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ПРО УСМІШКУ…
Проста історія про непросту
життєву долю. Помоліться
за хлопчину Бартека, а ще
за місіонерів на Балканах.
Ваша молитва народжує усмішку на зболених устах…

Якщо ти прийняв Ісуса
у своє серце, то, навіть
помираючи, знай, що ти
йдеш у краще місце.

ГОЛОС

НЕ СОЛОНА
СІЛЬ

Адже якщо я роблю не те,
що потрібно, не так, як
потрібно, та менше, ніж я
можу, — то мене не
можна назвати вірним.
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РОБІТЬ, ЯК ДЛЯ ГОСПОДА
конференція

У Полтаві та Сумах пройшли регіональні конференції місії
«Голос надії»
У цьому році замість загальної
конференції пройде ряд відповідних заходів по регіонах місіонерської праці. Усі вони об’єднаються
під гаслом «Робіть як для Господа!»
(Кол.3:23). Першими в черзі виявилися Північна, Східна, Центральна
та Південна Україна. Місіонери, які
працюють у цих областях, збиралися на початку червня. Детальніше
про це читайте у репортажах із місць подій.
ПОЛТАВА

1-2 червня регіональна конференція відбулася в церкві «Нове
життя» в м. Полтава. Вона зібрала
місіонерів із Дніпропетровської, Запорізької, Черкаської, Полтавської
областей, а також із Криму.
Відповідальний за місіонерську
працю в регіоні Вадим Корольчук
надав слово гостям і делегатам.
Свідченням про працю серед
мусульман поділився місіонер із
Єгипту. Зокрема він згадав цікавий
епізод із служіння ще під час свого
перебування в Таджикистані: «Ми
пішли на кілька днів у гори Памір.
Там дуже гостинні люди, при бажанні можна піти весною й вернутися
восени — будеш ситий, одягнутий
та ще й кілька церков після себе
залишиш. В одному місці, коли ми
проповідували, встає молодий хлопець: «То ваш Бог може зціляти?»
— «Так!» — «Тоді, ходімо, помоли-

теся за нашу бабусю!» — «Ходімо!»
Ідемо, скрізь темно, кишлаки там
дуже високо в горах, немає електрики, ущелини дуже глибокі… Для
людей там багато важить слово.
Якщо ти щось говориш, і це не підтверджується ділом, то… Одним
словом, ущелини там глибокі… По
дорозі запитую: «А що з бабусею?»
— «Їй 75 років, і останні 5 років вона
лежить паралізована». У той момент мені хотілося зробити вигляд,
що мене там немає... Бабуся виявилася настільки паралізованою, що
навіть повіками не могла моргати.
Стали молитися, я думаю: «Господи, або Ти будеш діяти, або ми скоро з Тобою зустрінемося!» Спершу

Бог відкрив їй вуста, вона стала
повторювати за нами: «Алілуя!» Підняли її з ліжка, і бабуся пішла! Тепер
розумію, що це була для нас підготовка до місії в Єгипті».
«Існує така загальна статистика,
згідно з якою 90% членів церкви за
своє життя нікого не приводять до
Господа, — зауважив заступник директора місії Віталій Оніщук. — Виходить, що проповідники Євангелії
— це оті 10%. І хотілося б, щоб серед
місіонерів не було жодного відсотка
тих, хто нікого не приводить до Бога.
Задумаймося над цим!»
«Для себе я зрозумів, що будь
яка праця певною мірою ефективна. Але питання: що є найефективнішим? — поділився роздумами
місіонер із Черкащини Мирослав
Сівков. — Особисто я відчуваю, що
нині дуже потрібно членів церкви, особливо молодь, залучати до
євангелізму. Згідно зі статистикою,
людина, яка 2 роки в церкві, має
13 друзів поза церквою, від 3 до 9
років — 7 друзів, більше 10 років —
3 друзів, більше 20 років — друзів
поза церквою не має. Це відверто
насторожує й дає напрямок, у якому
потрібно працювати!»
На конференції був присутній
старший пресвітер Хмельницької області Ростислав Мурах, який
провів семінар на тему: «Що нам

робити?» (Лк.3:10).
Впродовж конференції місіонери ділилися свідченнями та досвідом із своєї повсякденної праці.
«Думка, якою я постійно живу:
зроби, що можеш зі своєї сторони, а те, що неможливо, зробить
Бог, — зазначив місіонер із Полтавської області Петро Устимчук.
— На листку в моїх руках ви бачите
напис «250 людей по 1000 гривень
— і ми зможемо проводити богослужіння в центральному залі».
Це чудо, яке зробив Господь. Нам
було потрібне більше приміщення, щоб проводити богослужіння й дитячі заходи, а фінансів не
було. Підрахували, що необхідно
250000 гривень, щоб завершити
внутрішні роботи в домі молитви.
Спілкувалися, молилися, і хтось
сказав: «Спробуймо знайти 250
людей, які зможуть пожертвувати по 1000 грн». Стали рахувати,
у кого скільки є таких знайомих, у
кого можна запитати… Почали зі
своєї церкви — кожен із 13 членів
зробив свій внесок. А потім уже
— телефонна книга, Facebook,
Instagram, Viber… І потроху почали
заповнятися клітинки на нашому
листку: кожна 1000 — одна клітинка. І тут ви бачите, що вже клітинки
закінчилися, а ще дев’ять галочок
стоїть далі. 259000 гривень зібра-

ли рівно за три місяці, і вже ремонт
іде! У цьому проекті взяли участь
98 людей! Слава Богу за це».
«Єдність — це Божий дар!» —
на цю тему проповідував старший
пресвітер Полтавської області Михайло Роман. Служитель зауважив,
що для єдності необхідно навчитися
перемагати власний егоїзм, покорятися один одному, володіти собою, дисциплінувати самого себе,
цінувати один одним як членами
Христового Тіла.
«Ми закінчуємо довготривале будівництво нашого дому молитви, і на роботу часто просяться різні люди, особливо такі, яких
більше ніде не беруть, — розповів
місіонер Тарас Герасимчук з
Дніпропетровщини. — Це для
них своєрідна реабілітація — ми з
ними молимося, читаємо Біблію,
а потім даємо роботу. Звичайно, на ту роботу важко дивитися
без посмішки — хлопці ніколи не
працювали… Але служіння місіонера — це не лише проповідувати, а й просто вчити людей жити,
працювати, заробляти, тратити
правильно. Один із таких хлопців,
який провів з нами досить багато
часу, вже і на зібрання ходив. Але
потрапив у погану компанію, це
закінчилося тим, що він зараз під
слідством. Я собі думав: скільки
вкладено сил — невже все було
даремно? Але на Пасху прийшла
до нас його мама, розповіла, як
Женя змінився за останній час. Це
він подзвонив їй з тюрми й сказав
піти до церкви. Жінка прийняла
Євангелію й буде готуватися до
водного хрещення».
Місіонер Володимир Ващук із
Криму розповів про неймовірну
Божу присутність під час благовістя
мусульманам. Деякі з них на ложі
хвороби приймали Ісуса Христа.
Заключне слово мав директор
місії Микола Синюк. Надавши інформацію щодо сучасного стану
місії та перспективних і пріоритетних напрямків праці, єпископ виголосив проповідь на тему свята П’ятидесятниці й сходження Святого
Духа.
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Я СМЕРТІ НЕ БОЮСЯ!
свідчення

Я хочу хвалитися перед вами. Але хвалитися
буду ніким іншим, як Ісусом, бо написано: «Хто
хвалиться — хвались Господом!»
Дух
Святий,
Якого я прийняв ще в 13
років, живе в моєму серці. Тоді отримав хрещення з ознакою інших мов і
дотепер відчуваю, що Дух
Святий завжди зміцнює
мене, Він заступається за
нас перед Отцем Небесним навіть за те, чого ми
не знаємо або навіть і не
розуміємо.
Кілька років тому на молитві Дух Святий проказав до
мене такі слова, які тоді мені
не були зрозумілі. Але у свій
час зрозумів, про що йшлося. Ось одна фраза з цього
пророцтва: «Я проведу тебе
долиною смертної тіні, але
смерті поставлю заборону».
Звичайно, я прийняв до уваги ці слова, але тоді був здоровою людиною і мені було
важко навіть припустити, що
зі мною може трапитися.
Та невдовзі ці слова
спливли в моїй пам’яті. Трохи більше як півтора роки
тому я відчув проблеми зі
здоров’ям і звернувся до
лікарів. Мені поставили невтішний діагноз, про який
навіть ніколи не думав і тим
більше не очікував. Коли
мене направили в онкодис-

пансер, мені стало неприємно. Звичайно, я взяв себе в
руки, намагався триматися,
хоча внутрішньо звертався
до Бога й готувався до найгіршого. Ні, в моєму серці не
було якогось невдоволення
чи гніву на Бога, проте вирок лікаря збентежив мене.
Він сказав мені дуже лагідно
й обережно, що в мене четверта стадія раку, яка вже
не піддається лікуванню. У
мене були уражені нирки,
наднирники, хребет і легені
— усе було в метастазах.
Я ліг у лікарню, хоча лікарі
жодних надій не давали.
Зробили спробу лікувати,
давали «хімію». Потім запропонували більш дорогі ліки. Я
їх приймав, і на початку мені
видавалося, що стало краще. Навіть результати томографії підтвердили це. Але
зрештою після пройденого
курсу все одно прогнозували нуль відсотків на життя. Я
фактично перебував у смертельному стані.
Але передусім хочу сказати, що в моєму житті почалася духовна боротьба. Інакше,
як битвою, цього не назвеш.
Хоча я не впевнений, що ви
всі зможете мене зрозуміти
повною мірою. Зрозуміє,
напевно, лише той, хто мав
цю боротьбу. Я не боровся
за життя. Це був неймовірний натиск із боку диявола.
Не раз відчував, як у мені
виникали чужі для мене думки: «Подивися, ти пресвітер
церкви, і що твій Бог з тобою
зробив?» Я не нарікав на
Бога навіть внутрішньо, не
гнівався, але в мені постійно
відбувалася ця духовна битва. Боровся з цими думками
день і ніч, і було, скажу вам,
дуже нелегко. Здавалося,
що більше не зможу цього
знести. Але це все бачив Господь і допомагав мені про-

