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

4 травня 2019 року в Лу-
цьку відбулося ювілейне 
зібрання служителів УЦХВЄ з 
нагоди 90-ліття об’єднавчого 
з’їзду та заснування Союзу 
ХВЄ. Святкування, організо-
ване Волинським об’єднан-
ням церков ХВЄ, проходило 
в «Церкві Христа Спасите-
ля» і зібрало 630 служителів 
із різних областей України, 
а також із Білорусі та США. 
Усього на заході були присут-
ні понад 800 чоловік.

«Я думаю, це не випадково, 
що наше братерство було за-
сноване на Волині, — зазначив у 
вступній проповіді старший пре-
світер Волинського об’єднання 
церков ХВЄ єпископ Михайло 
Близнюк. — Адже Західний ре-
гіон Бог особливо благословив і 
продовжує благословляти. Якщо 
на 1931 рік у новоствореному 
союзі було 12 204 члени, сьогод-
ні можу з приємністю сказати, 

що лише на Волині маємо понад 
20 000 членів. Але кому більше 
дано, від того більше й спита-
ють…»

У проповіді єпископ звертав 
увагу присутніх на «Господаря 

жнив», Який будує на землі Свою 
Церкву. Він закликав присутніх 
до молитви подяки за пройде-
ний шлях.

З вітальним словом до слу-
жителів звернулися старший 

єпископ УЦХВЄ Михайло Паноч-
ко, старші пресвітери обласних 
об’єднань Олександр Бабійчук, 
Юрій Веремій, Петро Карпов, 
заступник єпископа ОЦХВЄ 
Білорусі Сергій Поднюк. А також 

представники місцевої влади – 
виконувач обов’язків луцького 
міського голови Григорій Пу-
стовіт та його радник Ігор Полі-
щук. Лунали привітання від слу-
жителів США та Польщі.

«Вітаю церкву, яка пройшла 
90 років випробувань і пере-
могла, бо з нею — Ісус Христос, 
— сказав Григорій Пустовіт. — І 
сьогодні для влади висока честь 
— прийти в храм і подякувати за 
молитву й підтримку!»

Однією із важливих частин 
урочистого зібрання була до-
повідь доктора філософських наук 
Михайла Мокієнка та дослідника 
п’ятидесятницької історії Дмитра 
Коваля під назвою «З’їзд ХВЄ у 
Старій Човниці. 90 років потому». 
Йшлося зокрема про передумови 
скликання з’їзду, рішення, що були 
прийняті, ключових осіб, завдяки 
яким відбулося об’єднання.

90-ЛІТТЯ ОБ’ЄДНАВЧОГО З’ЇЗДУ
ТА ЗАСНУВАННЯ СОЮЗУ ХВЄ

ПОЖЕЖА У ТАБОРІ 
«ЄДНІСТЬ»

ОБОВ’ЯЗКОВО 
ПОВИННІ БУТИ

ЧИ СВЯТЕ
СВЯТО?

У цьому році вже запла-
новані заїзди, і перший 
розпочнеться з 1 ЛИПНЯ! 
А кухні нема! 

Бог вирішив, що в цій сім’ї, 
де дітей буде оточувати 
справжня любов, вони 
обов’язково повинні бути!

Хай Господь дарує мило-
сердя, мудрість усім хри-
стиянам, щоб гідно пред-
ставляли Його тут, на землі!
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ХОДА НА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ І СІМЕЙ
У суботу, 8 червня 2019 року, 

в Києві пройде щорічна Всеукраїн-
ська Хода на захист прав дітей і 
сімей під гаслом: «Сім’я — серце 
України!»

Збір всіх охочих долучитися до 
Ходи розпочнеться о 10:00 у парку 
імені Т. Шевченка, де пройде святко-
вий концерт. Після цього об 11:00 учас-
ники Ходи на чолі з главами церков і 
релігійних організацій рушать центром 
столиці — по вулиці Хрещатик до площі 
Конституції, що біля Верховної Ради.

