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РАК—
НЕ ВИРОК

ЯК ПРОПОВІДУВАТИ

«КРИТЯНАМ»?

Ідімо — і говорімо! Ідімо —
і будьмо зразком! Ідімо — і
навчаймо! А Божа благодать буде з нами!

ПРОБУДЖЕННЯ
В ЗАХІДНІЙ
БІЛОРУСІ

Я щиро вдячний Богові, що
Він був зі мною в усіх моїх
труднощах.

ГОЛОС

А розумні будуть сяяти,
як світила небозводу...
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виходить з лютого 1991 року
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ГОСПОДЬ
—
РОЗКІШ
ТВОЯ!
VIII З’ЇЗД МОЛОДІ ВОЛИНІ, САМАРИ-2018
з’їзд

Під гаслом «Господь —
розкіш твоя!» з 8 по 12 серпня проходив VIII З’їзд молоді
ХВЄ Волині в с. Самари, що
на Ратнівщині, який зібрав
близько тисячі учасників (зареєстровано — 850).
Протягом п’яти днів з’їзду
християнська молодь проживала
в наметах серед лісу на березі о.
Лука. У щоденну програму входили богослужіння, секційні заняття, молитви. Молоді люди також
мали час для спілкування та інших
занять.
Червоною ниткою через усі
богослужіння проходив 4-й вірш
36-го псалма: «Хай Господь буде
розкіш твоя, — і Він сповнить тобі
твого серця бажання!»
ДЕНЬ 1

На перший день з’їзду (точніше — на богослужінні-відкритті) служив молодіжний
хор церкви «Ковчег» із м. Ковель. Проповіді виголосили
Ігор Панфілов (відповідальний
за молодіжний відділ області),
Олександр Гоцик (пастор церкви «Ковчег»), єпископ Михайло
Близнюк та інші брати.
«Якщо основне бажання
людини — щоб Господь був на
першому місці в її житті, то всі
інші бажання будуть виконуватися автоматично, перш за все
тому, що бажання Бога стануть
її бажаннями. Серцю праведника завжди є чим утішатися!
Божа любов спасла недосконалу людину й дала Духа сили,
розуму та здорового глузду, —
зауважив Михайло Близнюк. —
Омана — духовний стан, коли
я вважаю, що моя думка та мій
погляд на речі єдиноправильні
й по-іншому бути не може, —
підкреслив старший пресвітер.
— Аби не потрапити в заблудження — важливо все, що робимо, робити не для своєї слави, а з метою прославити Ісуса
Христа».

ДЕНЬ 2
Впродовж другого дня служили співом гурт «Сіон» (м. Рівне) та
хор із церкви с. Рованці. Доповідачами були Олександр Третяк (ректор Рівненської духовної семінарії
і академіїА), Едуард Сівець (місіонер в Африці), Микола Лотоцький
(заступник старшого пресвітера
області) та інші брати. Молитовне
служіння провів Володимир Москвич.
Роздумуючи над життям пророка Валаама, Олександр Третяк
зробив висновок, що провидець
звик до дії Бога у своєму житті, тому
перестав нею дорожити та вибрав
земні цінності.
«Говори лише від свого імені.
Не додумуй, не переказуй чужих думок, чужих слів, чуток, адже, роблячи це, ти випускаєш три стріли— в
себе, в того, кому говориш, і в того,
про кого говориш», — закликав
освітянин.
Ще одна думка, яку запропонував молоді Олександр Третяк,
базувалася на Посланні апостола

Павла до Филимона. «Онисим,
слуга Филимона, утік від свого
пана, познайомився у в’язниці з
Павлом і прийняв Ісуса. Апостол
просить Филимона простити слузі
образу та збитки, і прийняти Онисима вже не як слугу, а як брата.
Чи можемо ми прийняти брата,
який образив та обібрав нас?» —
запитав служитель.
Проводячи семінар «Мої 600
м», Едуард Сівець роздумував про
духовний вимір відстані між Єрусалимським храмом та Віфездою.
Храм за часів апостолів був розкішним матеріально та пустим духовно,
адже люди стали використовувати
його для власних потреб (торгівля
тваринами — начебто для жертви,
насправді — для заробітку). Зцілення у Віфезді — було звичною справою, зцілення у храмі — було чудом.
Між храмом та Віфездою — 600 м.
Доповідач порівнював двох людей — кривого біля храму й недужого у Віфезді. Дві хворі людини
мають різні пріоритети: перша хоче
отримати хоча б щось, і цим самим принижує Творця, Який хоче

дати Своїй дитині найкраще. Друга — шукає Бога та Божого зцілення й отримує здійснення власних
бажань, адже бажання Бога стали
бажаннями хворого. «Бог хоче дати
тобі повне зцілення!» — надихав
присутніх місіонер.
ДЕНЬ 3
На третій день з’їзду співав гурт
із церкви м. Нововолинськ та хор із
церкви «Свята Трійця» (м. Луцьк).
Основним промовцем був гість із

Німеччини Лео Франк, який впродовж дня виклав семінар із трьох
частин «Підготовка до шлюбу».
Проповідував також Петро Рибак
(пастор церкви «Свята Трійця») та
інші брати. Молитву для молоді
проводив Олександр Сокол (пастор
церкви с. Чорниж).
«Після гріхопадіння Давид переживає одну катастрофу за іншою, — звернув увагу Лео Франк.
— Він має успіх у всіх справах, але
не в сім’ї. Сатана буде робити все
можливе, аби ви принесли у свою
сім’ю гріх».
Спікер також торкнувся реалій
епохи постмодернізму або «споживання». «У наш час нав’язується думка, що немає сенсу щось
лагодити — легше викинути та
купити нове. Ця оманлива думка
переноситься на сім’ю — все саме
по собі має бути добре, немає
сенсу працювати над стосунками,
а якщо щось йде не так — завжди
можна розвестися», — зауважив
служитель.
«Погодитися з недоліками чоловіка або дружини — це не значить покоритися їм, — ще одне застереження Лео Франка. — Обоє
партнерів повинні бути готовими
працювати над своїм шлюбом —
це основа стосунків, які процвітають». Він також закликав молодь
— майбутніх чоловіків і дружин —
не виховувати свого партнера, а
виховувати себе.

Продовження на стор.2
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ШЛЯХ ДО СМИРЕННЯ
проповідь

Я не вартий усіх отих милостей, і всієї вірности, яку Ти чинив був Своєму рабові…
Не пущу Тебе, коли не поблагословиш мене… І Він поблагословив його там.
1М.32:11,27,30

Мабуть, смирення – така
чеснота, яка найбільш важко дається християнинові.
Здається, легше віруючому
щедро жертвувати чи в поті
чола бути задіяному в якомусь
служінні, ніж працювати над
своїм характером і виховувати в собі цю Христову якість.
А оскільки вона Христова,
бо ж Христос сам «упокорив
Себе, бувши слухняний аж до
смерті, і то смерті хресної»,
то вона дуже подобається
Отцю небесному, Який саме
смиренним дає благодать, а
несмиренним, гордим противиться.
І все це християнин добре
розуміє, але все одно гордощі
не покидають його. І не треба наступати йому на болючий палець
– його непокірна плотська натура
виявляє себе в найбільш простих
життєвих ситуаціях. Сварки, суди,
незгоди, поділення, розкоші,
хизування багатством, насмішки,
зверхність у стосунках – усе це
плоди того ж самого дерева –
несмиренного серця плотського
чоловіка.
Отже, без смирення аж ніяк не
ввійти віруючій людині в Царство
Боже, тому милостивий Господь
ставить нас на шлях упокорення,
допускаючи для нас важкі життєві
обставини.

Чудовим прикладом такого
шляху може стати історія життя патріарха Якова. А він був чоловіком
дуже амбітним. Первородство,
а разом з ним і батькове благословення зі всім його багатством
належало його старшому братові
Ісавові. А йому цього дуже хотілося. Тому, щоб отримати бажане,
пішов на хитрість: купує за сочевичну юшку в Ісава первородство,
як той був голодний, а коли Ісав
полював на дичину для батька,
хитрістю отримав батькове благословення, призначене для брата. Як наслідок, мусив тікати до
дядька Лавана. І тут починаються
його митарства. Дядько обіцяє
йому дати за жінку молодшу дочку Рахіль, а віддає старшу хворобливу Лію, а вже потім і Рахіль за
додаткові роки роботи. Крім того,
постійно міняє заплату за його ро-

новини церков хвє волині
08 липня в церкві с. Брани Горохівського району відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння Білокурця
Василя Анатолійовича. Рукопокладення звершили єпископ
Близнюк М. І., заступник єпископа Лотоцький М. Й., пресвітери
Вакуліч М. П. та Смалько В. С..
05 серпня в церкві «Благовістя» м. Ковеля відбулося
рукопокладення на дияконське служіння братів Ганюка Віктора
Петровича та Давидюка Павла Вікторовича. Рукопокладення звершили заступники єпископа Паламарчук В. І., Анчук С. П.,
та пресвітери Сидорчук А. М. і Тищук С. І.

