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ДОРОЖНІ ЗАМІТКИ
Із 5 до 11 жовтня 2018 року 

дирекція місії, а саме Микола 
Синюк, Віталій Оніщук та Євген 

Мельничук, здійснили поїздку 
у три регіони праці — Жито-
мирську, Черкаську і Запорізьку 
області. За 7 днів проїхали по-

над 2000 км і відвідали 16 місіо-
нерських точок. Крім робочих 
зустрічей з місіонерами, керів-
ництво взяло участь у рукопо-
кладенні служителів, відкритті 
дому молитви та богослужіннях 
місцевих церков. Детальніше 
— у дорожніх замітках Дмитра 
Довбуша.

Уранці виїжджаємо з Луцька. 
Здолавши кілька сотень кіломе-
трів, в’їжджаємо в Житомирську 
область. По дорозі до нас приєд-
нується Сергій Тарасюк, і невдовзі 
прибуваємо на першу місіонерсь-
ку точку — с. Черняхів. Тут відбу-

вається будівництво дому молитви. 
Усе подвір’я перед будівлею зава-
лене гранітом — у цій місцевості 
його мало не безкоштовно возять 
з кар’єру і використовують для 
фундаменту. Сама ділянка під бу-
дівництво досить невигідна: нерів-
ний ландшафт, болото… «Ніколи б 
не наважився таку ділянку взяти, 
— каже Микола Синюк. — Але не-
вгамовна місіонерська уява знає, 
як навіть таке місце використати 
на повну!»

Після обіду їдемо в с. Троко-
вичі, де після нещодавнього весіл-
ля поселився Руслан Наумець із 
дружиною. Сільська хатина ще 
недавно була непридатною для 

життя. Тепер молодята вже обжи-
ли кілька кімнат, решта — тільки 
поштукатурені, навіть ще не ви-
сохло все. Будинок стоїть якраз 
навпроти автобусної зупинки. Ми-
кола Петрович бажає молоді бути 
світлом для односельчан. «Коли 
ми приїхали, кого не зустрінемо, 
всі кажуть: «А ми знаємо, які ви, а 
ми знаємо, хто ви!» — розповідає 
Руслан. — За два роки, що сюди 
їздимо, побували в кожній хаті, а 
в деяких — не один раз». Молоді 
люди мають бажання стати члена-
ми місії «Голос надії» і залишитися 
для служіння в Троковичах.

ЖИВЕ КАМІННЯ МІСІЇ «ГОЛОС НАДІЇ»

МІЖ БОЖИМ 
ЦАРСТВОМ ТА 
ІДОЛАМИ

ПРИВОДИТИ
ГРІШНИКІВ ДО 
ХРИСТА

НЕХАЙ БУДЕ 
ТАК, ЯК ТИ
ХОЧЕШ, БОЖЕ

Твоя розкіш — знати Бога, 
мати спасіння, мати вічне 
життя!

Роки мого служіння в
Карелії найбільш
благословенні Господом. 

Він компенсує всі труд-
нощі Своєю присутністю, 
Своїм  Словом...

стор.2 стор.5 стор.6

Продовження на стор.3

ЗУСТРІЧ МІСІОНЕРСЬКИХ 
ЛІДЕРІВ У МАДРИДІ

дорожні нотатки

ДЕНЬ 1, П’ЯТНИЦЯ

З 15 по 18 жовтня, цього року 
в столиці Іспанії м.Мадрид, від-
булася зустріч лідерів п’ятидесят-
ницьких місій Європи. Централь-
ною ідеєю зустрічі став девіз 
«Піднімайте наступне поколін-
ня».  Представники понад  60 
країн Європи інформували про  
місіонерську ситуацію у своїх 
регіонах, ділилися практичним 
досвідом місіонерської роботи, 
озвучували ідеї про те, як підня-
ти на місіонерські поля наступне 
покоління. 

Українську Церкву ХВЄ, місіо-
нерські проекти та плани пред-
ставляв завідувач місіонерського 
відділу УЦХВЄ, директор місії «Го-
лос надії»,  єпископ Микола Синюк 
та регіональний директор місії по 
Західній Європі, редактор газети 
«Голос надії» Юрій Троць. Присутні 
були поінформовані про євангелі-
заційно-місіонерські проекти церк-
ви ХВЄ, бачення на переспективу. 
Також була представлена діяльність 
місії «Голос надії» як базової місіо-
нерської  інституції  УЦХВЄ. 

Підсумовуючи свій виступ на 

форумі Микола Синюк зауважив: « 
По перше – ми не піднімемо нове 
покоління місіонерів, якщо не під-
німемо наших дітей і онуків у наших 
власних родинах. Якщо їм нецікаве 
те, що роблять їхні батьки, це буде 
нецікавим і молоді церкви. По друге 
– співпраця з Святим Духом як Ду-
хом місіонерства, Який приводить 
у церкву гірших, а виводить кра-
щих для здійснення Своїх намірів. 
На практиці це часто приводить до 
внутрішнього спротиву служителів і 
нерозуміння місійної природи Духа 
Святого. По третє – співпраця один 
з одним. Українська церква володіє 

потужним місіонерським ресур-
сом – людьми. Захід обмежений у 
цьому, проте володіє потужним ма-
теріальним ресурсом. Об’єднання 
зусиль дало б якісний результат на 
поширення Царства Божого…»

Рішення Комітету ПЕМ про про-
ведення наступної зустрічі у 2019 р. 
в м. Київ засвідчило про особливу 
місіональну позицію УЦХВЄ.  

Особливо приємною частиною 
перебування в Мадриді стало відві-
дування вечірнього богослужіння  
Української церкви ХВЄ,  у якій ви-
конує сліужіння пастора Ярослав 
Демко.

новини місії

О Господи! Осінь в моєму житті
З негодою, з теплими днями,

В пейзажах з’явились мазки золоті,
Душа збагатилась знаннями.

Назустріч зимі по стежині іду,
Навкруг хризантем оксамити… 

Я знаю, що Ти у моєму саду
Шукатимеш плід соковитий.

Бо осінь на землю несе врожаї
Дарів, на смаки неповторних,

Вони в розмаїтті чудовім своїм
Примножують сил животворних.

Чи зможеш Ти з радістю, Боже, знайти
Плід Духа Святого, плід віри:

Діла милосердя, діла доброти,
Любові, терпіння та миру?

Чи вірність завітам Твоїм зберегла,
Чи світлом була в цьому світі?

Ти знаєш усе. Тобі честь і хвала,
Бо всі мої вади покриті.

Поніс мої немочі, слабкості Ти,
Надію дав замість відчаю,

За мене життям на хресті заплатив,
Тому я Тебе величаю.

поезія

Віра Омельчук

ПРИЙШЛА ОСІНЬ



ГОЛОС НАДІЇ2 №10 жовтень 2018 

Привабливість сьогод-
нішньої теми — розкіш ду-
ховна. Твоя розкіш — знати 
Бога, мати спасіння, мати 
вічне життя! Ти маєш роз-
кіш — зберігати спокій, 
коли навколо ненависть. 
Справжня розкіш — коли в 
тобі царює Бог, коли ти є 
носієм Божого царства. Я 
вірю, що справжнє життя 
в Божому царстві не буває 
сірим і скучним. 

Але бути членом церкви — 
ще не значить бути в Божому 
царстві. Як говорити іншими 
мовами — ще не значить бути 
хрещеним, зануреним у Свя-
тий Дух. Розкажи мені свої 
мрії, бажання, плани, погля-
ди — і я скажу, у що ти зану-
рений. І не розказуй, на яких 
мовах молишся. Якщо губку 
занурити у воду й вийняти, 
то вона буде просякнута тим, 
у що була занурена. Ось що 
таке хрещення Святим Духом 
— бути просякнутим Ним!

«Шукайте ж найперш Цар-
ства Божого й правди Його, 
а все це вам додасться» 
(Мт.6:33). Розкажи, як ти шу-
каєш Божого царства? Ми ка-
жемо: «Треба шукати Бога». 
Люди їздять, шукають, ніби 
знаходять, а потім знову шу-
кають… Щось не так. 

Коли сталася ця ситуація 
з Кримом, прийшли люди й 
насамперед на перешийку по-
ставили танки, колючий дріт... 
Цим самим вони ніби сказали: 
«Тепер це наше царство. Те-
пер кордон буде тут!» Царство 
— це територія, на яку по-
ширюється певна влада. Шу-
кати Божого царства — це під-
порядкувати всі сфери свого 
життя Божій владі. От, напри-
клад, чи твій вільний час під-
корений Божій владі? Або твої 
кошти? Твої фото в Instagram?

Ісус Христос увійшов у 
храм, де міняли гроші, торгу-
вали голубами, вівцями, те-

лятами… Уявіть собі, що там 
робилося! Дзвін, мукання, 
шум… У місці, яке належало 
Йому, яке було призначене 
для молитви. І Він не сказав 
лагідно: «Може, ви б трохи 
відійшли десь?» Ні, Він не пи-
таючи ні в кого дозволу, став 
перевертати ті всі столи! «Це 
ж храм! Що Ти таке робиш? 
Хто Тобі дав владу?» Чуєте? 
Владу! Там була їхня влада, 
а не Божа. Отак і ми кажемо: 
«Це моє життя, це мій час, це 
мої гроші!» Але Бог тільки тоді 
може спасти тебе, змінити 
тебе, якщо ти передаси Йому 
керівництво над власним жит-
тям! Думаю, коли Ісус вийшов 
із храму, усі ті столи постави-
ли на свої місця…

Інша історія. Багатий чо-
ловік, митник, захотів поба-
чити Ісуса Христа. Спаситель 
прийшов у його дім і не став 
вивертати Закхею кишені, пе-
ревіряти накладні… Ні, вони 
просто їдять, розмовляють. 
Бог не вривається насильно в 
наше життя. Але в Його при-
сутності Закхею стає якось не 
по собі. Ісус не казав йому: 
«Ти, злодій, віддай людям 
гроші! Нащо тобі так багато? 
Поділися з іншими!» Він без 
слів встановлює Свою владу 
в домі й серці Закхея, відкри-
того щодо Нього. І той врешті 
каже: «Слухай, кого я образив, 
вчетверо віддам! Половину — 
роздам убогим!» І підсумок 
Ісуса: «Нині прийшло спасіння 
в цей дім!» Коли нині? Коли 
Спаситель у ньому став не 
просто гостем, якого нагоду-
вали, а Царем.

На кого ти більше схожий? 
На тих людей, які були у храмі, 
чи на Закхея?

Написано: «Бо Боже 
Царство всередині вас!» 
(Лк.17:21). Я помітив, що 
Боже Царство взагалі немож-
ливо нав’язати ззовні. Це на-
стільки неприродно, коли Ісус 

Христос не Цар твого життя, 
але ти змушений виконувати 
те, чого вчать у твоїй церкві. 
І воно тебе «напружує», воно 
тобі не подобається, бо не 
стало твоїм внутрішнім пере-
конанням. Взагалі бути віру-
ючим, коли немає віри — це 
дуже складне завдання… 

Наскільки ти готовий кори-
тися Божому Слову, яке зву-
чить у твоєму житті? Пам’я-
таєте юнака, який прийшов 
до Ісуса? Пам’ятаєте реакцію 
юнака на слова: «Роздай своє 
багатство і йди за Мною»? Він 
засмутився і відійшов. Чому? 
Христос торкнувся чогось та-
кого в його житті, чого той не 
готовий був залишити. «Тільки 
не це! Тільки не зараз!» Стань 
на місце цього юнака й запи-
тай себе: «Чого бракує мені?» 
Я переконаний, що ви й так 
знаєте, що потрібно вам зали-
шити.

