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А КОВАЛЯ
НЕ БУЛО…

БОГУ НАШ СЦЕНАРІЙ

СЛУЖИТЕЛЬ, ЩО
НАЛЕЖИТЬ БОГОВІ
ТА ЛЮДЯМ, А НЕ СОБІ

НЕПОТРІБНИЙ

Ворог завжди залишається таким же, і передбачені Богом засоби боротьби з ним теж незмінні.

Хмари випробувань проходять над її життям одна
за одною, але є надія і
немає страху.

Божий муж, який витерпів
знущання радянщини й
залишився вірний Богові.
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виходить з лютого 1991 року
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Я ЗРОБИВ ЦЕ ЗАРАДИ ТЕБЕ
На цьому аркуші паперу немає нічого примітного. Ні тиснених
букв. Ні водяних знаків. Він не з
щільного паперу. Немає емблеми.
Просто нерівно відірваний жовтий
листок із блокнота.
У почерку немає нічого примітного. Колись він був прекрасним.
Будучи дитиною, я намагався копіювати його. Але ви не стали б
копіювати манеру написання букв
на листку з блокнота. Потрібно докласти зусиль, щоб розібрати, що
там написано. Незграбні рядки.
Нерівні букви й неоднакові інтервали між словами.
Але це — найкраще, що
міг зробити мій батько. Бічний
аміотрофічний склероз зробив
його руки настільки слабкими, що
він ледве міг піднести до рота виделку, не кажучи про те, щоб писати. Уявіть собі, що ви пишете,
обхопивши ручку всіма пальцями,
— і ви будете близько до того, щоб
зрозуміти його проблему.
Це були його останні слова, написані для нас. Хвороба й холодна

погода ледь не звели його в могилу. Ми з Деналін поспішно вирушили додому з Бразилії й провели
місяць, харчуючись лікарняною
їжею й чергуючи біля його ліжка.
Його здоров’я покращилося, тому
ми повернулися до Південної Америки. Приблизно через день після
приїзду ми отримали цей лист.

Дорогі Макс і Деналін!
Я радий, що ви благополучно дісталися додому. Тепер
заспокойтеся й повертайтеся
на роботу. Я безмежно радів
вашому приїзду. І особливо
тому, що ви сиділи зі мною ночами.
Максе, завжди будь разом
з Деналін, щоб не сталося.
Думаю, що не потрібно писати вам ще щось. Ви й так
знаєте, як сильно я люблю вас
обох. Просто живіть добрим
християнським життям і майте
страх Божий.
Сподіваюся зустрітися з
вами ще раз на землі, а якщо

ні — то на небесах.
З величезною любов’ю
Тато.
Я уявляв собі, як мій батько писав ці слова. Лежачи на лікарняному ліжку, тримаючи в руках ручку,
а на колінах — блокнот, знаючи,
що це його остання записка. Як ви
думаєте, чи ретельно він підбирав
свої останні слова? Звісно, так.
Можете собі уявити, що ви робите щось подібне? Можете собі
уявити свою останню записку тим,
кого любите? Ваші останні слова
дитині або дружині?
Що б ви сказали? Як би ви це
сказали?
Навіть якщо ви не можете
відповісти на перше питання, ви
можете відповісти на друге. Як
би ви сказали свої останні слова?
Обдумано. Обережно. Хіба ви не
поставилися б до цього, як Моне
ставився до палітри, — підшукуючи не тільки потрібний колір, а
й бездоганний відтінок, ідеальний
тон? У більшості з нас є тільки
одна можливість виголосити свої

останні слова.
Це все, що було дано Ісусу. Як
ви думаєте: знаючи, що над Його
останніми словами будуть постійно розмірковувати, чи ретельно
Він їх підбирав? Обдумано? Звісно, що так. У той день не було ніяких випадковостей. Останні миті
Ісуса не було віддано на волю випадку. Бог обрав шлях, Він вибрав

цвяхи. Наш Господь встановив три
хрести й написав табличку. Бог
ніколи не був більш суверенним,
ніж у деталях смерті Свого Сина.
Так само обдумано, як мій батько
написав записку, так і ваш Батько
залишив послання: «Я зробив це
заради тебе. Я зробив це все заради тебе».

Макс Лукадо

новини

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ НАЗВАЛИ ІСТОРИЧНИМ

18 червня 2016 р. у столичному
Палаці спорту відбулася унікальна
історична подія — служіння з нагоди Національного дня молитви за
Україну.
Віруючі різних християнських кон-

фесій однодушно молилися за встановлення миру в нашій країні, за подолання
корупції і духовне пробудження в Україні,
просили прощення за гріхи нації.
«Ми переконані, що існуючі проблеми в Україні не можна подолати лише
політичними, військовими або дипломатичними засобами, але вони можуть
бути вирішені Всемогутнім і Милостивим Богом, якщо ми разом, як один народ, в смиренні та упокоренні, з вірою
звернемося до Нього у прохальній молитві», — йдеться у Декларації Національного дня молитви. Відкриваючи
зібрання, один із ініціаторів молитви,
відомий британський євангеліст Девід
Хасавей поділився власним свідченням. Свого часу він переправляв тонни

Біблій до Радянського Союзу, за що
потрапив за грати. Палкі й щирі слова
проповідника, який не раз виголосив
— «Я люблю Україну!» — запалили зал
до ревного заступництва за свій народ.
Потім глави й старші служителі церков
різних деномінацій по черзі виголошували слово та закликали до молитви.
Потреби, які вони озвучили — за впровадження Біблійних цінностей, зупинення військової агресії, припинення
маніпуляцій у ЗМІ, відновлення територіальної цілісності, подолання корупції
та чимало інших.
Завершальну проповідь виголосив
старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко. Він зауважив, що церква має бути
голосом правди в суспільстві: «Якщо ми

з вами не світимо, то темрява бере верх,
якщо ми з вами мовчимо, то збоченці
кричать! Подивіться, що пропагують у
ЗМІ і кінематографі — там пияцтво, кровопролиття, зрада... людей схиляють,
що це є норма. Псевдоцінності підносяться. Хто стане проти тої навали? Зло
хоче домінувати, але право домінування
належить Ісусу Христу!»
Насамкінець лідери церков, вийшовши на сцену, звершили молитву за Росію
та за Європу. А також поблагословили
усіх, хто цього суботнього дня, напередодні свята Трійці прийшов на служіння,
щоб разом піднести голос у молитві. Як
планується, Національний день молитви
за Україну стане щорічним.

www.chve.org.ua
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конференція

МІСІОНЕРКА XXI СТОЛІТТЯ
21-24 червня 2016 року відбулася Всеукраїнська жіноча конференція, на якій були присутні делегати з 24-х
областей України. Тема конференції — «Місіонерка XXI
століття».
Делегатів вітали перший заступник старшого єпископа
Церкви ХВЄ України, директор місії «Голос надії» Микола Синюк, старший пресвітер церков ХВЄ Києва Володимир Козачок, відповідальна за жіноче служіння Віра Деркач.
Володимир Козачок наголосив на тому, що жінки, як і чоловіки, виконують місію Христа й покликані нести істину цьому світові. Але, щоб виконати велике доручення, Слово Боже
повинне ожити в нашому серці, народити в нас віру й упевненість, що допоможе нам бути місіонерами.

Микола Петрович побажав делегаткам, щоб «запашність знання про Христа виявлялась через них на кожному
місці» і щоб вони завжди були переможцями. «Щоб бути
місіонерами, ми повинні розуміти й знати біль і переживання тих, хто живе поряд з нами, жити їхнім життям. Ми
повинні мати зламане серце, наша посудина повинна
розбитися, щоб наша запашність виявлялася людям», —
зазначив він.
Кожен день конференції розпочинався з молитви, у
якій жінки щиро молились, щоб Бог дав їм бути місіонерками у своєму домі, щоб Він використовував їх у праці на
Його ниві, щоб Господь виливав силу Святого Духа для
благовістя як життям, так і словом. Сестри благословляли народ України, особливо щирими були молитви за
тих, хто сьогодні переживає труднощі, хто живе на окупованій ворогом території.
Другого дня жінкам служив Олександр Попчук, який
провів семінар про місію жінки в сім’ї та в суспільстві, про
те, як свідчити про Христа іншим людям.
Особливо цікавим і повчальним був семінар «Роль жінки в
місії Бога», який проводив кандидат історичних наук, доктор богослов’я Михайло Мокієнко. Він наголосив на ролі Церкви в місії
Бога й зокрема кожного її члена, а також відмітив, що церква,
яка виконує місію Бога і являє світові Христа, орієнтується на
майбутнє, вона росте, на відміну від помісних церков, які фокусуються на собі, не зростають і поступово вмирають. Михайло

