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Т И ,  ГО С П О Д И ,  Н А Д І Я  М О Я . . .

16 та 17 вересня 2021 
року волинська делегація 
християн віри євангельсь-
кої взяла участь у святку-
ванні 100-річчя п’ятиде-
сятницького руху в Україні. 
Вона, разом із делегацією 
з Рівненщини, була найчи-
сельнішою на цьому святі. 
Відомо, що саме Волинь 
безпосередньо причетна 
до цього руху, бо одним 
із перших вогнищ україн-
ської П’ятидесятниці ста-
ло волинське й білоруське 
Полісся разом із Терно-
пільщиною.

У перший день святкуван-
ня ювілею (16 вересня) єпи-
скопів, пасторів та інших слу-
жителів євангельських церков 
України й зарубіжжя приймала 
Церква «Благодать» Софіївсь-
кої Борщагівки, що біля Києва.

Розпочав святкове зібран-
ня перший заступник стар-
шого єпископа УЦХВЄ Ана-
толій Козачок о 14 годині. Він 
привітав присутніх із ювілеєм, 
оголосив святкове зібрання 
відкритим і запросив присут-
ніх до молитви.

Після пісні, виконаної мо-
лодіжним хором Київської 
церкви християн віри єван-
гельської, що на Кар’єрній, 
44, до слова був запрошений 
старший єпископ УЦХВЄ Ми-
хайло Паночко, який привітав 
присутніх, вказав на історич-
ний контекст святкування й 
звершив подячну молитву. Зо-
крема він сказав: «Ми зібра-
лися, щоби дякувати Богу, 
щоби згадувати те, що прой-
шли наші попередники, щоби 
подивитися на всю канву істо-
ричних подій і в них побачити 
величезне Боже милосердя 
до нашої країни і до нашого 
народу».

Надано було слово Девіду 
Хасавею, 89-літньому єван-
гелісту, який представляв п’я-
тидесятників Великобританії. 
У свій час він увозив Біблії в 

Україну, за що навіть був ув’яз-
нений радянською владою.

Вітали українську церкву 
з ювілеєм й інші служителі із 
зарубіжжя: В’ячеслав Патре-
фелюк (Узбекистан), Ігор Цар 
(Казахстан), Іванас Шкуліс 
(Литва).

Особливі вітання присут-
нім та подяка старшому єпи-
скопу Михайлу Паночку за ви-
ховання молодого покоління в 
дусі євангельських цінностей 
прозвучали з вуст доктора пе-
дагогічних наук Ірини Сіданіч.

Звучали вітання зі Швеції, 
Румунії, Молдови, США.

Зокрема Віктор Павловсь-
кий (старший єпископ церков 
ХВЄ Молдови), привітавши 
високоповажне зібрання з 
ювілеєм, провів невеликий 
диспут із чотирма служителя-
ми про роль П’ятидесятниці в 
особистому житі.

Після вітань Павла Сівця 
(Об’єднана Церква ХВЄ), Вік-
тора Лимонченка (Об’єднання 
слов’янських церков Східного 
узбережжя Америки), Олек-
сандра Зайця (Українська 
євангельська церква) присут-
нім був запропонований блок 
доповідей про уроки сторіч-

ної історії п’ятидесятницького 
руху в Україні.

Дмитро Коваль доповідав 
про управління євангельсь-
кою громадою та зрощення 
церковних лідерів. Олег Бор-
новолоков – про розумін-
ня хрещення Святим Духом 
п’ятидесятниками. Михайло 
Мокієнко – про роль культури 
в євангельському середови-
щі. Віталій Гура – про значен-
ня богословської освіти. Ми-
хайло Хром’як – про активну 
публічну діяльність та інтегра-
ційну роль п’ятидесятництва.

Підсумкову проповідь на 

святковому зібранні виголо-
сив Віктор Прохор (єпископ 
Національного Слов’янського 
Дистрикту Асамблей Божих 
США).

Святкування 100-літ-
нього ювілею Української 
Церкви ХВЄ продовжилося 
наступного дня (17 верес-
ня) проведенням урочистої 
Академії в «Українському 
домі» м. Києва. 

Організатори влаштували 
виставку документів, пов’яза-
них із історією Церкви, та де-
монстрацію рукописної Біблії, 
у створенні якої взяло участь 
понад 30000 українців різних 
конфесій – проект було запо-
чатковано Українським Біблій-
ним Товариством, який завер-
шився у 2021 році.

Урочиста частина про-
грами розпочалася натхнен-
ним співом молодіжного хору 
церкви християн віри єван-
гельської з м. Вараш Рівнен-
ської області. Після цього на 
сцену піднялися представни-
ки трьох поколінь служителів 
церкви, щоб розповісти, як 
Дух Святий діяв у їхньому жит-
ті та служінні. 82-річний Ва-
силь Бровко, який свого часу 
служив старшим пресвітером 
церков на Тернопільщині, 
перший заступник старшого 
єпископа УЦХВЄ Анатолій Ко-
зачок та молодий служитель 
Маркіян Клепач. Особисті 
свідчення цих людей показу-
ють, що з часом дія Духа Свя-
того не змінилася – змінюва-
лися лише обставини життя.

100 РОКІВ ТОМУ В УКРАЇНІ РОЗПОЧАВСЯ РУХ,

НЕ УЯВЛЯЮ 
ЖИТИ БЕЗ 
СЛУЖІННЯ

СТРАХ ОСТАН-
НЬОГО ЧАСУ

БОГ МАЄ ВЕЛИ-
КИЙ АРСЕНАЛ  
ПРАЦІВНИКІВ

Я бачив у своєму житті ба-
гато чудесних дій Божих.

«Не бійся, бо Я з То-
бою!» — ці слова по-
трібні мільйонам людей 
нині. 

Те, що щось потрібно роби-
ти для Господа, я усвідомив 
із моменту свого покаяння. 
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ОСНОВУ ЯКОГО БУЛО ЗАКЛАДЕНО В ДЕНЬ П`ЯТИДЕСЯТНИЦІ



ГОЛОС НАДІЇ 2№9 вересень 2021

ЖИТТЯ ЦЕРКВИ

У МАЛЕНЬКІЙ 
ТРОСТЯНЦІ

ВІДКРИТТЯ ДОМУ 
МОЛИТВИ

«Пробуваю Я на Височині та в святині, і з зламаним 
та з упокореним, щоб оживляти духа скромних, і щоб 
оживляти серця згноблених!» (Іс.57:15).

Кінець календарного літа став святом для багатьох жи-
телів невеличкого села Тростянка Луцького району. Адже 
саме тут 29 серпня відбулася посвята дому молитви, який 
виріс за чотири з половиною місяці. Раділи появі красеня, що 
може вмістити майже половину жителів села (близько150 
чол.), не тільки місцеві, а й ті християни, які своєю гривнею, 
працею та молитвами допомогли статися цьому чуду. Так, 
чуду, бо в околицях містечка Рожище давно не з’являлися 
нові доми молитви, та й для малочисельної громади вірян 
мати власне приміщення для богослужбових потреб – це 
велика розкіш. Завітала на свято з привітаннями й делегація 
очільників місцевої влади та керівництво ВОЦХВЄ.

Два роки тому Юрій Сидорчук, багатодітний батько, 
який проживає з сім’єю в селі Тростянка, сказав своєму 
другу Сергію Басу, що добре було б мати дім молитви, щоб 
служіння проводити в окремому приміщенні. Адже місцеві 
християни до цього часу збиралися для спілкування в його 
домі. І товариш, який має досвід у будівництві, порадив зве-
сти каркасне приміщення.  

Юрій придбав земельну ділянку й зайнявся паперовими 
справами. Це зайняло чимало часу. І вже 14 квітня 2021 року 
було звершено молитву на пустирі, де мав бути зведений 
дім молитви. На перший погляд все просто: хтось жертвує, 
хтось працює, а хтось із здивуванням дивиться…  Але там, 
де робиться добра справа, буває й багато перешкод. І ті 
християни, хто віч-на-віч стикнувся з ними, сьогодні з вдяч-
ністю можуть сказати: «Якби не Господь, що був з нами, то 
цього всього не було б». А це скажуть і керівники ВОЦХВЄ, і 
віряни Рожищенської церкви, які найбільше переживали за 
цю справу, і люди, що працювали під дощем, і ті, хто жерт-
вував, віддаючи для Бога. Сам Юрій говорить, що за цей час 
в нього не раз опускалися руки й приходила зневіра, чи на-
справді він виконує Божу волю.  Але в цьому всьому «при-
ходили й відповіді від Господа, часом такі, що й не мріяло-
ся». Сьогодні він із радістю про це свідчить та розповідає, 
як Бог давав через людей потрібні кошти й робочі руки. А ще 
він каже, що за цей час навчився любити скептиків, бо вони 
спонукають виправитися й робити якнайкраще. І єлеєм на 
душу стають слова старенького брата, що проживає в цьому 
селі: «Через вас Господь здійснив мою мрію – село Тростян-
ка має дім молитви».

Отож, сьогодні здійснилася мрія багатьох християн, хто 
був причетний до цієї справи. А Юрій Сидорчук запрошує 
всіх, хто бажає, на богослужіння, які щонеділі будуть відбу-
ватися о 15 годині. Дітки також можуть приходити до неділь-
ної школи, що функціонуватиме при цій церкві. Заняття бу-
дуть відбуватися о 14 годині.

Інна МЕЛЬНИК

26 вересня 2021 року 
церква ХВЄ міста Горохова 
відзначала подвійне свято: 
День подяки та 30 років із 
дня відкриття дому молитви.

