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Справжнє посвячення
Богові сприймається нині
як шукання неприємних
пригод та розчарувань.

Як навчитися розуміти
один одного й жити душа в
душу?

МУРАШКІВЦІ

У 1920-х роках в Західній Україні спалахнуло
велике п’ятидесятницьке
пробудження, і разом із
ним стали зароджуватися різні культи та єресі.
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ЖИТТЯ МОЛОДІ

КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДІ ВОЛИНІ

«Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання»
(Фил.1:21). За його словами,
якщо людина поставить Бога
на перше місце у своєму житті,
то все інше Бог порозставляє
по своїх місцях у житті людини.
Євген Мельничук, пастор
«Церкви Христа-Спасителя»,
застеріг молодих людей не
мати надмірного інтересу до
того, чим живуть інші. «Краще
стежити за тим, чим я живу, чим
годую свою душу. Адже погане
духовне харчування відіб’ється
на її здоров’ї, а гріх, зроблений
у вісімнадцять, буде томити й в
сімдесят п’ять», – наголошував
він.
Василь Паламарчук, перший заступник голови ВОЦХВЄ, закликав до поміркованості, бо ж «поміркованість – це
кордони, які ми ставимо для
своїх думок, бажань, вчинків».
Отож, «над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя»
(Пр.5:23).
Олександр
Колесников
провів два семінари, які не поступаються один перед одним
за актуальністю. Перший – «Як
знайти відповідного супутника життя?», а другий – «Одинокість ради Бога».

13 березня відбулася
конференція християнської
молоді Волині в домі молитви «Церкви Христа-Спасителя» міста Луцьк. Захід
зібрав кільканадцять сотень
делегатів. Також можна
було долучитися до конференції онлайн, підключившись до прямої трансляції.
Доводиться визнати, що
COVID-19 вплинув на життя
віруючих людей. Тому тема
конференції «Чим ти живеш?» –
на злобу дня. Бо ж не всі молоді
християни після річного карантину можуть сказати: «І живу
Я Отцем…» Саме ці слова, що
записані в Євангелії від Івана,
стали девізом заходу.
Учасникам
конференції
служили співом гурт «У Христі»
церкви с. Комарове, хор місцевої церкви та хор церкви Володимира-Волинського. Вітали
та давали настанови керівники
ВОЦХВЄ в особі Василя Паламарчука та Ігоря Панфілова,
служителі місцевої євангельської громади Євген Мельничук та Ігор Скоць. Семінари
проводив учитель Олександр
Колесников.
Ігор Панфілов, керівник молоді ВОЦХВЄ, закликав присутніх серед паніки та суєти
сьогодення жити так, щоб кожен міг сказати, як ап. Павло:

Стор.3

ПРОПОВІДЬ

Я, ТА ДІМ МІЙ БУДЕМО СЛУЖИТИ ГОСПОДЕВІ
«А я та дім мій будемо
служити Господеві!» — ці
слова Ісуса Навина відомі
багатьом із нас. Я не раз
чув їх, бачив написаними в
домах християн. Але коли
я нещодавно перечитував
їх ще раз, вони змусили
мене по-новому поглянути
на них.
Перше запитання, яке
в мене виникло: що мав на
увазі Ісус Навин, кажучи ці

слова? Фактично, це була
його остання публічна промова. Невдовзі після цього
він помер у віці 110 років.
Але далі сказано, що те покоління, яке виховувалося
при ньому, служило Господу.
Що ж мав на увазі цей
дідусь, якому було більше
ста років, передаючи своє
служіння? Що він казав про
себе, про свою родину й
своє покоління? Його жит-

тя було нелегким: смерть
не раз заглядала йому в очі,
життя було стрімким та мінливим. Він бачив багато чуд
у своєму житті. На його долю
випало бути одним із розвідників Обітованої землі. Він
був одним із двох натхненників, які виступили проти
десяти невпевнених. Тоді
його мало не побили камінням, але Бог заступився. Був
момент, коли на нього ліг тя-

гар вождя, і Бог говорив із
ним віч-на-віч. І в кінці свого
життя цей чоловік проголошує: «А я та дім мій будемо
служити Господеві!»
Я хочу, щоб кожен із
нас поставив собі запитання: «Який я і який мій
дім? Кому служимо ми?
Яким мій дім буде після
мене?»
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ДУХОВНІ ІСТИНИ

МЕЧ ДУШУ ПРОШИЄ ТОБІ...

Уявімо таку ситуацію.
Ваш син досяг повноліття й несподівано заявляє:
«Вирішив присвятити своє
життя Богові. Хочу стати
місіонером (євангелістом,
пресвітером церкви, богословом тощо)». Якою буде
перша реакція на сказані
слова? Душу якогось батька чи матері вони боляче
вразили б, ніби мечем.
Дехто був би ошелешений. Упевнений, що багато хто скептично відповів
би йому: «Якби юристом,
економістом, фінансистом
чи лікарем, а то… місіонером. Звідки такі думки?
Забудь. Перестань. Заспокойся. Це емоції. З часом
пройде…»
Скажу,
чим
викликана
така наша поведінка. Неправильними нашими, як батьків, життєвими пріоритетами
та цінностями, тому в цьому
виборі дитини й не побачили
перспективи, чогось хорошого, потрібного. Бо, як і в більшості людей, у нас у таких випадках переважає егоїстичне
розуміння щастя для своїх
чад. Сім’я, добротний будинок, шикарний автомобіль,
престижна освіта, прибуткова
професія, високий соціальний
статус, заможне життя — типовий погляд на те, заради
чого варто жити й що потрібно
досягати. У цьому переважна
більшість людей знаходить
сенс буття для себе та для
своїх дітей.
А служити Богові? Це ж
переважно труднощі, випробування, постійна виснажлива
боротьба… Можуть не сприймати, поводитися несправедливо, принижувати, ображати
і переслідувати. До того ж цим
не розбагатієш, не розживешся.
Не забуваймо, що Бог

може піднести нам такий
«сюрприз» не тільки від дітей, але й нам відкрити Своє
бажання, щоб ми на певному
етапі свого християнського
життя стали пророками, місіонерами, учителями, євангелістами… Очевидно, у такій
ситуації дехто, як і пророк
Йона, утікав би за тридев’ять
земель від свого покликання, хтось сприйняв би це як
трагічний викрутас долі, як її
іронію. Адже справжнє посвячення Богові сприймається
нині як шукання неприємних
пригод, казусів та розчарувань. Ми звикаємо вести таке
християнське життя, у якому
все розписано до деталей,
усе відбувається за нашим
планом, рівномірно та спокійно, пристосовуємося до цього світу, вчимося відповідати
двояким стандартам, а Богові залишаємо стільки місця, скільки вирішили залишити самі, бо так нам добре.
Безкомпромісність до гріха,
принциповість та відвертість
поглядів і переконань – не для
нас, бо це часто ставить у незручне, невигідне, а то й проблемне становище. А хіба нам
це потрібно? Звичайно, що ні.
Якби спокійного, комфортного життя собі та своєму
синові Ісусу шукала Марія,
то нещасними залишилися
б мільярди людей. Але при-

НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ
28 лютого в церкві с. Ветли Любешівського району відбулося рукопокладення на дияконське служіння Кінчака
Володимира Дмитровича. Рукопокладення звершили
заступник єпископа Карпович П. Д., пресвітер Дишко В. П.
21 березня в церкві с.Карпилівка Ківерцівського
району відбулося рукопокладення на дияконське служіння Гламазди Івана Миколайовича та Кузьмика Івана
Васильовича. Рукопокладення звершили заступник єпископа Паламарчук В. І., пресвітери Мушка Ф. В., Федорчук С. С.
21 березня в церкві «Спасіння» смт Благодатне відбулося рукопокладення на дияконське служіння Ганюка
Миколи Олексійовича, Качмара Юрія Миколайовича та Семергея Павла Анатолійовича. Рукопокладення звершили заступник єпископа Грицак В. І., пресвітер
Вронський В.В.

