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пам’ятаючи про Бога?

НАДІЇ

ГОЛОС

Т И , ГО С П О Д И , Н А Д І Я М О Я . . .
№9 вересень 2020
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на часі

ЦЕРКВА І ПОЛІТИКА
Наближаються
місцеві
вибори. Багатьох християн
можемо бачити в списках
кандидатів на різні державні
посади. Що думають служителі УЦХВЄ про межі взаємодії держави й Церкви,
зокрема окремих її представників? На запитання ведучого
і глядачів відповідають Михайло Паночко — старший
єпископ УЦХВЄ, Анатолій
Козачок — перший заступник
старшого єпископа УЦХВЄ
та Олександр Коток — старший пресвітер Рівненського
об’єднання церков ХВЄ.
Віктор Вознюк: — Говоримо про точки дотику церкви
й політики зі служителями,
адже вони відповідають за
общину, а члени церкви ча-

місія

ДІМ МОЛИТВИ

В ГУЛЯЙПІЛЬСКОМУ

13 вересня відбулося відкриття дому молитви в селі Гуляйпільске Запорізької області.
Місіонерське служіння в ньому
виконує подружжя Марчуків —
Степан та Сніжана. На свято
посвячення
новозбудованого
дому молитви приїхали гості з
навколишніх церков та місіонерських точок на чолі зі старшим пресвітером церков ХВЄ
Запорізької області, єпископом
Андрієм Лисенком, а також
місіонери місії «Голос надії» на

чолі із заступником директора
місії Євгеном Мельничуком.
Крім того, чи не головними гостями цього свята були ті, хто
приклав максимум зусиль і коштів, аби цей дім молитви був
побудований – батьки й рідні
брати Степана Марчука.
Про початок місіонерської
праці й будівництво дому молитви в цьому селищі читайте
в розповіді нашого місіонера
Степана Марчука.

Продовження на стор.3

сто є суб’єктами політичної
діяльності. Політика — мистецтво управління. І це стосується кожного з нас, християн — починаючи з себе,
своєї сім’ї, церкви і закінчуючи суспільством.
Почнімо з визначення поняття. Що таке політика з вашої точки зору як служителів?
Михайло Паночко: — Моє
особисте розуміння — це побудова стосунків. У нашій ментальності це слово, на жаль, набуло
негативного значення, яке дуже
важко викорінити. Політиками
були Авраам, Мойсей, Давид…
Авраам, наприклад, уклав договір
про ненапад із царями — це конкретний політичний акт.

Продовження на стор.4

свідчення

ПРО НАГОРОДУ ВІД ГОСПОДА
Подружжя місіонерів
Володимира та Тетяни
Федоруків
виконують
служіння на Дніпропетровщині в смт Межова з 2003 року. Коли
вони їхали на місію, ті
хто був там раніше від
них, попереджали, що
там непростий «ґрунт».
Але попри все вони погодилися, бо, напевно,
до кінця не розуміли, як
усе буде непросто.
Справа в тім, що тут
було своєрідне ставлення влади до християн віри євангельскої.
Місцевий
священик
православної церкви за
сумісництвом був ще
й депутатом районної
ради. Кожне звернення
місіонерів до селищного голови про проведення євангелізаційних
заходів
розглядалося
на виконкомі селищної ради, і священик

вставав і закликав усіх
в жодному разі не давати можливості «сектантам проводити свій
шабаш». Він говорив:
«Ми прихильники єдиної помісної церкви московського патріархату.
І ніяких сектантів нам
не треба…»
Кожного разу, коли
вони приходили з проханням дати дозвіл на
проведення
євангелізації, місцеві чиновники відмовляли і казали:
«Ми їм нічого провести
не дамо…» І не давали.
То прокуратура приїде
перевіряти
документи братів-євангелістів,
які приїхали послужити
нам, то прямо під час
євангелізації вишка з
РЕСу відрізала ту розетку, до якої були підключенні.
Ось у таких умовах
доводилося
служити

аж до тих пір, поки в
Україну не прийшла війна.
«Єдине, що ми могли
робити, — розповідає
Володимир, — це збирати людей у себе вдома — і так служити…»
Про складності і благословення, які переживають місіонери читайте далі...

Продовження на стор.6
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…ТА ВІРНУ ЛЮДИНУ ХТО ЗНАЙДЕ?

Слова заголовка взято
з Приповістей Соломонових: «Багато людей себе
звуть милосердними, та
вірну людину хто знайде?»
(20:6).
Тож милосердних людей
може бути чимало. А от вірних? Тут про вірність йдеться
як про щось незвичайне, рідкісне… Вірність завжди викликала захоплення й дивувала
людей, її оспівували в піснях
та віршах…
Милосердя означає поділитися з іншим, надати комусь
матеріальну допомогу, зігріти
душевним теплом. Вірність
дуже часто вимагає більшого — відданості комусь. Бути
вірним означає переступити
через свої інтереси, бажання, потреби, тобто посвятити
себе комусь чи пожертвувати
собою заради вищої цілі. Вірність виникає тільки там, де
є тривалі стосунки. Учинки ж
милосердя не передбачають
тісних стосунків, особистої
довіри. Інколи бувають ситуації, коли милосердя чинять навіть неприятелям чи ворогам.
Вірний — це той, який
викликає довір’я, постійний
у своїх відносинах, почуттях
і поглядах. У старогрецькій
мові «вірний» означало «той,
хто зарекомендував себе при
виконанні завдання», у єврейському значенні слова — «той,
хто тримає». Отже, вірна та
людина, яка в тривалих сто-

сунках із кимось довела глибину своїх почуттів, їхню щирість
та надійність.
Яскраві приклади вірності
знаходимо в житті Клайва
Льюіса (1898—1963), відомого ірландського та англійського письменника, філософа, літературного критика,
спеціаліста із середньовіччя
та християнського апологета.
У своїй книзі «Страждання» він
описує цікаві та повчальні моменти власного життя. Своє
дев’ятнадцятиліття
Льюіс
зустрічав на фронті першої
світової війни, де був серйозно поранений. Після війни, виконуючи дану в окопі обіцянку
побратиму, який не повернувся з фронту, він прийняв у своє
життя на правах прийомної
матері його матір. Після цього
понад тридцяти років зносив
домашню тиранію недоброї,
владної, егоцентричної жінки.
Згодом у віці близько шістдесяти років одружився, знаючи,

що його наречена хвора кістковим раком і що їхнє щастя
приречене бути дуже коротким. Через чотири роки важких випробувань Клайв Льюіс
втратив свою дружину.
Як бачимо, йому була властива глибока вірність близьким людям, із милосердям,
відданістю іншим, готовністю
до самопожертви. Він не жив
власними потребами та інтересами, а свого друга, його
матері, своєї дружини... Він
любив тією любов’ю, яка не
думає про своє, а спонукує
творити щастя для ближнього
ціною особистих незручностей, турбот, душевного неспокою, тягарів і страждань.
Цар і пророк Давид теж
виявляв вірність у стосунках,
а не просто милосердя. Особливими були його дружні
відносини із Йонатаном. Його
батько Саул мав намір убити
Давида. Рятуючи свого друга,
Йонатан склав із ним завіт, у

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСІБНИКА
З РЕЛІГІЙНИХ ПРАВ

стить 72 гіперпосилання
та 72 QR-коди, які дозволять читачам і електронної, і друкованої версій
швидко відкривати чинну
редакцію закону чи іншого
цитованого документу.
Посібник містить чимало ексклюзивних порад з
юридичної практики та багаторічного досвіду діяльності Інституту релігійної
свободи. Він призначений для релігійних діячів
та посадовців державних
органів у справах релігій,
а також буде корисний
викладачам і студентам,
які вивчають богослов’я,
релігієзнавство, право.
Книга є результатом

погорджений ними. Не тільки все те, що було Саулове та
всього його дому, було віддане йому, Ціва був зобов’язаний зі своїми рабами та синами працювати на його землі та
приносити йому хліб. Більше
того, Давид приймає несподіване та незрозуміле для
багатьох рішення: «А Мефівошет, — сказав цар, — буде
їсти при моєму столі, як один
із царських синів»… А Мефівошет сидів в Єрусалимі, бо він
завжди їв при царському столі.
І він був кривий на обидві ноги»
(2Сам.9:11-13).
Надати одноразову допомогу, збагатити, озолотити,
вирішити проблеми, вділити
частину царства чи навіть постійно підтримувати Мефівошета — таку поведінку Давида
можна було б пояснити. А ось
прийняти хворого, кволого,
кульгавого, вбогого чоловіка
у свій дім на правах сина — це
щось неймовірне, що викликало безліч запитань у найближчого оточення царя. Чому він
не задовольнився меншим?
Бо умів бути по-справжньому
вірним. Вірним Богові, самому
собі, своєму слову, другові…
Бог сьогодні чекає від нас
не поодиноких вчинків доброти та милосердя, а більшого
— вірності, у якій посвячення
Йому та самопожертва заради
тих, кого ми любимо та шануємо.

