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БЛАГОДІЙНІ
ОБІДИ

ДУХ СВЯТИЙ —
РЕФОРМАТОР

Нині Божа благодать хоче
зворушити нас. Ми потребуємо Реформації в Дусі
Святому — й іншого не дано.

...моє прохання до усіх
громадян: не переступайте
через жодну людину, у якій
би ситуації вона не була.
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НЕЗВИЧНИЙ ДЕНЬ

НАРОДЖЕННЯ
Згадую незвичний
день народження, який
донині залишається
найбільш пам’ятним.
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виходить з лютого 1991 року

voice.org.ua

конференція

НАПЕРЕДОДНІ
ВЕЛИКОГО УЛОВУ

25-26 квітня 2017р.
на Київщині відбулася
річна звітна конференція
ЦХВЄУ, на яку приїхали
близько 270 пасторів з
усіх регіонів України.
Проходила вона у новому затишному домі молитви церкви «Соборна»,

що у с. Софіївська Борщагівка.
У
рік
святкування
500-річчя Реформації гаслом форуму обрано фразу: «Від реформації серця
— до реформації країни».
Усі виступи так чи інакше
торкалися теми оновлен-

ня та повернення церкви
до євангельських першооснов. А найперше — як
найкраще використати ті
можливості, які Господь
подарував нам у цей час.

Продовження на стор.4

новини

ОРГКОМІТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО
ДНЯ МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ
ПРЕЗЕНТУВАВ ПРОГРАМУ

ЦЬОГОРІЧНОГО МОЛИТОВНОГО ФОРУМУ
23 березня 2017 року понад 300 пасторів церков
Києва та Київської області зібралися на мотиваційну зустріч щодо підготовки до Національного дня
молитви за Україну, що має відбутись 27 травня
в Палаці спорту в Києві (початок о 17:00). Зустріч
мала неофіційний характер та була ініційована оргкомітетом для того, щоб об’єднати у молитві та
спілкуванні пасторів та лідерів різних церков і деномінацій.
Міжнародний євангеліст з Великобританії Девід Хасавей закликав присутніх до молитовного єднання заради
України та поділився своїми сподіваннями, що загальна
молитва віруючих може змінити в нашій країні все на
краще.
Під час заходу присутні мали можливість ознайомитись з коротким відеозвітом минулорічної молитви та
презентацією цьогорічного молитовного форуму, а також отримали презентаційні матеріали для поширення у
своїх церквах. Після короткої офіційної частини українські християнські лідери та єпископи зверталися до зібрання з одним основним зверненням — єднатися та молитися разом.
У спільній молитві також закликали до єднання, пастори та лідери разом молилися та просили у Бога благословення. А після завершення зустрічі, попри пізній
час, за дружньою вечерею та братерським спілкуванням всі продовжили обговорювати майбутні плани та
основну ціль зустрічі — Національний день молитви за
Україну.
www.chve.org.ua.

R-500

ІСТОРИЧНИМИ МІСЦЯМИ
ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ
РЕФОРМАЦІЇ НА ВОЛИНІ

Соцініани, голєндри, меноніти, кальвіністи, лютерани та баптисти – виявляється,
історія Волині, і без того строката, має багато цікавих сторінок, пов’язаних із протестантськими рухами. Аби пролити світло на
ці таємниці, волинських журналістів запро-

сили у прес-тур «Історичним місцями Реформації». Отож, шість локацій і величезна
кількість неймовірно цікавих фактів, які автор старалась вмістити в один матеріал.
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проповідь

ДУХ СВЯТИЙ — РЕФОРМАТОР
А в Єрусалимі, біля брами Овечої, є купальня, Віфесда… Ангол Господній часами спускавсь
до купальні, і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав,
хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що тридцять і вісім років був недужим. Як Ісус його
вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього:
«Хочеш бути здоровим?» Відповів Йому хворий: «Пане, я не маю людини…
Ів. 5:1-9

Тоді Ісус прийшов у Єрусалим, бо було свято. Але Він не пішов туди, де були щедро накриті
столи, щоб святкувати з іншими
людьми. Він пішов у інше місце —
туди, де зібралися люди з особливими потребами. Люди, які були в
цій купальні, очікували, що настане
момент — і, можливо, хтось із них,
кому пощастить цього разу, отримає зцілення. Син Божий прийшов
саме туди, в оцю спільноту знеможених, відкинутих, упосліджених
людей — і перебував саме там.
Але де Господь — там свято.
У чому особливість цієї купальні. Вона була призначена не
для водних процедур чи засмаги
на палючому ізраїльському сонці.
Люди зібралися там тому, що інколи в тій купальні починала бурлити
вода. Але ніхто не знав, коли і як це
відбудеться і скільки потрібно чекати. Узагалі люди, які перебували
там, були в постійному чеканні: «А
раптом збуриться вода!» Вони не
відводили очей від купальні. І ось
— вона рухається. І всі одночасно
здіймаються, бо є основна умова
— зцілення отримає той, хто потрапить у воду першим. Якщо ж
не вдалося, то лишалося одне —
чекати, коли прийде той, хто порушить воду.
Спробуймо актуалізувати це
слово для нашого життя, наших
сімей і церков. Мені не раз доводилося зустрічати людей, які ходять, зітхають і чекають — коли ж
то з’явиться той, хто, образно кажучи, воду порушить. От раптом,
думають вони, з’явиться хтось — і
щось почне відбуватися в нашому
особистому житті. Цей чоловік,
який тридцять вісім років провів
біля купальні, теж стикнувся з такою проблемою. І він поділився
цим з Ісусом: «Я не маю людини…»
Те ж саме можна перенести
й на суспільний рівень. Ось уже
понад 25 років ми живемо в незалежній державі, і всі і роки чекаємо
того, хто зворушить воду, кожні
чотири-п’ять років сподіваємося,

що хтось щось почне робити доброго для країни. Але довкола все
стає ще більшим болотом, і ніяк
не з’являється той, хто зворушить
нашу державну криницю так, щоб
раптом забив свіжий струмінь живої води. І ми, реформовані Духом
Божим, покликані не бути пасивними, а щонайменше молитися
за це. Богу це приємно, і в тому
Писанні сказано: «Отже, перш
над усе я благаю чинити молитви,
благання, прохання, подяки за всіх
людей, за царів та за всіх, хто при
владі… Бо це добре й приємне
Спасителеві
нашому
Богові»
(1Тим.2:2-3).
У церкві ми також часто чекаємо, що з’явиться хтось, хто нарешті змусить воду порушитися, а
життя — завирувати. Не раз я чув з
уст служителів: «Ніби все добре, а
хотілося б якоїсь динаміки, якогось
поштовху». І запрошуємо якихось
особливо помазаних, особливо
духовних. Але чекання у Віфесді
тривало для декого дуже й дуже
довго. На жаль, іноді так буває в
нашому житті: минають роки безплідного чекання — один, два,
три… десять… двадцять… «І ви
знаєте, — каже один брат, — колись же так не було. Тоді було ось
те і те…» І так минають роки — а
все ще живемо тим, що було колись, тим, що відбувалося на початках, коли Божа благодать по-о-

собливому діяла в церкві.
Але раптом у Віфесду прийшов Ісус. Він нічим не відрізнявся
від інших. Я думаю, що якби Він
нині зайшов у наше зібрання, то
був би, як і ми, в костюмі, можливо, з краваткою, і найбільше, що б
Йому запропонували: «Ви можете
сісти отут». Те ж саме відбулося в
купальні. Він не відрізнявся одягом
чи зовнішністю від тих, які сиділи
там. Тому його поява не викликала особливого ажіотажу. Можливо, ніхто й не повернув до Нього
голови, бо всі, як один, дивилися
на воду — а раптом зарухається. І
Він Сам проявив ініціативу — підійшов до одного чоловіка і запитав:
«Ти скільки вже тут?» — «Тридцять
вісім років»…
Син Божий знаходить того чоловіка!
Ніхто більше по-особливому
не зреагував на цю бесіду. Але
Той, Хто керував цим збуренням
води, Який знав, коли воно відбудеться наступного разу, Сам
володар над легіонами ангелів,
підійшов до людини, у якої вже,
напевно, не залишилося жодних надій. Головний Реформатор
прийшов до особливо нещасних
та жалюгідних людей. Але ніхто
навіть не глянув на Нього, аж поки
хворий чоловік не почав говорить
про Нього.
Христос і нині Сам приходить у

