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МІСІОНЕРСТВО
НЕ МОЖЛИВЕ
БЕЗ МОЛИТВИ...

Не важливо, чому люди
прийшли до церкви,
важливіше — чому вони
там залишилися.

ІСТОРІЯ
УСПІШНІШОГО
ЄВАНГЕЛІСТА

Знайдімо єднання з Богом,
щоб ми говорили Йому, а
Він говорив нам.

Служіння Рейнхарда Бонке
не закінчилося, воно
тільки починається...
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виходить з лютого 1991 року
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сімейні цінності

IV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ СІМ’Ї

За підсумками 2018 року,
в Україні чисельність населення зменшилась на 250
тис. осіб. Щоденно в Україні
народжується біля 900 дітей,
але помирає більше 1600 людей. Це означає, що щоденно Україна втрачає близько
700 громадян. За роки незалежності кількість українських дітей зменшилася вдвічі
(з 14 млн до 7 млн). Рівень
розлучень стабільно високий
і становить понад 60%, більше 4 млн дітей зростає без
батька, а близько 25% дітей
виховуються в проблемних
сім’ях (алкоголь, наркоманія,
насильство й т. ін.). До цих

були присутні близько 1000 делегатів. Особливими гостями на
Форумі була сім’я Ковалевичів
із Рівненщини (с. Глинне Рокитнівського р-ну), яка відома тим,
що цьогоріч у них народилася 19та дитина.
На Форумі розробляли глобальну
стратегію
сімейного
руху, а також пройшли пленарні засідання та робота за тематичними секціями. Результатом
Форуму стала резолюція, у якій
учасники Всеукраїнського форуму сім’ї відмітили природну суть
шлюбу й сім’ї — законного союзу
чоловіка й жінки, які народжують і
виховують дітей.
«Сімейний Форум, який вчет-

проблем варто додати ще
трудову міграцію, а також міграцію студентів на навчання
тощо.
З метою продовжити розпочату роботу щодо захисту сімейних цінностей, а також щоб
сформувати потужний просімейний фронт України, сімейний рух
України за підтримки Всеукраїнської Ради Церков і релігійних
організацій, Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я
України» 1 березня 2019 року
в «Українському домі» (м. Київ)
було проведено Всеукраїнський
форум сім’ї. Мета Форуму —
привернення уваги до проблем

верте відбувся в Києві, є досить
потужним сигналом для українського суспільства. Сім’я — це одна
з найважливіших інституцій, яку
потрібно захищати та розвивати. Приємно, що участь у цьому
заході брали керівники держави,
політики, представники різних
органів управління місцевої влади. Сподіваємося, що цей Форум став для них відправною точкою в таких важливих напрямках
діяльності, як підтримка та культивування цінності сім’ї», — підсумував учасник Форуму, ректор
Рівненської Духовної Семінарії і
Академії Олександр Третяк.

Олександр ГЕНІШ
chve.org.ua

сім’ї та дітей в Україні, консолідація зусиль представників органів
влади й громадськості для захисту цінностей української сім’ї та
формування державної сімейної
політики, заснованої на українських традиційних цінностях.
У Форумі взяв участь Президент України, урядовці, парламентарі, науковці, журналісти,
освітяни, представники громадськості, органи влади та органи місцевого самоврядування,
релігійні організації, батьківські
комітети, просімейні, дитячі й
молодіжні організацій із усіх областей України, а також гості зі
США, Ірландії, Литви, Латвії. За
словами організаторів, на заході

проповідь

СТРАХ ГОСПОДНІЙ

Немає на землі людей, які б не відчували
страху. Але щоб страх цей був конструктивний
для нас, ми повинні обрати той, який угодний
Богові. У Біблії сказано: «Страх Господа чистий,
він навіки стоїть» (Пс.18:10). «Нехай серце твоє
не завидує грішним, і повсякчас пильнуй тільки
страху Господнього» (Пр.23:17).
Страх Господній — це дуже важлива риса кожного християнина. Писання свідчить, що й Христос мав
цей страх. У Книзі пророка Ісаї сказано: «І вийде Пагінчик із пня Єссеєвого, і Галузка дасть плід із коріння
його. І спочине на Нім Дух Господній, дух мудрости

й розуму, дух поради й лицарства, дух пізнання та
страху Господнього. Його уподобання в страху Господньому, і Він не на погляд очей своїх буде судити,
і не на послух ушей Своїх буде рішати» (Іс.11:1-3).
Страх Господній повинен бути в нас завжди. У нашому житті, як і в житті Ісуса Христа, не повинно бути
такої пори, такого часу, коли б ми могли розслабитися,
перестати воювати, перестати боротися. Ми повинні
завжди пильнувати за собою і керуватися у своєму
житті лише страхом Божим.

Продовження на стор.5
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духовна освіта

НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ!

З 25 лютого по 1 березня
цього року в мальовничому
селі Заозерне Любомльського
району відбувалося навчання
для служителів церкви, організоване відділом освіти Волинського обласного об’єднання
церков християн віри євангельської. Про те, як проходило
навчання, своїми враженнями
поділився заступник єпископа
Волинського об’єднання церков ХВЄ у Горохівському регіоні Микола Вакуліч, який був
його учасником.
— Миколо Прокоповичу,
скільки осіб прибуло на навчання?
— Навчання було організоване
для діючих служителів церкви, і у
ньому взяло участь 48 осіб з різних
куточків нашої області, серед яких
— 8 пресвітерів, 2 благовісники, 32
диякони, 6 керівників молоді та активних проповідників.
— Як відомо, таке навчання
проводилося не вперше…
— Так, воно відбувалося вже
вдруге. У його ефективності та
важливості пересвідчилися минулого року, а тому деякі служителі церкви висловили своє
бажання провести його й цього
року. Завдяки відділу освіти, особливо його завідувачу Миколі
Волкову, який ніколи не зупиняється на досягнутому, вдалося
служителів місцевих церков Волинської області зібрати разом.
Можливо, таке навчання стане
хорошою традицією й відбуватиметься щороку. Принаймні я
на це сподіваюся, бо особисто в
мене залишилися від нього лише
хороші враження. Обговорюється можливість участі в цьому навчальному процесі служителів
із сусідніх областей, зокрема
Львівської. Але це питання ще потребує вирішення.
— У Заозерному були не
лише академічні заняття…
— Звісно. Саме тому дехто
з великим задоволенням і цього року прибув сюди, щоб бути

в колі своїх співпрацівників у
справі служіння Богові. Адже неповторними були спільні молитви
до Господа, години спілкувань,
коли ділилися своїми успіхами та
досягненнями в служінні Богові,
один від одного отримували цінні
рекомендації та поради, вирішували наболілі проблемні питання,
які торкаються життя суспільства,
церкви, окремих християн. Ця
сімейна атмосфера духовного єднання, коли тиждень посвячений
виключно роздумам над Словом
Божим, пізнанню Господа та спілкуванню зі служителями церкви,
дійсно викликає бажання повернутися сюди знову.
— Що по-особливому запам’яталося під час семінарських занять, вразило вас?
— Цінним було те, що нас
навчали не просто теоретики, а
служителі церкви, які протягом
десятків років здобуті знання застосовували у своєму практичному служінні. Тому вони й могли
навчити нас певним дисциплінам.
Скажімо, Величко В.І. викладав
нам місіонерство. Сам Володимир Іванович два десятки років
був місіонером у Росії. Через його
служіння безліч людей навернулося до Бога, народилося багато
нових церков. Нині він продовжує
цю працю — очолює місіонерсь-

кий відділ обласного об’єднання
наших церков та є відповідальним
за місіонерські школи союзу церков ХВЄ.
Тут потрібно згадати й Миколу Петровича Синюка, який багато років є директором місії «Голос надії», сам постійно займався
місіонерською діяльністю та готував до цього надзвичайно важливого служіння інших. Завдяки його
організаторським здібностям місія
досягала поставлених цілей та
завдань під час проведення безлічі
заходів як в Україні, так і в багатьох
інших державах. Він викладав нам
на тему «Організація євангелізаційного служіння».
З особливою довірою та зацікавленістю сказане такими вчителями сприймалося слухачами.
— Відомо, що навчання
проводив також завідувач відділу освіти Української церкви
ХВЄ Віктор Вознюк…
— Так. Його лекція викликала
в усіх гострий інтерес. Віктор Володимирович особливо звертав
увагу слухачів на питання ролі та
участі церкви в житті суспільства в
нинішній час. Ми живемо в період
багатьох нових викликів церкві, на
які віруючій людині потрібно вміти
правильно реагувати. Викладач ділився з нами своїми спостереженнями та висновками щодо цього.

новини церков хвє волині
24 лютого в церкві с. Іванівка Горохівського району відбулося рукопокладення на
дияконське служіння Паламарчука Володимира Петровича. Рукопокладення звершили заступники єпископа Паламарчук В. І., Вакуліч М. П., пресвітер Смалько В. С.

