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РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ

ВОНА НЕ БУЛА

Цієї весни виповняється рік,
як ми винайняли приміщення для проведення зібрань у
м. Жидачів

Не важливе ставлення людей до тебе, не важливі
твої фізичні особливості.
Не це приносить успіх.

РІК

Люди у військовій формі
забрали буквально все:
кафедру, чашу для
звершення священнодії...
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виходить з лютого 1991 року
вічна тема

ДБАЙТЕ ПРО ЛЮБОВ!

Людина дихає, і їй не обов’язково скрупульозно знати склад повітря,
якщо їсть, їй не обов’язково знати молекулярний склад їжі. Так само й любов. Людина, яка перебуває в Божій
любові, віддає любов іншим як те, що
притаманне її новій природі в Христі. Отже, любов повинна стати в нас
природним складникомнашого єства.
Згідно з нашою гріховною природою
(старим внутрішнім чоловіком), любити протиприродно, але ж ми — нове
творіння! «Тому то, коли хто в Христі,
той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталось нове!» (2Кор.5:17).
Не можеш терпіти? Не можеш
ТИ НЕ МОЖЕШ ЛЮБИТИ?

До чого насамперед важливо
прагнути християнинові? Святе
Письмо дає на це чітку відповідь:
«ДБАЙТЕ ПРО ЛЮБОВ» (у російському перекладі — «ДОСТИГАЙТЕ ЛЮБВИ»; грецький відповідник — «ЖЕНІТЬСЯ ЗА ЛЮБОВ’Ю»)
(1Кор.14:1).
Любов згідно з Євангелією — дар і
водночас плід. «Божа любов вилилася
в наші серця Святим Духом, який нам
даний» (Рим.5:5). Це — Божий дар. «А
плід духа: любов…» (Гал.5:22). Це —
плід духа, який потрібно зрощувати в
ретельній і клопіткій праці (у великому терпінні). І зауважте: «плід духа» з
малої букви. Тобто це спільна праця
нашого духа з Духом Святим. Врешті,
Бог є любов! «Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі,
а Бог у ньому перебуває» (1Ів.4:16).
«Хто любить Бога, той любить і брата»
(1Ів.4:21).
ХОЧЕШ НАДБАТИ ЛЮБОВ?

Наблизься до Бога, перебувай у
Бозі! Неабияке зусилля, час, старання

потрібні для того, щоб зростити плід
любові. Проходять роки, і ти вникаєш
у себе та вчення Христа й розумієш,
що належним чином не досягнув любові. З одного боку, це плюс: якщо
ти усвідомлюєш, що не любиш, то є
надія виправитися. Трагедія тоді, коли
людина стверджує, що в неї все в порядку з любов’ю, а всі інші неправі.
Але з іншого боку: якщо не любиш, то
це також ознака того, що твоя віра залишається на тілесному рівні.
ЧИ СКЛАДНО ЛЮБИТИ?

Складно для того, хто не помер
для гріха, хто не розіп’явся з Христом (Гал.2:19). У кого егоїзм і стара
гріховна природа диктують свої умови духу, такій людині складно любити (практично неможливо). Але якщо
Дух Святий у серці християнина займає гідне місце, часто з’єднується з
нашим духом у молитві єднання («наповнюйтесь Духом», згідно з Посланням до ефесян, 5:18), то тоді поняття
«любити» стає природним (як дихати, як їсти).

зносити немочі ближнього? Тебе все
дратує? Ти скрізь бачиш лише несправедливість? ХТО ВИНЕН? Роби
винуватцем не когось, а себе винувать: «Чого ж нарікає людина жива?
Нехай скаржиться кожен на гріх свій»
(Плач 3:39). Через що не вдається
любити згідно з вченням Христа? Насамперед, через власні амбіції, через
гордощі, егоїзм, образливість, самолюбство та інші ознаки-плоди грішної
плоті. Навіть якщо інші люди не люблять тебе й відносяться в чомусь несправедливо до тебе, то чи повинно
це бути приводом для твоєї нелюбові?
Ні. Це порядок взаємин цього світу й
стародавнього закону: люби ближнього й ненавидь ворога. А закон Христа
проголошує: люби свого ворога! (див.
Мт.5:44). Помилкова позиція: шукати
винуватців, причини своїх невдач в
інших людях (обставинах). А правильна позиція: винуватити себе, шукати
причину нелюбові в собі за будь-яких
зовнішніх обставин. ЯКЩО ТИ НЕ
ЛЮБИШ — ВИНУВАТИЙ ТІЛЬКИ ТИ
САМ. Нелюбов — проблема людини,
яка не любить, але не проблема інших людей, зокрема домашніх, членів
церкви.
ОТОЖ, СТАРАННО ДОСЯГАЙМО
ЛЮБОВІ, ТЕРПЛЯЧЕ ЖЕНІМОСЯ
ЗА ЛЮБОВ’Ю,
ПОСТІЙНО ДБАЙМО ПРО ЛЮБОВ! І БОГ ЛЮБОВІ НЕХАЙ ПАНУЄ
В НАШИХ СЕРЦЯХ! АМІНЬ.

Геннадій АНДРОСОВ

voice.org.ua
поезія

БАТЬКОВІ
На часу хвилях стрімко ген за обрій
Ріка мого життя тече й тече…
В тяжкі хвилини дуже-дуже добре
Відчути поряд батькове плече.
Багатий досвід батька допоможе
Не захитатися у прикру мить.
Коли творю молитву, мовлю: «Боже,
Мого Ти татуся благослови».
О батьку любий, милий, рідний тату,
Прийми подяку від своїх дітей.
Щоб краще нам жилося, ти багато
Трудився тяжко, не доспав ночей.
Наш любий батьку, милий, рідний тату,
Сини і доньки дякують в серцях
За те, що ти молився так багато,
Щоб нас до Бога вів життєвий шлях.
Ріка життя несеться без упину,
Не хоче зупинитись ні на мить.
Не лиш у тебе, тату, вже і в сина
Нещадно сивина чоло сріблить.
Аби в ході упевненішим бути,
Ціпок у руку вже бере татусь,
Та як приємно з уст його почути:
«За вас я, діти, Богові молюсь».
Тебе все ж занесе на хвилях часу
До вічності невпинна течія…
Шлях до небес припав на долю нашу —
І будеш, тату, з Богом, вірю я.
На час короткий на землі лишуся,
До неба йтиму я не манівцем,
Бо сиротою я не зостаюся:
Отець Ісуса є й моїм Отцем.
Я дякую Тобі, Небесний Отче,
За тата, що тут маю, на землі.
Життям і молитвами дні та ночі,
Він шлях до Спаса вказував мені.
Тобі подяка, Боже, Батьку, Отче,
За Сина, що з Тобою примирив…
Душа Тобі співатиме охоче —
Ти їй у небо двері відчинив.

Ігор Попович
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роби добро

В РАФАЛІВЦІ ХРИСТИЯНИ ПРИВЕЛИ
В ПОРЯДОК ЄВРЕЙСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ
У селі Рафалівка Рівненської області місцеві
християни-євангелісти
привели в порядок єврейське кладовище. Ініціатором акції став пресвітер
місцевої церкви християн
віри євангельської Степан
Кілюшик.
Улітку 1942 року в Рафалівці нацистами й місцевою поліцією було вбито 2500 євреїв.

Едуард ДОЛІНСЬКИЙ

гонима церква

У НІГЕРІЇ 19 ХРИСТИЯН БУЛО ВБИТО В РЕЗУЛЬТАТІ
НАПАДУ НА ЦЕРКВУ
Щонайменше 19 людей загинули у
вівторок 24 квітня 2018 року в результаті нападу озброєної банди на село
Аяр Мбалом (штат Бенуе, південний
схід Нігерії).
Серед загиблих — два католицькі священики й парафіяни церкви, яка зазнала
нападу. Озброєні бандити спалили понад
35 будинків і розграбували майно жителів
села, повідомляє ТАСС і Daily Post.
Злочинці увірвалися в церкву святого
Ігнатія й стали розстрілювати людей.