Мокієнко розкрив роль жінки в місії Бога, а також розповів про
жінок-місіонерок ХХ століття.
Для сестер проводилися семінари з різних напрямків
служіння: соціальне служіння, молитовне, інформаційне, душеопікунство. Сестри ділились досвідом роботи, розповідали
про те, як краще організувати працю в тому чи іншому напрямку. Також проводилися семінари за статусами: жінки-вдови,
одинокі жінки, жінки служителів та ін.
На урочистому закритті конференції жінок благословляв
старший єпископ Церкви ХВЄ України Михайло Паночко. Він
звернув увагу на те, що Бог «дав нам не духа страху, але сили,
любові та здорового розуму» і ми повинні користуватись цим,
проходячи земною пустелею. «Пустеля дається для того, щоб
змінити наш характер, наші цінності, наші погляди, навчити
нас любити», — наголосив Михайло Степанович. — Ви багато
можете в імені Ісуса Христа і в силі Святого Духа!» — запевнив
він сестер.
Конференція була надзвичайно плідною і корисною як
для духовного зростання, так і для вивчення досвіду жіночого служіння в місцевих церквах. Хочеться вірити, що
сестри, натхнені від Духа Святого, благословенні Богом
та служителями церкви, понесуть благословення у свої
домівки та місцеві церкви і будуть виконувати місію Бога,
тому що на них, як і на сильну половину людства, Бог покладає великі надії.
Лідія ВУДВУД

семінар

Продовження, початок у номері 5/2016

МУЗИЧНЕ СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВІ

СПІВ У СТАРОМУ ЗАПОВІТІ

«І сказав Давид зверхникам
Левитів, щоб поставили своїх
братів співаків на приладдях
пісні, на цитрах, арфах, та тих,
що грають на цимбалах, щоб
піднести голос на радість…»
(1Хр.15:16-22). Кенанія був начальником співу, він поставив
братів своїх, усе було строго
організовано. Музиканти знали, хто коли повинен вступати, хто грає на високих голосах, хто на низьких — кожний
був на своєму місці. Грали та
співали вони голосно, радісно.
«Для дириґента хору. На
гітійськім знарядді. Асафів.
Співайте Богові, нашій твердині, покликуйте Богові Якова,
заспівайте пісню, і заграйте
на бубні, на цитрі приємній із
гуслами, засурміть у сурму в
новомісяччя, на повні в день
нашого свята…» (Пс.80:1-4).
Як потрібно співати Господу?
Радісно! Не так, як кота за
хвіст… Ми зараз говоримо про
Біблійне поняття прославлення Бога, не про харизматичне.
«Ходіть, заспіваймо Господеві, покликуймо радісно
скелі спасіння нашого, хвалою
обличчя Його випереджуймо,
співаймо для Нього пісні…
(Пс.94:1,2). Біблія закликає голосно славити Бога, не так, що
ледве рот відкривається. Була
причина, щоб славити Бога, і
вони цієї причини шукали. Давид каже: «Благослови душа
моя Господа…» Впади перед
Ним на коліна і знайди причину, щоб Його славити, — «бо
Він прощає всі провини твої,
він визволяє від могили життя
твоє…» Бог — у центрі, Бог,
Який дає душі радість, а не
терзання й смуток!
Ще одну думку зазначу
для музикантів. Наприклад,
у Пс.3:3 (в укр. перекладі, в
рос. — цього нема) є слово
«села», яке означає «пауза».

Воно в Біблії трапляється 73
рази. У Старому Заповіті, коли
співали, — проспівали два-три
куплети і робили паузу: ніхто
нічого не говорив, а далі тихо
грала музика й люди роздумували про те, що вони тільки
що проспівали. Адже ми часом
навіть не вдумуємося в слова,
багато пісень співаємо просто
на автоматі. Іноді, коли все
зупинялося, навіть музика не
грала, ніхто не говорив, була
просто тиша. Євреї — розумні
люди, вони у важливих моментах вставляли слово «села» —
щоб все зупинити й тихо подумати. Якби й нам ввести таку
паузу в богослужіння!
Можна сказати, що ключове слово в Старому Заповіті
— різноманітність. Різноманітність в інструментах, у голосах, у динаміці звуків, у формі
поклоніння. Якщо порівняти
з нашим п’ятидесятницьким
служінням, то буде інше слово — одноманітність. Над цим
СПІВ У НОВОМУ ЗАПОВІТІ

треба працювати.
Перше питання, звичайно:
чи співав Ісус? У Євангелії від
Матвія, 26:30, написано: «А
коли відспівали вони, то на
гору Оливну пішли». Ісус Христос і апостоли, які для нас є
прикладом, — співали.
Друге питання: чи співали
перші християни? Чи співала першоапостольська церква? «А північної пори Павло й
Сила молилися і Богові співали, а ув’язнені слухали їх» (Дії
16:25). Їх кинули в тюрму, їхні
ноги забили в колодки, перед тим їх побили, ніхто і ран
не обмив — їм було до співу
чи не до співу? Не до співу їм
було в той момент. Але музика
й спів не залежить від зовнішніх обставин! Ісус із апостолами співали, коли йшли в Гетсиманський сад. Знаєте, що

було далі — Він так молився,
що каплі поту були як каплі
крові. Але, незважаючи на це,
перед тим вони співали.
Апостол Павло каже: «Буду
молитися духом, буду молитися розумом. Буду співати духом, буду співати й розумом»
(1Кор.14:15). Що ми втратили
з Нового Заповіту — це спів
духом. Коли запитую: чи ви
співаєте духом в церкві, то
немає піднятих рук. Коли питання стоїть: удома, у машині
— то піднімається багато рук.
Отже, нам потрібно це перенести в церкву й навчити інших:
«То що ж, браття? Коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову,
об’явлення має, має вияснення — нехай буде все на збудування» (1Кор.14:26). Спів духом був нормальним явищем
у першоапостольській церкві: «Розмовляючи між собою
псалмами і гімнами, і піснями
духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа» (Еф.5:19). У православній
церкві заборонена музика, і
в російському синодальному
перекладі вони реально викривили це місце Писання,
тому що там написано «творіть
музику». Гра на інструментах
допомагає сповнятися Духом.
Сповняйтеся Духом, коли ви
граєте на інструментах і коли
співаєте.
«Слово Христове нехай
пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте
та напоумляйте самих себе!
Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни,
духовні пісні!» (Кол.3: 16). Це
одне місце Писання, де йдеться про репертуар, який використовувався в першій церкві.
Перше слово «псалмос» — це
150 псалмів Старого Заповіту
під музичний акомпанемент.
Друге слово «гнос» — хва-

лебна, урочиста пісня Богу,
пісня сходження, славослів’я.
Це були нові написані пісні,
в Новому Заповіті знаходимо шість таких пісень. І третє
слово «оде» — це загальна
назва будь-якого виду пісні в
поєднанні з «пневматікос» —
що означає «належний духу».
Отож, уявімо собі, чим займалася перша церква в музичному служінні? Вони співали
записані пісні (150 псалмів)
за аналогією до наших збірників. Вони також співали нові
пісні, які писали нові композитори. І, нарешті, вони співали
спонтанні пісні, які дух давав
— духовні пісні. І на сьогодні
в церквах це найслабший елемент прославлення Бога.
Як я казав, є шість пісень,
які записані в Новому Заповіті.
Один із найгарніших псалмів
про Ісуса Христа записаний
у Фил.2: 5-11 (в оригіналі є
рима): «Нехай у вас будуть ті
самі думки, що й у Христі Ісусі!
Він, бувши в Божій подобі, не
вважав за захват бути Богові
рівним, але Він умалив Самого
Себе, прийнявши вигляд раба,
ставши подібним до людини;
і подобою ставши, як людина, Він упокорив Себе, бувши
слухняний аж до смерти, і то
смерти хресної... Тому й Бог
повищив Його, та дав Йому
Ім’я, що вище над кожне ім’я,
щоб перед Ісусовим Ім’ям
вклонялося кожне коліно небесних, і земних, і підземних,
і щоб кожен язик визнавав:
Ісус Христос то Господь, на
славу Бога Отця!» Цей псалом
не лише гарний, але й має
дуже серйозне богословське навантаження. Це по суті
компактно викладене вчення
про Христа. При всій повазі до
сучасних пісень, я не розумію,
коли декілька разів повторяють одне й те саме слово — це
маніпуляція мізками. Як бачи-

мо, пісні перших християн не
просто заповнювали місце,
але мали завдання навчати через спів. Ми маємо розуміти,
що ми співаємо. Музиканти
повинні контролювати те, що
вони співають. Чи містить пісня Біблійне вчення?
І останнє питання: чи буде
музика та спів на небі? В
Об’явленні ми знаходимо 14
псалмів, один із них прочитаймо: «І коли ті тварини складають славу, і честь, і подяку
Тому, Хто сидить на престолі
й живе віки вічні, тоді падають
двадцять чотири старці перед
Тим, Хто сидить на престолі,
і вклоняються Тому, Хто живе
віки вічні, і складають вінці
свої перед престолом та кажуть: Достойний Ти, Господи
й Боже наш, прийняти славу,
і честь, і силу, бо все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все!» (Об.4: 9-11). Отже,
багато місць Писання кажуть
про те, що на небі буде спів
та музика. Якщо ми хочемо на
небо й не любимо співати, то
нам потрібно серйозно подумати: а що ми там будемо робити? Євангелізувати ми там
точно не будемо, навчати не
будемо, а що будемо робити
точно — то це грати й співати!

