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

Наша праця в с. Лежниця 
продовжується. Стараємося 
робити все, що в наших силах. 

Особливу увагу приділяємо 
дітям. Щосуботи малеча спі-
шить до клубу «Крона». Назва-

ли саме так — з вірою, що за-
раз ми сіємо в землю маленьке 
зерно, але з нього виросте ве-
лике дерево, під кроною якого 
знайдуть відпочинок і затишок 
птахи. Діти полюбляють ці зу-
стрічі. Зазвичай приїжджаємо 
заздалегідь, то навіть за 40 
хвилин до початку вони вже че-
кають нас на вулиці. Виходимо 
і в першу чергу обіймаємо їх — 
за чотири місяці ми стали дуже 
близькі. 

Щосуботи о сьомій вечо-
ра ми збираємося на молит-
ву. Приходять 6-8 чоловік, які 
працюють у клубі, молимося за 
дітей, за їхніх батьків, за село, 

за недільне богослужіння — і 
бачимо результат. Спочатку ми 
думали, що кількість дітей з ча-
сом зменшиться, але навпаки 
— їх потроху стає більше.

Наталя (вчитель недільної 
школи) докладає багато зу-
силь, щоб біблійні уроки були 
цікавими, готує різну наочність, 
малюнки… Запрошуємо мо-
лодь з інших церков, щоб допо-
магали проводити рукоділля. 
На одному з занять виготов-
ляли мило — це був приємний 
подарунок для мам. 

Нещодавно запрацював 
ще й кулінарний гурток. Діти 
вчилися робити вареники — з 
вишнями, сиром, яблуками. 
Це було справжнє свято для 
них. Гурток проводить молодий 
брат, який працював шеф-ку-
харем у кафе в Польщі. Він ку-

пив за власні кошти фартушки, 
шапочки і нарукавники для всіх 
дітей. Діти з радістю вдягалися 
і були вражені, як гарно все для 
них приготували. Усього було 
18 дітей різного віку. 

Не обійшлося й без приго-
ди, але в цьому ми теж побачи-
ли Божу руку. Один хлопчик за-
був свій годинник, треба було 
повернути, але ми не знали, 
де він живе. Наталя ходила від 
хати до хати — і познайомилася 
з багатьма людьми, батьками 
дітей, які ходять на клуб. Вони 
дякували за працю й обміняли-
ся номерами телефонів. Тепер 
можемо з ними спілкуватися.

Це служіння приносить нам 
радість і велику надію, що діти і 
їхні батьки пізнають Бога.

Ігор СТЕЛЬМАХ, Волинь

ДИТЯЧИЙ КЛУБ У ЛЕЖНИЦІ

РОЗМОВА ЗІ 
СЛУЖИТЕЛЕМ

МИ БАЧИМО 
БОЖУ МИЛІСТЬ

ЗАПИТАННЯ-
ВІДПОВІДЬ

«Талант писати вірші до-
помагає в проповіді. Так я 
вчуся концентрувати думку 
в небагатьох словах...»

— Я вдячна Богові навіть за 
труднощі, які проходимо.
Ця дитинка допомагає нам 
зростати духовно. 

«Я не дуже люблю читати 
Біблію... Коли чую, як інші 
люди нею захоплені — аж 
заздрість бере...»

стор.3 стор.5 стор.8

ЧЕРВОНІ ЗОНИ — ЯК ПРОЙТИ?
Отже — ми у червоній зоні. Не 

вперше і,  мабуть,  не востаннє. 
Історія повторюється. 

 Інколи червоніє там, де зовсім не 
сподіваєшся. Древній біблійний Ісав 
звертається до свого  брата Якова: 
«Нагодуй мене отим червоним, бо 
змучений я».   За червоне потрібно 
платити. Дорого. Особливо змуче-
ним і голодним. Наїстися, але втра-
тити. Ісав втратив статус першого…

 …А потім була зона Червоного 
моря. Єгипетські раби-євреї повин-
ні   переправитися  через воду — без 
човнів і без весел. Це  неможливо, 
але потрібно, щоб з рабів стати наро-
дом!  Шлях до свободи, як правило,  
через зону Червоного моря.

 Назад оглядатися страшно. 
Там війська фараона. Вперед — ще 
страшніше — там хвилі  Червоного 
моря. Залишався один шлях — диви-
тися вгору. Вірою. Бог розпочав вели-
ке будівництво дороги для Своїх об-
раних. Швидко, за одну ніч дорога по 
дну моря готова. Це для тих, хто вірив. 
Для тих, хто не вірив, але йшов — до-
рога життя стала дорогою смерті.  

 …А потім була червона зона ко-
мунізму. Лиховісна епідемія охопила 
заразним вірусом атеїзму пів світу. 
Десятки мільйонів життів скосив чер-

воний вірус.  Але пройшли. Не по дну 
моря, а в його кривавих хвилях. Віри-
ли  і йшли десятки  років. Нарешті — 
берег свободи.

…Червона зона коронавірусу. 
Пандемія на цілий світ. До речі — 
людство було поінформоване. «Люди 
будуть вмирати від страху і начіку-
вання лихоліття, що прийдуть на всю 
землю, бо сили небесні захитаються» 
(Лк.21:26, переклад Гижі)  Це попе-
редження Христа. Як відомо, попе-
реджений — значить озброєний, або 
по сучасному — вакцинований! 

Найкраще бути прищепленим 
вірою до життєдайної  Виноградної 

Лози — Христа (див. Ів.15:5) Це ста-
ра істина. «Вірою вони перейшли 
Червоне море (червону зону), не-
мов суходолом, на що спокусившись 
єгиптяни, потопились» (Євр.12:29).

Саме таким чином можна пройти 
червону, коричневу, чорну і будь-я-
кі інші зони.  Наша дорога продов-
жується. Один Бог знає, які зони 
чекають попереду. Він же  знає й 
рекомендує  одну, єдину Вакцину на 
всі штами небезпек — це глибока, 
неформальна, щира віра у всемо-
гутність і любов Христову. З Ним — 
пройдемо!

Микола СИНЮК

Не дай мені, Боже, і краплі невіри,
Не дай і хвилини бути нещирим,

Не дай, щоб любов моя перша пропала,
Не дай, щоб безчесність підступна приспала.

Не дай мені, Боже, і дрібки лукавства,
Не дай скуштувати гріховного рабства.

Не дай, щоб мене суєта огорнула,
Не дай, щоб освячена совість заснула.

Не дай мені, Боже, зчерствіти душею…
Не дай, щоби дух мій покрився іржею.

Не дай, щоб до храму забулась дорога,
Не дай, щоб батьківського зрікся порога.

Не дай мені, Боже, з байдужістю знатись,
Не дай з лицемірством зрадливим обнятись.

Не дай, щоб забув я Ісусові муки.
Не дай, щоб пробиті забулися руки.

МОЛИТВА
НАСУЩНЕ ПОЕЗІЯ

З МІСІОНЕРСЬКИХ ПОЛІВ

Володимир Сад

МОЛИТВА
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Цей лист хочу назвати «Нові 
починання» та розповісти про 
те, як Бог дозволив почати 
нове служіння. Бачення нашої 
церкви — активний євангелізм 
та душеопікунство. Ми щиро 
віримо: якщо буде проповідь 
Слова Божого, то буде покаян-
ня. А якщо буде підтримка «на-
роджених духовно людей», то 
буде рости церква.

У нашому фокусі, крім на-
шого с. Супрунівка, було ве-
лике та перспективне село 
Абазівка. Там близько 3000 лю-
дей і немає жодної євангельсь-
кої церкви. Як виявилося, люди 
дуже відкриті, особливо влада, 
яка сприяє нам у проведенні 
різних заходів.

Очна клініка — дуже гарний 
метод для знайомства та до-
помоги тим, хто має проблеми 
з зором. За один  день разом 
із командою ми послужили 
близько 100 місцевим жите-
лям. Люди дізналися про нас 
як про церкву, яка відкрита для 
них. Поїли усіх гарячим чаєм, 
пригощали смаколиками. 
Міряли тиск. Лікар перевіряв 
зір та робив призначення. Кому 
були необхідні окуляри, дару-
вали їх. 

Призначивши День подя-
ки в нашій церкві в Супрунівці, 
ми зрозуміли, що треба про-
вести його і в Абазівці. Домо-
вившись із владою, почали 
підготовку: розклеїли оголо-
шення, запросили людей. На 
підтримку приїхав гурт «Левит» 

із «Церкви Христа Спасителя» 
(м. Луцьк). Ми зібралися про-
сто неба біля сільського бу-
динку культури, чесно кажучи, 
не знали, чи хтось прийде, але 
зійшлося близько 50 людей — 
ми були вражені! Богослужіння 
продовжувалося дві години — 
ми співали, свідчили, звіщали 
Божу істину до сердець. В кінці 
на заклик до покаяння відгукну-
лися близько 30 людей. На їхніх 
очах були сльози радості!

Ми стали думати: а що ж 
далі?.. Адже треба підтримати 
цей вогонь. Я пішов до влади і 
попросив здати нам в оренду 
сільський клуб для зібрань та 
служіння дітям, і мені не відмо-
вили. Почали щоп’ятниці про-
водити загальні богослужіння 
та щосуботи зустрічі з дітьми. 
На служіння приходить близько 
10 людей, а підліткове служін-
ня відвідує 20 дітей. Ми дуже 
радіємо цій можливості служи-
ти також і в Абазівці, молимося 
за те, щоб там відкрити церкву.

У Супрунівці також відбува-
ються регулярні служіння. Пра-
цю з дітьми, підлітками, молод-
дю тримаємо в пріоритеті. Вже 
вдруге провели турнір із тенісу 
в сільському будинку культури. 
Близько 20 людей зійшлося по-
грати, а для нас це була мож-
ливість знайомитися з молод-
дю та свідчити про Христа.

Також в Супрунівці відбу-
лося Свято подяки, на якому 
теж служив гурт «Левит». Було 
дуже гарне зібрання, на якому 
проповідували Боже Слово, 
співали пісні та декламували 

вірші. Радісною новиною ста-
ло те, що одна жінка, яка при-
ходила на Свято жнив, а потім 
прийшла на наступне служіння, 
вирішила покаятися і прийняти 
Ісуса Христа як свого особи-
стого Спасителя.

Михайло МУХАР, 
Полтавська область

Протягом літа ми з нашою 
молоддю провели 29 таборів в 
різних селах і містечках Украї-
ни, які відвідало 2394 дитини. 
У цих таборах було задіяно 160 
чоловік молоді. Найбільший та-
бір був у с. Тучин Рівненської 
області, прийшло 270 дітей. 
Слава Богу, що в такий не-
простий час була можливість 
провести так багато таборів. 
Оскільки молодь, яка проводи-
ла табори, досить юна, то пра-
ця координаторів додатково 
спрямовувалася на служіння 
для команди. Дехто з молоді 
після таборів почав проводити 
недільні школи. У вечірній час 
в багатьох таборах проводили 
підліткові та молодіжні зустрічі.