— Очевидно, по-особливому важливим був семінар на
тему «Вирішення конфліктних
ситуацій в церкві», який проводив єпископ обласного об’єднання наших церков Михайло
Близнюк?
— Звичайно, адже конфліктні
ситуації виникали та виникатимуть.
Для цього є безліч різних причин.
Це й непорозуміння в християнських сім’ях, між членами церкви,
між служителями… Усе це має
руйнівний вплив на церкву. Тому
цьому важливому проблемному
питанню було присвячено заняття,
яке проводив Михайло Іванович.
З його практичного досвіду вирішення конфліктних проблем ми
дізналися для себе багато нового,
що, безперечно, знадобиться багатьом у служінні іншим людям.
— Які ще викладачі навчали
вас та які теми розглядалися
під час їхніх занять?
— Про діяльність церковних
рад, починаючи з питань їхнього створення та завершуючи досягненням основних їхніх цілей,
навчав Петро Рибак, заступник
єпископа по Луцькому регіону,
старший пресвітер церкви міста
Луцька «Свята Трійця». Пресвітер цієї ж церкви Ігор Панфілов
викладав апологетику. У загальних рисах він навів порівняльну

характеристику
християнської
догматики та інших найбільш поширених релігій. А також розповів
про доктринальні відмінності між
віровченням Церкви християн віри
євангельської та інших багатьом
відомих християнських конфесій.
Володимир Гусак, завідувач відділу євангелізації обласного об’єднання церков, викладав на тему
«Душеопікунство». Він акцентував
увагу присутніх на необхідності
цього важливого служіння в житті церкви, коли досвідчені та зрілі
християни, особливо служителі
церкви, передусім турбуються
про тих, хто потребує духовної
підтримки та допомоги, хто перебуває на початковому етапі християнського формування. Микола
Волков у семінарі «Духовні дари»
не тільки розкрив питання їхньої
суті та значимості в житті церкви
в будь-які її історичні періоди, але
й особливо загострював увагу
слухачів на проблемі самого ставлення християн до духовних дарів,
на відсутності бажання бачити їхні
прояви, яке необхідне для виявлення цих дарів.
— Для слухачів проводилися іспити?
— Звичайно, як і будь-який
навчальний процес, і той, у якому
ми взяли участь, завершувався
складанням екзаменів. Усі успішно
склали іспити та відбулося вручення свідоцтв про пройдений навчальний курс.
— Що ви побажаєте служителям церкви, просто віруючим людям?
— Не зупиняйтеся на досягнутому й завжди навчайтеся, незалежно від того, якого ви віку
сягнули, яке служіння в церкві
обіймаєте. Слово Боже має таку
глибину, якої ніхто й ніколи ще
не досягнув, воно містить таку
мудрість, яку неможливо до кінця збагнути. Тому полюбіть його,
живіть ним і черпайте від нього
знання, які допоможуть вам в усіх
випадках життя.

Ігор КРОЩУК

моліться за недосягнуті

ЄВРЕЇ ПАПУА НОВОЇ ГВІНЕЇ

24 лютого в церкві смт Ратне Ратнівського району відбулося рукопокладення на
пресвітерське служіння Бродюка Віктора Вікторовича та на дияконське служіння
– Семенюка Дмитра Юрійовича. Рукопокладення звершили єпископи Веремчук С.
В., Величко В. І., заступник єпископа Карпович П. Д.
10 березня в церкві села Журавники Горохівського району відбулися вибори
другого пресвітера, яким став місцевий житель Чех Андрій Петрович. На зборах
членів церкви під час виборів були присутніми члени обласної пресвітерської ради –
пресвітер церкви міста Горохова Микола Вакуліч та пресвітер церкви села Борочиче
Віталій Притула.
17 березня в церкві с. Павлівка Іваничівського району відбулося рукопокладення
на дияконське служіння Студинського Юрія Ярославовича. Рукопокладення звершили єпископ Близнюк М. І., пресвітери Дудік О. Й., Бойчук Р. І.
24 березня в церкві смт Маневичі Маневицького району відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння Янчишина Миколи Михайловича. Рукопокладення
звершили єпископи Близнюк М. І., Веремчук С. В., заступник єпископа Тарасюк А. Р.
24 березня в церкві с. Цміни Маневицького району відбулося рукопокладення
на дияконське служіння Гнядого Олександра Валентиновича, а також Мельника
Едуарда Володимировича на диякона з правом виконувати обов’язки пресвітера
у новоствореній церкві с. Старий Чорторийськ. Рукопокладення звершили єпископи Близнюк М. І., Веремчук С. В., заступник єпископа Тарасюк А. Р., та пресвітер
Клець В. М.

Країна: Папуа Нова Гвінея
Народ: євреї
Населення: 900
Кількість у світі: 5561000
Мова: англійська
Релігія: етнічні релігії
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: повністю
Розповідайте про славу Його між поганами,
про чуда Його між усіми народами.
Псалом 96:3
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конференція

МОЛОДІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЛУЦЬКОГО ТА ГОРОХІВСЬКОГО РЕГІОНІВ

9
березня
відбулася
християнська
конференція
Луцького та Горохівського регіонів. Дійство зібрало
півтисячі молодих людей у
приміщенні церкви «Віфанія»,
що на вулиці Європейській, у
Луцьку.
Тема для обговорення: «Місія
для сучасного покоління в су-

спільстві». Бути спікером конференції запросили Михайла
Мокієнка, кандидата історичних
наук.
Розпочав Михайло Мокієнко
з великого доручення: «А Ісус
підійшов і промовив до них та
й сказав: Дана Мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть, і
навчіть всі народи, христячи їх в

Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа,
навчаючи їх зберігати все те, що
Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до
кінця віку! Амінь» (Мт.28:18-20).
Він закликав ці слова читати не
зі слова «ідіть», яке стверджує
активну позицію як першоапостольської, так і сучасної церкви,
а з початку: «Дана Мені всяка
влада…» Ці слова говорять про
те, що ми не є якимись самозванцями, а посланцями Господа. Адже, «доки ми не увіруємо,
що Ісусу дано 100% влади, ми
не станемо успішними місіонерами й благовісниками». За опитуванням, у якому взяли участь
три тисячі респондентів, лише
0,8 опитуваних бачить себе в
тому, щоб свідчити про Ісуса. На
думку Михайла, сучасна церква
страждає від важкої форми амнезії. Вона забула навіщо була
створена, а створена ж була для
ствердження влади Христа. За

результатами дослідження, яке
він проводив, 80 % українських
місіонерів ведені особистісною
позицією, і лише 20 % підтримуються своїми церквами. Михайло зауважив таку тенденцію: «На
наших батьків та дідусів вагомо
вплинули два радянські документи. Ці папери, які називаються Постанова НКВС 1929 року та
інструктивний лист 1959 року,
обмежили служіння і місію церкви внутрішнім богослужінням».
Суть даної постанови полягала в
тому, щоб основним завданням
для віруючих було не «залучення» нових членів, а «задоволення необхідних релігійних потреб
віруючих». Тому багато старших з недовірою ставляться до
служіння євангелізації, аргументуючи словами апостола Павла,
що спасуться призначені для вічного життя. На думку історика, ці
документи не повинні впливати
на християнську молодь і церкву

взагалі.
Прозвучала така думка: «Чим
більше церква схожа на світ,
тим менше вона для нього цікава. Коли ми обираємо модель
повного пристосування або хочемо зробити щось подібне,
зазвичай ніяких позитивних зрушень не відбувається…»
Отож, не важливо, чому люди
прийшли до церкви, важливіше
— чому вони там залишилися.
Якщо церковна спільнота не усвідомлює себе місіонерською, для
неї буде важко втримати людину
в церкві. Атмосфера місії — це
заклик до місії не як до туризму,
але як до щоденно втілюваного ідеалу, про який говорив Ісус:
ідіть, навчіть, хрестіть і продовжуйте вчити!
Завершилася конференція
молитвою покаяння (бо ж так багато втрачено, а мало зроблено)
і словами щирої подяки.

Інна МЕЛЬНИК

недільна школа

99 СТУДЕНТІВ СТАЛИ ВЧИТЕЛЯМИ БІБЛІЇ
ТА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
3 березня 2019 року
в домі молитви міста
Камінь-Каширський
відбулося урочисте вручення
свідоцтв учителів Біблії та
християнської етики 99-м
студентам. Їх привітали та
благословили на працю з
дітьми пресвітери Анатолій
Яковук (церква с. Заболоття) та Петро Мазурик
(церква с. Гута), а також
регіональний пресвітер Петро Карпович.
Впродовж 4-х місяців (навчання розпочалося 10 листопада 2018 р.) християнська молодь Любешівського,
Камінь-Каширського та Рат-

23 березня 2019 року
в церкву с. Рованці прибуло близько 300 чоловік
християнської молоді, щоб
стати учасниками конференції
табірних
працівників під назвою «…паси
ягнята Мої!». Зустріч для
працівників літніх дитячих
майданчиків
організувало Волинське об’єднання
Української церкви христи-

нівського районів навчалася
на курсах учителів недільної
школи. Одні з них підвищували кваліфікацію, інші (вчителі-початківці) — здобували
базові знання з проведення
біблійних уроків у недільній
школі. Після закінченню курсів
вчителі-початківці будуть проводити біблійні урок для дітей
у недільних школах та для тих
дітей, батьки яких не є членами євангельських церков.
Цей проект здійснився
завдяки співпраці завідувача
регіонального відділу освіти
Андрія Коваля та завідувача
недільними школами (НШ)
Волинського об’єднання Єв-

генія Абрамовича.
Навчання проводили інструктори дитячого служіння:
Ірина Рузак, Анна Готь, Вадим
Хлистік, Людмила Сафанюк,
Алла Глинюк, Михайло Чмух,
Руслан Приходько, Володимир Мойса та Ольга Ходаковська.
Нагадаємо, що, згідно зі
статистичними даними 2018
року, у церквах Волинського об’єднання християн віри
євангельської
функціонує
427 груп недільних шкіл, у
яких навчається 9000 дітей,
з яких 2500 — діти, чиї батьки не відвідують євангельські
церкви. Для такої кількості ді-

тей біблійні уроки викладають
близько 900 вчителів. Курси з
підготовки вчителів Біблії та
християнської етики діють для

того, щоб залучати християнську молодь до праці на ниві
Божій, зокрема — у недільних
школах.

