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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

ДЕНЬ
ПОДЯКИ

УЧАСНИКИ III ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ 
«УКРАЇНА ЗА СІМ’Ю» УХВАЛИЛИ

НАЦІОНАЛЬНУ СІМЕЙНУ СТРАТЕГІЮ 

У столиці України 17 вересня відсвяткували День подяки. 
Сотні тисяч киян та гостей міста відвідали концерт, фести-
валь соціальних проектів, взяли участь у інтерактивних ро-
звагах, а найголовніше — зустрілися з людиною-легендою 
Ніком Вуйчичем, всесвітньо відомим спікером без рук і ніг, 
який вчетверте приїхав до України. Завдяки прямій трансля-
ції телеканалу «Надія» з українцями розділили святкування 
глядачі 26 країн світу.

У Києві 8 вересня пройшов 
форум «Україна за сім’ю», 
який зібрав представників 
центральних та місцевих ор-
ганів влади, бізнесменів, на-
уковців і громадських діячів 
з усіх областей та регіонів 
України. Учасники заходу ух-
валили Національну сімейну 
стратегію, а також план з її 
реалізації на наступний рік.

Почесним гостем форуму 
став народний депутат, голова 
Міжфракційного депутатського 
об’єднання «За духовність, мо-

ральність та здоров’я України» 
Павло Унгурян. За його словами, 
тема сім’ї потребує інституційно-
го оформлення, але на сьогод-
нішньому етапі розвитку України 
багато що залежить від самих 
людей.

«Влада готова відповідати 
на потреби народу, тому по-
трібно ці потреби озвучувати. 
Важко впливати на ситуацію, 
коли суспільство мовчить. За-
раз важливо не лише реагувати 
на загрози, але й формувати 
позитивні речі: проводити ком-
плексні заходи духовно-мораль-
ного спрямування, створювати 
клуби сімейного типу, вносити 
свої пропозиції для розробки 
відповідних законів тощо», — 
зазначив Павло Унгурян.

Він закликав усіх присутніх 
мобілізувати зусилля для захи-
сту та розвитку сімейних цін-
ностей у державі, бо нині існує 
багато загроз для інституту сім’ї.

Протягом дня учасники фору-
му ділилися практичними напра-
цюваннями й формували порядок 
денний для кожної області Украї-

ни. Робота проходила в кількох те-
матичних напрямках: органи вла-
ди, освіта та громадський сектор, 
корпоративна культура, релігійне 
середовище, медіапростір тощо. 
«Таким чином ми синхронізуємо 
роботу в Україні щодо захисту 
сімейних цінностей», — зазначив 
модератор форуму, голова бла-
годійного фонду «Сім’я» Адріан 
Буковинський.

Тепер ми знаходимося в тих 
обставинах, коли повинні захи-
щати та формувати сім’ю, залу-
чати до цього руху всіх небайду-
жих, хто розуміє, як виконувати 
порядок денний, і дійсно може 
взяти на себе відповідальність 
за майбутнє наших дітей, наших 
сімей і нашої країни», — підсу-
мував він.

Співорганізаторами форуму 
стали Міжфракційне депутатсь-
ке об’єднання «За духовність, 
моральність та здоров’я Украї-
ни», Альянс «Україна за сім’ю», 
Всеукраїнський благодійний 
фонд «Сім’я» та громадський 
рух «Всі разом».

r500.ua

Після того, як Бог дав мені спасіння, Він також Духом Святим 
вклав у моє серце любов до людей. Я дивився на тих, хто гине у 
своїх гріхах, і казав: «Господи, невже їм немає спасіння?» І почув 
голос: «Проповідуй їм Євангелію!» Я взявся читати Біблію, Бог 
став давати мені Слово — і я йшов і проповідував. І побачив, що 
Слово діє: люди каються, отримують спасіння. Це дуже радувало 
мене!

Нині все моє життя — це проповідь Євангелії. Коли бачу людей у 
поїзді, автобусі, на ринку чи на майдані, хочеться їм сказати: «Зупиніть-
ся, зверніться до Ісуса, бо Він прощає гріхи й спасає!» Одного разу, мо-
лячись і просячи в Бога поради, почув голос: «Зроби плакат, одягни на 
себе й іди проповідувати!» Мені було відкрито, які саме слова я маю 
написати на плакаті: «Увага! Бог буде судити тебе за твої гріхи! Покайся, 
віруй в Господа Ісуса Христа, і ти спасешся!» Я виконав Божий наказ 
і сказав: «Боже, я все зробив по слову Твоєму, а тепер хай благодать 
Твоя працює!»

ЄВАНГЕЛІЯ
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 
УМОВАХ

ЩО ТИ БАЧИШ? ПРОБУДЖЕННЯ 
В ЗАХІДНІЙ 
УКРАЇНІ

Істинний місіонер не 
може мовчати там, де 
треба говорити.

Що це значить? Як ти 
думаєш? І ми кажемо: 
«Господи, скажи Ти, що це 
значить!» А Бог відповідає: 
«Не силою й не міццю, але 
Духом Моїм!» 

Я завжди думав: звідки в 
людей у ті часи був такий 
вогонь та посвята?

стор.4 стор.5 стор.6

Продовження на стор.2

Продовження на стор.3

новини місіонерські історії

БЕЗВІЗ ДЛЯ 
ПРОПОВІДІ ЄВАНГЕЛІЇ
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Захід розпочався о 10:00 
з молитви за мир та єдність 
України. Денна програма була 
насичена цікавими подіями, 
серед яких: дитяча ігрова зона 
на свіжому повітрі, силове шоу, 
спортивні змагання, конкурси, 
розіграші з подарунками для 
всієї родини, розваги з героєм 
мультфільму «Суперкнига», 
вуличний кінотеатр. Яскравим 
символом свята стала велика 
мапа України, яку створили во-
лонтери з овочів та фруктів.

Цей день став фіналом 
Всеукраїнського двотижнево-
го Автопробігу, у якому взяли 
участь понад 1000 осіб, що 
за два тижні проїхали більше 
5000 кілометрів. Величезна ко-
лона машин із усіх 24 областей 
країни заїхала на Хрещатик.

Упродовж дня на сцені лу-
нали виступи естрадно-сим-
фонічного оркестру та відомих 
виконавців, серед яких учас-
ники проекту «Голос країни» 
Брія Блессінг, Аняня Удогво та 
В’ячеслав Рибіков. А також Ігор 
Рудий, Сергій Брикса, Артем 

Банар, Анна Кіндзерська, Да-
рина Кочанжи, Оксана Козунь 
та Rulada.

Спеціально на Свято подя-
ки в Україну прилетів усесвіт-
ньо відомий спікер Нік Вуйчич. 
Паралельно з денною програ-
мою проходила прес-конфе-
ренція для засобів масової 
інформації, на якій Нік поділив-
ся історією свого життя та від-
повів на питання журналістів.

«Навіть якби я мав мож-
ливість народитися з руками 
й ногами, я все одно обрав 
би народитися таким, який я 
є. Адже я навчився дечому в 
житті: ми маємо бути вдячни-
ми за те, що в нас є. Не думай 
про те, що ти можеш отрима-
ти, а думай про те, що ти мо-
жеш зробити. Любов — наша 
валюта. Зміни прийдуть, коли 
українці почнуть допомага-
ти українцям», — ось такими 
принципами в житті керується 
Нік.

На зустрічі з політиками 
та громадськими діячами в 
Київській міській державній ад-

міністрації Нік Вуйчич закликав 
об’єднуватися для того, аби 
ефективно служити людям та 
робити свою справу якісно.

Родзинкою насиченого дня 
став благодійний виступ лю-
дини-легенди Ніка Вуйчича на 
Хрещатику під відкритим не-
бом, де зібрались сотні тисяч 
людей. Вулиця була повністю 
заповнена, але всі могли по-
бачити Ніка на екранах, розта-
шованих уздовж Хрещатика. 
Неймовірна атмосфера пану-
вала в повітрі. Щирі слова Ніка 
проникали в серця людей і в 
багатьох викликали сльози.

Нік розповів про те, що дає 
йому силу не здаватись. Пер-
ше — це віра в Ісуса Христа. 
«Страх — це одна з найсиль-
ніших емоцій. Я перемагаю мої 
страхи через надію на Бога. 
Ісус — мій друг, і Він поруч. 
Коли страх паралізує нас, по-
трібно пам’ятати, що Бог може 
замінити його любов’ю». І дру-
ге — це його сім’я. «Батьки ка-
зали мені: «Нік, ти прекрасний 
такий, який ти є». У нашій сім’ї 
основним був принцип любові 
один до одного». Бога й дру-
жину Нік називає своїми ос-
новними керівниками.

Нік Вуйчич розповів про 
любов до Бога, про силу про-
щення, про цінність людини, 
про сенс життя та надихнув 
українців ніколи не здаватися, 
не дивлячись ні на що. Надзви-
чайна сила духу в словах Ніка, 
щира посмішка та проникли-
вий погляд до самого кінця 
виступу тримали погляди лю-
дей прикутими до сцени.

Крім українців, виступ Ніка 
Вуйчича побачили та почули 
мільйони людей у 26 країнах 

світу завдяки прямій трансляції 
телеканалу «Надія». Переклад 
здійснювався 9 мовами, серед 
яких і мова жестів.

Зі сцени з вітальним сло-
вом до учасників свята звер-
нулися депутат Парламенту 
Великобританії Марк Прітчард, 
віце-президент Парламент-
ської Асамблеї Ради Європи 
Валеріу Гілецькі, президент 
Християнського Центру дер-
жавного управління ім. Кеннеді 
при Конгресі США Джордж 
Роллер та інші поважні особи.

Насичений день закінчився 
спільною молитвою Ніка Вуй-
чича з керівниками церковних 
об’єднань за Україну.