Лео ФРАНК
(Продовження
в наступному номері)
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КОНФЕРЕНЦІЯ В КОНОТОПІ

ВІТАННЯ І СПОГАДИ
23 червня в приміщенні дому
молитви церкви «Голос надії» м.
Конотопа (Сумська обл.) зібралося понад 80 місіонерів з трьох
областей — Сумщини, Житомирщини та Чернігівщини. Цьогоріч
регіональні місіонерські конференції «Голосу надії» проходять
під гаслом «…щоб будувалася
церква» (1Кор.14:5).
Місцевий пастор Олександр
Устимчук привітав усіх прибулих
місіонерів і гостей та звершив молитву про благословення заходу.
«Можливо, буде трохи спекотно,
але ми терпимо — і ви терпіть!» —
пожартував він.
Заступник директора місії
Віталій Оніщук у вітальній проповіді
закликав присутніх: «Наповни рога
свого оливою!» (1Сам.16:1). «Побачити одне одного — теж добре й
потрібно, але основне — наповнитися Божою силою й благодаттю!»
— сказав він.
Вітав місіонерів директор Микола Синюк. «Наша статистика не

завели в «клітку» і кажуть: «Вранці
начальник прийде, то розбереться
з вами!» Раптом дзвінок — щось
десь трапилося і мають привезти
підозрюваних. Мусили звільнити
для них камеру — і нас випустили…
Отакий непростий був початок, зате
коли почали євангелізацію, то зал
був заповнений людьми. І почалася
праця. Якраз був період розрухи, у
магазинах — пусто. Якось приходить до нас якась невідома жінка
з двома сумками й каже: «Слава
Господу, братики. Ось тут — варенички й сметанка вам!» — «Сестро,
а звідки ви нас знаєте?» — «Знаю,
мені Бог сказав!» І досі тут Бог додає спасенних до церкви! Слава
Богу!»

зазнала особливих змін, — повідомив він. — Лише три сім’ї з Криму
поїхали для служіння в Боснію та
Герцеговину, та ще одна сім’я з
Криму тепер служить у Польщі».
Поділився спогадами про початок служіння на теренах трьох
областей заступник директора Євген Мельничук, зокрема історією
про поїздку на Сумщину: «Якось ми
відправили одного брата в Суми на
розвідку. Він мав розклеїти афіші,
домовитися про проведення євангелізації. Повертається: «Браття, я в
Сумах не був!» — «А де був?» — «Я в
Конотопі розклеїв афіші!» Ну що ж —
вибору нема, треба їхати в Конотоп.
Перша неприємна ситуація в місті
— наш автобус випадково зачепив
і перекинув якусь альтанку. Потім,
як стали поселятися в готель, — в
одного брата немає паспорта. Кажуть: «Ідіть в міліцію, якщо там дозволять, то поселимо». Приходимо
з Віктором Віталійовичем в міліцію,
а там, як взнали, що ми євангелісти,

гічно важливим пунктом. Бог не помиляється!»
«Ми часом згадуємо 1990-ті
роки: яка тоді була спрага до Божого слова, скільки приходило людей,
— поділився В’ячеслав Губеня. — І
приходить думка, що тепер ці роки
повернулися, тільки в трохи іншому
вигляді. Тепер працюємо з дітьми
тих людей, які тоді не прийшли до
церкви, і бачимо плоди. Хоча ми
поміняли методи — тепер дієва
«тиха євангелізація». У нас усе починалося з традиційної недільної
школи, а сьогодні вже в шести класах маємо уроки християнської етики, проводимо дитячі табори тощо.
Діти після уроків розказують почуте
своїм батькам. Учителі запрошують
нас на педради. І Євангелія поширюється вже не лише нами, а й
ними».
«Мені подобається потрапляти в екстремальні ситуації, — заявив Олександр Курченко. — Один
хлопець сказав мені: «Я люблю

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
«Хоч не дуже гостинно зустріла
нас ця сторона, — зауважив єпископ Віктор Клець, — та ось уже
23 роки служіння позаду! І Бог нас
благословив. Саме Конотоп став
початком місії на Сумщині. І, до речі,
територіально він виявився страте-

екстрим». Кажу йому: «Прекрасно,
я тебе візьму з собою в поїздку!» —
«Куди?» — «У Львів!» Львів — це найекстремальніше місто в Україні. Там
мене і в багажник закидали, і виганяли, і міліція стерегла… Але, слава
Богу, Він дає перемогу! Пам’ятаю,
одні бандити в моєму місті пригрозили, що уб’ють, якщо ще раз буду
проповідувати Євангелію. Це не
були пусті погрози, я знав, що це
за люди. Став дуже молитися, бо
ж не можу не проповідувати! Через
місяць їду на велосипеді й бачу —
ватажок тієї банди назустріч їде на
мерседесі. Страшно було… Але він
спинився, вийшов із машини, простягнув руку й каже: «Вибач мені!
Помолися за мене!» Брати й сестри,
не бійтеся важких ситуацій. Там, де
труднощі, — обов’язково буде Боже
благословення!»
Валентин Ярошенко розповів
про практику проведення молитовних сніданків у губернатора Сумської області, а також про те, як ідея
подарувати облдержадміністрації
стенди з 10-ма заповідями вилилася в цілу акцію поширення християнських цінностей по районах. «Крім
того, ми ведемо активну працю з
дітьми, — розповів місіонер, — і
зрозуміли, що краще сьогодні проповідувати дітям, щоб вони не стали
алкоголіками та наркоманами, ніж
потім працювати з ними по центрах
реабілітації».
Завершуючи, Віктор Клець засвідчив про унікальне для України
молитовне віче, що вже більше 800
днів проходить щонеділі в центрі
Сум. «Раніше про таке й мови не
могло бути! — сказав служитель. —
Це робить Бог».
Старший пресвітер Чернігівської
області Михайло Кукса проповідував і звершував молитву за місіонерів Сумщини. Служитель розповів
про онкологічне відділення, яке
вони тривалий час відвідували з
проповіддю Євангелії: «Ми знамен і
чудес великих не бачили, але лікарі
сказали: «З того часу, як ви почали
тут проповідувати, відбулися великі
зміни. Ви ж розумієте, що наше відділення — останнє в цій лікарні, яке
ще «для живих». Наступне — морг.
Раніше за два неповних місяці ми
відносили в морг стільки, скільки
тепер — за рік!» Смерть відступила,
але не перед братами й сестрами,
а перед Словом Духа й Життя!»
Також він прочитав уривок: «Той,
хто помагав Петрові в апостольстві між обрізаними, помагав і мені
між поганами» (Гал.2:8) і зауважив:
«Одного разу Петро біля Красних
воріт побачив кривого й сказав:
«Що маю, те даю!» І понад 5000 чоловік приєдналося до церкви. Якось
Павло теж зцілив кривого, та в результаті — його виволокли за місто
й думали, що він уже мертвий. Як
важливо розуміти, що робить Бог,
за будь яких обставин! Був різний
результат у Петра й Павла — але їм
обом помагав Бог. Місіонери, хай у
служінні допомагає вам Бог!»
Місіонери вислухали семінар
Миколи Синюка «Портрет батьківства».
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Роздумуючи про гасло конференції, відповідальний за місіонерську працю в області Сергій Тарасюк
акцентував увагу на заклику: «Іти за
межі церкви! Не закриватися у влас-

них церквах!» «Найбільша радість,
— сказав місіонер, — бачити покаяння людей. Пам’ятаю, як люди підходили до нас після євангелізацій,
брали за руки й просили: «Не їдьте!»
Церква повинна бути й внутрішньо
сильною і мати потужний зовнішній
вплив!» Служитель порівняв процес
утворення нових церков із етапами
росту рослини: «Спочатку рослина
вкорінюється, росте, розвивається,
плодоносить, а потім — розмножується (не розділяється, а розмножується). Подібно до того, як
полуниця пускає вусик, так і церква
повинна пускати місіонерів, наприклад, в сусіднє село. Певний час
вусик живить нову рослину, а потім
відсихає і дозволяє їй розвиватися
самостійно. Боляче дивитися, коли
святкується 80-ліття церкви, та за
ці 80 років вона не пустила жодного
вусика й не відкрила жодної нової
церкви! Для утворення нових церков потрібно мати: 1) велике бажання; 2) співчуття до людей, що гинуть;
3) стратегічне бачення; 4) тверде
рішення; 5) план дій; 6) розроблену
методологія; 7) підготованих місіонерів; 8) діючий процес учнівства».
Юрій Савчук розповів про практику привітання зі святами трудових
колективів (в цьому році на Різдво
вони охопили близько 45 установ).
Формат такий: за попередньою домовленістю або й спонтанно команда місіонерів приходить в певний
заклад. Для працівників співають
кілька пісень, переповідають різдвяну історію, кажуть коротке слово
вітання, і кожному в подарунок —
календар і Євангелію.
«У місіонерському житті завжди
є моменти, коли опускаються руки,
— зауважив Іван Фещенко. — Але
Бог учить не зупинятися й не здаватися. Якось ми приїхали проводити дитячий табір в одне із сіл,
розміщаємося повним ходом — аж
раптом мене викликає голова сільської ради: «Я вам забороняю!»
Хоча все було заздалегідь домовлено. Що ж робити — вся команда
в зборі… І вирішив подзвонити в
інше село. Там кажуть: «Звичайно,
приїжджайте!» Ми приїхали, поки
розмістилися, то вже було 40 дітей
— усе село. А на наступний день ще
й із сусідніх сіл поприходили — 60
дітей. А потім і в попередньому селі
нам дозволили провести, бо батьки дуже збурилися проти голови за
те, що нам заборонив. На Трійцю
до нас приїхав зі Львова струнний
оркестр, провели разом із ними
три євангелізації. Приїхали в одне
село, де весь час дуже погано йшли
справи, і я попросив у Бога таке
знамення: «Боже, якщо Ти хочеш,
щоб ми продовжували тут працю,
зроби, щоб на покаяння вийшло 10
чоловік!» А всього було присутніх —
25. Я був просто вражений — після
заклику до покаяння вийшло рівно
10 людей!»
Молитву за Житомирщину звершив Віталій Оніщук.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
«Я часто думав: от роздаємо ми
газети, але чи варто на це витрачати
кошти, адже не раз бачили їх потім
на землі, — поділився роздумами
Олександр Лаврінець. — Але якось
зустрілися з жінкою, яка засвідчила:
«А я вас знаю, я читаю ваші газети!»
Колись Бог сказав Іллі: «Крім тебе
ще 7000 не прихилили колін перед

