
НАДІЇГОЛОС
№10 жовтень 2021 виходить з лютого 1991 року voice.org.ua

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

стор.4

ЧОМУ МИ НЕ 
БЛАГОВІСТИМО?

Неправильне розуміння 
свого покликання призве-
де до того, що ми будемо 
бездіяльними. 
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МІСІОНЕРСЬКІ 
БУДНІ
Найважче було, коли мені 
старші брати сказали: «За-
лишай це село. Результату 
немає, одні витрати».

Я усвідомлював, що тут 
не я один Саша. Але 
відчув, що це Бог гово-
рить саме до мене. 

стор.6

БОГ ДАЄ 
ПОКАЯННЯ...

12 жовтня 2021 року в м. Сколе 
Львівської області відбулося відкриття 
місіонерської школи місії «Голос надії», 
а вже 13 жовтня розпочалося навчан-
ня чергової групи майбутніх місіонерів. 
Цього разу в місіонерську школу всту-
пили 20 студентів із Львівщини, Іва-
но-Франківщини, Закарпаття, Рівнен-
щини, Волині, Луганщини, Донеччини 
та республіки Марій-Ел (Росія). У від-
критті взяв участь директор місії «Голос 
надії» Микола Синюк, його заступник 
Євген Мельничук, а також Михайло 
Малишевський та Ярослав Гаврисюк.

«Радий повідомити, що в нас уже 
розпочалося навчання в місіонер-
ській школі «Голос надії». Просимо 
молитовної підтримки й дякуємо Бо-
гові за дирекцію місії, яка допомогла 
організувати та розпочати навчан-
ня. Якщо є ще хтось, хто бажає на-
вчатися, то ще можна це зробити», 
— зазначив директор школи Іван 
Онисів.

Навчання буде впродовж трьох мі-
сяців. Випускники матимуть практику 
в церквах і на місіонерських точках 
України та за її межами.

СЕГРІЙ ТАРАСЮК: «ХОЧЕМО, ЩОБ "СІМЕЙНИЙ ЦЕНТР" 
ПРАЦЮВАВ 7 ДНІВ НА ТИЖДЕНЬ, 24 ГОДИНИ НА ДОБУ»

РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ 
В МІСІОНЕРСЬКІЙ ШКОЛІ 

«ГОЛОСУ НАДІЇ»

ПОДІЯ

Продовження на стор. 2

16-18 жовтня 2021 року в 
м. Брусилів, на вулиці Михай-
ла Лермонтова, 9в, відбулися 
святкові заходи з нагоди від-
криття «Сімейного центру», 
який побудований зусиллями 
Церкви християн віри єван-
гельської с. Хомутець, щоб 
реалізовувати багато соціаль-
них служінь для Брусилівсь-
кої об’єднаної територіальної 
громади. 

Про цей захід і сам «Сімей-
ний центр» розповів Сергій 
Тарасюк – пресвітер церкви с. 
Хомутець, заступник старшо-
го пресвітера Житомирського 
об’єднання ЦХВЄУ та заві-
дувач місіонерського відділу 
цього ж об’єднання. 

Які саме служіння реалізо-
вуватиме «Сімейний центр»? 
Насамперед у ньому діятиме 
«Школа життя», у якій про-
водитимуться різноманітні 
гуртки, які діти вибиратимуть 
самі, а саме: англійська мова, 
рукоділля, робототехніка, 

кулінарія, швейна справа і 
гурток «Майстер». Зокрема 
викладатиметься християн-
ська етика. Проводитиметься 
робота з сім’ями, які перебу-
вають на межі розлучення чи 
можуть бути позбавленими 
батьківських прав. Є інформа-
ція, що в Брусилові щомісяця 
1-2 сім’ї позбавляються бать-
ківських прав. Таким сім’ям 
надаватиметься духовна та 
інша консультативна допом-
ога.

Діятиме благодійна їдаль-
ня, у якій діти з малозабез-
печених, багатодітних та ін-
ших сімей зможуть отримати 
повноцінні гарячі обіди, а 
також чути Євангелію та по-
знайомитися з християнами. 
На початках будуть приймати 
40-50 дітей. Вони зможуть от-
римувати ці обіди з понеділка 
до п’ятниці, а також побувати 
на уроці християнської ети-
ки та записатися в будь-який 
гурток «Школи життя». 

ВІДКРИТТЯ



ГОЛОС НАДІЇ 2№10 жовтень 2021

ЦЕРКВІ СЕЛА БОРАТИН 
20 РОКІВ

24 жовтня 2021 року Церква «Віфлеєм» села Боратин 
Луцького району відзначала своє 20-ліття та дякувала Го-
споду за врожай та всі Його дари. 

На святковому богослужінні були присутні зокрема за-
ступник єпископа Волинського об’єднання УЦХВЄ Петро 
Рибак, старший пастор «Церкви Христа Спасителя» м. Лу-
цьк Петро Мельник, пресвітери Василь Мартинюк (с. Княги-
нинок) та Петро Демчук (с. Гораймівка).

Пресвітер місцевої церкви Віктор Лащук закликав до 
молитви подяки Господу й коротко ознайомив присутніх з 
історією церкви с. Боратин. З його слів, євангельські хри-
стияни Боратина були членами луцької «Церкви Христа Спа-
сителя». І тільки у 2001 році зареєстрували церкву у своє-
му селі, яка тоді нараховувала 37 членів. Серед перших її 
членів були родини Івана Власюка, Андрія Фарини, Віктора 
Борщевича, Василя Величка та інші. Обов’язки пресвітера 
в той час виконував Василь Величко. Він керував будівни-
цтвом дому молитви, у якому стали проводити зібрання в 
2009 році. Тепер церква нараховує 36 членів. 

10 жовтня 2021 року в с. Гуляйпільське Запорізької об-
ласті відбулося рукопокладення двох служителів — Степана 
Марчука на пастирське служіння і Романа Коханця на бла-
говісника. Рукопокладення звершували старший пресвітер 
Запорізької області єпископ Андрій Лисенко та єпископ Ва-
силь Гедаревич.

Праця в Гуляйпільському почалася ще в 2006 році з наме-
тових євангелізацій. Місіонери придбали будинок, стали про-
водити богослужіння, молодіжні та підліткові зустрічі, недільну 
школу. У 2020 році було завершене будівництво дому молитви 
і відбулося урочисте відкриття. У служінні подружжю Марчуків 
активно допомагає церква м. Гуляйполе.

«Щиро вітаємо братів з рукопокладенням на служіння пас-
тора й благовісника! Особливої благодаті від Господа на новий 
етап служіння!» — побажав директор місії «Голос надії» Микола 
Синюк.

РУКОПОКЛАДЕННЯ
В ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОМУ

НОВИНИ МІСІЇ

  ЮВІЛЕЙ

Наступне служіння – «Сло-
вом та ділом». Воно був запо-
чатковане в березні 2020 року, 
під час карантину. Тоді церкві 
було відкрито, щоб звернули 
увагу на сиріт, вдів, одиноких, на 
дітей із інвалідністю, на інтер-
натівців, атовців, переселенців 
– загалом на 9 категорій людей. 
І коли християни стали відвіду-
вати таких людей у Брусилівсь-
кій ОТГ (а громада нараховує 37 
населених пунктів), то побачи-
ли, що їхні можливості набагато 
менші, ніж потреби людей. Тому 
було прийнято рішення побуду-
вати на території Центру примі-
щення, куди люди зможуть при-
нести хороші, але непотрібні їм 
речі, а потім задіяні в служінні 
християни передаватимуть їх 
тим, хто потребує.  

Ще одне зі служінь – со-
ціальний гуртожиток. Церква 
с. Хомутець уже довго працює 
з інтернатами, і було звернено 
увагу на те, що їхні випускни-
ки після здобуття професії не 
мають куди повертатися.  Тому 
в Центрі підготовані кімнати, у 
яких вони зможуть тимчасово 
жити, допоки не одружаться чи 
здобудуть своє житло. З ними 
буде проводитися робота з 
адаптації в суспільстві. Сюди 
зможуть прийти й ті, хто пе-
реживає насильство в сім’ї чи 
втратив житло через пожежу 
тощо. 

Працюватиме логопедичний 
кабінет для дітей із порушенням 
мовлення.

У процесі роботи Центру мо-
жуть додаватися інші служіння.

Також «Сімейний центр» 
має зал для проведення бо-
гослужінь. У ньому постійно 
проводитимуться зібрання, на 
які запрошуватимуться ті, хто 
приходить у Центр. Із людей, які 
виявлять бажання служити Го-
споду, буде створюватися нова 
церква. 

Перший день заходу (16 
жовтня) був присвячений за-
цікавленим батькам і дітям. 

ВІДКРИТТЯ

«ХОЧЕМО, ЩОБ "СІМЕЙНИЙ ЦЕНТР" 
ПРАЦЮВАВ 7 ДНІВ НА ТИЖДЕНЬ, 

24 ГОДИНИ НА ДОБУ»Початок на стор. 1

Відбулася церемонія відкриття 
«Сімейного центру» з офіційним 
перерізуванням стрічки. Про-
звучало багато вітань. Зокрема 
від голови Брусилівської ОТГ 
Володимира Габенця та його 
заступника Світлани Приходь-
ко. Для дітей була підготовлена 
програма: ігри, батути, солод-
ка вата, попкорн і таке інше. А 
в центральному залі проведе-
но усну та відео-презентацію 
служінь, які будуть реалізову-
ватися в «Сімейному центрі». 
Після цього присутні мали мож-
ливість оглянути класи й інші 
приміщення Центру та заповни-
ти відповідну анкету.

На другий день (17 жовтня) 
відбулося загальне зібрання, 
на якому було презентовано 
«Сімейний центр», прозвучали 
вітальні слова від місіонерів, 
служителів (зокрема від стар-
шого пресвітера Житомирсько-
го об’єднання УЦХВЄ Руслана 
Юзюка й директора місії «Голос 
надії» єпископа Миколи Си-

нюка) та було звершено ними 
молитву посвяти й молитву за 
тих, хто працюватиме в ньому. 
Присутні дякували Богові за 
пройдений перший етап – етап 
будівництва. Завершився захід 
екскурсією по Центру та фур-
шетом для гостей. 