У вересні в деяких селах 
ми проводили післятабірні зу-
стрічі, які називалися «День по-
дяки». На ці зустрічі приходили і 
діти, і батьки. Після євангеліза-
ції усі разом пили гарячий чай 
із солодощами. У декількох се-
лах такі зустрічі стали початком 
недільної школи. Дякуємо Богу 

за відкриті 
двері для бла-
говістя, за те, 
що Він запа-
лює вогник 
любові в дитя-
чих серцях.

Після табо-
ру в селі Гать 
ми відновили 
недільну шко-
лу, до цієї пра-
ці долучили-
ся вихованці 
моєї підлітко-
вої групи. Для мене це велика 
радість — бачити їх у служінні. 
В останній день євангелізації 
приїхали «діти», які у свій час 
ходили в недільну школу, а те-
пер одружилися і мають вже 
своїх дітей. Була гарна нагода 
поспілкуватися. Тепер в неділь-
ну школу щонеділі приходять 
10-20 учнів. 24 жовтня прово-
дили Свято подяки, розроби-
ли програму, діти підготували 
вірші, сценку та пісні для за-
прошених батьків. Після свята 
мали чаювання.

Продовжуємо працю в ди-
тячому відділенні психіатрич-
ної лікарні. Але зараз у зв’язку 
з посиленням карантину нам 
лише дозволяють принести 
дітям їжу. 

Із жовтня розпочалося на-
вчання для підлітків. Багато 
дітей, які ходять на підліткове, 
далі перейдуть у молодь. Якось 
по-особливому переживаю за 
них, молюся, щоб усі лишилися 
вірними Богу. Приємно, що ча-
стина підлітків вже задіяні в 

На фото: Діти з табору бе-
руть участь у гуртках будівни-
цтва і кулінарії

якомусь служінні: хтось став 
вести недільну школу, хтось — 
проповідувати, хтось — брати 
участь у медіаслужінні. Дякую 
Богу, що ще на землі можу ба-
чити плоди праці.

Ірина РУЗАК, 
Волинська область

ІНТЕРВ'Ю

МІСІОНЕРСЬКА ПОШТА

— Розкажи про себе.
— Після закінчення КБІ вий-

шла заміж, ми з Вадимом — 
місіонери. Маємо трьох чудо-
вих діток. 

Майже 10 років служили у 
Котельві на Полтавщині, куди 
приїхали з метою утворити 
християнську церкву. І ось зно-
ву відгукуємося на внутрішній 
поклик, приймаємо виклик, 
збираємо речі... Нас чекає пра-
ця  у Фастові Київської області. 

— Чому саме місіонер-
ство?

— З дитячих років пам’я-
таю картину: мама пакує валі-
зи, сім’я збирається разом і 
благословляє тата на чергову 
місіонерську поїздку. У тому 
віці ще не було розуміння, що 

таке місіонерство і з «чим його 
їдять», але зріло бажання: хочу 
так само.

— Що було найважче на 
початках?

— Напевно, ламати стерео-
типи (як виявилося, їх було чи-
мало). Навчитися дивитися на 
людей очима Бога, відокрем-
люючи особистість від її гріхів.

— Руки не опускалися?
— Звичайно ж. Найважче, 

коли працюєш, а результату не 
бачиш. Але в долинах Господь 
відкривав джерела благодаті, і 
приходило розуміння: ми там, 
де повинні бути! Ми найбільше 
чекаємо зовнішніх результатів, 
а Господь посилає обставини, 
щоб змінити нас ізсередини!

— Згадайте момент, 
коли Господь по-особливо-
му підтримував.

— Таких моментів багато. 
Пригадую: один із місяців ви-
дався дуже активним, Вади-
ма майже не було вдома. І от 
радість — ми всі разом. Але 
стали хворіти діти, ламається 
майже вся електроніка в хаті, а 
на кінець — ще й машина. Ми 
просто розбиті, бо всі фінанси 
пішли на служіння й поїздки.

Увечері схилилися на колі-
на, і чоловік сказав: «Господи, 
я піклувався про Твоє діло, а Ти 
попіклуйся про мою сім’ю». На-
ступного дня я витирала пил на 
полицях у коридорі й завмер-
ла, ніби струмом вдарило: на 
верхній полиці лежав конверт 
із грішми. Ми й досі не знаємо, 
як він там з’явився, але знаємо 
одне: Бог великий! Діти кажуть, 
що то точно був ангел.

— Що ви побажали б мо-
лодим людям, які хочуть 
служити, але бояться зро-
бити перші кроки?

— Служити — це привілей 
і велика відповідальність. Не 
чекайте, коли прийде достат-
ньо відваги, досвіду, фінансів. 
Якщо Бог кличе, сміливо ви-
ходьте з човна. Робіть перші 
кроки, дивлячись на Христа. Це 
буде нелегка подорож — але 
варто піти!

НОВІ ПОЧИНАННЯ

30 жовтня 2021 року місіонерська церква міста Лохви-
ця дякувала Богові за приміщення, яке було куплене під дім 
молитви, і за врожай. На цю подію з’їхалися брати й сестри 
з навколишніх 
церков. Служін-
ня розпочалося 
словами вдяч-
ності Господу. У 
молитві до Бога 
звернувся слу-
житель Ігор Ун-
тило, потім за-
гальним співом 
виконали пісню 
«Приходжу до 
Бога з хвалою». 

Піснями служила молодь із міста Лубни. До молитви подя-
ки за урожай закликав Володимир Бобик. Також співом і про-
повіддю Божого слова служили брати Микола Тарасюк, Ан-
дрій Загірний, Славік Рабовлюк. На цій зустрічі було  приємно 
бачити багатьох братів із села Мацьківці, з реабцентру. Юрій 
Дудурич, який відповідальний за реабцентр, наголосив, що в 
них проходить реабілітацію брат із Лохвиці, який завжди про-
сить молитись за пробудження їхнього регіону.

На завершення заходу пастор Ігор Фень звернув увагу 
на те, як важливо шанувати служителів і берегти дім Божий. 
Опісля всі ревно помолилися за місцевого пастора й дякува-
ли Богові за всіх, хто брав участь у тому, щоб це приміщення 
дому молитви було придбане. 

Слава Богу за Лохвицький край і за Боже благословення!

Ігор УНТИЛО

МІСІОНЕРСЬКІ НОВИНИ

ПІСЛЯТАБІРНІ 
ЗУСТРІЧІ

ВІРА КОРОЛЬЧУК: «ЯКЩО БОГ 
КЛИЧЕ, СМІЛИВО ВИХОДЬТЕ...»
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РОЗМОВА ЗІ СЛУЖИТЕЛЕМ ВОЛОДИМИР САД: 
«ПРОПОВІДЬ БОЖОГО СЛОВА —

ОСНОВНЕ В СЛУЖІННІ ПАСТОРА»

— Насамперед, Володи-
мире Івановичу, розкажіть 
про своє навернення.

— Коли я йшов в армію, а 
це був 1975 рік, то тато з ма-
мою були ще поза церквою. А 
як повернувся — то вони були 
вже в церкві. Це на мене дуже 
вплинуло. Особливо те, що пі-
шов у церкву мій старший брат 
Віталій, а він був інтелігент, 
закінчив Львівське училище 
прикладного мистецтва ім. Іва-
на Труша, працював на посаді 
директора музею. Брат був для 
мене авторитет. 

Я ще з раннього дитинства 
по-своєму шукав Бога. Боявся 
згрішити, погане слово сказа-
ти. Тато й мама нас строго ви-
ховували. Ми їх слухалися, ми 
працювали, брудних слів не го-
ворили. Ще коли вчився в інтер-
наті, то тихенько молився на ніч, 
промовляв «Отче наш».

І коли разом із братом та  
його другом, також художни-
ком, який працював на від-
повідальній посаді в одній із ор-
ганізацій Володимирця, поїхав 
у Великий Жолудськ на зібран-
ня, то відчув, що церква, служін-
ня — це те, що вже давно шукав. 
Я відразу сприйняв і спів, і про-
повіді, і молитви. Неначе я вже 
був готовий до цього всього. 
Якось так легко увійшов у церк-
ву. Це був 1978 рік. До того вже 
відслужив у армії й вивчився на 
художника-оформлювача. 

— Коли ви отримали хре-
щення Духом Святим?

— Якщо 1978 рік був роком 
мого навернення, то наступ-
ний рік став роком мого хре-
щення Духом Святим. А було 
це так. Коли я увійшов у сере-
довище християнської молоді, 
то з групою однодумців відві-
дував інші церкви по селах. Ми 
там проповідували, співали. 
Їздили й в село Переброди Ду-
бровицького р-ну. І ось на од-
ному зі служінь у хатині в тому 
селі мене Бог хрестив Духом 
Святим. Я заговорив іншими 
мовами. Це дало мені нове 
піднесення для служіння. У 
цьому зміцнювався, жив цим. 
До цього часу я переживаю 
благословення, коли мене на-
повнює Дух Святий, пережи-
ваю радість і втіху. Я постійно 
молюся іншими мовами. Це ж 
не обов’язково кричати, мож-
на молитися в тихому віянні, 

перебуваючи один на один із 
Господом. 

— Яким було ваше 
служіння в церкві на почат-
ках увірування?

— Коли я навернувся, то зро-
зумів, що маю щось робити в 
церкві ради Господа. І перше, за 
що я взявся — була проповідь. 
Мої однолітки з навколишніх 
сіл і мій друг Леонід Капарчук 
із Довговолі проповідували. І я 
якось подумав: коли пропові-
дують прості сільські хлопці, то 
чого я не можу, маючи освіту. І 
ось така ревність мене спонука-
ла до проповідування. Тато мені 
подарував Біблію, і я став готу-
вати проповіді. Ще співав у хорі. 

— А як стали пастором?
— Я ніколи не мав претензій 

на пасторське служіння. Вва-
жав себе рядовим проповідни-
ком. Поміж нас були брати, які 
раніше увірували, зокрема мій 
рідний брат Віталій і його друг 
Леонід Стріла, які стали дияко-
нами. Але Божий вибір упав на 
мене. Це сталося в 1988 році, 
через 10 років від мого покаян-
ня. 

Ми тоді у Володимирці діяли 
вже як церква. Відповідальний 
за служіння був мій тато. Роби-
ли зібрання по хатах: то в мого 
тата, то в мене. А нас було вже 
понад 70 людей. Тож потрібно 
було реєструватися та визна-
читися з постійною адресою 
місця нашого збору. Відповідно 
постало питання вибору пресві-
тера. Приїхав до нас старший 
пресвітер церков області — і 
мене одноголосно обрали на 
пасторське служіння. Тож я став 
першим пресвітером церкви в 
смт Володимирець. 

— Які у вас були трудно-
щі в пастирському служінні?

