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«МАМО, ТУТ
НЕ КАПАЄ!»
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«ЖИВІТЬ ДРУЖНО,
ЛЮБІТЬ НІЖНО,
І ВАС ГОСПОДЬ
БЛАГОСЛОВИТЬ».
Дуже важливо, щоб було

Вуличні проповіді та зустрічі
з людьми наповнюють наше
життя змістом. Розумієш,
що живеш не даремно.

взаєморозуміння та єдність...

ПРЕСПОКІЙНИЙ

СПОКІЙ

Ми повинні завжди мати
Бога в нашому розумі.
Написано: «Безперестанку
моліться!»
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НЕ ВТРАЧАЙТЕ МОЛОДОГО ВИНА І НЕ РВІТЬ

СВОЇХ СТАРИХ МІХІВ

«І ніхто не вливає вина
молодого в старі бурдюки, а
то попрориває вино молоде
бурдюки, і вино розіллється, і
бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до
нових бурдюків. І ніхто, старе
пивши, молодого не схоче, бо
каже: Старе ліпше!» (Лк.5:3739).
У цій притчі нове вино — це не
молодь, а старші люди — не старі
міхи, як часто тлумачать. Можуть
бути старі люди — як нове вино, і
молоді — як старі бурдюки.
КОНТЕКСТ ПРИТЧІ

Проаналізуймо, що мав на
увазі Христос, кому він це сказав,
у якому контексті, за яких умов.
І тоді ми зрозуміємо справжню
християнську основу, на яку ми
повинні опиратися, щоб зростати
в Господі. Христос каже, що треба вливати молоде вино в нові
бурдюки не тому, що вони кращі,
а тому, щоб не втратити його. Він
також має на увазі, що слід зберегти й старі міхи, хоч вони вже
розширилися й набули певної
форми. Христос не каже, що їх

треба викинути й узяти кращі. Так
само ті, хто спробував старе вино,
знають, що воно краще, ніж молоде.
До кого Христос сказав ці
слова? До людей, які критикували Його за те, що Він їв та пив із
грішниками. Ми, християни, часто
тягнемося один до одного. Нам
приємно збиратися з людьми,
схожими на нас. Такою є людська
природа — птахи збираються по
роду своєму.
Ісус мав спілкування з грішниками, які згодом приходили до
пізнання істини. Таким способом
Він набував нових віруючих. Так,
у них було гріховне минуле. Так,
вони не знали всіх обрядів і правил, не знали всіх основ вчення
і, як новонароджені немовлята,
робили власні помилки. Їх треба
вчити, наставляти. Але ті люди,
які добре знали всі порядки, не
знаходили собі місця, коли бачили помилки щойно навернених
людей. Їх насторожувала Марія
Магдалина, їх напружував Закхей.
«Усе село знає, хто ці люди. Он
той понакрадав, він обманщик! А
ти, Ісусе, пішов до його дому!» Але

Христос прийшов саме до таких
людей, бо, як він Сам казав: «Лікаря потребують не здорові, а хворі
люди. Я прийшов кликати грішників до покаяння».
Серед тих, які дорікали Христу, були й щирі люди. Але у
своїй щирості вони не могли
вмістити цих новонавернених
людей. І в тому контексті Христос розповів цю притчу. Новонавернені люди — це нове вино.
Вони ще ростуть, бурлять — це
процес.
ВОРОГИ ЦЕРКВИ

Звісно, ворогом номер один
для церкви є гріх. Але після гріха
ворогом номер два є негнучкість,
неподатливість. Ми часто не можемо зрозуміти людей не таких,
як ми, які не вірять, як ми. Часто
не вміємо показати любов і завоювати їхнє серце. Пригадую, як в
Україні ми провели чудові євангелізації, під час яких покаялося багато
людей. Заради них я залишився на
довше. Вони молилися з нами, фотографувалися і ніяк не могли зрозуміти, що я просто тисну їм руку,
що в мене немає охоронців — і

всі можуть вільно підійти до мене.
Ці люди були настільки прихильні,
настільки відверті, що я був певен,
що вони точно залишаться в церкві. Вони насправді прагнули Господа. Та коли я повернувся через рік
у те місце, ці люди знову прийшли.
Я запитав: «Чи ви відвідуєте місцеву церкву?» А мені відповіли: «Ми
прийшли туди спочатку із сережками й не знали про хустинки. І нас
стали за це сварити…»
Я приймаю порядок, який є
в різних церквах, але тут говорю
не про культуру одягу чи форму
служіння, а про любов. Ми часто
хочемо чистити рибу, якої ще не
зловили, тому вона й утікає від нас.
Спочатку приведімо людей до Го-

спода, хай Дух Святий їх наверне,
а тоді вже вкладаймо в них наші
звички й традиції, які також мають
певне значення.
Коли в мене молодь запитує:
«Треба чи не треба те чи інше»,
я кажу: «Робіть так, як учать вас
у вашій церкві. Шануйте місцеву
церкву, шануйте місцевих людей». Не треба спішити ламати
всі регламенти чи звичаї. Проте
вони не повинні ставати на заваді
навернення нових людей. Ми передусім повинні бути приймаючими. І вже тоді, коли люди будуть
прихильні до нас, ми зможемо разом зростати в Господі.
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ВІДКРИТТЯ ВОЛИНСЬКОЇ ФІЛІЇ КБІ В ЛУЦЬКУ

29 листопада 2019 р.
розпочала
роботу
філія
Київського Біблійного Інституту при Волинському об’єд-

нанні Української Церкви
Християн Віри Євангельської. В урочистому відкритті
взяли участь голова Волин-

ського об’єднання УЦХВЄ
єпископ Михайло Близнюк,
директор КБІ Олександр
Давиденко, декан КБІ Алла
Нечипорук, завідувач євангелізаційного відділу УЦХВЄ
Олександр Попчук, який у
цей день провів семінари для
студентів, завідувач відділу
освіти Волинського об’єднання УЦХВЄ Микола Волков, ректор Волинської філії
КБІ доктор богослов’я Андрій
Ходорчук та інші служителі й
гості. Цього року забажало
навчатися 50 чоловік. Багато хто з них діючі служителі
церков.

Андрій Ходорчук, директор
Волинської філії КБІ, доктор богословських наук:
— Ініціатор навчання — Волинське обласне об’єднання.
У минулому році в Київський
Біблійний Інститут було подано
з Волині 18 заяв. Зважаючи на
таку кількість бажаючих навчатися, вирішили відкривати свій
заклад. Про це ми думали вже не
один місяць, а то й рік. Звернулися до Київського біблійного інституту — і він погодився відкрити в нас свою філію з підготовки
молодшого бакалавра церковного служіння.
Мета навчання — не просто

підготувати бакалаврів з богослов’я, а саме, наголошую, бакалаврів церковного служіння.
Ідея і мета обласного об’єднання — підняти кваліфікацію діючих
служителів і підготувати до праці
нових. Тобто — акцент тільки на
церковне служіння: пасторське,
проповідницьке,
душеопікунське, дитяче, табірне, глухим та
інші. Крім цього, під час навчання буде церковна практика, що
відмічатиметься в спеціальному
щоденнику, що дуже корисно як
самим студентам, так і церквам,
від яких вони навчаються.
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Початок на стор.1

ВІДКРИТТЯ ВОЛИНСЬКОЇ ФІЛІЇ КБІ В ЛУЦЬКУ

Олександр
Давиденко,
ректор Київського біблійного
інституту:
— Ми завжди розглядали
служіння Київського інституту в
контексті служіння нашого братерства. І одна з наших цілей —
забезпечити наші церкви служителями різного рівня. Тому наша
мета — відкриття філій біблійного
інституту за домовленістю та за
згодою обласних об’єднань.
Тут, на Волині, набрана група
з близько 50 студентів, які будуть
навчатися в п’ятницю та суботу в
кінці місяця протягом двох з половиною років. Звичайно, що ба-

гато хто з них не зміг би поїхати в
Київ на навчання. Тому ми можемо бути благословенням для багатьох віруючих Волині та для Волинського обласного об’єднання.
Я радію, що Господь дав нам таку
можливість служити, що Він благословив братів, зокрема Михайла Близнюка, Миколу Волкова,
Ігоря Скоця, Андрія Ходорчука,
для цієї справи — і була ними пророблена немала робота, щоб ця
подія сталася.
Я радію, бо вірю, що християнська освіта міняє людей на
краще, бо, як кажуть у народі,
учення — світло, а невчення —

пітьма. Коли ми говоримо про
освіту, то ставимо три цілі: перша
— це пізнання Бога, близькість
до Нього, зміни в характері, коли
людина стає більш духовною,
проявляє дари Духа; друге —
спонукати до активного служіння,
і в програмі є практичні заняття;
третє — це глибокі богословські знання, які стосуються різних
напрямків служіння. Якщо через
два з половиною роки люди, отримавши диплом молодшого бакалавра, стануть ближче до Бога,
набудуть практичних навичок в
служінні та глибокі богословські
знання, щоб аргументувати свою

віру та християнську позицію, то
наше завдання буде виконано.
Підкреслюю, що теперішня
група студентів дуже сильна, і є
надія продовжити навчання до
ступеня бакалавра, а в перспективі й заснувати біблійний заклад
на Волині.
Теперішнім студентам бажаю
бути цілеспрямованими, щоб
розуміли, для чого навчаються.
Для всіх ціль спільна — будувати
церкву, але в кожного є ще свій
напрямок. Для одного — праця
з дітьми та молоддю, хтось працює в лікарні, ще хтось трудиться
в іншій сфері. Але всі поширюють

Царство Боже. Тому кожному
студенту бажаю мати чітке спрямування в праці й розуміння, для
чого йому потрібні знання, а також
діяти. Тобто, здобуваючи знання,
обговорюючи ідеї, осмислюючи
їх, — впроваджувати їх в практику
і щось змінювати в своєму житті.
Якщо мало євангелізував, то щоб
став більше це робити, якщо в
недільну школу приходило мало
діток, то запропонувати таку програму, щоб їх прийшло більше.
Тож Божих благословень у навчанні та праці!

