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ШІСТЬ ПРИНЦИПІВ
МОЛИТВИ ЦАРЯ
ДАВИДА

ЛЮДИ В БІЛИХ
ХАЛАТАХ ТУРБУЮТЬСЯ
НЕ ТІЛЬКИ ПРО ТІЛО

НЕ ЗАБУВАЙТЕ Ж І
ПРО СПІЛЬНІСТЬ…

Уже стає традицією проводити наприкінці серпня день відпочинку для сестер із «Церкви
Святої Трійці» на території
табору «Прикордонник».

Мета — зменшити людські страждання та підняти
духовний рівень населення України...

ГОЛОС

Давид молився відважно,
тому що знав, яким особливим він був для Бога.
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виходить з лютого 1991 року
інтерв’ю

МИХАЙЛО
ПАНОЧКО:
«НАМ ПОТРІБНА ВНУТРІШНЯ ЄДНІСТЬ»
Другий світовий конгрес християн віри євангельської, що відбудеться у Львові 6-9 жовтня 2016 року,
обіцяє стати знаковою подією в історії світового п’ятидесятницького братства. Хоча б тому, що проведення
його припало на переломний для України та усієї Європи період.
Які виклики переживає сьогодні Церква? Як з ними
справитися? Де межа між правильним і недопустимим у сучасній християнській культурі? Про ці та інші
теми — наша розмова зі старшим єпископом ЦХВЄУ
Михайлом Паночком.
— Михайле Степановичу,
гасло світового конгресу
— «П’ятидесятниця — відповідь на виклики сучасності». Тож про які саме
виклики йдеться?
— Сьогодні всюди відбувається агресивна секуляризація суспільства (впровадження світських цінностей
— ред.), пропаганда безбожності, спостерігається духовне
ослаблення в багатьох країнах.
Тому Церква має не здавати
своїх позицій, а навпаки — позитивно впливати на суспільство. Єдиним ефективним
інструментом для цього в усі
віки після приходу Христа була
проповідь Євангелії. Віруючій
людині треба занурюватися
в Слово Боже й посвячувати
час для молитви. Бо сьогодні

Церква має зберегти своє значення солі, стовпа утвердження Божої Правди на землі.
— І що для цього потрібно?
— Нам потрібна внутрішня
єдність та консолідована позиція всіх національних церков
християн віри євангельської
перед зовнішніми викликами
—це вимога номер один. Друга — праця з молоддю.
— Ці теми будуть пріоритетними в роботі конгресу?
— Так. Наша мета — виробити єдину позицію й стратегію розвитку. Будемо шукати відповіді на питання — як
ефективніше залучати молодь
та ресурси місцевої церкви для зростання Христової
Церкви. Словом, маємо виробити спільну дорожню карту.

—
Згадуючи
конгрес
2013 року, які плоди таких
великих міжнародних форумів ви бачите?
— Перше — це зближення різних національних об’єднань християн віри євангельської. Спільне переживання
Божих благословень завжди
приносить плід. Принаймні, я
чув тільки добрі відгуки, священнослужителі
спонукали
робити такі заходи періодично. Це сприяє взаєморозумінню. Крім того, це — посилена
спільна молитва.

voice.org.ua
поезія

ПЛІД

По їхніх плодах ви пізнаєте їх.
Матвія 7:16
Яблука вродили дуже рясно,
Прямо гронами, одне в одне.
Цих плодів, принадних і прекрасних,
Ми п’ять літ чекали день за днем.
Ось і осінь стукає до хати,
Нам люб’язно посилає знак:
Вже прийшла пора покуштувати
Яблучка, які вони на смак.
Білобокі, здалека ще видно,
Так і тягнуться до них вуста.
Тільки що це? О матусю рідна!
Щелепи судомить кислота.
Хоч, на перший погляд, гарне диво
Проситься до рота залюбки,
В їжу вжити просто не можливо.
Ну, хіба на оцет на якийсь.
Всі ми плодоносні, мов дерева,
Зріють наші «яблука» щодня,
Ними пригощаються миттєво
Друзі, співробітники, рідня.
Присмак же який від них у душах?
Кислий чи солодкий, чи гіркий?
Чи Спаситель не зітхає скрушно,
Взявши урожай наш до руки?
Чи в серцях з небесного насіння
Кожен з нас духовний плід зростив?
Будемо любов, довготерпіння,
Добрість, радість, мир усім нести.

Любов Омельчук

Продовження на стор.2

новини

СУД СКАСУВАВ ВИМОГУ ЩОДО ДОЗВОЛІВ НА РЕЛІГІЙНІ ЗІБРАННЯ
Конституційний Суд України
оприлюднив рішення про неконституційність вимог про отримання дозволів у місцевої влади
на проведення публічних релігійних та інших мирних заходів.
Рішення від 08.09.2016 року оголосив 13 вересня Голова Конституційного Суду України Юрій
Баулін у присутності представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, Інституту релігійної свободи, інших
представників громадськості та

журналістів, повідомляє Інститут
релігійної свободи.
«У демократичній правовій
державі не може бути встановлений різний порядок проведення мирних зібрань залежно від їх
організаторів та учасників, мети і
місця, форми тощо. А саме: в одних випадках вимагається отримати дозвіл, а в інших — завчасно
сповістити про намір провести
таке зібрання», — наголошується
у Рішенні Конституційного Суду.
Суд вважає, що Конститу-

ція України «зобов’язує державу
створити єдиний правовий механізм, що регулює проведення
громадянами, громадськими або
релігійними організаціями, іншими суб’єктами права публічних
мирних зібрань релігійного та нерелігійного характеру».
Зазначені законодавчі норми визнані неконституційними
та втрачають чинність із дня ухвалення Конституційним Судом
цього Рішення.
У Рішенні Конституційного

Суду наголошується, що відповідно до статті 39 Конституції України єдиною вимогою для проведення публічних мирних зібрань,
як релігійних, так і нерелігійних, є
їхній мирний характер та завчасне сповіщення органів виконавчої
влади чи органів місцевого самоврядування.
Рішення Конституційного Суду
України обов’язкове до виконання на території України, остаточне
і не може бути оскарженим.
ІРС

ГОЛОС
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сестринське служіння

НЕ ЗАБУВАЙТЕ Ж І ПРО СПІЛЬНІСТЬ…
Уже стає традицією проводити наприкінці серпня день відпочинку для сестер із «Церкви Святої
Трійці» (м. Нововолинськ Волинської обл.) на території табору «Прикордонник». Ось і цьогоріч близько 70 жінок, переважно з непростими долями, мали змогу побути разом на мальовничому березі
Західного Бугу.

Ведучий спілкування Леонід Демчук звернувся до
сестер словами царя Давида: «Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був,
ні нащадків його щоб хліба
просили» (Пс.36:25), нагадуючи, що Господнє милосердя оновлюється над
нами кожного ранку. Він
закликав присутніх не занепадати духом, а досягати
успіхів у правді, побожності,
вірі, любові, терпінні та лагідності, боротися добрим

подвигом віри та триматися
вічного життя.
Володимир
Тачинський
наголосив на довірі Богу: хто
надіється на Господа, той ніколи не буде посоромленим.
Прочитавши з Євангелії від Івана: «Коли ж у Мені перебувати
ви будете, а слова Мої позостануться у вас, то просіть, чого
хочете, — і станеться вам!»
(Ів.15:7), закликав сестер до
молитви.
Після загального співу до
слова були запрошені гості
зустрічі — єпископи Михайло

Близнюк та Степан Веремчук.
Михайло Близнюк нагадав
сестрам притчу про несправедливого суддю та вдовицю. Бог
завжди візьме в оборону Своїх
обраних, хоч і бариться щодо
них. Наше завдання — «молитися завжди і не занепадати
духом». У Бога все сплановане для нас на добро, і Він має
особливі відносини з тими, хто
надіється на Нього. «Господь
добрий для тих, хто надію на
Нього кладе, для душі, що шукає Його!» (Плач 3:25).
Михайло Близнюк визначив
чотири етапи в житті вдови, які
описуються в притчі: відчай, бажання вийти з нього, віра в краще майбутнє та відповідь від
Господа через рішення судді.
Здавалося б, безвихідне становище жінки стимулювало її не
зневіритися й не впасти на дусі,
а впевнено чекати відповіді та
заступництва. Господь ніколи
не допустить, щоб ми страждали й терпіли понад силу, а

завжди подасть нам своєчасну
допомогу.
Степан Веремчук особливу увагу звернув на вдів. Він
розповів про силу молитви
істинної благочестивої вдови,
яка свою надію покладає на Господа. «Отож, мої любі, мавши
ці обітниці, очистьмо себе від
усякої нечести тіла та духа, і
творімо святиню у Божім страху» (2Кор. 7:1). Цими словами зі
Святого Письма Степан Веремчук закликав присутніх до постійного очищення та освячення. Ми, як люди Божі, повинні
стояти на міцному фундаменті,
яким для нас є Ісус Христос,
перевіряючи, з чого ми будуємо, проводячи чисте життя перед Богом у нелицемірній вірі,
надії, любові та невпинній молитві.
Після обіду молодь церкви
приготувала для сестер сценку-розповідь «Ріхтер» про те,
що Бог турбується про сиріт,
що «чиста і непорочна по-

божність перед Богом і Отцем
є в тому, щоб піклуватися про
сиріт і вдів у їхніх скорботах і
берегти себе не оскверненим
від світу» (Як.1:27).
Ліна Демчук поділилася з
сестрами роздумами про важливість терпіння, ілюструючи
свою розповідь прикладами зі
Старого та Нового Заповітів.
Ключовим віршем стали слова
Ісуса: «Терпінням вашим спасайте душі ваші» (Лк.21:19).
Сестри Софія Грицак та Катерина Мацик розповіли про
милості, які Господь учинив у
їхньому житті, вкотре нагадуючи про велику силу молитви,
необхідність терпіння та про те,
що Бог ніколи не залишає праведника.
Сподіваємося, що ця зустріч
стала корисною для кожної сестри, давши змогу відпочити і
тілом, і душею, і духом, надихнувши Божим Словом та красою Божого творіння.