моліться за недосягнуті народи

АРАБИ, ІРАКЦІ АВСТРАЛІЇ

Країна: Австралія
Народ: араби, іракці
Населення: 45,000
Кількість у світі: 16173000
Мова: арабська, месопотамська
Релігія: іслам
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: немає
Розповідайте про славу Його між поганами,
про чуда Його між усіми народами.
Псалом 96:3

боту. І нарешті приходить час втечі
від Лавана й повернення в Ханаан.
Якова наздоганяє тесть і ще раз
принижує привселюдно: обшукує
його намети, ніби в злодія, і каже,
що все, що має Яків: жінки, діти,
худоба – належать йому, Лавану. Цим самим він дає зрозуміти
своєму зятеві його нікчемність.
До того ж Якова чекає ображений
Ісав, який, мабуть, не обмежиться
словесними образами, а виллє на
нього всю лють своєї ненависті.
Яків розумів, що йому не допоможе помиритися з Ісавом ні
його багатство, ні хитрість, тільки один Бог. Тому впокорюється.
Посилаючи Ісавові подарунки,
він постійно виказує йому своє
смирення словами «твій раб
Яків», ніби вибачаючись за заподіяну образу. А в Бога ревно
й невідступно просить захисту.

Початок на стор.1

Каже Йому: «Не відпущу Тебе,
поки не благословиш мене».
Про це говориться як про боротьбу – «боровся з Богом». Але
хіба людина може перемогти
Бога? Тоді в чому полягала ця
боротьба? Саме у смиренній
молитві. Мабуть, Яків згадував
перед Богом провини всього
свого життя – усе зло, зроблене, сказане чи задумане, і каявся в ньому. Це була боротьба
в дусі, а не в тілі. Бо ж, справді,
людині не перемогти Бога. Цьому підтвердження – Яковова покалічена нога. Але ж написано,
що «боровся і подужав». Як це
зрозуміти? Яків подужав Бога
своїм смиренням. А смирення
його полягало у визнанні своєї
вини й покаянні, у визнанні своєї
слабкості. Яків відкинув усяку
надію на своє багатство й свою
мудрість, зрозумівши, що це
ніщо для Бога. І Господь прийняв
Яковове смирення – і «поблагословив його там». Це благословення полягало у заспокоєні
Якова. «Засвітило йому сонце»,
сонце перемін, а з переміною
в його серці відбулася зміна й у
серці Ісава – й вони зустрілися
як брати з обіймами й сльозами.
Так, Яків став кульгати, але
душа знайшла мир в Богові –
красу небесну. Ця кульгава нога
– як символ слабкості плоті, її

безсилля в духовних справах, а
також як символ перемін Якова.
Він розпрощався з надією на свої
можливості, зі своєю самоцінністю, замінивши це все на уповання на Господа й на Його цінність.
Тож поки Яків не став кривим
(не впокорився), то потрапляв у
ситуації, у яких був зневажений,
у яких страждала його гідність.
Лаван його обманював і зневажав, як тільки він ставав багатшим і міцніла його самовпевненість.
Щось подібне відбувається
і з нами. Поки твої суглоби цілі,
поки ти не кульгаєш (тобто поки
ти впевнений в собі, надієшся
на себе, на своє багатство, мудрість, оправдуєш себе, захищаєш свої достоїнства, права)
– доти ти будеш «зляканий і затурбований», будеш під тягарем
своєї цінності й достоїнства. Бог
поведе тебе дорогою смирення й дозволить тобі випробувати міць твоєї опори до кінця,
аж поки вона не буде зламана.
І лише тоді пізнаєш Божу благодать, а з нею спокій і сльози
радості. Тому варто шукати смирення, щоб отримати благословення. Бо ж, як каже Давид,
«жертва Богові – зламаний дух»,
«серцем зламаним та упокореним» Він не погордує.
Василь МАРТИНЮК

з’їзд

ГОСПОДЬ—РОЗКІШ ТВОЯ!
ДЕНЬ 4
На ранковому зібранні четвертого дня співав гурт церви с. Чорниж, а на вечірньому — хор з м.
Камінь-Каширськ. Проповідували
Володимир Бричка (відповідальний за сімейний відділ УЦХВЄ),
Богдан Кравчук (місіонер) та гість
з Білорусі Сергій Шишпарьонок та
інші брати. Між зібраннями молодь
мала «Час талантів», де бажаючі
мали можливість служити один одному власними здібностями. Сергій Шишпарьонок провів молитовне служіння.
«Ми можемо мало знати один
одного, дуже поверхнево, — зауважив Володимир Бричка. — Молоді люди знають один одного
набагато краще, ніж батьки й служителі. Але по-справжньому кожного знає тільки той, кого бачимо
в дзеркалі. Тому не тримайся тих
людей, які намагаються виглядати «крутими», у яких «пальці віялом». Шукай таких друзів, які мають страх Божий. Утікай від гріха
— це найкраща стратегія людей,
які бояться Бога».
Служитель роздумував над
тим, що відчуває Бог, коли ми нібито ходимо на служіння, але
серце не віддане Йому повністю.
«Наповнене наше серце злим чи
добрим, тільки ми несемо за це
відповідальність! — сказав душпастир. — Туди збирається усе те,
що нам подобається». Він додав,
що, згідно з соціологічними дослідженнями, особистість людини

на 30% є генетичним спадком, на
30% — залежить від виховання, і
на 40% — це власний вибір кожної
людини. На молоду людину дуже
впливає інтернет, кінематограф,
музика.
Служитель також звернув увагу
на те, що серед молоді часто ставлення до гріха стає пасивним, гріх
не усвідомлюється як щось страшне: «Що тут такого? Ну, якось там
буде…» У цей час людина просто не усвідомлює усіх наслідків.
«Розрізняйте любов і пристрасть,
— закликав Володимир Бричка.
— Пристрасть хаотична, вона не
може чекати. Мають бути задіяні
дві сторони — почуття і здоровий
глузд. Іноді буває корисною розлука; вона, як вітер, малий вогонь
гасить, а великий роздмухує».
Служитель запропонував молоді практичну пораду — провести чіткі межі у своїх стосунках.
Прийняти рішення, на що вони
не збираються погоджуватися до
шлюбу. І завчасно попередити
партнера про своє рішення. Також він радив домовитися з одним із друзів про взаємний контроль власних вчинків.
ДЕНЬ 5
Співом впродовж недільного дня служив гурт «Єдність» (м.
Луцьк) та хор із м. Горохів. На ранковому зібранні промовцем був
Павло Федорук (старший пресвітер АР Крим), а на заключному
вечірньому проповідували єпископ

Микола Синюк (директор місії «Голос надії»), Михайло Роман (старший пресвітер церков Полтавської області) та Петро Карпович
(заступник старшого пресвітера
Волинської області) та інші брати.
Між зібраннями члени Спілки християнських письменників України
Дмитро Довбуш та Ольга Міцевська провели семінар «Поезія в
служінні».
«Як Господь говорив до Мойсея, так Він говорить і сьогодні
до нас, — сказав Микола Синюк.
— Мойсей запитав: «Хто я?» Це
саме запитання сьогодні ставимо
і ми: «Хто я?». І коли кажемо: я не
той кандидат, це мені не під силу,
Бог відповідає: «Я буду з тобою!»
Ми й справді слабкі, але ми навіть
не уявляємо, яке багатство сили й
мудрості заховане в Ісусі Христі!»
«Закхей шукав побачити, хто є
Ісус, — продовжив єпископ. — Для
того, щоб пізнати себе, спершу
треба пізнати Його! Ви ніколи не
пізнаєте, хто ви є, поки не почнете пізнавати свого Автора. Якщо
за дні з’їзду ви хоч трохи більше
пізнали Його, хто Він, ви можете
пізнавати себе. Бог дав нам цей
час, щоб ми зрозуміли, хто Він і
хто ми, щоб пізнали, як Він хоче
використати нас для Своєї слави».
У кінці з’їзду організатори подякували всім, хто доклав зусиль
для його проведення. У свою чергу
молодь подякувала служителям за
їхню працю.

Лілія ДУДЕЧКО
Дмитро ДОВБУШ
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ЯК ПРОПОВІДУВАТИ «КРИТЯНАМ»?

Тиждень тому я спілкувався
з місіонерами, які працюють у
Непалі. Вони зателефонували
з тої причини, що зіткнулися з труднощами, коли благовістили місцевим жителям.
Місіонери запитали: «Чи у вас
так само було в Індії? Бо дуже
складно: учиш, учиш… Потім
дивишся: людина не розуміє й
робить те ж саме, що й раніше. Як кажуть — горохом об
стіну. І руки опускаються…»
Потім я зустрів брата, який час
від часу виїжджає для служіння в
Африку. І він починає говорити на
ту ж саму тему — як важко буває
донести євангельські істини в іншій культурі!
Тому я останніми днями про
це роздумував…
Апостол Павло проповідував в
основному для язичників. Коли він
приходив у села й міста, то зустрічався з різними культурами, традиціями, менталітетами. Люди, які
регулярно або час від часу виконують місіонерську працю, іноді
чують таке: «У цьому селі нічого
не буде, тут — дух комунізму». А
в іншому селі — усі п’яниці. Ще
в іншому — окультизм. І це факт,
але ми проповідуємо тим людям
Євангелію!
І от цей апостол, який мав досвід проповіді серед різних народів, пише листа одному із своїх
співпрацівників, якого він залишив

служити на о. Кріт. Прочитаємо,
який народ населяв той острів:
«Сказав один з них, їхній власний
пророк: критяни завжди брехливі,
люті звірі, черевані ліниві!.. Це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докоряй їм суворо, щоб у вірі
здорові були, і на юдейські байки
не вважали, ані на накази людей,
що від правди відвертаються. Для
чистих все чисте, а для занечищених та для невірних не чисте ніщо,
але занечистилися і розум їхній, і
сумління. Вони твердять, немов
знають Бога, але відкидаються
вчинками, бувши бридкі й неслухняні, і до всякого доброго діла
нездатні» (Тит.1:12-16). Як вам така
характеристика? У той час ходила
приказка про три «к» — кілікійців,
каппадокійців та критян — що вони
каверзні люди.