Ваалом!» Вони є, просто ми їх не
бачимо!»
«Якось о 12 годині ночі мені
стукають у двері: «Вибігайте, ваша
машина буде горіти!», — розповів
випадок із місіонерського життя
Сергій Козел. — Я вибігаю: хтось
підпалив машину сусіда-бізнесмена
(старшого вже чоловіка), полум’я
перекинулося на наступну машину,
а моєї навіть не торкнулося. Я відігнав авто, підходжу до розгубленого
сусіда: «Дядь Міш, давайте ми помолимося!» Обійняв його: «Господи, благослови цього чоловіка, дай
йому здоров’я й силу, мир і спокій».
Він мене теж обняв, поцілував, каже:
«Дякую, аж легше стало!» Сьогодні
ми з ним — друзі!»
Віктор Кущук зауважив важливий місіонерський принцип, втілений у народній приказці: «Куй залізо, поки гаряче». «Коли ми приїхали
в Куликівку після Росії, — розповів
він, — справи йшли не дуже вдало.
Робимо євангелізацію в Салтиковій
Дівиці — приходить 150-200 людей.
Робимо в Куликівці — одна-дві людини. Так само молимося, а люди
чомусь не йдуть… Але сьогодні ці
стіни попадали. Пам’ятаю момент,
коли дочка, дуже товариська дівчинка, пішла до школи. А там була
вчителька, яка настроювала дітей,
аби не ходили на наші майданчики,
табори. І вона дуже подружилася з
моєю дочкою. Тож коли почався наступний табір 9-10 червня, вчителька привела свій клас і ще два. Загалом у таборі побували вісім вчителів
і понад 100 дітей!»
«За рік (від минулої конференції)
ми провели 10 дитячих спортивних
майданчиків (близько 600 дітей чули
Слово Господнє), — продовжив
розповідь відповідальний за місіонерську роботу в області Мирослав
Капарчук. — Є випадки, коли сам
директор школи дзвонить і просить
приїхати провести дитячу зустріч,
каже: «Апаратура є, все налаштовано — тільки проведіть програму!»
Нам навіть нічого не треба везти,
просто використати власні таланти.
Бог все дивно влаштовує!»
Заступник директора місії Євген
Мельничук проповідував і звершав
молитву за Чернігівську область.
«Тільки наша спільна праця як єдиного організму приносить плід —
будівництво церкви, — сказав він.
— Ми різні, хтось — швидший, хтось
— повільніший, але всі — живе
каміння. Тож давайте вкладати свій
внесок у це велике будівництво!»
ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО
Микола Синюк сказав на закінчення кілька слів: «Ми говорили про
те, «щоб будувалася Церква». Бог
будує Свою Церкву, ми лише помічники. Але з іншого боку — Бог являє
Себе саме через нас. Через таємницю Церкви виявляється «владам
на небі різноманітна премудрість
Божа». Так Йому було до вподоби,
щоб кілька людей в Конотопі чи Куликівці щось робили — а влади на
небесах дивувалися! Влади на землі ми можемо здивувати — як отих
директорів шкіл, які не знають, як
можна так оперативно організувати
табір на 200 дітей. А влади на небесах дивуються — коли кається один
грішник! Тож хай Бог скористається
нами, нашими скромними зусиллями!
Дмитро ДОВБУШ
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СЛУЖИТЕЛЬ, ЩО НАЛЕЖИТЬ БОГОВІ
ТА ЛЮДЯМ, А НЕ СОБІ
Але благаємо вас, брати і сестри, шануйте тих
послідовників Господніх, хто тяжко трудиться серед
вас, навчаючи і піклуючись про вас. Любіть їх і ставтеся до них з якнайбільшою повагою за їхню працю.
1 Сол. 5:12-13

12 червня Церква ХВЄ «Віфанія», дім молитви якої на
вулиці Боженка міста Луцька, відзначила 80-річчя свого
служителя — єпископа Василя Степановича Веремчука.
Церква «Віфанія» одна з
перших дочірніх церков Церкви
Христа-Спасителя, що на вул.
Вороніхіна, 14а. Вона діє самостійно ось уже сімнадцять років, і
за цей час водне хрещення в ній
прийняло 365 людей. На сьогодні громада нараховує 520 членів.
У цій благословенній церкві незмінно трудиться єпископ
Степан Веремчук. Він стояв при
започаткуванні й організації союзу ХВЄ на Волині.
«Дні віку нашого сімдесят
літ, при більшій силі — вісімдесят, найкраща пора — праця і хвороби…»
Народився Степан Васильович 12 червня 1936 року в селі
Стобихва Камінь-Каширського
району. Батьки були православними селянами. Перед війною
сім’я переїхала до Геленівки (на
сьогодні цього села вже немає,
знаходилося воно біля Торчина).
Ходив пішки до школи в сусіднє
село Хорохорин. Коли нагрянула
війна, село було евакуйоване.
Мама з малим Степанком та
коровою-годувальницею також
мусили залишити рідне обійстя
(тато на той час був на фронті).
Коли фронт відійшов, повернулися додому, та село було порите окопами, один з яких викопали під самою хатою. Потрібно
було жити і якось харчуватися.
Ще й зараз пам’ятає Степан

Васильович суп із зілля, через
гіркоту якого він ніяк не міг його
їсти. Пам’ятає збирання колосків
по полях… потім їх виминав, щоб
кожна зернини випала, а потім
ще й сам молов кам’яними жорнами, бо мама хвора лежала…
Згодом повернувся батько з
армії. А в 1948 році мама стала
ходити на зібрання до віруючих,
покаялася. Тоді малого Степана
захоплювали біблійні герої.
У 1952 році сім’я переселилася на Дніпропетровщину, в
село Вишневецьке. Там Степан
Васильович отримав посвідчення водія. Працював на станції
Чапліно. Саме в Вишневецькому
покаявся. А сталося це так. Ще
перед тим, як прийняти рішення
служити Господу, він бачив Його
милосердя над собою. Одного разу, отримавши зарплату,
повертався з роботи додому.
Помітив, що за ним стежать троє
молодиків. Вирішив утекти від
них. Скочив на східці електрички,
яка вже розпочинала рухатися.
Але хулігани це зробили також,
тільки в іншому вагоні. Пройшло
зовсім не багато часу, як один із
них наказав піднятися в тамбур,
пригрозивши ножем. Виходу не
було. Зняли піджак. Стали бити.
Хлопець повалився на землю
і так, як умів, почав молитися.
Господь почув. Бандити залишили його. Таких випадків було
чимало. Того ранку він мав іти
до хлопців на вулицю, а в душі
відбувалася жорстока боротьба,
бо ж в домі збиралися віруючі на
зібрання. Щоб вийти, потрібно
було пройти через кімнату, у якій

уже сиділи люди. Вони заспівали пісню про душу, що томиться і шукає виходу, наче пташина
в клітці («Словно птичка, что в
клетке томится»)… І це було про
нього. Набравшись сміливості,
зайшов до кімнати й сказав, що
хоче служити Господу. Вулиця
відійшла сама собою. Це сталося 1954 року. Почалося життя з
найкращим і найвірнішим другом — Ісусом Христом.
Служба в армії, яку проходив у Німеччині, переїзд до Луцька сприяли духовному зростанню. Він, подружившись із
християнською молоддю, став
наполегливо долучатися до християнської праці, що на той час
було небезпечно. Проведення
вінчання, хрещення, зібрання
могло закінчитися штрафами, а
той арештами когось із братів.
До сьогодні зберігає Степан Васильович протоколи про штраф і
не раз показує молоді, якій сьогодні важко повірити в переслідування євангельського руху в
радянський період. Ще зовсім
молодим Степан Веремчук став
проповідувати, а згодом його
рукопокладено на дияконське
служіння. У 1985 році обрано
на пресвітерське. У тому ж році
обрано заступником старшого
пресвітера церков на Волині. На
той час був один союз баптистського та п’ятидесятницького
братства й очолював його Яків
Михайлович Кравченко. Дозволу
на будівництво дому молитви та
відокремлення в окремий союз
потрібно було добиватися через
Московське управління. Степан
Васильович був одним із делегатів до Москви. У 1990 році утворився Всеукраїнський союз ХВЄ
П’ятидесятників. І Степана Васильовича обрали головою Волинського об’єднання. Це служіння