«...ПАСИ ЯГНЯТА МОЇ!»

ІВ.21:15

ян віри євангельської, де
безпосереднім її координатором був Вадим Хлистік.
До речі, саме його кандидатуру як відповідального
за табірне служіння у відділі євангелізації офіційно
оголосив та благословив на
даній зустрічі єпископ Михайло Близнюк.
Конференція складалася з
двох частин. У першій частині

відбувся семінар з участю
керівника молодіжного служіння УЦХВЄ м. Здолбунів Анатолія Кибукевича. Спікер наголосив на важливості духовного
росту табірних працівників та
ревному бажанні служити
дітям з любов’ю.
Після викладу теми християнська молодь стала свідком
форуму, під час якого організатори та священнослужителі обговорювали актуальні
питання дитячого служіння,
наприклад: «Які риси характеру повинна мати людина,
щоб бути ефективним працівником табору?» Також на
конференції були присутні
пресвітери церков: с. Рован-

ці — Петро Янюк, с. Лишнівка
— Олександр Савчук, с. Олика
— Павло Шило, завідувач відділу євангелізації у ВО УЦХВЄ
— Володимир Гусак та завідувач НШ ВО УЦХВЄ — Євгеній
Абрамович.
У другій часині конференції
молодь мала змогу обмінятися досвідом табірного служіння в різних секціях. А саме в
таких: координатор, директор,
наставник-початківець,
наставника-фахівець, молитовна
база табору, душеопікунство,
післятабірна робота з дітьми,
музичний керівник та драма.
Усе це закріпили спільною
молитвою та привітальним
словом єпископа Михайла

Близнюка, який благословив
і настановив молодь на ревне
служіння з дітьми у літніх християнських майданчиках.
Нагадаємо, що влітку 2018
року християнською молоддю
Волині було проведено 196
таборів, із яких 36 відбулося
в 11 областях України. На цих
християнських майданчиках
про Бога почуло 20 516 дітей
та більше 4000 батьків. З кожним роком все більше дітей
України стають на крок ближче до Бога через молитви,
вивчення Біблії, християнські
пісні та спілкування з християнської молоддю завдяки табірному служінню.

Галина ФУРМАН
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інтерв’ю

МІСІОНЕРСТВО НЕ МОЖЛИВЕ БЕЗ МОЛИТВИ

СЕРГІЙ ЯРУТА

— Розкажіть, як ви прийшли
до служіння.
— Мої тато й мама щиро любили Бога. Я часто просинався від
їхніх молитов. Рано-рано. Я був ще
малим, але мене це так тривожило, так торкалося! Я бачив сльози
на їхніх очах. Хоча й хотілося спати,
сповзав із ліжка, ставав на коліна й
молився з ними. Як втомлювався,
знову залазив під ковдру й засинав. Іноді я не чув, як вони починали молитися і як закінчували. Я тоді
ще не до кінця розумів… Але тепер
вважаю, що саме молитва стала
фундаментом мого покликання й
подальшого служіння.
Нас було в сім’ї 11 дітей, і
змалку всі ходили на зібрання. Маленьких — тато ніс на руках. Потім
удома, ми, діти, імітували зібрання
— старші призначали проповідників, хто буде розказувати вірш,
хто буде співати…
Батьки молилися довго, ревно,
гаряче. Вони перебували в Божій
присутності, де час проходить непомітно. Це вищий рівень молитви.
Сьогодні багато людей, кажуть, що
моляться. Але я, порівнюючи, бачу,
що це щось зовсім інше… Пам’ятаю, іноді мама мене посилала до
бабусі по сіль. Я приходжу, а бабуся молиться, руки підняті догори.
Бувало, що я довго чекав біля дверей, тому що боявся її перебити.
Я бачив, що її наповняє якась надприродна сила, бо навіть молода
людина не може так довго простояти з піднятими руками…
— А ви самі коли отримали
хрещення Святим Духом?
— Довго я не міг отримати, переживав наповнення, але говорити іншими мовами не міг. Я навіть
трохи ображався на Бога — інші
хлопці-хулігани, мої ровесники,
вже давно отримали, а я такий
праведний, а не маю… Постійно
виходив на зібраннях, щоб за мене
молилися. Але отримав цей дар
зовсім непомітним чином. Просто
одного дня прийшов у дім молитви, став на коліна — і отримав
хрещення Святим Духом. Зібрання
ще не почалося, ніхто за мене не
молився, я отримав особисто від
Бога.
— Прийняття водного хрещення було для вас переломним моментом?
— Ні. Я був активним у церковному служінні. У школі на великій
перерві ми бігли в соснову посадку
молитися. Там Бог хрестив Святим
Духом школярів. Ми горіли цим,
брали пости. Згодом учителі взнали, стали забороняти…
Щодо хрещення, то я чекав
повноліття. На той час старалися не хрестити до 18 років. Хоча
робили винятки для тих, хто дуже
просив. Мене призвали в армію.
І вийшло, що хрещення прийняв
уже після армії, у 1987 році. Тоді

вже хрестили відкрито, навіть міліція охороняла.
— Чи переживали ви утиски
за віру в Бога в школі?
— Пам’ятаю, як ми відстоювали право не носити зірочок. Це
не було надто велике приниження,
але в дитячі роки й таке пережити
дуже важко, коли весь клас над
тобою сміється, вчитель при всіх
тебе соромить… І тим більш цінне
це рішення в юному віці. Це формувало нас. Потім постало питання
червоних галстуків. Тоді тиск став
ще більшим, навіть силою зав’язували, обзивали… Також принижували за те, що віруючі народжували багато дітей… Регулярно
проводили атеїстичні лекції. Тепер,
коли буваю вдома, колишні атеїсти
просять: «Розкажи нам про Бога!»
Це чудо для мене!
Бог дав сили вистояти. І саме
ці невеликі випробування нас утверджували, адже вони робили чіткий поділ на віруючих і невіруючих.
Світські люди самі нас відштовхували. Тепер молоді важко, адже вони
не переживають такого, їх приймають, люблять…
— Тобто ви відстоювали не
просто те, чого вас навчили
батьки, а особисті переконання?
— Написано: «…якщо ви спробували, що добрий Господь…» Ми
вже «скуштували» Бога. Коли я навчався в середніх класах, десь до
п’яти моїх однокласників прийняли
Ісуса. Це завдяки недільній школі й
нашому свідченню. Пам’ятаю, учителі закривали клас, не пускали на
вечірнє зібрання. Ми через вікно
втікали.
У неділю на зібрання приходили директор, голова сільради. Намагалися застати нас на заняттях
недільної школи. Дівчата зазвичай ховалися — хто під ліжко, хто
в шафу (служіння було в хаті). А
хлопці тікали через вікна й бігли в
поле, ховалися… Якщо зловлять —
батькам, служителям буде штраф
чи покарання.
— Як пройшла ваша служба
в армії?
— Моя менша сестра Наталія,
яка потім стала місіонеркою, дуже
молилася, щоб я потрапив до свого брата. Він уже рік служив. Бог
почув її молитву — і мене направили у Вінницю. Тому служба пройшла трохи легше. Та бувало всяке
— і били, і по плацу ганяли, і ображали… Іноді психологічний тиск
був таким, що не хотілося жити.
Тобто думки були про те, щоб Бог
швидше забрав на небо. Але, я думаю, більше, ніж залякувати, вони
не могли. Уже минув той час… А
потім вдалося завоювати довіру
керівництва, то навіть на зібрання
відпускали.
Через рік після служби я зустрів
командира частини на «гражданці». Каже: «Побільше б таких хлопців, як ви!» Сльози витирає…
— Після армії ви прийняли
хрещення. А далі? Як шукали
своє служіння?
— Я дивився на своїх старших
братів, які проповідували по електричках. Мені завжди були цікаві
їхні розповіді. Я співав у хорі, розказував вірші, проповідував — тобто був задіяний. Це дуже важливо! Якщо пропустити момент і не
задіяти молодь, то можна втратити
цінних людей.
Якраз відкрилися широкі мож-

