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ТВОЄ МАЙБУТНЄ

Коли людина навертається до Господа і, будучи
грішною, щиро кається
перед Ним, Бог дає перемогу над гріхами...

Той, до кого ти прислухаєшся і хто має вплив
на твої рішення, керує
твоїм життям і визначає
твою долю.

ГОЛОС

ЯКИЙ ЖЕ ДИВНИЙ
НАШ БОГ!

Подаруй мені життя,
і я буду служити Тобі
там, де Ти скажеш, і
на тих умовах, які Ти
мені поставиш...
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виходить з лютого 1991 року

ЩО ТАКЕ ДРУЖБА
ТА З КИМ ЇЇ
ЗАВОДИТИ

Не дайте себе звести, товариство
лихе псує добрі звичаї!
І Кор. 15:33
28 листопада відбулася
конференція християнської
молоді Волині, що зібрала
понад півтори тисячі учасників. Проходив захід у
«Церкві Христа-Спасителя»
в місті Луцьку. Його гаслом стали слова «Набувайте
друзів собі…» (Лк.16:9). Тобто конференція була присвячена нашим стосункам,
зокрема різним аспектам
дружби: між людьми, між
людиною та Богом, між осо-

бами протилежної статі. Молоді люди могли почути, як
Боже слово реагує на наші
взаємини, із ким їх мати та
чи Богу все одно, із ким ми
маємо тісні стосунки.
Ця конференція відрізнялася
від інших. Тому що на попередні
молодіжні заходи запрошувалися ведучі та відомі вчителі-богослови. Цього ж разу конференцію вели місцеві брати. Про
дружбу взагалі як явище, про її
умови й кого ми можемо вважа-

ти другом навчав завідувач відділу молоді Волинського об’єднання ЦХВЄ Ігор Панфілов.
Тему «Дружба між хлопцем і
дівчиною» виклав служитель
церкви, яка приймала делегатів, Петро Мельник. Семінар
«Дружба зі світом – ворожнеча
проти Бога» читав Петро Карпович, служитель церкви села
Седлище. А післяобідньої пори
присутні мали змогу послухати
виклад теми «Дружба з Богом»,
її підготував Володимир Грицак,
служитель церкви «Свята Трійця» з міста Нововолинська. Між
семінарами можна було почути
християнські пісні у виконанні Рівненського студентського
хору та гуртів церкви «Віфанія»
м. Луцька й смт Маневич.
Піднята тема виявилась
дуже цікавою для молоді, а
особливо для людей до двадцяти. Про це ми можемо судити не лише з переповненого
залу, а й з питань, що отримали служителі.
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ЦЕРКВА В ЛИПНЕ

наша історія

8 листопада церква с. Липне святкувала ювілей — 90 років. 7
листопада в суботу відбулася зустріч, яка зібрала вихідців із цієї
церкви з усього білого світу. В родинній атмосфері, в простоті, без
помпезності християни згадували власну історію, переглядали
фото. А в неділю вже було більш офіційне служіння, яке відвідали
гості з усієї Волині й не тільки. Пропонуємо вашій увазі матеріал,
який описує історичний шлях липненської церкви, підготований за
матеріалами книги «Історія церкви с. Липне» (автор — Олександр
Третяк).
У кінці ХІХ — на початку ХХ ст. протестантський рух набуває поширення в Східній Європі та в Україні. Істотний поштовх він отримав
внаслідок Першої світової війни та кількох хвиль української еміграції.
Історія п’ятидесятницького руху в Західній Україні пов’язана з релігійними подіями у Західній Білорусі та Польщі, адже внаслідок Ризької мирної угоди (1921 р.) землі Західної України та Західної Білорусі
відійшли до Польщі.
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БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА —
ВІДКРИТІ ДВЕРІ ДЛЯ ЄВАНГЕЛІЇ
Минулого тижня завершилася короткострокова ознайомча місіонерська поїздка в місто Чапліна (Федерація Боснія і Герцеговина). Хто б подумав, що шляхами,
ходженими у свій час апостолом Павлом, буде Божа
воля пройти й українським місіонерам?
Події громадянської війни 1992-1995 років викликали
величезну кількість переселень і призвели до відокремлення населення в окремих областях. Республіка Боснія і Герцеговина складається з двох автономних держав: Федерації
Боснії і Герцеговини й Республіки Сербської. Більшість сербських православних живе в Республіці Сербській, у той час
як більшість мусульман і католиків проживають у Федерації
Боснії і Герцеговини. Протестанти та інші релігійні меншини
мають тенденцію групуватися у великих містах, таких, як Сараєво, Баня-Лука і Мостар.
Історичне тло та війна Балканських країн 1990-х років з
її загальнонаціональним рухом призвели до того, що тепер
майже половина населення Боснії — мусульмани, а етнічна
напруженість між мусульманами (босняками), хорватами й
сербами вимальовується тут все чіткіше. Дана федерація —
це місце, де між трьома згаданими етнічними групами офіційно нема чітко розставлених кордонів, але є дещо істотніше —
кожна людина живе відповідно до своєї етнічної автентичності
та релігії. Таким чином без жодних парканів столиця держави поділяється на «Сараєво» та «Східне Сараєво» чи, наприклад, місто Мостар умовно поділене на «Східний Мостар» та
«Західний Мостар». Навіть у навчальних закладах нещодавно
з’явився унікальний та незрозумілий світу термін «дві школи
під одним дахом», який означає, що діти шкіл Боснії і Герцеговини однакового віку та однакового соціального рівня навчаються різними мовами, згідно з двома різними програмами:
матеріал предметів, наприклад, географії та історії, — різний.
Дітей виховують бути різними, і якщо сьогодні це діти, то завтра — це можлива армія.Постає питання: де ж людям знайти мир? Один з лідерів євангельської церкви в Боснії каже:
«Якщо ми, як нація, не бачимо всенародного кроку до Христа,
то насіння для наступної війни вже посіяно». Тепер у Боснії
та Герцеговині з населенням у майже чотири мільйони людей
налічується лише біля 700 євангельських християн.
За три тижні, проведені в Боснії, місіонери мали можливість не тільки познайомитися з членами та служителями церкви міста
Чапліна, а й відвідати ряд
інших міст: Требіне, Мостар,
Груде, Плоче (Хорватія). Та,
на жаль, крім м. Мостар, з
усіх відвіданих міст ніде не
проводяться богослужіння.
Деякі віруючі, як, наприклад, жителі міста Плоче,
змогли організуватися для
так званих «кучних» груп
(тобто домашніх груп) і
відвідувати богослужіння в
Чаплині кожну неділю.
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духовні істини

Напевно, в житті кожної
людини були такі моменти, коли вона зверталася
до Бога в молитві. Є такі
люди, які моляться постійно, є й такі, які звертаються
до Бога час від часу. Я не
раз переконувався, що та
людська душа, яка знає, як
молитися, і робить це постійно, знаходить у молитві
заспокоєння та радість, бо
молитва — це велике благословення. До Бога звертаються не лише ті люди,
які твердо вірять в Нього.
До нього моляться також і
люди, які не мають твердого переконання в Його існуванні. Коли горе, коли труднощі, кожна людина шукає
виходу і зазвичай, коли
земні можливості вичерпуються, потребує якихось
вищих можливостей, тому
звертається до Бога.

Я щиро вдячний Богові за
те, що мої батьки з дитинства
навчили мене молитися. І це
для мене найбільша радість. Я
щодня перебуваю в молитві. У
молитві я вирішую всі свої питання: і духовні, і вічні, і земні.
Наведу два приклади зі
свого життя. Я захворів на астму, звертався до лікарів, вони
робили все, що могли. Одного
разу вночі в мене стався черговий приступ, і я мало не помер. Я відчув, що таке смерть,
але мене врятували. Я певний
час молився, мої рідні молилися, щоб Бог зцілив мене. Я
тоді жив у Німеччині, займався місіонерською діяльністю
та створенням нової церкви в
місті Гессен, біля Франкфурта-на-Майні. І одного разу
мене запросив один німецький
пастор відвідати його церкву й
проповідувати. Я приїхав раніше, ми спілкувалися з пасто-
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ром у нього вдома, і я відчув,
що починається приступ. Ми з
дружиною попросили дозволу вийти й пройтися вулицею,
щоб подихати й помолитися.
Ми завжди з дружиною молилися, коли мені ставало погано, і напад відступав.
Після цієї молитовної прогулянки мені стало набагато краще. Ми повернулися в дім пастора, у якому зібралися люди.
Ми молилися за хворих. Після
цієї молитви сіли в автомобіль,
і я сказав братам, що хоча я й
молюся за хворих і Бог зціляє
їх, усе ж таки сам маю ось таку
хворобу, від якої не можу отримати повного зцілення. Їдучи в
цьому автомобілі, ми звершили чергову коротку молитву, і
один зі служителів сказав: «Я
відчув від Бога, що Він тебе
зціляє». Відтоді минуло вже
більше десяти років, і в мене
не було жодного нападу. Господь мене абсолютно зцілив,
забравши цю хворобу.
І я особливо згадую й дякую
Богові за своє зцілення, коли
їду в метро. Мені раніше було
дуже важко їздити в метро.
Декілька разів я просто вибігав звідти, бо відчував, що мені
стає дуже погано. Але тепер я
можу спокійно користуватися
метро і не відчувати дискомфорту, тому що Бог мене абсолютно зцілив.
Я міг би розказати ще багато таких випадків зі свого
життя. Але хочу зазначити, що
в Біблії сказано: «Дуже могутня
ревна молитва праведного».