«Завжди брехливі». Люди, які
не час від часу, а завжди говорили
неправду. Це вже навіть не викликало подиву. А якщо серед них
хтось раптом казав правду, то, мабуть, самі дивувалися: «Це, напевно, хтось не з наших». «Люті звірі».
Страшно зустрітися з такими. «Черевані ліниві». Працювати вони не
любили. І ці люди ще й твердили,
що знають Бога. Їм кажуть: «Покайтеся, перестаньте обманювати, почніть працювати своїми руками, наверніться до Бога!» А вони
відповідають: «А ми знаємо Бога!»
Хіба ми не стикаємося з таким
сьогодні?
Апостол Павло залишив на
острові Тита — ще не зовсім досвідченого служителя. Тепер із
критян він мав вибрати й поставити служителів із такими якостями:

«не самолюбний, не гнівливий,
не п’яниця, не заводіяка, не корисливий, але гостинний до приходнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний,
стриманий» (Тит.1:7-8). Оце так!
Де ж їх взяти на фоні згаданих людей — брехливих, лютих, лінивих?
Можливо, Тит казав, так само, як
ми: «Навчаю, проповідую, проходять роки, а нічого не змінюється!»
Апостол дає Титу дві поради.
По-перше, «сам себе подавай за
зразка добрих діл» (Тит.2:7). Це
перше завдання проповідника.
Ісус Христос сказав: «Ідіть і навчіть всі народи» (Мт.28:19). Але
навчити не так просто. Проповідь
сказати — не проблема. Приїхати
в Африку, з’їсти запаси з України
й повернутися назад — не проблема. Але щоб учити — потрібно
жити між тих людей. Це складно.
Перших півроку, коли працювали в Індії, ми не знали мови. Але
один брат нас утішив: «Індійські
люди мало слухатимуть ваші слова, вони дивитимуться на ваше
життя».
Друга порада: «говори, що відповідає здоровій науці» (Тит.2:1).
А третій розділ починається словом «нагадуй». Та скільки вже
можна говорити? Нагадуй! Вдесяте, всоте. Це їм не завадить. І ти
побачиш результат. Опускаються руки? Ти працюєш, не бачачи

плодів? Коли їм нарешті дійде?
Одна сім’я, якій ми проповідували
в Індії, прийняла хрещення. Через
певний час ми прийшли в гості. У
них якраз народилося дитя. Дивлюся, у дитини на руці й на нозі
якісь пов’язки. Запитую: «А це навіщо?» Кажуть: «Охорона від злих
духів!» — «Як? Тож Ісус Христос
оберігає!» — «Так-так, Ісус… І це
теж! Наші батьки так робили — і
помагало». Ми продовжували регулярні спілкування, і якогось вечора вони взяли ножиці й обрізали
ці нитки: «Ми зрозуміли, що наша
охорона — Ісус Христос».
Я думаю, це найважливіший
вірш листа до Тита: «Бо з’явилася
Божа благодать, що спасає всіх
людей і навчає…» (Тит.2:11-12).
П’яниць, комуністів, чаклунів...
Українців, індійців, африканців…
Ті, хто працює, не опускайте рук!
Слава Ісусу Христу, що на землі
сьогодні працює благодать, яка
спасає і навчає людей. Ваша справа — бути взірцем і нагадувати те,
що відповідає здоровій науці. І ви
побачите, як серед цих критян будуть підніматися служителі, навіть
єпископи. З кого? З оцих п’яниць?
З оцих брехунів? Так! Вони будуть
наповнені Божою благодаттю!
Ідімо — і говорімо! Ідімо — і
будьмо зразком! Ідімо — і навчаймо! А Божа благодать буде з нами!

Богдан КРАВЧУК
8 з’їзд молоді Волині

місіонерська пошта

«ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНИЙ ЧАТ» У VIBER
Настали літні канікули.
Розпочався шкільний табір.
Директор школи просила
нас, щоб ми дозволили приводити дітей на церковний
майданчик. Тут вони майже
кожного дня безкоштовно користуються спортивними батутами, надувною гіркою, пісочницею, солодкою ватою,
тому щиро вдячні за такий
привілей для їхньої школи, а
ми вдячні за відкриті двері
школи для нас.
Зовсім недавно від школи

ми їздили в Суми, у педагогічний інститут післядипломної
освіти на фестиваль «Сходинки духовності». Співали, читали
вірші, розкривали біблійні теми.
Навіть отримали призове місце, а разом із ним — грошову
винагороду на розвиток християнської етики. Крім того, Спілка
християн-педагогів, яка працює
в департаменті освіти Сумської
області, хоче приїхати в школу,
де ми викладаємо, і привезти в
подарунок банери з біблійними
цитатами, щоб розмістити їх на

що нічого не мають, але всім
володіємо» (2Кор.6:10).
Раніше я писав про великодні євангелізації, які ми почали
за тиждень до Пасхи, і останню
провели на Вознесіння. Завдяки
служінню лялькового театру вдалося охопити тисячі людей, особливо в селах. У більшості сільських клубів ніколи нічого подібного
не відбувалося. Також з Великоднім посланням ми пройшли майже всі дитячі садки міста.
Продовжуємо працю у двох
селах, у яких плануємо розпочати церкви. У селі Некрасове ми
зав’язали міцну дружбу з головою
сільради. Запрошують нас при
будь-якій можливості. Запросили
на 9 травня, потім — на Останній
дзвоник, потім — на День захисту
дітей. Це дає нам можливість доносити євангельські істини.

Я вже згадував у попередніх
листах про служіння циганам. Це
служіння дуже неординарне й нелегке, цигани міцно тримаються
своїх традицій — вони дуже забобонно побожні. Але Божа любов,
яку нам дав Христос, досягає
цілі. До десятка циганських дітей
відвідують недільну школу, а їхні
батьки — церкву.
У поліції відкрився новий
відділ «Департамент пробації
Міністерства юстиції України»,
який відповідає за організацію
нагляду,
соціально-виховної
роботи із засудженими, забезпечення судів інформацією, що
характеризує обвинувачених і
т. д. Оскільки наша церква вже
більше 10 років співпрацює з
поліцією в рамках реабілітації
та виховання важких підлітків,
а також людей, що звільнилися

центральній частині школи.
На дитячі служіння, які проводимо по суботах, приходять
діти з сімей, батьки яких не ходять до церкви. І більшість із них
– це діти, з якими знайомимося
в школі. Дуже приємно й цікаво
бачити їхню реакцію на Боже Слово. Пригадую, коли був урок про
милосердя, то хлопці, ділячись
враженнями, казали: «Мені полегшало, як помолилися». Навіть
прощали тим, на кого мали образу. Дітей, бажаючих приходити до
церкви, є набагато більше, але не

всіх відпускають батьки.
Місяць тому ми створили
у Viber «Євангелізаційний чат»
для вчителів школи. У ньому ми
ділимося біблійними історіями,
пишемо коментарі до історій,
спілкуємося. Іноді нам ставлять
питання. Висилаємо короткі
уривки церковних проповідей,
свідчень, пісень, віршів. Учителі
відкрито пишуть, що їм подобається з нами дружити й більше
дізнаватися про Бога.

ЗАБОБОННА ПОБОЖНІСТЬ

Наша церква багато служить дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей.
Тепер до цього списку приєдналися циганські сім’ї. Люди
набагато краще сприймають
Євангелію, коли доносимо
її не тільки на словах, а й на
ділі. Тому ми вдячні за спонсорську гуманітарну допомогу, іграшки для дітей — вони
важливий елемент служіння.
Сьогодні через нестачу або
через відсутність підтримки
багато місіонерів або залишають служіння, або тимчасово
виїжджають на заробітки. На
жаль, в Україні важкий час,
але це і благословенний час
для благовістя. Як писав апостол Павло: «Убогі, але багатьох ми збагачуємо; як ті,

з в’язниць, що стоять на обліку
тощо, то новостворений відділ
уклав із нами меморандум про
співпрацю на найближчий рік.
Для нас це честь і довіра з боку
влади. Слава Богу!
Ми часто поселяємо бездо-

Ірина ГУБЕНЯ
Сумська область

мних при домі молитви. Терміново
шукаємо приміщення для їхнього
тимчасового проживання. Прошу
підтримати нас молитвою за цих
людей і за соціальне служіння.

