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ДУХОВНА ОСВІТА ЦЕ СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ ЦЕРКОВ
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СТВОРЕНІ БОГОМ РІЗНИМИ
Чоловіки схильні мислити логічно, жінки ж інтуїтивно сприймають світ. Чоловіки керуються розумом, а жінки — серцем.

Іноді вся проблема в тому, що
люди просто не виходять за
межі своєї «бульбашки».

ХІТ ПРО КОРІВ
«Я буду пасти корів,
справді, мамо, заберіть мене
з музичної школи», – це скигління мама чула частіше,
ніж нашу гру на фортепіано.

НАДІЇ

ГОЛОС

Т И , ГО С П О Д И , Н А Д І Я М О Я . . .
№2 лютий 2022

виходить з лютого 1991 року
З НАГОДИ СВЯТА

ПОЕЗІЯ

СТРІТЕННЯ

Ми знову наближаємося до великого християнського свята — Стрітення. Як і кожне свято,
воно завітає до наших
гостинних осель, принісши нам приємні турботи. Але, на превеликий
жаль, більшість християн
так зосереджуються на
матеріальних проблемах,
що про духовні цінності,
найбільш актуальні й насущні, часто забувають.

Яскравий приклад духовної людини — старенький
Семен, який жив у Єрусалимі
та який терпеливо очікував
дня зустрічі зі Спасителем
Христом Ісусом. Євангелія
нам описує зворушливу картину зустрічі старця Семена
із сорокаденним дитям —
Ісусом, якого батьки принесли в храм для посвячення
Богу (див. Лк.2:21-33). Ради
цього моменту Семен жив із
глибокою вірою й терпеливо
чекав зустрічі зі Спасителем
світу. Це вершина духовного
життя Семена.
Для нас, християн, було
б дуже важливо й корисно
повчитися від цього праведного чоловіка. Святе Письмо
дає йому характеристику,
яку читають усі християни.
Семен — це людина праведна та благочестива. А це перші важливі риси духовного
життя.
Що таке праведність? Хто
така праведна людина? У
Слові Божому написано: «Бо

ж Бог праведний, а кожна людина неправдива,
нема праведного ані одного» (Рим.3:4,10). Праведний Бог створив праведну людину, але через
непослух наших прародичів була втрачена
праведність Божа. Вони
стали духовно й фізично
голими. Фізичну наготу
їм покрив Господь (див.
1М.3:21). А хто покриє
духовну наготу? Хто поверне праведність, яку
вони згубили через гріх?
Ось чому Авель став
першим, хто шукав праведності не в ділах своїх, а у вірі.
«Вірою Авель приніс Богові
жертву кращу, як Каїн, нею
засвідчений був, що він праведний». Авель зрозумів, що
праведність треба шукати в
праведного Бога, Який має
владу помилувати грішника.
Його рідний брат Каїн пішов
іншим шляхом, йому було
байдуже до праведності Божої. Він її не прагнув, принісши жертву з плоду землі,
тобто оправдував себе своїми ділами, і цієї жертви Бог
не прийняв. Апостол Павло
пише до римлян: «Вони бо,
не розуміючи праведності
Божої, і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій.
Бо кінець Закону — Христос
на праведність кожному,
хто вірує» (Рим.10:34). Дорогою віри ішов Авраам — і
це йому зараховано в праведність. Ной повірив Богу,

voice.org.ua

ЗУСТРІЧ
СЕМЕНА
Що це сталось цього ранку славного?
Храм Господній слава наповняє.
Там Семен Месію довгожданого,
До грудей з любов’ю пригортає.
Витирає сльози і хвилюється,
Славить Господа за день цей славний,
І хоча до смерті вже готується,
Але в серці спокій надзвичайний.

таким чином став праведним чоловіком. Отже, Святе
Письмо наголошує, що праведна людина — це людина,
яка перш за все вірує в Бога.
Цією людиною був і Семен.
До того ж він був благочестивим — богобійною людиною,
яка шукає Бога, ревно виконує заповіді Божі. «Він потіхи чекав для Ізраїля». Тобто
очікував приходу Месії Ісуса
Христа.
Дивлячись на життя Семена, ми самі замислюємося: «А чи нам можливо жити
праведно й благочестиво, як
Він жив? Чи ми можемо мати
ласку, щоб Дух Святий перебував на нас? Чи є ми готові
до зустрічі з Ісусом? Чи не
боїмося залишити цю землю?» Прихід Ісуса Христа на
землю, Його страждання й
хресний шлях, смерть і воскресіння дають нам право
на таке життя. Ісус Христос
сказав: «Я прийшов, щоб ви

мали життя — і по достатком
щоб мали». Тільки Христос і
Святий Дух, поселившись у
наші серця, будуть зрощувати чудові плоди праведності
й благочестя. Господь дасть
ласку Свою, приготує до зустрічі з Собою у вічності.
Згадуючи
це
свято,
пам’ятаймо, що кожному з
нас обов’язково доведеться зустрітися з Ісусом Христом. Семен зустрів Його
як Спасителя і Царя. А ми?
Він зустрів Його з радістю, а
інші з тривогою. У Семені ми
бачимо взірець духовного
чоловіка, у якого на першому місці воля Божа, глибока
віра, благочестя й праведність, терпіння й сповнення
Духом Святим. А ще — інтереси благополуччя свого народу. Будемо й ми надіятись,
що добрий Бог допоможе й
нам йти дорогою праведного
життя, дорогою віри й благочестя.

“Нині вже раба Свойого вірного,
Ти, Владико, з миром відпускаєш,
І для мене, милістю безмірною,
Двері Царства Свого відкриваєш.
День цей був Тобою вже назначений,
В серці вогник віри палахкоче,
Дочекався я, і вже побачили,
День спасіння Твого мої очі”.
Плани Божі вже давно здійснилися,
Крізь сторіччя, що давно минули,
Ми з Ісусом, як Семен, зустрілися
І в серцях любов Його відчули.
Ті, хто може Богу довірятися,
Мають чисте серце і сумління,
Тим не страшно з тілом розлучатися,
Бо знайшли в Христі вони спасіння.
Час прийде, і дня одного славного,
Всі, хто не втомився ще чекати,
Як Царя, Месію довгожданого,
Урочисто будуть зустрічати.
Олександр Войтицький

ЧОМУ ДИЯВОЛ НЕНАВИДИТЬ УКРАЇНУ?
ЦЕРКВА І СУСПІЛЬСТВО
Чи буде в Україні війна найближчим часом?
Це питання тривожить багатьох.
Уже
декілька
років
ми
спостерігаємо,
як
на Україну здійснюється сильна атака з різних

боків. Україна не сходить
із перших шпальт світових
видань. Різні люди дають
різні прогнози щодо війни — хтось обнадійливі,
хтось — невтішні. Але ми,
як християни, розуміємо,
що за всіма цими атака-

ми стоять духовні сили. І
я хочу показати 5 причин,
чому так відбувається,
чому диявол настільки не
любить Україну.
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зане з уст християн.

Пастор Степан Янюк
разом із капеланами Миколою Шереметом, Олександром
Ружилом
та
ще десятьма молодими
людьми із шести євангельських церков 17 січня цього року вирушили
на Донеччину відвідати
українських
військових,
які служать біля лінії розмежування
окупованої
території. Мета поїздки
– духовна, душевна та
матеріальна
підтримка
військових, звіщення Слова Божого та надії Спасіння людям, які пізнали гіркий смак війни.

Подолавши тисячу сто
кілометрів, група молоді
прибула до м. Покровськ, де
волинських волонтерів гостинно зустріли друзі-християни. Це місто в 2015 році
було звільнене українськими військами від російської
окупації. Тут функціонують
церкви, у яких Бог діє і спасає людей. Під час знайомства з Покровськом юним
волинянам випала нагода
допомогти одній жінці – мамі
двох синів, які служать на
передовій. Допомігши їй матеріально й духовно, юнаки
й дівчата пережили радість і
зрозуміли, що цим вони допомогли насамперед своїм
серцям. Та жінка, незважаючи на всі свої переживання,
була надзвичайно привітна й
доброзичлива. Евеліна Мороз, учасниця поїздки, сказала: «Від простоти й людяності
розплавлюється серце, і так
хочеться, щоб ми, християни, розуміли біль ближніх – і
не осуджували…» Так, люди,
крім фізичного захисту, потребують глибокого розуміння й духовної підтримки.
Наступного
дня
група християн проїхала повз
Мар’янку та Красногорінку й
зупинилася у Волновасі. Згодом у супроводі заступника
генерала вони вирушили на
бойові точки. За пів дня волонтери відвідали п’ять різ-

У той же день молоді
волиняни взяли участь у
зібранні місцевої церкви.
Після цього вирушили додому і на зворотній дорозі зробили зупинку в Харкові, де
зустрілися з місіонером Федором Грицаком. Він показав групі дім молитви, який
ще в процесі будівництва і
якого допомагали будувати
волинська молодь на чолі з
Степаном Янюком.
Волонтери не обминули
й Лубни. Там у недобудованому домі молитви мали
розмову із сестрами-місіонерками, які вирішили за
будь-яких умов бути «голосом надії» в різних куточках
України.
них підрозділів, розташованих за шістдесят кілометрів
до гарячих точок кордону.
Молоді християни розпочинали своє вітання зі слів:
«Ви не забуті». Вони побачили не просто військових, а
спрагнені душі. Утомлені від
війни, українські солдати з
жадібністю слухали пісні та
Слово Боже. Антон Троць,
учасник поїздки, ділячись
своїми враженнями, сказав:
«Я бачив людей, серця яких
потребують живого Слова,
яке дає надію на будучність.
Я побачив багато різних облич, багато очей, але в них не
було байдужості. В них були
сльози і бажання чути… Чути
ті пісні, Слово Боже й слова
підтримки, які були вкрай
важливі для них». Попри
суворість клімату й погані
умови, юнаки й дівчата були
зігріті добротою й привітністю військових. І вкотре переконалися – людина створена для доброти. Волонтер
Богдан Кушнірчук зазначив:
«Скрізь військові зустрічали
нас дуже привітно. Ми відчули, що вони мають багато
переживань за завтрашній
день. Знає тільки Бог, що
буде далі, а нам лишається
молитися за Україну, за військових».

НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ

6 лютого 2022 року на дияконське служіння в «Церкві Христа-Спасителя» м. Луцьк було рукопокладено Ігора Володимировича Ольхового, Павла Васильовича Величка, Віктора Володимировича Бараша, Ігора Сергійовича Бібка.
На служіння євангеліста благословили Віталія Васильовича
Суслика.
Рукопокладення звершував єпископ Волинського об’єднання
УЦХВЄ Михайло Близнюк, його заступник Петро Рибак, єпископ Микола Синюк та інші служителі церкви.

В одній із частин до волонтерів підійшла жінка, яка
має почесне військове звання. Вона сказала: «Ми ведемо фізичну боротьбу, а ви
– духовну. Дякуємо вам, що
молитеся за нас. На війні навіть атеїсти стають віруючими». Долі багатьох військових
схожі на долю цієї жінки. Вона
пішла на військову службу
після того, як у її будинок влучив снаряд і все зруйнував. З
Божої милості жінка з сином
залишилися живі.

стиян за те, що наші церкви
благословляють братів і сестер на таке служіння, що далеко не один дім молитви збудований ними на Донеччині».
Наступного дня молодь
вирушила в Покровськ на
зустріч у 66-му мобільному
госпіталі. Там після виступу
юнаків та дівчат до них підій-

Ще трошки – і закінчилася п’ятиденна подорож молоді з Волині.
Господь Ісус Христос
веде постійну духовну війну
з силами пекла за душі людей. Ми Божі вояки, тож повинні пам’ятати про цей статус. Борімося, «взувши ноги

Військові показували малюнки дітей, які вони розмістили на обдертих стінах і
щиро бережуть. Рустам Мороз згадує: «Пам’ятаю, як ми
малювали бійцям малюнки й
плели маскувальну сітку для
військової техніки. Справа
не в малюнках, а в підтримці.
Військові потребують її, потребують молитви, потребують Бога».
Глибоко зворушена, молодь повернулася до міста
Волноваха. Дім молитви, до
будівництва якого приклали руки й наші волиняни, під
час служіння був наповнений
людьми. Як сказав Степан
Янюк: «Приємно було чути
слова вдячності місцевих хри-

шла одна жінка: «Я вкотре
переконуюсь, що в цьому
госпіталі не тільки фізично
зціляються, а й духовно, –
сказала вона. – Мій син такого віку, як ви. Якби я хотіла,
щоб в нього душа була такою
ж чистою». Люди із щирістю
приймали кожне слово, ска-

в готовність благовістити
Євангелію миру», вдягнувши
на голову шолом спасіння,
підперезавши стегна Силою
Божою та взявши в руки меч
духовний – Слово Боже й
щит віри! Воюймо за душі!
Емілія ЯНЮК

НЕКРОЛОГ
6 лютого 2022 року відійшов у вічність Сергій Вітюков,
пастор церкви «Дім Хліба»
в Сакраменто, засновник та
керівник місії «Служіння оновлення» (Renewal Ministries),
автор багатьох навчальних
програм з душпастирства,
розвитку особистості, навчання лідерів й церковного
служіння.
«Дорогі друзі та партнери
служіння, ми з сумом повідомляємо, що пастор Сергій Вітюков пішов до Господа. Дякуємо
за ваші численні молитви та
моральну підтримку нашої сім’ї
у цей тяжкий час», – йдеться на
офіційній сторінці пастора у Facebook.
Як відомо, служитель перебував у відділенні інтенсивної терапії в госпіталі під наглядом
лікарів.

Сім’я пастора раніше інформувала, що С. Вітюков потрапив до лікарні у січні цього року.
Сергій Вітюков народився в Санкт-Петербурзі 14 вересня 1957 року. Дитинство
провів в Україні, в Одесі. У
1990-х роках емігрував до
США, в Сакраменто, де заснував згадану вже місію. Місія
проводить семінари на різні
християнські теми.
Він автор християнської
онлайн-програми для батьків «Вплив на дитину» та книги
«Про що так голосно мовчать
діти».
Служителі Волинського об’єднання ЦХВЄ
та працівники місії "Голос надії" висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
покійного брата Сергія Вітюкова.
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ДУХОВНА ОСВІТА ЦЕ СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ ЦЕРКОВ
Андрій
ХОДОРЧУК
— доктор практичного
служіння, викладач богословських дисциплін,
вчитель Біблії. Директор
філіалів КБІ та ЄТС на
базі церкви «Спасіння»,
м. Луцьк.
— Пам’ятаю тебе ще в
підлітковому віці як серйозного хлопця з Біблією
під рукою. Як поєднати
юнака і настільки нудний
предмет як богослов’я?
— Одним із факторів,
який привів мене в богослов’я, була любов до книг.
Зокрема, я читав багато
казок. Деякі батьки-християни
забороняють своїм дітям казки.
Але, аналізуючи свій бекграунд, я
чітко розумію, що саме казки навчили мене думати ширше, фантазувати, розвивати уяву. Вони
піднімали мене над буденністю, я
уявляв інші світи, вони мені снилися… Я полюбив творчість, потім грав у духовому оркестрі, фотографував… Ця здібність творчо
мислити допомагає мені й тепер.
Другий фактор — підліткові
домашні групи. Ми збиралися
просто для спілкування, пили
чай. Потім керівник (Юрій Кравчук) став мені довіряти підготовку біблійних кросвордів. Мені
подобалося створювати складні
кросворди, щоб можна було над
ними подумати. Або грали в «гармошку» з біблійними питаннями…
Через гру я ще більше полюбив
Біблію. Це, до речі, єврейська
методика. Під час гри ти переживаєш хороші емоції, пов’язані з
Біблією, а в підсвідомості це відкладається.
— Коли настав момент
визначитися з подальшою
освітою, чому ти вибрав саме
КБІ?
— Мені було 16 років. Я натрапив у с. Рованці на буклет-запрошення в КБІ. Не знаю, де він там
взявся, і чому я не чув, наприклад,
про рівненську семінарію, яка
розташована ближче. На звороті
буклету було фото студентів, які
сидять навколо великої каструлі,
чистять картоплю. Не читаючи
навіть, що там написано, відразу
сказав: «Тату, я хочу так само!»
Тато мені відповів: «Отримай духовне хрещення, тоді підеш вчитися». Я став про це ревнувати
— і невдовзі отримав на одній із
домашніх груп через молитву Володимира Москвича. У той самий
рік прийняв водне хрещення і поїхав до Києва. Мені було вже 17.
— Багато людей вступають
у семінарії, але небагато з них
потім стають освітянами, ще
менше — науковцями. Коли ти
зрозумів, що для тебе богослов’я — це на все життя?
— Багато хто каже: «Я вчуся просто для себе». Я теж ішов
учитися «для себе», хоча вже
розумів, що мені легко даються
саме література та історія. Ніко-

ли навіть у школі не вчив того, що
мені було нецікаве. І в КБІ відчув,
що богослов’я — це моє. Я вступив на стаціонар — це три роки
навчання. І всі ці роки отримував
відзнаку як кращий студент. Хоча
я цього не прагнув і нічого особливого не робив. Просто навчання мені дуже подобалося. Був
старостою групи. Навіть писав
реферати за інших студентів, щоб
група трималася на належному
рівні. Читав більше, ніж вимагали,
писав більше, ніж потрібно було. І
мені це не було складно. Так я утвердився в тому, що хочу робити.
— Тепер ти у своєму покликанні, від якого отримуєш
задоволення?
— Абсолютно. І воно набирає
обертів. Тепер я не тільки займаюся медіа, а й пишу першу книгу
«Істинна скинія» на основі власного курсу — огляду старозавітної скинії в контексті Христа і Нового Заповіту.
— Ти керуєш філіалами
КБІ та ЄТС в Луцьку. Яка їхня
мета? Напевно, беручи цю
відповідальність, ти мав якесь
бачення?
— Бакалавріат КБІ дає базову
підготовку для всіх видів служіння — для проповідників, учителів
недільної школи, табірних працівників, молодіжних лідерів, а також
для сімейних стосунків, виховання дітей… Він відкрився в 2020
році, тепер навчається три курси,
у квітні буде перший випуск. Мета
магістратури ЄТС, яка відкрилася
цього року — підготовка викладачів. Набрали туди 30 студентів
із різних областей. Крім того, ми
ще маємо підлітковий коледж
«Тимофій».
— А яка мета відкриття цих
філіалів саме в Луцьку?
— Як сказав мені один служитель: «Їдуть у Київ наші, а приїжджають — не наші!» Як не крути,
люди хочуть формуватися у власному контексті. Це одна причина.
Друга — чисто побутова: легше
запросити одного викладача до
нас, ніж 30-ти студентам їхати в
Київ. Раніше в нас для цього не
було бази. Тепер студенти можуть навчатися практично вдома.
Тож одна з головних цілей —
готувати більш професійних слу-