Подію прокоментував голо-
ва Оргкомітету R500, народ-
ний депутат Павло Унгурян: 
«Основна причина святкуван-

ня Дня подяки — це вдячність 
Богу за те, що ми маємо як 
держава та суспільство. За-
раз ми знаходимося в дуже 
непростій і турбулентній ситу-
ації. Україна переживає, ма-
буть, найскладніші часи за всю 
історію Незалежності, але вона 
вистояла й продовжує розви-
ватися. І за це потрібно дяку-
вати! — сказав він. — І основ-
не, що цим відзначенням ми 
хочемо донести ідею: Україна 
зміниться тоді, коли змінить-
ся кожна людина. Коли кожен 
вирішить будувати життя на 
духовних та патріотичних цін-
ностях, коли кожен зможе взя-
ти відповідальність за себе, за 
своїх дітей, за свій дім і дер-
жаву. Тоді прийде справжній 
успіх».

Медіа комітет R500

Потроху вщухають при-
страсті, розбурхані подіями 
на Майдані 17 вересня. Що 
власне відбулося і чому? 
Коментарі вражають інколи 
своєю полярністю, інколи 
монолітною єдністю, ще б 
пак: ми це зробили! Про що 
йдеться?

Отже – євангельські церкви 
України спільно відзначали День 
подяки Богу за плоди землі, за 
врожай у контексті святкування 
500 річчя Реформації, а ще – ве-

ликий вечірній концерт на Май-
дані, з участю багатьох відомих 
виконавців, і безумовно – Нік 
Вуйчич, мотиваційний спікер!

Що вдалося зробити, чи 
досягнуто ціль?

1. Чи вдалося зібрати 
представників різних єван-
гельських спільнот? – Від-
повідь: «так»!, вперше за час 
незалежності!

2. Чи достатньою була їх 
кількість на Майдані ? – від-
повідь «так, рекордна кіль-

кість присутніх»
3. Чи подякували спіль-

но Бога за хліб, за мир, за 
Україну? – «так»!

4. Чи лунало вагоме, по-
трібне, збудовуюче слово ? 
— «так»!

5. Чи було духовне єд-
нання присутніх у братерсь-
кій спільноті й молитвах? – 
«так»!

6. Чи до вподоби Богу єд-
ність і спільна молитва Його 
дітей? – «так, це добре і 
приємне Спасителю нашому 
Богу…» (! Тим.2:4)

Цей список можна про-
довжити. Це справді духовний 
прорив євангельських спільнот 
і його плоди ми побачимо у най-
ближчому майбутньому, можли-
во навіть у наступному місяці. 
Єдність народу Божого завжди 
була передумовою потужної дії 
Духа Святого. Так буде і цього 
разу!

А тепер, до тих хто, скиглить: 
ой, ой нас так багато, а нас не 
помітили, а де ведучі телекана-

ли, а де журналісти, а чого це 
так недбало PR - компанію про-
вели, а чому не створили на-
лежної мотивації для світських 
медіа, а де наша влада, хоча б 
Київська міська, ойойой….??? 

Усім заспокоїтися – поміти-
ли на небі, помітили й на зем-
лі. Реакція Божа не забариться. 
Реакція на грішній землі харак-
теризується українським народ-
ним виразом – «їм заціпило»!, а 

все тому, що не сподівалися на 
щось подібне! З часом відпу-
стить, оговтаються, напишуть, 
з іншого боку – слава Богу, що 
«не помітили»! Маємо ж звичку 
– «разом нас багато» сканду-
вати, а ще трошки в променях 
слави покупатися. Це вже про-
ходили, а вдруге на ті ж граблі 
наступати Господь не дозволив. 
Якось так…

М.П. СИНЮК

ДЕНЬ ПОДЯКИ

ПОСТМАЙДАННИЙ СИНДРОМ

свято

постскриптум

Початок на стор.1

20 серпня  в церкві с. Княгининок Луцького району від-
булося рукопокладення на пресвітерське служіння Мартинюка 
Василя Кириловича та на дияконське  – Шеремети Федора 
Федоровича. Рукопокладення звершили єпископ М.І. Близнюк, 
заступник єпископа П.Т. Мельник,  пресвітери М.Ф. Синюк, В.І. 
Сад.

10 вересня  в церкві  «Благовістя» м. Ковеля відбулося 
рукопокладення на дияконське служіння братів Гордіюка Юрія 
Михайловича та Капітули Євгена Володимировича. Рукопо-
кладення звершили єпископ М.І. Близнюк, заступник єпископа 
С.П. Анчук,  пресвітери А.М. Сидорчук, В.Я. Капітула, С.А. Муха.

новини церков хвє волині
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Часто мені кажуть: «Нащо 
ти написав такі жорсткі слова? 
Вони відштовхують людей!» 
Але Слово Боже має велику 
силу, і я бачив багато разів, 
як воно проникає в людські 
серця. Наприклад: ідуть троє 
хлопців, п’ють пиво. Один 
із них читає напис на моєму 
плакаті, падає на коліна, пиво 
розливається, він хапається 
за голову й кричить: «Госпо-
ди, помилуй мене!» Я ж йому 
нічого не казав. Але Слово 
Боже торкається серця лю-
дини.

Ми проїхали дуже багато 
міст — України, Росії… І в тих 
містечках, які сьогодні окупо-
вані, закриті для проповіді, а 
деякі навіть стерті з лиця зем-
лі, ми проповідували. Десь 
три роки тому на місіонерсь-
кій конференції «Голосу надії» 
в Олександрії проповідував 
єпископ Віктор Боришкевич. 
І він прочитав слова з Біблії: 
«…Бо як в Єрусалимі про 
Мене ти свідчив, так треба 
тобі свідкувати й у Римі!» (Дії 
23:11). У цей момент Святий 
Дух промовив ці слова кон-
кретно в моє серце. Я ска-
зав братам і дружині: «Я буду 
проповідувати в Римі Єван-
гелію!» Мені кажуть: «Саша, 
ти розумієш, що ти говориш? 
Де Кролевець, а де Рим!» Але 
мені сказав Бог, а якщо Бог 
сказав, то це здійсниться. 
Минуло два роки. Якось я зу-
стрівся з одним братом, який 
запитав: «Саша, а ти не хочеш 
поїхати в Європу проповіду-
вати?» Кажу: «Я молюся за 
це, бо маю обітницю від Бога. 
Але не знаю, яким чином це 
може виконатися. У мене не-
має візи й немає грошей». 
Він каже: «Я тобі допоможу!» 
Так і сталося. Польський кон-
сул відкрив мені спеціальну 
візу — для проповіді Євангелії 
в європейських країнах. Це 
тим більш дивно, що раніше 
мені повернули документи, 
а це значить, що віза мені 
не світить. Секретарка потім 
сказала: «У нас ще таких ви-
падків не було! Ви якась осо-
блива людина». Я відповів: «Я 
не особлива людина — про-
сто раб Ісуса Христа». І ви-
коналося слово від Бога — я 
проповідував у Римі.

Часто ставлять питання: 
«Як ви проповідуєте в тих 
країнах, мови яких не знає-
те?» Коли я тільки покаявся, 
то по своїй наївності молив-
ся: «Боже, дай мені такий 
дар, щоб я міг говорити на 
всіх мовах світу, щоб скрізь 

проповідувати Євангелію». 
Мені казали: «Саша, ну що ти 
таке придумав? Такого Бог не 
дасть!» Але я вірив, що для 
Нього немає нічого неможли-
вого. Правда, Бог не дав та-
кого дару. Але Він дав інший 
метод: ми беремо свій пла-
кат, перекладаємо на будь- 
яку мову світу, друкуємо бро-
шури на мовах тих країн, куди 
їдемо, — і так проповідуємо 
Євангелію. Може, ви досі ду-
маєте: «Як мені проповідува-
ти Євангелію в чужій країні?» 
Тепер це можна робити на-
віть без знання мови. І я маю 
свідчення спасенних людей 
не тільки в Україні, Росії, але 
й у Європі.

Під час служіння в Польщі 
я попросив місцевого пасто-
ра: «Дозвольте, ми надрукує-
мо ваш телефонний номер 
на брошурі, щоб люди мог-
ли вам зателефонувати, і ви 
їх направите до церкви». Він 
каже: «Та ні, не потрібно, такі 
методи у нас не працюють». 
Я його все-таки вмовив. І 
вже через два дні подзвони-
ла перша людина, прийшла в 
неділю до церкви й покаяла-
ся. Увечері пастор приходить 
до нас із сумками з продук-
тами й запитує: «Брати, як 
це вам вдається?» — «Дуже 
просто! Потрібно лише про-
повідувати Євангелію!» Він 
такий радісний був, адже вже 
два роки в них у церкві ніхто 
не каявся.

Я вважаю, що саме для 
цього служіння Бог відкрив 
Європу — впровадив безвізо-
вий режим! Це дає дуже ве-
ликі можливості для проповіді 
Євангелії… Бог кличе до цьо-
го! Європа має християнське 
коріння, але там мало про-
повідується Блага Звістка.

У Македонії нам прямо 
сказали: «Таким методом тут 
протипоказано проповідувати 
— вас відразу заарештують! 
Тим більше, що половина 
населення — мусульмани». 
Але ми молилися, постилися 
і йшли. Перша моя проповідь 
була у великому автобусі. Ви-
явилося, що багато пасажирів 
добре знають російську мову. 
І ми могли їм вільно благові-
стити. І знаєте, що сказав 
водій автобуса? Каже: «За те, 
що ви приїхали в нашу країну 
проповідувати Ісуса Христа, 
ви будете їздити в громадсь-
кому транспорті безкоштов-
но!» Слава Господу! В іншому 
автобусі зайшли контролери, 
але водій їм сказав: «Ці люди 
— проповідники, вони при-

везли нам мир, і ми не може-
мо брати з них гроші!»

