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Господь дав нам милість —
і наші місцеві церкви мають
свої храми.

Ми ще не знаємо, які
саме Його задуми, але...

Це не легко. Але разом
можливо, бо «один прожене тисячу, а двоє —
десять тисяч» (5М.32:30).
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ДІМ МОЛИТВИ ЦЕРКВИ «СПАСІННЯ»

Історію будівництва дому молитви
церкви «Спасіння» читайте на стор.5
22 листопада 2020 року
відбулося урочисте відкриття
та посвячення дому молитви
євангельської церкви «Спасіння», який знаходиться на території Підгайцівської громади,
біля Луцька.
На святкове зібрання прийшли
не тільки члени церкви «Спасіння», а й прихожани та служителі
інших церков, представники регіональних об’єднань УЦХВЄ —
Волині, Рівненщини, Закарпаття,
Івано-Франківщини, Хмельниччини, Київщини та ін. Завітали також
представники влади.
«Протягом цього часу нас беріг
і благословляв Господь. Маємо від
Бога милість і хочемо славити Його

за те, що Він такий добрий до нас.
Дуже дякую всім, хто брав участь у
будівництві фізично й фінансово»,
— сказав пастор Микола Климчук.
Старший єпископ Української
церкви ХВЄ Михайло Паночко зауважив, що посвячення приміщення
— знакова подія для всієї країни.
Адже цей дім молитви — один із
1300, які Бог дав можливість побудувати за роки незалежності України. «Був період, коли ми не мали
права будувати доми молитви й навчатися у вищих навчальних закладах, коли над нами насміхались, нас
принижували… Бог допоміг нам це
витримати й пережити. У нас нема
образи на те, що було в минулому,
але є велика вдячність Богові за те,

що Він відкриває доми молитви в
наші дні. Я вбачаю в цьому широко
відкриті двері для проповіді Євангелії, великого пробудження, про
яке ми молилися й молимося десятки років — щоби Бог спас мільйони українців», — сказав Михайло
Паночко.
Старший пресвітер Волинського об’єднання УЦХВЄ Михайло
Близнюк зауважив, що дві тисячі
років тому Ісус Христос сказав
своїм учням, що Євангелія буде
проповідуватися по всій землі
для свідоцтва усім народам. «Те,
що цей будинок стоїть, — підтвердження того, що Христос
живий і Його Слово виконується.
Євангелія проповідується через

уста проповідників, через спів,
діла і через наше життя. Нехай тут
буде духовне життя! А воно буде
тоді, коли буде смирення, благодать і вся слава віддаватиметься
Ісусу Христу. Люди, які поклоняються Богу в дусі та істині, приємні
Йому. Дім молитви посвячений,
ще не докінчений, але вже бачимо
результат. Хіба не Господь це зробив? Бог допоміг!» — наголосив
Михайло Близнюк.
«Розкішність кожного храму в
тому, щоби в нім перебувала Божа
присутність. Нехай усі, хто тут
буде членом церкви, благоговіють
перед Богом, творять атмосферу любові — і Божа присутність
збагачуватиме й благословля-

тиме народ і церкву», — сказав
старший пресвітер Рівненського
об’єднання УЦХВЄ Олександр Коток.
Виступили також гості з інших областей. З нагоди відкриття
дому молитви прихожан привітали депутатка Луцької міської ради
Юлія Вусенко та голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк.
Пісні прославлення виконали
хор, солістка Софія Стельмащук
та гурт «Тріо Денисюків».
Церкві «Спасіння» в цей день
подарували Біблію, картину та
принесли грошові пожертви.
Закінчилося свято ввечері у
форматі спілкування.

svitogliad.com

ГОЛОС

2

НАДІЇ

№11 листопад 2020
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НЕБЕСНИЙ БАТЬКО МОЖЕ ТАК БАГАТО
ЗРОБИТИ РУКАМИ ЗЕМНИХ ДІТЕЙ
Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем оця:
зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх,
себе берегти чистим від світу.
Як.1:27

Паніка й безпечність,
надмірна увага до певних речей і повна байдужість, політика й «християнство» — це, на
жаль, сьогодення… Час,
коли в страсі за своє
здоров’я хтось забуває
про жертву спільності, а
хтось використовує свої
«добрі діла» як передвиборчу агітацію… Я не про
людей світу цього, а про
нас, «віруючих». Такі реалії жовтневими днями
збігають у вічність. І тішиться серце, коли бачиш, що не всіх накрила
ця злободенність. Що є
ті, хто не запалився чужим вогнем і працює над
проєктами добра не в
ім’я піару, а в ім’я Бога.
Про таке дійство хочу
розповісти сьогодні.
Близько п’ятдесяти душ
зібралося на території дому
молитви, що в Луцьку, на
вулиці Вороніхіна, 14а. Це
приїхали вдови та вдівці з
різних куточків Волині. Чому
тільки сорок? Тому, що це
зібралися матері й батьки,
які після смерті чоловіка або

дружини самостійно виховують неповнолітніх дітей. І
сім’ї ці в більшості багатодітні. Як поставити на ноги,
а ще й виховати без батьківського плеча й материнської ласки? Нелегко, а ще в
наш час… Тут слова взагалі
зайві. Чи зрозуміє вдову
той, хто не їв хліба вдови й
не ходив у її чоботях? А сироту, не носивши її свитини,
хто зможе зрозуміти? Тільки
той, хто випив з тої чаші. Через те на зустрічі, що була
організована Петром Радчуком і його командою спільно
з ВОЦХВЄ, було вручено
не тільки матеріальну допомогу, але були навчання, настанови, свідчення,
молитви й просто спілкування за обіднім столом.
Присутні могли поділитися
переживаннями, успіхами
та труднощами, адже це не
менш важливо, ніж щоденні клопоти: що дати їсти й
в що одягнути дитину, просто зрозуміти, що тебе розуміють, а якщо розуміють,
то значить підтримують — і
ти не сам на сам з бідою.
Цей проєкт стартував ще

в 2015 році. Одного разу,
повертаючись із України
до США, Петро Радчук відчув у своєму дусі, що потрібно звернути увагу на
вдів і сиріт. Спочатку були
виправдання, що вони від
своєї роботи завжди вділяють на обділених долею.
Почалася боротьба в його
серці. І це не проходило й
не давало спокою. Він зрозумів, що цього хоче Бог.
Як і з чого починати? Звичайно, зі збору інформації.
Радилися — і вирішили зупинилися на тій групі вдів,
яким найтяжче, у яких троє
й більше неповнолітніх дітей. На сьогодні в Україні
підтримується чотириста
шістдесят сімей, в Молдові — сто. Команда має в
планах започаткувати цю
роботу в Білорусі. Чотири
рази на рік відбуваються
такі зустрічі. Це не тільки
одноразові невеличкі продуктові набори вартістю
тридцять доларів, але й
допомога, яка щороку організовується залежно від
потреби, з більшими грошовими витратами. Її кож-

ного разу отримують інші
сім’ї.
До прикладу: хто
одержав пральну машину,
не отримує холодильника. Хто отримав побутову
техніку, цьогоріч не отримує машини дров. Тобто
організатори намагаються
не обійти нікого, разом із
тим вникнути в потреби.
На Волині за цей проєкт
відповідальний Володимир
Величко.
Отож, якщо ми визнаємо
себе дітьми й послідовниками того, хто називає себе
Батьком сиріт і Суддею
вдовиць (Пс.68:6), то зможемо побачити того, хто в
розпачі, і просто обійняти;
того, у кого п’ятеро дітей

шкільного віку — прийти й
допомогти з ними виконати
домашнє завдання, бо ж,
може, у них дистанційне навчання, а мають один ноутбук; того, кому потрібно заплатити за комунальні, бо
ж тій загнаній жінці в цьому
місяці ледь вистачило на
продукти, адже ціни в черговий раз на товари першої
необхідності пішли вгору, а
діти всі неповнолітні… А ще
просто запитати: «Як справи?», бо через прості слова
Бог може зцілити втомлене
серце. Пам’ятаймо: Небесний Батько може так багато
зробити руками земних дітей!
Інна МЕЛЬНИК

новини

ПРОТЕСТАНТСЬКІ ЦЕРКВИ ЗАКЛИКАЛИ УРЯД
СКАСУВАТИ ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ
КАРАНТИНУ ВИХІДНОГО ДНЯ
Про це йшлося на зустрічі керівників протестантських церков, яка
відбулася 17 листопада
на запрошення міністра
культури
та
інформаційної політики України
Олександра Ткаченка.
Учасники зустрічі (частина скористалися плат-

формою Zoom) обговорили з міністром та головою
Державної служби з етнополітики та свободи совісті
Оленою Богдан ряд найактуальніших тем життя суспільства та релігійної спільноти
зокрема.
Одною з головних були
пропозиції церков щодо

новини церков хвє волині
11 жовтня
в церкві
с. Рудники Маневицького району відбулося рукопокладення на дияконське
служіння Скаржинця Василя Миколайовича. Рукопокладення
звершили
єпископ Близнюк М. І., пресвітери Сокол О. В., Скаржинець М. Ф..
08 листопада в церкві «Ковчег» м. Любомля відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння Юрчука Валерія Семеновича, на благовісника — Гроголя Олександра Петровича, та на дияконське служіння — Матвійчука
Ігоря Вікторовича, Радченка Вадима Олександровича,
та Тарасова Олексія Олександровича. Рукопокладення
звершили єпископ Веремій Ю. К., заступник єпископа Грицак В. І., пресвітери Вронський В. В., Саць А. О.