наші церкви. А ми іноді, на жаль,
можемо навіть не помічати цього.
Ми чекаємо особливу людину, чекаємо того, хто збурить води. Хай
не буде так у нас!
Пам’ятаєте двох подорожніх,
які йшли з Єрусалима в Еммаус.
Вони розповідали своєму попутнику про свої сподівання, які в
одну мить зруйнувалися. «Ми думали, — казали вони, — що ось
цей Чоловік, сильний у слові та
ділі, все змінить. А тут…»
Зверніть увагу: Ісус поряд з
ними, а вони, як ішли, так і йдуть…
напрямок не змінився. Слова не
змінилися. Настрій не змінився.
Але Син Божий, Який може вирішувати всі питання, йде поруч.
Той, хто має силу все змінити, йде
поруч, але в них не змінюється абсолютно нічого.
Хай же Божа благодать торкається наших сердець і відкриває
наші очі, об ми могли бачити, що
головний Реформатор, головний
Порушник води перебуває порядз
нами. Він може збурити свою благодать і пролитися через наші життя живими джерелами свіжої води.
…І ось Син Божий підходить до
того чоловіка у Віфесді й запитує:
«А чи хотів би ти бути здоровим?»
— «Ну так… Але я ж людини не
маю…» Цей діалог свідчить нам
про те, що Ісус дуже зважає на
нас — інколи, можливо, слабких,
інколи хворих духовно. Він завжди
цікавиться нашою думкою щодо
ситуації, в якій ми опинилися, хоча
Сам добре знає її, знає, що ми відповімо.
Саме тому Ісус запитує: чи ти
хочеш, щоб у твоєму житті, в твоїй
сім’ї, твоїй церкві, а потім, по великому рахунку, і в державі щось
відбулося?»
Разом з тим є люди, які не особливо потребують змін.У 1992 році
ми приїхали в місто Казань. У ньому наші українські місіонери проповідували Боже Слово. Там була
невеличка церква, яка гарно прийняла місіонерів. Вони проводили євангелізації, стали нові люди

приєднуватися до церкви — серед
них були освічені. І тоді пастор тієї
церкви покликав наших братів і
сказав: «Знаєте що, не ведіть цих
людей у нашу церкву. Ми не знаємо, що з ними робити. У нас була
невеличка групка — і нам було так
добре: зберемося, поспілкуємося,
чайку поп’ємо. Ми любимо один
одного, а що робити з цими людьми — не знаємо».
Тобто ми можемо на словах
хотіти, щоб наша церква зростала,
проте бути не готовими до цього
на ділі. Те ж саме і з нашим духовним життям. Тому Бог цікавиться
кожним із нас індивідуально, запитуючи: «Чи хочеш цього ти?» І Він
чекає твоєї відповіді, бо не хоче
завдавати нам дискомфорту, почавши працювати з нами без нашої на те згоди.
А нам буває зручно жити за
звичкою. І дарма, що ця вода вже
не порушувалася десятки років.
Вона вже набула зеленкуватого
кольору, але ж нам так добре, це
ж звично.
Нині Божа благодать хоче
зворушити нас. Ми потребуємо
Реформації в Дусі Святому — й іншого не дано. Тому хай же дасть
Бог кожному з нас прийняти правильне рішення й дати правильну
відповідь Богові.
Пам’ятаєте день П’ятидесятниці. Народ молиться. І в кожного
над голою полум’яний вогник. Не
так, як у євреїв — вогняний стовп
чи стовп із хмари перед усім народом. Тут уже Бог має справу з кожним індивідуально: «Ти хочеш?»
Даймо собі й Богові чесну відповідь на це питання. Але якщо
ти погодишся, то знай, що у твоє
життя прийде реформа. Знай,
що прийдуть зміни, які не завжди
нам подобаються, бо ми за своєю
природою не любимо змін. Але
Дух Святий — це Реформатор.
Він Той, Хто спричиняє зміни. Він
хоче порушити нашу застояну
воду, щоб ми могли оновитися в
Дусі Святому.

Микола СИНЮК

новини церков хвє волині
19 березня в церкві с. Лишнівка Маневицького району відбулося рукопокладення на дияконське служіння Каращука Миколи Калиновича та
Шолома Євгена Олександровича. Рукопокладення звершили заступник єпископа Тарасюк А.
Р., член обласної пресвітерської ради Суслік В. Я.
та пресвітер церкви Ковердюк В. Я.

4 квітня в церкві с. Лище Луцького району відбулося рукопокладення на служіння благовісника
Горбатюка Юрія Вікторовича та на дияконське
служіння — Козюка Олександра Анатолійовича
і Стельмашука Андрія Володимировича. Рукопокладення звершили заступник єпископа Мельник П. Т., член обласної пресвітерської ради Кайдик С. В.
23 квітня в церкві смт. Торчин Луцького
району відбулося рукопокладення на дияконське служіння — Олеша Юрія Сергійовича та
Шклярука Юрія Сергійовича. Рукопокладення
звершили єпископ Близнюк М. І.,заступники єпископа Паламарчук В. І., Мельник П. Т., пресвітер
Кузьмін В. Т.
23 квітня в Церкві Святої Трійці м. Нововолинська відбулося рукопокладення на служіння благовісника Вознюка Ігоря Васильовича,
та на дияконське служіння — Редька Андрія Во-

лодимировича, Ломако Миколи Дмитровича і
Федорука Ігоря Леонідовича. Рукопокладення
звершили єпископ Близнюк М. І., заступники єпископа Паламарчук В. І., Грицак В. І., пресвітер Тачинський В. С.
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милосердя

БЛАГОДІЙНІ ОБІДИ
16 квітня, на Великдень, у
Парку ім. 900-річчя м. Луцька
відбувся святковий благодійний
обід для бездомних та малозабезпечених осіб. Благодійні
обіди в місті церкви, волонтери,
благодійні фонди пропонують
уже не перший рік.
Такі заходи проводять волонтери протестантських церков, зокрема «Церкви Христа Спасителя» та
«Сіон». Щонеділі вони готують їжу,
розкладають її в пластикові харчові
лотки та везуть у Парк ім. 900-річчя
Луцька та під міст, що на проспекті
Перемоги, де збираються голодні безхатченки. Благодійні обіди
розпочинаються о 15:00 одночасно в обох місцях. Молодь не тільки
роздає їжу, а й проводить міні-богослужіння з псалмами та біблійними
проповідями. Щотижня ці заходи
відвідують більше 100 безпритульних (близько 60 чоловік у парку й
близько 50 під мостом). Отих, хто
бажає, волонтери направляють у
реабілітаційні центри.
На свята волонтери намагаються якось урізноманітнити зустрічі з
бездомними. На Різдво — роздають солодкі подарунки та співають
колядки, а на Великдень, коли теплішає, з’являється можливість поставити столи, приготувати каву з
солодощами тощо. Уже другий рік
поспіль на Пасху волонтери з обох
«точок» (як вони називають місця роздачі їжі) проводять спільний
захід у парку. Цього року був запланований обід на 140 чоловік, адже
торік захід зібрав понад 100 безхатченків. Та, очевидно, через вітряну
та дощову погоду людей зібралося
вдвічі менше — близько 70.
Як виникла ідея розпочати таку
своєрідну благодійну справу? Про
це розповідає волонтер Олександр
Думич («Церква Христа Спасителя»):
— Був час, коли мої знайомі незалежно один від одного стали замислюватися над тим, як допомогти
безпритульним людям. Кілька дівчат
самостійно готували їжу, знаходили
в провулках бездомних і роздавали
їм. Один хлопець просто підходив і
зав’язував знайомства, спілкувався
з такими людьми. Він мені запропонував приєднатися й зробити для
цих людей обід. Жодного досвіду
ми не мали. Почали з того, що зателефонували до дівчат, які вміють готувати. Зрештою, наготували 15 кг
тільки одного «Олів’є», не рахуючи
інших страв. Приїхали до залізничного вокзалу й стали шукати бездомних. Це була Пасха 2013 року.
На той час ми взагалі не бачили,
як проводиться така праця. То вже
потім стали переймати досвід луць-

кої церкви «Віфанія», рівненського
благодійного фонду «Відвага»… А в
той перший день нагодували тільки
одну бабусю і якогось туриста, який
знімав нас на відео. Правда, потім
підійшли ще люди. У нас залишилося дуже багато їжі, і щоб добру не
пропадати, мусили вночі ще раз їхати по автостанціях і вокзалах.
Минуло десь два місяці. 1 червня
2013 року ми вперше зробили благодійний обід у Парку ім. 900-річчя
Луцька. З того часу ці заходи проводяться там регулярно. Маємо
графік, згідно з яким щонеділі волонтери (близько 16 чоловік) по
черзі готують їжу. Продукти кожен
купує за власний кошт. Транспортування теж здійснюють волонтери,
які мають автомобілі. Спочатку готувала одна людина на один раз, але
потім кількість відвідувачів збільшилася до 60 чоловік, і довелося розділити приготування порцій між двома волонтерами — по 30 кожному.
Згодом стали з’являтися спонсори.
Пожертвуваних грошей вистачає,
аби придбати лотки для їжі, іноді
допомогти комусь із придбанням
ліків, а також провести святкові заходи кілька разів на рік. Були моменти, коли не вистачало коштів — і
раптом дзвінок: дзвонить людина,
яка хоче допомогти. Тож ми бачимо в цьому Божий промисел — для
Бога ці люди не втратили цінності,
він не перестає їх любити й піклуватися про них.
Від початку нашою метою було
не просто нагодувати бездомних, а
допомогти їм повернутися до нормального життя. Приємно бачити,
як деякі з них повністю відновлюються. Ця праця приносить у життя
різноманітність і задоволення, а основне — відчуття покликання.
Через певний час волонтери
відкрили другу «точку» збору безпритульних. Неподалік залізничного
вокзалу під мостом проводить богослужіння для безхатченків церква
«Сіон». Про свою роботу розповідає
Антон Когут (відповідальний):
— Коли відкрилася друга точка,
волонтерам із «Церкви Христа Спасителя» доводилося встигати сюди
й туди. Це було проблематично,
тому вони попросили нашу церкву
допомогти. Сьогодні нам іноді допомагає молодь із Рованців та Прилуцька. Мати команду однодумців
— дуже важливо в цій справі.
Завдання механіка — лагодити
мотори, хірурга — робити операції,
християнина — наслідувати Того,
Чиїм ім’ям він названий. Професія
християнина — творити добро!
Тому, коли попросили допомогти, я
відгукнувся й став намагатися залучити й інших. З нашої церкви безпо-