На третій день (18 жовтня) 
«Сімейний центр» відвідали де-

путати Всеукраїнського, облас-
ного і місцевого рівнів та керів-
ництво ОТГ.  

За словами Сергія Тарасю-
ка, соціальні проекти розширю-
ють можливості євангельських 
християн, зокрема місіонерів, 
викликають до них довіру, руй-
нують стереотипи про них як 
про сектантів, бо люди бачать 
їхню відкритість, доброзич-
ливість, жертовність, а також 
відповідний освітній рівень. Крім 
того, такі проекти, як «Сімейний 
центр», стають площадкою для 
реалізації дарів та талантів тих 
християн, які прийшли в церкву 
внаслідок служіння місіонерів, 
що загалом сприяє розширен-
ню Царства Божого.

Для занять у «Школі життя» 
вже записалося понад 130 ді-
тей. Але цей список не остаточ-
ний, бо кожного дня додаються 
нові люди. Усі, хто причетний до 
«Сімейного центру», дуже хо-
чуть, щоб він працював 7 днів на 
тиждень та 24 години на добу. 

Як сказав Сергій Тарасюк, 
у «Школі життя» забажали на-
вчатися діти з різних сіл Бру-
силівської ОТГ, тому ведуться 
перемовини з владою, щоб 
надала транспорт для їхнього 
доїзду.  

Василь МАРТИНЮК

ЗВЕРНЕННЯ

За результатами обгово-
рення Правлінням УЦХВЄ від 
6 жовтня процесу вакцина-
ції проти COVID-19 просимо 
вас, спілкуючись з людьми, 
користуватися наступними 
рекомендаціями:

1. Вакцинація є частиною 
медицини, а не теології. Звідси 
прохання уникати розгорнутих 
тлумачень та рекомендацій, 
якщо ви не є дипломованим 
медичним спеціалістом. Як і 
будь-яка медична маніпуляція 
чи втручання, вакцинація має 
в основі довіру до медичного 
препарату чи протоколу ліку-
вання зі сторони пацієнта. Най-
кращим порадником тут є ваш 
сімейний лікар. Саме він знає 
стан вашого здоров’я, включа-
ючи можливі ризики, хронічні 
стани та потенційні наслідки.

2. Право вільного вибору 
подароване людині Творцем і є 
невід’ємним. Ми наголошуємо 
на необхідності дотримуватися 
принципу добровільності щодо 
вакцинації. Відверте чи прихо-
ване примушування вакцинува-
тися недопустиме.

3. Неприпустимими є знева-
га, приниження чи дискриміна-
ція в будь-якому вигляді щодо 
вакцинованих/невакцинованих 
в церковних громадах. Навпа-
ки, християни мають подавати 
приклад шанобливого ставлен-
ня до кожної людини.

4. Інформація, що по-
ширюється щодо вакцинації, як 
способу нанесення числа звіра, 
чипізації, зовнішнього управ-
ління через вайфай, блютус, 
5G/7G, вказує лише на те, що 
її автори забули шкільну освіту 

та неправильно тлумачать тек-
сти Святого Письма про події 
останнього часу.

5. Вакцинація не є гріхом та 
не веде до втрати спасіння. Ще 
раз наголошуємо, що вакцина-
ція, як медична процедура, не 
має релігійного складника та не 
перешкоджає реалізації свобо-
ди віросповідання. Медичний 
персонал схиляє/примушує 
при відмові вакцинуватися до 
визначення «з релігійних пере-
конань», чим створюється хиб-
не уявлення про людину та тен-
денційне ставлення до Церкви. 
В подібних ситуаціях рекомен-
дуємо вживати натомість «з 
власних переконань» та наго-
лошувати на відповідальності 
людини щодо її власного здо-
ров’я.

Правління УЦХВЄ
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ВАСИЛЬ ПАЛАМАРЧУК: 
«СІМ’Я — ЦЕ ТИЛ СЛУЖИТЕЛЯ»

Народна мудрість каже: 
«Міцна сім’я — міцне су-
спільство». Про те, наскіль-
ки впливають на церковну 
спільноту принципи, закла-
дені в християнських сім’ях, 
розмовляємо із заступни-
ком голови Волинського 
об’єднання УЦХВЄ, пасто-
ром церкви смт Торчин Ва-
силем Паламарчуком.

— Яким було ваше на-
вернення до Бога?

— Народився я на Волині. 
Мій тато був із сім’ї віруючих. 
Але так сталося, що його батьків 
розстріляли: тата — у 1939 році, 
маму — у 1943-му. Йому було 
12 років, як він пішов із дому 
— навчання, комсомол, армія, 
одруження, підняття цілини… 
От і опинився я в Казахстані, 
маючи всього 8 місяців від роду, 
а перебували ми там близько 10 
років. Коли родина переїхала в 
південний регіон країни (станція 
Татти), я вже до школи ходив. 
Батьки стали зловживати алко-
голем. Пили обоє, скандалили, 
мама подала на розлучення. У 
той час вона вперше зустрілася 
з віруючою людиною. Це була 
жінка, яка просила її не роби-
ти аборт. Саме через неї і я зу-
стрівся з віруючими. У сім’ї було 
вже семеро дітей, коли ми по-
вернулися в Україну. На початку 
нам багато допомагали бапти-
сти з Садова. Мама, познайо-
мившись із ними, стала ходити 
на служіння, а згодом прийняла 
водне хрещення. Ми, діти, вліт-
ку випасали худобу в колгоспі — 
корови, телята, вівці, то служін-
ня в цей час не відвідували. 
Були на зібраннях пізно восени, 
взимку й весною. Ходили 6 км 
пішки з с. Линів Володимир-Во-
линського району, де прожива-
ли, до Садова Луцького району. 
Але покаявся я вже в 1977 році, 
коли пішов навчатися в Торчин, 
у ПТУ. Пам’ятаю, був листопад. 
У гуртожитку святкували день 
народження старости групи, і 
я був напідпитку. Хлопці пішли 
грати в баскетбол, а в мене не 
було бажання. І от, коли лишив-
ся сам у кімнаті, почув голос: 
«Якщо Я зараз прийду, то де ти 
будеш?» І я покаявся в той вечір. 
Наступного дня хлопці знову 
намагалися напоїти мене, але 
їм це не вдалося. Поставили 
мені тоді «діагноз» — «штунда», 
і відчепилися. 1979 року вночі 
увійшов у заповіт з Богом через 
водне хрещення.

— З чого почалося ваше 
служіння?

— Після того, як я покаяв-
ся, пішов на служіння в Торчині, 
познайомився з молоддю. При 
церкві був струнний оркестр. 
Спочатку навчився грати на 
гітарі, потім став керівником 
того ж оркестру. Обрали керів-
ником молоді. Згодом вивчився 
на диригента хору, хоча доучу-
ватися довелося вже після по-
вернення з армії. Ще й «естра-
ду» заснували в Торчині, співали 
на служіннях та весіллях. Співа-
ли гуртом до 1991 року. У 1990 

році став навчатися в Рівному на 
заочних біблійних курсах (їх по-
тім реформували в ЗБІ). У 1993 
році мене з Миколою Адам’ю-
ком поставили відповідальним 
за будівництво дому молитви. 
Після завершення будівництва 
мене обрали пресвітером, це 
сталося 1995 року. Ще три роки 
після цього диригував хором.

— Чи складно поєднувати 
служіння й сім’ю?

— На жаль, у моїй молодо-
сті нас не зовсім правильно на-
ставляли, кажучи, що служінню 
треба віддавати все. Моя роди-
на страждала через те, що весь 
свій вільний час я присвячував 
насамперед служінню. А в той 
час побутові умови були не та-
кими, як зараз, — і води не було 
в домі, і дітей дев’ятеро…  Усе 
це лягало на плечі дружини. Та з 
часом зрозумів, що більше маю 
віддавати жінці та дітям, адже 
це мій тил, який має бути сфор-
мований правильно.

Поєднувати сім’ю й церкву 
— це непросто, але обов’язко-
во. Потрібно розпоряджатися 
часом із мудрістю, віддаючи 
належну увагу одному й іншому. 
Церква й сім’я повинні бути на 
одному рівні, але в той момент, 
де ти потрібніший — повинен 
бути там. Якщо в родині хтось 
хворів — вділяв увагу, якщо по-
трібно вирішити якісь церковні 
питання — йшов туди. Бог бла-
гословив мене хорошою дру-
жиною, вона мені завжди каза-
ла: «Йди, бо як ти в служінні, то 
це благословення для сім’ї».

— В чому полягає роль 
батька-християнина?

— На мою думку, щодо ролі 
голови родини сьогодні, то тут 
є великі проблеми. Адже часто 
вона або зовсім замінена, або 
понижена. Хоча ця проблема 
була ще навіть за часів Малахії: 
«І приверне він серце батьків до 
синів, і серце синівське до їхніх 
батьків, щоб Я не прийшов, і не 
вразив цей Край прокляттям!» 
Як на мене, роль батька-хри-
стиянина полягає у вихованні 
дітей, ще змалку він має навчи-
ти їх довіри, бо цього не можна 
буде зробити в підлітковому 
віці. У віці 15-17 років братися 
виховувати — пізно, адже роль 
батька як такого для них вже 
знівельована. Одного мамино-
го виховання не вистачить, осо-
бливо коли в сім’ї підростають 
хлопчики. І ще досить часто діти 
дивляться на Бога й уявляють 
Його таким, як їхній тато: жор-
стокий батько — жорстокий Бог, 
вседозволяючий батько — все-
дозволяючий Бог і т. д. Батько 
має бути і добрим, і справедли-
вим, і строгим…

— Чи правильно, коли в 
сім’ї роль вихователя на-
лежить дружині, а чоловік 
— лише «міністр забезпе-
чення»?

