадки, коли місіонери 
впадали в гріх. Я зауважив таку 
закономірність, і про це не раз 
зауважував: там, де почалася 
добре робота, треба особли-
во пильнувати. Бо там диявол 
обов’язково спровокує якісь 
проблемні моменти.

За час праці ми зріднили-
ся, стали як одна сім’я. І тому 
успіхи на будь-якій місіонерсь-
кій точці тішать нас, і невдачі 
будь-якого місіонера, його біль 
чи хвилювання стають наши-
ми.

— 25 років — це вже 
період, пройшовши який, 
можна говорити про якісь 
певні досягнення, успіхи. Як 
ви гадаєте, у яких питаннях 
місія досягла певного успі-
ху?

— Найперше, ми вдячні Бо-
гові,  що Він допоміг пройти 
нам цей відрізок часу. Успіх у 
цій справі передусім залежить 
від Господа. А з нашого боку 
потрібне смирення.

Чи досягли ми чогось? На-
певно, що так, якщо на даний 
час у місії працює понад 400 
місіонерів. Чи мали якісь не-
вдачі? Напевно, що мали. Це 
життя.

— А які невдачі є особли-
во помітними? Над чим по-
трібно більш зосереджено 
працювати?

— Я вважаю, що треба 
більше уваги приділяти осо-
бистому євангелізму. Масові 
євангелізації були дуже ак-
туальними на початку 1990-х 
років. У той час приходило 
більше людей, і можна було 
відкрити більше церков.

На даний час більше пра-
цювати потрібно з кадрами, 
більше відвідувати місіонерські 
точки.

— А чи є в роботі місіо-
нерів такі методи, які вже 
не є актуальними? На що 
місіонерам потрібно звер-
нути увагу, щоб їхня праця 
відповідала запитам сучас-
ного суспільства?

— Я вважаю, що тепер 
найбільш ефективна особиста 
праця з людьми через близь-
ке спілкування, через невеликі 
групи, де всі можуть поділити-
ся своїми проблемами, поста-
вити свої запитання. Дуже ак-
туальне благодійництво, тому 
що довкола нас багато людей, 
які мають потреби і чекають 
нашої уваги до них. 

— Що ви могли б сказати 
тим людям, які жертвують 
для місіонерів, і тим, які б 
могли жертвувати, щоб за-
охотити підтримувати місіо-
нерів?

— Я думаю, що той, хто 
розуміє велике доручення Ісу-
са: «Йдіть по цілому світові 
та проповідуйте Євангелію», 
що для того, щоб проповіду-
вати Євангелію, хтось мусить 
бути посланим і піти у світ, 
несучи вістку спасіння. А для 
цього, звичайно ж, потрібні 
матеріальні ресурси. Кожно-
го з нас Бог наділив певними 
талантами. Хтось має нахил до 
бізнесу чи якоїсь іншої праці, 
яка дає йому хороші прибутки. 
І якщо така людина зрозуміла 
суть Великого доручення Хри-
ста, воно обов’язково вклю-
читься в справу підтримки тих 
людей,  які готові нести цю 
Євангелію.

— Якою ви бачите місію 
«Голос надії» через 25 
років? 

— Я навіть не можу собі цьо-
го уявити. Якщо продовжиться 
життя, то  я переконаний, що 
будуть люди, які проповідува-
тимуть Слово Боже тим, хто не 
знає Христа, Бог буде спасати 
людей. Не знаю, чи то буде 
місія «Голос надії» чи ні, але я 
знаю, що в Бога є план: якщо 
продовжиться життя на землі, 
буде звучати Вістка спасіння 
аж до краю землі. І будуть нові 
місіонери, нові спасенні душі, 
нові керівники. 

— Якби ви мали мож-
ливість звернутися до себе 
на 25 років молодшого, то 
що б ви собі сказали, що б 
порадили?

— Хочу сказати, що я ніко-
ли не пошкодував про те, що 
обрав саме такий шлях у жит-
ті, прийшовши працювати в 
місію. Тоді я любив працювати 
з металом, тривалий час пра-
цював на заводі. Потім мені 
пропонували почати свій біз-
нес, і для цього були всі мож-
ливості. Але Бог мене покли-
кав до служіння і, зваживши 
всі можливості, я вирішив, що 
ця справа для мене найваж-
ливіша. І зрештою, ніхто не 
був вдома голодним, усі були 
одягнені, я маю дім. І вдячний 
Богові за весь свій життєвий 
шлях, який пройшов за ці роки.

— Що б ви хотіли поба-
жати людям, які небайдужі 
до місіонерської праці, мо-
ляться про це та жертвують 
для цього?

— Ми щиро вдячні таким 
людям. Звичайно, у людей 
часто більше уваги зосеред-
жено на керівниках місії, на 
самих місіонерах, але я знаю, 
що  в Бога не забута жодна 
пожертва, жодна гривня, жо-
ден купон, жоден долар, жод-
на сльоза, жодна молитва. Це 
наша спільна праця. Тому ми 
щиро вдячні всім нашим жерт-
водавцям та молитовникам, які 
підтримують  нас, докладаючи 
максимум зусиль для участі у 
Божій справі.

Розмовляли
Дмитро ДОВБУШ та 

Ольга МІЦЕВСЬКА

25 років місії. інтерв`ю

09 серпня  в церкві м. Горохів відбулося рукопокла-
дення  на пресвітерське служіння Вакуліча Миколи Про-
коповича.  Молитву благословення звершили єпископ Во-
линського об’єднання церков  ХВЄ Близнюк М. І., заступник 
єпископа Лотоцький  М. Й..

09 серпня  в церкві с. Боратин Луцького району відбу-
лося рукопокладення  на пресвітерське служіння Лащука 
Віктора Петровича, та на  дияконське —  Мельника  Вік-
тора Тимофійовича і Фарини Андрія Леонтійовича. Ру-
копокладення звершили єпископ Веремчук С. В., заступник 
єпископа Мельник П. Т.. 

23 серпня  в церкві с. Холонів Горохівського району 
відбулося відкриття Дому молитви, на якому були присутні 
брати та сестри і служителі з багатьох церков Горохівського 
району.  Служіння посвяти звершили єпископ Близнюк М. 
І., заступник єпископа Лотоцький  М.  Й..

30 серпня  в церкві с. Черемошне Ковельського рай-
ону відбулося рукопокладення  на пресвітерське служіння 
Романюка Петра Федоровича. Молитву благословення 
звершили заступники єпископа Паламарчук В. І., Анчук С. 
П. та пресвітер Мороз С. Г.

новини церков хвє волині

Євген Тихонович 
Мельничук

заступник директора 
місії «Голос надії»
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Поряд із моїм будинком є 
невелика ділянка землі, яку ми 
використовуємо частково як 
квітник, частково як садок. Ну, 
садком це назвати важко, так, 
шматочок п’ять на п’ять. Торік 
я вирішив у тому садку навести 
порядок. Правда, наводив його 
дещо незвичним способом — 
взяв бензопилу й просто спиляв 
декілька дерев. Ні, не старих чи 
сухих — це були гарні, молоденькі 
черешня, абрикос, персик… Дру-
жина мені потім ще довго доріка-
ла за це. Та й самому було шкода 
дерев: я разом з дітьми декілька 
років тому їх садив… Але іншого 
виходу в мене не було.

Річ у тім, що на дуже обме-
женій ділянці росло в декілька 
разів більше дерев, аніж потріб-
но. Звичайно, моя вина в цьому 
була — я планував пересадити 
молоді деревця, але вчасно цього 
не зробив, вони виросли і, як ка-
жуть, «збуяли». Через брак місця 
та сонця вони потяглися вгору, 
погано розвивалися, погано пло-
доносили. От і довелося вирішу-
вати справу таким жорстоким 
способом: частину зрізати, части-
ну молодших пересадити, щоб ті, 
що залишилися, мали можливість 
рости в належних умовах.

Цей випадок згадався мені 
коли я під час нещодавньої поїзд-
ки відвідав місіонерські церкви 
Чернігівщини. У Ніжині зібра-
лися місіонери, які працюють 
в області, для короткої зустрічі 
з заступником директора місії 
Віталієм Онищуком. Розповідали 
про свою працю, ділилися здоб-

утками та невдачами, а оскільки 
серед них були нові працівники, 
то для знайомства розповідали й 
про себе.

І от коли вони відрекомендо-
вувалися, я звернув увагу на одну 
особливість: серед присутніх, а 
це переважно сімейні пари, було 
багато таких, де або чоловік, або 
дружина, а то й обоє — із Рівнен-
ської області. Області, де найбіль-
ша кількість євангельських церков 
і, відповідно, віруючих. Де в неве-
ликому селі будуються величезні 
доми молитви, які наповненні 
сотнями християн. Де іноді по-
ловина населення села — прихо-
жани протестантських громад. Чи 
це добре? Звичайно! Навіть дуже 
добре! Але на цьому фоні не над-
то привабливо виглядають мало-

чисельні церкви в інших областях, 
зокрема на згаданій Чернігівщині. 
Десь густо, а десь пусто. Іноді, бу-
ваючи в деяких великих церквах, 
радієш, що така велика кількість 
людей служить Богу й приходить 
у храм поклонитися Йому. Але, з 
другого боку, чи це не надто густо 
для одного населеного пункту, чи 
є там можливість повноцінного 
духовного росту та використання 
своїх здібностей? Чи не буває так, 
як у моєму садку, який потрібно 
проріджувати?