«По парафіянах відкрили вогонь о п’ятій
годині ранку під час меси, — наводить газета слова комісара поліції Овосені Фатаї.
— Інші жертви були вбиті під час церемонії
поховання в той же день», — повідомив він.
Влада підозрює, що напад на село здійснили пастухи-кочівники, які ворогують з осілими хліборобами через поділ земельних угідь.
За останні два роки в штаті Бенуе більше
300 людей загинули в результаті таких зіткнень. Кочівники-пастухи належать до народу фульбе і є в основному мусульманами, а

новини церков хвє волині

Черговий очікуваний з’їзд людей з інвалідністю відбувся
29 квітня 2018 року в с. Стобихівка Камінь-Каширського р-ну.
На чолі з пастором С. І. Морозом церква вже не вперше приймає
чималу делегацію особливих людей.
Цей з’їзд налічував 153 особи з інвалідністю (неповносправні,
з вадами слуху та вадами зору) та близько 85 волонтерів. Молодь
церкви активно та щиро допомагала своїм гостям.
Двічі на рік відповідальний за роботу з глухими Павло Смаль та
його команда організовують подібні з’їзди.
Атмосферу, яка панувала під час зібрання, складно передати
— вона особлива. Цим людям є чим поділитися. Рідко де їх хочуть
почути, мало де їх розуміють... А з’їзд — це хороша нагода зустрітися, поспілкуватися та поділитися своїм. Смачний обід, спілкування та
вручення подарунків завершили приємний день.

хлібороби належать до інших етнічних груп і
є переважно християнами.
Штат Бенуе розташований у центрі
Нігерії на стику районів проживання кочівників півночі і хліборобів півдня Нігерії. У
цих місцях регулярно відбуваються зіткнення між ними за право користування
землею і джерелами води. У зв’язку з
бурхливим зростанням населення й відповідним розширенням зони його діяльності ці сутички відбуваються частіше.

invictory.org

БОЙОВИКИ НА ЛУГАНЩИНІ
РОЗГРАБУВАЛИ ДІМ МОЛИТВИ
ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ

Окупаційна влада непідконтрольних Україні територій
Луганської області продовжує
релігійні переслідування євангельських християн. 27 березня
2018 року проросійські бойовики
пограбували дім молитви євангельських християн-баптистів у
місті Стаханові, що знаходиться
на окупованій території України
в Луганській області, повідомляє
Інститут релігійної свободи.
За словами очевидців, увечері
до дому молитви ЄХБ, що знаходиться на провулку Тельмана, 15 у
Стаханові Луганської області, під’їхали люди у військовій формі на двох
автомобілях і проникли до будівлі, де
у той час нікого з віруючих не було.
Ці сторонні особи увімкнули світло
та стали виносити церковне майно.
«О 23:00 усе пограбоване виносили й складали до двох вантажівок.
Люди у військовій формі забрали
буквально все: кафедру, чашу для
звершення священнодії Причастя,
столи, лавки, звукове обладнання,
кондиціонери, музичні інструменти,
газовий котел та опалювальні прилади, стабілізатор напруги, газову
та електропіч, мийку, всі кухонні меблі, холодильник, усі каструлі та інший посуд, продукти харчування та
консервацію, ємність для резерву
води, насосну станцію, ванну, раковини, оздоблювальну плитку, дитячу
коляску. Також повисмикували вимикачі світла, зняли багети й фіран-

ки, люстри й світильники, зірвали
МДФ-панель і всі міжкімнатні двері,
лінолеум, металопластикове вікно»,
— цитує очевидців прес-служба
ВСЦ ЄХБ.
Було винесено й інше господарське майно дому молитви, у
тому числі з горища й сараю. Усе
пограбоване вивезли в невідомому напрямку.
28 березня мешканці Стаханова звернулися до «правоохоронних органів» і до голови міської
адміністрації окупаційної влади,
на що їм пообіцяли дати відповідь
протягом двох тижнів.
Як повідомляв ІРС, 2 лютого так
звана «Народна рада ЛНР» прийняла «закон» «Про свободу совісті та
релігійні об’єднання». Цей документ
забороняє діяльність на території самопроголошеної «Луганської народної республіки» релігійних груп, під
якими розуміється будь-яка організація, що складається з п’яти вірую-

чих і не має прямого відношення до
жодної з «традиційних конфесій».
При цьому представник окупаційної влади, яка контролює окремі
території Луганщини, зауважив, що
згідно з прийнятим «законом», усі
діючі в цьому регіоні релігійні організації й об’єднання протягом трьох
місяців із дати набрання ним «чинності» повинні пройти обов’язкову
процедуру реєстрації. Інакше їхня
діяльність буде вважатися незаконною і, відповідно, буде кримінально
караною.
Всеукраїнська Рада Церков і
релігійних організацій звернулася до міжнародних організацій та
іноземних дипломатичних місій із
закликом вжити заходів для припинення нових утисків віруючих і
релігійних організацій в окремих
окупованих районах Донецької та
Луганської областей.

irs.in.ua
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ЧИ Є ХТО ЖИВИЙ?

Ми з сім’єю вже дев’ять
років служимо як місіонери в
Хабаровському краї, і протягом
п’яти років я виконую також пасторське служіння в церкві «Свята Трійця» м. Ніколаєвськ-на-Амурі. Церква була заснована 25
років тому місіонерами з України, з м. Рівне і за короткий час
вона зросла до майже трьохсот
чоловік. 80 осіб прийняли хрещення в 1992 році, але через
ізольоване розташування міста
місіонерам довелося виїхати,
і церква поступово стала занепадати. Місто теж пережило
важкі часи, практично половина
населення виїхала за останні 25
років. Більше ста людей з церкви виїхали в іншу місцевість, багато хто пішов у вічність, хтось,
на жаль, залишив Господа...
У 2007 році до нас було пророче
слово, що Бог поведе в місця, де не
ступала наша нога, і що я буду там

благовісником. «Прийдеш на руїни
і запитаєш: «Чи є хто живий?». Ми
працювали тоді місіонерами в Нижньогородської області, але це слово
в точності здійснилося на наступний
рік, коли мені запропонували на два
роки виїхати на Далекий Схід попрацювати в цьому віддаленому місті.
Після молитов і серйозних роздумів
ми з дружиною погодилися. Цей
переїзд був нелегким. Але він був
від Господа. І це стало абсолютно
новою сторінкою в нашому житті. Церква, очевидно, переживала
занепад. Багато хто її залишив, в
основному служіння відвідували
літні люди. Тепер у церкві 70 членів,
ми проводимо недільну школу, молодіжне служіння, відправляємо залежних людей на реабілітацію. Молодь, правда, все одно їде з церкви
влаштовувати своє життя в крайовому центрі, оскільки тут важко знайти
роботу та й з навчанням проблеми,
але ми радіємо, що вони служать

Господу.
Наш перший рік служіння тут завершився підпалом — невідомі двічі
вночі підпалювали будинок молитви.
Це був старий дерев’яний сільський
будинок з піччю посередині. Спочатку він вигорів весь всередині,
потім через два дні підпалили дах.
Паліїв так і не знайшли, справу було
кваліфіковано як теракт. І нам довелося займатися будівництвом — переробляти дах, робити ремонт всередині і з часом робити прибудови
для недільної школи. Господь благословив нас, і наш будинок в результаті перетворився з сільської хати в
гарну церкву в центрі міста. Як говорить Слово Боже, диявол замишляв
зло, але Бог те обернув на добро.
До церкви стали приходити нові
люди. Практично щороку ми проводили водне хрещення, люди отримували хрещення Святим Духом.
Через чотири роки мене рукопоклали на пастора церкви, і замість двох
років ми працюємо тут уже дев’ять.
Місцевість дуже красива, але
безлюдна, найближче до нас місто знаходиться на відстані 600 км.
Це Комсомольськ-на-Амурі. І найближча церква там же. Дорога туди
ґрунтова (є тільки 100 км асфальту)
через тайгу, часто на ній зустрічаються ведмеді, і колеса машини не
раз розриваються на шмаття на го-