він виконував аж до 2005 року.
У 1995 році його рукопокладено на єпископське служіння. У
свої вісімдесят він ще відвідує
церкви, дає настанови, допомагає вирішувати складні питання.
Служителі йдуть і їдуть до нього
за порадами. Часто заходить
до дому Веремчуків і молодь,
щоб поспілкуватися з гостинним
подружжям та почути про дивні
Божі діла, тож хоч вони й не мають власних дітей — хата повна
духовних. А розповісти служителю є про що. «Не перерахувати
милостей Божих! — каже він. —
Це і покаяння, і звільнення від
демонів, і зцілення від страшних
хвороб». Він сам був випробуваний страшною хворобою — раком шлунку, але отримав чудове
зцілення. І таких чуд Божих багато-багато…
А сам Степан Васильович,
оглядаючись на пройдений
шлях, зізнається: «Ніколи не думав, що доживу до вісімдесяти».
А ще згадує: «Хотілося, щоб була
свобода, але не вірилось, що
вона буде, і коли Господь через Дух Святий звіщав про неї,
я не відкидав того слова, але й
прийняти було важко». Хотілося
служителеві, щоб були доми молитви, але не чекав, що їх буде
відкрито стільки, бо будівництво
кожного давалося великими зусиллями (прийняв 43 церкви,
а передав — 173). А щодо кількості віруючих, то починалося з
кількох десятків, а сьогодні — тисячі… Церкву тримає Господь!
Друзі та співпрацівники Степна Васильовича, які прийшли на
святкове зібрання, щоб розділити його радість та вдячність
Господові, висловили багато
побажань та слів подяки багатолітньому служителеві Божому.
Зокрема Михайло Близнюк, єпи-

скоп, голова Об’єднання церков
ХВЄ на Волині, вітаючи Степана
Васильовича, дякував йому за
наставництво: «Те, що перейняв від Степана Васильовича, не
міг дати мені ніякий викладач, ні
заклад. Хоч часом було важко їздити з ним, адже дітки маленькі
були, і не зручно було відмовити,
але тепер не жалію про це. Це
були хороші уроки в моєму житті, а Степан Васильович добрим
наставником».
Дякував
єпископу-ювіляру
й Володимир Грицак, пресвітер церкви м. Нововолинська:
«Добрим і вірним служителем
зробив його Господь, слава Господу, а Степану Васильовичу
подяка, що він Йому був слухняний. Він для нас духовний батько. «Бо хоч би ви мали десять
тисяч наставників у Христі, та
отців не багато; а я вас породив
у Христі Ісусі через Євангелію…»
86-літній Володимир Шибістий, диякон Церкви Христа-Спасителя (м. Луцьк), згадуючи про вік свій та Степана
Васильовича, сказав: «Я не
знаю, куди поділися ті роки. А
бажати ще літ двадцять — не
знаю, чи вони потрібні. Уже нас
до неба тягне. Кажуть: молодий
може померти, а ми мусимо».
Микола Лотоцький, пресвітер
церкви смт Мар’янівка, назвав
Степана Васильовича «Божим
мужем, який витерпів знущання
радянщини й залишився вірний
Богові». А Петро Янюк, пресвітер
церкви с. Рованці, звернув увагу
на здібність єпископа входити в
становище усіх: «Степан Васильович з молодими — молодий,
з середніми віком — поважний,
з людьми літнього віку — теж як
вони».

Інна МЕЛЬНИК

МУДРА ВІДПОВІДЬ ПОБОЖНОЇ ВДОВИ
Одна популярна радіостанція
вела програму, в якій озвучувала
різні прохання своїх слухачів. Ця
програма лунала через радіоприймач і в оселі бідної багатодітної
вдови, яка була побожною християнкою. Саме тоді у неї не вистачало
грошей на найнеобхідніші продукти,
щоб приготувати обід своїм дітям, і
вона зателефонувала на радіостанцію, залишивши там звернення до
Бога про допомогу.
Співробітники радіо з розумінням поставилися до прохання віруючої жінки й одразу озвучили його в
ефірі. Почув це прохання й один бізнесмен, який був затятим атеїстом.
Він записав адресу тієї жінки, бо
вирішив познущатися над незнай-

омкою. Покликавши в кабінет секретарку, він доручив їй негайно
піти до супермаркету й закупити
повний кошик продуктів. Дівчина
повернулася до нього з найкращим
м’ясом, сирами, овочами, фруктами та солодощами. Яке ж було
її здивування, коли начальник дав
нове розпорядження: доставити
продукти за адресою, і якщо жінка
запитає, хто надіслав їжу, сказати,
що цей кошик з продуктами посланий дияволом.
Секретарка поспішила виконувати дивне доручення, а директор-атеїст з нетерпінням чекав результату, вже наперед смакуючи свою
перемогу. Він задоволено потирав
руки й уявляв, як та жінка змушена

буде відмовитися від продуктів, почувши, від кого вони.
Водій персонального автомобіля
швидко знайшов вказану начальником адресу, а секретарка вручила
бідній жінці продукти. Вдова була
настільки розчулена таким подарунком, що з її очей полилися сльози.
Вона не переставала дякувати й благословляти дівчину. Але коли жінка
вже почала прощатися, секретарка,
пам’ятаючи основне завдання свого
начальника, запитала:
— Хіба ви не хочете дізнатися, хто
надіслав вам ці продукти?
На що вдова відповіла:
— Ні. Це абсолютно неважливо,
тому що коли Бог віддає наказ, навіть диявол мусить Його слухатися…
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БОГУ НАШ СЦЕНАРІЙ НЕ ПОТРІБНИЙ
Бо кого Він передбачив, тих і призначив,
щоб були подібні до образу Сина Його…
Римлян 8:29

Життя в маленької дівчинки Аліни КОНДРУК починалося як у всіх дітей,
які народилися в нормальних сім’ях. Батьки
(тато — інженер, мама
— медичний працівник)
прикладали максимум зусиль, щоб їхня єдина донечка була забезпечена
всіма матеріальними й
духовними благами. Дівчинка зростала всебічно
розвинутою, мала багато
друзів, захоплень, часто
отримувала перемоги в
олімпіадах і різних конкурсах. Згодом — університет. Наука їй давалася
легко. Друзі, одногрупники й навіть вона сама
звикли — вінок першості
належить Аліні. Усі ці обставини посприяли формуванню в характері Аліни
наполегливості, точності,
логічності, лідерства. Молоде життя було насичене, цікаве й, на перший
погляд, — перспективне.
Але саме в цьому круговороті, яскравості, бурхливості вона стала відчувати

тривогу, відчувати страх перед раптовою смертю: що
з нею буде після цього, де
вона опиниться. Стала шукати відповіді на ці питання.
Відвідувала
православний
храм, вирішила знайти християнську молодь, присвятити своє життя Богу, але це не
заспокоїло її. Про той період
Аліна Кондрук згадує так: «Я
втомилася… Мені набридло бачити скрізь неправду,
людей, які постійно живуть
тільки заради себе і своїх
власних цілей і забаганок.
Мені так хотілося відокремитися від цього світу й знайти
якесь затишне місце, де панує тільки добро й правда».
Вона знала: Бог є. Бабуся, до якої дівчина часто
приїжджала на канікули в
село Личани, ще в дитинстві водила її в дім молитви
до сусідньої Олики. У 2011
році Аліна приїхала на Пасху
до рідні. Пішла з бабусею на
святкове зібрання. Їй сподобалося. Але було те, що вона
ніяк не могла зрозуміти, —
голосні молитви й говоріння
на інших мовах (дівчина навчалася на романо-германській філології). Пояснення
про ці дії запитувати нікого
не стала, бо вважала, що кожен хвалитиме свою церкву.
Істинну відповідь вирішила
шукати сама. Не пройшло й
трьох днів, як вона її отримала в писанні: «Отож, мови
існують на знак не для віруючих, але для невіруючих, а
пророцтво для віруючих, а
не для невіруючих. А як зійдеться Церква вся разом, і
всі говоритимуть чужими мовами, і ввійдуть туди й сторонні чи невіруючі, чи ж не
скажуть вони, що біснуєтесь
ви?» (1Кор.14:22,23).

