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СВОБОДА ВІД
ІГРОМАНІЇ

ДОРОГАМИ
ПІВНОЧІ

До того я був сиротою.
Мене покинули, від мене
відмовилися, відвернулися.

Вождь місіонерів півночі
приготував місто — для них
і для нас.

стор.5

МИЛІСТЬ
БОЖА ТАК
ВЕЛИКА!
Того вечора він зайшов

у кімнату, тихенько присів на край мого ліжка...
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виходить з лютого 1991 року
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З ДНЕМ П`ЯТИДЕСЯТНИЦІ

ВАМ ЦЕ НАЛЕЖИТЬ, АБО
З ДНЕМ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

Єрусалимські синоптики в той день не прогнозували вітру, а тим
більше бурі. Проте: «І
нагло зчинився шум із
неба, ніби буря раптова
зірвалася…» (Дії 2:2).
У Бога Свої прогнози
й плани. Він народив
Церкву, яка заговорила
на інших мовах у Єрусалимі. Народ не виходив з дива: що то є?!
Уперше сповнений Духа
Святого апостол Петро
пояснив: «…а це те, що
пророк Йоіл передрік:
і буде останніми днями, говорить Господь, Я
виллю від Духа Свого…»
(Дії 2:17).
У дні святкування П’ятидесятниці пороздумуймо:
«А що є у цьому для мене
практично?
Найперше — це належить усім! Це Божий дарунок! З Духом Святим ти
стаєш особистістю. Він
оселяється в тобі, щоб ко-

ристуватися тобою для
Своєї слави. Йому подобається з нічого робити
щось — вагоме, значуще й
потрібне.
Він бере шепелявого Мойсея і робить його
вождем нації. Він знаходить Гедеона, що зляка-

но ховається від ворогів,
і дає блискучу перемогу
Ізраїлю. Рибалка Петро
стає стовпом Його церкви,
безстрашним провісником
істини. Інтелектуал Савл,
сповнений Духа, робить
революцію в юдействі, показуючи на закінчення епо-

хи Закону й відкриваючи
спасаючу благодать Христа! Хворобливого Хадсона
Тейлора Дух Святимй піднімає в Англії у середині 18
ст. й ставить засновником
найбільшої континентальної місії Китаю. Сантехніка
Сміта Вілгсворта Дух ро-

ЗАПРОШУЄМО!

бить потужним знаряддям
прояву Його надзвичайної
сили. Українського патріота Володимира Рихлюка
у холодному тюремному
моргу Він наповнює Своєю
силою. Ця людина стала
служителем однієї з найбільших п’ятидесятницьких
церков України, непохитним патріотом Небесного
царства!
Бог хоче взяти нас, недосконалих і простих, і
через наповнення Духом
Святим зробити
Своїм
знаряддям! Довірся Духу
Святому. З Ним ти зробиш
неможливе!
Сердечно вітаю вас,
шановні читачі часопису, з
днем П’ятидесятниці! Той,
що перебував з апостолами, хоче бути в нас! Це не
вигадка, це вам належить,
це ви зможете отримати,
хто ще не отримав!
Дух Святий вам у поміч!
Микола СИНЮК

«Від Луцька і до краю землі» — з такою думкою на початку 90-х
років минулого століття вирушили перші волинські місіонери в далеку Якутію Татарію, Карелію, Комі край. Вони стали початком майбутньої місії «Голос надії», яка цьогоріч відзначає своє 30-ліття.

Запрошуємо на ювілей — друзів, партнерів, служителів та усіх небайдужих до місіонерського служіння. Святкове дійство відбудеться 17-18 липня
2020 року в церкві «Спасіння» м. Луцьк.
«Будемо розповідати про славу Господню... щоб знало про це покоління
майбутнє... і покладали на Бога надію свою» Псалом 78.
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новини церков

ЛУЦЬКІ ЦЕРКВИ ПРОВЕЛИ ПАСХАЛЬНІ
АВТО-БОГОСЛУЖІННЯ НА АЕРОДРОМІ

19 та 20 квітня 2020 року волинські церкви ХВЄ провели два святкових богослужіння на недіючому аеродромі с. Крупа. Формат зібрання був незвичайний
— щоб не порушувати умов карантину, віряни приїхали на власних автомобілях,
а службу слухали через радіоприймачі на окремій fm-хвилі.

«Цього року Пасху ми
святкуємо з присмаком
гіркоти, — зауважив у
своєму зверненні старший
пресвітер обласного об’єднання Михайло Близнюк. —
Немає можливості прийти
в доми молитви й разом
прославити Господа в багатолюдних зібраннях. Від
імені об’єднання ми зверталися й знову звертаємося до усіх служителів та
братів і сестер із проханням дотримуватися правил
карантину, які введені в
нашій країні».
Разом із тим служитель
повідомив, що церква заручилася дозволом із боку органів
місцевої влади провести богослужіння на відкритій території, а саме на летовищі с.
Крупа Луцького району.
Під час масового заходу
автомобілі вишикувалися в
довгу шеренгу на всю ширину
злітної смуги, а підвищенням
для промовців та співаків слугували зімкнуті причепи двох

вантажівок.
Забезпечували
порядок та дотримання всіх
норм 25 волонтерів. Чергувала карета «швидкої допомоги»
та патрульна поліція. За словами організаторів, усе пройшло без жодних порушень чи
інцидентів.
Зібрання вели служителі
області, зокрема єпископи
Михайло Близнюк, Степан Веремчук, Микола Синюк, пастори Віталій Оніщук, Микола
Климчук, Олександр Мельник.
Співали гурти «Сіль землі»,
«Адонай», «Перлина», «Be a
Live» та інші.
Про
деталі
організації розповів пастор Микола
Климчук.
— Як прийшла ідея провести такий захід, і хто був
його організатором?
— Ідею запропонував редактор газети «Голос надії»
Юрій Троць за прикладом
подібних богослужінь за кордоном. Організацію взяла на
себе церква «Спасіння».
Ми порадилися зі старшим

пресвітером Михайлом Близнюком, він сказав, що ідея хороша. Далі були переговори з
органами влади — губернатором, поліцією, сільським головою, власником аеродрому.
Тоді запросили до обговорення декого з луцьких
пресвітерів. Усі дали добро,
щоправда з осторогою, адже
новий формат завжди викликає певне побоювання. Узгодили програму. Зустрілися з
братами церкви «Спасіння»,
усі підтримали майже одноголосно й взялися за організацію.
— Чи важко було домовитися з органами влади?
— Не було жодних проблем. Вони просто хотіли знати, наскільки це безпечно. Ми
запевнили, що докладемо зусиль, аби все зробити за правилами карантину. І це справді вдалося.
До речі, від ідеї до організації минуло буквально кілька
днів, тож швидку ми запрошували в останній момент. Вони
сказали, що потрібно попереджати заздалегідь. «Але
через те, що ви нас возили
(мається на увазі акція «Підвези медика» — прим. ред.), то
ми виділимо машину».
— Які враження у вас
особисто, які відгуки чули

від людей?
— Я особисто дуже задоволений. Слава Богу! Негативних відгуків не чув, усім
сподобався захід. Адже люди
перебувають вдома й переглядають богослужіння лише
онлайн. А тут була можливість
з’їхалися у святковий день. І
богослужіння пройшли гарно.
— На вашу думку, це
був одноразовий захід, зумовлений карантином, чи
такий формат має якусь
перспективу в майбутньому?
— Звичайно, ми хочемо, за
що й молимося, щоб карантин
якомога швидше закінчився,
щоб нам знову збиратися в

церквах. Але, якщо він матиме продовження, то думаю,
що варто повторити подібне
дійство. Тим більше, що вже є
досвід і напрацювання.

Дмитро ДОВБУШ

новини церков хвє волині
15 березня в церкві с. Солов’ї Старовижівського району відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння Лазарука Павла Олександровича та на дияконське
служіння – Дулька Любомира Васильовича. Рукопокладення звершили єпископ Близнюк М. І., заступник єпископа Анчук С. П., члени обласної пресвітерської ради Величко В. І. та Гоцик О. М.
22 березня в церкві смт. Цумань Ківерцівського району відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння
Громика Віктора Вікторовича. Рукопокладення звершили єпископ Веремчук С. В., заступник єпископа Рибак
П. А., член обласної пресвітерської ради Мушка Ф. В. та
пресвітер Громик В. М.

слово про слово

ЩО ТОБІ СКАЗАВ БОГ?