Василь МАРТИНЮК

новини місії

ВІДКРИТТЯ ДОМУ МОЛИТВИ У с.ВАРАЖ
24 листопада 2019 року
відбулося урочисте відкриття
дому молитви в с. Варяж Сокальського району Львівської
області, де вже 14 років працює місіонер «Голосу надії»
Олександр Мазурук. За час
його служіння в селі утворилася церква, яка налічує 13
членів.
Святкове богослужіння відвідали служителі області, керівництво
місії, односельчани та спонсори.
Олександр Мазурук, розповідаючи про служіння й будівництво,
зазначив: «Коли я вперше відвідав
це село, то дізнався, що за радянських часів тут жили троє віруючих
жінок. Це було для мене великим
підбадьоренням. І коли ми почали
тут проводити зібрання, першим
членом церкви став брат Іван —
син однієї з тих жінок, який уже був
віруючим і відвідував церкву в м.

Сокаль. Ми стали з ним проводити
вивчення Божого Слова на дому,
почали приєднуватися сусіди, родичі… Коли придбали цю ділянку,
тут стояла дерев’яна хатинка, у якій
і проводили зібрання. Але ставало
все тісніше — і замислилися над
будівництвом дому молитви. Вагалися, молилися — адже община
надто мала, щоб самостійно будувати. Але з вірою стали оформляти
документи. Перше чудо — у той же
день, коли отримав у Сокалі дозвіл
на будівництво, до мене підійшов
один знайомий брат і каже: «Уже
завтра до тебе приїде бригада!»
Лише за місяць була піднята й накрита коробка майбутнього дому
молитви! Пізніше до нашої праці
приєдналися брати Юрій Нагорний, Олександр Романюк. Хочу
від щирого серця подякувати всім
спонсорам, усім, хто власними руками й молитвами доєднався до

цієї праці, результат якої ми сьогодні святкуємо. Я вірю, що цей дім
молитви буде переповнений!»
Церкву вітали екс-голова
львівського обласного об’єднання
єпископ Роман Ляховський, старший пресвітер об’єднання церков
ХВЄ Львівської області Володимир Якимів, голова Волинського
об’єднання церков ХВЄ, регіональний заступник старшого єпископа єпископ Михайло Близнюк,
заступники директора місії «Голос
надії» пастори Віталій Оніщук та
Євген Мельничук, місіонер Петро
Височанський та інші.
Завершальну проповідь виголосив єпископ Микола Синюк.
«Сьогодні будуються доми молитви, будуються сім’ї, будується
держава… Але найдосконалішим
архітектором і будівельником є
Бог, — зауважив служитель. — Він
має два проекти. Перший Господь

новини церков хвє волині

ДОРОГОЦІННИЙ СКАРБ
У Луцьку почали служіння сім’ям,
які виховують дітей з інвалідністю.
23 листопада 2019 року в
«Церкві Христа Спасителя» відбулася зустріч 13 сімей, які виховують
дітей із інвалідністю. Такий захід на
базі цієї церкви відбувся вперше і мав
назву «Дорогоцінний скарб». Поки
з дітьми окремо працювали вчителі
недільної школи, батьки мали змогу
поспілкуватися між собою.
На зустрічі були присутні служителі церкви Петро Мельник, Ігор Скоць, лікар Олександр Третяк, а також
Оксана Семнюк із церкви «Фіміам»,
яка багато років піклується про двох
дочок із ДЦП.
Кожен із батьків розповів про своїх
дітей, про труднощі, з якими стикаються, доглядаючи за ними. Атмосфера спілкування була дружньою й
відкритою. Розповіді часто переривалися сльозами. На завершення бесіди разом помолилися.
А діти в цей час переглянули
виставу, мали біблійний урок та заняття з рукоділля, а також вивчали
пісні та гралися.
У кінці зустрічі на усіх чекали вечеря й подарунки.
Ідея зустрічі виникла в студентки
Євангельської теологічної семінарії

Ірини Кочемби. Її магістерська робота
стосується дітей із інвалідністю, і для
написання праці необхідно було провести дослідження. Вона стала шукати такі сім’ї. У процесі роботи виявила
їхню потребу: і батькам, і дітям бракує
спілкування й підтримки. З’явилася думка, яку підтримали служителі,
щоб організувати спеціальний захід,
де люди з подібними обставинами
могли б познайомитися та отримати допомогу церкви. До підготовки
активно долучилася молодь церкви,
зокрема зібрали дуже багато домашньої випічки, з якої створили солодкі
подарункові набори.
У майбутньому волонтери планують продовжувати служіння дітям із
інвалідністю та їхнім батькам у різних
форматах. Вони також сподіваються,
що це надихне й інші церкви звернути
увагу на тих, хто потребує підтримки.

Неля ОНІЩУК

завершив самостійно — це Всесвіт, Земля і все що її наповнює.
А другий проект Він здійснює у
співпраці з людьми — це Церква.
Всемогутній Бог, Який може все
зробити Сам, Який може з нічого

зробити щось, — має потребу в
нас, слабких людях! Ми співпрацівники Божі, ми не випадково на
цій землі, тим більше не випадково в церкві. І Бог має ціль щодо
кожного з нас!»

РУКОПОКЛАДЕННЯ МІСІОНЕРА

НА ПРЕСВІТЕРСЬКЕ СЛУЖІННЯ

10 листопада 2019 року в с. Андріївка Бердянського району Запорізької області відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння Петра Приходька, відповідального за місіонерську працю «Голосу надії» в Запорізькій
області. Рукопокладення звершували місцеві служителі, зокрема старший
пресвітер Запорізького об’єднання церков Андрій Лисенко, а також директор
місії «Голос надії» єпископ Микола Синюк.
Розповідає Петро Приходько: «У 2012 році я разом з дружиною і трьома дітьми приїхав у с. Андріївку для місіонерської праці. Починали з того, що роздавали Євангелії,
християнську літературу, допомагали людям похилого віку, служили в геріатрії, надавали духовну допомогу й матеріальну. Через чотири роки придбали будинок молитви, у
тому ж році було перше хрещення. На сьогодні наша «Церква Божого спасіння» налічує
9 членів, приходять односельчани. Співпрацюємо з сільською радою, яка звертається
до церкви за допомогою, зокрема, духовною. Наприклад — провести бесіду з сім'ями,
які потрапили в скрутні життєві обставини».
«Цікавою є історія придбання цього дому молитви, — каже заступник директора
місії «Голос надії» Євген Мельничук. — Приїхав зі США Андрій Семенюк, привіз 5000$
пожертви від одного брата, який сказав: «Я хочу, щоб в Україні, у якомусь селі придбали дім молитви. Коли ми прибули в Андріївку до Петра Приходька, який саме шукав
приміщення для богослужінь, і пішли дивитися цю хату, то власник сказав: «Продаю за
5000$!» Ось так Бог влаштував цю справу!»
«Місіонери «Голосу надії» з 1999 року працюють в Запорізькій області, — зазначає
заступник директора місії Віталій Оніщук. — Починали з Гуляйполя, Пологів, а тепер
поширили служіння в
південно-східній частині
області. Регіон досить не
простий у плані благовістя, але, дякуючи Богові,
справа йде — будуються
доми молитви, навертаються до Бога люди.
Ми дуже вдячні всім, хто
молитовно й матеріально підтримує служіння в
цьому регіоні. Нехай Бог
віддасть вам сторицею!»
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новини місії

ПІДЛІТКОВА БІБЛІЙНА ШКОЛА В ПОЛТАВІ

Під час осінніх шкільних
канікул до Полтави з’їхалися
підлітки для участі в триденній
Біблійній Школі. Мета заходу —
сприяння духовному зростанню
молоді цієї вікової групи. Школа
діяла з 30 жовтня по 1 листопада на базі церкви «Нове життя».
Першого дня пастор-євангеліст
із Пирятина Володимир Бобик говорив для присутніх про унікальність
християнства та про привілей бути
християнином.

Другого дня навчали молодь
Олександр Степанюк із дружиною
Світланою та Сергій Ярус. Говорили про важливість молитви й особистих взаємин із Богом. А також
пояснювали різні духовні прояви
в церкві. Після викладу матеріалу
була особлива молитва. Господь
через пророчий дар наставляв, надихав та відкривав майбутнє. Після
молитви багато хто приходив до
служителів для особистої молитви
і близько десяти підлітків виявили

бажання покаятися перед Богом і
служити Йому.
Третього дня навчав Валентин
Ярошенко із Сум. Він викладав про
вибір та його наслідки, як боротися з лінню, як подолати страх, щоб
досягнути своєї мрії. Підлітки з задоволенням слухали, адже саме в
такому напрямі вони мають виклики та боротьбу.
Кожного дня, крім навчання,
було багато культурних заходів: ігри
на побудову команди, вікторини на
знання Біблії, конкурси. Вечорами
спілкувалися та ближче знайомилися у великому дружньому колі.
На закритті школи було дуже
зворушливо! Хлопці та дівчата, які
приїхали до Полтави з 10 різних
населених пунктів, раділи, що провели канікули серед християн та
познайомилися з новими друзями. Іван із Решетилівки свідчив, що
коли його тато навчався в Полтаві,
то також мріяв поїхати на навчання!
І навіть не очікував, що його мрія так
скоро здійсниться. «Найбільше, що
мені сподобалося, — це навчання!

