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БОГ, ЯКИЙ ЛЮБИТЬ
ШУМІТИ

MЕЛОДІІ СХІДНИХ ДОРІГ
Війна не має змісту, проте
має свого батька: «Він був
людиновбивцем від початку…
бо немає істини в ньому. Коли
говорить він неправду — говорить від себе...»

МИ ПОВИННІ БУТИ ТВОРЧИМИ

І ШУКАТИ НОВИХ СПОСОБІВ ДОСТУКАТИСЯ
ДО ЛЮДСЬКИХ СЕРДЕЦЬ

Бог хоче сьогодні шуміти
навколо нас Своїм Духом,
хоче привернути увагу до дії
благодаті через Христа! Ви ж
покоріться…

ГОЛОС

Найціннішою, як на мене, є
праця саме з невіруючими
людьми, тому що є шанс, що
хтось з них таки покається.
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виходить з лютого 1991 року
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П’ЯТЬ ВИМІРІВ ДУХА
СВЯТОГО В ЖИТТІ ЦЕРКВИ

життя церкви

Нам завжди у житті треба на
щось рівнятися. Діти рівняються
на своїх батьків. Члени Церкви
рівняються на пастора. А Церква чомусь завжди намагається
рівнятися на першоапостольську Церкву.
Але я хочу зауважити, що
жодна Церква, і першоапостольська зокрема, ніколи не була
ідеальною, бо вона складається
із людей. Це не була якась непохитна сутність, яка ніколи не змінювалася. Ідеальним у Церкві є
лише Ісус Христос. І ми, долучившись до Ісуса, зараз перебуваємо на шляху до досконалості.
Але нам дуже потрібне щось, що
може стати взірцем для нас.
Неодноразово
сьогодні
можна чути: «Ми хочемо, щоб

поезія

1. Цунамі

ЕПІЦЕНТР СПАСІННЯ

Тихо! Чуєш? Відкрий своє серце і слухай!
Наближається гуркіт, мов падають тонни води!
Подивись! Це — цунамі Святого Духа!!!
І воно уже близько! Воно іде прямо сюди!
Брами пекла не встоять — нестримно і безкомпромісно
Хвиля Божої сили змиває ворожі війська!
Боже Царство гряде — у могутності Доброї Звістки,
Щоб зрівняти з землею твердині держави гріха!

2. Сінай

Довга подорож... Стомлені діти пустелі
Очі, повні надії, звели до скелястих висот.
Там — вогонь, дим і попіл! Дрижать і ламаються скелі!
І крізь голос сурми промовляє Господь Саваот!
Небеса оживили Сінай електричним розрядом,
Закріпляючи силою грому святий Заповіт.
І мільйонами вольт епіцентр Господньої Правди
Увійшов у серця, що здобудуть Обіцяний світ!

3. Голгофа

наша Церква була як першоапостольська. Утім, ми маємо
усвідомити, що на сторінках Нового Заповіту Церква теж трансформується. Період Дій святих
апостолів та послань включає
в себе приблизно сорокарічну історію Церкви. І за ці роки
Церква також змінювалася, намагаючись адекватно відповідати на ті виклики, з якими вона
стикалася. Тобто Церква — це
живий організм, який постійно
розвивається. Вона не є чимсь
статичним, завершеним, що
потрібно прийняти, зберегти та
зробити непохитним. Церква —
це органічна одиниця, яка передбачає стосунки. А стосунки
завжди потрібно розвивати. Ми
не можемо сказати, що в сто-

Вечоріло. Повільно розходився натовп юдеїв.
Тіло спазмами болю благало про смерть.
По щоці Чоловіка скотилась краплина — і з нею
Полетіло життя, щоб, упавши, розбитись об твердь.
Час спинився. Сльоза, навантажена тоннами болю,
Гіркоти і скорботи народів, торкнулась землі:
Затрусилась планета — завіса роздерлась надвоє!
Епіцентром спасіння став хрест на голгофській горі!

Дмитро ДОВБУШ

сунках у подружжі ми вже прийшли до певного ідеалу й повинні
його законсервувати. Усі стосунки завжди потребують розвитку. І якщо вони не розвиватимуться, то дуже скоро можуть
мати певні тріщини.
Отже,
першоапостольська
Церква — це зразок для нас. Але
це зразок, який перебуває в активному стані, у стані розвитку.
Вона не стоїть на місці. Коли виникає потреба обрати дияконів,
вона це робить. Коли виникає
потреба переступити язичницький кордон, вона переступає
його і йде далі. Це не якась замкнена статична категорія.
Нам, п’ятидесятникам, це
має бути зрозуміло, як нікому іншому, оскільки саме Дух Святий
є тією сутністю, яка приносить
нам оте живе, свіже дихання.

Продовження на стор.6

4. Горниця
Біль, що сковував серце лещатами страху,
Нерішучості щем, що ваганнями душу ятрив...
Все — позаду. Дух Божий пішов в контратаку:
Затрусилась земля від молитви Господніх мужів!
Час звершився — збулися пророцтва Йоіля!
Вікна вже не закриті і засуви зняті з дверей...
Ураганом з небес, дарувавши сміливість і силу,
Епіцентр вогню увійшов у Господніх дітей!

5. В’язниця

Тиша ночі. Замовкло бряжчання кайданів.
В’язні краплі розради шукали в тривожному сні.
Тільки двоє не спали. Вони — в надприроднім єднанні
З небесами — співали Творцю величальні пісні!
І ожив землетрус — епіцентром в нестримному серці!
Захитались основи в’язниці. Упали замки.
Хвиля Божої слави, не давши ні шансу для смерті,
Розірвала іржаві кайдани гріха на шматки!

6. Ти

Ось — Цунамі Вогню, що пройшло крізь роки й кілометри,
Набираючи швидкості й сили в сміливих серцях!
І тепер воно тут — щоб зробити тебе епіцентром
Землетрусу спасіння, свободи й нового життя!
Ти ще спиш? Відкривай свої очі негайно!
Землетруси Господні проходять по цілій землі —
Піднімаються Доброї Звістки нестримні цунамі.
Якщо ти вже тремтиш – епіцентр відкрився в тобі!

ГОЛОС
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новини церков хвє волині

привітання

ВІТАЄМО ІЗ СВЯТОМ ТРІЙЦІ
«Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в Ім’я Моє,
Той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що Я вам говорив»
(Ів.14:26)

Шановні брати та сестри!
У ці дні християнство згадує особливу подію - зішестя
Святого Духа в серця послідовників Ісуса Христа. Святий
Дух, маючи всі атрибути Божества, був всюди присутній
як на небі, так і на землі від
початків творення світу. Від
дня, коли Божий Син Ісус Хри-

стос прославився, повністю
оправдавши перед Справедливістю Божою грішників, які
прийняли умови свого спасіння, Дух Святий зміг злинути
в їхні серця, засвідчивши їхню
належність до великої Божої
сім’ї як синів та дочок. Христос
сповістив — Він прийде як Утішитель. Утіха, якою втішає Дух
Святий, виявляється через наповнення нашого серця небесним спокоєм та радістю. Дух
Святий не принесе в серце дитини Божої тривоги чи відчаю.
Ми, жителі України, переживаємо дуже скорботні та
тривожні дні. Надто багато
страждань, горя та сліз принесло нам протистояння, що,
на превеликий жаль, продовжується на сході нашої країни.
Дух Святий і в цей час має втіху для всіх нас — прислухаймося та звернімося до Нього
своїм серцем, Він знає, чим
підбадьорити нас.
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Дух Святий, як учитель, навчає всіх людей. Словом настанови Він спрямовує своїх
учнів до святого та побожного
життя, тому що тільки святі та
праведні люди зможуть увійти
в царство небесне. Як життєво
необхідно нам стати учнями
Духа Святого! Він не перестає
навчати, але це навчання зможе зрозуміти той, хто відкриває двері свого серця, щоб
почуте не тільки пам’ятати, але
й виконувати.
Минуло понад двох тисяч років від того часу, коли
на землю прийшов, жив, був
розіп’ятий, воскрес та в славі
вознісся
наш
Спаситель.
Пам’ять про Христа живе. Третя частина всіх жителів нашої
планети називають себе християнами, при чому їхня кількість зростає. Хто керує цим
процесом, хто за цими подіями
стоїть? Ім’я Йому Дух Святий.
Він дає натхнення для про-

19 квітня в церкві «Віфанія» м. Луцька відбулося
рукопокладення на пресвітерське служіння Ковердюка
Олександра Яковича та на дияконське — Шемедюка
Василя Петровича. Рукопокладення звершували єпископ
Волинського об’єднання церков ХВЄ Близнюк М. І., єпископ Веремчук С. В., заступник єпископа Мельник П. Т. та
пресвітер Синюк М. Ф.
10 травня в церкві с. Пульмо Шацького району відбулося рукопокладення на дияконське служіння Голядинця
Віктора Вікторовича. Молитву благословення звершили єпископ Близнюк М. І., заступник єпископа Анчук С. П.,
пресвітери Стадник В. С., Саган М. О.
17 травня в церкві с. Башлики Ківерцівського району відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння
Федорчука Петра Остаповича, а в церкві с. Кадище —
Стеця Миколи Костянтиновича на пресвітерське та Бойка Тараса Васильовича на дияконське служіння. Молитву
благословення звершили єпископ Близнюк М. І., Мельник
П. Т., пресвітери Гламазда К.К., Мушка Ф. В.
повіді Євангелії, Він приводить
нові душі до Церкви та робить
доступними, підбадьорливими та завжди живими слова
Христові. Слово Боже в силі
Святого Духа вносить у серце
грішника каяття, у серце праведника — натхнення прославляти Христа, служити Йому.
Шануючи Його, ми виявимося
в числі тих, хто з радістю вийде назустріч Христу в час Його
повернення на землю. Будьмо
до цього готові!
Бажаю всім вам якнайтісні-

З 1 ЧЕРВНЯ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІЛЬНЯТЬ ВІД ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ
Верховна Рада прийняла
закон, яким звільнила релігійні
організації та засновані ними
добродійні заклади від нового
податку на нерухомість.
За законопроект № 2226 у другому читанні 14 травня проголосувала більшість народних депутатів
від кожної з парламентських фракцій, повідомляє Інститут релігійної
свободи. Підготовлена Комітетом з питань податкової та митної політики редакція передбачає
доповнення Податкового кодексу

України нормою, звільнивши від
оподаткування: «Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності
релігійних організацій, статути яких
зареєстровано у встановленому
законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення
їх статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність
засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади
(притулки, інтернати, лікарні та
інші), крім об’єктів нерухомості, в
яких здійснюються виробнича та/

шого спілкування зі Святим
Духом, не засмучуймо та не
випроваджуймо Його зі свого
життя своїми недобрими вчинками. Будьмо людьми щирого
серця, які в своєму житті хочуть мати наповнення Святим
Духом та через Нього мати
радість спасіння, мир та любов. Нехай єднання Святого
Духа буде зі всіма вами!