впорядкування
карантину вихідного дня. Міністру
передано лист від РЄПЦУ
з проханням забезпечити
можливість безперервного
функціонування культових
споруд та приміщень за умови їх наповненості не більше
ніж 50% від передбачених
стаціонарних місць для сидіння.
«Виконуючи
вимоги
санітарного режиму та поділивши громади на потоки,
ми можемо подавати якісну
підтримку вірянам», — наголосив старший єпископ
УЦХВЄ Михайло Паночко.
Інша пропозиція полягала
в тому, щоб релігійні заходи
у приміщеннях без стаціонарних сидінь та на відкритому повітрі обмежувати не
конкретною кількістю осіб,
а вимогою дотримання безпечної фізичної дистанції
щонайменше у 1,5 метри між
присутніми.
Глави церков висловили
переконання, що ефективна
душпастирська опіка громадян є надзвичайно важ-

ливою з огляду на складні
життєві обставини, в яких
опинилися багато наших
співвітчизників у зв’язку з
пандемією COVID-19.
Учасники зустрічі обговорили також труднощі при
реєстрації релігійних громад та системне блокування
розмитнення гуманітарних
вантажів. «Неповага до соціальної діяльності церкви,
кидає тінь на владу, люди
обурюються, що з боку чиновників відсутнє розумін-

ня позиції та можливостей
церкви», — підкреслив Михайло Паночко. Він також
висловив позицію церков
щодо загроз гендерної ідеології.
Крім того, представники РЄПЦУ у розмові з
міністром підняли питання зміни тарифів на газ для
релігійних організацій та
намітили формати можливої взаємодії для вирішення означених та інших проблемних питань.
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ОСОБЛИВОСТІ СВІДЧЕННЯ ПРО ХРИСТА
В ХРИСТИЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

Поклик на Балкани, ознайомчі поїздки до Сербії,
Боснії, Хорватії, спроби
налагодити
співпрацю,
розібратися з паперами
та дозволами й сам переїзд — усе було для нас
новим, «неходженою стежиною», як кажуть люди.
На сьогодні вже 4 роки як
ми живемо та служимо в
Хорватії.
СИТУАЦІЯ НА БАЛКАНАХ

Яка ситуація на Балканах?
Як окреслити бачення для праці та зрозуміти, чим би ми могли бути корисними тут?
Відповіді на ці та інші питання нам треба було відшукати,
тож ми крок за кроком рухалися в цьому напрямку, вивчаючи мову, знайомлячись із
культурою, різними церквами
та окремими людьми. Спілкуючись зі служителями, аналізуючи ситуацію, ми прийшли
до переконання, що Балкани
(а саме Сербія, Хорватія та Боснія і Герцеговина, з якими ми
краще знайомі) — це дійсно
регіон, який потребує місіонерського служіння.
Євангельський рух — тут
відносно нове явище. Найстаріші діючі церкви мають
два-три покоління віруючих, а
в більшості випадків мова йде
про перше покоління новонавернених. Після війни, яка спустошувала Балкани в першій
половині 1990-х років, багато
західних місіонерів приїхало
сюди, але є певне розчарування місіонерів у церквах, а церков у місіонерах.
Ми спостерігаємо збільшення депресивних регіонів,
великий відтік населення,
церкви перебувають у занепаді, зменшуються та слабнуть, люди шукають кращого
життя і їдуть в інші країни, старшому поколінню віруючих, на
жаль, не вдалося досягнути
євангелією молоді.
Але Христос не уникав «депресивних регіонів» і прийшов
туди, де були серйозні проблеми. Тож і нам потрібно звернути увагу на Балкани як на місіонерське поле...
СВІДЧЕННЯ
ПРО ХРИСТА В
ХРИСТИЯНСЬКІЙ КРАЇНІ
Й КУЛЬТУРІ

Особливо часто поставало запитання «яким чином

ми можемо тут служити»
тоді, коли люди, яким свідчили, запевняли нас, що
вони вірять в Ісуса й живуть
з вірою. У хорватських школах викладається католицьке віровчення, спільними зусиллями держави та церкви
молодь «воцерковлюється»,
займає свої місця в соціумі й
під час соціологічного опитування в графі «віросповідання» з’являється позначка
«католик». Майже кожен у цій
країні знає, хто такий Ісус,
чому Він приходив на землю, для чого вмирав, основи
Його вчення.
І все ж...
Будуючи стосунки з людьми глибше, ми помічали ту
саму, знайому нам і раніше,
гостру необхідність їхньої
душі в Богові, а в розбитих
долях і сім’ях бачили ту ж
саму трагедію людської душі,
яка не знає Бога. За зовнішньою набожністю все чіткіше
виднілися нам реальні обриси розбрату, нетерпимості,
егоїзму та жорстокості, байдужості, жадібності, гордості та іншого зла, яке народжується в окремому серці й
захоплює суспільство вцілому.
«Боже, ми стоїмо перед
тобою на колінах у благанні
за нашу землю, за наш народ. — Вкарбувалася в серце молитва пастора євангельської церкви на сході
Хорватії. — Хорвати говорять, що вони християнська
нація ще з 7-го століття, але
живуть без Тебе і вмирають
без Тебе, не знаючи нічого
іншого й не маючи альтернативи. Церква слабка, ми не
можемо підняти голос і проголошувати істину своєму
поколінню, щоб люди пізнали шлях спасіння. Пошли нам
слуг Своїх, щоб вони допомогли нам піднятися, зміцнитися і підняти голос, звіщати
Христа».
Це була тихенька молитва, виголошена слабким голосом старенького пастора
у великому домі молитви,
у якому було декілька людей. Але в ній чувся сильний
заклик мужа македонянина:
«Прийдіть і допоможіть нам!»
Балканам потрібна допомога.
Коли нашій місіонерській групі довелося переїха-

ти з приморської частини
Хорватії у рівнинну та розділитися, щоб охопити церкви
двох сусідніх областей, ми
отримали змогу краще роздивитися ситуацію в церквах на Балканах. На жаль, від
церкви до церкви, від міста
до міста ми спостерігаємо,
що євангельський рух помаленьку згасає... Місцеві
церкви, і так невеликі, занепадають,
зменшившись
із часу заснування на 50 і
більше відсотків. Вийнятки є,
але їх мало. Коли ми приїхали на нове місце, я відвідав
старого чоловіка, який був
присмерті, ми молились.
Невдовзі він помер, і мені
довелося служити на похороні. Одна думка не залишала мене: більшість людей у
церквах, де нам доводилось
бути, мають слабке здоров’я
і вік за 70 років. Якщо сюди
не прийде сила Євангелії,
сила Христового воскресіння, то євангельська церква
тут просто зникне.
Тож у служінні церкві ми
бачимо потребу запалити людей до християнської
жертовної любові, свідчення,
молитви, відданого життя,
яке б викликало правильні
запитання в людей навколо.
Ми не можемо зробити віруючих молодшими, але можемо нагадати їм, як співається пісня перемоги Христа.
Кажуть у нас, що «якщо вже
й помирати — то з піснею»...
Тож потрібно всіма силами
намагатися
згуртуватися
навколо Христа для спільної
мети, а не роз’єднуватися,
плекаючи
непорозуміння
й незгоду навколо власних
моделей і принципів служіння чи свідчення. Потрібно
розділяти життя Христа між
собою — піклуючись один
про одного та про людей
навколо не тільки словами,
але й ділом.
НАДІЯ. ДІАЛОГ

