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БДЖОЛИ —
ДИВОВИЖНЕ
ТВОРІННЯ БОЖЕ

ЯК БАТЬКИ-ХРИСТИЯНИ

ГОСПОДЬ -

ВИХОВУЮТЬ
ДІТЕЙ-ВІДСТУПНИКІВ

СВІТЛО ДЛЯ МОГО

ЗЕМНОГО
ШЛЯХУ
Бог повністю змінив моє

Щоб пробудити нас до
відповідальної співпраці зі
Святим Духом у вихованні
дітей.

життя й ставлення до
людей.

ГОЛОС

«Як то чисельні діла
Твої, Господи,...Твого
творива повна земля!»
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виходить з лютого 1991 року

voice.org.ua

ВЧОРА, СЬОГОДНІ Й ЗАВТРА
слово надії

Отож, не журіться про завтрашній день,
бо завтра за себе само поклопочеться.
Кожний день має досить своєї турботи!
Мт.6:34

Слово «турбуватися» має
два значення. По-перше —
це переживати, метатися,
непокоїтися через власне невірство. По-друге — це клопотатися за щось, когось. Чи
повинні ми клопотатися за
завтрашній день? Звичайно!
Але коли при цьому ми охоплені тривогою, вона тисне
на наш внутрішній світ.
Ісус сказав, що завтрашній
день сам за себе поклопочеться. Тобто якщо завтра виникнуть
проблеми, то завтра про них
потрібно й думати. Кожен день
і так має досить своїх тривог.
Часто ми не тільки тягнемо навантаження теперішнього дня,
а намагаємося ще й одночасно
прихопити тягар завтрашнього.
І навпаки: скільки людей несуть
у завтрашній день, який має
свої турботи, ще й недороблені

справи теперішнього. Скільки
людей несуть із вчорашнього
дня біль, агресивність, образи, погані спогади, неправильні
стосунки…
Бог дає нам силу, щоб нести
тільки один день — сьогодні.
Якщо ми прихоплюємо з собою
вчорашнє і ще й переживаємо
про завтрашнє, у нас не буде
сили виконати сьогоднішнє. До
речі, ми набагато більше втомлюємося й виснажуємося навіть
не від самої справи, яку робимо, а від внутрішніх страхів, переживань за цю справу. Чи бували у вас радісні події, яких ви
настільки напружено емоційно
чекали, що коли вони прийшли,
у вас уже зовсім не було сили
радіти й отримувати задоволення? Майбутнє може просто
паралізувати людину уявними
страхами!

R - 500

КАЛЕНДАР СВЯТКУВАННЯ
РЕФОРМАЦІЇ НА ВОЛИНІ
28 квітня-2 травня. Ретріт для поранених воїнів АТО, які проживають
на Волині.
17 березня. Форум для управлінців, науковців, державних службовців, депутатів та впливових людей
«Через духовну реформацію до
відродження країни» (Волинський облмуздрамтеатр імені Тараса
Шевченка).

8-20 травня. Тиждень молоді та
сім’ї. У програмі: флешмоби, творчі вечори, спортивні змагання,
семінари, майстер-класи, концерти, хода за здорову сім’ю, конкурси,
День матері та День батька, дитяча
програма «Країна здоров’я».

10-15 квітня. Благодійно-соціальна акція «Чисте серце — чисте місто» на території всієї області, де
представлені протестантські громади.

5 червня. Обласний творчо-просвітницький міжконфесійний фестиваль «Назустріч Реформації» (Луцьк,
Театральний майдан).

18 квітня. Пасхальний концерт за
участю оркестру та хору Келвіна
Джонса (США) (Волинський облмуздрамтеатр імені Тараса Шевченка).

1 жовтня. День милосердя. Під
час акції кожна громада спільно з
органами місцевого самоврядування визначає набувачів допомоги й
через посильні пожертви надає цю
поміч.

Коли теперішнє життя не задовольняє людину, вона втікає
у світ своїх мрій. Адже в мріях
про майбутнє вона може мати
те, чого їй не вистачає сьогодні,
може наділити себе тими якостями, можливостями, здібностями, якими обділена сьогодні. Стикаючись із труднощами,
така людина часто втікає у світ
своїх мрій — щоб не вирішувати
нагальних проблем.
У нас є достатньо сили для
багатьох справ, і ще й увечері
ми можемо бути свіжими й
бадьорими! Ми можемо спокійно засинати й уранці прокидатися без вантажу минулого й без
страху про майбутнє. Ми можемо повноцінно жити теперішнім
днем (у здоровому розумінні
цього вислову). Є люди, які «нічого не роблять, а метушаться»
(2Сол.3:11). Та, економлячи ду-

ховні й душевні сили, ми можемо виконувати величезну роботу
й при цьому не знемагати. Ідучи
в Божій волі, ми не повинні жити
на межі витривалості. Боже правило — рівномірно розподіляти
навантаження на кожен день.
Учора — уже немає, завтра —
ще немає, а є тільки — сьогодні!
Візьмімо ж на озброєння цей
важливий принцип — «розра-

ховуватися» в кінці дня з усіма
тривогами, турботами, проблемами й з надією дивитися
в майбутнє… Тоді ми зможемо
спати «сном праведника». А
прокинемося — повні сил, зосереджені не на тому, чого не
доробили вчора, і не на переживаннях про «завтра», а житимемо повноцінним «сьогодні»!
Сергій ВІТЮКОВ

27 ТРАВНЯ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ

МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ!
анонс

27 травня 2017 року о 17:00 в Палаці спорту м. Києва відбудеться загальне молитовне
служіння християн різних конфесій, приурочене до Національного дня молитви за Україну.
Метою заходу є молитовне єднання усіх Церков
та всього народу заради спасіння і відродження нашої країни.
Запрошуємо усіх християн долучитися до загальнонаціональної молитви безпосередньо чи організувавши подібні заходи на місцях.
Оргкомітет Національного дня молитви за
Україну розробив Правила проведення Молитви та
офіційну Декларацію, в якій закріплені основні цілі
і напрямки молитовних прохань, з якими можна
ознайомитися на сайті www.prayforukraine.com.ua,
телефон — +38(067) 800-3780, електронна пошта
— info@prayforukraine.com.ua.
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РЕФОРМАЦІЯ – РУХ, ЩО ЗМІНИВ СВІТ
R-500

Саме під таким гаслом
у м. Луцьку 24 лютого 2017
року відбувся просвітницький захід для вчителів історії
та інших суспільних наук. Гостинно були відчинені двері
Палацу учнівської молоді, у
якому зібралися понад 300
учасників конференції з різних
куточків Волині.
Організував цю зустріч Волинський обласний міжконфесійний оргкомітет із відзначення 500-річчя Реформації за
підтримки Управління освіти,
науки та молоді Волинської облдержадміністрації та Управління
освіти Луцької міської ради.
Чудову атмосферу доброзичливості та гармонії створював
християнський гурт «Левит»,
який своїм співом налаштовував
присутніх на сприйняття інформації та надихав на роздуми про
любов до рідної країни, навернення до Творця, цінність життя,
важливість читання Біблії; закликав дякувати Богові й прославляти Його.
Освітяни
мали
прекрасну можливість ознайомитися з
історичним і богословським контекстом Реформації та наслідками історичної події. Зокрема,
Фелікс Понятовський (доктор
богослов’я, проректор Українського гуманітарного інституту) допоміг учителям поринути в минуле, а саме в епоху Середньовіччя.
Присутнім запропонували уявити, яким було середньовічне мі-

сто: обнесене стіною, маленьке,
на вулицях багато бруду, антисанітарні умови проживання, що
часто викликало багато хвороб.
Щодо освіти, то в Х ст. з’явилися університети, хоча наука не
була спрямована давати нові
знання й теорія була відірваною
від практики. У той час вважали:
усе, що можна пізнати про світ,
уже відомо. Тодішня церква мала
величезний вплив на всі верстви
населення. Однак люди були неграмотні й просто не розуміли
богослужбову мову (латинь). За
1000 років від народження Ісуса
Христа життя майже не змінювалося. Недаремно ті часи (V-XVст.)
називають «темними століттями».
Якби не було Реформації,
світ залишався би без особливих змін. Переломним моментом
стала подія, коли Мартін Лютер
у 1517 році написав «95 тез» і
закликав до диспуту.
Як зауважив Ф. Понятовсь-

кий, Реформація вплинула на всі
сфери життя: на науку, освіту,
медицину, економіку та право,
культуру й мистецтво. І особливо
— на моральні стандарти тогочасного людства.
Інший доповідач заходу —
Сергій Санніков (доктор богослов’я, головний редактор
часопису «Богомисліє», автор
двотомника «Двадцять століть
християнства», пастор церкви,
капелан) — акцентував увагу
слухачів на світоглядних та богословських засадах Реформації.
Присутні мали змогу зрозуміти,
що таке Реформація, чи дійсно
Реформація впливає і за яких
обставин це відбувалося. Ключовим питанням доповіді було:
«ЧОМУ Реформація вплинула
на історію?» Відповідь захована
у сфері світогляду, у сфері етики», — вважає промовець.Тобто
Реформація змінювала світогляд
великої групи людей, і саме в