То чому ж ми шукаємо — 
і не можемо знайти Божого 
царства? Чому ми ходимо на 
служіння, слухаємо проповіді, 
але влада Христа так і не опа-
новує деякі сфери нашого 
життя? Є речі, які стають пе-
решкодою в цьому. Написа-
но: «Дітоньки, бережіться від 
ідолів» (1Iв.5:21). Ви знаєте, 
як виглядають ідоли? У вашо-
му житті є ідоли? Є? Ви каже-
те «є» і усміхаєтеся? Ось так 
ми погоджуємося з тим, що в 

нашому духовному житті щось 
не правильно. І це стає нор-
мою. Бог каже: «Бо всі вони 
віддалилися від Мене через 
своїх божків» (Єз.14:5). Ідоли 
роблять людину чужою для 
Бога. Скажіть, ви для Бога свої 
чи чужі? Свої, так? І все-таки 
у вас є ідоли? Так? Щось тут 
не те! Ви з посмішкою каже-
те, що у вас є ідоли, і тут же 
стверджуєте, що ви свої для 
Бога! Ні! Ви — чужі для Бога! 
Вам не подобається така про-
повідь, чи не так?

Неможливо служити двом 
панам. Бог — ревнитель. Він 
не буде чекати в черзі на Свої 
півгодини, які ти Йому вділиш 
після поклоніння власним ідо-
лам. Чому нам іноді здається, 
що ми можемо служити і Богу, 
й ідолу? Це неможливо. Якщо 
в тебе є ідоли, то все, що ти 
вважаєш служінням Богу, не є 
служінням Богу. Одного разу 
перед судним престолом буде 
стояти безліч людей, які «слу-
жили Богу» — демонів виганя-
ли, чудеса творили… 

Як звичайні речі можуть 
стати ідолами? Ідол завжди 
вимагає жертви. Ідол не ідол 
доти, поки ти не приносиш 
йому жертв. І найперше, що 
приходить на думку стосовно 
жертви — це час. Найбільше 
сьогодні крадуть час ґаджети, 
соцмережі. Коли ще у 2014 
році в Криму були перебої зі 

світлом, ходили такі жарти. 
Чоловік каже: «Не було світла 
цілий вечір, то я з дружиною 
поспілкувався, виявляється 
— дуже цікава жінка!» Це руй-
нує наші стосунки. Крім того, 
жертвою для ідола часто ста-
ють гроші. 

Хоча я помітив, що ідолу 
не потрібні твої час і гроші. 
Він хоче рано чи пізно добра-
тися до головного — коли ти 
покладеш на олтар свою від-
вагу перед Богом. Тепер ти 
приходитимеш до Бога пу-
стим, у тебе не буде молитви. 
Ідол привчить тебе до життя, у 
якому не має відваги, коли ти 
змушений лицемірити. Коли 
змушений ходити в церкву, 
не маючи в серці Божого Цар-
ства.

Я молюся, щоб Бог дав у 
наші серця Свій страх. Тому 
що найжахливіше — коли лю-
дина навіть не відчуває смут-
ку з приводу свого непра-
вильного стану. Людині стає 
комфортно так жити. Совість 
не докоряє її після недобрих 
вчинків. Немає смутку, який 
веде до покаяння.

Велика розкіш — мати 
відвагу перед Богом. Велика 
розкіш — приходити до Бога 
з чистим сумлінням. Велика 
розкіш — бути сповненим Свя-
тим Духом, миром, любов’ю, 
радістю… Оце — розкіш. А 
якщо ти їдеш на розкішній ма-
шині, а в душі — пустота, то 
жалюгідний ти чоловік! Як у тій 
казці: «А король-то — голий!»

Непосвячений Христу 
християнин — це каламбур. 
Можна розшифрувати так: 
непосвячений слідуванню за 
Христом послідовник Хри-
ста... Хай Господь отримає 
повну владу в нашому житті, 
хай навчить нас шукати Його 
царства й іти за Ним.

Павло ФЕДОРУК
Восьмий з’їзд
молоді Волині

моліться за недосягнуті

Країна:  Австралія
Народ: жителі Кокосового Острова
Населення: 1200
Кількість у світі:  7100
Мова: малайська
Релігія: іслам
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: сумнівної точності

Розповідайте про славу Його між поганами,
про чуда Його між усіми народами.

Псалом 96:3

ЖИТЕЛІ КОКОСОВОГО ОСТРОВА

МІЖ БОЖИМ ЦАРСТВОМ ТА ІДОЛАМИ
проповідь

7 жовтня  в церкві смт. Торчин 
відбулося рукопокладення на служіння 
благовісника  Паламарчука Віктора 
Івановича. Рукопокладення звершили 
єпископ Близнюк М. І., заступники єпи-
скопа Паламарчук В. І., Рибак П. А. та 
пресвітер Кузьмін В. Т.

новини церков хвє волині
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На вечірнє богослужіння їдемо в 
с. Борова, де служить Іван Фещен-
ко та інші місіонери. Віталій Оніщук 
читає 1Кор.15:33: «Не дайте себе 
звести, товариство лихе псує добрі 
звичаї!» Він наводить приклади про 
оленярів півночі, які живуть поза 
цивілізованим світом, не вміють чи-
тати, рахувати. «Колись ми розмов-
ляли з одним ненцем, — розповідає 
служитель. — Запитуємо: «Ти вмієш 
рахувати?» Каже: «Не вмію!» «А як 
же знаєш, скільки в тебе оленів?» 
(У нього був великий табун, близько 
500). Каже: «Я всіх своїх оленів знаю 
в лице!» Уявіть собі. Він щодня про-
ходив стадом, перевіряв, чи всі є, і 
точно знав, коли якогось не стало! 
Держава створює інтернати, щоб 
учити їхніх дітей. Вони віддають дітей, 
але коли бачать, як цивілізація на них 
впливає, то забирають назад».

Після богослужіння їдемо на 
ночівлю до Сергія Тарасюка в с. Хо-
мутець. Сергій Романович — батько 
для 11 прийомних дітей. За вечерею 
він розповідає про останні поїздки в 
зону АТО.

На суботу запланована зустріч 
місіонерів Житомирської області в 
Хомутці. Вона починається з корот-
кого богослужіння. Слово отриму-
ють гості зі штату Мічиган (США), які 
вже 25 років підтримують служіння 
в Україні. Один із них — єпископ Річ 
— говорить привітальне слово до 
місіонерів: «Коли я думаю про дію 
Божу, то уявляю повноводну річку, 
водоспад. Коли діє Бог — це потуж-
ний потік. І наше завдання — просто 
знайти, куди тече цей потік, і стриб-
нути в нього! А робиться це через 
молитву».

Після перерви Микола Синюк 
викладає семінар на тему «Бог шу-
кає людину». «Бог шукає людину для 
того, щоб спасти, щоб дати особли-
ве завдання, — наголошує він. — На-
віть, коли хоче покарати, Бог шукає 
того, хто стане проти Нього (!), щоб 
заступитися… Але люди ховають-
ся від Бога — хто в гріхах, хто в ліні, 
хто у своїх справах… Люди часто не 
хочуть чути Божого голосу, бо не го-
тові виконати Божої волі». Служитель 
висловлює радість, що Бог шукав і 
знайшов вірних служителів у Жито-
мирській області. Після закінчення 
семінару Микола Петрович та інші 
служителі відповідають на запитання 
місіонерів.

Пообідавши, місіонери лишають-
ся для неформальної бесіди з питань 
місії. Микола Синюк інформує про 
останні події місії. Сергій Тарасюк 
розповідає про насущні проблеми 
Житомирської області. Він закликає 
цінувати діючих служителів і підні-
мати нових: «Служителі на дорозі не 
валяються. Ми не ті, хто б’ємо інших 
по руках, а навпаки, наша ціль — під-
тримати!» Також він закликає місіо-
нерів берегти себе від спокус. 

Після бесіди їдемо у смт Бру-
силів до пресвітера Ярослава Пуй-

ди. Служитель показує дім молитви, 
який знаходиться навпроти посе-
лення для чорнобильців. Кидаються 
в очі дві особливості, які не часто 
побачиш в приміщеннях для бого-
служінь. У підвалі облаштована неве-
лика дитяча зона — гірки, гойдалки 
тощо. А в одному із кутів основного 
залу — невелика бібліотека, затишне 
місце для читання.

Після цього їдемо на будівни-
цтво. До слова, житомирські місіо-
нери дуже активно будують — 5 
домів молитви та інших закладів. 
Наразі оглядаємо майбутній місіо-
нерський комплекс, де будуть мо-
лодіжний центр, християнське кафе, 
дитячі гуртки тощо. Відповідальний 
за будівництво Олексій Марченко 
розповідає, що на місці досить мас-
штабної будови колись було панське 
угіддя.

Наступний населений пункт — с. 
Нові Озеряни. Тут церква збирається 
в колишньому магазині «Продтова-
ри» — приміщенні з металу й скла, 
яке дуже важко обігріти. Уздовж лав 
стоїть буржуйка, з якої під кутом ви-
ходить довга труба-димар. Церква 
планує викупити приміщення, що-
правда, Євген Мельничук радить 
їм підшукати інше місце для бого-
служінь. Пресвітер Євген Гаврилюк 
каже, що на зібрання регулярно 
приходять жителі села, гостей буває 
навіть більше, ніж членів церкви. Пе-
ред від’їздом молимося за хлопчика, 
хворого на епілепсію, сина однієї з 
місцевих жінок.

Відвідуємо ще одне будівництво 
— в с. Осівці. Місцевого пресвітера 
бороданя Олександра Січевського в 
селі так і кличуть — Борода. «Люди 
обіцяють приходити на богослужін-
ня, коли закінчимо дім молитви», 
— каже він. Як і в кожному селі, яке 
відвідуємо, молимося за церкву й 
місцевих жителів, а також за благо-
словення будівництва.

Останні два населені пункти, які 
відвідуємо в суботу — с. Морозівка 
та с. Дивин. У Морозівці знайоми-
мося з місцевим служителем Олек-
сандром Юрківським. Він показує 
дім молитви та їде з нами в Дивин. 
Там відповідальний за служіння — 
Павло Скумін, який наразі відсутній. 
Дорогою Сергій Тарасюк розповідає 
про сумнозвісне село: «Донедавна 
в Дивині жив чаклун, до якого з’їжд-
жалися люди з усієї України, у тому 
числі й відомі політики. Після смерті 
ворожбита там зробили пам’ятник 
у вигляді руки, що виходить з-під 
землі. Досі приїжджають паломни-
ки, щоб за неї потриматися…» Те-
пер село відоме гіркою статистикою 
самогубств та пияцтва. Оглядаємо 
новозбудований дім молитви в ори-
гінальному стилі, де вже завершують 
внутрішні роботи. Молимося за одну 
з жінок із місцевої общини, чоловік 
якої в алкогольній залежності.

На неділю заплановано дві уро-
чисті події. Перша з них — рукопокла-

дення дияконів Андрія Зайнчуківсько-
го та Андрія Прищука на ранковому 
богослужінні церкви с. Хомутець.

«По суті дияконство — це місія 
усієї церкви, — каже старший пре-
світер Житомирської області Руслан 
Юзюк. — Диякон — це служитель, 
це відповідь на потребу. І дух дия-
конства має бути не тільки в якоїсь 
особливої категорії людей».

«Якщо хочете побачити, яким 
має бути диякон, прочитайте про 
Пилипа і Степана. Прочитайте їхні 
проповіді, історію їхнього життя, — 
закликає Микола Синюк. — А зага-
лом — життя набагато складніше, 
ніж можна сказати в проповіді-на-
ставленні. Шукайте Господа в кожній 
ситуації!»