Ігри також дуже сподобалися, але
навчання більше. Я взагалі люблю
довгі проповіді», — каже Іван, якому 12 років. Старший пресвітер
Михайло Роман, вручаючи пам’ятні сертифікати про участь у школі,
бажав дітям, щоб отриманні знання
застосували в повсякденному житті.
Дякуємо Богові за можливість
провести ось уже 4-ту школу для
підлітків Полтавщини. Проводимо
двічі на рік, під час осінніх та весня-

них канікул. Кожного разу чуємо
добрі відгуки від учасників навчання,
служителів та їхніх батьків — і це надихає, щоб працювати. Усвідомлюючи, що підлітковий період — переломний момент, хочеться зробити
все можливе, щоб молодь приймала правильні рішення.

Вадим КОРОЛЬЧУК,
відповідальний за відділ
молоді Полтавського
об’єднання УЦ ХВЄ

місіонерська пошта

«МАМО, ТУТ НЕ КАПАЄ!»

Після проведення своїх
таборів у липні ми вирішили допомогти у проведенні
дитячого табору у м. Перемишляни. Хоч сил лишилося небагато, та Бог та надихав нас. Чесно кажучи, ми
не сподівалися, що прийде
близько сотні дітей та їхні
батьки. В таборі був один
хлопчик 12-ти років, який
виявився родичем моєї дру-

жини, за сім'ю якого вона
постійно молиться.
У серпні відбулася чудова
дитяча євангелізація, проведена за участю міжнародної місії
IMOCE. На території нової школи у м. Турка зібралося до триста дітей разом з батьками. У м.
Сколе в гімназії, де навчаються
наші діти, вперше був дозволений та проведений такий масштабний захід. Дитяча активна

програма, ігровий майданчик,
солодка вата та попкорн, цікаві
майстер-класи, пісні, проповідь
Євангелії — все це вразило дітей, батьків та дирекцію шкіл.
Осінній табір при церкві під
час шкільних канікул зібрав
до 70 дітей та дорослих міста.
Теми цього табору: «Що посієш,
те й пожнеш», «Бумеранг добра», «Бог на першому місці».
Одним із завдань для кожної
команди було — піти у місто та
зробити добро перехожим. Діти
підходили до людей та говорили, що вони з табору «Вітрила
Надії», дарували цукерки, з посмішкою казали: «Ісус вас любить» та співали християнські
пісні. У неділю на ранковому

богослужінні багато дітей та
наставників вийшли на заклик
проповідника, щоб Бог був на
першому місці в їхньому житті.
Цього місяця зусиллями
церкви та друзів побудували невеликий будинок у циганському
таборі для сім’ї, в якій шестеро
дітей та мати вагітна ще одним.
Чоловіка Єріки посадили в тюрму, і вона лишилася з дітьми
у наметі з дерев’яних стовпів,
накритих старими килимами та
одягом. Почалися холоди, дощі.
І ось цього тижня вони вже спали у теплі в невеликому будинку
з блоків. Ми дуже раділи: дуже
зворушливо, коли дитина каже:
«Мамо, тут не капає!» І не важливо, в якому бруді й болоті до-

водиться працювати.
Вуличні проповіді та зустрічі
з людьми наповнюють наше
життя змістом. Розумієш, що
живеш не даремно. Щочетверга виходжу зі столиком з літературою на місцевий ринок.
Гарну розмову мав з одним
юнаком. Я не думав, що люди в
місті слухають євангельські передачі по радіо, яке підключене
в домі молитви через інтернет.
Вони залишають свої відгуки та
подяки.
Це великий привілей — служити Господу та бути Його співробітником!

Петро ВИСОЧАНСЬКИЙ
Львівська область

новини європейських місій

«РАНІШЕ УКРАЇНСЬКІ МІСІОНЕРИ ЇХАЛИ НА СХІД,
ТЕПЕР НАСТАВ ЧАС ЇХАТИ НА ЗАХІД»
З 12 по 15 листопада в
Києві проходила консультація
П’ятидесятницьких Європейських Місій (ПЄМ). На урочисте відкриття цього міжнародного форуму, що відбувся
на базі церкви «Філадельфія»,
прибули лідери різних місій
із усіх куточків Європи. Також
прийшло багато киян, служив
молодіжний хор церкви на
Кар’єрній, 44, присутні щиро
помолилися про благословення заходу.
Учасників консультації, яка
зібрала більше як сто лідерів ПЄM,
привітав старший єпископ УЦХВЄ
Михайло Паночко. Він закликав
присутніх до єднання в молитві й
діях: «Проблема Європи й України – немає єдності між віруючими.
Щоби змінити суспільство, віруючі
люди мають бути однодушні».

Швеції. Він нагадав присутнім істину, що «не варто чекати якихось змін
у цьому світі, поки не відбудуться
зміни всередині людини».

Голова ПЄМ Рауно Мікконен
зазначив: «Головна тема наших
консультацій – це «Партнерство
заради досягнення всього світу».
Ми молимося, щоб Бог призвав
молодь стати місіонерами. Ми
віримо й бачимо, що Україна має
величезний потенціал для світу в
плані місії. Ви вже зробили бага-

то протягом минулих десятиліть.
Однак раніше ваші місіонери
їхали в основному на Схід, тепер
прийшов час відправляти місіонерів також і на Захід».
Заключну проповідь сказав глава П’ятидесятницької європейської
спільноти (Pentecostal European
Fellowship) Пелле Хорнмарк зі

Для євангеліста й місіонера
дуже важливо розуміти: «У нас є
свої ідеї та плани в житті, але коли
Дух Святий промовляє до нас,
закликаючи на служіння, це стає
як молоток, що розбиває камінець, стає потужною силою в нашому житті. І ми молимось, щоб
Бог призвав вас на місію, і щоб це
було не просто хорошою ідеєю в
голові, але було народжено Святим Духом всередині нас».
За чотири дні консультації
делегати європейських місій
розглянули десятки актуальних
питань, що стояли на порядку
денному ПЄМ.
У середу, 13 листопада, учасники заходу здійснили особливу

молитву за ще не досягнені Євангелією народи та групи (їх у світі
існує ще понад 7 000). Узявши до
рук багатометровий список, глави та служителі місій молилися
разом про спасіння Боже для цих
народів. Стефан Росс (Німеччина) запросив приєднуватися до
місії. Більше про служіння цим
малим народам дізнайся на www.
joshuaproject.net.
Як повідомив директор Департаменту
місіонерського
служіння УЦХВЄ Микола Синюк,
Рауно Мікконен, який чотири
роки виконував служіння, склав
свої повноваження. Новим лідером ПЄМ був обраний Харрі
Хакола, фін за національністю.
У минулому він очолював місіонерську організацію «Фіда», яка
об’єднує 170 місіонерів-п’ятидесятників по всьому світу.
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Початок на стор.1

НЕ ВТРАЧАЙТЕ МОЛОДОГО ВИНА І НЕ РВІТЬ

СВОЇХ СТАРИХ МІХІВ

ЩО РОБИТЬ НАС
СТАРИМИ МІХАМИ?
Повторю — не наш фізичний
вік. Можна бути старим — і податливим. А можна бути молодими — і закостенілим. Такими нас
робить передусім впертість: я так
зрозумів — і ніхто й ніщо мене не
переконає.
Якщо говорити про біблійні
доктрини, то, звісно ж, дуже важливо не залишати своїх основ. Але
коли ми керуємося гордістю (мовляв, ми все знаємо, а ви ще не доросли до цього), то це робить нас
закостенілими, бо ми вважаємо,
що ніхто не може навчити нас чогось нового.
Що сказав сліпий тим людям,
які питали його: «Хто тебе уздоровив від сліпоти»? Він сказав, що
Ісус, на що йому заперечили: «Не
може бути. Цей чоловік не пророк». Але сліпий відказав: «Я не
знаю, чи Він пророк, знаю одне: я
був сліпий, а тепер бачу. То, може,
ви хочете стати Його учнями?»
Його слова дуже актуально звучать і тепер: «Що, ви будете мене
вчити?» Будь ласка, ніколи такого
не кажіть, навіть молодим віруючим. Бо завжди в житті є те, чого
ми можемо навчитися.
Але буває так, що ми Бога хочемо вчити. Бог, наприклад, каже
Ананію: «Йди, там Павло молиться…», а той відказує так, ніби хоче
наставити Бога: «Боже, хіба Ти
не знаєш, що це та людина, яка
гонить церкву». Мовляв, може,
Боже, Ти не чув цього, то Ананій
Тобі скаже. Але хто ми такі, щоб
вказувати Богові, за кого ми маємо молитися, коли Бог дає нам чітку вказівку.
Ще один приклад: Петро постить — і Бог показує йому скатерть із свининою, молюсками,
різним гаддям. І Петро має на це
готову відповідь: «Я не їм такого».
Бог каже: «А тепер їж». — «Ні, я не
їм такого». — «Петре не називай
нечистим те, що Я тепер очистив».
Це Бог, і ми повинні виконувати
Його волю, а не вказувати Йому,
чого хочемо ми. Не наставляй Бога
так, як ти хочеш, не зроби з Бога
те, у що ти віриш. Просто стань на
коліна й запитай у Нього: «Боже,
яким Ти хочеш мене зробити?»
ХАРАКТЕРИСТИКА
СТАРИХ МІХІВ
Скажу ще раз: питання старих
міхів — це не питання віку. Молоді
люди бувають негнучкими, і старі
бувають податливими й готовими
змінюватися. Пригадуєте Калева?
Йому було понад 80 років, коли
він увійшов у обітовану землю й
сказав, що має ту саму силу, як і в
юності, і попросив, щоб йому дали
не рівнинну, а гористу місцевість,