Гарний сонячний день зібрав 
у стінах оновленого храму (кіль-
ка років тому приміщення знач-
но розширили) сотні місцевих 
віруючих та гостей. Лейтмоти-
вом усього святкового бого-
служіння було слово «подяка». 
Подяка за хліб насущний, за 
плоди землі, за більш як трид-
цятилітній шлях місцевої церк-
ви, за спасенні душі, за нові 
церкви, утворені силами го-
рохівчан, за мирне небо та сво-
боду проповіді Євангелії.

Євген Мельничук, який ба-
гато допомагав у будівництві 
дому молитви, брат Ярослава 
Мельничука — першого пресві-
тера горохівської церкви, нага-
дав про важливість подяки Бо-
гові на прикладі біблійної історії 
про десять прокажених.

Після подячної молитви сло-
во для привітань було надано 
пресвітерам дочірніх церков, 
що утворенні силами та з бла-
гословення церкви м. Горохів: 
це громади в селах Підбереззя, 
Печихвости, Мирків, Холонів та 
Конюхи.

Короткі проповіді та по-
бажання церкві виголосили 
головний редактор журналу 
«Благовісник» Юрій Вавринюк 
та головний редактор газети 
«Голос надії» Юрій Троць, пре-
світер Микола Сірук, який у 
свій час виконував пастирське 
служіння в місцевій церкві, по-
чесний старійшина, єпископ 
Степан Веремчук.

Почесними гостями свята 
були й представники влади: 
міський голова Віктор Годик та 
депутат Верховної ради В’яче-
слав Рубльов. Вони дякували 
віруючим за активну громад-
ську позицію, вклад у духовне 
життя міста та країни й просили 
молитися за владу та українську 
державу.

Почесний пастор церкви Пе-
тро Синюк ознайомив присутніх 
із історією церкви та ходом бу-

дівництва дому молитви.
Завершив святкове бого-

служіння старший пресвітер 
Волинського об’єднання цер-
ков ХВЄ, єпископ Михайло 
Близнюк.

З ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ М. 
ГОРОХІВ

Перші згадки про вірую-
чих-п’ятидесятників з’явилися 
в 1935 році. Пресвітером у цей 
час був Олександр Агріпінін, 
його заступником — Семен 
Краснецький, дияконом — Тро-
хим Маслечко з села Марковичі.

У 1960-х роках у Горохові 
оселилися сім`ї віруючих — 
Шелестів, Стадницьких, Осіпо-
вичів, Данилюків та ін., у зв’язку 
з чим відбулося пожвавлення 
християнства в районному цен-
трі.

Як самостійна громада 
церква ХВЄ м. Горохів була 
започаткована в часи Пере-
будови, у 1988 році. 7 липня в 
приватному будинку подружжя 
Анатолія та Надії Данилюків від-
булося перше богослужіння. На 
той час церква налічувала вже 
86 членів, тому дуже потребу-
вала приміщення для зібрань. 
У грудні цього ж року молода 
громада придбала земельну 
ділянку для майбутнього дому 
молитви на вулиці Коцюбин-
ського, 23. У наступному році, 
у квітні 1989-го, подали заяву 
на реєстрацію цієї ділянки, але 
отримали відмову. Довелося 
реєструвати на приватну осо-
бу, а згодом, коли державна 
політика щодо віруючих зміни-
лася, перереєстрували на цер-
ковну громаду.

7 лютого 1990 року розпоча-
лися будівельні роботи на місці 
майбутнього храму: викопали 
котлован. Будівництво йшло 
швидко, хоча влада й робила 
спроби завадити роботі.

На той час пресвітерське 
служіння виконував Ярослав 
Мельничук, дияконське — Ми-
кола Сірук та Сергій Стадниць-
кий. У тому ж році обрали ще 
двох дияконів: Петра Синюка та 
Михайла Суся.

А 8 вересня 1991року відбу-
лося врочисте відкриття дому 
молитви. Церква зросла — і 
згодом назріла потреба в ут-
воренні нових церков у навко-
лишніх селах. Спочатку це були 
дочірні церкви, а згодом окремі 
самостійні громади з власними 
домами молитви. Це церкви в 
селах Конюхи, Підбереззя, Хо-
лонів, Печихвости й Мирків. До-
помагала церква і в становленні 
церков у селах Пустомити й Ло-
бачівка, де служителями стали 
місцеві брати.

Церква росла кількісно, з’яв-
лялися нові служителі та нові 
напрямки служіння. 6 лютого 
2005 року Ярослав Мельничук 
за станом здоров’я залишив 
служіння пресвітера, передав-
ши його Миколі Сіруку. Дру-
гим пресвітером церкви був 
обраний Михайло Сусь. З 22 
грудня 2013 року пресвітер-
ське служіння виконує Микола 
Вакуліч, а 22 грудня 2019 року 
другим пресвітером церкви об-
рано Віталія Рощину. Ярослав 
Тихонович Мельничук відійшов 
у вічність у липні 2007 року.

З часом приміщення дому 
молитви вже не вміщало при-
сутніх, тому у 2017 році церква 
розпочала будівництво до-
даткового приміщення. І вже в 
травні 2020 року основний зал 
за рахунок прибудови збіль-
шився майже удвічі.

На сьогодні церква налічує 
299 членів. Вона бере актив-
ну участь у духовному служін-
ні обласного об’єднання та в 
громадському житті міста. У 
церкві служать дитячий, мо-
лодіжний та центральний хори, 
4 музичних гурти. А духовий 
оркестр під керівництвом Вік-
тора Назарчука відомий далеко 
за межами Волинської області. 
У недільній школі навчається 
більше 100 дітей. Активно діють 
підліткове, молодіжне, сімейне, 
соціальне, місіонерське служін-
ня. На базі церкви відкритий 
філіал Львівської Богословської 
Семінарії, де навчається 20 сту-
дентів.

Юрій ВАВРИНЮК 
Фоторепортаж  та відеоза-

пис Свята Подяки за цим  
посиланням через QR-code:

СВЯТО У ГОРОХІВСЬКІЙ ЦЕРКВІ
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ІНТЕРВ`Ю З МІСІОНЕРОМ

МИХАЙЛО МАЛИШЕВСЬКИЙ: "НЕ УЯВЛЯЮ, 
ЯК МОЖНА ЖИТИ БЕЗ СЛУЖІННЯ"

Михайло Малишевський 
20 років виконував місіонер-
ське служіння в Росії. Там у 
нього народилося 6 дітей. 
Уже два з половиною роки 
служить на Закарпатті, де 
його сім’я поповнилася ще 
на одну дитину. Євангеліза-
ційну роботу здійснює в с. 
Пушкіно. Братерська рада 
області запропонувала йому 
започаткувати сімейний від-
діл.

— На твою думку, де 
ґрунт для місіонерської пра-
ці легший — у Росії чи на За-
карпатті?

— Росія нас настільки "за-
шифрувала", що ми навіть в 
Україні намагаємося говорити 
про Бога опосередковано. А тут 
кажуть нам: говоріть про Бога 
прямо. І чим більше ти викори-
стовуєш слова Біблія, Бог, Ісус 
Христос, спасіння — тим прості-
ше й зрозуміліше для наших 
слухачів.  Коли ми розпочали 
відвідувати лікарню, то побачи-
ли, що сказати людям: «Ходіть 
у церкву, читайте Біблію» — це 
не дуже спрацьовує. Бо майже 
кожен із них відвідує якусь церк-
ву і ознайомлений з Біблією. Тут 
треба шукати якісь інші теми 
для розмов, потрібно знайти в 
людині щось таке, яке їй не при-
носить користі, — і показати, як 
правильно робити на власному 
прикладі. Треба донести людям, 
що добре, що вони християни, 
що відвідують церкву, але хай 
задумаються, чи живе Христос 
у їхньому серці. Це важче доне-
сти людям релігійним, аніж не-
віруючим. Їм просто не скажеш: 
ідіть до Бога — і вони тебе зро-
зуміють. Я одного разу в перу-
карні став розмовляти про Бога 
з перукаркою, яка вважала себе 
католичкою. Вона розповіла 
мені про сімейні проблеми, що 
розлучилася з чоловіком, що 
він п’є. Я тоді став радити від-
провадити його в центр реа-
білітації, став казати їй, що Бог 
змінює людей, що Бог з’єднує 
сім’ї. То одна з перукарок, яка 
називала себе православною, 
накинулася на мене мало не з 
матюками. Казала: «Чого ви лі-
зете в життя людей, тягнете їх 
до себе, люди живуть собі, як 
їм виходить, а ви вмішуєтеся». 
Я мусив її присоромити. Ця си-
туація відкрила мені загальну 
релігійну ситуацію в області. Так 

що треба знати, де про Бога го-
ворити прямо, а де делікатно. 
Особливо люди сприйнятливі 
на великі християнські свята 
— на Різдво, на Пасху. Ми тоді 
вільно можемо заходити в ма-
газини, кафе, ринки — і люди з 
радістю нас приймають. Беруть 
із наших рук газети, календарі, 
Євангелії. Але можна роздати 
тисячі календарів і газет разом 
із запрошеннями на євангеліза-
цію — а прийде кілька чоловік. 
Та коли проводимо літні табори, 
то вже інша ситуація. На заклю-
чний захід одного з таборів у 
місті, на якому було до 70 дітей 
із невіруючих сімей, прийшло 
до 50 батьків. Так що той зал, де 
ми зібралися, був заповнений. 
Через табори ще можна впли-
вати на людей. Бо ця ніша ще 
не заповнена, ніхто з дітьми не 
працює, вони залишені на са-
мих себе. І такі заходи запалю-
ють дітей та їхніх батьків і прихи-
ляють до віруючих. 