жителів церкви, проповідників.
Інша проблема — ми не маємо
на Волині своїх викладачів, істориків, біблеїстів, богословів…
Сьогодні на емоційному рівні вже
далеко не заїдеш. Зверни увагу,
як сьогодні змістилися акценти
з духовних дарів. У 1990-х роках
будь-яке з’їзне не могло обійтися без пророків. Тепер на перший план вийшли конференції,
які неможливі без спікерів. Тому
що є час сіяти, а є час зрощувати.
У нашому лексиконі з’являються слова «бачення», «стратегія»,
«аналітика». Ще років п’ять тому
про це навіть не говорили. Отже,
прийшло певне переосмислення — хто ми? Виросло покоління,
яке мислить трохи іншими категоріями. Тому цей Богом даний
час треба використати.
— Які ти бачиш найгостріші
проблеми
богословської
освіти?
— Відсутність у студентів самодисципліни. У західних університетах викладачі не бігають за
студентами, щоб вони виконали
завдання. Тобі все напишуть і здадуть вчасно. У нас: «Що зробити,
аби тільки не писати?» Немає дисципліни самоосвіти. Ми намагаємося всіма способами це змінити.
Мотивуємо, міняємо формат праці з письмовими роботами…
— І все одно буває, що за
людину пише роботи хтось
інший, і постає питання відповідності дипломів отриманим знанням. Тепер уже говорять про «інфляцію дипломів».
Що ти про це думаєш?
— Ця проблема завжди була,
особливо в корумпованих державах. Заклади мусять виживати,
для цього необхідна певна кількість студентів. Але тоді викривлюється мотивація — для чого
цей заклад існує? Ми набираємо,
кого тільки можемо, щоб вижити
— студенти привозять фінанси…
Замість того, щоб зосередитися
на меншій кількості студентів та
вужчому профілі, ми розсіюємося, випускаємо дипломи пачками,
але чи можемо при цьому забезпечити гідний рівень знань? Тому,
я вважаю, перш за все потрібно
ставити правильні цілі для освіти
— ми не працюємо на кількість, це
не завод із виробництва дипломів.
— Наскільки, на твою думку, освітні заклади впливають
на студентів? Від чого це залежить? Є люди з купою дипломів біблійних шкіл, які досі
зосереджені на найпримітивніших питаннях церковної
культури.
— Це відома проблема. Справа в тому, що зміни — це завжди
складно. Це напружена праця, це
жертви. Це визнання помилок, які
були в минулому. Не завжди люди
готові це зробити. Мало в яких
церквах є таке поняття, як аналітика останнього року: які теми ми
піднімали, які ще не піднімали, що
актуальне, які є виклики?
Є також проблема відсутності

комунікації. Церква довго розглядала теологію як конкурента
чи навіть ворога. Певною мірою
випускник семінарії справді може
створити конкуренцію, навчившись краще й глибше подавати
матеріал. І часом виникає дисонанс між лідерами церкви —
замість того, щоб прийняти його
в команду, відкидають. Церкві досить часто не потрібні фахівці, бо
вона не знає, що з ними робити,
не має бачення щодо цих людей.
Розумієш, до кожної ідеї треба
дорости. І коли хтось приходить
із ідеєю, до якої громада неготова, на нього дивитимуться як на
загрозу, як на людину, яка хоче
розколоти церкву.
Тому потрібно діяти дуже мудро, інтегрувати нові ідеї тільки
через команду. А для цього слід
рухати освіту насамперед на рівні
служителів місцевих церков. Коли
служитель повчиться, побачить,
що поза його «акваріумом» існує
не менш цікаве життя, він уже не
так радикально дивитиметься на
нові ідеї. Я сам це спостерігаю.
Іноді вся проблема в тому, що
люди просто не виходять за межі
своєї общини, міста.
— А наскільки ще живі стереотипи на зразок: «Учитися
не потрібно, бо нас учить Святий Дух»?
— Досить живі. Хоча маю
надію, що довго вони вже не протримаються. Тому що пішли вчитися багато служителів, і вони
потім своїх дітей, членів церкви посилають. У нашому філіалі
другий, третій набір — чимало
дітей тих, хто навчалися на першому. Коли починаємо з лідерів,
далі працює принцип доміно.
Служителі перестають ставитися до освіти з осторогою, навпаки — розуміють, що це джерело свіжого погляду, можливість
вдосконалити багато служінь,
спорядження для церков, рушій
добрих змін. У Біблії Бог каже:
«Погине народ Мій за те, що не
має знання» (Ос.4:6).
— Запитання від редактора: чи стикався ти з таким
стереотипом, нібито освіта
небезпечна для віри? Як вивчитися й залишитися віруючим?
— У мене навіть була магістерська дисертація на цю тему.
Один мій знайомий під час навчання в богословському закладі
перейшов до мормонів. Багато
відомих атеїстів мали бекграунд у
вигляді біблійних семінарій. Та це
не семінарія робить людей такими, просто вона викриває в серцях вакуум, не заповнений Богом.
У церквах це також «вистрелює»,
тільки по-іншому — блуд, азартні ігри, сімейні драми... Правда,
у семінарії це відбувається дуже
швидко, тому що вона змушує
тебе зайняти якусь позицію —
або змінитися, або гримнути
дверима. Ти не зможеш бути нейтральним. Навколо Христа байдужих людей не було — Його або
визнавали Господом, або хотіли

побити камінням. Коли ми прийшли вчитися в КБІ, були люди,
яких ловили на вокзалі після першої ж сесії. Вони казали: «Ви всі
відступники, я їду додому!» Але
верталися і тепер вони служителі
й мої хороші друзі. Іноді це питання дорослішання. Павло каже, що
будова кожного буде випробувана. Чи в семінарії, чи в житті — але
твої переконання неминуче пройдуть випробування.
Щоб мінімізувати можливі кризи, під час навчання потрібно бути
максимально залученим у життя
церкви. У мене є знайомі, які надмірно занурилися у філософію, бо
не були прив’язаними до церкви.
У КБІ є трирічна церковна практика, кожен студент укладає договір
із конкретною церквою, служить
під контролем пастора. Наприклад, я працював із Ростиславом
Шкіндером, був його помічником.
Студент заповнює щоденник —
записує кожну проповідь, відвідування хворих... Відбувається
зворотний зв’язок. І взагалі — на
навчання не приймають без рекомендації пастора. Так само робимо тепер у Луцьку. Цим демонструємо, що працюємо не проти
церкви, а для церкви. Стараємося
тримати тісний зв’язок. І коли все
налаштовано, то не виникає жодних проблем. Проблеми бувають
із тими людьми, які були бунтарями й без семінарії.
— Який відсоток студентів
після семінарії стають служителями?
— Звичайно, це малий відсоток, якщо говорити про повне занурення в служіння. Але це не має
дивувати, я б сказав, що це нормально. Можливо, через певний
період вони ще прийдуть у своє
служіння. Можливо, колись їм навіть просто пригодиться диплом.
Наприклад, я викладав деякі
предмети в школах саме завдяки
документу. Посвячене служіння
вимагає кардинальної зміни життя. Та й не всі мають бути пасторами, пророками, вчителями.
Освіта відкриває твоє покликання
— що тобі ближче: наука, місія,
мистецтво чи просто одруження й служіння своїй сім’ї. Якщо ж
говорити про часткове залучення
до служіння, то це досить великий відсоток студентів.
— Що богослов’я говорить
людям у час пандемії та війни?
— Книга Об’явлення відкриває,
що в Христі ми вже перемогли, незалежно від того, що відбувається
навколо. Усі події людської історії
теологія розглядає з точки зору,
що Христос уже переміг, а ми —
живі чи мертві — завжди Господні. Ми перемогли цей світ кров’ю
Агнця й словом свідчення. Це має
нас мотивувати. Тому я б радив не
дивитися, як бушує море, а чекати,
поки ми, як Мойсей і Маріям, заспіваємо пісню про перемогу над
фараоном, у якому б вигляді він перед нами не стояв.
Розмову вів
Дмитро ДОВБУШ
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СТВОРЕНІ БОГОМ РІЗНИМИ
ня. Тому коли чоловік їде за
кермом, а позаду сидить жінка й розмовляє з кимось, то
чоловік може сказати: «Тихо».
— «А що таке?» — «Я їду».
А жінка, яка їде за кермом,
може попутно робити безліч
операцій.
Я говорю це, наводячи
безліч цікавих прикладів, для
того, щоб ми навчилися на
дратуватися через відмінності між нами.

