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ПОКАЯННЯ
СНАЙПЕРА

КОЛИ ДОВІРЯЄШ
БОГУ, БУДЕШ БАЧИТИ
ЙОГО ЧУДЕСА!

ОЛЕКСАНДР ГОЛОВІЙ:
МІСІЯ В ЯКУТІЇ

Треба в усьому вбачати
волю Божу, кожен момент
нашого сьогодення не
просто так, а для Бога.

Та коли Бог чогось хоче,
так воно й буде. Так і
сталося в нашому житті.

ГОЛОС

Ми тоді до кінця не
усвідомлювали, яка
наша кінцева мета,
просто мали велике бажання проповідувати...

НАДІЇ

ТИ, ГОСПОДИ, НАДІЯ МОЯ...
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виходить з лютого 1991 року
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конференція

БУДЬ ЗРАЗКОМ
ДЛЯ ВІРНИХ!
19 грудня 2015 року в Домі молитви ківерцівської церкви
«Спасіння» (пресвітер – Василь Гламазда) зібралися служителі Волинського об’єднання церков на свою щорічну звітну
конференцію, яка проходила під гаслом «…будь зразком
для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості!»
(1Тим.4:12).
Конференцію
розпочав
старший пресвітер Волинського об’єднання церков єпископ
Михайло Близнюк. Привітавши
служителів, він зачитав 11-й та
12-й вірші 6-го розділу Першого послання апостола Павла до
Тимофія «Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за
правдою, благочестям, вірою,
любов’ю, терпеливістю, лагідністю! Змагай добрим змагом
віри, ухопися за вічне життя, до
якого й покликаний ти, і визнав
був добре визнання перед свідками багатьма». Це слово стало
основою короткої проповіді єпископа, у якій він охарактеризував
«Божу людину», зокрема сказав, що Божа людина ніколи не

буде насміхатися над тими, хто
бідніший чи трохи не такий, як
усі інші. Божа людина живе для
Божої слави, вона любить Боже
діло, вона знає, що Бог робить.
Людина Божа любить не просто словами, вона любить Бога
своїм життям, любить народ Божий, церкву Божу. Людина Божа
жертовна, вона не кидається на
наживу. Вона може себе обмежити в тих цінностях, за якими
женеться світ. Вона усім задоволена. Божа людина не хапається
за якісь тимчасові земні цінності,
а за вічне життя, як написано:
«Ухопись за вічне життя…»
Після
проповіді
єпископ
закликав до молитви. А далі було
затверджено програму конфе-

ренції. Її черговим пунктом стало
вітальне слово керівництва Церкви ХВЄ України та гостей.
Служителів Волині вітали
старший єпископ Церкви ХВЄ
України Михайло Паночко та гості
з сусідніх об’єднань церков —
Анатолій Яковець, Володимир
Бурда, Павло Кожа. Зокрема
єпископ звернувся до присутніх
з побажаннями миру й благодаті, щоб служителі мали одне
серце, одну душу й один розум.
Він подякував служителям за їхнє
служіння, за вірність Господу і за
боротьбу, і за пройдену дорогу. А
ще побажав прославити Господа Ісуса й вийти з конференції в

«духовне АТО» зміцнілими. Чому
саме «духовне АТО»? «Тому що
ми маємо справу з тим світовим
терористом, який не спить не
дрімає, а воює день і ніч проти
Божого народу, — сказав Михайло Паночко, — і вас, як Божих офіцерів, як Боже воїнство,
я благословляю в ім’я Господнє,
щоб ви не опускали рук, щоб ви
не падали духом. Ще трошки — і
наша боротьба закінчиться. «Будь
вірний аж до смерті — і дам тобі
вінець життя». Старший єпископ
підбадьорював служителів Волині: «Господь тебе, дорогий брате, ніколи не залишить і не покине. Якщо Він узяв тебе у свій уділ,

він буде з тобою. Він буде працювати над нами-служителями, Він
буде терпеливо нас наставляти і
врозумляти, бо в Нього є велика
мета — щоб ми були там, де є велика слава Отця Небесного».
Анатолій Яковець — перший
заступник старшого пресвітера
об’єднання церков Рівненської
області — передав щирі вітання
від служителів-рівненчан і зокрема від єпископа Віктора Боришкевича та закликав служителів
словами апостола Павла: «Будьте
наслідувачами Богові як улюблені
діти…» (Еф.5:1).

Продовження на стор.2

проповідь

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ МИРУ?
«І коли Він (Ісус) наблизився, і
місто побачив, то заплакав за ним,
і сказав: «О, якби й ти хоч цього
дня пізнало, що потрібне для миру
тобі! Та тепер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на тебе ті дні,
і твої вороги тебе валом оточать,
і обляжуть тебе, і стиснуть тебе
звідусюди. І зрівняють з землею

тебе, і поб’ють твої діти в тобі, і не
позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх» (Лк. 19:41-44).
Ісусове служіння на землі добігало кінця. Важко навіть передати,
скільки добра Христос зробив для
ізраїльського народу. Тільки деякі
фрагменти записані в чотирьох
Євангеліях, і вони дивують нас
ось уже багато років. І, здавалося
б, усі ці вчинки мали б розтопити
той лід, який скував серця євреїв.
Ось ваш Месія, Якого ви так довго чекали! Він прийшов до своїх,
а свої Його не прийняли і не зрозуміли часу Його відвідин.

ЧОМУ ПЛАКАВ ХРИСТОС?

Коли Ісус зійшов на Оливну
гору й окинув поглядом красу
міста та храму, то пережив особливо емоційний момент, який
описав Лука, — Він заплакав.
Заплакав не за тим, що Його будуть розпинати. Він бачив щось
більше, чого не бачили апостоли. Вони, напевно, дивилися й
не могли зрозуміти цих сліз Христових. Це були особливі сльози.
Ісус плакав за долю народу, за
те, що вони через своє невірство
й любов до гріха, що скувала їхні
серця, йшли, як віл на забій. Він

просив їх, благав, закликав, переконував… «Не вірите? Я хворих зцілю. Ще не вірите? Море
втихомирю. І ще не переконалися? На осля сяду — Ви ж читали
пророка Захарію?» Ісус все робив, як було про Нього написано,
щоб викликати в серцях Свого
народу віру. Це найдорогоцінніше, що потрібне нині нам.
Ісус простягав Свої руки,
прагнучи накрити Собою ту націю, над якою нависла величезна загроза. Він хотів їх сховати,
але не міг зробити цього без
їхньої волі. Я гадаю, що Бог не
раз намагався зробити це й у

нашому народі. В Україні відбувалися великі євангельські рухи,
особливо в кінці 19 на початку
20 століття. Тоді на Київщині
були церкви, що налічували по
500 членів. Це була простягнута Божа рука, по якій сильно
вдарили. Цю руку відкинули, як
зробили це євреї, сказавши про
Ісуса: «Він не наш цар». І в нашій
країні зробили це ті, які тримали Біблію в руках, носили золоті
хрести на шиях і сотні разів на
день казали: «Господи подай!
Господи помилуй!»
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НАДІЇ

статистика волинського об`єднання цхвє
На 1 січня 2016 року
Зареєстрованих церков — 203.
Незареєстрованих церков — 3.
Усього церков — 206, у них членів — 19920.
Кількість пасторів рукопокладених — 171, не рукопокладених — 44.
Кількість дияконів рукопокладених — 318, не рукопокладених — 96.
Кількість благовісників — 23.
Кількість Церков, як: а) мають власні молитовні будинки — 173;
			
б) будують молитовні будинки — 20;
			
в) не мають власних молитовних будинків — 15.
Кількість хорів — 145; музичних груп — 81; оркестрів — 16.
Кількість Недільних шкіл — 154, з них: а) при церкві — 140; б) поза церквою — 14.
Кількість учнів в НШ — 7885; кількість учителів у НШ — 794.
Кількість молоді в церквах — 4720; кількість керівників молоді — 120.
Кількість відповідальних за жіноче служіння — 11.
Доброчинні обіди (кількість людей) — 38 070.
Кількість притулків для дітей-сиріт — 2, у них вихованців — 35 чол.
Кількість притулків для людей похилого віку — 3, у них перебуває — 46 чол.
Кількість реабілітаційних центрів для дорослих — 17, у них перебуває — 140 чол.

№1 січень 2016
новини церков хвє волині
13 грудня в церкві с. Підгаття Маневицького району відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння брата Мельника Дмитра Трохимовича. Рукопокладення звершили єпископ
Близнюк М. І., Тарасюк А.Р., Суслік В.Я., Марчук М.А.
13 грудня в церкві «Святої Трійці» м. Луцьк відбулося рукопокладення на служіння благовісника Сахнюка
Андрія Миколайовича. Молитву благословення звершили заступник єпископа Паламарчук В. І., пресвітери
Рибак П.А., Олеш С. І..
27 грудня в церкві «Спасіння» м. Ковеля відбулося рукопокладення на дияконське служіння Андруся Анатолія Васильовича та Колотюка Олександра Вікторовича. Рукопокладення звершували єпископ Близнюк М. І.,
заступник єпископа Анчук С. П., пресвітери Величко В. І.,
Карпік С. В., Янюк П. Д..
10 січня в церкві с. Бережниця Маневицького району відбулося рукопокладення на дияконське служіння
Портянка Віктора Федоровича. Молитву благословення
звершили заступник єпископа Тарасюк А. Р., пресвітери
Дулько В. О., Суслік В. Я., Смітюх В. А..

конференція

Початок на стор.1

БУДЬ ЗРАЗКОМ ДЛЯ ВІРНИХ!