щоб там воювати за Господа. Він
сорок років прожив серед людей,
які Богові не вірили, які Бога вчили, Богові вказували. І всі вони
повмирали в пустелі, а цей чоловік увійшов у обітовану землю в
повній силі й був готовий іти далі,
виконуючи Божу волю.
Старість — це не роки.
Старість — це стан серця, коли ми
кажемо, що все знаємо й не хочемо більше від цього знати.
Молоде вино — це не молодь,
це не діти, а новонавернені люди.
Їм може бути двадцять, а може
бути й вісімдесят років. Вони не
знають, ким вони будуть у Христі,
і тому є нестабільними. Іноді бурлять, як молоде вино, яке проходить процес ферментації. Вони
ще не виросли, ще не мають досвіду, багато чого не розуміють.
Це як Йосип у 17 років, коли він
розповідав братам свої сни. Він
уявляв, як колись 12 зірок йому
вклоняться. Але його братам ці
слова дуже не сподобалися.
Вино, коли дозріває, розширюється. І міхи розширюються
разом із ним, бо воно розпирає
шкіру. Наші діти часто є тим вином,
а ми міхами. Діти часто змінюють
нас, наше мислення, наші погляди, зокрема в тому, що не суперечить Писанню. І часто трагедією є
те, що ми забуваємо, якими були
в час, коли стали молодим вином,
коли бурхотіли енергією, ентузіазмом. Ми росли й розтягували свої
міхи (змінювали своїх батьків).
Але якщо ми старі й сухі міхи, то
вони можуть прорватися — і вино
розтечеться.
Старі міхи можуть відновлюватися, хоча деякі люди вважають,
що їх слід викинути, а шукати нові
й тільки в них вливати нове вино.
Але є й інший варіант. Ті, у кого
шкіряний салон в авто, знають, що
шкіра на сидінні може твердіти.
Але щоб вона залишалася м’якою, її слід обробити спеціальним
кремом із оливою. Та шкіра хоч і
не стає новою, але стає набагато
м’якшою й більш приємною.
І я впевнений, що Дух Святий
може пом’якшувати наші серця, щоб ми не ставали старими
бурдюками, які можуть порватися. Писання каже до тих, хто
надію свою покладає на Господа:
«Відновиться, мов той орел, твоя
юність!» Будуть вони йти — і не
стомлюватися, будуть бігти — і не
змучаться.
Я не хочу втратити того, що
прийняв як цінне й найдорожче —
того, що є основою моєї віри. Але
я хочу бути гнучким, податливим,
хочу сприймати всіх людей і любити їх такими, якими вони є, щоб
мати змогу привести їх до Бога.
Ми не просто як радіо, яке передає інформацію, а хтось інший по-

винен її слухати. Ми маємо навчитися чути інших людей, цікавитися
ними.
На жаль, довкола нас багато
людей, які є просто радіостанціями. Вони просто транслюють певну інформацію, але не налагоджують комунікації. Часто діти не
можуть прийти до батьків і розказати, що їм болить. Вони скоріше
поділяться з кимось чужим, ніж зі
своїми батьками. Чому так? Тому
що ми стали твердими міхами.
Але щоб не втратити молоде вино, яке бродить, нам треба
стати м’якшими, розтягнути свої
негнучкі й неподатливі бурдюки й
прийняти своїх дітей та інших людей, які навертаються до Бога й
приходять у наші церкви.
ЯК ЗБЕРЕГТИ ДІТЕЙ
У ЦЕРКВІ?

Як не втратити молоде вино,
яке бродить? Як розтягнути наші
негнучкі й неподатливі шкіри?
Передусім не порівнювати
своїх дітей із собою. Часто ми,
забуваючи свої труднощі в період
юності, можемо казати: «А що ти
знаєш», «То не так робиться», «У
нас було не так» або: «Та в наш
час…» Проте мудрий Соломон застерігає: «Не кажи: Що це сталось,
що перші дні були кращі за ці? Бо
не з мудрости ти запитався про
це».
Ви помічали, що в різні роки
один сорт винограду може родити
по-різному? Коли більше вологи,
плоди будуть крупнішими, але можуть бути менш смачними. Іноді
можуть бути дрібнішими, ряснішими, солодшими, особливо коли
багато сонця. Так само й ми живемо в різні часи. І кожен час має свої
переваги й недоліки. Після падіння
СРСР ми бачили, що на його теренах був сезон покаяння, коли
люди масово приходили до Бога.
А тепер інший період — ти співаєш
ті ж пісні, говориш ті ж слова, але
відгуку немає. І це не залежить від
тих, хто проповідує чи співає.
Про синів Ісахара сказано, що
серед них були мужі, які розуміли
час, у який вони живуть, і знали, що
їхній народ має робити в такий час.
Наші діти живуть не в такий час, у
якому виросли ми. Наприклад, у
Радянському Союзі неможливо
було знайти порнографії, а тепер
діти мають легкий доступ до цього.
Такі реалії, у яких зростають наші
діти. І наше завдання — спрямувати їх у правильному напрямку, навчити їх, як берегти себе від гріха,
навернути їхні серця до Господа.
Це наша боротьба — і ми повинні
знати, як це зробити.
Я мав нагоду провести бесіду
в Сіетлі з десяти-чотирнадцятирічними дітьми. Їх зібралося 1300 з
26 церков. Близько півтори години я розмовляв із ними. Ці молоді
люди виходили на покаяння, Бог
хрестив їх Святим Духом, ми відчували неймовірну благодать. І
що дуже здивувало батьків — що
ці діти уважно слухали нас. А все
тому, що хтось торкнувся того, що
їх хвилює, дав відповіді на їхні потреби.
Ми повинні знати, у який час
ми живемо, із якими викликами
стикаються люди довкола нас. Бо

ми можемо проповідувати на ті
теми, на які проповідували двадцять років тому — і наші діти підуть
у світ. Я не кажу, що ми повинні
стати, як вони. Я одягаюся так, як
завжди одягався. Я не веду себе,
як підліток, бо я зріла людина. Але
вони мене слухали, тому що я намагався знайти з ними точки дотику, відчути те, що їх хвилює, зрозуміти їхній спосіб мислення, щоб
побудувати з ними конструктивну
комунікацію.
Коли я запитав іншу групу молодих людей, трохи старших, які
проблеми існують нині в слов’янських церквах Америки, то очікував, що проблемою номер один
вони назвуть мову богослужіння.
Ні, те, що мало англійської мови,
— було названо третьою проблемою. Порадою номер два було бажання, щоб пастори краще готувалися до проповідей. Ми звикли
проповідувати, що Бог дасть, а ці
люди живуть у такий час, коли світ
їм говорить прямо, чітко, систематизовано. Але проблема номер
один здивувала мене, я ніколи не
сподівався почути таке. Більшість
молоді написала: «Я хотів би, щоб
мій тато більше проводив зі мною
часу». Але ж ми часто зайняті, на
двох, а то й більше роботах, бо
є безліч рахунків, за якими треба платити, є кредити, якими не
можна нехтувати. І сини виростають із мамою, і доньки не знають,
що таке батьківська підтримка. І
відповідно, сини переймають цей
спосіб поведінки, бо яблуко не падає далеко від яблуні.
У нас нині дефіцит побожних
відданих батьків. У нас дефіцит тат,
які готові цілий день присвятити
своєму синові, порозмовляти з
ним, разом попрацювати, відпочити. І тоді, коли вони матимуть такий час, де ви будете сам-на-сам,
то запитають у вас те, чого й ви
не чекали, вони будуть відкриватися вам. Ми повинні жертвувати
чимось своїм, щоб надбати свою
сім’ю, бо наше служіння починається з нашого дому. І той, хто
не дбає про своїх домашніх, той
гірший від невірного.
УРОКИ ПРИТЧІ ПРО МІХИ
Церкві потрібні молоді люди,
потрібні нові ідеї, ентузіазм. Потрібні також і старші люди — потрібна мудрість, зрілість.
Разом із тим, нам потрібна
особлива сила від Бога, відкриття
від Святого Духа щодо того, як нам
співпрацювати разом. Бо лише Господь може будувати міцні мости
між поколіннями.
Мій батько навернувся до
Бога, і за це його вигнали з дому.
Він жив у віруючих людей, але
згодом і його батьки навернулися до Бога — і сім’я об’єдналася.
Мій тато був прикладом для мене
як відданий проповідник та євангеліст. Але коли мені було десь
16 років, трапилася ситуація, що
група молодих братів запросила
мене приєднатися до них. Вони
приїхали з Аргентини. Тоді були
серйозні проблеми в церквах, де
вони виростали. Церкви ділилися, їхні батьки буквально билися
між собою. Діти втекли в Америку
й спочатку вели не зовсім пра-