Володимир ГЛАДКИЙ
Сумська область

ГОЛОС

4

НАДІЇ

№8 серпень 2018

РОБІТЬ ЯК ДЛЯ ГОСПОДА
проповідь

І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть
у Ім’я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові
й Отцеві… І все, що тільки чините, робіть від душі,
немов Господеві, а не людям!
Кол.3:17,23

Бог створив нас такими, що ми повинні щось
робити, чи то словом, чи
ділом. Якщо ж ми звемося Його дітьми, то повинні
робити те, що Він велить
нам робити. Він створив
нас такими людьми, які
повинні
репрезентувати
Його тут, на землі, щось
роблячи в Його ім’я або
від Його імені.
Будь-яка робота вимагає
підготовки. А підготовка, як
і сама робота, вимагає нашого часу. Це стосується
роботи і словом, і ділом. Нарубати дров для бабусі або ж
почитати книгу, щоб збагатити свій інтелект, — усе це
вимагає часу й певних зусиль
— фізичних чи інтелектуальних. Також будь-яка праця
потребує належного інструменту. Повірте, що належний
інструментарій потрібен і для
роботи словом. І тоді ми гортаємо, шукаємо, досліджуємо, аби мати належний матеріал, щоб донести ввірене
нам слово.
ПРАЦЮВАТИ СЛОВОМ

Апостол Павло радить
своєму учневі Тимофієві:
«Поки прийду я, пильнуй
читання, нагадування та науки!» (1Тим.4:13). Павло радить Тимофієві працювати
словом, і це дуже актуально
для сучасних проповідників,
місіонерів,
євангелістів,
тому що нам Бог дав своє
знаряддя, свій інструмент —
слово, за допомогою якого
ми повинні відкривати Божу
волю людям, яким проповідуємо. Але для того, щоб нам
готувати достойний якісний
духовний продукт, потрібно
працювати. Передусім апостол Павло згадує читання.
І це дуже важливо для тих,
хто служить словом. І читати потрібно не лише Біблію,
а й іншу духовну літературу.
Коли я читаю будь-яку книгу,
і Біблію також, то маю під рукою чистий аркушик паперу,
і якщо знаходжу якусь гарну
ілюстрацію, цікавий приклад,
мудру цитату, то виписую їх.
І ці ідеї можуть знадобитися
для проповіді й будуть під
рукою в потрібний момент.
Тобто ми повинні не просто
полистати книгу, не просто
її перечитати й поставити
галочку — ось я зробив таку
справу, а щось взяти для
себе. Читаючи книги, ви матимете багатий словниковий
запас та гарні ідеї для своїх
проповідей.
Ми маємо схильність забувати, інші люди також, тому
ми повинні час від часу повторювати для себе та інших
те, що є насправді цінним, бо,
як казали древні латиняни:
«Repetitio est mater studiorum
(Повторення — мати навчан-

ня)». Отже, повторюючи ту чи
іншу істину, ми повинні спонукувати себе та інших перебувати в ній.
Про служителя також сказано, що він повинен бути
здібним до навчання — і самому вміти навчатися, й інших уміти навчати. Одним
зі способів навчання є наша
проповідь. Це також робота
словом. І, наголошу ще раз,
для того, щоб підготувати
якісний духовний продукт, ми
повинні якісно та багато працювати. Я не раз згадую приклад (можливо, це й вигадана
історія, але піднята проблема
дуже актуальна) про пастора,
який не дуже добре готувався до проповіді. Коли його
прихожани запитали: «А коли
ви готуєтеся до проповіді?»,
він відповів: «Поки йду з дому
до церкви». А йти йому було
5 хвилин. Тому члени церкви
подумали й придбали йому
будиночок на іншому краю
містечка, щоб у нього було
більше часу для підготовки.
Проповідник повинен перейнятися текстом із Божого
Слова, «завагітніти» ним. Він
має відчути, що в ньому зароджується щось особливе,
коли він читає ці слова. І він
вже не той, яким був до того.
Тому шукайте такі тексти, виношуйте їх із молитвою, щоб
вони могли народитися як
чудові змістовні проповіді,
які торкнуться людських сердець. Хай вони не будуть недоношеними, хай народжуються проповіді, які будуть
рости й зріти в серцях ваших
слухачів у майбутньому. Тому
що робота словом, особливо
Божим Словом, надзвичайно
серйозна та відповідальна.
Користуйтеся перевіреним
інструментом, перевіреними
ілюстраціями — усім тим, що
будуватиме. Не раз доводилося чути, як якусь слізливу
історію різні проповідники
передавали, додаючи до
неї нові деталі, і, зрештою,
її остаточний варіант дуже
відрізнявся від першоджерела.
АКТУАЛЬНІСТЬ
НАПИСАНОГО СЛОВА

Силу має також і написане слово. Наприклад, можна сказати, що місіонерство
ранньої церкви породило
богослов’я. Поширюючись,
християнство стало стикатися з проблемою єресей і
наклепів. І виникла потреба
захищати себе. Першим богословом-апологетом можна вважати апостола Павла, який писав листи, у яких
захищав істину й розкривав сутність християнського руху. Нам легше в цьому
плані, тому що ми маємо написану Євангелію, з якої ми
дізнаємося, що Бог любить,

відповідає, благословляє. А
далі ми вже в міру своїх сил
та здібностей розповідаємо
людям. Проте написане слово має, напевно, ще більший
вплив, як промовлене. Одного разу я написав листа в газету «Зірка», вклав туди малюнок і свій вірш. Десь через
два тижні мені прийшов конверт, на якому було написано: «Редакція газети «Зірка».
В одну мить я став героєм
школи, а цей лист і дотепер
пам’ятаю.
Щоб навчитися висловлювати своє слово на папері,
дружіть зі словниками, бо
там є багато цікавого. Я не
раз стикався з людьми, які
використовували
іншомовні слова, значення яких вони
не розуміли. І ці гарні слова,
які мали на меті показати цих
людей більш мудрими, повністю випадали з контексту й
звучали дуже смішно.
Тож не бійтеся висловлювати свої думки на папері.
Цього від нас вимагає і ситуація, і час.
РОБИТИ ДІЛОМ

Тепер про роботу ділом.
Є, на жаль, такі люди, які «копати не можуть і просити соромляться». І — ні словом, ні
ділом…
Що ж ми можемо робити
для Господа? Чи має Він у
чому потребу? Ні, Він не потребує нічого, бо є самодостатнім. Але Христос сказав:
«Все, що ви зробили одному
з малих оцих, зробили Мені».
Ми не бачили Господа голодним, спрагненим, роздягненим, безхатченком. Такого
не було. Але що ми зробили
людям, які цього потребували, те вважається таким, що
зроблено для Господа. І навіть того, хто дасть склянку
води іншому в ім’я Господа,
не втратить нагороди. Господь цінує тих людей, які
щось роблять у Його ім’я. Але
Бог бачить при цьому стан і
мотивацію нашого серця.
Ось актуальні слова апостола Павла про роботу, але
вже на себе, для задоволення власних потреб: «Бо
ви пам’ятаєте, браття, наше
струдження й утому: день і
ніч ми робили, щоб жодного
з вас не обтяжити, і проповідували вам Божу Євангелію»
(1Сол.4:9). Звісно, були в
його житті ситуації, коли він
служив, маючи підтримку від
церков, але разом із тим він
багато працював, щоб не обтяжувати інших людей і мати
змогу самому задовольняти
власні потреби.
ЯКІСТЬ ПРАЦІ

Працювати якісно — це
працювати як для себе, а
якщо ще сильніше сфор-

мулювати — то як для Господа. Це передусім відповідально. Ще від Адама
нам передалася здатність
перекладати відповідальність
на інших людей. Якщо я не
встиг — то мене затримали.
Якщо вирвалося якесь слово
недобре — то довели. Якщо
неправильно щось зробив —
то недобре порадили. Є ще
більше складні моменти, коли
свою бездіяльність чи безвідповідальність ми підкріпляємо Божим авторитетом:
«Повір, було сказано й у двох
місцях підтверджено, що то
не я винний… То Господь так
допустив».
Працювати якісно — означає креативно, творчо,
по-новому. Ми не повинні
стояти на місці, а шукати нових підходів, цікавих методів.
Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб Божу ідею
та Божу істину втілити якнайкраще.
Апостол Павло радить
филип’янам:
«Робіть
усе
без нарікання та сумніву»
(Фил.2:14). Також дуже важливо знати час, коли потрібно
робити. Можна робити щось,
але не в той час — і це не матиме потрібного впливу.
ЯК НЕ ПОТРІБНО РОБИТИ?

«Проклятий, хто робить
роботу Господню недбало»
(Єр.48:10). Прокляття — це
не просто різке слово, сказане на чиюсь адресу. Згідно зі
словником: «Прокляття — це
різке засудження чогось, що
межує з розривом стосунків».
Прочитавши це визначення,
я зрозумів, чому Христос вигукнув: «Боже мій, для чого
Ти мене залишив?» Це сталося тому, що на Ісусі було
прокляття всього світу, що
й призвело до розриву стосунків із Богом.
Ще апостол Павло писав
до солунян: «Бо ми чуємо, що
дехто між вами живуть по-ледачому, нічого не роблять, а
тільки вдають, ніби роблять»
(2Сол.3:11). Ми живемо у вік
імітації. Люди багато вдають
— вдають щиру любов, коли є
розрахунок, вдають, що працюють, перед начальством, а
поза їхніми очима відволікаються на власні справи. На
превеликий жаль, це стосується і християн. І серед
людей часто ця імітація часто
проходить, але Бог бачить

нас справжніх.
«Не робіть нічого підступом або з чванливості»
(Фил.2:3). Це не означає, що
ми не повинні нічого робити,
але значить, щоб були правильні мотиви праці. Звісно,
Павло писав, що радіє, коли
проповідують чи-то вдавано,
чи щиро, проте, беручи до
уваги конкретну особистість,
Богу дуже цінно, щоб її мотиви були чистими.
ЩО РОБИТИ?