ходити це випробування.
З кожним днем смерть
наближалася до мене. Я
буквально відчував її близькість. Хвороба здолала мене
настільки, що близько двох
місяців навіть не міг піднятися з ліжка. Не скажу, що
хотілося померти чи я чекав
цієї миті, але щиро, з подякою Богові скажу, що смерті
не боявся. Я знав, куди йду,
іноді навіть думалося, що
живі будуть заздрити мені,
тому що буду з Богом, а перед ними ще важкий земний
шлях.
Зрештою мій стан був настільки важким, що протягом
тижня вже не приймав їжі. За
увесь час хвороби схуд на 25
кілограмів. І все свідчило, що
смерть повністю заволоділа
мною — і жити мені лишалися лічені дні. Мені ще пропонували пройти певний курс
хіміотерапії, але я відмовився від нього. Вирішив, що
краще буду помирати так, як
є, ніж ще щось приймати й
мучитися від цього ще більше. Я віддав усе в руки Божі.
І в якусь мить відчув, що
Дух Святий, Який живе в
моєму серці, став діяти в
мені. Навіть у смертний час
відчував Його неймовірну
підтримку й силу. Він діяв у
моєму житті так, що смерть
втратила наді мною владу.
Він діяв так, що я став повертатися до життя.
Звісно, неймовірно сильна молитовна підтримка інших людей. Я нікого не просив, щоб за мене молилися.
Але за це турбувався Господь
і Дух Святий. Не раз, особливо під час хвороби, роздумував про розслабленого чоловіка, якого четверо друзів
несли на ношах до Ісуса,
щоб його оздоровив. І там є
такі слова: «Ісус побачив віру
тих, що несли…» І по їхній вірі

моліться за недосягнуті

чоловік був оздоровлений.
Під час загострення хвороби я був неспроможний молитися за себе. Але знаю,
що за мене молилися тисячі
людей, за мене молилися
церкви. Одна за одною отримував звістки: «Ми молимося…» навіть від людей, яких
зовсім не знав. Але, стикаючись з ними в різних місцях,
чув, що вони несуть мене на
руках молитви. Дух Святий,
Який живе в наших серцях,
знає, що нам потрібно і хто
може стати за кожного з нас
у проломі.
У якийсь момент відчув,
що мій стан покращується.
І коли після майже двох місяців перебування у ліжку
зміг піднятися й прийти на
богослужіння, то щиро дякував Господу. На зібранні, яке
зміг відвідати після тривалої
перерви, став на проповідь,
але, побачивши, як люди зі
слізьми й тривогою дивляться на мене, відчув, що не маю
що сказати їм. Я промовив
кілька слів і сів. Уже на другому зібранні знову піднявся
й сказав до народу Божого:
«Звичайно, я за життя борюся, жити хочу, але також хочу,
щоб ви знали, що смерті не
боюся, бо знаю куди йду,
маю з чим і з Ким помирати». І відтоді духовна битва,
про яку казав раніше, стихла.
Відчув перемогу, бо за цим
сповіданням віри й надії стояв Господь і Святий Дух. Після
цього зібрання став почуватися краще з кожним днем.
І ось уже півтора року живу і
славлю Бога. Мене з обласної
лікарні навіть розшукували,
телефонували в районну, щоб
дізнатися, де я, чи живий, чи
помер і чому не приїжджаю на
консультацію. Лікарям було
не під силу змінити мій стан,
але Богові — все можливо,
тому що мій Бог живий!

І сьогодні хочу порадити
всім, хто перебуває в хворобі, у духовній боротьбі й,
можливо, не може здолати
того, що постало перед ним:
власними силами ми не можемо нічого зробити, але
якщо ми будемо дивитися
на Голгофу, на Ісуса Христа,
на Його перемогу, то будемо зміцнюватися. Христос
— Той, Хто має право дати
життя й відняти його. У Його
руках наша доля, тому не падаймо у відчай, довірмося
Богові. Він знає, як краще
для нас, Він розуміє нас краще, ніж навіть ми самі себе. І
зцілив Він мене не тому, що я
був якимось особливим, що
я був пресвітером церкви,
а тому, що такою була Його
воля. І Він має план для вашого життя.
Моя хвороба навчила мене
бути уважним і співчутливим
до хворих людей. Коли тільки мені стало трохи легше, я
одразу почав звертати увагу
на тих, хто стикнувся з такими
обставинами, як я. Намагався відвідувати таких людей,
підтримувати, знайти слова
підбадьорення, донести до
людини — що це не найбільша трагедія, коли людина помирає. Найбільша трагедія
стається тоді, коли людина
помирає без Бога. Якщо ж ти
прийняв Ісуса у своє серце,
то, навіть помираючи, знай,
що йдеш у краще місце, місце благословенне, де не буде
ні печалі, ні горя, ні скорботи.
Там чекає нас живий Бог, Який
нині Духом Святим живе в наших серцях і веде нас навіть
тоді, коли ми проходимо долинами смертної темряви.
Микола ЛОТОЦЬКИЙ,
заступник старшого пресв і тера
церков

ХВЄ Волині,
Мар’янівка

пастор церкви с .

Горохівського району

новини

АФГАНЦІ АВСТРАЛІЇ У НІКАРАГУА ВІЙСЬКОВІ ВБИЛИ

ПАСТОРА І П’ЯТЬ ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї

Країна: Австралія
Народ: афганці
Населення: 21.000
Кількість у світі: 71.000
Мова: пушту
Релігія: іслам
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: частковий
Розповідайте про славу Його між поганами,
про чуда Його між усіми народами.
Псалом 96:3

Воєнізовані сили атакували
будинок євангельського лідера,
застосувавши «коктейлі Молотова» після того, як він відмовився дозволити снайперам
використовувати будівлю для
придушення антиурядових протестів.
Глибока
соціально-політична криза в Нікарагуа призвела до
загибелі уже майже 200 осіб, починаючи з середини квітня цього року, повідомляє Седьмица і
evangelicalfocus.com.
Євангельський пастор, його
дружина і ще чотири члени сім’ї (в
тому числі двоє дітей) були вбиті
членами провладного воєнізованого угрупування. Вони закидали
«коктейлями Молотова» будинок
пастора і в результаті спалили його.
Пастор Оскар Веласкес Павон і його
дружина Маріца Лопес відмовилися відкрити свій будинок представ-

никам сандіністських воєнізованих
сил, які підтримують президента
Даніеля Ортегу в ході зіткнень з опозиційними угрупованнями по всій
країні.
Представники сандіністів нібито
хотіли використати третій поверх
будинку християнської сім’ї, щоб
снайпери стріляли звідти по учасниках запланованої демонстрації
опозиції, яка повинна була пройти
по сусідству.
Воєнізована група підпалила
будинок, коли вісім чоловік перебували всередині. Жертвами підпалу
стали сам пастор Веласкес, його
дружина Маріца, син Альфредо,
невістка Мерседес, онуки Матіас (3
місяці) і Дарьелі (3 роки). Два інших
члени сім’ї змогли вирватися з дому.
Родичі, члени Євангелічної
церкви і друзі оплакують убитих
пастора і членів його сім’ї. У неділю,
17 червня, церква «Християнський

центр апостольського служіння» в
Беллу-Оризонте провела траурне
богослужіння і закликала до торжества правосуддя.
Нікарагуа переживає важку кризу після невдалої реформи системи
соціального забезпечення, що спонукало до протестів проти президента Ортеги, який перебуває при
владі вже 11 років.

invictory.org
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ПРО УСМІШКУ…
місіонерські історії

Мене зрозуміють ті, у кого
діти живуть трохи далі, ніж на
сусідній вулиці. А коли вони
на іншому краю землі або ж,
скажімо, десь на Балканах,
то «добра звістка з далекого
краю – це холодна водиця на
спрагнену душу». Це з Книги
приповістей. А добра звістка

з Хорватії – власне, місіонерська пригода або випадок, або
місіонерські будні. А особливо приємно – що це звістка
від твоїх дітей.. Ось маленька
історія. Яна пише…
У нас сьогодні цікава історія
трапилася. Петро й Андрій вранці в
місті, біля магазину, зустріли хлопчину, на вигляд, не місцевого й бідового. Виявилося – поляк, Бартек.
Подорожує, згідно з його словами,
«теплими краями, де можна на лавочці спати, лягти й не мерзнути».
За душею ні копійки... Подорожує
залізницею зайцем. У Хорватії це
тяжко, бо тут в основному автобуси. У наше Плоче причалапав пішки
з м. Спліт, а це 120 км... Черевики

діряві, ноги збиті, утома в хлопчини
така, що, навіть поївши домашньої
їжі, не зміг посміхнутися. Запитуємо: «Чим харчуєшся?» У відповідь:
«Що вдасться поцупити... То шоколадку, то кока-колу. Питаємо: «Чи
тобі щось болить? Як ти?» Каже:
«Сильна депресія...»
Сам із Кракова. Тяжке дитинство, мамі поставили діагноз –
шизофреніям, це ще як учився він
у старших класах. Вони втратили
можливість для нормального життя, опинилися на вулиці... Він закинув школу... Бомжували... Як став
повнолітнім, виїхав у Європу на заробітки. Трошки ожив, мав роботу,
вивчив англійську, мав машину, знімав житло... Але щось трапилося – і