вильний спосіб життя, але потрохи
стали навертатися до Бога. Серед
них були й Іван Попович, і Павло
Хоневич. Я пригадую спільні молитви з цими братами, де Господь
явно діяв. Хоча я був набагато молодшим від них, мене запросили
приєднатися до них для проповіді
Євангелії. Мені дали гітару,навчили грати й співати. І наша молитовна група стала співочою. Нове
вино почало бурхотіти й розтягувати міхи старих віруючих.
І от брати вирішили організувати місіонерську поїздку і запросили мене приєднатися до них. Я
став просити тата, щоб він мене
відпустив, але тато не погоджувався на це. Скільки я не благав,
він залишався непохитним. Він не
міг допустити й думки, що я поїду
з тими людьми, яких він знав, як
колишніх хуліганів і ще недавно
навернених. Так чинив мій батько
— муж Божий, керований Святим
Духом. Але в нього було своє розуміння, свої стандарти. Я щиро
молився й з вірою пакував валізу.
Вранці, під час сніданку, а прокидалися ми зазвичай дуже рано, я
ще раз вирішив попросити його.
Так обережно прошепотів: «Тату,
спитаю ще раз, чи можна мені поїхати з братами?» — «Їдь». Я не міг
повірити своїм вухам, але вдруге
не перепитував і тільки закричав:
«Тату, слава Богу, я можу поїхати!» Ми тоді об’їхали багато міст.
Бачили могутню Божу руку у своєму житті й праці. Протягом трьох
місяців щовечора брали участь у
зібраннях. І ці брати ніколи не повернулися у світ.
Коли я приїхав з поїздки, то запитав у тата, чому він спочатку не
дозволяв, а зрештою погодився
відпустити мене. Тато розповів,
що в ту ніч у сні він побачив високе
тоненьке зелене деревце (мій тато
був низького росту, а я — високим і
худим). «Це деревце тягнеться догори, — розповів тато, — а я беру
й нагинаю його. І воно нагинається. Я зігнув його удвоє, але воно не
зламалося. І раптом почув голос із
неба: «Не нагинай цього зеленого
деревця. Нехай воно росте просто». Я прокинувся і зрозумів, що
своїми вчинками зупиняю Божу
працю у твоєму житті». І батько
почув цей Божий голос, зрозумів
його і відпустив мене. Це було
найбільше благословення в моєму
юному житті.
Тому не втрачайте молодого
вина. Будьте чуйними до потреб
молодих. Спрямовуйте їх до Бога.
І разом із тим не рвіть своїх старих
міхів. Змазуйте їх силою згори —
силою Святого Духа. Показуйте
молодому поколінню джерело цієї
сили.
І остання думка: з часом ти можеш стати або добрим вином, яке
всім смакує — і Богові, і людям,
або оцтом, якого багато не будеш
споживати. Я закликаю вас перебувати в тісних стосунках з Богом,
чути Його голос, щоб не тверднути
у власних упередженнях та традиціях, а залишатися гнучким і податливим у Божих руках, щоб бути
не зіпсованим, але добрим вином
для слави нашого Спасителя.
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АНАТОЛІЙ БОЯРЧУК: «ЖИВІТЬ
ДРУЖНО, ЛЮБІТЬ НІЖНО І ВАС ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИТЬ».
— Анатолію Леонідовичу, розкажіть про місце, де
ви служите. Сибір в уявленні багатьох — суворий край,
місце заслань. Яким побачили його ви, коли вперше
приїхали?
— Місця тут гарні: густі ліси,
чисті річки. Край цікавий, тут і
озеро Байкал, що приваблює
безліч туристів. Територія дуже
велика, а людей живе не так багато. Близько мільйона населяють Іркутську область. Південна
частина, біля залізниці, найбільш
густо населена. А ось на півночі
від одного до іншого селища великі відстані, щоб дістатися до
кожного, потрібно багато часу.
До одних селищ можна доїхати
тільки взимку, до інших — лише
влітку по річці. В основному цю
місцевість населяють росіяни,
але багато людей інших національностей. На сьогодні наша
робота ведеться практично в
усіх районних центрах. Там уже
є церкви. До недавнього часу я
служив в Іркутській області й був
старшим пастором. Тепер до
нас приєднали Бурятію, Якутію,
Красноярський край, Туву, Хакасію.
— Наскільки я знаю, ви не
корінний сибіряк...
— Ні, я приїхав із України.
Українцю Сибір підходить. Клімат тут різко континентальний:
якщо зима — то зима, літо — то
літо. Звичайно, умови суворі,
буває, узимку температура опускається до мінус 60 градусів.
Незважаючи на суворий клімат,
люди тут дуже добрі, намагаються допомогти один одному, не
кидають у біді.
— На території Іркутської
області проживає багато різних народностей. Чи ведеться євангелізаційна робота
серед малих народів?
— Є певні складності в роботі.
У країні заохочують повернення
до національної культури, і бага-

то хто йде назад, до язичництва,
замість того, щоб звернутися до
християнства. Серед бурятів багато шаманістів, які поклоняються тринадцяти духам: гір, долин
і т. ін. Є свої місця, де вони зупиняються й приносять жертви: кидають гроші, бризкають дорогу
горілкою.
В Іркутській області є народність тофалари, їх небагато,
всього п’ять сотень чоловік. Вони
живуть у трьох селищах, у нас
там є дві церкви. До них можна
дістатися тільки на вертольоті або
взимку по річці. Електрику в них
виробляє дизель-генератор, що
працює тільки в певні години. Основний заробіток людей — полювання на соболя. На землі не працюють, дуже мало садять. Багато
хто спивається. Я був у їхньому
селищі. Коли туди прилетиш, то
часто не можеш вилетіти через
погані метеорологічні умови. До
них взагалі літають рідко: лише
для доставки продуктів або коли
викликають санітарний рейс. В
основному тофалари розмовляють російською мовою, свою
рідну починають вивчати тільки
тепер.
У їхньому поселенні трудяться дві сестри-місіонерки з нашої
церкви. Ми придбали молитовний будинок, де вони й живуть.
Сестри проводять християнські
зібрання, спілкуються з людьми.
Нині серед місцевих жителів піднімаються й свої служителі.
— Розкажіть, як ви розпочали служіння?
— По лінії батька я віруючий
у четвертому поколінні, а по матері — у третьому. Мої дід і батько були пасторами українських
церков. Через те, що я відмовився вступати в жовтенята, а потім
і в піонери, мене вигнали зі школи. Учителі казали, що в радянській школі можуть навчатися лише
піонери. Але незабаром, після
бесіди з батьком, мене прийняли знову. Він переконав учителів,
що в школі вчаться школярі, а

не тільки піонери. У 1977 році я
закінчив школу. Для віруючого не
було жодного шансу отримати
гарну освіту. Перше питання, яке
ставили в приймальній комісії:
«Ти комсомолець?» Тому після
восьмирічки пішов працювати в
колгосп, потім пішов у армію.
У нашому селі на Рівненщині,
де я виріс, було багато віруючих.
Тепер 70 відсотків його населення — християни. Усі вони відвідують церкву, якій понад 80 років,
де служили пасторами мої дід і
батько. Кілька людей із нашого
села — єпископи в різних регіонах. У школі було багато віруючих, усі добре вчилися. Батьків
штрафували за те, що водили
нас на зібрання. Діти до 18 років
не могли відвідувати богослужінь. Дякую Богові за батьків,
які, оплачуючи великі штрафи,
все одно брали мене на служіння, тим самим вкладали в мене.
Мій дід разом із шістьома віруючими з церкви був засланий за
віру в Горьківську область, звідки
він не повернувся. Бабуся залишилася одна з чотирма дітьми.
Нас, дітей, об’єднувало почуття своєрідного братерства,
девізом якого було: «Те, що не
закінчили батьки, завершимо
ми». Це почуття допомагало
у важкі моменти все долати.
Підлітками ми збиралися по
домівках, вчилися проповідувати. Коли прийшла свобода для
проповіді Євангелії, було бажання проповідувати. Це був кінець
1980 років. Ми стали їздити в
Карелію. Там свого часу відбував
покарання за проповідь Євангелії один брат із нашого села.
Ми не вчилися в біблійних
школах, але, коли служили, Бог
Сам багато чому нас учив. Ми
відвідували в’язниці, селища,
їздили в різні міста. До того, як
прийшла свобода, Бог багато
говорив: «Я дам час, прийде
свобода, і ви будете проповідувати в будинках культури, на
стадіонах». Ми і не думали, що
це станеться так швидко. Ми

знали, що двері можуть закритися, і потрібно ефективно використовувати час, щоб досягти
якомога більше людей.
Я вважаю, що найкращий метод євангелізації — це відкриття
нових церков. Тому ми намагаємося, наскільки можливо,
робити це. У Біблійній школі ми
готуємо людей, щоб після євангелізації залишати їх на місцях.
Я бачу, що Бог благословляє в
цьому.
— Скільки церков під вашою опікою?
— В Іркутській області — 83
общини, де регулярно проходять зібрання, 71 реабілітаційний центр, де перебуває близько 700 людей, дві Біблійні школи,
у яких навчаються майбутні служителі.
— Чому для служіння ви
обрали саме Сибір?
— На одному із зібрань через сестру Дух Святий сказав
мені: «Прийде час, Я дам у твої
руки Слово, у кишеню — запаси
хліба і пошлю тебе далеко-далеко». Я не запам’ятав, чи говорила вона про північ, чи конкретно
про Сибір, який я уявляв тоді холодним і страшним. Це був час
утисків віруючих, тому до мене
підійшли після молитви брати
й сказали, щоб я готувався до
в’язниці. Я був готовий до всього. Тоді я не знав, що Бог говорив
про майбутнє служіння в Сибіру.
У 1994 році під час проведення євангелізацій у містах Транссибірської магістралі, від Омська до Іркутська, ми з командою
братів вирішили залишитися
служити в Іркутську. Ось так я й
потрапив до Сибіру. Я думав, що
тут, як і в Смоленській області, з
якої я починав місіонерську працю, пробудемо три роки — і поїдемо далі. Пастором я не хотів
бути, вважаючи це великою відповідальністю, хотів бути євангелістом. Провели євангелізацію
в Іркутську, потім в Ангарську — у

цих двох містах стали проводити
постійні служіння. Через три роки
я вже не зміг виїхати, залишити
людей.
— Ваша сім’я разом з
вами переїжджала з місця
на місце?
— Якщо говорити про дружину, то вона для мене — подарунок від Бога. У мене шестеро
дітей. В Україні у нас було велике
господарство: 50 соток землі,
худоба, птиця. Крім того, діти
були маленькі, але дружина розуміла моє покликання і спокійно відпускала в усі поїздки. Ми
їздили за свій рахунок, тоді не
було спонсорів. У 1994 році, через півроку після того, як почали
проводити служіння в Іркутську, я перевіз сім’ю з України. За
весь час сімейного життя у нас із
дружиною не було нерозуміння.
Вона — найбільше благословення для мене.
— Що ви думаєте про
пробудження в Росії?
— Я не згоден на пробудження, яке спалахнуло й згасло.
Я хочу, щоб воно постійно набирало сили. Нам потрібно приготуватися, щоб через нас Бог міг
впливати. Віруючим сьогодні
потрібно більше пристрасті за
Христом, щоб досягати Євангелією народи. Якщо говорити
про нашу Іркутську область, то
я бачу Божу дію. І я вірю, що дія
Духа Святого зростатиме.
— Ваші побажання читачам.
— Дуже важливо, щоб було
взаєморозуміння та єдність у
церкві. У цьому сила. Молитва
Ісуса Христа і тепер актуальна: «Щоб усі були єдині, як ми з
Тобою, Отче» (Ів.17:21). Це необхідно для того, щоб виконати Боже доручення. Я так кажу:
«Живіть дружно, любіть ніжно — і
вас Господь благословить».