«А чи пробували ви читати
Біблію? — запитуємо, знаючи, що дуже малий відсоток
традиційних християн роблять спроби заглибитися й
зрозуміти книгу, з якої, власне, взяли те, у що вірять.
«Так — енергійно кивають наші співрозмовники.
— Але те, що там написано,
складно застосовувати в
житті. Наприклад, написано:
шануй день суботній, бо це
день спочинку, а у нас всюди
— неділя. Як це зрозуміти?»
Або ж
просто відповідають, що їм достатньо ходити в церкву й брати участь
у церковних сакраментах,
а читання Біблії для тих, хто
вчиться на священника.
У таких діалогах є прекрасна можливість скерувати увагу співрозмовників
до Євангелії, до питань і
відповідей, до Ісуса Христа,
до того, що тільки в довірі

до Нього можна знайти
справжній відпочинок. Розмовляти про все те, що Він
зробив для нас, щоб ми могли залишити свої тягарі та
йти за Ним. І про те, що так
багато людей і далі напружено заробляють прихильність
Божу та вічне життя власними зусиллями, регулярним відвідуванням церкви,
вірністю церковній традиції.
Ніколи жоден із них не знає,
чи достатньо зроблено добрих справ, чи переважить
його відданість релігії його
ж власне незадоволення
своїм релігійним життям.
Розмови проходять в
доброму руслі, наші нові
знайомі стежать за думкою
з цікавістю. Свідчення про
Христа стає зрозумілим та
досягає серця. Пропонуємо
продовжувати спілкування,
на що часто люди погоджуються.
Такі розмови трапляються не рідко.
Ми приходимо до висновку, що «культурне християнство» — це християнство без суті та сили. Адже
Євангелія — це добра новина про те, що є Хтось могутній, Хто може й хоче нам
допомогти змінити наше
життя, знайти Бога, виправдатися перед Ним. «Царство Боже наблизилося»,
— говорив Ісус, до неба не
треба дряпатися. Ми маємо
Спасителя, який зробив за
нас неможливе. Але люди
додають своє до цієї доброї
новини: звісно, ми заслуговуємо Спасіння, якщо будемо добрі, будемо ходити
до церкви, шанувати традиції. І виходить так, що якщо
люди надіються на свою
доброту, вірність церкві та
традиційне виховання — їм
не потрібний Спаситель і
Євангелія не має сили міняти життя. Тому в розмовах
з людьми ми намагаємося

підвести їх розуміння, чи допомагає їм їхнє традиційне
виховання і вірність церкві
краще пізнати Спасителя,
його наміри, цілі? Чи це дає
їм мир і радість, задоволення у вірі? Чи змінюються
їхні серця й стосунки з найближчими людьми? Ми пропонуємо знайомим читати
Біблію, вивчати, обговорювати, намагатися зрозуміти
суть вчення Ісуса Христа.
Запрошуємо до дискусії. І
бачимо відгук.
Ми маємо унікальну нагоду спостерігати, як у традиційному релігійному середовищі назріває напруга та
прагнення змін. Чи використає хорватський євангельський рух цю можливість
побудувати мости між традиційною релігійною культурою і її представниками та
євангельскою церквою, яка
покликана донести Євангелію своєму поколінню?
Ще ми маємо унікальну нагоду спостерігати, як
Хорватія переживає найбільший приплив місіонерів
за всі часи існування євангельського руху в країні: біля
20 місіонерів із Бразилії,
Аргентини, країн Європи,
США, Кореї, а також і з України сьогодні працюють через
п’ятидесятницьке
об’єднання Хорватії. Кожен із них
має особливий поклик. І ми
віримо, що Бог має особливі плани щодо Балкан у
цей час, якщо люди з різних
куточків світу отримують поклик від Нього служити там.
Ми ще не знаємо, які
саме Його задуми, але з
вірою вливаємося в працю,
можливості для якої відкриваються.
Підтримайте нас в молитві за Хорватію та Балкани, будемо щиро вдячні!
Нехай Господь вас щедро
благословить!
Петро СИНЮК
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свято церкви

ВЕЛИКИЙ ГОСПОДЬ НА СІОНІ!

Церква — це не тільки
будівля чи храм, не просто служіння чи діяльність, яку вона виконує.
Це люди зі своїми тривогами й надіями, падіннями й підйомами. І Бог —
Який веде Своїх людей.
Так само й історія церкви
— це не цифри й дати, не
статистика й аналітика. Це
люди — із перемогами й
поразками, із особливою
пам’яттю, враженнями й
досвідом. І Бог, у руках
Якого долі людей і церков.
8 листопада 2020 року
церква «Сіон» міста Луцька відзначила День подяки
та посвячення приміщення
дому молитви. На святкове
зібрання прибуло багато гостей із різних церков, а також
старші служителі УЦХЄ, зокрема єпископ УЦХВЄ М. С.
Паночко, голова Волинського
об’єднання церков єпископ
М. І. Близнюк, його заступник
П. А. Рибак, почесний єпископ Волинського об’єднання
церков С. В. Веремчук, пастор церкви Христа-Спасителя Є. Т. Мельничук та інші.
Згадуючи про цей день,
пастор церкви Віталій Оніщук
зазначив: «Це був особливий
день, коли ми хотіли разом
із нашими гостями по-особливому подякувати Богові
за пройдений шлях. Наша
історія не така вже й велика,
але доволі нелегка. І в цьому
контексті мені чомусь пригадалися слова: «Усякий бо дім
хтось будує, а Той, хто все збудував, то Бог» (Євр.3:4). Тому
ми, дякуючи Богові за врожай, дякували Йому й за наше
приміщення, бо це історія,
яка писалася не так легко.
Ми вдячні багатьом людям,
які допомагали нам у ремонті
дому молитви, за їхню працю,
за пожертви, за молитви. Та
особливо ми вдячні Богові,
Який дає бажання людям підтримувати інших у потребах і
Який збагачує Свою церкву як
матеріально, так і духовно.

У Бога на все Свій час. І у
відповідний час Господь став
по-особливому діяти в нашій
церкві, зробивши те, чого
ми вже не сподівалися. Ми
багато років робили спроби
вирішити питання об’єднання членів церкви, але нам
це не вдавалося. Але Бог
Сам зробив те, чого ми самі
зробити не могли, — Він забрав бар’єри, які розділяли
багатьох людей. І ми вдячні
Йому за це».
Церква «Благодать» — з
такої назви почався шлях сучасної церкви «Сіон» — була
офіційно зареєстрована у
2004 році. Починалася вона
з кількох сімей, які у 2003
році активно долучилися до
євангелізаційної праці, ініціатором якої був Анатолій Прохор. Спочатку новостворена
група орендувала приміщення кінотеатру «Зміна», згодом
ранкові служіння проводили
в приміщенні Волинської організації Товариства Червоного Хреста, а вечірні — більш
масштабні, євангелізаційні —
у Палаці культури «Просвіта».
У 2004 році в церкві відбулося перше хрещення. І відтоді кожного літа, а нерідко
ще й узимку люди входили в
завіт Господа й долучалися до
Церкви.
Із 2005 року церква стала
орендувати актовий зал Палацу учнівської молоді. На той
час старшим пастором був

Анатолій Прохор, другим пастором — Віталій Оніщук. Дияконське служіння виконували
Микола Карабан та Ігор Шалайко. Згодом на це служіння
було обрано Миколу Корнійчука та Миколу Кушина. Почали формувати різні відділи.
Церква активно розвивала
свої служіння, зокрема соціальне та євангелізаційне,
молодіжне, табірне, дитяче,
музичне, молитовне. Виходила газета й радіопередачі. У
2007 році було придбано будинок у селі Новосілки, у якому облаштували реабілітаційний центр.
У 2010 році церква особливо гостро відчула потребу
мати власне приміщення,
оскільки доводилося додатково орендувати різні офісні
приміщення для проведення церковних заходів та
служінь. І у 2011 році дивним
чином Бог відповів на молитви церкви — занедбане
приміщення
виставкового
центру в центральному парку стало власністю церкви
«Благодать». Звісно, приміщення потребувало ще багато вкладень, але люди з
великими надіями й оптимізмом долучилися до праці,
бачачи Боже сприяння.
Проте не лише Господь, а
й диявол бачив запал молодої
церкви й не був зацікавлений
у її розвитку. Починаючи з
2012 року, через певні обста-