стрих каменях. Іноді проїхати дуже
важко, а часто — практично неможливо. Коли замітає снігом, дороги
немає. У нашій місцевості, взагалі,
дуже багато снігу, зима довга — з
жовтня по травень, і холодна. Температура опускається до -30, -40
градусів. І дуже ускладнює життя
відсутність моста через Амур. Дістатися до міста можна тільки на платному поромі або по льоду. Але поки
лід не став восени або не пройшов
навесні, — переправи немає. Тому
і продукти дорогі, паливо дорожче.
Кожен привезений кілограм дорожчає на 10 рублів. Мішок цементу
стає в три рази дорожчим, поки доїде сюди.
Спочатку було важко звикнути,
але тепер місцевість для нас стала
майже рідною і людей ми тут дуже
полюбили. Є ті, які повернулися до
церкви після нашого приїзду, і тепер
служать Господу. Церква зміцніла,
хоча все одно ізольованість дає про
себе знати. Важко вибратися на
конференцію або спілкування, тому
що дорога в крайовий центр дорога і довга. Але, слава Богу, останнім
часом до нас частіше стали приїжджати гості! Кілька років ми ведемо
роботу з крайовою молоддю, проводимо семінари, зустрічі, конференції, молодіжні табори. І вдячні Господу, що молодіжне служіння в краї

виходить на новий рівень.
Я вступив на навчання в магістратуру Євангельської теологічної семінарії, яка з Києва організувала виїзні сесії до нас, у Хабаровськ.
Це стало великим благословенням
особисто для мене, хоча навчання
виявилося дуже непростим. Готую
дипломну роботу про роль пастора
у внесенні змін у церковній громаді.
Ми також з радістю беремо участь
у таких крайових проектах як біблійна школа, що випускає місіонерів і
помічників пресвітера, а також активно поширюємо в місті і краї газету «Доброе Слово для тебя», націлену на досягнення людей Євангелієм.
У нашому краї і на Сахаліні роздаємо
близько 50000 примірників газети
щороку, організуємо її друк і доставку.
Наше бачення — досягати людей за допомогою домашніх груп,
залучаючи до цієї роботи членів
церкви. Я бачу плоди цього підходу
і хочу розширювати цю роботу з Божою допомогою. Люди дуже відкриваються в домашньому спілкуванні,
ставлять питання, приходять потім
на недільні служіння. До того ж це
хороша можливість залучити братів
і сестер з церкви.

Олександр ЦИБУШКІН,
Хабаровський край

місіонерська пошта

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ РІК

Цього року окрім євангелізаційних служінь по селах і містах нашого регіону
праці, ми неабиякі зусилля
направили на розширення
служіння у м. Жидачів. І
вже є результати, на які я
й не очікував за такий короткий термін.
Цієї весни виповняється
рік, як ми винайняли приміщення для проведення зібрань
у м. Жидачів, що є районним
центром. До того ми декілька років зібрання проводили

в селі приблизно за 10 км від
Жидачева і кількісне зростання було повільним, бо добратись туди людям із інших сіл
було важко, а подекуди й неможливо.
З переїздом служіння до
районного центру все змінилось. І хоч нам тепер приходиться оплачувати досить
дорогу оренду приміщення,
але результати цього року у
рази перевищують результати попередніх років. Зібрання
зросло як кількісно, так і якіс-

но, збільшилося число і прихожан, і членів церкви.
Цієї зими ми навіть вперше
самостійно провели служіння Спомину смерті Господа
нашого Ісуса Христа і відтоді
проводимо це служіння щомісячно.
Також розпочалося стабільне дитяче та підліткове
євангелізаційне
служіння.
Діти щоразу проходять тематичний урок на біблійну
тематику, вчаться рукоділлю,
співають християнські пісні…
А особливо діти полюбляють
спілкування після служіння.
Вони відкривають свої серця
та діляться переживаннями.
Наша молодь хоч не багаточисельна, проте активна.
Ми готуємо її до літніх євангелізаційних служінь.
Попри переваги приміщення, як я вище писав, є й

недоліки: з 1 березня нам
підняли оренду, тож тепер
ми змушені платити вдвічі дорожче.
У моїй власності є земельна ділянка в м. Жидачів, де я
планував проводити у майбутньому забудову. Порадившись із громадою, ми вирішили, що будемо молитися, щоб

Бог допоміг нам у побудові
залу для зібрань на цій території до кінця літа, бо оренда
з осені буде ще вищою, а ми
не в змозі й цю оплатити. Тому
просимо Вас підтримати нас у
молитві за цю справу.

Іван ОНИСІВ,
Львівська область,
уривок з листа

ЗАЛИШЕНА БАБУСЯ
Ми мали можливість
служити дітям-сиротам та
сім’ям солдат, які загинули або закінчили життя
самогубством в АТО. Служили в головній лікарні Петриківського району — там
ми регулярно проповідуємо, годуємо голодних і
турбуємося про одиноких
людей.
Недавно в лікарню привезли бабусю, звати Ніна Фокіїв-

на, 79 років, вона повністю
сліпа. Онука продала її житло,
а бабусю вивезла в пусту й холодну хату в село — без документів, без грошей, сказавши,
що скоро прийдуть знайомі
й будуть доглядати за нею.
Через кілька днів старенька змогла вибратися з хати,
кликала на допомогу. Бабусю
знайшла поліція й завезла в
лікарю. Тож ми стали піклуватися про неї. Виготовили їй

новий паспорт і оформляємо
папери на її поселення в будинок для стареньких. Молимося за неї. Вона й сама з нами
молиться.
Продовжуємо будівництво
дому молитви.
Робимо те, що можемо, і
віримо, що Господь зростить
насіння правди в серцях людей.

Олександр МОКІЄНКО,
Дніпропетровська область
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ЕПОХА БЛАГОВІЩЕНЯ
Роздуми над Словом

Цьогоріч свято Великодня майже співпало з
іншим святом: у переддень світлого Воскресіння Христового українці
згадували подію, яка поетично названа Благовіщенням. Через те, що це
свято має незмінну дату,
а Великдень щороку різну, українці в суботу згадували як ангел сповістив
Марії благу вістку про народження Божого Сина, а
вже в неділю вітали один
одного словами «Христос
воскрес».
І оцей збіг спонукує до
певних роздумів.
Отже, свято Благовіщеня. Хвилюючий момент, коли
простій дівчині з Назарету ангел приносить чудову новину:
вона народить сина. Ці слова
спочатку її збентежили, бо ж
була незаміжня. Але посланець неба, усе прояснивши,
сказав, що ця блага вістка
стосується не лише її як майбутньої матері, але й усіх лю-

дей: «Він же буде Великий, і
Сином Всевишнього званий,
і Господь Бог дасть Йому престола Його батька Давида.
І повік царюватиме Він у
домі Якова, і царюванню Його
не буде кінця» (Лк.1:32,33).
Наше життя наповнене різними новинами, і не
завжди вони бувають хорошими. Тому ми по-особливому радіємо, коли чуємо добру
звістку. Марія, звісно ж, була
окрилена словами ангела.
Вона не одразу поділилася
цим відкриттям з іншими. Але
через усе життя пронесла
Благовіщеня у своєму серці. І, напевне, згадала його,
коли зовсім сторонні люди,
пастухи з віфлеємських піль,
розповідали їй біля ясел з
Новонародженим про своє
Благовіщеня. Саме так —
Благовіщеня — можна було
б назвати й інше велике християнське свято — Різдво. Бо
й там також пролунала добра вістка з неба: «Та Ангол
промовив до них: Не лякай-

тесь, бо я ось благовіщу вам
радість велику, що станеться
людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для
вас Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк.2:10,11).
Так, то також була добра новина для палестинської землі.
А через тридцять років
над Йорданом знову прозвучали слова, які несли хороші
вісті. Дивної зовнішності пророк збирав навколо себе натовпи людей і «багато навчав
він… звіщаючи Добру Новину
народові» (Лк.3:18). А ця новина полягала в тому, що нарешті з’явився Той, про Кого
пророкували древні пророки, Хто має стати надією та
спасінням для Богом обраного народу. Добра новина,
провіщена Марії, пастухам
та мудрецям зі Сходу, матеріалізувалася в потужному
служінні Ісуса: «І подали Йому
книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж Він книгу, знайшов
місце, де було так написано:
На Мені Дух Господній, бо
Мене Він помазав, щоб Добру Новину звіщати вбогим.
Послав Він Мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння,
відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік
Господнього
змилування»
(Лк.4:17-19). Добра Новина
зазвучала на повний голос
через служіння Сина Марії.
Про життя та працю Ісуса
Христа ми знаємо з розповідей чотирьох авторів, які
описали Його діяння у своїх
творах, що мають назву
Євангелій. А ця назва означає ніщо інше, як Добра
Новина. Служіння Сина Бо-