Мета Ходи — привернути увагу 
суспільства та влади до моральних і 
духовних основ сім’ї та шлюбу як со-
юзу чоловіка та жінки, необхідних для 
гармонійного виховання та здорового 
розвитку дітей. Цього року Всеукраїн-
ська Хода на захист прав дітей і сімей 
відбудеться вже вчетверте. Акція про-
водиться за ініціативи Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій 
та за підтримки громадських і бла-

годійних організацій України. 
Після завершення Ходи біля Вер-

ховної Ради відбудеться урочистий 
захід, під час якого заплановано від-
значити заохочувальними нагородами 
сім’ї, а також просімейних активістів. 

Сімейна політика — одне з найак-
туальніших питань для українського су-
спільства, яке має стати пріоритетним 
в державі. Адже органи влади разом із 
громадськістю не повинні стояти осто-
ронь таких суспільних кричущих про-
блем, як:

- збільшення розлучень і, як наслі-
док, неповні сім’ї, в яких діти не отри-
мують належної любові та виховання;

- домашнє насильство та жор-
стокість, особливо проти жінок і дітей;

- недостатнє обмеження реклами 
алкогольних напоїв, зловживання яки-
ми стає причиною домашнього на-
сильства та інших злочинів;

- недружня до сім’ї інформацій-
на політика як суспільного, так і ко-

мерційних мовників;
- комерційне сурогатне материн-

ство, яке знецінює життя дитини до 
рівня товару та руйнує гідність жінки як 
матері;

- заохочення до абортів, зокрема 
на етапі діагностики, замість створення 
належних умов для виношування дити-
ни;

- законодавче просування гендер-
ної ідеології, яка спотворює поняття 
«статі» та «гендерної рівності», пропа-
гуючи протиприродні одностатеві сто-
сунки та розбещуючи дітей;

- відсутність власного житла та не-
достатній розвиток інфраструктури для 
сімей з дітьми.

Організатори запрошують долучи-
тися до Ходи кожного, хто поділяє мету 
та завдання заходу та бажає у мирний 
спосіб висловити підтримку сімейним 
цінностям. Минулого року у Ході взяло 
участь близько 10 тисяч осіб.
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Християнська відпочин-
кова програма для людей з 
інвалідністю «Єдність» прово-
диться щоліта вже 12 років. 
Їй поклали початок сурдопе-
рекладачі-волонтери, які  про-
сто хотіли послужити людям 
із вадами слуху. Розпочинали 
з того, що шукали для орен-
ди потрібну територію. Але 
добровільних пожертв, за які 
реалізовувалася програма, 
було мало для винайму. Тому 
шукали інші можливості. І Бог 
прихилив серце одного хри-
стиянина, власника ділянки 
землі в лісовій смузі поблизу 
м. Ковеля, який і дав нам її в 

користування. Чимало праці 
довелося докласти христия-
нам, не байдужим до служіння 
«особливим» людям, часто під 
дощем чи в спеку, щоб роз-
чистити територію від хащів. 
Через деякий час уже стоя-
ли перші намети, згодом — 
примітивні будиночки, кухня з 
плитою на дровах...

Наступного року організували 
заїзд людей із обмеженими мож-
ливостями, а згодом — з вадами 
зору. Зрештою в той рік було три 
заїзди відпочиваючих, і з 30 чо-
ловік їх стало 350. 

У перші роки проведення від-
починкової програми наша тери-

торія була дуже «м’якою», після 
дощу на ній загрузали милиці та 
колеса, проте це не перешкоджа-
ло чудовій атмосфері спілкування 
між її учасниками. Щороку  зво-
дили будиночки (дуже примітивні) 
і створювали найелементарніші 
умови для перебування та відпо-
чинку неповносправних людей. 
Правда, волонтери, яким нелегко 
служити, проживають у наметах, 
зате для тих, хто має інвалідність, 
уже хоч щось є. Кухарям готувати 
на одній плиті на дровах триччі на 
день було дуже важко, тому ми 
молилися, щоб Бог дав нам мож-
ливість побудувати нову велику 
кухню. Згідно зі Словом Божим 
(Євангелія від ап. Матвія, 18:19), 
молитва була почута — через 
три роки таки побудували кухню!  
Раділи всі, але найбільше — ку-
харі, які добровільно й безоплат-
но готують їжу для всіх учасників 
«Єдності». 

Зауважу, що всі працівники 
відпочинкової програми трудять-
ся на волонтерських засадах. 