вини протягом довгих семи
років і семи місяців церква
існувала як дві окремі громади — «Благодать» і «Сіон».
Громада «Благодать» залишилася в новому приміщенні.
Її старшим пастором й далі
був Анатолій Прохор. А перереєстрована під іншою назвою церква «Сіон» продовжила свої зібрання в Палаці
учнівської молоді. І в тому ж
2012 році старшим пастором церкви «Сіон» було обрано Віталія Оніщука. У 2018
році церква обрала ще одного пастора — Ігоря Шалайка
та трьох дияконів — Дмитра
Степанова, Володимира Кірпічова та Дмитра Луцика.
Зі ці роки було організовано багато дитячих таборів.
З початку війни члени церкви стали відвідувати прифронтові церкви та зону АТО
з гуманітарною допомогою,
а також деякі брати приєдналися до капеланського
служіння. У церкві діє недільна школа, яку відвідує понад
80 дітей, підліткове служіння. Молодь не лише з церкви, а й міста стала активно
долучатися до молодіжних
служінь. Було створено дитячий хор, який нараховує
понад 100 дітей. Церква розвиває медіаслужіння в соціальних мережах. Також є
вихідці з церкви, які поїхали
на місіонерську працю. Багато років члени церкви відвідують місця позбавлення
волі, регулярно працюють з
малозабезпеченими
людьми та безхатченками. Церква
неодноразово брала участь
і сама організовувала євангелізаційні служіння в місті.
Протягом цих складних
семи років Бог працював у
серцях своїх дітей, поступово
змінюючи взаємні образи на
прощення. Це були непрості
часи для обох громад, та й
кожної людини зокрема. Багато болю завдали питання,
пов’язані з приміщенням, а
також перші невдалі спроби
об’єднання.

Проте Бог мав Свій дивний план. І кінець 2019 року
вразив усіх: і прихильників,
і скептиків, і сторонніх спостерігачів. Напередодні різдвяних свят церква «Сіон» та
церква «Благодать» об’єдналися, щоб служити Богу
разом. 22 грудня відбулося
перше спільне зібрання — і
відтоді дві громади знову стали однією церквою з назвою
«Сіон».
За цей час об’єднана
церква «Сіон» провела водне
хрещення. Попри певні обмеження, дотримуючись норм
карантину, організувала три
денних табори на території
дому молитви. Щотижня проводяться домашні групи та
сестринські служіння. Нещодавно було продовжено традицію церкви «Благодать»
проводити сімейні вечори. У
церкві проходять заняття з
англійської мови та уроки гри
на музичних інструментах.
Розвиваються й ті служіння,
які були започатковані раніше.
Здавалося, життя налагоджується, труднощі почали
забуватися, надії набирати
оберту. Почалося будівництво
класів недільної школи та поточний ремонт інших приміщень. Та несподівано прийшло
нове
випробування
— пожежа, яка сталася 7 квітня 2020 року. Лише завдяки
спільним зусиллям, а також
підтримці окремих людей та
церков, і передусім — Божому благословенню, громада
впоралася і з цим випробуванням.
Бо церква «Сіон» — це не
просто споруда, а її історія —
не просто дати. Це понад 200
особливих обраних Богом
людей, особливих дарів, особливих служінь і покликань. І
головне — це свідчення про
особливу Божу милість і благодать. Бо «великий Господь
на Сіоні, і піднесений Він над
усіма народами!» (Пс.98:2).

Ольга МІЦЕВСЬКА

запитуйте-відповідаємо

ЩО ТАКЕ ЗНЕВАГА НА ДУХА СВЯТОГО?
Доброго дня, редакціє
газети «Голос надії».
В мене з'явилося таке запитання: "Що таке зневага
на Духа Святого?"
Запитувала
у
членів
церкви адвентистів сьомого
дня та в пастора церкви віри
євангельської, але відповіді
різняться. Бажаю отримати
вашу відповідь.
З повагою Наталія.
Доброго дня, Наталіє.
Це запитання часто ставлять віруючі — і не даремно,
бо Слово Боже каже, що
«усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям,
але богозневага на Духа не
проститься!» (Мт.12:31). І це

хвилює: а якщо я десь ненароком чи випадково, сам
того не розуміючи, зневажу
Духа Святого? Виходить,
що я назавжди загину?
Щоб зрозуміти цей текст,
варто прочитати весь контекст.
«Фарисеї ж, почувши,
сказали: Він демонів не
виганяє інакше, тільки як
Вельзевулом, князем демонів. А Він знав думки їхні,
і промовив до них: Кожне
царство, поділене супроти
себе, запустіє. І кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. І
коли сатана сатану виганяє,
то ділиться супроти себе;
як же втримається царство

його? І коли Вельзевулом
виганяю Я демонів, то ким
виганяють сини ваші? Тому
вони стануть вам суддями.
А коли ж Духом Божим вигоню Я демонів, то настало
для вас Царство Боже. Або
як то хто може вдертися в
дім дужого, та пограбувати добро його, якщо перше
не зв'яже дужого? І аж тоді
він господу його пограбує.
Хто не зо Мною, той супроти Мене; і хто не збирає зо
Мною, той розкидає. Тому
то кажу вам: усякий гріх,
навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на Духа не проститься! І як скаже хто слово на
Людського Сина, то йому

проститься те; а коли скаже проти Духа Святого, не
проститься того йому ані
в цім віці, ані в майбутнім!»
(Мт.12:24-32).
З прочитаного видно, що
чудеса, які творив Ісус силою Духа Святого, фарисеї
приписували
Вельзевулу
(дияволу), тобто по суті вони
назвали Духа Святого дияволом, зневажаючи Його
й паплюжачи. У той же час
вони прекрасно розуміли,
що Ісус був від Бога, про що
в розмові з Ним говорив Никодим (див. Ів.3:2).
Отже, звідси стає зрозуміло, що зневага на Духа
Святого — це свідома зневага Його, свідоме припи-

сування Йому дії диявола.
Чи може людина віруюча
це зробити випадково або
ненароком? Звісно — ні.
Лише той, хто вперто йде
проти Бога й демонстративно ганьбить Духа Святого й
презирливо відкликається
про Його дії.
Тому замість того, щоб
переживати, чи випадково
не зневажили Духа Святого,
краще триматися Бога, служити Йому й будувати з Ним
стосунки, бо коли любитимемо Його всім серцем, то
не будемо говорити зневажливо про Нього.
Валентин ЯРОШЕНКО
пастор церкви м. Суми
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ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА
Будівництво дому молитви
церкви «Спасіння» розпочалося
2016 року. На місці теперішнього храму стояла занедбана
будівля, яка мала бути торгово-розважальним центром.
«Дуже часто, проїжджаючи біля
цієї території, я думав: чому тут ніхто не будується? — каже пастор
Микола Климчук. — Дуже гарне,
зручне місце, а нічого немає, крім
якихось недобудованих стін. А чому
б не побудувати тут дім молитви?
Це густонаселена місцевість, тут
живе багато людей із різних церков.
Цією думкою я поділився з одним
братом. Ми стали за це молитися,
поститися. Якось на молитві було
пророче слово, що справа — від
Бога і Він благословить, хоча буде
нелегко. І справді, було непросто…
Але Бог допоміг».
За словами служителя, приїхавши з молитви, вони зібрали місцевих братів — Олексія і Руслана
Денисюків, Анатолія Стельмащука,
Анатолія Якушевського, Анатолія
Макаруся, Михайла Климчука. Поспілкувалися, поділилися своїми
думками й однодушно погодилися

починати будівництво. Власне, ці
люди стали основними спонсорами, які працювали руками й вкладали фінанси.
«Микола Климчук сказав мені:
«Приєднуйся до нас, ми купили
шматок землі під дім молитви», —
розповідає бізнесмен Олександр
Князєв. — Там були деякі складності, але зрештою сільська рада
виділила удвічі більшу ділянку на цю
справу». Голова Підгайцівської територіальної громади Юрій Семенюк
запевнив, що завжди підтримує громади, які мають бажання побудувати храм, тому з його боку буде тільки
сприяння.
«Ми розповіли про свої плани
старшому пастору «Церкви Христа
Спасителя», адже нову церкву утворили переважно вихідці з неї, — продовжує розповідь Микола Климчук.
— Пастор дав добро. Потім погодили на братерській раді, розширеній
братерській і загальному членському зібранні».
Із благословення братерства
була звершена молитва на місці будівництва.
Прийняли рішення стару бу-