землені та примітивні цінності
були не для неї. Прожити для
себе — це було не її.
Коли ангел Гавриїл з’явився їй зі словами: «Радій, благодатная, Господь із тобою! Ти
благословенна між жонами!»
(Лк.1:28), то вона «затривожилась словом та й стала
роздумувати, щоб то значило це привітання» (Лк.1:29).
Тоді ангел сказав їй: «Не бійся, Маріє, — бо в Бога благодать ти знайшла! І ось ти в
утробі зачнеш, і Сина породиш, і даси Йому ймення Ісус»
(Лк.1:30-31).
Будучи благочестивою дівчиною-єврейкою, навченою
книг Святого Письма, Марія
розуміла, яким непростим
буде її материнство, що чекає
її в майбутньому. Вона була
стурбованою, схвильованою
такою ангельською звісткою.
Знаходжу в її поведінці та словах: «Я ж Господня
раба: нехай буде мені згідно з словом твоїм!» (Лк.1:38)
стриманість, поміркованість,
глибоке усвідомлення своєї
ролі як матері Сина Божого
та водночас як матері рідного
Сина, якому доведеться страждати, а її серцю – розриватися від болю за Нього.
Проте Бог і в такі моменти посилає вищу – духовну
радість від осмислення того,
що твої власні труднощі, переживання та нещастя породять
та примножать щастя для безлічі інших людей. Тому в домі
священика Захарія Бог через

Єлисавету, сповнену Духом
Святим, прорік слова утіхи та
розради: «Благословенна Ти
між жонами, і благословенний
Плід утроби твоєї! І звідкіля
мені це, що до мене прийшла мати мого Господа?..
Блаженна ж та, що повірила,
бо сповниться проречене їй
від Господа!» (Лк.1:42-45). На
що Марія відповіла: «Величає душа моя Господа, і радіє
мій дух у Бозі, Спасі моїм, що
зглянувся Він на покору Своєї
раби, бо ось від часу цього всі
роди мене за блаженну вважатимуть, бо велике вчинив
мені Потужний! (Лк.1:46-49).
Дух Марії радів. Пройшло
кілька днів від народження
омріяного сина Ісуса, і на підтвердження її непростої материнської долі праведний
Семен прорік: «Ось призначений Цей багатьом на падіння
й уставання в Ізраїлі, і на знак
сперечання, — і меч душу
прошиє самій же тобі, — щоб
відкрились думки сердець багатьох!» (Лк.2:34-35).
Марія розуміє, що її очікують важкі випробування.
Недовгим було материнське щастя. Проминуло, мабуть,
трохи більше року — і ангел
з’являється Йосипу зі словами: «Уставай, візьми Дитятко та матір Його, і втікай до
Єгипту, і там зоставайся, аж
поки скажу тобі, бо Дитятка
шукатиме Ірод, щоб Його погубити» (Мт.2:13).
Серце матері в постійній
тривозі та переживаннях за
немовля.
Йшли роки. Марія тішилась, що «Ісус зростав мудрістю, і віком та благодаттю в
Бога й людей» (Лк.2:32). Син
підростав, і Марія з усе більшою тривогою пригадувала
слова, сказані їй: «Меч душу
прошиє самій же тобі».
Марія, як побожна жінка,
щорічно ходила до Єрусалима на свято Пасхи. Одного
разу сталося, що в храмі Він
«сидів серед учителів, і вислу-

хував їх, і запитував їх. Усі ж,
хто слухав Його, дивувалися
розумові та Його відповідям»
(Лк.2:46-47). Саме в такий момент вона застала Його там.
Коли на Господа зійшов
Дух Святий і Він розпочав
Своє месіанське служіння,
мати розуміла, що вже недовго будуть разом.
«Зробіть усе те, що Він вам
скаже» (Ів.2:5), — навчала інших Марія, знаючи, що в словах її Сина правда та сила.
Вона була свідком чудес,
які вчиняв Ісус Христос, того,
як людські долі змінювались
від Його проповідей, раділа,
що її Ісус оздоровляє недужих, звільняє стомлені душі
від демонічних духів. Разом
із тим бачила, що число Його
ворогів зростає, вони стають
все більш ненависними та
озлобленими на Нього. Вона
ніколи не сказала Йому: «Перестань, зупинись, не треба,
не губи Себе й не муч мене,
нехай з Тобою цього не буде».
Щораз частіше згадувалися слова: «Меч душу прошиє
самій же тобі». Чи можна було
якось приготувати себе до
цього? Напевно, що ні.
Недовгим було служіння
Ісусове на землі. Врешті вороги Його схопили, повели, засудили і розп’яли… «Під хрестом же Ісуса стояли — Його
мати…» (Ів. 19: 25). Її душа
страждала від болю. Що тримало її? Бажання, щоб виконалася воля Божа й люди були
щасливими.
«І сонце затьмилось, і
в храмі завіса роздерлась»
(Лк.23:45), — так у небесного Отця туманіли від сліз очі,
роздиралося Його серце,
коли Син помирав на хресті.
Що стримувало Його? Бажання, щоб люди були прощені.
Надто велика любов батьків. Проте Божа любов понад
усе. Коли меч душу прошиє
тобі, знай, що Він хоче, щоб ти
любив так, як любить Він.
Ігор КРОЩУК

НОВИНИ

КОЖНА ЛЮДИНА МАЄ МАТИ БІБЛІЮ
Комітет
Департаменту
праці з людьми з порушеннями слуху обговорив потребу
основ віровчення жестовою
мовою
19-20 лютого 2021 року на
християнській базі «Церкви на
Кар’єрній», що в с. Погреби, відбулася робоча зустріч Комітету
Департаменту праці з людьми з
порушеннями слуху, на яку приїхали 28 керівників із Західного,
Центрального та Східного регіонів України. До складу Комітету входять брати та сестри з
порушеннями слуху та перекладачі жестової мови. Також було
запрошено гостей, служителів
церкви.
Очільник Департаменту Павло Смаль ознайомив із планом
роботи Комітету та надав слово
учаснику Комітету Олегу Єрмакову. «Багато осіб з порушен-

нями слуху приходять
до Церкви. Їм потрібно отримати необхідні
знання, щоб закласти
правильну основу для
подальшого ефективного служіння. І ці знання важливо подати у
доступній формі, а саме
— жестовою мовою»,
— зауважив Олег Єрмаков, для
якого це питання особливо важливе, бо й сам має порушення
слуху.
Звернення до присутніх мали
завідувач відділу у Центральному
регіоні Валерій Бондаренко, перший заступник директора департаменту Ігор Заболоцький.
Відповідальний у Західному
регіоні Андрій Княгніцький ознайомив присутніх з проектами,
пов’язаними з перекладом Біблії
на жестову мову: «Кожна людина

повинна мати Біблію зрозумілою
мовою!» — зауважив він.
Юрист Ярослав Котилко надав правову інформацію та відповів на ряд запитань щодо організації та роботи громадських
організацій.
«Тільки при взаємній підтримці, любові один до одного та
до Бога, ми станемо благословенними працівниками на Божій
ниві» — підсумував зустріч Павло
Смаль.
Оксана Сухаріна,
chve.org.ua
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Отож, «Як знайти відповідного супутника життя?». Насамперед учитель розвінчав
таке поняття, як «секрет».
Адже мало того, що в світі все
засекречено: секрети успіху,
секрети бізнесу, секрети здоров’я та інші, то вже секрети
проникли й в церкву. Нам часто трапляються такі праці, як:
«Головний секрет духовного
зросту», «Секрети сімейного
щастя», «Секрети успішної молитви»… Невже все навкруги
засекречено? Ні! Бог відкритий до всіх, і Біблія – матеріал
не під грифом «секретно». У
ній вся глибина премудрості.
За словами Олександра Колесникова, Біблія вказує на
те, що потрібно не шукати
ідеального супутника життя,
а самому стати відповідним
для когось. І хоч акцентував
він на жінці, детально розбираючи як позитивні, так і негативні риси її характеру за
допомогою біблійної книги
Приповістей, тема стосувалася й майбутніх голів сімейств.
Учитель стверджував, що «основним ключовим елементом
хорошої жінки чи чоловіка – є
характер». Нестерпна вдача
гарної жінки зводить нанівець
усю її зовнішню красу: «Золота
сережка в свині на ніздрі – це
жінка гарна, позбавлена розуму» (Прип.11:22). З-поміж

негативних рис Олександр Колесников виділяє сварливість:
«…а жінка сварлива – як ринва, що з неї вода тече завжди»
(Прип.19:13); буркотливість:
«Ринва, постійно текуча слотливого дня, та жінка буркотлива – однакове: хто хоче
сховати її, той вітра ховає, чи
оливу пахучу правиці своєї, що
видасть себе» (Прип.27:1516); безсоромність – ця характеристика протиставляється
чесності: «Жінка чеснотна –
корона для чоловіка свого, а
безсоромна – мов та гниль в
його костях» (Прип.12:4). Багато інших біблійних текстів
детально розкривають нам як
негативні, так і позитивні риси
нашої натури. Отож, «щоб стати комусь благословенним
супутником від Господа, а не
гострим болем у кістках, від
якого нема куди подітися, потрібно працювати над своїм
характером. А ця робота не з
легких!» – наголосив спікер.
Друге питання, яке розкрив
Олександр Колесников, – це
поняття самотності ради Бога.
«Взагалі, якщо ми відчуваємо потребу в тому, щоб нами
хтось цікавився, хтось про
нас турбувався, ми про когось
дбали – це нормально, бо людина створена Богом як істота
соціальна. Тому нас і притягує
один до одного. Але в христи-

янському житті бувають часи,
коли одинокість для людини,
що живе з Богом, оправдана,
необхідна та вкрай важлива
– стверджував учитель. Таку
самотність ради Господа богослов показав на прикладі
Авраама, що залишив рідну
землю, родину й подався в
обіцяну землю; Мойсея, який,
заступившись за земляка,
сам став самотнім вигнанцем.
Одна з перших причин, через які християнин може бути
самотній, це зіпсуте суспільство, від якого Бог закликає
відділитися. «Не будеш розносити неправдивих поголосок. Не покладеш руки своєї
з несправедливим, щоб бути
свідком неправди. Не будеш
із більшістю, щоб чинити зло. І
не будеш висловлюватися про
позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду»
(2М.23:1-2). Другою причиною може бути час, у який ми
живемо: «Знай же ти це, що
останніми днями настануть
тяжкі часи. Будуть бо люди
тоді самолюбні, грошолюбні,
зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні,
запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники
добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога, вони