Повернувшись до Луцька, захотіла знайти протестантську церкву. Спочатку
відвідувала баптистську «Дім
Євангеліє». Але їй хотілося
знайти таку церкву, як у селі.
Однієї неділі вона сказала
про це мамі. Мама знала,
де знаходиться євангельська церква, але їй припадало чергування, тому сказала, щоб донька почекала до
наступної неділі. Але Аліні
хотілося
сьогодні.
Тому,
дізнавшись у якому районі
міста знаходиться дім молитви, зранку відправилася
на пошуки. Йшла на звуки
музики й пісень. Так вона
потрапила на водне хрещення. Побачивши людей у білих
одежах, її серце стислося
від жалю, що вона не серед
них. Після побаченого дійства Аліна твердо вирішила
покаятися й служити Богові.
От тільки покаятися вона запланувала на з’їзді в Збужжі.
Коли лунали заклики, то у
своїй уяві бачила картину
багатолюдного
зібрання.
Але Богові не потрібно писати сценарій дій: «Що, де
й коли», у Нього Своя воля.
Аліна прийшла на молитву,
що відбувається по вівторках у приміщенні місії «Голос надії». Слово проповіді
торкнулося її настільки сильно, що їй було не до того,
скільки там людей і що це за
служіння: «Мені стало дивно,
як Бог так довго мене чекав і терпів… І я боялася не
встигнути прийти до Нього
з покаянням. Я відчула безмежну любов Божу і Його
поклик».
Із вуст Аліни сьогодні можна почути такі слова: «Коли я пізнала Бога,
то змінилося усе моє жит-

тя. По-перше, змінилася я
сама. Бог повністю змінив
мій характер. По-друге, почала бачити все не так, як
раніше… Я, нарешті, помітила, яка зелена трава весною
та влітку, як чудово цвітуть
квіти та співають пташки,
яке голубе небо над моєю
головою… Я побачила красу,
яку Бог створив для людей,
усвідомила, скільки добра й
скільки милостей Бог явив у
моєму житті, і нарешті подякувала Богу за це. По-третє,
прийшло чітке усвідомлення,
що я особлива для Бога, і що
Ісус не просто прийшов, щоб
спасти усіх людей, а щоб
спасти особисто мене. Усе,
заради чого я раніше жила
й що було для мене цінним,
стало зовсім нецінним у моїх
очах… Я зрозуміла, наскільки це мізерно й безглуздо
вбачати ціль тільки в навчанні, кар’єрі, якихось досягненнях. Я зрозуміла, що все
це та будь-які матеріальні
речі є ніщо й не принесуть
щастя людині, серце якої не
віддане Христу. Мені хотілося всім сказати, щоб інші теж
спішили до Бога, щоб і вони
насправді оцінили жертву
Христову, поки ще є час».
І ще одне, після покаяння Аліна перестала боятися
смерті… Сьогодні вона на
всі сто відсотків впевнена,
що якщо помре, то буде з
Господом. У неї з’явилася
дуже велика спрага до Божого Слова… Стала постійно читати Євангелію і ніяк
не могла вдосталь начитатися — їй було все мало й
мало… Коли молилася, стала відчувати, що молитву чує
Бог і відповідає на запитання, прохання та потреби.
Усе, що дівчина раніше

любила, цікавилася і чим
жила — відійшло. Відійшов інтерес до телевізора, будь-яких фільмів та
серіалів, світської музики й
узагалі до всього світського. Їй інколи здавалося, що
вона ніколи цього не любила
— так Бог поміняв серце. Цю
переміну в ній помітили і рідні, і друзі, і знайомі…
У липні 2012 року Аліна
прийняла водне хрещення. А через рік на тому ж
березі в білому одязі вже
стояли її батьки. Згадуючи
ці моменти, її очі світяться
особливою тихою радістю.
Не можна сказати, що в неї
почалося безхмарне життя.
Ми серед людей живемо, і
потреби маємо такі ж, як і
всі. І Аліна мала переживання з роботою, декілька місяців тривали пошуки. Люди зі
сторони казали їй, що вона
не маленька й знає, як це
робиться через впливових
знайомих. Здавалося, доведеться дівчині або відступити від своїх християнських
принципів, або влаштуватися на таку, яка є. Але Аліна
твердо стояла на своєму й
чекала обіцяного Господом.
Прийшов час — і їй запропонували роботу таку, яку
бажало її серце, за спеціальністю, і вона тепер глибоко
переконана, що Бог не запізнюється і від своїх слів
не відмовляється. Хмари випробувань проходять над її
життям одна за одною, але
є надія і немає страху. А це
значить повноцінне життя,
бо надія запалює життя.
«Про одне тільки жаль, —
каже Аліна, — що не зробила
цей вибір раніше».

Інна МЕЛЬНИК

місіонерська пошта

БОГ ДІЄ НА СПАСІННЯ ЛЮДЕЙ

Тепер три церкви нашого
міста, у тому числі й наша, готуються до євангелізаційного
служіння, яке відбудеться влітку
на стадіоні. Проводяться молитви, підготовка душеопікунів,

збираються пожертви, ведеться
активна рекламна та адміністративна робота. Проте основне в
тому, що наші церкви зосередилися на особистому «точковому» євангелізмі, суть якого
така — одна людина з церкви
бере відповідальність за кілька своїх невіруючих родичів, за
яких щодня молиться, постить,
а через місяць провідує з проповіддю Євангелії та запрошує
до церкви. Бачимо результати:
перш за все, люди переорієнтовуються зі своїх побутових проблем на спасіння інших, по-друге, Бог діє на спасіння людей
— майже щотижня каються
люди на церковних служіннях.
Працюємо з дітьми в селі
Коршачина та смт Краснопілля. Діти приходять, вивчають
Біблію, відкриваються. Крім

того, у Коршачині ми паралельно із заняттями з дітьми проводимо зустрічі з їхніми батьками,
правда, приходять здебільшого мами. Ми з ними вивчаємо
курс із біблійного виховання дітей, навчаючи їх християнських
цінностей. Плануємо провести
свято для всього села, на якому
б саме місцеві діти співали пісні,
розповідали вірші. Віримо, що
це стане благословенням для
цього села та наверне людей до
Бога.
Дякуємо, що ви молитеся
за Краснопілля. Плануємо зробити зустріч із дітьми в школі та
гімназії, уже попередньо домовилися з адміністрацією. Також
просимо молитися за с. Річки, у
якому живе наша сестра. Вона
активний євангеліст і час від
часу привозить на зібрання но-

вих людей. Хочемо у тому селі
розпочати більш постійну працю.
Наша церква активно шукає
місце для будівництва будинку
молитви. Просимо молитися,
щоб ми придбали зручну ділян-

ку та мали мудрість правильно
владнати всі організаторські
питання, а також моліться за
фінансування цього проекту.

З повагою
сім’я Ярошенків:
Валентин та Оксана
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проповідь

А КОВАЛЯ НЕ БУЛО…

Значна частина наших
співвітчизників старшого покоління пам’ятає недалеке
історичне минуле, коли дві
найбільші імперії світу існували в умовах холодної війни
та були втягнуті в гонку озброєнь — політичне протистояння за перевагу у сфері
збройних сил. Під час такого
процесу кожна з сторін здійснює прискорене накопичення величезних запасів зброї й
військової техніки, аби показати свою обороноздатність,
міць та доблесть армії. Гонка
озброєнь виникає внаслідок
можливої реальної чи надуманої військової загрози. У такі
періоди увесь потенціал держави зорієнтований на військово-промисловий комплекс,
панує ідеологія, коли кожна зі
сторін не може дозволити собі
відставати від іншої в плані
обсягів та рівня військового
озброєння. Це все має сенс,
якщо конфлікт чи протистояння повинні вирішуватися шляхом демонстрації чи реалізації
сили армії.
Коли ж причину виникнення конфліктів та можливість
їхнього усунення шукати в
площині духовних процесів, то
принципи залишаються тими
ж самими, але засоби вирішення проблеми є іншими.
Боротьба з духовними силами зла теж носить ознаки
війни. Будучи обізнаним із
усіма її особливостями та розуміючи силу та хитрість ворога
людських душ, апостол Павло
у своєму Посланні до ефесян
закликав їх озброюватися,
вказуючи на характер супротивника: «Нарешті, мої брати,
зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його! Зодягніться в повну Божу зброю, щоб
могли ви стати проти хитрощів
диявольських. Бо ми не маємо
боротьби проти крови та тіла,

але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї
темряви, проти піднебесних
духів злоби. Через це візьміть
повну Божу зброю, щоб могли
ви дати опір дня злого, і, все
виконавши, витримати. Отже,
стійте, підперезавши стегна
свої правдою, і зодягнувшись
у броню праведности, і взувши ноги в готовість Євангелії
миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете
погасити всі огненні стріли
лукавого. Візьміть і шолома
спасіння, і меча духовного,
який є Слово Боже. Уcякою
молитвою й благанням кожного часу моліться у Дусі…» (Еф.
6: 10-18).
Читаючи вказані рядки
Слова Божого, в уяві вимальовується постать чоловіка, який
зодягається крок за кроком
у військове спорядження, і в
кінцевому результаті стає доблесним воїном, захищеним
обладунками та оснащеним
хорошою зброєю, готовим
вступити в бій.
Виходячи із контексту історичних подій та умов, у яких
існувала церква в Ефесі, на
перший погляд сучасники апостола Павла могли б порахувати неактуальним його заклики до всеозброєння. Адже ця
церква
характеризувалася
високими духовними досягненнями, ніщо не віщувало наближення особливих проблем
та потреб. Проте автор листа
вказує на якийсь «день злий»,
коли потрібно буде дати опір
дияволу, який хоче з’явитися
зненацька, несподівано, без
усяких попереджень про свої
наміри, як грім серед ясного
неба.
До завчасного всеозброєння спонукував християн апостол Павло. Він говорив про
оснащення як засобами захисту, так і засобами нападу на