Розмовляла
Ірина МАКУШИНА

пам`яті служителя

20 листопада 2019р. на 58-му році
життя після важкої хвороби відійшов
у вічність єпископ Російської Церкви
ХВЄ Анатолій БОЯРЧУК. Багато років
свого життя він присвятив місіонерській діяльності в Росії, яка стала голов-

ною справою його життя. Він не раз
говорив: «Єдине, у що варто вкладатися на цій землі, — це місія і служіння Богові».
Народився Анатолій Леонідович 9 січня
1962 року в с. Борбин Млинівського району, що на Рівненщині. З дитинства посвятив
своє життя на служіння Богові. У 21 рік, у
1983 році, його було обрано на дияконське
служіння. Але з настанням свободи чоловік
відчув поклик до місіонерської праці. У
1991 році розпочав місіонерське служіння в
Смоленській області, де працював до 1994
року. Згодом Бог поклав братові на серце
бажання звіщати Євангелію в Сибіру. Тож у
1994 році він переїхав у місто Ангарськ Іркутської області. Згодом до нього приєдналася його дружина Любов (одружені з 1983
року) з дітьми. Подружжя виховало шестеро дітей, які подарували їм чудових онуків.
У 1994 році Анатолія Боярчука було

обрано на пасторське служіння. З 2002
року він виконував служіння старшого
пресвітера Регіонального об’єднання
церков Іркутської області, а у 2006 році
рукопокладений у сан єпископа. Був заступником начальствующого єпископа
Російської церкви ХВЄ по Сибірському
Федеральному округу.
Про цього чоловіка багато доброго сказано друзями, співпрацівниками й
людьми, яким він служив. Коли читаєш ці
відгуки, ще більше розумієш величину посвяти служителя й глибину його серця. «Є
лідери, — пише Станіслав Бушков, — які є
лідерами в найкращому сенсі цього слова,
які стають для багатьох тисяч людей уособленням цілої епохи. З ними пов’язані долі,
події, думки, спогади багатьох людей. Коли
такі лідери відходять, з ними наче відходить
ціла епоха. Анатолій Леонідович назавжди
для мене є прикладом щирої віри, ней-

мовірної порядності й самовідданої посвяченої Богові праці. Я дуже вдячний йому за
його участь у моєму житті».
Для багатьох брат Анатолій став не
просто служителем, а батьком, і про це
не раз говорилося під час похоронного
служіння і в співчуттях у соцмережах. Артем Демида пише про це так: «...Я радий
зустрічі та знайомству з таким служителем. Мені, як сирості, він був батьком. Та
й не лише мені… Я пригадую наші спільні
дороги служіння по Росії… І я знаю, що
говорю. Батьківство — це саме та риса в
служителеві, яку цінує Бог…»
Дирекція та працівники місії «Голос надії»
висловлюють щире співчуття дружині, дітям
та внукам, а також християнам, для яких
брат Анатолій став справжнім духовним
батьком. Хай Бог буде вашою втіхою, а приклад віри брата Анатолія — поштовхом до
ще більш активної праці на ниві Господній.
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проповідь

ПРЕСПОКІЙНИЙ СПОКІЙ — ЦЕ ТОЙ СТАН,

У ЯКОМУ ЧАСТО ПЕРЕБУВАЄ ЦЕРКВА ГОСПОДНЯ!
І, як було за днів Ноєвих, то буде так само й за днів Сина Людського: їли, пили,
женилися, заміж виходили, аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу; прийшов же
потоп, і всіх вигубив. Так само, як було за днів Лотових: їли, пили, купували,
продавали, садили, будували; того ж дня, як Лот вийшов із Содому, огонь із сіркою
з неба линув, і всіх погубив. Так буде й того дня, як Син Людський з’явиться!
Лк.17:26-30

Христос дає вичерпну відповідь фарисеям, які спитали Його, коли Царство Боже
прийде. Він сказав, що воно
не прийде помітно. І проблема фарисеїв, що вони просто
проспали час Божого явлення
й не зрозуміли його.
І я хотів би більше зупинитися на днях Лота. Писання каже,
що коли сталася сварка між
пастухами Лота й Авраама, Авраам розсудив, що так не має
бути й запропонував племінникові обрати ту землю, яка йому
до вподоби. Лот подивився на
околицю Йорданську, що вона
зеленіла, як Господній садок, і він
обрав цю землю. Проте Писання свідчить, що люди содомські
були дуже злі. І через певний час
Бог змушений був послати ангелів до Содому. «І промовив Господь: Через те, що крик Содому
й Гоморри великий, і що гріх їхній
став дуже тяжкий, зійду ж Я та й
побачу, чи не вчинили вони так,
як крик про них, що доходить до
Мене, тоді їм загибель, а як ні —
то побачу…» (1М.18:20-21).
Ми знаємо, що Содом і Гоморра згодом були знищені за
ту мерзоту, за ті гріхи, які викликали огиду в Бога і які насуваються й на наш нинішній світ. Але
Писання відкриває нам цю ситуацію трохи по-іншому. У книзі
пророка Єзекіїля сказано: «Ось
оце була провина твоєї сестри
Содоми: пиха, ситість їжі та преспокійний спокій були в неї та в її
дочок, а руки вбогого та бідного
вона не зміцняла» (Єз.16:49).
Першою тут згадується слово
«пиха» — гордість. Здавалося б,
є багато «тяжчих» гріхів. То чому
ж вона стоїть на першому місці
серед гріхів Содому? Тому що цей
гріх зумів звести навіть ангелів.
Господь не раз через Писання й
через пророків закликає нас впокоритися, бо, як написано, «Бог
гордим противиться, а смиренним дає благодать».
Відтоді, як ми увірували, наше
серце й наше життя повинні змінюватися, рухатися шляхом від
гордості (яка є в кожному, повір-

те) до смирення. Бог говорить до
єврейського народу: «Стережися… щоб не загордилося серце
твоє, і щоб не забув ти Господа,
Бога свого…» (5М.8:14).
Пригадайте, що сталося з
гордим Навуходоносором, який,
проходжаючись містом, яке побудував, сказав: «Чи ж це не величний Вавилон, що я збудував
його». І ось це слово «я» загубило
його. До царя зазвучав голос із
неба: «Оце царство відходить від
тебе!» І так сталося. Через багато часу, коли розум вернувся до
царя, він сказав: «Тепер я, Навуходоносор, хвалю й звеличую та
славлю Небесного Царя, що всі
чини Його правда, а дорога Його
правосуддя, а тих, хто ходить у
гордощах, Він може понизити»
(Дан.4:34).
Гордість часто веде до суперечок, вона надимає людей. У Посланні до галатів сказано: «Коли ж
ви гризете та їсте один одного, то
глядіть, щоб не знищили ви один
одного!» (15:5).
Подивіться на двох розбійників на хресті. Вони визнають
свою вину. Проте один із них
насміхається з Ісуса, а інший
смиренно благає: «Згадай мене,
Господи…» І Господь обіцяє, що
нині він буде з Ним у раю. Ось
такі люди отримують благодать і
милість від Господа.
Другий гріх, про який згадано
як про содомський — насичення або, точніше, пересичення.
Христос каже: «Горе вам, тепер
ситим, бо зазнаєте голоду ви»
(Лк.6:25). А у Посланні до филип’ян апостол так описує одну
з категорій людей, які приречені
на загибель: «…Шлунок — їхній
бог, а слава — в їхньому соромі...
Вони думають тільки про земне!» (Фил.3:19).
Коли молився Агур, то він
просив у Бога про дві речі: «Віддали Ти від мене марноту та слово брехливе, убозтва й багатства
мені не давай! Годуй мене хлібом,
для мене призначеним, щоб я не
переситився та й не відрікся…»
(Пр.30:8-9).
Коли Христос годував тисячі

людей, то написано, що всі їли й
наситилися, але іноді буває стан,
коли людина пересичується. У
притчі про чоловіка, у якого вродила гойно нива, засуджується
його поведінка. Чому? Усі ми,
хто сіє щось у землю, ждемо
хорошого врожаю й тішимося
ним: це принесе нам додаткові
прибутки, з якими легше жити.
Але помилка цього чоловіка була
в тому, що він покладався на
свої матеріальні блага, кажучи:
«Душе, маєш багато добра, на
багато років складеного. Спочивай, їж та пий, і веселися!» У цій
його позиції не було місця для
Господа. Людині, яка має надмір, не завжди потрібен Господь,
тому що вона перебуває в стані
пересичення.
На жаль, навіть у житті віруючих людей буває момент, коли
вони зміщують акцент із Бога на
щось інше. Писання вчить нас:
«Проклята людина, що надію
свою покладає на людину і плоть
робить своєю опорою». Серце християнина повинне бути
повністю оперте на Господа. І
в такому серці Він оселиться й
буде ходити з ним.
Господь застерігав Свій народ,
коли вони мали увійти в обітовану
землю, що цар, якого вони колись
оберуть, не повинен надто збільшувати золота й срібла, коней і
жінок (див. 5М.17). Проте Соломон не дотримався цього застереження. І зрештою той мудрий
Соломон, якому являвся Господь,
збочив і став кадити чужим богам.
Бог тоді промовчав. Так само
мовчки іноді Він спостерігає й за