На вечірнє богослужіння їдемо 
в с. Лучин. Тут нас чекає друга уро-
чистість — посвята дому молитви. 
У 2012 році християни придбали 
приміщення колишньої бані й пере-
обладнали його. «Була баня для тіла 
— стала купальня для душі», — каже 
пресвітер Андрій Чепонюк.

«Одного разу Бог взяв мене — 
не надто благородного — і змінив 
цільове призначення цього бідного 
«храму», — говорить Микола Синюк. 
— Бог каже: «Небо — Мій престол, 
земля — підніжок ногам…» Бог не 
живе в рукотворних храмах. Це нам 
потрібні стіни. Богу потрібне серце. 
Виявляється, ми всі тут — «храми»! 
Бог користуватиметься цим домом, 
якщо в ньому служитимуть кожен 
своєму ближньому». Після проповіді 
Миколи Петровича служителі разом 
здійснюють молитву посвяти.

«Як жительці й керівнику, мені 
дуже приємно, що ця руїна перетво-
рилася на гарний храм, — радіє го-
лова села Олена Ненько. — Сьогодні 
я переконалася, що немає різниці, у 
яку церкву ходиш, головне — зі щи-
рим серцем і чистою молитвою!»

Пресвітер із с. Лисівка Іван Брич-
ка згадав, як уперше проводили 
в цьому приміщенні День подяки. 
«Почали на вулиці, але пішов дощ 
— і довелося перейти всередину, 
— розповідає він. — Зі стелі текло, 
довелося накривати апаратуру. А на 
даху взагалі росли молоді тополі…»

 «Коли я буваю відсутній у своїй 
церкві й дзвоню запитати, як прой-
шло зібрання, то всі вже знають, що 
саме я хочу почути, — каже у своїй 
заключній проповіді заступник стар-
шого єпископа УЦХВЄ Анатолій Ко-
зачок. — Мені не так цікаво, як співав 
хор, як проповідували. Головне 
— скільки людей покаялося? І хочу 
вам теж побажати, щоб ваша церк-
ва перш за все була орієнтована на 
спасіння людей!» 

Після закінчення богослужіння 
повертаємося в Хомутець на остан-
ню ночівлю перед від’їздом на Чер-
кащину. У сім’ї Тарасюків є традиція 
— збиратися на загальну молитву 
перед сном. Спостерігаємо, яка 
дружна атмосфера панує між дітьми. 
До речі, двоє із них матимуть весілля 
через тиждень!

Уранці виїжджаємо — нас че-
кає місіонерська зустріч у м. Сміла. 
Прибуваємо заздалегідь, поступово 
з’їжджаються місіонери.

Віталій Малишевський розпочи-
нає зустріч проповіддю. «Бог сказав 
до Авраама: «Ходи переді Мною і 
будь непорочним». Якщо ми будемо 
так робити, тоді зможемо і служити 
людям, і мати благословення в жит-

ті!» — каже він.
Микола Синюк надає інфор-

мацію про справи місії та закликає 
працівників до постійного навчання. 
Місіонери діляться останніми нови-
нами, успіхами й невдачами у своїй 
праці. «У селі складаються гарні сто-
сунки з людьми, — каже Анатолій 
Гузоватий із с. Чорна Кам’янка. — 
Шкільні психологи кажуть, що церква 
суттєво допомагає виховувати дітей. 
Юрій Левчик розповідає про знай-
омство з циганським бароном та по-
чаток активного служіння циганам в 
Золотоноші.

Після місіонерських свідчень 
окремо для бесіди збираються чо-
ловіки. Микола Синюк пропонує 
призначити відповідальним за регіон 
місіонерської праці Юрія Левчика, 
щоб зменшити навантаження на 
Віталія Малишевського. На прохання 
директора місіонери висловлюють 
пропозиції щодо покращення ситу-
ації в регіоні. Серед них, зокрема, 
такі: проводити зустрічі служителів 
для молитви й спілкування, знайти 
церкву-побратима в найближчому 
населеному пункті для взаємодопо-
моги, формувати групи для навчання 
місіонерів тощо. У цей час дружини 
місіонерів мають сестринське спіл-
кування.

На закінчення зустрічі Мико-
ла Синюк виголошує проповідь. 
«Завжди важко доганяти й чекати, 
— каже він. — Сьогодні ми живемо 
в Україні в атмосфері чекання. Може, 
стане краще… Може, новий пре-
зидент почне думати про народ… 
Церква теж живе в чеканні. Може, 
приїде якийсь помазаник і «збурить 
воду». Чекаємо, як ті немічні у Ві-
фезді. Ми сьогодні з братами гово-
рили, як рухатися далі, щоб на Чер-
кащині трохи додалося динаміки? 
Інколи ми застоюємося, забуваємо 
для чого живемо. Я зустрічаю слу-
жителів, які живуть минулим, і роки 
проходять у безплідному чеканні…»

Місіонери роз’їжджаються по 
своїх місіонерських точках, а ми їде-
мо із заступником старшого пресві-
тера Веніамином Коваленком в с. 
Дубіївка, де служить Мирослав Сів-
ков. У домі молитви, який одночасно 
є житлом молодого подружжя, ли-
шилися декорації нещодавнього Дня 
подяки. «На останні зібрання прихо-
дить дуже багато людей, — каже Ми-
рослав. — Усі не поміщаються, дехто 
мусить стояти в коридорі…» 

На ніч їдемо в один із готелів 
Черкас. 

Наступний пункт призначення 
— м. Золотоноша. Прибуваємо до 
новопридбаного будинку Юрія Лев-
чика, де вже зібралися місцеві місіо-
нери для бесіди. Служителі обгово-
рюють стратегію праці на Черкащині.

Вирішуємо відвідати ще одну 
місіонерську точку — м. Канів, де 
працює Валентин Ковальський із 
сім’єю. Валентин та Оля пережива-
ють, за їхніми словами, «чорну сму-
гу» — хвороби, переїзди, непрості 
умови для життя… Молимося за 
зцілення дітей та благословення їх-
ньої праці. Заїжджаємо на квартиру 
до Валентини Готь. Раніше вона про-
живала з іншими місіонерами, тепер 
— сама. «Переживаю сезон самот-
ності», — каже вона.

Повертаємося на обід в Золото-
ношу й виїжджаємо в дорогу — до 
вечора потрібно добратися в с. Гу-
ляйполе Запорізької області, а це 

близько 500 км. Прибуваємо пізно. 
Але перед сном все ж встигаємо 
поспілкуватися з місцевими місіо-
нерами Степаном Марчуком та Ва-
лентином Зайдуном. Місіонери об-
говорюють проблеми й можливості 
подальшої праці в районному центрі 
та ближніх населених пунктах.

Уранці вирушаємо в Бердянськ 
— місто на березі Азовського моря. 
Тут також запланована місіонерська 
зустріч. Прибуваємо у «Вефіль» — між-
конфесійний християнський центр, де 
розміщуються різні церкви й організа-
ції.

Зустріч починає проповіддю 
Віталій Оніщук. «На все свій час, — каже 
він. — І сьогодні — час благовістя, місіо-
нерства. Одна жінка, як прийшла до 
Бога в старшому віці, казала: «От ви 
молоді, а що я? І хотілося б їздити, про-
повідувати, а роки вже не ті… От якби 
раніше!» Оце «раніше» ви сьогодні має-
те. Використайте його!»

Микола Синюк надає інформацію 
по стану справ у місії та запрошує при-
сутніх поділитися тим, як просувається 
праця на місіонерських точках. Праців-
ники розповідають про напрямки ро-
боти, актуальні для цієї місцевості, вис-
ловлюють власні ідеї, плани, прохання 
й побажання.

Закінчується бесіда проповіддю 
Миколи Синюка про сотника, у якого 
був хворий слуга: «Я завжди кажу, що 
головне для місіонера — любити Бога, 
любити людей і платити ціну. Сотник 
із євангельської історії любив народ, 
серед якого жив, навіть побудував їм 
синагогу. Він здивував Ісуса Христа 
своєю логічною вірою. Бажаю вам теж 
чути слово від Господа — тоді й ваше 
слово матиме силу!»

Насамкінець служителі здійснили 
молитву за відповідального за місіо-
нерську працю в регіоні Леоніда Гера-
симчука, який впродовж тривалого 
часу має проблеми зі здоров’ям. Після 
обіду керівництво місії спілкується з 
представниками керівництва УЦХВЄ в 
Запорізькій області щодо планування 
подальшої співпраці.

Остання місіонерська точка, яку 
відвідуємо за нашу поїздку, — с. При-
морськ, де живе й працює команда 
місіонерів, зокрема — Юрій та Олек-
сандр Яковчуки. Брати показують 
нам початок будівництва майбут-
нього місіонерського комплексу — 
досить масштабного проекту як для 
села. Молимося разом на квартирі, 
де проживають місіонери.

Врешті-решт їдемо на ночівлю до 
Леоніда Герасимчука. Зустрічаємо 
господаря в бадьорому дусі — після 
молитви  він відчув значне полегшен-
ня. Спілкуємося та плануємо деталі 
зворотної дороги в Луцьк.

Рано-вранці виїжджаємо з Бер-
дянська разом із Леонідом та Оле-
ною — вони їдуть у Запоріжжя на 
обстеження. З нами до Рівного їде 
Олександр Яковчук.

Приїжджаємо до Луцька за-
світла. Ще одна з доріг позаду, а 
скільки їх ще попереду… У кінці 
поїздки згадується фраза, сказана 
Євгеном Мельничуком на одному з 
богослужінь: «Ми — живе каміння в 
тілі Ісуса Христа. Ми будуємо церк-
ву Божу! І жоден член тіла не пови-
нен бути бездіяльним».

Луцьк — Хомутець — Сміла — 
Бердянськ — Луцьк

Дмитро ДОВБУШ

ЖИВЕ КАМІННЯ МІСІЇ «ГОЛОС НАДІЇ»
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Йшов 1380 рік. Ось 
саме тоді ми і приїхали 
до М’янми вперше. Ні, я 
не складаю розповідь про 
подорож в минуле. Зовсім 
навпаки, ми недавно при-
летіли з Індії до М’янми й 
відкрили тут Біблійну Шко-
лу. М’янма — це країна, 
яку раніше називали Бір-
мою. Бірманці досі живуть 
за своїм календарем: вони 
розбили тиждень на вісім 
днів, а в квітні відсвяткува-
ли Новий 1380 рік!

Ви запитаєте: «Як же мож-
на прожити вісім днів за один 
тиждень?» Бірманці сповіду-
ють буддизм, і релігійні вчи-
телі пояснили, що середу 
треба поділити на дві частини: 
тому зранку народ живе сьо-
годнішнім днем, а після обіду 
в буддистів настає завтра. У 
місцевих немає по батькові 
й немає прізвищ, але вони 
придумують собі різні імена, 
які легко змінюють протягом 
життя. Ніхто не дивується, що 
в середу вранці тебе звали 
М’яйнг Маунг М’їнт, а після 
обіду ти змінив ім’я, і тепер 
тебе звуть Хлаїнг Чжі Чьве.

Я чую, як ви знову питаєте: 
«Лана, а як же це можливо?» У 
М’янмі 95% населення спові-
дують буддизм, який визна-
чає життя кожної людини. 
Батьки очікують народження 
малюка, але вони ніколи не 
вибирають імені заздалегідь. 
Навіщо? Адже ім’я немов-
ляти підкаже день тижня, у 
який малюк з’явиться на світ. 
Якщо дитина народилася в 
понеділок, то його ім’я буде 
починатися з літери К, Х або 
Г. Якщо день народження ви-
пав на вівторок, то С, З або 
Н стануть першими літерами 
в його імені.