При розмові по телефону зі служителем церкви з
сусіднього міста почув від
нього запитання: «Чи промовляв тобі Бог у ці дні карантину щось конкретне?»
Він переймався тим, що,
можливо, щось ми упускаємо й треба те негайно
робити, а ми не робимо…
Я так само думав над цим
і ставив це запитання собі.
Молився — і прийшла відповідь: у Божих вимогах до
мене нічого не змінилося,
питання ті ж самі, і Слово
Боже незмінне. І варто виконувати те, що заповідав
Христос. Чи карантин, чи не
карантин. «Боже, а яке саме
слово від Тебе для мене?»
Може, у цей період треба

якось особливо акумулюватися? Щось робити, що не
розумів і не робив раніше?
І ясно почув місце зі Слова
Божого (Пс.36): «Надійся на
Господа й добро чини, землю замешкуй та правди дотримуй! Хай Господь буде
розкіш твоя, і Він сповнить
тобі твого серця бажання! На
Господа здай дорогу свою, і
на Нього надію клади, і Він
зробить…»
Так само й нині, як і вчора,
учися свою надію покладати на
Бога, не на людей, будь залежним від Бога, живи спокійно на
землі, роби добро в міру сил і
можливостей, роби ту справу,
яку ти можеш робити, до якої в
тебе покликання від Бога.
А головне що в усьому цьо-

му? БЕРЕЖИ ІСТИНУ! Тобто перебувай в істині Слова Божого.
Ніхто інший за мене (чи за тебе)
цього не зробить. Старайся в
цьому напрямку рухатися вперед. А для цього важливо мати
мир в серці, бути мирним чоловіком. Не войовничим. Той,
хто в стані непримиримості,
війни, образи, осуду, критиканства, хто бачить тільки мінуси
та недоліки в інших, — не здатен перебувати в істині, бо він її
просто не розуміє. Його погляд
не на істину, не на правду, не на
позитив, а на недоліки, він бачить тільки погане навколо та в
інших... А ти женися за миром!
Втікай від суперечок. «Допоки
справжня мирність у нас не запанує... доти нічого не варте так
зване наше життя» – записав
для себе цитату однієї сестри
(Любов Гончар із Лондона).
Таке Слово мені від Бога.
Може, воно стосується й вас?
Цієї ночі прокинувся о другій
годині (зазвичай прокидаюся о
третій) і так само подумки поставив запитання: а що важливо в ці
дні? Одразу два слова: не в пристрасній похоті… Знайшов це
місце Писання (бажано прочи-

тати увесь розділ): «Бо це воля
Божа, освячення ваше: щоб ви
береглись від розпусти, щоб
кожен із вас умів тримати начиння своє у святості й честі, а не в
пристрасній похоті, як і погани,
що Бога не знають» (1Сол.4:35).
Потрібно не тілесну похіть
підігрівати подорожами по Інтернету, а вчитися берегти свою
посудину від розпусти. Саме
таке Слово сьогодні особливо
важливе для карантинних християн, які багато годин сидять в
Інтернеті.
Плід ваш — святість, а кінець — життя вічне… Шлях освячення можливий тоді, коли
утримуєшся від нечистоти, приборкуєш своє тіло. Казав один
брат: «Нині гріх лежить на поруху комп’ютерної мишки». Один
порух пальця — і вже можеш
піти не туди… Залізеш у болото,
забруднишся, потім тяжко буде
відмиватися… Можеш і не вилізти вчасно, а якщо захлинешся
багном? Прийде кінець земному життю, а в якому стані твоє
серце?
Чоловікові важливо бути
зайнятим роботою, важливою

справою, щоби були руки зайняті працею, і голова також
не була порожня, щоб туди не
лізли грішні думки. Напевно, це
стосується й жінок. Якщо багато
вільного часу, це призводить до
гріха.
А ЩО ТОБІ СКАЗАВ БОГ?
Р.S. І ще зрозумів один
момент, важливий на шляху
освячення: не думай, що тобі
всі винні. Держава винна, церква винна, діти (родичі) винні...
Живи непомітно, спокійно, не
колоти інших і не рви своє серце. Не вважай, що всі винуваті
й несправедливо з тобою обійшлися. Постав питання інакше:
кому я винний? Що я можу зробити з того, що вмію, для ближнього? Не винось мізки іншим
людям своїм постійним незадоволенням. Не ностальгуй за минулим і не виказуй осуду сьогоденню. Мені неприємно читати
в Інтернеті дописи, коли людина багато років живе в Україні —
і, на чім світ стоїть, ганьбить усе
навколо, починаючи від влади й
закінчуючи сусідом... Особливо, коли це роблять християни.

Геннадій АНДРОСОВ
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місіонерськими шляхами

ПОЗАКАРАНТИННА ПОЇЗДКА

5 травня вдалося трошечки вдихнути позакарантинного
повітря. Навідали друзів у Перемишлянах й Жидачеві. Ну,
так, з усіма рекомендаціями
МОЗу, приписами здорового
глузду й відповідно до народної мудрості — обережного
Бог береже.
Травневі ранки о цій порі особливі, національно-яскраві. Я маю
на увазі, що коли сходить сонце, а

праворуч чи ліворуч від вас пагорб
із медово-жовтим полем, а над
ним синє небо — хоч не хоч, але
стоїш під українським прапором.
Такі от національні світанки.
У Перемишлянах зустрічаємося з місіонерами. Ігор і Галина
Хомичі — молода сім’я Христових
посланників. П’ємо чай, і точиться
невимушена розмова. Сьогодні
в них, окрім нас — Віталія Оніщука, Євгена Мельничука, друзі зі

Сколівщини — сімейство Височанських зі Сколе, Володя Байрак
із Тухлі, інші..
Про що говорять місіонери
за столом? Ну звісно, про справи
благовістя — як служити й працювати в умовах карантину. Оксана
ділиться останніми новинами:
«Ми працювали біля дому молитви. Наводили порядок на подвір’ї, прибирали… Група дітлахів із
нашої недільної школи проходила
мимо. Їхні батьки не в церкві, але
діти відвідують недільну школу.
За мить — вони вже у дворі, біля
нас…Щебечуть, обнімаються. Випроводжаємо з двору, мотивуючи
приписами карантину…
Буквально за лічені хвилини у
дворі поліцейські. Перше питання:
де діти, що ви з ними проводите?
Пояснюю, що ми нічого не проводимо, діти проходили повз дім
молитви й самі зайшли, ми їх відпровадили… Поліцейські оглянули
приміщення, склали протокол, що
порушень не виявлено, і залишили територію церкви.

А за якийсь час приходить
сусідка, вибачається й каже, що це
вона поліцію викликала, побачила
дітей у дворі храму, зрозуміла, що
тут щось відбувається… Вибачається, каже: «Думала, ви дітей
невідомо звідки привезли, може,
вони хворі — і ми тут усі повмираємо, бо ж коронавірус». Отакі перипетії карантинні», — закінчує свою
розповідь.
Ігор, тримаючи на руках сина,
розказує: «Справді, ситуація не
проста, але ми служимо людям
у міру дозволеного, індивідуально зустрічаємося, свідчимо.
Прийшла якось у церкву мама
з дочкою. Мама щиро покаялася, хоча спочатку говорила: «Я
буду до вас приходити, але хрещення приймати не буду. Так
буде краще». Я не заперечував.
Проте нещодавно заявила, що
хоче прийняти хрещення, що це
її особисте рішення. Така ревна
й щира стала — завжди готова
комусь допомогти, кудись йти,
щось робити. Дякуємо Богові за

таку видиму переміну в її житті.
Готуємо до хрещення. Радіємо й
дякуємо Господові…»
Оглядаємо приміщення, де в
недалекому майбутньому буде
дім молитви. Дуже гарне місце
— ніби спеціально для церкви.
Ігор розповідає, як із допомогою
Львівського об’єднання церков
ХВЄ вдалося викупити приміщення, йдуть ремонтні роботи. І
так щиро, із захватом, ніби мова
йде про власне житло, якого, до
речі, немає. Молода сім’я з трьома маленькими дітками орендує
квартиру…
До слова: якщо хтось вміє
класти плитку й шпаклювати стіни — ласкаво просимо в Перемишляни, ваша допомога буде
дуже своєчасною! На день-два,
щоб вдихнути позакарантинного повітря… А коли ще захопите
мішок-два шпаклівки — це буде
для невеличкої церкви як благодать на благодать!
Готові відгукнутися?

Микола СИНЮК

свідчення

СВОБОДА ВІД ІГРОМАНІЇ
Усе почалося в 1985 році, коли я
народився на світ. У 1986 році загинув мій батько. Згодом матір позбавили батьківських прав. Мене зі
старшою на рік сестрою забрали у
Дім малятка міста Путивля. Після
цього я потрапив у школу-інтернат
міста Суми, а сестра — у Правдинську школу-інтернат. У Сумах я навчався п’ять років, а тоді мене відправили в той інтернат, де була сестра.
Згодом я здобув спеціальність тракториста в ПТУ міста Тростянець.
Після закінчення ПТУ я вступив у Великописаревський ліцей, де отримав
спеціальність кондитера. Там я здобув
повну середню освіту, що дало мені змогу
вступити в педуніверситет. Це був перший випадок, коли сирота, який вийшов
із Правдинської школи-інтернату, вступив
у педуніверситет. Мною пишалися — і це
мене дуже тішило.
Перший курс я закінчив дуже добре,
навіть п’ятірки були. Склалися хороші
стосунки з одногрупниками й викладачами. На другому курсі, коли ми відпочивали на морі, я познайомився з капітаном
команди КВК Євгеном Шальновим. Його
команда виступала за наш факультет. Він
мені запропонував стати членом цієї команди. Це ще більше підвищило мій статус. Мене стали впізнавати люди. Це мені
подобалося. Також я отримував хорошу
стипендію й державну допомогу як сирота. Я мав гроші, славу. Життя налагоджувалося!
Я став відвідувати нічні клуби. Жив
для свого, так би мовити, задоволення. І
от одного разу я з товаришем потрапив
у казино. Він запропонував мені зробити
ставку для початку на сто гривень. У 2006
році це були немалі гроші. Він зробив
ставку — і виграв. Це мене зацікавило.
Я також зробив ставку — і теж отримав
виграш на 300 грн. Тому наступного разу
зробив ставку, вже не вагаючись. І так раз
за разом я став відвідувати казино, робити ставки — і програвати великі суми грошей. Зрештою я залишився без грошей,
заліз у борги — і нічого не міг із собою зробити. Це захоплення настільки затягнуло
мене, що самотужки я не міг звільнитися.
Але й звернутися не мав до кого. Якось