— У народі є прислів’я: чо-
ловік один кут хати тримає, 
а жінка — три. З точки зору 
Біблії, це неправильно. Узагалі 
неправильно, якщо батькові 
відведена лише роль здобува-

ча грошей. У 12 розділі книги 
Ісаї написано: «…дітиська його 
утискають, а жінки мають гору 
над ним...», і в такому станови-
щі потрібно чекати суду Божо-
го. Тобто коли діти все більше 
й більше вимагають, а мама 
керує — це практика непра-
вильного проекту сім’ї. Батько 
має в першу чергу дбати про 
забезпечення родини, але він 
має бути і священиком, і вихо-
вателем. Не секрет — коли діти 
маленькі, з ними більше часу 
проводить мама, але батькові 
також потрібно знаходити час 
для дітей, щоб не почути від них 
чогось неприємного, як почув 
один татусь із церкви від свого 
вже дорослого сина. Родина 
зібралася на річницю одружен-
ня батьків. Син подякував бать-
кові за всі хороші речі, але ска-
зав, що свою сім’ю будуватиме 
за іншим принципом: «Я вас 
знав як тата, але ніколи не від-
чував як тата». Батькові ці сло-
ва були болючими. Там не було 
ласки, простих розмов про ди-
тячі справи, тобто емоційного 
й духовного зв’язку дітей із та-
том. Роль вихователя належить 
обом батькам.

— Без чого не може бути 
міцної родини?

— По-перше, у Біблії на-
писано: «Покине тому чоловік 
свого батька та матір свою, 
та й пристане до жінки своєї, 
і стануть вони одним тілом» 
(1М.2:24). Це і є суть шлюбу — 
полишити й пристати. Полиши-
ти батьків, друзів. Я не говорю 
забути, але в прийнятті рішень 
чоловік і дружина беруть на 
себе відповідальність як окре-
ма одиниця — сім’я. Тому люди, 
коли одружуються, мають ро-
зуміти, що їм потрібно досягти 
духовної, душевної та тілесної 
єдності. Я б виділив три основні 
підвалини, без яких про міцність 
сім’ї не може бути й мови: пра-
вильна духовність, любов і вір-
ність. Така сім’я збудована на 
камені, і не страшні будуть для 
неї ні вода, ні вогонь, ні вітер.

— З якими проблемами 
найчастіше стикаються про-
тестантські родини?

— У першу чергу, майже 
всі сім’ї після одруження сти-
каються з непорозуміннями, 
розподілом обов’язків. Усі пси-
хологічні й світоглядні точки 
дотику можуть стати джерелом 
проблем, а вони відбиваються 
на душевному та інтимному рів-
нях стосунків. Другий потужний 
натиск на сім’ю — це економіч-
ний: де жити, де взяти кошти? 
Третій блок проблем починаєть-
ся після народження дітей, як 
правило, він більше лягає на 
плечі дружин. Постає питання, 
чи приділяє чоловік достат-
ньо уваги сім’ї. В основі цього 
всього лежить духовність. Чим 
вищий духовний рівень — тим 
легше подолати ці всі пробле-
ми. Хтось думає, що добробут 
виведе сім’ю на новий рівень 
стосунків. Я скажу: ні — якщо 
в скруті не було нормальних 
взаємовідносин, то багатство 
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їх не додасть. А загалом — усі 
конфлікти в сім’ї починаються з 
дрібниць.

— Чи існує єдине прави-
ло подолання негараздів у 
сім’ї?

— Єдиного правила для всіх 
сімей немає, тому що бувають 
різні причини конфліктів, і ре-
акція людей на проблеми різ-
на. Для когось конфлікт — коли 
крики в другому кінці села чути 
й тарілки летять, а для когось 
— коли просто подивився не 
так. Узагалі потрібні правильні 
погляди на сім’ю та дошлюбні 
стосунки: суть шлюбу — не бра-
ти, а віддавати. У церквах має 
бути навчання для тих, хто пла-
нує брати шлюб, і для сімейних. 
Велику честь робить чоловікові 
й дружині вміння прощати й 
визнавати помилки.

— Чи можуть християни 
зі своїми проблемами іти до 
психологів?

— Я вважаю, що конфлікт, 
який виникає в сім’ї, повинен 
вирішувати чоловік і дружина, і 
ніхто інший: ні батьки, ні брати 
та сестри, ні друзі. Коли люди-
на особисто шукає вирішен-
ня, то з часом стає мудрішою, 
вчиться уникати конфліктів. А 
порадники можуть відстоювати 
чиюсь зі сторін. Щодо психо-
логів, я не вважаю, що варто до 
них ходити, хіба що до психоло-
гів-християн. Краще йти до слу-
жителів, але досвідчених у таких 
питаннях.

— Яка роль родини в 
церкві?

— Церква — це теж своєрід-
на родина. Коли здорова сім’я, 
тоді здорова церква й суспіль-
ство. Ми розуміємо, що осно-
ва церкви — Христос, але, з 
точки зору структури, основа 
будь-якої церковної спільно-
ти — сім’я. Якщо в сім’ях гарно 
живуть, люди принесуть цю лю-
бов і взаєморозуміння в церкву. 
Коли хтось із родини, де постій-
ні сварки, прийде до церкви зі 
своїм негативом, то він чи вона 
шукатиме лише відради, а від-
давати любов, увагу чи повагу 
іншим не зможе. Це споживачі, 
які бачитимуть тільки мінуси: 

хтось на них дивиться не так, 
хтось говорить не так, хтось ста-
виться не так… 

— Чи є загрози християн-
ській сім’ї в сучасному су-
спільстві?

— У Біблії написано прямо: 
«Не любіть світу, ні того, що в 
світі…» Загрози були, є і будуть. 
Але найбільша загроза — це 
втрата духовності та мораль-
них орієнтирів. Це має прямий 
вплив на сім’ю. Якщо під такий 
негативний вплив потраплять 
християнські сім’ї — почнуть 
руйнуватися і стосунки в церкві. 
Проблемою сьогодні є крайній 
егоїзм, який проповідують дітям 
не лише в школі, але й в роди-
нах. У таких сім’ях не будуть під-
тримувати один одного в скруті, 
не встигнуть батьків поховати, 
як вже будуть битися за спа-
док. Чи говорив колись хтось 
про розлучення серед христи-
ян? Але сьогодні в світі — це як 
шлях відступу і, хочемо цього 
чи ні, але воно відбивається і на 
наших родинах. Загроза ще й у 
тому, що багато молодих людей 
сприймають не лише біблійну 
істину, а й інформацію з дже-
рел, що кричать про гендерну 
рівність, фемінізм і т. і. Тому по-
трібно пильнувати й особливий 
акцент робити на вихованні мо-
лодого покоління.

— Що б ви побажали хри-
стиянським родинам?

— Піднімайте свою ду-
ховність  — це в першу чергу. 
Живіть праведним святим жит-
тям. Ті, хто бажає брати шлюб, 
не будьте поспішними. Не до-
зволяйте собі закохуватися в 
людей, через яких можуть бути 
проблеми. Сімейні, перегляньте 
свої стосунки. Чоловіки, станьте 
головами в сім’ї, священика-
ми в домі, правильно ставтеся 
до дружин. Служителі, будьте 
взірцями не лише в церкві, а й 
у своїх родинах. І навчайте мо-
лодих, щоб потім їх не спасати 
від розлучення. Тобто працюйте 
на випередження всіх сімейних 
негараздів.

Розмовляла 
Інна МЕЛЬНИК
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РОЗДУМИ

ЧОМУ МИ НЕ БЛАГОВІСТИМО?

НЕВИПАДКОВІ ЗУСТРІЧІ

«І обходив Ісус всі міста та 
оселі, навчаючи в їхніх сина-
гогах, та Євангелію Царства 
проповідуючи... А як бачив 
людей, змилосерджувався 
Він над ними, бо були вони 
змучені та розпорошені, як 
ті вівці, що не мають пасту-
ха. Тоді Він казав Своїм уч-
ням: Жниво справді велике, 
та робітників мало; тож бла-
гайте Господаря жнива, щоб 
на жниво Своє Він робітників 
вислав. І закликав Він два-
надцятьох Своїх учнів, і вла-
ду їм дав над нечистими ду-
хами, щоб їх виганяли вони, 
і щоб уздоровляли всіля-
ку недугу та неміч всіляку» 
(Мт.9:35-10:1).

Ісус дуже любив людей і на-
віть одну людину вважав вартою 
того, щоб ради неї прийти на 
цей світ. Це проілюстровано в 
притчі про загублену вівцю. Ісус 
бачив тривоги людей, їхні хво-
роби, знав їхні потреби й осо-
бливо велику потребу в Богові. 
Тому йшов до них і проповідував 
їм. І своїх учнів закликав про-
повідувати людям і підтримува-
ти їх у їхніх немочах. 

«Жниво справді велике, але 
робітників мало… — з жалем 
каже Ісус учням. — Тож благайте 
Господаря жнива, щоб на жниво 
Своє Він робітників вислав».  Я 
думаю, що першою причиною 
того, що так мало людей про-
повідує іншим, є те, що ми не 
перейняті настільки справою 
проповідування, щоб благати 
Бога за неї. Між словами «моли-
тися» і «благати» є певна відмін-
ність. «Благати» — значить не 
мати спокою, день і ніч думати 
про певну проблему, постійно 
нести її перед Боже лице, бо в 
тобі є щось, що мотивує тебе 
робити це.

Перед тим, як послати учнів 
проповідувати, Ісус велить їм 
прийти в правильний стан — на-
повнитися любов’ю та жалем до 
людей настільки, щоб благати 
Господа про їхнє спасіння. Чи 
досягли ми такого стану? Про 
що ми благаємо Господа?

БЛАГАЙТЕ

Якщо тепер ми запитаємо, 
що має робити місіонер, то біль-
шість скаже: йти й говорити лю-
дям про Бога, свідчити, пропові-
дувати. І часто наш статус ніби 
змушує нас робити це. Іноді нас 
можуть мотивувати певний ен-
тузіазм чи амбіції (як-от бажан-
ня мати велику церкву й автори-
тет у ній). Але, керуючись цими 
мотивами, я не зможу зробити 
головного — благати, плакати 
за цих людей, уболівати за них, 
тому що це походить із середи-
ни, це внутрішній стан нашого 
серця, сповненого любов’ю до 
людей. Якщо він є, тоді ти будеш 
готовий іти й проповідувати. 
Бог посилатиме тебе в Африку 
— і ти з готовністю підеш, по-
силатиме в село, де живе одна 
людина, — і ти з радістю підеш 
туди, бо в тобі горить бажання 
виконати все, що каже Бог.