Савл каже: «Господи, а
що Ти звелиш мені робити?»
Тобто дуже важливо знати,
що хоче Бог, щоб ми робили.
Отже, перше, ніж щось робити для Господа, потрібно знати Його самого. Про синів Ілія
сказано, що вони не знали
Господа й обов’язку священицького щодо народу. Вони
виконували певні ритуали,
але не зрозуміли суті того, що
чинять.
Бог зацікавлений у тому,
щоб ми робити так, як Він
хоче. Він має одне велике
бажання — щоб всі люди на
землі спаслися й досягли
пізнання істини. А я повинен
зрозуміти, чи роблю саме те,
для чого Бог сотворив мене.
Я вважаю, що час від часу
варто переглядати своє життя, свою стратегію служіння,
щоб скоригувати її відповідно до Божої волі. Уявіть, що
я найняв людей, щоб побудували мені гараж, а коли приїхав, то побачив, що мені побудували красивий сарай із
віконечком і бруківкою навколо, бо, мовляв, вирішили, що
він мені більше потрібен. Чи
зрадів би я цьому? Ні, тому
що доручав людям робити не
те, що зробили вони. Саме
тому ми постійно повинні узгоджувати з Богом свої дії,
наскільки б ревними не були
для Бога в тому чи іншому.
І ось що я помітив: якщо я
роблю те, що чекає від мене
Бог, то Він дає мені можливості й кошти, щоб здійснити цю справу. Той Господь,
Якому ми служимо, каже: «Я
знаю твої діла». І не просто
діла, а й те, що стало мотивом цих діл. Тому все, що
ви робите словом чи ділом,
робіть як для Господа, згідно з Його волею й для Його
слави — якісно, щиро, відповідально.
Микола СИНЮК
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РАК—НЕ ВИРОК
свідчення

Я народився в християнській родині. Мій батько понад
20 років виконував пасторське
служіння в селі Липа Турійського
району Волинської області. Ми з
дружиною виховуємо четверо
діток, п’ята дитинка померла в
ранньому віці. Діти підростали,
доньки виходили заміж. Здавалося б, все складається якнайкраще. Але несподівано в моє
життя прийшла хвороба, якої
ніхто не очікував. Я відчув погіршення здоров’я, але думав: «Ну
нічого: сьогодні погано — завтра
буде краще». Але краще не ставало, я постійно відчував слабкість. Коли поїхав у нашу районну лікарню, де вже не був 25
років, мені сказали, що в мене
погані аналізи, проте я все ще
сподівався, що вони покращаться. Коли вдруге здав аналізи й
вони виявилися ще гіршими,
мені порекомендували поїхати в
обласну лікарню.
Зрештою, після відвідування
різних лікарів і лікарень я почув вирок — рак. Але це був вирок лише
в людських очах, а для Бога немає
нічого неможливого. Взагалі я не
дуже спішив йти в лікарню, бо не міг
повірити, що насправді хворий. Та
в якусь мить з’явився сильний біль
і висока температура. У мене під
рукою з’явилася лімфома. Хірург
із Турійська, до якого я звернувся,
розрізав ту лімфому і сказав, що я
маю вже завтра бути в Боголюбах
(село неподалік від обласного центру) у лікарні, але сьогодні мене мають обов’язково прокапати, бо до
завтра я можу не дожити...
Наступного ранку ми вже були
в гематології в Боголюбах. Сили
покидали мене. Температура піднялася до сорока градусів. У мене
взяли аналіз, і лаборантка, побачивши мої результати, одразу ж
сказала: «Цей чоловік до вечора не
доживе». Моя кров була як жовта

водичка з півтора сантиметровим
шаром осаду. Але ці слова говорила людина, а в Бога був свій план.
Лікар, яка мала лікувати мене, побачивши результати моїх аналізів,
побоялася самостійно приймати
якесь рішення, тому покликала
головного лікаря. Той сказав, щоб
мене відправляли додому, бо нічим мені допомогти не можуть.
Проте лікарка взяла відповідальність на себе й погодилася мене
госпіталізувати. Мені нічого не говорили про діагноз і вирок медиків,
я тільки бачив, що моя дружина
дуже плакала. Я почав розпитувати
її, але вона нічого не хотіла мені казати. Тоді я звернувся з цим питанням до лікаря, перед тим розповівши, що ми люди віруючі й упевнені,
що якщо Бог дасть життя, то я буду
жити, а якщо ні — то будь-яке лікування марне. Тоді лікар сказала
мені, що в мене гостра монобластна лейкемія, що в мене четверта
стадія, і ми дуже пізно приїхали на
лікування. Мені приписали хімію,
але дружину одразу попередили,
що жити мені лишилося до трьох
днів. Це було 12 лютого 2016 року.
Почувши свій діагноз, я розумів,
що це вирок, але сприйняв його
спокійно, як від Бога, бо розумів, що
якщо й помирати — то маю змогу
підготуватися, а якщо буде на життя — то Бог дасть мені життя. За ті
дні все прожите життя промайнуло
перед моїми очима. Я просив у Бога
прощення. Не нарікав ні на що, нікого не звинувачував, а лише просив у
Бога милості, щоб бути з Ним після
смерті. Проте в серці була надія на
життя. У нас дуже велика родина, у
мене дев’ятеро рідних братів і сестер (правда, одна сестра померла у
21 рік) — усі вони молилися за мене.
Також у різних церквах закликали
людей молитися за моє здоров’я. І
Бог давав сили долати всі труднощі.
Хіміотерапія — це дуже важке випробування. Вона вбиває не

лише ракові клітини, а й інші клітини
тіла. Мені вливали дуже великі дози.
Наприклад, тим, у кого була рання
стадія, капали по 2 флакони цитозару на тиждень, тоді як мені по 6 на
добу. Треба було по вісім-десять годин лежати під крапельницею. Після
того було дуже багато побічних неприємних симптомів. У мене спочатку повністю посивіло волосся, хоча
до того було чорним, а потім випало
зовсім. Два місяці я був повністю лисим, а потім волосся стало відростати, але вже сивим.
Мені шістнадцять разів брали пункцію кісткового мозку й 68
разів вливали кров. Тобто лікарі
докладали зусиль, хоча й самі не
вірили в моє одужання. Разом із
тим і Церква молилася, і за цією
молитвою Бог продовжив моє
життя, з чим погодилася й лікарі.
Вони казали мені: «Ми робимо
все, що можемо, але як дасть Бог
— будете жити, а ні — то нічого ми
не зробимо». За мене молилися
старші служителі області — Михайло Близнюк, Степан Веремчук,
а також інші служителі.
Пройшовши всі ці обставини, я
вкотре переконався, що наш Бог —
сильний. Він допускає труднощі в
наше життя, проте завжди йде поруч із нами й дає нам силу подолати
їх. Коли я приїжджав додому після
чергового курсу лікування, люди, які
бачили мене, не вірили, що я житиму. Я був блідий, бо в моїй крові не
було червоних тілець. Лейкоцити
й тромбоцити падали до нуля, гемоглобін був навіть 36. ШОЕ сягало
позначки 98. А тиск впав до 80/40.
Заввідділенням, коли бачив мене,
казав мені, що я любимчик у Бога,
бо з такими аналізами не живуть
навіть дня. Я ж мав змогу говорити
про Господа й своїм життям явити
Його силу. Коли я пройшов четверту
хімію, мене відправили в Ковель на
комісію, яка мала мені дати групу,
бо не можна було бути так довго на
лікарняному. Там мене запитали,
чи я планую далі працювати. Я відповів, що працював усе життя й хочу
працювати й тепер. Одна з лікарів
сказала на те: «Та з таким діагнозом
ніхто не живе, не те що працює». І
мені дали першу групу з буквою А
(до підгрупи А першої групи інвалідності належать особи з виключно ви-