— У церкві смт Володирець 
були вихідці майже з кожного 
села Володимирецького р-ну. 
Кожен привіз свої традиції, свої 
правила, стиль проповіді тощо. 
Казали: а в нас співали так цю 
пісню, а це місце в нас розумі-
ли так, в неділю має бути так, на 
служінні потрібно поводитися 
так… У цьому й полягала труд-
ність початків мого пасторства. 
Мені потрібно було бути цен-
тристом. І Бог давав мені му-
дрості й любові все вирівнюва-
ти, усі претензії спрямовувати 

в одне правильне русло — і всі 
були задоволені. Бог допоміг 
мені всі різноманітності зібрати 
докупи й вести всіх євангельсь-
ким курсом без традицій і без 
амбіцій. 

А ще в нас на Поліссі поши-
рилося неправильне розуміння 
духовного й тілесного. У церк-
ві було багато пророків, і вони 
жили своїм життям: у церкві — 
одне, а поза церквою по хатах, 
де збиралися «духовні», — інше. 
Хоча ми знаємо, що це було 
штучне поділення, бо всі віруючі 
духовні, усі навернені, усі мають 
Духа Святого. Тож ще одним  
завданням було вивести з під-
пілля отаких пророків разом із 
їхніми служіннями по хатах. Го-
сподь мені й тут давав і любові, 
і мудрості, щоб все це робилося 
в церкві, у домі молитви. 

— Як ставилася дружина 
до вашого служіння?

— Дружина Люба ніколи 
не виявляла невдоволення, не 
висловлювала докору, коли я 
брав Біблію і йшов на служіння, 
на бесіду, на похорон чи в якусь 
сім’ю. Вона завжди казала: «Хай 
тебе Бог благословить». 

— Кого б ви назвали свої-
ми учителями, з яких брали 
приклад?

— Я старався бути разом із 
сивочолими братами з таких 
великих старих церков, як у се-
лах Великий Жолудськ, Кідри, 
Собіщиці, Сопачів, Бишляк. Я 
дуже хотів пізнати правильну 
Євангелію, хотів мати правиль-
ну основу. Тому й шукав братів, 
які проповідували Слово Боже, 
а не якісь байки. Хто проповіду-
вав на основі Слова Божого — 
до тих братів я прислухався, від 
них учився. А це Конон Калюта, 
Ростислав Шкіндер, Петро Кис-
лянко, Мусій Мурза, Микола 
Назарчук (Миколай). Із такими 
братами я спілкувався й від них 
багато навчився. 

— Ви автор трьох збірок 
віршів. Чи не заважає вам 
цей талант в пастирському 
служінні — і навпаки?

— Ні, талант писати вірші 
допомагає мені в проповіді. 
Мої вірші невеликі, я намагаю-
ся концентрувати думку в неба-
гатьох словах, у кількох строфах 
вмістити основне. Бо в «кіломе-
трових» віршах зазвичай дум-
ка розмита. Коли я готуюся до 
проповіді, то лаконічність також 
на першому плані. Намагаюся в 
15-25 хвилин вкласти основне, 
щоби був початок, була логічно 
викладена основна частина, був 
висновок, євангельська мораль. 
Буває, що тема моєї проповіді та 
вірша збігаються, і я доповнюю 
свою проповідь віршем або ж 
розвиваю основну думку вірша 
в проповіді. 

Так і пасторство не заважає 
віршам. Коли я став віруючим, 
то зрозумів, що писати треба. 
Мої вірші стали друкувати в 
«Євангельському голосі», я ввій-

шов у його ви-
давничу раду. 
Один із віршів, 
н а д р у к о в а -
ний у ньому, 
«Не кидай ка-
менем», був 
покладений 
на музику — і 
став моїм пер-
шим твором, 
який співаєть-
ся, зокрема і 
на євангельсь-
ких служіннях.

— Що вам особливо 
запам’яталося з вашого 
служіння? 

— Був час, коли до мене 
прийшов поважний пастор із 
села Кідри Давид Кібиш. Я тоді 
вже був старшим пресвітером 
церков району. Із церкви його 
села в лікарні Володимирця 
лежала молода мама. Після 
родів щось сталося — і вона 
впала в кому. Давид сказав, що 
в нього є бажання піти до неї в 
лікарню й помолитися за неї з 
оливопомазанням. Я казав, що 
ця священнодія звершуються в 
тому разі, коли покличуть, але 
оскільки та жінка була непри-
томною — я згодився. Ми пішли 
в лікарню. Старша медсестра 
нам дозволила зайти в палату 
й помолитися, хоча застерегла, 
що за всю її практику в лікарні 
було три подібні випадки. І всі 
закінчилися смертю. Вона ста-
ла в дверях, щоб побачити, що 
буде відбуватися. Біля тієї жінки 
був її чоловік. Ми помолилися, 
помазали її оливою — і пішли. 
А на третій день вона вже була 
в селі й годувала свою дитину 
грудьми. Тобто Господь її під-
няв і оздоровив. Це мені дуже 
запам’яталося. Я переконався, 
що якщо звершити так, як напи-
сано — буде результат. 

— Які ви взяли уроки за 
час служіння?

— Я зрозумів, що проповідь 
Божого Слова — основне в 
служінні пастора. Має бути ак-
цент на проповіді. Так, у церкві 
багато що має робитися — і 
заповідь, і хрещення водне, і 
вінчання, і омолитовлення ді-
тей, але основне — здорова 
наука, яка подається саме че-
рез проповідь, що базується 
на Євангелії.

Я паралельно зі служін-
ням навчався в Рівненському 
біблійному інституті. То нав-
чання також багато дало мені 
в плані служіння й розуміння 
багатьох речей. Але справжній 
пасторський досвід до мене 
прийшов тільки через десять 
років служіння. Я лиш тоді від-
чув повний контакт з церквою як 
пастора зі своїми вівцями. 

— Що ви порадите моло-
дим пресвітерам? 

— Працювати над собою, 
удосконалювати самого себе, 
удосконалювати служіння, шу-
кати контакт із людьми, десь 

бути меншим, десь зробити 
крок назад — і тебе зрозуміють 
і будуть поважати люди. Не 
потрібно рватися вперед і за-
лишати після себе невдово-
лення та образи. Люди пильно 
приглядаються до тебе, чують 
слова твої, бачать всі дрібниці, 
поведінку, як ти представляєш 
їх перед владою, як з ними по-
водишся, чи зверхньо чи ні і т.д. 
Треба щоденною працею за-
войовувати авторитет. Навіть 
якщо є диплом бакалавра чи 
магістра, усе одно потрібен час 
для досвіду, щоб зрозуміти: я 
і вівці — одне. Можливо, хтось 
із молодих думає: мене об-
рали пастором — і все в мене 
піде добре. Але пройдуть роки, 
допоки ви до кінця усвідомите 
своє служіння, коли і поведін-
кою, і особистим прикладом, і 
ставленням до людей станете 
пастором, відчуєте, що прийня-
ли Божу церкву, а церква прий-
няла вас, що ви одне з церквою.   

Раджу усвідомити братам, 
що основне служінні — не пу-
блічні заходи, виступи перед 
мікрофоном, не перебування 
в центрі уваги, а курс на про-
повідь, на Слово Боже як на 
основу. Ми сторожі, і у нас Бог 
спитає, чи ми провадили в церк-
ві здорову науку, бо від неї за-
лежить, яким буде життя церк-
ви. Бо тепер багато лжевчень. 
На служителю церкви лежить 
відповідальність за те, що про-
повідується в церкві, що про-
повідують проповідники, щоб 
не проникла лженаука. Апостол 
Павло написав Тимофію: «Про-
повідуй Слово, допоминайся 
вчасно-невчасно, докоряй, за-
бороняй, переконуй з терпе-
ливістю та з наукою» (2Тим.4:2).

Раджу акцентувати увагу не 
на пророчому слові, а на напи-
саному. Бо пророче слово  пе-
ревіряється словом написаним. 
Біблія — як шаблон, і пророче 
слово не може відступати від 
нього. І пастор має за цим слід-
кувати. Як сказав Господь анге-
лу церкви в Ефесі: «Я знаю діла 
твої, і працю твою, і твою тер-
пеливість, і що не можеш тер-
піти лихих, і випробував тих, хто 
себе називає апостолами, але 
ними не є, і знайшов, що фаль-
шиві вони» (Об.2:2). Пастор має 
владу випробовувати навіть 
апостолів, щоб ніяке лжевчення 
не було посіяне в церкві.

Розмовляв
Василь МАРТИНЮК

Володимир Сад — пастор церкви «Світло життя» с. Під-
гайці Луцького р-ну Волинської області. Народився Воло-
димир Іванович 1 січня 1956 року в с. Великі Телковичі 
Володимирецького р-ну Рівненської області в багатодітній 
родині Івана та Василини Садів (11 дітей). Навчався в Рів-
ненському державному музичному училищі, Рівненському 
біблійному інституті, на річних курсах художників- оформ-
лювачів. Працював у Володимирецькій художній майстерні. 
Був першим пастором церкви смт Володимирець (обрано в 
1988 році). Дев’ять років, аж до свого переїзду на Волинь, 
виконував служіння старшого пресвітера церков Володи-
мирецького р-ну (1992-2001 роки). Член Спілки христи-
янських письменників України. Автор трьох збірок поезій: 
«Мого серця скрижаль» (2007), «Літо моєї осені» (2012), 
«Погляд» (2020). Понад 10 його віршів покладено на музику 
й співаються в євангельських церквах. Батько 9-ти дітей. 
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ПРОПОВІДЬ

ЯК ДОВІРЯТИ БОГОВІ СЕРЕД РОЗЧАРУВАНЬ
«В той час багато людей 

зневіриться та відцураєть-
ся своєї віри…» (Мт.24:10, 
UMT).

Ось одна з ознак, яку дав 
Христос, описуючи те, що буде 
відбуватися у світі та в серцях 
людей в останні дні — багато 
хто буде розчарований і відвер-
неться від віри. Я б із задово-
ленням говорив про те, як на-
вчитися жити без розчарувань, 
але зрозумів, що це неможли-
во. Розчарування будуть і треба 
вчитися довіряти Богові навіть у 
ті моменти, коли розчарування 
підкрадається й намагається 
тобою заволодіти.

Що таке розчарування?
Це певне відчуття гіркоти, 

втрати життєвих сил, невдо-
волення або ж апатії в мить, 
коли те, на що ти очікував, не 
здійснилося, коли той, на кого 
ти надіявся, виявився не тим 
— підвів тебе. Іноді розчару-
вання приводить до усамітнен-
ня, агресії, нарікання, шукання 
винного. Але найвищим його 
ступенем є відчуття розчару-
вання в Богові. Зазвичай усі 
розчарування приводять до 
цього, тому що за всіма жит-
тєвими обставинами стоїть Бог.