Володимир Бурда — перший
заступник старшого пресвітера
об’єднання церков Львівської
області — передав щирі вітання
від Львівського об’єднання, сказав, що Бог Той — Хто любить
нас і благословляє, Він Той —
Хто дав нам владу «дітьми Божими стати», пославшись на слова
апостола Івана (див. Ів.1:12).
Ще один із заступників старшого пресвітера Львівського
об’єднання церков ХВЄ Павло
Кожа, перефразовуючи Псалом
1, побажав присутнім на конференції бути посадженими біля
потоку Божої благодаті, щоб уся
робота була для слави Божої.
Після вітань гостей було обрано головуючого на конференції — Михайла Паночка, та
секретаря — Володимира Величка.
Михайло Паночко, як ведучий поважного зібрання служителів, закликав єпископа Михайла Близнюка до звіту.
Михайло Близнюк, відзвітувавши за пророблену роботу
протягом року, навів статистику
щодо Волинського об’єднання
церков ХВЄ.
Після старшого пресвітера

звітувалася ревізійна комісія в
особі її голови Петра Янюка.
Петро Дмитрович як приклад
довіри Господу в матеріальних питаннях нагадав біблійну
історію про вдову, у якої хотіли
забрати двох синів за борги її
чоловіка (2 Царів 4:1-7). Загалом
ревізійна комісія зазначила, що
в 2015 році об’єднання витратило кошти за призначенням, що
зловживань не виявлено.
Виступив з інформацією про
роботу місії «Голос надії» заступник директора місії Віталій
Оніщук. Він передав вітання від
працівників місії та зокрема від її
директора Миколи Синюка. Зачитавши 58-й вірш з Першого
послання апостола Павла до коринтян, розділ 15: «Отож, брати
любі мої, будьте міцні, непохитні,
збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша
праця не марнотна у Господі!»,
нагадав, якими саме ділами
збагатилася місія «Голос надії»
протягом 25-ти років роботи.
Брат Віталій сказав, що місія у
зв’язку з останніми подіями на
сході України спрямовує свої
зусилля на Європу і вже були
здійснені робочі поїздки в Сер-

бію та Боснію. Понад 400 місіонерів працюють в Росії, Україні,
Киргизстані, Польщі Болгарії.
Місія допомагає в роботі з дітьми, зокрема в інтернатах та
дитячих таборах. Місіонери організували та зареєстровали 223
церкви, побудовано 134 молитовні будинки, у 349 населених
пунктах проводяться євангелізації, працюють 148 недільних
шкіл, проводиться близько 200
дитячих таборів щороку, у 124
навчальних закладах місіонери
дають уроки Біблії, проводять
профілактичні заняття щодо
шкідливих звичок, діють 12 центрів реабілітації для нарко- та
алкозалежних, а також ведеться праця з різними іншими соціальними групами населення.
Брат Віталій подякував церквам
Волині за матеріальну та молитовну підтримку місії.
Обговорення звітів відбулося в атмосфері поваги. Роботу
об’єднання було оцінено на «добре».
Одним з питань конференції
стало прийняття бюджету об’єднання на 2016 рік. Із інформацією щодо бюджету виступив
скарбник Волинського об’єднання Микола Лотоцький. Він
подякував церквам за розуміння матеріального служіння, а
також назвав ті церкви, які не
внесли до скарбниці об’єднання рекомендовану їм суму. Щоб
бюджет, прийнятий на 2016 рік,
був виконаний, учасники конференції прийшли до рішення
рекомендувати кожному членові жертвувати на об’єднання
не менше 4 гривні щомісяця.
Цих коштів достатньо тільки для
того, щоб обласне об’єднання
могло працювати.

Коли закінчилася робоча частина конференції, єпископ Михайло Паночко провів для служителів Волинського об’єднання
семінар, взявши за основу вірші
з Першого послання апостола
Петра: «Тож благаю між вами
пресвітерів, співпресвітер та
свідок Христових страждань,
співучасник слави, що повинна
з’явитись: пасіть стадо Боже, що
у вас, наглядайте не з примусу,
але добровільно по-Божому, не
для брудної наживи, а ревно,
не пануйте над спадком Божим,
але будьте для стада за взір. А
коли Архипастир з’явиться, то
одержите ви нев’янучого вінка
слави» (1Петр.5:1-4). Михайло
Паночко зазначив, що це слово
адресовано саме для служителів — служителів теперішнього часу, бо хоч і пройшли віки,
багато що змінилося, але Слово Боже на міняється. Згідно
із зачитаними віршами Слова
Божого, є дві групи пресвітерів
— з негативним ставленням до
служіння і позитивним. Є три
негативні ставлення до служін-

ня: 1) нехіть і незадоволення, 2)
користолюбство, 3) панування.
Такого ставлення треба остерігатися, бо воно шкодить церкві
та й самому служителеві, який
втратить Божу нагороду. Оцим
трьом випадкам негативного
ставлення апостол Петро протиставляє три позитивні: 1) добра
воля, 2) ревність до діла Божого
й безкорисливість, 3) приклад у
поведінці. Служителям потрібно
про це собі нагадувати, щоб не
втратити нагороди у вічності. За
вірне служіння кожного служителя чекає велика нагорода.
На конференції старший єпископ Михайло Паночко та керівництво волинського об’єднання
висловили подяку служителям,
які склали свої повноваження з
певних об’єктивних причин, та
вручили їм пам’ятні подарунки.
А також відбулася молитва за
тих братів, які недавно були обрані на пресвітерське служіння.
Наприкінці конференції служителі ставили питання керівництву, а завершили її молитвою.

вав людей, забезпечував транспортом. Він умів домовитися з
автобусником — і єдиний у той
час в місті шикарний «Ікарус» також служив ділу Божому.
Брат Андрій в церкві виконував дияконське служіння —
відвідував людей, бесідував
з ними, проповідував Слово
Боже. Також 25 років свого
життя він присвятив служінню

в тюрмі. Сьогодні ми бачимо
живих свідків його служіння,
які, навернувшись у в’язниці,
вийшли на свободу і служать
Богові. Це той плід праці, яку
звершував брат.
У сім’ї брата Андрія та сестри
Галі народилося семеро дітей та
двоє онуків. Ми висловлюємо
щирі співчуття дружині, дітям
та всій родині брата Андрія.

Василь МАРТИНЮК

некролог
5 грудня 2015 року відійшов у вічність служитель з міста
Кузнецовська Андрій Тимофіїв,
який відомий багатьом завдяки
своєму багаторічному служінню
в тюрмі.
Народився брат 25 березня 1950 року. Навернувся до
Господа у 1975 році. Після покаяння поміняв свою гармошку
на Біблію і відтоді вірно служив

Богові. У тому ж 1975 році прийняв хрещення в селі Собіщиці.
Коли почала організовуватися
церква в Кузнецовську, Андрій
був одним з найперших, хто
відгукнувся на цю ініціативу. Він
був не просто пересічним членом церкви, він ніколи «не пас
задніх». Разом з місцевими братами та молоддю об’їздив усі
навколишні села. Він організову-
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РІЗДВО БУЛО ТАК…
Місто
називалося
не
Віфлеєм, а Сєверодонецьк.
Різдво, яке за морем святкують
25 грудня, ми провели в дорозі.
Відвідали столицю Луганщини не
з приводу перепису населення, а
просто відвідували друзів-працівників місії.
Місто як місто, тільки надто
вже похмурими виглядали вулиці.
А ще «їжаки» на дорозі. Їжаки не
живі, і не новорічні, а справжні —
протитанкові чи ще якісь. Не знаю,
але навіть пофарбовані в червоний
колір, вони зовсім не додавали вулиці святкового вигляду.

Та досить про їжаків, тому що
більш світлою і радісною була
зустріч з братами. З тими, які на
місці виконують служіння і в Лисичанську, і в Кремінній…
Не всі змогли добратися вчасно, особливо з того боку. Деякі
повернулися. А ще я почув «веселу» історію про те, як за 50 гривень провідник готовий був перевести по мінному полю в обхід
численних блокпостів. Дуже, я б
сказав, помірна ціна за якісні послуги воєнного сервісу.
«У нас, в Кремінній, до сорока членів церкви, але зараз зби-

рається близько ста, — розповідає
Олександр П. — Коли у Сватово
стався вибух боєприпасів, довелося активізувати роботу там.
Євангелізація ділом, адже практично всі вікна були пошкоджені.
Доводилося склити, вставляти
двері, спілкуватися з людьми в
дуже складній обстановці. Є велика потреба у працівниках... Можливо, хтось із молодих друзів на
заході відгукнеться...» — з надією
в голосі звертається до нас.
«Лисичанськ дуже постраждав
під час воєнних дій, багато будівель зруйновано, проте люди
відкриті для Слова Божого. Троє
нових людей прийняли водне
хрещення, а так 60-70 чоловік
сходяться на богослужіння. Зараз
наша церква у ситуації, коли потрібно реанімувати практично всі
форми служіння, — розповідає
Микола Н., служитель церкви, —
а проблеми у нас такі ж самі —
дефіцит працівників. Коли проводили зустріч у Новотошківці,
представники влади просили: «Ви
моліться за нас, за владу, оскільки

проблем надзвичайно багато...»
«У нас, в Лутугіно, невідомі
все розграбували в домі молитви,
але ми не впадаємо у відчай, продовжуємо збиратися, — ділиться
наболілим брат Артем. — Плануємо на свята запросити діток
від 4 до 7 років разом з мамами,
приготуємо програму святкову,
подаруночки дітям...»
«...А в Луганську дім молитви
повернули, зараз знову відновилися служіння. Правда, є серйозні
проблеми з орендною платою
за землю, — ділиться думками
брат Ярослав. — В Алчевську,
Свердловську проходять служіння. Сподіваємося, з Божою допомогою, продовжувати проповідь

Євангелії, бо тільки Господь міняє
серця людей і дає нове життя».
«Вони поки що на темній стороні…» — сказав хтось про братів,
які служать в особливих умовах
військового часу. А мені пригадалися слова пророка про те, що не
завжди буде морок там, де тепер
він згустився (Іс. 8:22).
Різдвяна зоря зійшла над
древньою Палестиною. І над нашою землею, яка грузне в болоті
корупції та протистояння, зійде
Сонце Правди. Так хочеться побачити Його сяяння і на заході, і
на сході!

Директор місії,
єпископ
Микола СИНЮК

КОЛИ ДОВІРЯЄШ БОГУ, БУДЕШ БАЧИТИ ЙОГО ЧУДЕСА!

