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ТРІЙКА

Трійка!» — я не вірила
своїм вухам, почувши свою
оцінку. Але мені довелося
повірити. У серці відчула:
Бог диктує в моє життя
зовсім інший диктант.

Ця подія буде знаковою
для майбутніх поколінь,
які будуть молитися в
цьому домі.

ЗУСТРІЧ ІЗ
ЄПИСКОПОМ
«Усі, хто вірить в Ісуса
Христа, до мене!» І всі,
як один, перейшли на
бік Олексія.
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виходить з лютого 1991 року
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КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУЖИТЕЛІВ ВОЛИНІ

26 грудня 2020 р. у новозбудованому приміщені
луцької церкви «Спасіння»
відбулася 32-га Конференція Волинського об’єднання церков Української
Церкви ХВЄ.
Цього разу вона проходила під гаслом «Використовуючи час…» На закінчення
непростого 2020 року служителі, звітуючись про успіхи та
проблеми цього періоду та
плануючи працю на наступний
рік, акцентували увагу на правильному та мудрому використані часу, у який живемо.
Це стосується як розуміння
загальних подій суспільства,
так і правильної поведінки в
особистому житті.
«Ми, служителі, завжди
у зоні ризику, — зауважив у
своїй вступній проповіді старший пресвітер Волинського
об’єднання церков УЦХВЄ,
єпископ Михайло Близнюк.
— Якщо не будемо уважні, не

будемо пильнувати за собою,
можемо мати катастрофу…
Тому так важливо в нинішньому мінливому світі «поводитися як мудрі, правильно використовуючи час». А мудрий
вміє використовувати саме
теперішній день, бо завтрашній не в нашій волі, а минулий
не повернути».
Це тему продовжив і Михайло Паночко, старший єпископ УЦХВЄ: «Ніхто так не потребує мудрості, як служителі
церкви, бо нам Бог доручив
Свою отару. А мудрість ми
знаходимо в Божому слові.
Багато проблем буває через
те, що ми не читаємо Біблії,
або читаємо вибірково».
Власне тема правильного
використання часу червоною
ниткою проходила у зверненнях усіх служителів. До
присутніх звернулися гості
конференції: Козачок Анатолій — перший заступник
старшого єпископа УЦХВЄ;

Коток Олександр — старший пресвітер Рівненського
об’єднання УЦХВЄ; Якимів
Володимир — старший пресвітер Львівського об’єднання УЦХВЄ; Близнюк Сергій
— пастор, м. Львів; Кузьмич
Олександр — заступник старшого пресвітера Рівненського
об’єднання.
Про повноту Божого часу
говорив завідувач місіонерським департаментом УЦХВЄ,
єпископ Микола Синюк. Він
зауважив, як важливо розуміти час, розуміти, для чого
Бог робить те чи інше в нашому житті та історії і як правильно використати можливості,
дані нам. І особливо важливо
розуміти час, у який помістив
нас Господь, і що саме ми повинні робити в цьому часі.
Хоча конференція, як і
завжди, була звітною, більше часу та уваги приділялося
духовно-збудовчій
частині.
Тому було багато проповідей

та семінарів, роздумів про
те, як мудро та правильно
проповідувати Євангелію в
суспільстві, яке дуже швидко
змінюється.
Михайло Близнюк озвучив короткий звіт про своє
служіння та деякі статистичні
дані Волинського об’єднання
УЦХВЄ.
На кінець 2020 року в
об’єднанні налічувалося 220
церков, у яких було 20 570
членів; пресвітерів — 194
рукопокладених, 64 нерукопокладених; дияконів — 356
рукопокладених, 103 нерукопокладених; церкви мають
182 власні молитовні будинки, 25 будуються. Хоча Волинь
займає друге після Рівненщини місце за кількістю віруючих
ХВЄ, в області активно працюють місіонери в населених пунктах, де немає протестантських церков. Крім того,
вже стало традицією, особливо для молоді, виїжджати для

допомоги місіонерам в інші
області України, у тому числі й
для будівництва молитовних
будинків. Зокрема у Шостці
(Сумська обл.) усього за 44
дні було зведено та урочисто
посвячено дім молитви, збудований за активної участі
молодих будівельників із Волині під керівництвом пастора
церкви с. Котів Сергія Баса.
Незважаючи на карантинні обмеження, місцеві церкви знаходять можливості для
духовної праці, допомоги в
справах милосердя, проведені богослужінь у нових форматах.
Про фінансовий стан звітував голова ревізійної комісії
Янюк Петро.
Із сумом було оголошено,
що за минулий рік відійшли у
вічність деякі служителі братства. На служіння були обрані
інші брати. Присутні служителі звершили за них молитву
благословення.
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СЛОВО СЛУЖИТЕЛЯ

ХОДІМО Й МИ, ЩОБ ІЗ НИМ ПОВМИРАТИ
Читаючи
11
розділ
Євангелії від Івана, у якому йдеться про смерть і
воскресіння Лазаря, я
звернув увагу на слова
апостола Хоми: «Ходімо
й ми, щоб із Ним повмирати» (Iв.11:16). Дивно,
Хома зібрався вмирати, а
ще недавно він разом із
іншими апостолами хотів
царювати в Ізраїлі разом
із Ісусом. Вони бачили
чуда, звершені Господом, чуда оздоровлення,
очищення, звільнення й
воскресіння – і не сумнівалися в Його могутності. Ще трошки – і Він
зацарює. І навіть сперечалися, хто сидітиме
праворуч та ліворуч від
Ісуса в Його Царстві.
Але виявилося, що їхній
Господь може бути слабким,
що Він вразливий. Його в
Єрусалимі хотіли каменувати – і Він не покарав злочинців, а, можна сказати, утік,
«на той бік Йордану пішов,
на те місце, де Іван найперше христив, та й там перебував» (Iв.10:40). Учні пережи-

вають внутрішний дисонанс:
могутній Ісус, могутній Христос уникає бою, ховається
– як таке може бути? Значить, його можуть убити. А
якщо Його вб’ють – то прощавайте мрії про царювання. Невже це може бути? Як
важко з цим згодитися! Як
воно протирічить тому, що
вже склалося в розумі, у поняттях! О який болючий час
переоцінки обставин, переоцінки ситуації, час ламання власних стереотипів, час
прощання зі своїми мріями,
час, коли ти оцінюєш свої
мотиви, бачиш, які вони насправді – не завжди чисті,
не завжди безкорисні, – і ро-

НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ
27 грудня в Церкві «Святої Трійці» м. Луцька відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння Панфілова Ігоря В`ячеславовича. Рукопокладення звершили заступники єпископа Паламарчук В. І., Рибак П.
А., пресвітер Мельник П. Т.

03 січня в "Церкві Христа Спасителя" м. Луцька
відбулося рукопокладення на дияконське служіння
Бурика Романа Петровича.
Рукопокладення звершили заступник єпископа Рибак П. А., пресвітери Мельник П. Т., Москвич А. У.,
Скоць І. З.

10 січня в церкві с.Войнин Локачинського району
відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння
Сторожука Миколи Павловича. Рукопокладення звершили заступники єпископа Паламарчук В. І., Грицак
В. І., пресвітер Петренко В.В.

зумієш, що тобі не уникнути
доленосних рішень!
Перебуваючи з Ісусом
«по той бік Йордану», учні
почули новину, що помер
Лазар у Віфанії, яка близько
Єрусалима, і Ісус збирається туди йти. Учням незрозуміле рішення Ісуса. «Учителю, таж допіру юдеї хотіли
камінням побити Тебе, а Ти
знов туди підеш?» (Iв.11:8) –
здивовано запитують Його.
Вони вже десь змирилися з
тим, що Ісуса можуть вбити, але все-таки надіялися
на Його людський глузд, що
Він не буде наражатися на
небезпеку, – а тут знову таке
суперечливе рішення: йти

туди, де можуть убити.
Виявляється, бути з Христом – це не тільки бачити
Його чуда, бути свідком оздоровлень, звільнення від
демонів, воскресінь, не тільки їсти чудесні хліби й рибу,
пити не менш чудесне вино
й насолоджуватися славою
та надією на близьке владарювання в Його Царстві.
Бути з Христом – це й страждати разом із Ним, це ховатися від переслідувачів, це й
небезпека бути закиданим
камінням, бути вбитим.
Усі учні постали перед
рішенням, що їм робити далі: покинути Ісуса та
якось уникнути небезпеки,
чи піти з Ним – і розділити його страждання. Тож
Хома, сказавши: «Ходімо й
ми, щоб із Ним повмирати»,
висловив загальне рішення
– що б не було з Ісусом, ми
залишаємося з Ним. Вони,
переступивши через страх,
виявили вірність, покірно
пішли за Ісусом у Віфанію,
щоб померти разом із Ним.
Але там вони побачили
Божу славу, яка була явлена у воскресінні Лазаря. Там