Леонід ДЕМЧУК

МИХАЙЛО ПАНОЧКО:
«НАМ ПОТРІБНА ВНУТРІШНЯ ЄДНІСТЬ»
інтерв’ю

Початок на стор.1

— А що очікуєте від наступного конгресу?
— Особисто я очікую поглиблення розпочатої праці. Сьогодні є велика потреба
в посвяті віруючих людей. У
більшості християнських країн
— свобода, матеріальний достаток (порівняйте зі станом
Церкви у радянські часи), тож
є багато спокус, особливо для
молоді. Дуже хочу, щоб Святий Дух особливо потужно діяв
у ці останні дні, бо нам потрібна адекватна сила: чим більше
викликів надходить зі світу (він
стає все агресивнішим), тим
більше Церква має використовувати свій духовний потенціал.
Власне, акцент незмінний — на
Слові, сповненні Святим Духом
і на посвяті. Це дуже важливо!
Бо старше покоління відходить,
нам потрібна молода генерація,
приготована на працю.
— Ви сказали, що один

із викликів церкві — зв’язок
поколінь. Що потрібно робити сьогодні, щоб запобігти
розриву?
— Там, де церква здорова й служитель має правильні
стосунки з Богом, зв’язок поколінь є, передача служіння відбувається плавно, без жодних
збоїв. А там, де не звертають
уваги на молодь, де старше
покоління відстає, а молодь іде
«своїм курсом», виникають небезпечні тенденції. Тобто багато
залежить від пастора місцевої
церкви, як він налаштований.
Ми не відділяємо молодь від
церкви, бо вона її складник. Це
природно: в отарі є вівці різні
— старші, молодші й маленькі.
Навіть природа нам показує,
що громада має розвиватися
разом — менші вчаться в старших, старші вчаться в ще старших… У загальному це утворює
таку спільноту, у якій гармонійно
розвивається кожне покоління.
У церкві має бути атмосфера,
де усім комфортно. І усі мають
бути налаштовані на працю, відповідальність, активність і жертовність. Кожен у свою міру, хто
на скільки дозрів.
Важливо
наголошувати,
щоб молодь в церкві почувала
себе як удома, відчувала, що
вона потрібна й рушійна… Тому
важливо мати мудрість служителям, аби цей потенціал не
розхлюпати, не розгубити, не
проігнорувати, а використати.
— Добре, але ж у молодіжній
християнській
культурі є те, що старшому

поколінню важко вмістити,
наприклад, рок-прославлення в його, так би мовити,
«важкій» формі. Тож що ви
радите пасторам щодо сучасної музики?
— У Слові Божому немає
особливого наголосу на музику. У Новому Заповіті ми не
знаходимо, що музиці надається пріоритет у служінні Богові,
можливо, для того, щоб її не
ставили на постамент, не творили з неї культу. Музика може
використовуватися як інструмент, додатковий засіб, що
налаштовує на богослужіння. Я
раджу не зловживати музикою.
Вона має бути в такт Духа, будувати одночасно всіх у церкві.
Музика, яка одних радує, а інших бентежить — неправильна… Музика в церкві має мати
зміст духовний, а не душевний.
Бо є рівень духовний, а є й душевний…
— Поясніть, у чому різниця?
— Є рівень душевний, коли
емоції переповнюють і хочеться
танцювати, інколи навіть гопака.
А є музика, яка змушує серйозно задуматися над життям.
Інколи викликає сльози, формує нас, як духовних осіб. Ще
раз кажу, прославлення у церкві
має будувати, а не дратувати.
І тому пастор, який має мир у
серці й правильні стосунки з
Богом, відчуває межу, за якою
музика вже не будує…
Так, як їжа, з’їв норму —
корисно, з’їв більше норми —
шкідливо. Одягнувся пристойно — добре, а одягся зухвало

— вже грішить. Якщо людина
застосовує косметику (ми всі
застосовуємо якісь креми,
лосьйони) в нормі — ніяких
проблем, а от коли накласти на
себе стільки, що виглядаєш як
сова, — це вже викликає негативні емоції, це не добре... Тобто має бути все збалансовано
в одежі, у косметиці, у музиці.
Біблія каже — «як личить святим». Не сказано, як саме… Але
просто «як личить святим».
— Тобто це доволі суб’єктивно?
— Віруючі люди повинні мати
смак, духовне відчуття, духовну
інтуїцію. І особливо служитель,
щоб розрізняти: «Оце будує, а
оце не будує». На моє переконання, коли чується суцільний
гул, якась мелодія і гудіння, така
музика не духовна, хто би що
не казав. Псалми мають торкатися серця, церковна музика
має бути ніжна, як і все в церкві,
вона має нести елементи благоговіння. Біблія каже: «Служіть
Господеві зі страхом, і радійте
з тремтінням!» (Пс.2:11), а не
з неконтрольованою ейфорією
і не в розслабленні, як на світських концертах, коли люди починають впадати в екстаз через
надмір емоцій. Церковна музика має служити духовному зміцненню й зросту, бути допоміжним, а не основним елементом
служіння. Основне — це Слово. Ось така моя позиція, і мій
досвід показує: якщо цього не
збагнути, почнуться перекоси.
Загалом, Церква зі своїми
атрибутами й традиціями має

завжди відповідати на поклик
серця людини-грішника, що
кається. Вона не має статусу
вчорашньої чи завтрашньої,
вона завжди сучасна. Церква
має йти в ногу з сьогоденням,
але тримати свою лінію від першого століття і аж до приходу
Христа. Бо має завдання від
самого Господа: «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте!»
Мета Церкви — виконувати
свою місію як світло, як стовп
і утвердження Істини. Саме цієї
мети ми й прагнемо досягнути,
готуючись до проведення Другого світового конгресу ХВЄ.
— Повідомте, із яких
країн прибудуть делегати,
окрім Східної Європи?
— Ми очікуємо делегації із
США та Канади. Приїдуть брати з Іспанії, Німеччини, Польщі,
Прибалтики та країн Азії. Запрошення надіслано до наших
церков у Південній Америці, зокрема в Бразилії, Аргентини, а
також в Австралії.
На першому конгресі, що
проходив там же, у Львові,
у 2013 році, були делегації з
12 країн. Цього року очікуємо
більше делегацій. Узагалі готуємося до участі близько двох
тисяч
священнослужителів.
Користуючись нагодою, хочу
нагадати про щонедільні молитви та піст за благословення Конгресу — 5 серпня, а також 2, 9, 16, 23 та 30 вересня.
Молімося й приїжджаймо! До
зустрічі на Конгресі.
chve.org.ua
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місіонерство

ЩО ЗАВАЖАЄ БУТИ МІСІОНЕРОМ?

Місіонерство — це дуже
важливе служіння. Якби не
люди, які йдуть і проповідують Євангелію, то сьогодні
християн було б значно менше. Божий заклик зрозумілий, церкви повинні брати
участі у проповіді Євангелії
народам. Ісус дав повеління Своїм учням, воно записане в Євангелії від Матвія,
28:19. Євангелія не повинна
була залишитися у внутрішньому дворі храму, її треба
було принести всім народам.
У своїй колонці на Christian
Today Патрик Мабілог, християнський
письменник,
блогер і тренер у сфері лідерства, розповів про основні помилки у покликанні на
місію, які можуть завадити
виконанню Божої роботи, зо-

крема про три заблудження,
які не дають людям іти та
проповідувати Євангелію.
1. Люди помилково вважають, що місіонерство повинне звершуватися тільки
на професійному рівні.

Патрик Мабілог зауважив,
що, незважаючи на існування

безлічі професійних місіонерів
і місій в усьому світі, нині дедалі більше християн подорожують та успішно проповідують Євангелію. Він навів,
як приклад, історію одного
інженера, який з дружиною
приїхав на роботу в Саудівську Аравію. І там, будучи інженером, він відкрив домашню

церкву, яка значно виросла за
короткий час. Він не був професійний місіонер. Він інженер. Але при цьому проповідує Євангелію.