Що ж тоді робити людям, які
вважають себе грішними. Що
робити людям, які так заплуталися у гріхах, прокляттях, проблемах, що не можуть виплутатися ні зі своїх гріхів, ні зі своєї
біди. У Слові Божому є уривок,
який мені дуже подобається: «І
впокоряться люди Мої, що над
ними кличеться Ім’я Моє, і помоляться, і будуть шукати Ім’я
Мого, і повернуть зо злих своїх
доріг, то Я вислухаю з небес,
і прощу їхній гріх, та й вилікую
їхній Край!» (2 Хр. 7:14).
Коли людина навертається
до Господа і, будучи грішною,
щиро кається перед Ним, Бог
дає перемогу над гріхами і являє милість та зцілення. У мене
є багато знайомих, які кликали до Бога, коли були в гріхах.
Вони навіть уже не могли вийти з того становища, розв’язатися від своїх гріхів. Та коли
кликали до Бога, Господь допомагав їм. Він бачив навіть
думку цих людей, яка була
спрямована у бік праведності,
і Він допомагав таким людям,
визволяючи їх від їхніх гріхів та
проблем.
Одного разу до мене прийшов тридцятирічний чоловік
і сказав, що повірив у Бога в
тюрмі. Коли я запитав, як це
сталося, він розповів: «Моє
життя було дуже важким. Мій
батько професійно займався
боксом. А мама, позбавлена його уваги, запила. Батько
почав усякими способами рятувати її. Але потім занепав
духом і сам став пити. І в таких

умовах я виростав. У 14 років
уже був на вулиці, бо мама померла, а батько дуже пив. Далі
були тюрми, тюрми, тюрми…
Почувши про існування інопланетян, я буквально мріяв, що,
може, якась літаюча тарілка
з’явиться й забере мене звідси.
Мене навіть не лякала смерть.
Я не міг адекватно мислити.
Та один чоловік у тюрмі, який
також вів недобре життя, але
чув від когось про Бога, сказав
мені: «Є Бог на світі. І є Його
Син Ісус Христос, Який помер і
заплатив Своїм життям за наші
гріхи». І я пішов у комірчину, у
якій в’язні після роботи сушили своє взуття, став на коліна
й сказав: «Ісусе, якщо Ти є,
спаси мене, визволи мене від
моїх гріхів». Після того я перестав себе впізнавати. Я раптово перестав курити. Вульгарні
слова не вилітали з моїх уст. І
тоді я повірив, що є Бог».
Господь благословляє цього чоловіка й дотепер. У нього
чудова сім’я, він пастор церкви
міста Каменогорська. Бог готовий відповідати на молитви
навіть таких людей, які втратили все, коли вони всім своїм
єством відвертаються від зла й
звертаються до Нього, благаючи прощення та вибавлення. І
Господь їм допомагає.
Тому зробіть крок до Господа своєю молитвою зі щирим
розкаянням — і Господь зробить до вас тисячу кроків.

Сергій ЛІННИК,
пастор,
м. Санкт-Петербург

конференція
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ЩО ТАКЕ ДРУЖБА ТА З КИМ ЇЇ ЗАВОДИТИ

Простежується відмінність
цієї конференції і в тому, що
запитання, яких, як завжди,
було дуже багато, мали відвертий характер «сповіді». Чи
це семінари зробили свою роботу — зачепили болюче місце, чи молодь стала більш відкритою й щирою — відповідь
можуть дати «автори» записок.
З тих же «записок» ми бачимо,
що є молоді люди, яких цікавить не тільки, що можна чи
не можна, а й глибокі духовні
істини та теологічні питання.
Дружба — це одна з тем,
які називають «одвічними»,
бо тривожать людство з початків його існування. Вибір
друзів належить до тих важли-

вих виборів, що мають вплив
і роблять свій відбиток на все
наше життя. У Божому Слові
поняття дружби передається
грецьким іменником «філіа» і
дієсловом «філе», що означає
«дорожити» (кимось), маючи
на увазі «теплоту, близькість і
прихильність».
Ігор Панфілов у своєму
виступі наголосив, що першою умовою для міцної дружби буде жертовність, другою
— щирість, третьою — заступництво, четвертою — взаємопідтримка й допомога, п’ятою — вірність. А от завадити
дружбі легко можуть плітки,
нечесність, корисливість, підступ, непрощення, егоїзм,
заздрість, недовіра. Біблія
навчає не тільки дружби, а й
застерігає, з ким не слід мати
щось спільне: з невіруючими
(Пр.13:20, Пс.118:63), з насмішниками (Пс.1:1), з гнівливими (Пр.22:24-25).
Петро Мельник наголосив, щоб мати благословенне
сімейне життя, потрібно керуватися не поглядом очей, не
своїми почуттями, а волею Божою. Застеріг молодь не кидатися з головою у вир почуттів,
бо не вся «любов» від Бога,
а під личиною «любові» може

ховатися ворог душі людської.
Також закликав молодих людей не чекати «принців і принцес», а придивитися до тих,
хто поряд, бо Бог завжди дає
відповідно (1М. 2:18). Петро
Трохимович навів для молоді
багато прикладів з власного
життя та досвіду служителя.
Петро Карпович наголосив,
що «дружба зі світом — ворожнеча проти Бога» (Як.4:4,
Юди 1:4). Спроба чогось недоброго лише раз може потягти за собою ланцюжок справ,
що витягнуть нас із церкви,
але затягнуть в ад. Ознакою
того, що ми в світі, є опоганення тіла та обертання Божої
благодаті на розпусту.
Володимир Грицак сказав,
що вибір дружби з Богом чи
дияволом стоїть перед кожною людиною без винятку.
Умовою дружніх стосунків із
Господом є не лише жертовність і вірність, а й святість.
Дружба з Христом втрачається, коли втрачаємо святість.
Тому для християнина, який
не просто знає, що є Бог, а
вірить Йому і Його словам,
першим і найкращим другом
завжди і за всяких обставин
буде Христос.
Закінчив
конференцію

Михайло
Близнюк,
голова Волинського об’єднання
ЦХВЄУ. У своїй проповіді він
закликав будувати стосунки на духовних цінностях, бо
дружба, що базується на душевних чи тілесних цінностях,
одного разу потерпить крах,
а сторони стануть нещасними. Щастя в нашому житті залежить від того, наскільки ми
близько з Богом і виконуємо
Його волю.
Отож, для того, щоб
мати багато друзів, потрібно будувати свої відносини на безкорисливості. А
друга можна відрізнити від

лицеміра по тому, що про
наші помилки він казатиме нам в очі, а про наші
добрі сторони — іншим.
Тому-то можна зробити
висновок, що християни
мають найбільшу розкіш
на землі — спілкуватися зі
своїм другом Ісусом через
Його слово і молитву. Христос — друг, який вірний
навіть тоді, коли ми невірні. Друг, який не посміється над нашим болем, не
розповість наших таємниць
іншим, не дорікне нам у наших проступках…

Інна МЕЛЬНИК
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У МІСІОНЕРІВ УСЕ ВИЙДЕ —

І БУДЕ ПОШИРЮВАТИСЯ ЄВАНГЕЛІЯ!

У листопаді цього року в нас
було заплановано поїздку в Запорізьку область. Ми хочемо розширити працю в цьому регіоні, бо
в цьому велика потреба. І питання, пов’язані з цим, ми мали на
меті вирішити. У цій поїздці взяли
участь я, Євген Мельничук і Андрій
Семенюк — один з координаторів
роботи місії «Голос надії» у США.
Окрім Запорізької області, ми мали
змогу відвідати також Черкаську, зокрема місто Канів, у якому
протягом декількох років працює
команда наших друзів-місіонерів
із Івано-Франківська. За роботу в
цьому місті відповідає Валентин
Ковальський, який із сім’єю постійно проживає там. Тепер там
вже є група людей, які збираються
на служіння. І в четвер 5 листопада ми були учасниками вечірнього
зібрання, що відбувалося в орендованій квартирі, у якій місіонери
й проживають. Звичайно, роботи
в цьому місті ще дуже багато. Але
тепер важко назвати таке місто,
у якому справа аж надто успішно
розвивалася б. Це вже не той час,
що був раніше, але брати та сестри стараються, роблять усе, що
можливо: роздають літературу,
спілкуються з різними категоріями людей. Їх сприймають там доволі добре, бо це ще центральна
Україна. На сході ставлення до

християн значно гірше.
Після зібрання старший пресвітер Черкаської області, який
також був на цьому служінні, забрав нас у місто Смілу, звідки
вранці у п’ятницю ми виїхали в
Запорізьку область. Дорогою ми
відвідали містечко Солоне, що
на Дніпропетровщині. Там також
працюють наші місіонери — сім’я
Володимира Герасимчука, а також Михайло Кулакевич. Ми поспілкувалися з місіонерами, підбадьорили їх і поїхали далі.
Основною метою нашої подорожі було місто Бердянськ. Це
пов’язано з тим, що більшість
студенів, які навчалися цього року
в місіонерській школі, на базі Коростенського біблійного коледжу,
були відряджені для проходження
практики в Запорізьку область,
зокрема в міста Бердянськ та
Чорноморськ. У цій області навіть
не в усіх райцентрах є церкви нашого братства. І ми обрали саме
такі міста для праці. У Бердянськ
зі США переїхав Леонід Герасимчук, який до еміграції працював
у місії, а живучи в США, активно
підтримував місіонерів. Тепер
церква в Бердянську налічує понад 70 членів. Раніше там було ще
більше людей, але вони виїхали з
міста у зв’язку з останніми подіями на сході країни.

Церква у Бердянську дуже перспективна, вона постійно зростає.
Проводить зібрання в загальному
приміщенні християнського центру, який колись придбали американці. Крім неї, там проводять
зібрання ще шість церков. У неділю
вранці в один час, мабуть, п’ять
церков міста мають свої служіння.
Тому місіонери активно шукають
приміщення для власного дому
молитви. Оскільки їх знають у місті
завдяки благодійним проектам, які
вони здійснюють, та волонтерській
діяльності, то їм пропонували вже
декілька варіантів земельних ділянок, на яких можна було б побудувати дім молитви.
Метою нашого візиту в це місто було поспілкуватися з місіонерами, підтримати їх і разом
продумати, як краще надалі організувати діяльність. У Чорноморську, зокрема, місіонери ще не
мають нічого свого. Це курортне
містечко, тому й винаймати приміщення там дуже дорого. Проте
місіонери мають намір і далі продовжувати там працю.
Окрім
того,
проповіддю
Євангелії вони охопили й оточуючі села, зокрема Андріївку, у
якій працює Петро Приходько з
сім’єю. Ми мали змогу відвідати
Андріївку. І побачили, що там є
певні труднощі з приміщенням.