вони причастилися Христової Божественності – і їхня
віра зміцніла.
Часто й нам не зрозуміло, чому Христос веде
нас у те чи інше місце.
Здається, не грішив, але захворів, здається, був Господу вірний – а тут біль, а тут
втрата. Людська логіка підказує, що має бути добре,
ось так, а вийшло зовсім
по-іншому. Але саме в такий час нам відкривається
істина, яка змінює напрямок
наших думок, наше мислення, розуміння ситуації та
обставин, зрештою самих
нас і людей навколо. Саме
в такий час ми постаємо перед рішенням: шукати свого
шляху чи йти далі за Христом. І коли ми вирішуємо,
як Хома: «Ходімо й ми, щоб
із Ним повмирати» – і йдемо
за Господом, чого б це нам
не коштувало, то цього рішення стає достатньо, щоб
отримати Божі благословення. Нам відкривається
Божа слава – і ми переходимо з віри у віру.
Василь МАРТИНЮК

НОВИНИ

НА РІВНЕНЩИНІ ПОСТАВИЛИ
ПАМ`ЯТНИК БІБЛІЇ
Як нагадування: на Рівненщині поставили пам’ятник Біблії.
У
Підлозцівській
ОТГ
на Рівненщині спорудили
пам’ятник Біблії. Тривалий
час, ще з 1967 року, тут стояв пам’ятний знак на пошанування газети «Червона Волинь».
Однак після ухвалення в
Україні закону про декомунізацію згідно з рішенням сесії
сільської ради його демонтували.
Навпроти цього знака
стоїть Обеліск Слави загиблим воїнам, які визволяли
населений пункт від нацистських окупантів.
Оскільки ці дві споруди
гармонійно
доповнювали
одна одну, в сільській раді задумалися, що ж поставити на
місці декомунізованого знака.
У сільського голови Миколи Костюкевича з’явилася ідея. За його словами,
в селах Підлозцівської територіальної громади проживають віряни чотирьох
релігійних конфесій – Української Православної церкви,
Православної церкви України, Української церкви християн віри євангельської
та Євангельських християн-баптистів.
Жодних проблем чи конфліктів між вірянами на релігійному ґрунті не виникає.
Тому голова запропонував

установити пам’ятник головній книзі, спільній для всіх
християн, – Біблії.
Рішення про встановлення
такого пам’ятника офіційно
ухвалили на сесії сільської
громади. Частину коштів виділили з місцевого бюджету,
решту додали благодійники.
Важливий факт, що пам’ятник
встановили ще минулого літа,
напередодні свята Преображення Господнього. Однак
через коронавірус урочисто
відкрити його не вдалося.
За словами Миколи Костюкевича, пам’ятник Біблії –
це нагадування всім нам про

те, що хоч би яка була ситуація в країні, хоч би як складалися життєві обставини,
хоч би що трапилося – маємо
жити за заповідями Божими,
шанувати й поважати один
одного.
На пам’ятнику прикріплена табличка з біблійним віршем, із Книги Ісуса Навина,
1:8: «Нехай книга цього Закону не відійде від твоїх уст, але
будеш роздумувати про неї
вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано
в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде
щастити тобі».
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МОЯ МІСІЯ

ПРИЙДИ НА СУМЩИНУ І НАМ ДОПОМОЖИ
Чому на початку нового
віку ми, Церква Христова,
ще перебуваємо у світі?
Відповідь очевидна: Бог
хоче спасати людей. У Нього є ще великі чудові плани
для землі, є важливий план
для Своєї Церкви. Ось чому
ми проповідуємо, мріємо,
чому аналізуємо, молимося, чому допомагаємо.
Бог по-особливому благословив 2020 рік. Перед церквою стояло багато викликів
–
карантин,
призупинені
зібрання… Але Бог дав Свою
благодать – і ми разом із братами з сіл Котів, Башлики,
Карпилівка, Ромашківка та
місцевими змогли побудувати
тои модульні доми молитви. У
кінці серпня, коли ми завершували будівництво двох домів у
Полтавській області (с. Опішнє, с. Жуки), до нас завітав
єпископ церков ХВЄ Сумської
області Віктор Клець. Бесідуючи за чаєм про справи Церкви
Христової на Сумщині, Віктор
Віталійович запропонував побудувати такий дім у м. Шостка
(більше 75 тис. населення, 20
членів церкви). Якщо бути відвертим, я не мав таких планів,
але в серці відчув бажання
допомогти. Тому сказав, що
буду молитися, роздумувати, бо для цієї справи потрібні
фінанси й згода братів. Повертаючись додому з Полтавської
області, я міркував, як зробити
правильно, бо потрібно було
ще доробити будинки на Полтавщині. Я молився перед Божим лицем і просив: «Боже!
Допоможи Сумщині вирішити
цю справу, прихили серця, допоможи виконати Твою волю.

Господи, ми хочемо бути там,
де Ти хочеш нас бачити, де ми
потрібні».
Ми не можемо бути сильними, зрілими, благословенними, якщо не проголошуємо
Слова Божого. Христос сказав: «Ви приймете силу, як Дух
Святий злине на вас, і Моїми
ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії,
та аж до останнього краю землі» (Дії 1:8).
24 серпня 2020 року ввечері ми приїхали в м. Шостку
– і побачили стареньку хатину,
яка була домом молитви для
наших братів і сестер. Нас зустрів пресвітер місцевої церкви Василь Рудковський. Він
розповів, що молився за цю
церкву. Одного разу Бог проговорив до нього через Духа
Святого, що буде викопаний
рів, він наповниться водою, побудується дім молитви – і наповниться спасенними людьми. Пройшло 2 роки. Молитви
не стихали. А Господь чує молитви кожного з дітей Своїх.
У наших планах було побудувати дім молитви на 90 місць
із кухнею, братерською кімнатою та для відпочинку, а також
облагородити територію біля
будинку. Бог нам допоміг – і за
44 дні ми побудували прекрасний дім для народу Божого.
Коли привозили матеріали,
то всі запитували: «Що ви будуєте?» Ми відповідали: «Дім
молитви». Це будівництво стало євангелізацією, свідченням
для всіх людей у місті. Це був
доказ того, що наш Бог – Він
живий.
До будівництва було залучено 27 братів. Працювали по

8-10 братів та 2 сестри, які готували їжу. Я дякую Богові за
кожну людину, яка була причетна до будівництва, за духовну підтримку, молитви, відкриті серця, фінанси, фізичну
працю й просто хороші слова.
19 листопада було останнім днем будівництва. А на 6
грудня 2020 року заплановано відкриття дому молитви, на
яке ми з братами приїхали завчасно, для того щоб відвідати
церкви в Сумській області. По
дорозі бачили багато сіл, містечок, де немає Церкви Божої. Пригадалися Ісусові слова
до учнів: «Тож ідіть і навчіть всі
народи, христячи їх в Ім’я Отця,
і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам
заповів. І ото, Я перебуватиму
з вами повсякденно аж до кінця віку!» (Мт.28:19-20).
Проповідь Євангелії – важлива, унікальна місія Церкви.
Саме нам, спасенним, Бог
доручає місію проголошувати істину про спасіння: «Бог у
Христі примирив світ із Собою
Самим, не зважавши на їхні
провини, і поклав у нас слово
примирення. Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог
благає через нас, благаємо
замість Христа: примиріться з
Богом!» (2Кор.5:19-20).
Отож, кожен християнин –
місіонер. Коли місіонер на передовій, то в тилу повинні бути
люди, які його підтримують.
Місіонери так званої другої
лінії повинні всіма силами допомагати тим, хто працює на
передовій. Хтось порахував,
що одного солдата на війні
мають підтримувати від 9 до
20 людей у тилу. Коли в місіонера виникають проблеми, до
кого він звернеться? Йому потрібне молитовне прикриття
від ворожого вогню. Ісус ночами молився на горі (в тилу), а
вдень зціляв хворих і виганяв
бісів! І як Йому потрібна була