жого на землі було доброю
новиною для усіх, хто з Ним
зустрічався. Для когось ця
новина полягала у фізичному
зцілені, для когось — у звільненні від гріхів та тягарів душі,
для інших — у надії, яку вони
отримували від спілкування з
Учителем.
Але це Благовіщеня несподівано обірвала трагедія:
святковим Єрусалимом пронеслася дуже нехороша новина — Христос помер. Помер ганебною смертю на
хресті, не справдивши надій
тих, які чекали виконання
слів, почутих від Нього. Для
ворогів Ісуса це була хороша
новина, вони давно чекали
Його смерті. Але для друзів,
послідовників, для тих, хто
повірив у Благовіщеня, це
була катастрофа…
І от маленький гурт жінок,
прибитих горем, йде ранкової пори до гробу віддати
останню шану тілу Того, Хто
був втіленням Доброї новини. Вони ще не знали, що той
день, який пізніше назвуть
Великоднем, Світлим Воскресінням, для них стане ще
одним днем Благовіщеня. На
камені гробу вони бачать того
самого небесного посланця,
який раніше звіщав добрі вісті
Марії та пастухам і який тепер
благовістить їм неймовірну
новину: «Не лякайтеся, бо я
знаю, що Ісуса розп’ятого це
ви шукаєте. Нема Його тут,
бо воскрес, як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де
знаходився Він. Ідіть же хутко, і скажіть Його учням, що
воскрес Він із мертвих, і ото
випереджує вас в Галілеї, там
Його ви побачите. Ось, вам я
звістив!» (Мт.28:5-7).

Це було найпотужнішим
Благовіщеням за увесь час існування Всесвіту. Воно вибухнуло новим вогнем, з новою
силою в день П’ятидесятниці.
Воно надихнуло тисячі нових послідовників воскреслого Ісуса йти й благовістити.
Власне, історія християнства
— це історія благовістя. Ті,
хто почув Благу вістку про
Воскреслого, кого ця звістка
відродила для нового життя,
стали носіями Євангелії. І тепер ангелам немає потреби
час від часу сходити до вибраних людей із доброю новиною
від Бога. Вона нині звучить
усіма доступними засобами
практично для усього світу. І
не почути її неможливо. Правда, не всі хочуть її чути. Як
свого часу фарисеї не хотіли
чути новини про Воскреслого.
Але її вже неможливо заглушити. Її неможливо перекупити за гроші, як це намагалися
зробити вороги Ісуса після
Його воскресіння.
Тому нинішній час без перебільшення можна назвати
епохою Благовіщеня. Ця новина, яка колись прозвучала
для однієї людини в назаретській кімнатці, поширилася на
усю планету і стала доброю
новиною для мільйонів людей. І наше завдання — стати
тими благовісниками, через
яких Боже благовістя торкнеться інших людей. Бо ж це
прямий наказ Сина Божого,
Який перед Своїм відходом
до Отця сказав: «Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію проповідуйте!»
(Мр.16:15).
Епоха Благовіщеня продовжується!

Юрій ВАВРИНЮК

Роздуми над Словом

БОГ НЕ МОЖЕ, АЛЕ ТИ МОЖЕШ
Є декілька речей, яких Бог не
може зробити: Він не може обманювати, не може заперечувати
Себе, не може порушити Свого
Слова. Але є лише одне, чого Він
не може мати, якщо тільки ми не
дамо Йому самі: нашу любов.
Він може створювати нові всесвіти, і ми знаємо, що буде нове небо
й нова земля. Він створив різноманітних істот, і, без сумніву, зміг би
ще більше в майбутньому, але людина була Його досконалим творінням, і
тільки в людину вдихнув Своє власне
дихання життя.
Тому-то Бог і не може зруйнувати вічний дух людини, і єдине залишається для тих, хто Його відкидає,
— місце вічного розділення. Винищення неможливе, адже це виглядало б так, немовби Бог руйнує Самого
Себе, оскільки наш дух — це саме
дихання Бога.
Єдине, чого не міг би мати Бог, —
це те, що має для Нього найбільшу
цінність, і за що Він побажав віддати
Свого Сина на смерть.

Який величезний привілей даровано нам, що ми можемо дати Йому
щось, чого Він не може мати без нашої згоди. Яка неймовірна думка, що
ми здатні догодити Творцеві всесвіту,
принести Йому радість і зробити
приємне Його серцю.
Батько жадає безумовної любові
Своїх дітей, яких любить безоплатно.
Немає нічого, що приносило б Йому
більше задоволення.
Це ясно видно в усьому Писанні.
Воно каже нам, що на небесах багато
радості за одну врятовану душу, яка
приходить до Нього. Ми дещо дізнаємося про серце Бога, коли читаємо,
як Бог похвалився дияволу Йовом. «І
сказав Господь до сатани: Чи звернув ти увагу на раба Мого Йова?»
(Йов.1:8).
У Книзі Даниїла ангел назвав
Даниїла людиною, яку «дуже люблять». Таким чином, ангел дав
йому зрозуміти, що він був дуже дорогим для Бога. Бог відкрито хвалиться Своїм Сином Ісусом, коли
каже: «Це Син Мій Улюблений, що

Його Я вподобав».
Цікаво, що говорить Бог про нас
сьогодні. Що Він каже про мене? Коли
прийде час, я хочу почути слова: «Гаразд, рабе добрий і вірний». Я хочу
бути тим, хто приносить радість серцю Бога. Це рішення ніхто не може

прийняти за тебе.
Безумовне й добровільне підпорядкування своїх сердець Богові —
це найбільш особисте, інтимне рішення, яке ми можемо прийняти. Бог
не може взяти наше серце, але ми
можемо його віддати Йому самі.
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ВОНА НЕ БУЛА КРАСИВОЮ
проповідь

Жили дві сестри. Одна
була красива, а друга добре
співала. У першої було тисячі
друзів на Facebook, а друга
мала аккаунт тільки в Однокласниках. Не встигла перша
поставити фото на Instagram,
як там були сотні Like, а в іншої під аватаркою було всього два лайки (мама і хрещена)...
Я думаю, що приблизно так
виглядало життя двох сестер Лії і
Рахілі. Біблія каже, що Рахіль була
гарною і станом, і обличчям, а Лія
мала хворі очі. Хто з вас носить
окуляри? Вам легше уявити собі
життя без окулярів 3000 років
тому, коли у вас зір мінус 5. Як
жити, коли нічого не можна поба-

чити? Дякую Богу за цивілізацію!
Ще в Рахілі все завжди краще
виходило. Вона зустріла кохання
всього свого життя. Її хлопець
погодився працювати за неї 7
років, а Лія навіть заміж вийти не
могла. Коли все-таки вона й вийшла заміж за допомогою батька,
то її чоловік Яків, м’яко кажучи,
недолюблював її.
«Очі ж Ліїні були хворі, а Рахіль
була гарного стану та вродливого вигляду. Яків увійшов і до
Рахілі, і покохав також Рахіль,
більше, як Лію... І побачив (Бог),
що зненавиджена Лія, і відкрив
її утробу... Лія зачала і народила
сина, і назвала ім’я йому Рувим,
бо сказала була: Господь споглянув на недолю мою, бо тепер

покохає мене чоловік мій… І ще
зачала і народила сина, і сказала:
Тим разом я буду хвалити Господа. Тому назвала йому ім’я Юда»
(1М.29:17-35).
Лія все життя намагалася
привернути любов чоловіка.
Коли народився первісток, вона
сказала: «Тепер мій чоловік буде
любити мене більше!» Коли вона
народила третього сина Левія,
то сказала: «Пристане до мене
чоловік мій». Але цього не відбулося. Перед тим, як народити
п’ятого сина, їй довелося «купувати» свого чоловіка в сестри
за яблука, знайдені Рувимом.
Зовсім незавидне життя...
Але, що цікаво, Бог подивився
на долю Лії і вирішив благослови-