Хатина, яку орендують місіонери, дуже маленька, і там немає
можливості проводити служіння.
Місіонери добудували веранду, у якій проводили зібрання.
Місіонер розповів, що в селі продається хатина. Оскільки з нами
був брат Андрій Семенюк, а він
знав чоловіка, який мав у планах
підтримати когось із місіонерів у
справі будівництва чи придбання
приміщення для дому молитви, то
ми вирішили побачити цей будиночок. Оглянувши його, зрозуміли, що він підходить місіонерам
для праці й відповідає тій сумі, яку
брат мав на меті пожертвувати.
Тому ми прийняли рішення
допомогти місіонерам з Андріївки.
І вже розпочався процес переоформлення цього будинку. Тобто
разом з іншими вирішилося й те
питання, якого ми не планували
вирішувати. Брати розповіли нам,
що вже певний час молилися за
це, а також отримали пророче

слово, що воно вирішиться дивним чином.
У неділю, 8 листопада, ми вирушили в Гуляйполе, у якому працюють місіонери Руслан Гусарчук
і Степан Марчук із сім’ями. Там
мали ділову розмову про подальшу працю, про розвиток служіння.
І вже звідти вранці наступного дня
ми поїхали додому.
Ми вважаємо, що зможемо
досягти поставленої мети щодо
розширення праці в Запорізькій
області, бо бачимо активну працю
Леоніда Герасимчука, який, окрім
Бердянська, працює також у деяких селах, а також має в планах
розширити діяльність у Приморську. Сподіваємося, що у місіонерів усе вийде — і в цій області
буде активно поширюватися проповідь Євангелії.
Віталій ОНІЩУК,
заступник директора
місії «Голос надії»

нова точка на карті місії

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА — ВІДКРИТІ ДВЕРІ ДЛЯ ЄВАНГЕЛІЇ
Там уночі Павло побачив у видінні, як один македонянин стоїть і просить його:
«Прийди до Македонії та допоможи нам» (Дії 16:9)
Більшість людей, із якими ми
мали змогу поспілкуватися, —
це люди, що просять у Господа
служителя, який зміг би стати лідером в улаштуванні малих домашніх груп, служінь, а згодом
і церкви. Таких «інструментів» у
руках Божих дійсно треба просити, і якщо є на це Його воля, то
присилати їх саме в Боснію, якій
так не вистачає Живого Слова.
У свій час важкими зусиллями
вдалося заснувати служіння і в
місті Чапліна, у якому досі згадують багаторічні молитви двох
сестер. Можливо, що ці молитви
стали фундаментом заснування
церкви в цій місцевості. Іншим
цікавим проявом Божої роботи
було служіння декількох осіб в
місті Требіне: тут служіння започаткувала місіонерка з Америки, та, на жаль, воно мало успіх
лише в час її перебування в ньому. Тепер богослужіння в цьому

місті не проводяться.
Ми мали змогу відвідати
пасторську зустріч у місті Коніц
та поспілкуватися зі служителями євангельської церкви Боснії
та Герцеговини.
За час перебування в Боснії
у нас була чудова можливість
відвідувати уроки хорватської
мови та почати процес адаптації до нового середовища, комунікації та вивчення культури.
Одним із чудових прикладів
спілкування з представниками
євангельської церкви у м. Чапліна було свідчення сестри Еміни,
яка активно працює в церкві.
Еміна народилася в місті Чапліна, в мусульманській сім’ї і з
дитинства виховувалася згідно зі всіма мусульманськими
канонами. Віра батьків не передається спадково, і у віці 12
років усі її спроби втамувати
духовну спрагу в ісламі розби-

лися вщент. У свої юні роки Еміна зустріла свого майбутнього
чоловіка — студента військово-морського училища Роберта і щиро закохалася в нього.
Роберт — дитя міжконфесійної
сім’ї, сповідував католицизм,
що викликало неабиякі суперечки в родині Еміни, та все ж
вона не відмовилася від своєї
«забороненої любові» і вийшла
за нього заміж. Роберт вирушив
на довгі місяці в море, а їхні сім’ї
жили у великій ворожнечі: було
багато різких слів і образливих фраз, що тільки поглибили
прірву й ненависть між ними.
На першому році їхнього шлюбу
помер батько Еміни. Через місяць вона народила першу дитину — хлопчика, який помер від
легеневої інфекції. Завагітнівши
знову, Еміна народила дівчинку, яка мала такі ж проблеми
зі здоров’ям, як і її померлий
брат. Прийшла війна 1993 року.
Роберт та Еміна відчували себе
безсилими щось змінити. Їхні
серця сповнилися гіркоти й ненависті до тих, хто був інструментом зла, і навіть до Бога,
Який, як їм здавалося, не намагався зупинити кровопролиття
й страждання багатьох невинних людей. У цей час померла
донечка, і Еміна втретє завагітніла. Постало безліч питань: «Як
же перемогти на цей раз? Чи
буде кінець усьому цьому? Не-

вже ми народжуємо дітей тільки
для того, щоб поховати їх? Чи є
перемога над цим прокляттям
смерті?»
За порадою лікаря, молода сім’я залишила рідне місто і
країну і прибула в Загреб. Тут
Еміна зупинилася в притулку
імені «Доброго Самарянина»
для вагітних жінок. Знання англійської мови допомогло їй
краще зрозуміти пані Естер,
яка розповідала про Ісуса, про
Його любов до неї, яка виявилася через Його добровільну
смерть на хресті не тільки за
гріхи людства, але й за її особисто! Незабаром подруга Еміни,
а сьогодні її сестра в Господі,
молилася молитвою покаяння.
Еміна перекладала слово в слово, а подруга Даніка повторювала молитву. Серед молитви
Еміна розридалася — і покаялася. У ту ніч вона й Даніка віддали
своє життя Господу і увійшли в
Божу сім’ю, стали читати Слово
Боже, відвідувати служіння. Через шість місяців Еміна народила здорового хлопчика, але не
довгим було щастя: повертаючись у Боснію, вони потрапили
в аварію, і їхня машина впала в
річку. Еміна чудом випливла на
поверхню води й побачила свого чоловіка, який тримався за
якусь гілку на березі. Її, поломану й побиту, вода занесла до чоловіка. Крізь сльози він розповів

дружині, як намагався врятувати
сина, але так і не зміг. Вони голосно плакали й усе запитувала
в Бога: «Чому Ти забрав його,
залишивши нас живими?»
Згодом Господь дарував
мир їхнім серцям, хоча це здавалося неможливим. Людям,
які приходили до них, щоб висловити співчуття, вони цитувати
Біблію, розповідаючи про Ісуса
Христа, Який спас їх через віру
в Нього, а не через діла.
Тепер Еміна і Роберт славлять Бога за своє нове життя
у Його величній милості, Який
не захотів, щоб вони померли,
бо це означало б вічну смерть.
Роберт зрозумів, що їхні діти в
Божих руках і що Його любов
до них більша за батьківську.
Крім того, Господь благословив Еміну й Роберта ще двома
здоровими дітками: у них народилися хлопчик Джон-Даніель
і дівчинка Тавіфа. Господь подарував цій сім’ї шлях до вічності — Ісуса Христа.
Дивна робота Духа Святого:
багато людей цього краю в один
голос розповідають про близьке
пробудження в їхній країні. Ми
не знаємо, що буде і як буде,
але бажаємо сіяти добре зерно
на славу Божу, виконуючи Божий план і на цій зраненій війною землі.

Вікторія ПЕКАР
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ТВОЄ МАЙБУТНЄ

«Надійся на Господа, та
держися дороги Його, і піднесе Він тебе, щоб успадкувати землю, ти бачитимеш,
як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного,
що збуджував пострах, що
розкоренився, немов саморосле зелене те дерево,
та він проминув, й ось немає його, і шукав я його, й
не знайшов! Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою
належить майбутність, переступники ж разом понищені будуть, майбутність
безбожних загине! А спасіння праведних від Господа,
Він їхня твердиня за час лихоліття, і Господь їм поможе та їх порятує, визволить
їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до Нього
вони!» (Пс.36:34-40).
Життя ставить перед нами
багато питань. Деякі з них менш
важливі. А деякі мають надзвичайну важливість, і від того, які
рішення ми прийняли, залежить усе. Можливо, у цей момент тебе турбує, як підправити
своє матеріальне становище чи
здоров’я; може, ти маєш неприємності на роботі чи в сім’ї;
може, тебе хвилює щось інше.
Але найважливішим питанням
завжди є питання спасіння, яке
визначає майбутнє.
Наше життя має дві долі.
Перша — від Бога і з Його
волі, а друга — обрана тобою.
Ти можеш будувати плани на
життя, мати свій світогляд і малювати своє майбутнє таким,
яким хочеш його бачити, але
незалежно від цього є для тебе
доля і майбутнє від Бога. Твоя
доля у вічності залежить тільки
від тебе, від твого вибору. Вона
у твоїх руках.
Усі хочуть мати гарне майбутнє, мати гарну долю, але
є одна серйозна проблема —
наші гріхи. Коли лікар ставить
людині діагноз, то перш за все
постає питання: «Наскільки
це серйозно?» Коли йдеться
про гріх, то це найстрашніший
діагноз, який тільки можна почути. Це надзвичайно серйозно. Усі твої негаразди тільки
через твій гріх. Гріх зіпсував
кожній людині прекрасне майбутнє. Гріх зіпсував кожній людині надію на добру долю.

Де взявся гріх і наскільки він страшний для
мого майбутнього?
Біблія каже: «Через одного
чоловіка ввійшов до світу гріх, а
гріхом смерть» (Рим.5:12). Першим людям була дана повна
свобода, але Бог серйозно застеріг їх: «З дерева знання добра й зла не їж, бо в день їди
твоєї від нього ти напевно помреш!» (1М.2:17). Таким чином
Бог хотів випробувати людину,
чи готова вона бути в послуху
Йому й виконувати Його волю.
Диявол спокусив людину й порадив не довіряти Богові й не
слухатись Його повеління. І
людина спокусилася. Саме в
цей момент гріх увійшов у світ.
Через свідомий непослух людина втратила зв’язок із Богом.