молитовна підтримка в Гефсиманському саду, в останню
ніч перед розп’яттям! Але учні
просто спали.
Місіонери потребують допомоги. Коли Павло й Сила
були побиті й вкинені до в’язниці, то тюремний сторож
«забрав їх того ж часу вночі,
їхні рани обмив... І він їх запровадив до дому свого, і поживу поставив...» (Дії 16:33,34).
Ми повинні бути подібними
до цього тюремного сторожа,
служачи людям, які на передовій. Можливо, у нас є дім, ми
повинні ним служити Господу.
Часто церква й починається в
чиємусь домі, як це було в домі
Тита Юста (Дії 18:7,11). А можливо, у нас є транспортний
засіб, яким ми можемо послужити? Також ми повинні запитати себе: «Куди найбільше я
вкладаю грошей?» Як говорить
прислів’я: «Гроші – як гній.
Коли вони вкупі, то засмердяться, а розкидаєш на полі,
то дадуть багато плоду». Скільки процентів ми виділяємо на
місіонерство? У Посланні до
Филип’ян (4:10,14,16) йдеться
про підтримку місіонерського
служіння апостола Павла, який
радіє, що филип’ян зрозуміли урок про співпрацю. Тому й
сьогодні кожен з нас повинен
мати у своєму сімейному бюджеті кошти, щоб підтримувати
того чи іншого місіонера. Це
біблійно й принесе великі благословення.
Тепер
перешкодою
на
шляху поширення Євангелії
є не закриті двері, не мовні
бар’єри, а наше непереборне бажання мати все більше й
більше речей, що перетворюють нас на споживачів. Отож,
споживаючи все більше, ми
все менше присвячуємо себе
вічності. Це потрібно докорінно змінити.
Настав важливий день у
житті церкви м. Шостка. День
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відкриття дому молитви.
На святкове зібрання приїхало багато братів і сестер з
інших церков, з інших міст. На
відкриття були запрошені Козачок Анатолій Миколайович
– перший заступник старшого єпископа УЦХВЄ, Синюк
Микола Петрович – єпископ,
директор місії «Голос надії»,
Близнюк Михайло Іванович
– голова Волинського об’єднання церков ХВЄ. Співом
служили група «Голос Сіону» з
смт Торчин. Дім переповнився людьми, які раділи з місцевою церквою. На зібранні
були люди, які не знали Бога. У
кінці зібрання був заклик: «Хто
хоче служити Богові?» Покаялися 3 людини, за що подяка
Богу. Михайло Близнюк під час
вітального слова вручив ключі від дому молитви Віктору
Клецю як подарунок від Волинського об’єднання Сумському.
Дорогий друже, брате, сестро! Якщо ти чуєш в серці поклик піти й допомогти – зроби
це! Якщо ти не можеш бути
місіонером, то можеш допомогти матеріально, молитвою,
фінансово, добрим словом.
Дуже легко дивитися тільки на
себе, на свої проблеми. Часто
ми повністю занурюємось у
це. Але Ісус сказав нам підняти
очі, розширити наше бачення.
Ми, як церква, повинні зробити багато практичних дій.
Я прошу вас молитися за
Сумщину. «Боже! Пробуди той
край. Зайди в міста і села. Дай
спасіння людям». Молімося,
щоб у тих містах і селех, де немає домів молитви і спасенних
людей, було проповідано Царство Боже. Допоможи Сумщині! Допоможи Україні!
«Сплячий, вставай, і воскресни із мертвих, і Христос
освітлить тебе!» (Еф.5:14).
Хай усіх благословить Господь!
Сергій БАС, с. Котів

В ШОСТЦІ ЗБУДУВАЛИ ДІМ МОЛИТВИ ЗА 44 ДНІ
6 грудня 2020 року відбулося посвячення новозбудованого дому молитви
церкви «Віфанія» в місті
Шостка, що на Сумщині.
На свято приїхало багато гостей з Києва, Волині
та Сумської області. Серед них перший заступник
старшого єпископа УЦХВЄ
Анатолій Козачок, директор місії «Голос надії» єпископ Микола Синюк, старший пресвітер Волинського
об’єднання церков УЦХВЄ
єпископ Михайло Близнюк,
старший пресвітер Сумського об’єднання церков
УЦХВЄ Віктор Клець.
Цікавим є факт, що приміщення було зведено всього за
44 дні. Новий дім молитви невеликий, на 90 сидячих місць,

утім цілком відповідає запитам молодої громади.
Анатолій Козачок, перший
заступник старшого єпископа
УЦХВЄ, під час відкриття подарував молодій громаді велику
Біблію й залишив практичні поради щодо духовного життя та
праці. Вітали присутніх також
гості з Волині та Сумщини.
— Вважаю, що ця подія
буде знаковою для майбутніх
поколінь, які будуть молитися
в цьому домі, — сказав єпископ Михайло Близнюк. —
Мені приємно бути учасником
відкриття молитовного будинку, який наші волинські брати з
Божою допомогою змогли так
швидко та якісно побудувати. Я приємно вражений цією
працею, але ще більше був
вражений ентузіазмом та по-

святою будівельників. Щиро
дякую всім братам і сестрам,
які брали участь у цьому будівництві, і, звичайно ж, спонсорам, які вклали в цей Господній проект не лише кошти, але
й, як кажуть, себе, свою душу.
«Наступний
молитовний
будинок на Сумщині плануємо відкрити в пасхальні дні, а
саме — у нашому обласному
центрі», — поділився планами
старший пресвітер Сумщини
Віктор Клець.
До речі, майже всі церкви
Сумщини засновані місіонерами з Волині. Перші місіонерські групи місії «Голос надії» на
чолі з Віктором Клецем, який
тепер очолює обласне об’єднання, приїхали сюди в 1992
році. Тоді в області було всього три церкви ХВЄ. Нині їх,

разом із групами, налічується 36. Церква в Шостці також
була заснована випускниками
місіонерської школи місії «Голос надії» в 1999 році.
Розповідає Сергій Бас,
пастор церкви с. Котів Ківерцівського р-ну, Волинь:
— На проханням Віктора
Клеця ми з братами з церков
Котова, Башликів, Ромашківки, Цуманя 25 серпня розпочали будівництво модульного
будинку в місці Шостка. За 44
дні був побудований гарний
дім молитви. Участь у цьому
будівництві брало 27 братів і
5 сестер. Цього року з командою братів нам вдалося побудувати таких три доми молитви — два на Полтавщині, в
селі Жуки та смт Опішня, ну і
цей — тут, на Сумщині.
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ПРОПОВІДЬ

ІНСТРУКЦІЯ ДО БЛАГОСЛОВЕННЯ

Часто ми просимо в Бога
благословення.
Просимо,
щоб він благословив нас,
наші сім’ї, наших дітей, наші
служіння. Це наше бажання,
наша потреба. Але що таке
благословення?
Коли ми щось просимо в
Бога — і Він нам це дає, то ми
кажемо: «Бог благословив
мене, почув мою молитву і дав
усе, що я просив». А якщо Бог
мені не дав того, що я просив,
чи можу я сказати, що Бог мене
не благословив? Повірте, іноді
те, що Бог не дає нам, є ще
більшим благословенням, ніж
те, що Він дає.
Слово «благословення» походить від словосполучення
«благе слово». Бог сказав до
Авраама: «Я благословлю тебе
і розмножу». Але ні сам Авраам, ні його син Ісак, ні внук Яків,
живучи на цій землі, не бачили
цих обітниць, які Бог висловив
Авраамові. Але вони мали слово від Бога. Нині багато людей
хочуть благословень, оминувши слово. Люди не читають Писання, не досліджують, що каже
Бог. Так, вони знають історії з
Біблії, але благословення починається зі слова, з особистих
стосунків із Христом. Благословення починається із таємної
кімнати, у якій я можу чути те,
що Дух Святий говорить безпосередньо у моє серце. І часто
благословення
вимірюється
не лише видимими речами —
тим, що ми маємо або чого не
маємо. Благословення часто
виражається чимось набагато
глибшим, ніж ми можемо бачити фізичними очима.
У цьому контексті я хочу
звернути увагу на один момент.
У Писанні сказано: «І будеш
пам'ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог твій, вів тебе нею по
пустині ось уже сорок літ, щоб
упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в
серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні» (5М.8:2).
Що найцінніше для Бога? Привести цих людей в обіцяну землю, дати їм усе необхідне? Для
Бога немає проблем зробити
це, Він може все. Але для Нього
важливо, щоб люди зрозуміли
одну важливу істину: Бог хоче
живих стосунків зі Своїм народом. Коли Бог явився Мойсеєві,
то Він сказав: «Я відкривався
Аврааму, Ісаку і Якову як Бог
Всемогутній. Але іменем «Го-