середньо готують обіди 12 людей.
Якщо безхатченку дати мільйон
доларів, то через рік він буде таким
же самим безхатченком. Тому що
тут проблема не в бідності, а в способі мислення. Наша мета — впливати саме на цінності цих людей.
Звичайно, ми розуміємо, що більшість із них приходить лише поїсти.
Але не можна сказати, що наші слова та бесіди з ними не мають жодного результату. Деякі люди насправді
змінюються. Ті, що колись кидалися
з ножем, тепер дякують нам за підтримку. Ми стараємося бути для
них відкритими, стати друзями, бо
інакше допомогти неможливо. Багато з бездомних настільки звикли
до свого способу життя, що просто
не можуть уявити, що щось зміниться на краще. Більшість із них відкинуті, розчаровані, вони не вірять
у дружбу, не вірять людям. Тому, з
одного боку, з цими людьми важко, а з іншого боку — цікаво. Вони
досить прості в спілкуванні, і коли
налагодити стосунки, то відкриваються. Вони приходять, тому що
відчувають потребу — не лише в їжі,
але і в людському спілкуванні.
Усіх людей, що приходять на
благодійні обіди, можна поділити
на дві основні категорії. По-перше,
власне безхатченки — або взагалі
без житла, або живуть у місцях, які
житлом назвати важко, здебільшого
алкозалежні. І по-друге, малозабезпечені — люди, які мають дах над
головою, але з різних причин перебувають за межею бідності. Серед
них — пенсіонери, неблагополучні
сім’ї, навіть діти. Відповідно й підхід до цих категорій різний. Про це
розповідає ще один волонтер — Вадим Крот (церква «Сіон»):
— Не всі люди поділяють такі
цінності, як міцна щаслива сім’я,
гарна робота, благополучне життя.
Спілкуючись із нашими підопічними,
я дійшов до висновку, що декому
це просто непотрібно. Для багатьох
норма — «бухати», зраджувати чоловіку/дружині й т. ін. Як наслідок
— діти-сироти при живих батьках,
що не мають нормального одягу та
харчування. Проблема — в голові! І
ця проблема потім передається від
батьків дітям — вони, може, й хочуть
нормально жити, але не вміють, бо
не мали здорового прикладу.
І допомогти таким людям дуже
важко. Тому що неможливо допомогти тим, хто сам цього не бажає.
Їм і так добре. Таке життя їх цілком
влаштовує. Якою була б ваша реакція, якби підійшла людина й запропонувала піти на якийсь злочин?
Обурення? Точно так само ці люди
реагують, коли їм кажеш про здорову сім’ю, тверезе життя тощо. Їх
ще потрібно переконувати, що цей
спосіб життя — нормальний, а їхній
— ні. У принципі, вони можуть навіть
погодитися, але нічого не будуть
змінювати, бо зміни для них — дискомфортні. Вони не проти, щоб ти
час від часу дав їм поїсти, помитися,
перевдягнутися… Але не більше. В
основному ці люди — деградовані
або розумово не дуже розвинуті.
І для мене самого досить часто
важко зрозуміти, як їм реально допомогти. Ми намагаємося хоча б,
наскільки це можливо, опікуватися
дітьми з таких сімей.
Що ж до власне безхатченків,
то основним способом соціальної
реінтеграції для них залишається

реабілітаційний центр. Про діяльність одного з таких центрів у с. Новосілки (Рівненська обл.) розповідає
його керівник Віктор Алєнтьєв
(церква «Сіон»):
— Реабілітаційний центр дає
можливість людині змінити обстановку, ізолювати себе від навколишніх «спокус». Працівники центру
— найчастіше самі колишні алко-,
наркозалежні, які повернулися до
повноцінного життя. Тому реабілітанти бачать перед собою живий
приклад: зміни можливі, є люди,
яким це допомогло! Реабілітація
здійснюється і через спілкування
з наставниками, і через працю по
господарству, яка допомагає самодисципліні. Але ключовий елемент
— це духовна складова. З власного досвіду скажу, що таких людей
може змінити тільки Бог. Тому основне завдання реабілітації — через
сторінки Біблії познайомити людину
з Богом, який любить і цінує нею,
незалежно від її статусу в суспільстві.
Щодо бездомних — то якраз
ці люди найважче піддаються реабілітації. Це підтверджують усі мої
знайомі працівники центрів. Дехто
опинився на вулиці волею обставин — набрали кредитів або ж стали
жертвами аферистів… Вони намагаються вийти з ситуації. Але є інша
категорія — ті, що самі вибрали
таке життя. Це вже менталітет. І їм
потрібне повне преображення мислення. Тому досить мало людей, які
були безхатченками й повернулися
до суспільства, але вони є.
Волонтери не самотні у своїх
зусиллях, їх підтримують у цьому
громадські організації, благодійні
фонди та міська влада. Детальніше
про це — директор фонду «Преображення» Андрій Стицун:
— Минулого року відбулася зустріч волонтерів, небайдужих до
проблематики безпритульних, на
якій було сформоване спільне бачення й обговорені певні кроки подолання цієї серйозної проблеми.
Зокрема йшлося про те, що ми
хочемо бачити перемінених, вільних від шкідливих звичок людей, які
повернулися до повноцінного життя
в суспільстві. Про те, щоб донести
міським жителям важливість допо-

моги таким людям. Про розробку
ефективної програми духовної, психологічної й матеріальної реінтеграції. Про створення комплексу для
відновлення безпритульних. Про систему співпраці з органами влади та
іншими інституціями. А також багато
іншого. Тобто волонтери консолідуються між собою для ефективнішої
праці, і це дуже позитивний момент.
Наразі при нашому фонді діє
Центр обліку для бездомних і Кімната нічного перебування, у якій у
зимовий час можуть ночувати безпритульні. Але це лише жалюгідна
тінь того комплексу, який ми хотіли
відкрити ще в 2013 році. Наш проект «Створення Центру реінтеграції
бездомних осіб в м. Луцьку» переміг у Всеукраїнському конкурсі
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Надавався бюджет у мільйон гривень
— 500 тис. з держбюджету й 500
тис. — із міського. У мікрорайоні
Вересневе виділили приміщення й
уже навіть розпочалися будівельні роботи. Але місцеві жителі, не
розібравшись, стали проводити
акції протесту, приїхали представники влади й сказали, що не можуть піти проти волі містян. Проект
відстрочився, поки не буде знайдене інше приміщення — і так аж до
сьогодні. Центр реінтеграції — це
змога повноцінно реабілітувати людей, які не хочуть повертатися на
смітники, можливість, щоб з ними
цілодобово працював спеціалізований персонал. А кімната нічного
перебування дає лише тимчасовий
прихисток, нівелюючи нашу головну ціль.
Влада сама зацікавлена в реалізації цього проекту. Але наразі
все заштопорилося на відсутності
відповідного приміщення. Постійно ведуться перемовини з міською
радою, але зміна керівництва знову
пригальмувала процес.
Дехто із теперішніх волонтерів у минулому й самі були
безпритульними. В наступному
номері нашої газети пропонуємо вашій увазі свідчення, яке
є доказом того, що допомогти
бездомним людям — можливо!
Дмитро ДОВБУШ
(журналіст, волонтер)
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НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКОГО УЛОВУ
БІЛЬШ ЯК 4 ТИСЯЧІ
ОХРЕЩЕНИХ

Після відкриття і вступного
слова розпочалася інформаційно-звітна частина. Старший
єпископ Михайло Паночко презентував звіт про роботу братерства за рік. Він зазначив, що
станом на 1 січня цього року
братерство налічує 1633 церковні громади: це на 28 церков
більше, ніж минулого року. Кількість членів у цервах братерства
113733, із них 4332 — прийняли водне хрещення протягом
останнього року.
У своєму звіті завідувач місіонерського відділу Микола Синюк
зазначив, що активізувалася робота з підготовки нових кадрів
для місій. «Найкраще приймають
наших українських місіонерів у
Хорватії», — поділився він.
Завідувач відділу благовістя
Олександр Попчук зауважив, що
служіння благовісників сьогодні теж досить затребуване: «По
неділях мені доводиться проводити по чотири служіння в день,
і часто це семінари про благовістя, — ділиться Олександр Іванович. — А це про щось та говорить».
У свою чергу завідувач відділу
роботи з глухими Павло Смаль
розповів про служіння людям з
вадами слуху (конференції, табори і т.д.) А також презентував
унікальний проект відділу — переклад Євангеліє жестовою мовою для глухих людей.