«Ваші думки — не Мої
думки, і ваші дороги — не
Мої дороги». Ці слова найперше спадають мені на думку. Бо
якби ще три роки тому мені сказали, що я свідчитиму про Бога
в Європі, я б розсміявся. Для
цього не було ні можливостей,
ні, напевно, бажання, бо мене
все влаштовувало в Криму (навіть під час анексії був твердий
намір залишитися). Єдине, що
тривожило мене: у різних церквах я не раз отримував пророче слово про скорий переїзд
до іншої місцевості, який буде
від Бога. Але навіть коли я отримав чітке слово про Польщу,
то не надав цьому значення. Та
коли Бог чогось хоче, так воно
й буде. І коли довіряєш Йому,
будеш бачити Його чудеса,
Його силу та мудріть там, де
все здається неможливим. Так
і сталося в нашому житті.
На запрошення збору в місті
Піла ми, як місіонери «Голосу
надії», тепер звершуємо працю
в Польщі. Звичайно, початок
для мене був найважчим. Бо
інша культура, інший менталітет, інші закони, інші порядки в
церквах.
Праця, яку мені доручила
місцева церква, полягає в тому,
щоб проповідувати Євангелію

на вулицях, допомагати місцевому братові в роботі з бездомними, служити молоді, організовувати служіння для чоловіків
і відвідувати людей, які вже не
ходять до церкви. Скажу чесно,
буває досить нелегко, але подяка Богові, що Він дає сили та
мудрості.
Уперше, коли я вийшов з
братом Алеком проповідувати
Євангелію, Бог зробив чудо.
Перших два чоловіки, які нам
зустрілися, прийняли Євангелію і прийшли до церкви.
Брат Алек сказав, що це для
нього чудо, бо вже давно він не
бачив результатів своєї праці
й не розуміє, як це сталося. А
справа в тому, що поляки на
вулицях не завжди проповідують Слово, а скоріше сповідують «соціальну Євангелію», і не
запрошують людей до церкви,
а пропонують відвідувати католицькі костьоли (принаймні, так
у нас), а я проповідував Євангелію спасіння і запрошував до
нашої громади…
З того часу так і проповідуємо на вулицях, а також шукаємо бездомних, щоб допомогти
їм змінити життя. Декількох уже
відправили в реабцентри — і це
також чудо, бо дуже мало залежних людей хоче їхати туди.
Бог дав нам у поміч ще одного
брата, який був бездомним, але
Господь спас його. Він тепер
із нами проповідує Євангелію.
Дякуємо Богові, що через проповідь Євангелії у неділю стали
приходити нові люди.
Ще один цікавий момент
відбувся, коли ми були в гостях в одного з братів. Його
старенький батько вже не міг
ходити, але все ще не приймав
Євангелії. Якось йому стало
дуже погано, і брат запросив
нас помолитися за батька. Коли
ми прийшли, то побачили, що

цей чоловік вже буквально на
«останньому диханні». Він вже
не міг говорити, тому я запропонував йому подумки за мною
повторювати молитву покаяння. Ми помолилися — і після
молитви побачили, що його очі
буквально просвітліли, а лице
змінилося. Ми подякували Господу й вирішили, що Бог його
з дня на день забере до Себе.
Але в Бога були інші плани. Невдовзі брат засвідчив, що батько став ходити й розмовляти,
став зовсім іншою людиною.
Хвала Богу!
Чудовий приклад явлення Божої сили я побачив на
регіональній молодіжній конференції, куди був запрошений як проповідник. І, чекаючи свого часу, думав, що ж я
маю їм сказати. А потім мені
прийшла думка: «Хто хоче йти
за Мною…» Коли прийшов мій
час, я сказав їм, що хочу говорити з ними не як з молоддю,
а як з дорослими, і їм це, можливо, не сподобається. Узявши цей текст, став їм свідчити
про те, що робить Бог, коли
присвячуємо Йому все життя. Півтори години так швидко
проминули, що ми всі здивувалися. Але я ще більше здивувався, коли побачив за тим
«зовнішнім фасадом» серця,
які хотіли служити Богові та
прагнули змін. Багато хто з
них зрозуміє, що за допомогою вседозволеності їх просто
утримують у церкві, щоб вони
не пішли у світ. Та від мене
вони почули, що все має бути
по-іншому, що потрібно залишити всілякі світські забаганки.
Дякую Богові, що Він дає
конкретне слово, коли зустрічаємо людей з церкви, і вони
прагнуть до більшого освячення та посвячення Богові.

Ще один приклад Божої
ласки та сили ми побачили недавно, коли проводили євангелізаційні зустрічі з дітьми в
сусідньому містечку. Мене попросили організувати молитви
за ці акції, щоб прийшли діти з
батьками. Для цього потрібно
було два дозволи — від влади
і від місцевого ксьондза, бо
для багатьох ми сектанти. Бог
дав милість — і нам дозволили. Коли ми туди приїхали й
стали готувати зал, то я запитав у брата: «А скільки стільців
ставити?» Він сказав, що 30 достатньо. Але я хвилювався, що
буде мало — ми ж молилися.
Та брати мене заспокоювали
словами: «Більше в нас ще не
було».
Яке ж було здивування
братів, коли батьки стали йти
й іти, приводячи з собою діток.
Того дня ми провели дві акції,
на яких були присутні близько
45 дітей на кожній і стільки ж
дорослих. І Бог так благословив, що батьки брали не тільки
Біблії для дітей і брошури, а й
давали нам письмовий дозвіл,
щоб ми приїздили й щосуботи
проводили євангельські уроки. Слава Богу! Моліться за
цей напрямок нашої праці.

Звичайно, про все не розкажеш, але, дяка Богові, є що
розповісти, і я вірю, що надалі
буде ще більше чого сказати.
Ми маємо ще багато планів на
майбутнє. Найперше, що я хочу
і буду робити,— це праця з братами, щоб підняти їх як нових
служителів і благовісників. Дружина допомагає співочій групі.
І ще з однією сестрою планує
організувати хор, бо вона має
музичну освіту. По-друге, хочу
відвідати польські церкви, щоб
побачити, скільки українців у
них, дізнатися про їхні потреби.
Маємо таке бажання: створити
українські церкви й спонукати
українців не просто відвідувати
зібрання й заробляти гроші в
цій країні, але й працювати для
Господа.
Ми дуже потребуємо вашої
молитовної підтримки, особливо тепер, коли вирішуємо
справи з документами. Маємо
також певні фінансові проблеми, і були б дуже вдячні, якби
хтось допомагав нам у Божій
справі місіонерства. Якщо
будете мати таке бажання,
зв’яжіться з нами через місію
«Голос надії», за яку ми дякуємо Богові. Слава Господу!

Руслан ВОЗНЮК
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покаяння

ПОКАЯННЯ СНАЙПЕРА

Початок зими 2015 року
видався дуже теплим. Сьогодні вже 24 грудня, завтра увесь
західний світ святкує Різдво, а
у нас, на Полтавщині, в Миргороді, мовби весна: зранку було
сонячно і майже плюс десять
градусів, зелена травичка осьось піде в ріст, відчувши тепло.
А по всьому місті передсвятковий ажіотаж, магазини запруджені заклопотаними господинями, які поспішають придбати
необхідні продукти й новорічні
подарунки, і майже чи не на
кожному перехресті вулиць
міста спритні ділки пропонують
новорічні «ялинки» — молоді
сосни, які спеціально вирощують в лісництві на свято Нового року. Як колишній працівник
лісового господарства, зітхаю,
бачачи купи зрубаних молодих
сосен, які через декілька днів
просто викинуть на смітники.
Он і на центральній площі комунальники поставили височезну
«ялинку», а працівники культури
відпрацьовують свою платню,
водячи хороводи з дітлахами.
Люди хочуть свята, і ніщо їм не
завадить святкувати, навіть війна на сході України…
Швидко сутеніло, я крутив педалі велосипеда, поспішаючи додому, а рюкзак, повний запашних
яблук, приємно обтяжував плечі.
Піднявся холодний вітер, а я в
осінній курточці, скоріше б в тепло.
Не варто забувати, що все ж таки
зима. Піднімаючись на високий
пагорб побіля церкви, зіткнувся
лицем до лиця з кремезним чоловіком напідпитку: «Не підкажеш,
як мені знайти «батюшку»?»
— Бачиш, ворота відчинені,
йди туди.

— Там нікого нема, я там
вже був.
— То скоро з’явиться, — відповів я, намагаючись скоріше обминути підозрілу особу.
— Я вже був і в іншій церкві, там
також нікого нема. Мені дуже потрібен служитель церкви! — промовив навздогін мені той чоловік.
Я враз зупинився. То ж я
служитель чи ні?
— Я — служитель церкви!
— повернувся назад. А вітер
в лице. Ой, холодно. «То ж він
напідпитку, це тобі потрібно?»
— прийшла думка.
— Ти точно служитель церкви?
— подивився з недовірою.
— Точно, тільки не цієї, а церкви
християн віри євангельської.
— Та я також належу до римо-католиків. Та й віра одна… —
погодився він.
Бачу, що чоловік трохи розуміє Євангелію…
— Ну-то давай десь сядемо,
ондечки лавка в сквері.
— Я вже не можу так далі
жити, та й не живу я взагалі, не
сплю ночами, мене мучать кошмари, переслідують душі убієнних мною. Я — снайпер.
«Оце влип», — подумав я, бачачи, як його почало трясти. Хоч
і з в’язнями-довічниками вже багато років спілкуюся, але такого
ще не було. Навколо нікого, хтозна, що йому на розум збреде. А
він на голову вищий за мене, хоч
і я чималого зросту. «А раптом
це не просто витівка чоловіка напідпитку, а все серйозно?»
— На моїй совісті багато смертей. Я й сюди приїхав отримати
чергове завдання. А я більше так
не можу… Останнього разу, перебуваючи на точці й чекаючи ціль,