Дяка Богові за молоді душі, 
які розуміють ситуацію і, залиша-
ючи рідні, багатолюдні, духовно 
благословенні церкви, їдуть на 
голі поля місіонерства. Поля, які 
продуваються вітрами безбожжя 
та байдужості, іноді ворожнечі 

та одинокості. Нерідко, спілкую-
чись із місіонерами, можна по-
чути думку, що одним із важких 
випробувань стають моменти 
одинокості та браку спілкування 
з одновірцями. Так, у звично-
му родинному колі багатолюд-
ної церкви затишніше, але це і 
є та ціна, яку місіонер платить, 
служачи далеко від дому і вро-
стаючи корінням в чужу землю. 
Рівненщина, Волинь, Львівщина, 
Тернопільщина — області, багаті 
євангельськими віруючими, ста-
ли благословенним розсадником 
місіонерства для Східних обла-
стей України, Росії, Середньої 
Азії. І ще більш благословенними 
стануть ті церкви, які, «розрід-
жуючи» свої ряди, віддають на 
місійну працю найкращих своїх 

працівників.
Я час від часу буваю на служін-

ні в унікальній церкві Нововолин-
ська. Унікальній тому, що в кінці 
1980-х вона налічувала близько 
тисячі членів. З них близько… 
тисячі емігрували за кордон. А 
нині три п’ятидесятницькі церкви 
цього міста налічують кілька тисяч 
віруючих. І зусиллями цих громад 
у навколишніх селах створено 
близько півтора десятка нових 
церков. У чому ж секрет? 

Одним із секретів є садівни-
чий метод «пересаджування». 
Нововолинці одними з перших 
поїхали на місіонерську працю в 
Росію, Татарстан, Карелію. Емі-
гранти жертовно допомагають 
фінансово. Місцеві віруючі актив-
но працюють у справі благовістя 
як у своєму місті, так і по селах. 
Вони не сидять у чотирьох стінах 
молитовного дому. І яскравим, 
символічним моментом для мене 
є їхні вечірні богослужіння. Так ви-
ходить, що я здебільшого буваю 
там в неділю ввечері. І часто стар-
ші брати, звертаючись до мене, і 
радіють, і одночасно вибачають-
ся: «От добре, що ти приїхав, 
будеш проповідувати, бо нікого з 
проповідників сьогодні немає». У 
тисячній церкві немає проповід-
ників? Так, немає, бо вони якраз 
роз’їхалися по навколишніх се-
лах, туди, де їхня присутність най-
більш потрібна. 

Недаремно біблійна істина 
каже: «Хто щедро сіє, той буде 
щедро жати».

Юрій ВАВРИНЮК

Я народилася в одному 
із мальовничих куточків Во-
лині, неподалік Луцька, у зви-
чайній неєвангельській сім’ї. 
Якось на Різдво в наше село 
приїхали віруючі, співали. 
Маму вразили їхні простота 
й щирість.  Вони приїжджали 
до нас, проводили в нашій хаті 
зібрання, запросили в єван-
гельську церкву. Ми стали 
їздити на служіння в Церкву 
Христа-Спасителя в м. Луць-
ку. Там мама й бабуся покая-
лися, а потім прийняли водне 
хрещення. Я та моя старша 
сестра Надя були ще дітьми і 
з радістю їздили на ті служін-
ня. Також ходили на заняття 

недільної школи в церкві с. 
Маяки, до якої було ближче 
їхати. 

Коли підросли, то в нас з’я-
вилися інші інтереси. Сестра 
разом із невіруючими друзя-
ми стала ходити на дискоте-
ки. Мене туди не вабило, але 
я захопилася рок-музикою. 
Правда, недільних зібрань ми 
не покидали. Мама за нас мо-
лилася, але не примушувала 
до відвідування зібрань, да-
вала свободу вибору. І я дуже 
вдячна їй за це. 

У підлітковому віці я мала 
дуже багато переживань. Зі 
своїми невіруючими друзями 
вдавалося щораз менше зна-
ходити спільну мову, а вірую-
чих у мене не було. З’явилися 
непорозуміння з батьками. Я 
відчувала порожнечу в серці, 
біль, самотність, шукала сенсу 
життя.  Десь глибоко в серці 
відчувала, що хочу бути вірую-
чою, і захоплювалася місіоне-
рами. Мене вражали їхня вір-
ність, жертовність, сміливість. 
Стала шукати Бога, хотілося 
дізнатися більше про Нього. 
Десь підсвідомо відчувала, що 
в Ньому є все те, що шукаю. 

У лютому 2010 року пока-
ялася моя сестра. Я на такий 

крок не наважилася, але якось 
сказала Богові: «Усе, я більше 
так не можу. Зроби щось. Змі-
ни моє життя». І Він став діяти. 
У травні 2010 року покаялася 
і я, через кілька тижнів отри-
мала хрещення Святим Ду-
хом. А на початку липня 2010 
року ми з сестрою прийня-
ли водне хрещення. Це були 
найпрекрасніші події в моєму 
житті. Бог став змінювати мій 
характер, моє серце. Я відчу-
вала Його любов, підтримку, 
присутність. Хоча робила ще 
багато помилок. У мене з’я-
вилося велике бажання слу-
жити Богові. Разом із сестрою 
ми стали проводити уроки 
недільної школи. 

Я мріяла здобути вищу 
освіту, добре вчилася в школі. 
Але через деякі обставини та 
власну неуважність не склала 
ЗНО. За порадою мами, щоб 
не втрачати рік, пішла вчити-
ся в професійне училище.  Це 
мене боляче вразило, хоча ро-
зуміла, що все в Божій волі.

У зв’язку з проблемами 
з невіруючим батьком у нас 
з’явилися сімейні труднощі. 
На деякий час ми були зму-
шені покинути дім. Я зали-
шила профучилище, але зго-

дом вступила в Рівненську 
духовну семінарію на музич-
ний факультет. Стала їздити 
в Польщу на роботу. Якось з 
молоддю я поїхала в м. Сколе, 
у Львівську область. Там знай-
омство з місіонерами спра-
вило на мене величезне вра-
ження. Я стала їздити туди на 
дитячі табори, спочатку на літ-
ні, а потім і на зимові. А то був 
важкий час як для мене, так 
і для нашої сім’ї. Але саме в 
той час Бог багато навчав нас і 
навчає далі. Учить смирятися, 
довірятися і любити. 

Тато після християнського 
реабілітаційного центру дуже 
змінився, хоча поки що не хо-
дить в церкву. Але наша сім’я 
вже живе разом, вдома.

Я завжди намагалася щось 
робити в церкві. Вела неділь-
ну школу, співала в групі, в 
хорі. Після дитячих таборів 
у Сколе ми стали проводити 
літні табори при церкві. Але, 
по правді, мені зажди було 
цього недостатньо. Хотілося 
чогось більшого. Якось на Во-
линському молодіжному з’їзді 
я почула про місіонерську 
школу «Голос надії». У моєму 
серці з’явилося велике бажан-
ня там навчатися, але потім я 

подумала, що для мене це не-
реально. Потім знову почула 
таку пропозицію, і я стала про 
це молитися. І ось, коли на 
Різдво я з молоддю та місіо-
нерами ходила по Сколе й ми 
співали і розповідали людям 
про Бога, у моєму серці виз-
ріло тверде рішення навча-
тися в місіонерській школі. Я 
вдячна Богові, що мама мене 
благословила на навчання, 
хоч це їй було нелегко, бо на-
родилася моя маленька се-
стричка і мамі потрібна була 
моя допомога. 

Спілкуючись із місіонера-
ми, служителями, розумію, 
що обираю нелегкий шлях, на 
якому чимало труднощів. Але, 
дивлячись на їхнє життя, бачу, 
що в таких обставинах по-о-
собливому переживається 
Божа присутність. Розповіда-
ючи людям про Бога, про 
надію, яку Він дає, я відчуваю 
радість. Так приємно бути ко-
рисною Богові. Дуже хочу бути 
там, де Він хоче мене бачити. 
Хочу «бути Божою людиною, 
на Божому місці, робити Боже 
діло й ходити Божими дорога-
ми». 

Юлія МОРОЗОВА

свідчення

ЩО СПІЛЬНОГО В САДІВНИЦТВА З МІСІОНЕРСТВОМ?