— Чи були думки, щоб за-
лишити служіння? 

— Були, але не важкими, не 
нав’язливими. Пригадую, що в 
Ядрині 4 роки не міг придбати 
холодильника. Купив не одну 
газету з оголошеннями, щоб 
знайти якогось «беушного», бо 
так трохи дешевше. Знайшов 
один у Чебоксарах, за 80 км від 
мене. Приїхав, бачу той холо-
дильник, іду до нього, щоб огля-
нути, а хазяїн каже: «Ні, не про-
дам тобі, бо сусідка побачила й 
захотіла взяти собі». І мені стало 
так боляче: «Боже, таку просту 
річ, яка дуже потрібна моїй сім’ї, 
я не можу купити!» Були думки: 
як я буду далі жити, чи матимуть 
мої діти житло, я ж уже не зможу 
розпочати бізнес, де я буду бра-
ти фінанси? Але в Бога все є. 

— Що зараз тебе мотивує 
бути в служінні?

— Я просто не уявляю, як 
можна бути без служіння. Ось у 
мене звичайний день — і шкода  
його просто так прожити, ніко-
му не сказавши про Бога. А в 
мене багато роботи. Ми купили 
дім, який горів. У ньому живемо, 
але він ще потребує моїх рук. Бо 
вранці я йду до людей зі Словом 
Божим, а після обіду повертаю-
ся втомленим і не маю сил щось 
розпочинати. Мені шкода тра-
тити час на побут. Хіба що, коли 
вже горить: як-от переповнився 
септик чи щось таке інше, що не 

відкладеш. 
Я намагаюся слухати Бога. 

Завжди  планую зранку зробити 
щось для Нього, а потім вкла-
даю час в сім’ю, в церкву. І коли 
навіть нічого не вийде зробити 
вдома, то, як прийде вечір, — 
я не жалію за прожитий день. 
Коли ж розпочинаю домашні 
справи зранку — то аж шкода 
робиться: нікому не засвідчив, 
ні з ким не поговорив про Бога, 
нікому не допоміг. 

— Розкажи про дію Божу 
в твоєму житті. 

— Я бачив у своєму житті ба-
гато чудесних дій Божих. Навіть 
пов’язаних із коштами. Одного 
разу позичив гроші, щоб пере-
вести свою машину на газове 
пальне, на дешевше. А вже че-
рез годину мене наздогнав чо-
ловік і пожертвував мені тільки 
само грошей, скільки я позичив. 
Я не міг навіть подумати, що він 
може стільки пожертвувати. Як 
виявилося, його жінці в сні було 
сказано, щоб вони мені дали ці 
гроші. 

Переживав і зцілення. Це 
був 2006 рік. Я збирався одру-
жуватися і вже їхав робити про-
позицію Тані. По дорозі заїхав 
до брата, щоб порадитися, чим 
лікуватися, бо мені діагносту-
вали гастрит і виразку 12-палої. 
Він каже: можна лікарськими 

засобами, можна народними, 
а можна й помолитися. І ми ра-
зом усміхнулися, бо молитву 
поставили на третє місце. Я тоді 
якось відразу відчув, що мене 
Господь зцілить. Ми помолили-
ся. І вже в той день я обідав із 
одним із братів-місіонерів, з’їв 
порцію макаронів із шніцелем 
і здивувався, що мені нічого не 
болить. Раніше я не міг з’їсти й 
половини такої порції. 

Господь оздоровив мою 
дружину. У неї був сильний гай-
морит, дуже боліла голова. Піш-
ли на зібрання. Була заповідь. Я 
молився, згадав дружину й по-
просив за її оздоровлення, коли 
вона буде учасником тіла і крові 
Господніх. Сказав: «Господи, 
нам немає куди йти, у нас немає 
медичного полісу, нічого». По-
молився і забув. Потім ще були 
бесіди — і так проминуло ще дві 
години. А вона до мене не підхо-
дить, не жаліється. Я до неї: «Як 
ти себе почуваєш?» — «Усе до-
бре, ніби й нічого не було». І піс-
ля цього в неї не було проблем 
із гайморитом. Це Господь. 

Якось у мороз під 25 градусів 
поїхали в одне село роздава-
ти літературу. Уже вечоріло, 
а книжки потрібно роздати. Я 
сестер послав на одну вулицю, 
а сам пішов на іншу. Заходжу 
в останню хату, радий, що в 

мене вистачило книжок. У тій 
хаті сиділи якісь чоловіки, наку-
рено. Один підходить до мене 
й запитує: «Ти баптист?» Тут 
зазвичай нас називають сек-
тантами, тому я зрозумів, що 
він десь стикався з віруючими. 
Потім каже: «Я служив в армії 
з баптистами. Бачу, що в тебе 
добрі очі. Ходи зі мною й помо-
лишся за мою маму, бо вона 
не може померти». І повів мене 
на початок тієї вулиці, де я був. 
Це зайняло ще годину. Але та 
жінка звершила молитву пока-
яння, її лице просвітліло, а той 
чоловік протверезів і ще хотів 
мені заплатити, витягнувши 
із-за образка 10 рублів. Дяку-
вав мені, що я «відпустив» його 
мамі гріхи. Я думаю, що Господь 
спеціально тримав її, щоб вона 
покаялася, а нас випробовував, 
чи ми будемо послушні. І це було 
не випадково, бо відчувалася 
Божа присутність, сила Божа. 
Ради тієї однієї людини ми мали 
бути в тому селі. Це збадьори-
ло мене, надихнуло до праці й 
запам’яталося назавжди. Коли 
ми повернулися, то батько од-
нієї з місцевих сестер, що були 
зі мною, розкричався, сказав, 
що треба мізки мати, щоб їхати 
кудись у 25-градусний мороз. 
Ми, справді, часто були безум-
ні Христа ради. Тепер, мабуть, я 
не пішов би, а тоді хотілося. Не 
було думок: йти чи не йти — а 
тільки вперед, бо за цим стояв 
Бог. 

— Що ти сказав би хри-
стиянській молоді?

— Тепер дуже помінялися 
часи. І коли я розмовляю з мо-
лоддю, то часто її не розумію. 
Ми ніби на різних хвилях спіл-
куємося. Вони по-своєму лю-
блять Господа, переживають 
Його присутність і хочуть Йому 
служити. Ми їх можемо не ро-
зуміти, а вони нас. Цей час — це 
час інформації, молодь постій-
но в Інтернеті. Я би порадив мо-
лодим боротися, пильнувати, 
щоб не засмічувати непотріб-
ною інформацією розум, сер-
це, а наповнювати їх Словом 
Божим. І тоді Бог у світлі Свого 
Слова буде говорити з ними 
особисто. Саме так, Бог буде 
говорити з ними особисто. А 
вони хай навчаться чути Його 
голос.

Записав
Василь МАРТИНЮК

Андрій Карпович 
СЕМЕНЮК

8.11.1941р. - 7.09. 2021р.

8 листопада 1941 року, 
під час Другої світової війни, у 
селі Кукли, що на Волині (Украї-
на), у Карпа та Марії Семенюків 
народився наймолодший із п’я-
ти дітей. Маленького хлопчика 
назвали Андрій. Життя довело, 
що він був воїном Христа.

Батько Андрія Карпо че-
рез своє дивовижне зцілення 
повірив у Христа. У віці 16 років 
і сам Андрій віддав своє життя 
Ісусу. У найтемнішу годину ночі 
на П’ятидесятницю 1959 року 
прийняв водне хрещення. А че-
рез рік переїхав до Караганди 
(Казахстан).

У 1961 році Андрій Карпо-

вич за свої християнські пере-
конання був заарештований 
комуністичною владою й засуд-
жений до 5 років позбавлення 
волі. Однак пробув у в’язниці 
лише 3 роки. Його звільнили на 
Різдво. Після цього він служив 
у церкві як молодіжний лідер, 
закликаючи молодих людей 
ходити у вірі. Його віра була ви-
пробувана небезпечними хво-
робами легень та печінки. Але 
Бог дарував йому надприродне 
зцілення.

Наприкінці 1969 року Бог 
благословив Андрія Карповича 
вірною дружиною Людмилою 
Кречмаровською. Вони одру-

жилися в Караганді. Там Го-
сподь збагатив їх 6-ма дітьми. 
У 1980 році сім’я переїхала до 
Луцька (Україна), де зросла до 
12 дітей. У Луцьку Андрій Семе-
нюк виконував служіння дияко-
на. 

У 1991 році сім'я Семенюків 
іммігрувала до США, де в Сіет-
лі (Вашингтон) народилася 
їхня 13-та дитина. Там, як член 
Першої української п’ятидесят-
ницької церкви, Андрій Карпо-
вич служив учителем недільної 
школи, проповідником, дия-
коном, учителем та помічни-
ком пастора. У 1990-х роках 
став ініціатором щомісячного 

спонсорства місіонерів «Голо-
су надії». Вийшовши на пенсію, 
був учасником місіонерських 
поїздок по всьому світу, а також 
активним членом Комітету місій 
штату Вашингтон.

Андрій Карпович завжди 
прагнув удосконалюватися, 
тому в 72 роки закінчив Львівсь-
ку духовну семінарію й отримав 
ступінь магістра богослов’я.