напала сильна депресія... Згадав
своє бідове минуле – і хтось у середині йому сказав, що майбутнього
в нього немає... Не міг нормально
ні працювати, ні жити... Лікувався
– не допомогло. Розбив машину.
Втратив роботу. Рідні сказали, що
дорослий він уже, помагати не будуть. Втратив надію... І, щоб не збожеволіти від різних думок, вирішив,
ні про що не думати, зовсім…
Отаке... Так шкода людини...
Рідко, коли зустрінеш таку втому,
безнадію й порожнечу в одному обличчі… Англійською йому розповіли, як можна прийти до Бога... І
жити. Насамкінець Бартек виявив
бажання повторити за нами молитву покаяння... Петро українською,

я на англійську перекладала, він
по-польськи пошепки...
Посадили його на автобус у
Словенію. Каже, що з’явилася в
нього думка – добратися до Австрії
й спробувати знайти роботу... З Богом! Коли ми сказали йому: «Бартеку, це не кінець! У Бога є для тебе
майбутнє!» – він посміхнувся. Уперше… І з усмішкою поїхав у майбутнє
з Богом… Хочеться, щоб саме так!
…Ось така проста історія про
непросту життєву долю. Таких багато на місіонерських стежках. Помоліться за хлопчину Бартека, а ще
за місіонерів на Балканах. Ваша
молитва народжує усмішку на зболених устах…

Дякуємо Богу за те, що Він
допоміг нам виконати заплановане. Ми змогли провести
декілька заходів, на яких були
присутні більше 150 дітей. Діти
отримали багато емоцій від
вистави християнського лялькового театру. Багато з них,
можливо, взагалі вперше бачили лялькову виставу. Нам дуже
цікаво спостерігати, з яким захватом вони слухають все, що
говорять лялькові персонажі.
Слова набагато яскравіше запам’ятовується, ніж якби ці самі
істини говорив до них хтось із
дорослих. Такий захід за участі
лялькового театру ми провели в
с. Мазівка та у м. Путивль.
Директор мазівської школи дуже
прихильно до нас ставиться і завжди
запрошує не обминати і приїздити з
будь-якими програмами, ми близько

познайомилися там із дітьми і любимо з ними працювати.
На заході в Путивлі для малозабезпечених сімей були присутні біля
п’ятдесяти дітей, приміщення для
проведення нам надала адміністрація міста. Проводячи такі заходи,ми
отримуємо можливість знайомитися з сім’ями і потім продовжувати
з ними спілкування. Так ми дізнаємося про нужди їхніх дітей, раді що
маємо можливість багато кому них
допомогти теплим одягом та взуттям.
Сталося так, що сестра з нашої
батьківської церкви, де і зараз живуть наші батьки, навчалася в Канаді в семінарії, вийшла там заміж,
і працює вчителем недільної школи
в невеликій канадській церкві. Вона
попросила нас взяти участь у проекті, де діти з їхньої церкви зробили б невеликі подарунки для дітей з

України. Ми зібрали інформацію та
фото дітей, і запитали у них, що би
хотіли отримати в подарунок. Більшість дітей стали просити в подарунок не іграшки, а теплий одяг, взуття, шапки, шарфи… Тоді канадська
церква здивувалася таким ходом
подій і пожертвувала фінанси на те
щоб ми купили дітям одяг і взуття, а
їхні діти від себе зробили подарунки, і таким чином, спільними зусиллями 63 дитини отримали теплий
одяг та взуття.
Крім того ми допомогли ще кільком сім’ям. В одній із них діти ростуть без батька. Вони мають проблеми зі здоров’ям, живуть в дуже
старому маленькому будинку. Інша
сім’я — сироти, яких виховує бабуся. Ми допомогли їм із закупкою
дров. Майже в кожному листі ми пишемо про, с. Юр’єве, де проводимо
недільну школу. Добратися до цього

села не завжди легко, тому що туди
не дуже добра дорога. Діти і дорослі
там постійно запрошують і чекають
нашого приїзду. Ми дуже раді спілкуванню з ними.
Нас запрошують проводити
зібрання в будинку однієї сім’ї. Ми
не відмовили їм і цього разу, спілкувалися, молилися та проповідували

Слово Боже. Це скромний будинок,
де проживають старі батьки, їхня
онучка та дочка, вони ніколи не пропускають жодного із заходів, які ми
проводимо, завжди питають та чекають коли ми знову приїдемо.

Микола СИНЮК

ДІТИ, ЯКІ НЕ ПРОСЯТЬ ІГРАШОК

Віталій БІЗЮК
Сумська область
уривок з листа

НА БАЗІ КБІ ЗАПРАЦЮВАЛА
місіонерська школа

СЬОМА МІСІОНЕРСЬКА ШКОЛА

4 червня 2018 року на базі
КБІ відбулося відкриття місіонерської школи — це спільний
проект КБІ та місії «Голос надії».
У школі навчатиметься 21 студент із України (Криму, Рівненської, Житомирської, Черкаської,
Луганської областей), а також із
Киргизстану, Білорусі, Росії.

У богослужінні-відкритті взяли
участь Антон Кукса, Сергій Манелюк,
Віталій Оніщук, Євген Мельничук,

Сергій Тарасюк, Владислав Сачко,
Анатолій Козачок та Микола Синюк.
«Коли ізраїльський народ ввійшов в обіцяну землю, то ділили територію за допомогою жеребка. І
племені Дана дістався сьомий наділ,
— зазначив Сергій Манелюк. — Так,
у нашому житті є речі, які від нас не
залежать, як жеребок. Комусь пощастило народитися в християнській
сім’ї, комусь — народитися в Україні.
Але далі Дан мусив прикласти старання, щоб завоювати свою спадщи-

ну. Тож є речі, які залежать від наших
зусиль. Для того, щоб стати студентом місіонерської школи, потрібно
було знайти контакти, заповнити
анкету, комусь — досить далеко добиратися… І для того, щоб стати хорошими служителями, теж потрібно
буде постаратися. Бажаю вам Божого благословення в цьому».
«Одного разу батьки віддали мене на місіонерське служіння.
Церква благословила, а головне —
батьки, — сказав Сергій Тарасюк.
— Коли ми були зібрані в родинному
колі, мій старший брат (всього нас
восьмеро в батьків) каже: «Сергію,
ми віддаємо тебе, як десятину, для
Бога на місіонерське служіння. Це
було 24 роки тому, а ці слова й досі
мене «чіпляють». Коли я це говорю, у
мене волосся дибки стає. І я хочу виправдати те, що мені було довірено
Богом, церквою й батьками. Сьогодні відкриваються дуже великі можливості для служіння, але не вистачає
кадрів. Я радий за вас, що виявили
бажання! І в цей час навчання беріть
усе, що можна, щоб потім віддавати
в практичному служінні».

«Мені пригадався випадок із
того часу, коли я перебував на
місіонерській праці в Лоухах (Карелія), — розповів Анатолій Козачок. — Покаялася одна жінка й
стала молитися за свого сина. Син
працював будівельником і їздив у
відрядження в різні місця. Якось
вона підійшла до нас і попросила
поїхати забрати його, бо підозрювала, що роботу вже закінчив, а
гроші пропиває. Ми поїхали в інший
населений пункт, знайшли того чоловіка, справді, в п’яному стані, забрали додому. Поверталися з пригодами — неполадки з машиною. У
нас була старенька «шістка», яку ми
вже продали голові селищної ради,
але ще їздили нею, гроші пішли на
будівництво дому молитви… Якось
таки доїхали, і тут — приходить голова й каже, що хотів би взяти машину поїздити, дружині показати.
Я пояснюю, що вона чомусь стала
грітися. Правда, він узяв її і потім
казав, що все було добре. А ввечері того дня була молитва, після
якої Бог звільнив сина тієї жінки від
алкогольної залежності. Це було

справжнє чудо. Тому місіонерство
— дуже цікава праця! Пригод буде
багато. Буде багато свідчень. Але,
щоб бути хорошим місіонером, потрібно полюбити Бога й полюбити
людей. І посвятити себе служінню».
«Свого часу учні поставили Ісусу Христу нормальне питання: «Чи
не цього часу Ти відновиш незалежність Ізраїлю?» Він відповів конкретно: «То не ваша справа». Можливо, до цього часу ви займалися
своїми справами, — сказав Микола
Синюк. — Але сьогодні Дух Святий
потурбував вас до Божої справи.
Це героїчний вчинок — літо, коли
сонце гріє, коли надворі зелено й
гарно, провести за партами. Але в
процесі навчання ви зможете знайти своє покликання. Без Бога цього
не можна зробити. Без Духа Святого на справу місіонерства — ані
кроку».
Навчання в місіонерській школі
триватиме три місяці. Окрім українських викладачів, читатимуть лекції
іноземні — зокрема Отто та Єлена
Ріммоси зі Швеції.
Дмитро ДОВБУШ
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Продовження, початок у №5

НЕБЕЗПЕЧНА ГРАНЬ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛЯ
ПЕРЕХІД НЕДОЗВОЛЕНОЇ
МЕЖІ

Що ж стало переломним моментом у житті царя Саула? Коли
відбувся надлом — і все пішло по
низхідній? Тоді, коли Саул приніс
цілопалення, не дочекавшись Самуїла (див. 1Сам.13:8-12). Нам
зі сторони легко аналізувати й
критикувати. Але Саул справді
опинився в складній ситуації. З
одного боку — вороги, з іншого
— нетерплячий народ. Йому було
сказано чекати, але той, хто сказав це, порушив домовленість.
Він сім днів терпеливо вижидав
Самуїла. Але загроза його життю
й життю тих, хто був із ним, ставала дедалі більшою. На мою думку,
проблема була не в тому, що цар
приніс цілопалення, а передусім
у його фразі: «І я вирішив». Це
був переломний момент у його
служінні. Коли власне «я» Саула
стало вищим від авторитету Божого голосу, у його житті почалося падіння.
Ми часто в житті теж змушені
приймати різні рішення. Але
завжди слід пам’ятати, що над
нами є Бог. І якщо ми робимо не
так, як Він хоче, стикатимемося
з поразками. Навіть якщо наші
рішення не сходилися з Божими
лише в певних деталях. Поразка
до Саула прийшла тоді, коли він
не зробив заклятим усього, що
повелів Господь. Оправдовуючись, він каже Самуїлові, який докорив йому: «А народ узяв зо здобичі, […] щоб приносити в жертву
Господеві…»
(1Сам.15:20-21).
«І сказав Самуїл: «Таж послух
ліпший від жертви, покірливість
краща від баранячого лою! Бо непокірливість — як гріх ворожбитства, а свавільство — як провина
та служба бовванам. Через те,
що ти відкинув Господні слова, то
Він відкинув тебе, щоб не був ти
царем» (1Сам.15:22-23).
СИМПТОМИ ПАДІННЯ
У СЛУЖІННІ