ВЕЛИКЕ БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ
Мене звати Сергій, дружину — Ніна. Маємо троє діток
— Маргариту (6 років), Евеліну
(4 роки) і Олександра (майже 2
роки). З Ніною я познайомився в місіонерській школі, після
навчання одружилися. Служимо місіонерами вже майже 7
років. Працюємо на Брусилівщині безпосередньо у м. Коростишів, де зараз будуємо дім
молитви.
Розпочинали
служіння,
коли в це місто з початком
війни на сході України почали
їхати переселенці. Ми активно
допомагали їм речами, продуктами, ліками. Стали благовістити і розпочали працю з
дітьми. Допомагали з житлом,
навіть у нашому домі впродовж
року жила одна сім’я — мама і
донька.
У Коростишеві переселенці поселилися у занедбаному

санаторії під назвою «Тетерів»,
спочатку там проживало 450
людей. Сьогодні там живе 100
людей. Ми почали там проводити богослужіння, на які
також приходили люди з самого Коростишева. З часом
побачили потребу у власному
приміщенні, молилися і шукали ділянку під будівництво.
І ось придбали в центрі міста
землю та перед морозами
залили бетон під каркасний
дім молитви розмірами 7х14
м. Ділянка межує зі шкільним
стадіоном — гарне місце, щоб
проводити дитячі табори.
На Різдвяні свята мали багато євангелізацій і святкових
служінь в рамках карантинних
обмежень. Люди з радістю
приймають Боже Слово. Обмеження зараз менш відчутні.
Лише виїзди в колонію поки що
припинені.

Крім того, я займаюся гуманітарним служінням у Хомутці. Шукаємо одяг та інші
речі для різних соціально незахищених категорій людей.
Ніна організовує сестринські зустрічі. Щовівторка у нас
проходять домашні групи.
Наші сусіди стали відвідувати церкву, і ми вирішили організувати домашню групу для
глибшого спілкування. Щодня
у церкві проходять ранкові молитви — за служіння і працю.
Долучаюся і до служіння в центрі реабілітації.
Маємо велике бажання
працювати для Господа. Навесні плануємо відкриття дому
молитви. Просимо молитовної
підтримки у будівництві і благовісті.
Сергій Луговський,
Житомирська область,
уривок з листа

мають вигляд благочестя, але
сили його відреклися. Відвертайсь від таких!» (2Тим.3:1-5).
Самотність ради Бога завжди
буде нам на спасіння та зближення з Господом. Тому не засмучуйся, якщо на роботі, на
навчанні чи в родині ти став
білою вороною ради праведності.
Ігор Скоць, пастор місцевої
церкви, порівняв життя з вулицею, на якій дозволено лише
односторонній рух – і на ній
ніколи не можна розвернутися
й повернутися назад. А юність
і молодість – це підготовка до
подорожі цією вулицею. Саме
в пору молодості потрібно взяти всі необхідні речі для життєвої дороги. А саме: визначитися, хто ти? Недаремно мудрі
люди кажуть: як людина думає
про себе, так про неї думають
й інші. Адже наші думки переростають в слова, а слова
стають вчинками. Дії завжди
свідчать про нашу самооцінку.
Може вона висока, як до певного часу в апостола Петра?
Ревний, впевнений, відважний… Хіба міг він подумати,
що так швидко зречеться Ісуса? «І згадав Петро слово… та
й плакати став...» (Мр.14:72).
Занижена самооцінка теж
приводить до гніву Божого, що
можна простежити на образі
Мойсея, який свою ваду ста-

вив вище за волю Всевишнього. Тому апостол Павло в листі
до римлян закликає віруючих
до адекватної самооцінки такими словами: «Через дану
мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе
більш, ніж належить думати,
але думати скромно, у міру
віри, як кожному Бог наділив».
До речей духовних служитель
долучає ще й ставлення до
батьків, адже в цьому криється
пряма Божа обітниця благополуччя та довголіття. Ігор Скоць закликав молодих людей
до праці над собою, ставлячи
в приклад Йосипа, який став
другим у Єгипті після фараона; Давида який став царем
Ізраїлю; Даниїла – раба, який
став міністром. Усіх цих людей
поєднує те, що вони навчалися, працювали над собою та
розвивалися фізично й духовно.
«Юних сучасників, на жаль,
і з християнських сімей, характеризують як покоління, яке не
читає, мало рухається, проте
багато часу проводить у ґаджетах», – з сумом завважив
пресвітер. Але апостол Павло
в листі до филип’ян пише: «…
все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі». Тож
кожен може стати зразковим
християнином.
Інна МЕЛЬНИК
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ПРОПОВІДЬ

Я, ТА ДІМ МІЙ БУДЕМО СЛУЖИТИ ГОСПОДЕВІ
Початок на стор.1
Бог завжди стоїть на
сторожі сім’ї і карає тих,
хто зазіхає на її цілісність.
Пригадуєте, що сказано про
дім фараона, який узяв собі
дружину Авраама, гадаючи,
що вона його сестра. Попри
те, що фараон зробив це несвідомо, у книзі Буття сказано:
«І вдарив Господь фараона та
дім його великими поразами
через Сару, Аврамову жінку»
(12:17).
Пригадайте дім Ахава. У
нього було сімдесят синів, які
отримали найкраще на той
час виховання. Але написано,
що дім Ахава буде знищено.
За що? За кров Божих рабів,
яка була пролита руками Єзавелі — Ахавової дружини. У цій
родині було все: багатство,
царство, влада, військо, велика родина, але одного дня всіх
сімдесятьох синів було вбито.
І з великого царського роду
нічого не залишилося. Причиною всього стала нечестива
безбожна дружина, мати, яка
поклонялася ідолам і підняла
руку на Божих помазаників.
Можливо, вона гарно виглядала, можливо, вміла знайти певний підхід для вирішення тої
чи іншої ситуації, але Господь
бачив підступність її серця. І
через це постраждала вся її
родина.
Велике благословення приходило в доми чи родини, де
були благочестиві люди. Згадайте хоча б Йосипа. Сказано, що велике благословення
прийшло в дім царедворця з
приходом Йосипа, і це помітили і сам господар дому, і його
челядь. Пригадайте сотника
Корнилія — хоч і язичника, та
людину благочестиву й побожну. Не знаю, як йому вдалося це, але про нього сказано
на сторінках Біблії, що не тільки він сам, але й весь його дім
був побожним. І Бог прийшов у
їхнє життя й дав їм спасіння.
Але повернімося до нас із
вами. Який наш дім сьогодні?
Кому служимо ми? Ми живемо в інший час, і багато що в
нашому житті відбувається не
так, як у наших батьків і дідів.
Та принципи сім’ї Богом дані
раз і назавжди. Принципи

сім’ї, закладені в Едемському
саду (див. 1М.2:24), повторює євангеліст Матвій (див.
Мт.19:5) і апостол Павло (див.
Еф.5:31). Між цими текстами тисячі років. Але слова, які
були сказані ще до гріхопадіння (коли навіть земля була
іншою, і за тисячі років вона
змінилася до непізнаваності),
звучать незмінно. Багато чого
було дуже важливим у часи
закону (і коли люди цим нехтували, то були покарані аж до
смерті), але стало незначним
у часи благодаті. Та принцип
сім’ї залишився незмінним ще
з часів раю, протягом Старого
й Нового Заповітів.
Старий Заповіт закінчується словами: «І приверне він
серце батьків до синів, і серце
синівське до їхніх батьків, щоб
Я не прийшов, і не вразив цей
Край прокляттям!» (Мал.4:6)
— прокляттям за неправильні
стосунки, прокляттям за те,
що Божі принципи сім’ї руйнуються. У Новому Заповіті сказано: «Коли ж хто про своїх,
особливо ж про домашніх не
дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного» (1Тим.5:8).
Тобто людина, яка відкинула
Божі принципи сім’ї й не виконує їх, у Божих очах не просто
невірна, а гірша від невірної.
Я не раз чую, як брати журяться, що лише 30-40% дітей, за яких молилися в церкві
після народження, приймають
хрещення. Мене ревність бере
за це, і я часто питаю: «Боже,
ну чому ж так? Ми молилися
за своїх дітей до народження
й після їхньої появи на світ. Де
наше недопрацювання? Що
ми робимо не так?»
Сьогодні багато хто вважає,

що для того, щоб було добре,
треба добре заробляти, здобути певну освіту, вивчити кілька мов, мати авторитет і т. ін.
Але Слово Боже каже, що фундамент благословення закладається в батьківському домі. І
будівельники знають, що проблеми зі стінами чи дахом ще
певним чином можна виправити, але коли є проблеми з фундаментом, то це виправити
дуже складно. Фундамент свідомості, понять, цінностей закладається ще в батьківському
домі. І якщо він закладений неправильно, це відображається
на всьому подальшому житті.
Окрім того, дуже важлива реакція самої дитини на батьківські повчання та її ставлення
до батьків. У Посланні до Тимофія апостол Павло каже щодо
дітей: «Нехай учаться, по-перше, побожно шанувати родину
свою, і віддячуватися батькам,
бо це Богові вгодно». Віддячувати батькам означає віддавати ту любов, повагу й добро,
які свого часу батьки дали нам.
З юних років ми повинні
пам’ятати про закон сіяння та
жнив: сіємо навесні, а жнемо
восени. Більшість благословень або проклять, які потім
приходять у наше життя, закладаються в молоді роки.
Диявол сьогодні обманув багатьох людей тим, що молоді
роки — це безтурботний час,
який треба прожити для свого
задоволення. Але я переконаний, що молоді роки треба
прожити з Божим страхом,
з правильним ставлення до
батьків, до церкви, до гріха,
роблячи правильний вибір — і
тоді Бог буде на твоєму боці й
благословить тебе.