Замість того, щоб мати задоволення й насолоджуватися
щастям, люди відчули сором,
почуття провини й страх. Бог
попередив, що людина помре,
якщо не послухається Його. Так
і сталося. Це була не раптова
фізична смерть. Смерть означає роз’єднання. У цей трагічний момент людина розлучилася з Богом і стала духовно
мертвою. З цього часу стала
існувати й фізична смерть,
так що людина стала не тільки
смертною духовно, але й тілом.
З того часу й дотепер отрута
гріха, як бруд біля витоку річки, передається всім нащадкам Адама. Ми грішники. А яка
доля і яке майбутнє може бути
у грішника?
«Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і
немає в нас правди!» (1 Iв.1:8)
Сьогодні засоби масової
інформації заповнені новинами про те, що в світі панує
насильство, беззаконня, хаос і
загальносуспільна порочність.
Людина, чуючи це, одразу ж
судить інших, бачить недоліки
й гріхи інших, але не зауважує
і не бачить своїх. Деякі люди
визнають, що вони грішні, хоча
взагалі не розуміють, що це означає. Дехто, говорячи про гріх,
вважає, що йдеться про людську недосконалу природу, і тому
часто виправдовується фразою
на зразок: «Усі так роблять, усі
так живуть».
Біблія стверджує, що людство котиться вниз, що людина
розбещена й зіпсована до мозку кісток. Вона легко піддається
впливу всякого роду гріха. Усі
люди — раби гріха. Гріх заволодів їхніми думками, почуттями, волею, совістю, фантазією,
мріями, характером. Біблія
каже: «Людське серце найлукавіше над усе та невигойне»
(Єр.17:9). Суть не в тому, що
ти робиш, а в тому, хто ти є. Ти
грішиш, тому що ти грішник.

Що робити зі своїми
гріхами?
Дехто каже так: «А я про
це взагалі не думаю?» Та чи
вирішить така позиція питання
гріховності? Ні. Дехто каже: «Я
колись грішив, а зараз не грішу.
Я забуваю те, що було колись,
і думаю про майбутнє, адже
минулого не вернеш, а час —
добрий лікар, він вилікує все?».
Справді, час добрий лікар, але
час гріхів не лікує, для гріхів час
— найгірший лікар.
Усе, що люди намагаються
зробити щодо своїх минулих
гріхів, — взагалі не думати про
них. Але минуле дуже часто про
себе нагадує. Це все одно, що
замести сміття в домі під хідник,
аби з очей його забрати. Як кажуть: «Очі не бачать — серце не
болить». Та все одно сміття є в
домі, і ми про це знаємо. Ти забрав сміття з-перед очей, але
ти не забрав його зі свого життя. Це все одно, що боротися з
симптомами хвороби й нехтувати лікуванням самої хвороби.
Гріх — це смертельна хвороба
душі, яка призводить до смерті
— вічної погибелі душі. Тому ми
не можемо мати гарного май-

бутнього й доброї долі, не вирішивши проблем зі своїм гріхом.
Є сильний взаємозв’язок
між минулим і теперішнім, між
теперішнім і майбутнім, між
вчора і завтра, між причиною і
наслідком. Який вибір — такий
наслідок. Що посіяв, те й жати
будеш. У гріхах треба покаятися — і кров Божого Сина Ісуса
Христа змиє всі твої гріхи. Для
цього й послав Бог Свого Сина
на цей світ, щоб вирішити проблему гріха. Без Христа ти ніколи з цим не впораєшся.
Дуже часто люди не коряться Богові, відкидають Його
волю, вибираючи свій власний шлях. І, як наслідок цього,
споживають гіркі плоди своїх
вчинків та мають нещасливе
життя, проте часто, навіть не
роздумуючи, нещиро й релігійно кажуть: «Ну що ж, на все
Божа воля». Або ж навіть звинувачують Бога за тяжку свою
долю. Таким хочеться сказати:
ви помиляєтеся, не знаючи ні
Писання, ані сили Божої. Не все
можна приписувати Божій волі,
бо в більшості те, що стається в житті людини, суперечить
Божій волі.
Одного разу Ісус сказав:
«Єрусалиме, Єрусалиме, що
вбиваєш пророків та каменуєш
посланих до тебе! Скільки разів
Я хотів зібрати діти твої, як та
квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли!
Ось ваш дім залишається порожній для вас!» (Мт.23:37-38).
У 70 р. після Р.Х. Єрусалим був
зруйнований. Можна пояснити
це так, як багато хто сьогодні пояснює: «На все, мовляв,
Божа воля». Та ми бачимо, що
це сталося внаслідок того, що
люди відкинули волю Божу про
себе й не захотіли прийняти
волю від Бога, а пішли своїм
шляхом. Тому кожен раз, коли
ти йдеш проти Бога, то не називай Його волею наслідки свого
свавільного непослуху Йому.
Від твого вибору залежить твоя
доля і твоє майбутнє.

Відчуття міри
У Святому Письмі сказано:
«Не будь справедливим занадто, і не роби себе мудрим
над міру: пощо нищити маєш
себе? Не будь несправедливим
занадто, і немудрим не будь:
пощо маєш померти в нечасі
своїм?» (Екл.7:16,17).
Коли людина втрачає відчуття й розуміння міри, у неї ніколи
не буде щасливої долі. Усе, що
занадто, не на користь. Навіть
якщо це святі й правильні речі,
такі, як справедливість і мудрість. Дуже часто, коли люди
занадто справедливі чи занадто мудрі, вони не можуть жити
спокійно. Вони нищать себе,
свою сім’ю, своїх дітей. Отже,
треба мати міру у всьому. Чи є
така міра? Так. Ми повинні зростати в міру Христової повноти.
І знову ж це вибір, який треба
зробити у своєму житті.
Колись Мойсей сказав до
ізраїльського народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас
небо й землю, життя та смерть
дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери
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життя, щоб жив ти та насіння
твоє» (5М.30:19). А наступник
Мойсея Ісус Навин сказав: «Виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому
боці Річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому
краї. А я та дім мій будемо служити Господеві» (Єг.24:15).
Отже, є дві дороги й дві
долі. Є вузька дорога, яка
веде до життя, і широка дорога, яка веде до смерті. Є воля
Божа, і є людське свавілля. Ти
маєш вибрати, яким шляхом
підеш. Підеш власним шляхом — знайдеш смерть, підеш
Божим шляхом — знайдеш
життя вічне.

Прийми правильне
рішення
Кожен день багато разів нам
доводиться приймати рішення:
учинити по-своєму чи по-Божому. Часом ми маємо час на
роздуми, як зробити, часом —
ні. Деколи легко вибрати Божий
шлях для себе, деколи — важко.
Дуже часто прийняття правильного рішення залежить від того,
до кого або до чого ти прислухаєшся. У Книзі Чисел, у 13 і 14
розділах, є історія про дванадцять ізраїльських розвідників,
які прийшли розвідати обіцяну
їм Богом землю. Коли вони
повернулись, то їхня розповідь
дуже сильно вплинула на вибір
народу. Фактично, доля цілого
народу залежала від їхніх слів
і від їхньої об’єктивності та їхньої віри. Десять розвідників
навели страх на людей, і люди
їм повірили. Вони не могли собі
уявити, що зможуть побороти
цих великих людей, що живуть у
сильно укріплених містах. Тому
вони всього боялись. Страх
був для них важливішим, аніж
довіра Божим обітницям. Двоє
розвідників намагалися подолати цей страх всього народу,
та їм не вдалося їх переконати.
Чому? Тому що люди завжди
слухають більшість і схиляються на її бік.
А що ж таке більшість? У
людському розумінні, це переважна частина певної групи. Таким чином, прислухавшись до
десяти людей, які промовляли
слова не від Бога, і прийнявши
їх, усе старше покоління обрало собі незавидну долю — загибель.
Дорогий друже, той, до кого
ти прислухаєшся і хто має вплив
на твої рішення, керує твоїм
життям і визначає твою долю.
Якщо це праведні й богобояз-

ливі люди — це добре. Якщо ж
неправедні — зле. Якщо ти керуєшся власним «я» і слухаєш
свою гординю — це біда. Якщо
ти хочеш мати щасливу долю й
гарне майбутнє, дай місце Богу
в своєму житті.
Бувають такі ситуації, коли
для прийняття правильного рішення й вибору потрібні велика
сміливість, мужність і відвага.
Бог хотів спасти праведного
Лота та його сім’ю від вогню,
яким знищував міста Содом і
Гоморру. Бог хотів дати їм щасливе майбутнє й кращу долю.
Коли ангели прийшли й сповістили це Лотовій сім’ї, їм треба
було зробити свій вибір. Якою
була їхня реакція на почуте
слово? По-перше, зятям Лота
це здалося жартом. По-друге,
вони вагалися (див. 1М.19:16),
не спішили, роздумували, затягували процес вибору. Потретє, жінка Лота оглянулася
назад, хоча Господь сказав не
оглядатися. Бог і сьогодні кличе
людей до щасливого теперішнього й майбутнього, але реакція людей така ж сама.
Найосновніший вибір, який
ти повинен зробити сьогодні,
щоб змінити своє майбутнє,
— це вибір, який стояв багато
років перед римським прокуратором Пілатом: «Що зробити з Ісусом?» Цей вибір стояв
і перед людьми — Христос чи
розбійник Варавва? На жаль,
люди, як і Пілат, всупереч своїй
волі та будь-якій логіці, ідучи за
більшістю юрби, вибрали Варавву. Цебто вибрали смерть, а
життя відкинули…
Що сьогодні вибереш ти?
Є тільки дві дороги й тільки дві
протилежні долі для нескінченно вічного майбутнього. Є рай
і є пекло. Вибереш Ісуса — вибереш рай, вибереш Варавву
— підеш у пекло. Рішення приймати тобі. Але не відкладай
його на завтра, бо завтра може
бути пізно. Сьогодні Бог хоче
дати тобі нове життя, нову долю
й нове майбутнє.
Дуже часто те, що ми бачимо фізичними очима, перемагає те, що приходить
до нас від Бога. Щоб так не
було, треба всі свої сумніви й
страхи віддати в руки Божі й
надіятись на Його всемогутню
силу й підтримку. І допомога
обов’язково прийде. Скажи
до Бога так, як сказав колись
цар Давид: «У Твою руку кладу
долю свою» (Пс.30:16).

