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Т И ,  ГО С П О Д И ,  Н А Д І Я  М О Я . . .

ЄВАНГЕЛІЄ 
В ЛІКАРНІ

ПРОМАХНУВСЯВЕЛИКЕ ЩАСТЯ — 
БУТИ ІНСТРУМЕНТОМ 
У БОЖИХ РУКАХ

У мене була можливість 
проповідувати їм Євангеліє. 
Дітям показувала мульт-
фільми про Ісуса...

«Досить!» — сказав Ісус і, 
доторкнувшись до вуха, 
зцілив його. Христос, хри-
стияни й християнство — 
це одне й те саме чи ні? 
Мало би бути…

Не ставлю за мету
влаштувати для себе
комфортне і безтурботне 
життя.

стор.3 стор.4 стор.5

поезія

Михайло Подворняк

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Ця історія з трагічним почат-
ком завершилася надзвичайно 
оптимістично.  Було одне сімей-
ство, відкрите й щире. У їхньо-
му  домі частенько бували гості. 
Поодинці й групами. Прості й не 
зовсім. Заходив декілька разів і 
новий Учитель разом зі своїми 
прихильниками. Тоді у дворі 
гарно пахла страва, а потім стом-
лені мандрівники смакували ве-
черю…

У той день у дворі було надзви-
чайно багато людей. Як зазвичай 
буває, коли в родині весілля або 
похорон. У той день був похорон. 
Хворий, єдиний брат двох сестер, 
закінчив земну мандрівку. Лазар 
помер. Коли помирає людина, її 
потрібно хоронити. Так і сталося. 
Сестер утішали в горі  й плакали 
разом із ними, зітхаючи: «Лазар 
був добрим братом і добрим сусі-
дом…», а інші, відійшовши, го-
моніли: «Чи ж не міг Отой, що очі 
сліпому відкрив, зробити так, щоб 
і цей не помер!»  Але Вчителя тоді 
не було. Він був у іншому місці, знав 
про хворобу Лазаря, проте не по-
спішав…

…На четвертий день після похо-
рону вістка пронеслася — Учитель 
прибув у Віфанію.  Марта побігла 

назустріч. Марія тужила за помер-
лим разом із сусідами. Як жаль,  що 
Вчитель не з’явився раніше. Усе 
було б інакше. «Коли б, Господи, 
був Ти отут, не вмер би мій брат…» 
— це Марта, а вуста зрадливо 
тремтять. Очі Вчителя світилися 
співчуттям і любов’ю й десь у самій 
їхній глибині бриніли сльози. «Вос-
кресне твій брат! — прозвучало 
пророче слово. — Я воскресення 
й життя, хто вірує в Мене — повіки 
не вмре!..»

… Ця історія, почавшись смертю, 
закінчилася воскресінням! Смерть 
відступила перед Життєдавцем. 
Щасливе закінчення? Ні, щасливий 
початок для усіх, хто вірує! 

Сердечно вітаю вас, шановні 
читачі часопису, з Воскресінням! 
Проте не воскресінням Лазаря, а 
Того, Хто промовляє: «Я воскресен-
ня й життя!» — з воскресінням Ісуса 
Христа, у Якому наше оправдання! 

Що у воскресінні Христово-
му для нас? Перемога Христа над 
смертю стає моєю перемогою. 
Вона подарована мені. «А Богові 
подяка, що Він Господом нашим 
Ісусом Христом перемогу нам дав» 
(1Кор.15:57). Ми отримуємо доступ 
до небесної спадщини, втраченої 
першим Адамом: «Благословен-

ний Бог і Отець Господа нашого 
Ісуса Христа, що великою Своєю 
милістю відродив нас до живої 
надії через воскресення з мертвих 
Ісуса Христа, на спадщину нетлінну 
й непорочну та нев’янучу, заховану 
в небі для вас» (1Пет.1:4). По вірі в 
Христа ми стаємо спадкоємцями 
небесної спадщини.

А тепер знову повернемося до 
родини у Віфанії.  Любов Спасите-
ля до цієї сім’ї проявилася у вос-
кресінні Лазаря. Любов Бога Отця 
до цілого світу проявилася у вос-
кресінні Христа! Перемога Світла 
над темрявою дає реальний шанс 
кожному жителю світу. А тому так 
потужно лунають слова Спасителя 
— «Воскресне твій брат!» Воскрес-
не сестра, воскреснуть сусіди, вос-
кресне Україна, тому що — Христос 
воскрес!

Тож найщиріші вітання зі Свя-
том Христового воскресіння! Це 
добра новина. За передсвятковими 
клопотами не забудьмо поділитися 
нею з сусідами, знайомими, роди-
чами. Нехай у ці святкові дні наша 
молитва буде за тих, хто вість про 
Воскреслого поширює за межами 
нашого краю.  З святом будьте бла-
гословенні!

Микола СИНЮК

ТРІУМФ ВОСКРЕСІННЯ
великодні роздуми

Христос Воскрес! Нема Його в могилі,
Там тільки місце, де Господь лежав.

Він цього ранку в міцності та силі 
Воскрес і смерть Він смертю подолав.

Христос Воскрес! Дивіться, гріб порожній,
Сьогодні сталось чудо із чудес.
Із неба ангол прилетів Господній

Й приніс всім вістку, що Христос воскрес.

Такого ранку не було ніколи,
Такого чуда світ наш ще не мав…

Мій друже, йди зо своїм смутком й болем
До Того, Хто сьогодні з мертвих встав.

Воскреслий Спас й тобі життя дарує,
Ти тільки серце все Йому відкрий;

Коли там гріх та смерть іще панує…
Воскреслий дасть тобі і радість, і спокій.

Христос Воскрес! Прислухайся до того,
То станеться ще чудо із чудес — 

І ти воскреснеш до життя святого,
Як і Спаситель із мертвих воскрес.
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Шумів, переливаючись 
людськими хвилями, ДУМ 
— Державний універсаль-
ний магазин — головний 
магазин колишнього СРСР. 
Усі громадяни Радянського 
Союзу пишалися ДУМом, і 
кожен гість столиці вважав 
своїм обов’язком завітати 
до цієї височенної, навіть 
величної будівлі, де можна 
було придбати практично 
все: від вовняних шкарпе-
ток до вишуканих продуктів 
харчування, які на той час 
були рідкістю.

Це були 1970-ті. Молодий 
чоловік Валентин, приїхавши 
до Москви, також подався 
до легендарного ДУМу й зо-
середжено вивчав прилавки 
відділу, у якому була пред-
ставлена різноманітних марок 
фототехніка. Він розглядав 
об’єктиви, плівки, штативи, 
фотоспалахи, реактиви та ін-
ший крам, що відносився до 
чарівного світу фотомис-
тецтва. Валентин не встиг 
узяти в руки новинку, щойно 
випущений вітчизняний фото-
апарат «Зеніт», як його увагу 
привернула негучна розмо-
ва. Середнього віку чоловік 
у галіфе, хромових чоботях, 
світлому светрі відчайдуш-
но намагався щось поясни-
ти молоденькій симпатичній 
продавчині, яка, прикладаючи 
максимум зусиль, не могла 
второпати, чого від неї хочуть. 
Прислухавшись до розмови, 
Валентин вловив молдавську 
мову. Він відклав «Зеніт» на 
прилавок і підійшов ближче до 
чоловіка, що вперто намагав-
ся щось сказати.

— Даруйте, вам допомог-
ти? — запитав Валентин мол-
давською.

— Так, дякую. Як добре , 
що ви володієте румунською. 
Бачите, я приїхав із Румунії. 
Я б хотів знайти тут віруючих 

людей, але ніхто не може мені 
допомогти, а в мене часу об-
маль.

— Річ у тім, що я — віруюча 
людина, — сказав Валентин. 
— Чим можу бути корисний? 

У румуна на очах з’явили-
ся сльози. Він схвильовано 
схопив Валентина за руку й 
потряс її настільки піднесено, 
енергійно, що Валентин мало 
не розсміявся, та його зупи-
нив серйозний вираз обличчя 
співрозмовника.

— Я такий радий, такий 
радий! Я переконаний, що 
тебе послав Сам Бог! Коли я 
збирався їхати сюди, до Со-
юзу, вся сім’я молилася за цю 
поїздку. Я приїхав на три дні за 
туристичною путівкою, — ру-
мун говорив швидко, весь час 
озираючись. — Мене супро-
воджував якийсь кагебешник. 
Він контролює кожен мій крок. 
Та я знав, що Бог допоможе 
мені. Я молився. І як тільки він 
відійшов, ти тут з’явився. Хіба 
це не диво? Я привіз Єван-
гелію.

Нахилившись, чоловік ви-
тягнув із халяви чобота ма-
леньку Євангелію у білій об-
кладинці.

— На, тримай, візьми її. Від-
дай тому, хто дійсно буде мати 
потребу в Слові Божому. Я не 
міг більше взяти, бо на кордоні 
ретельно перевіряють. Візьми 
її. Нехай благословить тебе Го-
сподь.

Румун різко повернувся від 
Валентина й швидко пішов 
по широкому коридору серед 
шумливого заклопотаного на-
товпу. 

Валентин стояв, втративши 
дар мови. Його очі наповни-
лися сльозами, як у віруючого 
гостя Радянської країни кілька 
хвилин тому. Серце наповни-
лося такою вдячністю Госпо-
дові, що, здавалося, він зараз 
злетить від слави Всемогут-

нього, яка опустилася на нього 
й просто наповнила його сер-
це. Подумати тільки, цей румун 
віз маленьку книжечку, через 
яку його могли навіть заареш-
тувати. Але він, ризикуючи со-
бою, здійснив цей вчинок… Він 
приїхав сюди, щоб привезти в 
буквально «просочену» комуні-
стичними ідеями країну Святе 
Писання, у якому була гостра 
потреба.

Походжаючи по магазину, 
плавно проїжджаючи у вагоні 
Московського метро, погой-
дуючись на верхній полиці в 
поїзді «Москва — Кишинів», 
Валентин згадував схвильо-
вані очі румунського брата в 
Христі й дбайливо стискав ма-
леньку безцінну книжечку.