7 вересня 2021 року пе-
рестало битися серце Андрія 
Карповича Семенюка. Господь 
забрав його в Свої оселі. 

Місія «Голос надії» вис-
ловлює щирі співчуття ро-
дині Семенюків.
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Під час урочистої Академії 
було продемонстровано до-
кументальний фільм «П’яти-
десятники України. Сто років 
віри та боротьби». Стрічку 
зняла команда відомого те-
лежурналу «Історична правда 
з Вахтангом Кіпіані». У фільмі 
озвучено імена піонерів п’яти-
десятницького руху, ключових 
фігур становлення й розвитку 
Церкви, показані важливі віхи 
й події історії.

Державний секретар Ка-
бінету міністрів Олександр 
Ярема зачитав привітання від 
прем’єр-міністра України Де-
ниса Шмигаля. З побажаннями 
рости та залишатися світлом 
для світу до присутніх зверну-
лися політики Олександр Тур-
чинов, Юлія Тимошенко, Тарас 
Батенко. Від імені Всеукраїн-
ської Ради Церков і Релігійних 
Організацій привітав п’ятиде-
сятників митрофорний про-
тоієрей Олекса Петрів. А від 

Ради Євангельських Проте-
стантських Церков – єпископ 
Анатолій Гаврилюк. Єпископ 
оцінив п’ятидесятницький рух 
як потужний об’єднавчий фак-
тор для нашого суспільства.

Від української діаспори 
християн поздоровив Голова 
Євангельського Слав’янсько-
го Дистрикту Асамблей Бо-
жих США Віктор Прохор. Він 
закликав братів і сестер і бути 
таким ж твердими прихиль-

никами Євангелії, якими вони 
були протягом цього вікового 
шляху.

Доктор філософських і 
кандидат історичних наук, 
дослідник п’ятидесятниць-
кого руху Михайло Мокієнко 
зробив аналіз основних віх 
розвитку п’ятидесятницько-
го руху за століття, його над-
бань, зокрема освіти, культури 
й соціального служіння. Він 
розповів, які великі результа-
ти були отримані при зовсім 
невеликих можливостях, що 

дозволяла радянська 
влада. Переконливо ро-
звінчав міф про невігла-
ство віруючих і довів, що 
освіта як богословська, 
так і світська високо ціну-
валася засновниками 
руху як дієвий інструмент 
проповіді Євангелії та 
служіння людям. Також пока-
зав документи, у яких віруючі 
поставали висококультурними 
інтелігентними людьми, а не 
невігласами, як їх змальовува-
ла радянська система.

Із заключним словом до 
учасників Академії звернув-
ся старший єпископ УЦХВЄ 
Михайло Паночко: «Сто років 
тому почався потужний рух. 
Але це не означає, що Церк-
ва народилася сто років тому. 
Вона народилася в ті дні, коли 
перед величезним трьохти-
сячним натовпом став боязкий 
рибак апостол Петро й сміливо 
виступав публічно. У день П’я-
тидесятниці відбулася подія, 
яка заклала потужний фунда-
мент для розбудови Церкви 
Христової», – підкреслив стар-
ший єпископ. 

Завершився захід святко-
вим фуршетом, під час якого 
звучали вітання та щирі поба-
жання гостей.

100 РОКІВ ТОМУ В УКРАЇНІ РОЗПОЧАВСЯ РУХ
ОСНОВУ ЯКОГО БУЛО ЗАКЛАДЕНО В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦІ

Початок на стор.1

Київ. 16 вересня. УНІАН. 
У Києві презентовано на-
уково-популярне видання 
про історію п’ятидесятни-
цтва в Україні.

На презентації видання  
в агентстві УНІАН видавець 
Ігор Степурін повідомив, що 
книга «Історія п’ятидесятни-
цтва в Україні» підготовлена 
групою дослідників та вида-
на за підтримки видавництва 
«Саміт-книга» і вона є части-
ною ювілейної програми свят-
кування 100-річчя п’ятиде-
сятницького пробудження в 
Україні.

Доктор філософських 
наук, дослідник історії проте-
стантизму Михайло Мокієнко 
зазначив, що ювілейне видан-
ня містить систематизований 
історичний матеріал від за-
родження п’ятидесятницького 
руху до кінця 80-х рр. ХХ ст.

«Особливу увагу звернено 
на релігійний та політичний 
контекст становлення п’яти-

десятництва, діяльність пер-
шопрохідців та ідейних натх-
ненників, місійну активність та 
інституційний розвиток руху. 
Також розглянуті особливості 
державної політики в релігій-
ній сфері, регіональні виміри 
п’ятидесятництва, його бого-
словські трансформації в до-
сліджуваний період», — під-
креслив він.

М.Мокієнко сказав, що ця 
книга показує перехід п’ятиде-
сятників «від гнаної меншості до 
впливової меншості». За його 
словами, святкуючи ювілей, не-
обхідно зосередитися на вито-
ках — «на місійному складнику 
руху, на суспільному впливі, діа-
логічності та інших наголосах, 
втрачених у 1950-1960-х роках. 
Адже хибне сприйняття п’яти-
десятництва й сьогодні домінує 
в певних колах».

М.Мокієнко зауважив, що 
дуже важливо відновити істо-
ричну справедливість сто-
совно п’ятидесятників, без-

підставно дискредитованих у 
добу атеїзму. За його слова-
ми, тепер для цього є всі пе-
редумови, оскільки відкрито 
доступ до всіх архівів, можна 
реабілітувати досі не реа-
білітованих.

Над книгою працювали зо-
крема кандидат філософських 
наук Олег Борноволоков, який 
написав початкові розділи, 
дослідник історії п’ятидесят-
ництва Дмитро Коваль, який 
більше спеціалізується на до-
слідженні західноукраїнського 
п’ятидесятництва, кандидат 
філософських наук Михайло 
Хром’як, який досліджує цей 
рух на Закарпатті.

Письменниця Надія Гер-
біш сказала, що дуже важли-
во зрозуміти, чому радянська 
пропаганда намагалася дати 
цьому руху наліпку «сектан-
ти», щоб оцінити цей рух. Адже  
відверте проговорення про-
блемних питань веде до швид-
шого порозуміння й розвитку.

Видавець І. Степурін пові-
домив, що книга обов’язко-
во буде в церквах, а також у 
книжковому інтернет-магазині 
Yakaboo і на сайті видавництва 
«Саміт-книга».

Ігор Степурін сказав, що 
така книга може з’явитися і в 
книгарнях, якщо вони вислов-
лять таку зацікавленість. За 
його словами, наклад книги — 
3 тисячі екземплярів.

На презентації видання 
український вчений, релі-
гієзнавець, кандидат історич-
них наук Ігор Козловський, 
який пройшов полон так зва-
ної «ДНР», зауважив, що дуже 
важливо, щоб діяльність цього 
руху була досліджена в неза-
лежній Україні. За його сло-
вами, саме п’ятидесятники на 
окупованій території Донбасу 
були стійкими в своїх поглядах 
і надавали підтримку.

У відповідь Михайло 
Мокієнко сказав, що в най-
ближчий час може бути під-

готовлено дослідження діяль-
ності цього руху в сучасний 
період.

Глибоке знання історії дає 
можливість бачити сьогоден-
ня під особливим кутом, від-
повідно реагувати на насичені 
й суперечливі події в нашій 
країні та молитися за Україну 
як за народ, як за державу, як 
за  територію. 

У КИЄВІ ПРЕЗЕНТОВАНО ЮВІЛЕЙНЕ ВИДАННЯ
ПРО ІСТОРІЮ ПЯТИДЕСЯТНИЦТВА В УКРАЇНІ ДО 100 РІЧЧЯ РУХУ
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АКТУАЛЬНО

Те, що щось потрібно 
робити для Господа, я усві-
домив із моменту свого 
покаяння. Бог вабив мене 
Своєю любов’ю, і мені 
хотілося бути Йому кори-
сним. Він не хоче змушу-
вати нас щось робити, але 
в Нього є ефективний засіб 
— Його любов, яка дає ба-
жання рухатися, дає силу й 
натхнення.

Я зауважив, що Бог усе 
робить із волі Своєї. І від нас 
небагато треба: почути Його 
голос у той момент, коли Він 
говорить, — і відгукнутися на 
це.

Пригадую: ми відвозили 
двох хлопців на реабілітацію в 
Житомирську область, і мені 
прийшло на думку, що таких 
людей у нас немало, і добре 
було б мати нам такий центр, 
де б ми могли надавати допо-

могу цим людям. Але я одразу 
ж відкинув цю думку, бо по-
ставив собі ряд реалістичних 
питань: хто буде працювати, 
де буде вестися праця і де на 
це взяти кошти? Невдовзі ми 
мали місіонерську молитву, і 
там Господь через пророчий 
дар проговорив у моє серце: 
«Те, що у твоєму серці, роби 
— і Я буду з тобою». Я чітко 
зрозумів, що це стосується 
саме цього проекту. Згодом до 
нас приїхала сім’я, яка готова 
була розпочати цю працю. Але 
через серйозні проблеми зі 
здоров’ям вони змушені були 
поїхати від нас. І я став запи-
тували Бога: «Господи, а хто ж 
продовжуватиме цю працю? 
Ти сказав, що благословиш». І 
мені одразу пригадався один 
молодий чоловік, який нещо-
давно покаявся в нашій церк-
ві. Він зі звичайної сім’ї, так би 

мовити номінальних християн, 
яка була доволі благополуч-
ною. Тому перше, що я поду-
мав: «Він не зможе трудитися 
з ними. Це люди, які пройшли 
дуже багато чого. Вони дуже 
легко його зламають». Та вирі-
шив у неділю після богослужін-
ня поговорити з ним. 