ливості для благовістя. Клуби,
фільм «Ісус»… Ми стали часто їздити з групою. Дуже багато запрошень. А вдома ж — стільки роботи. І батьки просять лишитися… Я
покорявся, але вони не раз казали:
«Їдь, іншим разом зробимо», розуміючи важливість цієї справи. Так
поступово формувалися мої погляди, напрямок служіння.
— А як прийшли саме до
місіонерського служіння?
— Ніколи не уявляв себе місіонером. Не думав, що достатньо
здібний для цього. У 22 роки я
став чути внутрішній голос, який
говорив: «Сину Мій, збирайся в
путь!» Усередині все плавилося. Я
не знав, що зі мною робиться. Ми
їздили з братами в Прибалтику на
заробітки, то іноді я навіть не йшов
на обід, аби мати час помолитися.
Я розумів, що Бог до чогось готує… Такий стан у мене продовжувався півроку.
Через деякий час Аркадій
Олеш запропонував мені поїхати
в Дзержинськ (Нижньогородська
область, РФ). Там була невелика групка християн. У поїзді ми
співали, потім на вокзалі роздавали Євангелії. Почалася така тиснява, що я мусив покинути ящик і
відійти, щоб не роздушили. Такої
спраги, як там, ми ніде не бачили.
Проповідували в трамваях, тролейбусах, бібліотеках, училищах…
Навернулися до Бога люди. Після
трьох місяців повернулися додому, відчуваючи себе героями. Але
через деякий час прийшов лист
такого змісту: «Ви приїхали — і
поїхали, а ми тепер не знаємо, що
робити… Краще б ви не приїжджали!» Це слово нас вразило. І знову
стали збиратися в дорогу. Вернулися до тих людей, які нас чекали.
Вони стали розпорошуватися, але
ми відновили служіння й згодом
заснували церкву.
— Коли ви їхали вдруге, то
ще не думали, що там залишитеся? Коли прийняли це рішення?
— Ні. Ми планували навчити
людей, поставити старших. Думали, що це займе небагато часу.
Зрештою, у нас закінчилися гроші,
при тому що ми й так дуже скромно
харчувалися. Але стали приходити
люди, навіть директори училищ,
приносили свої талони на продукти. Ми відмовлялися, було незручно. Та вони казали: «Не відступимо,
поки не візьмете! Ми хочемо, щоб
ви в нас служили, а вам треба щось
їсти».
Внутрішня
боротьба
була
завжди, особливо у важкі моменти
хотілося повернутися додому. Ми
з Аркадієм постійно один одного
підбадьорювали. Він хоче їхати, то
я кажу: «Не їдь!», я хочу, то він мені:
«Не їдь!» А вже були люди похрещені Святим Духом, уже готували-

ся до водного хрещення. А друзі —
женяться, виходять заміж, їздять
на заробітки… Там своє життя.
Був момент, коли я вже збирався додому. Ми поїхали підзаробити
в Прибалтику і нам не заплатили за
об’єкт. Там такого ще не бувало...
Тоді кажу до братів: «Я зрозумів. Я
— як Йона на вашому кораблі. Якщо
ви мене «викинете» зі своєї бригади, то будете далі заробляти. А мені
пора назад».
Одного разу побачив сновидіння, у якому Бог посилав мене
проповідувати мусульманам. Якби
не це відкриття, не знаю, чи я втримався б. Тому що бував такий фізичний, моральний, духовний тиск,
що кілька разів і сумки вже збирали. Бувало, що нас знаходили пророки — і передавали підбадьорливе слово від Бога.
— Як ви стали служити в Татарстані й Марій-Ел?
— Якраз основою цього стало
згадане сновидіння. Тоді в Казані
працювала нововолинська церква,
зрештою там лишилося тільки троє
сестер, і одна вже мала виходити
заміж. Місія активно шукала, хто
міг би підтримати там служіння. Я
цього всього не знав. І знову ж таки
сниться сон: я бачу Миколу Петровича, Наталю Іванівну та інших
братів і сестер, які ходять по берегу
річки й питають: «Де він? Як його
знайти?» А мене не бачать, я пливу
в воді. Я пережив таку Божу присутність, ніби розчинився в усьому світі. Потім якась сила підняла
мене вгору — і я пішов по воді.
Побачив на березі трьох сестер,
підійшов — і одна з них відійшла…
Через два тижні приїжджає
Микола Петрович у Дзержинськ,
відкриває двері в нашу кімнату й
каже: «А я питаю: де вони? Кого
мені знайти? — практично ті самі
слова, що й уві сні! — А ось вони
де! Хтось із вас поїде в Казань!» У
мене в серці щось тьохнуло. Розказав сон. І ми поїхали в Казань.
— На ваших очах відбувся
перехід від великої спраги до
байдужості й навіть заборони
місіонерської діяльності в Росії.
Як ви пояснюєте собі, чому так
відбулося?
— Я думаю, для всього є свій
період. Період сівби й період жнив.
У 1990-х роках була сівба. Ми
роздавали по 100 тисяч Євангелій
на Пасху й Різдво, пройшли 14
районів по багато разів — заносили літературу в кожну сім’ю. Я ніби
відчував, що саме тоді це потрібно
було робити. І нині, коли все закрили, я спокійний, тому що ми використали час. Люди все отримали.
Тепер іде процес зростання.
Щодо церкви, то наше бачення — настав час підготовки, щоб
християни могли зустріти випробування, які грядуть. Церква повинна мати силу. Ми маємо бути

готовими піти до каліки, помолитися за одержимого. Щоб Господь
виявляв через нас Свою силу, ми
повинні бути вільними, не зв’язаними. І сам прошу Бога, щоб бути
посудиною, приготованою для
цього періоду.
— Але ж ви продовжуєте
служіння — дітям, молоді, людям із інвалідністю?..
— Так. Усе продовжуємо, просто не афішуємо, ніби в підпіллі.
Але найбільший вклад тепер робимо в підготовку місцевих служителів. Рукопоклали більше 10
пресвітерів, близько 15 дияконів,
маємо понад 30 місіонерів. І з них
90% — місцеві. Оскільки в певних
сферах ми не можемо працювати,
то вивільнився час і ресурс саме
для цього напрямку.
— Ви багато говорили про
роль молитви у вашому покликанні й служінні. Яке вона займає місце в сучасних обставинах?
— Ми дуже часто збираємося
активом регіону й звершуємо з’їзні
молитви. Уже 10 років маємо щороку 80 днів посту — 40 днів перед
Різдвом і 40 днів перед Пасхою. У
цих зібраннях беруть участь 4-5 регіонів центральної Росії. Ми стараємося так молитися, щоб сповнятися Святим Духом. Близько п’яти
людей із місцевих отримали дар
пророцтва й витлумачення. Раніше часто молилися за вигнання
демонів. Останнім часом менше,
тому що це дуже важкий процес,
який б’є і по здоров’ю, і по часу.
А звільнені люди часто не цінують
тим, що отримали, і повертаються
до минулих гріхів. Це приводить до
роздумів: чи справді ми повинні
саме тепер це робити?
Узагалі, я вважаю, що місіонерство не можливе без молитви, без
єднання з Богом. Бо тільки тоді ти
будеш знати куди йти, і матимеш
силу для служіння. Тому останнім
часом я наголошую: «Брати, знайдімо єднання з Богом, щоб ми говорили Йому, а Він говорив нам. Для
цього періоду потрібна надприродна сила, помазання. Цю роботу
людськими зусиллями, талантами
ми не зробимо. Тільки наповненні й
споряджені Духом Святим!»
— Якось ви розповідали
про одну зустріч із молоддю.
Коли ви стали запрошувати її
до себе на місію, то один за
одним стали виходити… Як
сьогодні заохотити молодих
людей до служіння?
— Найперше, що вражає молодь — це особистий приклад.
Коли знаходиш людей, які самі
шукають, вони відразу відгукуються. Але багато молоді — неготові. У них немає стартової
підготовки. У них просто немає
сили для посвяченого служіння.
Може, вони б і хотіли піти, але це
неможливо без особистого відкриття й особистого спілкування
з Богом.
Тому кликати їх до місіонерства — немає сенсу. Це може
навіть нашкодити. Потрібно
спочатку забезпечити початковий рівень — організовувати
молитовні зібрання, бесіди. І
коли вони зловлять цю хвилю,
тоді навіть не треба буде сильно
кликати. Дух Святий Сам підштовхне, і вони будуть піддаватися Його керівництву.
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ЩО НЕ Є БОЖИМ СТРАХОМ?

У людини може бути природний людський страх. Маленьку
дитину можна налякати тільки
різкими звуками. Але в міру розвитку й набуття досвіду страх
буде лише зростати, і це природно. Проте цей страх немає нічого
спільного з Божим страхом. Цей
страх допомагає нам уникати небезпечних ситуацій.
Ще один страх, який може
бути в людини, це страх смерті.
Цей страх тримає людей у рабстві, підриває їхні життєві сили та
здоров’я. Проте Бог не хоче, щоб
ми жили в страху. Іван Богослов
пише: «Страху немає в любові,
але досконала любов проганяє
страх геть, бо страх має муку»
(1Ів.4:18). Наш Бог — це досконала любов, це сукупність досконалості. І, щоб позбутися цього
страху, ми повинні довіритися
Христові, Який є Воскресіння й
Життя.
У людини може також бути не
природній страх, а протиприродний, навіяний ззовні демонським
світом. І цей страх приводить
людину до поклоніння не Богу, а
тому, що її лякає. І цей страх також потрібно віддавати під контроль Богові. Ми не повинні бути
в узах демонського страху. І для
цього є служіння звільнення, коли
людина може поділитися тим, що
її лякає, сповідати свій гріх і отримати звільнення. Апостол Іван
підбадьорює нас: «Ви від Бога,
дітки, і ви перемогли їх, більший
бо Той, Хто в вас, аніж той, хто в
світі» (Ів.4:4).
Ще один вид страху — це релігійний страх. Прикладом такого
страху є слова з книги пророка
Ісаї: «…народ цей устами своїми
наближується, і губами своїми
шанує Мене, але серце своє віддалив він від Мене, а страх їхній
до Мене заучена заповідь людська…» (Іс.29:13). Тобто люди боялися порушити заповіді людей,
тому приходили в синагоги, слухали своїх релігійних наставників,
і для них було важливіше підкорити себе людям, ніж Богові. Згодом Христос процитував ці слова пророка Ісаї, звертаючись до
релігійних вождів свого часу (див.
Мт.15:7). Він назвав цих людей
лицемірами, бо саме до цього й
призводить релігійний страх. Такі
люди, прийшовши в приміщення
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СТРАХ ГОСПОДНІЙ

церкви, міняють манеру поведінки, тембр голосу, інтонацію, але
в житті та спілкуванні з Богом немає тої простоти та щирості, яку
хоче бачити Господь.
Четвертий вид страху стосується наших хвилювань щодо
того, що подумають про нас
люди, що вони скажуть про нас.
Кожен із нас у той чи інший момент свого життя стикався з цим
страхом. Про цей страх сказано
в Приповістях так: «Страх перед людиною пастку дає, хто ж
надію складає на Господа, буде
безпечний» (Пр.29:25). Тому нам
дуже важливо берегти своє серце в страху Господньому й надії
на Нього.