ти її з однієї простої причини: «І
побачив, що зненавиджена Лія, і
відкрив її утробу, а Рахіль була неплідна» (1М.29:31).
Богу подобається благословляти людей, яких недолюблюють, яких принижують. Лія
народила поза чергою, тому що
зненавиджена. Якщо тебе недолюблюють, ігнорують — радій, ти
поза чергою на Боже благословення! Коли з тебе сміються —
це тобі знак від Бога: благословення стоїть біля дверей!
Спочатку Яків не хотів Лії, він
її не любив, але в кінці життя,
коли помирав, то заповів своїм
синам, щоб вони поховали його
з Лією, а не з Рахіллю (1М.49:2931).
Іноді те, що ми не хочемо на
початку, виявляється кращим від
того, чого ми хотіли. У вас траплялося таке, що ви просили
щось у Бога, а відповіді не було,
але через певний час дякували
Йому, що Він тоді не відповів?
Моя знайома просила в Бога
за хлопця, який не звертав на
неї уваги. Вона вийшла заміж
за іншого. Той теж одружився.
Через певний час, дивлячись на
його долю з розлученням і в’язницею, від щирого серця дякувала Богові, що Він «не відповів»
їй у молодості. Бог бачить і знає
все наперед. Може, ти просиш
щось у Бога і страждаєш, що Він
не відповідає. Продовжуй жити!
Те, що не розумієш сьогодні,
зрозумієш завтра. На те, на що
сьогодні ти нарікаєш: «Чому Бог
не відповідає?», завтра скажеш:
«Алілуя!»

Лія, незважаючи на важкі обставини, змогла подолати все
й стати матір’ю великих людей!
Вона творила історію... Її нащадками стали Мойсей, Аарон, Калев, усі священики й левити, а також такі знаменитості, як Давид,
Соломон, Єзекія й усі юдейські
царі. Слово «єврей» англійською
мовою буде Jewish і походить від
імені Юда. І найголовніше — від
родоводу Лії походить Ісус. Як же
так, що жінка, яка не мала майбутнього, не була красунею, яку
недолюблював чоловік, змогла
стати матір’ю такого впливового
потомства?
У Лії була правильна життєва
позиція й правильний погляд на
Бога. Коли Лія народила четвертого сина, вона назвала його
Ядах (Юда). Ім’я Ядах має два
значення. Перше, це вища форма хвали Богу. Її недолюблюють,
а вона каже: «Вся слава Богу! Тепер-то я буду хвалити Господа!»
Мені подобається її ставлення
до труднощів і проблем. Друге
значення слова «Ядах» — це вісь
або поворот. Коли ми славимо
Бога, Він змінює події!
На кінець хочу сказати, що не
важливі обставини твого народження. Не важливе ставлення
людей до тебе, не важливі твої
фізичні особливості. Не це приносить успіх. Важлива твоя правильна життєва позиція й твоє
ставлення до Бога. Якщо у важкі
хвилини ти будеш казати: «Ядах,
слава Богу», то, я вірю, і ти зможеш творити історію.

могла пригадати, хотілося побачити їхні фотографії… Радісна жінка запросила нас у хату,
пригостила чаєм, показала фотографії онуків. І справді, ці діти
часто бували в нашому таборі.
Бабуся розповіла, наскільки
вони щасливі приїжджали з табору, співали їй вивчені пісні,
ділилися історіями, які чули в
таборі, читали літературу, яку
отримали в подарунок. Жіночка
відкрила нам своє серце. Ділилася з нами своїми болями й
переживаннями, а також нелегкою долею своїх онуків через
залежність від алкоголю їхніх
батьків. Було сумно й досить
боляче на серці слухати історії
її рідних про ті неприємності,
які їх спіткали через алкоголь.
Та все ж надія є! Наше спілкування ми закінчили молитвою,
а також жіночка з радістю взяла

християнську газету. Ми вийшли з будинку переповнені радістю й славили Бога, що Господь
відкриває двері будинків і людських сердець через табірне
служіння. Слава Йому!
Потім мені згадалося місце
Писання: «Будьте міцні, непохитні, збагачуйтеся завжди в
Господньому ділі, знаючи, що
ваша праця не марнотна в Господі!» (1Кор15:58). Як приємно, що християнські дитячі табори лишають свій хороший
відбиток у дитячих серцях. І
посіяне Боже слово маленькі
та юні євангелісти несуть у свій
дім, де ще панує темрява гріха, і
промінь Божої любові дарує віру
й надію!

Роман САВОЧКА

місія

ТАБІРНЕ СЛУЖІННЯ
ВІДКРИВАЄ СЕРЦЯ

Наша праця з Божою допомогою продовжується в
Карпатському краї. До нас
завітали на тиждень діти різного віку з християнського
дитячого будинку сімейного
типу Одеської області — 40
чоловік. Ці дні як для дітей,
так і для нас пролетіли дуже
швидко. Ранок розпочинали з прославлення Бога й
спільної молитви. Разом
проводили зарядку. Вечорами мали спільне служіння, молитви за освячення й
посвячення, молитву за хрещення Святим Духом. Духовна праця поєднувалася з
відпочинком. Дітки побачили красиві зимові Карпати,
каталися на санках, побували на місцевому водоспаді.
Мені приємно, що їхні дні
наповнилися
смислом
і
пізнанням Божої любові.
Продовжується євангелізаційна праця в с. Сможе, де проводиться домашня група в домі
брата Віктора та сестри Марії.
Ведеться душпастирська праця
з багатьма жителями села.

Розпочалася
інтенсивна
праця в районному центрі м.
Турка. Сюди приїхали п’ятеро
молодих місіонерів. У музичній школі орендується актовий
зал для проведення недільного
служіння. При можливості допомагаю місіонерам у служінні. З міста Турки, а особливо
зі школи-інтернату, багато дітей побувало в нашому таборі
«Вітрила надії». Я хочу поділитися свідченням, як дитячі табори впливають на проповідь
Євангелії.
Мені довелося побувати в
м. Турка з проповіддю Доброї
Новини жителям міста. Дуже
хотілося донести людям Божу
правду й любов. Молилася,
щоб Господь спрямував, щоб
моя праця не була марною й
вплинула на спасіння людини, з
якою буду спілкуватися. Я довго
стукала в двері одного з приватних будинків. Ніхто не відчиняв.
Ну, все-таки вирішила зайти.
Мене зустріла молода жінка,
з якою стали приємно спілкуватися. Під час нашої розмови
з іншої кімнати вийшла стар-

ша жінка, дуже невдоволена.
Вона виглядала втомленою й
хворою. Знаючи, що Бог може
явити милість, запропонувала помолитися за неї. Старша
жінка сердито відмовила. Мені
дуже хотілося їй хоч чимось допомогти. «Ну, візьміть християнську газету, при можливості
почитаєте, тут дуже хороші
статті», — запропонувала їй. У
відповідь — ті самі сердиті слова… Я вирішила з нею попрощатися й іти в інший дім. У цей
час жіночка задумалася й запитала: «А звідкіля ви є?» (зі мною
був ще один брат). «Та із Сколе ми до вас приїхали, — відповіла. — Ми тут часто буваємо
в школі-інтернаті, і дітей багато
з міста приїжджає до нас у табір
«Вітрила надії». «Табір «Вітрила
надії»? Ви звідти?..» — «Так».
На обличчі втомленої жінки з’явилася посмішка, сувора міміка
обличчя змінилася на радісну...
Жіночка стала розповідати, що
її внуки Христинка й Іванко часто
бувають у нас у таборі. Назвала
прізвище, яке було знайоме для
мене, але обличчя дітей я не

Леся БІЛІНСЬКА,
Львівська область
уривок з листа
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історія церкви

КНИГА ПРО ВІРУЮЧИХ ДУБЕНЩИНИ
ім. Короленка (кафедра історії,
спеціальність «релігієзнавство»).

