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ЧОМУ ІСУС
МОВЧИТЬ?

ЩО РОБИТИ ЗІ
СТАРОЮ БІБЛІЄЮ?

ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

Іноді й у нашому житті нам здається, що Бог
зволікає, не відповідає на
наші молитви.

«Хліб свій пускай по воді,
бо по багатьох днях знов
знайдеш його» (Екл.11:1).

Усілякі
чутки,
що
вакцинація — це «начертання» звіра, містить в собі містичні
числа, безпідставні.
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ЮВІЛЕЙ ЦЕРКВИ

ЦЕРКВА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

ВІДЗНАЧИЛА 30-РІЧЧЯ ВІДКРИТТЯ ДОМУ МОЛИТВИ
Тисячі спасенних, понад
десять відкритих церков,
десятки підготовлених служителів, місіонерів, вчителів
недільних шкіл – результат
роботи благодаті Божої в
церкві «на Балці».
19 серпня в «Церкві Христа
Спасителя» м. Луцьк відбулося святкове зібрання з нагоди
30-річчя відкриття дому молитви. Розпочався захід молитвою, до якої закликав пастор
місцевої церкви Петро Мельник. Опісля загальним співом
заспівали псалом «Люблю Твій,
Боже, дім».
Служитель нагадав, що
церква тепер налічує майже 2
тис. членів, серед яких служать
5 пресвітерів та до 20 дияконів.
Діють 5 хорів, у кожному з яких
працює щонайменше по два регенти, функціонує недільна школа. За роки існування «Церква
Христа Спасителя» благословила на окреме служіння 12 нових
церков.

Служитель переконаний, що
благодать Господня буде працювати на цьому місці й далі.
Єпископ Степан Веремчук,
який у цій церкві був членом із
1959-го року, зачитав коротку
історію утворення громади.
Історична довідка
Першим віруючим вважається Василь Гебелінда, який увіру-

вав у Бога в 1913 році. Він почав ділитися благою вісткою зі
своїми знайомими та сусідами в
місті Луцьку.
Першими віруючими в Луцьку були сім’ї Іванчуків, Власюків,
Куцових, Ніколишиних, Домінчукових, Рихтовських. Згодом
увірувала Міля Вовчук, Женя
Зінкевич та інші.

1967 рік – пресвітером Луцької церкви ХВЄ був обраний
Володимир Рихлюк. Степана
Веремчука обрали дияконом.
1973 рік – Луцька церква ХВЄ
була зареєстрована в складі
Союзу ЄХБ під назвою «Луцька
Церква Християн Віри Євангельської».
1981 рік – Луцька церква ХВЄ

«ЧИ ЛЮБИШ ТИ МЕНЕ?»

нараховує 750 членів. На служіння другого пресвітера було обрано Степана Веремчука, а на
дияконське служіння – Володимира Шибістого, Івана Хливінського та Василя Величка. Зібрання проводили в домі молитві на
вулиці Кічкарівській, 32, чергуючись із баптистами.
1989 рік – після численних
прохань влада нарешті виділила християнам земельну ділянку під будівництво молитовного
дому. Цю земельну ділянку ще
називали «Балка», тому що це
був глибокий яр, у який скидали різне сміття. Звідси й походить неофіційна назва «Церкви
Христа Спасителя» – «Балка». 5
травня 1989 року віряни Луцької
церкви ХВЄ розпочали будівництво молитовного дому на вулиці Вороніхіна, 14а. 18 серпня
1991 року «Церква Христа Спасителя» м. Луцьк відсвяткувала
посвячення дому молитви.

Стор.2

Х З`ЇЗД ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОЛОДІ ВОЛИНІ
Запитання Ісуса Христа до апостола Петра при
першій зустрічі після воскресіння — «Чи ти любиш
Мене?» — адресувалося
кожному, хто брав участь у
ювілейному з’їзді християнської молоді Волині, який
проходив із 4 по 8 серпня
2021 року в с. Брунетівка,
що неподалік від Ковеля.
Щороку (за винятком карантинного 2020-го) волинські
хлопці та дівчата збираються
разом, щоб глибше дослідити
Писання, почути досвід інших
та поділитися власним. І все це
в поєднанні з не менш важливою метою — побути в спілкуванні та молитві один із одним.

Ці 5 днів життя в наметах
без доступу до інтернетмережі для декого стали переломними. Дійсно, коли хоч і
перебуваєш в не найкомфортніших умовах для тіла, але постійно спілкуєшся з одновірцями, насичуєшся Божим
Словом на служіннях, маєш
достатньо часу для гарячої
молитви — то багато чого переоцінюєш. Під іншим кутом
оглядаєш власний стиль життя, виважуєш кожен інтерес
і справу щодо їхньої цінності
перед Богом. Що там казати,
навіть такі звичні речі, як тепла
постіль і гарячий душ, починаєш сприймати по-новому, із
вдячністю.

Проте найцінніше, що можна отримати на таких з’їздах
— це сповнення Святим Духом. Воно починає змінювати
серце, світогляд — і повертаєшся додому новою людиною. Бог дуже багато говорив
до молоді через проповіді,
пісні, вірші та пророцтва.
У програму заходу входили богослужіння з участю молодіжних служителів
із різних регіонів України,
хорів та музичних гуртів,
семінари, молитви, відповіді на питання молоді,
спілкування та спів біля багаття. Усі спікери зосереджувалися на основній темі:
«Чи люблю я Бога?»
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ЖИТТЯ ЦЕРКВИ

ЦЕРКВА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

ВІДЗНАЧИЛА 30-РІЧЧЯ ВІДКРИТТЯ ДОМУ МОЛИТВИ

Початок на стор. 1
Вислухавши розповідь про
шлях, яким вів церкву Господь,
присутні звершили молитву подяки. Представники навколишніх церков, до утворення яких
була причетна «Церква Христа
Спасителя», поділилися історіями своїх громад. Володимир
Дячук розповів про діяльність
церкви с. Котів (59 членів), пресвітер Олександр Величко –
про церкву с. Піддубці (82 члени), Андрій Стельмашук – про
церкву с. Лище (195 членів),
Петро Оніщук – про церкву с.
Підгайці (197 членів), Микола
Климчук – про церкву «Спасін-

Початок на стор. 1
Єпископ Михайло Близнюк,
відкриваючи з’їзд, сказав, що
любов до Бога проявляється
через бажання бути з Ним у єднанні через послух та виконання
волі Бога, записаної в Біблії.
Це саме питання, але в інший
день з’їзду, підняв пресвітер
Володимир Грицак. «Любити
Бога — це любити ближнього...
Любити Бога — це любити Його
Слово. Любити Бога — це робити справи милосердя. Любити
Господа — це служити Йому.
«Кого мені послати?» — одного разу прозвучало питання на
небі. «Ось я, пошли мене», —
була відповідь. Ісус віддав Себе
за нас і цього ж чекає від нас», —
сказав він.
«Коли ми говоримо про любов до Бога, йдеться не про
земну любов. Це не про любов
до квітів, до землі, до близьких
людей... Це щось більше — це
жертовна любов, — зауважив
старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко. — Але наша
любов до Бога — це тільки зворотна реакція на Його чудове
батьківське серце. Нашої заслуги в цьому — нуль, бо «Він перше нас полюбив».
Директор місії «Голос надії»
Микола Синюк нагадав молоді
про двадцятип’ятирічного царя
Єзекію, який, маючи нечестивого батька беззаконника Ахаза,
усім серцем полюбив Господа. Він ламав традиції невірних
правителів, чим догоджав Богу,
але й у його життя прийшло випробування — прихід ассирійців. Єзекія, аби уникнути війни,
дав як викуп 7,5 т срібла та 750

ня» с. Підгайці (188 членів), Віктор Лащук – про церкву с. Боратин (36 членів).
«Христова Церква, вибрана
для неба / З усіх народів, націй
на Землі! / Від перших днів тернистий шлях у тебе, / Та все ж
несла ти світло у пітьмі!» – звучали слова псалму у виконанні
чоловічого хору.
Старший пресвітер Волинського обласного об’єднання
церков ХВЄ Михайло Близнюк
проповідував на тему Преображення Господнього. За основу
був вибраний текст: «Ми ж відкритим обличчям, як у дзерка-

ло, дивимося всі на славу Господню, і зміняємося в той же
образ від слави на славу, як від
Духа Господнього» (2Кор.3:18).
«Піднявся нагору – ось умова
Преображення. Не стояти на
місці. А далі – поклоніння Господу, визнання Його авторитету,
споглядання Його слави. А сяйвом слави є Ісус Христос», – переконаний єпископ.
Після чергової молитви та
співу до слова був запрошений
Микола Синюк, пресвітер Церкви «Віфанія», яка на сьогодні
нараховує 626 членів. Юрій Оніщук розповів історію церкви с.
Шклинь (19 членів).
Єпископ Микола Синюк,
згадуючи про своє дияконське
служіння, сказав, що до дільниці, за яку він відповідав, входило
і село Маяки, а нині Княгининок,
у якому тепер діє церква (нараховує 75 членів). І зауважив, що
члени «Церкви Христа Спасителя» причетні не тільки до відкриття церков навколо Луцька,
але й багатьох далеко за межами України. Зокрема в таких
містах Росії, як Інта, Мікунь, Чиньяворик, Воркута, Іжевськ.