Я підійшов до нього й запи-
тав: «Володю, ти хотів би ось у 
цьому напрямку працювати?» 
Його відповідь привела мене 
у стан піднесеності: «Я вже 
три дні в пості. І весь цей час  
запитую в Бога, у якій праці 
Він хотів би бачити мене. Ска-
зав йому: якщо в цю неділю 
до мене підійде пастор і щось 
мені запропонує, я прийму це, 
як із Твоєї руки».

Через цю ситуацію я вкотре 
побачив великого Бога, Який 
має великий арсенал праців-
ників. І якщо Він щось каже, 
то Його слово не залишається 
безсилим.

Ще один особливий ви-
падок, який стався в нашому 
служінні. Коли я вже думав, 
що ми чогось досягли в праці, 
мені зателефонував один чо-
ловік, який відрекомендувався 
священником. Він запропону-
вав нам приміщення старого 
дитсадка. Я запитав: «А для 
чого воно нам?» Він відповів: 
«Я знаю, що ви працюєте із за-
лежними людьми, то зможете 
його навіть на цеглу розібра-
ти». Справді, це приміщення 

вже було напіврозібраним. 
Після розвалу СРСР воно не 
використовувалося, люди за-
брали з нього вікна й двері. І 
сама споруда була напівзруй-
нована. Я запитав Господа: 
«Чи це потрібно нам? Що ми 
можемо з цим зробити?»

А в той час в нас народи-
лася дівчинка із синдромом 
Дауна. І Бог проговорив до 
мого серця: «Почни служити 
таким дітям і їхнім батькам». 
Тепер ми маємо дитячий та-
бір, де служимо таким дітям, 
бо це дуже потрібна праця. І 
також служимо їхнім батькам. 
Звісно, це особливі діти — і їм 
нелегко. Але на батьків падає 
особливе навантаження. Вони 
запитують: «Чому це прийшло 
в моє життя? За що? Чому так 
відбувається?» І часто допо-
мога потрібна не так дітям, як 
їхнім батькам.

Звісно, не завжди все 
вдається легко. Не всі наші 
мрії й бажання здійснюються 
так, як ми цього хочемо. Коли 
я розпочинав місіонерську 
працю, то мав рожеві мрії. Я 
думав, що за рік моєї праці в 
нас буде мінімум сто навер-
нених людей. Минув рік — а 
їх всього троє. До того ж, нам 
ніде збиратися, а ще — немає 
де жити. Коли власник квар-
тири сказав, що нам треба 
виселитися (а на той час у нас 
було четверо дітей), я відчув, 
що впадаю в розпач, і сказав 

Господу: «Боже, можливо, я не 
за свою справу взявся. Може, 
мені все це варто залишити…» 
Як людині, мені хотілося під-
тримки, щоби Бог сказав: «Я 
з Тобою, Я проведу». Але Бог 
часто відповідає не так, як ми 
собі уявляємо.

Того разу Господь відповів 
мені через Писання. Читаючи 
Біблію, я звернув особливу 
увагу на слова: «Наймит, коли 
бачить вовка, втікає». І раптом 
у моєму дусі прозвучало запи-
тання: «Ти наймит чи пастир?» 
Якби я почув це запитання 
від людини, то сказав би: «Ти 
знаєш, у яких умовах я живу? 
Ти знаєш, скільки людей при-
ходить на зібрання? Та й са-
мого зібрання ми не маємо де 
провести. І це значить, що я 
втікаю?» Але це питання мені 
поставив Бог, тому я, усвідо-
мивши всю відповідальність, 
сказав Йому: «Навіть якщо 
нам доведеться жити під від-
критим небом і збиратися з 
трьома людьми, які наверну-
лися до Тебе, я з цього містеч-
ка нікуди не піду!» Букваль-
но через два дні я отримав 
відповідь на свої проблеми: 
Бог дав нам житло, вирішив 
питанням щодо місця, де ми 
мали збиратися. І тепер ми 
бачимо, як Він дивним чином 
проводить нас у житті. 

Ігор БУБНА,
пастор-місіонер, 

м.Рогатин

БОГ МАЄ ВЕЛИКИЙ АРСЕНАЛ ПРАЦІВНИКІВ
СВІДЧЕННЯ

Боюся жити. Боюся 
останнього часу. Боюся за 
майбутнє. Боюся народжу-
вати дітей. Боюся відкри-
вати телефон і слухати всі 
надіслані пророцтва. Боюся 
дивитися новини. Боюся... 
Німіють руки, ціпеніють 
ноги, почалися панічні ата-
ки.

У такому стані опинило-
ся багато віруючих людей — і 
я їх розумію. Сьогодні людь-
ми управляють за допомогою 
страху. Підганяють статистику, 
залякують, не дають місця здо-
ровому глузду.

Я особисто в цьому випад-
ку маю вибір: слухати цей весь 
словесний базар або вірити 
Біблії, де сказано: «Бо не взяли 
ви духа неволі знов на страх, 
але взяли ви Духа синівства, 
що через Нього кличемо: Авва, 
Отче! Сам Цей Дух свідчить ра-
зом із духом нашим, що ми діти 
Божі» (Рим.8:15-16).

Отже, якщо ви діти Божі — 
тоді страх не повинен керува-
ти вами. Чому Бог, так дбаючи 
про нас, забороняє піддавати-
ся залякуванню? Страх ніве-
чить здоров’я, виснажує сили, 
вбиває всередині будь-яке 
бажання жити, мріяти, вірити, 
служити. Багатьом уже нічо-
го не хочеться робити, просто 
сховатися десь і перечекати, 
начебто це може допомогти.

Апостол Іван пише про силу 
любові, яка збереже мир на-
віть у день суду: «Страху не-
має в любові, але досконала 
любов проганяє страх геть, бо 
страх має муку. Хто ж боїться, 
той не досконалий в любові» 
(1Iв.4:18).

Як точно сказано: страх — 
це покарання для тих, хто не 
просякнув любов’ю до кінця. 
Людина приречена на муку 
всередині себе, коли вона 
вирощує цих монстрів, коли 
живить їх. У цьому ж тексті на-
писано, що любов проганяє 
будь-який страх, у ній немає 
страху.

Якось я тиждень думала про 
те, що раннє християнство пе-
режило страшне гоніння. Павло 
йде туди, де буде страждати, і 
про це він напевно знає. Звід-
ки в серцях така ревність, смі-
ливість і довіра Богові? Ці люди 
були ж із тіла та крові, як і ми. 
Але їх не лякала смерть, вони 
точно знали свою справжню 
роль і завдання в цей нелегкий 
час. Основним їхнім завданням 
було благовістя, незважаючи ні 
на що. Їм треба було єдине — 
спасати душі людей.

На слова «не бійся», «не 
лякайся» можна натрапити 
в Біблії 365 разів — стільки, 
скільки днів у році. Тож Господь 
щодня нагадує нам: «Не бійся, 
Я з тобою». Це серйозна обіт-

ниця на кожен день. 
Вона не говорить про 
те, що ми не будемо 
переживати труднощі й 
випробування, а лише 
те, що ми зможемо їх 
подолати.

Хочеться жити чи 
хочеться зникнути?

Ти спокійний чи на-
ляканий?

Ти натхненний чи 
тривожний?

Ти боїшся майбут-
нього чи довіряєш Бо-
гові своє життя?

Ти знаєш своє по-
кликання на цей час чи не ро-
зумієш, що робити для Бога й 
людей?

Ти заражений інформацій-
ним вірусом чи зцілений кров’ю 
Ісуса Христа?

«Не бійся, бо Я з Тобою!» 
— ці слова потрібні мільйонам 
людей нині. Вони дають людині 
впевненість, що вона не поки-
нута й не забута. Віруючі люди 
не виняток із правил, вони та-
кож проходять через долини 
плачу й скорботи.

У Біблії Бог не раз говорить 
людині: «Навіть якщо увесь світ 
тебе зненавидить, Я тебе не за-
лишу. Я буду плакати з тобою. 
Я буду нести тебе на руках. Я 
буду любити тебе безмежною 
любов’ю. Ти тільки дозволь. І 
тільки повір. Ти тільки дозволь 

Мені доторкнутися до твого 
серця».

Ці слова — це не гра в до-
брого татуся. Це — гімн без-
умовної батьківської любові. 
Небесному Отцеві не потрібні 
твої подвиги. Йому потріб-
не твоє чисте серце. Віддай 
Йому те, з чим ти не можеш 
упоратися сам. Довір Йому 
свій біль. Впусти Його в давно 
зачинені кімнати своєї душі, 
де є страх.

Повір: після цього ніщо не 
залишиться таким, як раніше.

Це слово життя для твоєї 
душі, яке може тебе зцілити й 
відігнати всякий страх, якщо 
ти приймеш його вірою: «Не 
бійся, з тобою бо Я, і не ози-
райсь, бо Я Бог твій! Зміцню 
Я тебе, і тобі поможу, і прави-

цею правди Своєї тебе Я під-
тримаю» (Іс.41:10). «Чи не два 
горобці продаються за гріш? 
А на землю із них ні один не 
впаде без волі Отця вашого. А 
вам і волосся все на голові по-
раховано. Отож, не лякайтесь, 
бо вартніші ви за багатьох го-
робців» (Мт.10:29-31).