Ще один момент. Ісус на-
казує учням благати Господаря 
жнив, щоб Він вислав праців-
ників на жниво Своє. Часто ми 
обмежуємо служіння тери-
торією — то така-то область,  
там — підпорядкування певної 
церкви чи місії. Але Христос 
закликає благати про все жни-
во Господнє. Я часто чув, як про 
різних людей кажуть: «А чого 
вони взагалі туди поїхали, чи 
не можна було проповідувати 
поруч із домом, тут теж сіл ба-
гато й багато людей гине?»  Але 
коли ти будеш у правильному 
стані, то скажеш на це: «Алілуя, 
Господь послав працівника на 
Своє жниво!» Ти будеш щасли-
вий, коли чутимеш, що хтось 
відгукнувся на Божий голос і  
поїхав навіть в Австралію.

Якщо ж цього немає в на-
шому серці, то ми маємо про-
сити в Господа, щоби дав нам 
таке співчуття до людей, щоб 
ми могли благати за них, могли 
плакати за них, молитися й по-
стити за них. 

Друга причина, чому ми 
не проповідуємо — це відсут-
ність мети. Апостол Павло своє 
служіння описує так: «Від усіх 
бувши вільний, я зробився ра-

бом для всіх, щоб найбільше 
придбати… А це я роблю для 
Євангелії, щоб стати її спільни-
ком. Хіба ви не знаєте, що ті, хто 
на перегонах біжить, усі біжать, 
але нагороду приймає один? 
Біжіть так, щоб одержали ви!.. 
Тож біжу я не так, немов на не-
певне, борюся не так, немов би 
повітря б’ючи. Але вмертвляю 
й неволю я тіло своє, щоб, зві-
щаючи іншим, не стати самому 
негідним» (1Кор.9:19-27).

Апостол Павло хотів, щоб 
спаслося якомога більше лю-
дей. І він усе робив для цього. 
Апостол Павло не просто біг 
без мети. Не процес був го-
ловним для нього, а люди, які 
потребували спасіння. Задля 
цього він був готовий на багато 
що. А що ми робимо для цього? 
Ми навіть іноді й мети такої не 
маємо. І коли відсутня чи втра-
чена ця мета, ми не спішимо 
проповідувати людям. Іноді ми 
чекаємо, щоб скоріше Христос 
прийшов. Але чи це правильно? 
Що ж буде з людьми, які тепер 
живуть на землі? І коли  усві-
домлюєш те, що буде з ними, 
то будеш благати Господа ще 
трохи забаритися, щоби біль-
ше людей спаслося. Апостол 
Павло теж казав, що йому було 
б за краще піти до Господа, але 
усвідомлення, що його життя в 
тілі приносить плід справі про-
повіді, мотивувало його на ще 
більші звершення. І лише ради 
цього він хотів залишитися на 
землі. 

Ми не знаємо, коли прийде 
Христос, тому повинні спішити 
привести якомога більше лю-
дей до Бога. Але для цього в 
нашому серці має бути щось, 
що було в серці Мойсея, який 
казав Богові: «Якщо Ти знищиш 
цей народ, то й моє ім’я викрес-
ли з книги життя», або ж було в 
апостола Павла, який писав: 
«Я готовий бути відлученим від 
Христа за народ, який близький 
мені за тілом». Цих людей пе-
реповнювала любов до інших, 
і вони бути готові пожертвува-
ти собою ради спасіння душ. 
Павло обмежував себе багато 
в чому, хоча й міг, як він писав, 

мати дружину й 
брати гроші за 
проповідь, але 
не робив цьо-
го, щоб спасти 
більше людей. У 
нашому житті є 
багато чого, від 
чого ми може-
мо відмовити-
ся, щоби Божа 
справа розви-
валася швидше.

Третя при-
чина, чому ми 
не проповідує-
мо Євангелію, в 
тому, що ми не 
розуміємо важ-
ливості нашої 
особистої участі в цьому про-
цесі. У праці спасіння людей 
залучено два співучасники — 
Євангелія і я. Павло писав, що 
хоче бути спільником Євангелії. 
І ми маємо прагнути цього. Дух 
Святий використовує Слово 
Боже, але Він використовує й 
тебе, щоб привести іншого до 
спасіння. Навіть ангел, який 
явився Корнилію, не сам зві-
стив йому Євангелію. Він ска-
зав: «Пошли до Петра — і він 
скаже тобі слово, яким ти спа-
сешся».

Ми іноді думаємо, що це 
якось станеться без нас, що ми 
не такі важливі в цьому процесі. 
Але це хибна думка. У справі 
проповіді Євангелії «я» — це 
співучасник, і без мене сама 
вона проповідуватися не буде. 
Бог використовує мої уста. Я 
важливий у цьому процесі. І 
коли ми не розуміємо важли-
вості нашої особистої участі в 
цьому, то не зможемо виконати 
Божого призначення у своєму 
житті.

«А що впало між терен, це ті, 
хто слухає слово, але, ходячи, 
бувають придушені клопота-
ми, та багатством, та життьо-
вими розкошами, і плоду вони 
не дають» (Лк.8:14). Коли ми 
перебуваємо в такому стані, то 
виявляємося неспроможними 
зрозуміти волю Божу.

Часто ми приходимо до 
Бога й просимо: «Відкрий нам 
Свою волю! Я готовий щось 
робити для Тебе, але не знаю 
що». Я переконаний, що Бог 
відповідає на такі молитви, сію-
чи Своє слово в ґрунт нашого 
серця. Але є щось, що переш-
коджає цьому слову проро-
сти в нашому серці. Це омана 
багатства, життєві клопоти чи 
мрія про розкоші. Це не гріхи, 
але якщо ми на цьому концен-
труємося, то не проросте Боже 
Слово в такому ґрунті. Бог буде 
відповідати тобі, сіятиме у твоє 
серце своє зерно, але ти пере-
крутиш його на свій лад і не ви-
конаєш так, як хоче Бог, а отже  
— і не принесеш плоду. Щось 
подібне було в житті Валаама, 
який чув Бога, але був не здат-
ний виконати те, що каже Бог, 
бо перед його очима була мрія 
про обіцяне йому Балаком.

І це величезна проблема 

останнього часу. Коли Ісус 
звіщав про останні часи, то 
застерігав учнів: «Уважайте 
ж на себе, щоб ваші серця не 
обтяжувалися ненажерством 
та п’янством, і життєвими кло-
потами, і щоб день той на вас 
не прийшов несподівано…» 
(Лк.21:34). Виклик останнього 
часу — це не якийсь гріх, коли 
вистояти означає — не гріши-
ти. Вистояти в останній час 
— це зберегти своє серце від 
життєвих турбот. Бо, обтяже-
ний ними, ти не зможеш зро-
зуміти й виконати волю Божу.

Неправильне розуміння 
свого покликання призведе до 
того, що ми будемо бездіяль-
ними. Часто ми робимо те, 
що звикли робити, у чому нам 
комфортно. Але апостол Пав-
ло каже: «По віку ви вже повин-
ні бути вчителями», а не про-
сто робити те, до чого звик і 
що в тебе виходить. Просто на 
зібрання приїжджати — у мене 
виходить, а от проповідувати 
іншим про Бога — ні, ну то й не 
треба. Ми чекаємо, що хтось 
ще буде готувати нас, тоді як 
від нас уже хтось чекає, що ми 
його нагодуємо. 

Ми повинні вийти із зони 
комфорту й жити не так, як ми 
хочемо, а так, як повинні. Са-
мим нам важко, а ще є безліч 
того, що перешкоджає нам 
пізнати, до чого ми покликані, 
і виконати те. Але з нами Хри-
стос — Він нам допоможе по-
долати все, якщо ми захочемо, 
і прийти до Нього. Якщо ми все 
розкажемо Йому, що в нашому 
серці, і будемо готові почути, 
що Він чекає від нас, — то Він 
нас вестиме. Йому не байдужа 
наша доля. Він дає нам чудові 
можливості, посилає до нас 
різних людей, щоб ті спряму-
вали нас, Він торкається нас 
Святим Духом — усе робить 
для того, щоб ми стали плідни-
ми й прославили нашого Не-
бесного Отця. Він тримає нас 
тут, на цій землі, бо знає, яка 
важлива наша роль у спасін-
ні людей, які живуть поруч із 
нами. І в цьому ми будемо ба-
чити Божу красу, Божу славу й 
Божі чудеса. 

Василь МИГАС, 
Італія

ПРАГНІТЬ ДО МЕТИ

ВАЖЛИВИЙ
КОЖЕН

ЗРОЗУМІЙТЕ ВОЛЮ БОЖУ

ЗНАЙДІТЬ ПОКЛИКАННЯ

Свідчення про мою працю, 
коли я їх пишу, є підбадьорен-
ням і для мого серця. Воно та-
кож радіє з того, як діє Бог у 
серцях багатьох людей під час 
благовістя. Вони підходять взя-
ти християнську газету чи бу-
клет, щось запитати, чи просто 
послухати Євангеліє. І це Єван-
геліє змінює їхні серця, веде 
до покаяння, до сповіді, до мо-
литви і, маю надію, до церкви.

Ось один із випадків, який 
стався у м. Стрий. Під час бла-
говістя я впізнав одного стар-
шого віку чоловіка, якому рані-
ше проповідував і подарував 
брошуру «Ісус Христос — твій 
Спаситель». Я запитав що він з 
нею зробив. Чоловік відповів, 
що прочитав і звернувся до 

Спасителя, як там написано. 
Після молитви відчув легкість 
на душі. Він щиро дякував за 
почуте Слово. Я спостерігаю, 
як Господь поступово, крок за 
кроком, працює над серцями 
людей і веде їх до спасіння.

У м. Тлумач роздав немалу 
кількість газет «Вірую». Благові-
стив людям різного віку. Вони 
слухали Боже Слово і дякували. 
Брали з собою брошури, де на-
писано, як отримати спасіння, і 
молитва покаяння. Одна дитина 
віком десь 13 років слухала все, 
що я розказував — усю історію, 
від того, як Христос народився і 
до Його жертви. А потім ми ра-
зом помолилися.