Розчарування в Богові
Ми розчаровуємося в Бо-

гові, коли не отримуємо від-
повідей на свої молитви, тоді 
як життя інших налагоджується 
після молитви. Дехто бореться 
з пороками — і не може їх по-
долати. І руки опускаються… 
Можливо, цього ніхто не ба-
чить, бо ти, приходячи в церкву, 
співаєш з усіма красиві пісні. 
Але Бог знає, що відбувається у 
твоєму серці.

Пригадуєте Асафів псалом 
(72-й)? Це один із найвідверті-
ших текстів, який характеризує 
внутрішню кризу. Автор щиро 
розповідає, що в його житті на-
став момент, коли він мало не 
похитнувся, бо його розумін-
ня Бога стикнулося з реаліями 
життя. Він бачить, що нечестиві 
розкошують і чинять безза-
коння, а на них немає жодного 
суду, і ставить собі запитання: 
«Можливо, намарно «очистив 
я серце своє». Може, намарно 
шукаю Господа кожен день...»

Але все стає на своє місце, 
коли ти приходиш у Божу святи-
ню. Ти починаєш по-іншому ди-
витися на ситуацію. Можливо, 

не все розумієш, але щонай-
менше в серці настає спокій. 

Розчаруватися — зна-
чить відвернутися

Я зауважив певну зако-
номірність: ми відвертаємося 
від того, у чому розчаровуємо-
ся. І знаєте, що найстрашніше 
в цьому. Люди, які розчарову-
ються в Богові, не йдуть із церк-
ви. Вони просто перестають із 
повною посвятою ставитися 
до духовного життя: до мо-
литви, Слова, зібрань, служінь, 
Церкви. Люди, які перебува-
ють у стані розчарування, не 
можуть щиро славити Бога. 
Ми не можемо одночасно пе-
реживати гіркоту й захоплення 
Богом. Щось одне обов’язково 
виштовхне із серця інше. 

Тому перебувати в стані 
розчарування небезпечно. Це 
спиняє й спустошує твоє ду-
ховне життя. Наприклад, якщо 
молитва не відіграла у твоєму 
житті тієї ролі, якої ти очікував, 
то вона стає рідкою, бідною й 
поверховою. Так само з Писан-
ням і всім іншим — це все стає 
незначним для тебе, тому що в 
серці змінилося ставлення.

Причина розчарування
Пригадуєте розчаруван-

ня учнів Христових після Його 
смерті. Вони очікували від Ньо-
го зовсім іншого. Двоє учнів, які 
йшли в Еммаус, говорили про 
це так: «А ми сподівались були, 
що Це Той, що має Ізраїля виз-
волити...» (Лк.24:21). Тому вони 
залишили Єрусалим — місце, 
де спілкувалися з Ісусом і пле-
кали свої надії. Несправджені 
надії — от що вело їх до Емма-
уса. Але Ісус зустрів їх на цьому 
шляху, бо саме в цьому Добра 
Новина: Господь знаходить нас 

у наших розчаруваннях, щоб 
воскресити надію, віру й повер-
нути до спільності з Ним.

Якщо говорити про не-
справджені надії — то це зазви-
чай хибні очікування, коли люди 
сподіваються, що станеться 
те, чого статися не має. Ці учні 
очікували, що Ісус скине владу 
Риму, сяде на престолі Дави-
да, а вони десь поруч із Ним — і 
все стане добре. Але цьому не 
суджено було статися, бо Ісус 
ніколи не мав наміру царювати 
в Єрусалимі. Він хотів царювати 
в людських серцях.

Бог не намагається буду-
вати рай на землі. І не завжди 
все добре буде в нашому жит-
ті: хтось не отримає зцілення, 
хтось втратить своїх близьких, 
хтось стикнеться з банкрот-
ством і фінансовими пробле-
мами. Але Ісусу дуже важливо, 
що у твоєму серці. Він хоче там 
перебувати й відчувати Себе 
Богом, Якому поклоняються.

Конфлікт інтересів
Розчарування приходить, 

коли виникає конфлікт між інте-
ресами людини й Божими пла-
нами щодо неї. Тоді я очікую, 
що Бог даватиме мені те, що я 
прошу. А Він нам на добро іноді 
руйнує наші сподівання, наші 
плани, досягаючи Своїх. 

Смерть Ісуса Його учні 
сприйняли як поразку, сором, а 
насправді це була велика пере-
мога — спасіння мільйонів лю-
дей. Людські очікування були 
примітивні — просто царювати 
на певному клаптику землі в 
певному поколінні. Але в Божих 
планах було побудувати Цар-
ство на віки- у всьому Всесвіті.

Невчасні відповіді
Чи було у вас таке, що Бог не 

відповідав вам у той час, коли 
ви очікували? У житті Марти й 
Марії так було. Їхній брат Лазар 
хворів, а Ісус зволікав. На скіль-
ки днів спізнився Ісус? Якщо 
ви уважно читаєте Біблію, то 
знаєте, що на чотири, але якщо 
ви правильно розумієте її, то 
Він не спізнився. Ісус прийшов 
вчасно, бо Він ніколи не спіз-
нюється. Марта й Марія вибіга-
ють назустріч Йому: «От якби Ти 
був тут…» Але Бог не робить так, 
як ми Йому пояснюємо, і Його 
не бентежить, що до гробу при-
валений камінь. Він знає, чому 
зволікає, і все в нашому житті 
Він може обернути на благо.

Відсутність віри
Своїм учням Ісус розповідав, 

що має постраждати, але вони 
не розуміли Його, тому й не 
вірили. Так само й у нас: бути 
на зібранні — не означає чути 
голос Святого Духа. 

Чи говорив Бог до твого 
серця? Чи зміцніла твоя віра? 
Чи спонукало це тебе до певних 
змін? На ці питання буває важко 
відповісти людині, яка каже, що 
їй сподобалося зібрання. Але 
завдання зібрань не просто нам 
подобатися, а змінювати нас, 
формувати в нас віру. 

Якщо ми не перебуваємо в 
Богові, якщо не шукаємо гли-
бокого живого слова від Нього, 
то можемо виявитися людьми, 
в яких у критичний момент не 
виявиться віри. І саме це стає 
причиною того, що Божі обітниці 
не спрацьовують. Тому будьмо 
пильними щодо нашого духов-
ного життя. Будьмо пильними, 
коли слухаємо чи читаємо Сло-
во Боже. Просімо в Бога про-
мовляти до нас, змінювати наше 
життя. Віра приходить не просто 
тоді, коли ми читаємо Біблію чи 
регулярно відвідуємо зібрання, 
а тоді, коли ми щоденно йде-
мо за Ісусом, коли ми уважні до 
Нього й дозволяємо Йому роби-
ти щось у наших серцях.

Світ непередбачуваний, і ми 
не знаємо, що нас чекає зав-
тра, але дуже не хочеться, щоб 
день завтрашній застав нас 
зненацька через нашу низько-
пробну віру. Хочеться, щоб ми 
були людьми віри, людьми мо-
литви, тими, хто глибоко знає 
свого Бога. 

Дочекатися ранку 
третього дня

Чому Ісус після свого вос-
кресіння змушений був збира-
ти своїх учнів знову? Бо вони не 
дочекалися ранку третього дня. 
Я впевнений, що Бог чує наші 
молитви й прохання й щось ро-
бить для нас. Але ми не бачимо 
цього, тому потрібно вірою й 
довготерпінням успадковувати 
обітниці, щоб побачити славу 
Божу «вранці третього дня».

Пригадуєте Івана Хрестите-
ля, якого Ісус назвав найбіль-
шим із народжених жінками. 
Він був тим, хто зумів побачити 
в Ісусі Месію й сповістити лю-
дям про це. Але через певний 
час, перебуваючи у в’язниці, 
він посилає своїх учнів до Хри-
ста із запитанням: «Чи Ти Той, 

чи чекати нам іншого?» Ось 
що переказав йому Ісус: «Сліпі 
прозрівають, і криві ходять, ...а 
вбогим звіщається Добра Но-
вина. І блаженний, хто через 
Мене спокуси не матиме!»

Коли почуття розчарування 
приходить у твоє життя, не бій-
ся, як Іван, поставити Ісусові 
пряме запитання. Він обов’яз-
ково відповість. Але ти продов-
жуй іти за Ним, навіть якщо тобі 
не все зрозуміло. Навіть якщо 
тобі не все подобається. Він 
з нами у всі дні — аж до закін-
чення віку. Не тільки в неділю 
чи у свято, а завжди: і тоді, коли 
важко, і коли розчарування під-
ступає. Я думаю, що Ісус най-
більше прославляється тоді, 
коли ти славиш Його в найбільш 
складних обставинах, як це ро-
били Павло й Сила з колодами 
на ногах. 

А найбільша між ними 
любов

Коли зникла твоя надія, 
коли віра не спрацьовує, то за-
лишається любов, яка прове-
де тебе через найбільш темні 
часи. Твоя любов до Бога, яка 
випливає з тісних стосунків 
із Ним, триматиме тебе, бо 
вона більша і від надії, і від віри 
(див.1Кор. 134:13).

Тому «люби Господа Бога 
свого». І тобі буде легко прока-
зати слова молитви, якою мо-
лився Христос: «Господи, хай 
буде воля Твоя!» Це та молитва, 
під час якої на серці водночас і  
важко, і неймовірно приємно.

Чи потрібен тобі Ісус, Який 
не виправдав твоїх очікувань? 
Чи потрібен тобі Господь, Який 
не зробив того, чого ти хотів? 
Чи будеш ти з Ним тільки тому, 
що любиш Його? Ця любов — 
основа нашої перемоги над 
розчаруванням. 

Ісус, зустрівшись із Петром, 
не запитав: «Чи сподобало-
ся тобі те, через що ти прой-
шов? Чи пам’ятаєш ти мої про-
повіді?» Він запитав: «Чи любиш 
ти Мене? Якщо так — то життя 
продовжується…Тоді Я дам тобі 
завдання».

У складних життєвих ситуа-
ціях, які ти, можливо, пережи-
ваєш у цю мить, Ісус дивиться 
тобі в очі й каже: «Ти любиш 
Мене?» Що ти скажеш Йому у 
відповідь? Від цього залежить 
твоє подальше життя.

Павло ФЕДОРУК

СВЯТА І БУДНІ

Бог дає нам хороші можливості 
розказувати людям про надію, яка на 
небі. Коли буваємо в різних домах і 
бачимо безвихідні ситуації, то шукає-
мо слова, щоб засвідчити, що вихід 
є в Бозі. Благовістимо, співаємо, 
молимося з людьми. Прощаючись, 
наповнюємося радістю від служіння 
іншим.

Ми з дочкою Мар’яною їздили на 
три дні в с. Голови для роздачі Єван-
гелій. Пройшли багато кілометрів, не 
маючи жодної втоми. Бачили щасли-
вих людей — і наше серце раділо.

Один із таких випадків хочу опи-
сати. Йдучи від будинку до будин-
ку, зустріли одну жінку — Василину. 