Петро Рибак розповів про
«Церкву Святої Трійці», Олександр Мельник – про церкву с.
Ярославичі (37 членів) та церкву с. Прилуцьке (85 членів).
Завершальне слово мав
старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко. «30 років із часу
відкриття дому молитви, 30
років незалежності країни – як
все поєднано! Цінуймо свободою, яку дарував нам Господь»,
– зауважив Михайло Степанович. Він нагадав, що за цей час
в братерстві було збудовано
1300 молитовних будинків, 120
ще на стадії будівництва. Стар-

ший єпископ зачитав тексти з
Писання, які відображають суть
події Преображення Господнього й поділився корисними думками та настановами.
Насамкінець була звершена молитва за спасіння людей,
зцілення, потреби. Пресвітер
Анатолій Москвіч озвучив деякі
оголошення. Гості передавали
вітання зі своїх церков та бажали місцевій церкві Божих благословень!
Літо Господньої благодаті
триває! А це означає, що Церква Ісуса Христа в Україні та світі
будується.

«ЧИ ЛЮБИШ ТИ МЕНЕ?»

Х З'ЇЗД ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОЛОДІ ВОЛИНІ

кг золота з храму. Це були всі
скарби царського дому, яких,
зрештою, виявилося мало. У
фіналі історії цар бере лист із
погрозами від загарбників і йде
в той самий храм, який зовсім
недавно знівечив, щоб вилити
душу й все розказати Господу.
«Сьогодні ми — уособлення Божого храму, сьогодні ми — царі
й священики, як говорить послання до євреїв, і сьогодні ми
маємо війну зі світом. Є й інший
вид війни — війна гібридна, яка
ведеться знаряддям підкупу та
підступу. Саме такого типу боротьба ведеться за нашу душу.
І важливо пам’ятати, що в таких
справах ніколи не можна торгуватися. Скільки б викупу не
дав — ассирійці повернуться за
ще більшим, тому краще відразу йти до Господа. Не торгуйте
скарбами вашого храму! Не
повторюйте помилок Єзекії!» —
закликав єпископ.

Заступник єпископа області
Василь Паламарчук зауважив,
що любов до Бога вимірюється
тим, яку частину своїх сил ми
віддаємо для Нього, адже сказано: «Люби Бога всією силою»!
Диякон
луцької
«Церкви Христа Спасителя» Юрій
Кравчук проповідував на тему
«Стриманість». Він зауважив,
що Біблія закликає нас стримуватися, зокрема, від духовної
їжі диявола. Сидрах, Мисах і
Авед-Него стримувалися від їжі,
яка, очевидно, одуховнювалася
посвяченням ідолам, і Бог споглянув на їхню жертву, на їхню
стриманість. Йов стримував
своє око — і це було приємним
для Господа. Діна вийшла тільки подивитися. А виявляється,
що така негріховна дія може
призвести до великої біди. «Тепер усе наче закликає: «Глянь!»,
але, ніби в рекламі, маленькими
літерами написано: «І втрать

силу». Тому розвивай стриманість. Біблія постійно нас
цьому вчить: стримуй ногу від
дому товариша, щоб він тебе не
прогнав; стримуй язика, щоби
бачити добрі дні… Стриманість
— це будівництво твого особистого муру для захисту від спокус!» — підкреслив служитель.
Керівник Молодіжного відділу УЦХВЄ Іван Білик наостанок підняв актуальну тему, яка
спонукала молодь перевірити
свої мотивацію та фундамент
віри: «Що спонукає нас іти за
Христом?» Він сказав, що хтось
чекає від Ісуса фінансового
благополуччя. Хтось — боїться, щоб нічого поганого не трапилося, якщо буде жити «поза
церквою». Для когось — важливо бути приналежним до
церкви, бо тут є добрі люди, які
завжди допоможуть. Ще один
мотив прямування за Христом
— певний кар’єрний ріст: дия-

кон, пастор, єпископ. Чи правильні ці мотиви? Звичайно, що
ні. Правильний мотив може бути
тільки один — я іду за Господом
тому, що люблю. І саме це є цінним. Декому здається: якщо він
пішов за Христом, то обов’язково щось має за це отримати.
«Я — Тобі, а Ти — мені» — це
уявлення про стосунки з Богом
фарисея з притчі про митника
й фарисея. Із цієї історії можна
зробити висновок: Богові не так
важливі наші справи, як усвідомлене ставлення до Нього,
мотив, стан серця. Тому митник
— більш оправданий. Ще одним
доречним прикладом є історія
про жінку, яка пожертвувала
дві лепти. Коли ми готові віддати найдорожче — Бог виконає
нашу мрію. Якщо ти принесеш у
жертву свою мрію — отримаєш
її виконання. Інколи задумуємося: а що не так із моїм слідуванням за Тобою, Боже? Петро
запитує: «А як же Іван?» Ісус відповідає: «У нас з Іваном свої стосунки, а з тобою — свої. Фокусуйся на Мені, Ти йди за мною».
Гехазі переживав, що Єлисей
втрачає можливість «заробити»
на Нааманові, фокус його уваги
був на тому, як отримати прибуток. Людина, яка фокусується
не на Христі, отримує недобрі
наслідки. Перевірмо себе, свої
мотиви, свій фокус слідування.
Це ніколи не буде зайвим. Даймо в серці відповіді на запитання: «Яка моя мета слідування за
Христом? Чи можу я посвятити
Ісусу все своє життя?»
Лілія ДУДЕЧКО
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МІСІЯ

ВІДКРИТТЯ ДОМУ МОЛИТВИ У МЕЖОВІЙ
Ранок 8 серпня 2021
року розпочався для мене,
як зазвичай, рано. І всі, з
ким я був, прокинулися так
само рано. Звершивши молитву, ще до восьмої години ми вирушили до нового
дому молитви Церкви ХВЄ
смт Межова.
Біля входу в дім молитви
зустріли почесних гостей –
єпископів Михайла Мокієнка, голову об’єднання церков
Дніпровщини, та Миколу Синюка, директора місії «Голос
надії», а також інших братів-служителів.
У братській кімнаті, де зібралися служителі, щоб визначитися з порядком служіння, Михайло Мокієнко одразу зазначив:
«Це Боже чудо, що такий красень з’явився саме в Межовій,
бо були моменти спокуси, щоб
закрити тут служіння».
Понад рік на місці теперішнього дому молитви нічого не
було, і тільки Бог бачив, що тут
буде. А тепер побачили всі.
«Як Тебе за це не славити,
мій Боже?» – співав гурт «Благовісник» з Вишнівця, що на
Тернопільщині.
Пастор Степан Мороз із Волині також сказав, що цей будинок – чудо для місцевих жителів
і для нас усіх. Він брав безпосередню участь у будівництві й
бачив, як місцеві люди дивувалися, що так швидко зріс такий
красивий дім молитви.
У цьому домі вже є й нові
спасенні, які увійшли в Христову Церкву. Зі сльозами місцева
жителька Марія свідчила, як Бог
її порятував. Довго вона шукала
зцілення й допомоги в людей, а
полегшення не було. Прийшов
час – і Господь подарував їй
зцілення й спасіння. Господь не
просто зцілює, а ще й спасає!
«Алілуя, слава Святому!» –
співав гурт «Благовісник», А з
ним – уся церква! Та і як же не
славити й не співати? Він достойний!
Служитель Володимир Федорук щиро дякував Богові, що
йому у 2003 році, після закінчення біблійного інституту, Михайло Мокієнко довірив євангелізаційну працю в Межовій.