СТВОРЕНІ БОГОМ
РІЗНИМИ
Чоловіки та жінки створені в різний час, із різного
матеріалу, різним способом,
у різному середовищі та з
різним призначенням. І тому
в нас багато чого різного. Ми
по-різному поводимося, думаємо, дивимося, говоримо,
переносимо біль, сприймаємо світ.
СТВОРЕНІ В РІЗНИЙ
ЧАС
Бог створив спочатку
Адама, а потім Єву. Ви зауважили, що Бог творив світ від
простішого до складнішого, спочатку неживе, потім
рослинний світ, а далі тваринний, спочатку чоловіка, а
потім жінку. Тому багато хто
вважає, що жінка досконаліша за чоловіка. Так, чоловіки
наділені певними сильними
рисами, які сильніші за жіночі. Але жінка за своєю суттю є більш удосконаленою
СТВОРЕНІ З РІЗНОГО
МАТЕРІАЛУ Й РІЗНИМ
СПОСОБОМ
Чоловік — з пороху земного, а жінка — з ребра.
Відчуваєте різницю: глина й
кістка? У чоловіка Бог вдихнув дихання Своє. А про жінку цього не сказано. Напевно, що життя Єва від Адама
взяла, як дитинка бере життя
від матері.
СТВОРЕНІ В РІЗНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Чоловіка Бог створив у
дикій природі. І тому чоловіків тягне в дику природу
— на рибалку, полювання, до
лісу. Це генна пам’ять. Часто жінки не розуміють, чого
туди ходити, нащо сидіти з
тою вудочкою, якщо за пару
гривень можна купити ту рибину. Але чоловік був створений у дикій природі, і Бог
повелів Йому порати сад. І
Адам доглядав той сад, дав
імена звірам і, напевно, певним чином подбав про житло для себе — місце, де він
спав, і т. ін.
А потім вже Бог створив
Єву. Вона була створена вже
в окультуреному середовищі. І тому в жінки й тепер є
потяг до прекрасного. Мають бути вазончики, клумбочки з квіточками, шторки,
вазочки й т. ін. А житло хлопця деколи може нагадувати
печеру. І для нього це природне середовище, у якому
він себе комфортно почуває.
Як є жарт: «Був неодружений — усе було розкидане на
своїх місцях. А одружився —
то тепер поскладане, і нічого
знайти не можна».
СТВОРЕНІ З РІЗНИМ
ПРИЗНАЧЕННЯМ
Адам був створений для
того, щоб порати сад, доглядати за ним. А жінка створена як поміч для Адама. Не
поміч у тому, щоб порати, а
поміч для нього самого — як

натхненниця, як та, хто буде
доповнювати його й з ким він
буде відчувати себе щасливим.
І оскільки ми створені в
різний час, у різному середовищі, з різного матеріалу й
з різним призначенням, у нас
багато чого різного.
РІЗНИЙ ПОГЛЯД НА
СВІТ
Ми по-різному дивимося
на світ. У чоловіка тунельний
погляд — вузько, але далеко.
У жінки погляд панорамний, у
неї добре розвинений периферійний зір — вона бачить
усе. І тому після походу в
гості жінка може казати: «Ти
бачив, який у них килимок?»
— «Та-ак?» — «А меблі бачив?
Які меблі!» — «Та не замітив».
Зазвичай чоловіки такого не
помічають. Коли жінка заходить у кімнату, то бачить 400
деталей, а чоловіки просто
не звертають на це уваги.
Тому коли чоловік іде кудись із жінкою, то він мусить
головою крутити, щоб побачити світ Божий, а жінка
бачить усе. І не раз можна
почути: «Чого ти головою
крутиш і рота роззявив?»
Або вдома відчиняє чоловік
холодильник: «Де масло?»
— «На другій полиці». — «Я
туди дивлюся, ну нема його
там!» — «Та я тільки що поклала його туди», — жінка
підходить до холодильника
і, не дивлячись у нього, простягає руку й дістає — масло. І як чоловік себе почуває?
Єдине, що може сказати: «Ти
вічно як заховаєш!»
Чоловікові щоб щось бачити, треба не просто, щоб
воно в холодильнику стояло,
а щоб мигало й рухалося.
Ці слова викликаються
усмішку. А чому? Тому що
ми всі на тому попадалися, і
я зокрема. Але добре, коли
ми з цього щиро посміялися,
але буває так, що це може
призвести до конфлікту.
Тому ми повинні усвідомити,
що ми різні. І це розуміння
допомагає нам правильно
сприймати слабкості один

одного й правильно використовувати сильні сторони
свої та один одного.
ПО-РІЗНОМУ
ГОВОРИМО
Жінки говорять завуальовано, із певною передмовою, яка містить натяк. Щоб
її зрозуміти, треба додумувати, що вона мала на увазі.
Чоловіки ж мислять чітко й
прямо. І от приходить жінка
додому й каже: «Там новий
магазин відкрили». А чоловік,
щось читаючи в ту мить: «Ну
так, слава Богу, що відкрили». Вона далі: «Там знижки
з нагоди відкриття». — «Та
нема там користі з тих знижок…» Жінка далі підрулює:
«Я вже в чобітках три зими
проходила». — «Ну так, добрі купили. Правильно євреї
кажуть: «Я не такий багатий,
щоб дешеві речі купувати».
Бач, на три роки хватило». І
жінка пішла на кухню.
Через певний час туди
приходить чоловік і бачить,
що лице жінки, як лице Лавана, змінилося. Він нічого
не розуміє: така була хороша розмова, спокійна. «Що
трапилося?» — «Нічого! Ти
завжди так… Як скупердяй
поводишся». А він навіть не
знає, що спричинило такий
поворот розмови.
Чоловікові треба говорити прямо: «Дай гроші, бо
мені треба нові чобітки». І
цей «натяк» він би зрозумів.
Уся решта інформація про
магазин, знижки й чобітки
трирічної давності йому нічого не говорить про вашу
потребу. Жінки глибше оцінюють людей, тому вони буквально бачать своїх чоловіків
наскрізь, вони їх відчувають
серцем — їхню вірність, їхню
любов. І це слід враховувати.
ПО-РІЗНОМУ
ПЕРЕНОСИМО БІЛЬ
Якщо в жінки температура
38, то пилосос гуде, пральна машина крутить, духовка пече. Вона раптом каже:
«Щось так трусить мене».
Міряє температуру — 38,5,

теплий чайок — і далі до
справ. Якщо ж у чоловіка 37,2
— він уже нотаріуса ладен
кликати й заповіти останні
писати.
У нас у церкві брат під два
метри зросту пішов на пологи до жінки. І поки лікарі
поралися з жінкою, то він
знепритомнів — і ще його
довелося рятувати. А жінці
Бог дав таку здібність: народила дитятко, перетерпівши
страшний біль, а потім, пригорнувши малюка, забула
про цей біль і радіє. Такою
здібністю Бог наділив її. Тому
нам треба розуміти один одного й сприймати такими,
якими Бог нас створив.
ПО-РІЗНОМУ
ДУМАЄМО
Мислення жінки побудоване так, що вона може одночасно думати про декілька справ. І до того ж робити
їх одночасно. Це зумовлено
фізіологічно. Тому коли жінка
каже: «Поїдеш забереш дитину з садочка, по дорозі купиш
хліба й завезеш мамі, а додому візьмеш яєць і молока», то
він зависає: «Ще раз за порядком. Почнемо з дитини…
А далі напиши список». Нам,
чоловікам, треба все робити
за порядком. Жінка може робити одночасно п’ять робіт —
це така їхня унікальність.
Чоловіки або говорять, або
слухають. Якщо ж спостерігати за жінками, то всі вони
можуть одночасно говорити й
чути одна одну. Для чоловіків
ця розмова — «базар», а для
жінок — звичайне спілкуван-

Бог хоче, щоб чоловік
завжди
залишався
чоловіком, не деградував, а
жінка залишалася жінкою.
Саме про це йдеться в повелінні щодо одягу, який
визначає характер людини.
Бог заборонив жінці одягати
чоловічий одяг і навпаки.
Бог наділив чоловіків мужністю, витривалістю, силою,
рішучістю, відповідальністю,
логікою. Жінок — ніжністю,
красою, лагідністю, слабкістю, емоційністю. Чоловіки
більш раціональні, а жінки
— чутливі; чоловіки — міцні й
стриманий, а жінки — гнучкі
й емоційні; чоловіки — рішучі
та схильні до ризику, а жінки
— обережні, чоловіки впевнені в собі, домінуючі, а жінки
— тривожні й співчутливі, чоловіки — індивідуалісти, замкнені, часто мовчазні, а жінки
— колективні, комунікабельні й люблять спілкуватися.
У складних ситуаціях чоловікові зазвичай хочеться
помовчати й все обдумати, а
жінці — виговоритися. Тому
чоловіка треба залишити в
спокої, він розкаже все згодом, а жінку — вислухати.
Тому варто знати ці особливості, щоб краще розуміти
один одного й уникати конфліктів через ці відмінності.
Чоловіки схильні мислити
логічно, жінки ж інтуїтивно
сприймають світ. Чоловіки
керуються розумом, а жінки
— серцем. Слова чоловіка
не завжди виражають його
справжні почуття, жінка ж
говорить емоційно, і її слова
слід сприймати через призму міміки, жестів і контексту
розмови. Чоловіки сприймають суть, жінки акцентують
на деталях. Продовженням
особистості чоловіка є його
робота чи служіння, продовженням особистості жінки є
її дім і діти. Тому дуже добре,
коли ми взаємно доповнюємо один одного.
Приймаймо ці відмінності
як велику можливість послужити один одному, щоб ті
риси, які сильні в одного, покривали слабші риси іншого.
І коли поєднати наш розум і
жіноче серце — утвориться
чудовий тандем, який стане
благословення для нашого
життя.
Ростислав МУРАХ,
старший пресвітер
Хмельницького об’єднання церков ХВЄ
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ЦЕРКВА І СУСПІЛЬСТВО