цьому полягає глибинна причина. Цей світогляд був пов’язаний
із релігією — домінуючим фактором у той час. Саме у сфері релігії зосереджувалась етика, культура, наука. Релігійні питання
були первинними. Тепер релігія
— один із факторів формування
світогляду, але не вирішальний,
тому й маємо відповідний результат. Досліджуючи проблеми
світогляду, маємо поставити питання: «ЩО повинно бути в центрі світогляду?» На перший погляд, якщо в центрі знаходяться
богословські й релігійні питання
— це нібито відволікає людину
від успішного життя, робить її
неефективною у повсякденному
бутті. Але насправді це не так.
Власне, Реформація довела, що
саме релігійні питання відіграли
суттєву роль у зміні світогляду.
Вони завжди відігравали й будуть відігравати важливу роль.
Богослов’я Реформації описане п’ятьма sola (п’ятьма «тільки»):
Sola Scriptura (тільки Писання);
Sola Fide (тільки віра);
Sola Gratia (тільки благодать);
Solo Christus (тільки Христос);
Soli Deo Gloria (тільки Богові
слава).
Sola Scriptura — основний
принцип. Він означав, що тільки Святе Письмо — абсолютно надійне джерело пізнання

Бога, тому що воно дано Богом
і є Словом самого Бога у вигляді
тексту.
Sola Fide — спасіння дається
не за діла чи заслуги, а виключно
по вірі.
Sola Gratia — протиставляє
спасіння благодаттю й спасіння
ділами («…не від діл, щоб ніхто не
хвалився…» (Еф.2:9).
Solo Christus — заперечуються посередники й підкреслюється робота Христа щодо спасіння.
Це живий зв’язок із Христом у
повсякденному житті.
Soli Deo Gloria — тільки Богові належить уся слава!
Слава Богові за прекрасний
час, у який ми живемо!
Слава Богові за підтримку
Президента України, який 26
серпня 2016 року підписав Указ
№357/2016 «Про відзначення в
Україні 500-річчя Реформації».
Для нас, християн, це —
виклик. Це прекрасна нагода зайти з благовістям туди, куди ми
ще не заходили. Це унікальний
шанс засвідчити управлінцям,
держслужбовцям,
науковцям,
медикам, освітянам та іншим
категоріям осіб різного рівня про
нашого великого та всемогутнього Господа! Це можливість
зосередити увагу людей на християнських цінностях, допомогти
зрозуміти важливість читання
Слова Божого.
Реформуймо себе — змінюймо країну!

Оксана ГАВРИСЮК

УНІКАЛЬНЕ ВИДАННЯ ЄВАНГЕЛІЇ ВІД МАРКА ЖЕСТОВОЮ

МОВОЮ ГОТУЮТЬ СЛУЖИТЕЛІ ВІДДІЛУ ПРАЦІ З ГЛУХИМИ ПРИ ЦХВЄУ
10 лютого 2017 року
в будинку Українського
Біблійного товариства відбулося редакційне оцінювання перекладу Святої
Євангелії від Марка жестовою мовою глухих. Це
— історична подія для служителів профільного відділу ЦХВЄУ, до якої вони
готувалися півтора року.
Відеоматеріали, які планується презентувати для широкого загалу в березні-квітні
цього року, претендують на
унікальність принаймні з двох
причин. По-перше, йдеться
про перший переклад калькованою жестовою мовою

(для слабочуючих людей) частини україномовної
Біблії
за редакцією митрополита
Іларіона, проф. Івана Огієнка. По-друге — це перший
на пострадянському просторі
переклад Євангелії жестовою
мовою (для глухих), в редагуванні якого беруть участь
експерти сурдоперекладу.
«Калькована жестова мова
(КЖМ) — це дослівний переклад: як написано, так і перекладаємо, — розповідає завідувач відділу праці з глухими
ЦХВЄУ Павло Смаль. — Вона
доступна насамперед для
слабочуючих людей, у яких
сприйняття світу наближене
до людей без вад слуху. Що

новини церков хвє волині
19 лютого в церкві с. Залаззя Любешівського району
відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння Романовича Володимира Васильовича та на дияконське –
Ніколайчука Василя Юхимовича.
19 лютого в церкві с. Ворокомле Камінь-Каширського
району рукопокладено на дияконське служіння брата Савчука Павла Сергійовича. Рукопокладення звершили єпископ
М.І. Близнюк, заступник єпископа П.Д. Карпович.
26 лютого в церкві с. Туровичі Турійського району відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння Міщука Івана Івановича. Рукопокладення звершили єпископ
М.І.Близнюк, заступник єпископа С.П. Анчук та член обласної
пресвітерської ради О.М. Гоцик.

ж до глухих людей, то у них
є своя жестова мова (ЖМ).
Цікаво, що в Україні і, наприклад, у США — жести різні,
але поспілкувавшись хвилин
10-15, глухі люди починають
розуміти один одного. У ЖМ
немає родових відмінків, наприклад, кажуть не «дві людини», а «два людина». Порядок слів у реченні буває
таким, що чуючим людям при
дослівному перекладі взагалі важко зрозуміти, про що
йдеться».
За словами Павла Олександровича команду перекладачів найперше цікавило,
як сприймають підготовлений
матеріал глухі люди. Слу-

жителі провели детальний
аналіз зауважень і пропозицій, за результатами якого і
затвердили порядок жестів.
Участь
у
редакційному оцінюванні взяли голова центрального правління
УТОГ Ірина Чепчина, президент громадської організації
«Об’єднання нечуючих педагогів» Наталія Каменська та
науковий співробітник лабораторії жестової мови Інституту спеціальної підготовки
АПН України, кандидат педагогічних наук Наталя Адам’юк.
Вони високо оцінили рівень
підготовки перекладачів-християн, однак усе-таки відхили
декілька кандидатур, вказав-

МУДРА ПОРАДА

Самуїл був ще отроком, коли з ним почав
говорити Бог. Спочатку він не розумів, Хто до
нього звертається, думаючи, що це Ілій. Але невдовзі старий священик
зрозумів, що це Господь
кличе Самуїла. У нас теж
так буває — ми чомусь
реагуємо на обставини
і людей, тоді як Господь
звертається до нас.
Наставляючи отрока,
священик дав йому дуже
мудру пораду: «Коли той,

хто кличе тебе, промовить до тебе знову, ти
скажи: говори, Господи,
бо чує раб Твій».
Я вірю, в цій пораді
закладена глибока істина.
Ви знаєте різницю
між тим, як слухає вільний і як слухає раб?
Якщо перший може собі
дозволити бути вільним
слухачем,
залишаючи
за собою право проаналізувати, дати оцінку
сказаному і, можливо,
залишитися при своїй

ши на їхню недостатню емоційність. Адже емоційність
дуже важлива при використанні ЖМ: те, що ми можемо
передати інтонацією голосу,
глухі люди компенсують виразністю жестів та емоціями.
Позицію
богословів під
час оцінювання представили
завідувач відділу освіти Віктор Вознюк та ректор Київського
біблійного
інституту
Сергій Манелюк. Участь у роботі взяли також Генеральний
секретар УБТ, єпископ Олександр Бабійчук та старший
єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко.
За матеріалами
www.chve.org.ua

міні-проповідь
думці, то другий слухає
по-іншому — він знає:
все сказане треба буде
одразу ж точно виконати.
Практична істина для
нас полягає в цьому: позиція слухача визначає,
якою буде розмова. Це
принципово важливо у
наших стосунках з Богом.
Ми повинні пам’ятати:
для серйозної розмови є
умови. Бог не стане про
щось серйозне говорити
з вільним слухачем. Якщо

ти слухаєш Його з позиції вільного, навряд чи
розмова буде про щось
важливе. Займи позицію
раба. «Говори, Господи,
бо раб Твій слухає», —
хай такою буде не тільки наша молитва, але й
щире бажання серця.
З рабом Бог говорить
по-іншому,
серйозно,
тому що раб знає — все
сказане треба буде одразу ж беззаперечно виконати.
Павло ФЕДОРУК
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ВИГЛЯД БЛАГОЧЕСТЯ
Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи.
Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді,
богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі,
осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні,
бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога,
вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися.
2 Тим. 3:1-5

Апостол Павло дає настанови своєму синові по
вірі й каже, що є речі, які
той повинен знати. Він відкриває йому істину, що в
останні дні настануть тяжкі часи. Останні дні будуть
такими ж, як і попередні —
години, хвилини й секунди
не зміняться. Проте ситуацію змінюють люди, а вони
будуть «самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді,
богозневажники, батькам
неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі,
осудливі,
нестримливі,
жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні,
бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога».
Павло змалював портрет
нашого сучасника, можливо, і не підозрюючи, що через дві тисячі років, читаючи
Боже Слово, ми бачитимемо
на власні очі портрет людини
останнього часу. Павло каже
Тимофієві, що той повинен
знати, якими в останні дні будуть люди. А люди, як відомо,
формують соціум, формують
середовище, у якому вони
проживають, тому Тимофій не
тільки повинен знати про це,
а й відповідно діяти, а також
втікати від таких людей.
Хто ці люди? На перший
погляд, це зрозуміло. Ми бачимо, що вони живуть поряд