Ігор КРОЩУК

наболіле

новини

31 серпня 2020 року
відбулася онлайн-презентація
посібника
«Твоє право на свободу віросповідання», у
якій взяли участь понад
140 учасників, у тому
числі за допомогою
прямої трансляції на
фейсбук-сторінці Інституту релігійних свобод.
Електронна версія посібника вже доступна
для безкоштовного завантаження.
Автор посібника, експерт ІРС з державно-церковних відносин Максим
Васін, розповів про те, як
користуватися виданням.
Зокрема, посібник мі-

якім ключовою була вірність
через явлення милості: «І ти,
якщо я буду ще живий, хіба не
зробиш зо мною Господньої
милості? Коли ж я помру, то
не відбирай своєї милості від
дому мого навіки, а навіть тоді,
коли Господь понищить усіх
Давидових ворогів із поверхні
землі. І нехай пошукає Господь
душі від Давидових ворогів! І
склав Йонатан умову з Давидовим домом» (1Сам.20:1416). Завіт вступив в силу, адже
Йонатан зробив усе можливе,
щоб врятувати Давида від небезпеки.
Пройшов час. Давид здолав усіх своїх ворогів. У тріумфі успіху й перемог він не забуває про обіцянку й каже: «Чи
є ще хто з Саулового дому? Я
зроблю йому ласку ради Йонатана?» (2Сам.9:1). Стається
саме так, що йому потрібно
довести свою вірність вищого «гатунку», ту вірність, яка
повинна стати значно важливішою від милосердя. Ціва,
Саулів раб, доповів Давидові:
«Є ще син Йонатанів, кривий
на ноги» (2Сам.9:3). Це був
Мефівошет. Коли він прийшов перед лице Давида, то
«уклонився й сказав: «Що
твій раб, що ти звернувся до
такого мертвого пса, як я?»
(2Сам.9:8).
Мефівошет вважав себе
недостойним милості Давида, він у людей викликав лише
співчуття, можливо, часто був

співпраці
нідерландської організації ПАКС та
української правозахисної організації ІРС. Під
час презентації голова
правління ІРС Олександр
Заєць зауважив, що дуже
часто віруючі та керівники релігійних громад не
можуть повністю скористатися своїми правами,
оскільки не знають їх або
не можуть правильно застосувати. За словами
програмного менеджера
ПАКС Андрія Корнійчука, їхня співпраця з ІРС
спрямована на зміцнення
свободи віросповідання
як одного з ключових елементів загальної політики
в галузі прав людини.
Електронну версію посібника можна завантажити за посиланням (qrкод).
irs.in.ua

РЯТУЙ

Чи бачили ви смерть? Мені,
на жаль, часто доводилося...
Це завжди сумно, і завжди
різні відчуття, думки, висновки...
Минулого тижня ми були в батьків, у Дубно. Хороший ранок...
Прийшла до нас тьотя Таня
(знайома батьків), попили чаю,
посміялися... А через пів години дзвінок від тої ж тьоті Тані:
«Мій Паша помер на дорозі...»
Ми гнали так, що «жигуль» не
вписувався в повороти... Як це
помер? 30-річний хлопець отак
взяв і помер? Так, я знала, що
залежність підірвала йому здоров’я, але ж... Я їхала спасати,
а не хоронити... Вірила, що ми
встигнемо, запустимо серце,
що приїде «швидка» — і все
буде ОК...
Я щиро співчуваю тьоті Тані...
Тяжко збагнути, як так хоронити єдиного сина... Вірю, що Бог
здатний втішити...

А в моїй «коробочці» рій думок...
Чому, коли він помер, я летіла,
мов ошпарена, а коли він був
живий — я ніколи ним не цікавилася? Чому мене беруть жалі,
коли гинуть люди, але я часто не
хочу помічати тих, у кого є серйозна перспектива закінчити так,
як Паша... Я християнка, але
часто не хочу «бруднити руки»
із залежними, нечемними, злими, приреченими... Мені шкода
свого часу й ресурсів... Я не переймаюся чужими долями, бо
мені дуже зручно у своїй хатинці... Але це не те християнство,
до якого покликав Христос...
Через нашу небайдужість хтось
може викарабкатися, розпочати нове життя... РЯТУЙ, ВИЗВОЛЯЙ, НЕ УХИЛЯЙСЯ...

Маргарита КОРОЛЬОВА

новини церков хвє волині
20 вересня в церкві с. Бережниця Маневицького району відбулося рукопокладення на дияконське служіння Смітюха Олександра
Федоровича та Смітюха Сергія Федоровича. Рукопокладення
звершили заступник єпископа Рибак П.А. та пресвітери Дулько В.О. і
Смітюх В. А.
20 вересня в церкві с. Кукли Маневицького району відбулося
рукопокладення на дияконське служіння Чебелюка Василя Івановича. Рукопокладення звершили заступники єпископа Рибак П. А.,
Тарасюк А. Р. та пресвітер Наумчук Р. А.

ГОЛОС

№9 вересень 2020

НАДІЇ

3

місіонерські будні

РОСТОК ІЗ СУХОЇ ЗЕМЛІ

Місіонери допомагають жителям Смолянинова, які постраждали від пожежі.
Ми продовжуємо служити
на лінії розмежування, допомагати людям одягом, продуктами,
медикаментами.
Якщо потрібно — у відбудові
житла. Щодо бойових дій, то
до них ми уже звикли. Поки
що немає змін ні на краще,
ні на гірше. Буває затишшя,
але не надовго. Здебільшого
місіонери на нових місіонерських точках зараз працюють
над тим, щоб утвердитися.
Був час активної місіонерської
діяльності, тепер час більше
церковної діяльності.
Карантин, звичайно, приніс
певні корективи. Цікаво те, що перед початком карантину в нас був
загальний піст і молитва усіх місіонерів. Ми запланували цю зустріч,
ще не знаючи, що на цю саму
дату буде оголошено початок карантину. Цілий день були в пості
й молитві, і це дало силу, щоб потім служити під час карантину. Ми
отримали дуже конкретне Слово:
«Пильнуйте й моліться, щоб не
впасти у спокусу» (Мт.26:41). А
спокуси були — наприклад, піддатися страху, нічого не робити. Або
ж — сказати, що немає ніякого
вірусу, а потім захворіти і заразити інших. У молитві ми отримали
розуміння, як маємо діяти в цих
обставинах. «Пильнувати» — означає вчасно і правильно реагувати на виклики кожного дня. Адже
ситуація постійно змінюється:

Початок на стор.1

сьогодні можна збиратися, завтра
— не можна, сьогодні — червона зона, завтра — зелена, післязавтра — жовта. Благовістити чи
ні? Чи відвідувати людей? Як відвідувати?
Що ми помітили на місіонерських точках та церквах. Були люди,
які виправдали своє небажання
відвідувати церкву карантином. З
іншого боку, проявилися ті люди,
які досі через зайнятість на роботі
не могли активно брати участь
в служінні. Карантин скоротив
завантаженість роботою, і вони
змогли більше допомагати в церкві — наприклад, вести домашню
групу чи молитовну годину. І це
радувало. Це виглядало як певний
природний відбір від Господа.
Карантин змусив нас працювати більше фізично. І це добре, бо
раніше завжди не вистачало часу
десь зробити ремонт в домі молитви, десь почати будівництво,
комусь допомогти. Вивільнився час для таких речей. Ми дуже
вдячні, що приїжджали брати і сестри невеликими групами допомагати нам у будівництві. Вони теж
через карантин не могли виїхати
на роботу закордон, тож використали цей час на служіння.
У нас була пожежа — Луганщина горіла. Вогонь знищив 5000
га лісу, два села. Будинки, люди
постраждали. П’ять чоловік загинули. Пожежа була поряд із Сєверодонецьком, була небезпека, що

перекинеться на місто. В місті стояв
дим, дуже багато пожежних приїхали. Тоді була сильна спека, що й
спричинило пожежу. У той день я
працював на сонці і, напевно, отримав тепловий удар. Приїхав додому і, знесилений, ліг у ліжко. Але на
телефон постійно приходили повідомлення з волонтерських груп,
де радилися, як можна допомогти
пожежникам і постраждалим. Вони
мене будили, і приходили думки,
що потрібно вставати і їхати туди.
Але мені було так зле, така втома...
Десь через півгодини внутрішньої
боротьби, коли прочитав смс, що
пожежники навіть не мають питної
води, я підскочив, набрав великі
фляги води, поставив у машину і
поїхав у Смолянинове (за 20 км від
Сєверодонецька). Таким чином, ми
служимо в цьому селі й до сьогодні.
На наступний день, коли уже
все загасили, ми поїхали туди (три
церкви міста) разом із патрульною поліцією області розгрібати
згарища, допомагати у відбудові.
Ставили літні душі, санвузли,
передавали кошти та провізію.
Одне зі свідчень. Одна жінка з погорільців — самотня мати з двома
дітьми — за два тижні до пожежі
придбала там будинок. У неї згоріли господарчі будови, сам дім чудом вцілів. Під час спілкування я
побачив у неї на шиї татуювання і
запитав, чи знає, що означає цей
ієрогліф. Вона відповіла, що це китайською «росток із сухої землі». І
це дало мені нагоду для благовістя. Сьогодні ця жінка щонеділі
відвідує церкву в Сєверодонецьку,
а також в Новоастрахані. Минулої
неділі вона вийшла до покаяння.
Ми зовсім не планували нічого відкривати у Смоляниновому. В серці
було тільки бажання допомогти
людям, при нагоді сказати про
Бога. Але там були люди з міста,