Батькам сказано: «А ви,
батьки, не дратуйте дітей
своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому!» (Еф.6:4). А в Посланні до
колосян, 3:21, апостол додає:
«Батьки, не дратуйте дітей
своїх, щоб на дусі не впали
вони!» Наше правильне ставлення, наш приклад, наше виховання, наші молитви дуже
важливі. Чому Ісус Навин був
таким впевненим у тому, що
проголошував у кінці свого
життя? Він же прожив свої дні
й міг би сказати: «Я служив
Господу», але він каже: «Я і
весь мій дім будемо служити
Господеві». Тому хай Бог допоможе нам, батькам, зробити все для того, щоб мати
змогу такі слова сказати про
свою родину в кінці свого життя, бачачи, як плоди нашого
впливу виростають у житті наших дітей.
Дуже важливим у домі є
вплив дружини. Писання каже:
«Мудра жінка будує свій дім, а
безумна своєю рукою руйнує
його» (Пр.14:1). Як ми можемо збудувати свій дім? Своїм
правильним життям та поводженням. Апостол Петро каже,
що тільки зовнішнього замало, щоб впливати на інших.
Справжньою окрасою жінки,
яка своїм прикладом може
формувати своїх дітей, є «захована людина серця в нетлінні лагідного й мовчазного
духа, що дорогоцінне перед
Богом» (1Петр.3:4). Так само
й щодо покори чоловікові, про
що йдеться в інших уривках.
Це дуже важливо — не тому,
що жінка якась менш розвинена чи менш пристосована
до життя. Є Божий порядок, і

Бог очікує, що ми будемо його
дотримуватися. Бог довірив
саме чоловікові вести сім’ю, і
варто до цього дослухатися,
щоб вона була благословенною. Уявіть собі, щоб машину
вело двоє чи троє водіїв одночасно. Це неможливо. Так
само й у сім’ї — Бог довірив це
чоловікові.
Але дуже важливо, щоб
чоловік також робив це правильно. Про те, як правильно,
Писання також говорить: «Чоловіки, так само живіть разом
із дружинами за розумом, як
зо слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо
й вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви» (1Петр.3:7).
Жити за розумом — означає
жити розважливо, розсудливо,
із розумінням. Виявляти честь
— значить бути шанобливим,
обережним. І це потрібно для
того, щоб не мати перешкод у
молитві. Тож для того, щоб будувався дім, потрібна пошана
один до одного, підтримка й
турбота. І чоловік, як священник дому, відповідальний передусім за моральну, духовну
атмосферу в сім’ї, а не просто
за матеріальне забезпечення.
Ахан взяв закляте. Про
це ніхто не знав, але знав Господь. І це привело до загиблі
не лише його самого, а й всього йому дому.
Я і мій дім… Чи сьогодні є
наші дії будівними? Чи мій дім
через мене благословляє Господь? Чи мої нинішні молоді
роки принесуть добрі плоди
в моє подальше життя, у мою
майбутню родину? Чи є моє
правильне ходження в літньому віці нині благословенням
для молодших членів родини?
Чи живу я так, щоб через моє
життя й мій дім було прославлене Господнє ім’я? Щоденно
запитуймо себе про це, бо
вчорашнього ми вже повернути не можемо. І те, що було
посіяне, у певний час проросте. Тож хай Бог допоможе
нам не робити помилок, яких
не можна виправити, і кожен
день життя прожити так, щоб
в його кінці сміливо сказати:
«А я та дім мій будемо служити Господеві!»
Ігор СКОЦЬ

МІСІОНЕРСЬКА ПОШТА

2020 рік був не таким, як
попередні. Карантин обмежив
наші заходи. Але і в цей час
знаходили можливість благовістити. Разом з братами з
різних куточків України провели євангелізаційні служіння
у багатьох містах — на вулицях, ринках, біля шкіл. Роздали 22780 Нових Заповітів,
35000 українців отримали
брошуру «Ісус Христос — твій
Спаситель». Отримали багато
дзвінків, молилися за людей,
направляли, до церкви.
Різдво, як і інші християнські
свята, є хорошою можливістю
для проповіді. Люди особливо
відкриті в ці дні. Використовуючи нагоду, йшли до людей. Саша
разом з братами, які співають під
баян, пройшли не один ринок з

ХЛОПЧИК ІЗ НОВИМ ЗАПОВІТОМ
Доброю Звісткою. Розпочали від Житомирської області
та доїхали до півночі Сумщини. У Сумській області і
я була учасницею вуличного благовістя. У нас в місті,
підключивши колонку, брати
співали та проповідували, а
ми роздавали газети, Євангелії, спілкувалися з людьми. Багато хто зупинялися,
слухали, знімали нас.
В Шостці також благовістили поблизу ринку. Навпроти стояли люди, які продавали
ялинки. І одна з жінок слухала
особливо уважно, коли лунали

пісні, вона підспівувала. Казала:
«Як добре, що ви приїхали, так
добре стало на душі!» Підходили люди, спілкувалися. Одна
жінка попросила помолитися за

її невістку.
Також їздили в Суми. Там
служили разом з місцевими
братами. До нас підходили
багато людей з проханням
помолитися за них. Зустріли
одну родину, яка цілеспрямовано шукає Господа. Молимося за спасіння всіх цих
людей.
Одного дня, коли роздавали газети та брошури, до
мене підійшов чоловік та
розповів свою історію. «Я дякую
Господу, що коли був строгий карантин, весною, один маленький
хлопчик подарував мені Новий

Заповіт, — сказав він. — Це перевернуло моє життя, і я почав
читати Євангеліє кожного дня».
Чоловік живе в селі за 7 км від
міста. Став відвідувати служіння
щонеділі. Його син — євангельський християнин, одружений на
дочці пастора з Києва. А що в цій
історії для мене найбільш хвилююче — цим хлопчиком був наш
Богданчик (йому 10 років). Він
дуже любить роздавати людям
брошури та Євангелія. Завжди
просить, щоб взяли його з собою. Деколи сам ініціює. Незважаючи на карантин, ми благовістили людям, які стояли в чергах
за продуктами. І цей чоловік став
одним із тих, хто почув заклик і
навернувся до Христа.
Олена Курченко, Сумська
область, уривок з листа

ГОЛОС

№3 березень 2021

НАДІЇ

5

ІНТЕРВ`Ю

БОРОТЬБА ЗА
МІСЦЕ ПІД СОНЦЕМ
Як навчитися розуміти
один одного й жити душа в
душу? Про це ми мали розмову з Віктором та Аллою
Вознюками — подружжям
із міста Острог Рівненської
області. Віктор Володимирович — завідувач Департаменту освіти УЦХВЄ. Разом
із дружиною Аллою проводить семінари для подружніх пар у місцевій церкві та
інших церквах України. Вони
відверто говорять про виклики, з якими вони стикнулися
в подружньому житті, про
власні помилки й відкриття
від Бога, які допомогли їм
збудувати таку сім’ю, у якій
панує взаєморозуміння, повага й любов.
— Чи навчилися ви жити
душа в душу, і чи взагалі це
можливо?
ВІКТОР: — Коли ми святкували 25-річчя нашого шлюбу
разом зі своїми синами, зав’язалася дуже відверта розмова,
під час якої кожен із трьох синів
сказав нам: «Тату, мамо, я хочу
мати таку сім’ю, як у вас. Я хотів
би жити зі своєю дружиною так,
як живете ви». І я не можу сказати, що в цьому моя заслуга
чи заслуга моєї дружини. У цьому велика заслуга Бога, це його
праця над нами протягом усіх
цих років.
— Як утворилася ваша
сім’я? З якими проблемами
ви стикнулися в перші роки
свого подружнього життя?
АЛЛА: — Я за натурою дуже
романтична людина. І тому я
просила в Бога такого ж чоловіка, щоби була взаємність у
наших стосунках. Також я просила в Бога, щоб мій чоловік
був життєрадісним, оптимістом.
Щоб він проповідував, був музикантом. І Бог послав мені те, що
я просила. Наші стосунки після
одруження спочатку були дуже
романтичними, життєрадісними. Але, як і в кожній сім’ї, у шлюбі поєднуються різні характери,
різний досвід. Тому потрібен
певний період для «притирання». Цей період має як багато
позитивів, так і викликів.
Найбільша проблема, з якою
ми стикнулися спочатку, — це
відсутність повної відвертості.
Мені часто хотілося, щоб Віктор,