Віталій ЯЦЮК,
старший пресвітер
Тернопільського
об’єднання церков ХВЄ
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свідчення

ЯКИЙ ЖЕ ДИВНИЙ НАШ БОГ!

Я хочу засвідчити про
те, як Господь привів мене
до Себе. Тоді, коли Бог
почав кликати мене, я був
директором підприємства
і мав у підпорядкуванні
близько 120 людей. Ще й
маючи два дипломи про
вищу освіту, я думав: «О,
стільки вже досягнув». Я
вважав себе чесним і правильним християнином, бо
обов’язково на Пасху ходив
у церкву.
Сталося так, що я довго не
міг знайти хорошого касира.
Одна з них зробила дуже велику недостачу. Майже таке
саме було з наступними. І
хтось мені порадив взяти на
роботу віруючу людину. Я
вагався, бо не був близько
знайомий з такими людьми.
У той же час до мене прийшла влаштовуватися на роботу християнка. Згадавши
цю пораду, я взяв її на роботу
— і, о диво, за півроку з каси
не зникло жодної копійки.
Крім того, вона стала щось
розповідати про Бога. Та сатана не дрімав. Він поклав
мені на серце думку випробувати її, і я підклав у касу зайві
10 тис. грн (я потім щиро покаявся в цьому перед Богом і
попросив пробачення в Тані).
На той час, у 2000 році, це
були дуже великі гроші. Я був
переконаний, що вона візьме їх собі. Та минув тиждень.
Спостерігаючи за Тетяною,
я помітив, що вона аж змарніла. Питаю: «Що трапилося?»
А вона відповідає: «Ви знаєте, у мене десь десять тисяч
з’явилося. Я перевірила всі
папери, усе проглянула…» Це
було перше сильне свідчення в моєму житті. Мій розум
буквально кипів від запитань:
«Як так, людина знайшла зайві десять тисяч, величезні
на той час гроші, і не взяла

їх собі, хоча вони ніде не числилися. Чого вона боялася?»
Лише згодом я зрозумів, що
це був не переляк, а любов до
Божих заповідей.
Відтоді я почав брати на
роботу лише віруючих людей. Згодом на підприємстві
працювало вже близько 40
християн. Наш робочий день
навіть починався з молитви.
Бізнес зростав, усе було благословенно. Але, на жаль, мій
прихід до Бог на цьому спинився. І Бог бачив моє серце,
яке в той час залишалося закам’янілим, Він почав працювати наді мною.
Одного разу я їхав з Луцька
із зустрічі і потрапив в аварію.
Машина, яка їхала навпроти
мене, виїхала на зустрічну
смугу. І щоб уникнути зіткнення, я взяв правіше і злетів з
дороги в триметровий обрив.
Машина була сильно побита.
Коли я падав у цю прірву, то
вп’явся руками в руль і єдине
проказав: «Господи, спаси!»
Який же дивний наш Бог!
Лише секунду Йому було потрібно, щоб почути грішника
й відповісти на його молитву.
Коли я опритомнів, кров заливала мої очі, багато кісток
було переламано, то подумав, що потрібно вимкнути запалювання, бо машина
може вибухнути. Далі зробив
спробу вирулювати, але знепритомнів.
Опритомнівши,
зрозумів, що можу померти,
тому відчув бажання помолитися. Оскільки я знав лише
«Отче наш», то проказав цю
молитву й став подумки прощатися з рідними та близькими. А потім мені прийшла така
думка, яку я висловив Богові:
«Боже, якщо я буду Тобі потрібен, якщо Ти вважаєш, що
я не настільки нікчемна людина, то подаруй мені життя, і я
буду служити Тобі там, де Ти

скажеш, і на тих умовах, які Ти
мені поставиш». Після цього
знову знепритомнів. Утретє
опритомнівши, побачив, що
біля машини ходять люди й
кажуть: «Глянь-но, там купа
м’яса, усе поламане, нічого з
цього чоловіка не буде, він не
жилець…»
Але Господь прийшов у
моє життя й відповів на мою
молитву. Мій шлях одужання був нелегким. Але він був
потрібний для того, щоб спасалися душі. У Писанні сказано, що всі безмежні небеса
радіють, коли спасається хоча
б одна душа. І Бог став працювати над душею моєї мами.
Поки я 15 днів був без свідомості, хтось порадив їй піти
по семи церквах і замовити
в них молебень за моє здоров’я, так званий «Семиуст».
І вона пішла. В одній церкві
помолилися — взяли певну
суму. В іншій — так само. У
той час на моє лікування було
потрібно не менше 1 тис. грн
на день. Тому гроші закінчилися, і коли потрібно було йти
в сьому церкву, вже було ні з
чим. І хтось порадив мамі піти
до п’ятидесятників. Мама зайшла в церкву вся в сльозах.
Пастор помітив її, підійшов і
запитав, що трапилося. Вона
сказала: «Син мій при смерті.
Немає жодної надії. Я надіюся
лише на Бога. Я не маю грошей, щоб заплатити, можу
зняти каблучку з пальця, щоб
ви помолилися за нього».
Вона готова була все віддати,
аби її дитина жила. Але пастор
сказав: «Ми даром отримали і
даром даємо. Ми помолимося
за твого сина просто так». І
вся церква, сповнившись Святим Духом, стала щиро молитися до Бога.
Після цієї молитви, коли
мама прийшла до мене в
лікарню, я
вперше опритомнів. І Господь поступово розпочав процес мого
зцілення по молитві церкви і
моєї мами, яка першою з нашої сім’ї прийшла до Бога. Я
прийшов до Господа трохи
згодом, тепер покаявся мій
син, хоч невеличкими кроками, але до Бога йде мій тато.
Це велика Божа робота в нашому житті!
Але повернуся трохи назад. Коли я почав одужувати, точніше сказати, коли в
лікарів з’явилася впевненість,
що я житиму, мамі порадили
знайти інвалідний візок, тому
що за їхніми прогнозами я
не матиму змоги ходити. І в
той же день до мене в палату прийшли брати з церкви.
Я навіть не знаю, хто їх запросив. У ту мить я лежав у
напівсвідомості, але відчув,
що щось діється. Коли розплющив очі, то побачив людей, які стояли довкола мене,
поклавши руки на мене. Мені
здалося, що вони вдягнені в
сріблястий одяг, який просто
сяяв, що аж різало очі. Так,
напевно, перед Богом вигля-

дають люди, які звершують
заступницьку молитву за інших людей. І в такому стані
може бути кожен із нас, коли
в серці своєму почує клич
Духа Святого про те, що треба молитися за когось, хто
потребує нашої допомоги.
Церква молилася за мене,
брати молилися, я молився,
взявши в своє серце слова з
Писання, яке подарувала мені
сестра: «Усе, чого не попросите, вірте, що одержите». І
Господь дав мені можливість
через півтора місяця вийти з
лікарні на двох паличках, але
своїми ногами. Але навіть велике таке чудо не спонукало
мене повністю присвятити
себе Господу. Воно привело
до Господа лише мою маму.
Тільки через п’ять років,
коли я вже багато разів перечитав Святе Письмо й не
раз упевнявся, що Господь
живий та діяльний, однієї
п’ятниці я вирішив, що все, з
мене досить, я більше не хочу
жити так, як жив до цього. На
неділю запланував вийти на
зібранні й присвятити своє
життя Господу повністю. Але
в цей момент я відчув якийсь
страх. Уже згодом я зрозумів,
що це сатана не хотів відпускати мене з-під своєї влади.
І в суботу, коли я їхав у справах, мій автомобіль потрапив
під поїзд. Ні я, ні мій помічник,
який сидів збоку, не бачили
цього поїзда аж доти, доки
він не в’їхав у бік мого авто
й відкинув його. Ворог хотів,
щоб я не покаявся, не увійшов у завіт Господа, він хотів,
щоб наші душі пішли в пекло.
А саме туди вони й потрапили
б, якби Господь не прийшов
вчасно.
У той момент, коли поїзд
вдарив в машину з мого боку,
мотор просто розпилився,
його не стало. Машина летіла
двадцять п’ять метрів, перевертаючись, а потім впала на
колеса, а я опинився в багажнику без єдиного ушкодження. Люди, які спостерігали за
цією аварією, не сподівалися,
що з машини вийде хтось живий. Але я вийшов, упав на
коліна й став славити Бога й
дякувати Йому за те, що Він,
такий великий Бог, не забув

про мене, грішного, що Він
почув обітницю з моїх уст, що
я прийду до Нього.
У ту ж неділю на служінні
я вийшов уперед і покаявся
перед Богом. Але хіба моя в
цьому заслуга? Це Господь
зі Своєї благодаті, милості та
любові дав мені можливість
аж дотепер свідчити людям
про славу Господню. Після
цих аварій ще залишилися
наслідки. У мене дуже боліли
коліна й спина. І боліли так,
що я не міг навіть заснути.
І я, читаючи Святе Писання
про те, як зціляв Ісус, одного
разу сказав: «Боже, Ти вчора,
сьогодні й навіки той Самий.
Ти дієш так само, відповідаючи на віру. Я не маю права
перевіряти Тебе, але прошу,
яви свою милість: я прийду на
недільне зібрання і стоятиму
на колінах там доти, доки Ти
мене не зцілиш, бо я хочу не
озиратися на ці хвороби, які
не від Тебе».
Тієї неділі приїхали в нашу
церкву брати, які промовляли
саме те слово, якого потребувала моя душа. Усе ніби було
звернене до мене. Я прийшов
на зібрання з паличкою, але
коли виходив із зібрання, то
поспішав, вибіг до машини,
сів, швидко завів її, бо день
був прохолодний. Я розмірковував про почуте, радів, що
Слово Боже звучало до мого
серця, і раптом — я зрозумів,
що мені нічого не болить. Я
вийшов з машини, став присідати, нахилятися. Може,
це виглядало з боку дивно,
що таке витворяла людина
у святковому костюмі. Але,
зрозумівши, що я зцілений, я
раз-у-раз щиро дякував Богові за ту велику милість, яку
Він явив.
Святе Писання — це поштовх до дій, це підказка для
кожного з нас. Воно вчить нас
спілкуватися з живим Богом.
Читайте це Слово, записуйте
його на скрижалі серця, пийте цю живу воду, бо вона для
нашого спасіння, відродження, оновлення, зцілення як
душі, так і тіла. І вірою своєю
дивімося на «невидиме, як на
видиме».