ЧОМУ ДИЯВОЛ НЕНАВИДИТЬ УКРАЇНУ?
Початок на стор.1

ПРИЧИНА № 1
В
Україні
найвищий
відсоток
євангельських
християн із усіх країн колишнього СРСР, а також у
континентальній Європі.
Україна в Європі поступається лише Англії за кількістю не просто тих, хто вважає
себе протестантом, а тих, хто
постійно відвідує богослужіння й вважає себе народженим згори християнином. І це
дуже дратує диявола. Правда, складно підрахувати кількість євангельських віруючих,
оскільки під час переписів
запитання про віросповідання не ставиться. А ЗМІ часто
занижують ці цифри. За середнім підрахунками від 2 до
10 відсотків усього населення
України відвідують євангельські церкви. А в деяких селах
західного регіону цей відсоток сягає 50-ти, а то й 70-ти.
Я недавно розмовляв із одним
юнаком із українського Полісся, який розповів мені, що в
його селі з населенням 5 тис.
чоловік до 80 % людей, якщо
рахувати дітей і підлітків, відвідують зібрання п’ятидесятницької церкви.
Я читав статтю про «Біблійний пояс» Америки, а це південні штати, де дуже багато
віруючих. То автор цієї книги
зазначив, що цим «Біблійним
поясом» у колишньому СРСР
була саме Україна. А Західна Україна названа пряжкою
цього поясу.

ПРИЧИНА № 2
Україна
кілька
років
тому
звільнилася
від
ідолів.
У радянському суспільстві, яке боролося проти
релігії, у певний час вирішили
впровадити своїх «божків».
Тож у кожному місті та майже
кожному селі стояли пам’ятники вождям пролетаріату. У
духовному плані це мало величезне значення. Це було
своєрідне поклоніння атеїзму. Проте кілька років тому
на загальнодержавному рівні
було вирішено знищити цих
ідолів. І я хочу провести паралель до ситуації в нашій
країні. Коли цар Єзекія знищив усіх ідолів, навіть мідного змія, його країна пережила
сильну атаку від ворогів —
війська ассирійського царя
Санхеріва, якого турбувала
доля ідолів.
ПРИЧИНА № 3

З
України
протягом
останніх років було послано багато місіонерів у різні
країни світу.
Тобто Україна — своєрідна
сучасна місіонерська платформа. Багато місіонерів із
України нині є пасторами,
єпископами, проповідниками
у різних церквах світу, звіщаючи людям Добру Новину про
спасіння. Коли я у свій час у
Москві зустрівся з першим
п’ятидесятницьким єпископом Росії Володимиром Мурзою, то виявилося, що сам
він родом із Західної України.
А ще мені було приємно почути, що до покаяння його
привів і охрестив мій дідусь
Олексій.
Тепер багато місіонерів із
України трудяться в Мексиці,
країнах Африки, арабських
країнах, не кажучи вже про
Росію та інші регіони колишнього Радянського Союзу.
Люди з України проповідують

УСЕ НА ДОБРО

«…тим, хто любить Бога,
хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре»
(Рим.8:28).

Апостол Іван у своєму посланні пише, що у світі переважає «пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва»
(1Iв.2:16). Ось ці пожадливості й
панують у ньому. Не встигла людина задовольнити одну з них, як
уже тривожить очі й серце друга.
А там третя, четверта – і спробуй
за ними всіма вгнатися. А звідси
й невдоволення. Тож для людей
цього світу, які не знають Господа, ремствувати, бути невдоволеними – нормальна річ. Бо ті пожадливості – не дають їм спокою.
Зрештою, людську душу й не можна заспокоїти речами, вона може
заспокоїтися тільки в Господі – Він
той, хто дає мир (див. Ів.14:27).
Але люди до Господа не спішать.
І тому так часто чуємо нарікання
на своє життя – усе не так. Загалом про безбожне людство можна
сказати словами апостола Юди:
«Це ремствувачі, незадоволені з
долі своєї, що ходять у своїх пожадливостях… (Юд.1:16).
Але тим, хто називає себе
Божим, ремствувати протипока-

зано, бути незадоволеним своєю
долею – грішно. Про це засвідчує
вся біблійна історія єврейського
народу. Він був безправним рабом у Єгипті. Та Господь чудом
вивів його звідти. А вже на третій
день «став народ ремствувати на
Мойсея: «Що ми будемо пити?»
(2М.15:24). Дав Господь їм воду. А
через півтора місяця знов нарікання: «…Коли б ми були повмирали
від Господньої руки в єгипетськім
краї, як ми сиділи над горшком
м’яса, як ми їли хліба досить! Бо
ви вивели нас до цієї пустині,
щоб поморити голодом увесь
цей збір...» (2М.16:2,3). Мойсей
каже їм: «Довідаєтесь, як увечорі
Господь дасть вам м’яса на їжу, а
рано хліба на насичення, бо почув
Господь ремствування ваші, що ви
ремствуєте на Нього. А ми що? Не
на нас ремствування ваше, а на
Господа!» (2М.16:8). Зауважмо,
народ ремствував на Мойсея з
Аароном, а Мойсей стверджує,
що насправді це ремствування на
Бога. Напрошується висновок, що
на кого й на що ми не ремствували
б, насправді ремствуємо на Самого Господа. І цим виявляємо своє
невірство, свою непокору Богові.
Невдоволення, нарікання сприймається Творцем Неба й Землі
як бунт проти Нього – і отримує

відповідне Його реагування. Як,
наприклад, ремствування Корея,
Датана, Авірона, яке закінчилося їхньою та їхніх сімей раптовою
загибеллю, а ремствування всього ізраїльського народу смертю в
пустелі кожного, кому за двадцять
років. Так мало бути й так завжди
буде – Бог не безсторонній у стосунках з людьми. Кожен отримає
свій урок. Як і сказав пророк Ісая:
«Тоді то хто блудить у дусі, ті розум
пізнають, а хто ремствує, ті поуки
(послуху) навчаться!» (Iс.29:24).
Тобто хто заблукав духом, то у Господа є засоби привести такого
до тями, а тих, хто нарікає, невдоволений – Господь знає, як упокорити й зробити задоволеними.
Тож ремство, нарікання в серці
й вустах християнина – це щось
йому неприродне й багато що
означає. Наприклад, може бути
наслідком маловірства, невірства, навіть і відступництва, а то й
повного незнання Бога. Спробуємо над цим поміркувати.
Християнин – це той, хто належить Христові, Богу. Понад це
– став Його дитиною, тобто прийняв батьківську турботу, батьківський захист Всемогутнього,
Всезнаючого, безмежно доброго

в інших країнах, виконуючи
Христове доручення. І це дияволу не до вподоби.
ПРИЧИНА № 4
В Україні найбільша
релігійна свобода з-поміж
країн всієї Європі.
У деяких штатах Америки
є більше обмежень для свободи віросповідання, ніж в
Україні. Навіть представники лжерелігій можуть вільно
сповідувати свої вірування —
і держава їх не переслідує й
не обмежує їхньої діяльності.
Дияволу не подобається,
якщо віруючі можуть вільно
славити Бога. Дияволу подобається переслідувати, як він
робив у першоапостольській
церкві, вбивати, утискати, винищувати, обмовляти.
Десь одинадцять років
тому ми відкривали церкву
в одному місті України, і нам
на допомогу приїхали люди
з країни, де немає свободи

віросповідання. Ми з ними
роздавали запрошення в
метро. І коли вони побачили
міліціонерів, то сказали мені:
«Рома, втікаймо!» Я відповів
їм, що не варто хвилюватися.
Міліціонери із суворим виглядом підійшли до нас. Але те,
що вони сказали, здивувало
моїх друзів: «Хлопці, роздавайте, що маєте, вгорі, бо
якщо зараз прийде прибиральниця, то заробимо і ми,
і ви». Мої хлопці полегшено
зітхнули, бо вже приготувалися їхати в якусь каталажку. Та пересвідчилися, що в
нашій країні повна релігійна
свобода.
ПРИЧИНА № 5
Україна завжди була
епіцентром пробудження в
Східній Європі.
У 988 році Володимир Великий один із перших у нашій
околиці прийняв християнство. У ХІХ столітті почалося
баптистське пробудження в
Херсонській губернії. У 1920
роках одночасно спалахує
п’ятидесятницьке
пробудження в Західній Україні та в
Одеській області. Ну і в 1990ті роки в Україні, зокрема в
Києві, відбулося велике пробудження, яке привело до
створення сотень церков.
Тобто Україна поширювала пробудження серед багатьох країн, які її оточують.
А дияволу не подобається,
коли відбувається пробудження, і він атакує ці країни.
Роман САВОЧКА

ПРОПОВІДЬ
Творця Неба й Землі (Рим 8:1416). У цьому контексті нарікати на
життя, обставини тощо – означає
не довіритися Богові, не вірити в
Його силу чи милосердя, в Його
доброту або ж просто звинувачувати Його в нелюбові.