дивно було йти до лікарів із такою проблемою. Що я їм скажу: «Я програю гроші в казино»? Та й друзям чи викладачам
було важко зізнатися. Я розмовляв про це
лише з тими, хто разом зі мною грав. Але
як можна було у хворого питати про здоров’я…
Я позичав гроші в одногрупників. І
через те, що не мав змоги їм їх віддати,
прогулював пари. Зрештою я не склав екзамени — і на третьому курсі мене відрахували.
Я залишився без копійки. Моє казкове життя закінчилося. Колишні одногрупники дивилися на мене з недовірою, бо я
їм був винен гроші. Викладачі також були
розчаровані в мені. Я навіть був радий піти
з університету, щоб щоразу не відповідати на запитання, куди я діваю гроші. Проте в мене не було навіть дому.
Разом із тим у той час я зустрічався з
дівчиною. І раптом вона мені повідомляє,
що вагітна. Це було ще одним ударом.
Мало того, що з університету виганяють,
що із залежністю не можу впоратися, а тут
ще й дитина. Ми вирішили жити разом у
її мами. Влітку 2007 року в нас народилася дитина. Але азартні ігри мене міцно
тримали й до того часу. Через те в нас
виникало багато сварок. Тому я вирішив,
що поїду в Київ на заробітки. Із заробітків
я привіз велику суму грошей, але лише
половину з неї витратив на сім’ю. Решту
програв. І це стало приводом для нашого
остаточного розриву.
Я знову залишився без сім’ї. Скитався
від двору до двору — нікому не потрібний. Потім я знайшов роботу столяра на
півставки в «Ровеснику». Мене туди не
хотіли брати, але взяли з жалю, бо я дуже
просив. Там я працював до 2015 року столяром, потім слюсарем, потім діджеєм,
згодом — помічником вихователя і власне вихователем.
У 2012 році, коли я працював діджеєм,
зайшов у своєму кабінеті невеличку книжечку. Це була Євангелія. І я став її читати. У той час у мене на всіх, так би мовити,
фронтах була руїна. Були серйозні проблеми зі здоров’ям, бо я не харчувався
нормально. Болів шлунок, був високий
тиск, йшла носом кров. Не було хорошої
роботи, а зарплата — мінімалка. Сім’я

розвалилася. І жодного бачення на майбутнє в мене не було. Але, читаючи Євангелію, я відчував, що є надія й для таких,
як я. Є Бог, Якому я не байдужий, є Христос, Який помер за наші гріхи. Мені дуже
подобалося читати про те, як Ісус давав
людям зір, зціляв від прокази, годував,
прощав гріхи… Відчув, що в моєму серці
поступово народжується віра. До мене
прийшло розуміння, що можна почати з
нового аркуша — і змінити своє майбутнє.
Я став шукати церкву, і в тому ж 2012
році потрапив на молодіжне зібрання
християнської церкви «Відродження». Ми
пили чай, спілкувалися, вивчали Біблію,
ділилися історіями зі свого життя, молилися один за одного. Мені дуже подобалося спілкуватися з цими веселими й
дружелюбними людьми, але мені хотілося все ж ближче пізнати Ісуса Христа, про
Якого я читав у Євангелії. Я не знав, як
цього досягнути.
І ось одного разу я потрапив на недільне богослужіння. Мені спочатку здавалося, що я мало що розумію, але всі ці слова
мене обнадіювали, спрямовували, підбадьорювали. І я став ці поради реально
застосовувати в житті. Змінювалося моє
ставлення до людей. І хоча проблеми ще
залишалися, я вирішив у всьому довіритися Богові й віддати все своє життя в
Божі руки. Таку пораду я почув у церкві. І
хоча я довіряв Богові, все ж сказав у молитві: «Боже, дай мені, будь ласка, якийсь
знак, щоб я зрозумів, що в моєму житті
почалися зміни». І ось що відбулося.
Кожного місяця в мене був раптовий напад гарячки. Я не знав, що зі
мною відбувається, але мені було дуже
погано. Мене нудило, було важко дихати, все тіло горіло. Я думав, що колись
саме під час одного з таких нападів я
й піду з життя. Щось подібне трапилося зі мною під час зібрання. Я вибіг
до сходів, які вели до запасного виходу. Зняв із себе верхній одяг, ліг на
гранітну плиту, щоб зменшити цей жар.
Хвилин за п’ятнадцять мені стало легше. Я ще трохи походив по коридору
й знову зайшов у зал, де відбувалося
богослужіння. До мене підійшов пастор. Він помітив, що зі мною щось не
так. Він запитав, що трапилося, я пояс-

нив, що мені стало погано. Тоді пастор
каже: «Хочеш, я помолюся за тебе. А ти
з вірою прийми, що Бог тебе зцілив». Я
з радістю погодився, хоча не мав особливої віри. Він поклав на мене руку й
помолився, як я запам’ятав, в ім’я Ісуса Христа. І після цього більше ніколи
не було таких нападів. Цей неймовірно
зміцнило мене! З’явилася впевненість
у тому, що Бог справді відповідає на
молитви.
У 2013 році я прийняв водне хрещення — і моє життя стало повністю змінюватися. Я налагодив стосунки на роботі.
Став будувати стосунки з сім’єю, з донькою. Тепер там мене раді бачити. Разом
із тим у мене з’явилося безліч братів та
сестер у всьому світі.
До того я був сиротою. Мене покинули, від мене відмовилися, відвернулися. Але коли Бог увійшов у моє життя,
коли я здався перед Ним — і покаявся
у своїх гріхах, Бог звільнив мене від
усього, що мною володіло й що боліло
в моєму серці й тілі. Він звільнив мне від
ігрової залежності, звільнив від боргів,
від хвороб — від всього того, чим мене
мучив диявол. Сам я цього зробити не
міг, але неможливе людям — можливе
Богові.
А тепер Сам Бог — мій батько. Я маю
з Ним особисті стосунки. І це приносить
мені невимовну радість.

Василь КАМИШАН
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ДОРОГАМИ ПІВНОЧІ,

АБО ВІД ПОКЛИКАННЯ НЕ ВТЕКТИ
У СЕЛИЩІ
КОМСОМОЛЬСЬКЕ

А ще було… Я слухав і думав:
для декого з диванних християн
одного тижня життя на Крайній Півночі вистачило б, щоб
потім усе життя дітям і внукам
розповідати про «великі подвиги» віри.
Помалу рухаємося з Федором по занесеній снігом вулиці
селища Комсомольське. Неподалік, у заметах вище вікон,
дім молитви. Покинутий, як і
все селище. Пригадую, як багато років тому його штукатурив
Володимир Кірпічов. Навколо,
як в апокаліптичних фільмах
— мертве місто, поруйновані
товщею снігу доми, багатоповерхівки, будинок культури з
обдертими стінами й порожніми зіницями вікон. Самотній
перехожий, здається, зовсім не
чує, що за ним, майже по п’ятах
їде наша «Нива».
Зупиняємося, наздоганяємо. Мені важко передати розмову людини, яка ще проживає
чи існує в сніговій пустелі, у п’ятиповерхівці, де мешкають ще
декілька людей — заручники
холоду й безвиході. Не знаю, як
вас, але мене нецензурна лай-

ка завжди гнітить і відштовхує.
Проте на цей раз лихослів’я
на адресу Путіна, місцевої глухої влади чулося зовсім інакше — якийсь м’який, зболений
мат. Закінчився цей спіч зовсім
несподіваним: «Ничего, зато
Америка нас не победит, нам
все по…» Далі знову лайка, і
незрозуміло, чого більше було:
ненависті до американців чи
гіркого сарказму до власної
безвиході… Прощаємося, чоловік рушає в заметіль…
Я давно збирався поставити
це запитання служителю Христовому, але все не насмілювався, зрештою наважуюся:
«Все ж таки, тридцять років
добровільного заслання у Воркуті — це надто багато, це ціна.
А якщо б десь південніше, хоча
б на тисячу кілометрів?.. Коли?»
Федір дивився десь у бік заметеного дому молитви, мовчав,
підбираючи слова, потім відповів: «Коли, запитуєте? Можливо, правильніше — куди? Тут
житло не має жодної вартості, а
південніше — дороге, та, зрештою, не в цьому суть… — він
знову промовчав. — А тут хто
залишиться, поїду я, ще дехто,
і залишиться заметений снігом
дім молитви, порожні стіни без