Нещодавно у світ вийшла книга «Історія протестантизму на Дубенщині». Сьогодні маємо нагоду
поспілкуватися з її автором — магістрантом Полтавського національного університету ім. Короленка Олександром Генішом.
— Олександре, розкажіть
про себе.
— Народився та виріс у м.
Дубно. Після закінчення школи
вступив до Національного університету водного господарства та
природокористування, де здобув
спеціальність «Водопостачання та
водовідведення» за кваліфікаційним рівнем «магістр». Впродовж
деякого часу працював інженером-конструктором у ПрАТ «Дубенський завод ГТВ». Тепер працюю
в ПрАТ «Рівнеобленерго», а також
навчаюся на магістратурі в Полтавському національному університеті

— Як виникла ідея написати
книгу?
— Як відомо, минулий рік був
проголошений роком Реформації
в Україні. У рамках указу президента був створений Дубенський
оргкомітет із відзначення 500-річчя
Реформації, до складу якого ввійшли представники протестантських деномінацій — баптисти,
п’ятидесятники, адвентисти та
інші. У співпраці з місцевими органами влади було проведено низку заходів та акцій, присвячених
цій видатній події — мотивуючі та
наукові конференції, круглі столи
за участю освітян, відкриті уроки
Реформації в школах, коледжах
та університетах, дитячі табори,
авто- та велопробіги, акції «Чисте
серце — чисте місто».
Щоб більше дізнатися про розвиток протестантизму в нашому
регіоні, перед науково-історичним
відділом Дубенського оргкомітету R500, до складу якого ввійшли
Андрій Захаров, Олександр Геніш,
Лілія Боярська, Вадим Скорий, Ігор
Маркулич та Євген Коцарєв, було
поставлене завдання дослідити
історію протестантизму в нашому
краї — і, як результат цього, виникла книга «Історія протестантизму
на Дубенщині». Мета дослідження
полягала в тому, аби зібрати всю
доступну на сьогодні інформацію,
систематизувати її, описати, підтвердити й неупереджено передати наступному поколінню. Адже

без історії немає майбутнього.

— Про що книга? В чому її
цінність?
— Дослідження присвячене
історії розвитку протестантизму на
Дубенщині. Книга містить систематизований історичний матеріал,
розпочинаючи від періоду європейської Реформації й закінчуючи
сьогоденням. На сторінках видання вперше опубліковані десятки
архівних документів, публікації із
місцевих часописів, спогади свідків тих часів, що дало можливість
зробити спробу об’єктивного
аналізу розвитку протестантських
громад на теренах Західної України, доповнивши таким чином загальну історію протестантизму в
Україні.
Напевно,
найскладніший
період для віруючих і водночас
найбільш цікавий для нас — це
євангельський рух у період радянського часу. Нам відкрили доступ
до обласних архівів, де є багато
цікавої інформації. Практично на
кожну церкву колись була заведена окрема справа. Існували
спеціальні відділи, які збирали
будь-яку інформацію про віруючих.
Ці органи дуже старанно працювали, використовували різні підступні
методи в боротьбі з церквою. Звичайно, це все робилося таємно.
Та зрештою з’явилась можливість
говорити про це відкрито. Частину
побаченого ми опублікували в цій
книзі — замітки з газет, церковні
документи, списки перших членів,
спогади очевидців і т. ін.

У кінці книги подається історія
кожної євангельської громади м.
Дубна. Це науково-популярне видання, яке, я сподіваюся, стане корисним для багатьох дубенчан, що
цікавляться історією свого міста,
та збагатить релігійно-культурну
спадщину нашого краю.

— Чи вдалося досягти поставленої мети?
— Про те, наскільки нам вдалося розкрити цю тему, можна
робити висновки з відгуків читачів,
а особливо людей, які спеціалізуються в цій галузі знань. Книга має
досить позитивні відгуки науковців, зокрема доктора філософських наук, провідного наукового
співробітника Центру дослідження
релігії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Романа Павловича Соловія, а
також кандидата історичних наук,
заввідділу історії ДІКЗ м. Дубно
Юрія Леонідовича Пшеничного.
— Наскільки книга актуальна для сьогодення?
— Про вплив протестантизму
на духовний чи культурний, чи соціально-економічний розвиток Європи вже було багато сказано протягом минулого року. Хтось влучно
підібрав фразу: «Це — рух, що змінив світ». Рух, який чітко проголосив, що без Бога й без Євангелії
неможливо змінити на краще ані
життя людини зокрема, ані держави в цілому.
Сьогодні ми переживаємо
найскладніші часи за всю історію

незалежності країни. Нам необхідно подолати економічну кризу, побороти корупцію, провести
реформи в усіх сферах життя. А
це потребує передусім духовного
відродження та зміни світоглядних
орієнтирів нашого суспільства. Бо
жодні реформи в країні неможливі
без реформ у серцях людей. Хто
б не прийшов до влади — якщо в
людини серце не реформоване,
не відроджене, як каже Євангелія,
— марно очікувати змін на краще.
Я впевнений, що люди, які прислухаються до цих принципів, до
ідей, які записані в Божому Слові,
до фактів, які наведені в цій книзі,
будуть мати успіх у своєму житті.
— Який обсяг та тираж книги? Де знайшли кошти на її
друк?
— Тираж майже 1000 примірників, обсяг тексту 240 сторінок
формату В5. Книга друкувалася
за кошти євангельських громад м.
Дубно та за сприяння Дубенської
міської ради.
— Де можна придбати
книгу?
— Книгу можна придбати,
звернувшись до будь-якої протестантської громади м. Дубно,
чи безпосередньо до автора.
Вартість книги 120 грн. Також бажаючі можуть ознайомитися з книгою в бібліотеках та навчальних
закладах міста, зокрема в Рівненській Духовній Семінарії ХВЄ.

Олександр ГЕНІШ

християнські новини

У П’ЯТИ КРАЇНАХ ХРИСТИЯНИ СВЯТКУВАЛИ

ВЕЛИКДЕНЬ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
Великдень цього року
був часом змішаних емоцій
для християн, які живуть
під тиском через свою віру.
Хоча політичні та релігійні
лідери закликають до миру,
примирення й братерства,
християни в таких країнах,
як Сирія і Філіппіни, стикаються з насильством і його
наслідками.
Організація World Watch
Monitor склала список країн, де
важко бути християнином, але,
незважаючи на це, вони святкували Великдень-2018.
СИРІЯ

У розтерзаній війною Сирії
громада в місті Алеппо відсвяткувала Страсний тиждень із
сумішшю надії й скептицизму,
сказав у бесіді виданню Asia
News єпископ Жорж Абу Хазен.
Він зазначив: «Ми пережили
смерть і руйнування, але в той
же час ми бачили великі свідчення любові й солідарності.
Війна триває, і люди вмирають
щодня, число смертей швидко
зростає. Люди втікають із країни. Стикнувшись з усіма цими
стражданнями, ми не можемо
залишатися глухими й байдужи-

ми; навіть через вісім років ми
не можемо змиритися з логікою
насильства й війни».
ФІЛІППІНИ

На Філіппінах 7 000 із 400
000 переміщених громадян Мараві змогли відвідати свої доми
в пасхальну неділю вперше після того, як філіппінська армія
звільнила від бойовиків місто,
що розташоване на південному
острові Мінданао.
Відвідування міста переміщеними громадянами стало
можливим після дня протестів
у Страсну п’ятницю, коли, як
зазначає новинний сайт UCAN,
тисячі людей зібралися, щоб
отримати можливість відвідувати своє спустошене місто й молитися там. Протестуючі також
заявили, що з переміщеними
жителями погано поводилися.
ІНДОНЕЗІЯ

В Індонезії християни й мусульмани об’єдналися разом у
святкуванні Страсного тижня.
Після виступів десятків молодих
мусульман під час процесії в
Страсну п’ятницю в Амбоні, столиці південно-східної провінції

Малуку, єпископ Канасіус Мандагі сказав новинному сайту
UCAN: «Це приклад того, коли
релігія стає об’єднуючим інструментом, і це релігійне свято стало мостом для зміцнення
відносин».
Тим часом католицький
архієпископ Джакарти Ігнатій
Сухарі Харджоатмоджо сказав
християнам, що вони повинні
спілкуватися з людьми з різних
верств суспільства, адже це
дуже важливо зараз. У своєму
пасхальному посланні він говорив про «гроші, владу і престиж», які, за його словами,
стали «серйозними проблемами, що заважають національній
єдності в Індонезії», оскільки
«гроші витрачаються на отримання влади шляхом хабарництва й корупції».
В’ЄТНАМ