місія

ДІМ МОЛИТВИ
В ГУЛЯЙПІЛЬСКОМУ

Про початок місіонерської праці і побудову Дому молитви в цьому селищі читайте
в розповіді нашого місіонера
Степана Марчука.
У 2006 році за натхненням від
Святого Духа команда місіонерів
з м. Гуляйполе уперше відвідала с. Гуляйпільське з проповіддю Божого Слова, розкинувши
в ньому намет на 6 днів. Кожен
день кількість відвідувачів збільшувалася, люди приходили з
різними життєвими проблемами
та шукали відповіді на свої сердечні питання. Усі відповіді були
в Слові Божому. Після благословенної євангелізації Господь дав
можливість придбати будинок у
цьому селі для дому молитви, де
можна було б проводити служінння та недільну школу. Щовечора спілкувалися із сільською
молоддю. Жителі села прийняли групу місіонерів з радістю та
щирим серцем. Понад 30 людей
активно відвідували зібрання.
Але з часом кількість відвідувачів
скоротилася до нуля, і зібрання
певний час не проводилися. А от

недільна школа не зупинялася, у
ній кількість діток збільшувалася.
Щороку проводили євангелізації
на Різдво, Пасху, влітку організовували дитячі християнські табори. Будинок, який ми придбали,
став потребувати серйозного
ремонту: з’явилася тріщина – і
частина приміщення відхилилася на 15 см.
Щотижня, коли ми з дружиною приїздили проводити
недільну школу, я не раз проходив по селу та молився. На серці
був смуток від того, що будинок
в аварійному стані, служіння не
проводяться і, здавалося, усе,
що ми зробили, руйнується на
очах… Але одного разу, проходячи вулицями села й молячись, я
чітко почув голос у своєму серці: «Якщо ви не дасте цим людям ще одного шансу прийти до
Бога, то будете за це відповідати». Тоді мені стало страшно. Я
став шукати різні методи, як знову розпочати зібрання в цьому
селі. Через деякий час я звернув
увагу на старенький будинок у
центрі села, який стояв у кущах

та бур’янах. І я знову почув голос, що на цьому місці має стояти дім молитви. Роздумуючи
над цим голосом, я став сумніватися: може, це просто моє
бажання, зрештою, де я візьму
кошти на будівництво. Пройшло
пів року, але бажання будувати
дім молитви мене не залишало.
Я зрозумів, що це від Господа.
Став молитися і просто говорити
Богові, що якщо це Його воля, то
щоб Він допоміг, а я буду робити все, що в моїх силах. І з того
часу відкрилися вікна небесні. З
самого початку будівництва не
було ні одного дня, щоб робота
зупинилася через нестачу коштів, Господь постійно всім керував Своєю Сильною Рукою.
У 2019 році я по-особливому
пережив Бога, відчувши наскільки Він Всемогутній. Для Нього
немає нічого неможливого. Господь побудив багатьох людей
до Божої справи. Першими були
сестра Юля, родом із цього села,
яка проживає в Іспанії; сім’я Анатолія та Надії Бенедюків; Олександр Захарчук та Перша Україн-

які знали нашу церкву. І вони самі
стали свідчити про нас, мовляв, це
християни, вони справді вам допоможуть, а не тільки пообіцяють.
Звичайно, довелося відповідати
таким високим словам.
Масових духовних пошуків в
умовах криз сьогодення ми не
спостерігаємо, але окремі випадки є, коли складні обставини стимулюють людей іти до Бога. Навіть
багатьох воцерковлених людей це
підштовхує до глибшого пізнання Бога. Ми продовжуємо займатися вуличним благовістям, і
помічаємо, що люди стали більше
цікавитися, брати християнську літературу. Можливо, відкрито про
це не кажуть, але, мені здається,
підсвідомо розуміють, що щось
відбувається з цим світом.
У першу чергу я просив би
зараз молитися за молоді місіонерські сім’ї, які працюють на
Луганщині. Коли почалася війна,
з’явилося багато волонтерів, які
пізніше стали місіонерами. Вони
працювали цілими командами.
Сьогодні команди розформовані,
здебільшого — в одному населеному пункті працює одна сім’я. І їм
дуже важко. Важко навіть у фінансовому відношенні. Незважаючи на це, вони не хочуть лишати
служіння, а підзаробіток не завжди
можна знайти, особливо живучи в
селі. Моліться, щоб їхні руки не
опустилися.
Ми за своєю природою
завжди хочемо бачити швидкі результати своєї праці. Хотілося б
щоб людина навернулася до Бога,
прийняла хрещення, стала активно служити, допомагати. Але,
особливо в нашому регіоні, цей
процес дуже довгий. Є випадки,
коли люди кажуть: «Ми готові ходити в церкву, давати десятину,
але через стосунки з родичами не

можемо прийняти водного хрещення». Іноді людям важко навіть
переступити поріг дому молитви.
Тому ми й працюємо через різне
соціальне служіння. Десь відкрили
«Клуб успішних жінок», який стали
активно відвідувати жінки, десь
— центр реабілітації, десь — почали проводити зустрічі з сім’ями
в складних життєвих обставинах.
Потрібно молитися, щоб Бог відкривав місіонерам, якими саме
методами сьогодні можна досягати людей.
З іншого боку, ми також продовжуємо будуватися. Є місця, де
служіння проводяться в орендованому приміщенні або вдома у
когось з прихожан. В таких обставинах не завжди є можливість навіть поставити церковний банер.
Спочатку люди приходили, але з
часом перестали. Багатьом важко
ототожнити себе з церквою за відсутності зовнішньої атрибутики.
Тому молимося, щоб мати хоча б
невеликий власний дім молитви
— як культову споруду, куди буде
легше прийти новим людям.
Особисто мене всі ці обставини змусили більше замислюватися про готовність до зустрічі з Богом. Про чистоту власного життя.
Я думаю, що за пандемією стоять
в тому числі певні духовні сили,
які впливають на світ. Люди переживають страх, занепад… Таким
чином Бог, звичайно, в першу чергу хоче достукатися до сердець
зовнішніх людей. А по-друге, привести до стану готовності церкву
та пересіяти її. Мені здається, що
ми вже ніколи не будемо жити так,
як жили до карантину. Служіння міняється, ми перелаштовуємося на
інші методи, і це має глобальний
характер.

Олександр РУДЕНКО
Луганська область

новини місії
21-22 серпня у молодіжному таборі УЦХВЄ неподалік Малина, Житомирській області відбулась духовно – збудовуюча
бесіда працівників місій «Голос надії» та «Добрий самарянин».
Це не перша подібна зустріч. Сергій Тарасюк, відповідальний
за місійну працю у Житомирській області ділився думками: «Я
вважаю, такі зустрічі необхідні у плані ближчого знайомства працівників, обміну досвідом і просто невимушеним спілкуванням
однодумців біля багаття.»
Словом настанови й підбадьорення ділилися єпископ Микола
Синюк, старший пресвітер Житомирщини Руслан Юзюк, директор
місії «Добрий самарянин» Ростислав Боришкевич.

ська Церква міста Сакраменто,
місійний відділ, Микола Степанович Лещик та інші небайдужі
люди. За півтора року в центрі
села Гуляйпільське був побудований дім молитви.
Я щиро дякую Богові за Його
велику допомогу, підтримку та
безмірну любов. Тепер моє серце переповнене не смутком, а
радістю, що Божа справа в селі
Гуляйпільське продовжується,
що люди мають змогу відвідувати зібрання. Проводимо неділь-

ну школу для дітей та підліткове
служіння. Село знову ожило. Господь подбав не тільки про будівництво стін, але й про церковний
ріст. У цьому активно допомагає
церква з міста Гуляйполе, близько 15 людей щонеділі служать
своїми талантами: проповідями,
піснями, віршами. Кожне зібрання в с. Гуляйпільське – це особлива присутність Святого Духа,
Господь торкається кожного
серця.
Степан МАРЧУК
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в ногу з часом

КАРАНТИН ПО-КОТЕЛЕВСЬКИ

Коли оголосили карантин, наші
церкви відмінили загальні богослужіння, стали збиратися групами до 10 чоловік. І загалом продовжували працювати з людьми
через домашні групи. Усі заплановані заходи було скасовано — і
наші власні, і ті, що були у співпраці з органами влади. Коли послабили умови, дещо стали проводити. Наприклад, пікніки для
молоді, причому 80% було невоцерковлених хлопців та дівчат. З
останніх цікавих подій, які в нас
відбулися — в Супрунівці сам мер
звернувся до церкви з проханням
організувати захід для дітей.
Ще один цікавий приклад. У нас
терцентр малий, то вони, коли проводять якийсь захід, вже не нас запрошують, як раніше, а самі приходять
на територію церкви, бо у нас більше
місця, і можна зберігати дистанцію.
Таким чином в домі молитви проводимо зустрічі з пенсіонерами. Більшість
з них — представники інтелігенції. Виходить, карантин, навіть посприяв зміцненню нашої співпраці.
Також під час карантину продов-