З повагою та
молитвами за всіх вас
Єпископ
Михайло БЛИЗНЮК.

новини

або господарська діяльність». Від
оподаткування звільняються лише
ті об’єкти нерухомості релігійних
організацій та заснованих ними
добродійних закладів, які не використовуються для виробничої та
господарської діяльності. «Датою
набрання чинності цим законом
є перше число місяця наступного
за місяцем опублікування даного
закону», — пояснила з парламентської трибуни голова Комітету Ніна
Южаніна.
У своїх звернення Всеукраїн-

ська Рада Церков і релігійних організацій закликала представників
різних політичних сил підтримати
пропоновані зміни заради створення належних умов для звершення
релігійними організаціями свого
суспільно-важливого служіння.
Ініціаторами прийнятого законопроекту № 2226 виступили народні депутати Павло Унгурян, Ніна
Южаніна та Андрій Шипко за підтримки міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність,
моральність і здоров’я України».

директорський щоденник

MЕЛОДІІ СХІДНИХ ДОРІГ
Отже, на схід… Київ, Полтава,
Харків, Ізюм, Слов’янськ, Сєверодонецьк, Лисичанськ, а далі —
дрібніші села й селища. Блокпости, зупинки, перевірки, огляди,
запитання… Про це відомо й часто пишеться, а я пригадую розмову в нашому «бусику»:
— Ти ж подивися, яка земелька, чорна, аж виблискує…
А пшеничка гарна, а то шо там

таке з листочками при землі? А,
так тож соняшничок піднімається… Ну й простори, а бач — засіяно. Війна — війною, а сіяти
треба. Дасть Господь, то й зберемо і з хлібом будемо…
Така ось хліборобсько-селянська риторика про посів, урожай
і немудрих політиків. Про війну
якось не йшлося, ну хіба що біля
бліндажів гільзу на сувенір хтось
підібрав…
Я тепер більше розумію батька, який ніколи не піднімав цієї
теми, хоча місив грязюку на
просторах Європи під час Другої
світової… Дідусь Данило, правда, згадував, як «австріяки (це
вже перша світова) не давали
голови підняти, так бомби кидали, шо страшно…»
Дивлюсь на понищені будинки, обгоріле залізо — і якась
внутрішня пустка (можливо, похідна від зовнішньої) не дає ясно
осмислити й зрозуміти сенс побаченого. Ні, тим більше про це

писати…
Війна не має змісту, проте
має свого батька: «Він був людиновбивцем від початку… бо
немає істини в ньому. Коли говорить він неправду — говорить
від себе, бо він лжець і батько
неправди» (Ів.8:44). Це, до речі,
не про головного пропагандиста
з сусідньої країни, це про його
покровителя.
У Сєверодонецьку життя
вирує в коридорах військово-цивільної адміністрації, а
ще — на територіях домів молитви. «Ми співпрацюємо з
церквою, — це заступник голови адміністрації Ольга Петрівна,
— такий час настав, що тільки
спільними зусиллями зможемо
подолати розруху, що її війна
принесла», — а погляд на служителів місцевої церкви…
… Звершуємо молитву в кабінеті пана Геннадія Москаля й
прощаємося. «Світом керують
стомлені люди», — як на мене,

це якраз про Луганщину й про
голову військово-цивільної адміністрації п. Москаля.
…А церкви в Сєверодонецьку, Лисичанську справді стали
Домами хліба. Євангелії та продуктові набори — звичні атрибути богослужінь. І не тільки тут,
але й в інших містах Луганщини
— по обидва боки лінії розмежування. Дякую місіонерам Луганщини за вірність і мужність. З Господом пройдемо й цю долину й
вийдемо сильнішими.

…Тепер про музику східних
доріг. Даруйте, це так, для заголовка, музики там жодної немає.
Є ями, асфальт хвилями, розбиті
ліхтарі… Проте, коли вибралися
на рівну ділянку дороги, колеса
«заграли».
— Що за «музика», — запитую у водія.
— А-а, то танки насічку на асфальт нанесли гусеницями, ось
воно й грає…

Микола СИНЮК
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місіонерська школа

ВОНИ ДОВІРЯЮТЬ БОГОВІ І ШУКАЮТЬ ЙОГО ВОЛІ
сприйняла як Божу відповідь
на свою молитву. Навчаючись
в місіонерській школі, я зрозуміла, як багато людей ще не
знають Бога і як важливо їм
розповісти про Нього. Вірю,
що Господь подарує мені уміння ефективно служити Йому
там, де Він вбачає за потрібне.

17 травня 2015 року стало випускним днем для 15ти студентів місіонерської
школи «Голос надії», якій на
цей раз надавала свої аудиторії Коростенська біблійна
семінарія. Випускників після
тримісячного навчання благословляли «Церква віри, надії
і любові» Коростеня в особі
її пастора Руслана Юзюка,
директор місії «Голос надії»
єпископ Микола Синюк, його
заступники Євген Мельничук
та Віталій Оніщук, перший
заступник старшого пресвітера Об’єднання церков ХВЄ
Житомирської області Сергій Тарасюк та студентський
пастор Юрій Савчук.

Згідно
з
опитуванням,
майбутнім місіонерам сподобалися і предмети, які викладалися в місіонерській школі,
і самі викладачі, а особливо —
практичні виїзди для проповіді
Євангелії в місто, на місіонерські точки, спілкування з різними людьми. Засвідчують
випускники, що навчання в
школі вплинуло на їхнє духовне зростання. Зокрема Юлія
Морозова каже, що стала шукати більш тісних стосунків з
Господом, змінила ставлення
до людей, до служіння, стала
по новому дивитися на саме
життя і на те, як планувати
час.
Пропонуємо вашій увазі
свідчення випускників місіонерської школи про свій шлях
до місіонерства.
ХРИСТИЯНИН ПОВИНЕН
ПОКАЗУВАТИ ІСУСА ХРИСТА СВОЇМ ЖИТТЯМ
Коли я пішов до школи, то
вчився з дітьми з віруючих
сімей. Про них казали, що
вони якісь ненормальні, моляться Богу. Тому я з ними
не дружив, їх ображав і навіть бив. Вони жалілися своїм
батькам. І одного разу один з
тих батьків, Павло Булік, приїхав до мене додому. Він сказав моїй мамі, що я б’ю його
сина, але так не можна робити, бо Ісус Христос настільки
полюбив нас, людей, що помер за наші гріхи на хресті
і хоче, щоб ми любили один
одного і жили в мирі. Тоді
мені було років з дванадцять,
і саме тоді я вперше почув
про Бога та Ісуса Христа.
Зерно віри впало в моє
серце. Я подружив із сином
того батька, Сергієм, та з
усіма дітьми свого класу, які
були з віруючих сімей. Вони
запросили мене в молитовний будинок, у недільну школу. Моя мама була не проти
того, щоб я туди ходив.
Минав час. Я закінчив школу й жив своїм життям. Робив недобрі діла, надіявся на
себе, догоджав своєму «я»,
був справжнім грішником.
Але почуте в дитинстві слово
про те, що Бог є любов, нагадувало про себе. Я десь в
глибині серця чув Його голос,
що Він любить мене. Зреш-

Наталія Проценко
МІСІОНЕРСТВО — ЦЕ
ПОКЛИКАННЯ НА ВСЕ
МОЄ ЖИТТЯ

тою, зрозумів, що без Бога
немає життя, пішов у євангельську церкву і покаявся у
всіх своїх гріховних учинках.
Відразу відчув, ніби тягар
спав з мене. Господь чує покаянну молитву грішника!
Після цього Бог став працювати над моїм серцем,
став міняти мій характер і моє
життя. Дарував мені дружину
Таню і синочка. Проживав із
ними в Севастополі. Добре
заробляв як спеціаліст-будівельник, яким мрія стати з
дитинства. Жив як усі — працював, ходив до церкви і думав, що вже спасенний: я ж
покаявся, не грішу, молюся
Богові. Але це формальне
християнство. Ми з дружиною
були знайомі з місіонерами і
бачили, як вони працюють,
як довіряють Богові, які вони
щасливі, що розповідають
про Бога, про Ісуса Христа
та Його любов. Дивлячись на
них, я не розумів: як так можна жити? Але коли побув разом із ними, мені стало зрозуміло: вони довіряють Богові
і шукають Його волі у своєму
житті.
Я також забажав пізнати
Божу волю і виконати її. Ми
з дружиною молилися, досліджували Слово Боже — і
зрозуміли, що християнин
повинен розповідати людям
про Ісуса Христа і показувати Його своїм життям. Це і
стало для мене основним поштовхом до того, щоб стати
місіонером.