сподь» я їм не відкривався».
Вони знали Його як Бога, Який
благословляє, знали як Бога,
Який відповідає на молитви.
Але Він хотів відкрити їм Свою
сутність — те, Ким Він є.
І Бог водив Свій народ по пустелі не просто тому, що Йому
не було що робити, а тому, що
Його цікавило їхнє серце. І весь
цей час виявлялося все, що
було на серці цих людей. І це
був час, коли люди мали можливість глибше пізнавати Бога
й зближатися з Ним. Але, на
превеликий жаль, ізраїльський
народ цим мало скористався.
Писання далі оповідає: «І
впокорював Він тебе, і морив
тебе голодом, і годував тебе
манною, якої не знав ти й не
знали батьки твої, щоб дати
тобі знати, що не хлібом самим
живе людина, але всім тим, що
виходить із уст Господніх, живе
людина» (5М.8:3). Ми бачимо,
що Бог давав людям манну й
водночас Він же каже: «Я морив
тебе голодом». Якось важко
зрозуміти: якщо ти, Боже, благословляєш, то благословляй.
Та трохи нижче в цьому розділі
читаємо: «У пустині годує тебе
манною, якої не знали батьки
твої, щоб упокоряти тебе, і щоб
випробовувати тебе» (5М.8:16).
Бог дає все потрібне, але водночас випробовує нас, пильнує за
тим, чи усвідомлюємо ми, що
все в нашому житті залежить
від Нього. І голодом Бог морив
для того, щоб пізнати, чи буде
людина довіряти Господу в
складні часи чи, можливо, почне нарікати. Бог робить усе це
з єдиною метою: щоб людина
пізнала, що живе на цій землі не
хлібом самим, але словом, яке
виходить із уст Божих. Коли ми
чуємо слова «не хлібом самим»,

то розуміємо, що тут йдеться не
про наше матеріальне життя.
Звісно, це нормально, коли ми
забезпечені, коли маємо хліб і
до хліба, маємо де жити й в що
одягнутися. Але Бог хоче, щоб
ми розуміли, що наше життя залежить не від цього.
Ми часто просимо в Бога
благословення, зокрема й матеріального. Ізраїльський народ просив їжі. І Бог дав їм манну. Але, що цікаво, Він дав її їм
не для того, щоб вони просто
наповнили шлунки, а для того,
щоб пізнати, чи будуть вони
ходити в Його законі. Ми коли
просимо благословення, то
хочемо, щоб нам було добре
жити, щоб ми мали забезпечення. І Бог каже: «Я дам вам це
благословення, але не для того,
щоб ви жили в розкоші, а для
того, щоб пізнали, що у вашому серці». Замисліться: кожне
Боже даяння випробовує нас
і показує, ким ми є насправді.
Дуже часто ті благословення,
які ми просимо в Бога та які Він
нам дає, показують нас не з
кращого боку.
Ось як це було в ізраїльського народу: «І промовив Господь
до Мойсея: Ось Я спускатиму
вам дощем хліб із неба, а народ
виходитиме й щоденно збиратиме, скільки треба на день, щоб
випробувати його, чи буде він
ходити в Моєму Законі, чи ні… І
зробили так Ізраїлеві сини, і назбирали хто більше, а хто менше.
І зміряли вони гомером, і не мав
зайвого той, хто зібрав більше, а
хто зібрав менше, не мав нестачі,
зібрали кожен у міру своєї їди!
І сказав до них Мойсей: Нехай
ніхто не лишає з нього до ранку!»
(2М.16:4, 17–19).
Бог дає людям видиме благословення й до нього дає слово (своєрідну інструкцію), як
ним користуватися. Але що роблять люди? «Та не послухали
вони Мойсея, і дехто позоставляли з нього до ранку, а воно
зачервивіло, і стало смердюче»
(20). Зауважте: те, що звечора
було для мене благословенням, вранці для мене стає серйозною проблемою. Тому що
коли Бог дає благословенням,
то разом із ним дає слово, яке
регламентує, як цим благословенням користуватися. Саме це
значить: жити не хлібом, а словом Божим.
Коли Бог дає тобі фінанси,
то дає й інструкцію, для чого

Він їх дав. Хіба Він дає нам матеріальні блага тільки для того,
щоб ми жили для своєї розкоші? Коли Бог благословляє тебе
сім’єю, то дає відповідне слово,
виконавши яке, ти матимеш
благословенну сім’ю. Та якщо
я не житиму згідно з цим Словом, то те благословення завтра стане для мене серйозною
проблемою. Ми кажемо, що
діти — це Боже благословення.
Але якщо я, як батько, не візьму
на себе відповідальності за це
благословення, то завтра воно
стане для мене серйозним випробуванням.
Отже, якщо людина користується благословенням не
відповідно до сказаного слова,
воно з часом принесе їй серйозні проблеми. На перший погляд, це звучить дивно, бо ми
ж знаємо, що Боже благословення збагачує і печалі з собою
не приносить, але якщо чесно
проаналізувати життя, то ми бачимо, що є певні умови про яких
благословення є саме таким.
Бог чітко вчить нас, що благословення не залежить від того
хліба, від тої відповіді на молитву, яку ми отримуємо, а від Його
слова, яке Він дає нам до цього
хліба, до цієї відповіді.
Розглянемо ще один момент: настав такий день, коли
люди вирішили, що мана вже
їм не підходить. «А збиранина, що була серед нього, стала
вередувати, і також Ізраїлеві
сини стали плакати з ними та
говорити: Хто нагодує нас м’ясом? Ми згадуємо рибу, що їли
в Єгипті даремно, огірки й дині,
і пір, і цибулю, і часник. А тепер
душа наша в'яне, немає нічого,
тільки манна нам перед очима» (4М.11:4-6). Тобто благословення, як вчора видавалося
благословенням, через певний
час може втрачати свою цінність в очах людей. Це сутність
ненаситної гріховної натури людини. Бог почув це нарікання і
дав їм м’яса: «І знявся вітер від
Господа, і навіяв перепелиці від
моря, як денна дорога /…/ коло
двох ліктів на поверхні землі»
(31). Уявіть собі 20-30 км — денна дорога і купа м’яса заввишки з метр. Ото благословення!
Все маємо — і манну, і м’ясо!
Але ось кінець: «Те м'ясо було
ще між їхніми зубами, поки було
пожоване, а гнів Господній запалився на народ! І вдарив Господь дуже великою поразкою

в народ... І названо ймення того
місця: Ківрот-Гаттаава, бо там
поховали народ пожадливий»
(33–34).
Я знову повертаюся до тієї
ж думки: те, що нещодавно
було для мене благословенням, через зовсім короткий час
може привести мене до досить
серйозної поразки. Чому? Повернімося до того, що я читав
спочатку. Бог каже: «Я хочу вас
навчити, що людина живе не
хлібом самим, а словом, яке виходить з уст Божих». Коли Бог
благословляє Свій народ, Він
завжди до цього благословення
дає інструкцію. Якщо Бог щось
нам дає, то в Нього є ціль, з якою
Він це робить. Це стосується як
матеріального благословення,
так і духовних дарів.
У Бога є ціль — будувати
Церкву через ті благословення
й дари, які Він нам дає. Якщо в
тебе є фінанси, ти маєш замислитися, як їх використати для
служіння Богові. Ти маєш отримати від Бога слово, як правильно ними користуватися,
бо якщо не керуватися Божою
інструкцією, то благословення,
яке ти маєш сьогодні, завтра
стане для тебе проблемою.
Цим благословенням почне користатися наша гріховна природа, у якої немає обмежень, а
є лише дві сестри — Дай і Дай.
Щоб благословення збагачувало й не приносило з собою
смутку, ним треба користуватися так, як вчить Бог.
Господь має справу не просто з видимими речами в нашому житті. Він має справу з нашим
серцем. І наше благословення
вимірюється не тим, що ми маємо або чого не маємо, а тим,
наскільки ми прислухаємося до
голосу Духа Святого, Який живе
в нашому серці, і змінюємося в
образ Ісуса Христа. І саме тому
Господь каже: «Яка користь людині, яка набуде весь світ, а душу
свою занапастить?» Тому велике
благословення ми маємо тоді,
коли душа збагачується, коли
вона розквітає в Христі, коли в
таємній кімнаті має близькі стосунки з Богом; коли Дух Господній говорить у наш дух, свідчачи
йому, що ми є діти Божі, і даючи
нам те Слово, яке змінює нас і
навчає правильно розпоряджатися всіма тими благословеннями, які дав нам Господь.
Ігор ВОЗНЮК,
м. Варшава

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ

ЧИ МОЖЕ ХРИСТИЯНИН ЗВЕРТАТИСЯ ДО ПСИХОЛОГА?