На прикладі царя Саула ми можемо простежити, як проявляється
падіння.
Передусім Саул стає інертним
у служінні. «А Саул сидів на кінці
згір’я під гранатовим деревом» під
час війни. Ця інертність призводить до того, що лідерство беруть
на себе молодші, зокрема, син
Саула став шукати способу перемогти филистимлян.
Падіння Саула проявляється в
тому, що він перестає володіти си-

туацією й не знає, що відбувається
в його стані (див. 1Сам.14:17). Він
не шукає повної відповіді від Господа, а діє відповідно до ситуації.
«І сказав Саул до Ахійї: «Принеси
Божого ковчега!» …І сталося, коли
Саул говорив до священика, то
замішання в филистимському таборі все більшало та ширилось. І
сказав Саул до священика: «Спини
свою руку!» (1Сам.14:18-19). Бог
є, від нього ніхто не відмовляється,
але Він стає другорядним у вирішенні проблеми.
Не маючи керівництва від Бога,
Саул приймає нерозумні рішення,
які зовні виглядають правильними
(іноді такі рішення можуть видаватися святими й побожними), проте
вони шкодять народу. Пам’ятаєте,
як він наклав клятву на народ. Тут
війна, люди борються, повинні
бути одягнені, нагодовані. А цар
проголошує прокляття на того,
хто спробує хліба до вечора (див.
1Сам.14:24). Ніби побожне рішення, проте невчасне й недоречне.
Через такі рішення народ працює
менш ефективно. Ще одна ознака падіння — те, що інші люди
радять людині шукати Божого
керівництва, але вона йде самостійно. Так було в житті Саула (див.
1Сам.14:36). Цар вже готовий діяти, та священик спиняє його й
закликає звернутися до Господа.
Проте Господь не відповідає на
молитву Саула. І це дуже серйозна
проблема. Не завжди відсутність
відповіді є симптомом нашого
падіння, проте в ту мить слід замислитися, чи правильно ми рухаємося. Саул же починає шукати
винного й приймає безглузді й несправедливі рішення. Він готовий
був убити свого сина за те, що той
спробував меду. Потім звинувачує
інших за їхні помилки, навіть не
допускаючи думки, що неправий
він сам. Пригадуєте, як Саул стомив народ, який, дорвавшись до
їжі, їсть із кров’ю. І Саул одразу ж
виніс вирок: «Зрадили ви!» Хоча
немало винним у цьому був він
сам (див. 1Сам.14:31-33).
Ці звинувачення та немудре
управління призводять до того, що
люди перестають слухатися царя
й приймають власні мудрі рішення.
Це проявилося й у вирішенні питання щодо Йонатана. Народ наполіг, що безглуздо вбивати його,
і спонукав царя зберегти життя синові. І якщо люди вже не слухають
свого лідера, а приймають самі рішення, і ці рішення більш мудрі, як
рішення лідера, то це ознака, яка
повинна змусити лідера задуматися, що не так у його служінні.

виступала. Саул, який вигнав зі
свого краю ворожбитів, згодом
сам звернувся до ворожки (див.
1Сам.28:3-7). Ми теж не раз стикалися з тим, що людина, яка воювала з тим чи іншим гріхом, зрештою
й сама виявлялася залежною від
нього. Може, це був ще один крок
вниз — і тому саме так усе й закінчилося.
ВИСНОВКИ ДЛЯ НАС

Наступний момент, що вказує
на падіння, — втрата орієнтації
в питанні виконання Божої волі.
Самуїл докоряє цареві, що той
порушив Божу волю, але він не погоджується з цим і намагається переконати пророка, що виконав усе,
що звелів йому Бог. Так буває і в нашому житті, тому треба бути пильним, щоб, уважаючи себе правим
перед Богом, не схибити з прямого
шляху.
Не завжди шлях падіння буде
характеризуватися
негативними моментами. Людина й далі
рухатиметься, діятиме. Ці дії матимуть навіть певний успіх (див.
1Сам.14:47). Перебуваючи в неправильному стані, Саул навіть
переживав сповнення Святим
Духом (див. 1Сам.19:23). І це не
раз ми мали змогу бачити в наших
служіннях, коли люди, які були вже
в гріху, могли переживати Божу
благодать і діяти в ній. Тому ніколи
не треба говорити: «Та мене ж Бог
благословляє, моє служіння процвітає, я сповнююся Духом Святим», якщо знаєш, що твоє життя
не відповідає Божій святості. Це не
вбереже від краху й падіння.
Людина, яка стоїть на шляху
падіння, більше турбується про свій
імідж, ніж про те, що скаже Господь.
Вона кається про людське око, а не
перед Богом. Виправдовує свої дії,
звинувачуючи інших. Яскравий приклад цього Саулові слова: «Прогрішився я! Але вшануй й мене перед
старшими мого народу та перед
Ізраїлем…» (1Сам.15:30). І зрештою Саул акцентує на собі, робить
собі пам’ятники. «Моє прізвище тут
повинне бути, мене не забудьте згадати» або «Про мене не сказали, як
то образливо!» Відповідно, така людина не може терпіти появи нових
лідерів, особливо тих, які мають перевагу над нею. Ставлення Саула до
Давида — яскравий приклад цього.
Якщо нас дратує хтось, хто кращий

від нас, то ми також стаємо на територію Саула. Поки Давид вбиває
Голіафа — все чудово. Спас Ізраїля
— чудесно. Цар хоче винагородити
його. Але тільки-но жінки заспівали
славу Давидові, усе добре, зроблене цим юнаком, забулося. Заздрість
проникла в серце царя.
Людина, яка рукається вниз,
принижує тих лідерів, яких сама
раніше піднімала. Вона веде
політичну гру щодо так званих
опонентів. Хай же збереже нас
від цього Господь. Накопичивши в
собі злоби й образи щодо Давида,
Саул став уникати його. Якщо у
вашому житті є такі люди, яких ви
намагаєтеся уникати, і відчуваєте,
що з ними вам важко розмовляти,
можливо, причиною цього є ненависть та страх, які свідчать про
те, що ви рухаєтеся по низхідній.
Якщо не з’ясувати цього питання
в самому собі й із цією людиною,
то може виникнути бажання, як і в
Саула, певним чином розправитися з нею — спочатку наодинці, а
потім і прилюдно.
Усе це призводить до того, що
проти Саула формується команда
ображених. Й перш ніж аналізувати церкву й те, що в ній є опозиція,
слід зауважити, чи служитель там
не Саул. Бо якщо служитель Саул,
то опозиція обов’язково буде. Ця
опозиція зібралася довкола Давида — того, хто став наступним
царем. Тому наявність опозиції —
це не завжди неправильно (хоча
й може бути неправильно), і до
кожної ситуації слід підходити індивідуально.
І ще один цікавий та парадоксальний момент. Саул має розуміння щодо покликання Давида,
у певні моменти навіть просить
у нього вибачення, але продовжує боротьбу проти нього (див.
1Сам.23:17; 24-21).
Фінальний акорд падіння —
людина робить те, проти чого сама

Отже, з цієї історії випливає передусім те, що не слід робити акценту на своїм «я». Уміймо розділяти, де моє «я», а де влада, дана
Богом, щоб розуміти, де говорю я,
а де говорить через мене Він. Коли
ти говориш від себе, то треба бути
дуже пильним, а коли говорить Бог
через тебе, то за це не треба просити вибачення.
Не вдаваймося до стратегічного прорахування «політичних»
кроків, а до пошуку керівництва від
Господа в розумінні волі Божої. Ми
— церква, а не партія. Ми — народ
Божий, а не організація. Звісно,
ми повинні планувати, думати, але
вміти відрізняти політичні прорахунки від Божого керівництва.
Уникаймо боротьби проти інакодумців. Вміймо просити вибачення перед людьми. Якщо вам
важко сказати людині «вибач», то
замислімося, чи не рухаємося ми
донизу? Служителю це не має
бути важким. Писання каже, що
повинні бути різні думки. А ми чомусь цього дуже боїмося.
Небезпечно, коли надається
перевага релігійним порядкам, а
не збудуванню людей, коли нас
більше цікавить картинка: гарне
зібрання, гарне приміщення, авторитет перед владою й т. ін. І часто
ми можемо настільки захопитися
зовнішнім, що втрачаємо з поля
зору внутрішній стан людей. Ми
ж покликані будувати людей і приводити їх до повного Христового
зросту.
Не шукаймо винних, не збираймо довкола себе невдоволених.
Уміймо визнавати помилки, а не
шукати тих, на кого можна було б
перекласти вину, бо це ознака того,
що ми рухаємося неправильно.
І останнє — не тримаймося за
посаду, коли ефект діяльності вже
втрачено. Саул тримався, але не
втримався. Тому аналізуймо своє
служіння, запитуймо Господа, чи
ми там, де Він нас хоче бачити. І
не тримаймося за те місце, з якого
Бог нас уже змістив, бо це прямий
шлях до повного краху.