супротивника. Адже позиція
церкви Ісуса Христа повинна бути не тільки такою, що
стримує ворога, але й сприяти перемозі над ним. Духовні
сили зла завжди роблять усе
можливе, аби християни були
роззброєні, непідготовлені до
боротьби з ними, абсолютно
небоєздатними. Про це яскраво промовляє один історичний
момент із життя Божого народу.
«А коваля не було по всім
Ізраїлевім Краї, бо филистимляни сказали: «Щоб не робили
євреї меча чи списа!» І сходив
увесь Ізраїль до филистимлян
гострити кожен свого плуга, і
заступа свого, і сокиру свою,
і серпа свого, коли тупилися вістря плугів, і заступів, і
вил, і сокир, і мусіли сходити,
щоб направити вістря рожна. І
сталося за днів війни, — і не
знайшлося ані меча, ані списа
в руці всього народу, що був
з Саулом та з Йонатаном, та
був знайдений тільки для Саула та для сина його Йонатана»
(1Сам.13:19-22).
Филистимляни принесли
культуру заліза в ханаан. Вони
знали секрет його плавлення й
завдяки цьому тримали Ізраїль
в залежності від себе.
Через потреби в хороших
засобах виробництва ізраїльтяни перебували в постійній
залежності від филистимлян.
Щоб ізраїльтяни були небоєздатними, филистимляни,
які перебували в постійному
протистоянні до Божого народу, потурбувалися, щоб тримати його під постійним контролем, — була дана вказівка,
щоб в Ізраїлевому краї взагалі
не було коваля, аби неможливим стало виготовлення меча
чи списа.
Коваля серед ізраїльтян
дійсно не було, бо стук молота
по ковадлу неможливо прихо-

вати, адже він несеться по всіх
околицях.
Сьогодні все частіше можна почути слово «кузня» в переносному значенні — кузня
знань, умінь, мистецьких досягнень, творчості, спеціалістів
в тій чи іншій галузі тощо. У такому розумінні «підковувати»
означає навчати кого-небудь,
давати певні знання, відомості,
а також спеціальну підготовку.
Йдеться про особливий вплив
на особистість, який спричиняє зміни та сприяє певним
досягненням.
Аби Божий народ був готовий вступити в боротьбу з дияволом, він повинен мати своїх
ковалів — людей правди, які
не схиляються ні перед ким,
відмовляються йти на компроміс з «филистимлянами»,
спрощувати своє життя ціною
залежності від світу. Звичайно,
що про такого коваля сьогодні, як і завжди, почують усі оточуючі, про нього пронесеться
якась слава. Одні захочуть
зганьбити, інші — аби він став
відомим із хороших міркувань
про нього.
Не добре, коли «филистимляни» гостритимуть наш слух,
зір, язик, душевні почуття...
Адже тим самим вони поставлять наше світосприйняття та реакцію на оточення на
свій лад, триматимуть нас під
своїм контролем та в залежності від них.
При Давидові влада филистимлян була зломлена. За-

хопивши Едом, він заволодів
мистецтвом отримання заліза
й природними ресурсами синайського півострова. Завдяки
цьому Давид зумів сформувати державу, військо якої було в
повному всеозброєнні. Відтак,
Ізраїль отримав і залізо, і своїх
ковалів, і, як наслідок цього,
зброю.
Ісус Христос навчав своїх
сучасників та послідовників,
що в духовній, як і в будь-якій
іншій війні, зазвичай усе вирішує озброєння, у якому є потенціал сили: «А коли пальцем
Божим вигоню Я демонів, то
справді прийшло до вас Боже
Царство. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. Коли ж дужчий від нього його нападе й
переможе, то всю зброю йому
забере, на яку покладався був
той, і роздасть свою здобич»
(Лк. 11:20-22).
Якщо сьогодні ми хочемо все
частіше бачити людей, звільнених від впливу, залежностей
та пут диявола, який названий
сильним та тим, хто «збройно
свій двір стереже», то потрібно
в першу чергу з повним усвідомленням та відповідальністю
віднестись до заклику, який
одного разу прозвучав християнам в Ефесі, — «зодягніться в
повну Божу зброю». Адже ворог
завжди залишається таким же, і
передбачені Богом засоби боротьби з ним теж незмінні.

Ігор КРОЩУК

новини

ТИСЯЧІ ХРИСТИЯН СТАЛИ УЧАСНИКАМИ ХОДИ, ПРИСВЯЧЕНОЇ
ЗАХИСТУ ТРАДИЦІЙНИХ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

У суботу 4 червня, у центрі
Києва вперше відбулася міжконфесійна Хода на захист прав
дітей і сім’ї, яку ініціювала Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій.
Віруючі люди разом із родинами

прийшли на центральні вулиці столиці, аби привернути увагу до проблем
захисту прав дітей, у тому числі проблеми абортів. «Ми виступаємо на
захист класичної сім’ї як союзу чоловіка і жінки, адже це відповідає Божому задуму та природі людини», —

заявили організатори.
Ще о десятій ранку на Софіївській площі почали збиратися люди:
служителі різних конфесій, батьки
з дітьми. Багато хто у вишиванках.
Люди тримали транспаранти із гаслами проти абортів та за утвердження сімейних цінностей, усім бажаючим роздали кульки з логотипами
свята. Об одинадцятій колона вірян
урочисто рушила від Софіївської по
вулицях Володимирській, Богдана
Хмельницького та Хрещатику до Європейської площі. Перехожі із задоволенням приєднувались до Ходи.
Перед Українським домом розпочалося міжконфесійне молитовне
зібрання, під час якого прозвучали
урочисті звернення глав окремих
церков, які входять до складу ВРЦіРО.
«Це дуже важливий момент в
історії України. Хотілось би, щоб кожен із нас відчув велику відповідаль-

ність за долю нашої країни. Ми можемо будувати, а можемо руйнувати.
Якщо ми будемо з Богом, і нами буде
керувати Його Слово, то Україну ніхто
не переможе», — наголосив у своєму виступі старший єпископ ЦХВЄУ
Михайло Паночко. Він закликав усіх
присутніх молитися і благословляти
сім’ї.
У цей день також відбулися виступи дитячих і хорових колективів,
виставка дитячої творчості та інші заходи, присвячені Дню захисту дітей.
Ми маємо час, коли громадськість може задіяти різні важелі (у т.ч.
мирні масові заходи), щоб вплинути
на законотворчий процес в Україні.
У питаннях, що стосуються сім’ї і
виховання дітей, своє вагоме слово
мають сказати віруючі люди, члени
церков.
Як планується, така Хода стане
щорічною.

www.chve.org.ua
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Дитяча сторінка
Вітаю вас, мої маленькі
друзі!
Напевно, у вашому житті часто траплялось так, що
ваші бажання не сходилися з
бажаннями інших. Наприклад,
ви хотіли гратися в одну гру, а
ваші друзі — в іншу. Чи важко
було вам відмовитися від своєї
волі й сказати: «Гаразд, нехай
буде по-вашому»?
Наші бажання часто не
сходяться з бажаннями інших
людей, а також із Божими бажаннями, Божою волею. Але
ми щодня, молячись Богові,
кажемо: «Нехай буде воля
твоя…», чим підкреслюємо

наше бажання виконувати не
свою, а Його волю.
Апостол Павло, звертаючись до римлян, радить їм
і нам: «…і не стосуйтесь до
віку цього, але перемініться відновою вашого розуму,
щоб пізнати вам, що то є воля
Божа,— добро, приємність та
досконалість» (Рим. 12:2).
У чому ж полягає добра й
досконала воля Божа? Далі в
Першому посланні до солунян
апостол розкриває це: «…щоб
ніхто не віддавав злом за зло,
дбайте про добро один для одного і для всіх! Завжди радійте! Безперестанку моліться!

Подяку складайте за все, бо
така Божа воля про вас у Христі Ісусі!»
Ісус звертається до нас:
«Коли хто хоче йти вслід за
Мною, хай зречеться самого
себе, і хай візьме щоденно
свого хреста, та й за Мною
йде!» Узяти свій хрест —
це поставити Божу волю
вище своєї, Божі бажання
— вище своїх бажань. Це,
звичайно, нелегко. Потрібно докладати багато зусиль,
терпіння, щоб перемагати
себе. Але тільки так ми зможемо «прийняти обітницю»
Божу й досягти вічності.

Бог почув молитву Йони і звелів
рибі викинути його на берег.
І знову Господь звелів йому
йти до Ніневії. Тепер Йона не
противився Божій волі, а пішов
виконувати наказ.
Коли ніневітяни почули, що Бог
хоче зруйнувати їхнє місто, вони
оголосили піст і щиро каялись перед Богом. І Господь помилував

місто. Та Йона дуже засмутився
цим і сказав Господу: «Забери
моє життя, краще мені померти!»
Він вийшов за місто й сів на горі,
щоб подивитись, що буде з ним.
Господь виростив над Йоною високу рослину, яка вкрила його своєю
тінню. Йона дуже зрадів цьому. Та
наступного дня Господь зробив так,
що черв’як підточив рослину, і вона

засохла. Сонце почало пекти в голову Йони — і він знову почав волати
до Господа: «Краще мені померти,
ніж жити!» Тоді Господь сказав до
Йони: «Ти пошкодував рослину, над
якою не трудився і не вирощував. Чи
ж Мені не пожаліти міста, у якому
понад сто двадцять тисяч жителів?»
Ось так непокірний Йона весь
час сперечався з Богом. А як ви?