Сергій Рожко
НАЙКРАЩЕ, ЩО МОЖЕ РОБИТИ ВІРУЮЧИЙ, — НЕСТИ
ЛЮДЯМ БОЖЕ СЛОВО
Я народився в сім’ї військового. Уперше почув про Ісуса Христа в школі від учительки історії. Це було у 1985 чи
1986 році. Якось вона стала
розповідати про одного чоловіка, який жив у Єрусалимі,
що Він зціляв і воскрешав
людей, а потім був розп’ятий
— і воскрес. Звали Його Ісус
Христос. Далі вона замовкла

— і перевела мову на інше.
Після восьмого класу вступив у технікум. Батьки поїхали
у відрядження. Я ж залишився сам удома. Інколи заходив
у храм, стояв і спостерігав за
тим, що робили люди: ставили свічки, цілували хрести,
ікони. Десь розумів, що Бог є.
Одного разу вирішив з однокурсниками поїхати в Київ
за покупками. Чомусь перед
поїздкою вранці звернувся
до Бога: «Боже, якщо Ти є,
то відкрийся мені». Повертаючись з Києва, я і мої троє
товаришів сіли в поїзд. Крім
нас, у вагоні не було більше
нікого. Коли поїзд рушив, у
вагон ввійшов чоловік, підійшов до нас і сказав: «Можна
розповісти вам про Ісуса Христа?» Я раптом почув голос:
«Слухай» і згадав те, про що
просив уранці. Мої товариші
встали й пішли в інший кінець
вагона, а я залишився і почав
ставити тому чоловікові багато запитань. Він не встигав
відповідати, а в мене спрага
пізнати Бога все більшала й
більшала. У тому вагоні я покаявся й прийняв Ісуса Христа у своє серце. Відчув, що
потрапив в інший світ. Коли
мені потрібно було виходити
на своїй станції, той чоловік
каже: «Бог мені сказав, щоб
я подарував тобі Біблію» —
і простягнув її мені. Коли я
вийшов із вагона, мої товариші підбігли до мене, взяли
Біблію, погортали і кажуть:
«Давай її продамо». Я забрав
її від них, став її читати й
пізнавати Бога.
Згодом до нас прийшли
місіонери, організували церкву, я в ній покаявся і став її
членом. Деякий час допомагав місіонеру в його праці. Бачив, як люди приймали
Ісуса Христа, як змінювалися
їхні погляди, як ставало іншим їхнє життя. Сам я після
проповіді Євангелії переживав Божу благодать і мир. Тепер розумію, що найкраще,
що може робити віруючий, —
це нести людям Боже Слово.

В’ячеслав Борчан

ВІРЮ, ЩО ГОСПОДЬ ПОДАРУЄ МЕНІ УМІННЯ ЕФЕКТИВНО СЛУЖИТИ ЙОМУ
Моє знання про Ісуса Христа формувалося на основі
розповідей бабусі — татової
мами — та уроків недільної
школи в церкві, яку я не часто
відвідувала з бабусею. Мама з
татом не мали вищої освіти, і,
мабуть, тому їхні уявлення про
життєві цінності та мету життя
були обмежені. Коли померла
бабуся, то наша сім’я скотилася до хаотичного способу
життя. Батьки потребували
звільнення від алкогольної залежності. Мені, дитині, серед
цього хаосу хотілося чогось
кращого. І якось я вирішила
помолитися до Бога за своїх
батьків, щоб вони перестали
пити. З того часу розпочався наш нелегкий шлях до Ісуса Христа. Батьки покаялися,
коли мені було 12 років. Ми
переїхали з Києва в село, і
там стали ходити до церкви.
Моє відвідування церкви було
формальним: я не розуміла
ні проповідей, ні мети своїх
відвідувань. Проте поступово
Бог змінював моє серце і мій
розум. Я покаялася — і вже у
18 років прийняла водне хрещення й отримала хрещення
Духом Святим.
Згодом я здобула професію
кравця-закрійника, влаштувалася на роботу за спеціальністю, відвідувала церкву, але
в жодному служінні не брала
участі. Настав період в моєму
житті, коли я втратила роботу,
повернулася в село, і саме в
цей час мене стали турбувати
думки: чи правильно я живу,
чи достатньо роблю для Бога.
Мені захотілося робити щось
більше для Господа, Який дарував моїй сім’ї спасіння. Тому
стала у своїх молитвах просити в Нього дати мені таку можливість послужити Йому. Через
деякий час пресвітер нашої
маленької церкви запропонував мені навчатися в місіонерській школі «Голос надії»
в Коростені. Цю пропозицію я

Першою увірувала в моїй
родині мама. І хоч вона мене
ще малого привела в недільну
школу однієї з церков Києва,
я все одно піддавався недоброму впливу своїх товаришів.
Погані компанії навчили мене
вживати алкоголь, що я й робив після уроків. Бійки, круті
компанії віддаляли мене від
Бога, я став погано вчитися,
ненавидіти світ і недобре ставитися до своїх батьків.
Якось я встряв у бійку, з
якої повернувся дуже побитим і травмованим. Я не зміг
цього приховати вдома. Моїй
мамі Господь повідомив заздалегідь обставини, у які я
потрапив. Вона сказала мені,
що я маю покаятися — і Бог
вирішить усі мої проблеми. Я
замислився над своїм життям,
над своїм майбутнім — і звернувся до Бога.
Усе кардинально змінилося. Бог змінив моє життя і стосунки з рідними. Я став іншою
людиною. Відчув справжню
радість, став мріяти, прагнути
й досягати успіху в навчанні.
Згодом я закінчив академію з
відзнакою, про що навіть і не
мріяв.
Господь багато змінив в
нашій родині. Покаявся мій
брат. Він одружився і має
щасливу християнську сім’ю.
Покаявся мій батько, який був
жорстким атеїстом. У нього
виявили рак, лікарі давали
йому декілька місяців життя,
але Бог вирішив інакше. Під
час покаяння Господь зцілив
його надзвичайним чином.
Тепер уже шість років як він
повністю здоровий — і це є
чудовим свідченням для всієї
нашої рідні. Тепер у нашому
домі проводяться зібрання та
інші домашні служіння.
Читаючи Біблію, я розумів,
що повинен присвятити Богові все своє життя повністю.
Тому часто молився й просив,
щоб Господь дав мені служіння, щоб поставив на те місце, де Він хоче мене бачити.
Врешті-решт я поїхав у дитячий табір в Карпатах, щоб
там тимчасово послужити.
Пресвітер Петро запропонував мені стати місіонером. Я
вагався, але, шукаючи Бога в
молитвах та служіннях, зрозумів, що бути місіонером —
це Божа воля для мене. Навчання в місіонерській школі
переконало мене, що місіонерство — це покликання на
все моє життя.

Андрій Гордієнко
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БОГ, ЯКИЙ ЛЮБИТЬ ШУМІТИ

на тему номера

«Раптом з небес почувся звук, що нагадує шум ураганного вітру,
який заповнив увесь дім, де вони сиділи» (Дії 2:2).

Швидше за все шум у більшості людей асоціюється з чимось негативним. Погано, коли
шумлять вдома діти в той час,
коли батьки втомлені і хочуть
відпочити від денної роботи.
Погано, коли шумлять учні під
час уроків, і розсерджений учитель не може спокійно проводити урок. Погано, коли шумлять
на церковному служінні тоді, як
хтось намагається зосередитися
на недільній проповіді пастора.
Так, шум для нас швидше погане
явище, ніж добре, але все-таки
є винятки. Тож на трохи повернімося в стародавні часи Біблії...
Пам’ятаєте царя Давида?
Одного разу під час воєн з філістимлянами Бог учив його стратегії нападу. «Обійди і нападай
на ворога з тилу, тепер нападай
прямо і швидко». Але Бог учив
Давида в цей час й іншим принципам, духовним: «Не йди перед
Божим шумом (Його волею, планом, діями), але завжди рухайся
за ним». «...І станеться, коли ти
почуєш шелест кроку на вер-

ховіттях бальзамового ліска, тоді
поспішися, бо то тоді вийшов Господь перед тобою, щоб побити
филистимський табір» (2 Сам 5:
24). Давид так і зробив. І переміг
ворогів. Шум, який став рятівним для Давида, є дивовижним
прообразом того, як Бог діє в
житті людей Своїм Духом. Ми не
знаємо, звідки приходить і куди
йде цей шум, але ще знаємо, що
коли шум Божий пішов попереду,
ми сміливо можемо йти за Ним,
«тоді поспішися, бо то тоді вийшов Господь». Не варто воювати
поодинці, це нам не під силу, але
в Бога є таємна зброя, небесного виробництва — шум, який одних зміцнює, а інших лякає! Йти
варто завжди після шуму Божого, і ніколи не бігти перед ним!
Є ще одна історія, коли шумів
Бог. Вона теж пов’язана з війною, правда, відбувалася трохи
пізніше, коли воювали Ізраїль
і Сирія, а пророкував пророк
Єлисей. Сирійці були серйозні
воїни, й багато ворогів загинуло від їхніх мечів. І ось подібна

твоє служіння

Моє серце з пасторами.
Можливо, це пов’язане з тим, що
до того, як став пастором, я був
прихожанином, дияконом і вчителем недільної школи. Я тепер
усвідомлюю, наскільки мало розумів пасторський обов’язок. Він
приховує в собі набагато більше
надій та тягаря, ніж я уявляв собі
раніше. Я завжди любив та підтримував пастора, але, оглядаючись назад, шкодую, що не був
для нього ще більшим другом.