Не біймося зануритися в 
довіру Богові, тому що як Він 
провів першоапостольську 
церкву, так і проведе церкву 
останніх днів. Не дозволяйте 
страху та різній інформації взя-
ти в полон ваші думки. Це не 
почерк Божий. Одягайте себе 
в одяг миру, любові та спокою. 
Сьогодні у світі мільйони тих, 
кому потрібні ці слова надії, їм 
потрібен Бог і ваше тепло.

Оксана ГРАБЧУК

СТРАХ ОСТАННЬОГО ЧАСУ
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Згадаймо, як писали про 
практику хрещення Святим 
Духом такі люди, як Гу-
став Шмідт, Дональд Джі, 
Іван Воронаєв на сторінках 
тогочасних духовних жур-
налів. П’ятидесятницький 
рух досить багатогранний, 
є різні погляди на духовне 
хрещення. Зупинимося на 
двох із них.

П’ятидесятники двох бла-
гословень — це п’ятидесятни-
ки, як правило, баптистської 
традиції, які сформувалися 
під впливом Вільяма Дархе-
ма (1873-1912), який учив про 
два духовні переживання: на-
вернення й хрещення Святим 
Духом. Вони вірять, що ос-
вячення — це процес усього 
християнського життя. Деякі 
елементи цього погляду зна-
ходимо в західноукраїнському 
братерстві.

П’ятидесятники трьох бла-
гословень — це п’ятидесятни-
ки, як правило, методистської 
традиції, що сформувалися 
під впливом зокрема Чарль-
за Пархама (1873-1929), який 
учив про три духовні пережи-
вання: навернення, освячен-
ня і, як наслідок, — хрещення 
Святим Духом. Ця традиція 
жила також у західноукраїнсь-
ких церквах, а ще — на півд-
ні України. Власне, саме цей 
погляд на хрещення Святим 
Духом був першим і єдиним 
до 1910 року, згодом виникли 
інші. 

Представник другого по-
гляду — Асамблея Божа, одна 
з найбільших п’ятидесятниць-
ких конфесійних груп, засно-
вана 1914 року. Після пробуд-
ження на Азуза-стріт з’явилося 
багато різних течій і груп. Хтось 
вийшов із пресвітеріанських 
церков, хтось із баптистсь-
ких, хтось із методистських... 
Кожен приніс свою традицію. 
Щоб якось їх організувати — і 
зібралася Асамблея. Потрібно 
було виробити єдине вчення, 
щоб розвиватися далі.

Асамблея мала дві основні 
конфесійні характеристики. 
По-перше, вона вважала, що 
хрещення Святим Духом по-
трібно шукати після відрод-
ження: «Усі віруючі удостоєні 
права отримати хрещення 
Святим Духом і вогнем, і тому 
повинні чекати й ревнува-
ти про цю обітницю Отця, як 
звелів Господь Ісус Христос. 
Хрещення Святим Духом 
було невід’ємним явищем 
для віруючих у ранній церкві. 
Разом із цим даром ми отри-
муємо силу для переможного 
християнського життя й про-
дуктивного служіння. Також 
у результаті цього хрещення 
віруючі отримують особливі 
дари для більш ефективно-
го служіння. Хрещення Свя-
тим Духом іде за пережи-
ванням нового народження 
після спасіння». По-друге, 
вона вірила, що духовне хре-
щення підтверджується го-
ворінням іншими мовами: 

«Хрещення віруючих Святим 
Духом супроводжується по-
чатковою фізичною ознакою 
говоріння іншими мовами, які 
здійснює Божий Дух» (Дії 2:4). 

Як же формувалася україн-
ська традиція хрещення Свя-
тим Духом? Асамблея Божа 
здійснила сильний вплив на 
євангельських християн свя-
тої П’ятидесятниці, зокрема на 
слов’янські церкви Америки, 
що, звичайно, відобразилося 
на Україні. Церкву ХВЄ (Захід-
на Україна) у 1929-1939 рр. 
очолював Артур Берхгольц, 
Церкву ХЄВ (Південна Україна) 
у 1921-1930 рр. — Іван Воро-
наєв. За статтями в духовних 
журналах, які вони писали, ми 
можемо простежити їхнє вчен-
ня.

Іван Воронаєв у журналі 
«Євангеліст» писав, що іс-
нує три духовні переживання: 
навернення, відродження й 
духовне хрещення. Він нази-
ває хрещення Святим Духом 

окремим переживанням — на 
противагу погляду баптистів, 
які вважали, що хрещення 
Святим Духом — це і є відрод-
ження після спасіння. «У якому 
стані перебували апостоли до 
Дня П’ятидесятниці, — запи-
тує Воронаєв. — По-перше, 
вони були покликані до спасін-
ня Ісусом Христом (Мт.4:18-
22, 16:17-19). По-друге, вони 
були очищені, освячені та 
відроджені через Боже Сло-
во (Ів.15:3, 17:17; 1Петр.1:23; 
Як.1:18). По-третє, вони були 
підготованими посудинами 
для благодатної оливи, тоб-
то Святого Духа, Якого вони 
й отримали в День П’ятдесят-
ниці (Дії 2:1-4, 9:15)». Тобто, за 
його словами (і це відрізняло 
південноукраїнські церкви від 
західноукраїнських), хрещен-
ня Святим Духом може от-
римати тільки та людина, яка 
освятила себе перед Богом. 
А також це є важливою умо-
вою для дії духовних дарів. 

Адже якщо в людини не буде 
перш за все духовних плодів 
(любові, миру, довготерпіння, 
лагідності тощо), то духовні 
дари вплинуть на неї негатив-
но. Використовуючи дари про-
роцтва, видіння, чудотворення 
без плодів Духа, людина впа-
дає в гордощі й марнослав-
ство.

У західноукраїнському 
братерстві, яке очолював Ар-
тур Берхгольц, не було єди-
ної думки щодо духовного 
хрещення. Це відобразило-
ся в їхньому віровченні 1929 
року: «Із хрещенням Святим 
Духом людина отримує силу 
Божу для життя й духовного 
свідоцтва ближнім. Це чудес-
не переживання відрізняєть-
ся від відродження й може 
відбуватися як одночасно з 
ним, так і окремо». Така ситу-
ація була спричинена тим, що 
п’ятидесятники-емігранти, 
які поверталися зі США після 
Першої світової війни, при-

носили з собою різні традиції 
— як двох благословень, так 
і трьох. Тому, щоб у 1929 році 
поєднати це й не розділи-
ти братерство, яке вийшло з 
євангельських християн імені 
святої П’ятидесятниці, було 
вироблене таке віровчення. 
Вони ніби з'єднали дві тради-
ції, але все ж розглядали хре-
щення Святим Духом як окре-
ме переживання. Тож погляди 
західноукраїнського братер-
ства досить відрізнялися від 
поглядів південноукраїнсько-
го.

А от зовнішні ознаки хре-
щення Святим Духом обидва 
братерства розуміли однако-
во. ХЄВ писали: «…для того, 
щоб переконатися в цьому, 
кожна щиро віруюча людина 
має відкрити Дії й прочитати: 
«Усі ж вони сповнились Духом 
Святим, і почали говорити ін-
шими мовами, як їм Дух про-
мовляти давав» (2:4). Церква 
Христова, що має помазан-
ня Святого Духа, повинна й 
в наші дні впізнавати своїх 
членів, хрещених Святим Ду-
хом, за цими ж ознаками, не 
відступаючи від правила ран-
ньої Апостольської Церкви». 
ХВЄ в журналі «Примиритель» 
писали: «Якщо ми просте-
жимо за рухом пробуджен-
ня Святої П’ятидесятниці й 
дослідимо його сутність, то 
прийдемо до незаперечного 
переконання, що говоріння 
іншими мовами та інші чудодії 
є нічим іншим, як передбаче-
ним пророком Йоілем, і тим, 
що нам невід’ємно притаман-
не (Дії 2:16)». Отже, для обох 
рухів хрещення Святим Ду-
хом з ознакою інших мов було 
своєрідним дипломом для 
служіння. Вони вважали, що 
це потрібно, по-перше, самій 
людині для святого життя, а 
по-друге — для збудування 
церкви.  Варто також звер-
нути увагу, що День П’ятиде-
сятниці вважали не просто 
історичною подією чи завер-
шеним актом, а таким, що 
повторюється в житті кожної 
людини, яка в пошуках. 

Але потім був «Серпневий 
договір» 1945 року, наслідком 
якого став курс на зближення 
поглядів п’ятидесятників до 
поглядів ЄХБ. Зокрема щодо 
того, що День П’ятидесятни-
ці — це подія минулого, яка 
більше ніколи не повторюєть-
ся. Перебуваючи під тиском, 
представники п’ятидесят-
ників у складі ВСЄХБ у своїх 
рефератах стали писати, що 
немає потреби молитися за 
дар вияснення, пророцтва, чу-
дотворення, адже християни 
тепер мають «найвірніше про-
роче слово» — Біблію. Проти 
цього виступали на сторінках 
журналів як Іван Воронаєв, так 
і Густав Шмідт. 

Сторінки історії кличуть нас 
шукати досвіду П’ятидесят-
ниці — для збудування себе й 
Тіла Христового.

Олег БОРНОВОЛОКОВ

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ

ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ
СТОЛІТНІЙ ДОСВІД

ІЗ АРХІВУ
ОБОВ`ЯЗКИ ВІРУЮЧОГО:
1. Кожен віруючий має 

прийняти силу Святого Духа, 
сприйнявши її як особисте пе-
реживання — це і є сповнення 
або хрещення Святим Духом 
(Дії 1:8).