Ігор ПРОСОВ

новини церков хвє волині
15 листопада в церкві с. Дольськ Турійського району відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння
брата Романюка Богдана Леонідовича. Рукопокладення
звершили заступники єпископа Паламарчук В. І., Грицак В.
І., пресвітери Макарусь М. М., Сидорчук А. М., Шклярук С.
С. та Новосад В. А..
15 листопада в церкві м. Турійськ Турійського району відбулося рукопокладення на дияконське служіння
Шворака Святослава Васильовича. Молитву благословення звершили Паламарчук В. І., Грицак В. І., пресвітери
Макарусь М. М., Шклярук С. С..
29 листопада в церкві с. Будки Маневицького району
відбулося рукопокладення на дияконське служіння Мельника Віталія Дмитровича та Наумчука Анатолія Степановича. Рукопокладення звершували заступник єпископа
Тарасюк А. Р., члени обласної пресвітерської ради Клець В.
М., Марчук М. А., Суслик В. Я..
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ЦЕРКВА В ЛИПНЕ

На початку ХХ ст. п’ятидесятницво чи не найбільш активно
поширювалося на Поліссі. Його
зародження пов’язане тут з першопрохідцями — Г. Красковським і С. Ярмолюком. Поширення
п’ятидесятництва
здійснювалося й невтомною місіонерською діяльністю прибулих з-за
кордону українців-заробітчан.
Серед них — П. Ільчук, Т. Нагорний, Й. Антонюк. До с. Липного
п’ятидесятницьке вчення було
принесене в 1925 році братом
Синковцем, який, як і багато чоловіків того часу, мусив їхати на
заробітки до Америки. Першими мешканцями Липного, хто
відгукнувся на заклик покаятися та розпочати нове змістовне
життя, стали Анатолій Лисюк,
Іван Лисюк, Яків Шолотюк, Семен Гусак. Брату Синковцю неоціненну допомогу в євангелізаційній діяльності надавали
Іван Наливайко та Ксенофонтій
Ширко, відомий серед громади
с. Липного просто як брат Синифон із селища Степань.
Уже наприкінці 20-х рр. ХХ
ст. на теренах Західної України
і Західної Білорусі п’ятидесятницький рух охоплює усі регіони,
маючи кілька сформованих центрів, очолюваних більш і менш
відомими проповідниками. На
Волині це були І. Зуб-Золотарьов і Ф. Кандиба. До Липненської громади, яка збиралася в
оселі Анатолія Лисюка в центрі
села, часто приходив активний
діяч євангельського руху брат
Юхим Стрєлка із с. Кричильська
Сарненського району. З огляду
на його знайомство з очільниками п’ятидесятницького руху на
Волині, Поліссі, Білорусі, а тому
і його велику зайнятість, мусимо ствердити, що громада була
того варта. Керуючим молодою
церквою був обраний брат Яків
Шолотюк, а першим пресвітером цієї церкви був брат Ульян
Бачук із с. Злазного Костопільського району.
У церкві постійно проповідувалося вчення про хрещення
Духом Святим з ознакою інших
мов: члени церкви отримували духовне хрещення, а декого
Господь одаровував духовними
дарами — даром пророкування,
даром вияснення інших мов, даром оздоровлення хворих. Одного дня в Липненське зібрання
прийшла невіруюча жінка, яка
проживала поряд із хатиною,
у якій збиралися віруючі. Вона
попросила віруючих прийти
до її дому, щоб помолитися за
трирічного сина, який мав якусь
хворобу, яку вона описала як
«проказа на тілі». На другий
день церква була в пості за цю
дитину, а брат Трохим із Постійного та інший брат з Волині
пішли до її оселі. Маму, яка була
невіруючою, попросили вийти
з кімнати. Брати молилися до
Бога з покладанням рук — і Бог
зцілив дитину. Цим хлопчиком
був наш брат Іван Лазорович
Савчук. Мама зразу ж увірувала,
і звістка про оздоровлення рознеслася по всьому селу. Цим
зціленням Бог багатьох покликав до спасіння.
Піднесення п’ятидесятни-

цького руху зумовило необхідність створення єдиного п’ятидесятницького союзу, який
би об’єднав громади Західної
України і Західної Білорусі. Відбулися Перший і Другий з’їзди
п’ятидесятників регіону, було
створено Союз євангельських
християн святої п’ятидесятниці
та прийнято устав нової спільноти. У травні 1929 р. в селі
Стара Човниця Ківерцівського
району (трохи більше за 50 км
від с. Липне) відбувся перший
об’єднаний з’їзд представників
українських, російських, польських і німецьких п’ятидесятницьких громад, який зібрав
88 делегатів. У ході з’їзду було
утворено Союз християн віри
євангельської (ХВЄ). Назву
нового євангельського об’єднання визначено біблійним
текстом: «Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією,
щоб, — чи прийду я й побачу
вас, чи й не бувши — почув я
про вас, що ви стоїте в однім
дусі, борючись однодушно за
віру євангельську» (Фил.1:27).
Головою Союзу обрано Артура Бергхольца, помічником
голови — Й. Черського, секретарем — І. Зуб-Золотарьова,
скарбником — Д. Комсу. О.
Мазала і А. Лемещука призначено роз’їзними благовісниками. Керівний центр Союзу ХВЄ
діяв у Лодзі (Польща).
За даними офіційної польської статистики, уже в 1937 р.
Союз християн віри євангельської налічував 500 громад і 18197
віруючих. На Волині в цей час
мешкало 7639 п’ятидесятників.
У ці ж роки активно розвивається і п’ятидесятницька церква
в с. Липному. Багато людей
приймали Ісуса Христа як свого Спасителя, і згодом дім, у
якому проводилися зібрання,
уже не вміщав усіх бажаючих
слухати проповідь Євангелії.
У 1935 р. громада вже мала
новий дім молитви, пожертвування на будівництво якого
дав брат Сак, який увірував в
Бога, будучи в Америці на заробітках. Варто зазначити, що
нове приміщення в центрі села
дало можливість проводити й
недільну школу, відповідальним
за яку став Семен Гусак. Уроки недільної школи відвідували
діти з віруючих сімей, а також із
тих сімей, у яких нечасто згадували про Бога.
Друга світова війна призупинила подальший розвиток п’ятидесятницького руху в Західній
Україні. Осередок Союзу ХВЄ та
його керівництво опинилися на
території, зайнятій німецькими
військами. Зв’язки з українськими громадами були порушені.
Після окупації Західної України
радянською владою євангельські християни зазнають масових гонінь. Церква ХВЄ на Волині у контексті страждань за
віру займає одне з перших місць
серед областей України. Згідно
з достовірною статистикою, за
час панування безбожної радянської влади на Волині було
репресовано 424 члени церкви
ХВЄ. Брати Липненської церкви,
які постраждали за віру в Госпо-