ситуація: столиця Ізраїльського
царства, Самарія, в облозі сирійців. Багато днів люди перебувають в ув’язненні сірих стін. Що
ж робити далі? Здаватися? Молитися? Чекати? Але в місті був
Божий пророк Єлисей, який передбачив перемогу Ізраїлю без
єдиного удару меча. До речі,
саме такий почерк Божий, Він
завжди робить все неймовірним
чином, куди б не приходив. Як
же це сталося? Ось що говорить
Біблія: «Бо Господь учинив, що
сирійський табір почув стукотняву колесниць і їржання коней,
та галас (шум) великого війська.
І сказали вони один до одного:
Ось Ізраїлів цар найняв на нас
хіттейських царів та царів єгипетських, щоб пішли на нас! І встали
вони, і повтікали надвечір, і полишили свої намети...» (2 Цар 7:
6-7). Як вам така війна? Як вам
солдати, які боятися одного звуку зброї й дихання коней? Як вам
шум тисяч солдатів? Виявляється, Бог вміє шуміти, як треба і
де треба! Звичайно ж, у тій війні
історики записали перемогу на
рахунок Ізраїлю, але все-таки це
був бій Божого шуму, і слід було
б записати його як щось надприродне і незрозуміле. Саме так
робить Бог, коли щось задумує.
Пам’ятайте це! Бог перемагає
неймовірними діями, і благо народові, який вірить у такого Бога
і йде за Ним! Тільки Його шум
проганяє військо з досвідчених
солдатів, а що казати, якби до
сирійців зійшов херувим з палаючим мечем? Страшно уявити,
якого шуму він наробив би тоді...
Бог Ізраїлю і наш Бог!
Отже, Бог любить шуміти.
Не впевнені? Знайдіть у своїх
симфоніях слово «шум» або
«шуміти», і ви здивуєтеся, як
часто Бог використовує шум
або робить його засобом Своєї

слави й величі. Ми не зможемо
розглянути всі випадки шуму в
Біблії. Нам просто не вистачить
часу поговорити про шум і крики
за наказом Божим, коли падали
стіни Єрихону... А ще про шум і
крики у війську Гедеона. Бог теж
їм наказав так робити. Навіщо?
Щоб налякати ворогів або щось
ще? Але все-таки поговорімо
про ще один шум, третій за рахунком. І «шумів» він у часи Нового Заповіту...
Це був шум, який змінив
історію світу назавжди! Він був
просто дивовижним і неймовірно
гарним, а не поганим явищем,
як ми припускали спочатку. Цей
шум відбувався в стародавньому
місті Єрусалимі, на п’ятдесятий
день після смерті і воскресіння
Ісуса Христа. Шум, коли до людей зійшов Святий Дух, щоб бути
з ними вічно! «І раптом зчинився
шум із неба, ніби буря раптова
зірвалася, і переповнила ввесь
той дім, де вони перебували» (Дії
2: 2). Нам вже знайомі ознаки
роботи Божого Духа. «Раптово»,
«шум», «вітер», «буря» — ці слова
характеризують почерк Святого
Духа, Який створює шум. Цей випадок був особливим, шум який
змінив людей — рибалок, жінок,
пастухів... Шум, який наробив галасу по всій тій окрузі! Шум, який
вже не проганяв солдат Сирії або
філістимлян, але прийшов, щоб

надати цьому духовного вигляду, бо ж ми зодягнені «в повну
Божу зброю». Насправді ж більшість пасторів, яких я знаю, і я
в тому числі, дуже чутливі. Іноді
навіть більше, ніж інші. Ми люди.
Зрілість допомагає нам переживати це швидше, але ми ніколи
не позбудемося певної вразливості під час роботи з людьми.
Я вищий від цього. Якщо
пастор вважає, що «це надто
дріб’язково й неважливо для
мене, щоб про це турбуватися»,
чекайте початку феєрверку. Диявол побачить певні точки, на
які зможе натиснути. Не менш
небезпечно, коли ми, пастори,
віримо, що ми вищі від будь-яких
спокус і випробувань — тоді ми
під пильною увагою диявола.
Я контролюю. Здавалося
б, легко відкинути цей обман
одним потужним духовним запереченням. Звичайно ж, Ісус
контролює! Сподіваюся, що кожен пастор, який вірить Біблії і
читає її істини, скаже: «Амінь».
Але як часто ми віримо, що в
нас більше повноважень, ніж є

насправді? Небезпека.
Я зрощую цю церкву. Ми
повинні бути обережними, щоб
не поставити собі в заслугу те,
що може робити лише Господь.
Я не можу собі уявити, що Бог
дозволить цій неправді тривати
довго і не дасть нам так само
«повірити» в нашу відповідальність за падіння цієї церкви й пережити її на досвіді.
Якщо я цього не зроблю,
ніхто не зробить. Ми душимо духовний ріст інших, коли
не дозволяємо їм використовувати свої духовні дари. Крім
того, ми зв’язуємо руки й ноги
їхній індивідуальній ролі в єдиному тілі. І, на жаль, ми ведемо себе (і свою сім’ю) до перегорання.
Я повинен берегти своїх
людей. Одного разу я чув, як
пастор казав, що він не може
дозволити «своїм» людям вірити, що тепер Бог промовляє до
людей інакше, ніж через Слово,
тому що довкола надто багато «дивних голосів». Це справді
так, їх багато, і я вірю, що Біблія

оселитися і жити в людях! Тепер
ці люди, сповнені Духом, будуть
проганяти духовних ворогів, наступати, зцілювати й піднімати
з мертвих, шум про цих людей дуже скоро пошириться по
всій Римській імперії і по всьому
світу... Шум, який розповість про
Бога, Який любить шуміти для
Своєї слави! Напевно, багатьох
тоді це явище налякало, інших
вразило, але третіх — змінило!
Ось яка мета всякого Божого
шуму: змінити людей і направити
їхню увагу до Себе! Навіть сирійців, навіть філістимлян, навіть
римлян, навіть росіян і українців
сьогодні...
Бог хоче шуміти навколо нас
Своїм Духом, хоче привернути увагу до дії благодаті через
Христа! Бог хоче наробити шуму
через проповідь Євангелії і дію
дарів Духа Святого! Бог хоче
шуму слави Своєї через долі змінених людей і зцілені сім’ї! Не
шуміть без Бога, дайте вільний
доступ Його Духу — і Він зробить
Свою справу краще. Ви ж покоріться…
Чи погодимося ми бути учасником цього явища? Чи дозволимо Його Духу шуміти через нас у
проповіді та хвалі для Нього? Чи
підемо ми за Його шумом, як Давид, Єлисей та Апостоли?

Андрій ХОДОРЧУК

Моє серце з пасторами

Однією з багатьох реалій,
особливо важливих для мене,
було те, що більшість пасторів
у своїх общинах почуваються
ізольованими від інших людей.
А ізоляція практично завжди
спотворює розуміння реальності. Якщо ми не будемо обережні, то можемо повірити неправді про нас самих чи наше
служіння. Це схоже на біблійний
прецедент: віра в брехню вела
людей до прикростей із самого
початку створення.
Ось сім видів неправди, якій
ми, пастори, віримо:
Я зрозумів це. Ворог любить, коли ми думаємо, що
повністю розібралися в житті та служінні. Він любить, коли
ми впевнені в собі. Самовпевненість, якщо її не зупинити,
може зробити нас зверхніми,
наповнювати почуттям переваги
над іншими й незалежності від
Бога.
Це не боляче. Іноді ми робимо вигляд, що те, що сказала
чи зробила людина, не завдає
нам болю. Ми навіть можемо

— основний спосіб спілкування з Ним, але Бог, як і раніше,
промовляє. Якщо Він цього не
робить, то перестаньмо думати, що люди можуть запитати в
молитві про те, скільки Бог хоче,
щоб вони пожертвували на будівництво церкви. Коли ми намагаємося берегти «своїх людей»,
утримуючи їх від Божих вказівок,
то робимо їх саме своїми людьми, стримуючи від повного розуміння, що насправді вони Його
діти. Навчаймо їх тому, як пізнати
Бога більш близько й розпізнавати Його шляхи. Божі вівці знають
Його голос.
Я впевнений, що є ще багато
іншої неправди, жертвами якої
ми, як пастори, можемо стати. Викриваючи її, ми зможемо
уберегтися від того, щоб бути
збитими з толку, та зможемо
звернутися до Божої сили, щоб
її подолати. Молюся за пасторів,
коли набираю ці рядки.
А якою ще неправдою, якій
вірять пастори, ви стикалися?