галі повертається на роботу в
якісь кампанії.

2. Люди гадають, що
покликання бути місіонером — це назавжди.

Але місії потребують не
лише тих, хто їде кудись.
«Місіям не лише потрібні глядачі. Їм потрібні також відправники», — зауважив Патрик Мабілог. Ми можемо брати участь
у місіонерстві, нікуди не від’їжджаючи зі свого дому. Ми можемо допомагати місіям фінансово. Можемо брати участь в
інформаційно-просвітницькій
підтримці. Можемо молитися за
місіонерів. Все це буде служінням місії. І в нас є можливість
стати частиною цього служіння,
нікуди не від’їжджаючи.

Не кожен місіонер назавжди залишиться місіонером. Багато хто боїться
стати місіонером, тому що
вважає, що їм доведеться до
кінця життя жити у «хижці» в
лісі чи «спати на чемодані».
Але насправді багато хто не
залишається місіонером на
все життя. І після завершення своїх місіонерських поїздок вони повертаються у рідні
міста і продовжують служити
в місцевій церкві. А хтось вза-

3. Люди думають, що
місіонери — це ті, хто
кудись їдуть.

grehu.net

моє покликання

КОСТЯНТИН ЧИСТОКЛЄТОВ:
«ГРІХ — ПІТИ ПРОТИ ВОЛІ БОЖОЇ»

У липні під час дводенного з’їзду місіонерів Донбасу, який проходив у Сєверодонецьку, відбулося рукопокладення на пасторське служіння Олександра Руденка
та Миколи Наумова і на дияконське служіння — Костянтина Чистоклєтова. У минулому номері ви мали нагоду ознайомитися зі свідченнями Олександра та Миколи.
Тепер пропонуємо вашій увазі розповідь Костянтина.
Я народився в м. Саратов про яких знала, що вони ко- окраїні) — це було жахливо. Я
(Росія), звідки родом моя матір. лись були наркоманами, і дуже відразу вивіз сім’ю в Київ до роБатько — з Лисичанська, він був зацікавилася, як їм вдалося дичів. Потім повернувся, бо тут —
військовим, тому ми часто пе- звільнитися. Так вона знайшла робота, служіння. Але атмосфера
реїжджали. Жили в Німеччині, церкву, центр реабілітації. Місіо- все згущувалася, і я вирішив теж
Молдові, а кінцевою точкою став нери «Голосу надії» Олександр їхати, була така думка, що після
Сєверодонецьк. Хоча батьки Бєлогородський та Степан Осад- цього всього ми навряд чи змобули невіруючі, вони заклали в чук стали приходити до мене, жемо тут жити. У Києві приєдмене в дитинстві певні моральні розповідати про Ісуса Христа. налися до церкви «Скинія», але
принципи.
Я цьому не вірив, скоріше, ради всередині було некомфортно,
Але десь у 16 років я потра- батьків погодився поїхати в центр ніби ми не там, де маємо бути.
пив у вуличну компанію, спроб- реабілітації в Чабанівку. Потім Я відчував себе зрадником. Чеував наркотик. Думав, що змо- став відвідувати богослужіння рез півроку поїхали з дружиною в
жу контролювати себе, не стану – і Бог відкрився мені, дарував Сєверодонецьк продавати кварзалежним. Звичайно, вийшло покаяння, звільнення. Я пере- тиру, уже навіть отримали завданавпаки. Коли батьки дізнали- пробував різні види наркотиків, ток. Але і я, і вона відчули сильне
ся, це було для них шоком, тра- вони дають певне піднесення, бажання залишитися. Я усвідогедією. Вони намагалися усіма насолоду. Але такого піднесення, мив, що гріх — не тільки викурисилами допомогти. Я лікувався яке буває від відчуття прощення, ти цигарку, випити чарку горілки.
медикаментозно, на певний час прекрасної Божої любові, ніколи Гріх — піти проти волі Божої. І ми
переставав вживати, але бажан- не відчував! Я осмислено по- повернулися. Довелося переня не зникало. Адже головне — обіцяв Богу в молитві, що буду жити тиск і від людей, які відго- має по-особливому бути світлом. принесла війна, Бог обертає на
перемогти не фізичну, а мораль- служити Йому. Далі пройшов ре- ворювали від переїзду, і роботи До війни церкву знали небагато добро.
ну залежність. Я скочувався все абілітацію в Києві, там прийняв не було, і обстріли продовжува- людей. А сьогодні дуже багато
З останніх подій: одна жіннижче, переступав ті моральні хрещення, там познайомився з лися… Але всередині був спокій з тих, хто ніколи й не планував, ка, яка вимушено поверталася з
принципи, які раніше були для майбутньою дружиною. Разом з і свобода — упевненість, що ми відвідують церкву й чують Єван- Харкова в Луганськ, зупинилася в
мене важливими. Почалися про- нею ми прийняли рішення їхати на своєму місці, у своєму покли- гелію. Люди зрозуміли, що спи- нашому центрі для переселенців.
блеми із законом, із людьми, які служити в Сєверодонецьк. Коли канні. І з часом Бог благословив, ралися в своєму житті не на ту Відвідавши зібрання, вона почумене розшукували, щоб звести Бог підняв з такого болота, як допоміг влаштуватися.
опору. У Сєверодонецьку, можу ла Євангелію. І ось уже півроку,
рахунки. Я опинився на узбіччі можна бездіяльно проживати
Я вірю: те, що тепер тут відб- впевнено сказати, суспільство як вона проживає тут, є членом
суспільства. У свої 23 роки хотів решту життя?
увається, — воля Божа. І це нас- стало позитивно ставитися до церкви й допомагає служити тазакінчити життя самогубством.
Коли був перший обстріл правді виклик для церкви. Церква церкви, влада стала радитися ким, як сама.
Якось мати зустріла людей, міста (а ми якраз жили на у важкий момент для суспільства з церквою. І той негатив, який
Дмитро ДОВБУШ

новини

ДЕПУТАТИ РАЗОМ ІЗ НІКОМ ВУЙЧИЧЕМ МОЛИЛИСЬ НАВКОЛІШКИ ЗА УКРАЇНУ
Послухати Ніка Вуйчича в несесійний тиждень у Раді зібралося півсотні
людей. Можновладці на колінах молилися разом із ним за Україну. Таке
стіни Парламенту сьогодні побачили
вперше, повідомляє ТСН.
Народні обранці й міністри 26 вересня з самого ранку зібралися у Верховній
Раді, аби зустрітися з легендарним Ніком

Вуйчичем — людиною, яка народилася
без рук і ніг і змогла стати відомим на
весь світ мотиваційним тренером, мільйонером, автором книжок про життя без
обмежень. Згадували війну на сході, поранених бійців і дітей сиріт. Наприкінці
зустрічі Вуйчич запропонував усім присутнім помолитися за кращу долю країни.
Не відмовився ніхто. Нік Вуйчич прилетів

до Києва за сприяння телеканалу 1+1 рівно на день — поділитися досвідом життя без перепон. Тут йому презентували
український проект «Переможці» — присвячений пораненим АТОвцям. Послухати лекцію легендарного австралійця в
столичний «Палац спорту» прийшли тисячі людей.
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милосердя

ЛЮДИ В БІЛИХ ХАЛАТАХ ТУРБУЮТЬСЯ

НЕ ТІЛЬКИ ПРО ТІЛО
Адже діло служіння цього не тільки задовольняє
потреби святих, але й викликає в багатьох великі подяки Богові; бо, спостерігаючи досвід цього служіння, вони
прославляють Бога за покірність вашу Євангелії Христовій
та за щедрість вашого дару для них і для всіх.
2 Кор. 9:12-13

Кожен з нас має не тільки
душу, а й тіло, яке часто нам
нагадує про себе, а то й дошкуляє болячками. І як би людина
не старалася й не береглася,
кожному з нас доводилося побувати в лікаря, а то й полежати на лікарняному ліжку. І
трапляється всяке… Про час,
ціни, зарплатню й ставлення
говорити не станемо, бо в пацієнтів своя правда, а в людей
у білих халатах — своя, і в кожного вона в наші дні гірка й болюча. Часто ми до лікарень потрапляємо, коли вже нас туди
ведуть чи привозять, що стає
причиною цього — не знаю.
Хоча причин, на мою думку, багато: це і фінансово-економічні,
і «далеко їхати», і «а може пройде», і багато роботи, і наша
ментальність. А ще часто людині болить усе, тобто болить
її душа.
Щоб допомогти людям, які мають хвороби тіла й душевні переживання, Християнська мобільна
медична команда (ХММК) виїжджає в різні села й містечка України. Чути про цю команду мені

доводилося ще в шкільні роки, а
от познайомилася з ними лише
нещодавно: 4 вересня, коли вони
служили в селі Тихотин Рожищенського району Волинської області
на запрошення Церкви християн
віри євангельської м. Рожище.
Поспостерігавши за роботою працівників клініки на колесах, отримала багато неабияких вражень.
Незаперечність побаченого підтверджують слова багатьох відвідувачів, не тільки місцевих, а й із
сусіднього села Бортяхівка. А це
свідчить про безпосередність, не
фальшивість і не награність працівників ХММК.
У селі, де населення за три
тисячі, на ранок 4 венресня за попереднім записом було зареєстровано сто тридцять людей. Тобто
про потрібність цієї справи нема
що й казати. Адже окуляри, препарати, УЗД, а то й просто добре
слово, розрада і співчуття так потрібні сільським трудівникам. А
ще в приватній розмові, колишній
завклуб сказав: «Так, як ставляться
вони до людей, потрібно навчити
всіх». Кажуть, що діти серцем чують, виявляється, що дорослі теж.