Цілий рік носив Валентин 
Євангелію у білій обкладинці 
у внутрішній кишені піджака. 
Куди б він не їхав, куди б не 
йшов, Євангелія завжди була 
з ним. Він постійно придив-
лявся до оточуючих, подумки 
звертаючись до Бога: «Госпо-
ди, вкажи мені на того, кому 
потрібно дати Твоє Слово».

Це було взимку. Валентин 
повертався з Кишинева до-
дому, в Бельці. Так склалося, 
що у вагоні він познайомився 
з однією жінкою. Це була ін-
телігентна жінка, директорка 
однієї із шкіл. Поступово зви-
чайна попутна бесіда «ні про 
що» переросла в предметну 
розмову про Бога. Вона чем-
но вислухала Валентина, не 
перебиваючи твердження, що 
Бог існує, що Він є Творцем 
усього, що Він послав Сина 
Свого, Ісуса Христа, померти 
на хресті за усе людство. Ва-
лентин наголосив на голов-
ному: той, хто вірує в Нього, 
має життя вічне. — Ви знаєте, 
— нарешті заговорила вона, 
— останнім часом мене му-
чить одне питання: хто такий 
цей ваш Бог? Ви от говорите 

про Нього легко й вільно, так, 
ніби Він близька вам людина, 
Яку ви добре знаєте. Хто Він 
такий, що, повіривши в Нього, 
ніхто не може зректися Його 
вчення? У мене в школі є кіль-
ка віруючих дітей. І я дивуюся, 
наскільки сильна їхня дитяча 
віра, що вони, переживаючи 
численні насмішки й знущан-
ня своїх однокласників та вчи-
телів, залишаються вірними 
Йому. Ви навіть не уявляєте (в 
очах жінки з’явилися сльози), 
скільки цим дітям доводить-
ся переживати. Їм занижують 
оцінки, дають найважчу робо-
ту в школі, коли проводяться 
суботники чи ремонти класів. 
Над ними сміються, на них 
плюють, їх просто б’ють за 
школою. Повірте мені, я знаю 
це. І коли я дивлюся на цих ма-
леньких героїв, мені хочеться 
кричати: «Хто ви? Звідки у вас 
стільки мужності? Звідки у вас 
стільки сил зносити це все?» Я 
б не витримала, чесне слово. 
Якби зі мною так поводилися, 
я б давно зламалася. Коли їх 
приводять до мене в кабінет,  
часто взагалі без причини, я 
саджу їх у крісло, а сама про-
довжую робити свою роботу, 
часом мовчки спостерігаючи 
за ними. Знаєте (директор по-
сміхнулася), зовні це звичай-
ні діти: кіски, старі черевики 
на ногах, фартушки, обдерті 

коліна. Але те, що в них усе-
редині, я не можу зрозуміти.  
Я кілька разів хотіла просити 
когось із них принести мені 
Євангелію, щоб дізнатися 
про Бога, через Якого віруючі 
люди переносять такі знущан-
ня й не відрікаються від Нього. 
І я знаю, що вони принесли б 
мені, але щоразу мене зупи-
няло тільки одне: я комуністка, 
тому не можу читати цю кни-
гу, я не можу сказати їм, щоб 
вони принесли Євангелію ди-
ректору школи. Ви розумієте 
мене? Це — немислимо.

Валентин засунув руку у 
внутрішню кишеню піджака, 
дістав Євангелію і простягнув 
його жінці.

— Читайте, і ви неодмінно 
знайдете відповіді на всі свої 
запитання.

Вона недовірливо гляну-
ла на нього і з благоговінням 
прийняла маленьку книжечку 
в білій обкладинці.

— Спасибі вам, — тихо 
промовила вона.

Валентин вийшов на своїй 
станції, подивився на зоряне 
небо. Було вже пізно.

«Дякую Тобі, Господи, за 
те, що дозволив мені вико-
нати важливе доручення», — 
посміхнувся зорям Валентин 
і побрів безлюдною вулицею 
додому.

Наталія ГУРМЕЗА

невигадане

БІЛА ЄВАНГЕЛІЯ

моліться за недосягнуті

Країна:  Нова Зеландія
Народ: перси
Населення: 3100
Кількість у світі: 34131000 
Мова: перський, іранський
Релігія: іслам
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: повністю

Розповідайте про славу Його між поганами,
про чуда Його між усіми народами.

Псалом 96:3

ПЕРСИ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ 

Національний календар державних свят в 
Україні невдовзі хочуть поповнити Днем сво-
боди совісті та віросповідання, запровад-
ження якого ініціювала Всеукраїнська Рада 
релігійних об’єднань за сприяння Українсь-
кого інституту національної пам’яті. На цьо-
му наголосив голова Українського інституту 
національної пам’яті Володимир В’ятрович 
під час останнього круглого столу в Укрін-
формі, повідомляє Укрінформ.

«Комуністичний режим провадив репресивну 
політику проти українців. Репресії не обмежува-
лися тільки національним чи соціальним чинни-
ками — був ще й чинник релігійний, їх намага-
лися знищити за їхні віросповідання. Жертвами 

ставали фактично всі віросповідання... Одним з 
інструментів формування національної пам’яті є 
створення державного календаря — календаря 
важливих дат, свят, які відзначаються на держав-
ному рівні... Через це, коли представники Всеу-
країнської Ради релігійних об’єднань запропону-
вали запровадити окремий день для вшанування 
тих, хто стали жертвами за релігійною ознакою, 
ми це підтримали», — сказав Володимир В’ятро-
вич.

Своєю чергою вiце-президент громадської 
організації «Українська асоціація релігієзнавців», 
завідувач відділу філософії та історії релігії Інсти-
туту філософії НАНУ Людмила Филипович наго-
лосила, що запровадження такого дня на сьогод-
ні є надзвичайно актуальним.

«Ми тривалий час думали про те, що необ-
хідно відзначати такі важливі цінності, як свобода 
совісті і свобода віросповідання. Зараз настав 
особливий час — час непевності, соціальних 
і політичних переживань, страхів — і розмова 
про свободу світогляду, свободу совісті і віро-
сповідання є, як ніколи, важливою», — підкрес-
лила Людмила Филипович.
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Вітаємо з наступаючим 
світлим святом Пасхи. Ве-
ликдень — головне свято 
християнського світу. Ця 
подія змінила людство. Вос-
креслий Син Божий приніс 
мир між Богом і людиною. 
Його жертва освітила серця 
людей і дала свободу. Ба-
жаємо, щоб у вашій країні і 
у вашому домі завжди був 
мир. Щоб радість і любов 
наповнювала ваше серце. 
Щоб благодать і милість 
Божа була над вами, і цар-
ство Боже панувало в вас. 
Бажаємо, щоб Господь 
завжди оберігав вас, і всіх 
хто дорогий вашому серцю. 
Щоб воля Божа виконувала-
ся у вашому житті. Здоров’я 
вам і фінансового благопо-
луччя.

Днями я із середнім си-
ном повернулися з сусіднього 
міста, де знаходиться дитяча 
обласна лікарня. Там ми про-
вели близько місяця. Його об-

стежили і виявили неврологіч-
не відхилення від норми, яке 
з’явилося в результаті помилки 
лікарів під час пологів. 8 років 
лікарі ставили діагноз «здо-
ровий», хоча дитина почала 
заїкатися і частково втрачати 
пам’ять. Ми молилися і пости-
ли. Знайшли лікаря, який по-
радив обстежити дитину. При-
значили лікування. Але у всій 
цій історії є одна хороша но-
вина — Євангеліє! За три тиж-
ні нас клали в різні палати, де 
лежать мами з дітьми. У мене 
була можливість проповідувати 
їм Євангеліє. Дітям показувала 
мультфільми про Ісуса, бать-
кам свідчила, як Бог допоміг і 
допомагає в моєму житті.

В одній з палат лежав хлоп-
чик, йому 9 років, він лежав 
без мами, вона алкозалежна. 
Навіть після виписки з лікарні, 
мама деякий час не приїжд-
жала його забрати. У цей час, 
я з ним і познайомилася. На 
ніч читала вголос йому дитячу 

Біблію. Він щовечора просив 
прочитати йому про «приби-
того дядю». Я починала читати 
з того моменту, де Ісус робив 
добро людям, виявляючи Свою 
любов. Говорила, що і його 
любить Бог. Дізналася що він 
із селища Золоте, це останній 
населений пункт, що належить 
Україні, біля них йде війна. У 
цьому селищі служать наші 
знайомі, я дала дитині адресу 
церкви, де він може відвідувати 
уроки недільної школи і більше 
дізнатися про Ісуса.

У коридорі я побачила 
підлітків, які грали в карти. Я 
мала з собою християнську 
дитячу гру, яка теж складала-
ся з карток. І запропонувала 
їм поміняти свої карти на мої. 
Моя гра полягала в тому, щоб 
знайти і скласти три картки в 
одну історію з описом справ 
Ісуса на землі. Вони читали 
вголос, що робив Ісус. Познай-
омилися ближче. Одна дівчин-
ка постійно плакала, на вигляд 
їй було років 17-18. Запитала 
чому вона засмучена, сказала 
що хоче додому. Я запропону-
вала за неї помолитися. Вона 
дозволила. На наступний день 
мене з сином перевели на об-
стеження в ЛОР-відділення. 
Зустрівши мене на загальних 
процедурах, вона підбігла, об-
няла і каже: «А я вже не плачу 
і мене, Слава Богу, завтра ви-
писують». Нарешті побачила 
на обличчі дівчинки посміш-
ку, раніше були тільки сльози, 
і я не бачила як вона красиво 

посміхається. Серце наповни-
лося радістю. На прощання 
я сказала, щоб вона завжди 
пам’ятала, що її любить Бог.