Після цього батьки ви-
рушають до буддистсько-
го ченця або до астролога. І 
все! Новонароджений повер-
тається додому з іменем, яке 
придумали звіздарі. 

Бірманці вірять: хочеш 
змінити життя, зміни ім’я. І 
тут знову на допомогу при-
ходять астрологи, які вибе-
руть нове ім’я й передбачать 
нову долю. А ви запитайте: «А 
що, якщо людині все одно не 
щастить?» Ну, тоді вона зно-
ву йде до астролога — і зно-
ву отримує нове ім’я. У Бірмі 
живе 50 мільйонів людей, і, 

напевно, виникає плутанина в 
документах.

Раніше столицею М’янми 
було місто Янгон, але астро-
логи подивилися на зірки, 
пошепталися з генералами 
і — вуаля! Тепер весь світ 
знає, що трапилося вранці 
6 листопада 2005: рівно о 6 
годині 37 хвилин почався рух 
довгих-довгих урядових ко-
лон вглиб материка. Саме так 
державні службовці перебра-
лися з Янгона в нову столицю 
Найп’їдо.

«Що-що? Як ви називає-
те свою столицю? Найп’ї-
до?» — запитують у місцевих 
всі іноземці. Вірять! Ой, як 
вірять бірманці в передбачен-
ня звіздарів і в силу нечистих 
духів. А ще в цій країні готу-
ють чорні деревні гриби і сма-
жать на вогні смачну рибу. Тут 
всюди зустрічаються ченці й 
буддистські монастирі з зо-
лотими дахами. Тут чоловіки 
носять довгі спідниці й жу-
ють листя бетеля, яке фарбує 
зуби в кривавий колір.

Але найперше, на що ми 
звернули увагу, — це обличчя 
людей. Отакий макіяж вико-
ристовують бірманці — ма-
жуть обличчя білим порошком 
з кори дерева, яке називаєть-
ся «танакха». До речі, так при-
крашають себе і діти, і жінки, 
і навіть чоловіки. Чому? «Тому 
що це красиво, — сміються 
дівчата, — і це захищає шкіру 
від сонця». Хм... Але ж на ву-
лиці ллє дощ.

Ми заходили в гості, і люди 
віталися: «Мінгляба». Вранці 
ми приходили в Біблійну Шко-
лу, і кожен студент вітав нас: 
«Мінгляба». Ой, як непросто 
нам повторити слово «здра-
стуйте» — «мінгляба». Одні 
лінгвісти кажуть: «В бірман-
ській мові три різних тони». 
Інші лінгвісти стверджують, 
що бірманці використовують 
чотири тони.

А я вам скажу, що в М’янмі 
люди говорять співуче, і якщо 
Господь наділив вас хорошим 
слухом, то ви полюбите цю 
мову. Ви ж чули пісню «Jingle 
Bells», яку ми співаємо на Різ-
дво? Співайте, співайте, тре-
нуйтеся. Але тепер замість 
англійського «Jingle Bells» 
підставте бірманське «мінгля-
ба». Вітаю! Ви вивчили перше 
слово бірманською.

Військова хунта правила в 
М’янмі з 1962 року. Генерали 
відгородили країну від впливу 
іноземців і мучили свій народ 

до 2010 року, тому місцеві 
жителі не знають англійської 
мови. Ну, і що тепер робити? 
Значить, ми вивчимо бірман-
ську. Місцеві порадили нам: 
«Візьміть автобус номер 579 
або 346, і ви доїдете до кни-
гарні й купите підручник». Чу-
дово! Але й тут проблема: міс-
цеві придумали власні цифри 
й записують їх по-своєму.

Ми махнули рукою,  упій-
мали таксі і... І ви подумали, 
що ми сіли в машину та до-
бралися до місця призначен-
ня? Ні! Спочатку ми назвали 
вулицю, але таксист нічого не 
зрозумів. Ми показали йому 
папірець з адресою, але ан-
глійські письмена нагадува-
ли йому китайську грамоту. 
Інший таксист виявився тер-
плячим, він слухав нас і від-
повідав нам, але ми не ро-
зуміли його, а він не розумів 
нас.

І тут ми згадали — це 
тонічна мова, і потрібно ви-
мовляти звуки співуче. Люди, 
скажіть слово «са», але різко 
обірвіть букву «а», — ви за-
пропонували почати якусь 
справу. Тепер скажіть «са», 
але розтягніть букву «а», — ви 
заговорили про горобця. А 
якщо ви зголодніли, то про-
співайте «са» на високій ноті 
— і, можливо, вам принесуть 
обід.

І ми заспівали таксисту 
адресу магазину: «До, ре, мі». 
Ми старалися: мелодія зву-
чала то різко, то високо, то 
низько, — і так довели водія 
до сліз. З першого разу ми 
не потрапили в ноту, і у так-
систа витягнулося обличчя. 
Цікаво, що ми сказали? Але 
Бог свідок — ми нікого не 
хотіли образити! Однак ми не 
здавалися, і через мить водій 
посміхнувся й теж заспівав у 
відповідь. Ну, тепер залиши-
лося домовитися про вартість 
проїзду — і нас довезуть до 
магазину. Ми співали, торгу-
валися, і коли музика мови 
збіглася, ми сіли в роздовба-
не таксі. Як же назад добира-
тися будемо?

Раніше тут писали на 
пальмових листках. Але листя 
рвалося, коли люди малюва-
ли прямі лінії, тому алфавіт 

бірманської мови записа-
ли кружечками, і всі 45 літер 
схожі одна на одну, як близ-
нюки. Уявіть собі круглий ци-
ферблат годинника, який не 
домалювали на цифрі три, на 
цифрі п’ять, а потім кружеч-
ки-завитки з’єднали докупи й 
назвали це бірманською пи-
семністю.

Ну, і як запам’ятати таку 
карусель з циферблата? А ще 
бірманські літери нагадують 
компас: буква «Ганге» повер-
нулася на південь, а буква 
«Нга» попрямувала на схід.

Бірманський текст «пере-
кочується» по папері й дуже 
красиво виглядає на аркуші, 
але коли приголосні й голосні 
з’єднуються разом, то вони 
змінюються й відрізняють-
ся від алфавіту. Одні букви 
водять хоровод і з’являють-
ся то зліва, то справа. Інші 
букви стрибають і пишуться 
то зверху, то знизу. Але най-
страшніше, що слова пишуть-
ся разом, — ні, це не помил-
ка, це бірманська мова.

Спочатку ми розгублено 
стояли й чекали випадкових 
сусідів із ключем. Ми диви-
лися вгору, — нас оточува-
ли семиповерхові будинки. 
Але нам набридло мокнути 
під дощем, і ми стали крича-
ти: «Хеллоу! Люди, відкрийте 
двері!»

Ми б покликали нашого 
нового друга на ім’я, але він 
живе на останньому поверсі. 
Ми б вигукнули його ім’я, але 
забули, як його звуть. Бірман-
ські імена співучі: Аунг Сарн 
Со. Бірманські імена колючі: 
Пхью Ньюнт Чжі. Бірманці 
розтягують перший склад, 
потім вони спотикаються на 
другому й різко підвищують 
голос на останньому складі. 
Ну і як це вимовити?

На шум виглянув дідусь 
із сусідньої семиповерхів-
ки. Він побачив нас, білих, і 
закричав те, що він запам’я-
тав ще з часів британських 
колонізаторів: «Thank you! 
Thank you! (Спасибі! Спа-
сибі!)» Викрикуючи це, він 
жестикулював і показував 
нам на якісь різнокольорові 

мотузки, які звисали з даху 
багатоповерхівки. Ми здога-
далися: потрібно потягнути 
за канатик.

Дзень! — почули ми звід-
кись зверху, але дід зама-
хав руками і крикнув ще раз: 
«Thank you!» Ой, здається, ми 
смикнули за неправильну мо-
тузочку, тоді ми схопили ін-
ший канатик — дзелень! Але 
в повітрі знову пролунало: 
«Thank you!» Ми перестали 
розуміти діда й стали сми-
кати за всі мотузки по черзі: 
«Дзень-дзелень ... thank you 
... дзень-дзелень ... thank you 
...» Через хвилину з ключами 
від дверей спустився вниз 
наш друг і всі сусіди,  які по-
чули в своїй квартирі  «дзе-
лень».

Бірманці використову-
ють такі канатики не тільки, 
щоб подзвонити у двері. До 
кінця кожної мотузки вони 
прикріпили залізну прищіпку, 
тому листоноша затискає ли-
сти й газети між кріпленням, 
смикає за канатик, і люди за-
тягують на мотузці свіжу по-
шту прямо до себе додому. 
От молодці! У семиповерхо-
вих будинках ліфт не побуду-
вали, але господині прив’я-
зують сумки до мотузки, і 
через хвилину продукти вже 
у квартирі.

Ніяково перепитувати 
ім’я нового знайомого, осо-
бливо якщо зранку ви про-
вели разом кілька біблійних 
уроків. Але наш бірманський 
друг анітрохи не образився 
і відрекомендувався вдруге: 
«Мене звуть Кхайхмо». Ой, 
запам’ятати б! І я подумки 
промовила ім’я бірманського 
пастора кілька разів поспіль.

Пастор Кхайхмо познай-
омив нас із сім’єю, де живе 
73 дитини. Ви правильно 
подумали — це дитячий бу-
динок. Господиню будинку 
звуть Чері. Вона піклується 
про дітей, працює в кіоску, 
який вона відкрила прямо 
біля входу в дитячий буди-
нок, і... вона робить цеглу 
разом зі старшими дітьми. 
Будівельні компанії скупову-
ють у них готову цеглу, і так 
Чері заробляє гроші для 73-х 
хлопчиків і дівчаток. Але коли 
настає сезон дощів, який 
триває майже півроку, то ро-
бота зупиняється. Цегли ніх-
то не купує — її ніде сушити.

Уявляєте, як втомлюється 
ця жінка? Від фізичної робо-
ти у неї ниє спина й болять 
ноги. Уявляєте, як вона хви-
люється за дітей, коли кілька 
місяців поспіль на вулиці ллє 
дощ?

Діти роблять цеглу, щоб 
вижити. А що можете зро-
бити ви, щоб їм допомогти? 
Підтримайте наше служіння в 
М’янмі.

З любов’ю
Стен і Лана ПУТАЛОВИ

місія

ЯК ПРОЖИТИ ВІСІМ ДНІВ ЗА 
ОДИН ТИЖДЕНЬ?

РІК 1380

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК

ЛІТЕРИ-БЛИЗНЮКИ

«ЦІКАВО, ЩО МИ СКАЗАЛИ?»

ХОЧЕШ ЗМІНИТИ ЖИТТЯ, 
ЗМІНИ ІМ’Я

ЯК ЗАЙТИ В ПІД’ЇЗД, НА 
ДВЕРІ ЯКОГО НАВІСИЛИ 
ВЕЛИЧЕЗНИЙ ЗАМОК? 
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Я народився в 1949 році в 
західній Білорусі, під Брестом 
(село Добре). Євангелію в 
нашу місцевість приніс місіо-
нер Степан Ярмолюк, який на 
початку XX століття виїхав до 
Америки, на заробітки, там 
навернувся до Христа, закін-
чив місіонерську школу (до 
речі, разом з Воронаєвим). 
Потім він вирішив поверну-
тися в рідне село, щоб при-
нести землякам звістку про 
Ісуса Христа. Мій дід і батько 
почули Євангелію від Ярмо-
люка в 1926 році. Дід Пор-
фирій увірував першим, а по-
тім — батько Ананій. Мій дід 
був багатим. Коли він прий-
мав водне хрещення, то від 
великої радості, що набув 
істинну віру в Бога, зарізав 
кращого бика з господарства 
й пригостив усіх гостей, яких 
було близько 400 осіб.