«ХОЧУ БУТИ БОЖОЮ ЛЮДИНОЮ…»

місіонерські подорожі
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«І бачив Господь, що ве-
лике розбещення людини на 
землі, і ввесь нахил думки сер-
ця її тільки зло повсякденно. І 
пожалкував був Господь, що 
людину створив на землі. І за-
смутився Він у серці Своїм. (1 
М. 6:5-6)

«А Він їм розповів оцю 
притчу, говорячи: Котрий з вас 
чоловік, мавши сотню овець і 
загубивши одну з них, не поки-
не в пустині тих дев’ятидесяти 
й дев’яти, та й не піде шукати 
загинулої, аж поки не знайде 
її? А знайшовши, кладе на ра-
мена свої та радіє. І, прийшов-
ши додому, скликає він друзів 

і сусідів, та й каже до них: 
«Радійте зо мною, бо знайшов 
я вівцю свою тую загублену». 
Говорю вам, що так само на 
небі радітимуть більш за одно-
го грішника, що кається, аніж 
за дев’ятдесятьох і дев’ятьох 
праведників, що не потребу-
ють покаяння!» (Лк. 15:3-7).

Господь сумує, коли люди 
грішать, коли люди роблять 
зло і не звертаються до Го-
спода. Нам не звично гово-
рити про таку рису Бога. Нам 
здається, що лише ми, люди, 
можемо сумувати. Але Писан-
ня свідчить, що й Бог сумує. 
Бог сумуй й каже: «Мені не 

люба смерть грішника». Йому 
засмучує те, що люди б’ють-
ся, воюють, кров проливають, 
гніваються один на одного, 
заздрять. Богу це боляче.

Ви коли-небудь замислю-
валися над тим, що болить не 
лише нам, а й Богові? І що не 
лише ми, а й Бог засмучуєть-
ся?

Та коли через вашу працю 
кається хоч один грішник — на 
небі радість! Господь не су-
мує, а радіє. Уявіть же, скільки 
радості принесли Богові пра-
цівники місії «Голос надії» ра-
зом! Як же Небесному батькові 
приємно, що є люди, які йдуть, 

попри труднощі та переживан-
ня. Їх лякають, їм погрожують, 
а вони продовжують свій шлях. 
Перед ними виникають різні 
перешкоди, але вони йдуть 
уперед, бажаючи принести 
радість батьківському серцю 
Бога. Це велике блаженство.

Бажаю Вам і надалі прино-
сити Богові радість. Коли ми 
когось  любимо, ми хочемо 
Його порадувати, чи не так? 
Коли хлопець любить дівчину, 
то приносить їй найкращі квіти. 
А от через 25 років вже можна 
цього й не дочекатися, бо його 
дружина вже не така прива-
блива, як була раніше. Хай же 

не буде так у нашому служінні.
Господь працює в Україні, 

в Росії, в Болгарії, в Польщі… 
Його слово не має ні часових, 
ні територіальних обмежень. 
Тож приносьмо Йому радість, 
приводячи людей до Його пре-
столу. Щоб на небесах частіше 
звучали ангельські хори, щоб 
тішився Бог і Його ангели.

Тому сміло несіть вістку 
Євангелії людям, щоб вони по-
чули, прийняли її та спаслися 
— і небеса сповнилися ангель-
ськими співами, і Батьківське 
серце защеміло від радості.

Михайло ПАНОЧКО 

Усе залежить від того, де ви 
поставите кому в заголовку цієї 
статті. Це і визначить ваші акценти 
в служінні. Хотілося б поміркува-
ти, що ж першочергове в нашому 
служінні: молитва чи дія? Чи мож-
на щось одне «компенсувати» ін-
шим? Чого більше було в Самого 
Ісуса: молитви чи все ж таки дії? 
Поміркуймо над текстами двох 
євангелістів — Матвія і Луки, вони 
говорять про те саме, але показу-
ють послання Христа з деякими 
відмітними деталями.

По-перше, Ісус ходив по всіх 
селах і містах. Він занурювався 
у справи людей, дивлячись на 
їхнє побутове життя, чуючи плач 
їхніх дітей на руках матерів, за-
уважуючи важку праця батьків 
на єврейських полях, бачачи, як 
колоситься пшениця, коли часто 
проходив повз засіяні лани. Він 
і Сам не раз зупинявся біля їхніх 
бідних будинків попити води і по-
грати з їхніми дітьми. Цей Учитель 
із Назарету був незвичайний, про 
Нього говорили багато... Так вчи-
телі Єрусалима не роблять, і так 
не говорять, як Цей...

Христос був не просто теоре-
тик, здатний красиво переконува-

ти або вказувати іншим, що їм ро-
бити. Ні. Він приходив до людей, 
Він був разом з ними, Він знав 
багатьох на ім’я. Серед цих про-
стих людей у Нього були особисті 
друзі, з якими Він довго розмов-
ляв, сидячи за столом у їхньому 
домі...

Молитва за робітників — це 
дуже важливий момент. Але, мож-
ливо, для початку потрібно само-
му піти й подивитися на жнива — і 
відповідь на молитву прийде сама 
по собі? Саме це робив Ісус, перш 
ніж сказав про молитву. Він по-
казував приклад. Молитва інколи 
стає для нас засобом виправда-
тися в тому, що ми нібито щось 
робимо, але важливо — піти й по-
дивитися. Походити, поїздити по 
містах і селах і особисто пережити 
труднощі разом із людьми...

Одного разу, коли народ Із-
раїлю прийшов до Чорного моря, 
Мойсей став довго й старанно 
молитися, але Бог сказав йому 
цікаві слова, які дещо висвітлять 
в нашому контексті:«І промовив 
Господь до Мойсея: Що ти до 
Мене кличеш? Говори до синів Із-
раїлевих, нехай рушають!» (Вихід 
14:15). Невже Бог проти того, щоб 
ми молилися? Ні, звичайно! Але є 
час молитви, а є час дій! І молитва 
не замінить дії, як і дія не замінить 
молитву! Христос ходив і дивився, 
Він брав участь у тому, що потім 
стверджував і передавав іншим. 
Уночі Він молився, але вдень Він 
РОБИВ

Іноді потрібно перестати довго 
й красиво молиться — а почати 
йти «по всіх містах і селах». Усі лю-
блять дивитися на роботу робіт-
ників, але як складно самому бути 
таким — тим робітником, який 
працює і молиться!

Друге, що робив Ісус, коли 
бачив людей: «Він зжалився над 
ними». Я одного разу поставив 
собі питання: «Чи жаль мені лю-
дей, яких я бачу?» Так, я можу 

багато їм розповідати, красиво 
співати, навіть одягнути так, як 
має бути, або нагодувати, але чи 
вмію я виражати жаль, коли бачу 
звичайну людину, яка живе без 
Бога? Чи переповнене моє сер-
це вогнем, щоб допомогти їй, чи 
я роблю це за давно завченим 
шаблоном, за сценарієм, за про-
грамою? Чи бачимо ми «юрби 
народу», які бачив Ісус і яким так 
потрібна допомога саме від мене, 
від церкви, від Бога? Чи ми вміє-
мо дуже добре бачити тільки свою 
сім’ю, свою церкву, свою машину, 
будинок, роботу?.. Чому ж Ісус 
змилосердився, зжалився над 
людьми? Матвій відкриває нам дві 
причини цього. Люди були змучені 
та розпорошені, як вівці без пасти-
ря.

Змучені люди. Грецьке сло-
во, яке в нашому перекладі зву-
чить як «змучені», можна ще пе-
рекласти як похмурі, виснажені, 
ослаблені. Хіба мало навколо нас 
людей розчарувалися у своєму 
житті? Чи вміємо ми бачити таких 
і жаліти? Зверху може бути блиск 
і посмішка, але всередині — скор-
бота й самотність... Люди, змучені 
осудливим голосом совісті, влас-
ними гріхами, хворобами, зіпсова-
ними стосунками, нездійсненими 
мріями й надіями, зруйновани-
ми сім’ями і ще тисячами інших 
причин, іншими муками. Христос 
кликав до Себе саме таких людей, 
змучених і обтяжених. У Нього є 
для них спокій і мир. Так невже ми 
будемо просто молитися, а не ве-
сти їх до Ісуса? Невже це все, що 
ми можемо зробити, — сидіти в 
теплому будинку й просити в Бога: 
«Пошли іншого, вишли робітників, 
але мене не чіпай»? Невже нам 
не шкода цих усіх людей, якім так 
катастрофічно потрібен Ісус? Біля 
нас є різні люди, але більшість із 
них — змучені. Бо без Бога…

Розпорошені люди. Це дру-
га категорія. Чи бачили ви овець, 
які відбилися від стада? Овець, які 
заплуталися в колючих чагарни-
ках, голодні, намоклі, самотні, й 
жалібно кричать? Пастир від них 

далеко, вони залишені на голод-
ну смерть або для пащі хижака. І 
знаєте, що? Є дуже багато людей 
схожих на цих овець! У них немає 
Пастиря, хоча, можливо, Він і був у 
них колись ... Вони знали Його го-
лос, йшли за Ним, але потім захо-
пилися, відійшли, відпали, заблу-
кали. Як не сумно це казати, але 
багато з них загинули, а для інших 
усе ще є надія, хоча вони далеко 
від Пастиря, розсіяні вівці... Одних 
тримають заплутані кущі сумнівів, 
інших —   кущі страху чи болю. Інші 
просто втратили надію вибратися і 
змирилися з цією долею, тихо че-
каючи свого кінця…

Цим людям потрібен хтось, хто 
зжалиться над ними...