У м. Калуш на вулиці коло 
мене на лавочку сіла відпочити 

літня жінка. Вона пожалілася, 
що болить серце і часто бува-
ють приступи. Я заговорив з 
нею про вічність. Жінка уважно 
вислухала, і коли запропонував 
їй звернутися до Ісуса Христа, 
як до свого особистого Спаси-
теля, то вона погодилася. Ми 
разом молилися. В кінці вона 
сказала, що серце перестало 
боліти, і дякувала за розмову. 

Я вірю, що всі ці зустрічі не 
були випадковістю. Прошу під-
тримувати мене у молитвах, 
щоб Бог давав Слово для людей 
і відкривав їхні серця до Благої 
Звістки про спасіння через Ісу-
са Христа.

Ярослав ГУР’ЄВ, 
Львівська область, 

уривок з листа

З МІСІОНЕРСЬКИХ ЛИСТІВ
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Коли ми у 2001 році прий-
шли в село Княгинин, то там 
не було церкви, було тільки 
декілька віруючих людей. Ми 
з дружиною дуже хотіли пра-
цювати для Бога, але не знали, 
що і як робити. Ми молилися 
й просили в Бога бачення, з 
чого починати, тому що коли 
ми прийшли в це село, то бук-
вально другого дня до нас 
прийшли деякі його жителі 
й попросили покинути їхнє 
село. Та Бог відповів на наші 
молитви так, що нам стали 
приходити різні думки, як слу-
жити цим людям. Я не знав до 
кінця, що це стовідсотково від 
Бога, але на серці було добре 
бажання — і я втілював його в 
життя. 

Багато років вся наша пра-
ця в селі полягала в тому, що 
ми робили добрі справи, при-
бирали село від сміття, розчи-
щали від чагарників. На місці 
стихійних сміттєзвалищ побу-
дували фонтан, клумбу-кошик 
із фонтаном, дитячий майдан-
чик у центрі села, лавку при-
мирення, встановили скри-
жалі з Десятьма заповідями, 
постелили тротуарну плитку. 
Потім ми зробили ремонт у 
дитсадку, у клубі, на поштово-
му відділенні, у медпункті. На 

місці старої ферми обладнали 
стадіон, встановили лавочки 
по селі, гойдалки для дітей.

Один цікавий метод праці 
ми використали щодо підліт-
ків. У селі була група хлоп-
ців із не зовсім хорошою по-
ведінкою. Ми знали, що вони 
цікавляться футболом, тому 
запросили їх у дім молитви, 
зробили для них обід, подару-
вали Біблії, футбольну форму 
й м’яч. І вже під час цього обіду 
один хлопець попросив слова. 
Він зі сльозами на очах сказав, 
що ніхто в цьому селі ніколи не 
звертав на них уваги, а наша 
увага їх дуже зворушила. Один 
із цих хлопців вже покаявся й 
прийняв водне хрещення. А 
тепер ще один із цих юнаків 
наближається до Бога. 

Два роки тому ми купили 
колишню колгоспну конто-
ру, за п’ять місяців зробили 
її реконструкцію — і відкри-
ли дім молитви. У цьому домі 
молитви Бог уже оздоровив 
п’ятьох дітей і одну жінку. Це 
були явні оздоровлення. Люди 
навертаються до Бога, і на 
тепер у нас 22 члени церкви. 
І ще одна сім’я готується до 
хрещення. У неділю служіння 
відвідує 30-50 людей, а у всьо-
му селі — 580 жителів. 

У моєму 
служінні був 
критичний мо-
мент, коли я мав 
намір усе зали-
шити. Ми тру-
дилися в цьо-
му селі десять 
років, просто 
п р и б и р а ю ч и 
сміття, наво-
дячи порядок 
і роблячи інші 
добрі справи. 
Але результату, 
який ми хотіли 
бачити, не було 
— люди не на-
верталися до 
Бога. Найважче 
було, коли мені 
старші брати 
сказали: «За-
лишай це село. 
Результату не-
має, одні витрати». Це було мені 
дуже важко зробити, бо багато 
сил і душі я вкладав у працю.

І от коли в черговий раз я 
прибирав сміття, то став Бо-
гові виливати свій біль: «Боже, 
нема від мене тут користі жод-
ної. Напевно, я не на своєму 
місці й роблю не те. Напев-
но, усе ж треба послухатися 
братів — лишити це село й 

починати працю в якомусь ін-
шому місці». Коли тільки ця 
думка зазвучала в моєму ро-
зумі, я буквально почув, як 
хтось сказав мені: «Не бійся — 
роби! І невдовзі побачиш, що 
Я зроблю». Я навіть озирнувся 
навколо — настільки реаль-
ним був цей голос. Після того 
в моєму серці поселився ней-
мовірний мир. 

У ту мить я вирішив, що не 
залишу це село, а буду роби-
ти те, що й робив. І через два 
тижні навернулася одна сім’я, 
через два місяці — ще одна. І 
так стали люди приходити на 
служіння.

Віктор МАРТИНОВИЧ, 
с. Княгинин, 

Хмельницька обл.

СЛУЖІННЯ БОГОВІ — ПРИБИРАТИ СЕЛО
МІСІОНЕРСЬКІ БУДНІ

ПРИЙМАЙМО ОДИН ОДНОГО

«Приймайте тому один од-
ного, як і Христос прийняв нас 
до Божої слави» (Рим.15:7).

Часто доводилося чути від 
людей фрази на зразок: «Я його 
люблю, не бажаю йому зла, 
але не хочу з ним мати нічо-
го спільного». Цікаво, що то за 
така любов, яка не приймає, яка 
цурається? Хіба можна в Біблії 
знайти приклад любові, яка не 
хоче нічого мати спільного зі 
своїм об’єктом? Любов шукає 
присутності, спільності, єдності, 
а не відторгнення й відчуження. 
Приклад тому дає Сам Господь 
Ісус. Він полюбив людей, до 
того ж своїх (тих, які знали Бога, 
але відступили від Нього, людей 
грішних, жорстоких) — і прий-
няв їх. А прийнявши — прий-
шов у світ, тобто забажав мати 
з людьми спільність. Але от па-
радокс: люди не прийняли Того, 
Хто їх любить, Хто їх створив і 
все навколо них, «відцурались 
Його» — і залишилися ні з чим. 
Понад це — багато втратили, а 
правильніше — втратили все. Ті 
ж, «що Його прийняли, їм вла-
ду дало дітьми Божими стати» 
(Ів.9:12). Можна тільки уявити, 
якими благословеннями су-
проводжується прийняття Ісу-

са Христа, Який Сам прийняв 
нас: це синівство разом із всіма 
скарбами нашого Батька. 

Так само й в стосунках із 
людьми: коли ми любимо, то 
приймаємо — і отримуємо бла-
гословення спільності. Коли ж 
не приймаємо — то залишає-
мося ні з чим, понад це — на-
ражаємо себе й своїх на страж-
дання. Почнемо із сім’ї: чоловік 
і дружина — одне тіло, апріорі 
— вони люблять один одного, 
вони мають любити один одно-
го, якщо є сім’єю.  Але що буває: 
вона вийшла за нього заміж ніби 
по любові, але їй не подобаєть-
ся щось в його характері — і по-
чинає його перевиховувати, їй 
не подобається його заробіток 
— і вона йому дорікає, їй не по-
добається, як він вдягається і 
навіть як пахне — і тому до ньо-
го не горнеться. Це означає, що 
вона його не прийняла як осо-
бистість, а значить — не прий-
няла як свого чоловіка. І який 
наслідок — себе мучить і свого 
чоловіка, а біля них мучаться й 
діти — і потім можуть бути про-
блеми з їхньою психікою. Яке б 
в ту сім’ю прийшло щастя ра-
зом із прийняттям! 

Це саме можна сказати про 
чоловіка, який починає порів-
нювати свою дружину зі своєю 
мамою чи дружинами своїх 
друзів і бачить, що вона не така, 
як вони. І пригнічує її докора-
ми: то не так готує, то не така 
охайна, то ще в чомусь не така, 
таким чином перетворюючи її і 
своє життя в тортури. І тут прий-
няття їх ощасливило б.

Буває так само і стосовно 

батьків і дітей. Діти порівню-
ють своїх батьків із іншими — і 
бачать, що батьківська хата 
не така й гарна, що їм не купу-
ють того, що іншим дітям і не 
возять туди, куди возять інших. 
І ще багато що в їхніх батьках 
їм здається не таким. Й замість 
вдячності за те, що мають, по-
чинають нарікати на батьків чи 
ховають у своєму серці невдо-
волення ними. У результаті не 
мають з батьками потрібної від-
критості, спілкування, а разом 
із цим і пошани — і втрачають 
безліч Божих благословень. Так 
само батьки можуть у чомусь не 
приймати своїх дітей, порівню-
вати один із одним, і цим самим 
дратувати їх і відштовхувати від 
себе. А треба всього-на-всього 
прийняти. 

У церкві також спостерігає-
мо неприйняття один одного. 
Члени церкви можуть не сприй-
мати пресвітера або когось із 
проповідників, а разом із цим 
і не приймати їх як служителів і 
як особистостей. Усе це може 
супроводжуватися взаємними 
докорами, відкритим виявлен-
ням невдоволення, що створює 
важку атмосферу на зібран-
нях. А Господь сказав: «Любіть 
один одного! Як Я вас полюбив, 
так любіть один одного й ви!» 
(Iв.13:34). І апостоли вторять 
Йому. Зокрема апостол Петро 
пише: «Послухом правді очисть-
те душі свої через Духа на не-
лицемірну братерську любов, і 
ревно від щирого серця любіть 
один одного» (1Петр.1:22). А за 
ним апостол Іван: «Улюблені, 
любім один одного, бо від Бога 

любов, і кожен, хто любить, ро-
дився від Бога та відає Бога!» 
(1Iв.4:7). Апостол Павло також 
закликає: «Любіть один одного 
братньою любов’ю; виперед-
жайте один одного пошаною!» 
(Рим.12:10). А якщо вже люби-
те, то «приймайте … один од-
ного, як і Христос прийняв нас 
до Божої слави» (Рим.15:7). 
Хто читає послання апостола 
Павла, то, мабуть, звернув ува-
гу, що він дякує Богові за своїх 
братів: «Я завжди дякую моєму 
Богові за вас, через Божу бла-
годать, що була вам дана в Хри-
сті Ісусі» (1Кор.1:4), «Я завсіди 
дякую Богові моєму, коли тебе 
(Филимона — авт.) згадую в 
молитвах своїх» (Флм.1:4). Що 
це означає? Апостол Павло лю-
бить своїх братів і сестер, прий-
няв їх — і тому за всіх них дякує 
Господові. Наслідок прийняття 
когось — це вдячність за них 
перед Господом. І це благосло-
вення.