наприклад, допоміг щось зробити фізично. Але я не говорила
йому про це, а чекала, що він сам
здогадається. Я намагалася різними способами натякнути йому
про це, але конкретно мені було
важко щось просити. Я обурювалася, що він не розуміє цих натяків. І це призводило до певних
конфліктів між нами. Це привносило в нашу сім’ю неспокій і
формувало не зовсім прийнятну атмосферу. Тому в якийсь
момент я відчула, що потрібно
щось змінити.
ВІКТОР: — Я скажу так: у
нас не було чогось такого надзвичайного, драматичного. Але
коли минув цей рожевий період
і почався період притирання, ми
зрозуміли, що не хочемо жити
так, щоб у нашому житті час від
часу щось вибухало, особливо
в найбільш відповідальні періоди. Наприклад, я завжди був у
служінні, і дуже часто певні непорозуміння й суперечки виникали саме перед святом, коли
потрібно було йти до людей і
проповідувати їм. Звісно, ми все
списуємо на лукавого, який намагається порушити наш спокій,
і десь так воно й є, бо він використовує наші слабкості. Але при
всьому тому ми маємо владу це
змінити.
Так, я ніколи за кафедру не
виходив у стані гніву, бо ми намагалася перед тим налагодити
стосунки. Але в таких випадках
я почувався таким пошматованим, як після бою. Це нас не задовольняло. І ми вирішили змінити це.
— Які почуття сповнювали вас у митті таких непорозумінь чи конфліктів?
ВІКТОР: — Подвійні. Зовні
штормить, емоції зашкалюють,
хочеться вилити їх, звільнитися від цього, але разом із тим
розумієш: це ж твоя рідна людина. Тому я раджу чоловікам:
коли щось накипіло й хочеться
роздратуватися, хутчій беріть
килимка — і на вулицю вибивати
з нього сміття. Користь подвійна: і робота зроблена, і «зашпори» вийшли.
АЛЛА: — Проблема була
в тому, що я хотіла, щоби було
по-моєму, а Віктор — щоб по-його. І я не раз просила в Бога: «Господи, зміни щось, так не може

далі бути. Мій чоловік вибрав
мене серед інших, і я повинна
стати для нього благословенням. Зроби щось із моїм характером». Але я не просто молилася, я намагалася виконувати
Божі вказівки щодо будування
сім’ї. Я не раз просила: «Господи, дай мені справжню повагу до
чоловіка, таку, про яку сказано у
Твоєму Слові». Я не хотіла, щоб
чоловік десь шукав цю повагу, я
хотіла, щоб вона була очевидною для нього від мене.
І Господь дивним чином відповів на мою молитву. Одного
разу, коли я листала наш весільний альбом, де були записані
побажання друзів, то звернула
увагу на один запис. Це була
цитата з Біблії: «Сонце нехай не
заходить у гніві вашому». Ці слова, які я добре знала до того, в ту
мить настільки пронизали моє
серце й стали для мене ремою
від Бога. Тоді Бог дав мені дар
прощати, бо до того мені було
робити це дуже складно. Іноді,
коли Віктор просив у мене вибачення, мені здавалося, що він
робить це нещиро. Мені хотілося чогось особливого. Я розтягувала в часі свою відповідь,
зволікала з певними кроками.
Так Господь працював над нами.
Ми робили помилки, але Він нас
шліфував, і зрештою рема від
Бога, відкриття з Його Слова
запрацювало в нашому житті. Я
щиро вдячна Богові, що Він дав
мені вміння прощати, і ми вчимо
цьому своїх дітей і культивуємо
у своєму житті. Якщо в тебе попросили вибачення, то прийми
це — і не тобі визначати рівень
щирості. Поглянь в очі, обійми,
поцілуй — і йди далі.
— Ваша дружина говорила про рему. Що це означає?
ВІКТОР: — Є записане Боже
Слово, яке назване грецьким
словом «логос». Це загальна
воля Божа для всіх людей. Рема
— це слово, яке приходить від
Бога конкретно до нас і стосується певної ситуації. Це може
бути уривок з Біблії, який по-особливому відкривається нам і звучить прямо в серце, даючи змогу
вирішити ту чи іншу ситуацію.
— Чи отримували ви таке
слово-рему для свого подружнього життя?
ВІКТОР: — Так, у моєму

"ПРОСТО ЙТИ..."

Продовжуємо жити і працювати у м. Полонне. Під час
святкових днів ми мали нагоду
зайти у кожен дім, аби привітати людей, вручити подарунок,
розповісти про народження
Спасителя, познайомитися. Це
Різдво порівняно з минулими роками було дещо незвичним — не
приїжджала молодь, не орендували приміщення будинку культури, не ходили в будинок для літніх
людей, адже під час карантину
це заборонено. Іноді здається —
якби не карантин, то зробили б і

це, і те, а так все йде не за планом… Але оглядаючись назад,
бачимо, що у Бога все було під
контролем.
Тож цього року ми зробили
подарунки (цукерки, мандарини,
календарі, дитячі Біблії) і, дізнавшись адреси дітей-сиріт в Новолабуні, невеликою командою
відвідали їхні сім’ї. Привітали, заспівали різдвяні пісні, подарували гостинці. Були вражені, побачивши як люди в наш час живуть,
бідують… Горілка руйнує навіть
життя найкращих людей… Захо-

димо в одну хату — лежить матір,
бо десь ногу підвернула, а двоє
дівчаток приблизно 6-8 років на
печі смажать собі млинці, щоб
поїсти. Піч так димить, що в хаті
туман стоїть. Отак діти святкують Різдво… Вони звичайно були
дуже задоволені подарунками,
дякували...
Директор нашої місії Микола
Синюк якось сказав, що хороший
метод євангелізації — виходити з
дому і просто йти: в будь-якому
разі зустрінеш людину, якій зможеш благовістити. Я час від часу

житті це сталося ще раніше,
ніж в Аллиному. У той день ми з
Аллою посперечалися. Я розгорнув Біблію, хотів знайти в ній
слова для дружини. І раптом
натрапляю на текст із Першого
послання Петра, 3 розділ, у якому сказано: «Шукайте миру!» Це
на ту мить стало для мене словом-ремою. Мене буквально
накрило, пронизало це слово. Я
зрозумів свій програш, бо не шукав миру.
Можна прослухати безліч
хороших семінарів про сімейні
стосунки, але це для нас буде як
гарний автомобіль без двигуна.
Власне, коли приходить рема,
то це той двигун, який рухає нас.
І тоді тобі хочеться це слово матеріалізувати. І ми вдячні, що Бог
дав таке слово у наше життя.
Тому якщо й у вашому подружньому житті, дорогі друзі,
виникають певні проблеми,
просіть, щоб Бог дав це слово
вам. І воно змінить вас і вашу ситуацію.
— Як саме ви втілювали
це слово у своєму житті?
ВІКТОР: — Мені одразу ж захотілося, щоб воно матеріалізувалося, що допомогло мені
вирішити ту конкретну ситуацію.
А потім, коли такі ситуації ставалися в житті, воно знову звучало
в моєму серці й давало мені мудрості діяти відповідно до нього
— тобто шукати миру зі своєю
дружиною. Певний час бували
ще ситуації, коли емоції брали
верх, але в мене була чітка мета,
до якої я йшов.
Ще один момент, який ми
стали практикувати у своїх стосунках, — це «санітарні дні». Тобто час, коли ми висловлюємо
один одному певні негативні
моменти, які нас напружують у
стосунках, але робимо це обережно, не забуваючи багато говорити про позитивні сторони.
Але якщо ви хочете практикувати
щось таке, то не треба висловлювати більше ніж одну негативну характеристику за раз. І сама
розмова повинна бути у формі
«плюс-мінус-плюс» — тобто позитивне-негативне-позитивне.
Не намагайтеся форсувати обставин, тому що дещо з того, що
ви скажете, зміниться одразу,
дещо буде змінюватися протягом тривалого часу, а дещо не

практикую цей
метод — візьму календарі,
Нові Заповіти і
просто йду, молюся.
Майже
завжди зустрічається людина
з якою зав’язується розмова… Недавно так
зустрів одну жінку, розговорилися, розповів їй про ціль народження Ісуса Христа, про те, що в
Євангелії є відповіді для життя і
спасіння. Після таких розмов так

зміниться ніколи — і з цим потрібно навчитися мирно співіснувати. Я не говорю про щось
критичне, але завжди будуть
моменти, із якими ваш партнер
не може впоратися. І через це не
потрібно робити якусь трагедію
чи драму. Просто дещо треба
навчитися покривати любов’ю.
— Що ви побажали б нашим читачам, які починають
будувати свій шлюб, або,
тривалий час перебуваючи в
шлюбі, хотіли б налагодити
свої стосунки?
АЛЛА: — Треба пам’ятати,
що сім’я — це не місце для розваг. Це передусім обов’язки з
добровільною підпискою про невиїзд. Ми перед Богом дали обіцянку, що будемо любов’ю служити один одному, і це покладає
на нас певні зобов’язання. Тому
для того, щоб їх виконати, потрібно докласти зусилля.
ВІКТОР: — Будьмо терплячими й плануймо своє життя,
враховуючи те, що ми отримаємо не все одразу. У нас будуть
проміжні досягнення. І користуйтеся благами кожного періоду. У
романтичний період, наприклад,
проявляйте ніжні почуття максимально. І навіть якщо щось не
так, то шукайте виходу й ніколи
не розчаровуйтеся один в одному. Не опускайте рук і пам’ятайте, що дуже важливо отримати
слово від Бога для вас чи вашої
сім’ї, яке стане стрижнем, навколо якого буде формуватися
ваше щасливе подружнє життя.
Розмовляв
Роман ЛАВРЕНЧУК
Телепрограму «Крок назустріч» із участю подружжя
Вознюків ви можете переглянути за QR-кодом

приємно на душі — радість переповнює, що ще одна людина
почула Благу Звістку, яка може
змінити життя...
Петро Гусак, Хмельницька
область, уривок з листа
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У ЦІ ДНІ КОЛИСЬ
1 березня 1854 року
місіонер Хадсон Тейлор
прибув у Шанхай (Китай). У
1865 році він заснував Китайську внутрішню місію.
Пропагував ідею, що місіонери повинні жити й одягатися так, як ті люди, яких
вони євангелізують.
2 березня 1791 року в Лондоні помер засновник методизму Джон Веслі. Завдяки своєму дару організатора він на
час смерті набув багато послідовників: у Великобританії –
71 668 рядових членів та 294 проповідники, в Америці – 43
265 членів, 198 проповідників та 19 місіонерів. Сьогодні методистів налічується близько 30 мільйонів у всьому світі.