Їм дуже потрібен той, хто не 
пройде повз них, а зупиниться і 
перев’яже їхні рани...

Їм не потрібна просто мо-
литва, їм потрібні робітники, що 
вміють щось РОБИТИ, які вміють 
зжалитися над тим, кому болить...

Де ці робітники? Де ті, хто вміє 
збирати розпорошених і поверта-
ти до Пастиря?

Ісус продовжує Свою промову 
і переходить до третього речен-
ня: «…благайте Господаря жни-
ва, щоб вислав робітників». Дуже 
багато жнива, але так мало робіт-
ників! Так, багато тих, хто розмов-
ляє, багато тих, хто співає, багато  
тих, хто радить, багато тих, хто 
викриває, багато тих, хто переш-
коджає, багато тих, хто навчить, 
як треба робити, але як же мало 
серед нас РОБІТНИКІВ, які вста-
нуть і мовчки будуть працювати, 
не дивлячись ні на що! Їх настільки 
мало, що ми повинні молитися, 
щоб вони з’явилися і до того ж з 
волі Отця, Господаря жнив. Не ми, 
а Він висилає їх на працю! Ми не 
можемо просто змусити когось 
робити таку роботу. Місіонер або 
робітник — це завжди резуль-
тат чиєїсь молитви! Хтось дуже 
довго благав Господаря жнив, 
щоб Він прислав до них у село, у 

місто, у район хоча б одного робіт-
ника... І Господар почув їх!

Як же важливо робити ось це 
третє — вміти молиться за робіт-
ників. Цікаво було б побачити, 
яке займає місце в процентному 
співвідношенні молитва церкви 
за таких людей. Є великий сумнів, 
що цей відсоток буде великим. 
Ми так часто говоримо про пра-
цю Божу, але так мало робимо чи 
просто молимося за робітників. 
Чому? Ми чекаємо, що це буде 
робити хтось інший? Нам це не 
важливо? Ми ліниві навіть моли-
тися? Це треба виправляти, адже 
слова Ісуса звернені й до нас: 
«Моліть Господаря!»

Цікаво, що, на відміну від 
Матвія, Лука додає ще дуже важ-
ливі деталі в цьому ж місці Писан-
ня. Зокрема, «Ідіть!», — каже Ісус 
учням. Ви подивилися на жнива, 
ви побачили людей, які відчай-
душно потребують любові й ро-
зумінні, ви помолилися за інших 
робітників, але тепер просто йдіть 
і робіть! Будьте виконавцями, 
будьте робітниками! Христос не 
залишає їх одних, Він запевняє, 
що це Він посилає їх. Парадокс, чи 
не так? «Ви моліться, щоб з’яви-
лися робітники, але ось і відповідь 
на ваші молитви, Я вас вже по-
силаю — ідіть!» Хтось сказав, що 
дуже небезпечно молитися, щоб 
Бог послав місіонерів, скажімо, 
в Африку або Ірак, бо Бог може 
сказати саме тому, хто молиться: 
«Ти  йди туди!» Але Він завжди 
поруч. До кінця віку Він поруч із 
кожним працівником, із кожним, 
кому не все одно, із кожним, хто 
вміє зжалитися над людьми... Такі 
особистості на особливому рахун-
ку в Бога, навіть якщо не помічені 
людьми. Їх чекають особливі вінці 
й нагороди, особливі долі й особ-
лива слава!

Моліться за робітників, але ра-
зом із цим йдіть і робіть!

Андрій ХОДОРЧУК

твоя місія

слово наставлення

Перш ніж молиться про 
робітників — походи й 

подивися на жнива

А тепер моліться за 
робітників...

«Ідіть. Я посилаю вас…»

МОЛИТИСЯ НЕ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ

СМІЛО НЕСІТЬ ВІСТКУ ЄВАНГЕЛІЇ

   «І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, та Євангелію Царства проповідуючи, і 
вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були 

вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він казав Своїм учням: Жниво справді 
велике, та робітників мало; тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво Своє Він робітників вислав»

(Мт.9:35-38).
«…тож благайте Господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво Своє.

Ідіть!..» (Лк.10:1-3).

Перш аніж молитися за 
робітників – навчися
співчувати людям
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Враження: Готуючись з 
командою до літніх християн-
ських майданчиків для дітей, 
неодноразово зустрічали на 
шляху ті перешкоди та ви-
пробування, яких навіть не 
очікували. Однак із закінчен-
ням кожного християнського 
майданчика ми бачили велику 
милість Бога. Ми розуміли, що 
маючи боротьбу та пережи-
вання в підготовці до цієї пра-
ці, в процесі її виконання нас 
супроводжуватимуть великі 
Божі благословення.

 Спогади: Складаючи 
програму для християнських 
майданчиків, ми молилися і 
просили в Бога, щоб Він по-
клав нам на серце ту тему, 
яку сьогодні треба найбільше 
вкладати діткам. За декілька 
років дитячого служіння було 
проведено багато різноманіт-
них програм, втілено цікавих 
ідей, а найголовніше — роз-
казано дітям про Спасителя 
Ісуса Христа. І коли цього року 
ми молилися про тему програ-
ми, то Бог дав нам, на нашу 
думку, просту, але дуже акту-
альну тему — тему миру. Наш 
дитячий майданчик називався 
«ПЛАНЕТА М», тобто планета 
миру. Головною істиною на-
шої програми було те, що коли 
людина має мир з Богом, то 
вона буде мати мир і з друзя-
ми, і з батьками. Ми навчали 
діток, що не потрібно шукати 
крайніх в сім’ї, між друзями, в 
школі, державі чи ще в комусь, 
а потрібно поглянути на себе, 
варто налаштувати своє серце 
так, щоб мати в першу чер-
гу мир з Богом. І ми дякуємо 
Богу за те, що коли в нас була, 
наприклад, тема мир з бать-
ками, то багато діток просили 
молитися за їхніх батьків, і на 
наступний день, вирішувались 
проблеми у їхніх сім’ях. Дуже 
дякуємо Богу, що Він дав нам 
таку цікаву ідею, бо ця програ-
ма була для нас великим бла-
гословенням.

Побажання: Не опускайте 
рук тоді, коли вам буде тяжко, 
коли здаватиметься, що ніхто 
вас не розуміє, коли приходи-
тимуть в життя великі випроб-
ування. Згадайте, що Бог вас 
має дуже рясно благословити!

Враження: В теперішній 
час Бог нам відкрив дуже 
благословенну працю — 
працю з невіруючими діт-
ками, які мають потребу в 
звістці про Бога, в молитві 
та підтримці. Це благосло-
венно з самого дитинства 
чути про Бога. Сьогодні ця 
праця набрала масовості, 
адже християнські дитячі 
майданчики проводяться не 
лише у Волинській області, 
але й за її межами. Ці май-
данчики також дуже сильно 
впливають на християнську 
молодь, яка їх проводить — 
брати і сестри стають друж-
нішими, багато сердець за-
палюється для праці на ниві 
Божій. Це приємні моменти. 

Спогади: Бог дозволив 
бути в Харківській області. 
Звичайно, там ситуація не 
така, як в нас на Волині, 
адже жителі цього краю 
ближче до зони воєнних дій. 
В одному з харківських сіл — 
селі Солнічне вперше цього 
року проводився християн-
ський майданчик для дітей. 
Оголошення про проведен-
ня заходу селянам ніхто не 
розносив. Голова сільради 
та завідувач клубу самостій-
но організовували дітей, їх-
ніх батьків для проведення 
цієї програми. Вразило те, 
що дуже багато батьків при-
ходило на майданчик і ра-
зом із дітками слухали те, 
що розповідала християн-
ська молодь з Волині. Вони 
пильно стежили за всім, 
що там відбувалося. Після 
закінчення цієї програми 
батьки були дуже задово-
лені та запрошували нас ще 
для проведення подібних за-
ходів. Великим свідченням 
було те, що на біблійні уроки 
приходили старші. Напри-
клад, один дідусь, який жив 
неподалік, хоч і дуже погано 
ходив, брав із собою стілець 
і кожного дня, саме в той 
час, коли починався біблій-
ний урок, приходив та сідав 
у куточку намету для того, 
щоб слухати біблійні історії. 
Надзвичайно радісно бачити 
такі випадки під час праці на 
ниві Божій. 