Виконавши роботу, всі роз’їжджа-
ються, тож територія після заїздів 
залишається без нагляду. За 
осінь-весну бешкетники неодно-
разово спричиняли шкоду примі-
щенням, та була вона незначна. 
А цього року СПАЛИЛИ ВЩЕНТ 
КУХНЮ!

Сказати, що на це було бо-
ляче  дивитися, — це нічого не 
сказати... Сльози наверталися на 
очі: стільки праці, пожертвуваних 
коштів було вкладено — і купа об-
горілих залишків!..

У цьому році вже заплановані 
заїзди, і перший розпочнеться з 1 
ЛИПНЯ! А кухні нема! Позбавити 
людей із інвалідністю їхнього до-
рогоцінного часу відпочинку нам 
зовсім не хочеться, адже серед 
них є такі,  які тільки раз на рік, їду-
чи в табір «Єдність», залишають 
стіни свого будинку й у польових 
умовах переживають почуття сво-
боди, дружби й власної цінності. 
Хтось із них уже придбав квитки...

Звертаємось до кожного — 
нам потрібна допомога! 

З 10 червня розпочнемо 
прибирати територію та віднов-
лювати кухню, а ще будувати 
туалети для неповносправних 
(це особлива потреба) — і ми 
чекаємо всіх, хто бажає попра-
цювати. Крім того, на відбудову 
потрібні чималі фінанси. Про-
симо: допоможіть, хто скіль-
ки зможете! Повірте, це буде 
вклад у працю для слави Божої. 

НЕ БУДЬМО БАЙДУЖИМИ! 
НЕХАЙ БОГ ВОЗДАСТЬ ВАМ 
СТОРИЦЕЮ! ЩИРО ДЯКУЄМО!

КОНТАКТИ:
Смаль Пало:  +380673321982 

(для повідомлень про допомогу)
Мартинюк Ольга Степанів-

на (ПриватБанк, гривні): 5168 
7573 3961 9175  

ПРИЗНАЧЕННЯ: відновлення 
кухні «Єдність» (після пожежі)

Річна звітна конференція братерства, 
що пройшла 15-16 травня 2019 року в 
церкві «Соборна» в Софіївській Борща-
гівці під Києвом, зібрала 278 делегатів 
з п’ятидесятницьких церков України та 
зарубіжжя. Програма  заходу цілком від-
повідала його гаслу — «Використовуйте 
час» (Еф.5: 16). За два дні пленарних 
засідань учасники конференції встигли 
досить багато: не тільки почули звіт про 
діяльність братерства за 2018 рік, але й 
прослухали низку семінарів, презента-
цій та соціологічних досліджень, взяли 
участь у панельній дискусії, багато і плід-
но спілкувалися.

Урочисте відкриття конференції  розпо-
чав  молодіжний хор церкви села Мотовилівка 
натхненним псалмом «Ти великий Бог». Після 
цього делегатів привітав перший заступник 
старшого єпископа Анатолій Козачок, який 
запросив присутніх до молитви благословен-
ня, та надав слово старшому єпископу УЦХВЄ 
Михайлу Паночку.

Вітаючи присутніх, Михайло Степанович 
говорив про роль часу: «Нам доручено вели-
чезний скарб Ісусом Христом, і як би хотілося, 
брати та сестри, щоб ми щораз більше усві-
домлювали, яку велику відповідальність має-
мо: чи візьмемо і закопаємо той скарб (час 
нам даний), чи пустимо в обіг». Старший єпи-
скоп побажав делегатам, щоб кожен з них пої-
хав додому підбадьорений, зі зміненими дум-
ками на спільну потужну працю, із запалом 
примножувати Божі виноградники та отари.

Опісля присутніх привітав голова Чер-
нівецької обласної ради Іван Мунтян, який 
коротко поділився свідченням зі свого життя. 
Гість заходу директор Департаменту у спра-
вах релігій та національностей Міністерства 
культури України Андрій Юраш зауважив, що 
символічним є те, що конференція УЦХВЄ 
співпала із Днем сім’ї, оскільки церква бага-
то вкладає у збереження сімейних цінностей 
та розвиток суспільства. Джеральд Доллар 
привітав конференцію від імені братньої 
Церкви Асамблеї Божі США. Його побажан-
ня всім братам — Христу треба рости, а нам 
маліти, за словами Івана Хрестителя.

ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ
О 16-й годині розпочалася звітна части-

на, модератором якої був єпископ Олек-
сандр Бабійчук. Першим звітував старший 
єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко, він навів 
статистичні дані щодо діяльності братерства 

у різних сферах служіння. У кожній є динаміка 
зростання: якщо станом на 1 січня 2018 року 
братерство налічувало 114 775 членів, то на 
початку 2019-го – вже 115 686.

Наступним звітував Анатолій Козачок, 
який поінформував про особисту діяльність 
як першого заступника старшого єпископа 
протягом останнього року. Також він презен-
тував звіти завідувачів відділів братерства, які 
цьогоріч були подані у друкованій формі.

Скарбник братерства Петро Карпов та 
голова ревізійної комісії Віталій Зозуля про-
аналізували фінансовий стан братерства. 
Після чого відбулося обговорення озвучених 
звітів. Делегати оцінили роботу братерства за 
минулий рік на «добре».

Також делегати конференції затвердили 
Анатолія Козачка на посаді першого заступ-
ника старшого єпископа УЦХВЄ ще на три 
роки, до наступної звітно-виборної конфе-
ренції, та звершили за нього молитву благо-
словення.

«ТІ, ХТО НАДІЮ СКЛАДАЄ
 НА ГОСПОДА…»

Вечірнє засідання відкрив єпископ Ми-
хайло Близнюк, який виголосив коротку про-
повідь на тему: «Навчи нас лічити дні, щоб 
набути серце мудре». Привітав присутніх гість 
конференції із США, пастор церква «Благо-
дать» у Сієтлі Степан Касянюк. Він пропові-
дував на тему: «А ті, хто надію складає на 
Господа, силу відновлять» за Книгою Ісаї.

Старший пресвітер Івано-Франківщини,  
координатор церков УЦХВЄ в Західній Європі 
Юрій Веремій дав інформацію щодо юридич-

ного оформлення об’єднання церков ХВЄ 
у європейських країнах. А старший єпископ 
Херсонської області Олександр Бабійчук поін-
формував про «День братерства», який про-
понується відзначати наступної неділі після 
Трійці (Дня П’ятидесятниці). На завeршeння 
служіння присутні звершили молитву за слу-
жителів церков братерства у Західній Європі.

СКЛАДОВІ ЗРОСТАЮЧОЇ ЦЕРКВИ
Ранкове засідання 16 травня розпочав 

старший пресвітер Чернігівської області 
Віталій Гавула, який проповідував на тему 
«Чотири уроки Христа». Після цього прозву-
чало два семінари на одну тему «Складові 
зростаючої церкви».

Старший пресвітер Хмельниччини Ро-
стислав Мурах говорив про три складові 
росту церкви та презентував надзвичайно 
цікаве дослідження: «Середньостатистичний 
портрет пастора».

Продовжив тему перший заступник стар-
шого єпископа Анатолій Козачок. Він ґрун-
товно описав цілу низку аспектів, таких як ад-
міністративне і духовне служіння, створення 
атмосфери, надихання людей до виконання 
бачення. Від цих елементів залежить ріст 
церкви. Презентація дослідження керівником 
молодіжного руху братерства Іваном Біликом 
відкрила багато цифр та тенденцій. Анатолій 
Миколайович далі провів цікаву презентацію 
благовістя через соціальне служіння на при-
кладі київської церкви «Філадельфія», де він 
служить пастором. Після цього відбулася па-
нельна дискусія щодо озвучених тем.

Денне засідання розпочав старший пре-
світер Житомирщини Руслан Юзюк, який го-
ворив про потребу пильнувати за часом, ста-
ратися бути своєчасним: «Якщо не ми, то Бог 
знайде інших», — підкреслив пастор.

Далі прозвучало ще два семінари на тему: 
«Духовність, відповідальність служителя і 
євангелізм». Старший пресвітер Донецької 
та Луганської областей Анатолій Безкровний 
говорив про причини, які заважають духов-
ному росту вірян та служителів, а також, що 
потрібно церкві для того, щоб люди зростали 
«у міру зросту Христового». Продовжив тему 
завідувач відділу освіти Віктор Вознюк, який 
озвучив цілу низку аспектів, необхідних для 
успішного євангельського служіння. Серед 
них — ефективне планування євангелізацій-
них служінь, вміння знайомитися із людьми, 
показувати власний цінний приклад.