жували займатися благодійною допомогою за особистими контактами.
Онлайн виручав. Центральні церкви
транслювали богослужіння. Для молоді проводили прямі ефіри, для місіонерів — зум-конференції.
Якщо взяти статистику по Полтавщині і поділити кількість членів на
кількість церков, то вийде в середньому 20 чоловік. Тобто, є лише декілька
великих церков, які підпадали під карантинні обмеження. А так проблем
для того, щоб збиратися, по суті й не
було. Тим більше, що ми не входили в
червону зону.
Для багатьох місіонерів вивільнився час, щоб підігнати якісь особисті чи
сімейні «хвости». Я, наприклад, поштукатурив погріб — нарешті знайшовся
час за 9 років життя. Хоча, з іншого
боку, в цей період економічно було сутужно.
Єдина проблема або острах, який
ми мали, — що втратимо людей, які
тільки почали відвідувати богослужіння. Але, слава Богу, всі вони повернулися, тобто ми вийшли з карантину
майже без втрат. Хрещення в церквах
відбулися — отже, навіть приріст був.
Загалом, мені здається, що ми
зуміли адаптуватися в умовах карантину. Тим більше, що у нас давно була
налаштована система домашніх груп.
Оскільки не така велика кількість людей, то і належна опіка служителями
постійно здійснювалася.
Що справді ми дуже втратили — всі
роки у нас літо повністю проходило в
таборах. Цього року навіть гірок не
надували. Тобто великий пласт роботи був недоступний. Намагалися про-

довжувати спілкування зі знайомими
дітьми через вайбер-групи. Щодня
висилали їм різні завдання, картинки, відео. Але нових дітей залучити не
вдалося. Хоча у менш масовому форматі церкви все одно проводили певні
заходи.
Як тільки почався карантин, я взяв
на себе ініціативу організувати таку
собі акцію «Карантин по-котелевськи».
Її ціль — висвітлити, як краяни переживають карантин. Зокрема, домовився
з головою райдержадміністрації та
іншими впливовими людьми. Записали ряд відеороликів про життя людей
в нових умовах. Намаглися донести
здорову інформацію — щоб не було
ні надмірної паніки, ні безпечності.
Завдяки цій акції поширилася інформація і про нашу церкву.
Зараз більш-менш все повертається в старе русло. Думаємо над тим,
якими методами краще працювати.
Адже навіть щодо роздачі тих самих
газет вагалися — варто чи не варто.
Я зробив висновок, що таких обставинах ключову роль грає репутація, яку ти здобув до цього. І вона вже
працює або на тебе, або проти тебе.
Якщо ти раніше не працював, не був
світлом, то під час скрутних обставин
— тим важче буде це зробити. Якщо
люди про тебе знають, довіряють, то
вони до тебе прийдуть. А якісь нові
двері навряд чи в такий час відкриються.
Якоїсь особливої спраги богошукання, пов’язаної з кризою, ми не спостерігали. Навіть навпаки — люди були
обережними щодо відвідування церкви, контактів з іншими.

В цих обставинах важливо було
пройти тонкою гранню. З одного боку,
маючи віру, ми не маємо зневажати
обережності тих, хто вірить по-іншому,
щоб не стати каменем спотикання. Із
західних областей в цей період до нас
на допомогу ніхто не приїжджав. Адже
там був пік захворюваності.
Головними викликами зараз для
нас є фінансове забезпечення місіонерів, пошук нових форматів контактування з людьми, переведення служінь
з онлайну в офлайн, відновлення праці
з найбільшими категоріями, з якими
ми завжди працювали — з дітьми і
пенсіонерами.
Безвідносно до карантину, я спостерігаю, як ті самі гірки й батути стають все менш цікавими для дітей. Як
масові євангелізації віджили, так і це
відійде в минуле. Мені здається, що
варто повертатися до елементарного
— до особистих стосунків. Знайомитися з людьми, бути відкритими, запрошувати в гості, йти в гості, організовувати сімейне дозвілля, пікніки на
природі.
Карантин — це, по суті, удар по
формі. Раніше ми весь час дивилися
один одному в потилицю. Тепер треба дивитися один одному в очі, сидіти
в колі. Можливо, це змусить великі
церкви переглянути свої традиції, вдатися до креативності. Як, наприклад,
дехто побачив потребу — дефіцит масок. Стали шити маски й роздавати
разом з Євангеліями, говорячи: «Це
захистить вас від хвороби, а це — від
гріха».

Вадим КОРОЛЬЧУК
Полтавська область

з місіонерських листів

НЕ УЯВЛЯЮ ЖИТТЯ БЕЗ БОЖОГО СЛОВА
Життя з карантинними
обмеженнями стало звичним, і ми пристосувалися
до вимушених обставин.
Спочатку, при суворому
карантині, як і всі люди,
вивчали нові можливості.
Робили біблійні відео-уроки для дітей та дорослих.
Коли послабили карантин,
стали проводити євангелізації для дітей, молоді та
дорослих. Тільки замість
заповненого залу збиралися по 20-30 чоловік, зберігаючи соціальну дистанцію.
Стало більше інформації, і
люди перестали боятися.
За це літо ми зробили чотири євангелізації для дорослих та важко й злічити
скільки дитячих. Протягом
літа проводили по два дитячих зібрання на тиждень.
Залучили більше 100 нових
дітей. Більшість із них приходили майже постійно. Це
діти віком від 6 до 15 років.
Менші також були — разом
з мамами, бабусями.
З вересня зустрічі перенесли на суботу. Стало приходити
менше дітей, приблизно 20-25
чоловік. Багато з них відвідують різні гуртки або роблять
уроки, але все ж періодично
навідуються й до церкви. Постійно приводять своїх друзів,
які ще не бували в нас.
Цього року прийняли водне

хрещення двоє молодих людей. Вони активні у різних напрямках служіння, особливо
дитячому. Для Божого Слова
немає обмежень, Слава Йому
за це!
На День подяки ми щороку
робили євангелізацію, і гостей
був повен зал. Цього року плануємо зробити кілька таких
заходів, запрошуючи по 30-40
чоловік.
Думаю, вам буде приємно прочитати свідчення дітей, які прийшли до Бога
через нашу спільну працю.
«Мене звати Ангеліна.
Мені 13 років. Хочу написати
про те, як прихід до церкви
змінив моє життя. На біблійний урок мене запросила вчителька християнської етики
Ірина Іванівна. Запрошення
передала через мою маму
Наталію. Вони працювали в
одній школі. Побувши в хорошій та дружній атмосфері,
почувши Боже Слово, я зрозуміла, що саме цього мені в
житті не вистачає. А знання
про Спасителя стали моєю
найбільшою дорогоцінністю!
Я дізналася, що Бог любить
усіх людей і мене також, Він
чує молитви в будь-яку хвилину, і Йому можна довірити
своє життя. Він — мій Творець
і Батько! Мене вражає Його
безмежна любов! Я вірю, що

усі благословення отримую
з Його руки, тому моє серце
наповнене вдячністю. Я дуже
ціную новими знаннями, які я
отримую на біблійних уроках,
і радо ділюся ними з найрідшою людиною на світі — моєю
мамою! Також читаю Євангелію й сама.
Боже Слово зробило великі
переміни в моєму житті. Молитися хочеться кожного дня,
зокрема, перед їжею. Стараюся не робити гріха, щоб не засмучувати Бога, прошу в Нього
сили та мудрості. Мені дуже
приємно робити добрі справи,
бо розумію, що через них прославляється Бог, і вони є доказом моєї любові до Нього.
Щоразу, коли я приходжу
в Божий дім, у моєму розумі
звучать слова царя Давида
«Полюбив я оселю дому Твого». Саме цей вірш виблискував на сцені золотистими буквами, коли я прийшла сюди
вперше. Не забуду їх протягом всього життя, бо щиро
полюбила і Господа, і церкву.
Тому переступаю поріг з посмішкою.
Моя порада всім, хто вагається стати на Божу дорогу:
ніколи не бійтеся змінити своє
життя, любіть Бога всім серцем
і всією душею, і будете мати
благословенну та щасливу
долю!»

«Мене звати Світлана. На
біблійні уроки в церкву «Джерело життя» мене запросив
мій родич Сергій. Сказав: приходить немало дітей, матимеш
багато хороших друзів, можна
безкоштовно стрибати на батутах, надувній гірці, і на уроці не скучно! Тим більше, що
зможеш отримати прекрасний
подарунок! Я зацікавилася, бо
захотілося і до хороших друзів,
і послухати урок про Бога.
Коли ми прийшли, я переконалася, що Сергій сказав
правду! З першого дня і до
сьогодні мені хочеться сюди
приходити, допомагати і більше дізнаватися про Спасителя.
Тепер свого життя я не уявляю
без Божого Слова, Церкви та
справжніх друзів. Біблійні уроки за три місяці не пропустила
ні разу.

Щиро вдячна Богові за людей, які розповідають нам про
Бога та своїм власним прикладом навчають жити згідно з
Божими настановами. Вдячна
і за подарунок, він для мене
пам’ятний, адже так небагато
людей, які небайдужі до дитячих потреб. Благослови вас
Бог!»
Слава Богу за Його Слово,
воно не втратило своєї сили,
щоб спасати людей. Ми радіємо, що своє життя присвятили
для Бога, що можемо розділяти радість людей, які йдуть до
Бога. Ми не можемо знати наперед, як і коли посіяне зерно
принесе плід. Зберігаючи вірність, продовжуємо працю.