Про роботу соціального відділу розповів завідувач Рустам
Фатуллаєв, який подякував
пасторам церков за активну
позицію у соціальному служінні та звернув особливу увагу на
розвиток військового капеланства за останні роки. Більш детальний звіт про роботу відділу
представив В’ячеслав Когут,
який зазначив, що на сьогодні
у відділі трудиться більше ніж
1000 підготовлених служителів,
у тому числі 90 військових і 280
тюремних капеланів. Служителі
церков ХВЄ регулярно відвідують та ведуть душпастирське
служіння у 121 із 148 колоній і
тюрем, що діють в Україні.
Про роботу з дітьми та підлітками прозвітувала завідувачка
відділу дитячого служіння Лариса Мурах. А Віктор Вознюк
розповів про роботу аж двох відділів братерства, які очолює —
підприємців та освітнього. У всіх
цих сферах також проводиться
багато роботи і є свої здобутки.
Завершив звітну частину інформацією про фінанси Союзу
скарбник братерства Петро Карпов та голова ревізійної комісії
Анатолій Козачок. За підсумками фінансових звітів, у 2016 році
бюджет братерства було виконано на 97,57%.
ЧИСТЕ СЕРЦЕ І
ОНОВЛЕНИЙ РОЗУМ

Ранкове засідання 26 квітня розпочав єпископ Михайло
Близнюк, який проповідував на

тему: «Чисте серце служителя».
Пастор-учитель, доктор богослов’я Анатолій Кліновський
провів семінар «Євангельське
оновлення розуму». «Якщо обновлення розуму не відбулося,
увірування не міняє нас особливо, бо нас міняє саме переміна
розуму! Вчені кажуть, аби краще жити, треба щоб змінилась
ментальність українського народу, це і є розум. Від розуму
залежить стиль нашого життя.
Розум — це такий фільтр, який
не пропустить у душу нічого, що
він не так розуміє. Тому нам треба поміняти цей фільтр, бо наш
природний розум пошкоджений
гріхом», — пояснив промовець.
Після семінару не менш цікавим було його обговорення, що
пройшло у форматі питань-відповідей.
Під час денного робочого
служіння адміністратор відділу

освіти братерства Василь Попудник провів для учасників
конференції семінар на тему:
«Чи потрібна Реформація нам?»
Він звернув увагу на відсоток
номінальних християн у церквах.
За деякими даними, загалом у
християнстві їх 90%. У євангельських церквах відсоток тих, хто
служить дещо більший — близько 20%. «А якби у наших церквах
служили 50 відсотків, а то й усі
100? — ставить риторичне запитання проповідник. — Брати,
нам потрібна Реформація, щоб
відповідати новозавітній моделі
Церкви!»
ЯК РОСТУТЬ ЦЕРКВИ?

На заключному засіданні конференції служив старший єпископ Михайло Паночко, який саме
цього дня, 26 квітня, сорок один
рік тому був рукопокладений на
служіння пресвітера у рідній церк-

поезія

РОЗМОВА
З БОГОМ

Вітаємо нашу колегу на
газетярській та творчій ниві
Лідію Вудвуд з виходом у
світ збірки віршів «Вінок любові». Хай Господь надихне
Вас, Лідіє Филимонівно, до
нових творчих звершень на
славу Ісуса Христа!
Лідія Вудвуд народилася 1954 року на Волині, у
селі Гораймівці. Закінчила
Луцьке педучилище, Вінницький педінститут, у якому
згодом працювала. Переселившись у Донецьк, викладала українську та російську мови, а також історію
культури в Донецькій першій
українській школі. Нині мешкає в Луцьку. Друкувала свої
вірші в різних християнських
виданнях та збірниках.

Я відкриваю вічне Боже Слово,
Щоб в тиші із Тобою говорить.
І замовкають всі земні розмови,
Коли Твій голос у душі бринить.
Вслухаюся в мелодію високу,
Її приймаю всім своїм єством
І відчуваю в серці десь глибоко,
Як сповнюється дух мій торжеством.
Душа моя полинула до Тебе,
У небеса, неначе білий птах.
Забулися усі земні потреби,
Лише пісні хваління на устах.
Землі тяжіння вже не відчуваю,
Не розділяє нас уже межа,
І Дух Святий на крилах підіймає —
З Тобою поєдналася душа.

РІДНА ХАТА

Буяє літо різнобарв’ям трав,
І пахне м’ятою, любистком рідна хата.
Хоч скільки б ти сюди не повертав,
Вона і миром, і теплом багата.
Всміхається криниця у дворі,
Моргне своїм блискучим чорним оком,
Вона радіє літній цій порі,
Бо ж їй не сумно і не одиноко.
Сюди з куточків дальніх і країв
Злітаються усі, немов лелеки,
До сонячних дитинства берегів,
Що відпливло за обрії далекі.
Спочине тіло стомлене і дух
Побіля батьківського рідного порогу,
Тут серце відкривається і слух,
Щоб в благодатній тиші чути Бога.

БЕРЕГ ЛЮБОВІ

Людська душа так прагне теплоти,
Бо ж створена для вічної любові.
Її згубила. В морі марноти
Вона шукає берег любий знову.
Та де він, берег сонця і тепла?
Куди не глянь, лиш темрява і холод.
Як віднайти любов у світі зла,
Як втишити душі нестерпний голод?
Та раптом промінь в темряві з’явивсь —
Прокинулася втрачена надія,
Маленький вогник в серці заяснів:
Невже здійсниться довгождана мрія?
Полинула душа на той маяк,
На заклики вабливі і далекі…
Там берег довгожданий — вірний знак,
Внизу лиш хвиль бурхливий грізний клекіт.
Та промінь несподівано погас…
І вдарилась вона в холодні скелі…
Опам’ятавшись, озирнулась враз:
Де ж тиха пристань, сонячна оселя?
Невже обман, невже лише міраж?..
І знов кругом холодне грізне море…
Куди летіть, де берега шукать?
Хто зрозуміє безутішне горе?
Враз морок несподівано розтав
І сонце освітило пристань тиху.
Хтось перед нею в сяєві стояв…
Це Той, Який беріг її від лиха.
А голос Його лагідний такий
Умить долинув з сяйва неземного.
Як тепло стало від Його руки!
Яка любов в очах іскриться в Нього!
Відчула, як пронизує її
Тепло Господнє і Господня сила,
Наповнює любов’ю до країв —
І знову виростають в неї крила.
Не страшно вже душі у світі зла,
І не страшні тривоги і спокуси,
Бо берег той омріяний знайшла,
Де вічне сонце і любов Ісуса.

ві на Львівщині. Під час семінару
він розповів, що у Слові Божому
означає іти за Христом: «Ідіть за
Мною, і Я зроблю вас ловцями
людей».
Старший єпископ зробив детальний аналіз статистики щодо
росту церков братерства за
останні два роки і зауважив, що
на сьогодні «улов душ для Царства Божого» далеко не такий,
яким міг би бути. Якщо відняти
від кількості охрещених кількість
відлучених та тих, хто емігрував
або відійшов у вічність, то зріст в
середньому вийде трохи більшим
ніж два члени на одну церковну
громаду. Тому він закликав пасторів використовувати усі можливості для євангелізації.
«Я вірю що святкування
500-річчя Реформації — справа,
яка прийшла від Господа. Оскільки
ніколи ще за історію України влада
не давала такої свободи євангельській церкві для проповіді. Те, що
неможливо для людей, можливо
для Господа! Ми сьогодні напередодні великого улову», — зауважив
Михайло Степанович.
Після обговорення семінару та
питань у вільному режимі, присутні здійснили молитву за колектив
канцелярії братерства, служителів
церкви «Соборна» та за потреби,
поблагословивши один одного на
подальше служіння і збудування
Церкви Господньої.
На черзі — звітно-виборна конференція ЦХВЄУ. Як планується,
вона відбудеться у травні 2018 р.
Ірина СТОЛЯР

МІЙ БОГ

Мій Бог — не ідол мертвий. Він живий,
Бо знає всі думки мої і болі,
Вказав мені життєвий шлях новий,
Він є Володарем моєї долі.
Мій Бог — не символ і не талісман,
Він — не прикраса в домі чи на шиї,
Не плід уяви, не душі обман —
Дає незмінну і живу надію.
На кожен порух серця відповість,
І проведе крізь бурі й перешкоди,
В моєму храмі Він не просто гість,
А повновладний пан його, господар.
Мій Бог — це вірний друг і помічник,
Порадник і наставник, і учитель,
Душі дбайливий добрий садівник
І серця мого щирий утішитель.
Бере мене на руки, мов дитя,
І злим вітрам наказує: «Доволі!»
Він повертає мертвих до життя,
Зціляє душі і розбиті долі.
Довірити життя своє Тому,
Який віддав Себе за нас в офіру,
Усе покласти на вівтар Йому —
Це не релігія, це — і любов, і віра.