Неврологія — не просте 
відділення, у дітей епілепсія та 
інші незрозумілі хвороби. Тому 
батьки в депресивному стані. 
У одного хлопчика за півроку 
впав зір зі 100% до 30%, при-
чина не відома. Перед відхо-
дом з лікарні я помолилася за 
нього і за бабусю, з якою він 
лежить. Будь ласка, підтри-
майте у молитві за здоров’я і 
наших дітей. Хочеться щоб всі 
були здорові. Коли хворіють 
діти, це важко…

У той час, коли ми лежали 
в лікарні, чоловік з братами з 
перекривали дах. У власності 
церкви є велика будівля під 
дім молитви, колишній буди-
нок піонерів, де чоловік ще ди-
тиною вчився грати на трубі, а 
зараз він тут пастор. З будин-
ку піонерів — в дім молитви! 
Один тиждень нам допомага-
ли замінювати дах баптисти з 

Рівненської області, після них 
приїхали на допомогу бра-
ти з Чернівецької та Дніпро-
петровської областей. Потім 
з цими ж братами провели 
євангелізації у прифронтових 
містах. Дякуємо Господу за 
братів!

Плануємо провести свято 
Пасхи в церкві. Після служін-
ня в церкві, підемо на міську 
площу, де 10 євангельських 
церков спільно проводитимуть 
святкове служіння для людей 
міста. Будуть християнські 
пісні, діти будуть розповідати 
вірші, а також — проповідь про 
справжнє значення Пасхи.

Молимося і готуємося до 
проведення в червні п’ятиден-
ного дитячого табору за містом 
для 60-ти дітей нашої області. 
Хочеться не тільки провести 
дозвілля, навчання, але й при-
нести позитивні зміни в життя 
дітей. 

Ірина РУДЕНКО
Луганська область

уривок з листа

Від щирого серця вітаю 
вас із світлим Христовим 
Воскресінням! У цій величній 
події бачимо Божу вірність, 
милість та любов до нас. Ба-
жаю завжди пам’ятати, що 
Бог має силу виконати те, 
що обіцяв. Навіть тоді коли 
здається, що мрії та надії по-
ховані та запечатані великим 
каменем. У Небесного Бать-
ка є сила відсунути камінь 
невір’я і принести у життя те, 
що обіцяв. Бажаю, щоб ваші 
мрії та бажання по волі Божій   
здійснилися. Ісус Христос 
переміг гріх і смерть і хай 
цей тріумф завжди нагадує, 
що й ви є в Ісусі Христі пере-
можцем над гріхом, смертю 
та силами пекла.

Весна це така пора року, яка 
пробуджує землю від холодного 
сну, приносить радість і тепло. 
Я теж отримую радість, відчу-

ваю любов до людей, з якими 
Господь дарує зустріч. Під час 
місіонерської праці зустріча-
ються різні люди. Одні — щиро 
слухають Слово Боже, інші 
— відкидають та зневажають. 
Несприйняття Доброї новини 
приносить біль і смуток. Але 
«Блаженні ви, як ганьбити та 
гнати вас будуть, і будуть облуд-
но на вас наговорювати всяке 
слово лихе раде Мене. Радійте 
та веселіться, нагорода бо ваша 
велика на небесах!» (Мт.5:11-
12).

У м. Сколе проходять єван-
гелізаційні служіння. Добру но-
вину несемо від хати до хати, а 
також відвідуємо людей, які від-
криті до Слова Божого.

У мене немає медичної 
освіти, але довелося допомага-
ти лікувати опіки на ногах одній 
жінці на інвалідному візку (вона 
випадково вилила кип’яток на 

ноги). Рани були глибокі, я бо-
ялася, що можуть загноїтися. 
Аня не бажала звернутися за 
допомогою до лікарів. Слава 
Богу, що Ісус Христос не тіль-
ки Спаситель, але й Лікар. Не-
рухомі ноги, які мають поганий 
кровообіг, загоїлися без усяких 
ускладнень!

Продовжуємо благовістити 
на базарі у Сколе та смт Слав-
ське. Співаємо християнські 
пісні, роздаємо християнську 
літературу. На площі міста ста-
вимо столик з літературою та 
проповідуємо Слово Боже.

Мені дуже подобається спіл-
куватися із людьми на вокзалі. У 
них завжди є час послухати Бла-
гу Вістку до приїзду електрички. 
Час від часу зустрічаємося на-
віть з атеїстами. Ось недавно 
спілкувалася із молодим хлоп-
цем, який відкидає існування 
Бога, та авторитет Біблії. Роз-
мовляючи з ним, зрозуміла, що 
тут наукові знання мені не допо-
можуть, а тільки простота Хри-
стова. Я поділилася особистим 
свідченням і внутрішніми зміна-
ми після народження згори. І 
побачила, що це його зацікави-
ло. Адже ми перемогли лукаво-
го «кров’ю Агнця та словом сво-
го засвідчення» (Об.12:11).

Також продовжується про-
повідь Євангелії у сколівсь-
кій лікарні. У відділі «Терапія» 
здебільшого лежать люди по-
хилого віку, яким не завжди по-

добається, що молоді дівчата 
«прийшли їх навчати». Але за 
це служіння, як і за інші — мо-
лимося і просимо Божої дії в 
людських серцях. Однієї неділі 
зайшовши у лікарню послужи-
ти, я дуже здивувалася. В яку б 
палату не заходила б, усі хворі 
із радістю слухали Слово Боже 
і дякували за вістку спасіння та 
молитву за їхнє здоров’я!

Продовжується служіння в с. 
Сможе. Багато мешканців села 
з радістю приймають нас у свій 
дім, де ми разом звершуємо 
молитви, співаємо християнські 
пісні, читаємо Біблію.

Служимо і в циганському 
таборі у м. Воловець. Прово-
димо дитяче служіння. Праця із 
циганськими дітьми — нелегка. 
Вони дуже неуважні і погано 
запам’ятовують біблійні історії, 
але в них є особлива пам’ять на 
пісні. Християнські дитячі пісні 
діти швидко вивчають і люблять 
їх співати. Тож Слово Боже у їх-

ніх серцях зберігається через 
пісню.

Також я мала можливість по-
служити в циганському таборі в 
с. Чинадієво, де служать наші 
місіонери дітям і дорослим. По-
спілкувалася із жителями табо-
ру, засвідчила їм про Ісуса, а та-
кож із ними помолилася за їхнє 
здоров’я та здоров’я їхніх дітей. 
У цей час в таборі розповсюдив-
ся вірус кіру, вітрянки, грипу. 

Крім місіонерської праці 
маю служіння в церкві — від-
повідальна за жіноче служіння. 
Щомісяця проводимо сестрин-
ську молитву, молимося за різні 
потреби та дякуємо Господу за 
Його відповіді. Також щомісяця 
проводимо сестринське спілку-
вання в домі однієї з сестер.

«Наша праця не марнотна 
у Господі» (1Кор.15:5-8) і за це 
слава Йому!

Леся БІЛІНСЬКА 
Львівська область

уривок з листа

ЄВАНГЕЛІЄ В ЛІКАРНІ

БЛАГОВІСТЯ У ХРИСТОВІЙ ПРОСТОТІ

місіонерська пошта
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Одним із пріоритетних на-
прямків діяльності церкви 
завжди було й буде місіонер-
ство, яке покликане досягнути 
проповіддю Євангелії людей. 
Для цієї праці Бог обирає осо-
бливо посвячених Йому христи-
ян. Один із таких — уродженець 
села Скобелка Горохівського 
району Волинської області Ігор 
Молочник, який уже декіль-
ка років виконує місіонерське 
служіння в Чернігівській області. 
Спілкуючись із ним, відразу від-
чуваєш його безпосередність, 
щирість, відвертість та доброту. 
Рідко можна зустріти настільки 
просту й відкриту людину. Таких  
нині чомусь називають наївни-
ми, проте розумієш, що в них 
насправді велика довіра Богові 
й відсутність будь-якого бажання 
видатися не таким, яким є нас-
правді. 

Кожного разу, коли Ігор Молоч-
ник приїжджає до рідного дому, 
відвідує церкву в місті Горохів, у якій 
усі раді зустрічі з ним. Молодий чо-
ловік проповідує в ній Слово Боже, 
ділиться черговими враженнями 
та переживаннями, спонукує нести 
Слово Боже грішному людові, який 
не знає Господа. Хочу познайомити  
наших читачів з цим чоловіком, від-
даним справі служіння Богові. 

— Ігоре, тобі зараз двадцять 
п’ять. Ти повний сил і енергії. 
Мені відомо, що ти здобув освіту 
бухгалтера в Горохівському ко-
леджі Львівського національного 
аграрного університету. Здава-
лося, міг би обрати  спокійне та 
звичне для більшості твоїх ро-
весників життя. Як же сталося, 
що ти став місіонером? 

— Так, у мене були дещо інші пла-
ни на життя, коли пішов здобувати 
освіту в цьому навчальному закладі. 
Я з дитинства відвідував разом 
із батьками церкву християн віри 
євангельської. Особливе значення 
у формуванні мене як християнина 
мали уроки вивчення Біблії в дитячій 
недільній школі та різноманітні за-
ходи, зокрема табори, які проводи-
лися в той час. По-особливому зга-
дую клуб «Майбутнє України», який 
організовували в нашій місцевості 
християни-баптисти. Вони прово-
дили з дітьми уроки, на яких потріб-
но було вивчати напам’ять вірші з 
Біблії. Це  було щось особливе, що 

глибоко закарбувалося в моїй ди-
тячій свідомості. Через ці завчені 
слова Бог з часом промовляв до 
мене все більше й більше — і так я 
прийшов до пізнання істини, усві-
домив необхідність покаяння перед 
Богом та посвячення свого життя 
Йому. Тож прийняв водне хрещення 
й став членом церкви християн віри 
євангельської міста Горохова. 

— Напевно, саме тоді ти вирі-
шив поїхати на місію?