Ірина ГУБЕНЯ
Сумська область
уривок з листа
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Анатолій Козачок: — Політика — це робити життя кращим. Припустимо, є якесь конкретне село.
Політик — це той, хто прийде й скаже: щоб краще жилося, нам потрібно зробити сюди дорогу. Потім він
скаже: щоб жити було краще, треба
зробити вуличне освітлення. І так
далі. А для того, щоб це реалізувати, необхідна постійна комунікація
з населенням, залучення менеджменту тощо.
Це поняття справді знівечили,
переконали людей, що «політика
— це брудна справа». Але чому не
можна робити її чисто?
Віктор Вознюк: — А чи можна виконувати Велике Доручення через політику?
Михайло Паночко: — Можна
й потрібно. Політика має різні грані.
І хотілося б, аби наше братерство
мало правильний погляд на це.
Справді, християни, займаючи різні
посади, мають можливість виконувати Велике Доручення й впливати
на суспільство. Цього вчить Біблія
— і жодного протиріччя тут немає:
«Ви — сіль землі, ви — світло для
світу!»
Якби не було християн у політиці різних країн світу, не знаю, якою
була б історія людства на даний момент. Ми сьогодні беремо приклад
із Заходу, де християни були президентами, високопосадовцями,
принесли позитивні зміни, зробили
красиву країну.
Анатолій Козачок: — Крім
того, що політика — це про менеджмент, вона також — про цінності.
Навіть більше про цінності. Сьогодні про це багато говорять, і це якраз
напряму стосується церкви. Тому в
політику мають іти люди з правильними цінностями. Є приклади країн,
де християни займають високі посади — Бразилія, Австралія та інші. І
їхня основна ідея — це будівництво
суспільства на основі правильних
цінностей.
Олександр Коток: — По-перше, говорячи про політику, ми говоримо про людей, які нею займаються — політиків. Ці люди теж
потребують Євангелії, і хтось має
їм її принести. По-друге, це хороша
можливість пропагувати християнські цінності, доносити істину, використовуючи ресурс високої посади.
Віктор Вознюк: — Прокоментуйте, будь ласка, вираз
«церква — відділена від держави». Чи правильний цей вислів і
що він означає?
Михайло Паночко: — Тут
маємо певне перекручення. Цей
вислів вперше прозвучав у Сполучених Штатах. Йшлося про те,
що в державі не має надаватися
привілей якійсь одній конфесії. Там
не малося на увазі відділення церкви від процесів, які відбуваються в
суспільстві. Це неможливо — відділити людину саму від себе. Кожна
людина одночасно є і членом своєї
церкви, і громадянином своєї держави.
Анатолій Козачок: — Навіть

НАДІЇ

ЦЕРКВА І ПОЛІТИКА
говорячи світською мовою, можна
сказати, що церква — це найбільша суспільна інституція, найбільше громадське утворення. Люди,
об’єднані певними цінностями,
мають повне право впливати на суспільство.
Коли говорять «церква — відділена від держави», найчастіше
мають на увазі, що церква не повинна брати участь в управлінні
державою. Але говорити правду
церква повинна. Це її призначення
і покликання.
Віктор Вознюк: — Чи може
пастор чи інший священнослужитель іти в політику. Чи є якісь
винятки?
Михайло Паночко: — Подивімося в Біблію: Давид був і священнослужитель, і пророк, і цар, і воїн,
і співак… Коли Бог посилав Мойсея з роду Левита до фараона, той
не хотів іти, але Бог мав для нього
місію. Це була дуже важка місія,
не сильно пов’язана з духовними
речами. Він мав вивести ізраїльський народ — зробити «майдан» у
Єгипті.
Тому я допускаю такий варіант,
якщо людина має поклик, бачення,
талант. Тільки потрібно йти вже не
як священнослужитель. Поєднати служіння пастора й, наприклад,
працю голови районної ради буде
важко. Двом панам служити неможливо.
Віктор Вознюк: — Але коли
пастора запрошують на таку
посаду, це свідчить, що людина користується авторитетом, і
це — великий плюс. Як людині
зрозуміти, що вона має покликання до політичної діяльності?
Анатолій Козачок: — Я дійшов висновку, що наше покликання
як християн — проповідувати Євангелію в кожній професії. Професії
можуть змінюватися протягом життя людини, але Євангелія має проповідуватися не залежно від цього.
Думаю, якщо людина мисляча,
їй подобається громадська робота,
вона бажає допомагати людям, захищати їхні права, вона розуміє час,
бачить виклики часу, їй приносить
задоволення робити добро — то
це справді ознака покликання до
служіння в політиці. До речі, іншомовне слово «міністр» дослівно означає «служитель».
Віктор Вознюк: — Як служителю побачити людей, здібних
служити в політиці, і чим він
може їм допомогти?
Олександр Коток: — Зазвичай це активні, ініціативні люди,
помітні в громадській роботі, публічні. Їх має бути видно. Служитель
може надати таким людям перш за
все морально-духовну підтримку,
молитися за них. Коли християнські громадські діячі бачитимуть, що
церква їх підтримує, це ще більше
мотивуватиме їх у непростій роботі.
Вони розумітимуть, що їхня праця
потрібна громаді.
Віктор Вознюк: — А якщо
християнин іде в політику під

прапорами партій, які у своїй
ідеології мають заклики до
шовінізму, зневагу до інших
партій та інші антибіблійні
принципи. Чи не буде це принесенням у жертву християнських цінностей?
Анатолій Козачок: — Я вважаю, що християнин не повинен
висуватися від партій, які містять
у своїй програмі антибіблійні цінності. Якщо говорити про вибори
місцевого значення, то там партія
і не має надто великого значення,
оскільки люди більше підтримуватимуть конкретну людину. Звичайно, не завжди програма партії може
ідеально відповідати біблійним цінностям, християнин, зрештою, якраз і йде, щоб впливати на це.
Михайло Паночко: — Слова «політика» і «партія» настільки ж
дратівливі для віруючих людей, як
«комсомол» і «Ленін». І це не дивно,
зважаючи на те, у якій людиноненависницькій системі довелося жити
християнам за часів СРСР. Але ми
спочатку критикуємо християн, які
йдуть в політику, а потім нарікаємо,
що немає ніяких змін.
Сьогодні найбільша потреба —
в ідейних сміливих людях із глибокими переконаннями й розумінням
своєї місії, які могли б, як Даниїл,
впливати навіть в агресивному середовищі. Які б якісно виконували
свою роботу — як для Господа.
Духовно слабким людям там не
місце, вони тільки скомпрометують
церкву. Таких система перемеле й
виплюне.
Віктор Вознюк: — Що в
політичній площині є для церкви червоною лінією, якої вона
ні в якому разі не може перейти?
Михайло Паночко: — Політична сфера набула негативного відтінку саме тому, що політики багато говорять неправди. Як кажуть у
народі: «Що дихне — то брехне».
Церква — «стовп і утвердження
істини». Вона має проголошувати правду на всіх рівнях. Тому ми
не можемо підтримувати речі, які
суперечать Божому Слову, бути
толерантними до зла й гріха. Це і є
червона лінія.
Віктор Вознюк: — Чи варто
в церкві молитися за людину,
яка йде в депутати?
Анатолій Козачок: — Чому
не можна помолитися? Це просто
одна зі сфер людської діяльності.
Але є один нюанс — ця людина насправді хоче молитви, чи хоче піару?
Якщо тільки під вибори прийшли:
«Помоліться за нас», то — де ви
були до цього часу? Але якщо регулярно відвідували церкву, проблем
немає.
Михайло Паночко: — Власне, Біблія закликає: «Звершайте
молитви, прохання, благання за
тих, хто при владі». Тому тут немає
помилки. Незалежно від того, які
мотиви має людина, потрібно молитися й давати настанови з Писання. Але молитва має бути такою:
«Боже, цього чоловіка, якщо він
буде робити й казати правду, благослови! А якщо буде обманювати,
красти, то владу від нього забери».
Церква не має підлабузнюватися
до правителів, як є в деяких країнах,
а твердо попереджати їх про наслідки неправди.
Віктор Вознюк: — Олександре Адамовичу, запитання,

що стосується конкретно Рівненщини. Відомо, що у вашій
області понад 80 кандидатів у
органи влади — євангельські
християни. Чи підтримують їх
церкви, чи моляться за них?
Олександр Коток: — Така
статистика пов’язана з тим, що ми
маємо багато церков, тож і відсоток
кандидатів такий значний. Одна із
причин — ми справді стали приходити до глибшого розуміння, що
потрібно делегувати, мотивувати
християн до політичної діяльності.
Ми молимося за сам виборчий
процес, щоб були вибрані правильні люди. Також молимося за
людей, які при владі, і тих наших
братів і сестер, які рухаються до
влади. Можливо, це не робиться
централізовано, але працюємо над
формуванням такої культури в усіх
церквах.
Віктор Вознюк: — Ви наводили приклади зі Старого Заповіту, але хіба Новий Заповіт
говорить про участь церкви
в політичних справах? І чи не
пов’язане відступництво церкви останніх днів із політичною
діяльністю?
Михайло Паночко: — Церква
завжди мала проблеми не з політикою, а з гріхом, тому некоректно на
неї списувати. Скільки є прикладів
успішних країн, які збудували саме
віруючі люди. Маса наших співгромадян туди виїхали, отримують там
пенсії…
Так, в апостолів Ісуса Христа
була зовсім інша місія. Але світ
складається не лише з дванадцяти апостолів. Потім християнами
ставали підприємці, вельможі, солдати... Богу потрібні різні кадри. А
як церква має впливати? Церква
впливає через людей. Чим більше
буде праведників на конкретних
посадах, тим більше буде впливу.
А якщо праведники закриються від
світу й тільки один одного будуть
вчити, сперечатися миті з немитими, на суспільство вони не вплинуть. «Не сховається місто на вершині гори» і «свічку не ставлять під
стіл».
Віктор Вознюк: — Чи є напрямки в суспільно-політичному житті, яких християнам краще уникати?
Анатолій Козачок: — Непросте запитання. Але ж де немає
солі — там розкладання. Тому християни можуть працювати в різних
сферах. Хтось має і забезпечувати
порядок. Чи говорили апостоли військовим, які наверталися до Бога:
якщо хочеш бути християнином,
то залишай службу? Ні. Я вважаю,
якщо християнин має твердого
духа, то він повинен іти в ті сфери,
де особливо потрібне світло. Більше того, тепер є чудова можливість
служити капеланами і в поліції, і в
армії, і в медицині, і в пенітенціарній
системі.
Віктор Вознюк: — Чи маємо ми право молитися за солдатів, які вбивають людей і
порушують Боже Слово? Адже
написано: «Хто візьме меча, від
меча і загине».
Анатолій Козачок: — Тут потрібно міняти визначення: солдати
не вбивають, солдати захищають.
Якби ми на когось напали, тоді
можна було б казати, що солдати
вбивають. Чи мали б ми сьогодні
Україну, якби не армія? Чи мали б