У будь-якій життєвій ситуації
страх Господній дає нам здатність правильно оцінити й зреагувати на те, що відбувається,
бо ми передусім думаємо не про
себе, а про те, що думає Бог.
Давид не був безгрішною людиною, як і ми з вами, проте Він
мав шанобливе ставлення до
Бога — і Господь був із ним. І от
його сповідання: «Господь — то
мій пастир… І коли я піду навіть
долиною смертної темряви, то
не буду боятися злого, бо Ти при
мені…» Ми в житті також часто
стикаємося з цими долинами
смертної темряви, проте з нами
Господь, і ми не повинні піддаватися страху.

ЩО ТАКЕ БОЖИЙ СТРАХ?

ЯК НАБУТИ БОЖОГО СТРАХУ?

Страх Божий — це незвичайний страх, бо він тісно пов’язаний
із любов’ю. Хочу проілюструвати
це таким простим прикладом:
коли чоловік любить дружину, а
дружина любить чоловіка, вони
будуть шанобливо ставитися
один до одного, будуть слухати
один одного, розмовлятимуть між
собою тихо. Коли люди голосно
щось кричать один одному, то
вони не чують, що їм говорять.
Страх Господній — це контрольований вибір людини жити
згідно з волею Божою. Словосполучення «страх Господній» є
синонімом до таких понять, як
«благоговіння», «пошана», «повага» чи «покора».
Страх Господній — це наше
відкрите серце до нашого Господа, готовність підкоритися Йому в
усьому. Маючи Божий страх, ми
можемо легко поклонятися Богу.
Таким людям Бог відкриває розум для розуміння Писання. Таким людям легко прийняти Божу
волю й бути Йому покірним.

Головне, ми самі повинні обрати страх Господній. Тут рішення особисто за нами. У Приповістях є такий текст, який може нас
мотивувати зробити правильний
вибір на користь Божого страху
перед іншими страхами. Ці слова записані від імені мудрості,
що звертається до нас: «Тож у
вашім нещасті сміятися буду і я,
насміхатися буду, як прийде ваш
страх. Коли прийде ваш страх,
немов вихор, і привалиться ваше
нещастя, мов буря, як прийде недоля та утиск на вас, тоді кликати
будуть мене, але не відповім, будуть шукати мене, та не знайдуть
мене, за те, що науку зненавиділи, і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї,
погорджували всіма моїми докорами! І тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх
хай насищаються, бо відступство
безумних заб’є їх, і безпечність
безтямних їх вигубить! А хто мене
слухає, той буде жити безпечно, і
буде спокійний від страху перед

злом!» (Пр.1:26-33).
Наше завдання — зробити
наше життя якомога безпечнішим, щоб зло не торкнулося
нас. Цей світ потребує помазаних сильних християн, які можуть
прокажених зціляти, демонів виганяти, мертвих воскрешати. Але
не маючи страху Божого, ми не
зможемо отримати дарів від Господа. А страх Господній не з’явиться в нас, допоки ми самі не
оберемо його. Ми повинні просити в Господа, щоб навчив нас
Його страху. Від нас вимагається
відкрити серце й впокорити себе
волі Господа.
По-друге, ми повинні розуміти, що Святий Дух підводить
нас до того, щоб ми обрали Його
учительство у своєму житті. Ми
повинні постійно вчитися в Духа
Святого через Слово Боже. І ось
що Дух Святий говорить до нас:
«Ходіть, діти, послухайте мене,
страху Господнього я вас навчу!
Хто та людина, що хоче життя,
що любить дні довгі, щоб бачити
добро? Свого язика бережи від
лихого, а уста свої від говорення
підступу. Відступися від злого і
добре чини, миру шукай і женися за ним! Очі Господні на праведних, уші ж Його на їхній зойк,
Господнє лице на злочинців, щоб
винищити їхню пам’ять з землі»
(Пс.33:12-17).
Ми Божі посудини. А в Божих
посудинах повинен бути й вміст
Господнім. Тому Дух Святий і дає
поради, якою має бути та людина, яка має Господній страх.
І третя вимога, яка потрібна
для того, щоб отримати страх
Господній, є ніби продовженням
двох попередніх: «Не будь мудрий
у власних очах, бійся Господа та
ухиляйся від злого!» (Пр.3:7). Ми
повинні не просто обрати для
себе Господній страх, не просто
визнати Духа Святого Своїм Учителем і Провідником, а повністю
віддатися в Божі руки, навчитися довіряти тому, що вчить нас
Дух Святий, а не тому, що ми б
самі хотіли бачити у своєму житті. Часто стається так, що ми самі
вигадуємо, що хотіли б бачити у
своєму житті та служінні, мріємо
про це, а потім розчаровуємося,
якщо це не приходить у наше
життя. Ми повинні, як і Христос,
говорити у своєму житті: «Не моя,
а Твоя воля хай буде!»
Дуже часто в Писанні страх

Божий протиставляється злу. І
людину, яка хоче мати страх Божий, Писання часто закликає:
«Ухиляйся від зла!» Автором зла
є диявол, тому зло й страх Божий
несумісні. Господь же каже: «Таж
страх Господній — це мудрість,
а відступ від злого — це розум!»
(Йов.28:28).
ЩО НАМ ДАЄ
СТРАХ ГОСПОДНІЙ?

Ось переваги, які ми отримуємо, коли обираємо Божий
страх: «Хто той чоловік, що боїться він Господа? Він наставить
його на дорогу, котру має вибрати: душа його житиме в щасті, і
насіння його вспадкує землю!
Приязнь Господня до тих, хто
боїться Його, і Свій заповіт Він
звістить їм» (Пс.24:12-14).
Господь обіцяє особисто навчати тих, хто боїться Його. Це
дуже важливо, бо всі ми хочемо, щоб Господь учив нас. Усі
ми хочемо мати Боже водіння в
житті. Тому найголовніша риса
учня Божого — є страх Господній. Учити того, хто не має цього
страху, немає сенсу, бо така людина не зможе втілити отриманих знань у життя. Така людина
робити те, що хоче вона сама, а
не те, чого чекає від неї Господь.
З тими, хто має благоговіння
перед Богом, Він ділиться своїми таємницями, бо Він вважає їх
Своїми приятелями.
Ось ще обітниці для тих, хто
має страх Божий: «Страх Господній примножує днів, а роки безбожних вкоротяться» (Пр.10:27).
«У Господньому страхові сильна
надія, і Він пристановище дітям
Своїм. Страх Господній криниця життя, щоб віддалятися від
пасток смерти» (Пр.14:26-27).
«Страх Господній веде до життя,
і хто його має, той ситим ночує, і
зло не досягне його» (Пр.19:23).
«Заплата покори і страху Господнього — це багатство, і слава, й
життя» (Пр.22:4).
Це лише невелика частина обітниць, які дає Господь у
Своєму слові для тих, хто боїться
Його. То невже не варто обрати
страх Господній основою свого
життя? Невже не варто впокоритися перед Господом і бути Його
вірним та слухняним учнем?

Федір ВЕЛИЧКО,
єпископ,
Республіка Комі, Росія

батьки і діти

ЧОМУ Я ПРОШУ ВИБАЧЕННЯ У СВОЇХ ДІТЕЙ?

Часто батьки наполягають
на тому, щоб їхня дитина просила вибачення в них, у брата,
у друга за те, що скоїла. Але

коли йдеться про те, щоб батько попросив вибачення в дитини, то деяким стає якось незручно, і вони уникають цього.