— Якщо до психології
підійти як до науки, то в цьому немає нічого грішного.
Психологія — це така ж сама
наука, як і інші, і яка вивчає
закономірності існування й
розвитку душі. Тому сказати,
що звернення до психолога
— це гріх, напевно, буде не
до кінця мудро.
Але основне питання, яке повинно хвилювати християнина,
не «чи можна?», а «для чого?».
Як християнин, який вірить в
жертву Христа, в Його вічну лю-

бов і в зцілюючу силу благодаті,
може відвернутись від цього і
звертатись до науки про душу,
обминувши Творця цієї душі?
Можливо, така людина тільки
називається християнином, а
насправді вона не вірить в Христа? Звичайно, в церковній
практиці душеопікунства і консультування є ситуації, коли потрібно звернутись до медицини
чи науки, але це екстрені випадки, в яких супердуховність і відмова від допомоги може тільки
нашкодити.

Служачи людям, я прийшов
до висновку, що психологія
може лише допомогти виявити причину душевної хвороби (стрес, страх, депресія та
інше), але вилікувати людину
сама наука не здатна з декількох причин. По-перше: в самій
психології немає чітко визначених схем і методів для вирішення певних проблем. Кожен
психолог має прихильність
до певних методів, які можуть
навіть конфліктувати між собою. По-друге: дуже часто

вирішення проблеми методами психології може шкодити
людині з погляду законів Божих. По-третє: часто методи
вирішення проблеми можуть
мати гріховний напрямок, який
зв’язує людину з духовним невидимим світом (гіпноз, медитація тощо).
Якщо ми говоримо про
справжнє християнство, то я
вірю, що безсмертна душа, яка
створена Богом, може бути
вилікувана тільки благодаттю
Христовою. Психологія може

бути використана як інструмент для діагнозу і встановлення причин проблеми. Після
встановлення діагнозу людина
повинна зрозуміти, як цю ситуацію бачить і називає Бог. І тільки тоді потрібно дати біблійне
вирішення проблеми.
Я переконаний що наука,
яка в собі не має принципів
Царства Божого і в центрі якої
немає Христа і Його спасаючої
жертви, нічим не може допомогти безсмертній душі людини.
Ігор ВОЗНЮК
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АКЦІЯ МИЛОСЕРДЯ

ПОДАРУНОК НЕБА

Так бо Бог полюбив світ,
що дав Сина Свого Однородженого… (Ів. 3:16).
У рамках проекту «Подарунок неба» МБО «Надія в дії»
відбулася чергова різдвяна
поїздка в зону ООС. Її учасниками стали двадцять дев’ять
молодих людей із різних євангельських церков, зокрема
це волонтери з Волинської,
Львівської, Київської, Тернопільської, Рівненської та
Хмельницької областей. На
Донбас було доставлено 3300
дитячих подарунків, 500 кілограмів цукерок, одяг та крупи. Незважаючи на карантинні
обмеження, команді вдалося
відвідати тридцять поселень.
При цьому проведено біля сорока зустрічей з людьми, адже
Схід України має отримати не
лише матеріальну допомогу та щире слово підтримки,
але й почути про найбільший
подарунок – Христа, який змінює життя. Поїздка тривала з
19 по 27 грудня 2020 року, але
для багатьох вона стартувала
на день раніше й закінчилася
пізніше, адже до столиці не
всім близько. Саме з Києва
відбувався виїзд й початок
відліку кілометражу, а він, коли
повернулися, показував 2700
кілометрів по різних дорогах,
навіть і польових.
Цьогоріч починалося все
ще восени, коли в соцмережах у молодіжних групах та
багатьох церквах було оголошено про збір подарунків для
діток, що проживають в зоні
ООС. До проекту долучилися
люди, а то й цілі сім’ї з понад
сімдесяти євангельських громад. Дітки, молодь, а то й дорослі складали подаруночки,
писали листи, часто вказуючи
свій номер телефону. Багато

хто з учасників проекту отримав не тільки «дякую», але
й свідчення, що вони купили
саме те, що було потрібно дитині або жило в її мріях. Доказом цього є як особисті свідчення, так і офіційні відгуки
жителів Кримського, Троїцького, Осколонівки та інших населених пунктів. Наприклад,
дівчинка, яка з шести років
учиться в художній школі, отримала хороші олівці, яких
батьки купити не можуть через
матеріальні труднощі. Сім’я
місцевого багатодітного місіонера отримала теплий шарф,
про який мріяла їхня дитина й
щораз чула: «Молись – і Бог
дасть, бо в нас зараз для цього немає грошей»? Ось так Бог
дає…
Олександр
Семененко,
пастор церкви в селі Тошківка, наділений Богом широким
батьківським серцем. Він допомагає постраждалим чим
може і залучає до цього не
лише місцеву церкву, а й волонтерів із Західної та Центральної
України. Одного
разу, повернувшись із чергової поїздки, він попросив, щоб
група волонтерів зайшла в
один дім, у якому живуть троє
неповнолітніх дітей, батьки
яких подалися на сумнівні заробітки до Києва і їх уже давно
ніхто не бачив. Старша дитина, дівчинка-підліток, опікувалася меншими. У будинку не
було навіть світла. Молодший
братик учив уроки, підсвічуючи
ліхтариком. І ось хлопчик відкриває подарунок – а зверху
лежить светр. Присутні чують
вигук: «Клас! Нарешті в мене
буде светрик у школу». Коли
волонтер бере подарунок, то
тільки бачить, що він або для
хлопчика, або для дівчинки. На
коробці ще вказаний вік. Що в

ній, він не бачить. Але бачить –
і ми в цьому не раз переконалися – Бог. Він комусь повелів
вкласти светр для подарунки,
а волонтерові з-поміж тисячі
подарунків взяти саме цей.
З дорожніх записів. 22
грудня. Мирна Долина – селище здається вимерлим, як і всі
в тій зоні. Рідко зустрінеш кого,
і той поспішає та не хоче говорити. Мороз – мінус 10, карантинні обмеження, через те
зустріч може відбутися лише
на вулиці. Переживання керівника групи, як це все правильно організувати, передається
й нам. Дорослі – це одне, а от
діти… Як тут не засумніваєшся. Але роботу зроблено. Потім отримуємо лист від керівництва школи. Саме він стає
свідченням того, що Бог із
нами й турбується про кожного
і в часи пандемії: «Велике вам
спасибі! Цілий день діти ділилися враженнями від отриманих подарунків. А потім і батьки телефонували з подяками.
Ви робите добру справу, нехай
добро вам повертається удвічі!
Здоров’я і щастя! Ми не можемо офіційно писати на сайті на
релігійну тематику, але те, що
в серці залишилося у дітей –
найголовніше! Слава Господу
нашому – і нехай Він береже
всіх нас!» Якби цей лист прийшов уранці, ми б дивилися на
все іншими очима…
Проект «Подарунка неба»
було засновано п’ять років
тому. І, напевно, його ініціатори в 2015 році й гадки не
мали, що він стане настільки
масштабним. Отримавши сто
подарунків «Сумки самарянина» керівники ХММК вирішили
відвезти їх у зону АТО, а саме
на Луганщину, де не так давно
команда проводила медичні акції. Вони відвідали лише
декілька маленьких шкіл у
прифронтовій зоні й побачили
те, що не так часто можна побачити на заході України: діти
з щирою вдячністю приймали
подарунки, а ще із захопленням слухали про народження
Ісуса, яке для багатьох було
справжньою новиною. Біль-