Він особливо тепло згадував
Першу українську церкву в Сакраменто, яка брала участь у
зведенні цього дому фінансово.
Також він відзначив талант у цій
справі брата Миколи Лещика
з тієї церкви: «Це – Божий чо-

ловік, якого нам вчасно послав
Бог».
Справді, багато людей долучилися до зведення цього
дому молитви. Декотрі з них
були відзначені упродовж цього
служіння, проте головне, коли
сам Бог відзначає кожного працівника, жертводавця – усіх, хто
вклав у цей дім працю, старання, кошти... Такий чудовий дім
молитви – це ковчег спасіння, і

як важливо тепер, щоб звідси
неслася звістка спасіння грішникам.
Слухаючи свідчення, пісні, я
нарешті перейнявся думкою: та
це ж справді свято – і не тільки
для християн Межової, а й для
всіх!
«Мешканці Межової, ваші
межі визначив наперед Бог,
щоб ви на цьому місці шукали
Живого Бога!» – так закликав

присутніх на святі Віталій Оніщук, заступник директора місії
«Голос надії».
Брат із Америки Микола
Лещик зазначив, що вся слава
за цей дім належить виключно
Богові! «Слава Ісусу Христу!»
– перші слова його вітального
слова. Так, Дух Святий вибрав
нас стати учасниками Його
праці. Але вся слава належить
Богу, як зазначив служитель, а
ми навіть якщо виконаємо все
доручене нам Господом – раби,
які нічого не значать.
«Слухайте й знайте, усі жителі Межової! Сьогодні, 8 серпня 2021 року в Межовій престольний празник – відкриття
Божого храму! – вигукнув брат
Микола Степанович і запитав: – Тож де найкраще місце

на землі? Може, у цьому домі?
Найкраще місце на землі біля
ніг Ісуса Христа. Цей дім лише
споруда, а головний – Господь.
Він наповнює наші серця Духом Святим. Дім молитви не
самоціль, не мета. Наша мета
– досягти Ісуса Христа, бути в
Божому царстві. Ми прийшли
в дім молитви, щоб тут спільно,
разом поклонитися Богові. Цей
дім – свідок слави Божої на цій
землі!»
Микола Синюк закликав
присутніх до молитви посвячення дому молитви.
У своїй промові він зазначив,
що церква Христова – це живі
люди, у серцях яких перебуває
Дух Святий: «І самі, немов те
каміння живе, будуйтеся в дім
духовий, на священство святе,
щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса
Христа» (1Петр.2:5). І полилася
щира молитва служителів за
посвячення дому молитви для
Божої слави... Нехай цей дім
наповниться спасенними душами й звідси потече ріка Духа
Святого в навколишні села!
Євангеліст із Полтавщини
Володимир Бобик зазначив:
«Кожен, хто прийде в цей дім,
одразу скаже, що дуже гарна у
вас церква. Але ви пам’ятайте,
що церква – це ми. Ми гарні в
Господа. Кошара вже є, а ми
його вівці. Нехай отара Божа
примножується! Нехай у цьому
домі завжди буде пожива для
овечок. Амінь!»
Єпископ Михайло Мокієнко
розповів, як Бог спонукав його
розпочати працю з відкриття
церков у Дніпропетровській області.
***
Михайло Мокієнко розпочав
другу частину служіння – рукопокладення Володимира Федорука на служіння пастора. Бо
ж церква – це структура Божа, а
в церкві Бог передбачив Своїх
служителів, які повинні виконувати свою службу з любов’ю до
Бога й до людей.
Отже, чекаємо, що межі
церкви смт Межова вийдуть далеко за свої межі.
Геннадій АНДРОСОВ

НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ

1 серпня в с. Пальче
відбулося відкриття дому
молитви, який збудовано
за ініціативи братів і сестер церкви села Котів.
З Божою допомогою
будівля
була
зведена
всього за 40 днів.
До свята церкви долучилися голова Української Церкви ХВЄ єпископ
М. С. Паночко, старший пресвітер церков ХВЄ
Волинської області єпископ М. І. Близнюк, його
заступник П. А. Рибак, а
також гурт «Голос Сіону»
церкви смт Торчин.

1 серпня старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко
відвідав церкви на Волині. У селі Дерно Ківерцівського району, він послужив словом наставлення братам і
сестрам із чотирьох церков, які вступали в заповіт з
Господом.
Після водного хрещення разом зі старшим пресвітером області Михайлом Близнюком та іншими служителями Михайло Паночко послужив проповіддю під час
богослужіння в церкві села Ромашківка.
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ПРОПОВІДЬ
«…Ось жінка одна хананеянка, із тих околиць
прийшовши, заголосила
до Нього й сказала: Змилуйся надо мною, Господи, Сину Давидів, демон
тяжко дочку мою мучить!
А Він їй не казав ані слова. Тоді учні Його, підійшовши, благали Його та
казали: Відпусти її, бо
кричить услід за нами! А
Він відповів і сказав: Я
посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого... А вона, підійшовши, уклонилась Йому
та й сказала: Господи,
допоможи мені! А Він
відповів і сказав: Не годиться взяти хліб у дітей,
і кинути щенятам... Вона
ж відказала: Так, Господи! Але ж і щенята їдять
ті кришки, що спадають
зо столу їхніх панів. Тоді
відповів і сказав їй Ісус:
О жінко, твоя віра велика,
нехай буде тобі, як ти хочеш! І тієї години дочка її
видужала» (Мт.15:21-28).
ЧОМУ ІСУС МОВЧИТЬ?
Ось іде жінка і звертається з проханням до Ісуса. У
неї серйозна проблема. І
вона йде з нею до Ісуса. Але
Він не відказав їй ані слова.
Цей уривок показав мені
Ісуса трохи інакшим. Ми
звикли бачити нашого Господа співчутливим, неймовірно добрим. І так само
Він описував Свого Отця
— таким, Який не зволікає,
але спішить на допомогу
тим, хто Його кличе. Але тут
жінка приходить до Христа
з кричущою потребою, якої
ніхто вирішити не може. Але
у відповідь — мовчання. Ісус
не може бути байдужим,
тому Він вдавав байдужість.
Своєю реакцією Він дав їй
зрозуміти, що не для цього
прийшов. Згодом, коли учні
почали просити, щоб Він
звернувся увагу на цю жінку,
яка голосно кричала їм услід, Ісус пояснив їй, чому так
чинить. І це пояснення було
доволі жорстким. Я не знаю,
як би зреагував, якби почув
щодо себе такі слова: «Не
годиться взяти хліб у дітей і
кинути щенятам…»
Що трапилося з Ісусом?
Де Він — швидкий на поміч,
милосердний, ніжний, уважний до людських проблем
і болю? Хто, окрім Нього,
може допомогти цій жінці?
Я думаю, що це мовчання Ісуса про щось говорить
нам. Воно вчить нас бути
наполегливими і смиренними, коли ми звертаємося до Бога. Наша реакція у
подібній ситуації показує,
наскільки нам важливо отримати відповідь, наскільки
ми усвідомлюємо, що лише
Христос може її вирішити,
що тобі ніхто не допоможе,
окрім Нього. Мовчання Ісуса
— це твоя проблема — наскільки ти усвідомлюєш, що
ти маєш шукати Бога.
Ісус мовчить. Й іноді мало
Його просто попросити. А
треба по невідступності в
смиренні шукати Бога. Го-

ЧОМУ ІСУС МОВЧИТЬ?