із нами; вони не знають Бога,
зарозумілі, грошолюбні, їхні
діти не слухають батьків і т. ін.
Проте останній мазок пензля духовного художника апостола Павла на цій картині показує нам дещо іншу ситуацію.
Виявляється, мова йде про
людей, які знають Бога, поклоняються Йому, належать до
певної конфесії; більше того,
можливо, їхні прізвища записані в церковних списках. І, як
підсумок, апостол Павло каже,
що люди останнього часу матимуть вигляд благочестя, але
сили його зречуться, їм вона
не буде потрібна.
Отож, поміркуймо: ми живемо в час, коли рекламують,
що, коли ми користуватимемося певним кремом, наші
зморшки зникнуть і ми виглядатимемо молодшими років
на десять. Реклама зосереджена на тому, щоб подати
непотрібну нам річ під таким
виглядом, аби змусити нас її
придбати.
Сьогодні люди дуже турбуються про вигляд речей, про
свій особистий вигляд, вигляд
одягу, і разом із тим переймаються, щоб мати вигляд побожності. «Добре було б, щоб
мене вважали за людину побожну», — так думають люди
нашого часу. «Вони мають
вигляд благочестя, але сили
його відреклися».
Не так давно я ремонтував
своє авто, і майстер запитав:

«А вам як ремонтувати — як
для себе чи як на продаж?» Для
себе ми робимо все добре, а
коли на продаж, то основне —
щоб вигляд був гарний. Мати
вигляд — це в багатьох випадках означає приховати те,
ким ти є насправді, приховати
свою сутність.
Згадаймо історію про жінку
царя Єровоама. «І сказав Єровоам до своєї жінки: «Устань
та переберися, і не пізнають,
що ти Єровоамова жінка. І підеш до Шіло, ото там пророк
Ахійя, який говорив про мене,
що я буду царем над цим народом. І візьми в свою руку
десять хлібів і калачі та дзбанок меду, і ввійдеш до нього.
Він скаже тобі, що буде хлопцеві». І зробила так Єровоамова жінка. І встала вона, та
й пішла до Шіло, і ввійшла до
Ахійєвого дому. А Ахійя не міг
бачити, бо очі йому стемніли
через його старість. І Господь
сказав до Ахійї: «Ось приходить Єровоамова жінка, щоб
запитати від тебе слово про
сина свого, бо він слабий.
Отак і так будеш їй говорити.
І станеться, коли вона ввійде,
то вдаватиме чужу». І сталося,
як Ахійя почув шарудіння ніг її,
як вона входила до входу, то
сказав: «Увійди, Єровоамова
жінко! Чому то ти вдаєш чужу?
А я посланий до тебе з твердою звісткою» (1Цар.14:2-6).
До чого я веду? Кожного
дня перед нами постають нові

завдання, нові справи, і я хотів
би, щоб ми, вирішуючи їх, не
дбали про те, щоб мати вигляд
побожності, але щоб справді
були благочестивими. Немає
потреби ховатися від Бога, казати, які ми святі, зодягаючи
маску смиренного лицеміра.
Бог знає нас краще, ніж ми
самі себе знаємо. Пророк
Осія каже: «Бо ваша любов —
немов хмара поранку і мов та
роса, що зникає уранці». Така
наша людська побожність. Так
ми маскуємося.
Коли я проходив військову
службу, то треба було ретельно стежити за своїм одягом і
взуттям, бо старшина кожного
вечора перевіряв їх. І ми старалися почистити чоботи хоча
б спереду, які вони ззаду —
було не видно, а от спереду
старшина бачив все завжди.
Та він швидко зорієнтувався і,
бувало, ішов за нашими спинами й дивився, чи чисті наші
підбори.
Ми інколи також стараємося прибрати якогось вигляду,
почистити форму для людей,
але для Бога це абсолютно не
потрібно. «Коли ж хто гадає,
що він побожний, і свого язика не вгамовує та своє серце
обманює, марна побожність
того! Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем
оця: зглянутися над сиротами
та вдовицями в утисках їхніх,
себе берегти чистим від світу»
(Як.1:26-27).

Ми живемо у період останнього часу, коли люди стали
такими, якими їх описав апостол Павло, він наказує втікати від таких. У приповістях Соломона написано: «Перестань
же, мій сину, навчатися від
нерозумних, щоб відступитися від слів знання!» (Пр.19:27).
Потрібно втікати від компаній молодих людей, які лихословлять своїх батьків, які
не поважають старість. Павло
застерігає, щоб ми не тільки знали картину останнього часу, а й діяли відповідно.
Для того, щоб бути мудрою
людиною, такою, яка чекає
зустрічі зі своїм Спасителем,
ми повинні відповідно діяти
— до цього нас закликає Господь. Не мати тільки вигляд
достойний, не хизуватися перед іншими, а справді бути
благочестивими людьми, у
чиїх серцях живе Господь. «Бо
вправа тілесна мало корисна,
а благочестя корисне на все,
бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього»
(1Тим.4:8).
Дивлячись на вулицю й
вловлюючи в рисах знайомих
нам людей вигляд благочестя, пам’ятаймо, що Бог не
хоче цього від нас. Він бажає,
щоб у сердечному храмі ми
були благочестивими людьми,
тими, які готові зустріти свого
Спасителя. У цьому нам хай
допоможе Господь!

Микола СИНЮК

місіонерська пошта

У ЗАПОВНЕНИХ ЗАЛАХ ПОЧУЛИ ДОБРУ НОВИНУ
Пройшла пора осені та
зимові свята з часу написання нашого останнього
листа. Тому хотілося б
описати, що відбулося в
нашому служінні.
Раніше ми писали про
нашу працю в смт Краснопілля, куди ми постійно
їздили. Так от, Бог благословив — тепер туди вже

приїхала група місіонерів
«Голос надії» для поселення і подальшої праці. Звичайно, ми продовжуємо їм і
далі допомагати, але також
можемо спрямувати увагу
на інші населені пункти. Дякуємо вам за ваші молитви
за це селище! Просимо молитися і далі, щоб там виростала церква й спасалися
люди.
2017 рік оголошений в
Україні роком Реформації.
Церкви активно включилися
в це святкування. В сумській
області теж створений оргкомітет, і церкви вже спільно провели Молитовний
тижневий марафон і святкування Різдва на Майдані
25 грудня. Є дуже багато
планів на увесь рік.
Тепер в Сумах влада
доброзичливо
ставиться
до євангельських церков,
не так як раніше. Все дуже

сильно змінилося в кращу
сторону. Проводяться молитовні сніданки в кабінеті
губернатора,
надаються
безкоштовні білборди для
оголошень,
а
нещодавно прямо в сесійному залі
облради була проведена
спільна молитва євангельських церков міста Суми за
Україну та благословення
святкування R500.
На Різдвяні свята ми
мали дуже насичену програму. В Сумах мали заповнений зал на Різдво, люди
стояли в проходах і навіть
в коридорі! Замовили автобус, та з села Коршачине на
Різдво привезли 38 дітей та
дорослих. Роздали більше
200 запрошень у церкву,
календарів та дитячих подарунків. А потім з театральною Різдвяною постановкою
об’їхали кілька сіл та міст,
де в клубах, Палацах культу-

ри розповідали людям про
народженого Царя, співали та молилися за них. А в
Краснопіллі разом з місцевими місіонерами заходили
в доми, квартири та магазини, співали, дарували календарі та запрошували на

різдвяне богослужіння. Це
був чудовий час! Мріємо і
молимося, щоб всі, хто почув різдвяну звістку, віддали
своє життя Господу.
Дякуємо за молитви!
Валентин та Оксана
ЯРОШЕНКИ, м.Суми
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ГОСПОДЬ - СВІТЛО

ДЛЯ МОГО ЗЕМНОГО ШЛЯХУ

З усіх біблійних персонажів
особливо близький мені апостол Павло. Бог був змушений
помістити його в повну темряву,
щоб у його серці засяяло істинне світло. Так було й у моєму
житті.
Як ніхто інший, я розумію,
яка страшна ця фізична темрява
в перші хвилини. Але так Бог достукався до серця Савла, який
із грізного переслідувача Христової церкви перетворився на
ревного проповідника Євангелії.
Коли я осліп, то ще не знав Бога.
І ця темрява, яка постала переді
мною, була настільки страшною,
що я просто кричав від відчаю. До
того Бог не раз стукав у моє життя — ніжно та лагідно. Так минуло
більше 30 років. І Він вирішив: годі,
так до нього не достукатися!
Я не знав Бога й не шукав Його,
був недоброю людиною. Усе, що
мені подобалося, я брав, переступаючи через будь-яку людину, аби
отримати бажане. Я накопичував
земне багатство, не піклуючись про
набуття духовного скарбу.
І в 1995 році сталося те, що
кардинально змінило моє життя,
— мені вистрелили прямо в лице з
рушниці на відстані кількох кроків.
Мене привезли в лікарню з простреленою головою. Дві з половиною години мені робили операцію.
І ось вирок лікарів — цей чоловік
більше ніколи не буде бачити.
Мені було важко прийняти це. Я
був людиною не лише жорстокою,
а й гордою, тому сказав: «Якщо
так, то я не буду жити!» Так ворог,
насміявшись над моїм тілом, хотів
погубити й мою душу. Опритомнівши від наркозу, я став зривати зі
свого обличчя пов’язки. Медсестри
та лікарка благали мене не робити
цього, кажучи, що я цим лише нашкоджу собі. Але я вперто зривав їх,
повторюючи, що жити все одно не
буду. Тоді лікарка вдалася до хитрощів і сказала мені: «Коли ти будеш
лежати спокійно, то зможеш згодом
хоч трохи бачити, а якщо будеш
напружуватися, то назавжди залишишся сліпим». Я повірив їй. Двадцять днів, поки заживало обличчя,
я чекав, що мені знімуть пов’язку і