цім світі» (1Iв.4:17). І Сам Ісус одного разу сказав: «Отож, будьте
досконалі, як досконалий Отець
ваш Небесний!» (Мв.5:48), чим
спонукував учнів своїх, а з ними
й нас удосконалюватися в образ
Отця-Сина.

Крім того, що батьки турбуються за своїх дітей, вони ще їх і
виховують. Мабуть, кожен віруючий знає слова апостола Павла: «…тим, хто любить Бога, хто
покликаний Його постановою,
усе допомагає на добре». Ці
слова дуже тішать нас, особливо, якщо ми їх трактуємо трошки
по-своєму: я люблю Бога, а тому
Він робитиме мені тільки добро,
– розуміючи під «добром» лише
приємне. Але якщо ми поміркуємо над тим, що каже апостол
Павло далі: «Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були
подібні до образу Сина Його, щоб
Він був перворідним поміж багатьма братами» (Рим.8:28,29)
– то прийдемо до інших цікавих
думок. А саме: Бог, як батько, не
тільки задовольняє наші потреби
як своїх дітей, Він нас виховує, і
то так, щоби ми були схожі на Ісуса Христа. Це говорить апостол
Павло. Про це нагадує нам апостол Іван: «…який Він, такі й ми на

Виховання ж передбачає не
тільки «пряника», але й «різку».
«Різка» буває дуже болючою, як,
наприклад, різні страждання у вигляді нестач, хвороб, втрат, навіть і
смертельних, але не смертельних
для нашої душі. Бо ж «хто тілом
постраждав, той перестав грішити…» (1Петр.4:1). Тому не може
бути у віруючої людини ремствування, нарікання, невдоволення,
бунту, ворохобництва й багато
іншого в цьому значенні. Тільки
спокійне прийняття акту виховання від Небесного Батька. Він знає,
що робить.
Тож якщо щось не так відбувається із християнином, як йому
хочеться, то це не брак Божої уваги до нього, а виховний момент.
Бог хоче його виростити таким,
щоби він зміг бути здатним жити з
Ним у вічності. А у вічності з Ним
можуть жити тільки такі, як Він.
Василь МАРТИНЮК
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СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ

13 ЛЮДЕЙ, ЯКІ
ЗМІНИЛИ ХІД ІСТОРІЇ
(Продовження, початок у №1, січень 2022р.)
Хід історії людства змінили 13 людей. А все тому,
що вони мали спільну мету. У той же час були зовсім
різними. У кожного – своя історія, свій характер. Це
апостоли Ісуса Христа. Ісус не просто так обрав людей
із протилежними рисами: великого і незначного; сильного і слабкого; відважного і боязкого; темпераментного і спокійного; практика і мрійника; вірного і зрадника;
того, що сумнівається, і гонителя. Христос зв’язав їх в
одне ціле.
І сьогодні Ісус вибирає різних людей для своєї Церкви. Ці тринадцятеро показують нам, що Христос має
місце для кожного з нас.

АПОСТОЛ МАТВІЙ
За днів Ісуса Христа слово «митник» стосувалося юдеїв, які
служили римській владі як збирачі податків. На митників євреї
дивилися зі зневагою як на невірних своїй релігії та своєму народу. Митники були заможними, але люди вважали їх настільки грішними, що ті не мали права зайти в синагогу. Митником
був Матвій. Одного разу Ісус сказав йому: «Іди за Мною! Той
устав, і пішов услід за Ним» (Мт.9:9).
Ось так митник, зневажений суспільством чоловік, набрався духу й прийняв рішення, яке повністю змінило його життя:
він став апостолом Ісуса Христа, одним із тринадцятьох, хто
змінить хід історії!
Ви потребуєте звільнення? Звільнення від грішних вчинків,
егоїзму? Від безбарвного, безцільного та пустого життя – життя без Бога? Якщо Ісус зміг покликати Матвія, то й для вас є
надія, Він відчиняє двері для всіх, Він насправді прийшов «покликати грішників до покаяння».
Бог не хотів, щоб загинув Матвій. Бог не хоче, щоб загинув
ти!
ЯКІВ – НЕВІДОМИЙ АПОСТОЛ
Чи приходили вам такі думки: «На мене не звертають уваги», «Чи взагалі я комусь потрібний»?
Одним із апостолів був Яків. Ні, це не брат Івана, і не той,
чиє послання читаємо на сторінках Нового Завіту. Ми знаємо
про нього лише з тих місць у Євангелії, де перелічуються імена апостолів. І саме в цьому списку ми натрапляємо на Якова
Алфеївого.
З одного боку, це якось несправедливо: невже він нічого не
зробив і був не потрібним для Христа, для Церкви?! І, можливо, ви й себе вважаєте незначними? Христос одного разу сказав: «...тіштесь, що ваші ймення записані в небі!» (Лк.10:20).
Можливо, про вас не знає світ, але найголовніше, щоб
ваше ім’я було записане в Книзі Життя. Яків Алфеїв був апостолом, хоча ми про нього мало що знаємо, але він один із тих,
хто змінив хід історії. Найперше, що він зробив: відгукнувся на
поклик Ісуса. Сьогодні це можете зробити й ви, повіривши в
Спасителя Ісуса Христа!
СИМОН ЗИЛОТ
Про одних апостолів сказано мало, про інших – майже нічого. Один із таких «невідомих» апостолів – Симон Кананіт. В
Євангелії від Луки про нього згадується як про Симона, званого Зилотом (Лк.6:15). На основі прізвиська можна віднести
його до зилотів – політичної партії того часу, члени якої були
фанатично віддані батьківщині й не допускали ніяких компромісів із Римом.
Порівняйте Симона й Матвія. Симон мріє повалити владу
Риму, а Матвій – митник, який працює рука в руку з владою.
Симон ненавидить податки, а Матвій – збирач податків. Симон – патріот, і Матвія всі вважали зрадником. Чи можна уявити ці дві особи в одній компанії?
Виявляється, можна. Яскравий приклад цього – згадані апостоли. Часто нам важко вмістити іншу людину, не віримо, що вона може
змінитися. Особисто я знаю не одну людину, у якої після зустрічі з
Христом кардинально змінилося життя. Одного разу учні запитали
Ісуса: «Хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив: Неможливе це людям, а не Богові. Бо для Бога можливе все!»
(Мр.10:26-27).
Наталія НОСАЛЮК
(Продовження в наступному номері).
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ПРО ЗАЧИНЕНІ ДВЕРІ
І ВІДКРИТІ СЕРЦЯ

З 5 до 10 січня група
молоді з луцьких церков
на чолі зі служителями
церкви «Сіон» Миколою
Корнійчуком та Дмитром
Степановим побувала в селищі Куликівка, що на Чернігівщині. Молодь їхала
передусім для того, щоб
провести в церкві цього
селища табір для місцевих діток. Такий захід було
проведено в лютому-березні минулого року.

Цього разу в домі молитви
збиралося близько 30 дітей із
самої Куликівки та з сусідньої
Жуківки. А також привозили
дітей із Салтикової Дівиці,
де теж працюють місіонери
«Голосу надії». У цьому регіоні дуже багато проблемних
сімей. Місіонери, які спілкуються з місцевим дільничним, не раз чують від нього
розповіді, що дітей вилучають із сімей, у яких про них не
дбають.
Після табору в сусідньому
селі було проведено євангелізаційний захід із участю дітей,
які були в таборі. Діти були в
костюмах ангелів. Дорослі —
пастухами, Іродом та іншими персонажами різдвяної
історії. Тож батьки та й самі
діти вкотре згадали історію
народження Ісуса, а потім
мали змогу почути, що Слово
Боже говорить про мету цього
народження.
«Оскільки це були різдвяні
свята, ми мали змогу відвідати будинок для літніх людей
із різдвяною програмою,
— розповідає Микола Корнійчук. — Місцеві християни
разом із місіонерами підготували невеличкі подаруночки.
Ми провели короткий євангелізаційний захід, відвідали
у палатах тих, хто не може
встати».
Скориставшись тим, що
в різдвяні дні можна зайти в
доми до людей, щоб їм звіщати про Бога, місіонери та
гості вирішили зробити це
в Куликівці та Олешівці, де
також є невеличка церква,
але несподівано наткнулися
на глибу місцевих традицій.
Коли приходили в дім у вечір
6 січня, їм казали, що це зарано, а у вечір 7 січня — уже