2. Кожен віруючий, що от-
римав прощення гріхів, по-
винен чекати і молитися поки 
не зодягнеться силою згори 
(Лк.24:49; Дії 2:38).

3. Зовнішньою ознакою 
хрещення Святим Духом слу-
жить, згідно з Божим Словом, 
говоріння іншими мовами (Дії 
2:4, 10:46, 19:6).

4. Знамена, що супровод-
жують віруючих, такі: іменем 
Христа виганяють демонів, го-
ворять новими мовами, покла-
данням рук зцілюють хворих 
(Мк.16:17-18).

5. Кожного правдивого 
Христового слугу супроводжу-
ють ці знамення в його житті та 
служінні (2Кор.12:12). 

6. Дари Духа — пов’язані з 
фактом хрещення Святим Ду-
хом і з результатом цього хре-
щення, даються кожному на 

користь і повчання (2Кор.12:7).
7. Дарів Святого Духа, да-

них общині Христовій на землі 
— дев’ять: дар мудрості, дар 
знання, дар віри, дар зцілення, 
дар чудотворення, дар проро-
цтва, дар розпізнавання духів, 
дар інших мов, дар вияснення 
мов. 

8. Коли віруючі збирають-
ся на богослужіння, серед них 
проявляються ці дари в псал-
мах, повчаннях, мовах, відкрит-
тях, виясненнях (1Кор.14:26).

9. Дар говоріння мовами, 
згідно з Божим Словом служить 
потрійній цілі: для молитовного 
спілкування з Богом на самоті 
(1Кор.14:2), як ознака для не-
віруючих (1Кор.14:22; Іс.28:11), 
для молитовного спілкуван-
ня з Богом на богослужіннях 
(1Кор.14:26).

ЯК МОЖНА ОТРИМАТИ 
ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ:

1. Потрібно мати правди-
ву тверду віру в Ісуса Христа 
і в могутню дію Його святої 
крові, яка очищує нас від уся-
кого гріха (Ів.1:7).

2. Слід лишити всі відомі 
вам гріхи й покаятися перед 
Тим, Хто прийшов у світ кликати 
грішників до покаяння (Мк.2:17, 
1:15; Ів.8:11; 1Петр.2:24).

3. Повністю підкорити 
свою волю Господу (Як.4:7-10; 
Ів.7:17; Дії 5:32).

4. Безсумнівно вірити, що 
Господь може вас хрести-
ти Святим Духом, адже Він 
обіцяв вилити Його на всяку 
плоть (Євр.11:1,6; Мк.11:23,24; 
Мт.3:11; Як.1:5,8; Дії 2:17,39).

5. Потрібно мати велику 
спрагу, щоб отримати обіцяно-
го Духа вірою (Гал.3:14). Адже 
Господь тільки спрагнені душі 
поїть живою водою (Бут.21:9-
19; Іс.55:1; Ів.7:37-39).

6. Душа, що прагне цього 
дорогоцінного дару, повинна 
зробити молитовний поклик до 
Бога: «Хрести мене, Господи, 
Святим Духом, як Ти хрестив 
багатьох у день П’ятидесятниці 
(Євр.5:7; Дії 2:1-4), і не відійду 
від Тебе, поки не благословиш 
мене (Бут.32:26).

Із журналу 
«Примиритель»
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Багато хто, якщо не всі, 
погодяться з думкою, що лю-
дині приємно чути добрі сло-
ва — слова підтримки, схва-
лення, похвали й подяки. 

Це буває навіть просто 
необхідно, щоб почуватися 
комфортно й спокійно. Але чи 
самі ми часто говоримо такі 
слова? Ви можете згадати, 
коли востаннє казали комусь: 
«ти найкращий/найкраща», 
«дякую, що ти є», «я тебе лю-

блю», «я в тебе вірю».
Чомусь стається так, що 

ми стримуємо себе й не ка-
жемо теплих слів. Але ж це 
було б чудово, якби всі люди 
просто посміхалися один од-
ному, допомагали, говорили 
добрі слова… Хоча б раз на 
день… Можливо, тоді б у світі 
стало менше нещасних і са-
мотніх людей.

Навіть Сам Бог говорить 
слова підтримки та любові, 

які зворушують і надихають 
нас. По-особливому сильно 
звучать Його слова: «Віковіч-
ною любов’ю полюбив Я 
тебе, тим і розпростер над 
тобою ласку Мою (Єр.31:3). 
Тож і ми не біймося казати 
один одному теплі слова. І 
разом із тим будьмо обереж-
ними, щоб своїми словами не 
ранити душі людини. Слово 
має велику силу, не забувай-
мо про це.

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

ДОБРЕ СЛОВО

Завдання

В однієї жінки була ма-
ленька донька Оля. Коли 
дівчинці виповнилося п’ять 
років, вона тяжко захворіла: 
простудилася, стала 
кашляти й танути на очах. 
До нещасної матері прий-
шли родичі: Олині тітки, 
дядьки, бабусі, дідусі. Ко-
жен приносив щось смачне 
й поживне: липовий мед і 
солодке коров’яче масло, 
свіжі лісові ягоди й горіхи, 
перепелині яєчка й бульйон 
із курячого крильця. Кожен 
казав: «Треба добре хар-
чуватися, треба дихати свіжим 
повітрям — і хвороба втече в 
ліси й на болота».

Оля їла мед у стільниках і со-
лодке коров’яче масло, лісові 
ягоди й горіхи, перепелині яєч-
ка й бульйон із курячого криль-
ця. Але нічого не допомагало 
— дівчинка вже ледве вставала 
з ліжка.

Якось біля хворої зібралися 
всі родичі. Дідусь Опанас ска-

зав:
— Чогось їй не вистачає. А 

чого — і сам не можу зрозуміти. 
Раптом відчинилися двері — і в 
хату ввійшла прабабуся Олі — 
столітня Надія. Про неї родичі 
забули, бо багато років сиділа 
прабабуся Надія в хаті, нікуди 
не виходила. Але почувши про 
хворобу правнучки, вирішила 
навідати її.

Підійшла до ліжка, сіла на 

ослінчик, взяла Олину 
руку в свою, зморшкува-
ту й маленьку, і сказала:

— Немає в мене ні 
медових стільників, ні 
солодкого коров’ячого 
масла, немає ні свіжих 
лісових ягід, ні горіхів, 
немає ні перепелиних 
яєчок, ні курячого криль-
ця. Стара я стала, нічого 
не бачу. Принесла я тобі, 
мила моя правнучко, 
один-єдиний подару-
нок: сердечне бажання. 
Єдине бажання залиши-

лося в мене в серці — щоб ти, 
моя квіточко, видужала й знову 
раділа ясному сонечку.

Така величезна сила любові 
була в цьому доброму слові, що 
маленьке Олине серце забило-
ся частіше, щічки порожевіли, а 
в очах засяяла радість.

— Ось чого не вистачало 
Олі,— сказав дід Опанас. — До-
брого слова.

Василь Сухомлинський

Над сторінкою працювали Ольга МІЦЕВСЬКА і Дмитро ДОВБУШ

КРОСВОРД

1. Кажу ж вам, що за кожне 
слово . . . . . , яке скажуть люди, 
дадуть вони відповідь судного 
дня (Мт.12:36).

2. Язик ........... — загибіль 
для нього, а уста його — то те-
нета на душу його (Пр.18:7).

3. Уста ........ — огида у Го-
спода, а чинячі правду — Його 
уподоба (Пр.12:22).

4. 37 Бо зо слів своїх будеш 
.......... , і зо слів своїх будеш 
засуджений (Мт.12:37).

5. Бо хто хоче любити жит-
тя та бачити добрі дні, нехай 
здержить свого язика від ли-
хого та уста свої від говорення 
........ (1Петр.3:10).

6. Так само й язик, малий 
член, але ......... вельми! Ось 
маленький огонь, а запалює 
величезного ліса (Як.3:5).

7. Язик мудрих — то добре 
знання, а уста нерозумних  
....... висловлюють (Пр.15:2).

8. Роде зміїний! Як ви мо-
жете мовити добре, бувши 
злі? Бо чим серце ......... , те 
говорять уста (Мт.12:34).

9. Поклади, Господи, ....... 
на уста мої, стережи двері губ 
моїх (Пс.140:3).

10. Язик ........ — то дерево 

життя, а лукавство його — за-
ламання на дусі (Пр.15:4).

11. Відкинь ти від себе 
лукавство уст, віддали ти від 
себе .......... губ (Пр.4:24).

12.  І язик — то огонь. Як 
світ неправости, поставлений 
так поміж нашими членами, 
язик . . . . . . . . . усе тіло, за-
палює круг життя, і сам запа-
люється від геєни (Як.3:6).

13. . . . . . . . . . людина — щоб 
міцною вона не була на землі, 
людина насильства — бодай 
лихо спіймало її, щоб попхну-
ти на погибель (Пс.139:12).

14. Бо як сон наступає че-
рез велику роботу, так багато 
слів має і голос . . . . . . . . . . . 
(Екл.5:2).

15. Чи бачив людину, . . . . . . 
. . в словах своїх? Більша надія 
глупцеві, ніж їй (Пр.29:20).

16. Нехай будуть із . . . . 
Твоєї слова моїх уст, а дум-
ки мого серця перед лицем 
Твоїм, Господи, скеле моя й 
мій Спасителю (Пс.18:15).

17. Людина лукавого сер-
ця не знайде добра, хто ж . . . . 
. . . . своїм язиком, упаде в зло 
(Пр.17:20).