я читав Євангелію, у мене чомусь
руки затремтіли, і я промахнувся.
Чи це так повинно було бути? Той
чоловік потім розбомбив чотири
хати в Широкино. Загинуло багато людей. Я обвинувачую в цьому
себе, я в безвиході. Тож чи я вбивця, чи ні? Я ж тільки виконував накази. Чи Бог може мені простити
так багато смертей? Вони ж також
люди, хоч і негідники...
Він запитував і говорив багато,
і такі речі, які не міг сказати навіть
своїм рідним (сім’я не знає, що
він снайпер), а чомусь розповідав
мені, незнайомцю, бо запевняв,
що в нього вже немає часу, ось
зараз буде дзвінок і він мусить поспішати на зустріч з командуванням. Він запевняв мене, що взагалі не вживає спиртного, просто
зараз дійшов до краю.
Спочатку він навіть імені
свого не хотів називати, потім
назвався Андрієм.
Він говорив, а я думав, що йому
сказати? Говорити про війну, про
все її безглуздя? Бачу, що й він сам
вже те розуміє. Буду говорити про
Ісуса Христа, про Його любов до
грішників. Як Він простив вбивцю
на хресті… І сталося щось дивне,
я розповідав і сам майже ридав,
сльози заливали мої очі. Що ж то
робиться? Хто ж то хоче каятися?
А може, це Дух Святий так бажає?
— Знаєш що, пішли он попід
ту стіну, там затишніше, подалі від
дороги, я помолюся, потім будеш
молитися ти…
— Я не вмію молитися...
— А ти будеш повторювати
за мною.
Я зняв капелюха. Ми стояли, напевно, на найвищій точці
в Миргороді, а внизу простирався тихоплинний Хорол…

Андрій також зняв в’язану
шапочку:
— Я ось дивлюся навколо і не
можу інакше дивитися, як тільки вибирати точку для стрільби. Я вже як
якийсь зомбі…
Я закрив очі й став взивати до
Божої милості. Сказав все так, як
розумів, як навчився, які слова приходили на серце, а потім звернувся
до Андрія:
— Давай, повторюй за
мною: Отець небесний, в ім’я
Ісуса Христа звертаюся до Тебе,
Боже, прости мої гріхи…
«Ісус Христос, прости усі ці зроблені мною вбивства…» — чомусь
саме це речення він не зміг за першим разом повторити за мною,
але я наполягав — і він все ж таки
повторив декілька разів і навіть називав точну кількість убитих ним
людей. Потім, бачу, став на коліна,
довелося й мені ставати. Стали молитися далі — і то голосно. Андрій
плаче, і не тільки сльози з очей, а
й з носа потьоки. І я плачу. Ну не
можу бути солідним «батюшкою».
Бачу, якісь люди йдуть поряд по
стежці. О, чи не сусіди мої... Та нехай собі дивляться й чують… Уже я
мовчу, а Андрій сам просить Бога.
— У мене сльози! — зрадів він.
Для мене це не дивина, а для
чоловіка війни, що забув, як плака-

ти, це чудо Боже.
— Чи я тепер зможу спати?
— Будеш спати, як дитина!
— Та не може цього бути!
— Побачиш.
Пролунав дзвінок Андрієвого
мобільника.
— О, вже викликають…
Він потиснув мені руку, дякував.
— Богу дякуй і, знаєш,
обов’язково почни читати Новий
Завіт як безпосереднє слово тобі
особисто від Господа Ісуса Христа. І почни сам молитися, щодня за все проси Бога, проси Його
керівництва, волі. Я вірю, що Господь виведе тебе з цього глухого
кута — і все буде добре в твоєму
житті, почнеться твоє нове життя
з живою надією на Господа.
Ми розсталися і навряд чи
знову зустрінемося. Але ця зустріч була не випадковою, все
було наперед передбачено Господом. Тільки шкода, що ми
часто того не розуміємо і вважаємо себе такими нікчемами, ні на що не здатними, але
Бог може робити чудеса через
кожного з нас. Тільки треба в
усьому вбачати волю Божу, кожен момент нашого сьогодення не просто так, а для Бога.
Для спасіння грішників…

Геннадій АНДРОСОВ

вітаємо з ювілеєм

ПРОВІДНИК ЛЮДСЬКОЇ ПАМ’ЯТІ
Робіть усе без нарікання та сумніву…
Фил.2:14

10 грудня 1925 року в м.
Золочеві Львівської області
народилася людина, яка згодом привела до Господа десятки інших людей. Це Григорій Олександрович Матвіїв.
Ходити рідними стежками Григорію довелося недовго: через війну, у 16 років, 25 травня 1943 року,
покинув Батьківщину й переїхав у
Німеччину до свого брата. Там він
провів 6 років аж до 1949-го. За
цей період в житті пана Матвіїва
сталося багато подій: у 1946 році
одружився, згодом у молодої сім’ї
народилося двоє дітей, у Німеч-

чині покаялася його дружина й
прийняла водне хрещення.
Далі — важкий переїзд у Бразилію в пошуках кращого життя.
Про це згадує син Григорія Майк:
«Я пригадую, як, переживши складний переїзд до Бразилії, ми вижили.
А все тому, що керувалися єдиною
дорогою, дорогою Господа». У Бразилії в сім’ї Матвіївих народилося
ще троє дітей (щасливі батьки виховували 4 синів і дочку), і саме в Бразилії глава сімейства покаявся та в
1951 році прийняв водне хрещення.
За словами брата Григорія, його
перебування в церкві зумовлене

молитвами дружини, яка всі 5 років
із моменту власного покаяння молилася за нього. «Якщо ви в церкві,
то за вас точно хтось молився», — ці
слова пастора не просто пафосний
вислів, це його власне життя. Перебування в Бразилії тривало 11 років
і позначене великою подією в житті Григорія Олександровича: тут у
1957 році він був рукопокладений на
служіння у великій церкві (близько 2
тис.чоловік).
У 1960 році Григорій Матвіїв переїхав до США, спочатку сам, аби
підготувати ґрунт і облаштувати побут для своєї сім’ї, яка прибула до нього згодом. Сім’я Матвіївих проживає
в Чикаго вже протягом 55 років. Син
Майк пригадує, як 1960 року батько
орендував стару російську церкву,
а потім купив її. Це була древня будівля, у якій лишилося чимало речей від попередніх господарів: старі
фотографії (з 10-х, 20-х, 30-х років
ХХ століття), музичні інструменти
тощо. Майк добре пам’ятає 50-ті,
60-ті, 70-ті роки минулого століття і
тих людей, із якими познайомився,
коли був малим. Пам’ятає Першу
українську п’ятидесятницьку церкву,

засновану 1962 року в Чикаго.
Господь вирішив подарувати
Григорію Олександровичу довголіття, щоб він став провідником
людської пам’яті й зміг передати
свій величезний життєвий досвід
другому, третьому, четвертому
поколінням. Виконуючи служіння
пастора 53 роки, брат Григорій
зміг згуртувати навколо себе земляків-однодумців, зміг привести до
Бога багатьох — і тепер п’ятидесятницька церква в Чикаго нараховує 260 членів. А напередодні свого 90-річчя, 6 грудня 2015 року, він
склав повноваження пресвітера,
відчувши, що виконав свою місію.
10 грудня 2015 року — свято у
громаді українських емігрантів-п’ятидесятників — духовний наставник
святкує 90 років свого земного життя. Як згадує син: «Мій батько працював на шоколадній фабриці, служив у церкві, крім того ж, був моїм
батьком», тобто мав аж три роботи.
Попри, здавалося б, рутинну роботу
на фабриці, Григорій Олександрович
насамперед був пастором, завжди
був із церквою. Хтось із гостей свята
пожартував, що осягнув секрет дов-

голіття: щоб прожити 90 років, слід
знати багато мов (до слова, Григорій
Олександрович знає українську,
польську, німецьку, португальську,
англійську, російську мови), любити
Бога, їсти багато шоколаду.
«Я пригадую, як батьки приводили мене до церкви щонеділі,
— каже син брата Григорія Майк,
— Батько проповідував, ми, діти,
сиділи на лавці, я не все слухав…
але я навчився любити Бога».
Коли слово, урешті, узяв Григорій
Матвіїв, ми побачили, що в цього
тілесно старого чоловіка надзвичайно молодий погляд. Він дякував Богові за шлях добра, на який Бог поставив його, наголошуючи, що немає
нічого кращого за служіння Йому.
Пригадав Григорій Олександрович пастора Анатолія Жуковського,
який служив у рідному Золочеві. Згодом цей пастор переїхав до США, де
й помер. У день похорону всі говорили про померлого дуже добре. А
Григорій Матвіїв підсумував: «Я вважаю, що це вже запізно, бо цінувати
людину слід під час її життя».