Коли почали проповідувати, вона стала 
плакати і розказувати про своє життя. 
З великою спрагою слухала Боже Сло-
во, пісні. Повела нас до сусідів і разом 
з ними слухала. Потім до інших сусідів. 
Каже: «Ідіть — і нехай всі люди почують!» 
Це було для нас підбадьоренням. 

Ще один приклад почутої Богом мо-
литви. Протягом жовтня ми старали-
ся майже щодня бувати в горах. І коли 
пройшли все с. Голови, виникло питання 
— куди далі? Стали молитися, щоб зро-
зуміти Божу волю. Увечері сниться мені 
сон, що роздаю Євангелії в с. Черемош-
ня. І коли вранці почав збиратися, до 
мене подзвонила сестра, яка ходить до 
церкви в Головах. Каже: «Брате Руслане, 

я вже декілька днів молюся, щоб Господь 
послав вас до нас у Черемошню, щоб і в 
нас ви роздали Євангелії!» Я перекона-
вся, що Бог вірний і спрямовує, коли ми 
просимо у нього керівництва. 

Провели Свято подяки Богу за вро-
жай. Я молився, щоб приїхали запро-
шені жителі с. Голови, і, слава Господу, 
приїхали десятеро людей. 

Наша дочка пішла навчатися до 
місіонерської школи місії «Голос надії». І 
серце радіє, що діти разом з нами пра-
цюють на Божій ниві. Ще одним пода-
рунком Всевишнього стало для нас на-
родження онука.

Руслан ЗАХАРУК, 
Івано-Франківська область

СОН ВІД БОГА
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СВІДЧЕННЯМИ БАЧИМО БОЖУ МИЛІСТЬ...
Не раз можна почути від батьків про те, скільки клопо-

тів завдають їм їхні маленькі діти. Вони говірливі, рухливі, 
потребують постійного нагляду. Але є люди, для яких ко-
жен рух їхньої дитини — це велика праця, а кожне прока-
зане ними слово — свято. Такі люди живуть поруч із нами 
й вміють бачити чудеса Божі в повсякденному житті. Вони 
живуть надією на Бога, шукають Його присутності й вдячні, 
коли бачать, як їхнє життя після молитви змінюється бодай 
трохи на краще.

Сніжана Аврамук кілька років тому зустрілася з Госпо-
дом особисто й стала членом луцької церкви «Сіон». Бога 
шукати її спонукала хвороба донечки Алевтинки — важка 
форма ДЦП. Після навернення Господь явив родині Сніжани 
безліч милостей, хоча й через багато випробувань довелося 
пройти. Тепер у сім’ї підростає здоровий хлопчик Іванко, та 
й в житті Алевтини відбулося багато чудес. Ні, вона ще не 
ходить самостійно, не може добре розмовляти, але її бать-
ки щоденно бачать милість Божу й свідчать про Його славу, 
явлену в їхньому житті.

Місія — це завжди хви-
лююче. Хочеться підготу-
ватися найкраще, нічого не 
забути й все врахувати.

Коли ти маєш усього три 
тижні, важливо зрозуміти, 
що кожен день — це цінність 
і потрібно вичавити макси-
мум зі своїх можливостей.

Щоб це зробити, треба 
чітко розуміти обстановку, у 
яку ти поринеш на місії.

Тому обов’язково потрібна 
підготовка:

1. Зв'язатися з місіонерами, 
які вже працюють на тому місці, 
щоб дізнатися про служіння, які 
вони виконують, і які твої навич-
ки можуть бути корисними там.

2. Дізнатися, що потріб-
но купити для місії та людей 
там. Оскільки термін поїздки 
невеликий і не потрібно брати 
багато речей для себе, можна 

завантажити валізи потрібним 
для служіння, канцелярією для 
дітей або іншими речами, у яких 
є потреба в праці. Особливо 
актуально везти те, що важко 
придбати там, куди ви їдете.

3. Дізнатися про молитовні 
потреби, які є, і молитися заз-
далегідь.

4. Дізнатися про заплано-
вані проекти місії та спланувати 
свою участь у них. Можливо, 
запропонувати створити щось 
нове та розпочати його підго-
товку до поїздки (організація 
дитячого табору, конференції 
чи семінару). Заздалегідь спла-
нувати тему, купити реквізит.

5. Вивчити культурні особ-
ливості території.

6. Скласти докладний бюд-
жет для поїздки (у цьому вам 
допоможе хтось із місцевої ко-
манди).

 7. Вирішити всі питання з 
тими, хто посилає вас. Коли ви 
їдете, дуже важливо, щоби був 
той, хто вас посилає на місію. 
Місія — це не поодиноке покли-
кання, і дуже важливо, щоб за 
вами була церква, місіонерсь-

ка організація, семінарія тощо. 
Вони підтримуватимуть вашу 
поїздку (молитовно, фінансо-
во). Вони — це ті, кому ви дзво-
нитимете, якщо щось трапить-
ся, і ті, кому ви даватимете звіт 
про своє служіння, фінанси...

8. Зробити копії та роздру-
кувати свої документи (особли-
во тоді, якщо поїздка закордон-
на й потрібні довідки, страховка, 
бронювання готелю тощо).

 9. Заздалегідь дізнатися 
телефони тих, хто приймає. За-
пишіть їх у телефоні, але також 
продублюйте в блокноті (він 
не розрядиться). Те саме сто-
сується адрес і т. ін.

10. Ну і звісно — молитва. 
Усе починається з молитви, і 
вона має бути на всіх етапах 
підготовки. Тому я залишив її 
наостанок, щоб по-особливому 
акцентувати на цьому. Це осно-
ва всього.

Як бачите, у підготовці не-
має нічого складного, якщо по-
ставитися до цього етапу від-
повідально та серйозно.

В’ячеслав СИТНІКОВ

ПОКЛИК

— Я хочу подякувати Богові 
за все, що є в нашому житті, — 
свідчить Сніжана. — Ми з чо-
ловіком віруючі недавно, лише 
три роки. Виховуємо двох діток. 
Нашій старшій Алевтинці — де-
сять, але вона сама не може 
себе обслуговувати, бо наро-
дилася з інвалідністю в резуль-
таті важких пологів. Нашому 
синочку два рочки, і ми дякуємо 
Богові, що він народився здо-
ровим і зростає веселим та рух-
ливим хлопчиком.

Хвороба доньки принесла 
нам багато болю. Що тільки ми 
не робили за ці десять років! 
Скільки різних видів терапії ми 
випробували, щоб хоч трохи по-
легшити їй життя (я не кажу вже 
про те, щоб вона могла само-
стійно ходити). Серце завжди 
болить за неї, і завжди молюся, 
бо розумію, що лише Бог може 
допомогти.

Рік тому Бог подарував нам 
зустріч із братом, через якого 
говорить Бог. Ми молилися за 
мене й за Алю. І Господь сказав: 
«Вона буде ходити сама». Я на-
віть не очікувала почути такі сло-
ва. Мені було важко повірити в 
це, тому що людина, яка живе 
поруч зі своєю хворою дитиною 
й бачить зовсім інше протягом 
багатьох років, зневірюється в 
тому, що може щось змінитися. 
Тому я навіть не сприйняла ці 
слова. А, можливо, не усвідом-
лювала повною мірою, які чуде-
са може робити Господь.

Життя тривало. Нам запро-
понували складну нейрохірур-
гічну операцію на спинному 
мозку, яка мала полегшити стан 
доньки. Її могли зробити лише 
закордоном, а коштів на це у нас 
не було. Це була перша хвиля 
карантину, чоловіка звільнили 
з роботи. Але Господь дав нам 
сміливість записатися на опе-
рацію, яка вартувала 7,5 тис. 
доларів і ще немало для віднов-
лення після неї. Нам призначили 
дату за три місяці наперед. Ми 
почали збирати документи, але 
як зібрати потрібну суму грошей 
— не знали. Я молилася, щоби 
Бог допоміг нам, та, скажу від-
верто, дуже хвилювалася, що 
нам не вдасться зібрати потріб-
них коштів, бо для нашої сім’ї це 
була доволі пристойна сума. А 
ще ж додаткові витрати — доро-
га, проживання в чужій країні.

Але Господь нас дивно бла-
гословив — і вирішив це питан-
ня. Мені здавалося, що весь світ 
нам допомагав. Гроші надхо-
дили з очікуваних і з неочікува-
них джерел. Ми зібрали ту суму 
за місяць, і проблема грошей 
вирішилося. Те, про що особли-
во хвилювалися, стало взагалі 
неважливим на той момент. І я 
щиро вдячна Богові.

Ми зробили операцію, і ба-
чили Божу милість у цьому. Ні, 
донька не встала й не побігла. 
Але їй стало набагато легше фі-
зично, зникла спастика, яка ви-
кручувала її тіло так, що дитина 

не могла спати ночами. Аля ста-
ла веселішою. 

Але, крім ДЦП, у доньки 
було багато супутніх хвороб. 
Протягом багатьох років у неї 
був сильний головний біль, по-
чалися судомні напади. Від го-
ловного болю не допомагали 
жодні ліки. Коли були судоми, 
ми не раз молилися, і бачи-
ли явно, як вони втихали. Ми 
дякуємо Богові, що Він являв 
Свою силу в такі моменти. Але 
скільки ми не молилися — біль 
не припинявся. Це дуже турбу-
вало нас. І я стала в Бога прямо 
запитувати: «Боже, скільки і як 
треба молитися, щоб отримати 
результат? Наша дитина так му-
читься — і ніхто й ніщо не може 
їй допомогти». Я питала в Бога 
й не розуміла, що Він хоче мені 
сказати. Питала в братів, чому 
так, хоча й розуміла, що вони не 
мають відповіді на це питання. 
Лише Бог може відповісти.

І в якусь мить Бог дав мені 
відчути й зрозуміти, що Він чує 
всі наші молитви й ніколи не за-
буває про нас. Я була на одному 
молитовному зібранні, де моли-
лися за зцілення. Свою доньку 
я не можу взяти на зібрання, бо 
вона своєрідно реагує на спів 

і гучні звуки, починає плакати. 
Тому, вийшовши наперед, я по-
просила, щоб брати помоли-
лися за мою доньку. Розповіла, 
чому не можу привести її, і ска-
зала, що впевнена, що Господь 
зцілить її, і вона, як Він і казав 
мені, піде своїми ногами. Я ре-
ально відчула, наскільки сила 
Божа зійшла на нас, що Він чує 
нашу молитву й відповідає. З 
вуст одного з братів зазвучали 
слова: «Так говорить Господь: 
довірся Мені — Я сказав і ви-
конаю!» І вкотре утвердилася у 
своїй надії й довірі до Бога.

Тому я не перестаю молити-
ся й довіряти Господу. І от не-
давно, коли я вкотре щиро про-
сила в Бога зцілити мою доньку 
й молилася іншими мовами, то 
почула, як з вуст моїх злітає сло-
во: «Радість! Радість! Радість!» 
Я відчула, що це стосується 
моєї доньки, — має бути якась 
радість у її житті, якісь зміни ма-
ють прийти. Але наступного дня 
— у неї судоми. Я кажу собі: «Ну 
й де ж та радість?» Головний біль 
не стихає, дитина постійно пла-
че. І де ж радість?!