Побажання: Я розумію, 
що Бог сьогодні робить ве-
лику працю. В час, який че-
кає нас ще попереду, Го-
сподь робитиме ще більше, 
і звичайно, що для цього 
Йому потрібні люди. Тому 
бажаю молоді відгукнути-
ся на поклик Ісуса Христа. 
Жниво вже дозріло, а жен-
ців дуже мало. Ці серця, які 
сьогодні засіваються, свого 
часу проростуть. Нам по-
трібно набрати в наші кишені 
побільше зерна і йти до лю-
дей з проповіддю Євангелії.

Враження: Враження від 
дитячих майданчиків найкращі, 
і дуже сумно, що вони так скоро 
закінчилися. В кожному з май-
данчиків ми могли бачити руку 
Божу абсолютно у всьому. Бог 
благословляв і піклувався про нас 
як в духовному плані, так і в ма-
теріальному. Все відбулося так, 
як ми, можливо, навіть і не могли 
подумати. 

Спогади: В одному з христи-
янських майданчиків, коли була 
тема про мир з друзями, хлопець 
13 років почав плакати. Коли до 
нього підходили, він не хотів ніко-
му казати, що з ним сталося. Я 
була його наставником і попро-
сила, щоб він пішов зі мною в той 
клас, де ми займалися. Там він 
крізь сльози почав мені розповіда-
ти, що його зрадив найкращий 
друг. Хлопцю було дуже боляче. 
Тоді я розповіла йому, що в нас 
є найкращий друг — це Ісус Хри-
стос, який доказав Свою дружбу 
і любов до нас на Голгофському 
хресті. Я запропонувала йому по-
молитися, і він погодився. Коли 
він повторював за мною слова мо-
литви, то плакав, але після того, 
як ми закінчили молитися хло-
пець почав посміхатися, витирати 
сльози. Він подякував мені за те, 
що я розповіла йому цю історію і 
помолилася з ним і сказав, що те-
пер йому стало легко. Я розумію, 
що це Бог таким чином робить 
Свою роботу в дитячих серцях. 

У нас було ще багато подібних 
випадків, коли на наших очах міня-
лися діти. Після одного з майдан-
чиків я мала розмову з хлопчиком 
11 років, який покаявся під час 
нашої програми. Він розповів, що 
його подруга захворіла на ангіну. 
Хлопчик запропонував їй помо-
литися, сказавши, що Ісус може її 
уздоровити, однак вона почала з 
нього насміхатися. Та він все одно 
не піддався її насмішкам. Коли ми 
чуємо такі історії, то серце радіє, 
тому що Бог через наше служіння 
спасає дітей, і ми бачимо це. 

Побажання: Більше присвя-
чуйте себе Господу! Праця для 
Бога це не легко, але коли ми ба-
чимо результати цієї роботи, сер-
це наповняє велика радість і мир. 
Я бажаю всім жити в такій радості, 
тому що з нею не зрівняються нія-
кі задоволення. Не тратьте марно 
свого дорогоцінного часу, а тру-

діться для Бога, поки ще є така 
можливість і такий добрий час.

Враження: Літні християнські 
майданчики для дітей є великим 
благословенням для мене, оскіль-
ки Бог давав можливість служити 
команді та діткам тим даром, яким 
Він мене наділив. В одному з хри-
стиянських майданчиків я вела 
факультет музики, а в двох інших 
відповідала за кухню. Не завжди 
було легко, але я бачила, як діти 
були сповнені вдячністю за цю їжу. 
Вставати зранку для того, щоб при-
готувати команді християнського 
майданчика сніданок, було зовсім 
не важко, адже я розуміла, що ро-
блю це для Бога. Дякую Богові за 
таку можливість! 

Враження: Мені дуже сподо-
балося працювати з дітками в хри-
стиянському майданчику «ПЛАНЕТА 
М». Кожен майданчик був по-своєму 
цікавим та особливим. 

Спогади: До нас на спорт при-
ходили групи дітей різного віку. Ми 
з ними проводили розминки, спор-
тивні ігри та естафети. Після обіду в 
нас завжди була загально-табірна 
гра, яку не просто потрібно зіграти, 
а зробити для себе висновок. Кожна 
гра підбиралася під тему програми. 
Після закінчення майданчиків вони 
запрошували нас приїхати до них на 
наступні літні канікули. 

Побажання: Бажаю не сидіти 
вдома, а трудитися для Бога, тому 
що в церкві є багато праці. Якщо ви 
не вмієте працювати з дітьми, то 
можна старшим людям допомага-
ти. Кожна людина може знайти для 
себе працю в церкві.

Враження: В кожному з хри-
стиянських дитячих майданчиків я 
бачила дітей, які є дуже цінними 
та особливими для Бога. Як і до-
рослі, багато дитячих сердець ма-
ють потребу в Богові. Кожна ди-
тина по-різному сприймала вістку 
спасіння через Ісуса Христа, але 
найкраще її приймали діти з не-
благополучних сімей. 

Спогади: Бували моменти, 
коли діти ставали на коліна, мо-
лилися і Бог давав відповідь на 
їхні молитви. Наприклад, в селі 
Щуровичі Львівської області під 
час загальної гри з дітьми, мо-
лодша група — діти віком до 7 
років — збиралася на покривалі, 
де їхні наставники розповідали їм 
біблійні історії. В цьому майданчи-
ку наставником була я. Серед цих 
дітей більше половини — це діти з 
невіруючих сімей. 

Одного разу, коли ми сиділи 
на покривалі, почався дощ. Я ска-
зала дітям: «Давайте ми зараз із 
вами помолимося, щоб дощ пе-
рестав іти!» Дехто з дітей здиво-
вано говорив: «Невже ми будемо 
молитися і дощ стихне?»  Я запев-
няла діток в тому, що Бог може це 
зробити, бо для Нього немає не-
можливої жодної речі. 

Діти повторювали молитву 
за мною. Вони робили це щиро. 
Після молитви я пішла з ними в 
намет, але невдовзі дощ при-
пинився. Ці діти казали: «Бог 
дав відповідь на нашу молитву!» 
Вони підходили до своїх друзів і 
розповідали про це Боже чудо. 
Також Бог неодноразово від-
повідав на молитви команди, яка 
проводила християнські майдан-
чики для дітей. Коли хтось із мо-
лоді хворів чи потребував моли-
товної підтримки, ми молилися 
один за одного і бачили, як Бог 
відразу уздоровлював й утішав 
нас. 

Побажання: Дитяче служін-
ня — нелегка праця. Кожне 
слово, яке ти вкладаєш в дити-
ну, свого часу принесе плід. Не 
відразу буде помітно результат 
цієї праці — це може відбутися 
через декілька років, однак воно 
того варте!

Спілкуючись з усіма цими 
молодими людьми, я помітила 
дещо особливе — в їхніх очах 
миготів вогник любові до Ісуса 
Христа, Який свого часу подару-
вав їм радість спасіння. Сьогодні 
вони не можуть стояти осторонь 
Божого повеління — йти і про-
повідувати Євангелію, адже це 
все чим кожен із них може від-
дячити Господу за вічне життя. 
Впевнена, вони надалі будуть 
працювати на ниві Божій для 
спасіння багатьох людей. А що 
ми з тобою, дорогий читачу, мо-
жемо сьогодні робити для Цар-
ства Божого? Чи виконуємо ми 
Боже повеління? Відповідь за то-
бою. Пам’ятай, для нас з тобою 
Бог дав все для життя та побож-
ності, то ж чи можемо ми стояти 
осторонь праці на ниві Божій?

Галина ФУРМАН

табір

ХРИСТИЯНСЬКА МОЛОДЬ З ПРОПОВІДДЮ 
ЄВАНГЕЛІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ «Які гарні на горах ноги благовісника, 

що звіщає про мир, що добро провіщає,
 що спасіння звіщає, 

що говорить Сіонові: Царює твій Бог!»
(Ісая 52:7)

Ірина РУЗАК
(координатор)

Руслан ШКЛЯРУК
(наставник)

Михайло БАРАШ 
(спорт-інструктор)

Інна ІВАНЮК
(кухар)

Початок на стор.1

Катерина ДУДІК
(координатор)

Ірина МАКСИМ’ЮК
(наставник)
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Четверте, у чому проявила-
ся духовна дія першоапостоль-
ської Церкви, це специфічний 
підхід до матеріальних речей 
як до засобу для досягнення 
місії. Сповнена Духом першо-
апостольська Церква мала все 
спільним. 

Люди продавали маєтки та 
власність і розділяли всім за 
їхньою потребою. Дія Святого 
Духа знецінила в очах людей 
матеріальні речі. Це знецінен-
ня було пов’язане з кількома 
аспектами. По-перше, коли 
людина входить у повноту Свя-
того Духа, матеріальні речі її 
цікавлять менше, ніж духовні. 
По-друге, у них була дуже ве-
лика любов та довіра один до 
одного. По-третє, вони чекали 
скорого приходу Христа. 