— Намагаючись дати собі від-
повідь щодо свого покликання в 
служінні Богові, бачу ось що. Ще з 
дитинства відчував внутрішній по-
клик до праці місіонера. Мені вона 
подобалася. Навіть задумувався 
над тим, щоб в майбутньому стати 
місіонером.  Коли мені виповнилося 
вісімнадцять — і я уже по-доросло-
му став осмислювати своє життя, 
то зрозумів, що якогось особливо-
го  сенсу в тому, щоб влаштовува-
ти його, виходячи зі своїх інтересів, 
нема. Мені хотілося бути покірним 
Богові, знати Його волю й викона-
ти її. Я чітко зрозумів, що Він кличе 
мене служити проповіддю Євангелії 
тим людям, які ще не пізнали Його. 
І саме в цьому я побачив сенс свого 
життя.

— Ти вирішив озброїтися 
знаннями для цієї важливої пра-
ці в духовному навчальному за-
кладі…

— Так, вступив на навчання в 
Тернопільський місіонерський ін-
ститут, який закінчив у 2014 році. 
Можу з упевненістю сказати, що той 
час був наповнений надзвичайними 
благословеннями від Бога. Мені по-
добалося здобувати знання, отри-
мувати цінні практичні уроки, дізна-
ватися, як відомі євангелісти та 
місіонери виривали людей з тенет 
гріха. Там я набув багатьох вірних 
друзів, познайомився з хорошими 
людьми, які стали для мене мудри-
ми порадниками в справі служіння 
Богові. У тісній співпраці з іншими 
студентами кожен із нас вчився до-
сягати поставлених завдань уже як 
член великої команди, розуміючи 
своє місце в ній. Усе життя мене су-
проводжуватимуть тільки теплі спо-
гади про навчання в місіонерському 
інституті.  

— Як сталося, що ти потрапив 
у Чернігівську область?

— Під час навчання в Тернопіль-
ському місіонерському інституті до-
велося побувати на практиці в селі 
Орлівка Новгород-Сіверського рай-
ону. Там я дізнався, що до приїзду 
місіонерів із церкви християн віри 
євангельської «Скинія» (м. Київ), у 
цьому населеному пункті протягом 
тривалого часу стояв занедбаний 
дім молитви, який потребував знач-
ного ремонту. Зусиллями віруючих 
його було відремонтовано, у ньому 
стали регулярно проводити бого-
служіння. Там я познайомився з хо-
рошими, посвяченими Богові людь-
ми. За невеликий проміжок часу ми 
змогли налагодити тісні, дружні сто-
сунки. Згодом серце підказало, що 
в Орлівці моє місце служіння Богові, 
тому повернувся туди. 

— Які основні напрямки вашо-
го служіння?

— Звісно, що проповідь Єван-

гелії. Намагаємося привести до 
Бога місцеве населення. Крім цього, 
в Орлівці зусиллями місіонерів було 
відкрито чоловічий реабілітаційний 
центр для алко- та наркозалежних.  
На цьому не зупинилися. Уже після 
мого сюди приїзду було заснова-
но ще два подібних реабілітаційних 
центри — жіночий та для матері й 
дитини. На реабілітації постійно 
перебуває від тридцяти до сорока 
людей. Вони потребують особливої 
підтримки. І наша мета — допомогти 
їм прийти до Господа. 

Мене по-особливому задіяли в 
служінні дитячого євангелізму. Про-
воджу різноманітні зустрічі, заняття 
та уроки з вивчення Біблії в дитячому 
ігровому клубі. Його відвідують діти 
матерів, які перебувають у нас на ре-
абілітації, а також місцеві діти.  

— З якими служителями ти 
співпрацюєш?

— Це виконуючий обов’язки пре-
світера в помісній церкві християн 
віри євангельської в Орлівці В`ячес-
лав Ревленко, диякони Ігор Какава й 
Святослав Голод та Олег Зрайченко 
й Богдан Болтов, які працюють у на-
шій дружній місіонерській команді.

— Скільки осіб нараховує 
ваша помісна церква?

— На даний час церкву складає 
вже сорок членів, проте богослужін-
ня постійно відвідує значно біль-
ше людей — чоловік із шістдесят. 
Як бачимо, місцеві люди спрагнені 
пізнавати Божі істини та йти до Го-
спода. Нас це тішить.

— Можливо, ваша діяльність 
кимсь координується?

— Так, звісно. Наше служіння під-
тримує церква християн віри єван-
гельської «Скинія», що в місті Києві. 
Ми її частина в цій місцевості. Саме 
місіонери з цієї общини його запо-
чаткували та успішно розвивають. 

— Місіонерові зазвичай не-
просто в плані матеріального 
забезпечення. Як влаштований 
твій особистий побут?

— Перші два роки служіння я 
проживав в центрі реабілітації. Це 
мені дозволяло бути постійно з тими 
людьми, якими ми опікувалися. Нині 
маю своє скромне помешкання. На 
умови проживання не скаржуся.

— Зрозуміло, що як для осо-
бистих потреб, так і для служін-
ня, у якому ти постійно зайнятий, 
потрібні кошти. Чи підтримує 

тебе хтось матеріально? Якщо 
підтримує, то хто?

— Основна допомога для пра-
ці нам надходить від церкви хри-
стиян віри євангельської «Скинія». 
Продукти харчування, одяг, кошти 
ми отримуємо від неї для потреб 
людей, які проходять реабілітацію. 
У моїй рідній церкві, що в місті Го-
рохів, теж мене не забувають. Ось 
нещодавно нам привезли продукти, 
а також вкрай необхідний плуг до 
сільськогосподарської техніки для 
обробітку землі, за що щиро вдячні 
горохівчанам.     

Зазначу, що не тільки матеріаль-
ну, але й духовну допомогу мені на-
дають земляки. Знаю, що в церкві 
Горохова віруючі звертаються до 
Бога з проханням благословити 
проповідь Євангелії у нашому краї і 
згадують імена місіонерів — вихід-
ців із помісної церкви, зокрема моє. 
Це мені додає ще більше наснаги 
самовіддано служити Богові.  

— З яким настроєм ти від’їжд-
жаєш на місіонерську працю з 
рідного дому?

— Зазвичай додому повертаю-
ся втомленим, хочеться відпочити. 
Проте використовую кожну мож-
ливість, щоб побачитися з рідними, 
друзями, знайомими, за якими по-
стійно сумую. Мені цінні моменти 
зустрічі з дорогими моєму серцю 
людьми.

 Їхати на працю спонукує велике 
бажання допомогти людям відшука-
ти Бога, послужити їм в цьому. Бачу 
результат нашої місіонерської пра-
ці — люди каються у своїх гріхах і 
кардинально змінюється їхнє життя, 
церква поповнюється спасенними 
душами. Тішуся з того, що якось 
причетний до цієї спільної справи, 
можу для когось бути потрібним і 
корисним. Тому повертаюся на Чер-
нігівщину завжди із задоволенням.

— Яке в тебе найзаповітніше 
бажання?

— Не ставлю за мету влаштува-
ти для себе комфортне і безтур-
ботне життя. Маю велике бажан-
ня набути впродовж життя те, що 
Біблія називає скарбами нетлінни-
ми й нев’янучими. Найголовніше, 
чого б мені хотілося, — перебувати 
в абсолютній волі Бога, тобто ро-
зуміти, що Він для мене передба-
чив, і щоб моє життя відповідало 
Його задумам. Для мене велике 
щастя — бути просто інструментом 
у Божих руках. 

Ігор КРОЩУК

місіонер

ВЕЛИКЕ ЩАСТЯ — БУТИ
ІНСТРУМЕНТОМ У БОЖИХ РУКАХ
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проповідь

Німецький єпископ 
Франс-Пітер Тебартц ван 
Ельст вирішив побуду-
вати собі будинок. Коли 
він подорожував літаком, 
то — найпершим класом. 
Коли купував машину, 
то — найдорожчу. І коли 
дійшло до будинку, слу-
житель сказав, що йому 
потрібно € 7 млн. Церква 
сказала: «Це надто бага-
то, треба скоротити хоча 
б до € 1,5 млн». Отож, по-
чалося будівництво, яке 
тривало 5 років. Але апе-
тит приходить під час їжі: 
вкінці порахували — і ви-
явилося, що витрати ста-
новлять € 31,5 млн. Він 
думав, ніхто не помітить. 
Але люди настільки обу-
рилися, що стали масово 
залишати церкву. У пресі 
це назвали «ефектом Те-
бартца».

Як це можливо, що слу-
жителі, які покликані при-
водити людей до церкви, їх 
відштовхують?

В описі страждань Ісу-
са Христа є одна малень-
ка історія, згадана в усіх 
чотирьох Євангеліях. Вона 
досить непомітна, ніби й не 
дуже потрібна, але я хочу на 
ній зупинитися.

Тоді Симон Петро, меча 
мавши, його вихопив, і ру-
бонув раба первосвяще-
ника, і відтяв праве вухо 
йому. А рабу на ім’я було 
Малх. Та промовив Ісус до 
Петра: Всунь у піхви меча! 
Чи ж не мав би Я пити ту 
чашу, що Отець дав Мені? 
(Iв.18:10,11).

Якщо бути чесним, Пе-
тро хотів не вухо відруба-
ти. Очевидно, він цілився в 
голову, але промахнувся. 
У цій історії є три чоловіки: 
агресор, ображений і при-
миритель. Я опишу кожно-
го з них і сформулюю три 
завдання, які стоять перед 
нами.

«Господи, чи не вдарити 
нам мечем?» Поки інші за-
питують, Петро діє. Уявіть, 
скільки добра було в по-
глядах Петра. «По тому усі 
побачать, що ви мої учні, 
якщо…» в руках у вас буде 
меч? «Як ти посмів підійти 
до Ісуса Христа, — напевно 
думав апостол. — Та я за 
Нього не тільки вухо, а голо-
ву тобі відрубаю!» У німців є 
прислів’я: «З Богом все в 
порядку, якби не його зем-
на команда»… 

Чи не озброєні ми сьо-
годні мечем Петра? Перший 

меч — слова. Словом мож-
на завдати болю. Скільки 
християн замість того, щоб 
лікувати, — завдають ран! 
Другий меч — характер, 
коли ми виявляємо власну 
злість. Третій — ревність не 
за розумом, стоїмо нібито 
«за Ісуса», але без любові. 
Четвертий — релігійний 
дух, коли кладемо на люди-
ну тягарі — і вона мучиться 
замість того, щоб жити в 
християнській свободі.