сподь хоче бачити, наскільки
тобі важливе твоє спасіння,
твоє духовне життя, твої стосунки з Богом. Своєю реакцією Він дає тобі зрозуміти й
твою відповідальність, твою
готовність шукати відповіді.
Чи будеш ти продовжувати звертатися до Бога після
того, як у тебе не вийшло отримати відповіді. Ти будеш
дбати про те, щоб твоє духовне життя було глибоким?
Ти будеш шукати Бога кожного ранку? Чи після «невдалої» молитви ти опустив руки
і живеш собі тепленьким,
пливучи за течією?
Пригадую історію про одного з лідерів пробудження
на Азуза-Стріт Вільяма Сеймура. Він народився в сім’ї
чорношкірих і був сліпим на
одне око. Коли він почув про
те, що Дух Святий зійшов на
віруючих людей, яким служив
Чарльз Пархам, то, прагнучи
перемін у своєму духовному
житті, він покидає рідне місто і їде туди. Але йому відповідають, що на цьому місці
можуть збиратися лише люди
з білою шкірою. І це йому сказали люди, сповнені Святим
Духом. Але він не пішов від
них. Він побачив, що в сусідній кімнаті відчинені двері й
сів там і слухав Слово Боже.
У нього була спрага, тому ці
слова людей його не образили. Він шукав Бога і слова від
Нього.
Я думаю, що Господь
Своїм мовчанням і вдаваною
байдужістю хоче запитати
нас: «Чи важливе тобі твоє
духовне життя? Ти будеш попри все шукати Мене?»
ЧОМУ ІСУС СПИТЬ?
Щось подібне ми бачимо
ще в одній історії. «І сказав
Він до них того дня, коли
вечір настав: Переплиньмо
на той бік. І, лишивши народ,
узяли із собою Його, як у човні Він був; і інші човни були з
Ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був
переповнився! А Він спав на

кормі на подушці... І вони
розбудили Його та й сказали
Йому: Учителю, чи Тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді Він
устав, і вітрові заборонив, і
до моря сказав: Мовчи, перестань! І стих вітер, і тиша
велика настала» (Мр.4:3539).
Нова цікава історія —
буря сильна, хвилі заливають човен, а Ісус спить. Я
був на морі в невеличкому
штормі. Це справді страшно,
тому поведінка учнів більш
зрозуміла мені. Спати там
тяжко, неможливо навіть.
Але Ісус спить тоді, коли учні
вже з сил вибилися.
Чому Ісус спить? Хіба
Він не знає, що відбувається? Чому Він не допомагає
мені розібратися з тим, що
трапилося в моєму житті?
Не раз подібні питання й ми
можемо ставити собі. Буває:
ми вже втомилися від всяких штормів та хвилювань,
вже вибилися з сил, а складається враження, що Богові
до цього немає діла. Ти вже
від безсилля руки опустив, а
Йому ніби байдуже.
Але Ісус хоче цим щось
показати учням і нам також.
Він сам ініціював цю плавбу
на протилежний берег, знав,
що буде буря і знав, що учнів
це налякає. Але Він зумисне
спить, бо хоче побачити віру
своїх учнів. Він хоче побачити спокій у мить, коли штормить, коли навколо стільки
біди. Цей спокій Він хоче
побачити і в наших серцях.
У світі, де постійно відбуваються катаклізми, Господь
хоче побачити, що Його народ знає, що в їхньому човні є Ісус. І тільки з Ним ми
можемо досягнути протилежного берега. І, можливо,
іноді здається, що Він спить,
але Він знає, коли спати,
а коли владно проголосити: «Мовчи, перестань!» Він
знає, коли втрутитися, знає,
коли реагувати.
Але дуже важливо жити
так, щоб не почути від Бога:
«Чого ви такі полохливі?
Чому віри не маєте?»

ЧОМУ ІСУС ЗВОЛІКАЄ?
Ще одна історія на цю
тему. Дві знайомі Ісуса Марта і Марія кличуть Христа
зцілити їхнього брата Лазаря, але Ісус не спішить іти
до них. Виглядає так, що Він
зумисне зволікає. Коли Він
приходить, то Лазар вже помер. І Марта каже з розпачем і певним докором: «Коли
б, Господи, був Ти отут,
то не вмер би мій брат...»
(Ів.11:21).
Але Ісус не спізнився. Він
ніколи не спізнюється. Оця
його неквапливість чимось
зумовлена. Йому потрібно
було, щоб Лазар помер, щоб
потім втрутитися й показати
Божу славу.
Іноді й у нашому житті нам
здається, що Бог зволікає,
не відповідає на наші молитви, що все заходить в глухий кут, і думаєш: «От якби
вчора…» А тут — хвороби,

фінансові проблеми, невіруючі рідні-близькі… У нас всіх
є невирішені питання й проблеми. Й іноді нам здається, що Бог мав би вже давно
дати нам відповідь. Але Він
чомусь не відповідає…
І на закінчення ще одна
історія — трохи про інше. «А
коли настав вечір, підійшли
Його учні до Нього й сказали:
Тут місце пустинне, і година
вже пізня; відпусти народ,
хай по селах розійдуться, і
куплять поживи собі. А Ісус
їм сказав: Непотрібно відходити їм, нагодуйте їх ви!»
(Мт.14:15-16). Хіба Ісус не
знав, скільки людей зібралося навколо і скільки у них
хліба? Але Він покладає відповідальність за нагодування людей на апостолів.
Ми бачимо у своєму житті, починаючи зі свого дому
й оточення, багато людей
із проблемами. Й іноді відстороненість Ісуса у певних
питаннях свідчить про те,
що це не Його, а твоя відповідальність. Принеси ти
до них любов, підтримку, розуміння, Божу благодать. Ти
молися за своїх рідних. Ти
будь людиною віри. Ти покажи приклад чесності, праведності тим, хто працює з
тобою. Ви нагодуйте їх —
принесіть Євангелію в села,
де ще немає церков. Бог
хоче бачити небайдужість у
наших серцях.
Ми розглядаємо Ісуса,
який вдає байдужість чи відстороненість від нас чи наших проблем. І кожного разу
в Нього є певна ціль, якої Він
хоче досягти. Він хоче, щоб
ти більш наполегливо Його
шукав. Невідступно в смиренні шукав Його кожного
дня. Щоб ти вчився довіряти
Богові і знав, що Він не запізнюється. І останнє — Він
відсторонюється, щоб сказати нам: «Ви їх нагодуйте.
Це ваша відповідальність!»
Павло ФЕДОРУК

ЗАПРОШУЄМО!
Шановна молодь!
Місія «Голос надії» розпочала набір студентів
на навчання в місіонерську школу. Охочих навчатися й посвятити молоді роки місіонерському служінню
просимо звертатися в офіс місії (0332-25-44-06) або до
заступника директора місії Віталія Феодосійовича Оніщука (+380505279258).
Навчання буде проходити впродовж трьох місяців у
мальовничому куточку України — місті Сколе Львівської
області. На час навчання студенти будуть забезпечені
житлом і харчуванням. Після навчання випускники матимуть практику в місіонерських церквах в Україні та за її
межами.
Божого вам благословення!
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МІСІЯ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

На святкуванні 30-річчя місії Михайло Мокієнко (молодший) провів
семінар «Атенська місія
апостола Павла і сучасне місіонерство», після
якого відбулася дискусія
з участю самого спікера,
а також Миколи Синюка та Василя Попудника. Ведучий — Валентин
Ярошенко.

— Чому освічені та
успішні люди рідко стають місіонерами?
Михайло
Мокієнко:
Усе залежить від того, що
ми розуміємо під місіонерством. Якщо ми думаємо,
що це тільки зміна місця
дислокації, як вважалося
багато століть, то, справді,
таких людей небагато. Але
сьогодні ми розуміємо, що
місію можна розглядати як
спосіб присутності церкви у світі. З цього погляду,
багато успішних і освічених
людей є місіонерами.
Микола Синюк: Мені
здається,
питання
не
зовсім коректне, тому що
саме освічені люди завжди
були рушіями місії. Згадаймо Вільяма Кері — інтелектуала, який у 16 років читав
Біблію на шести мовах. Він
вирушив на місію в Індію,
де видав мільйонні наклади
перекладеного ним на місцеві мови Святого Письма.
Біблійний приклад — апостол Павло.
— Наскільки важливо
для місіонера знати історичний контекст суспільства, якому він служить?
Михайло
Мокієнко:
Звичайно, сьогодні інтерес до історії спадає, але
сучасність тісно пов’язана
з минулим. І ось цю пов’язаність ми, як місіонери,
маємо розуміти. Важливо знати не тільки історію.
Наприклад, тепер ми спостерігаємо
процес
урбанізації — згромадження
людей у великих містах. І
важливо розуміти природу цього згромадження. Є
цілий напрямок місіології
— богослов’я місії в місті.
Воно враховує цілий комплекс факторів, не знаючи
яких неможливо достука-

тися до зайнятого міського
жителя, який живе в корках,
чиї робочі будні надзвичайно тривалі, а свідомість
ніколи не відпочиває. Тому
місіонер, крім усього іншого, має бути антропологом,
соціологом і культурологом.
— Як місіонеру не обридити місцеву культуру?