Юлія ЛЕВЧУК,
Наталія ЄВПАК
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ОЛЕКСАНДР ГОЛОВІЙ: МІСІЯ В ЯКУТІЇ

ПЕРША ПОЇЗДКА.
СИБІР — 1990

Коли прийшла свобода проповіді Євангелії, молодь стала
використовувати всі ці можливості, щоб свідчити про Ісуса
Христа. Ми і раніше це робили,
але в 1990-х прийшли найбільш
сприятливі обставини.
В мене завжди було бажання
проповідувати Євангелію. Ще більше воно запалювалося, коли чув
розповіді братів, які поверталися
з місіонерських полів. Зараз, їдучи на місіонерство, людина знає,
що вона хоч певною мірою матиме матеріальну підтримку. А тоді
ми могли розраховувати тільки на
власні сили, на власні заробітки.
Відповідно, перш ніж їхати, потрібно було добре порахувати всі
можливі витрати. Кілька разів я їздив зі старшими братами. Згодом
вони перестали їздити через певні
обставини, тому я вирішив сам організувати команду.
Перша наша самостійна поїздка була в Іркутськ (Сибір). Там були
хоч якісь знайомі люди — родичі,
церква. До речі, щодо найпершої
поїздки, то обставини настільки
гарно склалися, що ми зрозуміли, дійсно, Бог нас благословляє.
Коли зібралася команда, я поїхав
дізнатися, яка сума нам потрібна
на дорогу, виявилося — 330 крб.
А у мене з собою було тільки 200.
Треба повертатися додому, а це
означає, що можу не встигнути до
закриття каси. Раптом зустрічаю
нашого диякона, питаю: «Чи маєш
з собою якісь гроші?» Каже: «Маю
130 карбованців». Рівно стільки,
скільки мені не вистачало! То він
позичив мені. Але то півбіди, адже
в касі мені сказали, що квитків
взагалі немає. Іду я по залізничній
колії і молюся: «Господи, ну невже
ж Ти не даси нам 7 квитків? Це ж
для Тебе не важко!» Приходжу до
каси, касирка питає: «Вам купейні
чи плацкартні?» Кажу: «Краще купейні». Вона почала сміятися: «Я
ж вам казала, що взагалі ніяких
немає!» — «Ну, давайте тоді плацкартні» — «Ви що, не розумієте?
Немає квитків взагалі!» — «Подивіться добре, має бути 7 квитків!» Вона розгортає переді мною
книгу: «Бачите, всі місця закреслені!» Я ніби бачу, що все закреслено, але стою на своєму: «Має
бути 7 квитків!» Раптом вона придивляється: «Слухайте, 4 є!» Ми ж
разом дивилися, я бачив, що місць немає, і вона бачила… Я і досі
не знаю, як Бог це зробив! Кажу:
«Має бути 7». Вона опускає очі в
книгу: «І справді, є 7, і всі в одному
вагоні…» Потім я ще й 8-го квитка
взяв в тому ж вагоні (ще один брат
погодився їхати). Бог нас окрилив

цим чудом. Хоча були й певні перешкоди…
Ми їхали на невизначений час:
хтось взяв відпустку, хтось відпросився з роботи… Розраховували
приблизно на місяць. Це був 1990
рік, червень. Приїхавши, ми помилилися і вийшли не в Ангарську, а
в Іркутську. Різниця — десь 40 км.
Нас зустрічають в Ангарську, а ми
їх чекаємо в Іркутську. Що робити?
Телефонів же не було, як тепер…
Їхнього номера стаціонарного ми
теж не мали, бо ж думали, що зустрінуть… Поки додому подзвонили,
поки знайшли номера… Тим часом
— проповідуємо на вокзалі, спимо
на лавках. Десь добу чи дві довелося
почекати, поки за нами приїхали.
Скільки там були, то щодня проводили зібрання, а то й по
два-три. Багато людей каялося. За
весь той час ми тільки раз з’їздили
на озеро Байкал подивитися природу, і то вже в останній день перед від’їздом. І зустріли там якусь
делегацію, яка приїхала на екскурсію з Якутії. Вирішили для них
заспівати. Один чоловік напідпитку каже: «Скільки живу, то вперше
чую такі пісні!» Він дав нам свою
адресу. Хоча, забігаючи наперед,
скажу, що за весь час перебування в Якутії ми так і не потрапили в
дім за тою адресою. Але це було
першим поштовхом, щоб поїхати
туди з Євангелією: що то за край
такий, що про віруючих навіть не
чули!
ДРУГА ПОЇЗДКА.
ЯКУТІЯ — 1990

Згодом я зустрів в Ковелі одного чоловіка з Якутії, який приїхав до
родичів. Познайомилися. Він сам
був парторгом. Каже: «Ну, не думаю, що вас там приймуть!» Справа в тому, що навіть після розпаду
Союзу в тих краях ще кілька років
все трималося на устоях партії.
Отже, друга наша поїздка, точніше — політ, був в Якутію. Це була
осінь 1990-го. Склад — 6 чоловік.
Розраховували десь на три місяці. Але я повернувся додому десь
через півроку. Дехто повернувся
раніше, але я мусив лишитися на
довше, адже люди покаялися, були
такі, які постійно приходили на богослужіння. Покинути їх не можна
було. Значно пізніше в тому місті
утворилася немаленька церква.
От, прилетіли ми в Якутію в
незнайоме місто о 2 годині ночі
(м. Удачний). Нікого і нічого не
знаємо. Питаємо, чи є тут готель? Під’їхали на таксі, бо ж речей багато — і акордеон, і Біблії,
і харчі… А в готелі кажуть: «Місця
нема!» — «Як нема? Хоч дівчат
поселіть!» — «Я що, неясно сказала? Ви до кого приїхали?» —
«До всіх людей!» — «То й ідіть до
людей!» Пішли, знайшли інший
готель — для водіїв. Там кажуть:
«Якби самих хлопців, то пустила
б, а так — мене не зрозуміють…»
Що ж робити? Сніг падає, мороз
— градусів 10. Ми дістали акордеона — і співати. Йде якийсь
чоловік: «Що ви тут робите?» —
«Співаємо!» — «А чого ви серед
ночі тут?» — «Бо в готелі немає
місця!» — «Як немає?» Пішов до
них сваритися: «Ви що? Ми ж гостинний народ!» Виявилося, що
він — з профкому. Пішов, спинив «швидку», завіз нас до себе

в гуртожиток.
На ранок я пішов домовлятися
за клуб. Вони — ніби й не проти,
щоб ми виступали, але ще трохи
бояться, бо ж — 1990-й рік. Пішов
в партком, дали нам добро, і після
цього стали вже скрізь приймати.
Потім, до речі, ми й жили в тому
готелі, куди нас не пустили. Як виявилося, місця-то були.
Звичайно, органи влади спочатку сприймали нашу діяльність
як культурну програму. За наші
виступи нам навіть іноді пропонували гроші. Але і представників
влади торкалася Євангелія. Одну
жінку до нас приставили як супроводжуючу. На дорогу їй сказали: «Нелю, ти дивися, бо воно
заразне! Дивися, щоб не стала
сектанткою!» Так, ми з нею ходили
по різних інстанціях і багато спілкувалися. І вона найперша покаялася — «заразилася» тобто…
Жили в місті, але постійно
об’їжджали окружні села. Там
відстані дуже великі, по 500 км
між населеними пунктами. Де ми
тільки не проповідували. По військових частинах, лікарнях. Я міг
прийти в будь-яку пору дня і ночі
в реанімацію — так головний лікар
розпорядився. А екстрасенсів не
пускав.
Напевно, ми тоді до кінця не
усвідомлювали, яка наша кінцева
мета. Ми не планувати відкривати
нові церкви. Просто було велике бажання проповідувати Євангелію. Звичайно, брак досвіду
давався взнаки, і помилок багато
робили. Наприклад, коли я туди
приїхав, я думав, що чаклуни — це
персонажі казок. А виявилося, що
це реальність. Я не був до цього
готовим, адже ніколи з таким не
стикався. Якось прийшов один
чоловік. Як закінчилася молитва
«Отче наш», відкриваю очі, а він
каже: «Замріть!» і руками водить
в повітрі. Стали за нього молитися, його заціпило, люди полякалися. Як потім виявилося, всі, хто
там зібрався, були чаклунами, і
чаклунка нам надала безкоштовно приміщення… Приходив один
молодий хлопець, в якого була
епілепсія. Він шукав допомоги навіть в сатаністів, але нічого не помагало. Побув у нас на зібранні, а
потім привів головного сатаніста,
щоб з нами змагався. Ми цього
не знали. Але в процесі розмови,
цей хлопець зрозумів, що правда
на нашому боці. Зрештою, він перестав ходити до сатаністів і отримав від Бога зцілення.
Як я казав, частина нашої команди поїхала раніше. Лишився
я і брат Володя з Ківерець. Вже
згодом утворилася місія «Голос
надії», почали трохи підтримувати.
А так, бувало, не мали що і поїсти,
і зовсім без грошей залишалися,
були важкі моменти — не стільки матеріально, скільки морально. Зараз думаю: якби було куди
втікати, то, може, й втікав би… Але
у всіх цих труднощах Бог ніколи
не залишав. Раптом — дзвінок в
двері, приносять цілу торбу продуктів: «Бог сказав, щоб вам занести!» І то не були віруючі люди.
Одна сім’я нам надала безкоштовно квартиру для проживання, а
вона й досі не в церкві. Бог зберіг
в багатьох аваріях, навіть була
аварія на літаку при посадці.

9 РОКІВ ДОБРОВІЛЬНОГО
ЗАСЛАННЯ

Зрештою, я зрозумів, що
Якутія —моє місце служіння, де потрібно лишитися, хоча на початку
такого навіть в думках не було. Ця
друга поїздка для мене вже не закінчилася, а переросла в повноцінне
місіонерське служіння. Якщо я і їздив
в Україну, то тільки на короткий час.
В загальному я прослужив там
більше 9 років. На сьогодні там
немало церков і груп. Більшість
з них збираються на квартирах.
Деякі групи так і не мають свого
служителя. Ними опікується єпископ Анатолій Боярчук. Зараз туди
складно поїхати, 6 років тому сама
дорога забрала в мене 5000 доларів, а тепер навіть не знаю.
Одного разу мали ми летіти на
вертольоті в одне селище. Але був
такий мороз, що політ відмінили. То
ми вирішили хоча б літературу пороздавати. Підходить жінка: «Це ви
мали летіти?» — «Ми!» Викликали
вертоліт, ніхто не летить, а ми летимо. Там зустрічають, на автобус, в
ресторан. Я кажу братам: «Слухайте, напевно нас з кимось сплутали!»
В ресторані садять за окремий столик: «Вам яке — біле, червоне?» —
«Ні-ні, ми не п’ємо!» — «Добре, значить, ви сьогодні вже відпочивайте,
а наступних три дні — розписані.
Завтра ви хрестите хрестики, ікони.
Потім святите хати, потім дітей…»
Я перебиваю: «Заждіть, дайте нам
сказати». Ця жінка-куратор нас вислухала і каже: «Ну я й попала…» А
вона вже з усіма домовилася, оголосила. А як так вийшло? Якось ми
проводжали когось в аеропорті,
заспівали пісню. Там була ця жінка, розпитувала, хто ми, звідки.
Ми відповіли, що з церкви. А для
них церква — то православна, без
варіантів… Але я її заспокоїв: «Ви
не переживайте! Ми поїдемо, куди
скажете, людям пояснимо, і все
буде добре». Поселили нас в гуртожиток, зустрічаю там одну жінку.
Розговорилися, вона каже: «А в нас
вдома є «Симфонія»!» Тоді і в нас
це була рідкість. Став розпитувати,
виявилося, що її чоловік з Рівненщини, з віруючої сім’ї. Прийшли до
них в гості, а він каже: «Я думав, що
сюди втік від Бога, а Він мене і тут
дістав!» Тоді все було простіше, ніж
тепер. Пам’ятаю, коли їхали в одне
селище, дорогою порадилися, що,
мабуть, не будемо закликати в кінці
до покаяння, адже немає служителя, який міг би тут лишитися. І от,
закінчуємо зібрання, відкриваємо
очі після молитви, а люди всі стоять
навколо нас. Їх ніхто не кликав, самі
повиходили... І молиться один дядько: «Боже, пошли нам пастора, щоб
було, як у всіх нормальних людей!»
Було таке, що на літаках приходилося безкоштовно літати… Якось
стоїмо, 30 чоловік народу, а на літак
тільки пару вільних місць. Ми з братом вдвох у таких армійських кожухах, в руках чемодани з бобінами
(крутили фільм «Ісус»). Приходить
капітан літака: «Так, солдатики, пішли!» Ми за речі і пішли — з усього
натовпу взяли саме нас. Було купував квитки на теплохід, кажуть:
«Нема місць! Але, стій, перша каюта вільна!» І я пливу, як король, на
верхній палубі в одномісній каюті —
перший клас. Я на неї грошей не
назбирав би… Якось я три дні чекав
літака, практично жив в аеропорту.