нашим життям, у якому змістилися акценти. Але в нас є Слово, яке
у свій час судитиме нас. І наше незнання закону не звільняє нас від
відповідальності.
Третій гріх — це «преспокійний
спокій» або, як в російському перекладі, «праздность» — безділля.
Це той стан, у якому, на превеликий жаль, часто перебуває церква
Господня нині. Пробачте мені за
прямоту, але тепер найулюбленіше місце християн — диван.
Ми знаємо, до чого привело
безділля царя Давида. Він звабився красою заміжньої жінки
настільки, що навіть пішов на
вбивство. Проте в його житті був
час близькості з Богом. І це були
миті, коли він потребував Його захисту від переслідувань Саула. Та
зрештою настав у його житті преспокійний спокій. Він собі спав,
скільки хотів, потім прогулювався,
і раптом — побачив Вірсавію…
Хіба він раніше не бачив жінок? Бачив. Але не до жінок йому
було тоді, Він волав до Бога. Коли
прийшло полегшення, його фокус
змістився. Проте не найстрашніше те, що Давид згрішив із Вірсавією, навіть не те, що зробив із
Урією. Найстрашнішим було те,
що минали місяці — а він не бачив
свого гріха. Він спокійно ходив у
храм, приносив жертви.
Ми не створені для безділля.
Пригадуєте притчу про робітників
у винограднику. До тих, які були
поза його межами, господар казав: «Чого тут стоїте безробітні»,
а ті, які були у винограднику, працювали. Але, на превеликий жаль,
ми часто стоїмо без роботи у ви-

нограднику.
До ангела церкви в Сардах Господь каже: «Я не знайшов твоїх
діл закінченими перед Богом
Моїм» (Об.3:2). А в притчі про виноградник, яка записана в книзі
пророка Ісаї, Бог запитує Свій
народ: «Чого я ще не зробив для
тебе, щоб ти міг приносити плід?»
Бог огородив, насадив, обробив,
підживив, збудував чавила, поставив башту. Бог усе зробив для
нас. І він чекає від нас плоду. Ми
покликані для того, щоб працювати й служити. І хай Бог дасть нам
мудрості й сили зрозуміти це й
увійти в Його працю.
Серед гріхів Содому було названо також те, що його жителі
руки вбогого та бідного не зміцняли. Христос бачив знедолених,
змучених, обтяжених, тих, яких
ворог полонив. А релігійна еліта
не бачила цих людей. Тому ми повинні пильнувати за тим, щоб наші
очі були спрямовані в той бік, що й
очі Христа.
І як наслідок усіх цих гріхів —
прийшли інші гріхи. І це ми бачимо явно довкола нас. У Посланні
до римлян сказано: «А що вони
не вважали за потрібне мати
Бога в пізнанні, видав їх Бог на
розум перевернений, щоб чинили непристойне» (Рим.1:28).
Те, що насовується на наш світ,
— не інфекційна хвороба. Це не
передається. У Содомі до певного часу теж не було тих гріхів,
але були пересичення, безділля
й гордість. І це привело до більш
важких наслідків. Ці гріхи відводять наш розум від Бога й ставлять нас під загрозу отримати
розум перевернений.
Ми повинні завжди мати Бога
в нашому розумі. Написано: «Безперестанку моліться!» Але чи робимо ми це у своєму житті? Хай
кожна мить нашого життя буде
наповнена Богом. І тоді з нашого
серця буде виходити те добре, що
є в ньому. І люди будуть бачити це.
І Господь буде це бачити — і благословляти.

Вадим ЧАШКО,
с. Озеро,
Рівненська область

переслідувана церква

ВЛАДА КИТАЮ ЗРУЙНУВАЛА ЦЕРКВУ В ПРОВІНЦІЇ АНЬХОЙ
За даними правозахисної організації ChinaAid, 18 жовтня 2019 року комуністична влада зруйнувала церковну
будівлю на 3 000 місць. Приміщення
було розташоване в провінції Аньхой,
яка знаходиться в східній частині країни і налічує близько 60 мільйонів жителів.
Поки працював великий екскаватор,
члени церкви та інші громадяни спостерігали за тим, що відбувається, повідомляє
Christian Headlines. Громада була частиною
офіційно визнаної мережі церков Китаю.

Чиновники не мали належних юридичних
документів, щоб розпорядитися про знищення, повідомили в організації, яка контролює релігійні переслідування в країні.
«Це ще один приклад, який демонструє
посилення релігійного переслідування з
боку комуністичного режиму Китаю, — сказав Боб Фу, президент ChinaAid. — Повне
ігнорування захисту релігійної свободи,
закріпленої у Конституції комуністичної
партії, свідчить, що китайський президент
Сі сповнений рішучості продовжувати свою
війну проти мирних християн. Ця кампанія,

безумовно, провалиться». Чиновники також
затримали пасторів церкви, Ген Іміна і Сунь
Юн’яо, за підозрою у «зборах натовпу, що
порушують громадський порядок». Китай
офіційно визнає дві християнські організації: патріотичний рух «Three-Self Patriotic
Movement» і Китайсько-патріотичну католицьку асоціацію. У минулому чиновники
редагували проповіді, змушували прибирати хрести з церков і забороняли недільні
школи. Закон також забороняє навернення
неповнолітніх в християнство.
Відсутність релігійної свободи є однією

з причин, чому мільйони християн пішли в
підпілля, щоб збиратися в незаконних домашніх церквах.

invictory.org
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Дитяча сторінка
Як послужити Богові?
На зібранні часто можна почути: «Ми повинні служити Богові!» І це справді так.
— Але як я можу зробити
це, якщо я дитина? Я ходжу на
дитячий хор, але ми співаємо
лише тричі на рік. Проповідувати я не вмію. Вірші розказувати
— соромлюся.

Насправді не лише в цьому
полягає служіння Богові. Служити Господу означає служити людям. Ісус Христос сказав
про це так: «Поправді кажу вам:
що тільки вчинили ви одному з
найменших братів Моїх цих, те
Мені ви вчинили» (Мт.25:40).
Огляньтеся довкола. Можливо біля вас є люди, які потре-

Завдання
Знайди вказані слова у таблиці й викресли їх. Із букв,
що залишилися, ти зможеш скласти й прочитати золотий
вірш про те, кого по-особливому любить Бог.
ЛЕПТА, МОНЕТА, ПОЖЕРТВА, ХРАМ, ДРАХМА, ІСТОРІЯ,
МІРА, ХРЕСТ, ІСУС, ЛЮБОВ.

Дитяча сторінка
бують вашої допомоги. Можливо, вашій подружці важко
дається розв’язування задач,
а вам це легко. Допоможіть їй.
Можливо, бачите, як втомилися мама чи тато. Допоможіть
їм впоратися з домашніми клопотами. І матимете чудовий
бонус — проведете разом більше часу.

Запитайте у старенької
сусідки, чим можете їй допомогти. Організуйте свято для
молодшої сестрички. Зав’яжіть
шнурівки братові.
Робіть це якнайкраще. Від
щирого серця. Як для Господа.

ВІДДАВАЙТЕ НА СЛУЖІННЯ
ТЕ, ЩО МАЄТЕ
Часто ми дивимося довкола й кажемо:
«У нас мало що є — і ми нічого не можемо зробити». «Звісно, я б тебе підвіз, але
не маю машини». «Я б тобі й грошей дав,
але, на жаль, нема їх у мене». «І час би витратив на тебе, але, вибач, зайнятий». Ми
концентруємося на тому, чого в нас немає.
І це наша проблема, бо стаємо бездільниками…
Те, чого в нас немає, стає нашою перешкодою
в служінні Богові. Але всі ми (навіть діти — прим.
ред.) покликані до певної праці й маємо для цього
певний дар. Так, ми не маємо чогось, але маємо
щось інше. Питання не в тому, чого в мене немає, а
в тому, що я роблю з тим, що маю.

Пригадайте притчу про таланти і те, що сталося з тим, хто не використовував свій талант.
Так, він міг сказати: «Ну, в інших є десять, п’ять, а
в мене один?» Але це не було виправданням. Він
був відповідальним за той один талант, який отримав, і був зобов’язаний його використати.
Бога цікавить не те, чого ми не маємо, а
те, що в нас є. Апостол Петро сказав кривому
чоловікові біля храму: «Срібла й золота в мене
нема, але що я маю, даю тобі: У Ім’я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи!» (Дії 3:6). Він
мав віру у своєму серці, яка зробила хворого
здоровим.
А що маєш ти?

Денис ПОДОРОЖНИЙ

ВОНА ЗАПЛАТИЛА НАЙВИЩУ ЦІНУ

ЖІНКА, ЯКА
! ВІДДАЛА ВСЕ !

Пам’ятаєте жінку, яка
поклала в скарбницю храму дві лепти. Вона не пишалася своєю пожертвою,
бо розуміла, що це дуже
мало. Але Ісус не звернув увагу на пожертви багачів, а дві її лепти помітив.
Вона принесла в дар все,
що мала, все, на що могла надіятися, все, що було
цінним для неї. Дар не є
даром, якщо він не має
цінності для того, хто дає.
Пожертва багатих не складала для них цінності. А дві
лепти вдови були всім її багатством. І те, що ця жінка
віддала все, свідчило про її
велику любов до Бога. Це і

є справжньою жертвою.
Звісно, ви ще не працюєте
й не маєте своїх грошей. Але
іноді, коли отримуєте гроші, ви
можете виділити частину з них
для пожертвування. Ти можеш
віддати Богові свій час і сили й
послужити людям, які довкола
тебе. Може, у тебе багато якихось речей, а твій друг чи подруга не мають змоги придбати
цього. Запитай у батаків, чи ти
можеш поділитися з ними чимось із того, що маєш.
Але роби це щиро, з любов’ю. І ти відчуєш, як твоє
життя й життя людей довкола
тебе наповнить ще більше любов.