І це дуже важливо для 
нинішнього періоду. Тепер ми 
живемо в час матеріалізму, 
коли люди прагнуть накопичу-
вати все більше речей. Світ біз-
несу підкидає людям все біль-
ше новинок. І це свідчить про 
те, що люди ніколи не будуть 
задоволені тим, що мають, 
бо постійно з’являється щось 
нове, яке живить їхній інтерес. 
Першоапостольська церква 
розуміла, що матеріальні речі 
— це не самоціль. Це засіб для 
досягнення місії. Без них місія 
не може бути реалізована в 
повному сенсі. Зверніть увагу, 
скільки разів Павло в Посланні 
до филип’ян дякує цим людям 
за їхні пожертви. Отже, ма-
теріальне служіння також дуже 
важливе, без нього служіння 
Павла було б неможливим у 
такому масштабі, який воно 
мало.

Мені здається, що сьогодні 
диявол хоче обманути Церкву 
України, зокрема молоде по-
коління. Він «заточує» людей 
на постійне прагнення оновити 
матеріальне. З одного боку, в 
цьому немає нічого поганого. 
Але проблема полягає в тому, 
що матеріальне стає пріори-
тетним.

Чи є для нас матеріальні 
речі нині знеціненими через 
призму Святого Духа? Чи ро-
зуміємо ми їхню істинну цін-
ність? Чи ми все глибше за-
землюємося, забуваючи, що 
всякий добрий та досконалий 
дар походить згори. Та зро-
зуміти це по-справжньому ми 
можемо лише тоді, коли Дух 
Святий наповнить Церкву. І 

лише тоді ми зможемо вивіль-
нити такий величезний потен-
ціал для місії, який ніколи рані-
ше не вивільнявся.

І ще одна причина того, 
чому в перших християн було 
все спільне, полягає в тому, 
що їм завжди загрожувала 
конфіскація майна. Вони жили 
у ворожих ідеологічних умовах 
і знали, що в будь-яку мить мо-
жуть бути позбавлені всього. 
Тому вважали за краще прине-
сти це до ніг апостолів сьогод-
ні, ніж завтра це буде лежати 
біля ніг кесаря чи якогось пре-
фекта.

Тому не чекаймо, щоб Бог 
допустив у наше життя таке 
гоніння, щоб ми нарешті зро-
зуміли, що матеріальне — це 
не самоціль, а засіб для до-
сягнення місії. Якщо в церкві 
є таке розуміння, то навіть бу-
дучи невеличкою за обсягом, 
вона може робити дуже бага-
то. Якщо ж такого розуміння 
немає, то й для тисячної церк-
ви невеличкий проект стає 
проблемою.

І останнє. Духовний досвід, 
який пережили апостоли, дав 
їм силу пережити гоніння та 
мученицьку смерть. Завдяки 
силі Святого Духа вони були 
спроможні перемогти неспри-
ятливі ідеологічні умови.

Досліджуючи вітчизняний 
п’ятидесятницький рух, я ста-
вив питання, чому саме він з’я-
вився на початку 20 століття. І 
основною причиною, з огляду 
на історичний контекст, я нази-
ваю те, що Бог готував Церкву 
до гоніння 1930-их років. 

Вчення про хрещення Свя-
тим Духом прийшло в нашу 
церкву в 1924 році. З 311 членів 
287 пережили досвід хрещен-
ня Святим Духом протягом на-
ступних трьох років. 24 людини 
відмовилися від цього досві-
ду, сказавши, що це практи-
ка лише першоапостольської 
Церкви. Коли прийшли гонін-
ня, жоден з цих 24 чоловік, які 
не пережили духовного досві-
ду, не залишився в церкві. Я 
не осуджую цих людей, але, як 
історик, роблю висновок: хре-
щення Святим Духом — це під-
готовка до мучеництва 1930-
их років. З тих 287 теж не всі 
встояли. Але більшість із них 
залишилися вірними Богові. 
Десятки з них загинули, бага-
то хто сидів у в’язниці. Їхні сім’ї 
були розлучені, діти забрані від 
батьків. Але та сила, яку вони 
прийняли, давала їм спромож-
ність пройти це все.

Чи бачимо ми сьогодні зв’я-
зок між тим духовним досві-
дом, який маємо, і здатністю 
проходити  через несприятливі 
життєві обставини? Писання 
нам чітко показує цей зв’язок. 
Погляньте на Петра до дня 
П’ятидесятниці та після нього. 
До того він соромився служни-

ці, а потім був здатний говори-
ти тисячам людей, серед яких 
було багато вчених людей, 
релігійних та політичних діячів. 
І він говорив безстрашно, хоча 
зрештою заплатив високу ціну 
за це.

У 12 розділі книги Дій свя-
тих апостолів ми читаємо про 
звільнення Петра. Але перед 
тим був убитий Яків. І як бага-
то питань могло б виникнути, 
особливо в рідних Якова. Не-
вже він менш важливий, ніж 
Петро? Чому Ти, Боже, не роз-
берешся з політиками, перш 
ніж вони зроблять таке зло? На 
ці питання по-людськи немає 
відповіді. Але відповіддю на 
це була надприродна динаміка 
Духа, яка була спроможна збе-
регти віру в найскладніші мо-
менти життя.

Ми тішимося тим, що в 
Україні є свобода. І, можливо, 
через це ми нині не розкрили 
повною мірою весь потенціал 
Святого Духа. Але завдяки 
Його силі ми зможемо і перед 
начальством сказати, як напи-
сано, і перед владою, і перед 
нашими противниками.

Ми не знаємо, що буде зав-
тра. Можливо, ще колись для 
нас стане актуальним те, що 
Дух Святий діє у сфері муче-
ництва. З перспективи свобо-
ди інформація про гоніння в 
різних країнах видається нам 
дивною. Ми звикли жити в сво-
боді, і, напевно, через це галь-
муємо ось цей потенціал Духа, 
який має вивільнитися тоді, 
коли настануть інші часи.

Отже, хрещення Святим 
Духом і сповнення Духом не 
має обмежуватися лише го-
ворінням іншими мовами. 
Якщо ви заговорили мовами, 
не вважайте це фінішем сво-
го духовного життя. Це лише 
початок повноцінного життя. 
Оцініть те, як проявляється Дух 
Святий у вашому місіонерсь-
кому послаництві? Чи творить 
Дух Святий сьогодні новозавіт-
ну спільноту, у якій горизон-
тальні стосунки переважають 
усі інші? Чи гостро очікую я 
Христа, чи це мобілізує мене 
і дає відчуття невідкладності? 
Чи дивлюся я на матеріальне 
не як на самоціль, а як на засіб 
для служіння? І чи бачу я силу 
Святого Духа у важкі моменти 
свого життя, які виникають і, 
можливо, ще виникнуть?  

Якщо ми щирі з собою, то, 
я думаю, відчуваємо, що ще 
не в повноті відкрили для себе 
потенціал Святого Духа. У Ньо-
го є ще що сказати для нас. 
У перспективі ми ще побачи-
мо Його великі дії. І почнуть-
ся вони з того, що зміниться 
наше розуміння. Ми переста-
немо обмежувати Його яки-
мись конфесійними понятями. 
Бо Дух Святий — великий, Він 
дихає, де хоче. І Він може зро-
бити надприродне. 

  Михайло МОКІЄНКО,
кандидат

історичних наук

життя церкви

П’ЯТЬ ВИМІРІВ ДУХА СВЯТОГО 
В ЖИТТІ ЦЕРКВИ

Духовний досвід

Cпецифічний підхід до 
матеріальний речей

Закінчення, початок у номері 5, 6/ 2015

Напевне, всім відома 
постать матері Терези, яка 
так багато зробила для Ін-
дії, а саме для одного з її 
штатів — Калькутти. Але не 
менш впливовою та посвя-
ченою була ще одна жін-
ка — Емі Кармайкл. В цій 
книзі описується «Індія по-
чатку ХХ століття… Країна 
вікових кастових постанов 
та древньої релігії індуїзму, 
багато звичаїв якої наскрізь 
пронизані мерзотою, забо-
бонами та аморальністю. 
Один із них — жахливий 
звичай посвячення малень-
ких дітей богам для храмо-
вої проституції. Спасіння і 
виховання дітей, посвяче-
них в храми, стало справою 
життя Емі Кармайкл. Разом 
зі своїми співробітниками 
вона відкриває двері дому, 
де індійські діти, вибавлені 
від жахливої долі, могли ро-
сти в безпечній та здоровій 
атмосфері Христової лю-
бові. Книга розповідає про 
роки цього служіння, про 
долі вихованців, про приго-
ломшливі приклади Божої 
вірності, а також про духов-
не зростання самої Емі».