Ставлення до пацієнтів — один із
важливих факторів приходу людей
на обстеження.
Ще вразило мене, що о 8 годині тут (клініка розташовувалася
на території школи) вже крутилося кілька хлопчаків. Згодом дітей
було вже кілька десятків, адже для
них тут була організовані заняття. За два дні, як виявилося потім,
вони вивчили кілька християнських
пісень, почули біблійні історії, пограли в ігри, пострибали на батуті.
По їхніх очах було видно, що їм сподобалося. У кінці благодійної акції
була звершена молитва подяки та
молитва за Україну. Зі словом до
присутніх зверталися працівники
клініки, а також сільський голова,
який подякував за проведену роботу команді.
Команда ХММК складається з
добровольців: лікарів, медсестер,
психологів, соціальних працівників,
євангелістів. Девізом волонтерів
стали слова: «Тільки Ісус лікує
рани душі». ХММК є проектом міжнародної благодійної організації
«Надія в дії». Ідея щодо мобільного трейлера прийшла директорові
місіонерського служіння церкви
«Капітол Хілл» (м. Оклахома, США)
Форрес Тому та Кейті Вайт, а також
місіонерам із США Кевіну та Юніс
Тайлер. Міжнародна благодійна
організація «Надія в дії» отримала
пересувний мобільний трейлер,
обладнаний двома медичними
кабінетами з усіма необхідними
умовами та обладнанням. А для
первинної постановки діагнозу
їй пожертвували клінічну лабораторію, апарат ультразвукового
дослідження, електрокардіограф,
пікфлуометр, ото- та офтальмоскоп та ін. Пізніше за сприяння
християнського центру «Джубілей»
(м. Ферфакс, Вірджинія, США) був

подарований клініці один із найнесподіваніших подарунків — пересувний рентген-кабінет.
У 2001 році сім’я місіонерів зі
США, Веспетал Том і Ненсі (сімейні лікарі) разом із дочкою Мелані та
сином Матвієм, приїхали в Україну,
щоб розпочати медичне служіння. З
їхньою допомогою й розпочався цей
медично-євангелізаційний проект.
З 2002 року з участю сім’ї
Мирослава та Світлани Гловацьких, Євгенії Рябініної та інших
лікарів-християн із різних куточків України діяльність ХММК було
розпочато. Перший виїзд відбувся 5 грудня 2002 року в м. Іванків
Київської області. З того часу з
участю благодійних організацій,
місіонерів із США, медичного
персоналу та багатьох помічників-добровольців із України, що,
жертвуючи своїм часом і використовуючи свої таланти, було здійснено понад двохсот п’ятдесяти
виїздів. Ці акції стали відповіддю на потреби та духовні запити
українського народу. Команда
надає безкоштовні медичні консультації, проповідує Слово Боже,
проводить просвітницьку роботу
щодо здорового способу життя,
шкідливих звичок та профілактики поширених захворювань.
Організація доставляє гуманітарну допомогу малозабезпеченим
сім’ям, дитячим будинкам, будинкам для пристарілих, а також
населенню, що постраждало від
стихійного лиха та в зоні АТО. На
Схід України (у Донецьку та Лу-

ганську області) було звершено
десять тижневих поїздок. Усе це
не для своєї слави, а в ім’я Ісуса. Щоб дівчинка зі Сходу на запитання: «Чи віриш ти в Бога?»
не відповідала: «Його нема, Він
поїхав, коли розпочалася війна»,
а сказала: «Він приїхав із лікарями-християнами».
Мета Християнської мобільної медичної клініки — зменшити людські страждання та підняти
духовний рівень населення України, проповідуючи Євангелію для
людей різного віку та соціального
стану. І не тільки для українців, бо,
за словами Мирослава Гловацького, президента БО «Надія в дії»
з 2009 року, лікарі з команди беруть участь у місіонерських поїздках у Кенію, Непал, Індію, Єгипет,
Ізраїль та Гаїті.
Команді мобільної клініки,
яка, за словами Тараса Кобрина, одного з волонтерів, налічує
сто шістдесят чоловік, хочеться
сказати словами апостола Павла:
«Не знуджуйтеся робити добро».
Ваше ставлення до пацієнтів та
відкрите серце нехай стануть
путівником до Ісуса багатьом
утомленим тілом і душею!
Матеріальну
підтримку
мобільної клініки, яку розпочала
церква «Капітал Хілл», продовжують місіонери та церкви США й
України. Команда клініки не буде
проти, якщо хтось захоче долучитися до її служіння як волонтер чи
спонсор.
Інна МЕЛЬНИК

пунктах стали започатковуватися нові церкви, де раніше
було тяжко проповідувати.
Сьогодні є потреба в служителях та людях, які б могли
працювати на цій території.
Сьогодні по-особливому

відкриваються двері для благовістя в нашій країні. Тому
молімося, щоб це послужило для спасіння ще багатьох
душ і за те, щоб на цю працю
йшли нові працівники.

місія

ЛІТО НА ЖИТОМИРЩИНІ
Літня пора по-особливому сприятлива для праці із
дітьми та підлітками. Зокрема, з 29 червня по 1 липня в
с. Хомутець Брусилівського
району був проведений триденний табір для дітей. Радіємо з того, що діти з великим
захопленням слухають Слово
Боже, на уроках активні. Багато з них стали нашими друзями й з нетерпінням чекали
наступного дня табору. Нас,
як працівників, надихає ця відкритість та спрага дітей. Велика подяка Богу та людям, які
благословили нас необхідним
інвентарем для цієї справи.
Темами наших заходів були:
«Біблія — книга книг», «Ти —
цінний для Бога», «Золоте
правило: тож як хочете, щоб

чинили вам люди, так само і
ви їм чиніть».
Святкові
євангелізації відбулися в с. Вільшка,
с.Покришів,
с.
Скочище
Брусилівського району, у санаторії «Тетерів» (м. Коростишів), де проживають переселенці із зони АТО. За участю
християнського струнного оркестру (м. Львів) було проведено євангелізації в смт Нова
Борова та в с. Небіж Володарськ-Волинського району.
«І проповідана буде ця
Євангелія Царства по цілому
світові, на свідоцтво народам
усім. І тоді прийде кінець!»
(Мт.24:14). Господь дарував
чудову можливість благовістити в населених пунктах
Брусилівського району. Ра-

зом із Словом роздавали
також благодійну допомогу
нужденним, неблагополучним
сім’ям, переселенцям із зони
АТО. Продовжуємо служіння
в Житомирській установі виконання покарань для жінок
та підлітків, яке започатковане півроку тому. З 12 по 15
липня 2016 року з випускниками місіонерської школи
мали можливість знову бути
в прифронтовій зоні. Саме
в цей нелегкий період для
нашої країни багато людей
віддають свої серця для Ісуса Христа та отримують вічне спасіння. Як і в попередні
рази, цього разу нас також
вразила відкритість людей та
їхня духовна спрага. Саме в
цей час в багатьох населених
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ШІСТЬ ПРИНЦИПІВ МОЛИТВИ ЦАРЯ ДАВИДА
Чи думали ви коли-небудь
про царя Давида як про хорошого вчителя молитви? Читаючи його псалми, розуміємо, наскільки багато ми можемо взяти
з усіх його молитов. Те, яким
Давид бачив Бога і як звертався
до Нього, і те, як він дивився на
себе Його очима, — просто коштовності в усіх його молитвах.
І якби ми більше молилися таким способом, то могли б мати
таку ж саму близькість із Богом,
як і Давид.
Ось шість особливостей молитви Давида, які обов’язково
стануть благословенням, якщо
їх дотримуватися.
1. НЕЙМОВІРНО ЧЕСНИЙ
Коли Давид звертався до
Бога у своїх псалмах, він робив це від щирого серця. Його
слова виходили з глибини його
емоцій — чи то страху, чи печалі, чи розчарування.
Незалежно від того, що відчував Давид, він це приносив
до Бога. І замість того, щоб
ретельно підбирати слова, Давид ділився почуттями з непохитною чесністю. Він почував себе досить комфортно зі
своїм найкращим другом, щоб
поділитися тим, що в нього на
серці. Він просто знав, що Бог
може впоратися з усім, що він
відчуває в кожен конкретний
момент. «Повім я до Бога: «Ти,
Скеле моя, чому Ти про мене
забув? Чого я блукаю сумний
через утиск ворожий? Ніби
кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть
мені цілий день: «Де твій Бог?»
(Пс.41:10,11).
2. ЗВЕРТАЄТЬСЯ З ВІДВАГОЮ
Давид часто просив Бога
щось. Чи то силу, чи комфорт,
послугу чи прощення гріха — у