Рон ЕДМОНСОН
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БУТИ ТВОРЧИМИ

25 років місії

твоя книжкова полиця

І ШУКАТИ НОВИХ СПОСОБІВ ДОСТУКАТИСЯ ДО ЛЮДСЬКИХ СЕРДЕЦЬ

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА МІСІЇ «ГОЛОС НАДІЇ»
ВІТАЛІЙ ОНІЩУК
— Ви виховувалися в християнській сім’ї і мали певне уявлення про те, хто такий місіонер
і що таке місіонерське служіння. Зазвичай наше уявлення про
місіонерство пов’язане з певним
романтизмом. Та як у реальності:
чи виправдалися ваші сподівання щодо місіонерської праці й чи
була вона такою, якою ви її собі
уявляли?
— Місіонерство для мене було
дуже захоплюючою справою. Це нові
люди, нові місця. Дивовижною для
мене була північна природа, величезна кількість грибів та ягід, які росли там. Цікаво було спостерігати за
життям малих народів півночі. В цьому була своя романтика, що робило
це служіння ще більш привабливим.
Особливо на перших порах. Важливим було також те, що люди на півночі дуже активно реагували на нашу
проповідь. Ми тішилися тим, скільки
людей приходило на служіння, скільки
каялося.
Тому я вважаю, що всі мої
сподівання щодо місіонерства виправдалися.
— У багатьох місіонерів у той
чи інший момент виникає бажання
залишити все й повернутися додому. Чи виникало у вас таке бажання і чим воно було викликане?
— Я не раз бачив, як деякі люди
в певний момент залишали служіння,
обравши для себе інші пріоритети. У
моєму служінні був також такий переломний момент, коли мені довелося
з служіння на місіонерській точці переїхати в Луцьк для адміністративної
роботи.
Але щоб залишити місіонерську
працю повністю — такої думки в мене
ніколи не виникало. Я мав багато пропозицій виїхати на постійне проживання за кордон, щоб покращити своє
матеріальне становище. Але це ніколи
не приваблювало мене. Я не уявляв
себе без місіонерства, хоча ніколи не
вважав себе місіонером-професіоналом і не думав, що займаю якесь
особливе місце в служінні Богу. Тому
бажання все залишити не виникало
ніколи. Єдине, що у важкі життєві моменти, пов’язані чи то зі служінням,
чи з особистим життям (хворобами
рідних чи смертю), не раз виникало
питання, як бути далі, як усе це нести.
— Скільки років ви безпосередньо пропрацювали на місії і
чим була викликана необхідність
переїхати в Україну?
— У Комі я почав працювати в
1990 році, а в Україну повернувся у
2000, тобто 10 років я провів безпосередньо на місії і ось уже 15 років
працюю в Луцьку. Мій переїзд був не

з моєї ініціативи. Через певний час
в місії змінювалася структура керівництва, й місіонерська конференція
обрала мене заступником директора
місії. Я мав бажання жити у Воркуті та
виїжджати на різні місіонерські точки
в Росії, щоб підтримувати місіонерів.
Але згодом виникла необхідність мого
переїзду до Луцька, щоб працювати
з місіонерськими кадрами на місці.
Я довго не міг наважитися на це. Це
зайняло близько півтора року після
мого обрання. На той час у нас вже
була сформована хороша церква, яка
складалася з понад 150 людей, було
придбане приміщення. Тобто якраз
все налаштовувалося. Навіть власне
житло для сім’ї придбали і рік чи два
прожили в ньому.
Пригадую, як Церква розгублено
дивилася на мене, запитуючи: «А як
же ми? На кого ми лишаємося?» Всі ці
нюанси спонукали багато думати, багато молитися – і зрештою я наважився зробити радикальний крок у своєму
житті, хоча на той час не був упевнений, що прийняв правильне рішення.
— А зараз не шкодуєте, що
змінили місіонерську працю на
адміністративну?
— Був період, що шкодував, але з
часом навіть глибокі рани загоюються.
Ситуація змінюється, ти звикаєш до
нових умов, усвідомлюєш важливість
нової праці. Хоча спочатку я щороку
їздив у Воркуту, тому що люди часто
телефонували, запрошували.
Пам’ятаю, що проводжати нас на
вокзал прийшла майже вся Церква,
співала, молилася. Люди на пероні
дивувалися, що ж це відбувається, що
стільки людей зібралося.
Розлука була важкою, але поступово я звикав до нового життя. Хоча
зараз все одно вважаю, що роки, проведені на служінні в Комі, були найкращими роками мого життя. Сьогодні я
можу з упевненістю казати, що ноги
мої пройшли прекрасними місцями,
хоча цей край не був сприятливим для
проживання. Ніхто не обіцяв нам комфортних умов. Дев’ять місяців зими,
коли температура сягає 50 градусів,
— це нелегке випробування. Але та
атмосфера, яка панувала в нас, у
церкві, стала нам настільки близькою
та рідною, що протягом багатьох років
зігріває моє серце. Мені здається, що
ніде в світі не було і немає такої Церкви, як у Воркуті.

ними. Є люди, які керуються матеріальною вигодою чи романтичними
почуттями. У нас розроблена анкета,
що допомагає нам визначити істинні
мотиви людини, яка хоче працювати в
місії. Ми також особисто спілкуємося
з людьми, щоб визначити це. Розмовляємо зі служителями церкви, членом
якої є ця людина.
Тому не всі, хто приходив до нас
з бажанням стати місіонером, ставали
ними. Дехто сам відмовлявся, коли
дізнавався, які саме обов’язки це накладатиме на нього, декому відмовляли ми.
Буває таке, що ми відправляємо
людину в той чи інший регіон, де краще налаштована праця, для того, щоб
вона спробувала свої сили на практиці. Таким чином людина проходить не
лише практику, а й перевірку. І немає
стопроцентної гарантії, що вона залишиться місіонером.
— Чи є у вас певні критерії, за
якими ви оцінюєте, наскільки продуктивна праця місіонера?
— Однозначно. На мою думку, чи
не найголовнішим критерієм оцінки є
те, наскільки людина планує свою роботу. Чи має вона чіткий графік свого
дня? Чи має план роботи на певний
період (на тиждень, місяць, рік). Ті
люди, які планують свою роботу, —
відповідальні люди і зацікавлені в тому,
щоб зробити більше.
Важливим є також, щоб людина
проявляла ініціативу в праці, була жертовною і посвяченою своєму служінню.
Дуже складно працювати з людьми,
які просто виконують те, що їм доручили, не переймаючись служінням і не
вносячи в нього частинки себе.
Для того, щоб більш чітко стежити
за цим, у нас є відповідальні в кожному регіоні, які більше знають місіонерів
і мають змогу проконтролювати їх при
необхідності.
— Якою ви хотіли б бачити
місію через 25 років?
— Хотілося б, щоб служіння місії
було більш масштабним і, звичайно ж,
ширшим географічно. Я мрію, щоб ми
мали більший вплив на європейський
простір. Ми останнім часом дуже багато говоримо про це. Але хочеться,
щоб зі слів це переросло в реальність.

— А з ким вам легше працювати: з невіруючими людьми, приводячи їх до Бога, чи з місіонерами?
— Це зовсім різна праця. З місіонерами я здійснюю адміністративну чи
дисциплінарну роботу. Я усвідомлюю
важливість цієї праці й намагаюся, у
міру своїх можливостей, виконувати її.
Але найціннішою, як на мене, є праця
саме з невіруючими людьми, тому що
є шанс, що хтось з них таки покається.
Вести людей до Бога — не легше, але
це мені ближче.

— Що б ви хотіли побажати
місіонерам з нагоди ювілею?
— Я дуже вдячний Богові, що ми
спільно пройшли стільки доріг. Бажаю,
щоб ті люди, які вливаються в наш колектив, проявили себе більше в Божій
справі. Я розумію, що нинішній час
важчий, ніж той, в який ми починали.
І він ставить перед сучасним поколінням місіонерів набагато більше нових
викликів. Тому я бажаю усім ревного
посвячення на служіння Богові, бо від
цього залежатиме те, якою буде місія у
майбутньому та яких результатів вона
досягне. Звичайно, усіх результатів ми
не зможемо оцінити. А Бог зможе.

— Як ви визначаєте, чи зможе
та чи інша людина стати хорошим
місіонером?
— Є серед тих, хто бажає бути
місіонером, такі, які не можуть бути

Повну версію інтерв`ю читайте
на нашому сайті:
voice.org.ua
Розмовляли:
О.Міцевська, Д.Довбуш

Джордж Мюллер народився 27 вересня 1805 року
в королівстві Пруссія. Ще в
дитячому віці він таємно крав
гроші, які держава доручала
його батьку як податковому
агенту. Коли Джорджу було
чотирнадцять, померла його
мати… Чи спонукало це молодого юнака переглянути
своє життя? На жаль, ні…
Замість цього його поведінка ставала ще гіршою… Уже
в шістнадцятирічному віці
він потрапив до в’язниці за
фінансові махінації. Батько
вийшов на допомогу і відкупив сина, жорстоко побивши
після цього… Побиття, ув’язнення, хвороби, які виникали, недовіра оточуючих ще
більше ожорсточували юначе
серце.
Змінюючи один навчальний заклад на інший, Джордж
зустрів свого однокласника.
Цей хлопець, Бета, відрізнявся від інших своєю вірою, але,
на жаль, перебував у відступництві… Бета прагнув дружби
з Джорджем, маючи бажання
посмакувати світськими розвагами, а Джордж для того,
щоб хтось витягував його на
гідний рівень життя. Пізніше
Джордж написав: «Одного
разу в одну із субот листопада
я пішов прогулятися зі своїм
другом Бетою. Він повідомив
мені, що став відвідувати по
суботах дім одних християн,
у якому проходило молитовне зібрання. Він сказав, що
вони читають Біблію, співають, моляться та вивчають
надруковану проповідь». Це і
стало поворотним моментом
в житті молодого хлопця… Він
зрозумів, що ті люди відрізняються від усіх його знайомих
і друзів, Дух Божий торкнувся
його серця – і прийшло покаяння в зачерствіле серце…
Як автор пише сам про
себе, з того часу йому спротивилося все гріховне, включно зі старими компаніями.
Почалося нове життя з Богом,
сповнене палкого жадання
служити Йому, виконувати
Його волю у своєму житті. Він
почав проповідувати, і через
деякий час зауважив: «Тепер
я змінив думку про те, що є
кращим методом підготовки
до служіння Словом суспільству. Замість того, щоб самовпевнено вирішувати, що
є найкращим для слухачів,
я прошу Господа милостиво
відкрити мене ту тему, про
яку я повинен проповідувати,
або ж ту частину Його Слова, яку я повинен роз’яснити.
Інколи ще до питання до Господа в мені в розумі виникає
конкретна тема чи уривок з
Біблії. Якщо після молитви я
впевнююсь, що повинен говорити на цю тему, то я вивчаю
її, залишаючись при цьому
відкритим для Господа, щоб
змінити те, що Він побажає…
Ані красномовство, ані глибина думки не роблять людину