сокою мірою втрати здоров’я, надзвичайною залежністю від постійного
стороннього догляду — прим. ред.).
Згодом я відмовився від групи, тепер ходжу на роботу, їжджу за кермом. І за це я щиро вдячний лише
Богові, бо наші сили дуже мізерні.
Найважчою для мене була шоста хімія. Тоді я лежав під крапельницею близько 21 години. Після неї
аналізи стали дуже поганими. Вливання крові та інших медикаментів
не давали результату — була висока
температура, у легенях стала набиратися вода, перестав прослуховуватися тиск. І коли зрештою лейкоцити вдалося трохи підняти, мене
відпустили додому на чотири дні набиратися сили. Сказали не приймати жодних ліків, щоб організм відпочив. З лікарні я йшов попід руки, але
вдома мене відвідували служителі,
молилися за мене. І вже через чотири дні приїхав у лікарню сам, сидячи
за кермом.
На мене дивилися, як на чудо.
Зазвичай коли людям казали, що
вони проживуть день чи два, то
часто прогнози лікарів збувалися
буквально до години. А мені дали
всього півдня, максимум три, але
я живу, бо моє життя в Божих руках. Зі мною поруч лежав чоловік,
який виглядав міцним і здоровим
порівняно зі мною. І я навіть спочатку думав: «Чоловіче, чого ти
сюди прийшов?» У нього тільки
виявили відхилення у крові під час
іншої операції і направили на обстеження. Цей чоловік, правда,
дуже багато курив, і попри застереження лікарів, що хімія й куріння
несумісні, заявляв: «Я курив і буду
курити». І буквально за півтора місяця цей чоловік помер. Я ж виглядав, як живий мрець. У роті й стравоході були виразки, бо організм
не боровся з інфекціями, тіло було
бліде й синіло, коли до нього доторкалися. Тривалий час після
хіміотерапії в мене не функціонувала ліва рука, під правою була пухлина. Дружина навіть одягала, бо я
сам не міг цього зробити. Проте за
рік функція руки відновилася.
Тепер я почуваюся повністю
здоровим, можу працювати. Цього року перед Пасхою в магазині
зустрів заввідділенням. Він сказав
мені: «Я дуже радий бачити вас у

такому стані. Якби я не бачив, яким
ви були, коли поступили до нас у
лікарню, то не повірив би, що ви будете так виглядати через два роки.
Знаєте, тих, хто поступив до нас у
відділення з таким діагнозом і залишився живим, можна перерахувати на одній руці». І коли я приїжджаю на огляд, то до мене підходять
навіть лікарі, які не лікували мене,
і кажуть, що раді, що Бог дав мені
життя, бо з тих пацієнтів, які тоді зі
мною лежали в лікарні, лишився я
один.
Після того, як таке сталося в
моєму житті, мої цінності змінилися.
До того ми з дружиною багато докладали зусиль, щоб надбати щось
земне. А тепер я усвідомлюю, що це
земне не значить нічого. Коли я захворів, єдине тішило мене — думка
про вічність з Богом, це земне втратило для мене свою цінність.
Я щиро вдячний Богові, що Він
був зі мною в усіх моїх труднощах.
І дякую навіть за те, що саме таким
шляхом мені довелося пройти. Тож
нині я можу свідчити про велику
Господню силу багатьом людям,
можу розповідати про те, яку силу
має молитва. І люди, які спостерігали за мною й моєю сім’єю в ці
важкі для нас дні, теж побачили
Божу силу й повірили, що молитва
має велику потугу. Моя сусідка —
голова районної ради. Після візиту
до мене наш пресвітер зустрівся з
нею й каже: «Ну, певно, вже з Василя нічого не буде». А вона відповіла йому: «Ні, він буде жити. У
нього дуже велика родина — вони
моляться за нього, і Бог дасть йому
життя». Ці слова підбадьорили пресвітера й нашу церкву, щоб не опускали рук і молилися далі про повне
зцілення. І Бог справді відповів
на цю молитву. Тому я нині щиро
дякую всім, хто підтримав мене в
молитві, бо результат очевидний.
Ми з дружиною також щиро вдячні
лікарям, зокрема Ларисі Наумівні
Овчаровій, а також завідувачу гематологічного відділення Вадиму
Івановичу Шиманському за ті зусилля, які вони доклали на моє
лікування, і щиро бажаємо, щоб у
їхній роботі було явлено ще багато
таких Божих чудес.

Василь Макарусь,
с. Липа Волинської обл.

новини

НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ УТИСКИ ПРОТЕСТАНТІВ

4 липня 2018 року Інститут релігійної свободи повідомляв про те, що
влада так званої ДНР прийняла закон,
згідно якого забороняється діяльність
релігійних організацій, що не пройшли перереєстрацію. При цьому крайнім
терміном перереєстрації встановлено 1
березня 2019 року.
Ця вимога передбачається так званим
законом ДНР «Про свободу віросповідання та
релігійні об’єднання», прийнятим у квітні і підписаним у травні 2018 року. Перереєстрація
проводиться під загрозою заборони будь-якої
релігійної діяльності та подальшої конфіскації
храмів, молитовних будинків і іншого церков-

ного майна. При цьому в обов’язковому порядку здійснюватиметься релігієзнавча експертиза. Можна припустити, що експертиза
стане інструментом для відмови в реєстрації
релігійних організацій та груп. При цьому
релігійні організації та групи, в разі успішної
реєстрації, зобов’язані не рідше одного разу
на рік надавати до уповноваженого органу
окупаційної влади повідомлення про продовження своєї діяльності. Вимоги про обов’язкову перереєстрацію і проходження релігієзнавчої експертизи не поширюються лише
на Українську православну церкву (МП). Для
даної конфесії окупаційна влада передбачила
спрощену процедуру «легалізації».
Проблеми з перереєстрацію у 2018 році
також виникли у релігійних організацій на
окупованих територіях Луганської області.
Окупаційна влада вимагала від місцевих
релігійних організацій перереєструватися
до початку серпня 2018 року. При цьому
прийнятий в лютому так званий закон ЛНР
«Про свободу віросповідання та релігійні
об’єднання» забороняє діяльність на оку-

пованій території Луганської області всіх
релігійних груп, які складаються з п’яти і
більше осіб і не мають прямого відношення
до жодної з «традиційних конфесій». При
цьому список «традиційних конфесій» не
уточнюється.
Згідно відомостей Інституту релігійної
свободи 6 липня 2018 року озброєні
представники окупаційної адміністрації м.
Макіївка Донецької області конфіскували
молитовний будинок Церкви євангельських
християн-баптистів «Нове життя».
«Близько полудня приїхали сім представників влади, серед них були люди озброєні, і сказали, що наша будівля нам
більше не належить. Не дивлячись на всі
вмовляння і переговори, будівлю було опечатано», — розповів пастор церкви Олександр Мосейчук. Він також повідомив, що
за чотири роки війни понад 700 людей отримали духовну і матеріальну допомогу від
макіївської общини «Нове життя».
27 липня 2018 року Українська
правда повідомляла про те, що ватажки

терористичного угрупування «Луганська
народна республіка» звинуватили Всеукраїнський союз церков євангельських
християн баптистів в екстремізмі. Так зване
«Міністерство державної безпеки» заявило
про припинення діяльності організації.
На окупованій території баптистів назвали «екстремістською релігійною організацією», а їхню діяльність — «деструктивною». Церкву звинуватили в ухилянні від
«обов’язкової державної реєстрації» і «проповіді ідей силового захоплення озброєними силами України». Зокрема, віруючих
звинуватили в тісних зв’язках з «представниками українських націоналістичних збройних формувань». Бойовики заявляють, що
представники організації «піддавали своїх
прихожан психологічному впливу із застосуванням психотропних препаратів».
У баптистів нібито виявили «екстремістські» матеріали, спрямовані на «порушення ворожнечі» і «виправдання військових
злочинів, скоєних київськими силовиками
щодо мирних жителів Донбасу».
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пробудження

СТАНІСЛАВ НЕДВЕЦЬКИЙ: ПРОВІДНИК
ПРОБУДЖЕННЯ В ЗАХІДНІЙ БІЛОРУСІ

У 20-30 роках минулого століття в Польщі, куди
входили території Західної
України й Білорусі, відбулося одне з найбільш великих пробуджень в історії
християнства. За короткий
час у цьому регіоні Європи,
у якому були практично відсутні протестантські церкви,
тисячі людей прийшли до
Бога й отримали хрещення
Духом Святим.
Феноменом цього великого
пробудження було те, що його
каталізатором стали в основному прості люди, які повністю
присвятили своє життя Богові.
Одним із найбільш ключових
проповідників цього руху був
пастор Станіслав Недвецький.
Станіслав Недвецький народився 29 червня 1890 року в
селі Радошковичі (тепер Мінської області). Як звичайний невіруючий хлопець, Станіслав вів
розгульний спосіб життя: випивав, курив і, маючи міцну статуру, часто брав участь у бійках.
Одного разу, випиваючи з
дружками на другому поверсі ресторану, Станіслав затіяв
сварку з приятелем. Під час
бійки він так ударив свого опонента, що той впав із другого
поверху й сильно вдарився головою. Після цієї події Станіславом зацікавилася поліція.
Слід відзначити, що за кілька років до цієї події рідний брат
Станіслава Степан, як і тисячі
його співвітчизників, поїхав у
Америку на заробітки. Щоб не
сісти до в’язниці, Станіслав
(йому тоді було 17 років) утік від
правосуддя до брата в США.
В Америці життя Станіслава