свободу? Чи могли би проповідувати Євангелію?
Михайло Паночко: — Не
можна так примітивно трактувати
Писання. Ісус Христос сказав: «Хто
візьме меча, від меча і загине». Але
Він також сказав: «Купіть меча». Для
чого? Він що — провокував їх? Є законний меч і законне використання
меча. У Посланні до римлян написано: «Недаремно він носить меча,
бо він Божий слуга».
Віктор Вознюк: Чи можуть
християни брати участь в акціях протесту? У якій формі це
допустимо?
Анатолій Козачок: — Припустимо, мала бути ратифікована
Стамбульська конвенція. І ми писали листи, петиції. Це протест чи
ні? Наприклад, іде наступ на сімейні цінності. І ВРЦіРО щороку організовує сімейну ходу в Києві. Це
теж певний протест. Або коли мав
прийматися закон про медіа, який
передбачає штраф за так звані дискримінаційні висловлювання. І ми
виходили до ВРУ, виражали свою
думку. Це протест. Інколи наша проповідь — це протест. При цьому,
звичайно, будь-яка акція має бути
мирною.
Михайло Паночко: — Біблія
дозволяє протест: «Противтесь
дияволу, і втече від вас». Павла хотіли бити, а він каже: «А хто вам дав
право бити римського громадянина?» Це протест. Також Конституція
України дає нам право на мирний
протест. Коли ми мовчимо — це на
руку нечесним людям, це дозволяє
злу торжествувати. Владу потрібно
поважати, але також докоряти, казати правду. «Не годиться тобі мати
жінку брата свого», — говорив Іван
Хреститель.
Віктор Вознюк: — Як бути
християнину, коли доводиться
іти на компроміс у політиці?
Олександр Коток: — Власне
цінність християнина-політика в
тому, що він не йде на компроміси.
Саме цього ми прагнемо — щоб
було більше таких людей, які міцно
тримаються євангельських принципів, які чесні перед Богом і суспільством.
Для
допомоги
християнам-політикам було б добре, щоб
служителі працювали з ними як
душпастирі, щоб виховували духовно стійких людей, які могли б
іти у владу. Адже там — особливо
непроста боротьба з гріховними
компромісами.
Віктор Вознюк: — Наскільки
швидко може змінитися ставлення церкви до політики? Що
для цього потрібно?
Михайло Паночко: — Не
думаю, що це дуже скоро відбудеться, але для Бога немає нічого
неможливого. Наприклад, у Кореї
понад 25% населення є християнами, і вони сильно впливають на всі
сфери життя суспільства. Я про це
мрію, про це молюся, у цьому напрямку працюю. Місія номер один
усього нашого братерства — нести
Добру Новину, змінювати суспільство, приводячи людей до Бога. А
коли вони приходитимуть до Бога,
Він даватиме їм різне служіння —
хтось буде гарним лікарем, хтось —
учителем, інженером, льотчиком,
депутатом.

За матеріалами проекту
«Слово Істини»
ведучий Віктор Вознюк
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ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДУШІ

Сьогодні світ загнаний у
пастку страху. Люди бояться
всього, а найбільше — невідомих вірусів та хвороб, адже
вони змушують думати про
смерть. Хворі шукають якісні
тести та діагностичні процедури, щоб їм встановили правильний діагноз і, відповідно,
призначили правильне лікування. Ми розуміємо, що аби
правильно лікуватися і уникнути летального випадку,
важливо дізнатися, що ж відбувається всередині нашого
тіла.
Часто ігнорування діагностикою чи вже явними симптомами
призводить до виникнення важкої хвороби і навіть смерті. Проте, як не дивно, є дещо важливіше за наше фізичне здоров’я
— це здоров’я нашої душі. Слово Боже каже: «Яка ж користь
людині, що здобуде весь світ,
але душу свою занапастить»
(Мр.8:36). Інакше кажучи, яка
користь людині, яка придбала
найкраще харчування, умови
проживання, медичне обслуговування, але не потурбувалася
про душу? Те, що відбувається
в нашій душі, значно важливіше
від того, що відбувається в нашому тілі.
Пропоную переглянути кілька
тестових питань, які допоможуть
нам визначити, наскільки міцне
наше духовне здоров’я.
ОСОБИСТЕ ЧИТАННЯ
І ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВА
Це основа наших стосунків

із Богом. Якщо в мене немає
регулярного читання Слова, постійно бракує часу на його вивчення або ж я читаю його, але
воно не зачіпає струн моєї душі,
— це тривожний стан. Можливо,
я читаю Біблію тільки тоді, коли
готуюся до проповіді, служіння,
групи, тобто для когось — це також недобре, бо в такий спосіб у
людини розвивається внутрішнє
лицемірство. Вона думає лише
про те, що б сказати комусь, але
не чує, що каже Дух Святий їй.
МОЛИТОВНЕ ЖИТТЯ
Що більше я усвідомлюю залежність від Бога, то більше молюся. Біблія каже про те, що ми
маємо виливати своє серце перед Господом (див. Фил.4:6). Де
мало молитви, там буде багато
паніки, неспокою сум’яття.
Чи розповідаю я Богові про
все, чи ділюся з Ним переживаннями, чи чекаю відповіді? Чи хочу
з Ним розмовляти? Якщо молитва для мене повинність — це небезпечний синдром.
ПРОПОВІДЬ ЄВАНГЕЛІЇ СОБІ
Кожній людині потрібен Христос, але тільки відроджена людина усвідомлює це. Що довше я
живу з Богом, то більше Дух Святий відкриває мені Божу святість
і глибину моєї гріховності. Тому
мені все більше й більше потрібен
Христос.
Я розумію, що я грішник, який
заслуговував на пекло. А Ісус забрав мої гріхи і дав мені свою
праведність. Тому я радію кожно-

му новому дню, людям навколо,
погоді, фінансам, здоров’ю, бо
все це дано мені з милості Божої
— незаслужено. Якщо ж не задоволений, не маю радості, думаю,
що вартий кращого оточення,
кращого статусу, нарікаю, осуджую, то це — тривожний сигнал. Я
втрачаю першу любов, а можливо, й зовсім не зрозумів Євангелії
і небесних цінностей.
ХАРАКТЕР
Чи я є християнином, який постійно зростає? Що про мене розкажуть на роботі, у сім’ї, в церкві?
Освячення характеру — це
не просто перестати робити погані вчинки, але й посвята себе
на добрі діла. Чи працюю я над
зміною свого характеру? Чи навчаюся від Христа відчувати так,
як Він, реагувати на людей, обставини так, як Він? Якщо про
мене кажуть: «Ну такий вже в
нього характер!», це свідчить
про серйозну патологію здоров’я душі.
СПІЛЬНІСТЬ
Клітина не живе сама по собі,
її життя триває в організмі. Так
само й справжній християнин
прагне бути у спільності з Тілом
Христовим. Не можна любити
Христа і не любити Його Церкви. Спільність — це не просто
відвідування зібрань, а побудова стосунків із братами та
сестрами, турбота один про
одного. Єдність там, де є глибоке спілкування, відкриття один
перед одним особистих спокус,

сповідання гріхів, підтримка, а
не осудження.
Сьогодні багато людей тримаються від інших на відстані, не
бажаючи говорити про свої проблеми і переживання, старанно
вибудовуючи фасад, мовляв, у
мене все добре. Якщо мене не
цікавлять люди в церкві, я не
хочу відвідувати малі групки,
якщо після зібрання — одразу
в двері, обминаю служителів
церкви «десятою дорогою», то
вірус гріха вже чимало лиха накоїв у моїй душі.
СВІДЧЕННЯ НЕВІРУЮЧИМ
Кожен учень Господа Ісуса
Христа має бути Його свідком. У
його серці має бути біль за неспасенних і бажання донести
їм Добру Звістку. Хтось скаже,
мовляв, я не вмію гарно говорити, але точно можу бути активним помічником, наприклад,
служити своїм житлом для групи
благовістя, я можу допомагати в
служіннях церкви, які спрямовані

на невіруючих, служити благовісникам, звільнивши їх від технічної
роботи. Зрештою, я можу фінансово підтримувати це служіння
і братів та сестер, які служать у
благовісті, і посвячено молитися
за неспасенних.
Якщо моє серце готове і відкрите, то Бог використає мене
для цього служіння. Якщо ж серце не болить, значить його знеболив гріх. Ліки — покаяння.
Гріх схожий до прокази: тіло
руйнується, гниє, але не відчуває
болю. Якщо у вас є ці симптоми, але ви не відчуваєте болю чи
пригнічення, гріх увів знеболювальне у ваше серце. Вам потрібен біблійний діагноз і лікування.
Йдіть до Христа, Його служителів,
християнської спільноти. Вашій
духовній імунній системі потрібні
антитіла докору, покаяння, Слова. Небесний Лікар обов’язково
прийме і вилікує вас.