Все Біблію читав, більше й не було
чим зайнятися. Гриз галети… Потім
мені касирка навіть відкрила кімнатку, де можна було чаю попити.
Кличуть мене до диспетчера: «А що
ви там читаєте?» — «Біблію!» — «А
чого це ви три дні там самі читаєте,
а нам нічого не розказуєте?» Багато було таких чудес… Хоча багато
вже й позабувалося.
Мало бути перше хрещення. 22 чоловік до хрещення, плюс
їхні родичі — всього біля сотні. А
до річки далеко їхати — потрібен
транспорт. В кишені — всього 40
крб., хоча гроші мали передати. Пішов на автобазу просити у директора автобус. Зайшли в кабінет, він
радиться з кимось: «Слухай, церква просить автобус. Що будемо
робити?» — «Та це ж благе діло!
Оформляй за наш рахунок!» Але
я спочатку говорив за «пазіка», бо
думав, що на більшого не вистачить грошей. І тут вже ж не будеш
казати: «А, якщо безкоштовно,
то давайте нам великого!» Нічого не вдієш… Приходить неділя, в
призначений час немає автобуса.
Дзвоню до диспетчера, вона на
мене кричить: «Ви що? Тож вчора
був ваш автобус!» Якесь непорозуміння… Дзвоню до директора, він каже: «Ждіть, якщо немає
«пазіка», то зараз з рейсу великого
автобуса зніму і до вас пошлю!» І
проблема вирішилася! Отак, часом
те, що спочатку робиться на зло,
Бог обертає на добро.
МІСІЯ: ВЧОРА,
СЬОГОДНІ, ЗАВТРА

Тоді, на початку 1990-х люди не
так звертали увагу на те, чи ми живемо так само, як проповідуємо. Їм
було цікаво просто почути Євангелію,
бо воно ж було довгий час під забороною. А сьогодні люди більше дивляться на життя християн. Їм цікаво,
чи взагалі можливо так жити, як ми
проповідуємо, чи це просто казка.
Одна з печальних картин Писання — Лаодикійська церква:
«Ти розбагатів, ні в чому не маєш
нужди…» Служіння йде, спів, проповідь, пророцтво… Їм було настільки добре, що навіть не помітили, що Христа нема, що Христос за
дверима! Ми, сучасні християни,
чимось подібні на цю церкву.
Я ніколи не шкодував, що Бог
так повів мене. Може, міг би тепер щось більше мати, адже всю
молодість посвятив місії. Але мене
це ніколи не тривожило. Було в
30-градусний мороз клавіші на
акордеоні замерзали, але це нас
не зупиняло. Сьогодні я може й
не поїхав би на «пассаті» в 60-градусний мороз за 1000 км. Розсудив би, що це нерозумно, адже на
сотні кілометрів нічого немає — ні
селища, ні заправки. А тоді так не
думав, треба — сів і поїхав!
Коли ми їхали, то надіялися
повністю на Господа. Були недосвідчені, але велике бажання благовістити йшло з середини серця. Сьогодні
є місії, матеріальна підтримка, а бажаючих людей дуже важко знайти.
Написано: «Моліть господаря жнив,
щоб послав працівників на ниву».
Дослівно з оригіналу: «щоб вирвав
з корінням». Якщо в людини траки,
теплиці, заробітки, то її дуже важко
вирвати… Але Бог і таких може послати!
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місіонерські поїздки

МІСІОНЕРСЬКІ
РІЗДВЯНІ ПОДОРОЖІ
СТАЛИ ПОПУЛЯРНИМИ
Цього року багато християнської молоді
Волині
відвідали місіонерів. Тільки з
луцької євангельської «Церкви
Христа-Спасителя» — біля ста
чоловік. Молоді люди групками відправилися на місіонерські точки центральної та
східної України, а саме на
Сумщину, Полтавщину, Чернігівщину та в інші області.
Хто як туди потрапив і збирався — це одна справа, але з таких
поїздок всі повертаються іншими, запаленими вогнем щось
робити в ім’я Боже. Цікаво, що
до місіонерів не всі їхали з усвідомленням, що їдуть на служіння, та ще й нелегке! Були такі,
кого в таку поїздку запросили, бо
мають гарний голос, інші їхали

ради друзів, а хтось їхав відвідати
місіонерів-родичів.
У західній благополучній частині України молодь у євангельських церквах виростає як
у духовній теплиці: гарні доми
молитви, багатолюдні служіння,
на які можна приходити щодня.
І умови в наших будинках відрізняються від тих, що в місіонерських помешканнях. Там усе по-іншому, починаючи з побутових
умов і закінчуючи тим, що на вас
можуть дивитися як на людину
з іншого світу, бо людям важко
повірити, що молодь робить це
безкорисно й безоплатно. А це й
дитячі табори-майданчики, і різдвяні пісні в кожну хату з вітальним словом і літературою, і розчищене подвір’я від снігу, якого

цього року не пошкодував січень,
і допомога самотнім, і різдвяні
євангелізаційні програми.
Мені особисто довелось побувати з групою молоді з десяти чоловік на Черкащині, в селі
Топильному. В ньому проживає
кілька молодих місіонерських
сімей із Рівненщини та Волині.
Цікаву картину довелось спостерігати, коли йшли з піснями
до людей. Одні зі сльозами слухають, інші, не знаючи слів, починають підспівувати, інші здивовано, іноді з посмішкою дивляться
— що за цим криється, адже в
світі співають на Різдво за щось.
А десь бабуся обнімає когось як
рідних внуків. На євангелізаційному служіння в залі сиділо біля
тридцяти людей, а дехто, сором-

лячись зайти, простояв під дверима. Найбільше вражає, просто
до сліз — щирість людей. Дехто,
ще зовсім не знайомих, запрошував нас до себе на чай. І цілий
вечір непомітно протікав за спілкуванням.
То що ж міняє молодих людей, приносить стільки нових
вражень і емоцій? Новизна, зміна
обстановки? Аж ніяк! Радість приносить відчуття служіння! Відчуття
того, що ти потрібний тим людям
і Богу, відчуття відповідальності,
відчуття того, що ти, саме ти повинен сказати людям про вічне
життя і надію. Радість приносять
і мозолі від лопати, якою майже
цілий день розчищав стежки до

стареньких бабусь. А сльози радості та вдячності простих сільських трудяг особливим благословенням падають на твою душу.
А коли озлоблена життям жінка
прожене вас геть, подарувавши
на прощання кілька «стилістично
забарвлених» слів, і ти у відповідь
не «обтрусиш пил із ніг», а попросиш Бога благословити її і спасти
душу — це взагалі перемога.
Отже, радість життя приносить Христове: «Ідіть і навчіть».
Хоч те ходіння часом невпевнене
й несміливе, але благословенне,
воно несе в собі життя й переміну
навіть у поглядах на своє покликання, народжує нових місіонерів.

Інна МЕЛЬНИК

проповідь

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ МИРУ?
Початок на стор.1

Господь ніколи не буде «ламати через коліно», ніколи силою не буде нав’язувати Свою
любов і покров ні нам, ні нашим
дітям, ні нашій нації без нашої
доброї волі та згоди. У Нього
немає насильства. І кожна, навіть найменш значна в наших
очах людина наділена правом
сказати Богові: «Ні!» І Він не
буде її примушувати. Така маленька «комашка», як ти і я,
створена з нічого, сміє суперечити Творцеві, Цареві над царями, всемогутньому та премудрому. І Господь зважає на це.
БЛАГОДАТЬ, ЯКА ПОКРИВАЄ

З приходом Христа на цю
землю почалася нова ера, глибинної суті якої ніхто з людей
навіть не може до кінця зрозуміти й пояснити. Настала
ера благодаті, у яку навіть найстрашніший грішник може прийти до Бога з розкаянням — і
Господь його спасе.
І результатом дії цієї благодаті є ми з вами. Ціну за спасіння
душі було сплачено на Голгофі
святою невинною божественною
кров’ю Ісуса Христа. І ця кров не
волала про помсту, як Авелева, а
благала про милість та прощення. Тому ніколи не думаймо, що
ми щось можемо придбати від
Бога за наші діла. Так, діла потрібні, молитва потрібна, сльози
потрібні, але це дуже дрібна монета. А сила — в крові Ісуса.
Закон виявив немочі та безсилля людей і нічого більше
змінити не міг. Тому Син Божий
сказав до Отця: «Я піду і виконаю
Закон за них!» Виконавши Закон, будучи абсолютно непорочним, Він не спинився на цьому,
бо цього було замало, щоб нас
з вами спасти. Щоб викупити
нас з-під Закону, Він мусив піти
на Голгофу. І хто вірою приймає