Може, хтось із вас, пла-
нуючи своє життя, ставить 
на перше місце матеріальне 
благополуччя, душевне ща-
стя? Ви мрієте вийти заміж, 
одружитися, чогось досягнути 
в цьому житті. Я теж, прий-
шовши до церкви, мріяв: ку-
плю в селі невелику хатину, 
куплю два вулики з бджола-
ми, повішу гамак... І решту 
життя — лежиш собі в гамаку, 
читаєш Біблію, славиш Госпо-
да, п’єш чай із медом, бджіл-
ки гудуть… Певний час я був 
дуже захоплений цією мрією! 
Але одного разу Бог відвідав 
мене й сказав: «Сину мій, не-
вже Я спас тебе для того, щоб 
ти до кінця життя лежав у га-
маку, слухав бджіл і об’їдався 
медом?» Мені так соромно 
стало! Я дуже вдячний Госпо-
ду, що Він забрав мою мрію й 
дав мені Свою. Я не маю хат-
ки в селі, пасіки, але в мене 
є Боже слово в серці: «І ко-
жен, хто за Ймення Моє кине 
дім, чи братів, чи сестер, або 
батька, чи матір, чи діти, чи 
землі, той багатократно одер-
жить і успадкує вічне життя» 
(Мт.19:29). У Болгарії на од-
ному богослужінні  вийшла 
сестра-циганка, дістала ключ і 
сказала: «Брати, я вам дарую 
свій будинок. Тепер він ваш». 
Це за 30 км від Софії. Ми мо-
жемо тепер там зупинитися, 
переночувати, коли нам по-
трібно. Отож, Боже Слово — 
живе і діяльне!

Не захоплюйтеся земни-
ми мріями! Ісус Христос спас 
тебе й мене для Свого Цар-
ства і Своєї слави. Тепер від-

криті широкі можливості. Бог 
благословив Україну, і україн-
ці поширюють Євангелію не 
лише на своїй землі, але й 
закордоном. Коли ми впер-
ше були в Грузії, я вийшов на 
ринок, одягнув плакат із на-
писом грузинською мовою… 
І до мене відразу підбігло чо-
ловік двадцять грузин, щось 
кричать, руками махають. Я 
думав: уже кінець мені! Але 
підійшов місцевий брат, по-
яснив їм, каже: «Це до нас 
приїхав друг із України, він 
християнин, проповідує Ісуса 
Христа, щоб ви мали спасіння 
й благословення!» Як тільки 
вони почули «Україна», стали 
мене обіймати. І в нас відразу 
з’явилося багато друзів. Бага-
то народів у світі стали добре 
ставитися до України, і я вірю, 
що це Бог так робить!

Тепер багато молоді вико-
ристовує свій час на всілякі 
порожні заняття й досягнен-
ня. Але Боже Слово закли-
кає: «Отож, уважайте, щоб 
поводитися обережно, не як 
немудрі, але як мудрі, вико-
ристовуючи час, дні бо лу-
каві!» (Еф.5:15,16). Одного 
разу молоді брати запросили 
мене на річку ловити раків. А 
я це заняття в дитинстві дуже 
любив, тож погодився. Сіли 
на мотоцикл, я позаду, їдемо. 
Дивлюся, стрілка на спідоме-
трі до 100 км/год. доходить. І 
приходить думка: якщо зараз 
камінчик потрапить під колесо 
— усе, смерть. І ось я на небі, 
зустрічаю там святих. У кож-
ного з них своє свідчення — 
того за Христа в тюрмі стра-
тили, того камінням побили… 
І вони запитують: «Брате, а як 

ти сюди потрапив?» І я від-
повідаю: «Їхав по раки, роз-
бився на мотоциклі!» Мені так 
страшно стало! Я закричав: 
«Господи, більше ніколи не 
робитиму таких речей! Я не 
хочу, щоб моє життя закінчи-
лося за таким заняттям».

Я закликаю іти на Божу 
працю. Ниви побіліли, Єв-
ропа дозріла для проповіді 
Євангелії, а працівників дуже 
мало. Коли ми проповідуємо 
в Європі, нас поліція стере-
же, усі священики благослов-
ляють. Узагалі-то я завжди, 
перш ніж десь проповідувати, 
шукаю поліцейських, підход-
жу спочатку до них, щоб пе-
ревірити, як вони сприйма-
ють таке служіння. Пам’ятаю 
м. Брянськ (Росія), на пло-
щі стояли 10 поліцейських. 
Підійшов до них: «Хлопці, до-
брого дня! Хочу вам сказати 
про Ісуса Христа, Він любить 
вас і хоче спасти». Вони так 
на мене дивляться-дивлять-
ся, один каже: «Слухай, ми 
напевно найбільш грішні, 
що ти саме до нас підійшов! 
Скільки людей навколо — а 
ти чомусь із нас почав». Кажу: 
«Ні, хлопці, ви Божі слуги, 
тому я й підійшов. Я у вашо-
му місті буду проповідувати 
Боже Слово! Ви мене бла-
гословляєте?» Кажуть: «Іди 
проповідуй!»

Я розповів про хороші 
моменти, але є немало не-
хороших. Багато разів сата-
на ставив перешкоди, хотів 
мене вбити, але я живий і вам 
свідчу: мій Бог сильний захи-
стити й зберегти! Йому за все 
слава, амінь!

Олександр КУРЧЕНКО

Нещодавно в нас від-
крилася нова церква. І 
з цим пов’язане цікаве 
свідчення. Переїхавши на 
нове місце, щоб відкри-
ти церкву, я не знав, що 
робити в цьому великому 
місті, з чого почати…

Якраз тоді вирішив по-
фарбувати свій транспортний 
засіб. Попросив у знайомих 
телефон спеціаліста, приїжд-
жаю. Поки оглядали машину, 
домовлялися про ціну, якось, 
сам не знаю чому, став роз-
казувати майстру про Хри-
ста. Раптом він зупиняє: «По-
чекай!» Заводить у дім і каже: 
«Тут моя мама, розкажи і їй!» 
Тож я проповідував їм Єван-
гелію. Тепер Сергій — наш 
брат у Христі, прийняв водне 
хрещення. Він воював у Аф-
ганістані, служив у снайпер-
ських військах. Тоді, коли ми 
зустрілися, його сім’я пере-
живала кризу. До речі, маши-
ну мені ще й досі не пофар-
бував. Хоча багатьом іншим 
братам це вже зробив.

Коли Сергій готувався до 

водного хрещення, ми роз-
мовляли про те, як важливо 
відвідувати зібрання. Після 
того, як він прийняв хрещен-
ня, дивлюся: неділя, а його 
немає на зібранні. Через де-
який час телефонує: «Бра-
те Володю, я в лікарні лежу, 
можете приїхати?» Саме тоді 
в нас були брати з Білорусі, 
тож поїхали всі разом до 
нього. І він нам каже: «Я все 
зрозумів! Я хотів у Бога день 
вкрасти! І ось — захворів на 
запалення легень. Раніше 
взагалі ніколи не хворів…»

Але на цьому історія не 
закінчилася. У лікарні Сергій 
став свідчити людям про Ісу-
са Христа. Познайомився з 
чоловіком, який теж воював 
в Афганістані, полковником у 
відставці. Цей полковник був 
у дуже важкому стані, важив 
усього 50 кг при досить ви-
сокому зрості, практично не 
міг уставати. Лікарі не могли 
встановити діагноз. Через 
деякий час знову телефо-
нує Сергій: «Потрібно приї-
хати в лікарню. Той чоловік 

покаятися хоче!» Приїхали, 
помолилися за нього, він 
повторив молитву покаяння. 
Потім покаялася його дру-
жина, двоє дітей. Через три 
місяці чоловік відійшов до 
Господа. Виявилося, що в 
нього був СНІД. Його жінка в 
цьому році прийняла водне 
хрещення. 

Так може діяти Бог, коли 
ми довіряємо Святому Духу. 
В простих словах, без теоло-
гії — Євангелія діє!

Володимир
ВИСОЦЬКИЙ

В ПРОСТИХ СЛОВАХ -
ЄВАНГЕЛІЯ ДІЄ!

місіонерські історії

БЕЗВІЗ ДЛЯ ПРОПОВІДІ ЄВАНГЕЛІЇ
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ЄВАНГЕЛІЯ
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

1. Була ситуація, коли пропові-
дував на автобусній станції, і один 
чоловік дуже агресивно був до мене 
налаштований. Цікаво, що якраз по-
близу проходив учитель зі школи, де 
я проводив для дітей лекції. І він за 
мене заступився. Не раз доводиться 
чути погрози, але коли серце відда-
не Христу — воно не має страху, крім 
Божого страху.

2. Що робив Христос? Він про-
повідував, хоча знав, що Його чекає 
хрест. І нам належить проповідува-
ти, тому що час обмежений. Якщо 
Сам Ісус пережив гоніння, то на що 
нам розраховувати? Ми повинні 
бути готові заплатити ціну за про-
повідь Євангелії!

1. Минулого року на Пасху ми в 
Сумах проводили вуличну євангелі-
зацію. Практикуємо такий метод: 
просто виходимо в людний двір між 
багатоповерхівками, ставимо апара-
туру. Наприклад, з нагоди якогось 
свята. Запрошуємо людей, але на-
йчастіше і запрошувати не потріб-
но. Буває, декілька сотень людей 
слухають. Для цього потрібно лише 
написати повідомлення в міську 
раду. І ось проводимо захід, на те-
риторії — 30-40 слухачів, співаємо, 
роздаємо газети. Також було багато 
дітей — з ними окрема програма… 
Раптом вибігає молодий чоловік 
напідпитку: «Що ви тут робите? Яке 
маєте право? Ви нам заважаєте!» На 
його виклик приїхала поліція, запиту-
ють: «Хто тут старший?» Кажу: «Я від-
повідальний, але ми мусимо спершу 
закінчити захід, адже люди слуха-
ють. Краще тим часом заспокойте 
цього чоловіка!» Ще десь півгодини 
продовжувався наш захід. Люди, 
звичайно, помітили, що приїхала 
поліція, і самі почали нас захищати: 
«Ці люди зробили нам свято! Чого ви 
не приїжджаєте, коли такі от п’яні, як 
цей, тут дебоширять?» Поліцейський 
навіть став виправдовуватися: «Я 
нічого не маю проти, я приїхав, бо 
мене викликали…» Все нормально 
вирішилося.