Василь КОРНІЙЧУК
журнал «Свічник»

свідчення

ПРО НАГОРОДУ ВІД ГОСПОДА

Початок на стор.1
Але і з цим тут є проблеми. У дім до нас зазвичай
приходили тільки віруючі
люди. Для невіруючих людей
прийти в дім на служіння, де
живе сім’я, бігають діти, є
якесь невеличке хазяйство,
— незвично. І всі, з ким ми
спілкувалися й запрошували
до себе, говорили, що хата
— не церква. «Культова споруда, храм — ото церква, а
ви хто?»
Розвідавши обстановку,
з 2005 року ми стали просити владу виділити землю під
будівництво
молитовного
дому. Але одразу наразилися на категоричні відмови.
Тодішній голова райдержадміністрації кричав: «Твоя
земля — та, що під нігтями…
Більше ніде землі для вас

нема. Я знаю, що ви збираєтеся будувати…» Ми продовжували безрезультатно
оббивати владні пороги, і
весь час ревно молилися
до Бога. Навіть тоді, коли
до влади приходили нові
люди, ставлення до нас було
незмінним. Десять років ми
молилися й просили милості
в Господа. Сталося так, що в
Україну прийшла війна, потім
були вибори — і прихильників «єдиної помісної» не
стало. Священика перевели в сусіднє село. До влади
прийшли нові люди — і ставлення до нас помінялося.
Одного ранку я відчув,
як Господь піднімає мене й
каже: «Уставай, іди до селищного голови й проси
землю». Я вже за привичкою

став відпиратися: «Боже, я
вже стільки ходив, і ці не дадуть…» Але страх перед Богом усе-таки змусив мене
піднятися — і через годину я
вже був в кабінеті селищного
голови й говорив про землю.
А він каже: «Я не заперечую,
тільки в нас земля під забудову є на окраїні селища.
Але йди до землевпорядника, можливо, щось і підберете…» І ми таки знайшли
покинуту ділянку на 15 соток
у жахливому стані. У 2017
році виробили всі необхідні
документи на землю й будівництво.
Але
диявол
вирішив
завдати серйозного удару,
щоб таки не дати збудувати дому молитви в Межовій.
У березні 2018 року зі мною
стався інсульт. Лікарі Дніпропетровської обласної лікарні
сказали: «З вами трапилась
біда, вам залишилося жити
15 днів…» Тоді я з болем подумав, що за 15 днів ми нічого
не встигнемо побудувати…

Але Бог не залишив
мене. Він сказав: «Не бійся,
Я дам милість Свою, і прикажу ангелам Своїм, і вони
будуть рятувати тебе».
Лікар, який оперував мене,
сказав: «Я атеїст, а ви, я
бачу, люди релігійні, і те, що

ти живеш, і те, що ти ходиш
— це чудо Боже…» Підняв
руку догори й промовив: «І
слава вашому Богу!»
Тож я живу, потрохи став
ходити, розумію, що пора
починати будівництво. Але
я не бізнесмен, грошей у
мене нема, церква в нас
невеличка, і половина з тих
людей пенсіонери.
У сусідній Донецькій області, у Волновасі, є пастор
— брат Павло, який також
будує дім молитви. Він казав мені: «Владимир, прежде, чем начать строить, я
купил братьям лопаты — и
Бог благословил, мы строим». А в нас на той час і на
лопати грошей не було.
Я молився до Бога так:
«Боже, Тобі відомо, що нас
ніхто не знає. Я з невіруючої сім’ї, родичів в Америці
не маю, але Ти знаєш мій
номер телефону, дай його,
будь ласка, тим, хто хоче
послужити».
І Бог благословив. Бог
посилає людей, які жертвують свої фінанси, Бог
посилає людей, які жертвують своїм часом та силою
— і приїжджають будувати.
Слава Богу.
Було, правда, нелегко. Ті, на кого найбільше

надіявся, що мені допоможуть, не допомогли. Довелося сміття вивезти 7 «камазів» і 6 «газонів». А мені
ще в березні цього року
просто на рівній дорозі ставало погано — і я непритомнів. А тут розпочалося
будівництво, і треба було
ходити по риштовках, по
стінах, по балках. Я просив:
«Боже, поможи…» І хочу засвідчити: відтоді, як почалося будівництво, я ні разу
не втрачав свідомості. Бог
дає сили. Слава Богу!
Колись Петро підійшов
до Ісуса й сказав: «От усе
ми покинули, та й пішли за
Тобою слідом; що ж нам
буде за це?» А Ісус відповів:
«Кожен, хто за Ймення Моє
кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір,
чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя» (Мт.19:2729). Я за останні пів року
бачу нагороду від Господа.
У яке б місто не заїхав, я
маю де переночувати. Коли
розпочали будівництво, то
виявилося багато братів і
сестер, готових послужити
й підтримати матеріально й
фізично.
Слава Богу за все!
Володимир ФЕДОРУК
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ЧИ МОЖЕ САРАНА ПЕРЕМОГТИ ВЕЛЕТНІВ?

Велетні трапляються не
лише у казках. Проте, як і в
казках, злих велетнів більше, ніж добрих. А ти вже зустрічався з велетнями?
РОЗВІДНИКИ

Розвідники заховалися у винограднику на горі. Тепер вони
добре бачили міста та селища,
поля й дороги.
— Ти тільки поглянь на цей
виноград! — сказав Ісус, син Навинів.
— Ніколи не бачив такого великого і соковитого! — відповів
Калев. — Треба прихопити кетяг
із собою, щоб показати Мойсеєві.
«Це чудова країна», — подумав кожен із розвідників.
Мойсей — вождь народу —
послав дванадцять чоловіків
оглянути землю, яку Бог обіцяв
дати Своєму народові. Розвідники мали обійти її з півдня на північ
і з заходу на схід.
Розвідники повернулися й
принесли з собою величезне
виноградне гроно. Усі дуже здивувалися. Такого винограду ніхто
не бачив. Ісус Навин сказав:
— Мойсею, це прекрасна
країна! Лишень подивися на цей
виноград! Ми його ледве донесли.

— Нам треба швидше йти і
здобути цю країну! — сказав Калев. — Ми переможемо!
Та інші розвідники заперечили:
— Це хороша країна, але ми
бачили там велетнів! І ми були
перед ними, як сарана у траві, —
додали декілька розвідників.
Почувши про велетнів, народ
перелякався і почав нарікати:
— Чому ми пішли з Єгипту?
Ми хочемо назад у Єгипет.
— Це прекрасна країна! —
переконували Ісус Навин та
Калев. — Набагато краща від
Єгипту! Бог допоможе нам перемогти велетнів!
Однак ніхто їх не слухав. Народ нарікав і скаржився.
— Ці люди Мені не вірять?
— запитав Бог Мойсея. — Я їх
вивів з Єгипту. Я посилав їм воду
і м’ясо в пустелі. Я даю їм манну.
Вони не заслуговують, щоб жити
в тій країні, куди ходили розвідники!
— Так, — відповів Мойсей. —
Вони цього не заслуговують, але
я знаю, що Ти любиш цей народ.
Дай їм ще один шанс виправитися.
— Дорослі такої можливості
не отримають, — відповів Бог.
— Вони не ввійдуть до обітованої землі. Тільки їхні діти туди

ввійдуть. Ісус Навин і Калев також там житимуть, бо вони Мені
вірили.
Отже, весь народ мешкав у
пустелі сорок років, поки їхні діти
не виросли. А весь цей час вони
могли б жити в країні, де виноград великий і соковитий, у краї,
що тече молоком і медом.
«ВЕЛЕТНІ» У ТВОЄМУ ЖИТТІ

У казці «Хроніки Нарнії»
фавн Тамнас говорить, що не
всі велетні дуже спритні. Можливо, що Тамнас просто не зустрів спритних велетнів. А тобі
в казках зустрічалися спритні
велетні?
У кожної людини в житті
трапляються «велетні»: наприклад, образи, розчарування, жалість до себе, страхи…
Якщо на тебе ніхто не звертає уваги, тобі може здатися,
що з тобою нецікаво. Якщо
щось пообіцяли і не виконали, ти можеш подумати, що
людям не можна вірити. Якщо
тебе часто обманювали, ти
можеш зазнавати гіркі розчарування одне за одним… Ти
можеш жаліти себе, ображатися на всіх…
Ти почнеш уважати себе
сараною в оточенні злих велетнів. І тоді боятимешся жити

Завдання
РОЗШИФРУЙ

СИЛА ДЛЯ ПЕРЕМОГИ
Власними силами з велетнями змагатися дуже важко. Навіть
дорослі не можуть цього зробити. Але ми знаємо юнака, який зумів
перемогти справжнього велетня. Його звали Давид. У чому секрет
його перемоги ви дізнаєтеся зі слів самого хлопця.
Розшифруйте текст і дайте відповіді на питання:
— Що ці слова говорять про Бога?
— Що ці слова говорять про Давида?
— Чому навчає і до чого закликає мене цей текст?