Чи варто її обридити?
Михайло
Мокієнко:
Дивлячись, про що йде
мова. Наприклад, коли буваю в Празі, там багато
речей, які пов’язані з еротичною культурою, і це природно обридає. Але разом
із тим, це може показати
нам певний виклик, якщо
замислимося, чому вони до
цього дійшли. Наприклад, у
Женеві ми якось натрапили
на величезний гей-парад.
І в мене виникло дві думки. Перша: цікаво, що було
б, якби з могили піднявся
Жан Кальвін, який у XVI ст.
за одностатеві стосунки
витягував ребра живцем
розпеченим залізом. Друга: а можливо, ті крайнощі,
які були у XVI ст. й призвели до протилежних крайнощів, які є сьогодні. Тому
місіонер повинен розуміти
ці речі, щоб знати, з якої
позиції доносити альтернативний світогляд.
— Як бути місіонером
Євангелії, а не місіонером культури?
Микола Синюк: На це
питання важко відповісти
однозначно. Вільям Кері,
моделлю місіонерства якого ми користуємося сьогодні,
пропагував
ідею
національної церкви. Він
говорив, що є негативні
аспекти культури, від яких
потрібно
абстрагуватися
повністю, а решта — має
бути в місцевій церкві, і
вона має розвиватися самобутньо. Експорт своєї
культури в іншу ніколи не
приносив успіху. Так діяв,
наприклад, Хадсон Тейлор
у Китаї — запустив довгу
косу, пофарбував волосся у вогненно-рудий колір
і став одним із китайців.
Його місія не перевершена
й тепер.

— Як можна відродити
запал у місіонерів?
Микола Синюк: Може,
й не треба відроджувати.
Можливо, просто пора змінити стиль життя, служіння,
робити те, що більше до
душі. Можливо, минув той
час, коли в серці вирувала
«свята ревність» до місіонерства, і прийшов час
горіти, скажімо, пасторсь-

це не значить, що з часом
і вони не перестануть бути
релевантними.

— Як у культурологічному розриві церкви й
світу знайти точки дотику?
Василь Попудник: Напевно, перш за все потрібно визначити червоні лінії.
Причому назвати гріхом те,
що Біблія називає гріхом,
а не церковна традиція. Бо
совість можна «накрутити»,
і вона буде судити за те, що
не гріх, і не судити за те, що
гріх. І ось за ці межі лібералізм не має проникати. А
щодо решти — якраз можна
діяти залежно від обставин
і контексту.

— Які методи можна використовувати для
благовістя серед інтелектуального середовища міст?
Михайло
Мокієнко:
Місто — дуже складний
субстрат. Є гарна магістерська робота «Як звершувати місію у Львові».
Проаналізований контекст
однією сестрою-дослідницею. Вона визначила особливості галицького міста,
його влаштування, спосіб
мислення населення, греко-католицький патерн і т.
ін. І коли ми розбудовуємо
там церкву, ми беремо це
дослідження, осмислюємо
й визначаємо методи. Попри те, що є загальна тен-

— В Афінах місцем виголошення ідей був ареопаг, у Лондоні — Гайдпарк. Що може бути
таким своєрідним ареопагом, Гайд-парком у
нашому контексті?
Михайло
Мокієнко:
Для того, щоб з’явилися
такі речі, потрібна тривала традиція демократії. В
Афінах вона була. В Україні
ми поки що не доросли до
такого «парку». Нашій демократії лише 30 років, і то
вона часто перевернута,
загнана в крайнощі. Але,
звичайно, основи таких
осередків потрібно сьогодні формувати. Було б непогано, якби церква стала
таким майданчиком — де
людина може висловити
свою думку, де їй пропонують не монологічний, а діалогічний підхід. Або ж якісь
прицерковні, місійні організації, мережі. У нас досі
немає спроможності слухати опонента. Ловлю себе
на думці, що я сам сформований в атмосфері підтакування. Наші брати ще
40 років тому були змушені

денція до урбанізації, немає універсального методу,
який би працював скрізь.
Апостол Павло в Першому
посланні до солунян (5:14)
радить застосувати стратегію, згідно з якою до кожної
категорії людей потрібен
свій підхід. Ми маємо в співпраці зі Святим Духом побачити контекст і виробити
найбільш адекватні методи
для конкретного міста. Але

говорити зовсім в іншій атмосфері, як апостол Павло,
коли тебе можуть назвати
пустомовом,
перервати.
Для цього потрібен інший
набір компетенцій. І ми,
на жаль, не готові до того,
коли є інша аргументована
точка зору. Нам навіть важко сформувати свою точку
зору щодо іншої, адже ми
навіть не даємо їй права на
існування.

ким служінням. Варто бути
чесним із самим собою.

— Як спрямувати «святу досаду» в потрібне
русло, щоби була користь?
Микола Синюк: Апостол Павло кипів духом, бачачи безліч ідолів в Афінах,
але це, зрештою, послужило на благо багатьом
людям, які увірували. Думаю, не варто починати з
великого розмаху. Якщо ви
маєте цю святу досаду, то
знайдіть одну людину й попийте з нею чаю. Реалізуйте свою енергію в простому
свідченні. Бо іноді ревності
буває дуже-дуже багато,
а практичних діл — нуль.
Тому робімо ті мінімальні кроки, які нам доступні.
Не кожен піде в ареопаг чи
Гайд-парк, але до сусіда,
колеги, товариша завжди
можна зайти.
— Якісь служіння лежить у площині духа чи в
площині зусиль?
Василь Попудник: Як
ви вважаєте, чи буває духовний популізм? Ми звикли відносити цей термін до
політичної площини — коли
людям говорять те, що
вони хочуть почути, але бажане, проголошене, обіцяне не відповідає дійсності.
Тому що іноді навіть немає
ресурсів для реалізації обіцянок. Важливо, щоб не
було в нас такого церковного популізму — ніби правильних гасел, за якими
немає ні реальних планів,
ні спроможності. Я б закликав до того, щоб враховувати дії і прояви Святого
Духа, але також — планувати, аналізувати. І мати правильний баланс між цим.
Михайло Мокієнко: Я
завжди кажу, що на природну платформу приходить
надприродна Божа дія. Це
простежується і в Старому,

і в Новому заповіті. Єлисей
робить чудо для вдови, але
на основі наявної в неї невеликої кількості олії. Ісус
помножує хліби й рибки,
але на основі тих кількох,
які йому принесли. Він воскрешає Лазаря, але просить людей відсунути каменя. Дуже часто Бог чекає
нашого послуху, смирення
— і тоді робить Свою частину.
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АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ

РОЗВІНЧУЄМО МІФИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

«Погине народ Мій за те,
що не має знання: тому, що
знання ти відкинув, відкину
й тебе, щоб не був ти для
Мене священиком. А тому,
що забув ти Закон свого
Бога, забуду синів твоїх й
Я!» (Ос.4:6). «Без пророчих
видінь люд розбещений,
коли ж стереже він Закона –
блаженний» (Пр.29:18).
Заглянув я якось у групу, де
публікуються різноманітні відкриття, пророцтва. І жахнувся:
у якому дрімучому лісі блукають християни! Понад 13 тисяч
учасників у групі. Очевидно, що
люди мають інтерес до духовного, надприродного. Читаю
декілька так званих пророцтв
– переважають теми пандемії,
вакцинації, звіщення майбутнього. Ось окремий фрагмент
із них: «И говорите, дети Мои,
всем говорите, что начертание – это есть вакцинация. И не
допускайте малейших сомнений, даже если вам будет ктото говорить такой, что имеет
авторитет, даже авторитет перед Господом, но он не имеет
откровения от Господа, но он
имеет человеческий авторитет,
даже в церкви Господа Иисуса
Христа. И он будет говорить,
что это не начертание, дети
Мои, а вы говорите: «Господь
сказал, что это есть начертание».
Минула лише доба – і 50 людей уже вподобали… Півсотні
людей (мінімум, бо кількість
тих, хто прочитав, – тисячі) тепер будуть, немов глуха стіна.
На них тепер не подіють жодні аргументи, адже в них уже є
готова відповідь: «Господь так
сказав!»
Люди, що перебувають у
цій групі (та інших таких, бо їх є
багато), – представники різних
країн, різних міст, різних місцевих церков. Вони навколо нас.
Діляться одне з одним оцими
«духовними» відкриттями, назначають молитви, їздять повсюди на молитви по хатах, де
ще більше підживлюють свої
єретичні погляди.
Розгляньмо згадані питання

– про пророків, вакцинацію і антихриста – у світлі Писання.
Духовні дари діють і в наш
час. Це ми бачимо з Євангелії та
досвіду Церкви Христової. Зокрема, є пророцтва, інші мови,
вияснення мов, відкриття та інші
дари. Істинні новозавітні пророцтва не суперечать Писанню й
не конкурують із ним, але підпорядковуються йому й підлягають тверезій оцінці громади.
У Діях апостолів (21:4) ми
читаємо про учнів в Тирі: «Вони
по одкровенню Духа говорили
Павлові не йти до Єрусалима».
Мова йде про пророцтво, однак
Павло йому не підкорився. Він
ніколи так не вчинив, якби це
пророцтво мало авторитет, рівний Писанню.
Іншого разу Павло пише
солунянам: «Пророцтва не
зневажайте,
усе
випробовуйте – доброго тримайтесь»
(1Сол.5:20,21). Таке формулювання налаштовує на думку, що
пророцтва можуть містити як
благі, так і неблагі речі, оскільки
йде заклик «доброго триматися», а недобре відкидати.
У Першому посланні до коринтян апостол Павло пропонує
розгорнуте вчення про новозавітне пророцтво. Зокрема він
пише: «…пророки нехай говорять двоє чи троє, а інші нехай
розмірковують» (14:29). Слово,
що перекладено тут як «розмір-

ковувати», має такі значення:
розділяти, розрізняти, відрізняти, судити, вирішувати, критикувати. Апостол радить чинити
саме так із пророцтвами, бо
розуміє, що новозавітне пророцтво не має авторитету істинного слова Божого.
Що ж каже Писання стосовно вакцинації та антихриста?
Чи є хоч якісь підстави вважати
вакцину «знаменом звіра», печаткою антихриста?
Щодо «останнього часу» (де
речі, цим терміном часто називають період між першим та
другим приходом Христа), то
Біблія каже, що це будуть тяжкі часи (див. 2Тим.3:1), зросте
беззаконня (див. Мт.24:12), відновиться держава Ізраїль, буде
відбудовано храм у Єрусалимі,
почастішають природні катаклізми, війни тощо (див. Мт.24).
У контексті вчення про
останній час міститься поняття
Великої Скорботи – періоду в
майбутньому, під час якого Бог
звершить суд над Ізраїлем та
невіруючим світом.
На початку Великої Скорботи на землі буде процвітати
всесвітня релігійна система,
що матиме широкий політичний вплив. У книзі Об'явлення
вона названа іменем «Вавилон»
(див. Об.17:5). Під час Великої
Скорботи вона переслідуватиме святих (див. Об.17:6). Підго-

Шановні
брати-служителі, члени церков!
З огляду на дискусії, які ведуться нині навколо питання
вакцинації, та певні крайнощі,
які трапляються серед окремих груп, вважаю за необхідне
закликати всіх до поміркованості та розважливості.
Ми розділяємо позицію, яка
була озвучена ВРЦіРО, зокрема ту, що загалом вакцинація
не суперечить релігійним доктринам. Водночас служителі
Церкви не можуть узяти відповідальності за ефективність і
безпечність відповідної медичної процедури. Тому остаточний вибір має зробити кожна
людина, вивчивши інформацію,
надану відповідними фахівцями МОЗ та інших державних
установ України. Така позиція
співзвучна з думкою старших
служителів УЦХВЄ.

Кожна людина вільна прийняти власне зважене та відповідальне рішення, яке буде
спиратися на фахові висновки
та рекомендації лікарів, інших
спеціалістів, буде враховувати стан здоров’я та інші важливі фактори. Усілякі чутки, що
вакцинація — це «начертання»
звіра, містить в собі містичні
числа, безпідставні.
В умовах невідомості, панічного страху, поширення всіляких неправдивих пророцтв та
дезінформації рекомендуємо
християнам перевіряти джерела інформації, звертатися до
компетентних осіб та фахівців
для отримання достовірної інформації.
Закликаю відповідально ставитися до власного здоров’я та
здоров’я людей навколо, із розумінням, що людське життя –
це дар Божий. Довіряймо Богу,

надіймося на Нього, просімо
мудрості та захисту на життя.
Хай мир Божий спочиває у
ваших серцях, сім’ях та церквах!
З любов’ю
старший пресвітер громад УЦХВЄ Рівненщини
Олександр КОТОК

КОМЕНТАР СЛУЖИТЕЛЯ

товча робота зі створення цієї
універсальної релігії, очевидно,
буде проведена ще до початку
Великої Скорботи.
Не варто сприймати час
якого-небудь лиха на землі як
час Великої Скорботи. Адже
це буде особливий період на
землі, якого ще не було ніколи. Впродовж історії люди часто говорили, що кінець світу
близький; сьогодні також так
говорять. Проте ведуть себе,
наче не вірять у це: купують і
продають нерухомість, накопичують кошти, будують плани на
майбутнє. Коли ж настане Велика Скорбота, майбутнє втратить свою привабливість і люди
шукатимуть смерті, не намагаючись зберегти життя. «І будуть
ознаки на сонці, і місяці, і зорях,
і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль,
коли люди будуть мертвіти від
страху й чекання того, що йде
на ввесь світ, бо сили небесні
порушаться» (Лк.21:25,26). На
землю будуть вилиті чаші Божого гніву (див. Об.16).
Саме в період Великої Скорботи правитиме антихрист. «Нехай не звабить вас ніхто ніяким
чином, бо День не наступить,
поки не прийде раніше відступництво і не відкриється людина
гріха – син погибелі, який противиться і звеличується вище за
все, зване богом або святинею,
так що сам сяде у Храмі Божому,
немов Бог, який видає самого
себе, що він є Бог» (2Сол.2:3,4).
Він матиме свого пророка (див.
Об.13).
«…і була дана йому влада
над усяким племенем, і народністю, і нацією. І поклоняться
йому всі, які живуть на землі, чиї
імена не записані в Книзі Життя
у агнця, закланого від заснування світу» (Об.13:7,8)
Ось тут і з’являється згадка про «начертання» звіра – як
наслідок поклоніння йому: «І
зробить він, щоб усім: малим
і великим, багатим і бідним,
вільним і рабам – поставили їм
начертання на їхню праву руку
або на чоло їхнє; і щоб ніхто
не зміг купувати або продавати, якщо не має начертання,
або імені звіра, або числа імені
його» (Об.13:16,17).
Згідно зі Священним Писанням носити на собі печать
(чи начертання) означає належати або підпорядковуватися
комусь. Печать (чи ім’я Боже)