Лідія Вудвуд
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ЗУПИНКА ПЕРША.
ЛУЦЬКА КІРХА
19 вересня виповнюється 110 років
з дня освячення Луцької кірхи. Нині ця
велична споруда — одна з архітектурних домінант старого Луцька. Величчю
та красою приваблює погляди на тлі
навколишніх будиночків: ніби злітає до
неба неймовірною неоготикою.
Історія появи храму пов’язана з
лютеранством, яке прийшло на Волинь
ще у XVI ст. разом із німецькими ремісниками. Запрошені князями з Олики
(про них — дещо згодом), вони проживали окремим колоніями і мали право
обирати віросповідання. Особливої підтримки серед місцевого населення Волині лютеранство не мало. Однак лютеран на волинських землях проживало
чимало: давалась взнаки німецька сільськогосподарська колонізація краю.
70-80 роками ХІХ століття датований розквіт німецьких колоній в Луцькому повіті, що й спричинило появу нових
лютеранських парафій. За деякий час
постає питання і про необхідність парафіяльного храму. 1902 року Луцька
міська дума виділяє для лютеран ніби
безплатно ділянку землі на правому
березі Стиру. Безплатно, але за умови:
лютеранська община викладе бруківкою одну з вулиць. Будували дорогу
три роки і 24 червня 1905 лютерани
заклали наріжний камінь кірхи. Будівництво йшло стрімкими темпами: споруда постала за неповних 15 місяців.
19-го вересня 1907-го року відбулось її
урочисте освячення.
З цього часу Луцька євангелічно-лютеранська кірха стала головним
релігійним центром німців-лютеран.
Оздоблювальні роботи тривали до
початку І Світової війни, що стала першим з ряду переломних моментів в
історії німців-лютеран Луцької губернії.
У 1915 році, за рішенням російського
військового керівництва, їх звинуватили
в шпигунстві на користь австрійської
армії та депортували до віддалених губерній Російської імперії. В кірсі розташувалась російська військова частина.
Обстрілами були пошкоджені стіни,
знищені вітражі й орган, тож німці-колоністи, які в 1917 році почали повертатись до Луцька, застали храм в плачевному стані. Лише в середині 20-х
років, коли Волинь була під Польщею,
почалась відбудова та реставрація, а
до 1927 року кірха була, загалом, відновлена.
Наступний переломний момент
в історії храму — 1939 рік, початок ІІ
Світової війни. Територія Західної Волині, згідно з домовленостями між
Німеччиною та СРСР, окупована радянськими військами. За цими ж домовленостями, все німецьке населення переселяють на територію Польщі.
Храм знову залишився без парафіян і в
роки німецької окупації виконував роль
похідної військової церкви: тут служили
військові священики німецької армії.
Після закінчення ІІ Світової кірху використали під приміщення обласного
державного архіву. В середині 1980-х
архів переїхав і споруда в черговий
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ІСТОРИЧНИМИ МІСЦЯМИ
ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ
РЕФОРМАЦІЇ НА ВОЛИНІ

раз спорожніла. Дуже постраждала у
пожежі.
У 1991 місцева влада погодилась
передати приміщення общині луцьких
баптистів, які повернули храм до життя
та зберегли унікальну споруду від руйнації. Після реставрації, в 1994 році, відбулось повторне освячення храму під
назвою «Дім Євангелія».
Голова Волинського об’єднання церков євангельських християн
баптистів Ярослав Троць, показуючи фото напівзруйнованого храму,
розповідає: «Стіни були закопченими,
мов камін, тож кожну цеглинку зовні відшліфували. Стелі та балконів не
було. Підлога провалилась. За три
роки, зусиллями наших братів і сестер,
за їхні пожертви, усе було відновлено.
Шестиметровий позолочений хрест
підняли на висоту 27 метрів. Зробили
нові вітражі. Цей храм — свідчення Божих справ».

ЗУПИНКА ДРУГА. ЛУЦЬКЕ
ХРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСЬКЕ
БРАТСТВО
Звісно, протестантами луцькі братчики не були, навпаки, гуртувались
задля того, аби підтримувати православ’я у протистоянні з римо-католиками та уніатами. Чому ж протестанти
вважають споруду братського монастиря знаковим для себе місцем?
Завідувачка Музею історії Луцького братства Олена Бірюліна каже:
«Протестантська церква виникла на тлі
масштабного аріанського руху. Аріани,
як відомо, проводили богослужіння національними мовами. Братства — це
теж ніби аріанський рух в контексті боротьби за націєтворення. Це відповідь
тутешнього населення на такі виклики
кінця ХVI — початку XVII століття, як Люблінська міждержавна унія, коли створювалась держава поляків і литовців,
а українці суб’єктом цієї держави не
стали, та Берестейська унія, коли традиційна для білорусів та українців Православна Церква, намагаючись реформуватись, фактично деномінувалась і
офіційною була визнана уніатська, з’єдинена з Римським Престолом».
Символічним є й те, що земля, на
якій стоїть Братський монастир, належала аріанину Пронському. Саме у
нього братчики придбали ділянку, яка
й нині служить історії. Тут знаходиться музей історії Луцького братства. На
жаль, займає він лише декілька колишніх чернечих келій, а решта приміщення
пам’ятки національного значення і досі
залишається житловим фондом.

ЗУПИНКА ТРЕТЯ. ОЛИКА —
ОСЕРЕДОК КАЛЬВІНІЗМУ
Невеличке містечко Олика Ківерцівського району має давню і славну
історію. Хотілося б, звісно, аби її берегли і плекали, проте в радянський час її
тут, як і усюди, лише нищили. Тому нині
тут можна побачити лише величні споруди, яких, здається, боїться і сам час.
І вони прямо та опосередковано пов’язані з протестантизмом.
На територію Волині протестантизм приходить у 30-40 роках XVI
століття, а в другій половині Микола
Христофор Радзивіл, відомий як Миколай Радзивіл «Чорний» через його
чорну бороду, створює в Олиці перший
справжній осередок протестантизму

— кальвінізму. Він був авторитетною
людиною, зачинателем знатного роду і
став кальвіністом після тривалих духовних пошуків, залучивши до свого віровчення родину, оточення та слуг.
Князі Олицькі та Несвіжські Радзивіли були надзвичайно багатими. За
походженням вони не поляки, як прийнято вважати, а литвини, тобто сучасні
білоруси.
Над сенсом життя Миколай «Чорний» замислюється після смерті брата і сестри, які покинули земний світ
впродовж року. Отож, ні багатство, ні
знатність не заповнювали для князя
внутрішньої порожнечі, і він вирішує,
що сенс його життя — пошуки Бога.
Про Реформацію Миколай дізнається
у Німеччині, під час навчання в університеті. Вражений змінами в німецькій
церкві та суспільстві, він вивчає праці
Лютера і Кальвіна, читає німецькою
Біблію в перекладі Лютера, листується
із самим Жаном Кальвіном.
«На цих теренах кальвінізм мав
прекрасний ґрунт для розвитку, зважаючи на підтримку самого Миколи Радзивіла» — розповів місцевий краєзнавець Анатолій Гура. — Проте його
історія налічує всього декілька десятиліть і пов’язана винятково з ім’ям Миколи Радзивіла. Його сини від кальвінізму відходять. Це пов’язано з тим, що в
Європі і на Волині зокрема починають
активно діяти отці-єзуїти. Як відомо,
Ігнатій Лойола заснував цей орден і для
боротьби з протестантською Реформацією. До кінця XVII століття на Волині
залишається лише декілька кальвіністських общин, які, проте, проіснували до
кінця XVIII століття. Один з синів, Миколай «Сирітка» Радзивіл, наприклад, накупляв на 5 тисяч злотих кальвіністської
літератури, вивіз її на базарну площу в
Бресті й підпалив, таким чином засвідчивши свою вірність Римо-Католицькій
Церкві».
У 1565 році Микола Радзивіл
«Чорний» зробив костел Петра і Павла в Олиці, споруджений 1450 року,
кальвіністським храмом. Зараз це
знову римо-католицький костел. Колегіальний костел Пресвятої Трійці, видатну пам’ятку архітектури XVII століття,
що знаходиться поруч, заклав онук Миколая «Чорного» — Станіслав Альбрехт
Радзивіл, Великий канцлер Литовський.
Також Миколай розпочав і будівництво Олицького замку. На жаль,
від нього нині збереглись лише стіни,
адже в споруді вже 50 років розміщується Волинська обласна психіатрична лікарня №2.