дівлю знести, а натомість звести
нову. Перший рік працювали дуже
інтенсивно, робочий день нерідко
завершувався о третій ночі. Наступні три роки виконувалися роботи
всередині приміщення. Чоловікам
допомагали діти, дружини, сестри.
Приїжджали на допомогу працівники з Волинської, Рівненської, Закарпатської областей… Фінансово
допомагала «Церква Христа Спасителя». Благословляли общини зі
США. Служителі дякують усім, хто
долучився молитовно, фізично чи
матеріально до спільної справи.
«Дякуємо Богу, що зберіг усіх
нас під час будівництва, було багато
небезпечних моментів, адже будова дуже висока — 16 метрів, — каже
Микола Климчук. — Ще одне чудо —
що протягом усього будівництва ми
не пересварилися». Кожен день працівники починали з молитви, завжди
підтримували один одного. Також
служителі розповідають, як дивно Бог забезпечував їх ресурсами.
«Майже кожен вечір думали, де взяти
гроші, — каже Олександр Князєв. — І
моя віра в 5 і 10 разів помножилася
під час будівництва». Розповідає диякон Михайло Климчук: «Був випадок,
коли не було коштів, а треба було
розрахуватися. І приїхали сторонні
люди, запитали, що ми будуємо, і
просто пожертвували велику суму.
Досі не знаю, звідки вони були і хто їх
прислав. Але ті кошти були нам конче
необхідні! Таких випадків було дуже
багато».

Перше зібрання церкви «Спасіння» відбулося 17 лютого 2020 року
в кімнаті біблійного інституту. І в
залі ще до посвяти, яка відбулася
22 листопада, проводили вінчання,
молитви над дітьми та загальні богослужіння.
Обираючи проект, служителі
порівнювали доми молитви різних
церков і зрозуміли, що важливо врахувати три фактори: мають бути навчальні класи для дітей, продумати
акустику й зробити правильну вентиляційну систему. Зокрема ідею
зали для богослужінь запозичили в
громади с. Башлики. Дім молитви
розрахований на 800 чоловік, ще
100 місць — на балконі. Крім того, є
багато кабінетів для недільної школи, хорових занять та біблійного
навчання, а також кухня та весільна
зала.
«На теренах Волинського братерства ХВЄ вперше в історії відкрився філіал КБІ, — каже богослов
і викладач Андрій Ходорчук. — І саме
завдяки матеріальній базі й духовній підтримці церкви «Спасіння» є
чудова можливість приймати вже
другу групу чисельністю 60 чоловік.
Є приміщення для занять, проживання, бібліотеки, учителів. Усе це
створює комфортні умови для навчання».
Єпископ Микола Синюк зауважує, що це природний процес —
коли церква як Тіло Господа Ісуса
Христа розмножується, пускає нові
пагінці, паростки. А пастор Євген

Мельничук наводить аналогію із
бджільництвом: «Для того, щоби
був мед, необхідно розмножувати
бджіл. Особливо важливо — своєчасно відділяти нову сім’ю. Інакше
вони починають кусатися, будують
зайве у вулику — і, як правило, меду
немає». «Це вже одинадцята дочірня
община, яка відділилася від «Церкви
Христа Спасителя», — каже пастор
Петро Мельник. — Але і тут нас, слава Богу, не меншає!»
Старший пресвітер Волинського об’єднання ХВЄ єпископ Михайло Близнюк дякує Богу, що Він
дає можливість розширяти границі.
Він висловлює надію, що люди, які
живуть поблизу нової церкви, матимуть можливість прийти й почути
Боже Слово та прийняти дар спасіння. «Кожна церква має обов’язок
щодо місіонерської праці — проповідувати Христа розп’ятого, Божу
силу і Божу премудрість. Бо він був,
є і гряде!» — додає єпископ Степан
Веремчук.
«Коли я вперше відвідав будівництво цього потужного дому молитви, то побачив завзяття, посвяту
й жертовність братів, бажання збудувати дім для Божої слави, — зауважує старший єпископ УЦХВЄ
Михайло Паночко. — Хотілося б, аби
цей храм, у який вкладено так багато
коштів, зусиль, серця, був наповнений людьми. Щоб церква «Спасіння» росла і множилася!»

За матеріалами фільму
церкви «Спасіння»

проповідь

ХРАМ — ЦЕ БОЖА КРИНИЦЯ

І кажу Я тобі, — говорить Христос до апостола Петра, — що ти скеля, і
на скелі оцій побудую Я Церкву Свою, і сили адові не переможуть її.
Мт.16:18
Перше, що я хочу сказати: храм — це завжди віха в
історії народу Божого. Не кожному дарована честь побудувати храм. Божий чоловік,
солодкий співак Ізраїлю, цар,
легенда ізраїльського народу
Давид хотів побудувати храм,
але Господь відповів: «Не тобі
це робити». Отримавши ці
слова від Бога, він зробив великі приготування для храму,
який згодом звів його син Соломон.
Господь дав нам милість — і
наші місцеві церкви мають свої
храми. Хтось вносив кошти, хтось
працював своїми руками, а хтось
молитвою і словом підбадьорення служив тим, хто цей храм
зводив. Минуть роки — і не буде
нас на цій землі. Та якщо Господь
продовжить життя — цей храм,
дасть Бог, переживе нас. І люди
будуть дивитися на цей храм,
входити в нього, прославляти там
ім’я Господнє. Він буде слугувати
народу Божому аж до приходу Господа Ісуса Христа.
Колись, якщо в селі збудували храм, — день його посвяти
ставав святом для всього села на
багато поколінь. Такий день називали храмовим святом. Настільки люди цінували те, що в їхній
місцевості побудовано храм. Але
Господнє бажання, щоб не лише
сама будівля була зведена. Бог
хоче, щоб храм був місцем мо-

литви, як пророкував Ісая: «Мій
дім буде названий домом молитви для всіх народів!» (Іс.56:7).
Бог чує молитву на кожному місці
— скрізь, де людина від щирого
серця прикликає ім’я Господнє.
Але є особливі місця, посвячені
Богові, де Боже вухо по-особливому нахилено до молитов народу Божого. Вода є скрізь, навіть
у повітрі, у ґрунті. Але коли ми
хочемо напитися, то йдемо до
криниці.
Храм — це та Божа криниця,
де спрагнений може напитися.
Це те місце, де є духовна пожива.
Христос каже: «Я хліб, що з неба
зійшов». І нехай наші храми будуть місцем, де ми можемо вилити свою душу перед Богом у молитві й будемо почуті Ним. Нехай
цей храм стане місцем отримання духовної їжі, місцем, де звіщається Слово Боже, де Христос
являє себе як Хліб життя і нагодовує, насичує кожну душу. Хай стане храм місцем духовного життя,
де б’є джерело живої води, де
готуються працівники для Божої
ниви, які підуть аж до краю землі.
Храм — це база для євангелізації.
Це те місце, з якого починається
відлік духовної праці.
Та коли збудовано храм фізичний, то в духовному будівництві ми лише «вийшли на нуль»
(таке поняття є в будівельників).
Ми маємо чудову базу, маємо
гарне місце для старту, але ду-

ховна праця лише набирає своїх
обертів. Ми будуємо як люди, але
Христос каже, що Він побудує
Свою Церкву. Тепер за будівництво береться Сам Господь. Тепер Його будівництво виходить
на повну проектну потужність. Він
бажає, щоб зводився храм духовний, щоб будувалася Церква
Господа Ісуса Христа. Він бажає,
щоб ми, кожен із нас, як живе
каміння, укладалися в живий
храм Господній і прославляли Господа.
Тож дім молитви — це не кінцевий результат праці церкви, це
не кінцеве завдання, виконане
нами, щоб реалізувати людський
потенціал і звершувати працю духовну. Бог хоче, щоб ми приносили плід духовний. Бог бажає плоду покаяння, щоб через служіння
церкви люди наверталися до
Господа. Євангелісти щоразу роблять заклик до цього. Зокрема
Іван Хреститель, проповідуючи
людям, не раз закликав: «Учиніть
гідний плід покаяння». Це не
лише те, що людина своїми устами прокаже: «Господи, прости»
або: «Боже, я каюся», а щоб ділами своїми, своїм життям людина
показувала, що стала новою людиною, народженою від Слова
Божого й Духа Святого, що вона
стала іншою людиною в тому
самому тілі — з тою ж рогівкою
очей, з тим же відбитком пальців.
Важливо, щоб людина, залиша-