я хоч щось бачитиму. Цей час здавався мені вічністю. І коли ці дні минули, і мені зняли пов’язки та шви
— в очах була лиш темрява. Мені на
довічно дали першу групу інвалідності, і, виписуючи мене додому,
лікар застерегла рідних: «Пильнуйте за ним, бо, крім того, що він осліп, є інша проблема: у його мозку
залишився дріб — і в будь-яку мить
він може втратити здоровий глузд».
Я почув ці слова, і вони ще більше
вдарили по моїй гордості. Вихід був
лише один — убити себе.
Уже їдучи додому, я подумав:
«Ось відкрию двері й випаду з машини». Став шукати руками ручку й
раптом думка: «А що поганого тобі
зробив цей шофер? Він же приїхав
по тебе, пожертвував своїм транспортом і часом. Для чого йому зайві
клопоти?»
Удома мене радісно зустріли
діти, тоді моїм синам було 6 років
і 4. Але я сховав своє обличчя й
сказав: «Ніхто не побачить мене
живим!» Багато людей у ті дні приходили в мій дім, навіть ті, хто до
того ніколи не був у моєму домі. На
мене дивилися, як на якесь видовище. Усі знали, що раніше я ходив
із гордо піднятою головою, а тепер
мав такий жалюгідний вигляд. Але
я намагався не показувати свого
лиця. Чуючи, що хтось заходить на
подвір’я, я бився головою об стіну,
щоб закінчити своє життя. Мене
намагалися не залишати самого в
хаті. Я чекав своїх друзів, які разом
зі мною грішили, але ніхто з них не
переступив порогу мого дому —
кому потрібен сліпий!
Одного разу прокинувся вночі й
почув всередині себе слова: «Уставай і йди на болота!» Але жінка почула, що я встав, і стримала мене.
Та в ту мить я вирішив, що сьогодні — останній день мого життя.
Коли дружина вранці пішла на роботу, єдине, що стримувало мене,
були діти, які гралися біля мене. Я
думав, куди ж їх відправити, щоб
не налякати, аж раптом почув, що
хтось стукає в двері. Пришов один
чоловік, який певний час працював
зі мною в сільгосптехніці. Правда, я
звільнився невдовзі після того, як
він прийшов туди на роботу. Але
він чув про мене багато недоброго,
тому, як сам потім розповів, обходив мене стороною. Та, почувши

про те, що трапилося зі мною, він
прийшов мені розповісти, що мене
любить Господь.
«Тебе любить Ісус» — ці слова
звучали у розповіді цього чоловіка
буквально через кілька речень. Тоді
я не стерпів: «Чого ти до мене причепився?! Мене ніхто не любить!»
— «Ні, — заперечив він, — Ісус
постраждав за тебе, щоб виявити Свою любов!» — «Постраждав
за мене? Це від мене багато-хто
страждав. А за мене чого б це було
робити?» Останнім аргументом
було: «Якби Ісус тебе не любив,
мене б не було у твоєму домі!» Ці
слова змусили мене замислитися:
«А й справді, що доброго я зробив
цьому чоловікові, що він залишив
усі свої справи, щоб мене підбадьорити? Він не прийшов у неділю,
увечері, а з самого рання, саме
тоді, коли я твердо прийняв рішення, що це останні миті мого життя».
Тим більше, що з розповіді я дізнався, що цей чоловік пройшов сім
кілометрів, щоб просто розповісти
мені про Божу любов. Це вразило
мене. Тому, коли він вже зібрався йти додому, я запитав: «А коли
ти знову прийдеш?» Він відказав:
«Скоро!» Те скоро було наступного
ранку. І так ми стали часто зустрічатися й розмовляти. Після цих розмов я відчув, що хочу жити. Гордість
поступово залишала моє серце.
Я зрозумів, що сліпим бути не соромно. І одного разу брат запросив
мене на зібрання, яке мали проводити в нашому селі. Я пообіцяв, що
прийду. Коли той день наближався,
я відчував, що мені страшно туди
йти. Там могли бути ті люди, із якими я раніше працював (тоді я дуже
обзивав всіх віруючих, насміхався
над ними). Я думав, що тепер вони
насміхатимуться з моєї біди, бо
вже не міг прийти до них впевнено, із гордо піднятою головою. Але
обіцянка, яку дав цьому чоловікові,
тримала мене, бо я звик виконувати те, що обіцяв. Тому взяв сина за
провідника — і пішов.
Уже потім я дізнався, що всі
звернули на мене увагу, коли я увійшов хату, у якій відбувалося зібрання. Та я не бачив цього, а слова, які
звучали там, неймовірно торкалися
мого серця й розтоплювали лід,
яким воно вкрилося за багато років
гріховного життя. Я сидів і плакав.

А коли закликали до молитви, першим упав на коліна й плакав перед
Богом, бо не міг більше промовити
ні слова.
Зібрання закінчилося, люди стали підходити до мене. Серед них
було багато моїх колишніх колег,
яких я ображав, але вони не дорікали мені, а навпаки — підбадьорювали, кажучи: «З Богом ти зможеш усе
пройти, не падай у відчай!»
Ці слова не давали мені спокою
й тоді, коли я повернувся додому, і
в наступні дні потому. Я багато думав про своє життя. Раніше, якби
мені сказали, що я маю схилити
перед кимсь коліна, то в жодному
разі не зробив би цього, навіть тоді,
якби переді мною був вибір: схилити коліна або померти. Але з того
дня я з радістю схиляю свої коліна
перед Творцем неба й землі.
Бог повністю змінив моє життя
й ставлення до людей. Після того,
як в один із вечорів, у березні 1996
року, я покаявся перед Богом,
уранці прийшла моя сестра. Це
було несподівано, бо до того ніколи
не робила таких ранніх візитів. Вона
стала кричати мені: «Що ти наробив! Ти нас продав! Тепер ти маєш
інших братів і сестер, ми тобі вже не
рідня — забудь нас!» Я лише слухав
і посміхався. А моя дружина з подивом дивилася на мене, бо знала,
що раніше я б відреагував зовсім
по-іншому. Потім прийшла мама.
При жінці вона нічого не сказала, а
мені наодинці дорікнула: «Та мені
тепер стидно по селі йти. Мало тобі
було того сорому, що ти завдавав
нам раніше своєю поведінкою, а тут
ще це…»
Важко було мені чути ці слова,
але я втішаюся тим, що Бог дав
мені велику родину братів та сестер
в Ісусі Христі. Нас усіх зріднила Господня кров! І ніхто не докоряє й
не зневажає мене через те, що я
сліпий. Двадцять два роки тому я
навіть не міг уявити, що зможу жити
таким життям і радіти. А нині я маю
велику радість та втіху в моєму Богові й у Церкві Його.
Коли я вперше потрапив на
зібрання в церкву сусіднього села, з
якої брати приїжджали до нас, щоб
організувати церкву, то до мене
було пророцтво, хоча я ще тоді й
не знав, що це таке: «Не падай у
відчай! Я дуже благословлю тебе

МРІЯ ПРО ПРОБУДЖЕННЯ

Коли сімдесят учнів, яких Ісус послав проповідувати, повернулися — то
їхній радості не було меж. Ще б пак —
навіть демони коряться їм у ім`я Ісуса!
Та мудрий вчитель і Господь сказав їм:
«Не тому радійте, що демони коряться
вам, але тому, що імена ваші записані
в Книзі життя!»
А одного разу запитав Ісус: «…що
легше сказати: прощаються гріхи твої чи
встань і ходи?» Звичайно, щоб сказати
хворій людині «встань і ходи», і після цього
вона встала й пішла — потрібна надприродна сила, потрібне чудо! Але коли кається хоч одна людина, коли на її адресу лунають слова: «прощаються тобі гріхи твої»

— і та стає Божою дитиною, то ангели на
небі радіють та тішаться! Оздоровити людину або звільнити набагато легше, аніж
навернути її до Христа. Буває, Бог оздоровить людину, звільнить, явить милість
Свою для неї — а вона не хоче вірити Богові й прийняти Божу волю щодо себе.
Я вірю, у цій місцевості, куди Бог нас
направляє, є багато вибраних людей, які
приймуть Ісуса у своє серце! Також маю
щиру мрію та надію, що в Україні буде велике пробудження!
З милості та благословення Божого
Євангелія на Львівщині проповідується!
У листопаді 2016 року в нас народилася дочка, і з того часу живемо в Новому

Роздолі, де маємо тимчасове житло. Поки
ми шукали житло в м. Славське (там його
знайти було непросто), до нас звернулися служителі з пропозицією переїхати в м.
Перемишляни для продовження місіонерського служіння, розпочатого місіонером
місії «Голос надії». Тут вже є зареєстрована
громада з 8 членів.
Кожного тижня я приїжджаю в м. Перемишляни на декілька днів для євангелізації
та служіння в церкві. У цьому місті також
непросто з житлом. Уже місяць, як я та
місцеві брати й сестри шукаємо житло,
але не можемо знайти, щоби орендувати,
бо є тільки на продаж. Та з милості Божої я
продовжую проповідувати Євангелію.