Життя на чужині, від-
сутність повноцінного ма-
теріального забезпечення, 
погрози від місцевих жи-
телів — це далеко неповний 
список того, з чим довелося 
стикнутися Емі. Приїхавши 
в далеку країну, не раз і не 
два закрадалися улесливі 
думки, які не давали спо-
кою: «Наскільки більше ти 
могла б зробити для Бога 
вдома!» Підступала і де-
пресія, навіть після вивчен-
ня місцевої мови. Невдовзі 
місіонерка отримала нагоду 
познайомитись з місцевими 
місіонерами. Разом з ними 
вона звершила першу місіо-
нерську поїздку. Жителі 
індійського села, до яких 
вони завітали, були дуже 
здивовані. «Злякана дитина 
побачила її першою та за-
кричала: «Ой, біжіть сюди, 
дивіться! Прийшов білий ве-
летень! Дивіться! Біжіть чим 
скоріш!»

Потім, коли страхи змен-
шились, місцеві жителі, 
сміючись, зібрались навко-
ло новоприбулого чудища, 
тикаючи в нього пальцями:

— А де твоя сім’я? Чому 
ти їх лишила і приїхала 
сюди?

— Скільки тобі за це пла-
тять?

Після цього Емі зро-
зуміла, що краще змінити 
одяг та взуття на зразок 
того, яке носили місцеві 
мешканці.

Недовго довелось чека-
ти і служіння. Першою дів-

чинкою, яку Емі прийняла 
до себе, — була Перлинка. 
Дівчинка втекла від своїх на-
глядачів, які примушували її 
займатися храмовою про-
ституцією. Вона потрапила 
туди в дуже малому віці, як 
і більшість інших дітей, яких 
навчали всій мерзоті такої 
«професії». Ось так, одне за 
одним Емі почали додава-
тися діти. Неодноразово Емі 
також проходила випробу-
вання віри. Починаючи з од-
ної дитини, потім, тридцяти, 
пізніше сто сорока — місіо-
нерка часто відчувала не-
обхідність у фінансовій під-
тримці. Але вірний Бог, який 
направив її туди, ніколи не 
залишав та не відповідав 
запізно. Чудом люди жерт-
вували кошти та підписува-
ли чеки на потрібні суми.

Також неможливо не 
відмітити високі стандарти 
моралі та святості, яких до-
тримувалась Емі Кармайкл 
та її команда. Завдяки цьо-
му, Господь виховував і 
маленьких дітей у святості 
та чистоті, що робило їхній 
характер сильним та посвя-
ченим Йому. «Дітей шліфу-
вали любов`ю, правдивістю, 
нелегкою працею та дис-
ципліною, і все це ще під-
кріплювалось читанням Пи-
сання, молитвою та співом». 
Повна відданість та посвята 
Богові працівників дали свій 
результат. В 1952 р. в дитя-
чому притулку налічувалося 
вже більше ніж 900 дітей.

Книга цікава, захоплю-
юча, повна історій Божої 
слави в житті скромної ір-
ландської місіонерки — Емі 
Кармайкл… Приємного чи-
тання…

Дик Л. Х. Эми Кар-
майкл: Пустите детей 

приходить ко Мне. — Н.
Новгород: Центр Агапе, 

2003. — 182 с.

Анна 
МУДРІЄВСЬКА.

твоя книжкова полиця

ДОЗВОЛЬТЕ
ДІТЯМ ПРИХОДИТИ 

ДО МЕНЕ
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Ліза повторювала про себе 
золотий вірш з Біблії: «Якщо 
брат твій згрішить перед то-
бою сім разів в на день, і сім 
разів на день приступить до 
тебе і скаже «я каюсь», ти по-
винен пробачити йому».

Вона зайшла до їдаль-
ні і побачила свого братика 
Федю. Хлопчик тихенько від 
неї вставив паличку в крихкий 
механізм музичної шкатулки  
— і тендітні пружини лопнули. 
Шкатулка замовкла.

— Мила Лізо, — запитавав 
він тихо, — ти мені пробачиш 
коли-небудь?

— Ні, — закричала Ліза, ту-
паючи ногою... — Я не можу, 
та і не потрібно більше проща-
ти: це вже восьмий раз.

Вона бігом промчала через 
сіни і натрапила на дядька. 
Дівчинка розповіла йому про 
свої прикрощі. Дядько посміх-
нувся:

— Так ти, значить, не 
знаєш, що Господь сказав, що 
треба прощати брату сім разів 

і ще сімдесят разів по сім? Це 
означає: завжди прощати.

— Але ви, напевно, не знає-
те, дядечку, як це важко, про-
щати і прощати? — відповіла 
Ліза зі сльозами на очах.

— Ну, добре, — сказав 
дядько, — тільки раджу тобі 
не читати більше «Отче наш».

— Це чому? — запитала 
Ліза з подивом.

— Ти тільки подумай, як 
ти зможеш сказати Богові: 
«І прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуват-
цям нашим»,  тобто: «прости 
мені, Господи, як я прощаю 
Федю».

Ліза почервоніла як рак. 
З хвилину вона стояла, заду-
мавшись, потім кинулася до 
брата й обняла його.

З тих пір пустун Федя зро-
бився набагато ніжнішим і 
уважнішим до своєї сестрич-
ки, а якщо ви запитаєте його: 
«Скільки разів Ліза прощала 
тобі?», то він відповість: «Я 
впевнений, що вона прощала 
мені всі сімдесят разів по сім 
і ще прощати буде!» 

Йосипу було лише 17 років, коли брати продали його до 
Єгипту. З болем у серці він думав про те, як жорстоко вчинили з 
ним, але надіявся, що Бог не залишить його.

Йосип пройшов через важкі випробування, та Бог не посо-
ромив його в надії. Фараон, побачивши його мудрість, довірив 
йому всі свої багатства. Коли настав голод на землі, у Єгипті 
люди не страждали без хліба завдяки передбачливості Йосипа. 
Його батько Яків, почувши, що в Єгипті є хліб, послав своїх синів 
туди.

Коли брати прибули до Єгипту, щоб купити хліба, Йосип 
відразу впізнав їх. Він мав силу і владу, щоб помститися їм за 
вчинене зло, але його серце сповнилось жалю і співчуття. Проте 
він не відкрився їм зразу, а хотів переконатись, чи вони розка-
ялись у своєму злому вчинку і чи вони перемінили своє став-
лення до нього. Він говорив з ними суворо і звинуватив їх, що 
вони шпигуни і прийшли до єгипетського краю, щоб вивідати 
про його багатства. Щоб довести, що вони люди порядні, Йосип 
запропонував одному з них залишитись у Єгипті, а решті піти 
додому, відвезти хліб своїм сім’ям і повернутись знову разом 
з молодшим братом Веніаміном. Брати дуже засмутились і го-
ворили між собою, що вони самі винні в нещасті, яке спіткало 
їх, через те, що зробили колись зло своєму братові. Вони не 
підозрювали, що Йосип розуміє їхню мову. Брати змушені були 
іти до ханаанської землі з мішками, наповненими зерном, а Си-
меон залишився у в’язниці.

Коли брати прийшли знову в Єгипет разом з Веніамином, 
Йосип влаштував їм багатий обід. Наповнивши їхні мішки хлі-
бом, він непомітно поклав у мішок Веніаміна золоту чашу. Коли 
брати від’їхали, їх наздогнали слуги фараона, звинувативши, 
що вони вкрали золоту чашу. При обшуку виявили чашу в мішку 
Веніаміна. Його, як злочинця, мали посадити до в’язниці. Але 
Юда, який колись радив братам продати Йосипа, тепер засту-
пився за брата, попросивши, щоб його посадили до в’язниці 
замість Веніаміна. Йосип, зворушений цим вчинком братів, не 
міг стриматись, голосно розплакався і признався, що він їхній 
брат. Йосип упав на шию Веніамінові та плакав, а потім обнімав 
і цілував своїх братів. Він не лише простив їм все, але намагався 
оправдати їх, що це такий Божий план, щоб їм вижити в часи 
голоду.

Любі діти, чи траплялося у ва-
шому житті, що ви зазнавали об-
раз, болю і несправедливості? Які 
почуття виникали у вашому серці? 
Напевно, вам було неприємно і гір-
ко, ви обминали того, хто вас обра-
зив, не хотіли спілкуватись з ним а, 
можливо, навіть думали, щоб відо-
мстити своєму кривднику. 

Як же нам бути, коли ми почу-
ваємо себе ображеними і скривд-
женими? 

Біблія вчить нас, що не можна 
мститися. Коли Ісуса з учнями не 
прийняли на ніч в самарянському 
селі, Він дав їм особистий приклад, 
як поводитися в такій ситуації: «Як 
побачили ж те учні Яків й Іван, 
то сказали: Господи, хочеш, то 
ми скажемо, щоб огонь зійшов 
з неба та винищив їх, як і Ілля 
був зробив. А Він обернувся до 
них, їм докорив та й сказав: Ви 
не знаєте, якого ви духа. Бо 
Син Людський прийшов не гу-
бити душі людські, а спасати!» 
(Лук. 9:54-56). 