До війни в нашому селі була 
велика церква — близько 400 
членів (у нас практично все 
село складалося з віруючих), 
тому що була свобода, ми жили 
під Польщею, ще не було без-
божної радянської влади. Потім 
прийшли совєти, а з ними — 
гоніння на християн. Під час вій-
ни згоріло все село (хати були 
дерев’яні), і дім молитви також 
згорів. Християни стали збира-
тися по домівках.

Почалися гоніння. Мій батько 
за віру відсидів шість років у та-
борах Воркути. Йому дали термін 
25 років, але після смерті Сталі-
на його амністували. Але вже 
вдома через три дні  після опе-
рації з видалення апендициту він 
помер. Тоді християни боялися 
потрапити в лікарню, тому що їх 
кадебісти могли в прямому сенсі 
отруїти, щось зробити так, щоб 
настала смерть, та все списати 
на хворобу. На жаль, в 11 років 
я залишився без батька. Але я 
знайшов Отця Небесного!

У нас вдома був відрив-
ний християнський календар 
«Промінь світла на кожен день», 
я запам’ятав текст з одного ли-
сточка: «Не хотів би я безплідним 
до трону Господа прийти, хоч 
одну хотів би душу до Ісуса при-
вести!» Я тоді ще не міг читати, 
мені цей текст прочитала мама, 
коли тато був у таборах. Вона по-
яснила мені, як це привести душу 
до Бога. Ця пісня так торкнулася 
мого серця, що я собі сказав, що 
обов’язково приведу хоча б одну 
душу до Бога. Цей текст супро-
воджує мене все життя: бажання 
приводити грішника до Бога.

Ми збиралися по домівках, я 
також любив бути в зібранні. В 
хаті, де проводили служіння, зби-
ралося так багато людей, що ніде 
було, як то кажуть, яблуку впасти. 
Тоді електрики не було, запалю-
вали гасову лампу, то вона відра-
зу гасла від нестачі кисню. 

У 1958 році, коли мені було 
вісім років, я вперше на пасхаль-
ному служінні пережив особисту 
зустріч із Богом. Враження від 

цього в мене залишилося на все 
життя. Знаю, що я тоді народився 
згори.

Після цього в мене з’явилося 
величезне бажання читати Слово 
Боже. Я пішов тільки до другого 
класу, ще ледь-ледь читав, але 
за один подих прочитав Новий 
Завіт. Зауважу, що тоді Біблія 
була великим дефіцитом. Мій 
батько, коли повернувся з Ворку-
ти, щоб отримати цю дорогоцін-
ну книгу від однієї жінки, напиляв 
їй вручну колод на цілий будинок! 
Цілу зиму він пиляв ці колоди. 
Ось яке величезне бажання було 
мати свою Біблію!

Я бачив, як дорослі пропові-
дують, і мені захотілося теж про-
повідувати. Перший уривок, який 
я обрав для проповіді, був: «Хто 
не впокориться, як ця дитина, 
не ввійде в Царство небесне». Я 
був малий, тому мене поставили 
на лавку, я сяк-так прочитав це 
місце Писання, більше вже нічого 
не міг говорити, зліз з лави, але 
люди загомоніли, хтось плакав, 
хтось радів. Діяв Дух Святий. Це 
була моя перша проповідь, якщо 
можна її так назвати.

На другий день Різдва, у 1959 
році, я пережив хрещення Духом 
Святим. Тоді нам забороняли 
збиратися, були сильні гоніння. 
Незважаючи на це, вдень хри-
стияни збиралися в лісі. Мене 
в ліс не брали, бо бувало, що 
приїжджав дільничний і стріляв 
у повітря, щоб розігнати збори. 
Але вночі, іноді за північ, віруючі 
збиралися в хаті. Одного разу мій 
старший брат пізно увечері вий-
шов з дому. Я знав, що він пішов 
на зібрання, тому швидко зіско-
чив з ліжка — і за ним. Я прийшов 
— а там вже дві кімнати повні лю-
дей. Я боявся, що мене відпро-
вадять додому, тому сказав, що 
прийшов отримати Духа Святого. 
Брат здивувався і сказав: «Ну що 
ж, проходь, і по вірі твоїй нехай 
буде тобі». На першій же молитві 
я був хрещений Духом Святим!

На те зібрання вперше зара-
ди інтересу прийшло подружжя 
комуністів (на Різдво ця сім’я 
приїхала в гості до віруючих ро-
дичів у наше село). Цей чоловік 
і жінка дивилися на все, що від-
бувається, з великою недовірою. 
Але коли побачили, як я молюся, 
покаялися, бо зрозуміли, що ди-
тина не може обманювати або 
робити це награно. Вони на тому 
зібранні прийняли вірою Ісуса 
Христа і все життя служили Го-
споду. Пам’ятаю, чоловіка звали 
Трохим.

Думка про те, щоб приводи-
ти душі до Христа, мене ніколи 
не покидала. Я мріяв поїхати у 
Воркуту, де відбував ув’язнен-
ня мій батько, з проповіддю 
Євангелії. Це стало можливим 
тільки в 90-х роках XX ст., коли 
прийшла свобода для проповіді 
Євангелії. Проте 1990-й рік ще 
був так далеко... 

У молодому віці я переїхав 
жити в Україну, в місто Новово-
линськ. Там включився в актив-
ну працю в місцевій церкві. Ми 

придбали друкарський верстат і 
підпільно друкували Новий Завіт. 
Наше видавництво називалося 
«Світло для світу». Коли настало 
потепління, і вже не так гнали 
церкву, ці Нові Заповіти стали 
дуже затребувані. У 1988 році ми 
отримали можливість демонстру-
вати фільм «Ісус». З цим фільмом 
ми об’їздили всі райони Волині. 
Деякі дивилися на такий спосіб 
євангелізації з побоюванням. Але 
потім змінили свою думку, коли 
побачили, як люди каються після 
перегляду цього фільму. Скрізь, 
де ми показували фільм «Ісус», 
тепер є церкви.

У Нововолинську, незважаю-
чи на гоніння і відсутність дому 
молитви, була велика церква 
(близько тисячі членів). Було 
багато молоді. Я був молодіж-
ним служителем. Ми збиралися 
таємно. Іноді робили великі з’їз-
ди, збиралися в Карпатах, у лісі, 
за 50 кілометрів від Львова. Ми 
вели дуже активне життя! Якщо 
порівнювати, то, як не парадок-
сально, навіть більш активне, ніж 
тепер, під час свободи. Бувало, 
що нас ловили і як хуліганів са-
дили на 15 діб. Ми сприймали це 
все спокійно, а потім ще з біль-
шою ревністю служили Господу.

Я одружився в Нововолин-
ську з дочкою єпископа Федора 
Артишука Ольгою. Були значні 
труднощі для устрою молодої 
сім’ї, тому що я не був комсо-
мольцем і мене на офіційну ро-
боту ніде не брали. Я влашту-
вався в бригаду будівельників 
(шабашників, як тоді їх назива-
ли), і так багато років працював, 
шукаючи випадкові заробітки 
по будівництву. Але Бог не за-
лишав, і я завжди мав необхідні 
кошти на утримання сім’ї.

Коли ж, нарешті, з’явила-
ся можливість їхати скрізь по 
СРСР з проповіддю Євангелії, 
Бог трохи скорегував мої пла-
ни: ми отримали запрошення в 
Карелію, і я поїхав туди в 1990 
році. Мені тоді було сорок років, 
я був сповнений енергії й зав-
зяття працювати для Господа. У 
мене було четверо дітей, я їздив 
на Північ вахтовим методом: два 
тижні на Півночі, два тижні вдо-
ма. Тоді було легко їздити, і ціни 
на проїзд були прийнятні. Проїзд 
до Пітера коштував усього шість 
рублів. Було навіть так, що я 
літаком зі Львова прибував на 
недільне служіння в Костомук-
шу, а потім — назад, тому що в 
понеділок — на роботу.

Якщо Господь кличе на 
служіння Йому, то Він піклується 
і забезпечує всім необхідним. У 
цьому я багато разів перекону-
вався на прикладі своєї сім’ї та 
інших місіонерів. Тільки спочатку 
потрібно повірити Богу! Ти йди 
на служіння, а Бог забезпечить. 
Але не навпаки: Боже, Ти дай 
мені те й інше, а потім я піду… 
Це невірство. 

Моя сім’я жила в Нововолин-
ську. У мене там був будинок, 
господарство, велика пасіка. Я 
практично не дивився за вули-
ками, тільки викачував мед. Усі 
дивувалися — як так виходить? 

Але Бог так благословляв. Це 
було дивом від Господа. Дружи-
на продавала мед, і цих грошей 
вистачало на забезпечення сім’ї.

Коли ми приїхали до Петроза-
водська, прийшли в міністерство 
внутрішніх справ за дозволом, 
то нам сказали, що ми вибрали 
дуже неблагополучний район, 
тому що тут трудився першим 
секретарем Андропов, запеклий 
атеїст. Він знищив усі церкви. 
Замміністра у справах релігії нам 
видав дозвіл, але сказав, що в 
нас нічого не вийде. Незважаю-
чи на все, ми стали активно про-
водити євангелізації. Ходили по 
вулицях із плакатами з цитатами 
з Євангелії, вішали їх спереду і 
ззаду на собі. Нас було шесте-
ро місіонерів. Демонстрували 
фільм «Ісус». Перший раз велике 
зібрання ми організували в Па-
лаці культури машинобудівників 
у Петрозаводську. Директор не 
взяв з нас ніякої плати за орен-
ду. Він сказав, що йому нас шко-
да, бо усе одно ніхто не прийде, 
мовляв, ви тільки витратите час і 
гроші. Але, на подив директора, 
на перше зібрання прийшло не 
менше 400 осіб.

Потім нас запросили співпра-
цювати з місією «Голос надії» з 
Луцька. Я був заступником ди-
ректора місії. Ми мали хороші 
контакти з фінською церквою. 
Фінляндія була буквально за 
кілька десятків кілометрів, і фі-
ни-християни відгукнулися на 
нашу нужду, приїхали допомага-
ти (особливо матеріально). Перш 
ніж нести Євангелію, ми допом-
агали одягом, продуктами, які 
поставляли нам фіни. Вони також 
привозили Нові Заповіти, надру-
ковані російською мовою.

З Божою допомогою ми від-
крили близько шістдесяти церков 
по великих містах, районних цен-
трах, робочих селищах, які були 
приєднані до Союзу Церков ХВЄ 
Росії. Спершу мене рукопоклали 
на пресвітера церкви в Костомук-
ші. А потім ми вже рукопокладали 
нових служителів у Карелії.

Карели схожі на фінів.  Часто 
вони не хотіли й чути російської 
мови, тому місцевому населен-
ню нам доводилося проповіду-
вати з перекладачем. Але там 
також було багато переселенців 
з України, Білорусі, інших регіонів 
СРСР. Одна бабуся, вперше 
прийшовши на зібрання, попро-
сила заспівати пісню «Мой дом 
на небе, за облаками». Вона слу-
хала зі сльозами, бо коли була 
маленькою, то її бабуся водила 
на зібрання, де співали цю пісню, 
сама родом із Брестської області. 