людей і життя…»
Я мовчав, дивлячись в очі
вірному Христовому служителю. І чи то сльозина скотилася
в нього по щоці, чи від теплоти
очей сніжинки танули…
ЦЕ МОЖЕ ПОВТОРИТИСЯ

Єпископ Федір розповідає:
«Цей випадок стався в селищі Сєверний. Ми ремонтували
дім молитви. Оздоблювали, як
могли, табличку з написом про
церкву прилаштували, порядок
на території наводимо… Зауважую неподалік дідуся, щось
дивиться на напис на табличці,
потім відійшов, присів збоку,
плаче… Ми до нього:
— Дедушка, вам плохо, вам
помочь. Эй, кто-нибудь воды дедушке принесите…
— Не надо воды, сынок,
вишь, водица из глаз лишняя
вытекает, не надо.
— Что случилось, дедушка,
вас обидели, может, проблемы
какие, говорите, не стесняйтесь,
поможем.
— Да нет, все хорошо, я вот
на табличке прочитал, вот это
самое…
— Что вас так заинтересовало в надписи, дедушка?
— Вот, вишь, там написано «пятидесятников», вон там,
вишь?
— Ну да, мы принадлежим к
этой церкви, а что?
— Да вот, понимаешь, такое
дело. Я здесь на зоне, в «Воркутлаге», срок мотал. Ну и друг
у меня был, за веру, значит, срок
получил. Он тоже был, как вы,
пятидесятник. Святой человек,
добрейшей души, до сих пор
помню. За веру его, значит, судили. Эх, времечко было … —
дідусь витер очі.
— Ту ночь до смерти помнить
буду. За одну, представляешь,

сынок, за одну ночь 450 человек,
это, значит, порешили, расстреляли тоись. Вывезли трупы и на
лёд речки вдали от зоны побросали. Замело все снежищем.
А по весне, как вода пошла, так
начало к берегу их прибивать на
изгибе речки… Ну, нас погнали,
значит, чтобы их обратно в речку
отталкивали. Вот там я и встретил своего друга, пятидесятника. Узнал закоченевшее тело, и
сам его в последнее плавание
по Воркуте отправил. Царствие
небесное…
Дідусь замовк, а потім знову
озвався:
— Я, сынок, вот о чем щас думаю и плачу поэтому. Ты же понимаешь — это же повториться
может, понимаеш — повториться!…
ПРОЩАННЯ

Стоїмо на вокзалі. «Москва — Воркута» вже на колії.
Наша станція призначення —
Ухта. Звідти на автомобілі —
до Кірова, а там буде видно…
Фотографуємося, неподалік,
геть заметений снігом, чорний
локомотив із зіркою. Колись
він курсував туди й сюди, доставляючи й забираючи тих,
кого везли на заслання або
кого звільняли. П’ять, десять,
п’ятнадцять, двадцять років
заслання, а потім омріяна свобода…
Багато років тому молоді
люди з України добровільно,
без конвою прибули в полярне
місто Воркута. П’ять, десять,

двадцять п’ять, тридцять років
добровільного північного заслання. Світлі роки молодості,
перспектив, кохання, жертовності — все залишилося тут.
Над головою холодні, сірі хмари. Притрушує сніжок. «Коли
назад, Федоре? Коли на юга?»
Хто знає, можливо ще
розтане сніг на чорному потязі
із зорею попереду, і заклубочаться парою, застугонять по
простуджених коліях колеса,
і новий (вусатий чи безвусий)
вождь дасть наказ, як у далеких
сорокових. Проте накази земних вождів не впливають на рішення мужніх, а особливо тих, у
кого Вождь — Христос…
Є моменти в житті, коли слова зайві. Коли краще помовчати, подивитися в очі, поговорити без слів…
У вас бувало так, що біблійний текст днями не залишає
ваших думок? Так було в ці дні зі
мною, він звучав тихо й постійно. Поділюся з вами, а Федору
й Мирославі я не сказав. Можливо, прочитають колись. Ось
ці слова: «Если бы они думали о
той стране, которую покинули,
то у них была бы возможность
возвратиться. Они томились по
лучшей стране, небесной. И потому Бог не стыдится называться их Богом, ибо Он приготовил
для них город…» (Євр.11:15-16,
сучасний рос. переклад).
Вождь місіонерів півночі
приготував місто — для них і
для нас.

Микола СИНЮК

свідчення

НЕ ВТРАТИШ СВОЄЇ
НАГОРОДИ

У нас, в «Отчому домі»,
були такі періоди, коли навіть
не було чим годувати дітей.
Це був 2000 рік.
Одного разу виникла така
ситуація, що не лишилося грошей і не знали, звідки могли б
поступити гроші, хоч кричи ґвалт.
У нас тоді було 36 дітей. Уже всі
працівники поприносили з дому,
що можна було принести, щоб
прогодувати дітей. І тут під час
молитви Бог спонукує мене їхати до батьків попросити чотири
мішки картоплі. Це вже була пізня весна, і люди залишили тільки
трохи картоплі для себе, а решту
вже висадили. Коли я приїхав, то
мої батьки сказали: «У нас всього-на-всього чотири мішки картоплі залишилося. Два дамо тобі,
два собі залишимо, бо не виживемо». Я засмучений іду по селу,

і тут зустрічає мене пастор місцевої церкви: «Що такий сумний?»
Я кажу: «Узяв тягар, та не можу
понести його». Він каже: «А прийди-но до нас на богослужіння
сьогодні». Я прийшов, розповів
про дітей, а після служіння пастор каже: «Почекаймо до ранку,
побачимо, що Бог зробить».
З шести ранку стали люди
приносити до дому моїх батьків
хто торбинку картоплі, хто пів
мішка, хто мішок — і до дев'ятої
години зібрали 24 мішки картоплі. Це чудо! Але це не найголовніше, що відбулося. Я ж
на легковій машині приїхав: як
тепер довести все це із Західної
України в Київ? Та ось підходить
наш сусід і каже: «Ти що, заготовляєш картоплю? Або зарано,
або запізно. Молодої картоплі
ще не має, та й старої вже в лю-

дей немає». — «Та ні, — відповів
я, — це для дитячого будинку».
— «О, а в мене порожняком грузовик їде, то ми тобі завеземо
картоплю». Чудово! Але й це ще
не найбільше чудо. Коли ми вже
завантажили останній мішок картоплі, прийшла вдова, якій було
92 роки. Вона принесла в своїх
руках шість картоплин. Підійшла
до мене й каже: «Синку, вибач,
більше не маю, було дванадцять,
але шість лишила, а шість принесла тобі». Я кажу: «Сестричко
дорогенька, я не можу взяти цю
картоплю, я хотів чотири мішки картоплі, а маю вже 24. То ж
хіба можу забрати у вас останню
картоплю? Це гріх». Вона сувора
стала: «Я не тобі даю. Ти не маєш
права позбавити мене нагороди
від Бога. Дав би Бог мені доїсти
ту картоплю, що в мене дома за-

лишена. Тому візьми цю картоплю й віддай Ісусу».
Я з трепетом взяв цю картоплю. Віз її окремо. Коли приїхали
в «Отчий дім», то я зібрав 36 дітей
і четверо дорослих і сказав: «Дорожчої картоплі, як ця, ви ніколи
не їли, і, мабуть, ніколи їсти не
будете. Жінка, яка принесла в
храм дві лепти — принесла свій
денний прожиток, а ця вдова
принесла тижневий прожиток.
Вона цю картоплю могла розділити на тиждень». Ми цю картоплю зварили окремо, порізали
на маленькі шматочки — і, ви не
повірите, ми наїлися, ні в обід, ні

на вечерю ніхто на кухню не заходив. Усі були насичені!
А наступного дня дзвонить
моя мама й каже: «Ти пам'ятаєш
ту жінку, що принесла тобі картоплю? Сьогодні вдосвіта вона
пішла у вічність, вона пішла до
Ісуса». Я не забуду цього ніколи.
Я думаю, що Ісус зустрічав її з
радістю.
Не обов'язково мати багато
грошей, щоб послужити іншим.
Можна просто пожертвувати картоплину, підтримавши сироту. І ти
не втратиш своєї нагороди.
Роман КОРНІЙКО
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історія однієї пісні

МИЛІСТЬ БОЖА ТАК ВЕЛИКА!