ЗУПИНКА ЧЕТВЕРТА.
ЧОВНИЦЯ
Село Човниця Ківерцівського району відоме як мала батьківщина видатного математика, репресованого
академіка Михайла Кравчука. Проте
мало кому відомо, що це невелике
нині село — колиска баптизму на Волині. Виявляється, Кравчуки — одні з
перших євангельських християн на цій
території, а дядько академіка, Йосип,
поступився межею задля будівництва
Дому молитви.
Поява баптистів на Волині пов’язана з іменем Федора Каплуна, якого називають батьком баптистського
руху на Волині. Саме він поширив ідеї

баптизму серед місцевого населення,
бо до цього часу серед волинських
протестантів власне корінного населення не було. Народився Федір Каплун 1895 року у селі Хопнів і в 1913,
в пошуках заробітків, поїхав до США.
Саме там він зустрівся з баптистами,
які переселились з Європи в Америку
у XVII столітті. Прийнявши в дорослому
віці водне хрещення, в 1921 році він
повертається до рідного Хопнева. За
розповідями старожилів, Федір привіз
із мандрів не тільки гроші, а й дві тони
релігійних книжок, на яких селяни подекуди навчалися читати. Вже в 1923
році баптистська громада Човниці була
офіційно зареєстрована: проповідник,
за підтримки однодумця Олександра
Кравчука, який і запросив його у Човниці, швидко знайшов послідовників. З
Човниці баптистське вчення поширилось Волинню: за 19 років Федір Каплун відвідав 55 сіл і допоміг створити
баптистські громади.
Дім молитви у Човниці постав 1926
року. Його будівництво обійшлося у 100
тисяч злотих — величезну на ті часи
суму. Служив у ньому Федір Каплун,
хоча недовго: 1939 року змушений був
емігрувати, адже мав дружину-німкеню, тож інакше родина все одно була
б виселена.
Нинішній пастор церкви Андрій
Гонтар розповідає: «І під час ІІ Світової, і
в радянський час служби тривали. Німці
не забороняли, бо й самі були протестантами, ба більше — навіть приходили сюди молитися. В радянські часи
було складніше. Пастора Зиновія Терпелюка вислали до Сибіру, проте громада діяла і збиралась у молитовному
будинку. Зараз складається враження, що споруда стоїть на підвищенні,
хоча тут усюди рівнина. Це — наслідок
кар’єрних робіт. З обох сторін копали
пісок, щоб храм зруйнувався. Проте він
вистояв».
Дерев’яному храмові майже сто
років, проте він зберігся у майже первозданному вигляді. Лише у 60-х замінили дах, знищений буревієм.

ЗУПИНКА П’ЯТА.
РОЖИЩЕ
На жаль, дуже часто мандрівка
історичними місцями в Україні перетворюється на мандрівку руїнами та споглядання варварства радянської влади.
Районний центр Рожище — не виняток.
Лютеранська кірха знищена, а баптистська — у плачевному стані.
Розквіт протестантизму в Рожищі
припадає на 70-80 роки XIX-го століття. Тут мешкали німецькі громади, які
й збудували храми для своїх релігійних
потреб.
З приходом «совєтів» баптистську
кірху забрали під казарми, згодом — і
плебанію, в якій спочатку баптистам
дозволили збиратись. До фасаду кірхи
добудували п’ять метрів кострубатої
спорудки для збільшення площі, повністю закривши фасад храму. Після війни
громада не мала реєстрації, тож його
почали використовувати для виробництва і розташували вовняну фабрику
«Динамо».
Руйнація продовжувалась: в кірсі
зробили перекриття і встановили верстати. Зараз виробництво закрили, а
приміщення, оскільки не має охоронного статусу, перейшло у приватну

власність. За інформацією баптистської громади Рожища, наприкінці минулого року власник споруди передав
її Волинській єпархії УПЦ КП. Тепер
баптисти вболівають, аби вона не була
остаточно втрачена. Є припущення, що
за п’ятиметровою прибудовою фасад
кірхи зберігся, а двері в цех на першому
поверсі — автентичні.

ЗУПИНКА ШОСТА. КИСИЛИН,
АБО «САРМАТСЬКІ АФІНИ»
Кисилин — нині віддалене село
Локачинського району, яке свого часу
було на Волині визначним центром соцініанства.
«Аріани, антитринітарії, соцініани
(за ім’ям одного з лідерів Фаусто Социна), анабаптисти, суботники та нововихрещені — усе це різні назви одного
релігійного явища, не структурованого як конфесія, а більш масштабного
руху» — наголошує історик, магістр
релігієзнавста Віталій Нероба. — Його
унікальність в тому, що це слов’янський рух: поляків, українців, білорусів,
аналогів якого в Європі нема. Центром
його була Волинь і Київщина. Називали
себе просто — «братами». Іван Огієнко в книзі «Українська церква» писав
про них так: «Не вірили в попереднє
призначення, відкидали пошану ікон і
хрестили тільки дорослих, визнавали
суботу, виступали проти війни і смертної кари, не вірили в силу молитви за
померлих». Налічувалося соцініанських
громад близько 150».
Кисилин був центром соцініантва.
На початку XVII століття один з покровителів руху, шляхтич Юрій Чаплич-Шпанівський заснував тут молитовний збір, а згодом і школу. Першим
її ректором був знавець європейських
мов Євстахій Кисіль. Багато вчених-соцініан опинились в Кисилині після знищення їхніх центрів у Польщі, що сприяло розвитку науки на Волині. Власне
тому містечко й почали називати «Сарматськими Афінами» — центром освіти.
Впродовж 1638-1640 років тут
відбулись три соцініанські з’їзди, що
зібрали до трьох тисяч осіб з усіх куточків Речі Посполитої та інших країн.
Після смерті Євстахія Киселя центр
занепадає, адже Юрія Чаплича-Шпановського переслідує польський уряд.
Тож 1644 року, за вироком люблінського трибуналу, було наказано вигнати соцініан з Кисилина. Будинок збору
віддали ченцям-кармелітам, які збудували на його місці костел Непорочного Зачаття Діви Марії. Школу пристосували під келії. За радянською
традицією, після 1945 року в костелі
розташували цех з переробки льону і
коноплі.
Також в Кисилині є Свято-Михайлівська православна церква, яка, на
думку Василя Сокола, автора «Нарисів
історії містечка-села Кисилин», була
соцініанським молитовним будинком.
Шість локацій і далеко не повна
історія волинського протестантизму.
Оскільки рік відзначення 500-річчя
Реформації триває, сподіваюсь, далі
буде.
Лариса АНДРІЙЧУК

ГОЛОС

6

НАДІЇ

№4 квітень 2017

євангелізм

ЯК ЗРОЗУМІТИ
НЕВІРУЮЧИХ
Чим довше ви віруючий,
тим менше мислите як невіруючий. Після вашого приходу до Христа ваші інтереси і цінності змінюються.
Оскільки більшу частину
свого життя я був християнином, то я мислю як християнин.
Я не мислю як невіруючий. А
що ще гірше, я прагнув до мислення пастора, і це ще більше
віддалило мене від того, щоб
мислити як невіруючий. Це означає, що я спеціально повинен
змінювати механізми мого мислення для того, щоб мати зв’язок з нехристиянами.
Якщо поглянути на переважну частину церковної реклами,
очевидно, що вона зроблена з
погляду та міркувань віруючої
людини — а не з погляду невоцерковленого. Коли ви побачите церковну рекламу, як
от «Проповідь непогрішимого
Божого Слова», то яка, на вашу
думку, група людей зверне увагу на це? Звісно ж, що не невіруючі!
Особисто я розглядаю непогрішимість Писання як незмінну
істину, але нецерковні люди не
розуміють навіть цього поняття.