Давида був довгий список того,
що Він вважав потрібним. І в
його проханнях не було й натяку на сумнів. Тільки повна впевненість у тому, що Бог дасть
йому те, що потрібно.
«Вислухай, Господи, правду
мою, послухай благання моє!
Почуй молитву мою із уст не
облудних... Я кличу до Тебе,
бо відповіси мені, Боже, нахили Своє вухо до мене, вислухай мову мою, покажи дивну
милість Свою, Спасителю тих,
хто вдається до Тебе від заколотників проти правиці Твоєї»
(Пс.16:1, 6-7).
Давид молився відважно,
тому що знав, яким особливим
він був для Бога. Він знав, що
Бог, Який так сильно його любить, буде слухати кожне його
слово й милостиво дасть йому
все, чого він потребує. Він каже
в Псалмі 3:5: «Своїм голосом
кличу до Господа, і Він озветься зо святої Своєї гори», що
свідчить про серйозну довіру
Богові.
3. ПРОГОЛОШУЄ ПРИРОДУ БОГА
Просячи, Давид часто утверджував здатність Бога задовольнити його прохання.
Він демонструє віру в Божий
характер, який дає надію його
мольбам. Це переносить його
молитви зі стану стомленої безнадійності чи жебрацтва у стан
впевненості й готовності прийняти.
Давид починає молитву словами: «До Тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій, я
на Тебе надіюсь, нехай же я не
засоромлюсь, нехай не радіють
мої вороги ради мене! Не будуть також посоромлені всі,
хто на Тебе надіється, та нехай
посоромляться ті, хто на Тебе
встає надаремно!» (24: 1-3).

4. ХВАЛИТЬ ГОСПОДА
Давидові слова любові явно
виражені у хвалі, яка пронизує
всі його прохання й відверті
розмови. Давид має потребу виражати пошану й трепет
щодо Бога: «Я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів,
я буду співати Тобі між племенами, бо Твоє милосердя — велике воно аж до неба, а правда
Твоя аж до хмар!» (Пс.56:1011).
Ми також бачимо, як поклоняється Давид Богові, дякуючи
за Його характер: «Щедрий і
милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не завжди на нас ворогує, і не навіки заховує гнів.
Не за нашими прогріхами Він
поводиться з нами, і відплачує
нам не за провинами нашими»
(Пс.102:8-10).
Зверніть увагу, що Давид
не просить у Бога бути милостивим, він тільки констатує,
що Бог вже є милостивим. Він
просто вірить, що прощений,
— і впевнено хвалить Бога за
прощення.
5. НАДИХАЄ СЕБЕ
У часи, коли Давид відчував слабкість чи розчарування,
він не дозволяв цим емоціям
захопити себе. Замість цього
він промовляв до себе. Він постійно заохочував своє серце й
розум вірити й дякувати Богові.
Пам’ятаєте уривок, процитований
раніше,
коли
Давид виливав своє серце
Богові, запитуючи, чому Він
покинув його? Так от, він не
спинився на цьому запитанні. І в кожному наступному
рядку він продовжує надихати себе: «Чого, душе моя, ти
сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога,
бо я Йому буду ще дякувати

за спасіння Його!» (Пс.41:6).
Він також наказує своїй душі
пам’ятати про Божу доброту:
«Благослови, душе моя, Господа і не забувай всіх добродійств
Його» (Пс.102:2).
6. НЕ ВТРАЧАЄ НАДІЇ
Не на всі Давидові молитви
відповідь прийшла одразу ж,
і ми можемо переконатися в
цьому з деяких його заяв. Але
замість того, щоб капітулювати, коли здається, що нічого не
змінюється, Давид вірить і каже
сам собі, що завжди є надія.
«Надійся на Господа, будь
сильний, і хай буде міцне твоє
серце, і надійся на Господа!»
(Пс.26:14).
Це справжня віра — очікувати, що Бог буде діяти, незважаючи на те, що ви ще цього не
бачите. Давид демонструє цю
віру, і вона виростає щоразу,
коли Господь доводить свою
вірність.
Зрештою, майте на увазі:
Давид не відпочивав десь, поки
писав більшість із цих рядків.
Він ще не був царем. Навпаки, його переслідував Саул
зі своєю армією. Він ховався
від смерті в пустелі. Давид міг
легко звинуватити Бога. Він міг
легко в розгубленості запитати Бога, чи дійсно Він любить

його, чи за що Він його карає.
Примітно, що Давид ніколи не
сумнівався у своєму ходженні
з Богом та у своїй цінності для
Нього (щонайменше довго).
Давид знав, що він цінний і
прощений. Він ніколи не думав,
що можна отримати якусь вигоду з Божої милості, яка огортає
його. Він не відчував, що мусить докоряти собі чи соромитися своїх знічених почуттів. Він
також не відчував, що бути цінним для Бога — це привід для
гордості. Навпаки, він знав, що
це Його милість, щоб він знав
про те, наскільки він любимий.
Коли він розмовляв із Богом, то навіть називав себе
«зіницею його ока». Він твердо
стояв на фундаменті: він знав,
Хто Такий Бог, і знав, ким він
був для Бога. І це те, що робило
його молитву іншою.
Багатьом із нас також треба осягти це. Нам потрібно
розуміти Боже серце та Його
вірність щодо нас. Нам потрібне глибоке усвідомлення нашої
цінності для Нього. Якщо ми
зрозуміємо це, то наші молитви
стануть більш відвертими. І
тоді ми зможемо мати ту саму
близькість із Богом, яку мав Давид. А це, зрештою, сенс усіх
наших молитов.
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життя церкви

ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ ДОМУ МОЛИТВИ

18 вересня відбулося святкове богослужіння в церкві християн віри євангельської міста
Горохова з нагоди 25-ліття побудови молитовного будинку.
Громада місцевих віруючих
привітно зустрічала гостей цього
урочистого заходу мелодіями у виконанні духового оркестру під керівництвом В.П. Назарчука.
Богослужіння в цей недільний
день розпочав пресвітер церкви м.
Горохова М.П. Вакуліч, основною
думкою проповіді якого були слова
нашого Господа Ісуса Христа: «…побудую Я церкву свою…» (Мт.16:18).
Микола Прокопович розповів, як будувався дім молитви. Місцева церква
була заснована в 1988 році, і на той
час вона налічувала більше восьми
десятків віруючих. Богослужіння проводилися чотири рази на тиждень у
будинку подружжя Анатолія та Надії
Данилюків. Церква чисельно зростала, а тому все більшою ставала
потреба в домі молитви. У 1990 році
було придбано земельну ділянку, на
якій у лютому цього ж року було за-

кладено перший камінь.
Кошти для зведення споруди потрібні були немалі. Зробили загальний збір. Кожен член церкви пожертвував значну суму грошей для цієї
важливої справи. Сім’я С.І. Стадницького, колишнього служителя церкви, збиралася емігрувати в Америку.
Виставили на продаж свій добротний
дім. Сергій Іванович прийняв рішення
левову частку з виручених за нього
коштів пожертвувати на будівництво
дому молитви, що й зробив. Згодом
він став одним із постійних меценатів
різноманітних починань місцевої громади християн віри євангельської.
Відповідальними за будівництво
приміщення дому молитви були тогочасний пресвітер церкви Я.Т.Мельничук та Ю.М.Стадницький.
І ось через рік та сім місяців
спільної наполегливої праці, у вересні 1991 року в домі молитви була
виголошена перша молитва – молитва його посвячення Господу.
Присутні на заході, які прибули
з інших церков району та області,
були вражені тими перемінами, які

відбулися в домі молитви останнього часу. Капітальний ремонт, який
було здійснено знову ж таки за кошти цільового збору членів церкви
та особливих пожертвувань небайдужих віруючих, додав йому більш
сучасного вигляду, а для його відвідувачів створив додаткові зручності.
Дім молитви для сотень людей
став тим святим і благословенним
місцем, на якому вони знайшли
спасіння в Господі. І на сьогодні
місцева церква налічує понад три
сотні членів. Кожного дня в домі
молитви збираються віруючі люди.
Тут відбуваються богослужіння,
здіймаються молитви до Бога,
ллється спів християнських пісень,
проводяться навчання, бесіди, конференції, зустрічі та інші заходи, на
яких поширюється та пропагується
тільки добре, вічне та святе.
На святі церкви було багато почесних гостей. Зокрема, єпископи
Микола Синюк, Михайло Близнюк,
Степан Веремчук, пресвітери Євген
Мельничук, Микола Лотоцький, які
вітали місцевих віруючих, бажали

всім присутнім всіляких Божих благословень, проголошували проповіді
та звершували молитви за церкву,
за народ, за Україну. Присутніми на
урочистості були також служителі та
віруючі з багатьох церков Горохівського району, жителі міста.
До глибини душі проникали
слова пісень у виконанні дорослого та молодіжного хорів місцевої