На завершення денного засідання пред-
ставник служіння CV Outreach Юрій Кавун 
презентував програму Інтернет-євангеліза-
ції, подякував пасторам, які вже долучилися 
до програми, і запросив інших долучатися до 
жнив на полі інтернет-євангелізму.

ЯК ПРАВИЛЬНО
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЧАС

Ведучий заключного пленарного засідан-
ня конференції старший пресвітер Полтав-
ської області Михайло Роман проповідував 
про важливість особистих стосунків пасто-
ра із Господом. Особливий гість з Голландії, 
керівник місії «Добра новина» Ян Петерсе 
розповів, що почав служити нашому народу 
ще за часів Радянського Союзу та поділився 
спогадами про це. І цього разу він приїхав в 
Україну не з пустими руками, а разом з ко-
легами з Чернівецької області презентував 
учасникам конференції великий наклад Біблії 
та іншої необхідної літератури.

Завершив конференцію старший єпи-
скоп Михайло Паночко, який щиро подяку-
вав братам і сестрам за служіння, презен-
тував нещодавно видані книги та виголосив 
коротку, але змістовну проповідь. Зокрема 
навів сім біблейських характеристик часу, 
у який ми сьогодні живемо, та як, згідно зі 
Словом Божим, цей час правильно викори-
стовувати.

Потім старші служителі братерства здій-
снили щиру молитву за усіх присутніх деле-
гатів, а в їхній особі і за все п’ятидесятницьке 
братерство  в Україні.

chve.org.ua

діла милосердя

життя церкви

ПОЖЕЖА У ТАБОРІ «ЄДНІСТЬ»

«ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЧАС» ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ УЦХВЄ
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20 травня 2019 року в 
церкві смт Царичанка від-
булася робоча зустріч місіо-
нерів Дніпропетровщини з 
керівництвом місії. Це був 
час для інформації, роздумів 
про вже зроблене та плани 
на те, що потрібно зробити 
в майбутньому, і просто для 
дружнього спілкування.

Місіонери регіону розповіли 
про ситуацію на місійних точ-
ках, про свої здобутки та про-
блеми, озвучували пропозиції 
та бачення майбутньої праці. 
Вони також мали можливість 
особисто поспілкуватися з ди-
ректором місії Миколою Си-
нюком та його заступниками 
Віталієм Оніщуком і Євгеном 
Мельничуком.

Такі зустрічі особливо цін-
ні тим, що дають можливість 
керівникам місії безпосеред-
ньо на місці побачити та відчу-
ти умови, у яких живуть та пра-
цюють місіонери, відчути пульс 
місії, як кажуть, у польових 
умовах. Бо служіння місіонера 
— це не лише публічні єван-
гелізації, зібрання, зустрічі та 
роздавання літератури, це ще 
й особисте життя, звичні побу-
тові проблеми, внутрішні пере-
живання. Тому особисте спіл-
кування, особиста підтримка 
допомагають у місіонерській 
діяльності.

А в неділю, яка була святко-
вою — згадували в’їзд Христа 
в Єрусалим, зустрічі продов-
жилися на місійних точках: у 

Царичанці та Петриківці. Мені 
з Миколою Синюком випало 
побувати в славнозвісній Пе-
триківці.

Та запам’яталася вона не 
вишуканими петриківськими 
розписами, які тут на кожному 
кроці, а перш за все неймовір-
но людним стихійним базаром, 
який розкинувся просто на уз-
біччях однієї з центральних ву-
лиць. Нашому авто довелося 
на найнижчій швидкості проби-
ратися між машинами, розкла-
деному прямо на землі поміж 
калюж крамом, крізь людський 
мурашник.

Дім молитви, який у стадії 
завершення будівництва, 
розташувався якраз на цій ву-
лиці. Поряд із входом на те-
риторію храму — чебуречна, 
обліплена голодними базар-
никами. На перший погляд, не 
надто приємне сусідство, але 
не були б то місіонери, якби 
не використали й цю ситуацію. 
Перед зібранням християни 
роздавали євангелізаційні га-
зети та запрошували на бого-
служіння.