Василь ПОПУДНИК
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5 ЛИПНЯ ОГОЛОШЕНЕ ДНЕМ НАЦІОНАЛЬНОГО ЧИТАННЯ БІБЛІЇ
З нагоди 1030-ліття хрещення Київської Русі, а також для
заохочення українців до читання та слідування Біблії, всі християнські Церкви й Українське
Біблійне Товариство прийняли
рішення проголосити 2018 рік
Роком Божого Слова в Україні.
Одним із багатьох заходів, запланованих з цієї нагоди, є Національне читання Біблії. Про це РІСУ
повідомили в Українському Біблій-

ному Товаристві.
Захід відбуватиметься на Софійській площі м. Києва з 17:30 5
липня до 20:00 8 липня 2018 р.
Протягом цього часу Біблію
буде прочитано вголос від початку
до кінця та без зупинок приблизно
350 читцями: керівниками Церков і
священнослужителями з усієї країни, відомими діячами, представниками влади та іноземними гостями. Вона лунатиме українською та

російською,
давньоєврейською,
давньогрецькою,
старослов’янською й латинською, а також багатьма сучасними іноземними мовами, демонструючи всеосяжність,
цілісність і незмінність Божого Слова.
Національне читання Біблії номіновано до Національного реєстру
рекордів України як наймасовіший
та найтриваліший захід із читання
вголос у нашій країні.

Під час акції також буде презентовано загальнонаціональний
благодійний проект «Слово любові
для тяжкохворих дітей», мета якого
— принести підбадьорення та підтримку юним душам, котрі хоробро
борються з важкими недугами, та
їхнім сім’ям. Для діток будуть надруковані особливі ілюстровані дитячі видання, і кожен охочий зможе
підтримати цей проект.

РІСУ
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НЕ СОЛОНА СІЛЬ
проповідь

Ви — сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то що зробить її солоною? Вона вже ні на що негідна, хіба що
викинути її геть щоб топтали люди
Мт. 5:13

Отож, ми «сіль». А сіль має
солити. Чи виконуємо, ми, сучасні християни, цю покладену на нас Богом функцію? Що
ж, перевіримо.
Спочатку трішки статистики:
33,3 % землян вважають себе християнами (тобто кожний третій).
Приблизно 80% українців вважають себе християнами. Але близько 84% їх вживають алкоголь.
38% палять тютюн. 20% наркомани. 91% молоді вживає алкоголь або наркотики. За рік один середній українець випиває біля 60
літрів алкоголю. 40 тисяч українців
щорічно вмирає від отруєння алкоголем (окрім тих, хто загинув у
аваріях та бійках, скоєних у стані
сп’яніння). Це набагато більше,
ніж загинуло на Сході України.
60% чоловіків в Україні постійно зраджують своїм жінкам, 40%
жінок-українок постійно зраджують своїм чоловікам.

Україна — лідер з абортів у
світі. За роки незалежності України українки зробили понад 30
мільйонів абортів. Тобто «християни» вбили 30 мільйонів своїх рідних невинних діточок.
20% українок, народивши, відмовляються від своїх дітей.
Якщо ще врахувати тих, хто
говорить неправду, краде, злословить, вбиває, б’ється, грабує і т.
ін., то матимемо реальну картину
нашого «християнства».
Насправді ж тільки біля 2% людей відвідують євангельські церкви. А це значить, що не менше
98% людства прямує в пекло.
Я не придумав ці цифри. Це
реальна статистика. Якщо так
буде й далі, то яким буде наше
суспільство років через 10-20?
Страшно навіть подумати. І в такому суспільстві доведеться жити
нашим дітям та онукам.
Ось така ми «сіль». Ось такий

наш вплив на навколишній світ. І
ось Боже застереження в цьому
разі: «Якщо ж сіль втратить силу»,
то «викинути її геть, щоб топтали
люди». Це для нас.
Щоразу приходячи в зібрання, ми хочемо хорошої проповіді.
Але нам не потрібно більше хороших проповідей. Їх вже було
достатньо. Нам потрібен грім із
неба, щоб ми отямилися. І запитали самих себе: «Хто ми? Куди
ми йдемо? Що ми тут робимо?
Чи наша праця та сама, якої хоче
від нас Бог?» Можливо, для нас ці
питання не важливі. Або важливі
тільки на словах.
Що значать для нас і чи значать
щось взагалі ці Христові слова: «...
ідіть по всьому світові та звіщайте цю Євангелію всьому створінню...» (Мр.16:15). А також: «Отож,
ідіть та навчіть усі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина і Святого
Духа» (Мт.28:19). Коли і як ми збираємося виконувати велике доручення нашого Господа й Спасителя Ісуса Христа?
Звичайно, можна сказати,
що всі ми щось робимо для Бога.
Але вище приведена статистика
показує результати нашої робо-

ти. Адже якщо я роблю не те, що
потрібно, не так, як потрібно, та
менше, ніж я можу, — то мене не
можна назвати вірним.
Я думаю, що коли наш земний
час «закінчиться», то перед Богом
будуть стояти три черги.
Найбільша — це невіруючі, що
очікуватимуть виконання свого вироку на вічні муки.
Найменша — це віруючі, які виконали волю Божу для свого життя. Вони будуть стояти в очікуванні
нагород.
І середня за розмірами черга
— це ті християни, які постануть
перед Богом з виправданнями за
невиконану життєву місію. Вони
принесуть Богові всі свої поважні
причини та обставини, через які
не змогли виконати Його доручення.
І ось запитання особисто до
кожного з нас: «У якій із цих черг
стоятиму я?» Ми даємо відповідь
на нього прямо зараз. І не тільки
правильними словами, але своїм
щоденним життям та послухом
Слову Божому.
Дорогі брати та сестри, дорогі служителі Божі. Поки ще можна
щось змінити, перегляньмо своє

життя й своє служіння. Довірившись Господу, розпочнемо працю
в Його ім’я й будемо виконувати
Божу волю.
Будемо солити й засівати Словом живого Бога цей світ, тому
що саме Ісус Христос його єдина
надія на спасіння від гріха та мук
пекла й тільки через нас він може
дізнатися про небезпеку, яка йому
загрожує, і зрозуміти, як від неї
врятуватися.
Апостол Павло пише: «Бо
всякий, хто покличе ім’я Господнє, спасеться. Але як кликати
Того, в Кого не повірили? Як
вірити в Того, про Кого не чули?
Як почути без проповідуючого?»
(Рим.10:13-14). Тому й поставив
нас Господь сіллю і світлом для
цього світу, щоб через наше життя він дізнався, що йому потрібне
спасіння і як його отримати.
А якщо ми не бажаємо цього
робити, то ось Боже застереження для нас: «Ви — сіль землі.
Якщо ж сіль втратить силу, то чим
зробиш її солоною? Вона вже ні
на що не годиться, хіба що викинути її геть, щоб топтали люди»
(Мт.5:13).
Петро ЛАФЕТА

конференція

РОБІТЬ ЯК ДЛЯ ГОСПОДА

Початок на стор.1

СУМИ
Наступна регіональна конференція відбулася 5-6 червня в християнському дитячому таборі на околиці Сум.
З’їхалися місіонери з Чернігівщини, Луганщини, Житомирщини та Сумщини.
Директор місії Микола Синюк,
навівши останні статистичні дані,
процитував уривок з Божого Слова
— 2Цар.6:15-17. «Іноді ми теж опиняємося в ситуаціях, коли, як Гехазі,
запитуємо: «Ми оточені ворогами!
Що ж робити?» — сказав єпископ.
— Нехай період конференції буде
часом, коли Господь зміцнить наш
духовний зір, щоб нам дивитися очима віри — як Єлисей: «Тих, які за нас,
більше, ніж тих, хто проти!» А для цього сьогодні — ваші свідчення, ваші
молитви, ваше підбадьорення…»
Регіональний директор Сергій Тарасюк, вітаючи делегатів,
розповів свідчення на тему гасла
конференції: «У своєму служінні
місіонера на Житомирщині я маю
один день на тиждень, коли дозволяю собі на годину пізніше встати.
Одного разу, саме в цей день почув
стук у двері. Я ще був у постелі. Вийшовши, побачив чолов’ягу років 50ти із двома «фонарями» під очима.
Каже: «Я до вас прийшов!» Ну, прийшов, то заходь. То не дивина, у мене
щодня гості… Посадив його за стіл,
піднявся на другий поверх — жінка
ще відпочиває. Кажу: «Дружино, до
нас Христос прийшов!» Через хвилину вона вже була на кухні. Глянула
на мене, глянула на того чоловіка,
усе зрозуміла й стала готувати. Це

був один із найкращих сніданків —
він був зроблений як для Господа».
«Колись у нас вдома не було
води, і ми пробивали свердловину, — розповів відповідальний за
місіонерську роботу на Чернігівщині
Мирослав Капарчук. — Я запросив свого знайомого спеціаліста,
щоб він зробив розв’язку. Він почав
роботу в тій ямі, у землі, і просить
мене: «Принеси лазерний рівень».
Я приношу й запитую: «Сергію, та
нащо в ямі все паяти під лазерний
рівень?!» А він відповідає: «Слухай, я
все роблю як для Господа!» Це стало для мене прикладом: чи бачить
хтось, чи не бачить — все одно потрібно робити як для Бога».
Серед гостей на відкритті
конференції були новообраний
старший пресвітер Чернігівської
області Віталій Гавула, перший заступник старшого єпископа Анатолій Козачок, пресвітер церкви
ЄХБ «Добра Новина» в м. Суми
Микола Савенко, а також місіонер
у Конгресі США Джордж Роллер із
дружиною Ліндою.
«Коли ви приходите в нову місцевість, не бійтеся підходити до тих,
хто має владу, — закликав Джордж
Роллер. — Це такі ж самі прості
люди, як ви, просто наділені більшими можливостями. Вони мають такі
самі потреби, як і всі люди, і потребують, щоб їм послужили, щоб їм
проповідували Євангелію. Ми стали
місіонерами для лідерів нашої нації.
Ми будуємо з ними стосунки, щоб
потім ділитися звісткою про Христа.
А тим, хто в Конгресі вже є християнами, допомагаємо духовно зростати й впливати на інших».