церкви під керівництвом Л.С. Щебетюка та О.М. Вакуліч, Ф.В. Кривчука та Л.А. Дрини.
Змістовною та насиченою віршами, розповідями та піснями
була програма, підготовлена з нагоди свята учасниками дитячого
хору, яким керують І.П. Олійник та
О.О. Мельничук.
Ігор КРОЩУК
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КОНФЕРЕНЦІЯ ПЕДАГОГІВ-ХРИСТИЯН
У серпні педагоги-християни Волинської області зібралися на свою чергову конференцію в Луцьку. Першим був
семінар на тему «Передача
християнських цінностей християнином-педагогом», який
провів Михайло Близнюк, єпископ братства ХВЄ Волині.
Михайло Іванович на прикладі уривка з Другого соборного
послання святого апостола Петра,1:1-11, розкрив, як слід читати
Слово Боже.
«Усе, що потрібно для життя
та побожності, подала нам Його
Божа сила пізнанням Того, Хто
покликав нас...» (2Пет.1:3). «Бог
зробить нас багатшими людьми
при одній умові — коли пізнаватимемо Ісуса Христа. Якщо ми Його
пізнаємо, тобто зрозуміємо, налагодимо тісні стосунки з Ним, то Він
дасть усе і для фізичного життя, і
для побожності. А щоб нам Його
краще пізнати, Христос веде нас
«вузьким шляхом», коли нам постійно треба Його допомога, щоб
Він заступився, порадив, захистив», — сказав єпископ.
«...даровані нам цінні та великі
обітниці...» Божі обітниці незмінні.
Він хоче, щоб ми ними скористалися. «Тому докладіть до цього
всю пильність, і покажіть...» І апостол Петро вказує на всі ступені до
пізнання любові. Якщо ми будемо
підніматися цими ступенями, то
опинимось у скарбницях Божих,
із яких будемо брати Його блага.
Людина в пізнанні Господа має
бути «нелінива, ані безплідна».
Коли з’явиться Господь,то Він
відділить одних і других на такій
підставі: «ви зробили» і «ви не зробили». Вони пропустили той момент, коли треба було добре діло
зробити, нічого не зробили, тобто
ліниві, а тому безплідні. Де вони
опиняться? Чому вони були «сліпі
і короткозорі»? Я знав таку людину, яка тримала книгу близько
до очей, не могла себе в дзеркалі
побачити. Духовна короткозорість
— людина бачить далеко, знає
проблеми багатьох, проповідує,
вказує дорогу іншим, а себе не
бачить, яка вона у Божому дзеркалі, хто вона перед Божим лицем.
Поки не пізно, молімось і просімо
милосердного Господа, щоб не
бути «сліпими» та щоб ми знали

доручену нам роботу, своє покликання як вчителя і куди ми йдемо»,
— порадив «шкільним місіонерам» служитель.
На перерві — чай, печиво, розмови з колегами, нові знайомства,
книги та журнали з християнської
педагогіки, серед них великим
попитом користується християнський журнал «Слово вчителю»,
книги з дисципліни, розробки
уроків. На цій зустрічі багато молодих колег, що, звичайно, радує. Є
і старші педагоги, з якими ми вже
знайомі 15-17 років, від початку
діяльності ВАПХ (Волинської асоціації педагогів-християн, яка була
створена на початку 2000 року з
метою допомогти педагогам-християнам поглиблювати біблійні
знання та ділитися досвідом. До
Асоціації належать педагоги різних християнських конфесій в
основному з Волинської області,
а також Рівненської та Львівської областей). Слава Господу, не
забувають нас і колеги, які вже
за віком не працюють в школі, це
наші молитовники. Хто краще, ніж
вони, знають проблеми та особливості вчительської праці. Колишніх
учителів, як кажуть, не буває. Варто нагадати, що кожного тижня,
у четвер, о 22 годині всі педагоги-християни стають на молитву,
щоб підтримати один одного, просити, щоб Господь благословив

кожного вчителя та вихователя.
Після перерви Михайло Близнюк продовжив семінар. Він розкрив підтему — «Особисте сприйняття християнських цінностей».
«Ви не випадково там, де ви є.
Це Господь поставив вас працювати з дітьми та підлітками, —
підбадьорює старший пресвітер
вчителів. — Він вам допомагає на
цьому місці. У нас перед Богом
є обов’язок: ми Його посланці в
цьому світі. Господь наповнив нас
любов’ю і хоче, щоб ми віддавали
цей борг любові іншим людям. Ми
Його свідки, ми розповідаємо, а
спасає, звичайно, Бог».
Отож, як же ми можемо передати те, чим наповнені самі? Виявляється, що найефективніше й
сильніше Євангелія проповідується нашим єством, тим, хто ми є.
Це наш стиль життя, постійність
у християнському поводженні, у
шанобливому ставленні до всіх
людей без винятку. Розповідаймо
з любов’ю, лагідно і те, у чому ми
особисто переконані.
Михайло Іванович наприкінці семінару відповів на питання
слухачів.
Після обідньої перерви педагогам був запропонований відеосемінар із християнської педагогіки «Сім законів учня», під час
якого серед присутніх виникала
цікава дискусія. Кожен міг поділи-

тися своїми проблемами та досвідом, християнським чи професійним. Допомагали заповнювати
робочі зошити до цього семінару й
коментували власними прикладами Лідія Вудвуд та Микола Волков.
Лідія Филимонівна багато
років, ще до відомих подій, пропрацювала у Донецьку, в український школі. «Я розповідала про
Бога дітям, але не всі це сприймали. І Бог зробив такий екзамен.
Улітку 2002 року я повезла учнів
11 класу у Львів, у табір української мови, де діти вивчали українські культуру та мову. І якось нас
запросили на екскурсію в Скнилівський аеропорт на авіашоу.
Сталося так, що там, в аеропорту,
діти розбіглися серед багатотисячного натовпу людей. Я хвилювалася, відчувала занепокоєння.
Що робити? Стала молитися, і
дивом Господь одного за одним
зібрав усіх дітей разом. Коли почалося шоу, на якому пілоти показували свою майстерність у керуванні літаками, тривога й страх
у моєму серці посилювалися. Я
сказала учням, що ми через 10
хвилин будемо виходити з аеропорту. Вони ще хотіли подивитися
дива пілотування, але я була невблаганною. Коли ми відійшли на
досить безпечне місце, сталася
трагедія: літак не зміг піднятися
вгору й упав на те місце, де ми

щойно були. Стовп вогню й диму
залишився в нас за спиною. Нам
була явлена Божа милість — ми
врятовані від смерті. Діти це зрозуміли й на другий день пішли
до храму подякувати Господу за
життя й здоров’я. Вони казали:
«Ви нас учили молитися, довіряти Богу — і Він нас спас». Батьки
дітей, коли ми повернулись додому, також одностайно визнали
Боже втручання. Після цього мої
слова про Бога та Його Слово
сприймалися по-іншому».
Про
важливість
молитви
розповіла Оксана Степанюк. «Коли
ми були на конференції МАХШ
(Міжнародної асоціації християнських шкіл), я почула у виступі однієї вчительки, як вона приходила
за годину перед уроком у клас і
біля кожної парти молилася за учнів. І я так само робила в садочку.
Коли діти засинали, я біля кожного
молилася. Вони відчували спокій,
любов, їм це подобалося, і вони
просили своїх мам за них молитися. Була така дитина, що взагалі не
хотіла заходити в групу. Приходить
завідувачка й каже: «Леонідівно, ви
ж методист і не можете ту дитину
зацікавити?» Ми мало на голові не
стояли, а нічого не допомагало. І я
прийшла одного вечора, як упала
на коліна, як стала молитися за ту
дитину — півгодини без перерви в
Дусі Святому. На другий день бабуся приводить ту дитину, «кіндера» купила, ще там щось, а воно
так спокійно заходить в групу. Бабуся очі відкрила здивовано: «Що
ви зробили з цією дитиною?» А я
кажу: «Нічого не зробила, я тільки
молилася за вашого внука, і Господь так подіяв». Виявилося, це
було пов’язано з демонічними духами — наклейки в нього такі були.
Потім пояснювала батькам, і потихеньку-потихеньку дитина стала
нормальною. І ось так ми часто не
знаємо, чого воно таке вередливе.
А там стоїть той, кого треба гнати».
Учителі ще довго спілкувались, розмовляли про безумовну любов до учнів, ділились
методами викладання, як використовувати закони учнів на
практиці, про відповідальність
учителя і про те, що самі вчителі
також потребують молитов.