й радіти життю.
Найбільший «велетень» —
це страх довіряти людям. Цей
страх змусить тебе мешкати
в «пустелі»: конфліктувати з
батьками, друзями, учителями, поліцією, начальником на
роботі. Ти не зможеш вірити
навіть найближчим людям. Є
небезпека, що все твоє життя
пройде у «пустелі».
Не всі дорослі негідники,
обманщики і шахраї. Треба
вчитися довіряти людям, і це
непросто.
Довіряти Богові теж непросто, бо ми Його не бачимо. Та ми вчимося довіряти

Богові, розмовляємо з Ним,
слухаємо,
переживаємо,
надіємося, чекаємо від Нього
відповідей. І Він відповідає,
і ми знаємо, що Він справді
нас любить.
Точно так само нам слід
будувати стосунки з людьми: запитувати, відповідати,
слухати, переживати, чекати
і сподіватися… Кожен з нас
може навчитися довіряти людям. Кожен може перемогти
всіх своїх «велетнів» і потрапити до «країни», де живеться набагато краще, ніж у пустелі».

Віктор КУЗЬМЕНКО

КРОСВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
1. Велетень-филистимлянин, якого переміг пастух.
4. Головна книга християн.
5. Корабель, на якому
врятувалися від потопу.
6. Як називали учнів Ісуса
Христа?
10. Частина Біблії, в якій
говориться про Ісуса Христа.
11. Добра новина, звістка
про прихід Спасителя.
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Скільки заповідей любові дав Ісус людям у Нагірній проповіді.
2. Місце страти Ісуса Христа.
3. Віра в Ісуса Христа.
7. Він вивів євреїв із єгипетського полону і отримав
заповіді Божі.
8. Те саме, що язичники
(див. Мт.12:21)
9. Ім’я матері Ісуса Христа.

ЗАПИШИ І ЗАПАМ’ЯТАЙ!

Вставте пропущені голосні, прочитайте текст із Писання. Запам’ятайте його, щоб
він став для вас підбадьоренням у складних ситуаціях.

Над стор. працювала Ольга МІЦЕВСЬКА
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ЖИТТЯ ДЛЯ БОЖОЇ СЛАВИ

Мікеланджело був народжений, щоб творити. Одного разу він сказав, що володіння різцем
скульптора ввібрав з молоком годувальниці. До
двадцяти одного року він
уже був автором серйозних скульптурних робіт.
До тридцяти створив шедеври, які дотепер викликають подив: «П’єту» і
«Давида».
Невдовзі після того, як
йому виповнилося тридцять,
папа римський запросив
його для виконання особливого замовлення. Юлій II
спочатку замовив скульптору папську гробницю, але
потім у нього виник новий
план, і він запропонував Мікеланджело
намалювати
дванадцять фігур на склепіннях Сікстинської капели.
Скульптор хотів відмовитися
від цієї роботи.
Живопис не був найулюбленішим із його занять,
а маленька капела не відповідала уявленням про
серйозну роботу. Але папа
наполягав, і врешті-решт Мікеланджело погодився. Деякі історики підозрюють, що
тут мала місце змова. Заздрісні сучасники переконали
папу звернутися з цією пропозицією до скульптора, переконані, що він відмовиться
і в результаті виявиться в немилості у понтифіка.
Мікеланджело не відмовився. Він почав писати. І

поступово його охоплювала
все більша й більша наснага. Через чотири роки, коли
позаду залишилася робота
над зображеннями чотирьох
сотень фігур і дев’яти сцен,
Мікеланджело змінив більше ніж просто вигляд капели — він змінив історію мистецтва. Його сміливі фрески
відкрили новий шлях розвитку європейського живопису. Він так захопився роботою, що ледь не підірвав
свого здоров’я. «Я відчував
себе настільки ж старим і
стомленим, як Єремія, —
говорив Мікеланджело про
свій стан. — Мені було всього тридцять сім, але друзі не
впізнавали мене в тому дідуганові, в якого я перетворився».
Що стало причиною змін,
які відбулися в ньому? Що
перетворило роботу, виконувану з почуття обов’язку,
у натхненну працю? Можли-

во, ми знайдемо відповідь
у його словах. Одного разу
хтось поцікавився, чому Мікеланджело приділяє так
багато уваги деталям в кутах капели. «Їх же ніхто не
бачить», — сказали йому.
Мікеланджело відповів: «Бог
побачить».
Напевно, художник знав
уривок із Біблії про те, як потрібно працювати: «Служіть
із зичливістю, немов Господеві, а не людям!» (Еф.6:7).
Божий рецепт зцілення від
буденності включає в себе
зміну в структурі нашої субординації. У нас є два господарі. Один — той, який
платить нам зарплату. І Інший — Той, що спасає наші
душі. Другий проявляє жвавий інтерес до наших робочих буднів.
Уявіть, що було б якби
кожна людина трудилася,
пам’ятаючи про Бога? Ніхто не працював би заради

власної вигоди, але всі працювали б, щоб догодити Богові. Багато видів діяльності
зникли б: торгівля наркотиками, злодійство, проституція, робота в нічних клубах і
казино. Деякі заняття за самою своєю природою не можуть бути бажані Богу. Вони
перестали б існувати.
Змінилося б і саме ставлення до роботи. Якщо я
ремонтую машину заради
Бога, то не буду обманювати
Його дітей і брати з них втридорога. Якщо я фарбую стіну
заради Бога, то не буду підливати в фарбу більше розчинника, ніж треба. Уявіть,
що кожен працював би для
того, щоб постати зі своєю
роботою перед Ним. Кожна
медсестра — дбаючи. Кожен
поліцейський — проявляючи такт. Кожен професор —
вдумливо. Кожен продавець
— з радістю. Кожен учитель
— з надією. Кожен адвокат
— володіючи достатнім досвідом і кваліфікацією. І кожен куточок кожної капели
сяяв би красою.
Неможливо? Зовсім ні.
Все, що для цього потрібно,
— щоб хтось почав всесвітню революцію. І цим кимось
цілком могли б стати ви...
Бог дивиться на працю
наших рук. Наші середи для
Нього настільки ж важливі,
як і неділі. Він стирає межі
між світським і освяченим. В
однієї домогосподарки, що
сидить вдома з дітьми, над

мийкою на кухні висить аркуш із написом: «Божа справа здійснюється тут щодня».
Інша жінка, яка працює менеджером, тримає в своєму
офісі плакат зі словами: «Мій
стіл — це мій вівтар». Обидві
вони мають рацію. Для Бога
наша робота має таке ж значення, як і наше поклоніння. І
сама наша праця може бути
поклонінням Йому.
Петро, власник човна,
напише пізніше: «Але ви —
вибраний рід, священство
царське, народ святий, люд
власности Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до
дивного світла Свого ...»
(1Петр.2:9).
Наступного разу, заповнюючи анкету при прийомі на роботу, в графі «попереднє
місце
роботи»
напишіть: «священнослужитель», тому що ви дійсно ним
є. Священник представляє
Бога, і ви, друже мій, теж
являєте Бога людям. Отже,
«... все, що ви робите, словом чи ділом, усе робіть в
ім’я Господа Ісуса Христа»
(Кол.3:17).
Ви їдете ранками не в
офіс — ви їдете в святилище.
Ви відвідуєте не школу —
ви відвідуєте храм.
Можливо, ви не носите
священницьких убрань, але
цілком могли б.
Ваш човен — Божа кафедра.

КРОСВОРД

Макс ЛУКАДО

По вертикалі:
1. Плід духа. 2. Головний убір первосвященника. 3. Пророк в часи Давида. 4. Йому
служив Йосип. 6. Місто на Кіпрі. 10. Мати Маріам. 11. Там жила вдова, яка врятувала
Іллю від голоду. 14. Місто, в якому жив Лазар. 15. Місто-спадок синів Завулона. 16. Блаженні… бо землю вони вспадкують. 19. Вона вдень провадила ізраїльтян у пустелі. 20.
Місто біля Рами.

По горизонталі:
5. Дружина Діонісія. 7. Місто, в якому народився Єремія. 8. Син Саула. 9. Внук Соломона. 11. Третій місяць за єврейським календарем. 12. Місто (Єг.13:18). 13. Прикраса,
яку дав слуга Ревеці. 17. Син Натана, внук Аттая. 18. Тисяченачальник війська Манасії.
19. Місто, в якому Ісус проголосив «Горе…» 21. Місто в пустелі, яке побудував Соломон.
22. Найвища хвала, слава.

Відповіді на кросворд розміщений у №8 (серпень) 2020р.
По горизонталі: 5.Найот. 6.Тахаш. 9.Текея. 11.Сарана. 12.Субота. 13.Лука. 15.Анна.
16.Ераст. 17.Харан. 20.Наїн. 22.Агав. 25.Гермес. 26.Хецрав. 27.Мером. 29.Голан. 30.Молох.
По вертикалі: 1.Талант. 2.Понт. 3.Саул. 4.Пастух. 7.Скеля. 8.Завуд. 10.Атени.
14.Аарон. 15.Адада. 18.Ласея. 19.Надав. 21.Шіфра. 23.Кедрон. 24.Гедеон. 27.Моав.
28.Маон.
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