Цього року ми знову організува-
ли подібний захід, тільки на Трійцю. 
На дитячу програму прийшло дуже 
багато дітей (більше сотні) зі своїми 
дідусями, бабусями, батьками. З ба-
гатьма познайомилися, запросили в 
церкву. І протягом літа щонеділі на 
тому місці проводили дитячу програ-
му. То той чоловік змінив своє став-
лення — навіть його діти стали до 
нас приходити. Але вже інші викли-
кали поліцію, і так кілька разів. Полі-

ція приїде, розпитає і їде назад. А 
недоброзичливці навіть погрожували 
нам фізичною розправою.

2. Якщо християни зі своєї сто-
рони зробили все правильно і мудро, 
то не треба боятися. У згаданому 
випадку — було написане повідом-
лення в міську раду. І тому поліція 
була на нашому боці. Звичайно, з 
противниками не варто сваритися — 
намагатися все залагодити з миром 
і любов’ю.

Нормальна реакція на проповідь 
Божого Слова — одні люди будуть 
спасатися, а інші — збурюватися. 
Коли немає жодної реакції — щось 
не так. А спротив дуже часто свід-
чить, що ти все правильно робиш. І 
ні в якому разі не треба зупинятися. 
Коли виконуєш Божу волю, погрози 
тебе не лякають.

1. Перша ситуація трапилася 
в Каневі в 2003 році, коли я розда-
вав євангелізаційні брошури і підій-
шов до трьох чи чотирьох хлопців. 
Всі взяли, а один, дізнавшись, що я 
протестант, зухвало сказав: «Забе-
ри!» І всі теж повіддавали. Але я хотів 
трохи зачепити їх за живе, викли-
кати на дискусію і запитав: «Хіба в 
православній церкві вчать так пово-
дитися?» Це мало дуже негативну 
реакцію, вони стали обзивати мене 
поганими словами, знімати на каме-
ру. У той же день я знову зустрів двох 
із них. То, якби не люди, напевно б 
побили… А під час третьої зустрічі 
було й рукоприкладство. Було дуже 
неприємно, тому що вперше я пе-
режив таку фізичну загрозу і психо-
логічно був неготовий до неї. Хоча, 
я не зовсім правильно вчинив тоді… 
Просто дуже хотілося проповідувати 
молоді, і надмірною наполегливістю 
сам же наразив себе на небезпеку. 
Переживав, молився за того хлопця, 
щоб Бог змінив його серце. Через 
4 роки я зустрівся з ним — він став 
поліцейським, то вже нормально по-
спілкувалися.

2. Загалом я розумію, що непра-
вильно залишати служіння благовіс-
ника. Але є різні ситуації. Залежить 
від рівня небезпеки. Якщо якісь оди-
ничні випадки агресії, то немудро зу-
пинятися. Але якщо це на рівні влади 
заборона, якщо є загроза життю… 
Хто пережив таке, той знає, що важ-
ливо забезпечити спокій сім’ї.

1. Різне буває, але якихось 
надто небезпечних випадків я не 
переживав. Бувало, що вже після 
проведення євангелізацій люди 
розповідали, що нам позаочі погро-
жували і хотіли зробити зло, але Бог 
не допускав такого.

Хоча проповідувати Євангелію 
в Болгарії дуже тяжко. Країна ли-
шається комуністичною. Якщо влада 
вирішить не допустити проведення 
євангелізації — ти йдеш «на свою 
голову». Особливо у місцевості з пе-
реважанням турецького населення, 
де й так постійна міжетнічна напруга. 
Але якщо б ми повністю слухалися 
владу, то взагалі б нічого не робили. І 
Мойсей не вийшов би з Єгипту, якби 
слухався фараона, а не Бога. 

Одного разу приїхав християн-
ський гурт, який вирішив ігнорувати 
наші місцеві правила. Вони співали 
в центрі міста, роздавали брошури, 
благовістили. Гості поїхали, а вночі 
нам підпалили місіонерський центр. 
Недавно ось почали будівництво, 
прийшли турки і сказали: «Тут не 
буде молитовного дому!» З погро-
зами, але ми добудували. І перед 
самим відкриттям хтось підпалив 
кімнати, де жив сторож, сам дім не 
постраждав. Ми до такого звикли і 
вже сприймаємо це нормально.

Цікаво, що перешкоди благовістя 
приходять навіть не стільки від му-
сульман, скільки від православних. 
Раніше ми їздили з фільмом «Ісус», 
то, бувало, йшов православний свя-
щеник і підбурював мусульманське 
населення, щоб не дали нам прове-
сти демонстрацію.

2. Я вважаю, в кожному регіоні 
сповненого Святим Духом служи-
теля Бог має особисто спрямувати. 
Тому що з Європи чи з Америки 
легко говорити про Донбас: мовляв, 
християни звідти виїжджають. Але ті, 
хто там живе, краще оцінюють об-
становку і діють по ситуації. І у нас 
не все так просто. Є такий район 
Пловдів, де буквально за місяць по-
над 50 служителів залишили служін-
ня через погрози. Туреччина зараз 
сильно фінансує іслам у Болгарії.

В цьому питанні потрібно шукати 
особисте керівництво від Бога. Ми 
співпрацюємо з братами з Туреч-
чини, допомагаємо біженцям. Дуже 
багато християн покидає Сирію, 
Ірак. Дехто лишається, але основна 
маса шукають, як виїхати в Європу. 
На кордоні між Сирією і Туреччиною 
їм видають нові паспорти, де потріб-
но вказати релігійну приналежність. 
Для того, щоб вціліти, мусять казати 
неправду, що вони — мусульмани. 
Якщо признаються, що християни, 
— чоловікам відрізають голови, за-
бирають дітей. Дивлячись з України, 
ми можемо назвати їх відступниками 
і зрадниками. Але ми не були на їх-
ньому місці. Перейшовши кордон, 
вони ідуть в церкву, каються, спові-
дуються. Проходять багатодітні сім’ї, 
ціла рідня.

У Болгарії всього 6 млн населен-
ня. Але у нас багато різних етносів, 
культур: тільки 35% мусульман, 20% 
циган. У кожного свої релігії, тра-
диції. Тому у кожному регіоні дово-
диться розвідувати обстановку: куди 
вітер дме. Вже роки три ми майже не 
займаємося масовими євангеліза-
ціями. Індивідуальна праця з людьми 
приносить набагато більший ефект. 
Відвідуємо лікарні, неблагополучні 
сім’ї. Ціль лишилася тою самою — 
спасіння душ. Євангелізація була, 

є і буде, це — служіння, доручене 
Церкві. Але методи — міняються все 
більше і більше. Наші діти ще більше 
їх поміняють.

1. Були похорони. Віруюча мама 
попросила поховати сина. Якраз я 
проповідував, коли прийшли дружки 
покійника, стали трусити на мене ку-
лаками, мовляв: закінчуй давай. Це 
була стресова ситуація, я не знав, 
як чинити. Але відчував, що потрібно 
далі проповідувати. Потім вийшов 
батько померлого і заспокоїв їх.

Якось нашому знайомому пас-
тору-корейцю побили сина, а потім 
підпалили дім молитви. І він був дуже 
травмований цими подіями. Ми 
приїхали допомогти провести бого-
служіння. Він роздає людям хліб, а 
перед тим проповідується Євангелія. 
Коли я говорив Слово, прийшли його 
противники і намагалися завадити 
проповіді. Вони мали в руках пляшки 
з-під шампанського. Але Бог зберіг і 
до побоїв не дійшло.

І третій випадок — коли я став 
свідком бандитської розборки. 
Мафія чинила сильний вплив на полі-
цію, суди. І правоохоронці хотіли взя-
ти верх — убили ватажка банди. Як-
раз в той період став приходити на 
богослужіння молодший брат убито-
го. Я проповідую — і Бог говорить до 
нього. Потім розповідав: «Тільки ми 
зібралися іти на «справу», ще ніхто 
цього не знає. А звідки оцей тип все 
про нас знає?» І бандити вирішили: 
якщо мені Бог відкриває про них, то 
може відкрити, хто вбив їхнього ва-
тажка, за якого вони хотіли помсти-
тися. Повезли мене на кладовище 
на його могилу. Я прочитав молитву, 
проповідував їм. А потім між ними 
почалася сутичка. Я готувався до 
смерті, бо знав, на що здатні ці люди. 
Моє життя було на волосині.

2. Після прийняття останніх за-
конів в Росії, я спостеріг цікаве яви-
ще. Деякі наші брати з інших кон-
фесій стали співати в громадському 
транспорті — ніби навмисне лізти на 
рожен. Це при тому, що в час сво-
боди я жодного разу не бачив, щоб 
вони займалися подібним публічним 
євангелізмом. Навіщо шукати собі 
пригод, провокувати?

Сам Ісус сказав, що прийде час, 
коли ми нічого не зможемо робити. 
Треба знати пору. Але навіть в пору 
обмежень ми можемо використову-
вати Божі шанси для проповіді. Коли 
двері відкриті, треба діяти, а коли за-
криті — чекати. Апостол Павло ска-
зав: «Я вмію жити в достатку і я на-
вчився жити в нужді». Ми вміли жити, 
коли по 100 тис. газет роздавали 
одним залпом, а сьогодні за кожну 
газету можна отримати штраф. Тож 

тепер треба навчитися жити в цих 
умовах. Я такої думки: Бог готує для 
нас інші методи.