Відчувши, що мені бракує 
сил, зателефонувала братові, 
який пророкував мені, що донь-

ка ходитиме, і прошу: «Підтри-
майте мене в молитві. Помолі-
мося, щоб цей головний біль 
минув». Ми помолилися — і 
наступного дня болю ніби не 
було. Дівчинка стала активною, 
жвавою, сама зняла кофтинку, 
з моєю допомогою одягнулася. 
Якщо для когось це звичні речі, 
то для нас це велика перемо-
га, навіть прорив! І неймовірна 
радість сповнила моє серце. Я 
вдячна Богові за все — навіть 
за ті труднощі, які доводиться 
проходити. Ця дитинка допо-
магає нам зростати духовно. А 
наскільки це Божа дитина! У по-
всякденних клопотах і життєвій 
суєті ми, батьки, відводимо свій 
погляд від Бога — і страждаємо: 
«Ой, те не те, і тут не так, того 
не вистачає». І в такі моменти 
чую від Алі: «Бог з нами! Бог лю-
бить». Це каже особлива дити-
на — дитина з інвалідністю, яка 
не може добре говорити й чітко 
мислити, бо в неї є пошкоджен-
ня й в певних відділах мозку. Але 
вона близько з Богом — і Він по-
руч із нею. Тож і мені з її татом є 
чого навчитися в неї.

Підготувала 
Ольга Міцевська

ПІДГОТОВКА ДО КОРОТКОСТРОКОВОЇ МІСІЇ
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Доктор Джеймс Сміт, відо-
мий п’ятдесятницький мисли-
тель сучасності, написав книгу 
«Thinking in Tongues» («Думан-
ня на мовах»), де намагався 
осмислити досвід глосолалії — 
як вона впливає на зміну осо-
бистості й на суспільство за-
галом. Він пише, що хрещення 
Святим Духом спонукало ран-
ню церкву до двох дій: по-пер-
ше, до публічного захисту віри 
від наклепів. У Діях святих апо-
столів, 2:12-16, описується, 
як учні стали молитися на мо-
вах, і люди дивувалися, а дех-
то звинувачував їх у п’янстві. І 
тоді апостол Петро стає на за-
хист учнів, він не просто каже: 
«Ні, вони не п’яні», а аргумен-
тує на основі Писання. Ран-
ня церква, сповнена Святим 
Духом, виходить на публічний 
простір — якраз завдяки го-
ворінню іншими мовами. Вона 
не ховається, не впадає в сек-
тантство, відділяючись від су-

спільства. По-друге, хрещен-
ня Святим Духом спонукало до 
благовістя язичникам. У Діях 
апостолів, 11:15-18, Петро 
знову захищає — на цей раз 
навернених язичників перед 
своїми братами-євреями. За-
галом рання церква не дуже 
спішила звіщати Євангелію по-
ганам. Що ж стало причиною 
включення язичників у ранню 
церкву? Те, що вони загово-
рили іншими мовами. Церква 
змогла вийти за межі єврейсь-
кого етносу й поширитися на 
всю Римську імперію завдяки 
інтеграційним можливостям, 
які дало хрещення Святим Ду-
хом з ознакою інших мов. 

Згадаймо перших п’ятиде-
сятників — Чарльза Пархама 
та його учня Вільяма Сейму-
ра. Вони, як відомо, належали 
до різних рас. І якщо у ХХІ ст. 
для нас це абсолютно нор-
мально, то для США початку 
ХХ ст. це було немислимо. У 

період сегрегації, коли люди 
були розділені на білих і чор-
ношкірих, і вони не могли 
навіть перебувати в одному 
приміщенні, то п’ятдесятниць-
кі церкви об’єднували людей 
різних рас. Навіть у газеті «Los 
Andgeles Times» обурювалися 
«неподобством», яке відбу-
валося на богослужіннях п’я-
тидесятників — де збиралися 
разом люди світлого й темно-
го кольору шкіри. П’ятдесят-
ництво ХХ ст. повернулося до 
витоків, до П’ятидесятниці І ст. 
— до відкритого богослужін-
ня, до проголошення віри в 
публічній сфері. У ХІХ ст. саме 
зародилася ідея, що релігія — 
це особиста справа кожного, 
тобто, якщо віриш, то вір сам у 
собі. Але п’ятидесятники в це 
не бавилися — вони влашто-
вували масові зібрання просто 
неба. 

Алістер Мак-грат, згадуючи 
п’ятдесятництво у своїй книзі 
«Небезпечна ідея християн-
ства», формулює кіль-ка тез. 
По-перше, він називає п’ят-
десятництво новою Реформа-
цією, яка змінила протестан-
тизм у ХХ ст. По-друге, виділяє 
в цьому русі важливість осо-
бистого духовного досвіду, 
внаслідок чого статус людини 
визначається не соціальною 
роллю чи інтелектуальними 
здібностями, а дарами Свя-
того Духа. Третя особливість 
— універсальний доступ до 
божественного, який не є ви-
нятковою прерогативою еліти. 
І четверте — вплив на суспіль-
ство через церкву та спільне 
очікування особистої зустрічі 
з Богом. Релігієзнавець Вік-
тор Єленський показує це на 
прикладі країн Африки та Ла-
тинської Америки, де люди в 
бідності, залежностях, без цілі 

в житті преобразилися через 
П’ятдесятницю, тому що вона 
відкрила їм безпосередній до-
ступ до Бога.

Ми знаємо, що ранні 
українські п’ятдесятники мали 
розвинене соціальне служін-
ня. Наприклад, у Ківерцях діяв 
дитячий будинок, де дбали про 
сиріт. Було дитяче, молодіжне, 
сестринське служіння… Але в 
1929 році постановою ВЦВК 
«Про релігійні об’єднання» це 
все було заборонено: «Релі-
гійні общини не мають права 
займатися жодною діяльністю, 
крім задоволення релігійних 
потреб віруючих у межах куль-
тової споруди». Радянська 
влада усіма силами намагала-
ся обмежити церкву від взає-
модії з суспільством. У 1959 
році старші пресвітери ВСЄХБ 
отримали інструктивний лист, 
у якому було написано таке: 
«Головним завданням бого-
служіння тепер є не залучення 
нових членів, а задоволення 
необхідних релігійних потреб 
віруючих». У перспективі це 
мало ряд негативних наслідків 
для церкви. Християни стали 
думати, що їхнє служіння ви-
черпується зібраннями. Ак-
цент проповідей змістився на 
внутрішню святість, нівелюючи 
зовнішню місію: «Нам головне 
— освячуватися, а люди самі 
прийдуть». У домах молитви 
з’явилися написи: «Іди і більше 
не гріши», хоча Ісус Христос 
у Великому Дорученні сказав 
«Ідіть по цілому світу і звіщай-
те Євангелію». Сформувалося 
скептичне відношення до со-
ціальної активності й недовіра 
до різних суспільних груп. 
Відбувся поділ на «священ-
ний» простір (дім молитви) 
та «світський» простір. При-
чому деякі священнодії мог-

ли відбуватися тільки в храмі. 
Служіння поділили на «духов-
ні» (проповідь, хоровий спів, 
пророцтво) та «всі інші». Хре-
щення Святим Духом вважали 
ознакою істинної церкви, от 
тільки забули, для чого воно 
дано — для місії, для служіння. 
Духовне хрещення — лише по-
чаток повноцінного духовного 
життя. Натомість, дехто став 
сприймати його просто як та-
кий собі «квиток до Божого 
Царства».

Стівен Потеро, автор кни-
ги «8 релігій, які змінили світ», 
аналізуючи світове п’ятде-
сятництво, так його охарак-
теризував: завдяки п’ятде-
сятництву божественне вже 
не «десь там», а «прямо тут». 
Адже вся земля належить Го-
споду, а віруючі є передвіс-
никами Його Царства. Тому 
вони виходять за межі хра-
му, щоб поширювати Боже 
Царство, а не ховаються від 
царства темряви. П’ятдесят-
ництво може перебувати як у 
біблійному минулому, так і в 
практичному сучасному. Адже 
Біблія — не тільки книга для 
читання, але й для практич-
ного застосування. Якщо там 
написано про хрещення Свя-
тим Духом, про зцілення — то 
це потрібно втілювати. П’ятде-
сятництво вміє апелювати од-
ночасно до проблем світу і до 
тих, що не від світу. Зауважте, 
що ці всі думку формулює ціл-
ком світський релігієзнавець. 
Подивімося всередину себе 
— наскільки ми відповідаємо 
тому, як у світі бачать сьогод-
ні п’ятидесятників? Виходьмо 
за межі наших домів молитви 
та йдімо у світ для поширення 
Божого Царства.

Михайло ХРОМ’ЯК

П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ — ЦЕ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬСТВО

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ

П’ЯТДЕСЯТНИЦТВО Й КУЛЬТУРА

Журнал «Євангеліст» за 
1928 рік пише: «Дуже добре 
в наших громадах і групах 
мати хорові й музичні гуртки, 
і навіть більше — потрібно їх 
мати. Вони є душею громади, 
невід’ємною її частиною, пре-
красним букетом із живих тро-
янд, кращим проповідником, 
який може привести не одну 
душу до сліз покаяння й подя-
ки». Такої ж думки були христи-
яни євангельської віри: «Хор 
— це зброя проти диявола, це 
засіб подолання життєвих дріб-
ниць, бід, скорботи й тісноти, 
інструмент пробудження душ 
для нового життя». Так вони 
вважали й активно утворювали 
хори й музичні гурти.

Один із лідерів музично-
го служіння Одеської церкви 
1920-х років написав стат-

тю «О прославлении Госпо-
да», де зазначив: «Відкиньмо 
ж раз і назавжди помилкове 
уявлення, ніби зло виходить 
із музичного інструменту або 
будь-якого знаряддя, а не з 
серця». Уявляєте, людям того 
часу було це зрозуміло? Від-
так вони утворювали струнні 
оркестри. Власне, команда 
Івана Воронаєва, у якій було 
багато його дітей, грала на 
різних інструментах. Навіть є 
свідчення, що їх запросили в 
1927 році на День міста на Де-
рибасівську для виступу.

Те ж саме стосується 
Західної України — музика 
та спів були дуже розвинуті 
в їхніх церквах. Крім того, їм 
навіть вдалося видати влас-
ні пісенники: «Песни радо-
сти и победы» (1936), «Псал-

моспіви» (1937). Вони також 
проводили курси диригентів, 
мали оркестри, зокрема, ду-
ховий оркестр на чолі з Іваном 
Зуб-Золотарьовим, струнний 
оркестр у с. Степань. Музич-
ні колективи обслуговували 
різні події. 