й твою сім’ю. І ще багато хто буде
приходити до тебе за допомогою».
Коли я розповів про це жінці, вона
лише засміялася, бо розуміла, що я
сам потребую допомоги, то чим же
можу допомогти іншим? І нині велика Божа милість явлена до мене.
Я добре розбирався в техніці до
своєї сліпоти, і потім навчився навпомацки лагодити трактори й іншу
техніку. І тепер люди приходять до
мене за порадою та допомогою.
Проте не все так легко було.
Був випадок, коли в хаті не було
кому дров нарубати. І найняти не
було за що. То вже згодом брати
й сестри стали нам допомагати.
А в той перший рік після мого навернення обставини склалися так,
що в нас не було нарубаних дров.
Я помолився Господу, взяв сокиру
й пішов рубати. Повірте, це дуже
небезпечно — сокира ж може відскочити чи поліно. Проте виходу
не було. Довіряючи Богові, замахнувся сокирою й розрубав перше
поліно. Однією рукою мусив притримувати його, бо не бачив, куди
вдаряти сокирою. І, слава Богові,
жодного разу не потрапив по пальцях. Це велика Божа милість!
Відтоді я спокійно орудую сокирою, косою, бензопилою, болгаркою та іншими небезпечними
пристроями. Практично все я можу
робити сам і жодного разу за ці
роки не поранився — Бог благословляє й береже мене.
Але тепер я хвалюся не собою,
а моїм Господом Ісусом Христом,
Який є світлом для мого земного
шляху. Він веде мене й дає мені
сил, щоб славити Його.
Коли я бачив, то був великим
противником Господнім. А коли
осліп, то зумів побачити Бога в
Його силі та величі. І, пізнавши
Бога, зрозумів, що найстрашніша
та сліпота, коли люди мають очі, а
не бачать. Я знаю, що моя тілесна
сліпота мине. Одного разу, коли я
постану перед Богом, зможу побачити Його лице, тому що моє
незряче тіло залишиться на цій
гріховній землі! А мій дух навіки
пробуватиме з моїм Господом на
небесах!

Микола МОВЧУН,
с.Неньковичі,
Зарічненський р-н,
Рівненська область

Працюємо в напрямку індивідуального
євангелізму. Я вже маю декілька людей,
за яких молюся і прошу в Бога можливості
більше їм послужити.
З нагоди 500-річчя реформації ми з
місцевим братом благовістимо в державних установах, громадських закладах та школах. Також в Новому Роздолі
та в с. Берездівці з місцевим пастором
відвідали державні установи з проповіддю про необхідність навернення кожної
людини до Божого слова та прийняття
дару спасіння. Я думаю, що для України
сьогодні настав час посіву, і Бог цьому
сприяє.
Ігор ХОМИЧ, Львівщина
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батьки і діти

ЯК БАТЬКИ-ХРИСТИЯНИ ВИХОВУЮТЬ
ДІТЕЙ-ВІДСТУПНИКІВ
6. Батьки-християни живуть компромісним життям

Будучи пастором понад
30 років, я був вражений,
наскільки серед дітей, вихованих батьками-християнами (у тому числі й християнськими
лідерами),
малий процент тих, хто
дійсно служить Господу після досягнення підліткового й більш старшого віку.
Оскільки виховання дітей в
заповіті з Господом — основний метод, який Бог використовує для утвердження Свого владарювання на
землі, як воно утверджене
на небесах, то є мало важливіших тем за порушену в
цій статті.
Я хочу зіставити поведінку
батьків-християн із вірою їхніх
дітей. Іншими словами, кожен, прочитавши цю статтю,
зможе сказати, чи будуть його
діти служити Господу від усього серця, чи будуть «теплими»
або невіруючими, коли виростуть. Я пропонує свої спостереження: чому, стаючи старшими, діти батьків-християн не
служать Господу.
1. У батьків немає емоційного зв’язку з дітьми

У мене п’ятеро дітей, і я
зрозумів, що недостатньо просто читати Біблію й молитися зі
своїми дітьми. Мені треба веселитися з ними, вивчати особливу мову любові, старатися
досягнути їхніх сердець і налагодити глибокі взаємостосунки
з ними, поки вони маленькі. Я
навчився цього важким способом, бо не зумів встановити
відповідного емоційного зв’язку з однією своєю дитиною.
Це привело її до великих труднощів у вірі, незважаючи на
спільне вивчення Біблії та молитви, які в нас були. Діти, які
не мають емоційного зв’язку зі
своїми батьками, можуть піти
шляхом нездорових душевних
зв’язків із безбожними людьми, які будуть їх відводити геть
від Господа.
2. Батьки не моляться
цілеспрямовано
зі своїми сім’ями

Коли я досліджував християнські сім’ї, то навіть серед
сімей деяких лідерів виявив,
що рідко Господній вівтар у
сім’ї утверджений регулярними, послідовними молитвами.
Часто, коли молитва є, вона
формальна й поверхнева, чи
молиться лише один із батьків,
у той час, як решта членів сім’ї
не бере в ній активної участі,
показуючи тим самим, що мо-

литва насправді не така вже й
важлива. Діти таких батьків підуть шляхом номінальних християн, які не знають, як шукати
Бога чи входити в Його присутність.
3. У батьків немає
цілеспрямованого підходу до навчання дітей
основам християнського
віровчення

Більшість батьків не знають, що робити, коли йдеться
про навчання їхніх дітей Слову
Божому. Я кажу батькам, що
найпростіше, що вони можуть
робити, — це регулярно вчити дітей із Книги приповістей.
Приповісті — це основна книга
настанов, якою батьки можуть
користуватися, щоб навчити
своїх дітей жити мудрим життям у страху Господньому.
Я переконаний, що всім
церквам потрібно встановити
певну форму навчання своїх
дітей основам віровчення.
Діти батьків, які не наставляють їх у вірі, будуть дітьми без
біблійного світогляду. Це зробить їх вразливими й спрямує
на шлях поєднання різнорідних віровчень із хибними релігійними поглядами, що базуються не на Христі як істині
всього життя.
4. Батьки дозоляють своїм
дітям не йти в церкву в
неділю ради участі в заходах, пов’язаних із командними видами спорту

Батьки, які дозволяють
своїм дітям постійно пропускати недільні служіння через
спортивні програми, стоять
на шляху виховання дітей-відступників, навчених, що спорт
і хобі в житті важливіші, ніж поклоніння Богу! У Євангелії від
Марка, 4:19, сказано, що «різні
бажання ввіходять, та й заглушують слово» Боже.
5. Батьки пропускають
недільні зібрання

Є деякі батьки, які не відвідують церкву в неділю, якщо
один із них працює чи з якоїсь
іншої причини не може піти на
недільне зібрання, тому що
це дуже складно — самому
приготувати дітей, щоб піти з
ними в церкву! Батьки, які чинять так, спрямовують своїх
дітей на шлях служіння Богові
лише за умови, коли це зручно. Це приведе їх в категорію
«теплих» християн, про яких
Ісус сказав, що виплюне із уст
Своїх (див. Об.3:14-16)!

Батьки регулярно дивляться безбожні шоу по телевізору,
слухають безбожну світську
музику, розповідають брудні
анекдоти й використовують
грубі слова в присутності своїх
дітей, удома. Потім йдуть у
церкву й поводяться там «духовно». Така лукава поведінка
спрямує їхніх дітей на шлях
лицемірства або приведе до
нехтування Богом, церквою та
християнством.
7. Батьки-християни не
пильнують за своїми
дітьми, як слід

Батьки дозволяють своїм
маленьким дітям мати у своїй
кімнаті телевізори, комп’ютери, смартфони й навіть ходити на побачення в ранньому
підлітковому віці! У результаті
в таких батьків немає ані найменшого поняття про те, що
дивляться їхні діти, із ким вони
спілкуються особисто чи в соціальних мережах. Світ нав’язує свої цінності залишеним
без нагляду дітям 60-80 годин
на тиждень. Одна година на
тиждень перебування в церкві
не може з цим конкурувати!
8. Батьки щось недобре
розповідають про свої
церкви чи лідерів церкви
вдома, у присутності
своїх дітей

У багатьох батьків є звичка критикувати своїх пасторів
чи церкви, чи інших християн. Це вкладає критичний дух
у їхніх дітей. У результаті діти
думають, що церква тільки для
лицемірів! Такі діти опиняються на шляху критики всього,
пов’язаного з церквою, і в результаті вони будуть триматися подалі від участі в загальному поклонінні.
9. Батьки виявляють
більше інтересу до
спорту, ніж до того,
щоб шукати Бога

Я знаю батьків, які будуть
вболівати й кричати під час
футбольного матчу, але при
цьому байдуже ставляться до
відвідування церкви й служіння
Богові. Я навіть знаю одного
пастора, який скорочував свої
проповіді під час футбольного
сезону, щоб встигнути додому
й подивитися гру! Ісус сказав,
що там, де ваш скарб, там буде
й ваше серце. Тож коли батьки
показують, що вони захоплені
чимось іншим більше, ніж Богом, або цінують щось більше,
ніж Бога, їхні діти вважатимуть,
що Бог не гідний їхньої любові,
часу або уваги!
10. У багатьох батьків поверхневе розуміння Бога і
своєї віри

Деякі батьки навіть не знають основ віри! З цієї причини

вони не здатні сумлінно передати віру своїм дітям. Тож, у
кращому випадку, у їхніх дітей
також буде поверхнева віра.
Швидше за все в них не буде
ніякої віри і, ставши старшими, вони не будуть ходити до
церкви.
Звичайно, не кожен із батьків може бути теологом, але
кожен батько повинен бути
вкорінений в основних принципах віри й передати їх своїм
дітям.
11. Діти рідко бачать, як
їхні батьки шукають Бога
щиро і з постійністю