Мої батьки ніколи не просили
вибачення, коли чинили несправедливо щодо мене. Тому я росла в
сім’ї, де ніколи не чула таких слів, як
«вибач» або «прости». Ніколи.
Я вийшла заміж, потім народилася дочка. Я пам’ятаю, коли вперше накричала на неї. Постав вибір:
потрібно просити вибачення чи ні?
Я зважувала всі «за» й «проти».
У моїй голові крутилися думки,
що в моїй родині перед дітьми не
вибачалися! Але я знала, що повинна це зробити. Нікому не подобається, коли на нього кричать.
Тому я мала переступити не через себе, а через свій досвід, бо ж у

мене батьки ніколи не просили вибачення. Я подивилася на той свій
досвід з іншого боку: будучи дитиною й підлітком, я так хотіла почути
їхнє «прости» за певні вчинки...
Я не зустрічала таких батьків, які
б не зробили або не сказали чогось
такого, за що їм потрібно було б вибачитися перед своєю дитиною.
Я не виняток. Тому завжди
прошу вибачення у своїх дітей,
коли щось зробила не так: підвищила голос, різко відреагувала й т.
ін. І мені не заважає мій батьківський авторитет. Діти все одно знають, хто в домі господар. Просити
вибачення в дітей за свої проступ-

ки — це чесно! Чесно щодо них!
Щоразу, коли я роблю це, то
показую свою сильну сторону характеру, а не проявляю слабкість.
Так, потрібна сміливість, щоб
визнати, що я помилилася, і смиренність, щоб сказати «пробач».
Але я вірю, що це робить мене кращою матір’ю.
Мої діти виховуються в здоровій
атмосфері, тому що коли я прошу в
них вибачення за свої помилки, тим
самим я показую, що ціную стосунками з ними. Діти також беруть приклад із моїх дій, навчаючись брати
відповідальність за власні помилки.
Інна САВОЧКА
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РЕЙНХАРД БОННКЕ

ІСТОРІЯ УСПІШНІШОГО ЄВАНГЕЛІСТА

Майбутній всесвітньовідомий євангеліст Рейнхард Боннке народився 19
квітня 1940 року в місті Кенігсберг (сучасний Калінінград). З самого дитинства
маленький Рейнхард шукав Бога, тому
вже в 10 років він був хрещений Духом
Святим з говорінням на інших мовах. Після закінчення середньої школи, бажаючи
присвятити своє життя Богу, Рейнхард
вступив у досить непримітний християнський коледж в Уельсі. Брати Боннке
критикували його за це рішення, оскільки
вони не вважали біблійну освіту справжньою освітою.
Після закінчення коледжу, перед поверненням у рідну Німеччину, з Рейнхардом відбулася одна важлива подія, яка, за його словами, вплинула на все його майбутнє життя й
служіння.
25 січня 1962 року потяг, на якому Боннке
повертався додому, на кілька годин зупинився в Лондоні. Для того, щоб скоротати свій
час, Рейнхард вирішив прогулятися по Лондону й подивитися місто.
Йдучи по одній з вулиць, він зауважив
будинок, на хвіртці якого було написано ім’я
найвідомішого євангеліста Англії Джорджа
Джеффріса. Відчувши бажання поспілкуватися з великим чоловіком Божим, Боннке набрався сміливості й постукав у двері будинку.
Виявилося, що там дійсно жив Джордж
Джеффріс, який, на подив, впустив незнай-

омця до свого дому. Після недовгої бесіди
Джордж Джеффріс запропонував помолитися
за Боннке й у молитві передав йому своє помазання, як колись Ілля Єлисеєві. Вийшовши
на вулицю, Боннке чітко усвідомив, що одного
разу він буде приводити до Бога натовпи людей, як це робив свого часу Джордж Джеффріс. Цікаво зауважити, що наступного дня
після цієї зустрічі Джордж Джеффріс помер.
Повернувшись на батьківщину, Рейнхард,
переповнений бажанням служити Богу, став
пастором місцевої церкви. Незважаючи на
те, що справи в нього йшли досить непогано,
Боннке весь час відчував дискомфорт у своєму служінні й жадав чогось більшого.
І ось одного разу йому прийшло, м’яко кажучи, дивне бажання: а що, якщо все кинути й
поїхати місіонером в Африку.
Так у 1967 році, після п’яти років пасторства в Німеччині, Боннке зібрав свої валізи й
вирушив у Лесото — одну з найбідніших країн
африканського континенту.
Прибувши в Африку, Рейнхард відразу
ж спробував організувати нову церкву, але,
на його велике розчарування, ніхто не хотів
приходити на служіння. Щоб хоч якось спілкуватися з місцевим населенням, Рейнхард
щодня брав акордеон і йшов на міський ринок, де грав християнські пісні, проповідував
і роздавав брошури. Але й це не приносило
великого результату.
Його місія здавалася марною й невиправданою. «Невже Бог хотів, щоб я залишив пасторство в Німеччині й приїхав сюди, на край
світу, для того, щоб бути неуспішним?» — не
раз запитував самого себе.
Розуміючи, що так далі тривати не може,
Боннке став молитися й постити, намагаючись отримати відкриття від Святого Духа.
Він казав Богові: «Якщо такими темпами я
буду рятувати Африку, то мені не вистачить і
1000 років, щоб досягти хоча б цю маленьку
країну!»
Але одного разу в житті Рейнхарда Боннке
настав переломний момент. Одного вечора

він так відчайдушно молився Богу, що побачив видіння: увесь африканський континент
покритий червоним кольором. Він також почув гучний голос: «Африка буде врятована!»
Цікаво відзначити, що це видіння повторювалося наступних чотири дні поспіль.
Після цього Боннке вирішив кардинально
змінити свій підхід до євангелізації й розпочати наметове служіння. Отримавши перший
намет, Боннке обклеїв все місто запрошеннями й став готуватися до пробудження. На його
превеликий подив у перший день на євангелізацію прийшли всього 100 чоловік. Але Боннке це не збентежило, оскільки він знову й
знову чув ці слова: «Африка буде врятована!»
Тому євангеліст не здався, а продовжував
проповідувати, і люди стали приходити. Через
кілька тижнів уже сотні людей слухали Слово
Боже. Так народилося одне з найуспішніших
наметових служінь в історії сучасної церкви.
У 1984 році команда Боннке вирішила
перейти на новий рівень і замовила найбільший намет у світі — на 34 тисячі місць!
Це була величезна подія. Ще жодного разу
Рейнхард Боннке не збирав стільки людей в
одному місці.
Після того, як було обрано місто, команда встановила намет і розпочала підготовку
до найбільш масштабної євангелізації — 34
тисячі на одному служінні! Це було чимось
неймовірним.
Але за день до першого служіння, коли
все було готово, раптово піднявся великий
ураган і повністю знищив цей намет.
Після деяких вагань Рейнхард Боннке
вирішив не скасовувати євангелізацію, а
проводити служіння просто неба! Це радикальне рішення викликало багато запитань:
а якщо?..
І ось коли настав перший день євангелізації, на превеликий подив усіх Бог зробив
чудо — і 100 тисяч осіб заповнили величезне
поле! Це перевершило всі їхні очікування!
Якби намет не було зруйновано, то дві
третини цих людей не змогли б потрапити

на служіння!
Після цього Рейнхарду Бонке так сподобалася ідея проповідувати просто неба, що
в майбутньому це стало його основною особливістю! Тепер намети не обмежуватимуть
кількості людей на євангелізаціях!
Варто зазначити, що через кілька років
Рейнхард Боннке встановив новий світовий
рекорд, зібравши 1 600 000 осіб на одному
служінні! (Хочу нагадати, що жоден намет у
світі не здатен вмістити таку кількість людей.
Сьогодні Рейнхарду Боннке майже 79
років. Звичайно, він перестав так інтенсивно подорожувати, як раніше, і вже не в змозі
проводити великі крусейди в Африці, але
справа, розпочата ним, триває. І все тому,
що Рейнхард Боннке зумів зробити те, що
практично не вдавалося нікому з великих
служителів до нього — підняти після себе
гідного послідовника.
Наступником Рейнхарда Боннке став
палкий молодий служитель — Даніел Коленда. Багато величезних служінь згасали після
того, як засновник відходив від справ або
вмирав, тому що не знаходилося людини,
здатної продовжити розпочату справу.
Кілька місяців тому я дізнався, що в місто, у якому я живу, приїжджає Рейнхард
Боннке. І, звісно, вирушив на його євангелізаційне служіння, щоб просто хоча б подивитися на цю людину-легенду. На жаль, коли
почалося служіння, організатори оголосили,
що сам Боннке приїхати не зміг за станом
здоров’я, і замість нього на сцену піднявся
Даніел Коленда. Того вечора, сидячи у величезному залі й слухаючи послання Коленди, я подумав: служіння Рейнхарда Бонке не
закінчилося, воно тільки починається...
P.S. А згодом, переглядаючи офіційний
сайт служіння Боннке Christ for all nation, я
натрапив на таку цифру — 78 268 854. Саме
стільки людей прийняли Ісуса Христа у своє
серце завдяки служінню цього помазаного
служителя...

Роман САВОЧКА

памяті служителя

ПРО ТОГО, ХТО СТАВ ДОБРИМ ПРИКЛАДОМ
Бог визволить душу мою із влади шеолу, бо Він мене візьме!
Псалом 48:16

11 березня 2019 року в
кращий світ відійшов один із
старійшин євангельської церкви на Поліссі — Максим Кіндратович Сидорчук. З юних років
він присвятив себе служінню
Богу в Броницькій та Воєгощанській церквах. Господь відміряв йому цілих вісімдесят два
роки життєвої дороги. А на ній
було все…
Народився хлопчина в далекому 1936 році в бідній селянській сім’ї. Часи для селян були
нелегкими, а тут ще й війна. Тому
дитинство згадувалося захмареним: без тата, голод, холод, вибухи на залізничній колії, солдати, що тулилися в їхній невеликій
хатині на окраїні села, конвой
військової техніки. Довелося Антоніні, матері Максима, ставити
на ноги дітей самій, та ще й в переживаннях за чоловіка, від якого
не було жодної звістки за всі роки
війни. Мобілізували батька ще на
її початку. А коли в село стали повертатися солдати з фронту, то
хтось казав, що Кіндрат убитий,
хтось — що живий. Тримало їх
тільки Слово, яке отримала матір
через пророка: живий! І справді,