18. Із плоду уст людини 

насичується її шлунок, вона 
насичується . . . . . . уст своїх 
(Пр.18:20).

19. Я сказав: Пильнува-
ти я буду дороги свої, щоб 
своїм язиком не . . . . . . . , на-
кладу я вуздечку на уста свої, 
поки передо мною безбожний 
(Пс.38:2).

20. Із тих самих уст вихо-
дить благословення й . . . . . . . . 

. . Не повинно, брати мої, щоб 
так це було (Як.3:10).

21. Тепер же відкиньте і ви 
все оте: гнів, лютість, злобу, 
богозневагу, . . . . . . . . . . слова 
з ваших уст (Кол.3:8).

22. Нехай жадне слово . . . . 
. не виходить із уст ваших, але 
тільки таке, що добре на по-
трібне збудування, щоб воно 
подало благодать тим, хто чує 

(Еф.4:29).
23. Добра людина із до-

брої . . . . . . . . . серця добре 
виносить, а лиха із лихої ви-
носить лихе. Бо чим серце 
наповнене, те говорять уста 
його (Лк.6:45).

24. Уста . . . . . . . . . . дають 
мудрість, а лукавий язик буде 
втятий (Пр.10:31).

 Користуючись Біблією, встав пропущені слова у проци-
товані тексти. Запиши їх у відповідні клітинки. У виділеному 
рядку ти зможеш прочитати про те, яку силу мають наші 
слова.

Сполучи літери і прочитай пораду з Біблії про те, якими 
мають бути слова, що виходять із наших уст.

ЯКБИ ТИ ЗНАВ
Якби ти знав, як много важить слово,
Одно сердечне, теплеє слівце!
Глибокі рани серця як чудово
Вигоює — якби ти знав оце!

Ти, певно б, поуз болю і розпуки,
Заціпивши уста, безмовно не минав,
Ти сіяв би слова потіхи і принуки,
Мов теплий дощ на спраглі ниви й луки, —
Якби ти знав!

Якби ти знав, які глибокі чинить рани
Одно сердите, згірднеє слівце,
Як чисті душі кривить, і поганить,
І труїть на весь вік, — якби ти знав оце!

Ти б злість свою, неначе пса гризького,
У найтемніший кут душі загнав,
Потіх не маючи та співчуття палкого,
Ти б хоч докором не ранив нікого, —
Якби ти знав! 
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №9 вересень 20218

ЗАГУБЛЕНИЙ ГАМАНЕЦЬ

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд, розміщений у №8 (серпень), 2021р.
По вертикалі:
1.Сарана. 2.Гілеад. 4.Ховрах. 5.Міхмаш. 8.Гріх. 9.Гаразім. 10.Дізагав. 14.Дан. 15.Аса. 

18.Степан. 19.Хома. 20.Ітурея. 24.Арарат. 25.Атарот.
По горизонталі:
3.Малахії. 6.Йордан. 7.Неемії. 11.Валаам. 12.Сім. 13.Аварім. 16.Іван. 17.Іска. 21.Лістра. 

22.Кос. 23.Сатрап. 26.Шамеар. 27.Кармел. 28.Завулон.

1.Місто, у якому жив Еней. 2.Річка в м. Дамаск. 3.Місце, де жили Лія і 
Рахіль. 4.Річка, що витікає з Едему. 6.Гора, із якої Мойсей побачив обітовану 
землю. 7.Місто на кордоні Єфрема й Манасії. 8.Перше ім’я апостола Петра. 
9.Перське ім’я Гадасси.  14.Життя людини як … . 15.Він ішов у Еммаус. 16.Не-
чистий серед тварин. 18.Старша дочка Целовхада. 19.Цим євреї посипали го-
лову в час біди. 20.Проводирі сліпі його відціджують.21.Те, що є людина, і до 
чого вона вернеться. 22.Місто племені Гада. 

КРОСВОРД

1. Дрібна монета. 3.Апостол. 5.Сестра Лазаря. 7.Місто в південній частині 
Юдеї. 10.Юдей із Понту. 11.Місяць за єврейським календарем. 12.Місто, біля 
якого Ісус воскресив сина вдови. 13.Річка, щовиходить із Едему. 14.Суддя Із-
раїлю. 17.Один із пророків. 19.Він живе й в царських палатах. 21.Гірка трава. 
23.Дочка Йова. 24.Господь ішов перед ізраїльтянами в стовпі й в … . 25.Про-
фесія Луки. 26.Назва міста Цефат після його закляття.

Один купець їхав у 
Франкфурт на ярмарок і 
на вулиці одного з селищ 
загубив гаманець, у якому 
було 800 гульденів. Знач-
на сума, як на ті часи. Кінь 
тоді коштував 40 гульденів. 
(Біблія Гутенберга кошту-
вала 100 гульденів у пер-
гаменті й 46 гульденів на 
папері, — прим.).

Тому втрата грошей, за які 
можна було придбати 20 коней 
— це, самі розумієте, прикра 
втрата.

Йшов тою дорогою місце-
вий тесля й знайшов важкень-
кий гаманець. Приніс його 
додому. Нікому про нього не 
сказав, а заховав в очікуванні 
появи господаря втрачено-
го гаманця — доведеться ж 
віддавати. А якщо не зголо-
ситься — то інша справа. Та 
за будь-яких обставин треба 
почекати…

У найближчу неділю свя-
щенник оголосив у церкві, що 
загублено 800 гульденів і що 
тому, хто їх знайде й поверне, 
виплатять 100 гульденів вина-
городи. Чесний тесля приніс 
гроші пастору. Той попросив 
купця прийти. Торговець при-
був. Узяв гаманець. Перера-
хував гроші й дав теслі не обі-
цяних 100 гульденів, а всього 
лише 5, і супроводив це дуже 
образливими словами: «А сто 
гульденів ти взяв без дозво-
лу сам, бо в гаманці було 900 
гульденів». Так-от безчесно 
жадібний торгаш вирішив схи-
трувати та зекономити.

Тесля, зрозуміло, обурив-
ся, що його звинувачують у 
крадіжці й заявив: «Я жодного 
гульдена не взяв, не те, щоб 
сотню. Я людина віруюча». 
Священник підтвердив, що 
тесля, справді, порядна й гли-
боко віруюча людина, яка до-
тримується заповідей Божих, і 
тому він не міг взяти цю сотню 
гульденів. Та зажерливий ку-
пець наполягав на своєму.

Сперечалися вони довго, і 
тоді священник відвів і теслю, 
і купця в суд міста Франкфурт. 
Справа розглядалася декілька 
днів і стала для містян предме-
том численних пересудів. Тому 
в день засідання суду та ого-
лошення вироку будівля суду 
була переповнена. Усіх цікави-
ло, чим завершиться грошо-
вий спір.

Суддя спочатку запитав 
купця: «Ти можеш присягну-
ти, що загубив саме 900 гуль-
денів?»

Купець навіть оком не мор-
гнув, поклав руку на Біблію й 
заприсягся. У ті часи прися-

га на Біблії — то була ну дуже 
серйозна справа. 

Потім суддя звернувся до 
теслі: «А ти можеш присягнути, 
що знайшов 800 гульденів?»

Чесний майстер спокійно 
поклав руку на Біблію й теж 
присягнув.

Після цього суддя оголо-
сив свою ухвалу: «Справа оче-
видна. Гаманець, знайдений 
теслею, не належить купцю, 
бо він загубив 900 гульденів. 
Тому гаманець і 800 гульденів 
передаються теслі й він може 
розпоряджатися грішми на 
власний розсуд. Купцю ж на-
лежить продовжити пошук 
свого гаманця, у якому було 
900 гульденів!»

Так купець позбувся гро-
шей і принагідно чесного імені. 
Вирок судді виявився мудрим і 
справедливим, бо жадібність і 
зло покарало себе саме.

Притча датована 1506 
роком із книги «Scherz und 
Ernst» («Жартома і всерй-
оз») письменника й про-
повідника Йоганнеса Паулі.

ПРИТЧА

ЗАПРОШУЄМО!
Шановна молодь! 

Місія «Голос надії» розпочала набір студентів 
на навчання в місіонерську школу. Охочих навча-
тися й посвятити молоді роки місіонерському служінню 
просимо звертатися в офіс місії (0332-25-44-06) або до 
заступника директора місії Віталія Феодосійовича Оні-
щука (+380505279258). 

Навчання буде проходити впродовж трьох місяців у 
мальовничому куточку України — місті Сколе Львівської 
області. На час навчання студенти будуть забезпечені 
житлом і харчуванням. Після навчання випускники мати-
муть практику в місіонерських церквах в Україні та за її 
межами. 

Божого вам благословення!

Споловіли нескошені ниви,
Вітер колосом стиглим хита…
Були щедрі Господні посіви,
Благодать осіняла свята…

Посилав ниві Бог дощ і сонце,
У любові святій доглядав,
А женці споглядали в віконце –
І байдужість у серці всяк мав.

Заросла бур’янами густими,
Загубила зерно золоте,
Колоски залишились пустими –
Відійшло швидко літо святе…

СПОЛОВІЛИ НИВИ
Де ж поділись женці твої, ниво?
Чом так довго чекали вони?
Від туманів зробилося сиво,
Відреклися тебе без вини.

Знать, байдужа для них твоя доля,
Не турбує серденька врожай,
Не спішать до Господнього поля,
Золотого колосся не жаль.

Тільки будуть Господні жнива ще,
Відквітує, осиплеться цвіт…
Що ж то Богові скаже ледащий,
О, який дасть Богові звіт?

Петро Романюк
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