Микола та
Валентина Волкови

новини

ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ МІНОСВІТИ ВИЗНАЛО
15 ДИПЛОМІВ УКРАЇНСЬКИХ БОГОСЛОВІВ
У Міносвіти відбулися чергові
засідання комісій з державного
визнання документів про вищу
духовну освіту, наукові ступені
та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.
Комісія МОН з державного
визнання документів про вищу
духовну освіту визнала дипломи
15 випускників православних,
греко-католицьких і протестантських вищих духовних навчаль-

них закладів, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Під головуванням заступника
голови Комісії Юрія Решетнікова члени Комісії також ухвалили
низку протокольних рішень стосовно критеріїв визнання документів про вищу духовну освіту.
Крім цього, Комісія МОН з
державного визнання наукових
ступенів та вчених звань визнала 3 дипломи кандидата богословських наук, виданих різ-

ними духовними навчальними
закладами, а також 1 документ
про присвоєння вченого звання
доцента, виданого Київською
православною богословською
академією.
Як повідомляв ІРС, Кабінет
Міністрів України постановою
від 19.08.2015 року №652 затвердив Порядок державного
визнання документів про вищу
духовну освіту, наукові ступені
та вчені звання, виданих вищи-

ми духовними навчальними закладами.
Після чого в липні 2016 року
Міносвіти утворило Комісію з
державного визнання документів про вищу духовну освіту
та затвердило склад Комісії
з державного визнання документів про наукові ступені та
вчені звання.
Нагадаємо, що Закон України «Про вищу освіту» № 1556VII, прийнятий у липні 2014 року

в новій редакції, передбачає виділення «Богослов’я» в окрему
галузь знань. Також закріплено
можливість проходження вищими духовними навчальними
закладами процедури ліцензування та акредитації освітньої
програми за спеціальністю «Богослов’я», створення та діяльності аспірантури, докторантури, спеціалізованої вченої ради
за галуззю знань «Богослов’я».
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Дитяча сторінка
Любі друзі! Чи ви колись замислювались над тим, яку роль
відіграє світло у нашому житті? Ви
звикли, що вдень світить сонце, а
вночі — місяць, звикли до того, що
можемо натиснути на кнопку — і
в будь яку мить з’явиться світло.
Для нас, людей XXI століття, відсутність електричного світла — це
катастрофа, а ще декілька століть
тому це було нормальним.
Що ж таке світло? Академічний
словник української мови пояснює, що це промениста енергія,
яка випромінюється яким-небудь
тілом і робить видимим навколишнє. Отже, завдання світла —
освітлювати темряву, вказувати
напрямок, шлях. Сонячне світло —
джерело життя на землі.
Ісус, навчаючи своїх учнів, говорив: «Ви світло для світу. Не
може сховатися місто, що стоїть
на верховині гори. І не запалю-

Дитяча сторінка
ють світильника, щоб поставити
його під посудину, але на свічник, і
світить воно всім у домі. Отак ваше
світло нехай світить перед людьми,
щоб вони бачили ваші добрі діла,
та прославляли Отця вашого, що
на небі» (Мт. 5:14-16). Ісус використовує саме це природне явище,
щоб визначити наше християнське
завдання у цьому світі.
Ставши дітьми Божими, ми
повинні світити, щоб люди бачили наші добрі діла та прославляли
Небесного Отця. Слово Боже навчає: «Робіть усе без нарікання та
сумніву, щоб були ви бездоганні
та щирі, невинні діти Божі серед
лукавого та розпусного роду, що
в ньому ви сяєте, як світила в
світі» (Фил.2:14-15).
«Ви були колись темрявою,
тепер же — світло у Господі: поводьтеся ж як діти світла, — пише
апостол Павло до ефесян і до

ЗАПАЛИ ВОГОНЬ СЕРЦЯ
Марина скаржилася Олені
на подругу, яка образила її.
Олена заспокоювала однокласницю та вмовляла пробачити подрузі.
— Пробачити? Та як же це?
Після того, що вона мені зробила? Ні, зло не можна прощати, — сказала Марина. І взагалі, чому я повинна любити
тих, які не люблять мене, чому
я повинна робити добро, коли
навколо мене усі обманюють,
зраджують і роблять зло?
— Я розповім тобі одну
історію, — сказала Олена.
— Жив на світі один чоловік.
І просив він Бога зробити так,
щоб вночі було світло, щоб
свічок не запалювати, і щоб
взимку було тепло, щоб піч не
топити. Але Богу видніше, що і
як має бути, тому не почув Він
прохання цього чоловіка.
Розсердився чоловік і вирішив: «Ну, тоді і я не буду ночами запалювати світло, і не
буду ним світити Тобі. І взимку

піч топити також не буду, щоб
її теплом не гріти Тебе. Я навіть двері на вулицю відкривати буду, щоб і в будинку тепла
не залишилося, тоді подивишся, як холодно буде».
— Який нерозумний чоловік, — перебила Марина
розповідь Олени, він думав,
що своїм світлом він світить
всім, а своїм теплом гріє всіх в
лютий мороз. Та це ж в першу
чергу потрібно було йому.

На підвіконні самотнього старого будинку стояла маленька свічка,
а поряд з нею лежала коробка сірників. Було це давно, коли ще не
існувало електричного освітлення.
У ті часи свічки вечорами старанно
працювали, освітлюючи всі закутки
в кімнатах.
Коли після робочого дня втомлені мешканці засинали, свічка та
сірникова коробка, які залишалися

на підвіконні, розпочинали між собою розмову.
Одного разу коробка стурбовано озвалася до свічки:
— Подруго, ти усе меншаєш та
меншаєш. Коли ти гориш, ти танеш. Будь обережною, а то раптом
від тебе нічого не залишиться!
Свічка посміхнулася:
— Світити — мені дійсно дечого
коштує, але ж мене задля цього й
зроблено.
— Знайшла з чого радіти. Подивись, яка ти маленька! От якби ти
була вогнем маяка й вказувала великим кораблям шлях у гавань, тоді
варто було б витрачати себе.
— Я маленька, це правда. Але я
можу освітити темний закуток. Хіба
ти не бачила, як учора бабуся розсипала монети з гаманця? Мною
посвітили навколо — й усі монети
знайшлися! Моє світло допомогло
бабусі.
І свічка знову посміхнулася. Але
сірникова коробка насупилася. Від-
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— Так, чому ж ти, — запитала Олена, — робиш те ж
саме?
— Я? — здивувалася Марина.
— Так, ти. Чому ти гасиш
світло своєї любові, коли
навколо тебе згущається
темрява, і чому ти не запалюєш вогнища свого серця,
коли навколо віє холодом
людських сердець? Замість
того, щоб сидіти в темряві і
чекати поки хтось посвітить
тобі, чи не краще самій запалити світло і посвітити собі
та іншим. Адже тоді ти сама
побачиш шлях, і навколишні
побачать його і підуть ним
разом з тобою. І замість
того, щоб сидіти в холоді і
чекати, доки хтось тебе зігріє, чи не краще розпалити
вогонь свого серця і його теплом зігрітися самій і зігріти
серця інших. Тоді, можливо,
і від їхніх потеплілих сердець
не буде віяти таким холодом.

кожного з нас. — Хто говорить,
що він пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, той у темряві
досі. А хто любить брата свого,
той пробуває у світлі».
Бог є світло і немає в Ньому ніякої темряви, Бог є Любов, яка хоче
спасти кожну людину, і ми, Його
діти, також повинні бути сповнені
любов’ю і нести її іншим. Боже
світло, проникаючи в кожну кімнату
нашої душі, освітлює все навкруг і
починає світити людям.
Бути місіонером надії, провідною зіркою в дорозі — це покликання кожного християнина. Ми
можемо бути рятувальниками
людських душ, або убивцями.
Наша байдужість і мовчанка дозволить загинути багатьом. Бог
нас спас і зробив своїми послами. Ми повинні нести світло Христа, яке дарує життя і відкриває
дорогу в безсмертя.

Завдання

Намалюйте малюнки до теми «Ви — світло для світу».
Кращі роботи будуть надруковані та відзначені призами.

СОНЦЕ
Ось сонечко з’явилося над світом,
І стало видно, тепло — скрізь краса!
Все заквітчалось зеленню та цвітом,
На травах срібно виграє роса.
З’явилось сонечко і все живе радіє
І ніжиться в приємному теплі.
А Сонце промінці гарячі сіє
І стало весело і радісно Землі.
Земля співає і радіють люди,
Рослини, звірі і пташки малі.
Як Сонце є, тепло і світло буде.
Життя цвістиме на усій Землі.
Тепло і світло. Як без цього жити?
Без світла і тепла життя нема.
І доки людям будемо світити,
Мине нас холод і страшна пітьма.