1. Слава Богу, я ніколи не пере-
живав ніяких екстремальних випадків 
під час проповіді Євангелії. Завжди 
молилися, просили Божої допомоги, 
і Він дивним чином все влаштовував. 
Особливо згадую будівництво дому 
молитви в Карелії. Нас було 2-3 чо-
ловіка, а за 2 роки побудували дім 
9х12 м, на два поверхи. Кошти я не 
шукав, вони самі мене знаходили. І 
люди позацерковні самі приходили 
допомагати.

2. Думаю, потрібно мати Боже 
керівництво. Якщо Бог каже про-
повідувати, то треба проповідувати. 
Апостол Павло благовістив не тільки 
там, де його приймали, а й там, де 
камінням побивали. Та навіть там, де 
приймають, треба Божа мудрість і 
Боже керівництво. 

1. Нещодавно ми з братами 
проводили євангелізацію для вчи-
телів у Новотошківці Луганської 
області. І після завершення заходу 
почався обстріл. Земля трясеться, 
гупає. Не зовсім комфортно було… 
Ми молилися, щоб Бог зберіг, щоб 
ніхто не був ушкоджений. Після 
цього було складно їхати на наступ-
ну євангелізацію для військових, 
яка мала проходити ще ближче до 
зони розмежування. Думки коман-
ди розділилися: їхати чи не їхати? 
Чи варто ризикувати, «наривати-
ся»? Але тим не менше — поїхали, 
відвідали, помолилися, послужили, 
завезли допомогу. Слава Богу все 
минуло благополучно, хоча було 
страшно.

А загалом, у нас в Україні сьо-
годні чудові умови для поширення 
Євангелії!

2. Для Слова Божого немає об-
межень. Ми не повинні боятися, а 
проповідувати на усякому місці — і 
словом, і ділом, і усім життям, не-
зважаючи на обставини. «О ви, хто 
нагадує про Господа, не замовкай-
те!» За проповідь Євангелії Христос 
віддав життя, апостоли, наші по-
передники — вони платили високу 
ціну. Мої тато, мама, дід і баба за 
віру в Бога по 8,5 років відсиділи в 
Сибірських таборах. Тато — двічі. 
Коли апостолам строго заборонили 
говорити про Ісуса Христа, вони від-
повіли: «Ми не можемо не говорити 
про те, що бачили і чули!» Істинний 
місіонер не може мовчати там, де 
треба говорити.

Дмитро ДОВБУШ

З часу розпаду СРСР і до недавнього країни СНД 
вважалися чи не найбільш сприятливим у світі ареалом 
поширення Євангелії. Та останні політичні події вносять 
суттєві негативні корективи у цю тенденцію. Законодав-
чий пакет Ярової в Росії, війна на Сході України, «рефе-

рендум» у Криму… І як наслідок — захоплення будинків 
молитви, обшуки, вбивство віруючих… Усе це ускладнює 
проповідь Євангелії, а нерідко і робить її небезпечною 
для життя. Під час конференції «Голосу надії» ми поста-
вили місіонерам два запитання з цього приводу.

1. Найбільш екстремальний момент у вашо-
му служінні, який трапився під час проповіді 
Євангелії?

2. Що важливіше в моменти небезпеки для хри-
стиян: проповідь Євангелії чи самозбереження?

інтерв’ю

МИХАЙЛО КУЧИНСЬКИЙ 
(ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

ФЕДІР СКУЛІНЕЦЬ
(СУМСЬКА ОБЛАСТЬ)

ПЕТРО РИШКО
(КРИМ)

СЕРГІЙ ТАРАСЮК
(ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ)

ВАЛЕНТИН КОВАЛЬСЬКИЙ 
(ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ)

ІВАН СЕРТ (СЛІВЕНСЬКА 
ОБЛАСТЬ, БОЛГАРІЯ)

СЕРГІЙ ЯРУТА
(РЕСПУБЛІКА МАРІЙ-ЕЛ, 

РОСІЯ)
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«Що ти бачиш?» — це 
питання сьогодні часто зву-
чить до нас. Коли ти ба-
чиш навколо себе людей 
— чийсь успіх чи невдачу, 
ти бачиш знедолених, ти 
бачиш, що відбувається у 
твоїй місцевості — у Криму, 
у Росії чи деінде… Хтось 
бачить можливості, а хтось 
— закриті двері. Багато 
чого доводиться нам бачи-
ти, правда?

Пророк побачив видіння: 
золотий світильник із різно-
манітними чашечками, оливка-
ми — щось таке цікаве і… за-
плутане. Ангел запитує: «Ти не 
знаєш, що це? Ти не розумієш, 
що це?» Я думаю, часто в на-
шому житті ми щось бачимо, 
але не розуміємо, що це зна-
чить. Я можу розказати, що я 
бачу в Криму, ви можете роз-
казати, що ви бачите по своїх 
місцях. Але питання: що воно 

значить — усе те, що ти тепер 
бачиш?

Пророк каже: «Я не знаю, 
що це. Я не знаю, як витлума-
чити те, що я бачу. Як це по-
яснити? Як на це реагувати? 
Що з цим робити?» І потужна 
відповідь ангела Господнього: 
«Це означає: не силою й не 
міццю, але тільки Моїм Духом, 
— говорить Господь Саваот!» 
Я ніколи б не зміг здогадатися, 
що цей світильник із лампад-
ками, із оливками може вира-
жати таке слово! Яким чином 
воно виходить із цього видін-
ня? Як це можна витлумачити?

І ці обставини, які нас ото-
чують… Можливо, ми не має-
мо поняття, як їх трактувати. 
Але послухайте, що нам го-
ворить ангел Господній: «Не 
силою й не міццю, але тільки 
Моїм Духом, говорить Господь 
Саваот!» Господь нагадує нам, 
що Дух Його не змалів. І стра-
тегічна відповідь від Бога на 
всі наші питання: «Не силою й 
не міццю!» Ми часто шукаємо 

певну «формулу», щоб певну 
«філософію успіху» вибудува-
ти. Ми навіть успіх по-своєму 
уявляємо. Я думаю, що серед 
нас є люди, які за останні 10-
15 років перепробували все, 
що їм радили, але так і не по-
бачили результату. Ми моли-
лися й постили, ми йшли до 
людей, ми проводили все, що 
тільки могли. Але це все одно 
не працює… І ти дивишся й не 
можеш зрозуміти: що це? 

Ми так само в Криму не 
маємо відповідей на наше пи-
тання: як тлумачити все те, що 
відбувається? Але слово Го-
споднє звучить саме так: «Не 
силою й не міццю, але Духом 
Господнім!» Він дасть тобі сили 
бути вірним! Він дасть тобі 
сили пройти! Він знає, чому 
така ситуація у твоєму служін-
ні! Дух Господній не змалів!

Навіть сьогодні звучало 
питання: як досягати молодь 
і т. ін. І чомусь ми, як прави-
ло, зразу думаємо про підви-
щення рівня наших заходів, 

проектів… Та іноді забуваємо, 
що стратегічна відповідь Бога 
для нас — це підвищення рівня 
нашої віри, нашого духовного 
життя і дії Святого Духа в нас і 
через нас. Багато з нас — мо-
лоді, можливо, у нас мало до-
свіду, можливо, мало мудрості. 
Але Господь вибрав нічого не 
значуще, немудре цього світу, 
щоб посоромити мудре. І з Го-
сподом ми сильні!

Життя продовжиться, і ми, 
як і раніше, щось бачитимемо 
перед собою. Що ти бачиш? 
Можливо, ти бачиш хвору 
доньку? Що ти бачиш? Мож-
ливо, ти бачиш порожній гама-
нець? Що ти бачиш? Можливо, 
ти бачиш порожні лавки? Що 
ти бачиш? Можливо, ти ба-
чиш, як міняються закони? Але 
наступне питання: що це зна-
чить? Як ти думаєш? І ми каже-
мо: «Господи, скажи Ти, що це 
значить!» А Бог відповідає: «Не 
силою й не міццю, але Духом 
Моїм!» 

Павло ФЕДОРУК

ЩО ТИ БАЧИШ? проповідь

І вернувся той Ангол, що говорив зо мною, і збудив мене, як чоловіка, якого будять зо сну його. І ска-
зав він до мене: Що ти бачиш? А я відказав: Бачу я, ось світильник, увесь із золота, і чаша на верху 
його, і сім лямпад його на ньому, і по сім рурочок для лямпад, що на верху його. І дві оливки на ньо-
му, одна з правиці чаші, а одна на лівиці її. І говорив я й сказав до Ангола, що говорив зо мною, кажу-
чи: Що це, мій пане? І відповів Ангол, що говорив зо мною, та й сказав мені: Чи ж ти не знаєш, що це 
таке? А я відказав: Ні, пане! І відповів він, і сказав мені, говорячи: Оце таке Господнє слово до Зоро-

вавеля: Не силою й не міццю, але тільки Моїм Духом, говорить Господь Саваот. 
Зах.4:1-6

14-16 вересня 2017 
року єпископи та старші 
пресвітери обласних об’єд-
нань взяли участь у на-
вчально-консультативному 
семінарі з насадження но-
вих церков.

Триденний міні-курс аку-
мулював у собі окремі напрям-
ки нової навчальної програми 
для місіонерів, що незабаром 
почне викладатися на базі 
Євангельської теологічної 
семінарії.  Зокрема члени 
Комітету слухали такі теми, 
як «Методи відкриття нових 
церков», «Соціальний аналіз 
місцевості», «Євангелізація 
в соцмережах», «Мистецтво 
спілкування», «Юридична 
грамотність», «Співпраця з 
державними органами»  та 
«Фінансова грамотність».

На третій день старші слу-
жителі змінили лекційну залу 

ЄТС на актову, у приміщенні 
соціального  центру церкви 
«Філадельфія». 16 верес-
ня сюди з’їхалися христия-
ни-службовці, які займають 
різні посади в органах влади, 
та віруючі підприємці. 