Після 8-го класу пішов навчатися у вечірню школу з
такими однокласниками, як
сам. Вік — 16 років, ще неповнолітні, а вже всього хочеться спробувати.
І ось одного вечора після
уроків хлопці запропонували
вино. Спробували — виявилося
мало. Докупили ще. Нашу компанію потягнуло на подвиги.
Раптом мені стало недобре.
Страшенно почав боліти живіт.
Пили однаково, а пошкодило
тільки мені. Я був змушений залишити їх і поїхати додому. У той
час тато, який був диригентом
хору в церкві, закінчив співанку.
Після того, як усі розійшлися, я
крадькома пройшов у свою кімнату й там корчився від болю. Та до

всього додався ще біль душі — я
відчув себе таким грішником!
Мій тато строго виховував
своїх дітей. Знаючи тата, я складав бунтарський план. Я сказав
сам собі: «Як тільки він мене фізично покарає, я піду завтра відкрито нап’юся й буду жити, як світ.
І не буду вже ховатися!»
Але це бачив Господь і дав мудрості татові. Того вечора він зайшов у кімнату, тихенько присів на
край мого ліжка, доторкнувся до
мене. В очікуванні суворих слів чи
покарання від батька я лежав лицем до стіни. Тато попросив мене
повернутися обличчям до нього.
Зробивши це, я побачив сльози,
гіркі сльози, які нестримно текли
по його щоках. Він сказав: «Ніколи не міг подумати, що ти підеш

такою дорогою». Тато помаленьку
вийшов із кімнати, а я більше спати не міг. Живіт боліти перестав
та біль душі мого тата, який був
написаний на його обличчі, поселився в моєму серці! Я став плакати й каятися перед Богом.
Уранці сповідався татові про
все, чого він не знав. Стало легко-легко на душі, я відчув безмірну любов Божу!
Узяв гітару — і мелодія просто
полилася з мого серця! Приблизно за 30 хвилин пісня «Милість
Божа так велика» була готова.
P.S. Згодом я дізнався, що
вчорашні мої друзі розбили вікно
й проникли в банк, за що їх усіх
заарештували. Отак, через біль у
животі, Бог зберіг мене від тюр-

ми. Помилував і простив, і я славлю Його за це!
Справді,
Милість Божа, так велика,
не злічити скільки раз
Він провини нам прощає і
веде до раю нас.
Мені важко – як неспокій і
тягар лежить в душі,
Ось тоді я помолюся сам,
один в нічній тиші.

Розкажу я Господеві всі
бажання й почуття.
Він потішить, Він наставить, буде радісне життя.
Тож не гаймо, друзі, часу,
до Ісуса всі ідіть.
Він здійме з вас той неспокій, що на серці вам лежить.

Леонід ФІЛІМОНЧУК

інтерв'ю

ОЗНАКИ ОСТАННЬОГО ЧАСУ

Наша розмова присвячена кризі, яка прийшла неочікувано, якої ніхто не міг спрогнозувати — ні політики, ні економісти, ні богослови. Ми разом опинилися в дивній новій реальності. Світ переповнений панікою, прогнозами…
А що в цій ситуації скаже церква?
ти.

ЄЛИЗАВЕТА КОРНІЙЧУК,
ВЕДУЧА ТЕЛЕПРОГРАМИ
"ГОЛОС, ЩО КЛИЧЕ",
м. РІВНЕ
— Зараз поширюють
дуже багато різних фейків,
страшилок, різних апокаліптичних
сценаріїв…
Порадь,
як
правильно
фільтрувати інформацію?
— Є інформація, яку необхідно знати, а є те, без
чого можна обійтися. І це
потрібно відфільтровувати.
По-перше, я обмежую себе,
не читаю надто багато новин, мені достатньо одного
телеграм-каналу. Зрозуміло,
що у світі дуже багато новин
— як хороших, так і поганих.
І, на жаль, про погане говорять більше, тому що це
більш популярно. Чому всі
канали тепер говорять про
коронавірус? Бо люди хочуть
це чути. Важливо, щоб цілий
день не проходив за читанням новин, у паніці: що ж то
буде?
Божий Син казав: «Коли
почуєте про катаклізми, не
бійтеся, підніміть ваші голови!» Важливо зберігати мир
у серці. А він буде тільки тоді,
коли ми особисто знатимемо
Бога.
Щодо фейків. Важливо
перевіряти, наскільки достовірною є інформація, яку
ви хочете поширити. Має
бути обов’язково дата, посилання на джерело. Є офіційні
джерела, яким варто довіря-

— Я бачив, ти навіть
брала «піст» від інстаграму?
— Так, я іноді практикую
не заходити в інстаграм. І результати мені подобаються.
Я не залежна від соцмереж.
Для мене вони хороша платформа для проповіді Євангелії, але я можу без них обійтися. Адже можна потрапити
в залежність і постійно жити у
віртуальному світі. Важливо
себе перевіряти.
— Люди надивляться,
наслухаються, уява додасть… Еклезіаст каже:
«Не на всяке слово звертай увагу». Що робити,
щоб не ослабнути в вірі?
Що ти робиш для цього?
— У Біблії є такий вірш:
«Твердого духом Ти бережеш
у повному спокої». Є те, що
залежить від нас, а є те, що
залежить від Бога. Від Бога
залежить — нас зберегти,
а від нас — працювати над
своїм духом, щоб робити
його твердим. Працювати через Біблію й молитву.
Тепер карантин — є багато
часу. Якщо є час на інтернет,
новини, то необхідно знайти
його й для духовного збагачення. Якщо це буде, то й ніякі новини не будуть страшні.
— Так, адже віра — від
слухання. Залежно від
того, що більше слухаємо — у те й віримо. Як,
на твою думку, ця ситуація вплине на церковне
медіаслужіння?
— Навіть не знаю. Звичайно, це хороша нагода,
щоб вийти на новий рівень.
Але онлайн-трансляції проводять здебільшого великі
церкви. І не відомо, чи вони
продовжуватимуть
після
закінчення карантину. Але
те, що вже люди зрозуміли
потребу медіаслужіння — це
дуже добре! Тим більше, що
це хороший метод досягнути
людей поза церквою.

РОСТИСЛАВ МУРАХ, ЄПИСКОП,

м. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
— Цікаво почути вашу
думку: коронавірус — це
наслідок загального гріхопадіння чи Боже покарання
за щось конкретне й ознака
останнього часу?
— Я вважаю, що це більше
пов’язано з конкретними речами. Тому що загальні наслідки
набрали сили відразу після гріхопадіння — земля стала родити
терня й будяччя, людина стала
в поті чола їсти свій хліб… І це
супроводжує історію людства.
Коли народ слухався Бога, то Він
навіть впливав на ці наслідки.
Щодо, власне, коронавірусу,
я буду дуже обережним. Я зовсім
не вважаю, що кожна людина,
яка захворіла, була особливо
грішною. Але сама епідемія як
явище — це Божий сигнал людству й початок «породільних
мук», початок кінця. Це сигнал і
для світу, і для церкви. Це Боже
застереження. І воно торкнулося
всіх.
Дехто думає: коронавірус
пройде — і все буде, як раніше.
Дуже б хотілося… Але навіть
аналітики, далекі від біблійних
пророцтв, кажуть, що так, як було
раніше — вже не буде.
Якщо говорити відверто:
стільки люди за останній час
узаконили того, що Біблія називає гріхом і мерзотою! Стільки
вбито ненароджених дітей! Зло
називається добром — і навпаки. Зневажається право бідного.
Стільки несправедливості! Гово-

риться про правосуддя, а його
немає. Божі суди приходять тоді,
коли людське життя стає предметом розваг. Так закінчилася
велика Римська імперія.
Характерно, коли світ проходить через такі речі, це також
проходять діти Божі. Якщо засуха спіткала Ізраїль за відступлення, то вона торкнулася й пророка
Іллю. Наша доля не відокремлена від долі решти народу. Але ми
маємо надію на Бога. Не дивимося на всі ці явища з панікою.
— Бог через цю ситуацію
в першу чергу працює над
церквою, а вже потім — над
світом, чи навпаки?
— Завжди в першу чергу —
над церквою. «Бог нічого не робить, не виявивши рабам Своїм
пророкам». Сьогодні я згадую,
скільки було попереджень у
церкві ще задовго до епідемії.
Крім того, часто Боже відкриття — не вирок, а попередження,
щоб церква молилася. І у відповідь на молитви Бог пом’якшує
наслідки або й повністю відміняє
Свій присуд, приклади цього ми
бачимо в Біблії.
— До речі, щодо пророцтв. У такі моменти мережею завжди ширяться різні
пророцтва, особливо — про
кінець світу. І люди сильно
вірять, поширюють у різних
групах. Яка ваша реакція на
це як пастора?
— Я дуже спокійний щодо
таких пророцтв. Тому що є найбільш правдиве пророче слово
— Біблія. І згідно з Біблією має
відбутися ще цілий ряд подій
перед другим приходом Ісуса
Христа. Тому спроба призначати
точні дати завжди сигналізує про
якість цього пророцтва. «Ніхто не
знає ні дня, ні часу».
Хто з нас міг би подумати, що
ми навіть не зможемо зібратися
з причини епідемії? І цього ніхто
не передбачив, що це станеться
в такому-то році. А тим більше
така глобальна подія, як кінець
світу. Небезпека в тому, що розмаїття неправдивих пророцтв
дискредитує й справжні.