шість дітей не могла пояснити,
що ж то за свято таке Різдво.
Це стало стимулом до того,
щоб наступного року знову
підготувати подаруночки для
зустрічі з дітьми. Їх готували
в Острозі, де на той час проживав Павло Сидун, один з
організаторів проекту. З Тернопільщини прийшло кілька
ящиків канцелярії, з Волині –
два мішки іграшок, хтось закупив солодощі. Як-то кажуть:
з кожної хати нитка – сироті
свитка. Ось так і склали біля
трьохсот подарунків. Тоді саме
й народилася назва цього задуму. Керівник МБО «Надія
в дії» Мирослав Гловацький
розповідає: «Якби ми просто
написали на пакунку «З Різдвом Христовим!» – було б як
у всіх. А ще, як пояснити дітям,
що Христос – найбільший подарунок? Так і зупинилися на
словосполученні «Подарунок
неба», яке і стало згодом офіційною назвою проекту.
Кілька
волонтерів
із
острозькою
молоддю підготували програму для школярів і все доставили до місця
призначення. Ця поїздка наштовхнула на думку поширити
цю ідею по церквах, щоб діти
самі готували подаруночки
для своїх ровесників, які опинилися у важких життєвих обставинах. Тож мета проекту не
тільки розказати дітям про народження Христа, але й навчити тих дітей, які виховуються в
християнських сім’ях, а також
підлітків, молодь бути жертовними, уміти віддавати.
І це стало працювати…

ТРІЙКА
Учитель виразно й зрозуміло читав текст. Чистий
аркуш, якісна ручка, світлий
клас — усе сприяло тому,
щоб добре написати диктант. Та й писала я завжди
добре. Але того ранку щось
пішло не так.
Після того, як я закінчила дев’ятий клас, батьки вирішили, що мені треба
вступити в технікум, щоб отримати спеціальність продавця-менеджера. Хоча до цього я
вчилася в гуманітарному класі
й мріяла про міжнародну журналістику.
За тиждень до вступного
екзамену ми сім’єю поїхали в
Болгарію до місіонерів Сертів.
Це була хороша поїздка. По-

вернулися з купою емоцій, але
лише за три години до вступного диктанту.
Після прохолодного душу
побігла «назустріч своєму легкому майбутньому». І ось я
сиджу в хорошому класі з правильною ручкою, правильним
аркушиком і, спираючись на
правильні знання, намагаюся
написати текст із правильними
розділовими знаками. І це так
легко в мене виходило!
«Трійка!» — я не вірила своїм
вухам, почувши свою оцінку.
Не вірила, але мені довелося
повірити. У серці відчула: Бог
диктує в моє життя зовсім інший
диктант, іншу долю — не продавця. Тому я вирішила повернутися
в школу й «не йти на рожен».

Зрештою Бог дозволив
мені закінчити факультет міжнародних відносин із червоним
дипломом і ще християнський
інститут. Було нелегко. Але Він
дав мені більше, ніж я мріяла.
Касовий апарат — не для мене,
а от служити Богові музикою й
піснями — це «мій диктант».
Так Бог мені продиктував — і я
записала.
Пишу й дотепер — і піснею,
і музикою, і життям.
Місяць тому в студії я згадала той диктант на «трійку». Рукою погладивши круглий живіт,
я хотіла відповісти своїй дитинці на її рухи всередині: «Донечко, ти так реагуєш на музику.
Цікаво, ким ти будеш? Як ти
будеш славити Бога? Вірю, Він

2017 рік – підготовано й роздано біля тисячі подарунків,
2018-й – дві з половиною тисячі, 2019-й – чотири тисячі
сімсот. До цієї справи стали
приєднуватися волонтери з
різних областей.
Так і виріс проект до сьогоднішніх масштабів. І навіть
короновірус зі своїми карантинними обмеженнями, страхами та панікою не став на
заваді, хоча й був острах, що
Різдво для багатьох буде самотнім. Привітати вдалося не
лише жителів Донбасу, яких у
деяких населених пунктах залишилася четверта частина,
але й військових. А від пісні про
Того, Хто прийшов у цей світ
серед темної ночі, плавиться
серце не лише бабусь і дідусів,
а й тих, чий обов’язок стояти
перед ворогом лицем до лиця.
Багато хто з них крадькома
втирав сльозу й шепотів молитву, бо воїн чи цивільний –
усі ми ходимо під Богом.
Отож, ті хто отримав «Подарунок неба» у вигляді пакунка солодощів, одягу чи чогось
іншого, пережили Боже благословення та радість, що про
них хтось пам’ятає. А хто складав подарунок і цим долучився
до свідчення про найбільший
Подарунок, дарований багато
років тому, – Ісуса Христа, той
ще й досі відчуває щастя… Бо
ж написано: «…працюючи так,
треба поміч давати слабим, та
пам’ятати слова Господа Ісуса, бо Він Сам проказав: Блаженніше давати, ніж брати!»
(Дії 20:36).
Інна МЕЛЬНИК

ІЗ ЖИТТЯ
уже підготував диктант і для
твого життя зі словами слави
і хвали, бо «то добре, щоб дякувати Господеві й виспівувати
Ймення Твоє, о Всевишній… на
десятиструнній й на арфі, на
лютні та гуслах… про діла Твоїх
рук я співаю!» (Пс.91).
Ми прищеплюємо дітям
любов до Бога, до християнських істин, до музики, до науки.
Але я розумію, що одного разу
вони можуть прийти зі сльозами до мене: «Мамо, у мене з
диктанту «трійка». Дай, Боже,
мені не сварити ні себе, ні їх, ні
Тебе, а ще більше молитися й
більше довіряти Тобі. Допоможи дочекатися красивої й твердої оцінки «відмінно».
Віра РАДІОНОВА
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ЗУСТРІЧ ІЗ ЄПИСКОПОМ

У 2000 році в складі
якоїсь американської делегації я опинився в офісі
єпископа церков ХВЄ Росії
Володимира Мойсейовича
Мурзи, у Москві. Я добре
не пам'ятаю, як я потрапив
у цю делегацію, чи то в ролі
перекладача, чи то в ролі
водія, але мені ненароком
випало таке пошанування.
Поки вони обговорювали
якісь великі справи, я сидів
осторонь і нудьгував (тоді
ще не було айфонів). У мене
була одна думка: де б попити нормальної кави. Так,
позіхаючи, я коротав свій
час... Як раптом єпископ
устав і запитав, як мене
звати. Коли він почув моє
прізвище, поцікавився, ким
мені доводиться Олексій
Савочка. Я відповів, що це
мій дід. Тоді він запитав: «А
ти знаєш, що твій дід хрестив мене?» Я хотів похизуватися своїми знаннями,
але, розуміючи, які персони тут сидять, промимрив:
«Як? Ого!»
І раптом єпископ Володи-

мир Мурза привернув увагу
всіх присутніх: «Я хочу вам
розповісти один випадок із
життя діда цієї молодої людини». Я про себе подумав:
«Ого, єпископ Росії щось
знає про мого діда!»
«Це було в 1941 році,
– розпочав він. – Німецькі
війська окупували Західну
Україну, зокрема містечко
Степань, у якому проживав
пресвітер місцевої п’ятидесятницької церкви Олексій
Савочка. Сталося так, що
партизани вбили німецьких солдатів. Тому німці,
щоб покарати населення,
зібрали всіх чоловіків у великій клуні (це велика господарська будівля). Ходили чутки, що до вечора
їх розстріляють. Серед них
був і пресвітер Олексій зі
своїм сином Михайлом
(моїм батьком). Під вечір у
клуню прийшов німецький
офіцер і став перевіряти у
всіх документи. Коли черга
дійшла до Олексія, то при
ньому були документи, які
засвідчували, що він пас-

ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА

У ЦІ ДНІ КОЛИСЬ
1 січня 1484 року: у м.
Вільдхауз (Швейцарія) народився швейцарський реформатор Ульріх Цвінглі.

1 січня 1622: Римсько-католицька церква приймає
за початок року 1 січня, а не 25 березня.
6 січня 548 року: Єрусалимська церква востаннє
святкує Різдво в цей день і разом із Західною Церквою переходить до відзначення його 25 грудня.
15 січня 1929 року: в Атланті народився баптистський проповідник Мартін Лютер Кінг (молодший),
найвідоміший лідер руху за громадянські права в
Америці.
20 січня 1918 року: більшовики конфіскували все
церковне майно в Росії, а також скасували всі релігійні заняття в школах.
22 січня 1973 року: Верховний суд США легалізував аборти.
31 січня 1892 року: помер у м. Ментон (Франція)
баптистський проповідник Чарльз Хаддон Сперджен.