Одним із спікерів у цій ча-
стині навчання був Роман 
Шеремета — відомий україн-
ський науковець, якого два 
роки тому «Forbes» назвав 
найкращим українським еко-
номістом. Роман розповів 
про той вплив, який євангель-
сько-протестантська церква 
мала на економіку й суспіль-
ство різних країн упродовж 
історії та сьогодення, презен-
тував книгу «Реформація. Успіх 
Європи й шанс для України» за 
авторством 19 науковців. А та-
кож ознайомив братерство із 
сучасними економічними тен-
денціями та трендами (пере-

дові позиції на світовому ринку 
незабаром займуть Китай та 
Індія), про блискавичний ро-
звиток онлайн-ринку на За-
ході, можливості віртуального 
інтелекту тощо.

Була й дискусія: ведучий, 
єпископ Ростислав Мурах, за-
просив до участі в ній місько-
го голову м. Збаража Романа 
Полікроського, підприємця з 
Миколаєва Олега Моналюка 
та старшого єпископа Ми-
хайла Паночка. Теми, навколо 
яких розгорнулася дискусія, 
стосувалися багатьох присут-
ніх, оскільки мова йшла про 
позицію віруючої людини при 
владі або в бізнесі, коли дово-
диться переживати супротив 
чи звинувачення на релігійно-
му ґрунті, та інших непростих 
питань.

Завершилася триденна на-
сичена програма заключною 
проповіддю Михайла Паночка 
на тему «Сім ліній фронту» на 
основі послань до семи цер-
ков у книзі Одкровення свято-
го Івана Богослова.

Підсумком зустрічі стала 
спільна резолюція та рішен-
ня про створення спільної 
інформаційної платформи 
на базі інтернет-ресурсів, де 
християни-службовці та під-
приємці зможуть продовжити 
спілкування.

www.chve.org.ua

ПРОТЯГОМ ТРЬОХ ДНІВ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ 
УЦХВЄ АПРОБУВАЛИ НОВУ НАВЧАЛЬНУ 
ПРОГРАМУ ДЛЯ МІСІОНЕРІВ ТА ПРОВЕЛИ ЗУСТРІЧ

новини

СЛУЖИТЕЛІ УЦХВЄ В 
ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ ПРОВЕЛИ 
КОНФЕРЕНЦІЮ В БЕРЛІНІ

З 22 по 24 вересня 2017 року церква ХВЄ у м. Берліні (Німеч-
чина) приймала гостей — старших служителів із інших західноєв-
ропейських країн, де функціонують церкви нашого братерства. 
Зокрема, на конференцію прибули служителі з Бельгії, Польщі, 
Чехії, а також делегація з України. Серед спікерів — старший єпи-
скоп УЦХВЄ Михайло Паночко та координатор з роботи УЦХВЄ 
в Західній Європі, єпископ Юрій Веремій. Конференція пройшла 
під гаслом «Виклики церкві й практичні кроки євангелізації су-
спільства».  

«Ми мали чудовий час на конференції в Берліні, — розповідає Юрій 
Веремій. — У п’ятницю, 22 вересня, разом провели вечірнє богослужін-
ня. Наступного дня, у суботу, було братерське спілкування, семінари, 
молитви, свідчення, проповіді, пророче слово від Господа для кожної 
країни. А 24 вересня, у неділю, після спільного богослужіння продовжи-
ли спілкування за обідом».

За словами учасників, Бог по-особливому благословив конферен-
цію.  Особливу вдячність старші служителі братерства висловили пасто-
ру Леоніду Козарізу та усій церкві в місті Берліні за працю та гостинність.

Нагадаємо, що попередня конференція відбулася 17-18 червня цьо-
го року в столиці Бельгії, Брюсселі. Такі форуми — це можливість для 
наших віруючих за кордоном (кількість церков братерства там постійно 
зростає) не лише збагатитися досвідом, але й підкріпитися духовно.

www.chve.org.ua
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У 1920-х роках мій дід 
Олексій Савочка дуже рев-
но шукав Бога. У той час се-
ред православних християн 
ходила легенда, що кожен 
віруючий, щоб догодити Бо-
гові, повинен один раз у жит-
ті сходити пішки в Почаївську 
лавру — православну Мекку. І 
от, спонуканий бажанням до-
годити Богові, мій дід узяв із 
собою сухарів і сала й пішки 
вирушив за кілька сотень кіло-
метрів…

Через декілька днів, добрав-
шись до місця паломництва, 
Олексій ходив у монастирі  й 
намагався знайти там Бога для 
своєї спрагненої душі. Одно-
го дня, проходячи мимо мощів 
померлих святих, дід вирішив 
доторкнутися до них, щоб отри-
мати більше освячення. Дотор-
кнувшись, він випадково зламав 
«святому» палець... Коли ж його 
підняв, то виявилося, що палець 
гіпсовий. Чоловік був шокова-
ний… Його розчаруванню не було 
меж. Він зневірився в Богові й за-
смучений повернувся додому. 

Через декілька місяців після 
повернення з монастиря Олексій 
почув, що в одному селі, яке 
розташовувалося за декілька 
кілометрів від його містечка Сте-

пань, збираються якісь штунди, 
які співають і моляться Богові 
на якихось незрозумілих мовах. 
Оскільки дід уже був розчарова-
ний в офіційній церкві, то з ціка-
вості вирішив сходити туди й 
подивитися, що ж там таке відб-
увається...

Прийшовши на те зібран-
ня, він був здивований щирістю 
людей, а також любов’ю, про-
явленою до нього. Після цікавої 
проповіді простого чоловіка (це 
був пресвітер Стрєлка) хтось про-
стягнув йому збірник пісень — і 
всі стали співати. Але не встигли 
доспівати пісню до кінця, як на 
дідуся зійшла надприродна сила 

— він пережив потужну Божу при-
сутність і, схилившись на коліна, 
довірив своє життя Господу.

Після цього служіння, йдучи 
дорогою додому, Олексій від-
чув огиду до тютюну — і викинув 
трубку для куріння. Переживаючи 
величезну радість, мій дід із не-
терпінням хотів поділитися своїми 
враженнями із дружиною, а також 
з іншими родичами. 

Але, на превелике розчару-
вання, рідні та близькі зустріли 
нові дідусеві переконання, м’яко 
кажучи, вороже. Його дружина 
(це моя бабуся) заявила йому: 
«Ну, ти, баптисте, коли я кілька 
днів тобі їсти не даватиму, тоді 

та віра миттю вивітриться з твоєї 
голови! Я приведу тебе до тями!» 
Це як у тому жарті: якщо в дружи-
ни в руках качалка, то це ще не 
означає, що будуть пиріжки…

Наступного дня після всього, 
що сталося (а це був понеділок), 
чоловіки, серед яких був і мій 
дід, пішли косити сіно. І ось під 
час обіду кожен дістав свою їжу, 
яку приготували дружини. Звіс-
но, моя бабуся, виконала свою 
обіцянку й нічого не приготувала 
дідусеві. Побачивши це, чоловіки 
сміялися з нього. Тоді він, не дов-
го думаючи, пішов на край поля, 
підняв руки до неба й став гучно 
молитися й славити Бога. Це ней-
мовірно вразило тих людей. 

Скориставшись таким момен-
том, Олексій запросив усіх бажа-
ючих прийти до нього в неділю, 
щоб разом помолитися й почи-
тати Біблію. І вже наступного літа 
близько 70 людей із села прийня-
ли водне хрещення та присвятили 
своє життя Богові! Так народила-
ся одна з перших протестантсь-
ких церков Західної України (на 
той час це була територія Поль-
щі), яку очолив мій дідусь. Варто 
зазначити, що через декілька днів 
після цієї події на полі, покаялася 
й моя бабуся — і всі її родичі. 

Олексій Савочка й пресві-

тер Стрєлка ходили з міста до 
міста, від села до села й про-
повідували про Бога. За своє 
життя вони відкрили сотні цер-
ков і хрестили тисячі людей, се-
ред яких, до речі, був і єпископ 
Російської церкви ХВЄ нині вже 
покійний В.М. Мурза.

Слухаючи про віру свого діда 
з уст батька, я завжди думав: 
звідки в людей у ті часи був та-
кий вогонь та посвята? За ними 
ж ніхто не бігав, ніхто не тягнув у 
церкву, не викладав Альфа-курс 
чи наставництво й не роздавав 
гуманітарку. Таке відчуття, що 
люди в ті часи пізнавали Бога тро-
хи по-іншому, ніж нині.

P. S. Якось у підлітковому віці 
я з місцевою молоддю поїхав у 
церкву за 50-70 км від дому. Піс-
ля зібрання один літній чоловік 
запитав мене, як звати. Зав’яза-
лася розмова. Коли він дізнався, 
що Олексій Савочка — це мій 
дідусь, то розповів: «Коли я був 
ще підлітком, твій дід приходив 
сюди й багато разів проповідував, 
так покаялося багато людей і ор-
ганізувалася церква». Я подумав 
тоді, що дуже хочу, щоб через ба-
гато років мої внуки почули б те ж 
саме: твій дід проповідував тут — і 
я покаявся…

Роман САВОЧКА

Що бентежить мене 
останнім часом і за що я 
хочу молитися! Ми багато 
працюємо, але на виході 
отримуємо…  Мало чи ба-
гато? Малувато… Видимий 
результат — невеликий.

Читав Книгу пророка 
Йони. У третьому розділі 
сказано, що досить було 
Йоні лише протягом одного 
дня проголошувати: «Ще 40 
днів — і Ніневія буде знище-
на!» — як жителі міста вже 
повірили Богу! Я мрію про 
таке! Ніневія була великим 
містом — три дні ходьби. А 
Йона тільки один день ходив 
— і вже результат.