У 20-х роках минулого
століття в Західній Україні
спалахнуло велике п’ятидесятницьке пробудження,
і разом із ним стали зароджуватися різні культи
та єресі.
Найнебезпечнішою та найбільш єретичною сектою на
той час були святі сіоністи,
названі в народі «мурашківцями» за ім’ям їхнього засновника Івана Мурашка. Я знаю про
цю секту не з чуток, оскільки
мій дід, пресвітер церкви в
містечку Степань Олексій Савочка, брав активну участь у
боротьбі з цією лжерелігією.
Іван Мурашко народився в
Косовському повіті (сучасна
Брестська область Білорусі).
У молодості, як і багато його
співвітчизників, Мурашко виїхав в Америку, де відразу ж
приєднався до свідків Єгови.
Через деякий час він почув
про п’ятидесятників і вирішив
приєднатися до них.
У 1932 році, після 12 років
еміграції, Іван Мурашко повернувся в Польщу й взявся за
проповідницьку діяльність. У
Західній Україні з п’ятидесятниками в нього щось не склалося, тому Мурашко вирішив
організувати нову релігійну
течію, яку назвав «християни
святі сіоністи».
Іван Мурашко проголосив себе пророком Іллею і
став ходити від села до села
з проповіддю, що скоро почнеться велика війна, після
якої настане друге пришестя
Христа; що всі люди загинуть,
але тільки ті, які повірять у
нього як месію, отримають
порятунок.
Через деякий час Мурашко одружився з Ольгою Кирильчук — самозваній пророчиці, яка залишила чоловіка
й шестеро дітей лише для
того, щоб стати «матір’ю»
нової релігійної течії святих
сіоністів. Незабаром навколо Мурашка стали збиратися
люди, із яких він згодом вибрав 12 апостолів і послав їх із
проповіддю по селах України й
Білорусі.
Цікаво відзначити, що Мурашко та його 12 апостолів в
основному проповідували в
уже існуючих п’ятидесятницьких громадах, вносячи туди
розбрат і розбіжності. Зазвичай вони проголошували нові
пророцтва Ольги Кирильчук
та Івана Мурашка й залякува-

ли людей майбутнім судом,
якщо вони не повірять новому месії. Згідно з пророцтвами Ольги Кирильчук усі послідовники Сіону не їли свинину,
святкували суботу, не мали
більше двох одеж, а всі чоловіки стриглися наголо.
Згодом Іван Мурашко оголосив, що Бог забрав у нього
голос, тому буде спілкуватися з людьми тільки через
написане на дощечці, яку він
постійно носив у себе на шиї.
Його голос «чудесним» чином
відкривався тільки тоді, коли
він ставав за кафедру для
проповіді або коли пророкував. Ці «чудеса» ще більше
наганяли страх перед так помазаним «пророком».
У 1936 році Мурашко оголосив своїм послідовникам
нове одкровення, що Христос
уже зовсім скоро прийде,
тому потрібно побудувати місто Новий Єрусалим, щоб зустріти Його там. У пророцтвах
було зазначено місце під Новий Єрусалим біля села Бережниця Сарненського повіту
(Рівненська область). Для побудови нового міста потрібні
були великі кошти, тому Мурашко та його 12 апостолів
знову розійшлися по селах,
закликаючи людей продавати
своє майно і, як у Книзі Дій,
приносити гроші до апостольських ніг.
Першим відгукнувся багатий селянин, житель села
Вільшани Яків Лемеза, який
продав свій маєток за 18 тисяч злотих і пожертвував всі
гроші на Новий Єрусалим.
За ним пішли десятки інших
людей, які продавали свої
землі й всіма родинами їхали
на місце будівництва Нового
Єрусалима. Ольга Кирильчук
пророкувала, що в цьому місті
вулиці будуть із чистого золота, будуть ходити автобуси й
трамваї, а розкинеться Новий
Єрусалим аж до Бреста...
У 1937 році на місце будівництва Нового Єрусалима з’їхалися 500-600 чоловік
разом із маленькими дітьми.
Усіх людей Мурашко поселив у стару й холодну клуню,
а сам зі своєю дружиною жив
у шикарному будинку навпроти неї. Цікаво відзначити, що
хоч усі громадяни Сіону були
зобов’язані стригтися наголо,
сам Мурашко носив довге волосся.
Мурашківці заходили в

оману все більше й більше.
Дійшло до того, що Іван Мурашко, нібито за одкровенням, зробив надрізи на тілі
Ольги Кирильчук — і використовував її кров для хліболамання ...
Коли Іван Мурашко перший раз прийшов до церкви в містечку Степань, у якій
мій дід Олексій Савочка був
пресвітером, то він відразу
здався йому підозрілим. Насамперед Олексій заборонив
Мурашці проповідувати, а людей застеріг від спілкування
з ним. Але Мурашко став ходити по домівках і спокушати
людей прийняти його єресь.
Деякі чоловіки стали стригтися наголо, а дві сім’ї вирішили
продати маєток і вирушити на
"Сіон". Коли Олексій побачив,
що коїться, він прямо оголосив це вчення єрессю.
В один із недільних вечорів, коли зібрання в церкві
Степаня йшло повним ходом,
Мурашко прийшов на служіння й відразу попрямував за
кафедру проповідувати. Мій
дід Олексій не розгубився,
моргнув кільком братам із
хору, які миттю схопилися й
виволокли Мурашка з будівлі
церкви. У цей час його голос
прорізався, і він весь час кричав: «Я на вас викличу поліцію!»
У 1938 році Мурашко, розуміючи політичну ситуацію в
країні, розпустив усіх людей із
"Сіону" і, забравши всі гроші,
що залишилися, поїхав разом
із Ольгою в Аргентину.
Люди були шоковані... Їм
не було куди повертатися,
тому що пожертвували всі
свої землі та хати на будівництво Нового Єрусалима...
Багато хто приїжджав до мого
діда Олексія й казав: «Мабуть,
Бога немає, раз Він таке з
нами допустив». — «Це у вас
мізків немає», — відповідав їм
дід Олексій. — Коли я вас усіх
попереджав, щоб ви не продавали хат і землю, то ви мене
не слухали...»
Цікаво відзначити, що
громади мурашківців діють
в Україні й тепер. Найбільша
з них — у селищі Комінтернівське, в Одеській області.
І за старою традицією раз
на рік усі мурашківці їдуть на
Полісся, на святе для них місце, де мав бути Новий Єрусалим...
Роман САВОЧКА