істинно великим проповідником. Тільки життя молитви й
роздумів роблять її посудиною, готовою для Господнього вживання і придатною для
використання в справі навернення грішників і настанови
святих».
У двадцять п’ять років
Джордж Мюллер одружився
на чудовій леді – Мері Грувз.
Так почалося їхнє вже спільне, сповнене віри християнське життя… Дуже часто в
них не вистачало коштів на
елементарні побутові потреби, але Бог був вірний в їхньому житті і вчасно посилав
все необхідне. Не обходилось
і без сумнівів. «Шостого, сьомого й восьмого січня 1831
року я багаторазово просив
Господа про гроші, але нічого
не отримував. Декілька разів
у мене виникала спокуса
розчаруватися в Господі, не
дивлячись на те, що Він був
такий милостивий до нас. До
цього часу Він не тільки забезпечував наші потреби, але
й давав багато надзвичайних
відповідей на молитву. Я почав думати, що немає користі покладатися на Господа
на цей раз. Можливо, я зайшов занадто далеко, живучи
вірою. Але слава Господу! Це
випробування продовжувалось лише декілька хвилин…
Всього через десять хвилин,
коли я повернувся до кімнати, Господь послав допомогу. Сестра принесла нам
два фунти й чотири шилінги.
Господь восторжествував, а
наша віра укріпилась».
Ось так, крок за кроком,
молоде подружжя Мюллерів
училося довіряти Богові. Через деякий час Бог відкрив
для Джорджа ще один напрямок служіння – служіння
дітям-сиротам. Так було відкрито три дитячі будинки, та
прийнято в них понад півтори
тисячі сиріт…
Бог явив велику славу в
житті та служінні Джорджа
Мюллера… Захоплює простота й щирість думки автора та життєві історії, у яких
часто можна побачити себе.
Приємного читання…

Мюллер Д.
Автобиография. – К.,
2013. – 220 с.
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життя церкви

П’ЯТЬ ВИМІРІВ ДУХА СВЯТОГО В ЖИТТІ ЦЕРКВИ
Початок на стор.1

У Діях святих апостолів написано так: «А зібравшися з ними,
Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї, казав,
«ви чули від Мене. Іван бо водою христив, ви ж охрищені будете Духом Святим через кілька
тих днів!» А вони, зійшовшись,
питали Його й говорили: «Чи не
часу цього відбудуєш Ти, Господи, царство Ізраїлеві?» А Він їм
відказав: «То не ваша справа
знати час та добу, що Отець поклав у владі Своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине
на вас, і Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї
та в Самарії, та аж до останнього краю землі». І, прорікши оце,
як дивились вони, Він угору
возноситись став, а хмара забрала Його сперед їхніх очей...»
(Дії 1:4-9). А також: «Отож ті, хто
прийняв його слово, охристилися. І пристало до них того дня
душ тисяч зо три! І вони перебували в науці апостольській, та
в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах. І був
острах у кожній душі, бо багато
чинили апостоли чуд та знамен.
А всі віруючі були вкупі, і мали
все спільним. І вони продавали
маєтки та добра, і всім їх ділили,
як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і, ломлячи хліб
по домах, поживу приймали із
радістю та в сердечній простоті,
вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно
до Церкви Господь додавав тих,
що спасалися» (Дії 2:41-47).
Дух Святий зійшов на апостолів у День П’ятидесятниці. І
та сила Святого Духа зробила
сто двадцять людей, які перебували в єрусалимській горниці, здатними поширити Вістку
Євангелії та християнські стосунки аж до краю землі.
Багато історичних церков говорять, що дари належать лише
першому століттю. Лютер у XVI
столітті казав: «Церква навчилася розмовляти усіма мовами.
Для чого нам тепер надприродні мови?» Ми, п’ятидесятники,
навпаки звужуємо перспективу
та дії Святого Духа, зводячи їх
лише до говоріння мовами. Але
процитовані вище уривки розкривають нам чудову перспективу витоку дії Святого Духа в
Церкві. І на основі цих текстів
я хотів би виокремити п’ять
вимірів Духа Святого в житті
першоапостольської
Церкви.

Разом із тим, я хотів би зазирнути в сьогодення й оцінити, чи
можемо ми говорити, що бачимо, як Дух Святий діє в нас в
оцих п’яти вимірах.
Ми — Церква П’ятидесятниці — маємо великий привілей.
Якби ми жили два, три, чотири століття тому, то навряд чи
мали б привілей належати до
такої Церкви. П’ятидесятники
стали такими не тому, що вони
особливі, а тому що стоять на
плечах своїх попередників, які
робили багато помилок, але
завдяки їм поступово відбувалася кристалізація істинного
євангельського вчення. І коли,
зрештою, це відбулося, то ми
отримали привілей належати до
цієї церкви. Але дуже важливо
не втратити те розуміння, яке
було в перших апостолів.
Не так давно на одному нашому зібранні побував католик.
Йому дуже сподобалося, як ми
проводимо служіння. І він сказав: «Ми дякуємо п’ятидесятникам, які відродили те, що ми
втратили в історії». Утім, далі він
продовжив: «Але просимо вас
не втратити того, що ми зберегли, яке відповідає євангельській
суті».
Ми можемо знайти дії Духа
Святого в різних історичних традиціях. Але нам варто усвідомити Його істинну роль у нашому
житті й ніколи не втрачати цього
розуміння.

Церква для місії,
а не місія для Церкви
Отже, повернімося до тексту.
Слово Боже каже, що прийнявши Святого Духа, ми станемо
Христовими свідками. Зішестя
Святого Духа напряму пов’язане
з місією. Ті люди, які обмежують
дію Духа Святого лише періодом першоапостольської Церкви, забувають, що Його місія на
землі не завершилася в першому столітті. А оскільки місія не
обмежилася першим століттям,
то ми також потребуємо сили
Святого Духа. Тому Дух Святий
наповнює місію вагою та силою.
Слово «місія» від латинського
«mittere» означає «посилати»
або «бути посланим». У нашому
житті місія зазвичай пов’язана
з географією, тобто зі зміною
місця дислокації. Але це слово
до XVIII століття вживалося переважно щодо Трійці, щоб розкрити її стосунки. Вони полягали в тому, що Отець на землю
послав Свого Сина. Наступний

момент місії: Отець та Син послали на Церкву Святого Духа.
І третій момент місії у тому, що
Отець, Син та Дух Святий посилають Церкву. Дух Святий у
День П’ятидесятниці сходить на
Церкву, щоб зробити її посланництво реальним. Тобто Церква
була створена задля місії. А не
місія була створена для Церкви.
І сьогодні ми вважаємо п’ятидесятницю не якимсь завершеним актом, а триваючим духовним процесом. Дух Святий
не хотів замкнути Свої дії лише
в першому столітті, тому що
місія Церкви триває. Церква
залишається на землі тим місіонерським форпостом, який має
явити Христа світові.
Але варто зауважити, що
ми не повинні зводити слова
«місія» лише до географії. Уже
з XVIII століття це слово почало використовуватися і в інших
значеннях. Наприклад, «місія»
— це не лише перетинання географічних кордонів, це також
перетин релігійних, соціальних
кордонів. І, вникнувши в суть
Писання, ми розуміємо, що
«місія» — це не справа окремих людей у Церкві. Це справа
усієї Церкви. Тому вислів, що
«церква посилає місіонерів» не
зовсім коректний, так як вся
Церква послана й знаходиться у
місіонерському зіткненні. П’ятидесятниця — це початок послаництва духовної спільноти, а не
привілей окремих членів церкви. Місія не може розглядатися
як напрямок служіння в Церкві,
це фундаментальна причина її
існування.
Запитаймо
себе
кожен:
«Як моє особисте хрещення
та сповнення Святим Духом
живить місію?» Чи бачите ви
зв’язок між своїм духовним досвідом, між своїм хрещенням
Духом Святим і своїм місійним
посланництвом?
Я отримав хрещення Святим
Духом у дев’ятому класі. До того
я дуже соромився в школі, що
я християнин. Та коли пережив
на собі силу Святого Духа, то,
прийшовши в школу, помітив у
собі те, чого б сам ніколи не зміг
змінити, — я перестав соромитися свого християнського статусу. І коли я почав розповідати
своїм друзям про Христа, вони
здивовано дивилися на мене,
запитуючи: «А чому ти дотепер
мовчав?»
Тому, опираючись на власний та історичний досвід, хочу
зауважити: коли ми бачимо
зв’язок між Духом Святим та
місією, то не будемо посилатися лише на географічну місію.
Ми не будемо думати, що місіонери — це лише ті, хто змінив
місце дислокації. Ми розуміємо,
що це справа всієї Церкви.