Що нам до цього? Ми ж 
нікого мечем не били, вух 
не відрубували…

Чому Петро взяв у руку 
меч? Звернемося до історії. 
Тисяча років тому папа рим-
ський Урбан ІІ проїхав усією 
Європою із закликом звіль-
нити Єрусалим від мусуль-
ман. Так почалися хрестові 
походи — убивство, насиль-
ство, грабунок… І все це 
спровокував папа римсь-
кий, який проголосив «Deus 
lo vult» — «Цього хоче Бог». 
Сімдесят років тому Німеч-
чина напала на Україну, 
Росію… Убивали людей, 
спалювали села. У нацистів 
на пряжці був напис: «Gott 
mit uns» — «Бог з нами». Чи 
справді була Божа воля на 
ці дії?

Ісус Христос каже Пе-
трові: «Я можу попросити 
Отця вислати більше два-
надцяти легіонів (це 60 тис.) 
ангелів! Навіщо мені твій 
меч? Ти з собою спочатку 
розберися, а не Мене захи-
щай!

Чоловік, якому відрубали 
вухо. Ми не знаємо, хто він, 
окрім того, що був рабом 
первосвященика й останнім 
із тих людей, кого зцілив 
Христос. Чи став Малх по-
слідовником Христа, служи-
телем — невідомо.

У нашому житті є такі 
малхи — люди, які постра-
ждали від християн. Вони 
кажуть: «Ми не хочемо біль-
ше нічого спільного мати 
з віруючими!» Не тому, що 
Бог поганий, а тому, що 
християни Його так пред-
ставили. І все більше стає 
людей, які підпадають під 
цей опис — зранені жерт-
ви із зламаною волею й за-
клеєними вустами. Є діти, 
яких б’ють батьки й кажуть: 
«Хто ти взагалі такий?» 
Можливо, ви розчарували-
ся в церкві, і цей опис — це 
опис вашого життя. Я хотів 
би зі сльозами покаятися за 
усіх тих християн, які завда-
ли вам болю, і вибачитися 

за те, що вони зробили. Я 
хочу попросити вас — не 
розчаровуйтеся в Христі. У 
християнах — так, ми недо-
сконалі. Але Він — доскона-
лий.

У США провели дослід-
ження: 90% християнської 
молоді залишають церкву 
після закінчення навчан-
ня. Як так? У чому пробле-
ма? Вільям Барклі сказав: 
«Справжня віра відрізняєть-
ся ось чим: дає вона людині 
крила чи вішає камінь на 
шию, допомагає людині чи 
переслідує її».

«Досить!» — сказав Ісус 
і, доторкнувшись до вуха, 
зцілив його. Христос, хри-
стияни й християнство — 
це одне й те саме чи ні? 
Мало би бути… Сьогодні, 
за статистикою, 2,6 млрд 
людей у світі — християни. 
Вони поділені на 45 тис. (!) 
деномінацій. Одних тільки 
п’ятидесятників — тисячі 
конфесій. Є два чуда: пер-
ше — коли люди стають 
християнами, друге — коли 
християни стають людьми. 
Людьми, якими Бог хоче 
нас бачити, які не рубають 
вух, а лікують рани.

П’ятсот років тому жив 
оксфордський професор 
Томас Лінекр. У кінці життя 
він залишив професуру й 
вирішив стати пастором ка-
толицької церкви. Уперше в 
житті він уважно прочитав 
чотири Євангелії, порівняв 
із станом тодішньої церкви 
й сказав знамениту фразу: 
«Або це не Євангелія, або 
ми — не християни». Що 
скажуть люди, якщо прочи-
тають Євангелію і порівня-
ють написане в ній із нашою 
помісною церквою? Чи жи-
вемо ми згідно з написа-
ним?

Наше перше завдання: 
«Досить!» Пора відкласти 
меч і характер Петра. Не по-
трібно Христа захищати! Ми 
не маємо права завдавати 
людям болю! Чому Петро 
відрубав вухо? Можливо, у 
дитинстві мама, тато крути-
ли йому вуха? Якщо зі мною 
так чинили, то і я так чини-
тиму! Ісаак робив усе те, що 
робив Авраам, Яків — усе, 
що робив Ісаак, Соломон 
— усе, що робив Давид… 
Можна сказати, що це — 
біблійний закон! Яблуко від 
яблуні недалеко падає. Та й 
статистика це підтверджує. 
Але не може бути виправ-
данням для наших вчинків.

Мій батько був алко-
голіком. Він помер від алко-
голю в 49 років. Моя мама 
вимолила нас у Господа. 
Я не бачив християнських 
стосунків, я бачив, як бать-
ко б’є маму. Я міг би сказа-
ти: у мене була така сім’я, я 
ж не винен, я теж буду так 
чинити… Горбатого моги-

ла виправить? Ні. Справа 
в тому, що люди не хочуть 
змінюватися. 

Я бачив людей, які «за 
Ісуса» з кафедри так крича-
ли, що аж піна з рота летіла. 
«Святе обурення»! Ісус 
каже: «Досить!» Не шукай 
виправдань такій поведінці. 
А змінюй свій характер у ха-
рактер Ісуса Христа.

Друге завдання — не 
розчаровуйтеся! Коли тебе 
образили християни, відру-
бали тобі вухо — як повіри-
ти, що все-таки ця віра, 
ця церква — правильна? 
Як не розчаруватися в та-
кому християнстві? Як не 
сказати: «Та, вони всі такі, 
тільки гроші люблять, як 
той єпископ»? Що роби-
ти, якщо тобі закрили рот? 
«Ти не маєш права нічого 
сказати!» Що робити, якщо 
страждаєш від комплексу 
неповноцінності? «Ти недо-
статньо хороший! Тобі по-
трібно ще піднапружитися!» 
Як допомогти таким людям 
не розчаруватися в Христі?

Багато людей, пережив-
ши такі моменти, роблять 
неправильне рішення. У 
психології це називається 
«статус жертви». Замість 
того, щоб звільнитися, вони 
кажуть: «Мене ніхто не лю-
бить! Мене всі ображають! 
Усе погано!» Замість того, 
щоб шукати допомоги, яка є 
в Ісусі Христі, вони оберіга-
ють свої болячки й не дають 
Христу до них доторкнути-
ся. Навіщо? Легше сказа-
ти: «Вони всі погані», ніж 
замислитися: «Може, і я в 
чомусь винен?» Тобі краще, 
щоб тебе всі жаліли й го-
ворили: «Який нещасний»? 
Ми не маємо права зали-
шатися в такому стані. Хри-
стос підійшов і торкнувся 
до відрубаного вуха. Малх 
міг сказати: «Я не хочу до-
помоги! Я буду так ходити 
й усьому світу показувати: 
християни відрубали мені 
вухо, не ходіть до них!» Але 
він дозволив Христу дотор-
кнутися. Дозвольте й ви. 
Благаю, не живіть життям 
жертви! Адже ми повинні не 
лише самі отримати зцілен-
ня, але й допомогти іншим 
людям, які знаходяться в 
такому ж стані.

До Чарльза Сперджена 
прийшла одна молоде под-
ружжя й розповіло, що вони 
побували в різних церквах, 
але ніяк не можуть визна-
читися, яку відвідувати. 
Скрізь були свої недоліки. 
Він відповів: «Коли знай-
дете ідеальну церкву, будь 
ласка, не приєднуйтеся до 
неї, адже тоді вона пере-
стане бути ідеальною!» Але 
люди бігають від церкви до 
церкви. За останні 50 років 
у богослов’ї з’явився термін 
«колобок»: «Я от бабушки 
ушел, я от дедушки ушел…» 
Ці люди насправді тікають 
від себе, а від себе не вте-

чеш. Не потрібно виходити 
з церкви, потрібно працю-
вати над собою!

Єврей Артур Бернс, рад-
ник американських прези-
дентів, був дуже розумним 
чоловіком. На одному з мо-
литовних сніданків у Білому 
домі ведучий попросив його 
помолитися на закінчення. І 
він помолився молитвою, 
яка ввійшла в історію: «Не-
бесний Батьку, я молю, не-
хай усі євреї пізнають Ісуса 
Христа! Я молю, нехай усі 
мусульмани пізнають Ісуса 
Христа! І я молю, нехай усі 
християни пізнають Ісуса 
Христа!»

Наше третє завдання — 
бути подібними до Христа. 
Ми не маємо права, нази-
ваючись Його ім’ям, жити 
як хочемо, завдавати болю, 
рубати вуха. Що зробив 
Ісус? Він не читав поранено-
му довгих лекцій, не прий-
мав сповіді про його гріхи. 
Він просто доторкнувся.

Мій друг і колега док-
тор богослов’я Йоганнес 
Раймер очолює служіння 
примирення у Всесвітньо-
му євангельському альян-
сі. Якби ви знали, які тіль-
ки історії йому довелося 
вислухати, виконуючи це 
служіння. Я розкажу вам 
одну з них — про пастора 
Джозефа Накуматера з ма-
ленької африканської краї-
ни Руанди. Двадцять років 
тому там відбулося дещо 
жахливе. Одне плем’я пішло 
на інше — п’ятидесятники, 
баптисти, католики… Зага-
лом загинуло понад 1 млн 
чоловік. Вирізали всю сім’ю 
Джозефа, коли він був ще 
дитям. Ставши дорослим, 
він навернувся до Бога в 
п’ятидесятницькій церкві, 
став пастором. Святий Дух 
повів цього чоловіка до тих 
людей, які вбили його роди-
ну, які завдали йому стільки 
зла. Він попросив у них про-
щення й помолився за них. 
Після цього церква стала 
радикально рости! Тепер у 
цій країні з населенням 12 
млн чоловік — 1 млн п’я-
тидесятників. Ось що таке 
справжнє примирення.