невдовзі отримали лист: батько
був двічі поранений, перебував на
лікуванні. А згодом відбулася зустріч Максима з татком: пригнавши худобу з пасовиська, зустрів
на подвір’ї незнайомого дядька
— це і був батько.
Щастя, кажуть, довгим не буває. Радість і затишок об’єднаної
сім’ї знову були перервані. У післявоєнні роки стали створювати
колгоспи. Багатодітній родині
довелося віддати частину худоби,
інвентарю й всього іншого. Максимовим життям стала робота в
полі, вдома, а також навчання в
школі. Науку він любив по-особливому. Це стало визначальним
для подальшої його долі. Ще перед службою в армії отримав слово-обітницю: якщо буде вірний, то
не бачитиме ні холоду, ні голоду й
повернеться здоровим. Так і сталося: через грамотність, гарний
почерк та Божу турботу його призначили писарем і бухгалтером
продовольчої частини. Службу
відбував у Німеччині, під час якої
мав можливість відвідати рідних.
1958 року повернувся в село.
Любив служіння, гарячі молитви,
що супроводжувалися духовним

співом. Через чотири роки одружився з Марією Микитівною Федчик. Сімейні клопоти не пригасили
ревності за Богом. Максим проповідував, віддавав час для служіння, а Господь турбувався про його
земні справи. У той час, щоб придбати житло, змушені були люди, як і
сьогодні, їхати на заробітки. Ця доля
обминула молодого проповідника.
Вони купили спочатку маленьку стару хатину, а поряд стали будувати
нову. У ній і жив Максим з дружиною
та дванадцятьма дітьми. Там прожив своє життя, крім семи років, що
провів у США.
У кінці 1940 років євангельська спільнота в Брониці не була
чисельною. За офіційними даними, вона народилася в 1928 році,
але згадують, що був чоловік, який
увірував ще в роки Першої світової
війни, та приховував це. Коли почали відкрито збиратися, тоді він і
об’явився. Служіння проводили по
хатах. Служителем був Гнат Жданюк. А от в сусідньому селі Воєгоща
була баптистська церква, яка мала
дім молитви. Влада хотіла його
відібрати, мотивуючи це тим, що
віруючих небагато. Тоді їхній служитель, Віктор Карпук, звернувся

до віруючих броницької п’ятидесятницької церкви з пропозицією
об’єднатися. Вони погодилися — і
це тривало цілих сорок три роки.
Саме в об’єднаній церкві Максиму
Сидорчуку доручили спочатку дияконське (1981 р.), а згодом і пресвітерське служіння (1988 р.). Євангельські християни жили дружно, у
церкві потужно діяли духовні дари.
І молитовний будинок, хоча й новий (побудований 1987 року), уже
не вміщав усіх. Прийняли рішення побудувати ще один у Брониці.
Були перешкоди з боку влади. Але,
підтримані Словом, віруючі не відступали. Місце під забудову було
болотисте. За одну ніч завезли багато піску, щоб вирівняти ділянку.
У березні 1990 року розпочалося
будівництво, а вже в 1991 році двері
нового дому молитви відчинилися.
Громада тоді налічувала біля двохсот членів. Служіння й надалі виконував Максим Кіндратович. І так до
2003 року, поки не переїхав до дітей
у Штати. Та повернувся через сім
років, бо мав бажання бути похованим на рідній землі.
Майже до останнього дня Максим Сидорчук проповідував євангельські істини. Його слово завжди

було виваженим, глибоким та не
поспішним. Хто його чув — пам’ятав довго. А ще його поважали, до
нього прислухалися, його любили.
Для багатьох він став наставником,
порадником і добрим прикладом
служіння Богу й людям. І постійно
молився… Молився за Церкву й
благословляв усіх віруючих та своїх
нащадків, які на сьогодні з онуками
та правнуками налічують сто дев’яносто осіб.
Про такий кінець кажуть — благословення. Ходив, спілкувався при
світлому розумі й добрій пам’яті.
Та стало важко дихати. Біля обіду
приліг — і відійшов до свого Господа. До зустрічі, дорогий наставнику,
в небі, у ніг небесного Батька, якому
навчив вірити й служити…

Інна МЕЛЬНИК
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Дитяча сторінка
думка експерта
Привели до мене якось
дівчинку, з якою, за словами
мами, ніхто не дружить. Сидить навпроти мене, надуває
губи, сльози на очах…
Я підсідаю ближче, беру її за
руки і тихо питаю:
— А як ти зрозуміла, що з тобою ніхто не дружить? Тебе відштовхують? Не відповідають на
твої вітання?..

Дитяча сторінка

ЧОМУ ДІТИ НЕ ВМІЮТЬ ДРУЖИТИ?
Дівчинка здивовано відповідає:
— Ні… Я сиджу — і до мене
ніхто не підходить ...
— Змушена тебе засмутити, — посміхаюся я, — але
друзі не з’являться…
— Чому? — сльози пішли
в хід.
— Тому що ти не знаєш головного правила дружби.

УРОК ДРУЖБИ

Жили два горобці — Чік і Чирик. Одного разу Чіку прийшла посилка від бабусі. Цілий ящик пшона.
Але Чік про це ані слова
не сказав своєму приятелеві.
«Якщо я пшоно роздаватиму, то мені нічого не залишиться», — подумав він. Так
і склював всі зернятка сам. А
коли ящик викидав, то кілька зерняток все ж випало на
землю.
Знайшов ці зернятка Чирик, зібрав акуратно і полетів до свого
приятеля Чіка.
— Здрастуй, Чіку! Я сьогодні знайшов десять зерняток пшона. Поділімо їх порівну
і склюймо.
— Не треба… Навіщо?..
— став відмахуватися крильцями Чік. — Ти знайшов — ти
і їж!
— Але ж ми з тобою друзі, — сказав Чирик. — А друзі всі повинні ділитися. Хіба ж не так?
— Ти, мабуть, правий, — відповів Чік.
Йому стало дуже соромно. Адже він сам склював цілий ящик пшона і не
поділився з другом, не дав
йому жодної зернини. А зараз відмовитися від подарунка приятеля — це означає образити його. Взяв Чік
п’ять зерняток і сказав:
— Спасибі тобі, Чирику! І
за зернятка, і за урок дружби…

М. ПЛЯЦКОВСЬКИЙ

КРОСВОРД

1. Цій рисі не місце у справжній дружбі, «бо де … та сварка, там безлад
та всяка зла річ!» (Як.3:16).
2. Що потрібно допомагати «носити» іншим, щоб виконати Закон Христа
(див. Гал.6:2)?
3. Що ставить під ноги іншому «людина, що другові своєму підлещує»
(див. Пр.29:5)?
4. «Коли можливо, якщо це залежить від вас, … у мирі зо всіма людьми!»
(Рим.12:18).
5. Чого вчать нас дві найголовніші заповіді Божі (див. Мр.12:30-31)?
6. Не дотримуючись цього, не побудуєш жодних стосунків. «Говоріть кожен … до свого ближнього» (Еф.4:25).

Над стор. працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

— Знаю! — кричить дівчинка.
— Просвіти! — прошу я.
— Коли дружать, то всі ЗІ
МНОЮ діляться, всюди МЕНЕ запрошують, все МЕНІ розповідають, і люблять МЕНЕ…
— А що робиш ти?
— А я ходжу з ними.
— Гідна нагорода. За такою
повинна черга вишикуватися…
А якщо без жартів, то скажи: ти

ВМІЄШ цікавитися життям ІНШИХ? Ну хай не однокласників.
Розкажи мені, що любить твоя
мама? Що її засмучує? Чи питаєш
ти її про те, як вона себе почуває?
Чим їй можна допомогти?
— А я не повинна! Мені всього
10! — вибухає вона.
— Тобі ВЖЕ 10, — спокійно
відповідаю я. І ми починаємо вчитися дружбі…

Дружити — це не лише брати,
а й віддавати…
Дружити — це цікавитися
життям інших людей…
Дружити — це вміти пожертвувати чимось своїм заради іншого…
А що для тебе справжня
дружба?

Лариса КАМЕРТОН,
дитячий психолог

Друзів мати чудово! Проте всі ми хочемо, щоб наші друзі були справжніми, вірними, готовими завжди підтримати, допомогти, здатними зрозуміти й пробачити.Та чи готові ми самі стати
такими?
Що говорить Біблія про дружбу? Яким я маю бути, щоб стати справжнім другом для інших?
ПРАВИЛА ДРУЖБИ
1. Будь дружелюбним.
«Хто хоче мати багато друзів, повинен бути дружелюбним» (Пр.18:25 — перекл. з рос.). Найперше,
треба бути відкритим, самому хотіти щось робити
для того, щоб з тобою хотіли дружити.
2. Будь люблячим.
«Правдивий друг любить за всякого часу»
(Пр.17:17)
Справжній друг залишається підтримкою для
свого друга в часи радості й у часи труднощів, хвороб і невдач.
3. Будь готовим прийти на допомогу.
«…Якби вони впали, підійме одне свого друга!»
(Екл.4:10). Друг не залишає в білі. І тоді набагато лег-

ше жити, коли ти усвідомлюєш, що ти не один у труднощах та випробуваннях.
4. Будь вірним.
«Не кидай друга свого…» (Пр.27:10). Тут говориться про те, що не можна покидати свого друга
в біді, не зраджувати його, бути поруч, підтримувати
і втішати.
5. Радій успіхам друга.
Справжній друг всіє не лише плакати зі своїм другом, а й радіти, коли той досягає успіху. Він завжди
готовий дати хорошу пораду — «солодкий нам друг
за душевну пораду» (Пр.27:9), а також не нагадуватиме про помилки й невдачі, щоб зробити боляче. «Хто
шукає любові, провину ховає, хто ж про неї повторює,
розгонює друзів» (Пр.17:9).