Але ви скажете: «Як це прак-
тично — когось прийняти? Що 
треба зробити, щоб прийняття 
стало реальністю?»

Усе починається із усвідом-
лення простих істин.

Перша: моя дружина (мій чо-
ловік), брат, сестра чи будь-хто 
інший — таке ж Боже створіння, 
як і я, і кожного з них полюбив 
Христос і прийняв, як і мене, а 
також помер за гріхи їхні, як і за 
мої. Тобто наша цінність перед 
Богом однакова — і немає при-
чин для завищення чи занижен-
ня самооцінки або оцінки інших. 

Друга: моя дружина (мій чо-
ловік), брат, сестра чи будь-хто 

інший — особистості зі своїми 
потребами, а не інструмент для 
задоволення моїх бажань. А це 
значить, що я відмовляюся від 
будь-яких претензій до людей, 
якщо це стосується їхнього ха-
рактеру, зовнішності чи мож-
ливостей. А то буває так: вона 
вийшла заміж за когось не тому, 
що він до серця їй як людина, а 
тому, що він забезпечить її тим 
та іншим, ось буде таким і так 
поводитиметься, а не інакше. 
Переважно вимріяне не збу-
вається — і починаються кон-
флікти.

Третя: мені ніхто нічого не 
винен. Моя турбота — щоб я не 
був винен ні перед ким. Як і на-
писано: «Не будьте винні нікому 
нічого, крім того, щоб любити 
один одного» (Рим.13:8). 

Четверте: я маю пев-
ні обов’язки перед ближніми 
(дружиною (чоловіком), дітьми, 
батьками, братами та сестра-
ми, друзями), визначені мені 
Словом Божим, і їх повинен 
виконувати. А якщо не викону-
вав (не виконувала), то треба 
визнати свою вину, попросити 
пробаченням перед тими, кому 
завинив (завинила), і працю-
вати над собою, щоб ми могли 
свої повинності виконувати.

Отож, якщо ці пункти усві-
домлені, то прийняти іншу лю-
дину не буде важко, а також 
ми зможемо допомогти іншим 
прийняти нас. 

Тож любімо один одного й 
приймаймо, бо нас полюбив і 
прийняв Господь!

Василь МАРТИНЮК
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СВІДЧЕННЯ

БОГ ДАЄ ПОКАЯННЯ ДЛЯ САШІ...
Я народився в Луцьку, вва-

жаю, що в християнській сім’ї, 
хоча мій тато невіруючий. 
Нас, чотирьох дітей, мама 
з дитинства виховувала як 
віруючих: водила на зібрання, 
читала нам Біблію, вчила мо-
литися й співати християнські 
пісні, ми відвідували заняття 
недільної школи. Коли я був 
дитиною, то любив слухати 
про Бога, співати, мені подо-
балося бути в церкві. Я уявляв 
себе віруючим, навіть розпла-
нував собі, як буду каятися: в 
неділю на ранковому зібранні 
в нашій церкві мій улюблений 
проповідник закликатиме до 
покаяння, Бог мене торкнеть-
ся — і я вийду вперед між ря-
дами. 

Згодом мене запросили 
співати в хорі, і я погодився. 
Спочатку знаходив час для 
цього. Проте з дитинства в 
мене було захоплення — дзю-
до. Мені це дуже подобалося, 
як і моєму невіруючому татові. 
Він мене заохочував до цього, 
і я віддавав дуже багато часу 
тренуванням. І от настав мо-
мент вибору… 

У мене була ще одна мета 
— стати майстром спорту та 
отримати чорний пояс із дзю-
до. Я багато часу віддавав 
спорту — їздив на змагання, 
на збори. Зазвичай змаган-
ня були в неділю, тому мені 
доводилося робити вибір — 
зібрання й спів у хорі чи за-
няття спортом. Спочатку я 
обирав хор, бо знав, що це 
служіння, але поступово мрія 
досягнути того тлінного він-
ця перемогла всі інші мої ба-
жання. Я один раз пропустив 
зібрання,  потім ще раз і ще... 
І зрештою навіть не помітив, 
коли в мене стало більше не-
віруючих друзів, ніж віруючих. 
Я став непомітно для самого 
себе коїти різні гріховні вчин-
ки — і дуже швидко моє життя 
відійшло від Бога.

Але й далі відвідував 
зібрання, співав у хорі, коли 
виходило, й думав, що про 
мене ніхто нічого не знає. То-
бто я жив подвійним життям і 
дедалі більше поринав у гріх. 

Якось недільного вечора, 

коли співав наш молодіжний 
хор, один брат став пропові-
дувати про мене — про те, як я 
живу, як недобре жити подвій-
ним життям. Він наводив різні 
приклади і закликав до пока-
яння. Я слухав ці слова й му-
чився у своєму серці. Розумів, 
що живу неправильно, що мені 
потрібне покаяння. Але дум-
ки: «А як ти вийдеш? Що про 
тебе подумають, коли ти бу-
деш зі сцени сходити? І зреш-
тою — це все зовсім не так, як 
планував: ти сидиш не там, не 
той проповідник проповідує…» 
Тож ці аргументи переважили 
— і я не вийшов того вечора до 
покаяння.

Минуло ще трохи часу — я 
залишив хор і майже перестав 
відвідувати зібрання. Я зовсім 
відійшов від Бога, охолов, 
зібрання стали скучними, пісні 
й молитви не торкалися мене. 
Коли й приходив у дім мо-
литви, то чекав кінця служіння. 

Побачивши, як я швидко 
змінився, мама дуже засмути-
лася, плакала й просила мене 
повернутися в церкву. Вона 
не раз казала мені, трохи на-
віть лякаючи: «Ти без Бога не 
зможеш, бо ти знаєш Його з 
дитинства, і Він буде з тобою 
судитися. Він обов’язково 
приведе тебе до Себе, навіть 
через хворобу чи аварію». Але 
зі мною нічого не траплялося: 
ні аварії, ні хвороб. Усе мені 
вдавалося. Я став майстром 
спорту, як і мріяв. Добре закін-
чив школу, на відмінно універ-
ситет. Отримав хорошу роботу, 
мав машину, гроші, їздив від-
почивати. У мене було багато 
друзів, кожен день був розпла-
нований і насичений зустріча-
ми та спілкуванням. Я тішився, 
що такий молодий і успішний, 
і малював собі безліч райдуж-
них планів, у яких не було Бога.

А мама молилася й на-
ставляла мене. Я приходив на 
зібрання, коли вона дуже про-
сила, але, не соромлячись, 
схилявся на лавку попереду 
— і засинав. Прокидався лише 
тоді, коли вставали для мо-
литви. 

Якось я їхав автомобілем і 
думав: «От мені всього 24 роки, 

а я вже все маю. Сам заробив 
собі на машину. Я успішний у 
спорті, друзів у мене багато…» 
І коли я тільки про це подумав, 
мені одразу стало погано. Я не 
можу описати словами, що зі 
мною відбулося, але це точно 
було не фізичне нездужання. 
Раптом зник інтерес до всього, 
що робив раніше. Я думав: «Ну 
нічого, прокинуся завтра — і 
знову все буде, як завжди. У 
мене просто пропав настрій». 
Але наступного дня почувався 
так само. І так день за днем.

Я втратив будь-який інте-
рес до життя. Воно стало для 
мене, як темна ніч. Мене ніщо 
не цікавило: ні моя робота, ні 
мої друзі. Я не розумів, що зі 
мною трапилося. Став органі-
зовувати вечірки, на які за-
прошував друзів. За багатьох 
платив зі своєї кишені, щоб їх 
зібралося більше. Я думав, що 
коли влаштовуватиму такі свя-
та, то мені стане так, як було 
раніше. Але нічого не змінюва-
лося.

Через деякий час я відчув, 
що не хочу нікого бачити, що 
злий на всіх і все. Я не міг нор-
мально спілкуватися з батька-
ми й рідними. А одного разу, 

коли я їхав автомобілем зі 
своїм другом, він сказав мені: 
«Ти знаєш, коли ми тільки по-
знайомилися, ти не був таким, 
як ми. Ти не говорив таких 
поганих слів, як ми, не робив 
таких справ, як ми. А тепер ти 
гірший за нас». Тоді його сло-
ва мене дуже образили, але 
тепер я розумію, що він був 
правий.

Зрештою мій стан погір-
шився настільки, що мені не 
хотілося вранці прокидатися, 
бо не знав, як починати день. 
Я нічого не хотів. І тоді сатана 
став посилати мені такі думки: 
«А який сенс тобі жити? Хай 
закінчиться це життя». Декіль-
ка разів було, що я розганявся 
на своєму авто, щоб в’їхати в 
стовп чи стіну, але Бог не до-
пустив цього. 

Минуло ще трохи часу. 
Якось я прийшов додому, і 
мені було так погано на душі, 
що словами цього не пере-
дати. Не знаю навіть, як опи-
сати цей стан. Я вирішив по-
молитися. До цього я десь 
чотири-п’ять років не молив-
ся, не схиляв колін перед Бо-
гом. Але цього разу, схиливши 
коліна, я зрозумів, що не маю 
що сказати Богові. П’ять хви-
лин тому я грішив, робив зло, 
а тут треба з Богом говорити, 
про якусь допомогу в Нього 
просити. Ну що я можу Йому 
сказати?! Я вирішив просто 
проказати молитву «Отче наш» 
і лягти спати. Але коли я став 
згадувати молитву, яку добре 
знав з дитинства, то її слова 
переплуталися в моїй голові, 
її фрази не зліплювалися в 
одне. Виявилося, що я забув 
«Отче наш». Розгорнув Біблію 
там, де записана ця молитва, 
хотів її прочитати, але навіть 
прочитати не міг. Здавалося, 
ніби все повітря вийшло з ле-
гень. Я ще кілька хвилин по-
стояв на колінах, а потім ска-
зав: «Господи, помилуй мене» 
і ліг спати.