Якщо ти  жертва, не за-
лишайся в такому стані. По-
трібно переступити через 
це й отримати зцілення не 
лише для своєї душі, але 
нести його й іншим людям. 
Зцілені люди зціляють ін-
ших. З одного боку від Ісу-
са Христа стояв Петро, з 
іншого — Малх. І Він каже: 
«Прийдіть до Мене всі, Пе-
три й Малхи, струджені та 
обтяжені, і Я заспокою вас! 
Примиряйтеся один із од-
ним, повертайтеся до церк-
ви».

Ми не маємо права бути 
кривдниками, ми не маємо 
права бути жертвами. Ми 
повинні нести примирення 
цьому світу!

Лео ФРАНК

ПРОМАХНУВСЯ

ПЕТРО

МАЛХ

ХРИСТОС

ПЕРШЕ ЗАВДАННЯ

ДРУГЕ ЗАВДАННЯ

ТРЕТЄ ЗАВДАННЯ
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У світ вийшла нова книга 
про п’ятидесятницький рух «В 
стовпі вогню та хмарі диму: з 
історії п’ятидесятницької Церк-
ви» Олександра Геніша. 

Олександр Геніш — магістр 
релігієзнавства, блогер, редактор 
газети «За віру євангельську». На-
родився 1993 року в м. Дубно Рів-
ненської області. 

Закінчив Національний універ-
ситет водного господарства та 
природокористування. Упродовж 
деякого часу працював інжене-
ром-конструктором у ПрАТ «Дубен-
ський завод ГТВ», тепер працює 
у ПрАТ «Рівнеобленерго». У 2018 
році в Полтавському національно-
му університеті ім. Короленка (ка-
федра історії) здобув спеціальність 
«магістр релігієзнавства» з додат-
ковою спеціалізацією «консультант 
із соціально—політичних питань». 

У місцевій церкві виконує 
служіння заступника керівника 
молоді, відповідальний за дитяче 
служіння в Дубенському районі. 
Автор наукових статей та книг на 
історичну тематику. Веде власний 
блог, у якому висвітлює події, що 
відбуваються в євангельському се-
редовищі, а також роздуми на су-
спільно—політичні, богословські та 
історичні теми.

Згідно з  анотацією, «книга мі-
стить історичний матеріал з опи-
сом п’ятидесятницького руху від 
моменту його виникнення до сьо-
годення. Уперше детально роз-
глядаються взаємовідносини УПА 
з євангельськими християнами 
та їхня участь в антирадянському 
підпіллі. Висвітлюється діяльність 
органів КДБ щодо п’ятидесятників. 
На прикладі Рівненської та частко-
во Волинської областей показана 
реалізація державної політики на 
місцях. Як наслідок і логічне завер-

шення безперервної атеїстичної та 
репресивної політики влади щодо 
віруючих розпочався еміграційний 
рух, про що є підрозділ у книзі. 

… автор приділяє увагу п’яти-
десятницькому досвіду, акцентую-
чи увагу читача на надприродному 
складнику п’ятидесятницького руху 
— надприродних духовних проявах 
та дарах Святого Духа. Не залише-
но поза увагою й основні історичні 
віхи та особливості харизматично-
го руху, який здійснює помітний 
вплив на сучасний стан п’ятидесят-
ництва, спричинюючи загрозу його 
власній ідентичності».

— Що стало поштовхом до 
написання книги й що послужи-
ло основним матеріалом?

— Ще підлітком я став вести 
щоденник, у якому записував свої 
думки та переживання. Потім, го-
туючись до проповідей, по кіль-
ка разів записував-переписував 
думки, намагаючись чітко їх сфор-
мулювати. Вірю, що так Господь 
готував мене до дослідницької ро-
боти. А коли в газеті «Жива надія» 
надрукували першу статтю — моє 
свідчення про зцілення — раптом 
прийшла думка: це ж скільки тисяч 
невіруючих людей можуть прочита-
ти про доброго Бога, який спасає! 
Таку аудиторію неспасенних людей 
я не зміг би охопити, проповідую-
чи у своїй церкві й десятиліття! Ти 
собі робиш своє діло, а «друкована 
євангелізація» триває. Тоді я вирі-
шив, що буду працювати в жур-
налістстиці та видавничій сфері.

— І одразу почав з бого-
слов’я?

— Насправді ні. У студентські 
роки написав низку наукових ста-
тей технічного напрямку: аналіз до-
сліджень, конкурсні роботи та інші 
публікації, у тому числі в закордон-
них виданнях. Бог явно благослов-
ляв, і через кілька років спробував 
писати статті на богословські та 
релігієзнавчі теми. У рік Рефор-
мації вийшла друком моя перша 
науково—популярна книга «Історія 
протестантизму на Дубенщині» об-
сягом 240 сторінок.

— Друга книжка має назву 
«В стовпі вогню та хмарі диму: 
з історії п’ятидесятницької 
Церкви». Чому обрав саме таку 
назву?

— Прообразом Церкви Христо-
вої є ізраїльський народ. У Книзі 
Вихід він іде пустинею у супроводі 

Божої слави, яка проявлялась ви-
димим чином: «Над скинією була 
хмара Господня, а вночі був огонь у 
ній, на очах усього Ізраїлевого дому 
в усіх його подорожах!» (40:37). 

Стовп вогню — це присутність 
Божа. У той же час словосполу-
чення «хмара диму» викликає певні 
асоціації з міфами та лжевченнями, 
які у радянські часи поширювалися 
навколо п’ятидесятників, створю-
ючи містичний образ секти. Церк-
ва зазнавала тиску ззовні з боку 
безбожної влади, презирства від 
«старшого брата», а з середини 
— руйнівної роботи через проник-
нення туди агентури спецслужб, 
через імітацію духовності та поши-
рення усіляких лжевчень. У тумані 
цього «диму» ширилися чутки, що 
серед п’ятидесятників відбувають-
ся самогубства, калічення і, навіть, 
вбивства під впливом релігійного 
фанатизму й мають характер жерт-
воприношення. У радянських ЗМІ 
п’ятидесятникам приписувалася 
сумнівна честь бути першими за 
кількістю психічнохворих. 

Натомість ті, хто крізь туман 
стереотипів, оцінок та суджень на-
ближався впритул до «вогняного 
стовпа», були вражені його силою, 
світлом та величчю, в один голос 
стверджуючи: «Це чудо Боже!» 
Вони назавжди залишалися в ря-
дах «містичної секти». Надприрод-
ний складник п’ятидесятницького 
руху ще й досі викликає непоро-
зуміння, а подекуди й глузування. 
Цим питанням у книзі приділена 
особлива увага.

— Олександре, хтось допо-
магав тобі із написанням книги? 
Адже це масштабна робота.

— Це самостійне та незалеж-
не дослідження, як і, власне, сама 
ініціатива. Звісно, що на шляху ре-
алізації ідеї Бог посилав окремих 
людей, без яких видавництво книги 
було б неможливе. Окремо хотів би 
згадати Ольгу Підлужну: коли я ви-
ношував задум написати невеличку 
історію своєї помісної церкви, вона 
певною мірою надихнула мене до 
подальших історичних досліджень. 
Також для продовження дослід-
жень потрібен був доступ до архівів 
СБУ. І я був збентежений: куди іти, 
як діяти? Вирішив молитися. І, знає-
те що? Того ж дня зі мною зв’яза-
лась людина, яка не тільки знала 
відповіді на мої запитання, але й 
мала зв’язки в потрібній установі.

Те ж саме з пошуком коштів 
на друк — допомога прийшла з 
тієї сторони, з якої я й не очікував. 
І що цікаво — у необхідний час і в 
потрібній кількості. І таких моментів 
було чимало. 

Найдивовижніше в усьому цьо-
му процесі бачити руку Господ-
ню. Складаючи до купи окремі 
історії-пазли, раптом бачиш як 
перед очима вимальовується ди-
вовижна картина великого Божого 
задуму! У такі хвилини приходить 
розуміння, що всі події у твоєму 
власному житті відбуваються не 
просто так, що в той чи інший мо-
мент певні люди з’являлися не ви-
падково — вони теж входили в цей 
Божий задум. І на серці звучить: 
«Soli Deo Gloria» — вся слава нале-
жить Богові!

— Однією з особливостей 
книги є розділ про п’ятидесят-
ницький досвід. Що мається на 
увазі?

— П’ятидесятники — люди нез-
вичайні тим, що у їхніх зібраннях 
практикуються речі, які належать до 
таємничої, надприродної сфери. 
Наприклад, тут можна почути, як 
людина молиться на мові, якої ніко-
ли не вивчала, чи може незнайома 
тобі людина розкривати таємниці 
твого серця або ж відкрити те, що 
чекає тебе в майбутньому. І хоча 
такі речі не самоціль чи повсякден-
не явище, проте вони все ж таки 
час від часу трапляються серед п’я-
тидесятників (як колись траплялися 
в першоапостольській церкві — Дії 
2:1—21; Мр.16:17,18; 1Кор.14). 

Коли я працював над книгою, 
чув багато дивовижних свідчень 
про подібні явища. Хтось згадував 
моменти, коли віруючі під забо-
роною атеїстичного керівництва 
збиралися на вечірні молитви, а 
Дух Святий через пророче слово 
звіщав, що через годину на те міс-
це прийдуть представники з ор-

ганів влади. І поки вони приходили 
— віруючих уже там не було. Або 
ж як під час зібрання Дух Святий 
відкривав таємні гріхи людини чи її 
справжні наміри.

— У чому особливість книги?
— Непевно, це — матеріали 

про діяльність органів КДБ щодо 
п’ятидесятників. Вони займають 
основну частину книги. Уперше 
опубліковано десятки нещодавно 
розсекречених документів спец-
служб, які свідчать про те, яким 
чином працювали органи держ-
безпеки стосовно «сектантів», як 
здійснювалося ними вербування 
для співпраці. Також подають-
ся графіки й статистика агентів, 
наводяться агентурні імена цих 
осіб, їхні таємні цілі, методи ро-
боти й так далі. Можливо, хтось 
вважатиме за недоцільне пу-
блікувати подібні матеріали. 
Але моя мета, як автора, була 
не звинуватити окремих людей 
у співпраці з владою чи інших 
сумнівних справах, а подати для 
нинішнього покоління повчальні 
уроки, озброїти його необхідною 
інформацією, щоб у майбутньо-
му не повторювати помилок ми-
нулого. Адже, як показує дослід-
ження, деякі методи спецслужб 
використовуються і сьогодні.