да: Гусак Семен, Гусак Антон,
Шолотюк Корній, Шолотюк Яків,
Мельник Левко, Савчук Лазар,
Шолотюк Олександр, а також
Максим і Володимир (прізвища
невідомі).
Післявоєнний період для
віруючих в селі Липне був дуже
непростим. Але, незважаючи на труднощі, громада в ці
роки зросла в чисельності до
100 членів церкви. У 1946 році
на пресвітерське служіння був
обраний Лисюк Аврам Васильович. У тому ж 1946-му році
в громади с. Липне відбирають
дім молитви, і віруючі змушені
впродовж восьми років збиратися в приватній оселі Левка
Мельника, який був на той час
засудженим. Оскільки оселя в
брата Левка була невеликою
і згодом вже не вміщала всіх,
хто приходив на зібранні, з 1954
року громада змушена була
збиратися на одній з околиць
села, яка має назву Кургани, в
оселі двічі засудженого як ворога народу брата Громика Прокопа Калиновича, збиралася
протягом трьох років. Разом із
Прокопом Калиновичем у 1952
році був засуджений і Артем Лисюк. Варто згадати й про Мельника Адама Федоровича, який
із раннього дитинства повірив
у Господа й незмінно служив
Йому. У 1953 році він був призваний до лав радянської армії і за відмову брати зброю до
рук засуджений на 5 років позбавлення волі. Проповідницьке
служіння в ту пору виконували
три брати: двоє старших роками — Андрій Гусак та Онопрій
Гусак, і молодий брат Григорій
Аврамович Лисюк.
Так гартувалася віра християн в Липному під тиском
зневаги, переслідувань та репресій. Незважаючи на це, молоде покоління приймало зерна
євангельської науки й несло її
не тільки по території Волині,
але й далеко за межі області.
Громада за цей час поповнювалася й мешканцями сіл Холоневичі, Гораймівка, Осова, Майдан, Чорниж. Звісно, проводити
богослужіння в оселях братів,
які знаходилися в місцях позбавлення волі, було незручно.
Тому 1957 р. брат Омелян Демчук дає згоду на добудову до
його власної оселі приміщення
для нового будинку молитви. В
пам’яті віруючих людей уже теперішнього покоління дуже добре закарбувалася згадка про
служіння «в Омельковій хаті».
У 1959 році обов’язки пресвітера церкви радою громади було покладено на Савчука
Івана Лазоровича. Це саме той
брат, який ще будучи маленькою дитиною по молитві перших
вісників Євангелії в Липному був
зцілений від прокази. Іван Лазорович попри складні часи,
зумовлені атеїстичним тиском,
виконував обов’язки пресвітера
до 1979 року.
У 1972 р. в селі Гораймівка
створюється нова церква, до
якої влилися місцеві віруючі, які
спершу відвідували Липненську
церкву. У 1993 р. формується
церква в селі Холоневичі, і зно-
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ву її кістяком стають ті п’ятидесятники, які зростали під опікою
Липненської церкви. У 1997 р.
холоневицька громада отримує
реєстрацію.
20 квітня 1979 року радою
церковної громади пресвітером
церкви знову був поставлений Лисюк Аврам Васильович, і
звершував його до 1985 року. 21
липня 1985 року обов’язки пресвітера церкви було покладено
на Громика Павла Прокоповича.
Дияконське служіння звершували Мельник Іван Левкович, Лисюк Федір Аврамович, Піддубний Олександр Ничипорович.
Громада в селі Липне зростала: якщо в 1976 р. було 203
члени (з них у тому році 8 осіб
прийняли водне хрещення), то у
1977 р. водне хрещення прийняли 12 осіб, в 1978 р. — 10 осіб, в
1979 році — 6 осіб. У 1985 р. громада нараховувала 256 членів (з
них за цей рік 8 осіб прийняли
водне хрещення); у 1989 р. —
267 осіб; у 1990 р. — 274 членів
і 14 прийняли водне хрещення.
Оскільки церква в селі Липне
була однією з найбільших громад ХВЄ за кількістю членів, за
її діяльністю активно велося спостереження і чинився тиск зі сторони влади. Однак, віруючі люди
з піднесенням служили Богові й
не занепадали у вірі. Про чудеса Божі, звершені у Липненській
церкві, згадує у свої книзі «Буду
згадувати ласки Господні» Григорій Філімончук, більш відомий
як Гриць Хопнівський.
Кінець 1980-х років ознаменувався певним пом’якшенням
у сфері державно-церковних
відносин. З певними зусиллями, але все ж таки громада євангельських християн
Липного отримала земельну
ділянку й право на будівництво
дому молитви. За 8 місяців
збудували гарний дім молитви.
31 грудня 1989 року відбулося
посвячення й відкриття новозбудованого храму.
З розпадом радянського
союзу прийшла довгоочікувана релігійна свобода. Церква
розуміла, які виклики стоять
перед нею, і розпочала активну місіонерську й соціальну діяльність, відповідаючи
на духовні запити людей. На
Далекий Схід Росії в м. Комсомольськ-на-Амурі вирушив
проповідувати Євангелію Леонід Мельник, там він живе
й до нині. Він став одним із
перших благовісників в Хабаровському краї.
Молоді люди, дивлячись
на складний шлях, пройдений
земляками, героями віри, намагалися реалізувати свої таланти задля слави Господньої.
Тож у 1993 році був створений

гурт «Маяк спасіння». Основним
напрямком діяльності співочого християнського колективу
було проведення євангелізаційних заходів. Протягом багатьох
років склад гурту мінявся, але
мета залишалася незмінною —
донести спасаючу вістку Євангелії до грішників. У співпраці
з місією «Голос надії» (м. Луцьк) гурт «Маяк спасіння» брав
участь у проведені тисяч масових євангелізаційних заходів,
десятки тисяч людей насолоджувалися співом християнської
пісні у виконанні братів із церкви
села Липне.
У 2001 році, у зв’язку з похилим віком Громика Павла
Прокоповича, на пресвітерське
служіння був обраний Піддубний
Олександр Ничипорович, який
виконує його дотепер. Як і в попередників, його християнське
становлення супроводжувалося
випробуваннями, тиском радянської системи. У 1969 році він
був покликаний до лав радянської армії, але оскільки у військкоматі заявив, що приймати
присягу та брати до рук зброю
не буде, брата Олександра запевнили, що обов’язково відправлять до «білих ведмедів».
Ведмедів не зустрічав, але суворість далекої півночі відчув,
оскільки довелось служити в
далекій Мурманській області, у
місті Сєвероморськ. Там же на
будівництві отримав травму поперекового хребця, але завдяки
милості Господній залишився
живим. Олександр Ничипорович пригадує, як зі своїм братом
Анатолієм, на той час регентом
хору місцевої церкви ХВЄ, їздив по різних містах у пошуках
необхідних матеріалів для проектування нотних хорових псалмів, оскільки церква відчувала
брак духовної літератури, друк
якої заборонявся безбожним
режимом. Зроблені самотужки
братами Піддубними «Псалмоспіви» ще й до нині використовує церковний хор.
У 2001 році на дияконське
служіння було обрано Гусака
Володимира, Громика Петра,
Мельника Олександра. У 2013
році було обрано ще двоє дияконів — Лисюка Олександра та
Момота Віталія.
Станом на 2015 рік церква
ХВЄ села Липне нараховує 300
членів. У недільній школі, учителями якої є Мельник Людмила та Стрільчук Наталія, навчаються 90 дітей. У рядах молоді
налічується 60 юнаків та дівчат.
Церква продовжує свій шлях,
розпочатий 90 років тому. Попереду нові горизонти, нові звершення для слави Господньої.

Олександр ТРЕТЯК
ректор РДС

ГОЛОС
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Дитяча сторінка
Вітаю вас, мої маленькі друзі!
Я вірю, що ви є чемними,
вихованими дітьми. Ви відвідуєте служіння в церкві, недільну
школу, де навчаєтесь шанувати Бога, шанувати своїх батьків,
учитесь поводитись у колективі,
у суспільстві. Бог показав нам у
Своїх заповідях, як ми повинні
любити своїх ближніх, як виявляти пошану до Нього. Перші
чотири заповіді стосуються нашого ставлення до Бога, п’ята
заповідь — до батьків, решта
п’ять — до наших ближніх.
Слово Боже навчає нас:
«Служіть Господеві зі страхом, радійте з тремтінням.
Шануйте Сина, щоб Він не
розгнівався» (Пс.2:12). Розуміючи велич і всемогутність нашого Господа, ми з особливим
хвилюванням заходимо в Божий
дім і відповідно поводимо себе
там. Коли схиляємось перед Ним
у молитві, коли промовляємо ім’я
Ісуса, коли розмовляємо з Ним,
— ми робимо все це з великою
пошаною, з благоговінням. Бла-

гоговіння — це вияв найвищої
поваги, покори Богові, це поєднання страху, пошани й смирення. Тому Господь
каже: «Як хто служить
Мені, того пошанує
Отець» (Ів.12:26).
П’ята
заповідь
наголошує: «Шануй
свого батька та матір
свою». Повага до
батьків — це запорука нашого хорошого
життя та довголіття.
Але не лише через це
ми повинні шанувати їх.
Батьки дали нам життя, турбуються про нас,
люблять нас, тому було
б великою невдячністю
платити їм за це неповагою. Ми повинні служити
їм, чим можемо, виявляти
любов до них своїми вчинками й ніжними словами.
Апостол Петро в Першому посланні пише: «Шануйте всіх!», а апостол
Павло в Посланні до римлян

Дитяча сторінка
радить «випереджати один
одного пошаною». Слово

Боже дає нам
багато порад, як ми повинні ста-

ПОВЧАННЯ ДІТЯМ

ЗАВДАННЯ

1. Як вітаються в Україні?
2. Назви якнайбільше ввічливих
слів.
3. Напиши побажання другові в
День народження.
Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

сумно. Ввічливий не дозволяє
собі лаятись, голосно реготати
чи розмовляти, йдучи по вулиці, у
транспорті, не ломиться в двері,
не штовхається, не спішить зайняти перше місце за столом.
Того, хто так чинить, називають
грубіяном, нахабою, нечемою,
хамом.
Ввічлива людина привітна до
всіх, вона слідкує за своєю мовою, розмовляє м’яким спокійним голосом, не насміхається
над іншими, не каже поганого
поза очі. Ввічлива людина завжди
каже добре про інших, не боїться
похвалити, сказати комплімент.
Ввічливість — це сума маленьких жертв, які ми приносимо оточуючим нас людям»
(Емерсон). Тож вчімось приносити ці жертви один одному, мої маленькі друзі, і світ
навколо вас стане кращим,
приємнішим,
добрішим.
Адже «ніщо не обходиться
нам так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість»
(Сервантес).

У давнину люди ходили озброєні. Їдучи з дому, одягали
кольчугу, важкі лати, на голову шолом. Переступаючи поріг доброї людини, мандрівний лицар знімав свій шолом і ніс його в
руці. Цим жестом він підкреслював, що не боїться господаря,
довіряє йому як хорошій людині, не грабіжнику й не зраднику.
Цей звичай зберігся й до нашого часу. Заходячи в дім і знімаючи шапку, ти показуєш господарям, що поважаєш дім, у
який зайшов, поважаєш людей, які живуть у ньому, віриш у їхню
порядність та гарне ставлення до тебе.
Скинувши рукавичку й подавши руку, людина показувала зустрічному, що не тримає зброї в руках.

Коли я знайомих
Чи рідних стрічаю,
Вклоняюся,
Знявши кашкет з голови,
І дякую чемно,
Як щось їх спитаю:
«Спасибі велике!
Пробачте».
А ви?

С.Маршак

Найкраще виконала завдання «Кому з біблійних персонажів належать слова?» («Голос надії»
№ 9, вересень 2015 р.) Генць Соломія, смт Квасилів Рівненської обл.