Ісуса, це зараховується тому як
виконання Закону, як праведність, тому дається спасіння по
благодаті. І молитви наші Бог чує
по благодаті.
Ця благодать, яка мала зійти на єврейську націю за обітницями, даними Аврааму, була
явлена у Христі, але цей народ
відкинув її. Коли люди відкидають найдорожче, те, що служить
їм для вічного життя, для миру
та свободи, для них не лишається виходу, вони не покриті, не
захищені, у них немає Гаранта безпеки. І будь-хто зможе їх
плюндрувати, вбивати, ґвалтувати, зневажати. Хто винен у цьому? Це їхній вибір — вони самі
відкинули свій Покров.
Наслідки відкинення жахливі.
Протягом 2000 років ізраїльський народ є свідченням того,
що стається, коли народ відкидає Бога. Але ми не маємо
права засуджувати цей народ.
Та маємо право взяти урок і не
повторити їхніх помилок.
ПЕРСПЕКТИВА ДОЧАСНА
ТА ВІЧНА

Усе, що робить Господь, Він
робить з перспективи вічності.
Тоді як люди все оцінюють з
земної перспективи. Нам би отримати хорошу освіту, гарну роботу, вдало одружитися — і це
вже вершина. Ми, старші, вже
пройшли ці вершини — і, повірте, це зовсім не є вершинами.
Це пагорби. Горами вони є поки
ви їх не здолали. Тому Слово
Боже навчає нас дивитися вперед з перспективи вічності.
Саме так дивився Христос.
Йдучи на землю, Він знав, що
Його відкинуть, знав, що полюблять більше зло, ніж добро.
Знав лицемірних фарисеїв та
священиків. Знав, що храм не
виконує своєї функції. Та все ж

Він прийшов на землю, що виконати Свою місію.
Якби ми знали щось таке, то
чи пішли б? Ми шукаємо там, де
легко, де приємно, де нас любитимуть, прийматимуть. Ми любимо все позитивне. А на Ісуса
впав весь негатив. Але іншого
шляху, щоб забрати наші гріхи
й дати нам життя та надію, не
було. Тому Божий Син, маючи
перед собою вічну перспективу,
пішов на цю землю.
ХРИСТОС — ДУША ІСТИНИ

Досліджуючи Писання, ми
приходимо до висновку: будьяка істина втрачає свій сенс,
якщо в ній немає душі. А душею
кожної істини є Ісус Христос. Ми
можемо говорити про любов,
але якщо в ній немає Христа,
вона мізерна. Якщо ми говоримо
про правду, а там немає Христа,
то це незначна правда, як кажуть
у народі: всяк про правду трубить, та не всяк правду любить.
Те ж саме з вірою, доброчинністю, милосердям та миром.
Часто буває: боремося за
мир так, що аж лоби один одному розбиваємо. Досягаємо
миру ракетами, танками, «тюльпанами» і тим страшним «буратіном», яке застосували на
сході України попри всі мирні
угоди. Це мир, де немає Ісуса.
Біблія стверджує, що немає
миру беззаконнику. Мир та беззаконня — несумісні речі. Чи не
так? Але вперта людська натура
не хоче нічого змінювати в собі.
Їм би хотілося і мирно жити, і
водночас грішити. Люди хочуть
пов’язати те, що не кріпиться між
собою, і воно ще більше рветься.
ЩО Ж ПОТРІБНО
ДЛЯ МИРУ?

Ісус є Гарантом миру та
спасіння. Й іншого шляху немає.

Але чому ізраїльський народ не
пізнав цього? Нам треба зрозуміти це, щоб самим не втрапити в таку ж халепу. Ви думаєте,
що нам, християнам, це не загрожує. На жаль, ви помиляєтеся. Ми ще не дійшли до небес і
можемо схибити зі шляху, якщо
будемо надто покладатися на
власні сили.
Історія повторюється. Те,
що ми нині проходимо, не нове.
Щось таке вже відбувалося багато разів. За словами Христа,
причиною того, що народ потрапляє в складні обставини, є те,
що він не пізнав часу відвідин. І
в результаті «вороги тебе валом
оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди…»
Ми робимо кожен свій вибір:
або йдемо вузькою дорогою,
або широкою. Багатьом людям
подобається широкий шлях.
Євреям також він подобався.
Вони навіть перекрутили той Закон, Який їм дав Бог, зробивши
його духовно мертвим. З нього
лишилася лише релігійна оболонка. І вони вважали, що це
подобається Богові. Вони мали
храм і гадали, що цього досить.
Але Богу не потрібні храми й молитовні будинки. Господу перед
усім потрібне наше серце. Це та
територія, впускаючи в яку Ісуса,
ми отримуємо мир.
Та чому люди не прийняли
Його? Відповідь нескладна:
вони обрали гріх, який дуже
полюбили. Коли людина щось
любить, Бог не буде її відривати від цього. Але якщо ти ненавидиш гріх, хоч навіть тебе
тягне до нього, Бог допоможе
тобі здолати його.
Ісус знав, що люди, які жили
в Єрусалимі, мали любов до гріха. Він звертався до релігійних
діячів того часу, які, люблячи
гріх, молилися на перехрестях і

вважали, що догоджають Богові,
виконуючи людські постанови.
Любов до гріха зробила їх фанатиками. Їхня самоправедність
зробила їх черствими, сліпими й
глухими. Тому Ісус плакав.
Господь з жалем дивиться
й на Україну. В Україні мільйони
людей живуть гріховним життям і
люблять гріх. Окультизм і содомський гріх активно рекламуються. На нас навалюється цунамі
збоченого мислення, але Церква
має силу і владу. Церква має де
сховатися, має перед Ким вилити свою душу. У нас є Господь,
Який робить Свою роботу і звершить її у свій час. Але Він хоче,
щоб ми були поруч з Ним.
Молімося за нашу країну,
молімося за людей, які не знають Бога, але не вказуймо Богові
сценарію, як Йому потрібно нам
відповідати. Він премудрий — і
дасть вихід. Молімося, щоб нам
зміцнятися в благодаті, щоб диявол нам не закрив очі, щоб він не
вгасив духа молитви, не забрав
духа віри, не збив нас ні вправо,
ні вліво — ні в сектантство, ні у
лжехаризматію. Ми повинні йти
вслід за Ісусом, бо лише в Ньому
здоровий розум, тверезий розсудок, а не фанатизм.
Бог щось готує для України.
Він хоче спасти наш народ. Він
плакав про Єрусалим… Він плаче й над Україною і хоче, щоб
ми пізнали, що служить нам для
миру, зрозуміли час Його відвідин і сховалися під Його могутню руку.

Михайло ПАНОЧКО
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Дитяча сторінка
Дитяча сторінка протягом
минулих років знайомила вас
з багатьма християнськими
чеснотами. Ви дізнались про
милосердя, чесність, благочестя, доброзичливість, послух,
скромність, стараннність, смирення та інші чесноти. Сподіваюсь, що ви взяли для себе багато цінних уроків, які допоможуть
вам у житті. Проте хотілося б
застерегти усіх вас від таких рис
характеру, які часто зустрічаються серед людей, навіть і тих,
що називають себе християнами. Отже, тема нашої сьогоднішньої розмови — заздрість.
Слово «заздрість» походить
від слова здріти, бачити. Очевидно, в основі поняття заздрості лежить уявлення про недобре око людини.
Слово Боже говорить, що
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око є «світильником для тіла».
Якщо око наше здорове, то
і «тіло є світле», а коли око
«лихе», то «усе тіло буде темне» (Мт.6:22,23). Усе недобре, у тому числі й «завидюще
око», виходить «із людського
серця» і «людину опоганює»
(Мк. 7:21-23).
Заздрість — це один з основних гріхів, який загрожує
вічному життю людини, а також
лежить в основі багатьох інших
гріхів. Вона провадить до найгіршого гріха — ненависті, відсутності любові. Іван Дамаскин
визначає заздрість як «незадоволення добром ближнього».
Народна мудрість так характеризує цей гріх: заздрість плаче
через те, що хтось радіє, і радіє
через те, що хтось плаче. Але
Боже Слово навчає нас: «Радій-

те з тими, хто радіє, і плачте з
тими, хто плаче» (Рим.12:15).
Почуття заздрості забирає
радість, оскільки воно протилежне вдячності, але ми
знаємо, що найкраще надбання — «бути побожним і

задоволеним» (1Тим. 6:6).
Заздрість не лише
заподіює біль, страждання та
має важкі наслідки для людини, якій притаманний цей гріх,
але ця вада небезпечна для
оточуючих, тому що дуже ча-

сто саме заздрість є причиною
інтриг, конфліктів, прихованих та відкритих війн. Скільки
нещасть і скільки горя було в
історії та відбувається в наш
час від того, що один заздрить
іншому, одна група людей —
іншим, одні народи — іншим!
Заздрість веде до наклепу
й обмов, які руйнують добре
ім’я людини. Заздрість зумовлює зазіхання на блага, якими
володіють ближні. Але десята
заповідь застерігає нас: «Не
жадай!» того, що є власністю
ближнього твого.
З почуттям заздрості не
можна миритись, особливо
віруючій людині, тому що заздрість руйнує наш внутрішній
світ, позбавляє наше серце
чистоти, і ми стаємо противниками волі Божої.