Заступник директора місії Євген
Мельничук звернув увагу присутніх,
що існує дуже багато методів, як
працювати для Господа, це залежить
від місця і ситуації. Головне при цьому — працювати щиро й віддано.
«Мене вразила розповідь мого
друга про секвої, які він бачив, перебуваючи в США. Це велетенські
дерева 130-140 метрів заввишки,
— поділився Микола Савенко. — Я
розуміюся на будівництві, і знаю,
що чим вищий хмарочос, тим глибшим має бути фундамент. Але, виявляється, там, де ростуть секвої,
кам’янистий ґрунт, і вони не мають
можливості глибоко пускати коріння. У чому ж їхній секрет? У тому,
що ці дерева не ростуть окремо
— лише разом. Вони сплітаються
корінням в одну мережу і так тримаються. Я подумав: який гарний
образ Церкви Христової! Кожного
з нас зокрема можна легко перемогти. Але коли ми разом — то можемо підтримувати один одного!»
Місіонери з кожної області
підготували свідчення, пісні та
проповіді, якими ділилися впродовж двох днів конференції.
«Перш ніж послати когось на
служіння, Бог його готує, — зауважив місіонер із Луганщини Олександр Бабабеков. — Моя підготовка тривала 14 років. Я народився і
виріс в Луганській області. У 1999
році переїхав на Вінниччину. Як я
кажу — Бог мене відправив на реабілітацію. Там у 2000 році ми з дружиною покаялися. Думаю, якби не
переїхав, у мене було б дуже мало
шансів прийти до Бога. І відразу
після покаяння Господь почав нас

готувати до служіння. Було, що перша наша дитина Ліза півтора місяці
не спала. Дружина за цей час схудла на 30 кг. Я тоді багато працював,
щоб забезпечити сім’ю. Але приїхав служитель, ми помолилися — і
дитя заснуло, спало цілу добу… Наступна дитина — Олексій. Йому був
місяць, коли захворів на запалення
легень. Лікування антибіотиками
спричинило дисбактеріоз. Протягом семи років він жив на рисовому
відварі. Але одного разу дружини
не було, а він став сильно просити
винограду, який ріс у нас на подвір’ї. Я кажу: «На, їж в ім’я Господа!» І з того часу все з ним добре!
Потім було при пологах пуповина
обмоталася навколо шиї дитини,
дружину дуже вимучили, але зрештою вона благополучно народила.
А в 2011 році їй поставили діагноз
— рак. Зробили операцію, потім 12
«хімій», 14 «опромінень». Звичайно,
сказали робити аборт. Давали 99%,
що дитина буде неповноцінною, та
ще й при пологах може поверну-

тися рак. Але народилася здорова
дочка, їй зараз 6 років, а ще ні разу
не хворіла. У мене всього десять
дітей, тому розказувати можна ще
багато… Був момент, коли я став
займатися волонтерством, збирав
по церквах продукти й завозив на
Донбас. Місцеві служителі почали
запрошувати, щоб переїжджав до
них, адже в церкви йшли люди, а
служителів не вистачало. А на той
час ми тільки закінчили ремонт,
який тривав 6 років. А жінка — після
операції, казала: «Я другого ремонту не витримаю!» Але в 2015 році
ми прийняли рішення й переїхали
в Кремінну. Служимо також у прилеглих населених пунктах». Микола Синюк провів семінар на тему
гасла з’їзду, після чого всі присутні
ставили служителям запитання
стосовно практичного служіння.
Наступна регіональна конференція відбудеться 13-15 вересня в
м. Сколе Львівської області.
Дмитро ДОВБУШ
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іторія церкви

ВIРА, ЗАГАРТОВАНА ВИПРОБУВАННЯМИ

У 2021 році українські п’ятидестницькі церкви будуть
відзначати своє 100-річчя. Виникнення й поширення п’ятдесятницького руху пов’язують
передусім з іменем Івана Воронаєва. Але самотужки йому
б це не вдалося. Довкола нього було багато людей, вірних
Господу, які багато зробили
для поширення Слова Божого
й ціною власного життя заплатили за ту віру, яку Господь
вклав у їхні серця.
Одним із них є Василь Степанович ПАВЛОВ. Його ім’я вперше
згадується у відомостях про перший обласний з’їзд служителів
церков ХВЄ Одеської області,
який відбувся 7-10 вересня 1924
року. На цьому з’їзді було утворено обласний Союз християн євангельської віри (ХЄВ), заступником
голови якого обрано саме Василя
Павлова.
ПЕРШІ РОКИ ЖИТТЯ
ТА НАВЕРНЕННЯ
Василь Степанович Павлов народився в 1890 році. Своїх батьків
він не знав. Тьмяні дитячі спогади
залишилися тільки про матір, яка
привезла його в дитячий притулок. Вона написала записку працівникам притулку, що хлопчика
звати Василем, і залишила його
назавжди. Потрясіння було настільки сильним, що хлопчик знепритомнів. Оскільки цей притулок
був православним та іменувався
на честь апостолів Петра й Павла,
дітям, які виховувалися тут, давали
прізвища Петров або Павлов. Так
хлопчик став Василем Павловим.
Згодом його передали на виховання одній бездітній молдавській
сім’ї, яка жила в селі Слободзея.
Прийомний батько хлопчика виявився грубим. Він поводився з
хлопчиком суворо, а іноді й жорстоко. Умови життя були дуже важкими. Коли Василь трохи підріс,
його змушували важко працювати, погано годували й часто били.
Зрештою його знову забрали в дитячий притулок.
Пізніше хлопчика ще раз передали для виховання — цього разу
старому Веремію. Дід Веремій
ставився до хлопчика досить добре, і, здавалося, тепер він таки
отримав справжнього батька.
У селі Слободзея були віруючі
люди, яких зневажливо назива-

ли «штундистами». Вони таємно
проводили свої маленькі зібрання недалеко від дому, де жив
Павлов. Саме вони й подарували
17-річному юнакові Новий Заповіт, читаючи який він прийняв
Ісуса Христа й покаявся. Василь
став християнином на все життя. Він став ревно проповідувати Євангелію, свідчити про Бога
своїм товаришам. Коли дід Веремій дізнався про це навернення, то вигнав його з дому.
ВИПРОБУВАННЯ ВІРИ

Ось що розповідає про це син
Василя Павлова Микола: «З часу
батькового навернення його господар став називати його не інакше, як «антихрист». Він не тільки
принижував його, але й часто бив,
не давав їсти, наполягаючи, щоб
батько відмовився від «єресі». Але
тато настільки полюбив Ісуса, що
одного разу сказав господареві:
«Мені краще померти з Христом,
ніж жити без Нього».
Одного зимового вечора він
виштовхав Василя в сорочці та
босим із хати і повів на край села,
змушуючи відректися від віри.
Коли юнак відмовився зробити
це, старий прогнав його і сказав,
що вб’є, якщо ще раз побачить у
селі.
«Побитий, роздягнений і босий батько знову звернувся до
Господа: «Куди мені йти? Поможи мені!» Вирішив йти за вітром,
куди приведе Бог. Скільки йшов,
не пам’ятає. Раптом попереду
вгледів вогник. Побіг до будинку й постукав у двері. Відчинила
дівчина, і він почув, що в домі
йде служіння. Та побігла кликати батька, щоб розповісти йому
про дивного юнака, який прийшов до них. Коли ж підійшов
батько, то побачив роздягненого молодого чоловіка, який на
колінах палко дякував Богові.
Господь привів його до братів та
сестер, які оточили його ласкою
та турботою».
Невдовзі Василь одружився.
Всього з дружиною Харитиною в
них народилося п’ятеро дітей.
УВ’ЯЗНЕННЯ ТА АМНІСТІЯ
До 1914 року в них народилося двоє дітей. Але тут в країні
почалася Перша світова війна — і
молодого чоловіка призвали на
службу в царську армію. Як й інші

християни, Павлов відмовився
брати в руки зброю. Крім того,
дуже багато бесідував з людьми
про віру, проповідував Євангелію.
Начальство змушувало його мовчати, але християнин все одно
продовжував свідчити, за що не
раз потрапляв на гауптвахту й був
побитий. Одного разу після 25
ударів шомполами Василь знепритомнів. Лікар, якого викликали,
зробив висновок, що той помер.
Наступного ранку похоронна команда, яка прийшла в підвал за
тілом, налякалася, побачивши,
що Василь сидить, притулившись
до холодної стіни, щоб полегшити біль. Довелося перевести його
в госпіталь, де він продовжував
свідчити людям про Христа. Тому,
зрештою, справу Павлова було
передано в трибунал, який виніс
йому смертний вирок.
Однак невдовзі стався Жовтневий переворот — і всі політичні
та релігійні в’язні були випущені
на свободу…
Павлов із радістю повернувся
на батьківщину й через декілька років, у 1921 році, заснував у
Одеській області хутір Надія, де
оселилося багато його одновірців. Цікаво, що коли в радянські
часи повсюдно перейменовували
населені пункти, те ж саме чекало й Надію. Але селяни повстали
проти цього, не без лукавства
заявляючи, що Надія — це дуже
хороше слово, бо саме так звуть
дружину Леніна. І це допомогло —
влада відступила. Так і дотепер є
село Надія в Розділянському районі Одеської області.
На початку 1924 року Василь
Павлов приїхав у Одесу й побував на зібранні християн євангельської віри. Там він почув про
хрещення Святим Духом і став
досліджувати це вчення. У серпні
цього ж року отримав хрещення
Святим Духом. Спочатку Павлов
як проповідник активно працював
на Одещині, а згодом переїхав у
Північний Кавказ, де довго служив
як благовісник. З його активною
участю створювалися також церкви в Ростові-на-Дону та його околицях.
ЗАГРОЗА АРЕШТУ
Й ДИВНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ
У 1930 році відбулися масові
арешти служителів братства ХЄВ.
У той час Павлов знову жив у Надії.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

Джміль літати не повинен. Чому? Тому
що дорослий джміль важить приблизно 1,2
грама, а поверхня його крилець має площу 0,7 кв. см. Кажуть, що, за законами
аеродинаміки, він ніяк не може літати. Але
джміль літає!
Розмірковуючи над питанням «Чому ж джміль
літає?», учені змогли погодитися тільки з однією
відповіддю, яка для всіх виявилася прийнятною.
Вони вирішили, що джміль літає тому, що... не
знає про те, що він літати не може.
У природі є такі речі, які ми абсолютно не
можемо зрозуміти й пояснити. Та однак вони
радують нас своєю досконалістю. Тому коли ви
наступного разу побачите джмеля, який летить,
згадайте, що те, що ви бачите, по суті є дивом.
Дивом Божого творіння!