— Але це ж також ознака приходу Христа: разом із
епідеміями й землетрусами
мають прийти й лжехристи.
— Так. І ми дуже пильнуємо, щоб лжепророцтв не було
в церкві. Але лжепророк, який
прийде з антихристом, буде діяти в суспільстві. А суспільство
впливає на церкву. Тому не меншу небезпеку становитиме й
зовнішня дія лжепророка. Адже
він зуміє вплинути на суспільство
так, що «вас ненавидітимуть всі
народи за Ім’я Моє».
Тепер говорять про вакцину,
далі говоритимуть про чіп, який
може запобігти різним небезпечним моментам. Як виглядатимуть люди, які відмовляться
прийняти мітку звіра? Якщо ти
чесна людина, то чого тобі боятися? Тому від розхитування ситуації найбільше можуть постраждати саме віруючі.
— Якби ви знали, що
світові лишилося існувати
лише тиждень, що б ви зробили?
— З моменту свого увірування й до сьогодні я намагався
використовувати кожну можливість, щоб послужити Богу.
Моє життєве кредо: усе, що
може робити рука твоя, — роби!
Тому останній тиждень я прожив
би так само, як і попередній тиждень.
— Ваша порада наляканим людям. Адже навіть серед віруючих таких багато.
— Усі хочуть на небо, але ніхто
не хоче вмирати. Найперше, навіть психологи кажуть, що багато
наших страхів не мають жодної
підстави. По-друге, згадуйте
Божі обітниці, вникайте в них. Ще
одне, треба розібратися з причинами цього страху. Можливо, він
пов’язаний з невпорядкованим
життям, вирвіть гріховний корінь.
Якщо це просто диявол лякає,
не давайте йому місця. Якщо ви
переживаєте за рідних, моліться
за них.

За матеріалами
онлайн-ефірів
Андрія ХОДОРЧУКА
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П’ЯТЬ УРОКІВ СТАРОЇ ЧОВНИЦІ

Минулого року християни віри євангельської святкували 90-ліття об’єднавчого з’їзду та заснування Союзу ХВЄ, яке відбулося в с. Човниця Волинської області. Пропонуємо вашій увазі уривки з доповіді дослідників
історії п’ятдесятницького руху Михайла Мокієнка та Дмитра Коваля.

"Історія — як дзеркало заднього огляду в автомобілі. Якщо в дзеркало
взагалі не дивитися, буде аварія. Якщо дивитися завжди, теж буде аварія.
Не можна рухатися вперед, постійно озираючись назад. Але іноді треба
подивитися в це дзеркало, щоб скоригувати шлях у майбутнє."
Михайло Мокієнко

Одним реченням про з’їзд у
Човниці можна сказати так: єдність не дається в готовому вигляді, вона досягається під дією
Святого Духа. Від моменту,
коли багато громад євангельських християн баптистів Волині прийняли п’ятдесятницьке
вчення й аж до утворення Союзу, постійно прослідковується
цей принцип. Коли брати прикладали зусилля для того, щоб
мати єдність, Бог дарував її для
них.
1928 року, коли починала свою
діяльність Східноєвропейська місія,
яку очолював Густав Шмідт, між ним
і Порфирієм Ільчуком, Іваном Герисом та іншими відбулися консультації з приводу того, щоб утворити
один союз. Густав Шмідт хотів, щоб
він охоплював не лише Україну та
Білорусь, але всю Польщу. Пізніше туди ввійшли навіть російські,
німецькі та прибалтійські громади.
Чому саме Стара Човниця була
обрана для проведення з’їзду?
Більшість громад, які брали участь у
з’їзді, були з Волині й Полісся. Тому
виявилося, що найбільш зручно
зібратися саме в Човниці, де був дім
молитви. На Полісся теж можна було
їхати, але тільки взимку, коли все замерзало. Навесні доїхати можливо
було тільки на Волинь.
Окрім того, у Човниці вже працювали п’ятидесятники, одним із
яких був Іван Зуб-Золотарьов —
особистість, яка навколо себе консолідувала різних людей. Від був
дуже відкритий до спілкування, мав
зв’язки як з п’ятидесятниками з кременецького Союзу, так і зі Східноєвропейською місією.
Тож 22-23 травня 1929 року відбувся об’єднавчий з’їзд. Правда, на
той момент не вдалося досягнути
повної єдності, тільки частина громад попереднього Союзу приєдналася до новоутвореного. На з’їзд
прибуло 83 делегати. Головою обрали Івана Зуб-Золотарьова. Почали із псалма «О том возрадуйтесь,
друзья Христовы», Зуб-Золотарьов
зачитав 45-й псалом. Після вступної
частини делегати взялися обговорювати можливості для спільної роботи всіх громад.
Головою союзу було обрано Артура Бергхольца. Обрано комітет
Союзу, до якого ввійшли основні
служителі з усієї Польщі — Юхим
Стрєлка, Порфирій Ільчук, Мойсей
Масленчук, Станіслав Недвецький,
Іван Зуб-Золотарьов, Михайло Вербицький, Альфонс Міттельштедт та
інші.
Брати погодили всі основні документи, зокрема статут Союзу та
документ про визнання віри, які засвідчують, що вони прагнули, аби
кожна місцева церква мала високий
рівень автономії й могла працювати,
звіщаючи Боже Слово. 83 делегати

мали велику мрію — щоб Святий Дух
працював на території всієї Польщі.
Брати, які лишилися в Кременці,
не дуже це схвалювали, вони хотіли зосередитися лише на Україні
й Білорусі. Але вже до кінця 1930-х
років два союзи налагодили спільну
працю. А 1942 року під проводом
Юхима Стрєлки в Степані відбувся
з’їзд, який остаточно об’єднав усіх
п’ятидесятників.
Зауважу п’ять уроків з’їзду, які
дуже повчальні для нас.
1. МІСІЯ — ОСНОВНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ХРЕЩЕНИХ
СВЯТИМ ДУХОМ.
Як ранній світовий п’ятдесятницький рух, так і наші регіональні його
відгалуження глибоко сприймали
зв’язок пневматології й місіології.
Вони розуміли, наскільки цінними
є слова, записані в Діях апостолів,
1:8, — на цьому будувалася вся їхня
теологія.
Ще до з’їзду в Човниці Другий
з’їзд євангельських християн святої
П’ятдесятниці в Кременці прийняв
такі рішення. Перше — повна євангелізація Полісся. Це був духовно
особливо чутливий період. У місцях,
де братів не приймали, вони обтрушували порох зі штанів і казали:
«Бачить Бог та судить!» До сьогодні
там немає жодного віруючого. Потім Густав Шмідт заборонив братам
обтрушувати порох, він сказав, що
не всі ниви визрівають в один час,
і треба йти в ті двері, які відчинені.
Друге рішення — будівництво домів
молитви. Але вони почали це робити
тільки через 8 років існування руху. 8
років він не був прив’язаний до культових споруд. Уся енергія, фінанси
спрямовувалися на місію. Третє рішення — рукопокладення на служіння лише хрещених Святим Духом.
Це свідчить, що рух набував власної
ідентичності.
Крім того, в Союзі було служіння так званих роз’їзних благовісників. До них були такі вимоги: бути
сповненим Святим Духом, мати
стратегічне мислення, високий
рівень моралі. Місія їх матеріально
забезпечувала. Це служіння навіть
стояло вище служіння пресвітерів.
Невипадково кількість членів церков
за короткий час потужно зросла: з
12204 у 1932 році до 25000 у 1939
році.
2. ДОВІРА БОГОБОЯЗНІЙ
ТА ДОСВІДЧЕНІЙ МОЛОДІ.
Якщо проаналізувати склад за
віком тих, хто творив пробудження,
то це були дуже молоді люди. Артур
Бергхольц мав 27 років, коли став
головою з’їзду й головою Союзу. Він
навчався в біблійній школі в Лондоні,
знав чотири мови, був дуже богобоязним і мав миротворчий дух. Густав
Шмідт казав, що завжди посилав
його в найскладніші місця, і туди

приходив мир.
Лукаш Столярчук став пресвітером у 25 років. Іван Зуб-Золотарьов
— у 22. Середній вік пресвітерів Волині станом на 1930 рік був 26 років.
Шмідт у свої 36 сприймався вже як
дуже досвідчений служитель. А Ільчук та Нагорний, яким було за 40,
взагалі виглядали патріархами.
Це було пробудження молодих
людей, і саме це вирізняє цей рух.
Вони не були безпомильними, але
надихалися Святим Духом, мали
освіту, боялися Бога – і Він їх благословив.
3. ПОБУДОВА ГНУЧКОЇ
СТРУКТУРИ СОЮЗУ
З АКЦЕНТОМ НА
НИЗОВУ ЛАНКУ.
Побудова Союзу в такій великій
державі була дуже специфічною й
непростою роботою. Тому структурно він поділявся на районні
об’єднання, які можна порівняти
із сучасними обласними. Районне
об’єднання складалося з громад,
кожна з яких охоплювала не один, а
до десятка населених пунктів.
Дуже багато роботи звершувалося саме очільниками районних
об’єднань. Вони постійно відвідували громади, наїжджали сотні кілометрів. Постійно проводили біблійні
курси. Цікава особливість: не кожному дозволяли їздити по громадах
і проповідувати. У Човниці постановили, що громада має право обирати проповідників, які мають повноваження лише у своїй громаді. Так
само районне об’єднання — обирає
проповідника тільки для себе. Обирали й таких, які могли проповідувати в кількох об’єднаннях. Їм видавали посвідчення, де було вказано:
має право хрестити, молитися за
дітей, звершувати поховання, проводити Причастя й проголошувати
Боже Слово. Іноді всі посвідчення
скасовували й видавали нові.
Отже, незважаючи на те, що
очільники були молодими, вони
дуже високо ставили моральну
планку й довіряли проповідувати лише надійним людям, чиє
життя відповідало всім нормам,
хто справді мав талант до цього
служіння.
4. НАГОЛОС НА ОСВІТУ,
ЯКА ВИВІЛЬНЯЄ БОЖІ ДАРИ.
Густав Шмідт та інші співпрацівники, які приїхали на Волинь і Полісся, зауважили, що місцеві проповідники запальні: коли говорять, горить
вогонь Святого Духа. Але разом із
тим — у них недостатньо запасу,
щоб годувати громаду тривалий час.
Тому був започаткований дуже широкий освітній процес, щоб донести
Боже Слово й знання про віру до всіх
людей.
Одним із засобів був журнал
«Примиритель». Другим засобом
були часті (наскільки була фінансова
можливість) поїздки на навчання в
Гданську біблійну школу. У Гданську
викладалися предмети німецькою,