тор місцевої протестантської церкви, і диплом євангельської семінарії міста
Данциг німецькою мовою.
(Виявляється, мій дід закінчив перед війною семінарію
в Німеччині. До війни ці території не входили до складу СРСР, тому на них була
повна релігійна свобода.
Церкви росли, будувалися
будинки молитви. І навіть
група пасторів поїхала вчитися в біблійний коледж,
щоб грамотно керувати
місцевими церквами).
Перевіривши ці документи, німецький офіцер запитав: «А твої тут є?» (Він мав
на увазі віруючих). «Дуже
багато», – відповів Олексій.
«Тоді буде так: стань сюди,
справа, забирай усіх своїх – і
ви вільні!» Це було диво!
Олексій повільно став
справа від офіцера. І
раптом невіруючі люди зі
сльозами на очах стали
проситися: «Олексію, обіцяю, що з цього дня буду
ходити на зібрання!» Люди
ставали на коліна й блага-

ли, щоб пресвітер назвав
їхні імена й відвів на свій
бік. Він спочатку розгубився... Але раптом голосно
вигукнув: «Усі, хто вірить в
Ісуса Христа, до мене! І всі,
як один, віруючі й невіруючі перейшли на бік Олексія.
Офіцер через перекладача
каже: «Ти мене не зрозумів,
ми дозволяємо вивести
тільки своїх людей, із вашої
церкви. Почнемо спочатку.
Стань на інший бік і відбирай своїх!» Олексій став на
інший бік і знову голосно
вигукнув: «Усі, хто вірить
в Ісуса Христа, до мене!»

Знову всі чоловіки стали
біля Олексія, адже кожному
хотілося жити. І на загальний подив німецький офіцер відпустив усіх, хто був
у клуні. Того вечора церква
була переповнена новими
людьми. Це було справжнє
диво!»
Цими словами єпископ
Володимир Мурза закінчив
свою оповідь. Я був шокований почутим, та й усі присутні там... Ця подія з життя
мого діда запалила мене до
ще більшої віри Богові, віри
за всяких обставин.
Роман САВОЧКА

ОДИН ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

НЕ ПРОГАНЯЙ МЕНЕ
Все, що ви зробили
одному з моїх братів найменших, - ви мені зробили
(Мт. 25:40).
У страшному каунаському гетто знищили багато
євреїв. 28 жовтня 1941 року
розстріляли близько десяти
тисяч чоловік. Було, за один
день фашисти з поліцаями
вбили всіх дітей. Їх виманювали з будинків музикою. А
тих, яких матері не відпускали, вбивали прямо на їхніх
очах.
Потім настало затишшя. А
в 1943 році гетто перейшло у
відання СС. І знову страти.
Якось
один
молодий
30-річний єврей, голий, стоячи на краю рову, впав у нього з
першими звуками автоматної
черги. Його завалило тілами.
Він із жахом став вибиратися. Намагаючись вилізти, зачепився руками за бруствер.
Поліцай, засміявшись, проткнув йому руки багнетом – і
він звалився назад.
До ночі чоловік лежав у
рову, який під ним дихав, стогнав і ворушився.
Уночі він виповз, встав на
ноги і побрів у бік далеких
вогнів. Набрів на хутір. Якось
переліз через огорожу й побачив біля ґанку, на мотузці,
якесь простирадло. Накинув його на себе та обереж-

но пробитими руками став
шкрябати у двері.
Двері відчинила молода
жінка. Чоловік переступив через поріг, обперся спиною об
одвірок і прошепотів: «Врятуйте мене...» Вона стиснула
губи й сказала: «Іди звідси!
Якщо тебе тут знайдуть, то
уб’ють і мене, і моїх дітей! Іди
туди, звідки прийшов!»
Чоловік глянув на неї і попросив: «Не проганяй мене!» І
ось він стоїть перед нею, виснажений, з пробитими руками, увесь у білому, заплутане
волосся все в крові й прилипло до чола. Він мовчить і вона
мовчить. Потім вона заперечно захитала головою: «Іди!»
І раптом з-за фіранки
вибігла маленька світла дівчинка, підбігла до жінки, об-

няла її за ногу, підняла голову
й сказала: «Мамо, не проганяй його! Це ж наш Бог Ісус
Христос!»...
Вони переховували його й
доглядали за ним. Потім він
пішов до партизан...
Я розмовляв з тією дівчинкою в 1988 році, у Каунасі. Їй
уже було п’ятдесят. Я слухав
її, і мене морозило. І я їй кажу:
«Ну так, звичайно, виснажений чоловік, чоло в крові, руки
пробиті, загорнутий в біле...
Ви ж тоді маленька були, просто таке враження...»
А вона підняла очі, спокійно й уважно подивилася на
мене, похитала головою й
сказала: «Ви не зрозуміли. Це
справді був Ісус Христос».
Євген РОЙЗМАН

27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
День був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН 1 листопада 2005 року. Ініціаторами прийняття документа були Ізраїль, Канада, Австралія, Росія, Україна, США, а їхніми
співавторами — ще понад 90 держав.
27 січня було обрано тому, що в цей день радянські війська звільнили концентраційний
табір Освенцим (територія нинішньої Польщі).
Світова спільнота в цей день не тільки згадує жертви, а й показує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та іншими формами нетерпимості, які можуть привести до
цілеспрямованого насильства щодо окремої групи людей.
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СИЛА МОЛИТВИ

Бориско вже навчився
читати й писати. Щодня
читав біблійні історії. А також мріяв про подорожі в
далекі країни, щоб полазити по горах чи пополювати
на тигрів або ж ведмедів.
Одного разу до них у гості
приїхав татів друг — місіонер. Він багато років жив у
Гренландії й працював серед
ескімосів. Разом із ними йому
доводилося жити в маленьких юртах, які називалися іглу.
Дядечко-місіонер розповідав
ескімосам про Христа, читав
їм Слово Боже. Для цього він
і поїхав так далеко.
Борискові було дуже цікаво слухати бажаного гостя,
який багато розповідав про
цю далеку північну країну.
Його оповіді були такі захопливі, що за обідом чи вечерею хлопчик іноді навіть забував про їжу. О, скільки всяких
труднощів пережив цей місіонері!
Спочатку Бориско соромився щось запитувати, але,
слухаючи гостя, він щораз
ближче підсувався до нього.
Нарешті хлопчик зовсім
осмілів і запитав:

— А ви коли-небудь бачили
там справжнього тигра, слона
чи лева?
— Ні, — розсміявся місіонер, — ці звірі живуть тільки в теплих краях, на півдні.
Але мені не раз доводилося
стикатися з бурими й білими
ведмедями. Це хижі й дуже
небезпечні звірі.
— І ви їх не боялися?
— Боявся, — зізнався
місіонер. — Щоразу, коли я
бачив ведмедя, мені ставало страшно. Але Бог, Якому я
служу, сильний захистити від
усіх звірів.
— Я також хочу бути місіонером, — сказав Бориско.
— Я хочу поїхати з вами й
розповідати ескімосам про
Христа.
Цього разу місіонер навіть не посміхнувся, а просто
серйозно сказав:
— Тобі ще треба підрости,
щоб поїхати зі мною. А допомагати місіонерам і мені зокрема ти можеш уже тепер!
Знаєш як?
Хлопчик похитав головою.
Він навіть не уявляв, чим можна бути корисним місіонерам,
живучи вдома.

— Ти можеш молитися за
всіх, хто проповідує Євангелію. І не тільки за тих, хто
трудиться на Півночі. Багато
місіонерів працює в Африці,
у диких джунглях. Небезпек
та різних труднощів там не
менше, ніж на Півночі. Там
водяться отруйні змії, тигри й
леви. Там живуть навіть племена людоїдів.
Затамувавши дихання, Бориско слухав розповіді дядечка.
— Для того, щоб спасти
людей від пекла, розказати їм
про Христа, про вічне життя,
треба залишити все й забути
про себе. Це важко, але твоя
молитва може дуже допомогти тим, хто наважився на цей
крок. Бог, чуючи твої прохання, буде оберігати Своїх благовісників і благословляти їх.
Ця пропозиція дуже сподобалася хлопцеві. «Буду
молитися за місіонерів, а як
виросту — сам поїду проповідувати», — вирішив він.
Багато часу минуло відтоді, як місіонер поїхав від
них. А Борис жодного дня не
забував молитися про нього. Одного разу тато отримав

довгий лист. Він прийшов із
далекої Півночі. У кінці листа
було кілька рядочків і для Бориска. Хлопчик дуже зрадів і
уважно слухав, що читав тато.
Його друг-місіонер писав
про те, як мало не потрапив
до лап ведмедеві. Йому треба
було пласти човном поміж крижин через дуже вузький канал.
І раптом майже на половині
шляху він побачив білого ведмедя. Звір завмер, підстерігаючи жертву. Втікати було
нікуди, та й марно. Дядечко
писав, що спочатку йому стало
страшно. Він уявив собі сильні лапи, гострі ведмежі кігті,
величезну пащу… Але раптом
страх зник. Місіонер згадав
про свого маленького друга,

який обіцяв молитися за нього. «Боже, спаси мене, почуй
молитву Бориса!» — подумки
попросив чоловік.
Ведмідь ще трохи постояв, голосно рикнув, а потім
повільно повернувся і, перевалюючись із ноги на ногу, попрямував геть.
— Бог чує молитви, — аж
підстрибнув від радості хлопчик, коли тато дочитав листа.
Бачите, діти, Бог чув
молитви Бориса! Упевнені,
що Він чує й ваші молитви.
Поділіться
своїми
життєвими історіями з нами,
надіславши їх нам на адресу
golosnadiyi@gmail.com
або у Viber за номером
067-855-83-33.