Вона, звичайно ж, одразу покая-
лася й стала членом церкви. 

Одними з перших навернули-
ся до Христа Володимир і його 
дружина Зоя. Він був начальни-
ком на заводі, прийшов із питан-
ням: «Хто ви такі?» Я подумав, 
що, напевно, знову комуніст. Та 
виявилося, що його батьки були 
віруючими — він приїхав у Ка-
релію з Ташкента. Коли дізна-
вся, що ми такої ж віри, як були 
його батьки, він одразу ж став 
на коліна й покаявся, сказавши, 
що нарешті знайшов свою церк-
ву. Володимир запросив мене 
додому, дістав багато пляшок зі 
спиртним: «Що мені з цим ро-
бити?» Його дружина висловила 
припущення, що продати (а це 
були на той час великі гроші). Я 
сказав, що за Писанням: чого не 
бажаєш собі, не роби іншим. Тоді 
він рішуче всі пляшки розбив і ви-
лив спиртне. Потім його обрали в 
цій церкві пастором…

Я жив в Костомукші майже 
постійно. Нам виділили землю в 
центрі міста. Ми там стали бу-
дувати дім молитви на сімсот 
місць. Ми заклали фундамент 
у 1993 році. Місцевий комбінат 
обіцяв нам допомогу будівельни-
ми матеріалами. Але якраз в цей 
час вся економіка різко рухнула, 
Радянський Союз розвалився, і 
три роки ми не могли нічого бу-
дувати, не було грошей. Але у 
1996 році відкрилася можливість 
відвідувати США. Я зробив візу, 
там відкрив будівельну фірму. Ми 
будували будинки, продавали їх, і 
гроші йшли на будівництво дому 
молитви в Костомукші. І вже у 
2000 році ми його добудували. 
Кошторисна вартість цього бу-
динку була один мільйон доларів. 

Згодом я передав служін-
ня Олегу Ігнатюку. Тепер живу в 
США, але часто їжджу в Карелію, 
допомагаю в міру сил. Також слу-
жимо Господу в церквах США, як 
слов’янам, так і американцям.

Роки мого служіння в Карелії, 
незважаючи на всі труднощі, 
найбільш благословенні Госпо-
дом. Через ці труднощі Бог являв 
Свої чудеса. Тому скільки Бог дає 
здоров’я, сил, потрібно працю-
вати для Господа. У Бога немає 
пенсіонерів. Ще багато праці на 
Божій ниві. Скоро знову поїду в 
Костомукшу, щоб порадіти спіль-
ною вірою з місцевими братами. 
Скільки Бог дасть ще років про-
жити тут, на землі, до кінця життя 
хочу служити Господу!

Павло ЦВОР

ПАВЛО ЦВОР: «БАЖАННЯ ПРИВОДИТИ
ГРІШНИКІВ ДО ХРИСТА СУПРОВОДЖУЄ МЕНЕ ВСЕ ЖИТТЯ!»

свідчення

ВІРА, ПЕРЕДАНА
ВІД БАТЬКІВ

МРІЯ РОДОМ
З ДИТИНСТВА

«ХОЧ ОДНУ ХОТІВ
БИ ДУШУ…»

ПЕРШІ КРОКИ У СЛУЖІННІ

МІСІОНЕРСЬКІ ШЛЯХИ

ЗІ СВІТЛОМ — У СВІТ
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Пропонуємо вашій увазі 
інтерв’ю з місіонеркою 
Людмилою Токар, яка пра-
цює разом із чоловіком 
Олександром у Казахстані, 
в Астані. 

— Людмило, ви мені 
знайомі як місіонерка в 
Україні. 

—  Так, моє дівоче прізви-
ще Харкалюк, і в Союзі Церков, 
старший єпископ якого Михай-
ло Паночко, я була відповідаль-
ною за дитячий євангелізм. Мої 
тато й мама з Миколаївської 
області, вони віруючі.  Є у мене 
брат, він християнин і місіонер, 
одружений. Моє серце радіє, 
що у мене віруюча родина. 
Вона мене підтримує, зокрема 
молитовно. У 2015 році вийшла 
заміж. Своїх дітей не маємо, 
але є діти, з якими працюємо, 
і яких вважаємо своїми, вони в 
нашому серці. Господь збагачує 
наші серця саме дітьми, сер-
дець яких ми торкаємося Єван-
гелією. Працюємо в Казахстані, 
в Астані, з дітками: проводимо 
табори, дитячі площадки, го-
туємо вчителів, тобто викла-
даємо, служимо наскільки 
можемо. — Оскільки ви пра-
цюєте з дітьми, то, мабуть, 

ви професійний педагог?
—  Перша моя освіта торго-

во-економічна. Я не мала ніякої 
справи з педагогікою. А педа-
гогічний факультет закінчила 
заочно й зовсім недавно. Я 
раніше взагалі не бачила себе 
в дитячому служінні. Казала 
пастору: «Я в Афганістан піду, 
але не до дітей, це не моє, ні!» 
Коли Бог покликав мене пра-
цювати з дітьми, то я спочатку 
говорила, що я не  знаю, не 
вмію, не можу. А потім сказа-
ла: «Нехай буде так, як Ти хо-
чеш, Боже». І Бог давав силу, 
відкривав можливості. Це була 
Його школа педагогіки. Коли 
Бог вибирає на служіння, то Він 
дає розуміння, дає відкриття. 
Він учить. І з Ним відкриваєш 
якісь неймовірні можливості. А 
Казахстан якоюсь мірою став 
моїм Афганістаном.

— Казахстан для вас — 
це країна змін. Які особли-
вості служіння в ньому?

— Так, змінилася культура 
мого перебування, змінилося 
багато що в житті. У Казахстані 
дуже багато заборон. Забо-
роняється місіонерська діяль-
ність, євангелізації, багато 
штрафів у церквах, навіть за-
суджують. Заборонена праця з 
дітьми. Учителі, які там працю-
ють, знають про це — і йдуть на 
ризик. Їхнє посвячення справі 
стало мені викликом. Оскіль-
ки я працюю в мусульмансь-
кій країні, то маю розуміти, як 
до людей, зокрема до дітей,  
підійти. Коли проводила урок 
в Казахстані, а там дітки різні 
приходять, то одного разу, як 
я сказала «Слава Ісусу», двоє 
діток відповіли: «Слава Алла-
ху». Я ще раз переконалася, що 
це дуже  специфічна культура і 
треба знати її особливості, що 
треба торкатися сердець лю-

бов’ю і життям, щоб діти сказа-
ли «Слава Ісусу». 

— Як вам вдається пра-
цювати в такій обстановці, 
на такому ґрунті релігійно-
му? 

— Я одне ціле з тими людь-
ми, які там працюють. У нас є 
розуміння, що без дітей немає 
майбутнього. Крім того, ми 
впевнені, що Бог нас покли-
кав на це служіння й потрібно 
виконувати справу Божу. У Ра-
дянському Союзі також були 
заборони, але люди робили 
свою справу, вони не могли 
інакше. Якщо ти відроджений, 
народжений від Господа, то 
розумієш своє покликання. 
Але як це робити — це вже 
інше питання. Коли є в серці 
бажання працювати — то Бог 
відкриває  можливості. Ми 
не афішуємо своєї роботи. У 
церквах є недільні школи, але 
вони так не називаються, ри-
зикуючи, проводимо дитячі 
табори. Це не гласно. За мі-
стами збираємося. Так само, 
як домашні групи: є заборона, 
але все одно люди збираються 
і проводять. Що є неможливе 
для Господа? І кого нам більше 
слухати? Церкви багато мо-
ляться. У нашій церкві щодня 
о 7-й годині молитва й розбір 
Слова Божого. Ми розуміємо, 
що наша сила в Богові. Якщо 
Він  нам дасть, захистить і збе-
реже, то так і буде.

— Думаю, що Господь 
вас підбадьорює в цій праці. 

— Так, зокрема тим, що 
каються діти. І це для нас ве-
лике благословення.  Ми ба-
чимо плід. Можливо, не стіль-
ки дітей, скільки б ми хотіли. 
Приємно, що приходять нові 
діти. Ми працюємо з ними, з 
їхніми батьками. Ми раз на мі-
сяць проводимо для них свята 

через різні соціальні служби й 
програми. Одного разу навіть 
акімат столиці дав згоду на 
проведення медичної акції, на 
якій було багато християн. Це 
настільки зацікавило людей, 
що вони навіть залишили свої 
відгуки. Бог відкриває двері 
там, де ми навіть не уявляли 
собі, — і це нас зміцнює.   

— У Діях апостолів на-
писано, що перші христи-
яни перебували в науці 
апостольській, в єдності, 
у молитвах — і Бог  робив 
Свою роботу.

— Щодо єдності, то роз-
кажу невелике свідчення. У 
1990-х роках у Казахстані 
було пробудження, потім пі-
шов спад духовний, багато хто 
виїхав із Казахстану, служи-
телів залишилася небагато. 
Настільки були сильні заборо-
ни, що люди закривалися самі 
в собі, у своїх церквах. Одні 
боялися, бо багатьох штра-
фували, інші спостерігали. І 
ми стали організовувати ба-
гато спільних зустрічей, різні 
спілкування, і я думаю, що це 
матиме велике благословен-
ня. Єдність має  велику силу. 
Тепер у нас порушується пи-
тання, щоб об’єднати церкви, 
бо по одному нас легко поза-
кривають. Наше завдання — 
максимально в єдиному дусі 
збирати людей для спілку-
вання, надихати їх, давати їм 
знання. Потрібно, щоб вони 
більше були разом. Бо ж ро-
ками не знали один одного, 
а тепер збираються як друзі. 
Вони радіють і кажуть, що на-
віть і не знали, що нас так ба-
гато. Ми ділимося  з ними різ-
ними матеріалами. І це мене 
надихає, хоч я і маю носталь-
гію за Україною. Надихає їхня 
радість і те, що я можу їм щось 

дати, що виконую  волю  Божу. 
Бо до цього й покликав нас 
Бог: служити, віддавати — і 
від цього наповнюватися Його 
милістю й радістю. 

— Людмило, що ти поба-
жаєш для місіонерів?

— Мене часто запитують, 
чи не хочу я повернутися в 
Україну. По-людськи, я хотіла 
б повернутися, бо в Україні 
моє коріння, рідня, тут я зро-
стала, служила, тут свої пере-
ваги. Але з часу свого місіо-
нерства в місії «Голос надії», 
у цій великій сім’ї, я отриму-
вала великі благословення 
Божі.  Коли ти знаєш волю 
Божу, коли ти знаєш, що Бог 
тебе покликав, то які б не були 
складні обставини, розумієш 
ти їх чи не розумієш, і йдеш 
туди, куди веде тебе Бог, — 
то Він компенсує всі трудно-
щі Своєю присутністю, Своїм  
Словом, Своїм натхненням. 
І це задовольняє твій духов-
ний світ, тебе всередині. Ти 
відчуваєш  насолоду. Я люблю 
послання апостола Павла. 
Він часто подорожував, був 
у різних місцях. Його били, 
проганяли, а він  повертався. 
Постає питання: «Чому? Ти ж 
уже від них постраждав, отря-
си порох із ніг своїх». Просто, 
він знав волю Божу, виконую-
чи її, він переживав щось дуже 
особливе, він скуштував ве-
лике благословення. А воно 
покриває всі складнощі, всі 
обмеження й усе, що ти пе-
реживаєш. Коли ти виконуєш 
волю Божу — це радує сер-
це Бога, а заодно й твоє. Є в 
церкві багато людей, які хо-
дять в зібрання, але не мають 
тієї радості, бо не виконують 
волі Божої. А радість у тому, 
щоб іти за Божим покликом.