складалося набагато краще,
ніж у його однолітків. Поселившись у Нью-Йорку, він відкрив
майстерню з ремонту взуття,
яка з часом переросла в невелику взуттєву фабрику.
У 1910 році Станіслав одружився з українкою Зінаїдою. У
них народилася дочка.
Недвецькі любили свою дочку, яка була єдиною дитиною в
їхній родині. З дитинства вона
показувала хороші результати в
ковзанярському спорті, займаючи перші місця на змаганнях.
Станіслав не скупився на гроші,
наймаючи
найпрестижніших
тренерів для тренувань, щоб
виростити з дочки олімпійську
чемпіонку.
У 1922 році в Станіслава
сильно захворіли ноги, лікарі
не могли допомогти. Знайомі порадили йому сходити в
російськомовну п’ятидесятницьку церкву, засновану Іваном
Воронаєвим, щоб помолитися
за зцілення. Коли Станіслав
туди прийшов, то був сильно
здивований. Він ніколи не бачив чогось подібного: люди
голосно молилися, говорили
чужою мовою й захоплено слухали емоційного проповідника.
Під час служіння Слово
Боже торкнулося Станіслава,
він присвятив своє життя Ісусу. Через деякий час покаялася і його дружина, а Станіслав
отримав зцілення й хрещення
Духом Святим.
Недвецький зі своєю дружиною стали дуже активними
членами церкви. Вони свідчили про Бога іншим, служили
фінансово, і Станіслав час від
часу проповідував у церкві. Він
вдало поєднував служіння Богу
й свій прибутковий бізнес.
Але одного разу посеред
глибокої ночі Станіслав почув
голос, який закликав його повернутися на батьківщину й
проповідувати там Євангелію...
Навіть в американському
журналі «The letter day Evangel»
була стаття про Недвецького:
«Господь покликав його повернутися у своє село, де він
народився і яке знаходиться в
частині Польщі, відомій як Білорусь, щоб розповісти людям
про Ісуса».
Після
цього
випадку

Станіслав із дружиною не послухалися голосу Божого й
вирішили жити в США. Причин було багато... По-перше,
майбутня спортивна кар’єра
дочки, якій Америка надавала
великі перспективи, по-друге,
матеріальне благополуччя: сучасний двоповерховий будинок
у Нью-Йорку, власний автомобіль і, звичайно ж, прибутковий бізнес, по-третє, Європа
ще не загоїла ран Першої світової війни...
Але через деякий час у родині Недвецьких сталася трагедія. Під час спортивного тренування їхня дочка ненароком
упала й отримала смертельну
травму. Вона померла, так і не
прийшовши до тями...
Станіслав із Зінаїдою дуже
важко перенесли смерть своєї
єдиної доньки... Здавалося,
що життя зупинилося й усе
навколо потемніло...
Побитий горем Станіслав,
зміг знайти розраду в Бога – і
через короткий час після похорону він роздав усе своє майно бідним, закрив свій бізнес
і замовив квитки на пароплав
до Польщі...
У 1925 році Недвецькі прибули до Білорусі, промінявши
свій двоповерховий будинок у
цивілізованому Нью-Йорку, у
якому вже було метро, на старезну хату в селі Волоки.
Відразу після переїзду
Станіслав Недвецький іде від
села до села й проповідує
живу Євангелію. Часто на велосипеді або кінному возі, а
іноді й пішки, у спеку й холод,
він пробирався по бездоріжжю
Білорусі, проповідуючи Слово
Боже селянам.
Нелегко було йому серед
радикально
налаштованого
православного населення. З
нього сміялися, безліч разів
погрожували, били й навіть посадили до в’язниці за безпідставним звинуваченням. Але,
не дивлячись на всі перешкоди, служіння Станіслава супроводжував величезний успіх.
За звітами 1929 року (всього
через чотири роки після його
приїзду), ним було створено
22 церкви, загальною кількістю 1017 членів! Також було
побудовано 6 молитовних будинків, притулок для бездо-

мних і відкрито християнський цвинтар, який функціонує
й тепер. Коли розпочалася
Друга світова війна, Станіслав
Недвецький так само ходив по
селах і проповідував з ще більшою пристрастю, ніби знаючи,
що йому залишилося небагато
часу на цій землі...
У 1943 році один із жителів
села на ім’я Сергій пішов працювати поліцаєм до німців.
Якось, зустрівшись із Сергієм,
Недвецький, маючи одкровення від Бога, що скоро владі
німців прийде кінець, порадив
Сергію залишити свою роботу. Наступного дня Станіслава
Недвецького
заарештували
й відправили в сумно відому
Вілейську в’язницю для допиту. Що трапилося з пастором
далі, точно ніхто не знає. За
однією з версій, перед відступом німці вирішили розстріляти кожного десятого у Вілейській в’язниці. Кажуть, що всіх
поставили в шеренгу й стали
рахувати. Жереб упав на одного засудженого, який стояв біля Недвецького. Пастор
Станіслав, довго не роздумуючи, запропонував йому помінятися місцями... Того ж вечора
він був розстріляний гестапо...

Життя Станіслава обірвалося, але церкви, які він насадив, живуть! І тепер, завдяки
слухняності, жертовності й самовіддачі цього проповідника,
Західна Білорусь – один із найбільш християнських регіонів
країни! Я вірю, що там, на небесах, Станіслава оточують
тисячі людей, приведених ним
до Бога, а також його улюблені
дочка й дружина... «І багато-хто з тих, що сплять у земному
поросі, збудяться, одні на вічне життя, а одні на наруги, на
вічну гидоту. А розумні будуть
сяяти, як світила небозводу, а
ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі, навіки
віків» (Дан.12:2-3).
P. S. Через декілька тижнів
після розстрілу Недвецького
старий приятель Сергій прийшов у село Волоки, щоб поговорити з вдовою Зінаїдою.
Вона, знаючи про його вину в
смерті Станіслава, відмовилася з ним розмовляти. Сергій намагався висловити своє
співчуття, але раптом не витримав, він голосно заплакав,
упав на коліна, підняв руки до
неба й став кричати: «Простіть
мені, я продав невинну кров!..»

Роман САВОЧКА

новини

ПРОТЕСТАНТИ ГОТУЮТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ СВЯТО ПОДЯКИ
23 вересня 2018 року в Києві
проходитиме
Всеукраїнське
свято подяки, на якому будуть
проголошувати Божу милість,
дякувати Господу за щедроти і
можливості, просити ласки і благословення на майбутнє держави, повідомляє Релігія в Україні з
посиланням на Вaptyst.com.
Торік центральна площа столиці
зібрала 200000 українців із найвіддаленіших частин країни для участі

у Святі подяки, яке організували
релігійні організації протестантського напрямку. Молитви подяки Господу, унікальні експозиції,
пізнавальні майстер-класи, музичні номери відомих виконавців — це
стало свідченням, яке вказувало на
Бога, якому слід віддавати належну подяку і шану.
До участі запрошуються представники різних конфесій, родини,
аби підтримати становлення тради-

ції щорічно відзначати Свято подяки
в Україні.
Нагадаємо, що минулого року
на Хрещатику на Свято подяки сотні тисяч киян і гостей столиці стали слухачами всесвітньо відомого
християнського проповідника Ніка
Вуйчича. Австралієць приїхав до
Києва,щоб підбадьорити українців,
які страждають від війни і соціальних
труднощів.
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ПЕРЕБУВАЙТЕ В МОЛИТВІ!
Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються
Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою.
Фил.4:6

У житті ми часто спілкуємося з різними людьми.
Немає такого дня, щоб ми
ні з ким не розмовляли.
Спілкуватися люди можуть
віч-на-віч, через листи та
повідомлення, за допомогою телефона чи комп’ютера. А ще ми можемо
спілкуватися з Богом. Для
цього нам не потрібно жодних пристроїв чи особливих
умов. Бог чує нас завжди і
скрізь, де б ми не були. Він

допомагає вирішувати як
складні життєві проблеми,
так і повсякденні труднощі.
Бог знає наше прохання
перше, ніж ми висловимо
його
«Тоді навіщо мені молитися, якщо Бог знає про
все?» — запитаєте ви. Він
хоче мати з кожним із нас
(так-так, і з тобою також)
особисті стосунки.
Уявіть собі: ви на шкільному майданчику. Всі діти

довкола дружно граються
й сміються, але ніхто не
звертає на тебе увагу, ніхто не хоче гратися з тобою.
Правда ж, тобі було б неприємно?
А чи буває так, що ти повертаєшся зі школи, проходиш повз маму, яка готує
їжу, не промовивши жодного слова? Вона ставить
перед тобою смачний обід
— а ти у відповідь ані пари
з уст. Звісно ж, твоя мама

«Бог не завжди відповідає на молитву!» — інколи скаржаться
люди. Але стається це тому, що відповідь Бога не завжди буває саме
такою, якої ми від нього очікуємо. Він не завжди дає нам те, що ми
хочемо. І стається так тому, що Бог нас любить і знає, що для нас буде
краще. Іноді Бог відповідає одразу, говорячи: «Так», іноді каже: «Ще не
час», а буває так, що Він говорить: «Ні». Нам потрібно довіряти Йому і
навчитися приймати від Нього будь-яку відповідь, вірячи, що Бог робить усе для нас на добро.
Колись давно жив на землі один чоловік
на ім’я Елкана. Його дружину звали Анна.
Вони не мали дітей. Щороку вони ходили
в Єрусалим до храму, щоб поклонитись
Богу. Анна молилася і дуже сумувала, що
в неї не має дітей. Елкана втішав її.
Ось одного разу вона знову стояла в храмі
і молилась Богу. Але не було чути її голосу,
лише губи ворушилися. Вона склала обіцянку
Богу: якщо Він почує її молитву і пошле їй сина,
то вона віддасть його Господу на служіння.
Священик Ілій спостерігав, як вона молилась, і подумав, що з цією жінкою щось не так.
Але Анна розповіла, що вона сумує тому, що
в неї немає дітей, і просить у Бога сина. Священик відповів їй: «Іди з миром, Бог дасть тобі
за твоїм проханням». І пішла Анна додому. Її
обличчя вже не було сумним. Незабаром Бог
послав їй сина Самуїла.