Я замислився: наскільки 
сильно люди вірять мені? Ми 
багато говоримо, що потрібно 
досягати людей добрими діла-
ми, справами милосердя… Ми 
робимо це. У когось краще, у 
когось гірше виходить, але ро-
бимо. Нещодавно, після одного 
з таких заходів у нашому сели-
щі, я почув від представників 
влади: «Які ви добрі люди! Де 
такі в Бога взялися?» «Ой, які ж 
ми добрі люди», — тішуся собі. 

Прийшов додому, спілкуюся з 
місіонерською командою — і 
приходить думка: а коли вже ці 
люди скажуть: «Що нам робити, 
щоб стати такими, як ви?»

Я вірю, що слово Боже дає 
нам приклади, як проповідував 
Ісус, як проповідували апосто-
ли. Я перечитував третій розділ 
Дій святих апостолів, де на-
писано, як Петро та Іван ішли 
в храм і як кривий попросив у 
них милостиню. І Петро каже: 
«Що маю, те даю!» Сьогодні я 
запитую себе: «Що я маю?» Я 
маю намет, маю надувну гірку, 
маю апарат для виробництва 
солодкої вати, маю подарункові 
«Сумки самарянина»…  У нас є 
гарні м’ячі, ми навіть лотерею 
розігруємо після молодіжних 
заходів. І це чудово, що Бог дав 
нам можливість усе це мати! 
Але Петро сказав: «У Ім’я Ісуса 
Христа Назарянина устань та й 
ходи!» Брати й сестри, я мрію 
про це!

Я вірю в дію Божого Слова, 
яке може змінювати характер 
і свідомість людей! Але також 
я мрію про те, щоб Слово під-
тверджувалося Божими чуде-

сами. І вони є! Ми про це періо-
дично свідчимо. Але колись 
апостол сказав, що його про-
повідь була «не в переконливих 
словах людської мудрості». Я 
сам навчаюся, я хочу звуча-
ти переконливо. Але служіння 
Павла супроводжувалося яв-
ленням духа й сили!

Перечитуючи Євангелію 
від Матвія, 7-10 розділи, спо-
стерігаємо, як через служіння 
Ісуса та Його учнів демони ви-
ходили, сліпі прозрівали й різні 
хворі були зцілені. Я мрію про 
це! Останнім часом ми в церкві 
багато роздумуємо про це. Ісус 
Христос наказав Своїм учням: 
«Уздоровлюйте недужих, вос-
крешайте померлих, очищай-
те прокажених, виганяйте де-
монів. Ви дармо дістали, дармо 
й давайте» (Мт.10:8). Також 
написано: не беріть нічого з со-
бою в дорогу, бо працівник до-
стойний своєї поживи. Я, коли 
їду, то думаю: скільки взяти з 
собою, аби вистачило…

Недавно звернув увагу, що 
Христос не сказав: «За неду-
жих моліться». Він сказав: «Уз-
доровляйте недужих»! Ісус не 
сказав: «Моліться, щоб померлі 
воскресли». Він сказав: «Вос-

крешайте померлих»! Правду 
кажу: я у своєму житті ще ніко-
ли не молився за воскресін-
ня померлих. Ви молилися? Я 
тільки чув «смішні» історії, коли 
моляться, і нічого з того не ви-
ходить. І не раз думав: «Куди 
вони лізуть? Нащо той клопіт?»

Господь дав мені честь ви-
ростати в сім’ї служителя. Мої 
батьки бачили багато Божих 
дій. У нашій області нещодав-
но пройшла хвиля з вигнання 
демонів. Нашуміло вже на всю 
Україну, уже якось і некоректно 
про це говорити. Але я запи-
тую: «Наскільки часто я сам мо-
лився за вигнання демонів за 
останній рік? Наскільки часто 
я бачив, як демони виходять з 
людей?» Брати й сестри, я вірю 
в Євангелію сили!

Боже Слово відкриває всі 
діючі духовні дари, але наскіль-
ки часто ми їх практикуємо? 
Хто з нас може похвалитися 
дією всіх духовних дарів у міс-
цевій церкві? Ми говоримо 
на інших мовах. Але апостол 
Павло каже: «Краще — щоб ви 
пророкували!» Я дивлюся на 
церкву «Хліб Життя» у Петриків-
ці й інколи запитую: «Хто з нас 
пророкує?» Сьогодні є вже на-

віть «школи пророків», «чудес» 
вистачає! Але я продовжую 
вірити, що Бог, у Якого ми віри-
мо, не змінився у Своїй силі 
й благодаті. І я молюся, щоб 
наше Слово було словом сили.

Тепер ми стикаємося з му-
сульманами, які можуть сказа-
ти: «Я вірю сильніше! Я п’ять 
разів ходжу в мечеть, я п’ять 
разів звершую намаз. Покажи 
мені свою віру, а я тобі пока-
жу свою!» Нам потрібна Єван-
гелія сили, щоб наші слова 
підтверджувалися! Добрі діла 
— це прекрасно, але я вірю, що 
вони виходять за межі «пере-
копати», «посапати»… Я вірю в 
силу Святого Духа!

Ми проповідуємо. Люди 
каються, а змінюватися не хо-
чуть! Якесь «сучасне» покаян-
ня пішло. У церкву ходять — а 
покурюють і навіть цього не 
приховують… «Сучасне» хри-
стиянство! Дорогі мої, Хри-
стос покликав Своїх дванад-
цять учнів і дав їм владу! І ми 
віримо, що влада нам дана. 
Амінь! Сила Святого Духа нам 
дана! Господи, дай нам ще й 
практикувати це! Молімося за 
це!

Олександр МОКІЄНКО

ПРОБУДЖЕННЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ: 
ГОСПОДИ, ПОВТОРИ ЦЕ ЗНОВУ!

ЩО МИ МАЄМО?

пробудження

проповідь

Та промовив Петро: Срібла й золота в мене нема, але що я маю, 
даю тобі: У Ім’я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи!

Дiї.3:6
І слово моє й моя проповідь не в словах переконливих людської 

мудрості, але в доказі духа та сили…
1Кор.2:4
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Вітаю вас, любі діти! 
Ось і скінчилися літні 

канікули, школа знову від-
крила для вас свої двері, щоб 
ви могли навчатися, набува-
ти знань і вмінь, які приго-
дяться у вашому житті. Але 
найбільше, сподіваюся, ви з 
нетерпінням чекали занять в 
особливій школі, де щонеділі 
ви зустрічаєтеся зі своїми 
найближчими друзями, на-
вчаєтеся Божої мудрості, яка 
допоможе вам правильно об-
рати свій життєвий шлях.

Неділя — особливий день. 
Особливий тим, що ви не клопо-
четеся своїми звичними справа-

ми. Сам Бог наказав нам шість 
днів працювати, а сьомого дня 
відпочивати. Але не просто ле-
жати в ліжку й дивитись муль-
тики. Цей день спокою потрібно 
присвятити Господу. «Пам’ятай 
день суботній, щоб святити 
його!» (Вихід 20:8). 

Бог дав суботу («спокій» 
у перекладі з єврейської) як 
знак Свого заповіту, договору 
з народом ізраїльським: «Шість 
днів будеш робити діла свої, а 
сьомого дня спочинеш». 

Християни присвятили ви-
конанню цієї заповіді перший 
день тижня — неділю (день вос-
кресіння Христа). Ще в давнину 

вони збиралися в перший день 
тижня для молитви, поклоніння 
Богові, для вивчення Його Сло-
ва, а також приймали причастя, 
про що написано в другому 
розділі книги Дії апостолів.

День спокою для ізраїльтян, 
а також і для християн, сим-
волізує визволення від раб-
ства. Бог наказує в цей день 
відкласти всі справи й турботи 
заради блаженного відпочинку 
й освячення своєї душі.

Ми створені за образом і 
подобою Творця, Який шість 
днів творив світ, а сьомого дня 
спочивав. І нам, Своєму творін-
ню, Він наказує так робити. До-

тримуючись четвертої заповіді, 
ми відновлюємо свої духовні 
сили, а коли нехтуємо нею, ми 
руйнуємо своє тіло й дух, вко-
рочуючи собі життя.

Неділя — день спокою — 
прообраз того вічного дня, коли 
звільнена душа, вірна Господу, 
зодягнеться в блаженний спокій 
та радість, у  безсмертя.

Колись давно юдейський народ був відве-
дений у полон до Вавилону. За часів правлін-
ня царя Кіра євреї одержали свободу, і части-
на з них повернулася на батьківщину. Столиця 
Юдеї Єрусалим лежала в руїнах. Пройшло ще 
багато років. Неемія, який займав високий 
пост при царі Ахашвероші, почувши про це, 
попросив царя дозволити йому повернутися 

на батьківщину й відбудувати місто. Цар дав 
дозвіл та ще й необхідні кошти для цього.

Протягом дванадцяти років стіни міста 
було відбудовано, і в храмі стали проводи-
ти богослужіння. Та народ не дотримувався 
Божих законів. І Неемія, побачивши, що в су-
боту люди збирають врожай, роблять вино, 
нав’ючують ослів і вирушають до Єрусалима, 
був дуже обурений таким нехтуванням Божою 
заповіддю. Він наказав перед суботою зачи-
няти брами міста й нікого не впускати. Неемія 
поставив варту біля воріт і навів порядок у 
місті. А людям, які не дотримували дня спо-
кою в Єрусалимі, сказав: «Хіба не за порушен-
ня заповідей Бога наших батьків було забрано 
в полон? Навіщо ви знову порушуєте умови 
заповіту, який Бог уклав з Мойсеєм і всім на-
родом нашим?»

Неемія був дуже ревним, він очистив юдеїв 
від всього чужого, і народ знову став вивчати 
Закон Божий і виконувати Його заповіді.