Для католиків у гірській
північно-західній частині В’єтнаму Страсний тиждень був відзначений першими відвідинами
єпископа Джона Мері Ву Тат
Хун Хоа, який здійснив поїздку,
в ході якої відвідав дев’ять парафій, парафіяльних та місіонерських церков. Він хрестив

багатьох людей під час великодньої меси в церкві Вінь Куанг,
у якій взяли участь 2000 чоловік.
Нещодавно
в’єтнамська правозахисна група, що
базується в Парижі, висловила
стурбованість із приводу збільшення числа атак проти релігійних меншин у цій країні південно-східної Азії.
В Ізраїлі 13 єрусалимських
ІЗРАЇЛЬ

церковних лідерів підготували
спільне пасхальне послання в
Страсну п’ятницю, коли між Ізраїлем й ізраїльськими силами
безпеки уздовж кордону між

Ізраїлем і Газою сталося насильство. «Ми молимося Всемогутньому Богу, щоб люди,
які шукають Бога, могли знайти
шлях надії, миру і життя», — сказали вони.
Храм Гробу Господнього,
найсвятіше місце для християн, відвідали сотні паломників
у пасхальну неділю. Це сталося
вперше після його закриття в
лютому, коли церкви протестували проти плану муніципалітету покласти край звільненому
від податків статусу щодо комерційної нерухомості, яка належить церкві.
CNL.NEWS
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Дитяча сторінка
Любі діти! Нещодавно ми з вами святкували
радісне світле Воскресіння Христа. Ви чули про те,
що ми також воскреснемо, як Христос, адже Він Сам
сказав про це: «Я є воскресіння і Життя, і кожен, хто
вірує в Мене, хоч і помре, воскресне». Апостол Іван
пише, що «померлі оживуть, коли почують голос Божого Сина», і повиходять із гробів «на воскресіння
життя ті, які чинили добро, а котрі чинили зло, — на
воскресіння Суду».
Кожен із нас хоче воскреснути для вічного життя й
разом із Господом бути в Його царстві, але для цього
важливо не лише вірити, що Бог є, а жити так, як Він
нам заповів. Найбільші заповіді, які Ісус дав нам, — це
любити Бога всім серцем, усією душею й ближнього
свого, як самого себе. Свою любов до Бога ми можемо виявляти через вдячність, через наше бажання
славити Його ім’я. Любити свого ближнього означає
служити йому, робити добро. Це приємне Богові,

Дитяча сторінка
коли ми служимо один одному з любов’ю.
Слово Боже нам звіщає, що коли прийде Господь у
славі й усі ангели з Ним, то розділить людей, як вівчар

розділяє овець і козлят. Овець поставить праворуч від
себе, а козлят — ліворуч. І скаже до тих, що праворуч:
«Прийдіть, благословенні Мого Отця, і успадкуйте
Царство, уготоване вам від закладин світу! Бо Я був
голодний — і ви нагодували Мене, був нагий — і ви
зодягнули Мене, прагнув — і ви напоїли Мене, мандрівником Я був — і Мене прийняли ви».
Тоді запитають його праведні, коли це було. А Ісус
промовить до них: «Що тільки ви вчинили одному з
найменших братів Моїх цих, — те Мені вчинили». А
тим, що ліворуч скаже: «Ідіть ви від Мене, прокляті, у
вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований… бо чого ви одному з найменших цих не
вчинили, — Мені не вчинили».
Отже, служімо один одному, і так виконаємо закон Христа, бо хто знає, як робити добро, але не
робить, тому — гріх.

З ВІСТКОЮ ПРО ХРИСТА В ДІМ МИЛОСЕРДЯ
Учні недільної школи «Церкви Христа-Спасителя» разом із учителями Світланою Мельник та Ліною Максименко підготували цікаву програму про воскресіння
Христа й вирішили відвідати дім милосердя, щоб розказати стареньким одиноким
людям та інвалідам, які там проживають,
про те, що Ісус любить їх. Діти розповідали
вірші, співали пісні про радість Воскресіння. З ними також був гурт молоді, який подарувала присутнім кілька пісень, а також
продемонстрував невелику виставу «Хто
винен у смерті Христа?»
Старенькі люди, слухаючи зворушливі

пісні та розповіді, витирали сльози. Схвилювала присутніх доля жінки Марії Козак,
історію якої описала у своєму вірші Л. Вудвуд. Ця жінка прожила в домі милосердя
30 років, не дочекавшись своїх дітей, які
зовсім забули про неї. Нещасна доля спіткала її дітей, тому що Бог карає тих, хто не
шанує своїх батьків.
Завершила програму проповідь пастора церкви Петра Мельника, який підкреслив, що незважаючи на те, що близькі
люди часто залишають своїх рідних, Бог не
залишає їх. Він турбується про них через
чужих людей, які виявляють милосердя та

намагаються теплом своїх сердець зігріти
одиноку старість знедолених.
У кінці проповіді служитель церкви
закликав усіх присутніх до молитви. Усі
щиро молилися, щоб Бог благословив дітей і цих стареньких людей, щоб послав
мир нашій країні.
Виходячи із залу, діти вручили всім подарунки, а потім пішли в палати до лежачих людей, яким промовляли теплі слова й
залишили свої гостинці.
Усі діти були щасливі, що змогли послужити одиноким людям, подарувати їм
тепло своїх дитячих сердець.

ХТО МІЙ БЛИЖНІЙ?

Сашко сидів навпроти Віті, підперши рукою підборіддя, і слухав
біблійну притчу про доброго самарянина, яку читав його товариш. У ній
Ісус навчає своїх учнів милосердя та
співчуття до людей. Дочитавши притчу до кінця, Вітя поважно сказав:
— Я б також учинив так, як цей
самарянин!
— Я також, — ні на хвильку не
вагаючись, охоче підтримав друга
Сашко.
Та й справді, чому б їм не спробувати когось врятувати? Вони готові
були прийти комусь на допомогу.
Але кому?
Вітя задумливо подивився на товариша й за мить збуджено вигукнув:
— Здається, я знаю! Нам треба знайти того, хто потрапив у
справжню біду!
Щоб не відкладати задуману
добру справу надовго, друзі вибігли з хати. Побачивши здалеку свого
однокласника Віталика, який носить
дрова, нарубані батьком, хлопці зупинилися.
— Нам тут робити нічого. Віталик
аж ніяк не схожий на постраждалого.
Дивися, як вправно набирає дрова на
оберемок. Він до вечора впорається,

ще й побіжить гратися.
— Тоді, можливо, Марусі допомогти? — якось нерішуче запропонував Сашко, побачивши її, що підмітає
двір, а біля неї розстелену ряднину зі
сміттям. «Та ні, хіба з нею щось погане сталося? Мете собі віником — та
й годі! І не збираються вони рятувати
якесь дівчисько! Та й хіба дівчата бувають ближніми?» — подумав він.
Глухий стукіт трохи далі змусив
хлопців повернутися. Це на даху свого будинку дядько Володя розбирає
старий комин, розбиваючи цеглу й
кидаючи її на землю. Спостерігаючи, як трудиться сусід, Вітя з Сашком
розчаровано зітхнули. Шкода, але й
дядько Володя також не ближній. На
нього ж ніхто не нападав. Живий-здоровий, спокійно собі трудиться, а
коли впорається нагорі, спуститься
вниз і позбирає цеглу.
Хлопчаки ще роздумували, аж тут
бачать: назустріч їм Марусина мама
котить поперед себе візок із флягою
води. «Знову не пощастило, бо який
із тітки ближній!» — промайнула думка в обох.
Напевно, немає в них на кутку схожого потерпілого, щоб йому допомогти, а вони так про це мріяли! Посідали