Апостол Петро, який був з 

Ісусом від самого початку Його 
служіння, свідчить: «Коли був ли-
хословлений, Він не лихословив 
взаємно, а коли Він страждав, 
не погрожував, але передав 
Тому, Хто судить справедливо».

Майже всі знають вислів «око 
за око, зуб за зуб». Проте цей вис-
лів відсутній у десяти заповідях. 
Натомість у Старому Заповіті є на-
станови із забороною помсти. Так, 
у книзі Левит, 19:18, читаємо: «Не 
будеш мститися, і не будеш 
ненавидіти синів свого наро-
ду. І будеш любити ближнього 
свого, як самого себе! Я Го-
сподь!» Бог засуджує не лише дії, 
але й думки про помсту і зловтіху: 
«Не тішся, як ворог твій падає, 
а коли він спіткнеться, хай сер-
це твоє не радіє,  щоб Господь 
не побачив, і це не було в Його 
очах лихим, і щоб Він не звер-
нув Свого гніву від нього на 
тебе!»  (Пр. 24:17-18).  «Не кажи: 
Як зробив він мені, так зроблю 
я йому!» (Пр. 24:29). Господь, на-
впаки, вчить нас: «Благословляй-

те тих, хто вас переслідує; бла-
гословляйте, а не проклинайте! 
« Не платіть нікому злом за зло, 
дбайте про добре перед усіма 
людьми!»

Але утриматись від помсти, від 
«давання здачі» — це ще не все. 
Біблія вчить нас прощати своїм 
ворогам, тобто першим зробити 
крок назустріч тим, хто скривдив 
нас. «Якщо голодує твій во-
рог, нагодуй його хлібом, а як 
спрагнений він, водою напій ти 
його» (Пр. 25:21).   «Любіть воро-
гів своїх, благословляйте тих, 
хто вас проклинає, творіть до-
бро тим, хто ненавидить вас, 
і моліться за тих, хто вас пе-
реслідує» (Мт. 5:43-44). 

У нас, звісно, виникає питання: 
скільки ж можна прощати. Петро 
також запитував Ісуса: «Скільки 
разів брат мій може згрішити 
проти мене, а я маю прощати 
йому, чи до семи раз?» Ісус 
промовляє до нього: «Не кажу 
тобі до семи раз, але аж до се-
мидесяти раз по семи!” 

Якщо ж ми відмовляємося 
прощати, недобрі почуття занечи-
щують наше серце. Ми втрачаємо 
здатність любити. Образа руйнує 
наші душі, робить нас недоброзич-
ливими, недовірливими, жорстоки-
ми. 

Пам’ятайте, що треба прощати 
і собі. Можливо, ви зробили щось 
неправильно у своєму житті. Якщо 
ви страждаєте від тягаря вини че-
рез власну провину, Ісус нагадує 
нам: «Коли ми свої гріхи визнає-
мо, то Він вірний та праведний, 
щоб гріхи нам простити, та очи-
стити нас від неправди всілякої» 
(1 Івана 1:9).

Ісус на хресті простив нам усі 
гріхи та провини і Він хоче, щоб ми 
прощали. У щоденній молитві ми 
звертаємось до свого Небесно-
го Отця: «І прости нам провини 
наші, як і ми прощаємо вину-
ватцям нашим...» Тож ідімо до 
хреста, щоб отримати Боже про-
щення для себе. Прощаймо, не 
носімо образ у серці — і Бог про-
стить нам.

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

СКІЛЬКИ РАЗІВ
П-Р-О-Щ-А-Т-И?

НА ЗЛО ВІДПОВІВ

 ЛЮБОВ’Ю

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

За те, що вчора у дворі
Був я недобрий і пустий, зламав, гойдаючи, горіх,

Прости, мій Господи, прости!
Було й таке, кажу, як є: до хати друга не впустив,

Сумління плакало моє... Прости, мій Господи, прости!
Колись дідусь мене просив дрівець до хати принести,

А я сказав: «Не маю сил...» Прости, мій Господи, прости!
Багато дечого було — когось образити вже встиг,

За всякий гріх, за всяке зло
Прости, мій Господи, прости!

Сергій Рачинець

Прости
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КЕРІВНИК ДОНЕЧЧИНИ
ЗАКЛИКАВ МОЛИТИСЯ ПРО МИР НА ДОНБАСІМОСТИспогади новини

Мости, вони різні бувають. 
Цей поєднує береги Горині 
поблизу сіл Тутовичі та Чаква. 
Майже біля мосту (це лівіше на 
фото) мешкала родина Момот-
ків – Олексій і Устимка з дітка-
ми. Діти давно повиростали й 
розлетілися по світах, батьки 
у вічності. Мостом і досі стуго-
нять потяги, а я про інше зга-
дав.

Бог вибирає людей, які 
вміють будувати мости. Особ-
ливі мости, за задумом Голов-
ного Інженера спроектовані. 
Мости стосунків, мости у сім’ях, 
мости відносин з Творцем.

Сотні, а можливо, тисячі 
людей навідувалися у Тутовичі 
впродовж десятків років скром-
ного, непомітного, але разом з 
тим потужного служіння через 
пророчий дар простої поліської 

селянки.
Скільки поламаних доль тут 

отримали відновлення, скільки 
рішень від Господа приймали 
люди – хто знає? Сестра Устим-
ка не вела щоденників і записів 
у соцмережах. Тихо і непомітно 
звершувала покладене на неї 
служіння, всю славу віддаючи 
Автору одкровень, пророцтв, 
відкриттів…

Немає Устимки, немає бу-
диночка, де мешкала. Мостом 
стугонять потяги, як символ 
скорминучості людського буття 
на землі.

Залишилась пам’ять і мости 
з Господом для багатьох, ба-
гатьох, багатьох… Скільки їх ?

А ви пам’ятаєте цього вірно-
го служителя?

Микола СИНЮК

У Краматорську 20 серпня 
відбувся круглий стіл за участю 
представників української влади 
і релігійних організацій Донець-
кої області. Голова Донецької 
обласної державної адміністра-
ції Павло Жебрівський закликав 
представників усіх конфесій у 
своїх богослужіннях молитися 
за мир і спокій на Донбасі й у 
всій Україні, повідомляє Інститут 
релігійної свободи.

Учасники зустрічі обговори-
ли шляхи взаємодії в питаннях 
духовно-морального розвитку 
населення регіону. Керівник До-
нецької області пообіцяв сприя-
ти будь-якій релігійній організа-
ції, чия діяльність спрямована 
на допомогу людям, а також на 
відновлення миру і спокою в ре-
гіоні.

У ході зустрічі релігійні діячі 
розповіли, що основною про-
блемою морально-духовного 
стану населення Донецької об-
ласті, як на тимчасово окупова-
них територіях, так і на контро-
льованих українською владою, 
є високий рівень ненависті й 
озлобленості. Павло Жебрівсь-
кий підкреслив, що найбільшою 
довірою сьогодні в суспільстві, 
згідно з опитуваннями, кори-
стується церква, яка може спри-
яти зниженню градуса воро-
жнечі в суспільстві.

Обговорюючи шляхи спі-
впраці між церквами та владою, 
керівник області розповів про 
заплановане відкриття на лінії 
розмежування логістичних цен-
трів та їх роль. При цьому Павло 
Жебрівський запропонував свя-
щеникам приїжджати для робо-
ти на цих майданчиках. Задля 
цього держадміністрація вивчає 
можливість організації каплиці 
і місця для бесіди священиків з 
людьми.

Ще один проблемний аспект 
у сфері духовності, на який 
звернули увагу представники 
конфесій, — це забезпечення 
рівності церков, гарантованої 
Законом України «Про свободу 
совісті та релігійні організації». 

На це Павло Жебрівський від-
повів, що рівність усіх церков не-
одмінно буде дотримано.

Священнослужителі поді-
лилися своїми успіхами на ниві 
благодійності та розповіли про 
проблеми своїх парафіян на 
окупованих територіях. При цьо-
му, незважаючи на існуючі труд-
нощі, велика частина церков не 
згортає свою діяльність на тери-
торіях за лінією фронту та в міру 
своїх сил намагається допомог-
ти своїй пастві і всім нужденним.

Зустріч завершилася спіль-
ною молитвою про мир і злагоду 
на Донбасі й у всій Україні.

Інститут релігійної
свободи, Київ,

www.irs.in.ua

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

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №6/2015
По горизонталі: 3.Сорок.6.Йосип. 7.Левит.8.Текел. 10.Ла-

ван. 14.Ітурея. 15.Прохор. 18.Башта. 19.Амнон. 20.Невід. 
По вертикалі: 1.Потоп. 2.Попіл. 4.Гофер. 5.Пилат. 9.Ел-

пелет. 11.Адораїм. 12.Авігу. 13.Керіт. 16.Калев. 17.Полин. 
21.Дарій. 22.Сахар. 

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