Якщо ви збираєтеся рекламувати і просувати вашу церкву, ви
повинні вчитися думати і спілкуватися як невіруючі. Духовна
термінологія, настільки звична
християнам, для невоцерковлених людей просто безглузда.
Я часто чую пасторів, які
скаржаться, що нині невіруючі дуже закриті для Євангелії у
порівнянні з минулим. Я не думаю, що це справді так. Більшою мірою їхня закритість є
відповіддю на погану комунікацію.
Проблема полягає в тому,
що послання всього-на-всього
не підходить. Церкви повинні
перестати говорити, що люди
закриті для Євангелії, і почати
шукати шляхи того, як спілкуватися з ними на одній хвилі.
Не важливо, наскільки сильним та життєдайним є наше
послання, — якщо ми віщаємо
його на різних хвилях з невіруючими, такий підхід не принесе
жодної користі.
Як нам навчитися думати
так, як думають невіруючі? Спілкуйтеся з ними! Одна з найбільших перешкод для євангелізації
в тому, що більшість віруючих

проводять свій час з іншими
християнами. Вони зовсім не
мають в своєму оточенні невіруючих друзів. Якщо ви не
проводите час з невіруючими,
то не зможете зрозуміти, як
вони мислять.
Я почав збирати Церкву
Седдлбек, в якій нині служу, стукаючи в двері домівок у своєму
районі опитуючи невіруючих
людей протягом 12 тижнів. Я
записав у своєму блокноті п’ять
питань, які використовував при
цьому:
1. Як ви думаєте, що є найбільшою потребою цього району? Це просте питання змушувало людей говорити зі мною.
2. Чи відвідуєте ви активно якусь церкву? Якщо вони
говорили, що так, я дякував
їм і йшов у наступний дім. Я
не ставив їм решти запитань,
тому що не хотів змазати результатів опитування думкою
вже віруючих людей. Зауважте, що я не запитував: «Чи є
ви членом церкви?» Багато
людей, які востаннє відвідували церкву 20 років тому, все
ще залишаються членами тої
чи іншої громади.

3. Як ви думаєте, чому більшість людей не відвідує церкву? Таке формулювання виглядає не настільки загрозливим
і агресивним, як: «Чому ви не
відвідуєте церкву?» Нині багато хто відповість на це питання
словами: «Це не ваша справа,
чому я її не відвідую». Але коли
я запитую, чому більшість людей не відвідують церкву, люди
зазвичай розповідають про
свої особисті причини того,
чому вони самі не роблять цього.
4. Якби ви шукали церкву для відвідування, що б ви
хотіли в ній побачити? Це просте питання допомогло мені
зрозуміти хід думок невіруючих краще, ніж навчання в
семінарії. Я виявив, що більшість програм, які пропонують
церкви, не можуть зацікавити
невоцерковлених людей.

5. Що я можу зробити для
вас? Яку пораду ви можете
дати служителю, який справді
хоче бути корисним для людей? Це найголовніше питання,
яке церква повинна задати людям, які живуть у її районі. Вивчаючи Євангелію, я помічав, як
часто Ісус запитував у різних
людей: «Що ти хочеш, щоб Я
тобі зробив?» Він починав з потреб людини.
Це опитування було передруковане в десятках книг і статей.
Декілька тисяч церков нині використовують ці п’ять питань у
своєму оточенні. Одна деномінація, яку я консультував щодо використання цих питань, розпочала 102 нові церкви за один день!
Якщо ви ще ніколи не опитували
невоцерковлених людей у вашому районі, я наполегливо рекомендую вам зробити це.
Рік УОРРЕН

світлини зі скрині

НЕЗВИЧНИЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

Ми часто в родинному колі
відзначаємо свої дні народження. Щорічна нагода згадати
минуле, пильніше вдивитися в
майбутнє. У мене за більш як 50
років були різні дні народження.
Святкові та не дуже, приємні та
з гірчинкою смутку. За різних
обставин та в різних місцях.
Нині згадалося святкування дня
народження в незвичних умовах, у незвичному місці.
…1984 рік. 30 березня. Хабаровський край, Ельбан. Майже
9 тисяч кілометрів від Волині.
Закінчується моя дворічна служба в доблесній радянській армії.
Перші місяці були дуже важкими
як психологічно, так і фізично.
Далі втягнувся, призвичаївся й
навіть непогано пристроївся. Два
роки прослужив у кабінеті головного інженера військової автоколони. Чимало цікавих моментів
можна згадати про той період.
Але зараз згадую один — незвич-

не святкування дня народження.
На кінець другого року служби
ми були вже герої — армійські «діди».
У двох частинах, які формувалися в
Україні з українців спеціально для
Хабаровського краю, служило біля
40 віруючих. Вони були переважно
з Волинської та Рівненської областей. Спочатку ми мали проблеми
через нашу віру з боку командирів і
особливо політпрацівників, але десь
через півроку ситуація змінилася. 5
чи 6 моїх віруючих друзів влаштувалися водіями на УАЗики, возили начальників військових управлінь, яких
у селищі було більше десятка, хтось
був «каптьорщиком», поваром чи
завскладом. А потім в одному з військових гаражів, які стояли на «відшибі» і в яких були «приписані» кілька УАЗиків, брати-шофери зробили
спальну кімнату й фактично в ній
жили. Там проводилися богослужіння й просто зустрічі нашої великої
компанії. Мені, як віруючому з дитинства, доводилося бути на різних
зібраннях. Але ці армійські пам’ятаються й донині. Як я уже згадував,
за час служби траплялося багато
прикрих випадків, часто було важко, але найважчим була відсутність
спілкування з братами та сестрами,
неможливість бути на богослужінні.
Тому ми використовували будь-яку
можливість зібратися разом і провести невелике зібрання.
Коли до «дембеля» залишалося кілька місяців, наша компанія
почувала себе вже досить вільно.
Тож організувати особливий день

народження в особливому місці не
було проблем. Для мене, поета в
душі, якимсь банальним видалося
святкувати у звичному для всіх гаражі. Тому запропонував відсвяткувати в тайзі, серед сопок та снігу. Зібралося чоловік 12. Закупили
продуктів, іменинного торта. І, як
це часто буває, в останній момент
фосмажорні обставини внесли свої
корективи у свято. Обидва УАЗики,
на яких ми мали їхати, якраз на цей
день виявилися потрібними командирам. Було вирішено: шофери нас
відвозять у тайгу, залишають на цілий день, а ввечері забирають.
І от ми в зимовій тайзі, наодинці
з морозом та синьо-чистим небом
поверх сопок. Снігу по пояс. Найперше — запалити багаття. Швидко
назбирали хмизу, дров і… І тут виявилося, що забули в машині сірники. Пробути цілий день у лісі без
багаття, смаженої на вогні ковбаски
та гарячого чаю — не дуже весела
перспектива. Почали шукати по кишенях. І в одного брата — о, чудо!
— знайшлися три сірники! Але їх
потрібно ще запалити. Давай терти об штани. Один стерся, не загорівшись, другий… Після тривалих
суперечок щодо того, як правильно запалювати сірники об штани,
останній таки загорівся. Багаття є!
Були пісні під гітару, смажені
ковбаски та сало, доросло-дитячі
пустощі та розіграші. Тут виявилася ще один прикрий недогляд:
забули ножа. Тому хліб ламали
руками, сало рубали сокирою, а

святковий торт різали пилкою…
Я часто передивляюся оті не
надто якісні фото. Згадую друзів,
згадую армійську школу життя та
загартування. Згадую незвичний
день народження, який донині залишається найбільш пам’ятним.
Пізніше були святкування в затишному власному домі, у родинному
колі, серед друзів та колег, у сучасних кафе, але той морозно-сніжний — особливо цінний та благословенний.
…Коли я з Божої милості отримав можливість побувати в армійській відпустці й коли потрапив
на звичне для мене багатолюдне
зібрання, мені там запропонували
сказати слово. Я не був готовий до
цього, трохи розгубився: попробуй
на ходу знайти тему для проповіді. І
тоді мені прийшла думка, яка на той

час була для мене особливо цінною
та актуальною. Я сказав проповідь
на тему: «Начерпай воды на время
осады» (усі тоді проповідували з
російської Біблії). Це було молодіжне зібрання, і я залишав для молодих віруючих практичну пораду зі
свого ще не такого й довгого життя,
з власного досвіду та переживань.
Знання Слова Божого, проповіді
старших братів мені пригодилися,
коли я, залишивши родину та церкву, потрапив в духовну «облогу».
Життя складається по-різному. Бувають благословенні дні родинного та братського спілкування. Але й бувають моменти, коли
поряд немає нікого. Тоді так важливо мати запас духовної води та
їжі, який допоможе пройти долину
випробувань.
Юрій ВАВРИНЮК
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ХТО ТВІЙ БОГ?

Колись у давнину наші
предки, які не знали правдивого Бога, поклонялися
різним богам. Їхня релігія
називалась
язичницькою
(від слова «язики» — племена) або поганською (від
слова «погано»). З дерева
та каменю язичники робили собі бовванів, ідолів і
поклонялись їм. Звертаючись до них, просили: «Рятуй мене, мій боже!» Звісно, що такий Бог не міг
нічим допомогти.
Існували певні обряди, в
яких люди прославляли цих
богів та приносили їм жертви на високих місцях, у «священних» гаях, поблизу річок.
Жрець після принесення жерт-

ви прикладав вухо до коріння
«священного» дуба і слухав,
що йому скаже цей дуб. Але
що міг сказати йому мертвий
бог? Це були вигадані боги,
від яких неможливо отримати
відповідь.
Святе Письмо застерігає
нас: «Хай не буде в тебе інших
богів переді Мною! І не роби
собі різьби та всякої подоби з
того, що на небі та на землі.
Не поклоняйся та не служи їм,
бо Я — Господь Бог твій…»
Існує лише один правдивий
Бог — Творець неба і землі,
усього видимого і невидимого. Він єдиний і немає інших
богів, окрім Нього. Він керує
Всесвітом, світилами, громами і блискавками, посилає

МІЙ БОГ
Мій Бог — не ідол мертвий. Він живий,
Бо знає всі думки мої і болі,
Вказав мені життєвий шлях новий,
Він є Володарем моєї долі.