— Чи плануєш продовжува-
ти дослідницьку роботу?

— Напевно. Уже надійшло 
декілька пропозицій щодо дослід-
ження п’ятидесятництва в інших 
регіонах країни. Утім, це тільки пла-
ни. На завершення скажу, що дуже 
щасливий з того, що Бог дозволив 
мені провести ці дослідження на 
Його ниві. Сподіваюся, що книга 
стане в нагоді як студентам бого-
словських вузів, так і знайде своє 
місце у домашніх бібліотеках ба-
гатьох віруючих людей.

За матеріалами 
Ірини Столяр

В СТОВПІ ВОГНЮ ТА ХМАРІ ДИМУ
книжкова полиця

18 квітня 2019 року відій-
шла у вічність місіонерка місії 
«Голос надії» Тетяна Бізюк. 

Народилася Тетяна 11 ве-
ресня 1983 року в с. Біла Крини-
ця Рівненської області. До Бога 

прийшла в підлітковому віці — і 
відтоді щиро служила Йому.  

Попри те, що дівчина здобула 
економічну освіту, її батько — ху-
дожник-вітражист — прищепив їй 
бажання творити прекрасне. Вона 
виготовляла картини з віражного 
скла в оригінальній техніці, яку ви-
найшла сама. Ці картини вистав-
лялися на багатьох виставах по 
всій Україні. 

На початку 2000-их років Те-
тяна закінчила Рівненську духовну 
семінарію, у якій здобула освіту 
регента хору. Тоді ж уперше приї-
хала на Сумщину в складі групи 
молоді з рівненських та волинсь-
ких церков. Співала в гурті «Бла-
говіст» при Сумському обласному 

об’єднанні церков. 
У 2005-2008 роках місіонерка 

навчалася в Київській богословсь-
кій семінарії «Благодать та істина», 
де здобула диплом служителя-ду-
шеопікуна. Як місіонер вона пра-
цювала в містах Шостка й Кроле-
вець Сумської області. У 2008 році 
вийшла заміж за Віталія Бізюка. З 
2012 року молоде подружжя ви-
конувало місіонерське служіння в 
містах Буринь та Путивль. Остан-
нім часом вони були відповідальні 
за місіонерську працю в Путивлі.

У 2014 році сім’я Бізюків прой-
шла через страшне випробуван-
ня. Під час молодіжного з’їзду в 
Малині на їхній намет впало дере-
во — і Віталій у критичному стані 

потрапив у лікарню. Лікарі не да-
вали надії на життя, проте щира 
любов та молитва дружини, а та-
кож багатьох християн, які знали 
про цю ситуацію, зробили чудо. 
Віталій не просто залишився жи-
вим, але й попри всі прогнози 
лікарів став на ноги.

Зі ще більшою відвагою мо-
лоде подружжя стало свідчити 
про Бога та Його милості. Проте 
у 2018 році важкий діагноз, як ви-
рок, прозвучав із уст лікарів уже 
до самої Тетяни. Попри те, що 
терпіла важкий біль, вона завжди 
посміхалася й підбадьорювала 
людей, які були з неї. Вона про-
сила в Бога зцілення, але не раз 
казала, що якщо навіть цього не 

станеться — то готова зустрітися 
зі своїм Небесним Отцем у віч-
ності.

Її віра стала прикладом і під-
тримкою для багатьох. Проте 
смерть рідної людини, та ще й 
такої молодої, звісно, болем озва-
лася в серцях багатьох людей, 
особливо найрідніших.

Колектив місії «Голос надії» 
висловлює щире співчуття чо-
ловікові, батькам і всій родині 
місіонерки. Сумуємо разом 
із вами. Хай Дух Святий уті-
шить вас, щоб ви зміцнилися 
надією на Господа, Який дав 
Тетяні гідно пройти свій шлях і 
став для неї міцною надією та 
опорою в житті.

 ЇЇ ВІРА СТАЛА ПРИКЛАДОМ
некролог
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Того вечора Сергійко ніяк 
не міг заснути. Він крутився 
на ліжку і все думав, думав… 
Його непокоїло дуже важливе 
питання. 

— Що станеться зі мною, коли 
я помру? — схвильовано запитував 
сам себе хлопчик. — Невже мене 
просто не стане? Невже я щезну, 
як безслідно щезають злі герої в 
казках? Але як це — мене не буде?

Сергійко намагався собі уявити 
життя без самого себе, але в нього 
це не виходило. Нарешті він під-
нявся з ліжка й потупцяв на кухню, 
щоб напитися води.

На кухні була мама. Вона зди-
вувалася, побачивши Сергійка.

— Ти ще не спиш?
— Та… я… води хочу.
Сергійко зробив один ковток і 

поставив кружку на стіл.
— Мамо… я хотів у тебе щось 

запитати… А це правда, що мене 
не стане, коли я помру?

Мабуть, мама не очікувала по-
чути від свого дев’ятирічного сина 
таке запитання.

— Іди в ліжко, я зараз прийду 
до тебе.

Через хвилину мама вже сиділа 
біля Сергійка.

— Синку, ти ж знаєш, що смерті 
не уникнути. Людське тіло старіє й 
помирає. Але кожна людина має 
ще й душу, яка безсмертна. Твоя 
душа — це і є ти. Навіть якщо по-
мре твоє тіло, душа твоя продов-
жуватиме існувати. Тому ніхто після 
смерті не щезає безслідно.

— Я боюся помирати, мамо…
— Сергійку, пам’ятаєш, нещо-

давно ми читали в Біблії про Божо-
го Сина Ісуса Христа?

— Пам’ятаю, — відповів Сер-
гійко. — Там ще було написано, 
що Він постраждав і помер за наші 
гріхи.

— Так. А що з ним сталося по-
тім, на третій день після смерті?

— Воскрес!
— Правильно, Ісус Христос 

воскрес. Смерть не змогла втри-
мати його в могилі. Він воскрес, і 
це значить, що Він сильніший за 
смерть! А ще згадай, Христос ска-
зав, що кожний, хто вірує у Нього, 
матиме вічне життя.

— Мамо, якщо я вірую в Ісуса, 
Він зробить так, що я ніколи не по-
мру?

— Він зробить так, що помре 
тільки твоє тіло, а душа буде жити 
з Ним вічно.

«Значить, я не щезну», — з по-
легшенням подумав Сергійко.

— А як Він це зробить? — вже 
сонним голосом запитав він.

— Завтра договоримо, синку. А 
зараз на добраніч, бо ти вже заси-
наєш.

— На добра… ніч…
Сергійко заснув. І наснився 

йому дивовижний сон. Ніби він 
стоїть у величезному темному залі 
перед високим троном. А на троні 
— якась страшна довготелеса істо-
та, уся в чорному, з косою…

«Смерть», — одразу здогадав-
ся Сергійко.

Сергійко не бачив її обличчя, 
але підозрював, що воно потворне.

З-під опущеного на обличчя 
каптура почувся скрипучий голос. 
Здається, Смерть зверталася саме 
до Сергійка.

— Ти мене боїшся?! Пра-
вильно! Бійся! Я завжди поруч, і в 
будь-який час можу з’явитися не-
сподівано! І тоді ти щезнеш! Щез-
неш назавжди!

Сергійко відчув жах, який почав 
сковувати руки й ноги. Він хотів по-
бігти, але не міг і поворухнутися.

— Мамо! — закричав він. Але 
зрозумів, що мама його не чує. 

«Треба кликати Того, Хто силь-
ніший за смерть», — згадав Сер-
гійко.

— Ісусе! Ісусе! Допоможи мені! 
— з усіх сил вигукнув він.

Раптом звідкись із висоти крізь 
темряву прорвався білосніжний ся-
ючий промінь. Він, наче блискавка, 
вдарив ту, яка сиділа на троні, і… 
вона щезла! Просто щезла, роз-
чинилася в повітрі, як злий герой у 
чарівній казці… А на троні замість 
неї з’явився Чоловік у білій одежі. 
Уся Його постать сяяла так, що 
Сергійкові було боляче дивитися 
на нього. Чомусь він був упевне-
ний, що Чоловік… посміхається до 
нього.

— Не бійся, Я воскресіння й 
життя. Хто вірує у Мене, хоч і пом-
ре, буде жити, — промовив Він до 
Сергійка.

Як тільки хлопчик почув ці сло-
ва, дивний солодкий спокій на-
повнив його серце. 

«Це ж Ісус ! — подумав він. — 
Ісус, Який переміг Смерть!» Від 
страху не залишилося й сліду.

Сергійко розплющив очі й по-
бачив безхмарне ранкове небо. 
Весняне сонячне тепло лагідно 
торкалося Сергійкового обличчя.

Починався новий день…
Ольга КАЗЬМИНА

Розв’язавши кросворд, ти дізнаєшся, що дає лю-
дям воскресіння Христове.

Впиши слово, яке утворилося у виділених клітинках 
кросворду, в уривок із Біблії, записаний нижче

Христос «був виданий за наші гріхи, і воскрес для 
______________________________ нашого» (Рим.4:25).

Які дивовижні ці слова! Коли ми їх промовляємо, усві-
домлюючи їхнє справжнє значення, то в наших серцях 
спалахують вогні радості за воскреслого Господа Ісуса 
Христа. 

Воскресіння Господа — перша справжня перемога 
життя над смертю. Воно докорінно змінило й землю, і 
пекло, і небо. На землю воскреслий Христос послав Свя-

того Духа й освятив на землі Церкву Свою, якої не здо-
лають й ворота пекла. У пекло зійшла душа Господа після 
Його смерті, перемогла смерть та пекло і воскресла… На 
небо зійшов воскреслий Христос і там приготував місце, 
куди увійшли й входять душі всіх праведників. 