7 березня 1274 року помер Фома Аквінський, один із
найвизначніших теологів. Йому було 48 років. Він відомий
своєю адаптацією творів Арістотеля до християнства, прославився своєю «Summa Theologiae» (Підсумком теологічних знань). На перших сторінках книги заявив: «У священному богослов’ї все розглядається з позиції Бога». Розрізняв
філософію та теологію, а також розум і одкровення, хоча
підкреслював, що це не суперечить одне одному. Обидва
джерела знань походять від Бога.
11 березня 1812 року пожежа знищила друкарню місіонера Вільяма Кері в Серампурі (Індія) разом із його великим багатомовним словником, двома книгами з граматики,
наборами для 14 східних мов і перекладами Біблії. На це
Кері сказав: «Втрата важка, але оскільки їхати тією самою
дорогою вдруге зазвичай легше й впевненіше, ніж у перший
раз, тому я вірю, що робота матиме успіх... Ми у важких обставинах, але не впадаємо в розпач». Звістка про пожежу
привернула до Кері увагу людей – і це принесло йому великі
кошти та помічників у праці.
19 березня 1813 року в
місті Блантайр (Шотландія)
народився місіонер-дослідник Африки Девід Лівінгстон.
Хоча він навернув лише одного африканця, але став
героєм Великобританії того
часу. Сам він вважав себе
більше місіонером, ніж дослідником.
20 березня 1852 року Гаррієт Бічер Стоу видала «Хижину дядька Тома». Книга була продана кількістю в мільйон примірників і мала настільки великий вплив на настрої,
спрямовані проти рабства, що, згадують, Авраам Лінкольн
сказав, зустрівшись із її авторкою в 1863 році: «Ви та маленька жінка, яка написала книгу, що викликала велику війну!»
21 березня 1685 року в
Айзенаху (Німеччина) народився німецький органіст і
композитор Йоганн Себастьян
Бах. Для Баха музика ніколи не була просто музикою.
Майже три чверті з його 1000
творів були написані для богослужінь. За свій музичний
геній та відданість Христу
його називають «п'ятим євангелістом».
22 березня 1758 року, прибувши в Нью-Джерсі, щоб прийняти пост президента теперішнього Принстонського університету, від наслідків вакцинації проти віспи помер Джонатан
Едвардс – найбільший теолог Америки.
28 березня 1592 року в
с. Нівніце (Чехія) народився
чеський богослов Ян Коменський, вихователь чеських
(моравських) братів. У час
війн Коменський вважав, що
єдиним способом досягнення
миру є освіта. Він розробив
теорію навчання, яку представив у «Великій дидактиці»
(1632). Вважав, що освіта не
просто дає знання фактів та
мов (як це було в його часи),
а повинна формувати християнський характер. Його називають «батьком сучасної освіти».
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МИРИСЯ — НЕ СВАРИСЯ
Яшко йшов, опустивши голову. Під оком у нього був здоровенний синець, на лобі —
ґуля, а на щоці — подряпина.
Яшка били всі, хто не лінується.
Батько — через пиятику, сусідські хлопчаки — хто за що. Одному не подобався маленький
зріст, другому — руде волосся,
а третьому — відстовбурчені
вуха. Ну, а четвертому… Хто
його знає, що не подобалося
четвертому. Яшка дражнили
навіть малюки. Варто було йому
з’явитися на вулиці, як вони бігли за ним і кричали: «Рудий-рудий, в ластовинні, ми дружить
з ним не повинні!» Яшко, хоч і
малий на зріст, хоч і худенький,
а в боргу не залишався — бився
відчайдушно.
Та сьогодні Яшкові особливо дісталося і від хлопчаків,
і від батька… «Піду звідси світ
за очі!» — вирішив він. Як був
— босий, у порваній сорочці, він вийшов за село, минув
поле пшеничне й пішов до лісу.
Втомився, та й в роті з ранку й
крихти не було. А до лісу ще йти
та йти. Добрів до поваленого
дерева, що край поля лежало,
сів на нього, голову на руки
опустив. Чи довго сидів він
так, невідомо. Мабуть, заснув
від утоми, тому що не помітив,
коли поруч Настуня опинилася.
— Хочеш води? — запитала
Настуня.
Яшко підняв голову й глянув
здивовано на дівчинку. Ніхто
з ним досі так лагідно не розмовляв. Він ствердно кивнув.
Настуня взяла кошик, витягла звідти пляшку з водою
та кухлик мальований. Налила води й подала хлопчакові.
Яшко пив жадібно. У горлі в
нього давно пересохло. Настуня налила ще кухлик. Лише
після третього він угамував
спрагу.

— Візьми, поїж, — Настуня
подала хліб та яйце.
Яшко з’їв і хліб, і яйце, і
яблука — майже все, що було
в кошику.
— Я все з’їв, тобі нічого не
залишив.
— Нічого, я не голодна, —
посміхнулася Настуня. — Звідки ти?
— З села, а ти?
— А я в лісі живу з матусею
і татусем.
— А, ти донька лісника.
— Так, це я.
— Недопитлива ти. Інші
відразу б розпитувати стали, а
ти води та хліба дала.
— Чому ж недопитлива? І
мені цікаво, та тільки матуся
вчила спершу нагодувати людину, а потім запитувати. Так і
в Святому Писанні сказано.
— То ти, виходить, віруюча… А я ось Богу не потрібен!
Я нікому не потрібен! — Яшко
понурив голову. Він не хотів
плакати, але сльози самі крапали й крапали. Хто їх тільки
просив?
— Чому ти так кажеш? Бог
любить тебе.
— Мене ніхто не любить.
Хто може любити мене?! —
злісно вигукнув хлопчик. — Хто
може любити такого рудого й
капловухого виродка!
— Бог не дивиться на обличчя людини, Він дивиться на
серце. Щоб догодити Богові,
потрібно мати добре серце.
— А я злий! На всіх злий!
Мене всі б’ють, але коли я виросту — всім покажу! — Яшко
вказав кулаком у бік села. —
Нехай тепер мене б’ють, але як
я буду сильним, я їм усім боки
намну! Вони всі дадуть мені
спокій, будуть десятою дорогою обходити!
— А якщо все село на тебе
одного війною піде? Нічого в

тебе не вийде. Чим більше ти
будеш битися, тим більше тебе
будуть бити. Не можна платити
злом за зло. Якщо хочеш, щоб
тебе любили, самому треба
любити, так матуся каже, і татусь із нею згоден. Ходімо до
нас, заночуєш, а вранці татко
тебе в село відвезе.
Яшко дуже втомився. Та й
хотілося йому подивитися, як
живуть ці дивні люди — віруючі. До того ж він знав, що лісника в селі не любили, називали
диваком. А значить, лісник міг
би зрозуміти Яшка, якого теж
не любили. Та й Настуня так
лагідно дивилася на нього,
ніби не помічала рудих пасом,
відстовбурчених вух і синців
під очима.
Лісничиха, побачивши побитого хлопчика, лише руками сплеснула, заметушилася:
воду стала гріти та вечерю готувати.
Увечері й лісник прийшов.
Яшку він дуже сподобався.
Не кричить, не п’яний, перед
вечерею помолився. Але не
це приголомшило Яшка найбільше, а те, що після вечері
посадив його на одне коліно,
а на інше — Настуню, за плечі
обняв та став розпитувати про
Яшкове життя-буття, про село
та про хлопчаків. І не помітив
він, як розповів усе, що хотів і
що не хотів. Вислухав лісник
про хлопчикові біди й каже:
— Ось я тобі розповім, що з
нашою собачкою сталося.
У лісі вовки водяться. Влітку
вони тихі, а ось взимку, буває,
капостять: то козенятко поцуплять, то овечку загризуть. Собачки в нас маленькі були, аж
дві. Злющі, кожного, хто за сто
метрів чхнув, обгавкають, але
вовків вони боялися. Гавкають,
а з будки не виходять. Набридло мені це вовче неподобство,

Розгадай
Знайдіть у Біблії записані нижче тексти й вставте пропущені слова. Літери
цих слів за порядком запишіть у наступні золоті вірші, щоб прочитати поради,
які дає Писання сучасним дітям. Сполучіть ці тексти з відповідними посиланнями на те, де вони записані в Слові Божому.
1. Бог наш Господь ________ (5М.6:4).
2. Чи не _______ горобці продаються за гріш? А на землю із них ні один не впаде без
волі Отця вашого
(Мт.10:29).
3. Ісус відказав: «Немає такого, щоб дім полишив ради Мене та ради Євангелії, і не
одержав би в _______ раз більше…» (Мр.10:29-30).
4. А тепер залишаються віра, надія, любов, оці ________. А найбільша між ними любов!
(1Кор.13:13).
5. Коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І
хоча б _______ раз денно він провинивсь проти тебе… вибач йому!» (Лк.17:3-4).

*

*

*

Діти, остання г _ _ _ _ а! 						

Євр.4:16

Приступаймо з ві _ _ _ гою до престолу благодаті			

Еф.6:18

Не _ _ _ суйтесь до віку цього					

Гал.6:10

Пильнуйте з повною ви_ _ _ валістю					

1Ів.2:18

У_ _ _

Рим.12:2

робімо добро							

Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

і привіз я з міста цуценя туркменського вовкодава. Воно
маленьке було, пухнасте. Ми
всі сміялися: ну який з нього
вовкодав?! Проте за п’ять місяців наше малятко виросло в
здоровезного пса. Він був такий же білий і пухнастий, лише
на писку дві чорні цятки. Характер мав веселий, грайливий.
Силкувався потоваришувати з
усіма, і з собачатами теж, але ті,
поки цуценя росло, його, знай,
покусували, а як виріс — обгавкували. Він до них гратися лізе,
а їх як вітром зносить, але гавкати не перестають. Від злості,
бувало, один одного кусають.
Я думав, що наш песик-вовкодав покусає їх. Адже ж здоровило, у пащу пів шавки влізе, а він хвостом виляє перед
злюками. То дрючка схопить і
підбіжить до них, то відбіжить:
пограймося, мовляв. Я вже,
було, розчарувався. Думаю:
не вовкодав, а дурник якийсь,
тюхтій. Але одного разу соромно мені стало за думки такі. А
діло було ось як… Сутеніло. Я
худібку нагодував-напоїв — та
й в хату пішов.
Раптом чую: гавкає наш
песик. Але гавкоту такого від