на чолі віруючих означає їхню
приналежність Богу, Його владу над ними (див. Об.3:12;
7:2-3; 9:4; 14:1; 22:4). Тому підкорення антихристу (образно
– прийняти на своє чоло чи на
праву руку печать звіра) буде
рівносильне зреченню Христа,
що спричинить позбавлення
Царства Небесного. (Символіка печаті взята від старовинного звичаю, коли воїни випалювали на своїх руках або на
лобі імена своїх вождів, а раби
– добровільно чи насильно –
приймали печать імені свого
пана. Язичники, віддані якомусь божеству, нерідко носили
на собі татуювання цього божества). Цілком ймовірно, що
за часів антихриста цей процес
буде вдосконалений, із врахуванням сучасних технологій.
Останні досягнення в технології медичних імплантатів збільшили зацікавлення до знаку
звіра, про який згадується в
13 розділі Об’явлення. Можливо, що технології, за якими
ми сьогодні спостерігаємо,
представляють початкові етапи того, що з часом буде використане як знак звіра. Важливо
розуміти, що медичний або
фінансовий мікрочіп, імплантований у вашу праву руку або
чоло, ще не є знаком звіра. Та й
саме число 666 як таке не має
в собі ніякої небезпеки, адже
це «число людське». Знак звіра
надаватиметься лише тим, хто
поклониться антихристу (причому зробить це свідомо!).
Він буде посвідченням особи
останнього часу, яке вимагатиме антихрист, щоб мати можливість купувати чи продавати.
Отож, загалом вакцинація
не суперечить доктринам християнської віри. Імунізація – це
перевірений більше ніж столітнім досвідом людства шлях до
суспільного здоров’я. Але разом із тим священнослужителі
не беруть на себе відповідальності за ефективність і безпечність цієї медичної процедури.
Остаточний вибір має зробити
сама людина, добре вивчивши інформацію і порадившись
із компетентними фахівцями.
Вакцинація має відбуватися на
добровільній основі й не порушувати прав людини.
Зрештою,
прихильники
всіляких містичних відкриттів
щодо вакцини хай поставлять
собі риторичне запитання: у
якій саме з вакцин є «знамено звіра» – Pfizer, AstraZeneca,
Спутнік V чи інших? Роздуми
над цим запитанням допоможуть відкинути багато міфів, які
з’явилися навколо вакцинації.
Ми пережили вже запровадження
ідентифікаційних
кодів, біометричних паспортів,
переживемо
й
пандемію.
Пам’ятаймо, страх паралізує
людину, він демонічного походження. Невігластво губить.
Доки людина не знає істини,
її легко можна переконати в
будь-чому. Досліджуймо Писання, найправдивіше пророче слово, і не будемо тривожитися розумом.
Олександр ГЕНІШ
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ДРУЖБА З БОГОМ
У позаминулому номері ми
говорили про справжню дружбу. На прикладі людських відносин можемо порозважати й
про дружбу з Богом. Адже стосунки з Богом — відображення наших стосунків із людьми.
Біблія каже: «Хто не любить
брата свого, якого бачить, як
може він Бога любити, Якого
не бачить?» (1Ів.4:20).
Від самого початку Свого
служіння на Землі Ісус Христос
показав, що Він відкритий до
близьких стосунків із людьми. Коли перші учні підійшли
й запитали в Нього: «Учителю, де живеш?», Божий Син
відразу запрошує їх до Себе в
гості! Він називає Своїх учнів
друзями: «Ви друзі Мої, якщо
чините все, що Я вам заповідую» (Iв.15:14). І навіть Юду,
який прийшов Його зрадити.
Бог завжди готовий простити
й відновити стосунки. А найяс-

кравіше Свою дружбу Він довів
на Голгофському хресті: «Ніхто
більшої любови не має над ту,
як хто свою душу поклав би за
друзів своїх» (Iв.15:13).
На жаль, люди не завжди
готові відповідати взаємністю й жертвувати чимось заради дружби з Богом. Але
дружба можлива, тільки коли
є взаємність. І навіть регулярні молитви, читання Біблії й
відвідування богослужінь не
завжди говорять про близькі
стосунки (пам’ятаєте, ми говорили про удавану дружбу?).
Біблія каже, що будуть люди,
які іменем Божим навіть робитимуть чудеса, але Господь їм
скаже: «Я ніколи не знав вас!»
Тобто, «ми навіть не були знайомими». Уявіть людину, яка є
фанатом якогось співака чи
спортсмена, у неї стіни завішані його плакатами, вона досконало знає його біографію і

ДРУГ

Сашко прокинувся рано — щось йому не
спалося. Та й до того ж він пам’ятав, що сьогодні 11 вересня — день його народження!
Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга.
Сашко міркував про це, лежачи в ліжку.
Хто такий друг? Друг — це той, хто тебе любить і хто завжди буде захищати тебе. Так,
про такого друга Сашко давно мріяв.
Раптом двері до кімнати хлопчика відчинилися. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик, потім з’явилися довгі
вуха, і в кімнату протиснулося чарівне щеня з
короткими ніжками й довгими вухами. Він із
радісним вереском підлетів до Сашка й став
його облизувати. Оце друг! Але хіба такий
друг може захистити?..
Сашко дуже зрадів подарунку й назвав
друга Чаком. Звичайно, тепер з’явилися нові
турботи: за щеням потрібно було доглядати,
прогулювати, годувати й купати…
Мама завжди на ніч читала Сашкові історії
з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав,
немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про
любов друзів: «Немає більшої за ту любов,
як якщо хто покладе душу свою за друзів
своїх». Сашко запитав маму: «Як це потрібно розуміти?» Мама пояснила, що справжній
друг за своїх друзів навіть може вмерти, як
це зробив Ісус за нас!
Ранком Сашко, нагодувавши свого друга
Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи й піде з
ним гуляти. Щеня раділо приходу господаря
й смакувало довгоочікуваною прогулянкою.
Сашко повернувся зі школи дуже засмученим — він не зміг написати твір. Хлопчик
не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, дуже прохаючи про це. Нічого не залишалося робити:

навіть розповідає іншим. Але
вона ніколи з ним не спілкувалася, він навіть не знає про
її існування. Знати про Бога й
знати Бога — зовсім не одне
й те ж. Так, Савл усе життя думав, що служить Господу, а, зустрівши, не впізнав і вигукнув:
«Хто Ти, Господи?» Напевно,
саме тому так багато людей не
мають впевненості в спасінні
— адже цю впевненість можна
мати тільки почувши особисто
у своєму серці від Друга: «Будеш зі мною в раю!»
На жаль, люди іноді «дружать» з Богом тільки з вигоди.
Щоб отримати щось від Нього
або щоб не потрапити в пекло.
Їхні молитви майже повністю
складаються з прохань: «Дай,
допоможи, благослови, збережи...» Чи хотіли б ви мати
такого друга, який до вас приходить тільки тоді, коли йому
щось потрібно — щоб позичи-

Сашко взяв повідця й вивів Чака на двір.
Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом невідомо звідки вибіг великий
злий собака й накинувся на Сашка. Хлопчик
дуже злякався й чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив
й утік. Сашко помітив, що недалеко від нього
нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося.
Іванко з квартири №12 усе йому пояснив.
Він бачив, що Чак прибіг на лемент Сашка
й став кусати величезного пса за хвіст. Пес
ударив Чака лапою по голові — і той упав немов мертвий.
Сашко підійшов до Чака, узяв його на руки
й міцно притис до себе. Сашко зрозумів,
що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував
його. Він тільки тепер усвідомив, що значить
справжній друг і що таке віддати життя за
друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас
Ісус, коли Він страждав на хресті й умер за
гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він
буде писати в наступному творі.
Він зрозумів, що любов друга не замінять
ніякі багатства цього світу.
...Ви не думайте, що ця історія так сумно
закінчилася. Сашко приніс Чака додому й загорнув його в теплу ковдру. Незабаром Чак
отямився й не зрозумів, чому його друг плаче. Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав:
«Усе буде добре!»
Валентина Велькер, із циклу
«Розповіді старої ворони»

ти іграшку,
попросити цукерку
тощо? Такі
люди
не
приходять
до
Бога
просто так
— щоб поспілкуватися, розповісти Йому, як минув
день, вислухати, що Він скаже
в їхньому серці. Щоб просто
посидіти поряд і помовчати.
Є кілька речей, які визначають нашу дружбу — як з людьми, так і з Богом. Наприклад,
те як ми ставимося до слів
свого друга. Коли хтось телефонує чи приходить sms — ми
все кидаємо, щоб відповісти.
Чи з таким самим ентузіазмом
беремо в руки повідомлення
від Бога — Його Слово? Ще
одне — як ми спілкуємося з
друзями. Парком йшли двоє

хлопчиків, які дуже збуджено
навперебій щось один одному
розказували. Причому обидва
одночасно говорили й жоден із
них не слухав іншого. Чи готові
ми вислухати Бога, чи тільки
хочемо, щоб Він вислуховував
нас?
І останнє — жертва заради
дружби. Чи є в нашому серці
бажання хоч якось віддячити
Богу за те, що Він зробив для
нас, і послужити іншим людям
у Його ім’я? Господь щиро хоче
стати нашим найкращим Другом, робімо кроки до Нього!