ючись зовні тою ж самою, всередині ставала новою людиною, яка
приноситиме плід для Бога.
Євангелія розповідає нам про
одного чоловіка, який, зустрівшись із Господом, приніс плід покаяння: «Господи, половину свого
майна я віддам бідним, а кого
скривдив, то віддам учетверо». То
був плід цього покаяння.
Господь бажає, щоб ми приносили плід Духа. «А плід духа:
любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя,
віра, лагідність, здержливість»
(Гал.5:22-23). Бог бажає, щоб ми,
будуючись у храм духовний, мали
характер Господа Ісуса Христа. І
як зводяться видимі будівлі, починаючи з котловану, з чогось
неприглядного, так само часто
починаємо й ми. Але з часом будівля набирає форми й краси.
Так само й наш характер крок за
кроком має ставати подібним до
характеру нашого Господа, щоб
ми приносили плід праведності,
щоб ми були людьми, які сяють
світлом Христовим, які є листом
Христовим, який читають і пізнають усі люди, щоб із усього було

видно, що ми діти Божі. Щоб
наш характер і наші діла славили Господа й будували Його духовний храм. Бог бажає не лише
служіння, а й бачити плід нашого
служіння. Сказати проповідь —
це служіння. Але коли в результаті
проповіді до Бога навертається
людина — це плід. Спасенні душі
перед Богом є плодом служіння. Щире побажання, щоб ми всі
приносили плід служіння, щоб
у результаті проповіді чи інших
служінь люди каялися й спасалися душі.
І насамкінець хочу сказати про
плід, якого чекає від нас Господь
як від живих цеглин, які будуються в дім духовний, — це плід уст,
що ім’я Господнє славлять. Бог
бажає, щоб ми прославляли Його
устами своїми, життям своїм і
своїм серцем. І коли ми славимо
Господа, то це як приємні пахощі перед Ним. Це жертва, яка до
вподоби Господу.

Ростислав Мурах,
проповідь, виголошена
на зібранні з нагоди
посвячення дому молитви
церкви «Спасіння»
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БОГ ДЛЯ КАМБОДЖІ

В країні, де 93% населення сповідує буддизм і лише
3% — християнство, тепер
повна свобода для проповіді Євангелії. У Камбоджі
щороку кількість християн
зростає на 9%. Це один із
найвищих показників у світі.
Саме цю країну обрав для
своєї праці місіонер Володимир Романюк. Про своє
життя та служіння у Камбоджі він розповідає читачам «Голосу надії».
Господь довірив мені більше
10 років пасторського й викладацького служіння в Канаді. За
цей час була можливість глибше
вивчити й практикувати основи
духовного лідерства, душеопікунського служіння та організацію функціональної структури
місцевої церкви.
Тепер ми в Камбоджі. Це
країна з давньою історією, у якій
було багато трагічних моментів,
особливо в часи режиму Червоних кхмерів (кінець 70-х років ХХ
ст.). Тоді було вбито до 3 мільйонів чоловік, що становило майже третину населення на той
момент. У тому числі цілеспрямовано знищувалася інтелігенція, духовенство, нацменшини.
Людей вбивали навіть за носіння
окулярів або знання іноземної
мови.
Під час виснажливих військових конфліктів на Індокитайському півострові була зруйнована
економіка країни, що призвело
до глибокої бідності населення.
Але, незважаючи на це, місцеві
жителі, кхмери, дуже приємні,
чесні й добродушні люди, які ведуть розмірений спосіб життя.

На жаль, теологія буддизму,
геноцид, корупція та інші фактори сформували в Камбоджі
«дух безнадійності». Здебільшого люди навіть не намагаються
щось особливо змінити, немає
надії на поліпшення, молодь не
особливо прагне здобути освіту.
Та й сама система освіти країни
перебуває в стані відновлення.
Паралельно йде економічна й
культурна експансія з боку Китаю на тлі бідності населення,
пасивності національного бізнесу й корупції.
Велика частина людей живе
з доходом приблизно 50 доларів
США на місяць. Тоді як, наприклад, кілограм свинини коштує
5 доларів, яловичини — 8 доларів. Під час пандемії зупинили
роботу багато підприємств, які
працюють на експорт. Закрився
Таїланд, де знаходили роботу
багато камбоджійців. Рятує багатьох людей від голоду дешевий рис (близько 40 центів за
кілограм).
Трудова та секс-торгівля людьми — поширений
кримінальний бізнес.
Але все те, що є проблемою,
Господь використовує на благо:
люди дуже відкриті до Доброї
Звістки, до Євангелії надії. Хоча
християнство сповідує тільки близько 3% населення, Дух
Святий посилає пробудження в
країни Індокитаю (Таїланд, Лаос,
В’єтнам, Камбоджа).
Ісус дає надію людям, які
перебувають під «теологією»
буддизму. Вони вірять, що для
покращення долі й досягнення
досконалості треба проходити
численні кола реінкарнації. Та

Господь каже їм: «Ти не повинен робити цього! Ісус узяв всю
твою провину, позбавив тебе від
гріха й сорому, називає своєю
дитиною й приймає у Своє Царство». Це те послання, на яке реагує змучене серце кхмера-буддиста. І, що особливо цінно,
влада країни не забороняє проповідь Євангелії.
Але є щось спільне, що
об’єднує багато країн, де триває
пробудження. Це неготовність
місцевих церков приймати й
плекати новонавернених людей;
брак пасторів (особливо в невеликих селищах); служителі переважно не мають ніякої теологічної освіти, фінансова бідність
служителів, відсутність базової
освіти в членів церкви, низька
соціальна активність церков, часто низький моральний рівень
служителів і рядових членів
церкви. Це частковий перелік
тих проблем, у яких перебуває
церква в Камбоджі.
Були ситуації, коли дівчина,
яка заробляла проституцією,
прийнявши Євангелію, приходила в місцеву церкву і бачила, що
пастор та деякі члени — її клієнти. І така поведінка «християн»
вважалася цілком нормальною.
Іноді буває таке, що, коли в селі
хтось помирає від хвороби або
голоду, ніхто, навіть християни
не звертають на це уваги. Елементарні гігієнічні навички (наприклад, чистота в будинку, у
дворі) часто не відрізняють християн від сусідів-буддистів. Просто хочеться сказати: «Та приберіть все це сміття у дворі й
навколо свого будинку хоча би в
ім’я Ісуса».
Через відсутність теологічної освіти лідери християнських
церков із різних деномінацій
іноді «ворогують» між собою,
з’ясовуючи, який переклад
Біблії вважається більш богоугодним. Це приклади деяких
проблем, з якими можна стикнутися в Камбоджі.

Але Бог спасає людей, і Йому
важливо мати місцеву церкву, яка буде готова приймати й
плекати Його «новонароджених
дітей». Чітко видно, як Бог піднімає нове покоління християнських лідерів: це молоді християни,
які хочуть отримати теологічну
освіту й ввійти в служіння, бо
хочуть бачити зміни на краще
у своїй країні. Немало пасторів
готові змінюватися самі й допомагати своїй громаді розширювати Царство Ісуса у своїх містах
і селах.
Тепер Камбоджа переживає
швидке зростання християнства:
за рік кількість християн зростає
на 9% (це третій за величиною
показник у світі). Унікальне те,
що Камбоджа за демографічним
складом — «наймолодша» країна світу: 65% її населення — це
люди до 25 років. Тому служіння
дітям і молоді, а також молодим
сім’ям — основний напрямок у
служінні.
Свобода проповіді Євангелії,
молодість населення й духовна
спрага дає Камбоджі всі можливості для того, щоб стати країною духовного пробудження.
Але їм потрібна допомога. У 90-х
роках минулого століття, коли
Господь послав пробудження в
країни колишнього Радянського
Союзу, багато місіонерів (зокрема вчителів теології) з Європи
та Північної Америки прийшли
на допомогу Церкві, яка 70 років

була під гнітом комунізму. І найцінніше, що отримали християни тоді, це можливість вивчати
Біблію. Тепер багато пострадянських країн стали країнами, які
посилають своїх місіонерів у
різні частини світу.
Одним із них став я. І це було
та є великим благословенням
для мене. Маючи диплом лікаря, отримавши вищу теологічну освіту у Львівській духовній
семінарії (Україна), яку заснували й довгий час підтримували
вчителі теології з Канади, я побачив становище церкви в Камбоджі й зрозумів, що ми «боржники» Господа.
Тепер прошу вашої молитовної підтримки за всебічну охорону моєї сім’ї, як фізичну, так і
духовну; за силу Духа й фізичне
здоров’я; за мудрість у прийнятті рішень; за організацію в починаннях; за фінансову підтримку
служіння.
У моєму серці просте й
практичне бачення: використовуючи ресурси Тіла Христового з різних частин світу,
допомогти оснастити помісцеву церкву в Камбоджі для
ефективного
розширення
Царства Божого в цій країні.
Це не легко. Але разом можливо, бо «один прожене тисячу, а двоє — десять тисяч»
(5М.32:30).
Камбоджа чекає місіонерів!