Баланс сил
Правда, тут варто не випустити одного дуже важливого
моменту, який виникає в цьому
контексті. Я не раз запитував
свого батька: «Чому найвідомішим євангелістом ХХ століття,

яке є п’ятидесятницьким століттям, є баптист Біллі Грем».
Батькові було дуже важко відповісти на це питання, але потім
він, подумавши, сказав: «П’ятидесятники дуже часто розраховують на надприродну силу
Духа й ігнорують організаційні
питання».
Коли на початку ХХ століття
Дух Святий зійшов на ранніх п’ятидесятників, Вільям Сеймур,
очільник пробудження на вулиці
Азуза в Лос-Анджелесі, був настільки захоплений дією Духа,
що вірив, що в хрещенні Святим Духом є все. Він вважав, що
людей більше не треба навчати,
не треба організовувати та дисциплінувати. Він вірив, що те
помазання, яке на людях, воно
істинне й має навчити людей та
привести до повноти. Але мине
два роки, і він зрозуміє, що навіть хрещених Святим Духом
треба далі вчити.
Подібна проблема виникає
й тепер. Багато людей почали
розраховувати на надприродну
динаміку Духа й ігнорувати організаційні питання. І сьогодні
перед нами, п’ятидесятниками,
великий виклик: як збалансувати всередині себе надприродну
динаміку Духа та організаційний вимір свого служіння. Цей
вимір стосується дисципліни,
підготовки, своєчасної молитви
та збалансованого духовного
життя, для якого треба докладати зусилля.

Зробити Велике
доручення реальним
Першоапостольська Церква
бачить прямий взаємозв’язок
між хрещенням Святим Духом
та успішністю свого місіонерського послання. Це послання
не давало їм спокою. Вони не
залишилися в Єрусалимі. Незважаючи на ворожі ідеологічні
умови, у яких виникає та розвивається Церква, вони рухаються теренами юдейського, потім
греко-римського світу. І оце
місіонерське прагнення настільки сильне, що апостол Павло в
Посланні до римлян пише: «Як
це докінчу та достачу їм плід
цей, тоді через ваше місто я
піду до Іспанії» (15:8). Апостол
Павло хотів іти в Іспанію, тому
що в той час вона була окраїною Римської імперії і вважалася краєм землі. Це мотивувало
його, бо він хотів донести Боже
Слово до краю землі, як сказав
Христос, щоб вже в першому
поколінні християн зробити Велике доручення реальним.
Тому залишимо перед собою

відкритим питання: чи живить
наше хрещення та сповнення
Святим Духом наше місіонерське послання. Нам нині дуже
важливо бачити, по-перше, тісний зв’язок між цим і постійно
стежити за тим, чи наш особистий духовний досвід має щось
спільне з місією, чи показую я
Христа цьому світу, чи відчуваю
постійний неспокій та турботу
за людей, які ще не знають Христа.
Отож, місія — це і є прагнення явити Христа цьому світу.
В цьому контексті найпершим
місіонером є Бог, Який через
Христа наблизився до людини.
Але нині, як вже було зауважено, Отець, Син та Святий Дух
посилають Церкву. Бог посилає
Церкву не просто голіруч, а озброївши її силою Святого Духа.
Отже, перший вимір Духа
Святого в церкві — це місія.
Перші
п’ятидесятники
це
сприйняли буквально. І з 1906
до 1908 року з Азуза-стріт цей
рух поширився на 52 країни
світу. Ці люди розуміли, що їхнє
хрещення Святим Духом має
прямий зв’язок з тою місією, на
яку посилає їх Господь.
Тож успіх сучасної Церкви —
в її правильному місіологічному
баченні, яке полягає в тому, що
Дух Святий надихає всю Церкву. Місія — це не привілей чи
обов’язок окремих людей, а
спосіб присутності християн у
світі. Через кожного з нас Христос стає явним для світу. Тому
щоразу ми повинні молитися:
«Боже, допоможи мені являти
Христа світові там, де я працюю
чи навчаюся, у тих стосунках,
які я матиму, у тих рішеннях,
які я буду приймати». І коли ми
будемо відкриті для цього, Дух
Святий прийде і зробить щось
надприродне.

(Продовження
у наст. номері)

Михайло МОКІЄНКО,
кандидат
історичних наук.
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ЧОГО НАВЧАЄ НАС ЛЕЛЕКА?

«І відає бусел у повітрі умовлений час свій... а народ Мій не
знає Господнього права!» Так
пророк Єремія говорить про народ, який залишив свого Бога й
став поклонятись чужим богам.
Чому Єремія, наводячи невірним юдеям приклад, вказав на
лелеку?
Ізраїльтяни
неодноразово
бачили лелек, а особливо білих,
оскільки ці птахи часто здійснювали перельоти через землі, які
згадуються в Біблії. Давньоєврейська назва цього великого довгоногого птаха означає «відданий;
той, що виявляє сердечну добро-

зичливість». Така назва доречна,
бо, на відміну від більшості птахів,
самець і самка білого лелеки залишаються в парі все життя. Ці
птахи зимують у теплих регіонах,
і більшість із них щороку повертається до одного й того ж гнізда.
Про вірність свідчать ще й інші
незвичайні особливості лелек.
Наприклад, насиджує та вигодовує пташенят і самка, і самець.
Лелеки винятково вірні батьки.
У Німеччині один лелека залетів
у високовольтні проводи, і його
вбило струмом. Самка три дні
сиділа на яйцях і лише один раз
залишила гніздо на короткий час,

Дух святий
Дарує сонце день новий.
О Дух Святий, в мені живи!
Тебе Господь з небес послав,
Щоб душу я свою спасла.
Ти научи мене іти
І слово Господа нести,
Служити з радістю Христу
За кров пречисту і святу.
Єднай мене з Його Ім’ям,
Де буде Він — там буду я,
А за провини всі прости,
Благослови і освяти!

щоб знайти їжу... Іншого разу,
коли вбили самку, про малят
дбав батько.
Безперечно, виявляючи вірність єдиному на все життя партнеру і ніжно турбуючись про пташенят, лелека підтверджує свою
назву — «відданий». Отже, для
невірних і непокірних ізраїльтян
лелеки були добрим прикладом.
Любі друзі! Сьогодні ми порозмовляємо з вами про таку
рису характеру, як вірність. Ця
риса найбільше притаманна Богові, а також людині.
Що ж означає бути вірним?
Академічний словник української мови так визначає слово
«вірний»: той, який заслуговує на
довір’я, постійний у своїх поглядах і почуттях; відданий, той, який
незмінно дотримується чого-небудь, не зраджує.
Ми розуміємо, що найперше
це стосується Бога, Ісуса Христа. Таким бачив Його апостол
Іван, який написав в Об’явленні:
«І побачив я небо відкрите. І ось
білий кінь, а Той, Хто на Ньому
сидить, зветься Вірний і Правдивий», «Христос — свідок вірний і
правдивий». Так, Він гідний нашої
довіри, Він постійний у Своїх почуттях, Його Слово незмінне.
Біблія так характеризує Божу

що красти, — насупився Костя.
— Я тобі, як друг, пропоную
допомогу. Не хочеш — не треба.
Вирішуй свої проблеми сам, — з
образою в голосі сказала Люба й
пішла.
— Знаєш, Костю, я хоч і не відмінник, та думаю, що зможу тобі
допомогти, — сказав Сергій.—
Приходь увечері до мене, повчимо
разом математику. Протягом тижня хлопці сиділи за підручником із
математики. Важко було всидіти в
кімнаті, коли за вікном лунали голоси друзів, весело світило сонечко.
Перед контрольною Люба
підійшла до Кості:

людям, а також обіцянкам, які
даємо самі собі. Тепер так багато тих, хто балакає і нічого не
робить! Але Книга Еклезіястова
так учить: «Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в Нього нема уподобання до нерозумних, а що
ти обітуєш, сповни! Краще не
дати обіту, ніж дати обіт — і не
сповнити» (5: 3-4).
Коли ви підростете і кожен
вибере для себе свою справу в
служінні Богові, тут також необхідна вірність, адже того, «хто вірний і мудрий раб», Бог не залишить без нагороди.
Прикладом для нас може бути
апостол Павло, який пише в кінці
свого життя: «Я змагався добрим
змагом, свій біг закінчив, віру
зберіг, наостанку мені призначається вінок праведності, якого
мені дасть Господь» (2Тим. 4:7,8).
Ісус казав, що вірний у малому, буде вірний і у великій справі.
Чи є у тебе щось мале, у чому ти
вірний? Наприклад, мама тобі доручила поливати квіти, мити посуд, доглядати меншого братика. Мале — це початок, який дає
поштовх чомусь більшому. Будь
вірним у маленьких справах і дорученнях, тоді Бог з часом зможе
довірити тобі велике.

БОГ ВІРНИЙ СВОЇМ ОБІЦЯНКАМ
«Господь зробить ту річ, про яку говорив» (Іс. 38:7).

««Я прийду знову й заберу вас
до Себе» (Ів. 14:3).
«І спасу вас» (Єз. 36:29).
«Я буду вам Богом» (Єз.
36:28).
«І Духа Свого дам Я до вашого
нутра» (Єз. 36:27).
«Як когось його ненька втішає,
так Я вас потішу» (Іс. 66:13).
«Їхню провину прощу»
(Єр. 31:34).