Завдання

КРОСВОРД ТУНЕЛЬ

1. Чоловік, про якого Ісус сказав, що в нього немає підступу (див. Ів.1:47).
2. Друг апостола Павла, лікар (див. Филим.1:24).
3. Чоловік, який став батьком у сто років (див. 1М.21:5).
4. Жінка, яка занадто клопоталася, пригощаючи Ісуса
(див. Лк.10:40).
5. Посланець.
6. Жінка міста Тіятір, яка увірувала після проповіді апостола Павла (див. Дії 16:14).
7. Один із близнюків, який тримав брата за п’яту (див.
1М.25:24-26).
8. Тварина, на пошуки якої вирушив добрий пастир (див.
Мт.18:12-13).
9. Годівничка, яка стала колискою новонародженому Ісусу
(див. Лк.2:12-13).
10. Один із малих пророків.
11. Цар, який побудував перший храм (див. 1Цар.6:14).
12. Учитель Ізраїлю, який приходив до Ісуса вночі (див.
Ів.19:39).
За матеріалами Катерини Лінік,
naurok.com.ua

Над стор. працювала Ольга МІЦЕВСЬКА
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По вертикалі:

1. Острів, на який потрапив апостол Павло після бурі. 2. Місто, у якому Павло оздоровив хворого на ноги. 4. День спокою в євреїв. 5. Дочка Соломона. 8. Лівша, суддя Ізраїлю. 9. Місто, біля якого Мойсей повторив Закон. 10. Син Хама, родоначальник
єгиптян. 14. Ковчег був відкритий … днів. 15. Цар Юди. 18. Місто, з якого Євтих, що
випав з третього поверху. 19. Резиденція Самуїла. 20. Вулиця, на якій у Юдовім домі
був Павло. 24. Друг Йова. 25. Начальник синагоги в Коринті.

По горизонталі:
3. Місце, де проживав Корнилій. 6. Прийняв Павла на Меліті. 7. Місто на кордоні
Єфрема і Манасії. 11. Ефіопський цар (2Цар.19:9). 12. Історична книга Біблії. 13. Гора,
з якої Мойсей побачив обітовану землю. 16. Прорік про Дух Святий. 17. Племінниця Авраама. 21. Обласний керівник у Персидському царстві. 22. Син Якова. 23. Йона втікав у
… 26. Син Давида. 27. Син Гамана. 28. Місто дитинства Ісуса.

Відповіді на кросворд, розміщений у №11 (листопад), 2020 р.
По вертикалі:
1.Суккот. 2.Понт. 3.Тола. 4.Пашхур. 7.Лахмі. 8.Рехов. 10.Аттай. 14.Ахлав. 15.Голан. 18.Авнер. 19.Пурім. 21.Хрест. 23.Єрихон. 24.Сілоам. 27.Йона. 28.Пура.
По горизонталі:
5.Пунон. 6.Топаз. 9.Трава. 11.Хеврон. 12.Субота. 13.Хома. 15.Град. 16.Олива. 17.Гниль.
20.Авів. 22.Наум. 25.Девора. 26.Тіятір. 27.Йосип. 29.Сосна. 30.Арпад.

ПОЕЗІЯ

НОВИНИ

ПІДТРИМАЙМО МОЛИТВОЮ
БРАТІВ І СЕСТЕР У ХОРВАТІЇ

До Головного офісу УЦХВЄ надійшло прохання від
п’ятидесятницьких церков Хорватії про допомогу та молитовну підтримку народу, який потерпає від наслідків
стихійного лиха, пише chve.org.ua.
Як відомо, 29 грудня сильний землетрус в 6,3 бали приніс
велику біду для хорватського народу. Це був найсильніший
удар за всю історію Хорватії. Зокрема, було сильно пошкоджено приміщення двох п’ятидесятницьких церков у містах Сісек
та Хорватська Костаніца. Вони підлягають зносу з огляду на їхній критичний стан.
«Під час нашої розмови в понеділок 18 січня пастор Дамір
Сполярич, який очолює П’ятидесятницьку Церкву Хорватії
(EVANDEOSKA PENTEKOSTNA CRKVA U REPUBLICI HRVATSKOJ),
повідомив, що землетруси меншої сили трапляються в різних
місцях досі майже кожного дня. Люди в стресі вже тривалий
час», – розповідає директор департаменту зовнішніх і міжнародних зав’язків УЦХВЄ Юрій Кулакевич.
Пастор Сполярич, зокрема, висловив прохання: «Будь ласка, продовжуйте молитися за наш народ. Земля тремтить і
люди тремтять. Ми очікуємо руху Святого Духа між нами, щоб
побачити багато духовного плоду в цей непевний час».
За його словами, разом з іншими євангельськими об’єднаннями наші брати від самого початку допомагають людям їжею,
товарами першої необхідності, будівельними матеріалами тощо.
Українські церкви продовжують молитися та жертвувати для допомоги хорватським церквам, які виявилися на передньому краї
боротьби за здоров’я та добробут людей.
Нагадаємо, українські місіонери працюють в Хорватії вже
тривалий час. Місія «Голос надії» продовжує служити балканським народам.

ЖИТТЯ ОДНЕ

КОЛИ ПРИХОДИТЬ ВТОМА

Життя одне у світі цьому
Господь дає – одним-одне!
І треба дякувать Святому
І за небесне й за земне.

Коли приходить в душу втома,
Втрачаю силу і спокій,
Молюся Господу Святому:
«Утиш цей, Тату, буревій!»

Всі дні свої у повній силі
Служи Йому, завжди служи.
І щирим будь при Божім ділі,
Надію май – і не тужи.

Сказав Ти Слово – й втихла буря,
Як з учнями по морі плив:
Вона перечить не посміла,
Бо Ти – Владика, Цар царів.

Твоє життя в правиці Божій,
Твої роки і дні твої,
Тож в ясні днини і в негожі
Геть проганяй думки сумні!

І вознесе душа хваління,
Злетить «Осанна!» в небеса
За, Господи, Твоє спасіння,
Твої величні чудеса

Жадай лиш Господу служити,
Святому Батьку догоджай,
Спіши усім добро творити, –
Злу ж місця в серці не давай.

І за Твоє святе прощення,
Усіх моїх земних гріхів…
За всі Твої благословення
Не стримаю подячних слів!

Коли спокуса, наче хмара,
Сповиє серце враз твоє
І йтиме вслід, немов примара, –
Отцю вручи життя своє.

РОЗМОВА З БОГОМ

ЗИМОВИЙ ЕСКІЗ

Я розмовляти йду з Тобою,
Бо серце зболене, сумне…
А Ти ласкавою рукою
Не раз уже втішав мене.

Тихо і засніжено довкола…
Влада скрізь холодної зими…
А навкруг природа сіра й гола
Жде печально приходу весни.

Так серце хоче спілкування
З Тобою, Спасе любий мій,
В молитві щирого єднання,
То й кличе: «Тату, син це твій!»

Сонце визволить її з полону,
Приголубить із небес теплом…
І полинуть співів передзвони
Разом з дзюркотливим джерелом.

Кімнатні двері зачиню я,
А серце відчиню своє…
Душа стомилась невимовно
І біль спокою не дає.

А тепер земля снігами вкрита,
В сповитку вона, немов дитя,
Заспана і трохи сумовита,
Слухає хурделиці виття.

Навіщо бо чужому знати
Сердечні сльози й каяття?
Тож на коліна: – Тату, Тату,
Почуй, утіш Своє дитя!

Розіллє навколо насолоду,
Пахощі і пісню голосну
Бог святий – й обновить всю природу,
Повернувши лагідну весну.
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