Василь МАРТИНЮК

НЕХАЙ БУДЕ ТАК, ЯК ТИ ХОЧЕШ, БОЖЕ!
інтерв`ю

Підпільне християнство в 
Ірані жорстоко переслідуєть-
ся владою, але темпи зро-
стання місцевих церков за 
останні роки одні з найвищих 
в світі, незважаючи на гонін-
ня, повідомляє The Christian 
Post.

Іранські християни в наші дні 
свідчать про «небачені темпи 
зростання підпільних церков», 
які при цьому все наполегливі-
ше переслідуються владою, за 
словами Майка Ансарі, прези-
дента місіонерської організації 
Heart4Iran Ministries, яка надає 
підтримку підпільним церквам. 
«Переслідування релігійних мен-
шин в Ірані стало вже постійним 
і майже звичним явищем при 
нинішньому ісламському режимі, 
— говорить Ансарі. — Особливу 
ненависть у влади викликають 
новонавернені в християнство 
мусульмани — їх заарештовують 
і переслідують як відступників і 
єретиків».

В останні місяці правозахис-
ні організації повідомляють про 
численні факти арештів хри-

стиян і продовження терміну 
їхнього утримання під вартою. 
Наприклад, у травні цього року 
найбільш резонансною подією 
став вирок суду про 10-річний 
термін ув’язнення для 35-річно-
го пастора-євангеліка Юсефа 
Надархані, який був затриманий 
за християнську діяльність ще в 
червні 2009 року в місті Решт на 
північному заході Ірану. А в кінці 
вересня тюремні терміни 18 і 12 
місяців отримали християни Са-
хеб Фада і Фатемех Бахтерев. Їх 
визнали винними в «поширенні 
пропаганди з метою підриву іс-
нуючого ладу», причому вся їхня 
провина полягала в проповіді 
Євангелії — повідомляє всесвіт-
ня християнська правозахисна 
організація Christian Solidarity 
Worldwide.

Багато християн отримали 
судові вироки із стандартним 
формулюванням «за насаджен-
ня сіоністського християнства». 
«Чим активніше ростуть підпільні 
церкви, тим більш жорстоко вони 
переслідуються, — зазначає Ан-
сарі. — Іранських мусульман, 

які навернулися в християнство, 
заарештовують під надуманими 
приводами і тримають в ув’яз-
ненні. Багатьох із них суворо 
допитують, намагаючись домог-
тися видачі одновірців і інфор-
мації про діяльність підпільних 
церков, під загрозою заведення 
на них кримінальних справ або 
арешту рідних і близьких. Зви-
чайною практикою стали довгі 
строки тримання під вартою без 
офіційного звинувачення, суду і 
слідства. Влада пильно відсте-
жує спілкування громадян в со-
ціальних мережах, прослуховує 
телефонні розмови і проводить 
облави на тих, хто потрапляє під 
підозру».

Незважаючи на те, що місіо-
нерська організація Heart4Iran 
працює в тісному контакті з 
підпільними церквами в Ірані, 
забезпечуючи їх зв’язком і до-
помогою, майже неможливо 
отримати статистичні дані про 
кількість новонавернених му-
сульман, за словами Ансарі. «У 
країні працює багато інших груп 
і окремі проповідники, і поки що 

не вдалося підготувати наукові 
оцінки масштабів навернення 
іранців у християнство, — визнає 
Ансарі. — При цьому тільки одна 
наша місіонерська організація 
Heart4Iran в середньому отримує 
не менше 700 звернень на день 
від іранців, які бажають дізнатися 
про Ісуса Христа».

Мервін Томас, директор 
CSW, стверджує із свого боку, 
що арешти прихожан за обго-
ворення богословських питань 
«не тільки є грубим порушен-
ням свободи віросповідання 
за особистим вибором, а й 
сприяють криміналізації хри-
стиянської віри, яка формально 

користується захистом консти-
туції Ірану. Ми закликаємо уряд 
Ірану припинити переслідуван-
ня і залякування мирних релі-
гійних громад і звільнити всіх, 
хто утримується в ув’язненні за 
свою віру і переконання».

За даними правозахисної 
організації Open Doors USA, яка 
бореться проти переслідувань 
християн в Ірані, на сьогодні в 
цій країні проживає близько 800 
тисяч християн, і це небагато — 
оскільки населення Ірану досягає 
80 мільйонів. За даними організа-
ції, за 2018 рік влада заарештува-
ла не менше 52 християн.

СЕДЬМІЦА

ХРИСТИЯНСТВО В ІРАНІ ШВИДКО РОЗВИВАЄТЬСЯ,
АЛЕ ЖОРСТОКО ПЕРЕСЛІДУЄТЬСЯ ВЛАДОЮ

новини
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Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Жила собі на світі Кише-
ня. Та не просто Кишеня, а 
Кишеня-хапуга. Любила Ки-
шеня чуже прихопити. Ні, ні-
чого важливого вона не бра-
ла, а так, дрібниці — все, що 
було нічиїм. Як побачить Ки-
шеня щось гарне чи блиску-
че, зразу намагається схова-
ти. Нехороша така Кишеня!

Ось піде Кишеня гратися 
в пісочок і спостерігає за тим, 
що де лежить. Бачить: хлопчик 
поклав машинку — хап її Кише-
ня швиденько і сховала у себе. 
Навіть ґудзик застібнула, щоб 
видно не було. Або дивиться 
— цукерка чужа лежить. Хап — 
Кишеня і цукерку забрала. Дітки 
бігають, шукають свої цукерки 
або машинки, а Кишеня мовчить 
собі, робить вигляд, що нічого 
не знає.

Так нахапала Кишеня цілу 
купу речей і стала товстою-пре-

товстою, важкою-преважкою. 
Ходити стала Кишеня повільно, 
ледве ноги переставляла через 
те, що така огрядна.

Але з часом Кишені вияви-
лося того замало. Захотілося їй 
іще більше набрати. Тому вирі-
шила вона піти до знайомих і 
пошукати, що в них можна по-
цупити.

Спочатку вирушила в гості до 
Гаманців.

— Ой, яка ти величезна, Ки-
шене! — здивувався Гаманець.

— Ага, я така, — відповідає 
Кишеня, а сама заглядає всере-
дину Гаманця – що б то з нього 
витягти. Побачила в ньому копій-
ки, схопила і сховала.

— Ну, бувай, я пішла, — шви-
денько попрощалася Кишеня, 
поки Гаманець не помітив про-
пажі…

Приходить Кишеня до Порт-
феля.

— Ой, яка ти величезна, Ки-
шене! — вигукнув Портфель.

— Ага, я така, — відповідає 
Кишеня, а сама заглядає у Порт-
фель, що б у нього взяти. Бачить 
— олівці кольорові лежать. А гар-
ні ж які! Тож тільки-но Портфель 
відвернувся, а Кишеня хап олівці 
— і забрала.

— Гаразд, мені вже треба 
йти! — гукнула вона, поки Порт-
фель не помітив, що олівці про-

пали.
Але й цього Кишені виявило-

ся замало.
«Потрібно знайти ще щось», 

— подумала вона.
Вирушила в гості до Короб-

ки.
— Ой, яка ти велика, Кише-

не! — дивується Коробка.
— Ну так, ага, я така, — від-

повідає Кишеня.
Як раптом бачить — у Коробці 

величезний м’яч лежить. Схопи-
ла кишеня м’яча і ну в себе запи-
хати. Але він аж ніяк туди не помі-
щається. Так сильно штовхала 
Кишеня м’яча, що раптом… 
розірвалася.

І посипалося з Кишені все, 
що в ній лежало: і машинки, і цу-
керки, і монетки, і олівці, і багато 
чого іншого, що встигла Кишеня 
поцупити. От тоді усі й побачи-
ли, куди їхні речі зникали.

Розгубилася Кишеня і як за-

кричить:
— Це не я! Це не моє! Не 

знаю, як воно сюди потрапило!
Але, звичайно ж, це була 

неправда. Кишені стало дуже 
соромно, що всі дізналися, що 
вона хапуга. Тому вона, порож-
ня і худа, швиденько втекла геть.

З тих пір Кишеня красти 
більше не може — що в себе 
покладе, все через дірку випа-
дає. Тому ходить вона скрізь і 
в усіх просить, щоб її зашили. 
Але ніхто на її вмовляння не під-
дається. Побоюються, що якщо 
її зашиють, почне знову чужі речі 
красти.

Тож запам’ятай: якщо тобі 
зустрінеться така Кишеня, яка 
захоче, щоб ти в неї щось чуже 
заховав — жени її геть, і навіть не 
розмовляй з нею. Тому що чуже 
брати не можна, бо у Біблії напи-
сано: «Не кради! (2М.20:15).

Віра ШЕВЧЕНКО

Крізь щілину в завісах у кім-
нату насилу протиснувся со-
нячний зайчик. У ліжку мирно 
сопів Малюк, споглядаючи кра-
сиві сни. Поруч із ліжком стояв 
його новий друг — портфель. На 
стільці висіла шкільна форма.

Сонячний зайчик обережно під-
крався до Малюка. Вловив момент 
і пустотливо застрибав із кирпато-
го носика Малюка на вії, із вій на 
щічки. Малюк посміхнувся і, солод-
ко потягнувшись, розплющив очі. 
Сонечко вже щосили хазяйнувало 
в кімнаті. Сонячні зайчики весело 
стрибали, запрошуючи Малюка 
приєднатися до їхньої гри. Він і хотів 
це зробити, але раптом зупинився. 
Сьогодні ж Перше вересня! Він пер-
ший раз іде в школу! «На сьогодні 
ігри відміняються!» — з усією серй-
озністю в голосі проголосив Малюк 
давнім приятелям. І тут його погляд 
упав на стіл. Там поважно височів 
його величність Глобус! Скільки 
разів Малюк стояв, притулившись 
носом до вітрини магазину, щоб 
краще роздивитися його! Скільки 
разів, дивлячись на нього, він до-
лав океани, подорожуючи навколо 
світу! Так, це була його мрія. І тепер 
ця мрія стояла прямо перед ним, 
похитуючи округлими боками.

Не в змозі відірвати захопленого 

погляду від блакитної кулі, Малюк не-
рухомо стояв посеред кімнати. Со-
нячний зайчик пустотливо стрибнув 
на гладку темно-блакитну поверхню 
кулі. І в ту ж секунду все начебто 
ожило в його світлі — захлюпотіли 
води океану, з шумом розбиваючись 
об скелі на мільярди бризок...

Малюк боязко підійшов до сто-
лу. Він уперше так близько бачив 
всю цю красу й досконалість Божо-
го творіння. Вода й суша. Країни й 
континенти. Гори й глибоководні за-
падини. Північ і південь. Схід і захід. 
«Дивно, а де схід і захід?» — промай-
нуло в голові Малюка. У сум’ятті він 
покрутив глобус вправо, потім вліво, 
але так і не зміг знайти те, що шукав.

Двері тихенько рипнули. До кім-
нати увійшов Тато, тримаючи під па-
хвою Біблію.

— Привіт! Що шукаємо? Безлюд-
ний острів або стародавні поселення 
індіанців? — весело запитав він.

— Тату, я захід і схід не можу 
знайти. Або, може, це глобус 
якийсь неправильний? — розгу-
блено відповів Малюк.

— Ні, синку, з глобусом все до-
бре. На ньому легко можна показа-
ти північ і південь. Але немає таких 
точок — захід і схід. Скільки не крути 
глобуса — не знайдеш!