Сергій Рачинець

Костя повертався додому зі
школи засмученим. Сьогодні він
вперше після хвороби був на заняттях. Ганна Василівна пояснювала нову тему з математики, але він
нічого не зрозумів.
— Що робити? Я так відстав,
жодного прикладу не зміг розв’язати на уроці. Через тиждень
контрольна, і я, напевно, одержу
двійку, — зітхаючи поскаржився
він Сергію та Любі, своїм однокласникам.
— Не переймайся, сядеш на
контрольній за мною, я дам тобі
списати, — запропонувала Люба.
— Списувати — це все-одно,

вірність: «Господь — той Бог
вірний, що стереже заповіта та
милість для тих, хто любить Його
та хто додержує Його заповіді на
тисячу поколінь» (5М.7:9). «Він зостається вірний» навіть тоді, «коли
ми невірні, бо не може зректися
Самого Себе» (2Тим. 2:13, 19).
А як же ми, люди? У чому
може виявлятись наша вірність?
Звичайно, перш за все в любові до Бога. Слово Боже навчає
нас «любити Бога усім серцем
своїм, всією душею своєю, і
всім своїм розумом і з цілої сили
своєї». А любити — це дотримуватись Його Слова, бути вірним у
виконанні Його волі.
На основі вірності будуються стосунки між людьми: сім’я,
дружба. Діти повинні бути вірними тим, які дали їм життя — своїм
батькам: поважати, шанувати їх, а
коли вони стануть старенькими,
доглядати їх.
Кожен із вас хоче мати надійних, вірних друзів, які розумітимуть вас, які не підведуть, які
радітимуть вашим успіхам, співчуватимуть у ваших негараздах,
розділятимуть сум і горе. Але,
щоб мати таких друзів, потрібно
самому бути вірним.
Ми маємо бути вірними обіцянкам, які даємо Богу, іншим

— Ну що, сядеш зі мною?
— Дякую, Любо, але я думаю,
що не слід так робити, — відповів
Костя.
Коли Ганна Василівна оголошувала оцінки за контрольну, клас
загудів: і Костя, і Сергій одержали
найвищі бали. Після дзвінка на перерву Люба підійшла до хлопців і
сказала:
— Молодці! Я, чесно кажучи, не
думала, що ви удвох впораєтеся з
контрольною.
— Удвох ми не впоралися б,
це точно. Але з нами був третій
Друг — Ісус. Без Його допомоги я
б не зміг відмовитися від твоєї пропозиції — і просто списав би в тебе
контрольну, — сказав Костя.
— А я без Його допомоги не
зміг би допомогти Кості, — додав Сергій. — Як добре мати
такого Друга!

«Я не забуду про тебе» (Іс.
49:15).
«Я тебе порятую» (Пс. 50:15).
«Я буду з тобою і тебе поблагословлю» (Бут. 26:3).
«Не залишу тебе й не покину
тебе» (Іс.Нав. 1:5).
«Я зроблю тебе мудрим і буду
навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити, Я дам тобі раду, Моє
око вважає на тебе!» (Пс. 32:8).

ТРОЄ ДРУЗІВ

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД
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ІСТОРІЯ ПАСТОРА, ЯКУ ГОЛІВУД
ВІДМОВИВСЯ ВКЛЮЧИТИ В СВІЙ
ЗНАМЕНИТИЙ ФІЛЬМ «ТИТАНІК»

КРОСВОРД
По вертикалі:

1.Місто, в якому Павло зустрівся з Тимофієм. 2.Річка, що
протікає в Палестині. 4.Водойма, назва якої означає «посланий».
5.Ім’я одного із дияконів церкви в Єрусалимі. 8.Родинні стосунки
Гофні та Пінхасу. 9.Місто в пустині, біля якого Мойсей повторив
закон. 10.Бееротянин, зброєносець Йоава. 14.Імя одного із тих,
хто підтримував руки Мойсея. 15. Скільки років було Аврааму,
коли народився його син Ісак? 18.Імя матері Переца і Зерафа.
19.Гірке насіння, з якого давали десятину. 20.Міра грошей в 60
мін. 24.Суддя Ізраїлю. 25.Начальник синагоги в Коринті.

По горизонталі:
3.Скільки було Ноєві років, коли настав потоп? 6.Старовинна міра довжини. 7.Один із князів перських і ведійських.
11.«Ревека любила Якова, а Ісак …» 12.Місто в Єдомі, в якому царював Гадау. 13.Те, що належить тільки одному Богу?
16.Імя одного із малих пророків. 17.Тесть Мойсея. 21.Річка
Дамаска. 22.Повивальна бабка в Єгипті. 23.«Життя людини
як …». 26.Морський порт, де був апостол Павло по дорозі в
Македонію. 27.Хвала Богу, «будь благословенний». 28.Ім’я
матері Аарона.

Відповіді на кросворд розміщений у №4 (квітень) 2015р.

По горизонталі: 5.Золото. 6.Лисиця. 10.Грек. 11.Моав.
12.Ахшат. 13.Хорив. 14.Сіван. 17.Завіса. 18.Митник. 22.Алфей.
23.Сирія. 24.Ківра. 27.Овед. 29.Улай. 30.Ананій. 31.Матвій.
По вертикалі: 1.Вовк. 2.Лоіда. 3.Естер. 4.оцем. 7.Прохор.
8.Німра. 9.Валаам. 15.Авійя. 16.Ївтах. 19.Полова. 20.Тіртак.
21.Трава. 25.Зерно. 26.Лепта. 28.Диня. 29.Урія.

Це сталося 15 квітня 1912
року, коли гігантський корабель під назвою «Титанік»
потонув у холодних водах атлантичного океану, забравши з собою 1517 людських
життів. Це був найбільший
та найшикарніший корабель,
будь-коли побудований людством. Його загибель стала
однією з найбільших катастроф двадцятого століття.
Але мало хто знає, що із загибеллю Титаніка пов’язана
одна вражаюча історія, яку
Голівуд відмовився включити у свій знаменитий фільм
«Титанік» — історія відважного пастора на ім’я Джон
Харпер.
Джон Харпер народився в
місті Глазго, Шотландія, і був
великим євангелістом свого
часу, навернувши у віру тисячі людей. У віці 25 років він
уже став пастором маленької
церкви з 30 чоловік, яка згодом за короткий час виросла
до 500 чоловік!
У 1912 році Джон отримав
запрошення проповідувати
в знаменитій церкві Муді в
Чикаго. 11 квітня того ж року
він сів на Титанік зі своєю
шестирічною донькою, щоб
пливти в Америку (за кілька
років до того в нього померла дружина). На цьому «нетонучому» кораблі перебували
багаті бізнесмени, знамениті
сім’ї Британії та інші важливі
особи. Джон із самого початку плавання став ходити
по кораблю й розмовляти з
людьми про Ісуса.
Увечері 14 квітня, коли
більшість людей танцювала в бальному залі та грала
в карти, Джон поклав свою
доньку спати й став молитися. Об 11:40 вечора «Титанік» стикнувся з айсбергом, і корабель, отримавши
пробоїну, почав повільно тонути. Коли пасажири усвідомили реальність всього, що
відбувається, на кораблі почалася паніка. Почувши звук
сирени, Джон розбудив свою
доньку, закутав її в ковдру й
піднявся на верхню палубу.
Бачачи все, що відбувається, він поцілував свою доньку на прощання й передав її
члену екіпажу, який посадив
доньку Джона в рятувальну шлюпку під номером 11.
Джон розумів, що він більше ніколи не побачить свою
доньку, яка з шести років

залишиться сиротою. Свій
рятувальний жилет він віддав пасажирові, який стояв
поряд, тим самим не залишивши собі жодного шансу
на виживання. У Джона не
було часу на роздуми, тому
він почав швидко євангелізувати людей, які метушилися
в паніці. Очевидці розповідали, що бачили молодого
чоловіка, який підходив до
людей і ставив їм одне питання: «Чи спасенна твоя
душа?» Коли життя довкола загасало, а оркестр грав
«Ближче, Господи, до Тебе»,
Джон світився все яскравіше
й яскравіше, виконуючи дане
йому Богом покликання.
15 квітня 1912 року, о
2:40 ночі, коли «Титанік»
став занурюватися під воду,
Джон стрибнув у холодну
воду Атлантичного океану.
Більше тисячі людей, які
не вмістилися в рятувальні
шлюпки, борсалися в крижаній воді. Невдовзі Джону
вдалося знайти якийсь обломок від корабля. Схопившись за нього, пастор почав підпливати до людей і
ставити їм те саме питання:
«Чи спасенна твоя душа?»
З часом, коли люди вже замерзали від холоду, Джон
рухався ще швидше…
З-поміж цього хаосу та
криків він направляв людей
до Ісуса! Джон Харпер помер, як і жив, з одним іменем на устах — іменем Ісуса
Христа!
Через декілька років після цих трагічних подій у канадському місті Гамільтон
на служінні однієї церкви
чоловік на ім’я Аґвіла Веб
розказав цікаве свідчення:
«Я один із шести людей, які
вижили у водах Атлантики в
ту страшну ніч, коли пото-

нув «Титанік» і 1517 людей
замерзли від холоду і були
поглинуті холодними водами океану. У той час, коли я
борсався у воді серед криків
та стогонів людей, один чоловік гукнув мені здалека:
«Чи твоя душа спасенна?»
Я відповів йому: «Ні!» Але
раптом хвиля накрила того
чоловіка, і він пішов під
воду... Через деякий час він
випірнув і знову прокричав
мені вже слабким голосом:
«Твоя душа спасенна?» Я
відповів, що ні. Тоді у відповідь він прокричав мені:
«Віруй в Господа Ісуса Христа — і ти отримаєш спасіння!» Знову велика хвиля накрила його, і він пішов під
воду. Так я його більше не
побачив... Там, у холодних
водах Атлантики, я примирився з Богом, став благати
про милість…»
Підсумовуючи своє свідчення, Веб сказав: «Я останній плід пастора Джона Харпера».
Прочитавши це свідчення, я подумав: наскільки
нинішній світ нагадує нам
«Титанік». Суєта, турботи,
зайнятість важливими справами… Але, незважаючи на
те, що все виглядає красиво й стабільно, є одна проблема — це пробоїна. Рано
чи пізно ми всі опинимося
у вічності… Ми можемо метушитися й «тусуватися», а
можемо, як Джон Харпер,
виконувати своє покликання, проповідуючи загиблим
людям. І коли ми прийдемо
у вічність, хотілося б побачити людей, які підійдуть і
скажуть: «Я повірив у Ісуса
завдяки тому, що ти свідчив
мені».
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