Минув ще певний час, який 
я провів у темряві. І одного 
разу моя мама вкотре стала 
благати мене, щоб я пішов на 
зібрання. Я прийшов, сів на 

звичне місце, як зазвичай, за-
снув, але чомусь на останній 
проповіді раптом прокинувся й 
став слухати. Той проповідник 
не просто щось проповідував, 
а читав мої думки — буквально 
все, про що я думав, озвучу-
вав із кафедри. А потім сказав: 
«Якщо ти в такому стані, то Бог 
тобі може допомогти, може 
вивести тебе з нього. Він може 
дарувати тобі спасіння».

Я тоді сказав Богові: «Боже, 
я не знаю, як я можу покаяти-
ся, бо кожен день грішу й не 
можу навіть уявити, як жити, 
не грішачи». Сказав ці слова 
подумки, а проповідник — вго-
лос: «Ти зараз думаєш, як бу-
деш жити без гріха…» Я поду-
мав, як будуватиму стосунки з 
невіруючими друзями далі. А 
проповідник продовжив: «Ти 
думаєш, як складатимуться 
твої стосунки з друзями…» 
Я зрозумів, що це Бог звер-
тається до мене, бо людина 
не може знати моїх думок. Але 
коли цей служитель зробив 
заклик до покаяння, я відчув, 
що ніби задубів і не можу зро-
бити ні кроку. Уся церква вже 
стала на коліна — і почалася 
молитва. Я теж опустився на 
коліна, серце стукотіло до 200 
ударів. Той проповідник через 
декілька хвилин каже: «Я не 
знаю чому, але Бог мені ве-
лить назвати ім’я «Саша». Він 
сьогодні для якогось Саші дає 
покаяння». 

Стоячи на колінах у церкві, 
де 2000 членів, я чітко усвідом-
лював, що тут не я один Саша, 
що є інші люди з таким іменем. 
Але в ту мить відчув, що це Бог 
говорить саме до мене. І якщо 
я сьогодні не покаюся, то вже 
не покаюся ніколи. Я розумів, 
що ще не кінець світу, що ще 
будуть зібрання, але мій шанс 
покаятися — лише сьогодні. 
І Бог дав мені сили вийти на-
перед. Бог пробачив мені мої 
гріхи, дав мені радість, яку я 
втратив і якої раніше ніколи й 
не мав. За мить я став вільним 
від усякого гріха.

Олександр КОСЬКІН, 
м. Луцьк

«Всі з кафедр авторитет-
но говорять, що Бог милую-
чий. Я радісно приймаю, а 
потім чую викриття від Бога 
через пророка, Біблію. Об-
раз строгого судді наді 
мною».

Відповідає Людмила 
БЕНДУС:

— З кафедри і повинна ав-
торитетно звучати істина. Але 
недостатньо отримувати знан-
ня про Бога лише з кафедри. 
Біблія має стати щоденним 
хлібом для життя кожного хри-
стиянина. Тоді в нашому серці 
утверджуються Божі істини, і 
навіть у моменти найсильніших 
життєвих штормів ми не похит-
немося у своїй довірі Богові 
(див. Мт.7:25-25).

Ісус сказав: «Як у слові 
Моїм позостанетеся, тоді 
справді Моїми учнями будете, 
і пізнаєте правду, а правда вас 
вільними зробить» (Ів.8:31-32). 
У тому числі вільними від вини, 
страху й сорому.

Та коли, читаючи Слово, ми 
відчуваємо вину або сором, із 
цим обов’язково потрібно роз-
биратися. Якщо вам є в чому 
каятися й від чого звільнятися, 
– зробіть це негайно.

Якщо ж із цим все гаразд – 
прийміть рішення вірити Слову 
Бога й читайте його як лист, 
адресований особисто вам. 
Наприклад: «Так Бог полюбив 
мене, що віддав Свого Сина 
Однородженого…»

Бог полюбив вас. І ніде у 
Слові ви не прочитаєте, що Він 
вас розлюбив.

Тому, коли ви бачите в Біблії 
Бога як Суддю, обов’язково 
дивіться в контекст. Читає-
мо, що Бог – вдовицям Суддя 
(Пс.68:5). Але це зовсім не оз-
начає, що Він їх покарає. Це 
лише нагадує про Його спра-
ведливість. І для Божих дітей 
це виступає гарантією того, що 
колись вони отримають спра-
ведливу винагороду за своє 
життя й служіння.

  ЗАПИТАННЯ
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— Світланко, вставай! — 
сказала мама, відчинивши 
двері до дитячої кімнати.

Будильник на тумбочці біля 
ліжка болісно скривився: «Зно-
ву скаже: «Зараз».

Так і сталося. Світланка, не 
розплющуючи очей, солодко 
потягнулася й сонно сказала:

— Зара…
Будильник сердито крякнув.
Минуло 10 хвилин. Мама 

знову з кухні погукала:
— Час вставати, лежебоко!
— Ще хвилиночку! — повер-

таючись на другий бік, відповіла 
Світланка.

— Вставай, — стала гнівати-
ся мама. — Ніяких хвилиночок, 
ніяких секундочок — негайно 
вставай!

— Ну зараз, — невдоволено 
сказала Світланка. 

Тепер не витримав Будиль-
ник. Він став безперервно дзво-
нити, сердито підстрибуючи на 
місці. Світланчина рука вилізла 
з-під ковдри й стала нишпори-
ти по тумбочці в пошуках по-
рушника спокою. Будильник 
не злякався, він дзеленчав і 
дзеленчав, трохи відстрибую-
чи. Це був бій, справжній бій. 
Невідомо, як довго він тривав 
би, якби раптом не відчинили-
ся двері й до дитячої не влетіла 
роздратована мама. Вона рі-
шуче підійшла до ліжка й ляс-
нула доньку по тому місцю, яке 
піднімалося.

З-під ковдри почулося: 
«Ой!» Потім ковдра заворуши-
лася. Спершу висунулася одна 
нога, потім — друга, за нею 
з’явилася розпатлана голова. 
Світланка сіла на ліжку, але очі 
так і не розплющила.

Будильник знову обуре-
но задзвонив. Світланка ліни-
во підняла руку й хотіла було 
завдати йому нищівного уда-
ру, але руку перехопила мама. 
Вона повернула дочку об-
личчям до дверей і підштовх-
нула до виходу. Дівчинка йшла, 
мов сновида, не розплющуючи 
очей. Коли ж нарешті опини-
лася біля вмивальника, мама 
плюснула їй в обличчя прохо-
лодною водою. Сонні очі прим-
ружилися, закліпали і тільки 
тоді остаточно розплющилися.

— Через десять хвилин че-
каю тебе до сніданку, — серди-
то промовила мама.

— Зараз, — відповіла Світ-
ланка й стала ліниво вмивати-
ся. Потім вона абияк почистила 
зуби, сяк-так одяглася, забув-
ши застелити ліжко; взула капці 
й почовгала на кухню снідати...

— Помий за собою посуд.
— Зараз, — сказала Світ-

ланка, і, ніскілечки не турбую-
чись про посуд, після їжі побре-
ла в кімнату.

Вона буквально впала на 
диван, але мамин голос відразу 
ж змусив її підвестися.

— Світлано!!! Ти не помила 
посуду!

— За-араз, — дівчинка не-
охоче попленталась на кухню. 
Там вона довго з ненавистю 
дивилася на посуд, але все ж 
вимила його, оскільки мама 
спересердя ляснула Світланку 
рушником.

— А ще прибери постіль, 
підмети й помий у себе підлогу, 
— ніяк не відступала мама.

— Зараз, — роздратовано 
сказала Світланка і… сіла на 
ліжко. Так вона сиділа досить 

довго. Мама встигла 
прибрати кухню, схо-
дити в крамницю за 
продуктами, а дочка 
нерухомо сиділа на 
ліжку, втупившись 
поглядом в одну точ-
ку.

Коли грюкнули 
вхідні двері, знову по-
чувся мамин голос:

— Ти вже прибрала?
— Ще хвилинку — і закінчу, 

— враз отямившись, сказала 
Світланка. 

Будильник зовсім розлю-
тився. «Ця нечупара, вияв-
ляється, ще й брехуха. Ну, все, 
оголошується війна!» — і він дав 
сигнал настінному та ручним 
годинникам, а також старовин-
ному із зозулею.

— Я невдовзі повернуся, — 
сказала мама. — Сподіваюся, 
до мого приходу буде повний 
порядок.

— Зараз усе зроблю, — на-
вздогін гукнула Світланка і… 
знову сіла, але тепер уже за 
комп’ютер.

Відразу ж почулося: «Дінь-
дон! Тр-р-р-р! Ку-ку, ку-ку!» Ле-
дащиця схопилася, годинники 
замовкли. Коли вона вирішила 
ще раз сісти — годинники зно-
ву зашуміли.

— А-а-а, це мама поставила 
сигналізацію, щоб я працюва-
ла, — вирішила Світланка. — 
Гаразд, приберу, а потім знову 
сяду грати.

Вона сяк-так прибрала кім-
нату, запихаючи речі в шафу, 
абияк накинула покривало на 
ліжко, абияк змела пил і сміття 
під ліжко. Але підлогу помити не 
встигла до приходу мами.

— Ну, прибрала? — зазир-
нула вона до кімнати.

Помітивши недбальство, не 
лаяла дочку — не хотілося псу-
вати настрій.

— Я купила картоплю, ході-
мо в кухню, почистимо її разом.

— Зараз… — тільки й встиг-
ла вимовити Світланка, як всі 
годинники в будинку зашуміли. 
— Іду, — відразу сказала вона 

й справді зробила крок до две-
рей. В останню мить дівчинка 
передумала й повернула назад. 
Годинники, що замовкли при 
слові «йду», знову зашуміли...