Христос воскрес! — і для всього створіння почалася 
істинна весна, світлий, радісний ранок нового життя.

Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

ТОЙ, ХТО ПЕРЕМІГ СМЕРТЬ

Завдання

КРОСВОРД

Христос воскрес!Воістину воскрес! 

??

1. «Петре, … не заспіває, як ти тричі зречешся» (Лк.22:34).
2. Що несли жінки до гробу Христа?
3. Римський прокуратор, який розглядав справу Ісуса.
4. Місце, куди поклали Ісусове тіло.
5. Вісник від Бога.
6. Злочинець, якого відпустили замість Христа.
7. Зрадник.
8. Свято, перед яким розп’яли Ісуса.
9. Кірінеянин, який допоміг нести хреста на Голгофу.
10. Місце, де Ісус проказав слова: «Отче Мій, коли можна, нехай об-
мине ця чаша Мене...» (Мт.26:39).
11. Скільки срібняків заплатили Юді за зраду.

Катерина ПереліснаІванна Савицька

Зоряна Живка

ХРИСТОС ВОСКРЕС!ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Співає жайворон з небес:

— Христос воскрес! Христос воскрес!
У небо дзвін гуде з села:

— Христос воскрес! Йому хвала!
В промінні сонячна блакить:

— Христос воскрес! Його хваліть!
Дзюрчить струмок — весняний дзвін:
— Воскрес Христос — Господній Син!

Радіють діти у вінках:
— Христос воскрес на небесах!

І вся земля, мов той вінок, 
З чудесних трав, дітей, квіток...

І в серці радість через край:
Воскресли поле, річка, гай,

І лине пісня до небес:
— Христос воскрес! Христос воскрес!

Христос Воскрес! Співає вся природа,
Величний гімн полинув до небес.

Хоч Він помер — з любові до народу,
Із гробу встав, у величі Воскрес.

Христос Воскрес! Яка велична днина!
Яка любов, і ласка, і краса!

Віддав Господь улюбленого Сина,
Щоб людям всім відкрити небеса.

Христос воскрес! Радійте нині, діти!
Звершилося найбільше із чудес —

Бо зникла тьма, і сонце правди світить.
Христос воскрес! Воістину воскрес!

Привіт, горобчику! Ти знаєш —
Христос воскрес?!

Ця звістка райдужно лунає 
Аж до небес!

Привіт, кульбабко! Знаєш ти —
Смерть переміг Ісус?!

Немає влади в темноти,
Я Богові молюсь!

О сонечку, привіт, привіт!
Зі мною порадій!

Любов’ю викупив наш світ
Господь, Спаситель мій!
Співають небо і земля,
Луна хвала над світом,

Бо кожне серце промовля:
Воскрес наш Викупитель!



Газета друкується на добровільні пожертви і розповсюджується безкоштовно
Пожертви на газету надсилайте: Релігійна організація «Християнська місія «Голос надії»
р/р № 26004055523822
в Приватбанку м. Луцька
МФО №303440, код 13359754
або на адресу місiї поштовим переказом з помiткою: «На газету»
Редакцiя не завжди подiляє думки авторiв матерiалiв, що друкуються
Надiсланi матерiали не рецензуються i назад не повертаються
При передруку матерiалiв посилання на газету
«ГОЛОС НАДIЇ» обов’язкове

Засновники: мiсiя «ГОЛОС НАДIЇ»,
обласна Пресвiтерська рада церков ХВЄП Волині.

Тираж: 9000 примiрникiв
Реєстрацiйний номер: ВЛ 030 від 10 березня 1994 р.

Редактор: Юрiй ТРОЦЬ
Адреса: вул. Воронiхiна, 14а, м. Луцьк, Україна, 43020

Телефон: 0332-78-80-82; 0332-25-44-06 / Факс: 0332-78-97-98
E-mail: golosnadiyi@gmail.com 

Skype: golos_nadiyi
www.voice.org.ua

Віддруковано: видавництво «А-Прінт»,  м.Тернопіль, тел.(0352)-52-27-37,  http://a-print.com.ua
Замовлення №436

Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №4 квітень 20198

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №3 (березень) 2019р.
По горизонталі: 3.Сілоам. 5.Патара. 7.Йонатан. 8.Димас. 10.Содом. 12.Сіван. 

13.Пуа. 14.Зерах. 17.Кеція. 19.Аттай. 20.Мадмена. 22.Август. 23.Сарана.
По вертикалі: 1.Тадей. 2.Падан. 3.Статир. 4.Герар. 6.Анатот. 9.Самарія. 

10.Сарепта. 11.Рут. 15.Девора. 16.Тавіта. 18.Амнон. 20.Масса. 21.Ахшат.

1. Дочка Калева. 2. Границя між Моавом і амореянином. 3. Взяв тіло Ісу-
са, щоб похоронити. 5. Римський намісник в Юдеї за часів Христа. 6. «Бог» 
вогню. 9. Вояки метнули …, щоб поділити хітон. 10. За Євангелією від Марка, 
прийшла до гробу Ісуса. 11. Царедворець фараона, який купив Йосипа. 17. 
Місто, де оселився Авраам, як вийшов із Уру. 18. Місто, в якому живу суддя 
Тола. 21. Частина матерії, з якої створена людина. 22. Ввійшов у обітовану 
землю. 25. Місто (Суд. 1:31).

КРОСВОРД

4. Спаситель світу. 7. Місто колючої тернини і будяччя. 8. Другим прибіг 
до гробу. 12. Ім’я, дане Месаїлові у Вавилоні. 13. Слово Боже, як … скелю 
розлупує. 14. Син Рут. 15. Приніс смирну з алоє, щоб намастити тіло Ісуса. 
16. «Ви… землі». 19. Одне з міст початку царства Німрода. 20. Одна із зупи-
нок ізраїльтян. 23. Місто (Мих. 1:12). 24. Головний убір первосвященика. 26.  
Христос воістину …!

МІЖНАРОДНА
МІСІОНЕРСЬКА ШКОЛА

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
З 10 червня по 23 серпня 2019 року на базі Київського 
біблійного інституту в співпраці з церквами Скандинавії та 

християнською місією «Голос надії»
буде проходити навчання  Місіонерської школи.

Досвідчені місіонери, пастори, викладачі богослов’я з 
України і Скандинавії будуть викладати біблійні доктрини, 
історії місій, релігії світу, ознайомлять студентів з метода-
ми і стратегіями місіонерського служіння, розкажуть про 
відкриття і зростання церков.
Студенти зможуть продовжити навчання і місіонерську 
практику в Боснії і Герцеговині  для подальшого розвитку 
довгострокового служіння. 
Прийом документів до 25 травня 2019 року: 
- Заява-анкета
- Рекомендацію пастора церкви
- Фото 3х4 см
- Медична довідка (форма 086у)
Детальна інформація:
моб.тел. (067) 708-43-61 – координатор ММШ
e-mail. kuksa18@gmail.com
сайт. www. kbi.org.ua
FB.www.facebook.com/missionschoolkiev

Українська Церква Християн Віри Євангельської 

КИЇВСЬКИЙ
БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ

З гробу встав Воскре-
ситель для того, щоби по-
кликати до життя тих, хто, 
наче мертві душі, животіє в 
могилі одинокого, грішного 
і похмурого існування.

Не будьте мертвими душа-
ми, але живими!

«Немає дверей, крім вказа-
них Ісусом Христом», — гово-
рив Гоголь. І для кожного з нас 
питання полягає в тому, щоби 
радість воскресіння Христа 
стала нашою піснею душі і щоб 
Він став Воскресителем кож-
ного з нас.

Немає дороги до цієї ра-
дості мимо Голгофи. Там, біля 
хреста, ми маємо переоцінити 
себе, своє життя і побачити 
Христову любов.

Ті, що стоять біля хреста, 
розділилися на три групи. Одні 
розпинали Його в ім’я свого 
самолюбства, свого розуму, 
навіть в ім’я своєї релігії. Це 
— фарисеї, садукеї, книжники 
і первосвященики.

Чи не продовжуємо і ми 
гордо проходити повз Голго-
фу, увінчуючи чоло Спасителя 
терням свого гріха і пронизу-
ючи Боже тіло списами свого 
розуму, філософствуючи своїм 
жалюгідним розумом над ве-
ликою таємницею викуплення?

Інша група — просто гля-
дачі. Це люди, які думають як 
Пилат: зберегти нейтралітет 
відносно Христа, вчасно вмити 
руки. Але і вони, як і Пилат, в 
хвилини спокуси, рано чи піз-
но, будуть в числі тих, хто від-
дав Його на розп’яття. Це під-
тверджують Його слова: «Хто 
не зо Мною, той проти Мене; 
і хто не збирає зі Мною, той 
марнотратник».

Але є і ще одна група біля 
хреста. Це ті, хто на боці Спа-
сителя. Вони, як Марія, мати 
Його, і Іван, стоять у безмов-
ній скорботі. Вони приймають 
Його хресну любов як неосяж-
ну таємницю, вони сповідують 
свій гріх перед Ним: «Пом’яни 

мене, Господи, коли прийдеш 
у Царство Твоє!» Вони покло-
няються Його стражданням і 
потім радіють Його воскресін-
ню.

З вершини Голгофи, від під-
ніжжя хреста, вони йдуть в цей 
земний світ з одним бажанням 
— жити для Померлого за них 
і Воскреслого. Йдуть брати 
участь у стражданнях Христа, 
розділити Його мучеництво, 
щоб потім бути співучасником 
Його слави.

Нам — чекати іншого, спри-
ятливішого дня чи більш зріло-
го віку?

Чи не краще в юності при-
нести аромати своєї душі Тому, 
Хто віддав Себе за кожного з 
нас? «Це Я зробив для тебе! А 
що ти зробив для Мене?»

Тому, згідно іх закликом 
апостолів, «встань, сплячий, і 
воскресни із мертвих, і нехай 
освітить тебе Христос!»

Володимир
МАРЦИНКОВСЬКИЙ

ПОКЛИК ВОСКРЕСІННЯ