англійською, російською мовами.
Брати, яких ми часто вважаємо простими селянами, могли спілкуватися
на рівні іноземних викладачів. Вони
справді мали талант і потенціал до
служіння.
Крім класних занять, була практика — проведення молитовних
зібрань, благовістя по навколишніх
містах. Можна сказати, що переважна більшість нашого п’ятдесятницького вчення — результат навчання
пресвітерів від таких викладачів, як
Густав Кіндерман, Пауль Стехлік, Дональд Джі.
Проводилося також багато навчальних курсів за місцем євангельської громади — біблійних, регентських, для вчителів недільних шкіл.
Варто взяти приклад із наших попередників у їхній наполегливості при
здобуванні знань. Потрібні роки й
кропітка праця, щоб отримати знання, які допоможуть у служінні, через
які виявиться Святий Дух.
Якщо проаналізувати, як розвивалася церква в 1920-1930 роках,
можемо констатувати, що саме наголос на освіту зберіг церкву в єдності та допоміг їй стати саме такою,
якою вона стала. Адже було багато
інших релігійних рухів, які починалися так само, де молилися мовами,
мали духовні дари. Але вони відмовилися вчитися, спілкуватися з іншими громадами, закрилися в собі — і,
як наслідок, пережили важке відступлення.
5. АКТИВНА ВИДАВНИЧА
ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО СПРИЯЛА
РОЗВИТКУ РУХУ.
Союз дуже багато ресурсів витрачав на те, щоб поширити знання
про Бога. Культивувалося читання
Біблії, журналів, книг.
У журналах Союзу було дуже
мало життєвих історій. Наголос
був — на донесенні віровчення про
хрещення Святим Духом, про те,
як практикувати дари, як шукати
зцілення, як звершувати Причастя,
як має бути влаштована церква, якими мають бути стосунки між християнами.
Також велику увагу звертали на
перекладання музичних творів. Густав Шмідт, який сам був музикантом, переклав досить багато англійських пісень на російську, а згодом їх
переклали й на українську мову.
ВИКЛИКИ
Підсумовуючи, варто сказати,
що тепер Стара Човниця дає нам

три виклики. Перший: чи готові ми
працювати разом, незважаючи на
певні відмінності? Другий: чи будемо
ми активними в місії, розкриваючи
потенціал п’ятдесятниці? Третій: чи
здатні ми невибагливо та жертовно
служити, зосереджуючись не на обмеженнях, а на можливостях, які дає
Господь?
Порівняймо нашу реальність,
наприклад, зі спогадами Артура
Бергхольца про з’їзд в с. Кричильськ
(1931 рік): «По милості й з допомогою Отця нашого небесного, Який
піклується про єдність своїх дітей, ми
отримали від влади дозвіл на з’їзд,
який і відбувся в Кричильську з 27
до 29 травня цього року. Делегати
прибули з усіх кінців Польщі, хоча
багатьом через нестачу коштів на
проїзд довелося йти по кілька днів
пішки. Для нічлігу відвели велику
клуню, наповнену соломою, що так
манила до себе втомлені за день
голови. Але братам із виконавчого
комітету не довелося скористатися
таким розкішним і привільним приміщенням для нічлігу, оскільки засідання комітету затягувалися до півночі.
Після закінчення засідання ми розмістилися в домі молитви, розстеливши солому на підвищенні. Нічліг був
не такий зручний, як у квартирі, і не
такий привільний, як у клуні».
Ще один приклад — брат Андрон Мулярчук, який підняв мінімум чотири пресвітери. Він дуже
гарно грав на трубі в юності. Але
коли одружився й народилося шестеро дітей, стало не до гри. Якось
у німецькій колонії він побачив позолочену трубу — і вирішив виміняти її на корову. На сімейній раді
дружина заблокувала це рішення:
від корови хоч користь є! Наступного ранку брат Андрон вигнав
корову в череду, а через дві години забрав її і погнав міняти. Жінка
про це не знала — в обід прийшла
на пасовисько доїти корову, а корови немає. Вертається додому,
а чоловік сидить на ґанку, трубу
прогріває. «Де корова?» — «Ось
моя корова!» Через цей вчинок з
десяток його послідовників грали на трубах, його онуки грають, а
правнук сьогодні налаштовує звук
на Західному узбережжі.
Коли ми чимось жертвуємо на
користь Божого Царства, це проявляється не тільки в нашому житті, а й у житті наших дітей, онуків —
і скільки дасть Господь!

Михайло МОКІЄНКО
Дмитро КОВАЛЬ
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ЩО ПОПЕРЕДУ?
Після Свого Воскресіння
Ісус звернувся до учнів:
— Тепер ваш час: будьте
світлом і сіллю для людей. Любіть ворогів, ідіть до них і говоріть їм про спасіння... Вам
доведеться терпіти, страждати,
хворіти, а декому навіть умерти
мученицькою смертю... Вас ненавидітимуть.
— А ми сподівалися, що після Воскресіння життя стане легшим і радіснішим, — міркували
учні.
— Життя ваше буде тяжчим і
більш небезпечним. Якщо зерно, що впало в землю, не вмре,
то залишиться одне й не принесе плоду, — сказав Ісус.

— Учитель говорить не про
зерно, а про нас, — подумали
учні.
— Таке життя: щоб зробити
щось важливе, потрібно здолати біль і труднощі, — сказав
Христос. — Попереду на вас
чекають випробування... А Я йду
до Отця.
Ісус підняв руки й, благословляючи учнів, став віддалятися. Це відбувалося поблизу
Єрусалима, в одному із сіл на
схилі гори.
НА НЕБЕСА, ДО ОТЦЯ
Ісус став підніматися від
землі. Так розпочалося Його
повернення на небеса до Бо-

га-Отця. Ця подія отримала назву Вознесіння, від слова «возноситися», тобто «підніматися
вгору».
Ісус піднімався все вище й
вище, доки не сховався за хмарами. Повернувшись на небеса,
Бог-Син сів на троні поряд із Богом-Отцем.
ЧЕРЕЗ ТРУДНОЩІ
ДО РАДОСТІ
Наше навернення до Бога
теж починається із землі. Як
зерно, кинене в землю, ми ростемо, мужніємо, боремося з
труднощами й бідами, вмираємо для себе. У боротьбі з випробуваннями наше життя набуває

сенсу.
Мудрі люди не бояться випробувань, а використовують
їх як можливості для розвитку.
Труднощі й випробування допомагають нам приносити плід і
бути корисними для інших. Ось

Завдання

ОСТАННЯ ОБІТНИЦЯ

Дайте правильні відповіді на запитання – і ви отримаєте порядковий номер відповідних слів у дужках.
Розмістіть ці слова в правильному порядку, щоб дізнатися, яку останню обітницю дав Ісус учням перед Своїм
вознесінням.

УДЕТЕ)
було в Христа? ___ (Б
1. Скільки апостолів

чому життя, наповнене болем,
приносить не лише сум, але й
радість.
Саме тому нам слід навчитися цінувати труднощі й використовувати їх для досягнення
успіху в майбутньому.

5. Скільки сестер
було в Лазаря,
якого воскресив Ісу
с? ___ (ПРИЙМЕТЕ)

ві в його сні? ___ (СВІДКАМИ)
6. Скільки зірок поклонилося Йосипо
7. Скільки днів Бог творив небо й землю ___ (СВЯТИЙ)
8. Скіль
ки запо
відей б
записан
уло
о на ск
рижаля
х? __

ар? ___ (ЯК)
в у гробі Лаз
бу
ів
дн
ки
ль
кі
9. С
_ (ВИ)

11. Скількома
хлібами нагоду
вав Ісус
чо
тири тисячі лю
10. Скільки було
дей? ___ (ЗЛИ
невдячних прокаж
НЕ)
ених,
яких зцілив Ісус?
3. Скільки людей
___ (І МОЇМИ)
врятувалося в ковч
егу? ___ (НА ВАС)
… ___(ВИ)
— Господь
г
о
Б
ш
а
Н
4. Скільки було мудрих дів у притчі? ___ (ДУХ)
12.