запізно. Тобто так званих
колядників у своїх будинках
люди «чекають» лише 7 січня
до обіду. Проте це не спинило християн, які хотіли максимально використати час
для проповіді Євангелії. «Ми
цю незрозумілу нам традицію компенсували власною
напористістю, — жартівливо
розповідають учасники поїздки. — І хто залишив хвіртку
відчиненою, «змушений» був
слухати наш спів і те, що ми їм
проповідували».
Зазвичай у цій місцевості
вітають із Різдвом групки по
2-3 дітей, які щось там проказують на зразок: «Дайте,
дядьку, п’ятака». Тож на велику групу дорослих людей
із зіркою, квітчастими хустками й гучним співом реакція людей була різною. Деякі просто ховалися у своїх
домівках і боялися відчиняти. «Пригадуємо, зайшли в
один дім, — згадує Микола.
— Відчиняє чоловік у білизні
й каже: «А як ви через хвіртку
зайшли? А собака?» А собака,
побачивши таку кількість людей, просто заховався в будку (сміється). Він зрозумів,
що йому нас не налякати…
Чоловік теж зрозумів, що так
просто нас не прогнати, і дозволив нам співати. Ми зазвичай співали дві пісні, а між
піснями говорили коротеньке
слово про суть приходу Христа на землю. Важко описати
побачене — це треба тільки
пережити: після того, як прозвучала перша пісня, обличчя
людей різко ставали іншими.
Злоба й агресія змінювалася
на відкритість і гостинність.
Вони забували, що це вже
8 число і в них ніхто вже не
вітає. І добре, що та хвіртка
лишилася відчиненою, і собака в будку сховався».

Молодь знімали на телефони, розпитували, хто вони
й звідки. Цікавилися тим, у що
вони вірять. Був один цікавий
випадок. Група молоді, з якою
був Дмитро Степанов, вже
вийшла з одного дому й заходила в інший. Аж тут бачать,
що з попередньої хати вибігає
чоловік, у руках якого виблискує щось довге й гостре. Коли
підбіг, то з’ясувалося, що це
шампур із шашликом. Усі з
полегшенням зітхнули, з’їли
по шматку м’яса й вирушили
в сусідній будинок.
Момент, що коли ти заходиш у дім і тебе сприймають
або нейтрально, або агресивно, а проводять вже мало
не як друзів — дуже вразив
християн. Вони розуміли,
що тільки Бог може так відкривати людські серця. «Так
діє живе Боже Слово, яке ми
проповідуємо, але в яке, напевно, до кінця не завжди
віримо. У тих місцях, де немає пересичення цим Словом, Бог насправді діє дуже
явно…»
Здавалося б, що можна
змінити за кілька десятків хвилин, проведених у домі людини. Проте вже є певні результати. Минулого року група в
подібному складі, відвідавши
цей регіон, побувала в домі
одного чоловіка, який був при
смерті. Це була дуже вбога
хатина. Туди проповідників
привіз місцевий брат, щоб ті
помолилися за того чоловіка.
За нього помолилися, сказали кілька слів настанови, та,
приїхавши через рік, боялися
навіть запитати, як там він.
Проте в розмові з’ясувалося,
що цей чоловік живий і проходить реабілітацію, змінився,
може ходити сам. Це реальна
Божа дія.
«Ми плануємо наступного року, як дасть Бог життя,
знову поїхати туди саме в ці
дні, щоб зустрічатися з людьми, спілкуватися з ними, бо
це дає змогу законно здолати їхні зачинені хвіртки й з
Божою допомогою хоч трохи
відчинити їхні серця й освітити їх світлом істини», — кажуть
волинські християни.
Ольга МІЦЕВСЬКА
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Дитяча сторінка

ДИТЯЧА МОЛИТВА

Біблія
описує
історію про невільницю Агар та її сина Ізмаїла, які заблукали в
пустелі та опинилися
в складній ситуації,
коли скінчилася вода.
Це означало, що скоро вони помруть від
спеки та спраги. Мама
змушена була залишити
сина й відійти на невелику відстань, щоб не
бачити, як помирає її
дитина. У розпачі вона
голосно плакала. Також
про допомогу просив Ізмаїл. «І почув Бог голос
того хлопця. І кликнув до Агари
Божий Ангол із неба, і сказав їй:
Що тобі, Агаро? Не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там»
(1М.21:17).
Бог почув і допоміг: відкривши
очі Агар, Він показав їй криницю
з водою. Мама з сином напилися
води — і були врятовані. Молитву
дитини почув Бог — і відповів.
У м. Львів створено центр піклування для дітей, які опинилися
в складних життєвих обставинах
(неповні сім’ї, алко- та наркозалежні батьки, втрата годувальника). Ці діти наділені талантами й
здібностями від Бога, вони гарно малюють. Їхні картини були
представленні на одній із художніх виставок, яку відвідав власник
відпочинкового комплексу в Карпатах. Йому сподобалися твори
дітей, а найбільше — самі діти.
Він запропонував щорічно безкоштовно приймати дітей у своєму

відпочинковому комплексі «Ізки»
протягом п’яти днів.
Коли ми там відпочивали, то
дітям дуже сподобалося (номери
«Люкс», смачна їжа, чисте повітря, цікаві ігри, а також біблійні
уроки та молитви).
Після п’ятиденного перебування нам потрібно було повертатися до Львова. Зранку я зайшов
до дітей, щоб помолитися, разом
подякувати Богові за гарний відпочинок, за Його опіку та охорону й попросити благословення
на дорогу додому. Діти в молитві
просили Бога, щоб залишитися в
Ізках. Говорили, що ще не хочуть
їхати додому, що їм тут добре. Я
запитав у дітей: «Чому ви так молилися? Ви ж знаєте, що Бог чує
молитву, тим більше дитячу?».
Вони відповіли: «А ми хочемо тут
залишитися, ми не хочемо звідси їхати». — «Ви не хочете, але о
17:00 за нами приїде автобус».

КРОСВОРД

Водій прибув вчасно й відвіз нас на залізничну станцію Воловець. Попрощавшись із
водієм, ми залишилися
чекати на пероні. Через
декілька хвилин черговий оголосив, що поїзд
запізнюється на 30 хв.
Через деякий час знову оголосили, що ще на
30 хв. Пізніше — на невизначений термін. Почало вечоріти й ставало
прохолодно. На пероні
збиралося все більше
й більше людей. Ми не
знали, що робити... Тоді
я нагадав дітям про молитву: «Це
ви так молилися, що тепер ми
не можемо поїхати». Тоді діти на
пероні стали на коліна й знову
розпочали молитву: «Боже, прости, що ми так молилися, що не
хотіли їхати. Допоможи нам добратися додому. Хай зараз приїде поїзд». І коли ми разом промовили «Отче наш», то одразу
почули оголошення: «Швидкий
поїзд Мукачево-Львів прибуває
о 19:10». Коли вже їхали, запитав у провідника, чому так довго
не було поїзда. Він відповів, що
стався обрив контактного дроту
біля м. Свалява.
І ми всі зрозуміли, що це не
просто так! Це Бог почув молитви
дітей. Ми раділи й дякували Богові.
Коли у твоєму житті буде складна ситуація, молись — Бог чує!

Дитяча сторінка
Поезія
ПІСНЯ - МОЛИТВА
Тобі, о Боже, Творче єдиний,
Повними щастя грудьми
За нічку тиху і денну втіху
Всі щиро дякуєм ми.
До Тебе, Отче, звертаєм очі,
До Твоїх ясних небес:
Прийми подяку за Твою ласку,
За тисячу тих чудес.
Куди споглянем, Тебе спом’янем,
Де звернем очі – там рай.
Візьми в опіку всю Україну,
Візьми в опіку наш край!
Марійка Підгірянка

ПОМОЛЮСЯ БОГУ
Так в світі доброго багато,
Так в людях мало доброти…
Ген сонця айстра пелехата
Нам щедро світить з висоти.
Он вітерець гойдає жито,
Он бджілка мед несе кудись…
І хочеться так жити й жити
На цій землі, де народивсь.
Квітує день посеред літа.
Дивлюсь у далеч з-під руки.
О, ще багато в світі світла,
Хоч темно в помислах людських.
Ще гріх снує в серцях тривогу,
На душі зболені кладе.
Тож помолюся щиро Богу,
Щоб ніс я світло до людей.

Володимир КАРАЧЕНКО

Сергій Рачинець

ДІТИ ПИШУТЬ БОГУ

Мати Тереза говорила: «Дитина, яка молиться,
– щаслива дитина». Але молитва, яка робить тебе
щасливою, — це не просто завчені слова. Це слова,
які йдуть глибоко з серця.
— Я не вмію так молитися так гарно, як мій тато
чи старша сестра! — іноді можна почути від дітей.
Але цього й не треба. Просто говори з Богом про
своє життя, про те, що тебе радує, і те, що болить.
Спочатку роби це на самоті, тоді простіше бути щирим. Можна спробувати записувати свої молитви,
а потім, перечитуючи їх, дивуватися, як дивно Бог
відповідає на них.
Ось які зворушливі цитати можна взяти з листів-молитов, які діти пишуть Богові. Думаю, Йому
дуже приємно чути такі слова.