Володимир РОМАНЮК

життя церкви

СВЯТО В ЦЕРКВІ С. ГУТА-ЛІСІВСЬКА
Гута-Лісівська — одне з
невеликих поліських сіл Маневиччини, яке не можна
назвати процвітаючим, — 18
жовтня приймало гостей з
нагоди відкриття дому молитви. Завітали на свято
не лише віруючі з сусідніх
сіл, але й з області та самої
столиці. Не обминули своєю
увагою дійство й високопосадовці: Ірина Констанкевич
— народний депутат ВРУ,
Андрій Бурак — т.в.о. голови
Маневицької РДА та Віталій
Шмигельський — голова
сільської ради. Усі шановні
гості мали слово привітання, поради, застереження
та подяки.
Старший єпископ Української церкви ХВЄ Михайло Паночко, єпископ Волинського
об’єднання УЦХВЄ Михайло
Близнюк, його заступник у Маневицькому регіоні Анатолій

Тарасюк та відповідальний за
місіонерське служіння Володимир Величко звершили не
лише посвяту будівлі, а й священнодію рукопокладення новообраного служителя. Ним
став Микола Ковальчук, який із
командою місіонерів уже п’ять
років працює в цьому селі.
Усе почалося у 2015 році,
після випуску місіонерської
школи. Спочатку орендували
будиночок у баби Наді, у якому
проводилися служіння, недільна школа, спілкування. Хатина
могла вмістити біля трьох десятків людей. Ще проводилися
табори, а діти це такий ґрунт,
у який можна засівати лише
щиро й добірним зерном. За
п’ять років ті, хто прибігав до
недільної школи, стали членами церкви. Є люди, які тісно
спілкуються з християнами, ходять на богослужіння, але ще не
прийняли водного хрещення.

Церква с. Гута-Лісівська налічує
сьогодні чотирнадцять членів.
Працює місіонерська група з
чотирьох чоловік: Миколи та
Аліни Ковальчуків, Ольги Дячишиної та Давида Оксенюка.
Якщо
сказати,
що
в
Гуті-Лісівській ніколи не було
євангельських християн, то це
не так. За розповідями старших, ще в 50-х роках минулого
століття на засланні покаявся
житель села Іван Оксенюк, який
був засуджений за допомогу
«хлопцям із лісу». Коли повернувся, то прийняла євангельську
істину і його дружина. Багатодітна родина Оксенюків розлетілася по світі. Дехто з них проживає
у м. Вараш.
На початку шістдесятих років
в селі оселилася ще й багатодітна сім’я Івана Захарчука. Він із
дружиною були членами Будківської євангельської церкви.
За організацію домашніх груп

та водного хрещення його було
засуджено. Коли повернувся, то
згодом родина переїхала до с.
Рованці, що поблизу Луцька, а
звідти — до США. Івану Захарчуку вже 91 рік.
Згадують місіонери з вдячністю Богові Марію Скиданюк,
яка трагічно загинула у 2015
році. Вона вірила, що в селі буде
євангельська церква, і переда-

ла свою віру не тільки молодим
місіонерам, а й своїй родині.
Дев’яносторічна мама Марії
приїхала до місіонерів із родичами і попросила, щоб на землі
дочки збудували будинок для
богослужінь. У 2018 році розпочалося будівництво… Тепер на
землі, що належала Марії, красується новий дім молитви.

Інна МЕЛЬНИК
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СНІГОВА БАБА

Настали зимові канікули.
Ангеліна з мамою й татом
знову їхали в село до бабусі. Випало дуже багато
снігу, інколи здавалося,
що цей снігопад ніколи не
закінчиться. Але нарешті
небо проясніло, і на ньому
знову з'явилося сонечко,
його промені яскраво виблискували на безкінечних
снігових заметах. Ангеліна дивилася в бокове вікно автомобіля, і їй інколи
здавалося, що вони їдуть у
тунелі: трасу постійно очищали від снігу, тому великі
кучугури, як гори, лежали
на обочині.
— Добре, що трасу прочистили, але якщо дорога до села
заметена, то як ми проїдемо?
— стривожено запитала мама
в тата.
— Напевно, доведеться розвернутися й поїхати додому,
а зустріч із батьками відкласти

на інші вихідні. Ангеліна стала
хвилюватися. Адже вона так
хотіла зустрітися з бабусею і
дідусем, а ще зі своєю подругою Оленкою. «Що ж робити?»
— подумала вона і, заплющивши очі, тихенько помолилася:
«Дорогий Ісусе, допоможи,
щоб дорога була розчищена
— і ми могли потрапити сьогодні до бабусі». Вона була
впевненою, що Ісус обов’язково допоможе. Через якусь
мить тато, прислухаючись, як
їде машина, схвильовано сказав:
— Що там так стукає?
Зупинивши автомобіль, він
обійшов його з усіх боків.
— Оце так, колесо пробите, потрібно замінити.
Ангеліна ніяк не могла зрозуміти, чому, коли вона тільки
помолилася, пробилося колесо. Але Ісус ніколи не підводить!
Через декілька хвилин вони вже
їхали далі. А ось і поворот на
сільську дорогу. «Хоч би дорога

Завдання

була розчищеною!» — хвилювалася Ангеліна. Яке щастя — дорога була чистою, а на обочині
лежали великі кучугури снігу.
«Дякую, Тобі, Ісусе!» — раділа
Ангеліна. Але що це? Попереду світили жовті вогники мигалок — це їхала велика машина
й розчищала дорогу від снігу.
Прямо перед ними!
— Якби ми не зупинилися,
щоб замінити колесо, то побачили б заметену дорогу — розвернулися б і поїхали додому, — сказав тато.
— Так от для чого ми зупинилися! — Ангеліні тепер все
зрозуміла, вона ще раз переконалася, що Ісус ніколи не
підводить.
Ось так за снігоочищувальною машиною вони приїхала до
бабусі й дідуся. Як же їм раділи!
Дідусь добре напалив пічку — і
в хаті було тепло-тепло, а бабуся приготувала смачні гостинці.
Ангеліна розповіла про пригоду, що сталася з ними в дорозі,
скуштувала смаколиків, а потім
пішла до своєї подруги. Оленка
вже чекала її у дворі:
— Ангеліно, я побачила вашу
машину й вирішила покликати
тебе, удвох буде веселіше.
— А куди ти йдеш? У діряве
відро скарбів не назбираєш, —
з усмішкою сказала Ангеліна,
побачивши в руках у подруги
відро без дна.
— Це для снігової баби, допоможеш мені її зліпити?

ЗОЛОТИЙ ВІРШ

Розв’яжи приклади. Встав відповідну літеру над цифрою — і прочитай вірш із
Біблії. Попроси в Бога допомогти тобі виконати його.
12:4+9=А
8+3х5=И
63-6х9=І
(54-46)х4=Є
6:2+47=О

2х(26-19)=У
17-5+19=К
40-36:9=Д
(81-18):9=Р
6:2х(3х3)=Б

ЛАБІРИНТ
Допоможи розплутати
клубочок, щоб зв’язати
Оленці теплі рукавички.