ГОЛОВОЛОМКА «КВАДРАТ»
У цьому квадраті зашифровані 15 імен людей, яких,
згідно з Біблією, Бог називав Своїми друзями. Відшукайте їх усіх! При потребі скористайтеся підказками.

Підказки: Вихід 33:11, Ісаї 41:8, Івана 11:11, Івана 15:14 і
Луки 6:13-16.

Завдання
ШКАЛА ЦІННОСТЕЙ

Перед вами — перелік різних цінностей, які кожен із
нас має або мріє мати у своєму житті. Розставте числа
від 1 до 10 біля кожного пункту — починаючи з того, що
є для вас найважливішим, до найменш важливого.
		СІМ’Я			ІГРАШКИ
		ГРОШІ			ЇЖА
		ЦЕРКВА		СМАРТФОН
		ШКОЛА		ДРУЗІ
		БУДИНОК		БОГ

Над сторінкою працював Дмитро ДОВБУШ

Що ви поставили на перше місце, а що на останнє? Чому? Який номер отримали «Друзі»? Чи допомогла
вам ця вправа зрозуміти, що є справжніми цінностями
у вашому житті?
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По вертикалі:

1.Восьма єгипетська кара. 2. Гора, зайнята Гедеоном перед нападом та амаликитян.
4. Нечистий серед плазунів. 5. Місто, де Йонатан розбив загін филистимлян. 8. Кара за
… смерть. 9. Гора в Самарії. 10. Місто, біля якого Мойсей повторив закон. 14. П’ятий
син Якова. 15. Правнук Соломона, цар Юди. 18. Диякон Єрусалимської церкви. 19. Учень
Ісуса. 20. Там тетрархом був брат Ірода Пилип. 24. Гора, до якої пристав ковчег. 25. Одне
з міст, збудоване синами Гада.

По горизонталі:
3. Остання книга Старого Заповіту. 6. Річка Палестини. 7. Історична книга Старого
Заповіту. 11. До нього заговорила ослиця. 12. Кількість лампад на золотому світильнику. 13. Гора, з якої Мойсей побачив обітовану землю. 16. Учень Ісуса. 17. Племінниця
Авраама. 21. Місто, в якому Павла називали Гермесом. 22. Малий острів у Середземному морі. 23. Керівник над областю в персидському царстві. 26. Суддя Ізраїлю. 27. Місто
в горах Юди. 28. Десятий син Якова.

Відповіді на кросворд, розміщений у №7 (липень), 2021р.
По горизонталі:
1.Солома 3.Тірчак 7.Хоразін 8.Наум 10.Льон 11.Сад 14.Махла 15. Скеля 17.Гад 20.Амма
21. Рода 22. Вавилон 24.Андрій 25.Патара
По вертикалі:
1.Смірна 2.Малх 4.Іван 5.Коринт 6.Мааха 9.Мелхола 10.Лодевар 12.Дан 13.Аса 16.Завіса 18.Акила 19.Тавіта 22. Воші 23.Нова

МОЛИТВА МАМИ

МАМАМ, ЯКИМ НЕ СПИТЬСЯ ВНОЧІ ВІД ПЕРЕЖИВАНЬ, ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Бува, у віршах — ні краплі поезії.
Бува, в душі — ні грама віри в Бога.
Чи то життя, чи то — напівамнезія?
Мов на пожежу гонг, дзвенить тривога

Ледь-ледь хвала протискується
			
скручена…
А ще ж і для поезій місця треба!

В молитві материнській і в зітханнях
Щодня, щоночі, навіть на світанні.
Ой діти, діти! Осінню безлистою,
Весь світ стає пустим посеред літа...

Туди б пісень, але не тих, з журбою...
І бесіди солодкої з Тобою.
Поглянь на Землю, зглянься над
стражданнями!
І не питайся, хто був винуватий

Хоч серце каже: — Вимолю і вистою, —
Зникають раптом приводи радіти,
Якщо дитина Бога не шукає
І так живе, немов Його немає.

У тих, що й так вже змучені питаннями.
У Тебе влада втрачене вертати
І вирвати у ворога із пащі,
Міняти дні безрадісні на кращі.

А мати плаче, мати побивається.
Вона ж сама, напевно, винувата!
Їй на минуле очі відкриваються:
Яка безповоротна часу втрата!

Хай Дух Святий дітей огорне Силою.
У ній згорить і відчай, і невір’я.
Розвіє попіл свіжий вітер. «Милую!» —
Мов метеор майне через сузір’я

Пропущені сигнали небезпеки
Їй з осудом мигають із далека...
Між буднями загублені можливості,
Усе, що відкладалося на потім,

І долетить у сім’ї, де волають,
Де попри страх День Помочі чекають.
В нічній молитві золота поезія
З вуст материнських задзвенить,
			
полине...

Хронічний брак і вміння, і сміливості,
Сердець невинність, продана роботі,
Вляглися їй важким хрестом на плечі.
Від нього ні позбавлення... ні втечі...
О Господи, давно слізьми горючими
Залито весь канал «Земля і Небо».

Не просто дім,
там вдячних душ еклезія,
Де всі спасенні, де ніхто не гине.
І пахне літом, хоч і дощ моросить.
О Господи, чекає мати... просить...
Світлана Касянчик

ПОРАДА

ЩО РОБИТИ ЗІ
СТАРОЮ БІБЛІЄЮ?

Як, напевно, і в багатьох із
вас, переді мною іноді поставало питання: «Що робити зі
старою Біблією?» Так стається,
що Біблія, яку ми читаємо і якою
довго користуємося, зношується, і ми вимушені купувати нову.
Або ж із віком зір притуплюється
— шрифт стає маленьким і нечитабельним. Чи просто ми перейшли з російської на українську мову
або ж підібрали кращий, сучасний
переклад Біблії. Причин багато,
щоб купити нову гарно оздоблену
Біблію. А що ж робити зі старою? І
тут варіантів не так уже й багато.
Викинути — гріх, подарувати
комусь стару, вживану — соромно, продати — складно, спалити —
совісно.
Що ж тоді робити? І вже стало закономірністю, що замість
того, щоб виконувати своє пряме
призначення — спасати людей і
приносити користь для Божого
Царства, стара, потерта Біблія пилиться на полицях. Чи це не гріх, чи
це не святотатство?
А чи не спадало вам на думку
знайти того, кому Біблія потрібна,
хто ніколи не тримав її навіть у руках — і просто подарувати? Подарувати тому, кому купувати — дорого, просити — соромно, знайти
— неможливо. Таких людей ще є і в
нас, в Україні, дуже багато. Ви скажете: це неможливо. Так ні — можливо.
Тому хочу, друзі, запропонувати
вам скористатися послугами сайту
безкоштовних оголошень olx.ua і

запропонувати вашу Біблію, якою
ви не користуєтеся, безкоштовно.
Єдине, що вам потрібно — це відправити Біблію через Нову пошту.
Якщо вам це дорого, пересилку
може оплатити той, хто отримує.
Повірте, це працює, перевірено
на власному досвіді. Повірте, це
того варте, як мінімум — будуть
вдячні ті, хто отримає вашу Біблію.
Повірте, результати будуть. Ви їх
побачите якщо не на землі, то на
небесах.
«Хліб свій пускай по воді, бо
по багатьох днях знов знайдеш
його» (Екл.11:1).
PS. Біблія на фото — польський
переклад, пройшла з її власником
через німецький табір для полонених, повернулася на Волинь і слугувала всій родині багато років.
Юрій ТРОЦЬ
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