Але в післявоєнний період 
ситуація змінюється. Влада 
намагається примітивізувати 
євангельський рух, деформу-
ючи його культуру. Вона бачи-
ла, яку велику роль у прива-
бленні людей до Христа грає 
музика та спів. Тому запровад-
жувала заборони. По-перше, 
були заборонені музичні ін-
струменти під час богослужін-
ня: 1952 року — баяни та 
акордеони, 1956-го — гітари, 
1959-го — усе, крім фісгар-
монії. По-друге, заборонили 
проводити репетиції хорів та 
гуртів. Пізніше це набуло та-
кої інтерпретації: «Готуватися 
не потрібно, Святий Дух Сам 
наповнить». По-третє, забо-
ронили літературні гуртки, мо-
лодіжні та сестринські зустрічі. 
По-четверте, категорично за-
боронили дитяче служіння. 

Усі ці приписи повинні були 
паралізувати музичне служін-
ня. Ціль атеїстичної влади 
полягала в примітивізації бо-
гослужінь задля відторгнення 
з середовища християн як-
найбільшої кількості віруючих. 
Важливий момент: забороня-
ючи розвиток музики й літе-
ратурного служіння, влада й 
ВРЄХБ натомість наполегливо 
працювали над прищепленням 
думки про користь радянської 
культури — кіно, літератури, 
музики, телебачення… Тобто, 
забираючи культурні канали 
передачі духовної інформації, 
вони прагнули легітимізувати 
власні канали задля пропа-
ганди власних цілей. Пропо-
нували альтернативу — грайте 
нашу музику, дивіться наше 
телебачення. Це був інстру-
мент атеїзації, впливу на сві-
домість людей.

Незважаючи на ці забо-
рони, хори все одно функціо-
нували, хоча й платили за це 
велику ціну. Музичні колек-
тиви використовували навіть 
найсучасніші інструменти — 
ударні, бас-гітари. В архівах 

збереглися згадки, що це при-
ваблювало в церкви молодь, 
чим влада була невдоволена 
й тому заохочувала школи й 
сільради активніше працюва-
ти з молоддю. Влада ретельно 
контролювала — скільки лю-
дей у хорі, чи всім виповни-
лося 18 років, чи всі члени 
церкви. Якщо порушувалися її 
вказівки — накладали штрафи, 
викликали на розмови. 

У 1970-1980 роках від-
булося поступове обмеже-
не культурне відродження, 
але далеко не в усіх регіонах. 
Цікавий делікатний момент: 
коли в 1990-2000 роках точи-
лися дискусії щодо згадано-
го, мені було дивно, що дуже 
часто опоненти відстоювали 
не біблійну істину, а наративи 
радянського союзу. І сьогод-
ні нам, як служителям ХХІ ст., 
важливо мати розпізнання — 
знати Писання, знати історію 
й бути збалансованими, щоб 
культура, музичне та вокальне 
служіння приносило славу Бо-
жому Царству.

Михайло МОКІЄНКО

ВІРА І ЖИТТЯ

На конференції, присвяченій 100-річчю п’ятдесят-
ницького руху, була представлена низка доповідей 
істориків ХВЄ про різні аспекти розвитку вітчизня-
ного п’ятдесятництва. Зокрема усі доповідачі зупи-
нялися на моментах впливу радянського режиму на 
церкви післявоєнного періоду. Вводячи заборони на 
освіту, підтримку служителів, соціальну діяльність, 
використання музичних інструментів тощо, влада на-
магалася дискредитувати церкву, позбавити її впли-
ву на суспільство, відвернути прихожан. До вашої 
уваги матеріали за доповідями Михайла Мокієнка 
(молодшого) та Михайла Хром’яка. 

Вихованці дитячого притулку, який з ініціативи Всепольського 
Союзу ХВЄ діяв спочатку в Барановичах, а згодом у Ківерцях.
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Недільний ранок. Сашуня з тіткою сіли за 
стіл для чаювання і молитви перед походом до 
церкви. Тітка розгорнула свою велику Біблію й 
стала читати вголос:

— Псалом 90. Хто живе під покровом Всевиш-
нього, хто в тіні Всемогутнього мешкає… — Сашу-
ня слухала дуже уважно, хоча й не все їй було зро-
зуміло. Дещо їй тітка раніше пояснювала, і тепер 
вона знала, що Бог захищає тих, хто вірує в Нього, 
але ось одне місце з псалма чимось зачепило Са-
шуню, і вона поспішила з’ясувати, що ж це означає:

— Тітонько, а що це означає: «Не будеш боятися 
страху нічного»? — запитала Сашуня.

Тітка відклала Біблію вбік:
— Це означає, Олександро, що Бог хоче звіль-

нити нас від будь-якого страху. Часто люди бояться 
чого-небудь, і особливо виразно їхній страх може 
виявлятися вночі, коли вони сплять. Але Біблія 
вчить, що віруюча людина не повинна боятися ні-
чого, тому що Бог завжди допоможе їй, як важко не 
довелося б!

Сашуня замислилася…
Вона ж бо багато чого боялася: мишей, зміїв, па-

вуків, капосних хлопчаків, які смикали її за кіски… І 
ось, виходить, Бог може звільнити її від цих страхів? 
Але як? Не спуститься ж Він із неба, щоб дати від-
січ хлопчакам! І ангела не пошле, щоб той налякав 
їх. Сашуня знала це з гіркого досвіду! Як же тоді Він 
може звільнити її від усіх страхів?

«Запитаю в дідуся», — подумала Сашуня, поба-
чивши діда, який виходив зі своєї спальні й теж зби-
рався сідати за стіл, але 
не встигла. Тітка замету-
шилася:

— Сашо, допивай чай, 
а то на зібрання запізни-
мося!

До дому молитви від 
їхнього села йти ого-го 
скільки — цілих три кіло-
метри! Але хоч Сашуня й 
дуже втомлювалася на-
прикінці шляху, ходити 
до церкви їй подобалося! 
Сашуня допила чай, засу-
нула в кишеню сукні здоб-
ну ватрушку й полізла на 
стілець до дзеркала, яке 
висіло на стіні, подивити-
ся на великий білий бант 
у своїй косичці. Помилу-
вавшись собою в дзер-
калі, вона вже хотіла зла-
зити додолу, як раптом 
почула тихий стогін. Са-
шуня озирнулася, та так і 
завмерла: дідусь схопив-
ся рукою за бік і безси-
ло відкинувся на стільці, 
а Біблія, зачеплена ним, 
впала на підлогу й лежала 
там, безпорадно розки-
нувши свої сторінки…

— Дідусю, що з тобою? — злякано скрикнула Са-
шуня.

Дідусь кволо посміхнувся, хоча йому було дуже 
погано:

— Серце, Сашо. Ось, схопило…
На шум зі спальні вибігла тітка, сплеснула рука-

ми, але охати й переживати не стала. Допомогла ді-
дові дістатися до ліжка, накрапала йому ліків із пля-
шечки й сказала:

— Я викличу «швидку»! А ти, Сашуню, побудь із 
дідусем, та не плач, не засмучуй його! Краще помо-
лися, щоби Бог його зцілив!

Сашуня кивнула головою й влаштувалася поряд 
із дідусем на стільці. Молитися їй не хотілося, а ось 
плакати — дуже, і вона ледве стримувала сльози. 
Дідусь, мабуть, помітив її хвилювання, доторкнувся 
рукою до Сашуниного волосся:

— Нічого, Сашуню, не переживай, мені вже лег-
ше! Не бійся нічого!

Невдовзі почувся шум — під’їхала машина, і лікар 
у білому халаті зайшов до будинку. Діда поклали на 
ноші, а тітка швиденько запнулася хусткою й сказа-
ла Сашуні:

— Я з дідом поїду, а ти на господарстві залишиш-
ся: з дому нікуди не йди! І не переживай за нас, Го-
сподь усе бачить!

Тітка чмокнула Сашу в щоку й сіла з лікарями у 
«швидку». Сашуня вийшла за тіткою. Стоячи на под-
вір’ї, дівчинка озирнулася й завмерла: навколо від-
бувалося щось незрозуміле… Небо швидко темніло, 
сонце сховалося за волохатими чорними хмарами, 
подув пронизливий вітер, і дівчинка щодуху поспі-
шила додому: зараз щось буде! Вона тільки встиг-
ла зачинити двері, як кресанула блискавка, десь 
вдалині пролунав грім, і потоки дощу заструменіли 
по вулиці, перетворюючи пил і пісок у непрохідну 
грязюку. «Як же тітка додому повернеться?» — ду-
мала дівчинка. Вона вилізла на підвіконня й дивила-
ся звідти на вулицю. А вітер здійнявся ще дужчий, 
над стелею щось затріщало, і Сашуня побачила, як 
дерева біля будинку згинаються мало не до самої 
землі! Сашуні стало моторошно, але вона постара-
лася відігнати від себе всі страхи, перевівши увагу 
на нову книжку з малюнками — «Казки французьких 
письменників». Буря стала вщухати. А Сашуня за-
хопилася книжкою, яку тітка нещодавно привезла з 
міста! За казками Сашуня забула про все на світі…

Опам’яталася вона від того, що не могла розріз-
няти букви в книжці, у кімнаті потемніло, а в животі в 
Сашуні забурчало від голоду. Вона витягла з кишені 
шматок ватрушки, сунула за щоку й хотіла ввімкнути 
світло, але скільки Сашуня не натискала на вмикач 
нічника, лампочка не спалахувала. Так траплялося 
вже не вперше: світло вимкнули через грозу, тому 

Сашуня висунула шухлядку сто-
ла, де в тітки зберігалися свіч-
ки. Невдовзі свічка в склянці вже 
стояла на столі, Сашуня підтягла 
ближче до неї книжку, але бажан-
ня читати чомусь зовсім зник-
ло. По кутках кімнати стояли тіні, 
страхітливо цокав годинник на 
стіні, а за вікном, як і раніше, за-
вивав сердитий вітер і лив дощ… 
Дівчинка навіть забула про те, що 
вона зголодніла, настільки їй ста-
ло незатишно. Вона стиснулася 
в клубочок на дивані й тихенько 
запхикала від переляку: а раптом 
тітка зовсім не прийде? І що їй, 
сидіти самій усю ніч? Та вона ж 
помре від страху! Сашуня мало не 
заплакала, але вчасно схамену-
лася, зрозумівши, що нічого цим 
не доб’ється. А тут ще зашаруділа 
миша за шафою, і Сашуня, кинув-
ши в неї книжку, зіщулилася ще 
більше: що ж їй робити?! От були б 
дідусь із тіткою вдома, тоді б вона 
не так боялася, а тепер хто захи-
стить її від усіх страхів, адже вона 
зовсім одна! Дівчинка покліпала 
очима — і раптом згадала псалом, 
який читали вранці, там же щось 
було сказано про страх, от тільки 

що? Вона посиділа, згадуючи, і врешті-решт її ося-
яло: «Не будеш боятися страху нічного», — читала 
тітка. А ще вона казала, що Бог має силу захистити 
від усякого страху Ось тільки незрозуміло, як Він це 
зможе зробити? Як Йому це вдасться?