18+6х4=М
4х8-26=П
6+3х9=Ч
(93-45):6=С

— О, звичайно, ми зліпимо
справжню снігову бабу!
Залишаючи на снігу глибокі сліди, дівчатка вийшли на
город. О, які тут зміни! Улітку
все кругом було зеленим, а тепер вкрилося блискучою білою
ковдрою. Ангеліна деякий час
зачаровано дивилася на дивовижний пейзаж, аж поки подруга не вигукнула:
— Ну що, за роботу!
Залишаючи за собою глибокий слід, куля все більше й
більше росла, аж поки не стала такою великою, що її вже не
можна було зрушити з місця.
— Думаю, досить, — поглянувши на величезні кулі, сказала Оленка, — а то ми не зможемо їх одна на одну поставити.
Поки Ангеліна поплескувала
свою кулю по білих боках, Оленка хукала на свої руки, намагаючись зігріти теплим подихом.
— Що з твоїми руками, —
вигукнула Ангеліна, помітивши,
якими червоними стали пальці
її подруги.
— То нічого, — посміхнулася Оленка, — просто трішки
замерзли, зараз я їх нагрію.
— А де твої рукавички? — у
відповідь дівчинка тільки зніяковіло знизала плечима.
— А знаєш що, на ось мої,
так ти швидше зігрієшся.
Трохи зігрівши руки, Оленка повернула Ангеліні її рукавички й весело промовила:
— Ну що ж, тепер потрібно

наші кулі поставити одна на
одну й виліпити голову.
— А як же ж ти будеш без
рукавичок? Твої пальці знову
замерзнуть, — захвилювалась
Ангеліна. — А знаєш що, візьми рукавичку, і мені буде одна,
а руку без рукавички будемо
гріти в кишені.
Так і зробили. Але однією
рукою було незручно працювати, тому часто й друга
рука приходила на допомогу.
Дівчатка заледве поставили
меншу кулю на більшу, потім
зліпили голову. Діряве відро,
яке принесла Оленка, стало
сніговій бабі замість шапки. З
каштанів дівчатка зробили їй
очі, з морквинки — ніс, а ягідками калини виклали посмішку, навіть щічки червоні намалювали.
Час від часу дівчатка мінялися рукавичками, розтирали
й зігрівали одна одній теплим
подихом змерзлі руки. Заходило сонечко, і його промені
зафарбували білу снігову
ковдру червоними й золотими
кольорами. Посеред городу
стояла кароока снігова баба.
Вона своєю посмішкою провела двох дівчаток додому.
На ніч трохи похолодало, сніг
рипів під ногами. Думаєте,
сніговій бабі буде холодно на
городі? Зовсім ні, адже вона
зігріта теплом щирої дружби.

Марія ВЛАСЮК

ЗИМА
— А чому, — пита Марічка, —
Сніг закутав далину,
Одягнув мороз на річку
Вже сорочку льодяну?
А чому пташиний гамір
У саду затих, нема?
— Не дивуйся, — мовить мама, —
То прийшла до нас зима.
Все у Господа по плану
І на небі, й на землі.
Зачекай, весна настане —
Закурличуть журавлі.
Принесе для тебе казку
Сонця повінь золота —
В ній збагнеш любов і ласку
Й мудрість вічного Христа.

ЙДЕ БІЛИЙ СНІГ
Йде білий сніг, беру його руками.
Йде білий сніг, пречистий, як дитя.
Йде білий сніг, і чорнота зникає.
Йде Рік Новий з надією життя.
Завжди добра рясного, наче зливи,
Щасливих днів чекає кожен з нас.
Йде білий сніг — так тихо і красиво,
І хочеться молитися в цей час.
Піднести погляд стомлений до неба,
Сказати вголос: «Все в нас, Боже, є!
Своя земля, чужого нам не треба.
О, тільки б славити Ім’я Твоє!
О, тільки б гріх відкинути в минуле,
Забутися про кривди наші й зло.
Бо хочеться так серцю бути чулим,
Багатим на любов і на тепло…»

Над стор працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

Сергій РАЧИНЕЦЬ
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№11 листопад 2020

По вертикалі:

1. Місто в Ханаані, там Яків побудував дім. 2. Місто Акили. 3. Суддя Ізраїля. 4. Радив
Седекії позбавити життя Єремію. 7. Брат Голіята. 8. Північний кордон, до якого вивідали
землю Ханаана. 10. Внук Соломона. 14. Місто в Ханаані, жителів якого не вигнав Асир.
15. Місто-сховище в Башані. 18. Воєначальник Саула. 19. Єврейське свято 14-15 числа
місяця адара. 21. Дерев’яна споруда, на якій розпинали. 23. Місто пальм. 24. Купальня,
ставок. 27. Втікав у Таршіш. 28. Слуга Гедеона, що ходив із ним до табору мідіянітян.

По горизонталі:
5. Одна з пізніх стоянок ізраїльтян. 6. Дорогоцінний камінь у нагруднику первосвященника. 9. До неї прирівнюється життя людини. 11. Там Давид був царем над домом Юди
7,5 років. 12. День спокою у євреїв. 13. Учень Ісуса. 15. Єгипетська кара. 16. Використовувалася як харчовий продукт і для помазання. 17. «Засоромлююча жінка, як… в костях».
20.Місяць єврейського календаря. 22. Малий пророк. 25. Суддя Ізраїля. 26. Місто, з якого Лідія. 27. Брат Веніаміна. 29. Дерево, що росло на Лівані. 30. Укріплене місто біля
Гамату.

Відповіді на кросворд, розміщений у №9 (вересень) 2020 р.
По горизонталі: 5.Дамара. 7.Анатоп. 8.Йонатан. 9.Аттай. 11.Сіван. 12.Кедемот.
13.Сережка. 17.Завуд. 18.Аднах. 19.Хоразін. 21.Тадмор. 22.Осанна.
По вертикалі: 1.Радість. 2.Завій. 3.Натан. 4.Потіфар. 6.Саламін. 10.Йохевед.
11.Сарепта. 14.Віфанія. 15.Нагалал. 16.Лагідні. 19.Хмара. 20.Найот.

новини

ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ ХРИСТИЯНИН СТАВ МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ М.РІВНЕ
Олександр Третяк переміг на виборах міського
голови Рівного. 24 листопада Рівненська міська
територіальна
виборча
комісія офіційно оголосила результати повторного
голосування 22 листопада 2020 року. Вітаємо
Олександра Третяка та
бажаємо мудрості, терпіння й добрих радників у
новому статусі!
Олександр Третяк до

обрання міським головою
очолював Рівненську духовну семінарію Української Церкви Християн Віри
Євангельської, ініціюючи та
підтримуючи важливі для суспільства заходи християнської спільноти Рівного. Перемога Олександра логічна
з огляду на його активність
та жертовність у християнській місії милосердя та просвітництва стосовно земляків-рівненчан та навіть всіх

українців.
Виборча кампанія показувала, що рівняни готові
делегувати владу євангельському християнину, незважаючи на активне розпалювання релігійної ворожнечі
його опонентом, який використовував навіть церковні
майданчики. Це свідчення
того, що люди зростають
у своїй свідомості та відходять від старих сектантських штампів. Важливо,

щоб відновлення історичної
справедливості
стосовно
євангельських
християн,
безпідставно
зневажених
радянським
атеїстичним
експериментом, відбулося й
в інших сферах.
Нагадаємо,
Олександр
Третяк набрав 50,24%, тобто 27 451 голос виборців,
а його опонент Віктор Шакирзян – 26 057 голосів виборців.

chve.org.ua

проза

ЩО РОБИТИ З ДУШЕЮ

ЗАПРОШУЄМО!

Шановна молодь!
Місія «Голос надії» розпочала набір студентів
на навчання в місіонерську школу. Охочих навча-

тися 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!

Як і тисячі разів до того,
ключ ідеально заходить в замок запалювання, пів оберту — ввімкнувся бензонасос,
загорілася і згасла панель,
наступні пів оберту…
Наступні пів оберту…
Пальці завчено знову і знову повторюють знайомий рух,
але щось пішло не так, стартер
крутить — і так хочеться почути знайомий гул двигуна, але
ні, марно. Ранкова дрімота, яку
інколи беру з собою в машину,
відразу тікає, серце тріпотить,
думки метушаться, губляться,
збивають одна одну, падають і
знову встають.
До цієї хвилини все йшло
по плану, усе як завжди, рухи
з роками відпрацьовані до автоматизму, вухо звикле до усіх
звуків авто, тому уже давно не
звертає на них уваги, але що
ж не так?! Що ж не так?! Мені
потрібно терміново їхати, я
не встигаю застрибнути на

останню сходинку ескалатора
суєти, який несе тисячі таких
як я і лише пізнього вечора
трохи вщухає його шалений
темп, тіло виснажене, душа
пуста. Про душу наче усі забули. Але чому «наче»? Про
неї таки забули, і лише щось
незаплановане вибиває нас із
звичної колії і змушує дивитися в її бік
Бачу неподалік мого авто

паркується швидка. Розумію,
в когось біда. Зламана машина відремонтується, зламане
тіло з допомогою лікарів відновиться, але Боже, що робити із
душею?...
«На дорогах спиніться та
гляньте, і спитайте про давні
стежки, де то добра дорога, —
то нею ідіть, і знайдете мир для
своєї душі!» (Єр.6:16)
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