сонце і дощ. Він створив нас,
знає всі наші потреби і посилає все необхідне для життя.
Щоб примирити нас з Собою,
Бог послав на землю Свого
Сина Ісуса Христа, у Якому
дав нам вічне життя. Тож як не
поклонятись і не служити такому Богові?!

ПРО ПОКЛОНІННЯ
«СВЯТИМ»

Багато людей вважають, що вони недостойні
звертатись зі своїми проханнями до Бога і шукають собі заступників, які

могли б за них заступитись перед Богом. Ними
вони вважають тих, які
жили праведним життям,
які, на їхню думку, є святими і заслужили милість
у Бога, тому можуть випрохати її для інших. Але
своєю праведністю ми не
можемо виправдатись перед Богом, як би ми не
старались. Є один праведник — Ісус, Який може
нас оправдати. Він заплатив за нас своїм життям,
щоб викупити нас від наших гріхів.
Боже Слово говорить, що
«коли хто згрішить, то маємо
Заступника перед Отцем —
Ісуса Христа, Праведного»
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(1Ів. 2:1). Апостол Павло в
Посланні до Тимофія пише,
що «один посередник між
Богом та людьми — людина
Христос Ісус, що дав Самого
Себе на викуп за всіх» (1Тим.
2:5). Лише Він може заступатись за нас перед Отцем
Небесним, Який прощає і
милує нас. А людина, якою
б «святою» вона не була, не
зможе оправдати іншого і
«освятити» його. Лише кров
Ісуса Христа омиває нас від
всякого гріха.
Ми повинні шанувати людей, які жили праведно, наслідувати їхній приклад, але
не поклонятись їм. Адже
Бог ревнитель, і не віддасть
Своєї слави нікому.

Мій Бог — не символ і не талісман,
Він — не прикраса в домі чи на шиї,
Не плід уяви, не душі обман —
Дає незмінну і живу надію.
Мій Бог — це вірний друг і помічник,
Порадник і наставник, і учитель,
Душі дбайливий добрий садівник
І серця мого щирий утішитель.
На кожен порух серця відповість,
І проведе крізь бурі й перешкоди,
В моєму храмі Бог не просто гість,
А повновладний в ньому Він господар.

Лідія Вудвуд

КРОСВОРД

ЗАПОВНИВШИ КРОСВОРД, ТИ ПРОЧИТАЄШ У ВИДІЛЕНИХ
КЛІТИНКАХ БОЖЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
1. Назва землі, в яку Бог звелів іти Аврамові.
2. Ім’я чоловіка, якого Бог уздоровив у Лідді за словом Петра.
3. Хвороба, яка вразила Йова.
4. Ім’я жінки, яка була вірна своїй свекрусі.
5. Племінник Авраама.
6. Що створив Бог другого дня?
7. Друге ім’я Петра.
8. Місто, де Ісус вчинив перше чудо.
9. Перший цар Ізраїлю.
10. Євангеліст, який описав поклоніння мудреців Христові.
11. Третя книга Біблії.
12. Що звелів Бог побудувати Соломонові?
13. Як звали рабиню Сарри?

НЕ РОБІМО СОБІ ІДОЛІВ
Коли ізраїльський народ
вийшов з Єгипту, під час однієї із зупинок на них почали
нападати змії. Багато людей
загинуло від їхніх укусів, і
Мойсей попросив Бога заступитись за народ. Бог
звелів зробити мідного змія
та підняти його на жердині
посеред стану. Коли вжалений змієм подивиться на
мідного змія, він буде зцілений. Мойсей виконав Боже
повеління, і смерть вже нікому не загрожувала.
Прийшовши в обіцяну
землю, ізраїльтяни назвали цього змія Нехуштаном і
почали кадити і вклонятись
йому, забувши правдивого Бога, Який звільнив їх
від рабства. Довго служили вони ідолам, аж доки не
прийшов благочестивий цар
Єзекія, який «понищив пагірки і поламав стовпи для богів, і стяв Астарту, і розбив

мідного змія» (2Цар.18:4).
Люди часто забувають про
правдивого Бога, не шукають істини, а створюють собі
фальшивих богів, яким вклоняються, яким присвячують
свій час, своє життя. Є багато
речей, які можуть стати ідолами для людини. Це і надмірне
збагачення, і наші захоплення

чимось (спорт, інтернет, ігри і
т.ін.), і наша сім’я, наші друзі,
відомі люди, які іноді стають
нашими кумирами. Навіть із
свого власного «Я» ми можемо створити ідола. Бог ненавидить це. Він хоче, щоб ми
Йому присвячували свій час,
своє життя та виконували
Його волю.

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД
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По вертикалі:

1. Місто дитинства Ісуса. 2. Річка Едему. 3. Острів в Егейському морі. 4. Місто,
в якому Ілля допоміг вдові. 8. Син Якова. 13. Дідусь Авраама. 14. Бунтував проти
Мойсея й Аарона. 17. Посланий, вісник. 18. Третій місяць за єврейським календарем. 20. Царедворець фараона, купив Йосипа. 23. Син Ездри (1Хр.4:17). 24. Потік
(1Сам.30:9).

По горизонталі:
5. Євангеліст. 6. Суддя Ізраїля. 7. Місто-сховище в Башані. 9. Границя між
моавом і амореянином. 10. Подрібнювач зерна в давнину. 11. Бабуся Тимофія.
12. Диякон Єрусалимської церкви. 14. Молодший син Ізмаїла. 15. Місто в Самарії. 16. Країна, в якій жив Нааман. 17. Провідник війська Саула. 19. Багатий
чоловік з Ариматеії. 21. Син Аарона. 22. Наймолодший син Гедеона. 24. Одна
з книг П’ятикнижжя. 25. Пізня стоянка ізраїльтян. 26. Начальник синагоги в Коринті. 27. Дочка Соломона.

Відповіді на кросворд, розміщений у №3, 2017р.
По вертикалі: 1.Андрій. 2.Лехі. 3.Калах. 4.Димас. 5.Віра. 6.Адмата. 8.Мара.
9.Естер. 11.Наум. 14.Мадмена. 15.Аметист. 18.Тимон. 19.Адма.20.Акан. 23.Людина. 24.Тевда. 25.Йосип. 27.М’ята. 28.Кріт.
По горизонталі: 1.Амалик. 4.Девора. 7.Рамі. 10.Анна. 12.Христос. 13.Йорам.
15.Арума. 16.Єміма. 17.Мадіта. 21.Кедма. 22.Текел. 24.Тимофій. 26.Етам. 28.Кнід.
29.Аспарта. 30.Патара.

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 республік 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

ОГОЛОШЕННЯ

26-28 липня 2017 року в християнському
таборі «Берізка», що в с.Олександрія
Рівненської області,
відбудеться чергова Конференція
місії «Голос надії».
Також нагадуємо, що з 10 по
16 липня буде піст та молитва
за благословення Конференції. Просимо підтримати нас у цій
потребі.
Якщо ви відчули у своєму серці бажання підтримати місіонерів
і, зокрема, допомогти їм приїхати
на конференцію, де вони зможуть
отримати благословення для
майбутньої праці, звертайтеся за
телефонами:
0332254406 - місія «Голос
надії»,
5037713095 - Віктор
Дежнюк у США.

новини

США ХОЧУТЬ ВНЕСТИ РОСІЮ ДО СПИСКУ
КРАЇН, ДЕ ОБМЕЖУЮТЬ РЕЛІГІЙНУ СВОБОДУ
Комісія США з релігійної свободи рекомендувала включити Росію в список «країн, що викликають
особливе занепокоєння» у
Вашингтоні з точки зору
дотримання
релігійних
прав і свобод. Згідно з
річною доповіддю, подібна рекомендація щодо
Росії винесена вперше,
повідомляє Еспресо ТВ з
посиланням на «ТАСС».

У документі вказується,
що до зазначеної категорії
належать країни, уряди яких
«здійснюють або допускають
особливо тяжкі порушення
релігійної свободи, що носять систематичний, невпинний і кричущий характер».
Росії пред’являються ще й
звинувачення, оскільки вона
зазіхає на свободу не тільки у
себе вдома, а й на території
сусідньої держави. У доку-

менті також згадують про
визнання в Росії екстремістською організацією спільноти «Свідки Єгови».
Комісія США з релігійної
свободи — це «незалежний
двопартійний консультативний орган уряду США», що
дає «політичні рекомендації
президенту,
держсекретареві та Конгресу».
www.risu.org.ua
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