Була різдвяна ніч, коли до дому
Павлових під’їхала вантажівка й
чекісти грубо стягли хворого чоловіка з ліжка, підштовхуючи до
виходу. Він зробив кілька кроків і
в безсиллі впав, знепритомнівши.
Переконавшись у тому, що він насправді в лихоманці й живим його
можуть не довезти, чекісти вирішили залишити його вдома, наказавши згодом з’явитися в Одесу, у ГПУ,
до слідчого Іванова. Через кілька
тижнів Павлов слухняно вирушив у
ГПУ, але його відправили додому,
мовляв, викличуть, коли буде потрібно, але так і не викликали.
ГОСПОДНІ БЛАГОСЛОВЕННЯ
НА КАВКАЗІ
Виждавши певний час, служитель зрозумів, що Бог не даремно
залишив його на свободі — треба
продовжувати працю. До того він
дуже багато працював на Кавказі,
але так і не дійшов до дуже важливого міста, до якого так прагнув,
— Баку.
Про перебування Павлова в
Азербайджані розповідає Катерина Миколаївна Бойченко (в дівоцтві Казанченко). Ось її розповідь:
«Хоча ми й були охрещені Святим
Духом, але не бачили прояву духовних дарів у нашій церкві. У той
час із Одеси в Баку приїхав брат
Павлов. Він почув про нашу молоду общину в місті Сальяни й захотів відвідати нас. Тоді наша мама
захворіла малярією і кілька місяців
лежала в дуже важкому стані. Знаючи, що приїдуть гості, ми накрили
столи. А мама лежала в спальні. Та
коли гості увійшли в наш дім, брат
Василь запитав: «А де господиня
дому?» Ми сказали, що хворіє, і
він одразу ж захотів її побачити.
Після короткої розмови з мамою
служитель запитав, чи вона вірить
у те, що після молитви стане здоровою. Мама відповіла: «Так, вірю,
але вам треба з дороги відпочити,
поїсти, а потім вже за мене молитися». Але брат Павлов сказав: «Ні,
без вас ми за стіл не сядемо, тому
що радість буде неповною…»
…Ми допомогли мамі стати на
коліна. Маму помазали оливою.
Брат Павлов звершив дуже коротку молитву, буквально слів 10-12,
поклав руки на голову хворій і одразу ж став дякувати, що Господь
почув його молитву й послав
зцілення. Одночасно й хвора підняла вгору руки та стала голосно
славити Бога… Уже на кухні я запитала маму: «Мамо, а ти справді
здорова? Ти відразу дізналася, що
зцілена?» Вона відповіла: «Коли
брат молився й поклав на мене
руки, то я відчула, що на мене зійшла сила і що я отримала зцілення, тому й стала славити Бога».

Для мене це було велике чудо».
За час перебування в Азербайджані Василь Павлов трудився в Баку, Сальянах, російському
селі Зубовка та інших населених
пунктах. Поступово церква в Баку
міцніла, було обрано служителя.
Звіщати Євангелію там ставало
дедалі важче, і сім’я Павлових повернулася в Україну. Це було влітку 1932 року. На той час дім молитви, побудований християнами
в Надії, вже був конфіскований
владою. На богослужіння збиралися в домі Павлових.
АРЕШТ ТА УВ’ЯЗНЕННЯ
Невдовзі за ним приїхали. Цьому
передував донос його односельчан,
що Павлов «пророкує про настання
часу голоду в Україні й попереджує
людей, щоб ті запасалися зерном,
тому що хліба скоро не буде». Павлова заарештували. А до великого
голоду, від якого померли мільйони
людей в Україні, залишалися лічені
місяці…
Василь Степанович був засуджений особливою трійкою в 1933
році за антирадянську агітацію і контрреволюційну діяльність і відправлений у застінки ГУЛАГу. Господь
зберіг його життя в нелюдських
умовах каторжних робіт у Карелії,
потім його відправили на страшне
будівництво в таборах Середньої
Азії. Відомо також, що Павлов був у
таборах під Карагандою, а останнім
місцем його заслання було селище
Ян-Гіюль під Ташкентом.
Це не пройшло безслідно для
Василя Степановича. Здоров’я
значною мірою було підірване.
Стало очевидним, що довго він не
протягне. Але Василь Степанович
чимсь приглянувся начальнику тюрми та його дружині, які з невідомих
причин стали допомагати йому. І
так йому вдалося дожити до звільнення.
ЗВІЛЬНЕННЯ З В’ЯЗНИЦІ
ТА ОСТАННІ РОКИ ЖИТТЯ
Звільнили Василя Степановича під час війни, але довго не
дозволяли повернутися додому.
Відомо, що одна яра атеїстка попросила поселити Павлова в її
квартиру, обіцяючи, що за три місяці зробить його безбожником.
Однак не минуло й трьох місяців,
як вона сама стала християнкою,
а в її домі стали збиратися віруючі.
З цього дому Василь Павлов і вирушив в Україну…
Поки добрався в Надію, йшов
уже 1946 рік. І там, на хуторі
Надія, з повною надією на Того,
Кого палко любив і Кому вірно
служив, тихо відійшов у вічність 8
травня 1948 року.

Володимир ФРАНЧУК
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Дитяча сторінка
Любі діти! Дитяча сторінка знову вітає вас!
Ось нарешті прийшло літо,
і настали довгоочікувані літні
канікули! Уявляю, як ви радієте, що можете відпочити від
щоденних домашніх завдань,
уроків, шкільних обов’язків. У
вас тепер так багато вільного
часу, але дуже важливо його
правильно використати. Перед вами нові відкриття Божої
істини, уроки віри, цікаві подорожі, літні табори, нові зустрічі

Дитяча сторінка

та знайомства, спілкування з
Божими дітьми.
Вирушаючи в подорож
в інші міста чи села, чи навіть
до лісу, на річку або озеро, не
забувайте просити в молитві
Божої охорони та захисту, не
дивлячись на те, що з вами поряд батьки чи дорослі керівники. Нам скрізь необхідна Божа
допомога, адже коли Він поряд
з нами, ми в безпеці. Коли ти
надієшся на Господа, «твердиню й охорону твою», не будеш

КРОСВОРД

нічого боятися і зло не спіткає
тебе, «Він пером Своїм вкриє
тебе, і під крильми Його заховаєшся ти», як написано в Божому Слові (Пс.91).
Ніколи не були посоромлені ті, хто покладав надію
на Божу охорону. Прикладами для нас можуть служити
такі біблійні герої, як Даниїл,
якого Господь захистив від
пащ левів, Шадрах, Мешах та
Авед-Него, яких не торкнувся вогонь, тому що Бог був з

1. Гріх неправди.
2. Кара людства за гріх.
3. Місто, у якому загинув Самсон.
4. Місто, стіни якого впали від звуку сурем.
5. Друг пророка Єремії, який записував слова від Господа.
6. Місто, де був помазаний на царя Єгу (2Цар. 9)
7. Ім’я служниці, яка зустріла Петра, коли ангел звільнив його із в’язниці.
8. Ім’я жінки, яка прийшла до гробу Ісуса.
9. Праотець одного із племен Ізраїлю.
10. Дружина Давида.
11. Місто, де впала башта і загинуло 18 людей.
12. Інша назва гори Сінай.
13. Пророк, який описав подвиг Ісуса.

БОЖЕ,
БЕРЕЖИ МЕНЕ
Боже, бережи мене
Від біди та зла,
Щоб з Твоїм я Іменем
До мети ішла.
Боже, Ти навчи мене
Від гріха тікати,
Щоб з Тобою вміла я
Труднощі долати.
Будь фортецею мені,
Скелею міцною,
Ясним світлом уночі,
Чистою водою.

Неллі Логовська
Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

ними. По молитві апостола
Павла Бог врятував корабель
і всіх, хто був з ним під час
подорожі. Ісус зупинив бурю,
коли учні просили порятунку
серед розбурханого моря. Господь і сьогодні захищає тих,
хто в молитві звертається до
Нього. Він незмінний і вірний
Своїм обітницям, Він говорить до кожного з нас: «Поклич мене в день недолі — Я
порятую тебе, ти ж прославиш
Мене!»

БОГ ЗАХИЩАЄ СВІЙ НАРОД

Сирійський цар почав воювати
з Ізраїлем, але йому ніяк не вдавалось застати ізраїльтян зненацька.
Здавалось, що вони все знають про
пересування його війська. Цар думав, що серед них є зрадник, який
повідомляє про їхні плани. Але його
слуги сказали, що в Ізраїлі є пророк
на ім’я Єлисей, якому Бог відкриває
все, навіть те, що говорилось у царській відпочивальні. Тоді цар вирішив захопити Єлисея.