Надія Красоткіна

СВІЧКА ТА СІРНИКОВА КОРОБКА

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

повісти вона не встигла, бо прийшла бабуся, узяла свічку і пішла з
нею коридором до себе в спальню.
Свічка та сірникова коробка зустрілися лише наступного дня. І тут
занепокоєння сірникової коробки
досягло межі.
— Ой-ой-ой, — заголосила
вона, — що ж це з тобою сталося?!
Ти удвоє менша, ніж була вчора!!!
Свічка весело підморгнула й
відповіла:
— Знаєш, як усе було? Бабуся
при світлі мого полум’я почала молитися і читати Біблію. Вона так зачиталася, що мені довелося горіти
до півночі. Та це нічого. Я була дуже
рада світити їй, особливо після
того, як вона прочитала слова: «А
ночі вже більше не буде, і не буде
потреби в світлі світильника, ані в
світлі сонця, бо освітлює їх Господь
Бог». Потім бабуся промовила: «Дякую, Господи, за те, що настане
день, коли Ти будеш нашим вічним
Світлом». Ти не уявляєш, яка я щаслива, що могла послужити старень-

кій своїм світлом!
Сірникова коробка знову не
знайшла що відповісти.
Одного разу ввечері сталося
дещо дивне. Навіть після того, як
усі повкладалися спати, свічка на
підвіконні продовжувала весело
горіти. Ніхто не загасив її. Надворі
лютувала завірюха. Сірникова коробка хвилювалася:
— Адже від тебе нічого не залишиться! Дозволь наступному подиху вітерця загасити тебе й урятувати від остаточного знищення!
— Мене поставили тут, щоб
світити. Це моє місце. І я буду віддавати своє світло до кінця!
— Це божевілля! — не втихала
сірникова коробка.
У цю мить за вікном почувся
шурхіт, потім — кроки на ґанку.
Хтось постукав і смикнув за ручку
дверей. Хазяїн та старші сини прокинулися і відчинили двері. Через
поріг намело снігу, а з темряви ночі
в освітлену свічкою кімнату увійшла
жінка. Вона ледве пересувалася.

Нічну гостю влаштували біля груби,
допомогли зняти запорошене снігом пальто й заходилися терти задубілі на холоді руки та ноги. Зігрівшись та трохи оговтавшись, жінка
почала розповідати:
— Я заблукала. Сніг пішов такий
лапатий, і хуртовина замела шлях.
Уже кілька годин я блукаю, марно
намагаючись натрапити на нього.
Я зовсім знесилилась і подумала:
ляжу в сніг і помру. Але в ту ж мить я
побачила слабке світло і зрозуміла,
що неподалік чиясь оселя.
— А ми саме для того й залишили свічку горіти на підвіконні, —
сказав хазяїн.
— У таку хуртовину люди часто
збиваються зі шляху.
При цих словах хазяїн поглянув на підвіконня, де стояла свічка.
Вона горіла так довго, що від неї нічого не залишилось.
— Добра маленька свічко, ти
врятувала сьогодні людське життя, — усміхнувшись, сказав він.

Мюрієль ТЕЙЛОР

ГОЛОС
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КРОСВОРД
По вертикалі:
1.Місто, у якому жив Авімелех. 2.Християнин, який відвідав апостола Павла в Ефесі. 3.Місто-сховище в Башані. 7.Річка Едему. 8.Міський доморядник
в Коринті. 10.Життя людини як … . 11.Місто, у якому жила теща апостола Петра. 12.«Сини громові». 13.Мардохай був із коліна … . 14.Син Єноха.
22.Дрібне зерно, що згадується в Єзекії. 23.Син Адама. 24.Перший місяць
за єврейським календарем. 29.Дочка Целовхада. 30.Місто, у якому жив християнин Еней. 33.Племінниця Авраама.

По горизонталі:
4.Перський цар, чоловік Естері. 5.Старший брат Давида. 6.Місто Юди
(І.Н.15:22). 9.Старша дочка Йова. 15.Брат Марти. 16.Племінник Авраама.
17.Місце поховання Маріам. 18.Так себе назвала Ноомі, що означає «гірка». 19.Начальник хору в часи царя Давида. 20.Рослина, із якої фарисеї
давали десятину. 21.Місто Юди (І.Н.15:33). 25.Одне з місць таборування
ізраїльтян. 26.Річка Єгипту. 27.Батько Аврама. 28.Пристрій для метання
каміння. 31.Де … , там і серце. 32.Син Аарона. 34.Син Симона Кірінеянина.

Відповіді на кросворд, розміщений у №8, 2016р.
По вертикалі: 1.Йордан. 2.Саул. 3.Іван. 4.Кедрон. 7.Авдон. 8.Сіхар.
10.Гехар. 14.Авана. 15.Гомер. 18. Шарон. 19.Аднах. 21.Смола. 25.Йоппія.
26.Парпар. 27.Меліт.
По горизонталі: 5.Цофар. 6.Авнер. 9.Лаван. 11.Сілоам. 12.Состен. 13.
Газа. 15. Град. 16.Падан. 17.Сівма. 20.Рама. 22.Рода. 23.Німфан. 24.Самсон. 27.Моав. 28.Тарс. 29.Гаман. 30.Арнон.

новини

ВІРЯНИ ЦХВЄ ПЕРЕДАЛИ ДОПОМОГУ ВІЙСЬКОВОМУ
ШПИТАЛЮ В ДНІПРІ НА 800 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ

Віряни християнських церков
віри євангельської, які мешкають
у штаті Вашингтон (США), надали
допомогу військовому шпиталю в
Дніпрі на суму 800 тисяч доларів,
повідомила власкор РІСУ Софія
Богуцька. Тамтешні представники української діаспори зібрали
величезний контейнер цінного
медичного вантажу для травматологічного та хірургічного відділень.
Сотні пакунків вивантажували
самі пацієнти-військовики, які вже
одужують — ланцюжком передавали коробки з рук в руки. На все
пішло більше години — настільки
багато медичного товару. У па-

кунках декілька моніторів для УЗД
апаратів, обладнання для проведення ендоскопічних операцій,
функціональні ліжка, тумбочки,
столи для інструментів в операційну та тисячі одиниць витратних
засобів — дренажі, катетери, перев’язувальні матеріали.
Начальнику медичної частини
шпиталю Юрію Лазаренку ледве
не перехопило подих від того,
що він побачив у вантажі. Тут інструменти, які на перший погляд
радше підходять для роботи слюсарів. Насправді ж вони конче необхідні травматологам. Зокрема,
дриль для монтування апарату

зовнішньої фіксації та осциляційна пилка. Кожна така річ коштує
понад 12 тисяч доларів.
Це вже другий вантаж, який направляють до України представники
цієї діаспори. Попередній нещодавно отримав київський шпиталь.
Віряни євангельських церков зібрали його за підтримки почесного
консула України в штаті Вашингтон
Валерія Голобородька. Усе обладнання шукали згідно з побажаннями
дніпровських медиків. На комплектацію вантажу пішло майже чотири
місяці. Вантаж перед відправкою
діаспоряни ретельно перевірили
та самі ж оплатили доставку — до

України він їхав майже два місяці.
За доправленням вантажу також стежили військові капелани,
пастори київської церкви ХВЄ
«Скинія» Мар’ян Михайлишин та
Юрій Сабадаш. Вони вже понад
два роки їздять в АТО.
Юрій Сабадаш каже: «Ми розуміємо, наскільки сьогодні важливе це медичне обладнання й
усіляка медична допомога, яка
приходить. Я би дуже хотів подякувати українській діаспорі, нашим вірянам зі штату Вашингтон
за те, що в такий скрутний час
вони не забувають про Україну».

РІСУ

Київський Біблійний інститут
Церкви ХВЄ України
запрошує

на 2,5-річну очно-заочну програму за спеціальністю
«ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНЕ СЛУЖІННЯ», яка діє з 2011 року у співпраці з відділом
благовістя ЦХВЄУ (завідувач відділу Попчук О.І.).
Перша сесія відбудеться 14 листопада 2016 року.
Детальна інформація розміщена на сайті www.kbi.org.ua.
За довідками звертатися за телефонами: (044) 450-60-00 та
097-921-42-01 – Оксана Василівна Маліщук, координатор очно-заочного навчання.
E-mail: zaochne@kbi.org.ua (заочне).
Наша адреса: 03115, м. Київ, вул. Г. Онискевича, 3.

Газета друкується на добровільні пожертви і розповсюджується безкоштовно
Засновники: мiсiя «ГОЛОС НАДIЇ»,
Пожертви на газету надсилайте: «Християнська місія «Голос надії»
обласна Пресвiтерська рада церков ХВЄП Волині.
р/р № 26003055430080
Тираж: 9000 примiрникiв
в Приватбанку м. Луцька
Реєстрацiйний номер: ВЛ 030 від 10 березня 1994 р.
МФО №303440, код 13359754
Редактор: Юрiй ТРОЦЬ
або на адресу місiї поштовим переказом з помiткою: «На газету»
Адреса: вул. Воронiхiна, 14а, м. Луцьк, Україна, 43020
Виходить
щомiсяця
Редакцiя не завжди подiляє думки авторiв матерiалiв, що друкуються
Телефон: 0332-78-80-82; 0332-25-44-06 / Факс: 0332-78-97-98
Надiсланi матерiали не рецензуються i назад не повертаються
E-mail: golosnadiyi@gmail.com
При передруку матерiалiв посилання на газету
Skype: golos_nadiyi
«ГОЛОС НАДIЇ» обов’язкове
www.voice.org.ua
Віддруковано: видавництво «А-Прінт», м.Тернопіль, тел.(0352)-52-27-37, http://a-print.com.ua
Замовлення № 147