* * *
— Наші годинники сьогод-

ні дивно працюють, — сказала 
мама татові.

— Я помітив це. Але вони 
справні. Це якось пов’язано з 
тобою, чи не так? — звернувся 
він до Світланки. 

— Не знаю, — знизала пле-
чима. — Вони не дають мені 
спокійно робити свої справи.

— Які, наприклад? — запи-
тав тато.

— Ну… не давали мені спа-
ти, не давали пограти в комп’ю-
терну гру, та й просто сісти 
відпочити не давали, відразу 
дзвеніли, — ображено сказала 
дочка.

— М-м-м… Он воно що, — 
задумливо мовив тато. — Тут, 
виявляється, ціла війна у вас. 
Чим же ти їм так не догодила?

— Не знаю.
— А я здогадуюся, — ска-

зала мама. — Якщо я не по-
миляюся, у тебе 
є одне улюблене 
слово «зараз». А 
годинникам воно 
не подобається. 
Знаєш, чому?

Світланка за-
перечно похитала 
головою.

Мама продов-
жила:

— Твоє «за-
раз», «хвилиноч-
ку» не відповідає 
часу, який маєть-
ся на увазі, коли 
вимовляєш ці сло-
ва. Ось годинники 
й розгнівалися. Та 
й набридло бідо-
лашному Будиль-
нику надриватися 
щоранку й бачити, 
що на його дзві-
нок ти не звер-
таєш уваги.

— Виходить, 

наша дочка — ледарка, — ска-
зав тато. — А про ледарів до-
бре написано в Книзі Припові-
стей: «Іди до мурашки, лінюху, 
поглянь на дороги її — пому-
дрій: нема в неї володаря, ані 
урядника, ані правителя; вона 
заготовляє літом свій хліб, 
збирає в жнива свою їжу. Аж 
доки, лінюху, ти будеш виле-
жуватись, коли ти зі сну свого 
встанеш? Ще трохи поспати, 
подрімати ще трохи, руки тро-
хи зложити, щоб полежати, — і 
прийде, немов волоцюга, твоя 
незаможність, і злидні твої, як 
озброєний муж!..» У тебе ще є 
час виправитися, але його дуже 
мало. Ось що годинники хотіли 
тобі сьогодні сказати.

Будильник задоволено 
дзенькнув; настінний годинник 
сказав: «Бум»; старовинний: 
«Ку-ку».

Тепер тільки від Світланки 
залежало: будуть годинники 
знову воювати з нею чи стануть 
помічниками у справах.

Алла Алексєєва

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

БИТВА З ГОДИННИКАМИ

Розшифруй

Знайди й викресли зайві літери, щоб прочитати захова-
ний у клітинках текст із Біблії.

ЗАВДАННЯ

15,19,16,11     23,11     22,20,21,19,17,19,9,18,11,14     

10,21,19,2,11,23,11     6,19,2,21,19,     18,7     4,19,3,19,21,11:     

«20,21,11,26,19,6,31     12,18,29,11,17     21,1,10,19,17,  —   

10,1,3,23,21,1     6,1,17».

Знаєш українську абетку? 
Тоді не зволікай — розшифруй уривок із Біблії й візьми 
його як пораду для свого життя.
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №10 жовтень 20218

З ПЕРЕЖИТОГО

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд, розміщений у №9 (вересень), 2021р.
По вертикалі:
1.Лепта. 3. Пилип. 5.Марта. 7.Адада. 10.Акила. 11.Нісан. 12.Наїн. 13.Тигр. 14.Тола. 

17.Наум. 19.Павук. 21.Полин. 23.Єліма. 24.Хмари. 25.Лікар. 26.Хорма.
По горизонталі:
1.Лідда. 2.Авана. 3.Падан. 4.Пішон. 6.Аварім. 7.Атарот. 8.Симон. 9.Естер. 14.Трава. 

15.Клеопа. 16.Ховрах. 18.Махла. 19.Попіл. 20.Комар. 21.Порох. 22.Німра.

1. Професія Луки. 2. Живе в царських палацах. 5. Місто, з якого Лідія — 
купчиха кармазином. 6. Виходить із серця людини (за Євангелією від Матвія). 
8. Сини громові. 9. «Де … і сварки, тим безлад» (Як.3). 13. Цар Хамоту, батько 
Йорама. 14. П’ятий син Якова. 17. Її не видно у своєму оці. 18. Гора, на якій 
знайшли мертвого Саула. 20. Місто, в якому жив Закхей. 23. Чекання обіцяно-
го. 24. Третій місяць за єврейським календарем.

КРОСВОРД

3. Там Йосип знайшов своїх братів, що пасли овець. 4. Місто, з якого 
був Юда, який продав Ісуса. 7. Місто, в якому жила теща Петра. 10. Сузір’я 
(Йов.9). 11. Головний убір первосвященика. 12. Мати Діни. 15. Місто, в якому 
похоронили Сару. 16. Мати Переца і Зераха. 19. Малий острів у Середземно-
му морі. 21. «Хто сіє …, пожне бурю». 22. Яків пас … тестя. 25. У видінні Го-
сподь послав Павла з Троади в … 26. Гора, з якої Мойсей побачив обітовану 
землю. 27. Титул єгипетського царя.

Пам’ятаю один момент зі 
свого життя, коли було дуже 
важко матеріально.

Узагалі вважалося, що 
2000-ні роки для економіки й 
добробуту людей були доволі 
ситими й багатими. Можливо, 
їх порівнювали з 1990-ми, але 
так говорили. 

Коли я це чув, то оглядав-
ся в уяві й думав: якщо вони 
й були багатими, то це якось 
повз мене пройшло.

Пам’ятаю 2008 рік — поча-
ток світової фінансової кризи. 
З’явився такий жарт.

Син запитує батька:
— Тату, а криза нас тор-

кнеться?

Той каже:
— Синку, торкнеться криза 

олігархів, а нас із тобою вона 
розчавить!

Отож, 2008 рік, перший 
стрибок долара… І ось у той 
період хтось із кафедри каже:

— Брати й сестри, усе — 
криза прийшла! Усе — наїлися 
по ресторанах!

А я сиджу й думаю: які ре-
сторани? Хтось наївся, а я на-
віть не бачив… Тут у «МакДо-
нальдс» раз на рік ідеш, як на 
свято! У нас так сутужно-сутуж-
но було. Думаю собі: от бачиш, 
воно, виявляється, уже закінчи-
лося, а ти навіть не спробував…

Пам’ятаю, пастор каже:

— Пояси треба затягнути 
тепер!

Я дивлюся: а в мене пояс 
уже на останній поділці! Ще 
трохи затягнеш — і петля вий-
де. Куди вже затягувати?

— Усе, наїздилися по Туреч-
чинах, Єгиптах!

А ти про Єгипет знаєш тіль-
ки одне: що там Йосип жив і 
Мойсей. Я сидів і такий розби-
тий був — мало того, що нічого 
немає, а тут ще й всесвітня кри-
за! Ну, дякую Тобі, Господи!

Мені тоді ще й інший жарт 
розказали…

Померли американець, 
німець і українець — віруючі, 
і потрапили на небо. І от вони 
там зробили домашню групу й 
вирішили розповісти, хто як по-
мер. Виявилося, що всі помер-
ли через транспорт.

Американець каже:
— Я купив собі вертоліт, 

злітав, але не розрахував тягу 
— і розбився.

Німець каже:
— Я купив собі мерседес, 

виїхав на автобан, розігнався, 
не розрахував швидкість — і 
злетів із дороги…

Українець каже:

— А я вам не розкажу!
— Та ми знаємо, що всі ми 

померли через транспорт, ти-
то через який?

— Не скажу, бо соромно…
— Ну, скажи, ми не будемо 

сміятися!
— Не скажу!
Але вічність довга, вони 

його вмовили врешті. 
— Знаєте, хлопці, — зізна-

вся українець, — я теж помер 
через транспорт: взяв ланос у 
кредит — і помер із голоду!

Той, хто мені цей жарт роз-
казував, теж сміявся. А в мене 
тоді якраз був ланос, взятий у 
кредит… І мені було взагалі не 
смішно! 2008 рік — і ланос в 
кредит! А я ще й умудрився на 
ньому потрапити в аварію.

І, пам’ятаю, якось так сумно 
мені стало, так важко на душі… 
Якраз наближався мій день на-
родження. У той день я проки-
нувся, зайшов у кімнату, зачи-
нив двері, став на коліна. І так 
хотілося Богу, так би мовити, 
пред’явити претензії. Сказати: 

— Боже, Ти бачиш, Твій раб 
старається, як може! Ну, вреш-
ті-решт, ну, чого все ось так?

Але Бог не дав мені відповіді 

на ці всі питання. На жодне з 
питань, які стосувалися ма-
теріального стану — ні про 
кредит, ні про аварію... Про-
сто, коли я стояв на колінах, то 
відчув, ніби Він обійняв мене й 
сказав тільки одне речення: 

— Якби на планеті Земля 
більше не було людей, а тільки 
ти один, то Я заради тебе так 
само прийшов би у світ, пішов 
би на хрест за твої гріхи й за-
ради тебе одного воскрес би!

І я вам скажу: абсолютно 
нічого не змінилося — ні в об-
ставинах, ні в гаманці. Але я 
піднявся з колін іншою люди-
ною, розуміючи: якщо Він зі 
мною — усе інше не має жод-
ного значення.

Усе пройде, темні часи 
пройдуть, світанок настане, 
усе буде добре! Але! Усе буде 
добре не тому, що я себе в 
цьому переконую, що мені хо-
четься в це вірити, що я сам 
собі навіюю. Ні! Усе буде до-
бре, тому що Він — зі мною. І 
Він настільки сильно мене лю-
бить, що ніколи не залишить!

Микола САВЧУК

ЯК УПОРАТИСЯ 
З ТРИВОЖНИМИ ДУМКАМИ

Незважаючи на те, що не бачимо поки повної 
перемоги Христової, ми з радістю віддаємо 
себе й своє майбутнє в Його руки.

Чарльз СПЕРДЖЕН

ЦИТАТА
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