Нашу віру легше перейняти,
ніж навчити їй. Тому діти набагато більше вчаться, спостерігаючи за тим, як їхні батьки
старанно шукають Бога у своєму житті. Це показує дітям, що
в їхніх батьків є серйозні взаємини з Богом навіть тоді, коли
інші люди не бачать їх. Діти, які
не бачать своїх батьків такими,
що постійно й старанно шукають Бога, матимуть не дружбу,
а випадкове знайомство з Богом.
12. Батьки покладають
обов’язок виховання своїх
дітей у вірі на недільну
школу або на молодіжне
служіння своєї церкви

Мені доводилося наставляти багатьох батьків, які думали,
що це робота їхньої церкви —
дисциплінувати й навчати їхніх
дітей в Господі. Правда в тому,
що, у кращому разі, церква
має їхніх дітей всього кілька
годин на тиждень. Батьки ж перебувають зі своїми дітьми до
50 годин на тиждень. Дійсно,
основна відповідальність за
виховання дітей у Господі лежить на батьках, а не на церкві (див. Пр.22:6; Повт.6:6-9).
Діти, які не навчені вдома своїми батьками, можуть виявитися номінальними християнами
без жодної особистої духовної
навички для пошуку Бога.
13. Батьки постійно пропускають богослужіння з
різних причин

Як пастор, я дивуюся, що
багато батьків регулярно пропускають служіння церкви через сімейні події, спортивні
змагання, через те, що вони
втомилися або трохи захворіли, або через те, що хочуть
залишитися вдома, щоб розслабитися або походити по
магазинах. Дійсно, якщо батьки живуть таким чином, для
них не має бути шоком, коли
їхні діти виростають «теплими»
християнами, які не сприймають Божого всерйоз! Якби ті ж
самі батьки ставилися до свого
бізнесу або роботи так само,
як вони ставляться до церкви,
вони б давно стали банкрутами або були звільнені! Діти

таких батьків зроблять Бога
тільки частинкою свого життя
замість того, щоб Ісус був усім
їхнім життям!
14. Батьки не проводять
часу зі своїми дітьми

Багато лідерів винні в тому,
що приносять своїх дітей в
жертву служінню або амбіціям,
пов’язаним із роботою. Яка
користь, якщо ми придбаємо
весь світ, але втратимо наших
дітей? Діти таких батьків матимуть низьку самооцінку, бо не
вважають себе достатньо важливими для своїх батьків, щоб
ті знайшли для них час.
15. Багато батьків-християн переходять із церкви
в церкву

Я не кажу, що ви не маєте
права покинути місцеву церкву, але деякі люди, яких я знаю,
переходять із церкви в церкву
щороку або кожних два. Діти
цих батьків можуть стати нестабільними в своїй вірі, індивідуалістами в стосунках із Богом,
нездатними присвятити себе
будь-якій конкретній громаді й
недовірливими щодо будь-якої
духовної влади у своєму житті.
16. Багато батьків занадто
релігійні й суворі
зі своїми дітьми

Дуже строгий релігійний
або фарисейський батьківський підхід може бути так само
шкідливим, як і «теплість» батьків стосовно Христа. Коли батьки намагаються змусити своїх
дітей вірити в Христа, змушують їх жити за суворими, гнітючим правилами без будь-якого
емоційного зв’язку, духовного
зв’язку або радості, вони виховують скривджених дітей, які
втечуть від Бога, коли стануть
достатньо дорослими.
На закінчення скажу, що
це тільки деякі з моїх спостережень, які, як мені здається, сприяють відступництву й
«теплості» дитини, вихованій
у християнській сім’ї. Однак
завжди існують винятки з правил. Деякі діти можуть виконувати своє призначення в Христі
з пристрастю, всупереч неправильній поведінці своїх батьків.
Як батьки, ми також можемо робити все правильно й не
порушувати жодного з перерахованих пунктів, і при цьому
виявити, що наші діти відчувають труднощі у своїй вірі. Стаття призначена не для того,
щоб осудити батьків, але щоб
пробудити нас до відповідальної співпраці зі Святим Духом
у вихованні дітей. Зрештою,
якщо наші діти не зустрінуться
з Богом самі, вони не будуть
шукати Його навіть тоді, якщо
ми, як батьки, будемо дотримуватися найкращих практичних методів.

Джозеф МАТТЕРА
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у Божому саду

БДЖОЛИ — ДИВОВИЖНЕ ТВОРІННЯ БОЖЕ

Серед
Божих
творінь
бджоли — найбільш дивовижні істоти. Адже вони постачають людям мед, прополіс,
маткове молоко, бджолину
отруту та віск. Сприяють запиленню багатьох рослин,
зокрема гречки, соняшника,
яблуні, груші.
Бджоли мають надзвичайно складну будову. Для пошуку
нектару — солодкої цукристої
рідини, що її виділяє спеціалізована тканина квітки — нектарники — у бджіл добре розвинений
нюх. Вони чудово визначають
напрям вітру, температуру повітря, дальність й висоту свого польоту, напрямки сторін світу. Для
транспортування пилку рослин
на ногах у бджоли є спеціальні
кошики; для меду — спеціальне
вмістилище; для засмоктування
нектару — сисний апарат, що
діє за принципом насоса. А ще
бджоли — це складна фабрика,
на якій виробляються ферменти,
віск, переробляється на мед нектар...
Ми не ставимо собі за мету
розповісти все про бджоли чи
склад бджолиної сім’ї, вулики чи
пасіки, розмноження бджіл чи заготівлю меду. Ми знову й знову
згадуємо слова Біблії: «Як то чисельні діла Твої, Господи, Ти мудро вчинив їх усіх, Твого творива
повна земля!» (Пс.103:24).

Багато століть люди ведуть
суперечки про те, хто у великому господарстві бджіл господар:
матка, трутень чи група бджіл.
Учені встановили, що господаря в них немає взагалі. До речі,
Біблія каже, що і в мурах немає ні
володаря, ні урядника, ні правителя (Пр.6:7).
Бджоли-охоронці свого вулика не провіряють пропуски у
бджіл-злодійок. Вони миттєво
розпізнають їх за запахом. Зауважимо, що в кожної бджолиної
сім’ї є свій специфічний запах.
Слово «нектар» у перекладі з
грецької означає «напій богів».
Бджоли наділені таємничим
для людини механізмом: у виняткових випадках для збереження
сім’ї бджола може продовжити
своє життя у 5-6 разів.
Бджолина матка живе в 50-60
разів довше своїх одноплемінників — бджіл.
Бджоли збирають нектар у
радіусі двох кілометрів від пасіки,
хоча при умові кожного медозбору їхня дальність може збільшуватися до 3-х, а іноді й 4-х км.
Бджоли мають повний кольоровий зір. Встановлено, що
вони бачать не тільки кольори,
які сприймає людське око, але й
30 відтінків невловних зором людини. Бджоли надають перевагу
білому, голубому та жовтому кольорам. Зокрема червоний колір

вони плутають із чорним. Тому
прийнято фарбувати вулики в білий, голубий чи жовтий колір.
Бджоли — чемпіони з нюху.
Вони сприймають та розрізняють
запахи в тисячу разів сильніше,
ніж людина. У пошуках джерела
медозбору бджола за кілометр і
більше відчуває аромати квітів, а
серед них вибирає кращих нектароносів.
Бджоли — відомі людям синоптики. Перед дощем вони
дружно повертаються у вулик.
Відчуваючи настання гарної погоди, бджоли навіть у похмуру
погоду вилітають по мед.
Бджолину матку постійно
оточує «свита» з 8-12 бджіл, які
розташовані навколо неї в один
ряд. Вони годують матку молочком. Тільки коли є «свита», матка
інтенсивно відкладає яйця.
Образ бджоли ще з сивої
давнини в багатьох народів символізує працелюбство, акуратність та беззавітну відданість
своїй сім’ї. До наших днів у Італії,
Норвегії, Республіці Мальта збереглися розмінні грошові монети
із зображенням бджоли.
Бджоли неабиякі математики. Щільники, побудовані ними,
відрізняються точністю розмірів,
строгістю та правильністю форм.
Вони вибрали найбільш раціональну геометричну форму шестикутника. Учені прийшли до

висновку, що в природі немає
більше економного витрачання матеріалу й більш міцної та
місткої посудини, ніж бджолині
чарунки з напрочуд постійними
розмірами. Тупі кути ромбиків
завжди дорівнюють 109028’, а гострі — 70031’.
Бджоли можуть бути добрими геологами. Учені встановили,
що за хімічним складом пилку,
що приносять бджоли у вулик,
визначають характер ґрунту, на
якому ростуть пилконоси. Це дозволяє використовувати бджіл
для пошуку родовищ міді, заліза,
благородних металів.
У період медозбору бджоли
спілкуються між собою за допомогою своєрідних «танців» та
звуків (людське вухо їх не чує).

Бджоли приносять в медовому волі за один раз 40-50 мг
нектару. Частину нектару бджоли
витрачають на підтримку свого
організму.
Робочий день влітку в бджіл
розпочинається о четвертій
годині ранку, завершується —
лише о пів на дев’яту вечора. За
свій робочий день бджола робить
від 3 до 26 вильотів. Тривалість
одного польоту коливається від
декількох хвилин до двох годин.
Для заготівлі 1кг меду бджоли роблять більше 150 тисяч вильотів, налітують більше трьохсот
тисяч кілометрів (це облетіти
декілька разів екватор земної
кулі) і відвідують до 10 млн квітів.