Продавець стояв за прилавком магазину й розгублено дивився на вулицю. За вікном стояла маленька дівчинка
й пильно розглядала вітрину.
Коли вона побачила те, що
шукала, її очі заблищали від
захоплення. Тоді ввійшла в
магазин і попросила, щоб їй
показали м’який бірюзовий
шарф, який прикрашав сіре
пальто на манекені.
— Хочу купити його для своєї
сестри. Ви можете красиво упакувати його? — запитала дівчинка.
Продавець із недовірою поглянув на дорогий шерстяний
палантин, а потім на дівчинку й
запитав:
— А скільки в тебе грошей?
Дівчинка витягнула з кишені
маленький гаманець із котиком
і, розсунувши замочок, висипала
на прилавок все, що в ньому було.
З надією в голосі вона запитала:
— Ось усе, що в мене є, цього
вистачить?
Там була жменя монеток. Але
дівчинка з гордістю говорила:
— Знаєте, я хочу зробити подарунок своїй старшій сестрі. Їй
сімнадцять. Але відтоді, як по-

Завдання

мерла мама, вона турбується про
мене, усе мені віддає, а для себе
їй не вистачає. Сьогодні в неї день
народження, і я впевнена, що
вона буде щаслива отримати цей
шарф. Він дуже пасуватиме до її
очей.
Чоловік пішов углиб магазину, приніс подарункову коробку,
поклав туди дорогий шерстяний
палантин, обгорнув стрічкою, яку
зав’язав у бант.
— Тримай! — сказав він дівчинці. — Тільки неси обережно!
Дівчинка вибігла з магазину і з
підскоком поспішила додому.
Робочий день наближався
до закінчення, коли поріг того ж
магазину переступила скромно
одягнена дівчина. Вона поклала
перед продавцем відому йому
коробку з шарфом і розв’язану
стрічку.
— Цей шарф було куплено
тут? Скільки він коштував?
— Так, але вартість будь-якого виробу в моєму магазині
— це завжди конфіденційна домовленість між мною і клієнтом,
— відповів продавець і господар
магазину.
Дівчина запротестувала:
— Але в моєї сестри була лише

жменя монет. А цей… палантин —
натуральний... дорогий. Правда
ж? Він коштує дуже дорого. Ми
не можемо собі цього дозволити.
Принаймні зараз.
Чоловік узяв коробку, з великою ніжністю й теплотою знову
обв’язав його стрічкою, вручив
дівчині й сказав:
— Твоя сестра заплатила за
нього найвищу ціну… Більше,
ніж міг заплатити будь-який дорослий. Вона віддала все, що
мала.
Тиша заповнила маленький
магазинчик, і дві сльози скотилися по щоках дівчини, яка
стискала в руках подарункову
коробку, з любов’ю перев’язану
красивою стрічкою.

Знайди загублені букви й за
допомогою схеми склади ім’я
християнки з Йопії, про яку сказано, що «вона повна була добрих вчинків та милостині». Прочитай розповідь про неї у Книзі
дій святих апостолів, 9:36-42.
Розфарбуй
квадратики
—
синім, кружечки — сірим, шестикутники — червоним, трикутники
— жовтим, сердечка — фіолетовим, рисочки — коричневим.
Над стор працювала Ольга МІЦЕВСЬКА
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КРОСВОРД
По вертикалі:

1. Четверовласник в часи Ісуса. 2. Гора Бога. 3. Старовинне місто, в
якому жив Авраам. 4. Місце таборування ізраїльтян. 8. Слово Боже, як …,
що скелю розлупує. 13. Ідол, поставлений в Самарії. 14. Місто, побудоване
Ашшуром. 17. Дорогоцінний камінь у третьому ряду нагрудника. 18. Найпівнічніше з п’яти филистимських міст. 20. Місто, збудоване Рехавом. 23.
Їжа, яку їли ізраїльтяни в пустелі. 24. Ізраїльтяни провели в пустелі … років.

По горизонталі:

5. Долина між сходом Єрусалима і західним схилом Оливної гори. 6. В
римській армії — від 3 до 5 тис. вояків. 7. Місто в коліні Гада. 9. Увійшов
в обітовану землю. 10. Переховувала вивідувачів. 11. Використовувалася
для кріплення цегли. 12. Назва Цефату після закляття. 14. Міра землі до
однієї версти. 15. Дорогоцінний камінь в ефоді. 16. Бог вогню. 17. Місто,
в якому жили велетні. 19. Місто в Горах Юди, поблизу Хеврона. 21. Слово
написане Валтасару на стіні. 22. Найпівденніше місто в Юдеї. 24. Острів
в Егейському морі. 25. Батько Самуїла. 26. Найвище хваління, слава. 27.
Місце, де брати продали Йосипа.

Відповіді на кросворд розміщений у №10 (жовтень) 2019р.
По горизонталі: 3.Милосердя. 6.Гілгал. 7.Срібло. 11.Ізрамїл. 12.Меа. 13.Статир. 16.Гріх. 17.Лука. 21.Аспата. 22.Дан. 23.Сарана. 26.Німфан. 27.Крадіж.
28.Двоєдушна.
По вертикалі: 1.Елкана. 2.Арарат. 4.Нівхаз. 5.Єліфаз. 8.Заздрість. 9.Грек. 10.Смиренним. 14.Сім. 15.Пуа. 18.Таршіш. 19.Малх. 20.Арабія. 24.Атарот. 25.Мареша.

життєві історії

поезія

ВІДЧУЙТЕ РАДІСТЬ

Один молодий чоловік
дуже хотів мати машину.
Гарну машину хотів, тому
працював, щось позичав,
відмовляв собі в чомусь.
Купив собі машину — і
задоволений на ній їздить. Любить машину,
бензин заливає і масло,
миє її. Багато людей свої
машини люблять більше,
ніж рідну дружину й дитину, і все на світі. Хворе
почуття сучасної людини.
Він любить їздити на ній
і одного разу їде по трасі.
Вечоріє, і раптом прилітає
камінь і — йому по крилу.
Він по гальмах, вискакує
з затиснутими кулаками,
щоб знайти, наздогнати й
покарати ту людину, яка наважилась кинути камінь у
його машину. А там стоїть
хлопець і каже: «Це я кинув,
не бий мене. У мене брат
паралізований, тут поруч
місток, я катав його в колясці, і не втримав її. Він упав у
калюжу, у мене сил не вистачає його підняти. Він там
лежить. Я стільки голосую, а
люди не зупиняються. Я від
відчаю кинув камінь, щоб
хтось зупинився, бо ж нічого
не можу зробити».
І дійсно, на узбіччі доріжка, а там — калюжа, у яку
з’їхала коляска. Бідний
хворий чоловік лежить у
калюжі, а хлопець плаче,
бо нічого не може зроби-

ти. Чоловік допоміг йому,
сил вистачило. І коли він
зробив таку справу допомоги та милосердя, то відчув
радість у душі, яка виявилася більшою за ту радість,
яку він в собі носив із моменту покупки машини.
Невідомо, дружили потім ці люди між собою чи
роз’їхалися й більше не зустрічалися, але в розповіді
підкреслена одна дуже важлива деталь: вм’ятину на
крилі чоловік виправляти не
став, щоб нагадувала йому,
що є радість більша, ніж
радість від придбаної улюбленої речі. Він з нею їздив, і
вона йому гріла серце нагадуванням, що є щось більш
сердечне, дороге й гарне,
ніж жадана довгоочікувана
покупка.

Якщо у вас теж було таке
в житті, то ви, напевно, хороша й щаслива людина, а
якщо у вас такого не було —
то ви дуже хороша, але поки
нещасна людина, тому що
ви ще не знаєте, що радість
від матеріального придбання менша за радість від духовного віддання.
Дозвольте вам побажати, щоб сьогодні або завтра,
або через тиждень у вашому житті сталося щось таке,
щоб ви, не придбавши нічого матеріального, раптом
відчули таку радість, яка б
перекрила всі інші радощі,
відомі вам тепер!
З Богом, до праці й запасайтеся справжньою радістю!
Андрій ТКАЧОВ

Я ДЯКУЮ ТОБІ,
ІСУСЕ ХРИСТЕ!
Яка прекрасна осінь навкруги!
Убране все в багаті, пишні шати.
У райдузі поля, ліси, луги…
Аж хочеться від радощів співати.
О серце, серце!.. Радість через край!
Йому не втримати своєї пісні.
О Господи, яким же буде рай,
Коли таку красу землі дав грішній?!
Я дякую Тобі, Ісусе Христе,
За листя навкруг іскристе,
За золото, за рубіни,
За барви усі осінні.
Я дякую Тобі, Ісусе Христе,
За небо блакитне і чисте,
За сонце вгорі оксамитне,
За кожне обличчя привітне.
Схиляються голівки хризантем
Назустріч сонцю в ґречному поклоні.
І сад стрічає яблучним дощем –
Доспілими плодами на осонні.
Грушки і яблука… Скуштуй. Не проминай.
Людино, це тобі зростив Всевишній.
Мій Господи, яким же буде рай,
Коли чудово на землі цій грішній?!
Вдихаю жадібно осінню свіжість я,
Вдихаю пахощі її на повні груди…
Буває добрим на землі життя,
Тому й тримаються за нього люди!
Та прийде час сказати: «Прощавай,
Навіки прощавай красо осіння пишна!»
Мій Господи, яким же буде рай,
Коли земля настільки гарна грішна?!

Василь Мартинюк
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