НЕПОКІРНІСТЬ БОЖІЙ ВОЛІ

Одного разу Господь промовив
до пророка Йони: «Іди в Ніневію і
скажи мешканцям міста, що Я винищу їх за нечестя». Проте Йона не
хотів виконувати повеління Господа. Він сів на корабель, який плив у
протилежний від Ніневії бік.
Господь послав сильний шторм,
і корабель кидало наче тріску. Йона
зрозумів, що через нього моряків

спіткало таке лихо. Він сказав: «Киньте мене в море — і буря вщухне».
Моряки хотіли дістатись до берега,
але шторм не стихав, і вони змушені
були викинути Йону за борт.
Та Йона не загинув, а Господь звелів великій рибі проковтнути його. Три дні Йона був у
череві риби, він сильно молився і
каявся за свою непокірність. Тоді

Кросворд

Заповнивши кросворд, ти зможеш у виділених
клітинках прочитати, яка Божа воля для нас.

1. Прапрадід царя Давида.
2. Місто, де Ісус вчинив перше чудо.
3. Жінка-блудниця, яка ввійшла до родоводу Ісуса.
4. Який вогонь принесли сини Аарона перед Боже лице і через
це померли?
5. Жінка, що була суддею в Ізраїлі.
6. Книга Біблії, що містить пісні хвали Господу.
7. Коротке оповідання, що містить повчальний зміст.
8. Область в Ізраїлі, де поклонялись поганським богам.
9. Перський цар, який допоміг юдеям відновити храм в Єрусалимі.
10. Перський цар, який повернув усі цінності єрусалимському
храму.
11. Вождь ізраїльського народу.
12. Що радив Ісус взяти тим, хто хоче слідувати за Ним?
13. Місто, де знаходився престол сатани.

БЛАГОРОДНА «ПОМСТА»

Батьки Лізи жили дуже бідно.
Вони не могли купити своїй дитині
ні іграшок, ні ляльок. Але дівчинка
була всім задоволена й за все дякувала. Вона була життєрадісною
й сумлінною, завжди допомагала
мамі, доглядала молодшого братика. А ввечері йшла зустрічати татка, коли той повертався з роботи. Хоч Ліза не мала іграшок, але
в неї були курочка та півник, яких
сусідка подарувала дівчинці за те,
що вона допомагала їй. Дівчинка
дуже любила їх і старанно доглядала.
Одного разу Ліза разом з братиком годувала своїх птахів, коли
раптом через паркан полетів камінець і поцілив у півника. Півник
упав на землю неживим. Із-за
паркану почувся регіт. Ліза зрозуміла, що це сусідський хлопець,
який славився своєю жорстокістю
і мав прізвисько «Дикий Митя».
Дівчинка підняла півника й робила
все, щоб оживити його, але марно. Вона гірко заплакала. Спочатку

в неї виникла думка помститися
Миті, але коли вона читала Біблію,
то звернула увагу на слова: «Не
платіть нікому злом за зло, дбайте про добро для усіх людей!.. Не
мстіть самі, але дайте місце гніву
Божому!.. Не будь переможений
злом, а перемагай зло добром!»
Лізі було дуже жаль півника, їй
важко було простити злому хлопцеві, але вона гаряче молилася,
щоб Бог допоміг їй у цьому.
Сусіди, почувши про горе дівчинки, подарували їй іншого півника. Радості дівчинки не було меж…
Прийшла весна. Ліза зібрала яєчка й мріяла про маленьких
курчаток. Але одного разу до них
зайшов сусід і вона почула, як він
розказував мамі, що Митя дуже
хворий, і мало надії на одужання.
Мама запитала, чи могли б вони
чимось допомогти. Сусід сказав,
що чув, що Миті треба пити молоко зі свіжими яйцями. Коли Ліза
почула про хворобу Миті, вона не
зраділа, а навпаки — їй стало жаль

Миті. Вона пішла в хлівчик і повернулась звідти з кошиком. Вона
віддала кошик із яйцями сусідові
й сказала: «Прошу вас, передайте це Миті й скажіть, що я бажаю
йому швидше одужати!»
Нелегко було Лізі віддати яєчка, адже вона так мріяла про курчаток, але Миті зараз вони були
більш потрібні.
Коли Митя почув, що Ліза передала йому яйця й бажає швидко
одужувати, він заховав голову під
подушку й гірко заплакав. Тепер у
нього було одне бажання: просити пробачення в Лізи й довести їй,
що він вже зовсім інший.
Одужавши, Митя пішов до
Лізи. Він не міг вимовити жодного
слова й став плакати. Ліза також
заплакала.
З того часу Митя дуже змінився, став добре вчитися. А коли
його хтось хвалив, він казав: «Я був
би й досі злим і жорстоким, якби
Бог не послав мені Лізу, яка благородно «помстилася» мені».

НАВЧИ
МЕНЕ
Навчи мене, Спасителю,
Правдиво й чесно жити,
Із ближніми ділитися,
І ворогів любити.
Навчи мене молитися,
Навчи добро творити,
Про тебе, любий Вчителю,
Всім людям говорити.
Навчи мене завжди іти
Слідами лиш Твоїми,
Щоби не згасла у житті
Зоря Твого спасіння.

Ірина Савекіна
Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД
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ГОСПОДНІ ДНІ
2 Тим. 3:1-5
Тануть спроквола, як свічі з воску,
Блякнуть, як мальви на полотні,
Мінор лебединої пісні тоскно
Плачуть з болем останні дні.
Звір непокори у людях виссав
Джерела безсмертя і торжества.
Як меч, над землею, дамоклів, висне
Сумління згорілого тятива.
Де небо, сонце, на волю вихід?
Опертя дужого моноліт?
Де порятунку надія світить?
Допоки мучитись буде світ?
Розпрямся, світе, прокиньтесь, люди,
Незрячий, очі здійми до зір!
Оглухлих дзвони небесні будять –
Гряде Спаситель, світе, повір.
Тобі простерті пробиті руки,
Тобою зранені на хресті,
Твої понесли пекельні муки,
Щоб ти воскреснув в Його житті –
Христа Ісуса.
Він вірно любить,
В твою калюжу гріха зійшов,
Щоб пригорнути і приголубить…
Прийми навіки Його любов!
Він кличе: «Сину, не будь упертий,
О дочко, в радість Мою прийди,
Скинь, любий друже, кайдани смерті
І в Царстві Правди повік живи».
До тебе голос Ісуса мовить:
«Не бійся, завжди з тобою Я,
Для тебе сила безмежжя сходить,
Що Кров дарує тобі Моя».
Нового неба прослався обрій,
Землі нової горять вогні…
Над містом миру дітей Господніх
Знялись у славі Господній дні.

Євген Поліщук

КРОСВОРД
По вертикалі:
1.Дорогоцінний камінь у третьому ряду нагрудника первосвященика.
2.Він продав первородство. 3.Дочка Гарана, сестра Мілки. 4.Син царя Саула. 7.Місто, у якому оселився Авраам, коли вийшов з Уру Халдейського.
12.Божа гора. 13.Він разом із апостолом Павлом відвідував Єрусалим.
16.Плід Духа. 17.Сьомий від Адама з роду Каїна. 19.Цар Шинеару в часи
Авраама. 22.Мати пророка Самуїла. 23.Місто, біля якого Ісус воскресив
юнака.

По горизонталі:
5.Населенний пункт біля Єрусалима. 6.Він був назореєм від народження. 8.В`язень, якого звільнив Пілат замість Ісуса. 9.Співпрацівник
апостола Павла в Римі. 10.Сестра Лазаря. 11.Одна із стоянок ізраїльтян. 13.Диякон єрусалимської церкви. 14.Країна, якою управляв Квириній. 15.Авраамів брат. 16.Вона переховувала вивідувачів у Єрихоні.
18.Молодший син Ізмаїла. 20.Найбільш південне місто Юдеї (Іс.Нав.15).
21.Начальник рувимівців, якого вигнав ассирійський цар. 22.Одне з филистимських міст. 24.Один з дияконів церкви в Єрусалимі. 25.Провінція,
тетрархом якої був Пилип, брат Ірода.

Відповіді на кросворд розміщений у №5, 2016р.
По вертикалі: 1.Кедр. 2.Димас. 3.Жорна. 7.Гіхон. 8.Левит. 10.Ламех. 11.Єлисавета. 12.Євангелія. 13.Капернаум. 14.Олександр. 21.Лепта.
22.Просо. 23.Гробі. 27.Петро. 28.Завуд. 31.Йона.
По горизонталі: 4.Синедріон. 5.Праща. 6.Аднах. 9.Єміма. 15.Олива.
16.Смола. 17.Агав. 18.Фіга. 19.Кріт. 20.Осія. 24.Ступа. 25.Іра. 26.Лоїда.
29.Ноема. 30.Мааха. 32.Проконсул.
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