витись один до одного, як виявляти любов до ближнього.
Кожен народ має свою
культуру, свої правила поведінки, свій етикет. Ми, християни, живемо серед людей
і повинні показувати «світло
для світу», особливий етикет
Христа, приклад для наслідування іншим людям.
Людину, яка виявляє
повагу, чуйність, чемність,
привітність, уважність до інших людей називають ввічливою, вихованою. Вважають, що слово «ввічливий»
утворилось від вислову
«той, хто дивиться у вічі».
Ввічлива людина не ховає
своїх очей, а щиро дивиться в очі співрозмовника.
Вона не забуде подякувати за зроблене їй добро,
вибачитись, якщо щось
вчинила не так. Вона коректна й тактовна, не
втручається в розмову
інших, не перебиває співрозмовника, не буде сміятись, коли всім

НАВІЩО
ЗНІМАТИ ШАПКУ

ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА
-Старих шануйте, як батьків, а молодих,
як братів.
-При старших годиться мовчати, премудрих слухати, старшим підкорятися, з
рівними й молодими мати згоду і бесіду
вести без лукавства.
-Не лютувати словом, не ганьбити нікого в розмові, не сміятися багато.
-Найбільше шануйте гостя, звідки б він
до вас не прийшов: простий чи знатний, чи
посол; якщо не можете пошанувати його
дарунком, то пригостіть їжею й питвом, бо
він, мандруючи далі, прославить вас у всіх
землях доброю чи злою людиною.
-Куди б не прийшли і де б не зупинилися, напійте й нагодуйте нужденного.
-Не проминіть ніколи людину, не
привітавши її, і добре слово їй мовте.
-Очі тримайте донизу, а душу вгору.
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БУДЬ ЛАСКА
ПРОБАЧТ ДЯКУЮ
Е

ЧАРІВНІ СЛОВА
До всіх сердець, як до дверей,
Є ключики малі,
Їх кожен легко підбере,
Якщо йому не лінь.
Ти, друже, мусиш знати їх,
Запам’ятать неважко
Маленькі ключики твої —
«Спасибі» і «Будь ласка».

ҐРЕЧНИЙ КРОЛИК

Жив-був
Кролик,
дуже
скромний і ввічливий. Одного
дня, вдосталь наївшись капусти на селянському городі, він
зібрався додому, але раптом
помітив Лисицю. Вона поверталася в ліс. Їй не вдалося
вкрасти курку з селянського
двору, і вона була дуже сердита й голодна.
У Кролика затремтіло серце. Бігти, але куди? І Кролик
про¬жогом кинувся до печери. Він не знав, що там чигала
на нього інша грізна небезпека — у печері оселилася змія.
Кролик, проте, був добре вихованим і знав, що без дозволу в чужий будинок ходити не
можна. «Потрібно поздоровкатися, — подумав він, — але з
ким? З печерою, звичайно!»

І, сівши на задні лапки, Кролик ввічливо сказав:
— Здрастуйте, добра печеро! Дозвольте мені, будь ласка, увійти.
Як же зраділа Змія, почувши голос Кролика! Вона дуже
любила кроляче м’ясо.
— Заходьте, заходьте! —
відповіла вона, бажаючи обдурити Кролика.
Але Кролик по голосу прекрасно зрозумів, із ким має
справу.
— Пробачте, що
я потурбував вас,—
сказав він.— Я зовсім
забув, що мене чекає
Кролиця! До побачення! — і кинувся щодуху
бігти геть.
Прискакав Кролик

Валерій Гужва

у свою нору й подумав про те,
що ввічли¬вість ніколи ще нікому не зашкодила. Змія ж згорнулася в клубок; і пробурчала:
— Краще б я йому не відповідала! Ох уже ці ґречні кролики! Потрібно ж
було йому
просити
дозволу
ввійти!
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КРОСВОРД

№11 листопад 2015

По вертикалі:
1. Друг і радник Соломона. 2.Третій місяць єврейського календаря. 4.Старовинне місто, в якому були Авраам та Ісак. 5.Гора в Галілеї в семи милях від Назарета. 10.Живе в царських хоромах. 11.… віє, де хоче. 12.До неї прирівнюється життя
людини. 17.Місто, біля якого була криниця Якова. 18.Цар Ізраїлю, син Єровоама.
22.Підтримував руки Мойсея. 23.Гора, на якій Бог давав свій Закон.

По горизонталі:
3.Головний убір первосвященика. 6.Долина, на якій зупинилися євреї в кінці
походу. 7.Багатий скупий чоловік із Маону. 8.Місто, в якому жив суддя Ізраїлю
Тола. 9.Филистимський бог, храм якого був в Азоті і Газі. 13.Будував Соломон
храм … років. 14.Гора, з якої Мойсей побачив обітовану землю. 15.Дочка Соломона. 16.Одна із башт стін Єрусалима, означає «сотня». 19.Єгипетська бабка-повитуха. 20.Товариш Йова. 21.Один із лицарів, що набрав Давиду води з Віфлеємської криниці. 23.Початок мудрості. 24.Наймолодший син Гедеона.

Відповіді на кросворд розміщений у № 10, 2015 р.
По вертикалі: : 1.Віфлеєм. 2.Анна. 3.Йоіл. 4.Сопілка. 7.Естер. 12.Текел.
13.Сихем. 16.Авігаїл. 17.Цофар. 19.Хоразін. 22.Малх. 23.Батько Діни.
По горизонталі: 5.Ціфйон. 6.Огірок. 8.Апостол. 9.Бетен. 10.Акила. 11.Марот.
13.Ситна. 14.Аккад. 15.Сіхар. 16.Ангел. 18.Молох. 20.Сівма. 21.Скарб. 22.Манасія.
24.Гілгал. 25.Ізмаїл.

новини

У КИЄВІ ПРЕДСТАВНИКИ
РІЗНИХ ЦЕРКОВ МОЛИЛИСЯ
ЗА ДІТЕЙ-СИРІТ
10 листопада 2015 р. в Києві на державно-церковному рівні провели акцію з нагоди Всеукраїнського дня молитви за дітей-сиріт.
Організатором заходу виступили Альянс «Україна без сиріт»
та Київська обласна державна адміністрація за участю представників Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій
Київщини.
Особливістю молитви було те, що на сцені разом молилися
представники різних конфесій і діти, які провадили молитву.
До присутніх із вітальним словом звернувся о. Василь Чудійович, який наголосив на двох аспектах сирітства: спільнотному
та соціальному.
Священик зауважив, що в Україні сьогодні дуже поширене
соціальне сирітство. «Часто є так, що в дитини є батьки, але
вони не дбають про неї фізично, а що гірше — духовно. Діти
часто не мають уваги та духовної опіки від живих батьків, а через це стають сиротами соціальними. Сьогодні ми молимося за
дітей-сиріт, які не мають батьків, а також молимось за батьків,
щоб не позбавляли своїх дітей любові мами й тата».

РІСУ

БЛИЗЬКО 80 ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ СПІКЕРІВ СЛУЖИЛИ НА
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЛІДЕРСЬКОМУ ФОРУМІ-2015
З 11 по 14 листопада київська церква «Філадельфія» приймала Східноєвропейський лідерський форум (СЕЛФ), який
став рекордним за кількістю
спікерів та тематичних секцій.
Поряд з такими традиційними
напрямками навчання, як апологетика, місіонерство, церковне лідерство та ін. були відкриті
три нові секції — «Християнство
і бізнес», «Університет», «Волонтерство і капеланство».
Традиційно серед спікерів форуму є багато служителів Церкви
віри євангельської України.
«Брат Ярослав Лукасик, директор СЄЛФ, запросив мене
на цей форум, де я викладав
семінар про те, як передавати
естафету служіння в християнській сім’ї, — ділиться єпископ Михайло Мокієнко. — Дякую Богу,
що допоміг нам з дружиною не
тільки народити дітей, але й виховати їх у християнському дусі,
вкласти в їхні серця любов до
служіння. У нашій родині — вже
четверте покоління продовжує
служити Господу».
Під час секції Михайло Михайлович навів дані дослідження, проведеного Асоціацією Біллі
Грема: у переважній більшості
випадків у третьому поколінні
діти віруючих батьків втрачають
запал і ревність до служіння. Як
цьому запобігти, щоб серед молоді було менше тих, кого називають абревіатурами ДВР і БМВ
(діти віруючих батьків та більшменш віруючий — ред.)? Але
щоб молодь говорила, як Ісус
Навин: «Я і мій дім — ми будемо
служити Господу».

Завідувач
відділу
освіти
ЦХВЄУ Віктор Вознюк цього року
викладав на двох секціях: християнське лідерство і євангелізація.
«Я вже п’ятий раз на СЄЛФ і зауважую, що є позитивна динаміка:
по-перше — у кількості спікерів,
по-друге у кількості зацікавлених
християн. Під час лідерської секції ми доволі відверто говорили
про речі, які на фоні свого духовного рівня і статусу немало служителів часто упускають — про
азбуку спілкування з Богом, «духовну лінь», служіння власній сім’ї
та ставлення до випробувань. У
нас склалася така гарна атмосфера в дискусії».
На євангелізаційній секції Віктор Володимирович викладав
про темні плями в історії України,
на які мають звертати увагу євангелісти, несучи Велике доручення нації. Адже Україна проходила
непросту дорогу, і за радянщини
стикнулася з атеїзмом, окультизмом, антисемітизмом, лжепатріотизмом…
«Це ті темні плями в Історії

України, які мають наслідки, і
тому з ними треба обов’язково
щось робити, — переконаний
Віктор Вознюк. — Є приклади в
історії, наприклад Німеччина, яка
на офіційному рівні покаялася перед євреями. Моя думка, що ми
маємо закликати до дій у цьому
напрямку наших можновладців».
На молодіжній секції СЄЛФ
одним зі спікерів традиційно
служив Богдан Левицький, завідувач відділу молоді ЦХВЄУ. Як
поділився Богдан Петрович, цей
форум став для нього особисто ще одним покликом діяти,
служити і надалі заохочувати
молодих людей, щоб вони приносили плід Господу. Ідея СЕЛФ
— відкрити потенціал церкви для
суспільства. Іншими словами,
щоб євангельська церква стала
зрозумілою людям у світі. І цей
форум став ще одним кроком на
шляху до цієї мети.
Як планується, у 2016 році
пройде 9-12 листопада.

chve.org.ua
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