ЧИ ІСНУЮТЬ ЯКІСЬ ЛІКИ
ВІД ЗАЗДРОСТІ?
Лікування будь-якої недуги починається з усвідомлення
своєї хвороби.
Далі важливо визнати силу
Божого промислу, силу Божої
волі у житті людини.
Господь створив кожну людину унікальною. Немає однакових людей, кожен має щось
своє, і кожен має свою цінність
перед лицем Божим незалежно
від соціального стану, незалежно

від того, відомий він чи ні, освічений чи неосвічений, багатий
чи бідний. І ми повинні визнавати цей Божий задум і пам’ятати,
що не потрібно нікому заздрити,
тому що кожен має своє життя,
кожен має свої здібності, кожен
має свій шлях. А заздрість свідчить про те, що ми незадоволені
тим, що Бог нам дає.
Поневолена заздрістю людина
втрачає розуміння своєї гідності
«Божого образу», а також гідності

всіх інших людей, які мають однакову з нею Божественну природу.
Важливо побачити в кожній
людині Боже творіння зі своїми
особливостями, зі своїми відмінностями від інших, що допоможе
відчувати повагу до інших людей.
А від поваги вже близький шлях
до того, щоб відчути і любов у
серці. Заздрість ніколи не дає
людині полюбити іншого, отже,
заздрість — це найстрашніша перешкода для здійснення головної

заповіді про любов до Бога
й ближніх (див. Мф. 22:37-40).
Апостол Павло пише: «Не ставаймо марнославними, не дратуймо
одне одного, не заздрім одне одному!» (Гал. 5:26).
Найкращий спосіб подолати
заздрість — робити добро тому,
кому заздриш.
І найголовніше — молитва.
Коли ми молимося, сповідуймо
перед Богом свій гріх, просімо Господа про допомогу, і Він

може вказати шлях до зцілення.
Іноді цей шлях проходить через
страждання, тому що в стражданнях людина починає правильно
розставляти пріоритети у своєму
житті, краще бачити навколишній світ, справжні цінності. Бог
навчає нас тієї любові, якою Він
полюбив нас: «Любов довготерпить, любов милосердна. не заздрить...» (1 Кор.13:4—5).

«Люди діляться на дві категорії: одні насолоджуються життям, а інші дивляться на
них і заздрять» (Собчак К.).

«Заздрість людей показує, наскільки нещасними вони себе відчувають»
(Сенека).

«Людина, що заздрить, заподіює смуток
самому собі, наче своєму ворогові»
(Демокріт).

«Заздрість пожирає заздрісника так само,
як вогонь пожирає сухі гілки»
(І. Садик).

ЗАЗДРІСНИЙ ГАРБУЗ

КАЇН ТА АВЕЛЬ

Адам та Єва були першою
сім’єю на землі. Нелегким
— Чому це так?! Я не збагну ніяк —
було їхнє життя після вигнанТаке безладдя твориться в природі!..
ня з раю. Доводилось самим
добувати собі поживу та вироКуди не кинь — усюди клин! —
Шумів Гарбуз зелений на городі.
щувати хліб.
Узять Горіх, ну просто сміх:
Через деякий час у них народився син, якому вони дали
Куди йому до мене, горошині!
Проте росте, бач, на виду у всіх,
ім’я Каїн. Потім народився ще
На отакій високій деревині...
один син на ім’я Авель. Брати
А гарбузи чудові, двопудові
виросли і стали допомагати
На отакім тонесенькім шнуркові...
своїм батькам. Авель став паДовгенько він так, лаючись, вертівся,
стухом, а Каїн обробляв земА там і сам на дерево поплівся.
лю. Настав час збирати плоди.
І ціле літо жив, немов на дачі,
Отара овець принесла приПриймав все ванни сонячні гарячі,
плід. На знак вдячності Богові
кожен з братів вирішив принеА восени (напевно, сук зломився)
Бебехнувся додолу і розбився.
сти жертву. Каїн пожертвував
Щоб заздрісні не гнівалися люди,
частину врожаю з поля, Авель
Нехай ця байка без моралі буде.
вибрав для жертви молоде
ягня з отари. Господь бачив,
з яким серцем приніс кожен
Михайло Хижко
свою жертву, тому від Авеля
Він прийняв її, а від Каїна — ні.
Тоді Каїн сильно розгнівався і
обличчя його похилилось.
Господь запитав його: «Чого
ти розгнівався і чого похилиНад сторінкою працювала лось обличчя твоє? Якщо до-
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бре робитимеш, то підійматимеш обличчя своє, а якщо ні, то
на порозі гріх підстерігає тебе».
Проте Каїн не прислухався
до слів Господа, заздрість і
ревнощі опанували його. Він
сказав до Авеля: «Ходімо в
поле». Коли вони були в полі,
Каїн накинувся на свого брата
і вбив його.

Господь запитав Каїна:
«Де Авель, брат твій?» Той
відказав: «Не знаю. Хіба я
сторож братові своєму?»
І сказав Господь Каїнові:
«Що ти зробив? За те, що ти
пролив кров брата свого, будеш заволокою на землі». І
поставив Господь на Каїнові
печать, щоб ніхто не зміг його
вбити, і став він вигнанцем.
Ось до чого привела заздрість.
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ТЕЛЕМАРАФОН НА ВОЛИНІ

«БОГ БАГАТИЙ МИЛОСЕРДЯМ»

Ми готуємо місіонерів для євангелізму і відкриття церков серед не досягнутих народів країн СНД, Середньої Азії і Східної Європи.
З 1 червня до 19 серпня 2016 року на базі Київського біблійного інституту місія «Світло для народів»
(Швеція) проведе Місіонерську школу. Досвідчені місіонери, пастори, викладачі богослов’я з країн
СНД і Скандинавії будуть викладати біблійні доктрини, історії місій, релігії світу, ознайомлять студентів
з методами і стратегіями місіонерського служіння, розкажуть про відкриття і зростання церков.
Ми навчимо консультуванню, благовісту через ЗМІ, основам соціального і дитячого служіння, міжкультурному спілкуванню і допоможемо набути інші корисні навички. Термін навчання - 2,5 міс.
Завершивши навчання, студенти зможуть взяти участь у короткочасних місіонерських поїздках по
Україні, до колишньої Югославії та в інші місця для розвитку довгострокового служіння.
Організатори школи забезпечують студентів триразовим харчуванням, проживанням і навчанням.

НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ
Вимоги до абітурієнта місіонерської школи
бути членом помісної церкви ХВЄ
мати рекомендацію пастора
досягти 18-річного віку
бути готовим дотримуватись всіх правил навчання і проживання, затверджених Місіонерською
школою.
До 25 травня 2016 року треба надати необхідну інформацію
заяву-анкету
рекомендацію пастора церкви
дві фото 3x4 см
медичну довідку (форма 086у)

Контакти
тел. (044)450-60-00 — секретар
моб.тел. (067) 708-43-61 — координатор Антон Миколайович Кукса
e-mail. kuksa18@gmail.com
сайт. www. kbi.org.ua
FB. www.facebook.com/missionschoolkiev

У Луцьку 15 січня цього року на сцені Волинського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка відбувся благодійний телемарафон «Бог багатий милосердям». Це дійство вже стало традиційним: цього року захід проходив в одинадцяте. Організаторами цієї
акції милосердя стали Волинська Рада Церков, Товариство Червоного Хреста, Волинська облдержадміністрація та Луцька міська рада.
Участь у ній брали різні християнські конфесії Волині.
Благодійний телемарафон проводився з метою збору коштів для
підтримки людей, які потребують цього. В першу чергу вони призначені для дітей-сиріт, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям,
сім’ям воїнів загиблих в АТО, інвалідам. Долучитися міг кожен бажаючий, перерахувавши гроші на рахунок в ПАТ «Укрсоцбанку», а присутні
у залі свою частку могли вкинути до скриньок.
Цього року представляли наше об’єднання хор та гурти з церкви
міста Володимира-Волинського. Зі словом привітання до всіх учасників краю звертався єпископ Микола Синюк. Завершив час виступу,
відведений церкві християн віри євангельської, Павло Лаць – служитель з міста Володимира-Волинського.
Свято Різдва Христового закінчилося… Закінчився і концерт на
сцені. Але хочу наголосити, що не закінчився час робити добро. Адже
тих, хто потребує нашої уваги та підтримки, з кожним роком більшає.
Є добрий звичай у нашому краї – у різдвяні дні робити подарунки, та
дні свят швидко минають. Тому звертаюся до всіх щирих християн:
не втомлюйтесь робити добро за всякого часу! Бо ж наш Бог
багатий милосердям!

Інна МЕЛЬНИК

КРОСВОРД
По вертикалі:
1.Морський порт, який відвідав апостол Павло. 2.Батько Єзавелі. 4.Річка
Палестини. 5.Ефіопський цар (2Цар.19:9). 8.Єгипетська кара. 9.Знак заповіту,
що не буде потопу. 10.Місто, у якому жила вдова, якій допоміг Ілля. 14.Одна
із історичних книг Біблії. 15.Правнук Соломона, цар Юди. 18.Один із дарів мудреців Ісусу. 19.Дочка Якова. 20.Гора, до якої пристав ковчег. 24.Найменший
син Аарона. 25.Ісус сказав: «Я є дорога, … і життя».

По горизонталі:
3.Пташка, з якою порівнював себе Давид, коли втікав від Саула. 6.Нечиста
тварина. 7.Один із євангелістів. 11.Міський доморядник в Коринті. 12.Один із
Йосипових братів. 13.Річка в Дамаску. 16.Один із малих пророків. 17.Начальник
міста Солуня. 21.Бунтівник проти Мойсея і Аарона. 22.Місяць, у якому Соломон
розпочав будувати храм. 23.Місто в Юдеї (Мих.1:12). 26.Йовів друг.27.Батько
Маахи, матері Авесалома. 28.Співробітник апостола Павла, посланий у Филипи.

Відповіді на кросворд розміщений у №12, 2015 р.
По вертикалі: 1. Кана. 2.Авель. 3.Сонце. 4.Адам. 7.Клеопа. 8.Талант. 10.Ладан. 13.Назарет. 14.Віфлеєм. 16.Єліяв. 17.Єміма. 20.Степан. 21.Пилип. 22.Таршіш. 26.Левій. 27.Кедма. 29.Саул. 30.Град.
По горизонталі: 5.Матвій. 6.Троада. 9.Алва. 11.Моав. 12.Рода. 13.Надав.15.Цоар. 18.Лікар. 19.Алфій. 23.Мене. 24.Телем. 25.Кара. 28.Тарс. 30.Гріх.
31.Купіль. 32.Шамеар.
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