ЗАПОВНИВШИ КЛІТИНКИ КРОСВОРДУ, У ВИДІЛЕНИХ
ТИ ПРОЧИТАЄШ СЛОВА ІЗ 58-ГО ПСАЛМА, ЯКІ ЗМІЦНЮВАТИМУТЬ ТВОЮ ВІРУ.
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Довідавшись, де перебуває
пророк, сирійці рушили в похід і
взяли в облогу ціле місто. Слуга
Єлисея, побачивши це, прийшов до
пророка і сказав:
— Безліч ворогів оточили наше
місто!
Єлисей же сказав:
— Не хвилюйся! Тих, котрі з
нами, більше, ніж тих, котрі проти
нас!
Єлисей помолився, щоб Го-

сподь відкрив слузі очі, і той побачив, що вся гора, на якій було
розташоване місто, вкрита кіньми й
вогняними колісницями.
— Господи, урази сирійців
сліпотою! — помолився знову пророк і за його словом усі вороги осліпли.
Єлисей вийшов до сирійців і
сказав до них:
— Ідіть зі мною, і я покажу вам
людину, яку ви шукаєте.
Пророк відвів їх у Самарію, на
головну площу міста. Там він попросив, щоб Бог відкрив знову їхні
очі. Коли сирійці прозріли і побачили себе в оточенні ізраїльського
війська, вони дуже злякалися.
Ізраїльський цар вирішив перебити сирійське військо, але Єлисей
зупинив його: «Хіба ти полонив їх
своєю зброєю, щоб тепер убивати? Запропонуй їм хліба та води,
нехай їдять та п’ють, а потім повертаються до свого володаря». Нагодувавши сирійців, цар відпустив їх з
миром. Після цього вони перестали
воювати з ізраїльтянами.

ОХОРОНА ВСЕВИШНЬОГО
Марійка поверталась пізно ввечері додому від бабусі.
Вона допомагала їй полоти город. А так як сьогодні субота,
то ще прибрала в хаті, побігла
на поле, нарвала ромашок, волошок та червоних маків. Хай
бабуся радіє, адже їй, напевно,
сумно й одиноко самій у хатині.
Батьки не раз пропонували їй
перейти жити до них у великий
та просторий дім, та бабуся не
хотіла. Казала: «Тут на цьому
місці жили мої діди та батьки,
тут я народилась, пізнала Бога,
тут хочу і померти!»
Бабуся не раз розповідала
Марійці, скільки Бог рятував їх
на цьому місці. Під час війни,
коли німці підпалили сусідні
хати і вогонь вже добирався до
їхньої клуні, сильний вітер, який
роздмухував полум’я, раптом
вщух, і вогонь так і не дійшов
до їхніх будівель. В цей час діти
сильно молились і просили Божої допомоги. І Бог почув їхню
молитву.
Одного разу, коли налетіли
німецькі літаки і почали бомбити село, в хаті були зібрані віруючі. Тікати було пізно, і всі почали гаряче молитись. З вікон
посипалось розбите осколками
від снарядів скло, але ніхто не
встав з колін. Літаки зробили

ще один круг над селом і полетіли далі.
Були часи, коли влада переслідувала віруючих і забороняла їм збиратись разом. Тоді
часто вночі у їхній хатині край
села проходили зібрання. Не
раз представники влади намагались застати віруючих, але
Бог вчасно попереджав їх про
небезпеку. Коли неприятелі
вривались до хати, там вже
нікого не було.
У бабусі на стіні висять рамки з вишитими словами: «Бог є
Любов» та «Господь — охорона
моя». Батьки часто казали їй,
що це вже не модно і намагались зняти ці рамки зі стін, але
бабуся запевняла: «Ніяка мода
не знищить Божого Слова, воно
житиме повік!»
Перебираючи у пам’яті бабусині розповіді, Марійка непомітно дійшла до центру села,
де з клубу долинала гучна музика. Раптом з його дверей вирвалась група п’яних молодиків і
почала швидко наближатись до
Марійки, голосно регочучи і викрикуючи брудні лайливі слова.
«Тікати! — промайнула думка.
— Але ж їх багато, вони наздоженуть мене!» І тут перед очима з’явилась бабусина рамка зі
словами «Господь — охорона

моя!» Марійка закричала, хоч
не почула свого голосу: «Господи Ісусе, порятуй!»
Молодики зупинились перед нею, наче вкопані, пильно
вдивляючись в дівчинку. Вона
стояла перед ними зовсім
беззахисна, але відчувала, як
якась сильна рука стримує цих
засліплених спиртним людей.
Раптом один з них п’яним голосом промовив: «Хлопці, це не
наша!» І ватага з голосним реготом кинулась геть від дівчини.
Марійка, вражена від того,
що сталось, заплакала і почала
дякувати Богу, Який ніколи не
запізнюється і поспішає на допомогу тим, хто кличе Його.
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По вертикалі:
1. Річка Дамаска. 2. Дорогоцінний камінь в нагруднику первосвященика. 4. Третій місяць за єврейським календарем. 5. Батько Єровоама. 9. Син Якова. 11. Місце в Атенах,
де промовляв апостол Павло. 12. З нею порівнював себе Давид, втікаючи від Саула. 13.
Церква – це … і підвалина правди. 16. Місто для запасів, побудоване фараону. 17. Десятий
суддя Ізраїля. 21. Вона переховувала вивідувачів. 22. Місто, у яке апостол Павло прикликав
пресвітерів із Ефесу.

По горизонталі:
3. Нечиста тварина. 6. Місто, відоме виноградниками. 7. Долина, у якій жила Даліла. 8.
Перше юдейське місто, де стали вклонятися ідолам. 10. Місто, у якому жив Лаван. 14. Її не
видно у своєму оці. 15. Овоч, за яким жалкували ізраїльтяни, вийшовши з Єгипту. 18. Місто
(див. Числа 32:3). 19. Місце, де три дні перебував Ездра перед подорожжю в Єрусалим. 20.
Десята частина ефи. 22. Місто (див. Михея 1:12). 23. Місце, де похована Маріам.

Відповіді на кросворд розміщений у №5 (травень) 2018р.
По горизонталі: 5.Хелбан. 6.Сатрап. 10.Олива. 11.Нігер. 12.Телем. 13.Ашіма.
15.Масса. 16.Сінай. 17.Порох. 19.Калах. 20.Овдій. 22.Сихем. 24.Лоїда. 26.Жорна.
27.Авакум. 28.Авраам.
По вертикалі: 1.Веселка. 2.Раама. 3.Харан. 4.Нахпела. 7.Понт. 8.Наум. 9.Голан.
14.Аднах. 15.Марко. 18.Нахор. 19.Кропива. 21.Йонатан. 22.Сіль. 23.Моав. 25.Анхус. 26.Жнива.

новини

ТИСЯЧІ ХРИСТИЯН ОБ’ЄДНАЛИСЯ

В МОЛИТВІ ЗА УКРАЇНУ

В СТОЛИЧНОМУ ПАЛАЦІ СПОРТУ

2 червня 2018 року в
Палаці Спорту м. Києва
більше як 8 тисяч християн
України об’єдналися в загальнонаціональній Молитві
за країну. До цього заходу
приєдналися тисячі місцевих церков у різних населених пунктах усіх областей
України.
Протягом
трьох
годин
близько 20 священнослужителів звершували молитви зі
сцени.
«У молитовну чашу потрапляють тисячі молитов за різні
сфери нашого життя. Ми маємо усвідомити, що йде духовна війна, і я прошу серйозно
поставитися до сьогоднішньої
події, — підкреслив старший
єпископ Михайло Паночко. —

Біблія стверджує, що дім (або
держава) будується мудрістю і
розумом ставиться міцно. Мудрість — це правильна розумна поведінка: втікати від зла й
творити добро. Мудрість — це
боятися Бога, любити й прощати. Проблеми в Україні здебільшого пов’язані з немудрою поведінкою політиків і нас із вами.
І наша з вами молитва: Боже,
дай мудрості!»
Глави церков також молилися за впровадження християнських цінностей, за зупинення військової агресії, за дітей та
молодь України, за зміцнення
інституту сім’ї, за зцілення та
прощення, за чесних політиків
та виведення України з кризи,
за припинення поширення неправди в ЗМІ.

Також під час заходу лунали виступи об’єднаних хорів та
різних музичних колективів, у
тому числі й дитячих.
Пряму трансляцію з перекладом на англійську мову
дивилися в Україні та в усьому
світі.
Нагадаємо, що вже третій
рік поспіль віряни євангельських та традиційних церков
проводять спільне Молитовне
зібрання.
Ідею започаткувати Національний день молитви за
Україну запропонував міжнародний проповідник із Великобританії Девід Хасавей. Він
стверджує, що такого єднання
між релігіями немає в жодній
країні. «Я закликав націю молитися за вирішення війни на
сході — цього не можуть зробити політики й військові, але я
вірю, що Бог може», — наголосив він.
Додамо, Національний день
молитви за Україну ввійшов
до переліку офіційних заходів
2018 року в рамках святкування Року Слова Божого в країні.
Тому в кінці програми бажаючі мали нагоду взяти участь
у створенні рукописної Біблії.
Цей історичний документ планують внести до національного
реєстру рекордів України.
chve.org.ua

СЕМІНАРІЯ ПРАКТИЧНОГО
БОГОСЛІВ’Я

ПРОВОДИТЬ НАБІР
СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ
ЗА НАСТУПНИМИ
ПРОГРАМАМИ:

• «Бакалавр богослів’я та церковного служіння» - очна та
заочна форми (3 або 4 роки
відповідно)
• «Час для Ісуса» - 6 місяців,
очна форма
• «Школа сімейного консультування» - 1 рік, заочно, 4
однотижневі сесії
• «Школа церковного адміністрування» - 1 рік, заочно, 4
однотижневі сесії
• Молодіжна Біблійна школа «Простір» - 30 липня – 5
серпня 2018 р., вік 16-18 р.
Навчання в СПБ відповідає всім загальноприйнятим міжнародним стандартам богословської освіти, Семінарія є
повним членом Євроазіатської Акредитаційної Асоціації.
Прийом документів проводиться до 20 серпня.
Навчання розпочинається 10 вересня.

Детальна інформація:
Телефони: (044)450-60-00 – секретар
(067) 708-43-61 – координатор ММШ
Е-mail: kuksa18@gmail.com
Сайт: www. kbi.org.ua
FB: www.facebook.com/missionschoolkiev
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