1. Сад, у якому молився Ісус.
2. Один з дванадцяти апостолів.
3. Той, хто хрестив Ісуса.
4. Країна, якою правив фараон.
5.Гора, на якій Давид побудував собі дім,
коли став царем.
6. Апостол, брат Петра.
7. Бог — __________ неба і землі.
8. Людина, яка прожила на землі 969 років.
9. Гора, на якій стратили Христа.
10. Чоловік Рахілі та Лії.
11. Дружина Авраама.
12. Автор багатьох псалмів.
13. Лікар, що написав Євангелію.
14. Музичний інструмент Давида.
Склала Христина Сокіл,
м. Львів
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– Дорогий Боже, прошу Тебе, зроби так, щоб, починаючи від бабусі й закінчуючи слонами, всі були
щасливі, ситі та взуті (Тоня, 2 кл.).
– Мама сказала, що я уві сні плакав. Ти не пам’ятаєш, про що ми з Тобою говорили? (Ігор, 3 кл.).
– Якщо у мене щось болить, це значить, Ти на
мене сердишся? (Гога, 4 кл.).
– Якою мовою говорять душі? (Рая, 4 кл.).

– Зроби мене вітром, щоб я подорожував по
верхівках дерев (Славік, 3 клас).
– Чому навесні, коли ввечері Ти вмикаєш на небі
зірки і дуєш на Землю теплий вітер і навколо тихо-тихо, мені іноді хочеться плакати? (Наташа, 2 клас).
– Як мені жити, щоб всі на світі були щасливі?
(Ліза, 2 клас).
– Для чого потрібне життя, а якщо воно потрібне,
навіщо люди вмирають? (Костя, 2 клас).
– Нехай всі, на кого я подивлюся, посміхаються
(Тіма, 2 кл.).

– Деякі люди, знаєш, живуть на Землі й сонце топчуть (Аня, 2 клас).

– Що б я хотів попросити у тебе? Та Ти сам все
знаєш (Алік, 4 кл.).

– Квіти у Тебе вийшли краще, ніж людина (Галя,
4 клас).

– Навчи моїх ворогів прощати своїх ворогів (Гера,
4 кл.).
Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

ГОЛОС
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ВІРА І ЖИТТЯ

ХІТ ПРО КОРІВ,
АБО СВОБОДА ДИТИНИ
вивчати Гайдна, гами чи ні.
У Біблії написано: «Привчай юнака до дороги його…»
(Пр.22:6).
Боже, а що це «дорога» і
що таке «привчай»?

«Я буду пасти корів, точно, мамо, заберіть мене з
музичної школи», – це скигління мама чула частіше,
ніж нашу гру на фортепіано, але вона або не помічала цієї горе-пісні, нашого
гучного демонстративного
ляскання кришкою фортепіано, або вона розуміла…
Так, вона реально усвідомлювала, що ми від народження
– музиканти, і нам Богом дано
розвиватися в цьому.
Пам'ятаю, тато платив у два
рази менше за музичну школу,
адже ми були з багатодітної
сім’ї. Та на бензин часто йшли
останні гроші, бо музична
школа була далеко. Тож батьки намагалися, незважаючи
на наше «відпиши, я краще
корів буду пасти», возити нас
на заняття, купувати ноти, залучати до служінь змалку. Ось
ми й грали з 12 років імпровізацією та по нотах у церкві.

«Вірочко, їдемо дивитися
інструмент. Я дуже хочу вам
його купити. Одна дівчинка
виїхала до Австралії. Вона
займала перші місця на музичних конкурсах. А тепер
продають фортепіано, воно
не потрібне їй», – якось сказав
тато.
Мене «перемкнуло». Я
сиджу в майже порожньому
будинку. Шикарне фортепіано. Граючи, раптом побачила
сльози господині дому: «Моя
онука так само грала, але...
Напевно, їй буде краще».
Наші батьки «вилізли зі
шкіри», але в нас з'явилося
саме це фортепіано. А скиглення «буду корів пасти»
зникло раз і назавжди. Тільки
через рік ми зрозуміли – мама
була права, коли не визнавала
нашого «права на вибір»: йти
або не йти в музичну школу,
допомагати сестричкам чи ні,

КРОСВОРД

Для багатьох це означає
нагодувати, одягнути й сказати, що це добре, а це погано.
Для небагатьох це зрозуміти
разом із малюком його здібності й допомогти їх розвинути. Чи легко? Звичайно, ні!
Потрібне терпіння? Ні, потрібне колосальне терпинисько у
молитвах, заняттях, бесідах.
Вибирає кожен.
Пісня «буду пасти корів»
стала історією. Чи була мама
права, пропускаючи її повз
вуха? Так. Засуджували її
знайомі, що «сюсюкається з
нами»? Так.
А тепер я думаю: ось би
мені не послизнутися на дорозі «дитина має вибір». Так,
я проти авторитаризму мам та
тат: «А я так сказала/сказав!»
Це егоїзм. Тому молюся, хоч
і слухаю хіти «про корів», але
намагаюся з Божою допомогою привчити їх до дороги. До
дороги їхнього розвитку для
Божої слави та їхнього щастя.
Віра РАДІОНОВА

СТРІТЕННЯ

Приносили дітей. Один за одним —
Маленькі згортки, радісні батьки...
А ти, дідусю, ти стоїш сьогодні
На березі загробної ріки...
Кого ти зачекався в цій пустелі?
Чого ти ще не бачив на землі?
Твої зіниці мрією веселі,
Долоні зодяглись у мозолі...
Зустрілося дитинство з сивиною
Між «буде потім» і «було колись».
І зашуміли спогади рікою,
І навіть зморшки якось розійшлись.

І ось, тримаєш власними руками
Дитя — початок колосистих врун!
Зустрілися... Так тихо і незвично
Господнім Духом звіщені слова!
Ніхто й не знав, яка то мить велична —
Хіба, старенька Анна-удова...
У церкві свято, як у церкві — діти,
Не стримати усмішок, торжества.
І як з батьками разом не радіти?
А, може, і заплакати, бува.
А ти, дідусю, сивочолий батьку,
Яку надію в серці бережеш?
Для когось стане твій кінець початком.
Для когось стане прикладом. Авжеж!

Тобі, якому вже під дев'яносто,
Хіба до немовлят і пелюшок?
Та з твого серця пророста пророцтво,
Візьми на руки паросток тендітний
А серце — перевірений пророк!
І помолися щиро за врожай.
Нічого! То вони сьогодні — діти,
І те пророцтво тугою налите,
А завтра — їх не спиниш, почекай!
Бо з твого наболілого нутра
Ввібрало сльози кожної молитви.
І ось, в долонях зморщених — дитина.
Воно сьогодні збудеться. Пора!
Дарма що руки дідові пусті,
Його молитва — спадщина нетлінна,
Ти сіяв. Умивав обличчя потом.
Що — ой як пригодиться у житті.
Удосвіта молився за врожай...
Коли ж покриє ниви позолота
Коли за обрій схилиться надія,
Достиглих зерен? Боже, спогадай!
І роки вже, і сили вже не ті...
Бог не забув. Незримий ріст насіння Так солодко побачити на ділі,
Що є кому почате довести.
Проґавив навіть сонний Віфлеєм.
Земля — суха. А зерня-то — безцінне!
Йому би краще впасти в чорнозем... Всього ж не встигнеш, бо не дійдуть руки.
І не усякий серп дождеться жнив...
Та буде жити в дітях і онуках
А ти чекав, надіявся роками,
Що паросток проб’є засохлий ґрунт. Хто мрію і до смерті не згубив.
Дмитро ДОВБУШ

По вертикалі:

1.Батько Аарона. 2.Він живе в царських палатах. 3.Місто Ісахара, віддане левитам. 4.Батько Асафа. 6.Група військ в римській армії. 8.Сини громові. 9.Син Симона Кірінеянина. 13.Батько Моава. 14.Син Якова. 17.Його відпустили замість Ісуса.
18.Начальник синагоги в Коринті. 20.Ім`я дружини Діонісія, жінки, що покаялася в
Атенах. 23.Від Меші до гори … поселились сини Йоктанові (1М.10:30). 24.Слово,
написане кистю руки на стіні.

По горизонталі:
3.Срібна монета. 5.Пророк. 7.Місто, у якому жила теща апостола Петра. 10.Гора
в Галілеї за сім миль від Назарета. 11.Місто (Єг.21:18). 12.Місяць, у якому Соломон
розпочав будувати храм. 15.Син Ноомі. 16.Місто, до якого йшов Савл переслідувати християн. 19.Брат Асира. 21.З цього дерева зроблений ковчег. 22.Один із тисяча начальників війська Манасії. 25.Внук Саула, син Йонатана.26.Ідол, привезений у
Самарію. 27.Дочка Бетуїла.

Відповіді на кросворд, розміщений у №1 (січень), 2022р.
По вертикалі
1.Лепта. 2.Текел. 4.Вітер. 5.Левій. 9.Никодим. 11.Авігаїл. 12.Ахоах. 13.Просо.
16.Бетен. 17.Авана. 21.Топаз. 22.Арйох.
По горизонталі
3.Телем. 6.Сівма. 7.Ласея. 8.Весна. 10.Шамір. 14.Золото. 15.Гедеон. 18.Кедма.
19.Олива. 20.Херет. 22.Атени. 23.Найот.
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