Василь РЯБЧУК,
професор

виховна година

ЯК ПРАЦЮЄ ПРИВ`ЯЗАНІСТЬ?
«Батьки, не дратуйте
дітей своїх, щоб на дусі не
впали вони!» (Кол.3:21).
Ось звична ситуація: ви
чекаєте гостей. Ваша дитина
теж радіє майбутньому святу,
вона допомагає вам накривати на стіл, старанно миє
овочі, розкладає серветки,
розквітає від похвали. Це поведінка прив’язаності, вона
хоче бути з вами, хоче вам
подобатися, робити спільну
справу.
Ось гості на порозі — і
дитина раптом ніяковіє, ховається за вас, вам коштує
зусиль умовити її вийти і
привітатися. Це поведінка
прив’язаності, вона обережна з чужими, тобто не «своїми» дорослими і шукає захисту в батьків.
Ви сидите за столом, захоплені цікавою розмовою,
а дитина немов з ланцюга зірвалася: шумить, бігає,
смикає вас. Це поведінка
прив’язаності: вона відчуває
тривогу, бачачи, що вашою
увагою заволоділа чужа людина і хоче вашої уваги як
підтвердження, що з вашими
стосунками все гаразд.
Ви втрачаєте терпіння,
гніваєтеся на неї і виставляєте з кімнати. Вона голосно плаче, б’ється об двері,
починається істерика. Це
поведінка прив’язаності: ви
дали їй зрозуміти, що можете

обірвати зв’язок із нею, більше того — символічно перервали цей зв’язок, закривши
двері. Дитина протестує щосили, намагаючись відновити
зв’язок...
Вам стає її жаль, ви йдете до неї, обіймаєте, ведете вмитися. Вона ще якийсь
час схлипує, потім обіцяє,
що буде вести себе добре, і
ви дозволяєте їй залишитися. Незабаром вона затихає,
згорнувшись калачиком у вас
на колінах і справді більше не
пустує. Це поведінка прив’язаності — зв’язок відновлено, напруга спала, страх відпустив, дитина знесилена, а
відновлювати сили найкраще
поруч із батьками.
Можливо, ви ніколи не думали про це в такому руслі.
Можливо, вам здавалося,
або вам говорили оточуючі,
що ваша дитина розбещена або невихована, або вередує, або надто збуджена.
Насправді все простіше і все
серйозніше. Їй просто життєво необхідний зв’язок із
вами. От і все. Якщо це розуміти і вміти бачити, як стан
ваших стосунків впливає на
стан і поведінку дитини, дуже
багато випадків «поганої» поведінки постануть зовсім в
іншому світлі.
Стосунки дитини з батьками для неї значно більш важливі, ніж для батьків стосунки
один з одним. Вона значно

більше залежить від того,
щоб любов батьків до неї
була непорушною, як скеля,
щоб цей зв’язок не міг бути
перерваним ні помилкою,
ні якоюсь витівкою, ні недосконалістю характеру, зовнішності, здібностей. Спроба
встановити дитині «планку
очікувань» кидає її в глибокий стрес, викликає сильний
протест. І замість очікуваного
«педагогічного ефекту» своїх
нотацій і напоумлень ми отримуємо явний або прихований саботаж, а часом і парадоксальну реакцію: дитина
підсилює якраз ту поведінку
або якість, якою ми часто буваємо незадоволені. Як це
працює?
Уявіть собі, що ви гуляєте
по стежці над прірвою (а це
в певному сенсі метафора
нашого життя), і страхує вас
міцна мотузка, яку тримає з
того боку людина, якій ви абсолютно довіряєте, більше,
ніж собі. Саме так сприймає
дитина свою прив’язаність
до батьків та прив’язаність
батьків до неї. І раптом вам
здається, що мотузка ослабла, провисла якось. Що трапилося? Відпустили? Забули? Покинули? Запитати ви
не можете, піти довідатися
теж — страшно ж і крок ступити без страховки. Що ви
будете робити?
Правильно, смикати за
мотузку — в надії, що вона

просто трохи провисла і зараз знову натягнеться, і стане
міцною і надійною, як раніше. Смикати із завмиранням
серця — а раптом смикнеш, і
виявиться, що на тому кінці її
випустили? Але якщо не смикнути, то як дізнатися?
Ось саме це і робить дитина, коли в неї сумнів у міцності прив’язаності. Смикає
за мотузку. Знову пробує ту ж
саму поведінку, яка, з досвіду,
ставить стосунки з батьками
під загрозу. «Ти, як і раніше,
«мій», дорослий? — ніби запитує вона. — Навіть якщо я ось
так роблю? Навіть якщо я погана? Я не можу жити в такій
тривозі, відповідай швидше,
щоб я знала точно».
Якщо у батьків виходить
дати дитині зрозуміти, що,
мовляв: «Ти, люба, звичайно,
наламала дров, але не хви-

люйся, я тебе, як і раніше,
люблю, я з тобою, можеш на
мене розраховувати, мотузка
міцна», — дитина заспокоюється і може змінити поведінку. Якщо дорослий у відповідь теж заводиться, сам
потрапляє під владу тривоги:
«Вона тепер завжди буде так
робити, бо я поганий батько (матір), я не справляюся,
вона мене не слухається, це
вона на зло робить, потрібно бути жорсткішим з нею» і
так далі — питання дитини не
знімається, а тільки стає гострішим.
А значить, слід чекати
чого? Правильно, повторення тієї ж самої, нестерпної
для батьків поведінки!
Уривки із книги
Людмили Петрановської
«Якщо з дитиною важко»
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Дитяча сторінка
Вітаю вас, мої любі діти!
Кожен із вас є неповторним,
особливим творінням Божим!
А чи задумувалися ви над
тим, для чого ми приходимо
на землю? Я вже здогадуюся,
що ви відповісте. Хтось скаже, щоб своїм життям прославити Бога, хтось інший —
щоб виконати особливе Боже
доручення, щоб поширювати
Боже Царство на землі. Усе
це правильно. Один мудрець
сказав: «Ми приходимо на
землю, щоб навчитися люби-

Дитяча сторінка

ти Бога й людей». Справді,
так. Бог дав нам Свої заповіді,
чотири з них стосуються любові до Бога й шість — любові
до людей.
Слово Боже каже, що «Бог
є любов», Він любить кожне
своє творіння і хоче, щоб ми
відповідали Йому взаємністю.
Але як ми можемо полюбити
Бога, якого не бачимо, якщо
не навчимось любити того,
хто живе поруч з нами. Через любов до ближнього ми
навчаємось любити Бога.

ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ

Коли Господь вивів свій народ з єгипетського полону, Він
дав на горі Сінай для нього Свої
заповіді. Вказуючи на те, що Він
є Господом і Богом їхнім, наказав не робити собі богів із срібла
і золота перед обличчям Його.
Господь не дозволяв народу
наближатись до Себе, а говорив
з ним через Мойсея, який виходив на гору, а народ залишався
внизу. Одного разу, коли Мойсей був на горі 40 днів і Господь
давав повеління щодо служіння і
жертвоприношень, народ прийшов до Аарона і вимагав зробити
їм бога. Аарон звелів принести
золоті сережки, які були у вухах
жінок та дітей, і, вилити з них

теля. І сказав народ: «Оце боги
твої, Ізраїлю, що вивели тебе з
єгипетського краю!» Аарон збудував жертівник перед ним і сказав, що завтра свято для їхнього
бога. Ізраїльтяни, вставши рано-вранці, принесли цілопалення і жертви своєму богу. І стали
їсти і веселитись.
А Господь промовив до
Мойсея: «Зійди, бо зіпсувався
народ твій… зійшли вони скоро
з дороги, що наказав був Я їм,
— зробили собі лите теля і поклонились йому, і склали йому
жертви…» І продовжував Господь: «А тепер залиш Мене, —
і розпалиться Мій гнів на них, і Я
винищу їх, а тебе зроблю вели-

ВІРНІСТЬ

На землі настала велика посуха. Протягом трьох
з половиною років не було
дощу. Спека знищила все, і
люди не мали їжі. Бог покарав їх за те, що відвернулись
від Нього і поклонялись Ваалу. Тільки один пророк Ілля
залишився вірним живому
Богові. Цар Ахав зненавидів
його і хотів убити. Але він втік
і переховувався біля невеликого потічка, де вгамовував
спрагу. Бог наказав крукам
приносити йому їжу. Коли
вода в потічку висохла, Бог
звелів йому іти в місто Сарепту. Там він зустрів бідну
вдову і попросив у неї хліба
та води.
— Хліба в мене немає,
є лише жменька борошна і