Ці принципи працюють також у сім’ї. І чудово, коли батьки й діти є друзями між собою. Така
сім’я буде щасливою та міцною.
Ісус називає нас своїми друзями, за яких Він віддав Своє життя. І каже, що справжня дружба — це не очікувати, що тебе будуть приймати і про тебе дбатимуть, а бути готовим самому віддавати. «Ніхто більшої любови не
має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Ів.15:13). Проте яким має бути друг Ісуса? Ось що про це
говорить Сам Господь «Ви друзі Мої, якщо чините все, що Я вам заповідую» (Ів.15:14).

Завдання ТЕСТ
І. ОБВЕДІТЬ ВІДПОВІДЬ, ЯКА ВАМ
ПІДХОДИТЬ. ТІЛЬКИ ЧЕСНО!!!
1. Ви знаєте багато цікавих історій
про свого друга. Що ви зробите?
а) Розкажете іншим; (1)
б) розкажете, не називаючи імен; (2)
в) залишите при собі. (3)
2. Ваш друг бере у вас речі й не повертає. Якщо він попросить у вас дорогу
річ, що ви зробите?
а) Дасте; (2)
б) скажете, що її у вас немає; (1)
в) відмовите, не пояснивши причини. (3)
3. Друг випадково розбив ваш телефон.
Ваші дії?
а) Скажете, що збиралися купити новий; (3)
б) вимагатимете гроші; (2)
в) відмовитеся від грошей, але перестанете дружити. (1)
4. Ваш друг спілкується з людиною,
яка вам не подобається. Що зробите?
а) Припините стосунки з другом; (2)
б) будете мовчки продовжувати дружбу; (3)
в) скажете йому, що він повинен обрати
між вами. (1)
5. Як відчуваєте, що в друга будуть
неприємності, то ви:
а) розірвете стосунки, щоб самому не постраждати; (1)

б) відверто поговорите з ним; (3)
в) мовчки продовжите дружбу. (2)
6. Ви вважаєте, що справжній друг повинен:
а) усім ділитися з вами; (1)
б) говорити тільки те, що хоче; (3)
в) тримати свої думки й проблеми при
собі. (2)
7. Вам відомо, що другові потрібні
гроші, а ви їх маєте. Ви кажете:
а) «Візьми їх, це принесе мені радість». (2)
б) «Згадай, скільки ти помагав мені. Моя
послуга мізерна перед цим». (3)
в) «Переб’єшся. Самому треба!» (1)
8. Як вчините, коли терміново потрібно позичити гроші?
а) Натякнете здалеку; (1)
б) попросите в борг; (2)
в) нічого не скажете. (3)
9. Ваш друг купив одяг, який йому не пасує. Ви:
а) скажете, що він виглядає смішно; (1)
б) поясните, чому ця річ йому не пасує; (3)
в) промовчите. (2)
10. Ви вважаєте, що ваш друг:
а) менш розумний, ніж ви; (2)
б) більш розумний, ніж ви. (1)
в) ви на одному рівні. (3)

ІІ. Додайте бали, які записані в дужках після обведеного вами питання.
ІІІ. Отримайте результат.
10-14 балів. — Ви схильні більше уваги звертати на себе, ніж на інших. Ця риса — бар’єр
для справжньої дружби. Щоб стати справжнім другом, слід виявляти більше інтересу до інших
людей.
15-20 балів. — У вас є друзі, але ви іноді не проявляєте належного розуміння. Тому коли
не знаєте, як правильно реагувати, поставте себе на місце свого друга.
21-30 балів. — Ви справжній друг! Продовжуйте у тому ж дусі.
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КРОСВОРД
По вертикалі:

1. Один із апостолів Христа (згідно з Євангелією від Матвія). 2.Місто, де жили
Лія і Рахіль. 3. Грецька дрібна монета. 4. Місто, царем якого був Авімелех (1М.20).
6. Місто, в якому народився Єзекія. 9. Місто, побудоване Амврієм. 10. Місто, в
якому Ілля допоміг вдові. 11. Мати Йовіда. 15. Суддя Ізраїлю. 16. Учениця з Йопії. 18. Син Давида. 20. «Випробування» — місце, де прагнули води ізраїльтяни.
21. Місто (І.Н. 19:25).

По горизонталі:

3. Означає «посланий». 5. Місто на узбережжі Лікії. 7. Син Саула. 8. Співпрацівник Павла у Римі. 10. Місто, в якому жив Лот. 12. Третій місяць за єврейським
календарем. 13. Баба-повитуха в Єгипті. 14. Брат Переца. 17. Дочка Йова. 19.
Син Рехав’ама. 20.Місто поблизу Єрусалима. 22. При його імператорстві народився Ісус. 23. Єгипетська кара.

Відповіді на кросворд, розміщений у №2 (лютий) 2019 р.
По горизонталі: 5.Гіхон. 6.Павук. 9.Тимон. 11.Хелбан. 12.Етбаал. 13.Адма.
15.Овед. 16.Неват. 17.Полин. 20.Сіль. 22.Амос. 25.Самсон. 26.Фараон. 27.Гомор. 29.Дарій. 30.Аддар.
По вертикалі: 1.Тіртак. 2.Понт. 3.Наїн. 4.Субота. 7.Амрам. 8.Тевда. 10.Ласея. 14.Авель. 15.Олива. 18.Сіван. 19.Сорок. 21.Сівма. 23.Ховрах. 24.Парпар.
27.Гнів. 28.Рода.

поезія

БЛАГОСЛОВІТЬ МЕНЕ!
Я іду, я біжу додому,
Бо мені вже сниться ночами…
Поспішаю, забувши втому,
Пригорнутись до рідної мами.
Я дорослий, та, ніби дитина,
Притулюся до неї радо.
Буде поруч уся родина —
Будуть поруч брати і тато.
Благословіть мене, батеньку!
Не згадайте упертого норову.
Благословіть мене, батеньку!
Покладіть мені руку на голову.
Благословіть мене, матінко!
Все недобре давно вами прощене.
Благословіть мене, матінко!
Поцілуйте чоло моє зморщене.
В хаті батьковій вікна сині,
А долівка ясно-червона,
І над вікнами по картині,
Рушником обрамлена кожна.
Фотографії в сизих рамах…
Поглядають усміхнені діти.
Ще серця молоді, не в ранах,
Ще не встигло життя розбити…
Піч селянська. В ній добра мати
Нам борщі готувала і кашу.
Так і хочеться посмакувати
Із дитинства їжу найкращу.
Задзвеніли миски і чашки…
Потісніться, бо місця мало.
Роду нашого з Божої ласки
Із роками багато стало.
Люба матінко, любий батьку,
Ой, нелегко було вам жити!..
Праця, клопоти від світанку,
Щоб здоровими виросли діти.
Ми дорослі – і раді стрічі.
Тільки сльози… Не треба, не можна…
Батьку, мамо, на вашім обличчі
Дорога нам і зморшка кожна.

мовою притчі

ЧОМУ МИ КРИЧИМО?

Одного разу вчитель запитав
своїх учнів:
— Чому розгнівані люди кричать?
— Кричать, тому що втрачають
терпіння, — відповів один із учнів.
— Але чому кричать до тих, хто
поруч із ними? — знову запитав
вчитель.
— Кричать, тому що хочуть,
щоби їх почули, — пролунала відповідь.
Учитель продовжував запитувати:
— Отже, неможливо спокійно
розмовляти?

Учні давали різні відповіді, але
жодна з них не задовольнила вчителя.
Тоді він сказав:
— Знаєте, чому розгнівана людина кричить на інших? Коли двоє
сваряться — їхні серця дуже віддаляються одне від одного. Щоби
подолати ту відстань між серцями
— треба кричати, тоді тебе почують.
Чим більш люди розгнівані — тим
голосніше кричать, щоб почути
одне одного. А що буває поміж двома закоханими? Вони не кричать, а
шепочуть. Чому? Тому що їхні серця
дуже близько одне до одного. Від-

стань поміж ними така маленька,
що їхні серця розмовляють пошепки. А коли любов дуже-дуже сильна,
тоді не потрібен навіть шепіт — достатньо тільки погляду. Їхні серця досить добре розуміють одне одного.
Після цього вчитель ще додав:
— Якщо сперечаєтесь, то не
дозволяйте вашим серцям віддалятися. Не кажіть слів, які б ще більше
вас віддаляли. Відстань може бути
такою великою, що серця вже ніколи не знайдуть зворотної дороги.
Найбільш вдалий спосіб припинити
сварку — це сваритися, міцно обійнявшись.

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ
Українська Церква Християн Віри Євангельської

МІЖНАРОДНА МІСІОНЕРСЬКА ШКОЛА
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

З 10 червня по 23 серпня 2019 року на базі Київського біблійного інституту в співпраці
з церквами Скандинавії та християнською місією «Голос надії»
буде проходити навчання Місіонерської школи.
Досвідчені місіонери, пастори, викладачі богослов’я з України і Скандинавії будуть викладати біблійні доктрини, історії місій, релігії світу, ознайомлять студентів з методами і стратегіями місіонерського служіння, розкажуть про відкриття і зростання церков.
Студенти зможуть продовжити навчання і місіонерську практику в Боснії і Герцеговині для
подальшого розвитку довгострокового служіння.
Прийом документів до 25 травня 2019 року:
- Заява-анкета
- Рекомендація пастора церкви
- Фото 3х4 см
- Медична довідка (форма 086у)

Детальна інформація:
моб.тел. (067) 708-43-61 – координатор ММШ
e-mail. kuksa18@gmail.com
сайт. www. kbi.org.ua
FB.www.facebook.com/missionschoolkiev
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