Вона подумала ще трохи — і нарешті зрозуміла. 
Тітка розповідала, що Бог усе бачить і все знає, зна-
чить, і зараз Він бачить, як Сашуні важко доводить-
ся, тож треба просити Його про допомогу, хоча сум-
нівно, чи зможе Він відповісти. Але нічого не вдієш, і 
вона, заплющивши очі, прошепотіла невмілу молит-
ву про те, щоби Бог допоміг їй позбутися страху й 
захистив її…

Як тільки вона це зробила, їй стало значно лег-
ше, і всі тривоги кудись зникли! Сашуня вже зібра-
лася знову читати книжку, як раптом хтось затара-
банив у шибку:

— Відчиняй, Сашо! — почула вона тітчин голос. 
— Це я.

Сашуня, зрадівши, схопила свічку й вибігла в ко-
ридор. Деякий час вона не могла впоратися з непід-
датливим гачком, але нарешті їй таки вдалося відчи-
нити двері — й тітка, яка добряче змокла під дощем, 
зайшла в будинок.

— Зачекала-
ся? — запитала 
вона Сашуню. — 
Спасибі, що мене 
«швидкою» назад 
підвезли, а то б 
нізащо пішки не 
дісталася: усі до-
роги розкисли. А 
ти як? Не бояла-
ся? Усе гаразд?

— А що з діду-
сем? — поцікави-
лася Сашуня.

Тітка широко посміхнулася:
— Нічого страшного, декілька днів полежить і 

додому повернеться, так що не хвилюйся! Їсти хо-
чеш? Я зараз щось приготую.

Тітка запалила гасову лампу, стала готувати ве-
черю, а Сашуня знову примостилася на своєму 
улюбленому дивані з книжкою в руках, але читати їй 
більше не хотілося. Виявляється, Бог справді може 
звільнити від страху, і тепер Сашуня знала, що Йому 
можна довіряти й сподіватися на Його допомогу! От 
і добре! Тепер «страхи нічні» Сашуні були не страшні!

Олена МАРЧУК

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

СТРАХИ НІЧНІ

Підготував Дмитро ДОВБУШ

Прочитай 
послання, за-
шифроване 
з допомогою 
шифру Кар-
дано.

Для цього накресли і виріж із картону або 
цупкого паперу квадрат такого ж розміру, як на 
першому малюнку. Потім виріж із нього чорні 
клітинки. 

Наклади решітку на нижній квадрат і випиши 
літери, які знаходяться в отворах. 

Повертай решітку на 90 градусів за годинни-
ковою стрілкою, поки не складеться зашифро-
вана фраза. Знайди її в Біблії.

Розшифруй
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №11 листопад 20218

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд, розміщений у №10 (жовтень), 2021р.
По вертикалі:
1. Лікар. 2. Павук. 3. Девора. 5. Тіятір. 6. Крадіж. 8. Воанергес. 9. Заздрість. 13. Тої. 

14. Дан. 17. Колода. 18. Гілбоа. 20. Єрихон. 23. Надія. 24. Сіван.
По горизонталі:
3. Дотаїн. 4. Каріот. 7. Капернаум. 10. Оріон. 11. Завіт. 12. Лія. 15. Хеврон. 16. Тамара. 

19. Кос. 21. Вітер. 22. Отару. 25. Македонію. 26. Аварім. 27. Фараон.

1. Місяць за єврейським календарем. 2. Місто, в якому жили велетні. 3. Місто-схо-
вище в Башані. 4. Дідусь Еноша. 7. Місто, з якого Филимон і Онисим. 8. Прагне до 
водних потоків. 9. «Я є дорога, … і життя». 15. Десята частина ефи. 16. Назва Цефату 
після того, як його вчинили закляттям. 19. Місто за 60 стадій від Єрусалима. 20. Одне 
з пахощів, що входило до кадила. 21. Дочка Авесалома. 24. Господь ішов з ізраїльтя-
нами у стовпі … вдень. 25. Як називали Семена в Антіохії. 27. Місто в долині Йордану. 
28. Він позаздрив лихим, «бачивши спокій безбожних».

КРОСВОРД

5. Жінка Худзи, урядника Ірода. 6. Морський порт, який відвідав Павло. 10. Син 
Лота. 11. Друге ім’я Ноомі. 12. Одне з п’яти филистимлянсьикх міст. 13. Місто, з яко-
го Акила. 14. Місто, в якому жив Ахімелех. 17. Місто в коліні Гада (4М.32:3). 18. Старо-
винне місто, в якому був Аврам. 22. Малий пророк. 23. Цінна харчова приправа. 24. Одне з 
місто, якому Ісус проголосив «горе». 26. Євангеліст. 28. Один із синів Сима. 29. Одне 
з семи міст, до якого звертався Бог в Об’явленні. 30. Диякон Єрусалимської церкви.

«Я не дуже люблю чи-
тати Біблію. Мало що ро-
зумію сама. Вірую вже 10 
років і знаю, що читати 
потрібно щодня хоча б по 
15-30 хвилин, але я не маю 
спраги до цього. Це сумно. 
Коли чую, як інші люди нею 
захоплені — аж заздрість 
бере. Молюсь і прошу лю-
бові, спраги та дисципліни 
для себе. Самій так хочеть-
ся, щоб це жило всередині 
мене. Плоть і лінощі ро-
блять свою справу, і я ніяк 
не можу їх побороти».

Відповідає душеопікун 
Оксана ГРАБЧУК:

— Дуже дякую вам за 
чесність. Отримала кілька 
листів із таким запитанням. 
Дозвольте мені бути чесною 
з вами й розповісти, що для 
мене означає читати Біблію?

По-перше, я не хочу каза-
ти неправду ні Богу, ні людям, 
тому скажу чесно: я не люблю 
системних підходів, рамок, 
формул, наприклад: «почни 
читати 15 хвилин і збільшуй 
час щодня» чи щось подібне 
до цього. Я так не відчуваю, не 
розумію й не роблю.

Як я розумію, у народженої 
згори людини має бути потре-
ба живити свій дух постійно, 
інакше є небезпека залишити-
ся душевною (тілесною) люди-
ною. Якісне харчування бажа-
но мати щодня, але не у всіх 
це виходить. Для мене якість 
означає більше, ніж кількість. 
Наприклад, 15 хвилин читання 

находу — це не-
якісне харчуван-
ня. Чи може воно 
бути у вашому 
раціоні? Звісно! 
Але при цьому 
пам’ятайте, що 
поринути в Сло-
во Боже можна 
лише тоді, коли 
приділиш йому 
достатньо часу.

По-друге, щоб 
відповісти на за-
питання, навіщо 
читати Біблію, по-
трібно передусім 
запитати себе: а 
що для мене осо-
бисто означає 
ця книга? Адже 
читати недостат-
ньо, атеїсти та-
кож нерідко чи-
тають, цитують, 
але, на жаль, вона з ними не 
«розмовляє».

Тому я проти насильниць-
кого читання, проти примушу-
вання дітей, які потім ще довго 
не можуть торкнутися Біблії 
лише через те, що їх примушу-
вали, ламали, карали.

1. Біблія для мене — це 
пізнання самого Бога.

Це єдина книга у світі, у якій 
Бог говорить про Себе й роз-
криває, Який Він є. Чим більше 
я її аналізую, читаю, вникаю в 
неї, тим більше знайомлюсь із 
гранями Його серця та харак-
теру. Це так чудово, що одного 
разу почавши пізнавати Бога, 
ти не можеш зупинитися.

2. Біблія для мене — 
це пізнання самого себе 
у світлі духовних законів. 
Вона говорить зі мною про моє 
серце, про мій характер, про 
мої помилки, про мою силу, про 
мої немочі, про мої сумніви й 
страхи. Я черпаю найважливіші 
знання про себе, відкриваючи 
сторінки Писання.

3. Біблія для мене — це 
дуже чесна розмова про по-
милки та перемоги великих 
людей. Вона нічого не прихо-
вує, досить чесно говорить про 
хиби та неправильну поведінку, 
якщо ми вміємо це зчитувати 
та робити висновки. Ця книга 
нікого не виправдовує, що до-

зволяє нам 
на 100% зро-
зуміти, що 
Бог безсто-
ронній.

4. Біблія 
для мене 
— це здо-
рова ду-
ховна їжа, 
ситне, а не 
розбавлене 
харчування. 
Ні проповіді, 
ні книги, ні 
ток-шоу, ні 
соцмрежі, ні 
підкасти не 
можуть замі-
нити Біблію. 
Коли ти ду-
ховно голод-
ний, ніщо не 
може наси-

тити твій дух і душу так швидко 
та якісно, як ця книга.

5. Біблія для мене — це 
особисте скерування й го-
лос Божий. Це мій компас, 
який допомагає рухатися в 
правильному напрямку. Без 
неї легко заблукати на шляху 
духовних пошуків та життєвих 
обставин. Біблія — це береги.

Іноді навалюється на тебе 
все одразу — і ти фізично й 
духовно знесилений, але яки-
мось надприродним чином 
через Слово Боже приходить 
надія, сила та віра. Слово-рема 
(об’явлення), яке Бог вивільняє 
в наше життя, найчастіше при-
ходить через Біблію.

6. Біблія для мене — це 
джерело духовних знань. 
Мені дуже подобається не 
просто читати, а досліджувати, 
копати, порівнювати перекла-
ди, шукати оригінал. Це така 
захоплююча подорож у світ 
сенсу та істини. Написано, що 
через процес пізнання істини 
людина набуває справжньої 
свободи.

Свободу від чого? Від 
страхів, гріха, стереотипів, 
твердинь, які роками вклада-
лися в уми людей, позбавлених 
права думати самостійно. Вони 
покірні, але в той же час не шу-
кають, не копають, не аналізу-
ють. Бог закликає досліджу-
вати й вникати. Біблія може 
відкрити тобі правду, якщо ти 
щиро готовий її прийняти.

7. Біблія для мене — це 
духовні крила, які допома-
гають мені летіти на ту тери-
торію, куди ногами я ніколи 
не дісталася б. Тобто це мова 
віри, а не логіки. Розумом не 
все можна охопити, але коли 
Святий Дух відкриває тобі 
істини, ти їх пропускаєш через 
серце та розчиняєш вірою.

Написано, що віра — це 
впевненість у невидимому. 
Логіка відмовляється прийня-
ти такий сценарій. Вона шу-
кає, за що б зачепитися, — і не 
знаходить, тому що духовне 
народження згори важко осяг-
нути розумом. Никодим, коли 
прийшов до Христа, дуже чес-
но був цим стурбований. Не-
можливо самому дійти до цьо-
го, якщо Господь не відкриє.

ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬЯК ПОЛЮБИТИ ЧИТАТИ БІБЛІЮ?
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