трішки олії. Ось я спечу хліб
для себе і для сина і, коли
ми з’їмо це, то помремо, бо
більше в нас нічого немає.
— Спочатку приготуй для
мене, а потім для сина і для
себе, — промовив Ілля, — бо
Господь повелів, щоб мука і
олія в тебе не кінчалась до
того часу, доки на землю не
піде дощ.
Жінка послухалась праведного чоловіка, і відтоді в її
домі постійно була їжа.
Через деякий час Господь
наказав Іллі йти до царя Ахава та зібрати пророків, які
поклонялись Ваалу. Зустрівшись з ними, Ілля сказав:
— Якщо Господь — Бог,
то служіть Йому, а якщо Ваал,
то служіть йому. Я приготую
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Виконуючи заповіді Божі, ми
досягаємо Божого Царства,
а також зможемо досягнути
вічного життя з Богом, яке Він
приготував для тих, хто виконає Його волю на землі.
Перша Божа заповідь звучить так: «Я — Господь, Бог
твій… Хай не буде тобі інших
Богів передо Мною!» Це означає, що є тільки один Бог.
Якщо люди поклоняються комусь як богу, це ще не говорить про те, що це дійсно є
Бог. Бог — це Той, Хто ство-

рив Всесвіт, Хто послав у цей
світ Свого Єдиного Сина Ісуса
Христа, щоб через Нього кожна людина отримала спасіння.
Це Той, Хто зробив усе, щоб
ми були щасливі в цьому житті
і в майбутньому, вічному.
Бог чекає від нас поклоніння в дусі і в правді. Він чекає
від нас особливої пошани.
Тому Ісус навчав учнів: «Коли
молитесь Богу, кажіть: «Нехай
святиться ім’я Твоє». Святити
Боже ім’я ми можемо як устами, прославляючи Його в піс-

нях, славослів’ях, так і своїми
вчинками. Про те, як це здійснити, Ісус казав: «Отець Мій
прославиться в тому, якщо
рясно зародите й будете учні
Мої». Бути учнями Христа —
це виконувати Його волю, робити те, що приємне Богу.
Ти також можеш бути людиною, яка шанує Бога, а не
безчестить Ім’я Його. Проси,
нехай Господь покаже, що
для Нього цінне, нехай дасть
тобі жити так, щоб твоє життя
прославляло Творця.

ким народом». Але Мойсей став
благати Господа не винищувати ізраїльський народ, щоб не
казали єгиптяни, що Бог вивів
його для того, щоб повбивати.
Мойсей просив Бога згадати
про Авраама, Ісаака та Якова,
яким Він присягався дати землю їхнім нащадкам. І відвернув
Господь зло, яке хотів зробити
народу Своєму.
Зійшовши з гори та побачивши народ, який танцював
біля теляти, Мойсей розгнівався, схопив теля та й кинув його
у вогонь. І став він у брамі табору і сказав: «Хто за Господа
— до мене!» Тут зібрались до
нього всі сини Левія. І наказав
Мойсей повбивати всіх, хто не
з Господом. І полягло в той
день близько трьох тисяч народу. Наступного дня Мойсей зійшов знову до Господа на гору

і просив простити їхній гріх: «А
якщо ні, то витри мене з Книги Своєї!» Але Господь сказав,
що витре з Книги того, хто згрішив. І звелів Господь Мойсею

провадити народ далі, а тих,
хто вчинив гріх, поразив ангел,
який ішов перед ними.
Так Господь покарав народ,
який був невірний Йому.

бика і покладу на дрова без
вогню. І ви також зробіть так.
Тоді покличте бога свого, а я
покличу Ім’я Бога мого. Хто
відповість вогнем із неба,
той і є правдивий Бог.
Ваалові пророки погодились. Вони поклали жертву
на дрова і стали кричати:
«Ваале, почуй нас! Ваале,
почуй нас!» Майже весь день
вони кричали, але їхній бог
не відповів.
Тоді Ілля приготував жертовник із каміння, поклав
бика на дрова, облив його
водою і почав молитись:
— Господи! Нехай пізнають сьогодні, що Ти — Єдиний Бог, а я — раб Твій. Почуй мене, і хай пізнає народ
цей, що Ти — Господь. І наверни їх до Себе.
Бог почув молитву, і зійшов вогонь з неба, і спалив
жертву. А люди попадали на
коліна і сказали:
— Господь є Бог! Господь
є Бог!
Через деякий час на землю пішов дощ. Бог почув молитву праведного чоловіка і
змилувався над людьми. Він
врятував їх від голоду і хотів,
щоб вони поклонялись тільки
Йому, бо Він Єдиний і Вічний
Бог.
І сьогодні Бог Той Самий.
Він не змінився, Він чує та
відповідає тим, які люблять
Його і виконують Божу волю.

КРОСВОРД

1. Хто писав, що «язик — то
вогонь», що «запалюється від
геєнни»?
2. Один із малих пророків.
3. Апостол, який здійснив найбільше місіонерських подорожей.
4. Перший мученик за Христа.
5. Учень, який привів до Ісуса
свого друга Нафанаїла.
6. Хто з учнів не повірив, що
Христос воскрес?
7. Жінка, яка погубила Самсона.
8. Що створив Бог посеред

води другого дня?
9. Книга над книгами.
10. Перша кара людства за
гріхи.
11. Велетень, якого переміг
Давид.
12. Римський імператор, який
володарював у часи Ісуса Христа.
13. Хто продав своє перворідство?
14. Старшина синагоги, дочку
якого воскресив Ісус.
15. Пророк, якого Бог послав
у Ніневію.
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КРОСВОРД
По вертикалі:

1.Одна з єгипетських кар. 2.Початок. 3.Головне місто грецького мистецтва. 7.Місто, у якому жив суддя Тола. 8.Дружина Елімелеха. 10.Там
жили велетні (І.Н.11:24). 11.Сини громові. 12.Місто, назване Ісусом своїм.
13.Споруда, на якій приносили жертви. 14.У видінні Господь покликав апостола Павла з Троади в … . 22.Ворожбит з Пафи. 23.«Я є Альфа і …». 24.Диякон Єрусалимської церкви. 29.Провідник Саулового війська. 30.Хто сіє …,
пожне бурю. 33.Дідусь Давида.

По горизонталі:
4.Мати Івана Хрестителя. 5.Друг Йова. 6.Гора Бога. 9.Християнин,
який відвідав апостола Павла в Ефесі. 15.Місто, знищене вогнем. 16.Будував Соломон храм … років. 17.Головний міністр царя Ахашвероша.
18.Національність Тита. 19.Так називала себе Ноомі. 20.Цінна харчова
приправа. 21.Місто в долині Йордану, знищене з Содомом і Гоморрою.
25.Ілля пив воду з потоку … . 26.Місто в Едомі, у якому царював Гадад.
27.Син Якова. 28.Чиста тварина, м’ясо якої подавали до Соломонового
столу. 31.Місто близь Вефіля. 32.Старший брат Давида. 34.Син Йонатана, внук Саула.

Відповіді на кросворд, розміщений у №1, 2017р.
По вертикалі: 1.Газа. 2.Фавор. 3.Пилип. 4.Нево. 7.Закхей. 8.Левона. 10.Гомер. 13.Соломон. 14.Назарет. 16.Авель. 17.Блоха. 20.Статир.
21.Сіван. 22.Аварім. 26.Аркад. 27.Єфрем. 29.Агав. 30.Град.
По горизонталі: 5.Дамаск. 6.Єгипет. 9.Мара. 11.Овед. 12.Ахав.
13.Симон. 15.Єнох. 18.Мероз. 19.Дагон. 23.Наум. 24.Неват. 25.Ісав.
28.Сила. 30.Гнів. 31.Фараон. 32.Степан.

СПОКУСИ ПРОРОКІВ.
МЕССІЯ
«Хто вдарив Тебе, Ісусе?
Коли ти пророк, скажи!»
Лукаві слова-спокуси
Звивалися, як вужі.
«Ану, покажи нам чудо!»
«Ну, де твоя сила, де?»
Пекучий цілунок Юди...
Петро, що з подвір'я йде...
Ворота скриплять зрадливо,
Служниця мете сміття...

От-от заспіває півень,
Про спізнене каяття.
«Хто вдарив тебе?» - крізь грати
Лунав безсоромний сміх.
Він мусив тепер мовчати,
Хоч знав імена усіх.
Такий вже закон пророчий —
Незмінний для всіх епох —
Говориш не те, що хочеш,
А те, що говорить Бог.

поезія
І страшно, коли в аннали
Чужих беззаконних справ
Історики записали,
Мов вирок: «Господь мовчав!»
Не спиться жоні Пилата...
Не стримує сліз Петро...
У Юди душа — кудлата,
І срібло пече нутро...
Гуляв по подвір'ю вітер,
Від ватри рідів димок...
Зневажений і побитий,
Могутньо мовчав Пророк!
Дмитро ДОВБУШ

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ
Церква Християн Віри Євангельської України

МІЖНАРОДНА МІСІОНЕРСЬКА ШКОЛА
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
З 5 червня по 23 серпня 2016 року на базі Київського біблійного інституту в співпраці з
церквами Скандинавії пройде Місіонерська школа.
Досвідчені місіонери, пастори, викладачі богослов’я з країн СНД і Скандинавії будуть викладати біблійні доктрини, історію місій, релігії світу, ознайомлять студентів з методами і стратегіями
місіонерського служіння, розкажуть про відкриття і зростання церков.
Завершивши навчання, студенти зможуть взяти участь у короткочасних місіонерських поїздках
по Україні, до колишньої Югославії та в інші місця для розвитку довгострокового служіння.
Детальна інформація:
тел. (044)450-60-00 – секретар
моб.тел. (067) 708-43-61 – координатор ММШ
e-mail. kuksa18@gmail.com
сайт. www. kbi.org.ua
FB.www.facebook.com/missionschoolkiev
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