2. Скількох учнів Ісус взяв із собою
на гору Преображення? ____ (СИЛУ)

«І ЗГАДАЛИ ВОНИ
СЛОВА ЙОГО…»

Іноді, стикаючись із проблемами, ми
можемо забувати підбадьорливі слова
Христа. Так сталося з учнями Ісуса після
Його смерті. Щось подібне відбулося й у
житті тітки Ганни.
…Ганна Андріївна сиділа за столом і гірко
плакала. Надворі була чудова погода, світило
сонечко, співали птахи. Її кімната була красивою й чистенькою. Але все це чомусь не тішило її. На колінах літньої жінки лежала розгорнута Біблія, але вона її не читала. Вона думала
зовсім про інше. Їй боліли ноги, мучив ревматизм. «Старість — не життя, а горе», — сказала
вона, витираючи сльозу, і стала читати. Але читала лише очима. Серце ж було далеко…
— Ніночко, візьми тарілочку й занеси Ганні Андріївні пиріжків, — сказала сусідка своїй
доньці.

І тільки-но тітка Ганна закрила Біблію, як у її
двері постукали — і ввійшла рум’яна та весела
Ніна з тарілкою з пиріжками в руках.
— Ти була сьогодні на зібранні? — запитала хвора жінка свою маленьку гостю. Дівчинка
кивнула ствердно. — І про що говорив проповідник? Бо я прихворіла й не могла піти.
Дівчинка на мить задумалася. А потім сіла на
лавку й стала розповідати.
— Уявіть собі, бабусю, вони прийшли до
гробу так рано, що було зовсім темно, і весь час
плакали: і в дорозі, і біля гробу.
— А ти знаєш, чому? Тому що Ісус помер! —
сказала тітка Ганна.
— Так! Але якби вони тільки згадали, що сказав Ісус, то б одразу ж перестали плакати. Адже
Він їм давно наперед сказав, що на третій день
воскресне, але вони не звернули на це уваги.
Бачите, бабусю, як буває! Проповідник сказав:
якщо ми серйозно ставимося до слів Ісуса, то
ніколи не повинні сумувати.
Ганна Андріївна мовчала. А дівчинка промовила:
— Ми також і біблійний вірш сьогодні вивчали.
— А ти пам’ятаєш його?
— Пам’ятаю, — Ніна встала, склала ручки й
сказала: «Я живу — і ви житимете».
Мама гукнула свою донечку — і та швиденько вибігла.
Але її слова ще довго звучали в серці Ганни Андріївни. Вона розмірковувала над ними, і
раптом жінці здалося, що стало світло, і не довкола, а всередині неї, бо вона раптом згадала
слова Його.
Господь утішив її через слова дитини, як Він
Сам одного разу втішив засмучених учнів та жінок, які раптом згадали, що Він їм казав.

ГОРИ
В БІБЛІЇ

У Біблії описано безліч подій, які відбувалися на горах. Зокрема й вознесіння. Про це ось як написано у
Біблії: «Ісус угору возноситись став, а хмара забрала
Його... А коли вони (учні) пильно дивились на небо, як
Він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при
них, та й сказали: Галілейські мужі, чого стоїте й задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас,
прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо! Тоді вони
повернулись до Єрусалиму з гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму» (Дії 1:9-12).
Пропонуємо вам сполучити ім’я людини з назвою
гори, де перебувала ця людина, і з уривком із Біблії, у
якому йдеться про цю подію.

Над стор. працювала Ольга МІЦЕВСЬКА
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По вертикалі:

1. Місто, у якому Ісус прокляв фігове дерево. 2.Найпівнічніше з п’яти филистимських
міст. 3. Господь — моя … і твердиня моя. 4. Батько Асафа. 6. Місто, у якому Ілля допоміг
вдові. 10. Дорогоцінний камінь у третьому ряду нагрудника. 11. Син Якова. 14.Міце проживання Корнилія. 15. Мати Маріам. 16. Ангел, посланий до діви Марії. 19. Початок
мудрості. 20. Дружина Елімелеха.

По горизонталі:
5. Етіопський цар. 7. Місце оселі Навала. 8. Стародавня столиця Асирійського царства, заснована Німродом. 9. Місце, де Давид поселив своїх батьків. 11. Головний убір
первосвященника. 12. Люди, які зреклися вірив у Бога. 13. Князь Персії. 17. Слово
Боже, як …, що скелю розлупує. 18. Батько Єровоама. 19. Місто на Кіпрі. 21. Суддя
Ізраїлю. 22. Євангеліст.

Відповіді на кросворд розміщений у №3 (березень) 2020р.
По горизонталі: 5.Пітом. 6.Нахон. 9.Тевда. 11.Матвій. 12.Салмон. 13.Нард. 15.Хіос.
16.Амрам. 17.Сілла. 20.Ахса. 22.Амос. 25.Парпар. 26.Маріам. 27.Омега. 29.Шамір.
30.Ласея.
По вертикалі: 1.Тіятир. 2.Понт. 3.Газа. 4.Ховрах. 7.Овеча. 8.Шафат. 10.Колос. 14.Дімна. 15.Хулда. 18.Ахлав. 19.Цофар. 21.Гомер. 23.Талмай. 24.Пармен. 27.Огій. 28.Агав.

новини

КАБМІН ЗАТВЕРДИВ ПОРЯДОК ВІДВІДУВАННЯ ХРАМІВ
У РАЗІ ПОСЛАБЛЕННЯ КАРАНТИНУ

20.05.2020
Уряд сформулював обмеження масових релігійних заходів під час адаптивного карантину, а також передбачив
можливість їх послаблення у
разі згасання епідемії коро-

навірусу COVID-19.
Оновлені карантинні обмеження Кабінет Міністрів України затвердив у середу, 20 травня 2020
року. Однак зміни набудуть чинності після офіційного оприлюднення постанови.

Тепер в урядовій постанові
зазначено, що забороняються
лише ті масові заходи, в яких кількість учасників більше 10 осіб. Тобто немає жодних обмежень для
проведення релігійних заходів, в
яких беруть участь не більше 10
осіб. Водночас залишається вимога одягати респіратор або захисну
маску (у тому числі виготовлену
самостійно) в будівлях і громадському транспорті.
При цьому Уряд дозволив місцевій владі приймати рішення про
послаблення обмежувальних заходів у разі покращення епідеміологічної ситуації. В регіонах, в яких

ДУХ СВЯТИЙ
Як дозріває в чистім полі
Налитий колос молодий,
Так сповнює мене поволі
Своєю міццю Дух Святий.
Пориви вітру гнуть колосся,
Дощ прибиває до землі.
І вже в ту мить мені здалося:
Тече сльозою сік в стеблі.
Цілюще сонце благодаті
У полудень своїм теплом
Зігріє колоски прим’яті
І випрямить назад стебло.
І Дух Святий поллється в серці,
І буде сповнювати ще.
І не сльоза вже по стебельці,
А сік невпинно потече.
Стрункі, вусаті колосочки
Шепочуться до самих жнив.

Як неба синього шматочки,
Цвітуть волошки поміж них.
Це краплі Божої любові
У полі нашого життя.
Не мислю іншої я долі,
Як тільки — Божеє дитя!
Росою правди вмитись вранці,
Боротись з вітром, що є сил.
І затискати серп у пальцях,
Щоб вижинати бур’яни.
Зерном багатий буде колос,
Як Дух Святий його зростить.
Нехай пречистий Божий голос
В тобі лунає кожну мить,
Що це життя, як довга нива,
Яку нелегко перейти.
І доля в того лиш щаслива,
Хто став колоссям золотим.

Лариса КОЗИНЮК

здійснюється послаблення протиепідемічних заходів з 22 травня дозволяється проведення релігійних
заходів, за умови участі не більше
однієї особи на 10 метрів квадратних площі, де проводиться релігійний захід.
Рада Церков вважає, що достатнім заходом для запобігання
скупченню людей буде присутність
у приміщенні не більше 1 особи на
5 метрів квадратних площі місця
проведення богослужіння чи обряду. Також ВРЦіРО пропонувала
Уряду не забороняти богослужіння та релігійні обряди за межами
культових споруд на відкритому

повітрі, а також приватного характеру (вінчання, хрещення, похорон
тощо), за умови вжиття заходів
із запобігання скупченню людей.
Крім цього, Рада Церков вважає
недоцільним поширювати вимогу
обов’язкової самоізоляції для осіб,
які досягли 60-річного віку, на священнослужителів та осіб, задіяних
в організації богослужінь, а також
на інших працюючих осіб пенсійного віку. Така вимога досі зберігається в постанові Кабінету Міністрів
України № 211 від 11.03.2020 року,
незважаючи на послаблення карантину.

irs.in.ua

поезія

О, Дух Святий! Ти — Всемогутній!
Щасливий, хто в Тобі живе!
У душах вірою присутній
Ти твориш прагнення нове!
Над кожним серцем Ти працюєш!
Звіщаєш правди благодать...
То дотиком Судді схвилюєш,
Щоб спокій серед бурі дать.
То ніжно-ніжно обнімаєш...
Кайдани падають тоді!
Як добре, що усе Ти знаєш,
І не залишиш у біді!
Охоплюєш красою неба,
Зовеш у вічність знов і знов...
Мій друже, чуєш? Це для тебе
Бог Духа дав — Свою Любов!

Лідія ГАПОНЮК
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