Одного разу в суботу Ісус на-
вчав у синагозі. Там була жінка, яка 
вісімнадцять років була скорчена. 
Ісус зцілив її. Тоді старший сина-
гоги обурився, що Ісус зробив це в 
суботу, і сказав до народу: «Є шість 
днів, у які вам належить працювати, 
у ті й приходьте зцілятися, а не дня 
суботнього». 

Господь же сказав до нього: 
«Лицеміре, чи кожен з вас не відв’я-
зує вола свого чи осла в суботу й не 
веде його напоїти? Цю ж дочку Ав-
раамову, яку сатана зв’язав ось уже 
вісімнадцять років, чи не належить 
звільнити від пут у суботній день?» 

Коли Ісус зцілив хворого біля ку-
пальні Віфесда, також була субота. 
Фарисеї, які суворо дотримувались 
закону, побачивши, що уздоровле-
ний несе свою постіль, обурилися: 
«Як ти можеш нести свою постіль у 
суботу, порушуючи закон?» Він від-
повів: «Мені так звелів Той, Хто зці-
лив мене». Тоді вони почали допи-
туватися, хто його зцілив, але він не 

знав. Через деякий час Ісус зустрів 
цього чоловіка в храмі й сказав: 
«Ось ти видужав. Не гріши ж біль-
ше, щоб тебе не спіткало більше 
лихо». Чоловік той пішов і розповів 
фарисеям, що його уздоровив Ісус. 
Вони стали знову звинувачувати 
Ісуса в порушенні суботи, та Він від-
повів їм: «Отець Мій   працює й досі, 
працюю і Я».  Ісус казав, що в субо-
ту слід робити добро. Він викривав 
фарисеїв, які, крім закону, встано-
вили безліч своїх правил, поклавши 
важке ярмо на плечі людям, проте 
самі не виконували їх. 

Іншим разом Ісусові довелося 
йти разом із учнями ланом, на яко-
му дозрівала пшениця. Зголоднілі 
учні стали зривати колоски і, роз-
тираючи їх у долонях, їли зерна. 
Фарисеї, помітивши це, докоряли 
Ісусові, що цього робити не слід у 
суботу.

А Ісус відповів їм: «Суботу вста-
новлено для людини, а не людину 
для суботи».

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

НЕЕМІЯ ТА ДЕНЬ СПОКОЮ

С-У-Б-О-Т-А
ДЛЯ ЛЮДИНИ

Т. Жембровська

СЬОМИЙ 
ДЕНЬ

Якщо Біблію читаєш,
То, напевно, ти це знаєш,

Що Творець наш за шість днів
Землю й небо учинив.
А на сьомий Він спочив
І цей день благословив.

День цей Божий — особливий,
Тихий, лагідний, щасливий.

Хоче Бог, щоб Його діти
Від трудів могли спочити,

Щоб в цей день до церкви йшли
І дітей своїх вели,

Щоб у тиші серця свого
Чули ніжний голос Бога.

КРОСВОРД
1. Ім’я чоловіка, який, не зважаючи на величезні випробування, залишився вірним Богові.
2. Хто написав п’ять книг Старого Заповіту?
3. Острів, на який був засланий один із апостолів.
4. Левит, який очолив бунт проти Мойсея й Аарона.
5. Той, хто пасе овець.
6. Єврей, якому персидський цар Ахашверош дав дозвіл відновити зруйновані єрусалимські стіни.
7. Третій цар Юдеї, який намагався знищити язичницьких богів.
8. Служитель синагоги, доньку якого зцілив Ісус.
9. Земля, яку Бог обіцяв дати ізраїльтянам.

10. Місто в Галілеї, де Ісус зцілив 
сина вдови.
11. Країна, у яку був посланий 
пророк Йона.
12. Другий син Ноя.
13. Невістка Ноомі.
14. Юнак, якого воскресив Пав-
ло, коли той розбився.
15. Дружина Ананія.
16. Місто, де жили Йосип та 
Марія.
17. Сліпий жебрак, якого зцілив 
Ісус.

ЗАПОВНИВШИ ВСІ КЛІТИНКИ, У ВИДІЛЕНИХ ПРОЧИТАЄШ, ЯКА
ПОДІЯ ПЕРЕДУВАЛА СВЯТКУВАННЮ ХРИСТИЯНАМИ НЕДІЛІ ЯК ДНЯ СПОКОЮ.

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №9 вересень 20178

Відповіді на кросворд розміщений у №7 (липень) 2017р.
По горизонталі: 1.Еміма. 3.Родос. 8.Діна. 9.Нево. 10.Аса. 14.Сим. 

15.Ареопагіт. 16.Ісус. 18.Ахор. 19.Рахав. 20.Єнох. 22.Град. 23.Віра. 
24.Мара. 26.Ноомі. 29.Наїн. 30.Шовк. 32.Тувалкаїн. 35.Сім. 36.Тир. 37.Рута. 
38.Овед. 40.Раама. 41.Арета.

По вертикалі: 1.Єфрат. 2.Мед. 4.Око. 5.Сивма. 6.Анна. 7.Фест. 11.Ажа. 
12.Беор. 13.Агав. 14.Сіон. 17.Синедріон. 18.Ахашверош. 21.Хумта. 22.Га-
там. 25.Наум. 26.Нова. 28.Іван. 31.Естер. 32.Тита. 33.Нива. 34.Праща. 
37.Рим. 39.Дор.

1. Христос назвав Ірода… 2. Супутник Павла в Нікополі. 3. Місто, в якому 
справили Пасху після переходу Йордану. 5. Історична книга Біблії. 6. Суддя Із-
раїлю. 8. Споруда, на якій євреї приносили жертви. 9. Господь у видінні покли-
кав Павла з Троади в … 13. Чоловік праведний і невинний в своєму поколінні. 
14. Батько сиротам та вдовам. 17. «Царство Боже не… й питво, а праведність, 
мир та радість у Дусі Святому». 18. Столиця Сирії, місто відоме ще за часів Ав-
раама. 20. Місто біля Бет-Елу і Сихему (Суд. 21:19). 23. Син Єфрема, предок 
Ісуса Навина. 24. Риболовна сіть.

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

3. Який плід покаяння закликав учинити Ісус. 4. Місто пальм. 7. «Сини громові». 
10. Місце поховання Маріам. 11. Аморейське місто. 12. Племінник Авраама. 15. 
Ідол, якому вклонявся цар, пан Наамана. 16. Чого не бачить лицемір у своєму оці? 
19. Дочка Целофхада. 21. Цар, чоловік до серця Богові. 22. Так називали Симеона, 
учителя в Антіохії. 25. Син Йонатана, внук Саула. 26. Велике красиве дерево, відо-
ме Якову. 27. Місто, у якому Бог через Павла оздоровив кривого.

Земля чекає жнив своїх останніх...
Осквернена, утомлена земля

Здригається від болю на світанні,
Як неспочиле, хворе немовля.

Ми кидаємо в землю чисті зерна,
У праці, піт втираючи з чола…

Чому і звідки проростає скверна?
Хіба земля недоброю була?

Отак і гріх — до бур’яну подібний,
Не сіється він щирим сіячем,

Він в серці жде допоки зерна хлібні
Побачать світ, орошені дощем.

Росте бур’ян, пшениця колоситься,
І зла на світі більше, ніж добра.

А серце в болю ранами ятриться…
Надходить жнив безрадісна пора.

Сипнувши вітер, бурю жнемо й темінь,
Неправду сіємо, зжинаємо біду.

І замість жита лиш терни зберемо,
Сівба таємна — жатва на виду.

Господар жнив чекає, довготерпить,
Щоб не були посіви наші злі.

Жнива останні  — щось подібне смерті,
Бо гострий серп все вижне на землі.

«Блаженні ті, що на вечерю звані», — 
Неначе голос чується здаля.

Земля чекає жнив своїх останніх.
Розпродана, принижена земля...

Ніч була морозяна, осіння,
І поранок сріблом заблищав,

Білий іній на траву упав,
Заіскрився в золоті проміння.

І сухим дощем злітало листя 
На зелену, зболену, живу,

На обмерзлу, схилену траву, 
На просте, сільське моє обійстя.

Вчора ще шуміло-шелестіло
(Не страшний для листя вітровій).
Та зимовий подих — ворог твій,
Тож за ніч зів’яло, помертвіло.

Падало без вітру, тихо-тихо,
Саваном лягаючи до ніг.

І дрібненький непомітний сніг
Хоронив дерев недавню втіху.

Наш Господь — лоза, а ми  — листочки.
Благодатний сік для нас — життя.

Страшно відірватись в небуття.
Ми ж Його сини, Його ми дочки.

Ми, живі, йдемо супроти вітру,
Боремося, твердо стоїмо.

Не впряжемось у чуже ярмо,
Щоб не відійти від Заповіту.

Час тепер складний. Неначе й літо.
Скаже хтось: «Боятися дарма!

Прийде ж не вночі до нас зима,
Ще цвітуть, ще не зів’яли  квіти».

А вона впаде, та ніч, раптово
На безпечно пройдені роки.

Відпадуть, як з дерева листки,
Всі оті, що НЕ БУЛИ ГОТОВІ.

Плакала пізня осінь,
Плакала листом сухим.
Серце твоє ще й досі

Наче за муром глухим.

А поза муром – воля,
Небо й земля в красі,

Й голос Твоєї долі:
«Прийдіть до Мене усі!»

Все принеси у жертву:
Сили, багатство, літа.

Замість обрядів мертвих –
Віра осяє свята.

Скажеш молитву тиху,
Мов би нап’єшся води,
Серцем відчуєш втіху,
Мовиш Ісусу: «Веди!»

Стежку вузеньку бачу,
Бідність свою й наготу.

Доле моя, я плачу:
Я не упав, я іду!

Володимир Сад

поезія

ОСТАННІ ЖНИВАОСІННЯ НІЧ ПЛАКАЛА ПІЗНЯ 
ОСІНЬ