нього я раніше не чув. Злісний, загрозливий. І шавки теж
гавкають, аж захрипли. Мені
навіть ніяково стало. Узяв я
рушницю й вийшов подивитися, що сталося. Дивлюся, а
мій пес на паркан кидається,
та так, що впору тому паркану повалитися. Підбіг і бачу: у
паркані дірка. Через цю дірку
мій Алабай, так я його назвав,
із вовком гризеться, та так сміливо! Стрельнув я з рушниці,
але не у вовка, а поверх нього.
Боявся собаку свого поранити. Втік вовчище — де йому з
людиною змагатися. А Алабая
поважати став — сміливий пес.
Глянув на шавок — а вони з
будки виповзли, винувато хвости опустили, до ніг туляться,
мовляв, вибач, господарю, не
вовкодави ми. Я їх погладив,
а Алабайку в морду поцілував
та розумником назвав. І що ви
думаєте: ця дрібнота знову на
пса гавкати стала. Ну, капосні!
Алабай підійшов до них, голову похилив, зверху дивиться
й посміхається.
— Та хіба ж собаки посміхаються? — здивувався Яшко.
— А ось я тебе з ним познайомлю завтра, сам побачиш, — засміявся лісник. —
Але ж ти слухай найголовніше.
Щодня Алабай до злючок з добром приходив, і здалися вони
— полюбили його й дружать
тепер. А якщо вовк приходить,
то в будку не ховаються, як
раніше, а з Алабаєм поруч стоять і гавкають. Ну хто ж проти
такої сили піде?! Ось так і ти —
терпінням і добром підкориш
тих, хто тебе не любить.
— Та навіщо мені з ними
дружити?! — розсердився
Яшко.
— Та тому, що Бог так велить, а ще тому, що зло завжди
до людини повертається, і
завжди той, хто зло творить,
Богом карається. А коли добро даруєш, люди до тебе теж
із добром прийдуть. Може, не
відразу, але прийдуть.
— Ти мирися — не бийся,
не сварися! — підтакнула Настуня.
Алла Алексєєва

ПРОЧИТАЙ І ЗАПАМ'ЯТАЙ
Викресли з таблички літери, які найчастіше повторюються. І ти зможеш прочитати пораду з Біблії про те, як
поводитися з людьми, які роблять тобі зло.
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По вертикалі:

1.Місто, у яке плив Йона. 2. Батьківщина Савла. 4. Місто в гірській частині Юдеї.
5.Її не видно у своєму оці. 6. Спочатку було… 9. Місто дитинства Ісуса. 10. Дорогоцінний камінь у третьому ряду первосвященицького нагрудника. 12. Син Якова. 13. Син
Зілпи. 16. Рослина, відома на сході, із запашним ароматом. 18. Його ремеслом було
робити намети. 19. Начальник митників у Єрихоні. 22. Єгипетська кара. 23. Місто, у
якому Ісус воскресив сина вдови.

По горизонталі:
1.Учениця, яка проживала в Йопії. 3. Внук Ісава. 7. Син Давида. 8. Євангеліст. 10.
Царське місто хананеян на півдні. 11. Малий острів у Середземному морі. 14. Дочка
Нахора. 15. Внук Соломона. 17. Місто в Едомі, у якому царював Гадад. 20. Місто, у
якому опинився Пилип після бесіди зі скопцем. 21. Суддя Ізраїлю. 22. Місто – початок
царства Німрода. 24. Історична книга Старого Заповіту. 25. Учень Ісуса.

Відповіді на кросворд, розміщений у №2 (лютий), 2021р.
По вертикалі
1. Сокира. 2. Тарс. 3. Кана. 4.Хеврон. 7.Жорна. 8.Неват. 10.Сіхар. 13.Мара. 15.Аттай.
18.Хірам. 19.Індія. 21.Гофер. 23.Сілоам. 24.Ананій. 27.Овед. 28.Агар.
По горизонталі
5.Голан. 6.Калев. 9.Смола. 11.Девора. 12.Йоппія. 14.Авель. 15.Ахав. 16.Невід. 17.Марта. 20.Сіль. 22.Йона. 25.Матвій. 26.Андрій. 27.Овеча. 29.Ламех. 30.Лахіш.

РОЗДУМИ
Удова мала проблему! У
неї не було нікого, крім суперника, який постійно її
пригнічував. Правда, міг допомогти тільки суддя. Але
авторитет у нього був не
дуже високий. Він «людей
не соромився і Бога не боявся», та вдова наполегливо
щодня приходила до нього
й просила-просила-просила
допомоги. І суддя допоміг!
Цю притчу (див. Лк.18) Ісус
розповів своїм учням з метою навчити, що треба:
— завжди молитися,
— не занепадати духом.
Треба — так треба, і саме
так, а не по-іншому. Це як медична допомога, як рецепт для
здоров’я. Це дуже треба, як

СТРАТЕГІЯ ПЕРЕМОГИ НАД СУПЕРНИКОМ
вода й хліб на кожен день. Це
як обов’язок для воїна! В одному перекладі написано, що
Ісус переконував Своїх учнів у
цьому. Думаю, і тепер нас Ісус
переконує у важливості молитви.
«Наша боротьба не проти
тіла і крови, а… проти світоправителів цієї темряви». Дай чесну
відповідь: скільки можеш ти, а
скільки може Бог?
Треба завжди молитися!
Треба не занепадати духом!
«А чи ж Бог в оборону не
візьме обраних Своїх, що голосять до Нього день і ніч, хоч
і бариться Він щодо них? Кажу
вам, що Він їм незабаром подасть оборону! Та Син Людський, як прийде, чи Він на землі

знайде віру?»
Ага, значить привід для
невірства, засмучення, пригнічення чи сумніву буде, притому не один. А в боротьбі з
пригніченням як із негативною
духовною силою потрібна духовна перемога. І ця перемога приходить лише в молитві з
вірою.
У кожного з нас є «суперник»
(проблема зі здоров’ям, напружені стосунки, образа, погані
спогади, риси характеру, віруси, страхи, лихослів’я, заздрість
людей). Перемогу над цими
«суперниками» можна отримати тільки в молитві. Інакше вони
будуть нападати з новою силою
і заведуть у глибоке пригнічення.

Ісус залишив ідеальну стратегію перемоги над «суперником».
Бог захистить тих, хто «голосить до Нього», тобто реально
просить, постійно вимолює, як
дитина, наполегливо благає. Ти
так просиш?
Якщо так — твій «суперник»
скоро буде переможений! Ісус
хоче навчити тебе бачити питання глибше. Він хоче бачити й твою віру! Пам’ятай свій
обов’язок, свій рецепт, свою
запоруку перемоги. Отож, усе
має відповідати ідеальному порядку:
— Треба завжди молитися!
— Треба не занепадати духом!
Віра РАДІОНОВА

ЗАЯВА РАДИ ЦЕРКОВ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19
Від початку карантину в
Україні Церкви і релігійні організації в цілому дотримуються карантинних норм і
вживають необхідних заходів
щодо безпечного проведення
богослужінь, інших релігійних
заходів та своєї соціальної
діяльності. Багато релігійних громад організували онлайн-трансляції своїх богослужінь, а допуск
вірян у храми і молитовні будинки
відбувається лише за наявності захисної маски, із дотриманням рекомендованої урядом дистанції, із
використанням антисептичних засобів та інших заходів задля створення безпечного простору.
У боротьбі проти коронавірус-

ної загрози настав новий етап,
який, за свідченням фахівців, є
найбільш ефективним – противірусна вакцинація населення.
Підходячи до цього етапу, ми стараємося і тут допомогти суспільству, державній владі та місцевому
самоврядуванню отримати перемогу над пандемією. Імунізація – це перевірений більше ніж
столітнім досвідом людства шлях
до суспільного здоров’я. Також засвідчуємо нашу спільну позицію,
що вакцинація, як медична процедура, не має релігійного складника та не перешкоджає реалізації
свободи віросповідання. Заборони вакцинації в наших канонічних
нормах немає, оскільки це питан-

ня належить до компетенції фахівців-медиків.
Одначе ми звертаємося і до
компетентних органів державної
влади, щоб, насамперед, забезпечили добровільність у питанні вакцинації та не створювали умови
відкритого чи прихованого примусу, порушуючи тим самим природні права людини. Ніщо, навіть
пандемія, не може стати підставою
для впровадження тоталітарного
контролю над людиною.
Ми також просимо органи
державної влади подбати про доступність вакцин для осіб, які потребують допомоги, передусім тих,
хто зубожів внаслідок падінням
економіки через пандемію. Слід

подумати і про тих, хто готовий
придбати вакцину і, не зволікаючи, вакцинуватися, але не може
цього здійснити, бо його черга до
безоплатного вакцинування ще
далеко.
Особливим
завданням
і
виключною компетенцією державної системи охорони здоров’я
є перевірка медичних препаратів
на ефективність і безпечність. Ми
закликаємо керівництво держави
і відповідальні органи державної
влади з максимальною сумлінністю виконати цю свою функцію
та широко поінформувати суспільство, щоб наші люди змогли
зробити вповні усвідомлений, аргументований та відповідальний

щодо власного здоров’я вибір.
Всеукраїнська Рада Церков і
релігійних організацій відкрита
й надалі до діалогу з фахівцями,
державною владою та місцевим
самоврядуванням у цій нашій
спільній боротьбі з пандемією та
висловлює готовність до всебічної
посильної допомоги. Ми запевняємо, що продовжуємо молитися
за подолання епідемії COVID-19 та
за здоров’я лікарів і всіх медичних
працівників, які перебувають на
передовій цієї боротьби, що можливе тільки з допомогою Всевишнього та шляхом нашої ефективної
практичної взаємодії.
Київ, 24 лютого 2021 р.
vrciro.org.ua
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