хлопці на широкій огорожі, байдуже
кидаючи камінці на дорогу, і за розмовою не почули, як поруч хтось зупинився.
— Чому хлопці сумуєте? — запитала бабуся з їхньої церкви, яка несла повз них великий мішок із травою
для корівки.
— Ми, бабусю, зовсім не сумуємо, а, навпаки, маємо невідкладну
справу, — вагаючись, обізвався першим Вітя.
— І яка ж це справа? Щось я нічого важливого не бачу.
Довелося хлопцям все розповісти, як їм не щастить послужити
ближньому.
— А ви добре шукали його?
Невже жодного ближнього так і не
зустріли? — запитала бабуся, усміхнувшись.
Жодного, — з досадою в голосі відповів Сашко.
— Тоді ви, добродії, погано зрозуміли Ісусові слова. Адже ближній
— це той хто біля вас і потребує допомоги. І зовсім не обов’язково шукати того, на кого напали розбійники.
Добрий самарянин здалеку помітить
ближнього й не пройде повз нього.
Хлопці розгублено дивилися на
бабусю, роздумуючи над почутим.
А старенька, трішки відпочивши, закинула мішок на плечі й неквапливо
пішла по дорозі.
Раптом Вітю немов осяяло. Він
щось шепнув другові й, зіскочивши
з огорожі, побіг наздоганяти бабусю.
— Зачекайте мене, бабусю! Я допоможу вам нести мішок!
Сашко також усе зрозумів і
гукнув услід Віті:
— Тоді я побіг на допомогу дядькові Володі!
Виявляється, навкруг них стільки
ближніх, а вони їх не помічали раніше!

Л. КАЛАШНІКОВА

ЖЕРТВА

Любов — це жертва щоднини,
Жертва в ім’я людини
Без докору і без вагання,
Без «ні» і без знаків питання.
Узяти на себе ношу
І слово сказати хороше,
Окрилити в серці мрію,
Вселити віру, надію,
Чиюсь розділити муку,
Підняти опущені руки,
Комусь прихилити небо —
З любові, Ісусе, до Тебе.

Л.Вудвуд

СЛУЖИ ЛЮБОВ’Ю
Велика радість — присвятити себе служінню іншим людям.

Добро, яке ти зробив сьогодні, люди часто забувають завтра. Усе одно роби добро!
Люби: чим більше ти даси іншим, тим більшим будеш володіти.
Люби, і нехай любов буде для тебе така ж природна, як і
дихання. Нічого
не вимагай. Нічого не очікуй.
Усміхайтеся
один одному —
не важливо, до
кого ви усміхаєтеся, — це
допоможе вам
пройнятися
більшою любов’ю до людей.

Мати ТЕРЕЗА
Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД
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КРОСВОРД
По вертикалі:
1.Батьківщина Павла. 2.Вона не посоромить. 3.Одна з пізніх стоянок Ізраїлю.
7.Апостол. 8.Дочка Авесалома. 10.Пристрій для метання каміння. 11.Сини громові. 12.Посада, яку займав Галіон в Ахаї. 13.Син Еноха, батько Ламеха. 14.Злиття
оливи на голову або злиття Святого Духа. 22.Використовувалася як харчовий продукт і для помазання царів. 23.Місто, у якому Павло бачив жертовник «Невідомому
Богові». 24.Місце проживання судді Толи. 29.Гірка трава. 30.Річка в Едемському
саду. 33.Місто в долині Йордану.

По горизонталі:
4.Місто, у якому жила теща Петра. 5.Дочка Йова. 6.Потомок Гада (1Хр. 5:14).
9.Син Адама. 15.Друг Йова. 16.На скільки років Мойсей старший за Аарона. 17.Місто біля Рами, де осіли Давид і Самуїл. 18.Він у Лідді лежав вісім років розслабленим.
19.Друге ім’я Ісава. 20.Місто (Іс.Н. 15:33). 21.Филистимське місто. 25.Книга Мойсея. 26.Син Якова. 27.Писар при Єзекії. 28.Ворожбит. 31.Свекруха Рут. 32.Другий
син Самуїла. 34.Орган найвищої релігійної, судової й політичної влади в Юдеї.

Відповіді на кросворд розміщений у №2 (лютий) 2018р.
По горизонталі: 5.Йордан. 6.Таршіш. 7.Гіхон. 9.Аттай. 10.Йовав. 11.Хорма.
12.Ашима. 14.Сихем. 15.Ханаан. 16.Сарана. 18.Мааха. 19.Хорив. 21.Слово. 22.Ахаїк.
24.Трава. 25.Ераст. 26.Єлисей. 27.Гедеон.
По вертикалі: 1.Молитва. 2.Тадей. 3.Завій. 4.Сівраїм. 8.Хеврон. 13.Авана.
14.Страх. 17.Троада. 18.Махпела. 20.Вавилон. 23.Калев. 24.Текел.

У БОГА НЕМАЄ В ДАЛЕКІ МАНДРИ…
ЕКОНОМІЧНИХ
КРИЗ
поезія

В далекі мандри до небес прекрасних,
Де щастя вічне й радість без кінця,
Я вирушаю від марнот дочасних, —
Терниста і вузька стежина ця.
Яке то щастя: на земній дорозі
Надійний Друг незмінно поруч є,
Втішає щиро у страху й тривозі,
Як спрага мучить — воду подає.

Мені потрібен, Господи, лиш Ти,
Щоб, подолавши труднощі земнії,
Дійти до заповітної мети —
В Небесне Царство, про яке я мрію.
Коли пройду вузький, тернистий шлях,

То буду в Небі вічно із Тобою,
Там буде слово щастя на устах,
Тебе прославлю піснею новою.

Долаю я страшенні перешкоди,
І вороги ще кличуть на двобій,
Дарує своєчасну допомогу
Спаситель і Господь великий мій.
Як у двобої гріх мене поранить —
Небесний Лікар поряд у ту ж мить:
Старанно перев’яже мої рани
Дарує силу лихо пережить.

Ігор Попович

Українська Церква Християн Віри Євангельської
Одна сестра розповіла про
одне з Божих чуд у своєму
житі. Її сім’я не жила в злиднях,
але у зв’язку з кризою сталося
так, що зарплату затримали
й вчасно не видали. Грошей
не було, і запас продуктів вичерпався. Завтра дітей нічим
годувати, тож вона стала молитися: «Господи, що робити? Як вчинити в цій ситуації?
Ніколи такого не було». Під час
молитви Господь дав їй таке
одкровення: «Йди в такий-то
магазин, бери всі продукти, які
тобі потрібні, і стань у чергу до
сьомої каси».
З вірою в серці сестра пішла в
названий магазин, скромно взяла
тільки необхідні продукти. Стала
біля сьомої каси, як було сказано, і
очікує, що буде. Бог-то сказав, але
ж Він гроші з неба не кине... Стоїть

вона й озирається: чи не з’явиться
хтось із друзів? Але черга рухається, попереду лише один чоловік, а
нікого знайомого, як і раніше, не
видно. Коли цей чоловік розрахувався й підійшла її черга платити,
касир поклала на касову стрічку планочку й сказала: «Технічна
перерва». Стоїть сестра перша
в черзі й думає: «Слава Богу, що
технічна перерва... Може, за цей
час хтось надійде». Але ніхто не
з’явився. І раптом через гучномовець вона чує таке оголошення:
«Сьогодні нашому супермаркету
виповнилося десять років. З нагоди такої події ми проводимо акцію: хто стоїть перший біля сьомої
каси, отримує весь набір продуктів
безкоштовно!»
У Господа економічної кризи
немає!

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ
МІЖНАРОДНА МІСІОНЕРСЬКА ШКОЛА
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
З 4 червня по 23 серпня 2018 року на базі Київського біблійного інституту в співпраці з церквами Скандинавії та християнською місією «Голос надії» проводитиме навчання Місіонерська школа.
Досвідчені місіонери, пастори, викладачі богослов’я з країн ближнього зарубіжжя й Скандинавії
будуть викладати біблійні доктрини, історію місій, релігії світу, ознайомлять студентів із методами й стратегіями місіонерського служіння, розкажуть про відкриття й зростання церков.
Завершивши навчання, студенти зможуть взяти участь у короткочасних місіонерських поїздках
по Україні та в інші країни для розвитку довгострокового служіння.
Навчання безкоштовне.
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