Над стор працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

б запитала: «Що сталося?
Ти язик проковтнув?» Вона
не хоче, щоб ти її ігнорував. Так само й Бог також
не хоче, щоб Його діти забували про Нього. Він хоче,
щоб ми розмовляли з Ним
завжди, розповідали Йому
про своє життя й дякували
за все добре, що Він нам
дає. Ти можеш говорити з
Ним про все, тому що Він
все знає і чудово розуміє
тебе.

ПРИГОДА
З ЛЯЛЬКОЮ

Цікава пригода трапилася з
моєю дочкою і внучкою. Передаю
її так, як почула, — від першої
особи.
— Цього дня я дуже чекала: нарешті могла залишити дітей під опіку
мами й сама вибратися в гості —
одна сестра з церкви влаштовувала
жіночі посиденьки. Але вранці вирішила все-таки взяти з собою донечку. Бо так рідко нам вдається разом
без наших хлопців проводити час.
І ми поїхали удвох на двоповерховому автобусі. Тобто утрьох — донечка взяла з собою свою «доню».
Милувалися краєвидами, а особливо
— предавніми будиночками, у яких
виросло не одне покоління англійців, а вони й досі затишні, надійні й
«живі».
На карті виглядало, що йти нам від
зупинки зовсім близенько. Насправді
ми йшли-йшли, поки не заблукали.
Дощик, який спочатку лагідно сіявся, перетворився на в’їдливу рясну
мжичку. У доні натиснули нові капці,
і вона йшла накульгуючи. Аж раптом
зупинилася: «Мамо, а де моя ляля?»
За мить ми обидві зрозуміли, що
лялька залишилася в автобусі. Доня
стримувала сльози, але їй це давалося тяжко. Я сказала: «Ми її обов’язково знайдемо. Помолимося — й Ісус
нам допоможе».
Ми рушили далі і врешті-решт зрозуміли, що остаточно заблукали. «Ісусе, допоможи. Ти знаєш, куди нам
треба йти».
Отож, ми поклалися на Нього
і йшли, не маючи поняття куди. І —
вийшли просто на дім, де нас чекали.
Спілкування було дуже приємним,
як це буває завжди, коли збираються
рідні за духом люди.
Дорога до зупинки була коротшою
— я вже знала, куди йти. По дорозі
ми з донечкою молилися, щоб нам
трапився той самий автобус, яким
ми добиралися до міста. Не трапився
(Божі ідеї завжди цікавіші). На водійському сидінні замість приємного дядечка сиділа приємна тітонька.
Коли ми розказали їй про нашу
біду, вона нас заспокоїла: виявилося, що на квитку був номер автобуса,
у якому ми забули нашу лялю, і ми

зможемо по Інтернету простежити за
ним.
Але нам не довелося цього робити. В одному з сіл повз наш автобус
проїхав інший у протилежному напрямку. І я побачила біля водія нашу
лялюню.
Та й не тільки я — наша мила
водійка просто посеред дороги зупинила автобус і посигналила колезі. За
мить він передав їй через вікно нашу
згубу.
Донечка задрімала, а я сиділа й
думала: якщо Ісусу є діло до загубленої ляльки, то що казати про наші
серйозні проблеми… А ми чомусь так
часто про це забуваємо».
Ви можете сказати, що насправді
Ісусові є діло не до ляльки, а до маленької дівчинки, яка цього дня отримала урок віри. І я з цим цілком згодна. Але ні на крихту не сумніваюся,
що якими б дорослими й досвідченими ми не були, для нашого Батька
ми — маленькі хлопчики й дівчатка,
улюблені й дорогі Його серцю діти. І
Йому є діло до всіх наших великих і
маленьких проблем, наших помилок і
невдач, наших бажань і мрій.
І ще: життя з Богом може стати цікавенною пригодою зі щасливим кінцем.
Або драмою — хай навіть теж із щасливим кінцем. Жанр вибираємо ми.

Людмила БЕНДУС
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По вертикалі:

1. Вона без діл мертва. 2. Сьомий від Адама по лінії Каїна. 3. Місто грецького мистецтва. 7. Там Господь поразив Уззу. 8. Використовувалася для кріплення цегли й човнів.
10. Означає «ворожбит». 11. Сини громові. 12. Місто, у якому жила Петрова теща. 13.
Блаженні …, бо помилувані вони будуть. 14. Павло в видінні бачив чоловіка, що кликав його
в … . 22. Рувимівець, якого вигнав цар ассирійський. 23. Син Якова. 24. Один із лицарів,
що приніс води Давиду з Віфлеємської криниці. 29. Старша дочка Целофхада. 30. Сестра
Лазаря. 33. Засновник Бет-Цуру (1Хр.2:45).

По горизонталі:
4. Учинок тіла. 5. Прагне до водних потоків. 6. Бог створив четвертого дня. 9. Пристрій,
із якого Давид забив Голіята. 15. Господь послав на нього дощ із сірки й огню. 16. Малий
острів у Середземному морі. 17. Велика пустеля, якою йшли ізраїльтяни з Єгипту. 18. Національність Тита. 19. Друге ім’я Ноомі. 20. Один із малих пророків. 21. Місто, зруйноване
з Содомом і Гоморрою. 25. Слово, написане на стіні Валтасару. 26. Брат Нефталима. 27.
Місто недалеко від Вефіля. 28. Десята частина ефи. 31. Дочка Авесалома. 32. Місто Юди
(Єг.15:22). 34. Мати Івана Хрестителя.

Відповіді на кросворд розміщений у №7 (липень) 2018р.
По горизонталі: 3.Колоси. 5.Август. 7.Радість. 8.Анхус. 10.Лахіш. 12.Калах. 13.Лія.
14.Лепта. 17.Арнон. 19.Родос. 20.Гаразім. 22.Айялон. 23.Степан.
По вертикалі: 1.Естер. 2.Авель. 3.Коринт. 4.Шамір. 6.Таршіш. 9.Саламін. 10.Лодевар.
11.Сім. 15.Проста. 16.Состен. 18.Сіван. 20.Гомор. 21.Марта.

БІБЛІЯ

ВІДВЕРТА
МОЛИТВА

поезія

До криниці чистої припала,
П’ю джерельну воду прохолодну,
Що життя дає душі голодній,
Спраглій і утомленій в печалях,

Відверта молитва… Освячена тиша…
Я, Господи, знаю, мене не залишиш!
Дари одкровення – таємні, сакральні, –
Зникають в них острах і думи печальні…

Між проблем буття мого земного
У стрімкій життєвій круговерті,
Коли, може, й близько вже до смерті,
Обійтися як мені без Бога?

Мій погляд угору, у небо високе…
Панують в чутливій душі мир і спокій…
В Псалмах слово Віри – тверде і натхненне.
Тобі віддаю всі турботи буденні.

І тому я в пошуках поради:
Як оце життя земне прожити,
Як зростати в вірі, не збідніти
І Твоєї скрізь триматись правди?

Ти – щит. Ти – моя від спокус охорона.
Без Тебе, Ісусе, серце холоне!
Ознака зневіри – це сумнів й вагання.

Відкриваю Божу вічну книгу,
Слухаю Слова Його святії
І душею знову багатію,
І моїх сумнівів тане крига...

Молитва поглине усі хвилювання,
Нужденним дає вона ґрунт під ногами,
Завзяття і гарт – в боротьбі з ворогами.

В ній — зв’язок століть, людини й Бога,
Вічне і минуле перетнулись,
Стомленого серця доторкнулись
Її вічні, віщії глаголи.

Молитва підносить, молитва лікує,
Дарує нам радість, від смутку рятує.
Всевишньому вдячна за все, що я маю,
Що мудрості зерна в душі проростають,

Господи, як добре, що й для мене
Написав Ти вічне віще слово —
Я його читаю знову й знову,
Щоб життя прожити не даремно.

Є віра незламна, надія є світла.
Господня любов вже у серці розквітла!

Лідія Яремчук

Вікторія Рутковська

ЩО ЗАЛИШИМО ПО СОБІ?

Пересіяно, перекошено
Стільки нив твоїх, краю мій.
Стільки поту й сліз розпорошено
На дорозі цій непрямій.
Передумано, переплачено
За своє не своїм богам...
Стільки зраджено, стільки страчено —
«Окультурений» балаган.
Переміряно, переболено,
Але ще не урвавсь терпець...

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
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.

Адреса Семінарії: вул.. Сосновського, 65в,м.
Коростень, Житомирська обл.., Україна, 11509
Тел. (096)7354065; (096)1046402;
(050)0577184
e-mail: korostenbc@i.ua
Веб-сторінка: www.korosten-bc.org.ua

Рідна земле моя знедолена,
Чом терновим є твій вінець?
Пересуджено, перемолено,
Гаснуть душ людських зірочки...
Знов росте бур’ян, де прополені
Наші грядочки й стежечки.
Перепрошено, переважено,
Та казав Господь: «Возлюби»...
Що ми робимо? Що ми кажемо?
Що залишимо по собі?

Марія Пишук
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