Малюк спантеличено почухав 

потилицю:
— То що ж робити?
— Нічого! Просто пам’ятати про 

це, — сказав Тато, гортаючи Біблію. 
— А ще запам’ятай ось це: «Як дале-
ко схід від заходу, так віддалив Він від 
нас беззаконня наші».

Тато поклав Біблію на стіл, 
скуйовдив неслухняні кучері синоч-
ка й вийшов із кімнати. Блакитна 
куля крутився все швидше й швид-
ше. Миготіли паралелі й меридіани. 
Материки змінювали один одного. 
З усім цим Малюкові ще належить 
ознайомитися. Але сьогодні він 
усвідомив найперший і найважливі-
ший урок: як ми не можемо визна-
чити, наскільки далекі один від од-
ного схід і захід, так і не можемо 
збагнути, наскільки далеко Господь 
віддаляє від нас наші гріхи.

Матвій БЕРЕЗА

1. Я ________, БОГ ТВІЙ… ХАЙ __ ____ ТОБІ ІНШИХ 
_______ ПЕРЕДО МНОЮ!

2. НЕ РОБИ СОБІ _______ І ВСЯКОЇ _______. НЕ ВКЛО-
НЯЙСЯ ЇМ І НЕ СЛУЖИ ЇМ…

3. НЕ _________ ІМЕННЯ ГОСПОДА, _____ ТВОГО, НА-
ДАРЕМНО…

4.___________ ДЕНЬ СУБОТНІЙ, ЩОБ ___________ ЙОГО!
5. ШАНУЙ СВОГО ________ ТА МАТІР _______, ЩОБ 

ДОВГІ БУЛИ ТВОЇ ДНІ НА ЗЕМЛІ.
6. НЕ __________!
7. НЕ ЧИНИ _________!
8. ___ КРАДИ!
9. НЕ СВІДКУЙ __________ НА __________ СВОГО!
10. НЕ _________ … ВСЬОГО, ЩО БЛИЖНЬОГО ТВОГО!

Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

КАЗКА ПРО КИШЕНЮ-ХАПУГУ

Завдання

Розшифруй
Пропущені слова: Пам’ятай, батька, призивай, свою, 
перелюбу, ближнього, подоби, Бога, жадай, богів, Господь, 
різьби, святити, не буде, вбивай, Не, неправдиво.

Ви знаєте алфавіт по порядку? Тоді вам не складно буде 
розшифрувати, який уривок із Біблії тут записаний.
Ну що — до діла?!

18,7  

19,2,17,1,18,32,14,23,7  

22,7,2,7:  18,12  

10,16,19,6,12,13, 18,12  

10,16,19,21,12,15,11  

27,1,21,22,23,3,1  

2,19,9,19,4,19  18,7 3 

22,20,1,6,15,24,32,23,31! 

— Кар-кар! Морока! — кричить ворона.—
Ось знов сорока прокралась в крону.

І знов у дзьобі блищить копійка.
Це в неї хобі — вона злодійка.

Сорока злилась: «Чого, пліткарко,
Тут розходилась — поменше каркай!»

…По лісу всьому рознісся галас.
Й сичу старому в той день не спалось.

Він сів на дубі та й дав пораду:
— Тут криком, любі, вже не зарадиш.

Коли ви справи лихі чинили,
Недобру славу цим заслужили.

***
Про ймення чесне дбай від юнацтва —

Воно дорожче за всі багатства.
Його зганьбити так легко, друже,

А відновити — непросто дуже.
То хай же стануть для нас уроком

Ота ворона і та сорока.

СОРОКА-ВОРОНА

Г-Л-О-Б-У-С
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №10 жовтень 2018

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №9 (вересень) 2018р.
По горизонталі: 5.Август. 6.Хронік. 9.Моав. 11.Асаф. 12.Ісая. 13.Нісан. 15.Адма. 

18.Самос. 19.Шамір. 23.Амос. 24.Мелет. 25.Рама. 28.Боаз. 30.Крук. 31.Єзекія. 32.Колода.
По вертикалі: 1. Авів. 2.Пунон. 3.Попіл. 4.Віра. 7.Мойсей. 8.Патмос. 10.Масса. 13.Ни-

кодим. 14.Назарет. 16.Мааха. 17.Еміма. 20.Самсон. 21.Салим. 22.Еммаус. 26.Мілка. 
27.Берло. 29.Зіза. 30.Кедр.

1. Перше місто царювання Німрода. 2. Син Якова. 3. Вона ніколи не перестає. 4. Відлучення 
єретиків. 7. Місто і морський порт (Дії 27). 8. Рідне місто Павла. 9. Міра сипучих речовин. 14. Слово, 
написане на стіні Валтасару. 15. Син Ездри. 18. Гірка трава. 19. Морський порт в Македонії. 21. 
Римська монета. 22. Єгипетська кара. 23. Місто, в якому Ісус воскресив юнака. 25. Річка Дамаску. 
26. Місто на сході Йордану, відоме винами.

КРОСВОРД

5. Оселя Навала на горі… 6. Вінок творива Бога. 10. Батько апостола Якова. 11.Хто його сіє, по-
жне бурю. 12. Співпрацівник Павла в Римі. 13. Сусід Ахава, власник винограднику. 15.Місто, в якому 
поселив Давид батьків. 16. Придверний таборів синів Левія. 17. Країна, в якій жив Нааман. 19. Жор-
стокий чоловік Авігаїл. 20. Другий цар Ізраїлю. 22. Місто-сховище в Башані. 24. Сестра Лазаря. 26. 
Нечиста тварина. 27. Батько Самуїла. 28. Місто, в яке втікав Йона.

розповіді для життя

КОМУ ПОТРІБНА РОЗБИТА ПОСУДИНА?
Один рознощик води в Індії 

мав дві великі посудини, що висі-
ли по обидва боки коромисла, яке 
носять на плечах. Одна посудина 
мала в собі тріщину, а інша була 
цілою й повною води впродовж 
довгої дороги від джерела до бу-
динку пана. Посудина з тріщиною 
половину свого вмісту втрачала.

Протягом двох років рознощик 
щодня приносив півтори посудини 
води в будинок свого пана. І, звичай-
но ж, ціла посудина пишалася своїми 
досягненнями.

А бідна надтріснута посудина со-
ромилася своєю недосконалості й по-
чувалася жалюгідною, бо могла при-
нести тільки половину того, для чого 

була призначена. Отож, розбита по-
судина вельми зажурилася через свої 
невдачі. І ось одного разу біля джере-
ла води вона сказала рознощикові:

— Мені дуже соромно і я хочу ви-
бачитися перед тобою.

— Чому? — запитав рознощик 
води. — Чого ти соромишся?

— Річ у тому, що за останні два 
роки я могла доставляти тільки по-
ловину води, тому що з моєї тріщини 
витікає вода кожного разу, коли ти 
повертаєшся в будинок свого пана. І 
оскільки я протікаю, тобі доводиться 
частіше ходити за водою, і ти не отри-
муєш повної винагороди за свої ста-
рання, — відповіла посудина.

Рознощику води стало жаль ста-

рої розбитої посудини. Але, щоб 
трохи втішити її, він сказав: «Коли ми 
будемо повертатися в будинок пана, я 
хочу, щоб ти звернула увагу на квіти, 
що ростуть уздовж дороги».

І справді, коли вони повертали-
ся додому, стара розбита посудина 
милувалася чудовими польовими 
квітами, які раділи сонячному світлу. 
Її зажура ненадовго зникла. Однак, 
прийшовши в будинок пана, розбита 
посудина знову засмутилася, тому що 
принесла тільки половину води. Зно-
ву посудина вибачилася перед розно-
щиком за свою невдачу.

Рознощик промовив до посуди-
ни: «Ти помітила, що квіти росли тіль-
ки на твоєму боці, а не на боці іншої 

посудини? Річ у тім, що я завжди знав 
про твою тріщину й захотів її викори-
стовувати на добро. Одного вечора 
я посіяв насіння квітів на твоєму боці 
стежки, і кожен день, коли ми повер-
талися додому з джерела, ти полива-
ла їх. Уже протягом двох років я можу 
зривати ці прекрасні квіти й прикра-
шати ними будинок свого пана. Якби 
ти не була такою, яка ти є, я б не зміг 
знайти таке велике благовоління в 
очах свого пана.

У кожного з нас є свої тріщини. Усі 
ми розбиті посудини. Однак, якщо 
ми дозволимо Христові використо-
вувати наші слабкості, Він прикра-
сить Дім Отця прекрасними квітами. 
Не бійтеся своїх тріщин. Визнайте їх і 

довіртеся повністю Господу.
Пам’ятайте, що коли ми немічні, 

тоді ми сильні в Христі.
М. УЕЛС

новини

Підтримувана Росією окупа-
ційна влада «ЛНР» відмовила 
євангельським церквам у пе-
ререєстрації та заборонила їм 
будь-яку релігійну діяльність, у 
тому числі у власних домах мо-
литви і приватних помешканнях.

Від керівників різних євангель-

ських протестантських церков 
України стало відомо, що окупа-
ційна влада Луганська відмовила 
у реєстрації всім церковним гро-
мадам євангельських християн 
(баптистам, п’ятидесятникам, ад-
вентистам). Це означає повну за-
борону релігійної діяльності єван-

гельських церков на окупованих 
територіях Луганської області. При 
цьому, як засвідчили представни-
ки церков, ця заборона стосується 
в тому числі домашніх зібрань віру-
ючих, за що загрожують штрафи 
та арешти. Формальною підста-
вою для відмови стали негативні 
висновки так званої «релігієзнавчої 
експертизи».

Водночас, віруючі побоюють-
ся, що окупаційна влада реалізує 
свої попередні погрози щодо кон-
фіскації молитовних будинків тих 
релігійних громад, які не пройдуть 
перереєстрацію. «Не знаємо, чи 
зможемо наступної неділі прове-
сти богослужіння в церковній залі. 
Влада сказала, що приміщення 
вже не належить нам», — сказали 
представники однієї з церков Лу-
ганщини.

У лютому 2018 року окупаційна 
влада Луганська запровадила так 
званий «закон ЛНР» про свободу 
совісті та релігійні об’єднання, згід-
но з яким усі діючі на окупованих 
територіях Луганської області релі-
гійні об’єднання впродовж шести 
місяців повинні пройти обов’язко-
ву процедуру перереєстрації. Зго-
дом окупаційна влада продовжила 
крайній строк перереєстрації на 
два з половиною місяці — до 15 
жовтня 2018 року.

Складається враження, що 
спонукання до перереєстрації 
було приводом, щоб зібрати дані 
про євангельські церкви та їхніх 
членів і продовжити свою практи-
ку релігійних переслідувань більш 
цілеспрямовано. Водночас, ідея 
перереєстрації релігійних громад 
використовується проросійськи-

ми сепаратистами як ширма, щоб 
створити вигляд «законності» для 
злочинів проти віруючих різних 
конфесій та є намаганням вста-
новити тотальний контроль над 
населенням окупованих територій. 
Як повідомлялося, окремі релігійні 
громади вже зазнали свавільних 
обшуків, пограбування чи повного 
закриття храмів.

Варто зауважити, що так зва-
ний «закон ЛНР» обмежує коло 
православних громад, які можуть 
діяти на окупованих територіях 
Луганщини, вимагаючи від них 
визнання Вселенським Право-
слав’ям і лише «в рамках ка-
нонічної території Московського 
Патріархату» (стаття 6). Така ви-
мога по факту ставить під загрозу  
діяльність храмів УПЦ КП.

ІРС

ОКУПАЦІЙНА ВЛАДА ЗАБОРОНИЛА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ЦЕРКОВ НА ЛУГАНЩИНІ