Після обіду усі вирушили 
на правий берег Дніпра, у се-
лище Солоне. Там виконують 

служіння Михайло Кулакевич 
та Володимир Герасимчук. І 
сьогоднішнє служіння особли-
ве — Володимира рукопокла-
дали на пастирське служіння.

Були присутні служителі 
Дніпропетровського облас-
ного об’єднання церков ХВЄ, 
місіонери, батьки Герасим-

чуків — Володимира, Тараса 
та Івана — місіонерів, які пра-
цюють тут, на Дніпропетров-
щині. Настанову на служін-
ня давав єпископ Михайло 
Мокієнко — старший служи-
тель Дніпропетровського 
об’єднання церков ХВЄ.

Юрій ВАВРИНЮК

2019 рік впевнено став 
на свої рейки. Нещодавно 
святкували Різдво, а вже 
не за горами і Трійця. Час 
мчить дуже швидко. Ми-
нають дні, тижні і роки. 
Не встигаєш озирнутися. 
Слово Боже вчить, щоб ми 
цінували часом. Найцінні-
ший подарунок, який мож-
на зробити людям, — це 
твій час, тому що віддаєш 
те, що ніколи не зможеш 
повернути! Ми намагає-
мося пам’ятати той шлях, 
яким вів нас Господь до 
цього дня. Було дуже ба-
гато різних життєвих ситу-
ацій, за які хочеться подя-
кувати Богу.

Ми, як і раніше, нашою ро-
диною здійснюємо служіння в 
Луганську, поширюючи Боже 
Царство. Бог покликав хри-
стиян бути світлом для світу 
і сіллю землі. Ми віримо, що 
недаремно витрачаємо наше 
життя. Царство Боже подібне 

до гірчичного насіння, яке з 
найменшої насінини виростає 
у величезне дерево. Так і ми — 
лише маленькі зерна на Божій 
Ниві. Нашою помісною церк-
вою останнім часом більш 
активно проводимо служіння 
домашніх груп, адже обстави-
ни життя диктують свої умови. 
Люди збираються, цінуючи 
спілкуванням один з одним. 
З новими людьми проводи-
мо курси з вивчення Біблії. На 
служіннях торкаємося різних 
життєвих питань. Регуляр-
но проводимо розбір Слова. 
Люди пізнають Бога, шукають 
волі Божої через вивчення 
Біблії. На зібраннях ділимося 
свідченнями Божого чуда у 
своєму житті. Це зміцнює віру.

Ми досі не маємо жодно-
го законного права для про-
ведення богослужінь. Церкви 
змушені збиратися по домах 
братів і сестер. Але віримо, що 
так буде не завжди. Віримо в 
силу Божу. Віримо в Його диво-

ПОЇЗДКА НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНУ 
ДОРОЖНІ ЗАМІТКИ

НЕ МАЮЧИ ЗАКОННОГО ПРАВА…

життя місії

місіонерська пошта

29 квітня  в церкві с.Орищі Іваничівського району відбулося рукопокла-
дення на пресвітерське служіння Лагоди Миколи Степановича. Рукопокла-
дення звершили заступник єпископа Паламарчук В.І. та пресвітер Лаць П.І.

12 травня  в церкві с.Кадище Ківерцівського району відбулося руко-
покладення на дияконське служіння  Стеця Сергія Миколайовича.  Руко-
покладення звершили заступник єпископа Паламарчук В. І., та пресвітери 
Мушка Ф. В. і Стець М. К.

12 травня  в церкві с.Мирків Горохівського району відбулося рукопокладення на пресвітерське 
служіння  Ящука Михайла Петровича. Рукопокладення звершили єпископи Близнюк М. І., Веремчук 
С. В., заступник єпископа Вакуліч М. П., пресвітер Рузак С.В. 

19 травня  в церкві с.Колодії  Маневицького району відбулося рукопокладення на пресвітерське 
служіння  Бабчаніка Анатолія Володимировича. Рукопокладення звершили заступник єпископа 
Паламарчук В. І., пресвітери Дулько В.О., Клець В. М., Савонік В. І.

19 травня  в церкві «Спасіння» м.Ковеля  відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння  
Колотюка Олександра Вікторовича, а в церкві «Ковчег» м.Ковеля — рукопокладення на диякон-
ське служіння Дем’янюка Веніаміна Степановича та Савлука Василя Івановича. Рукопокладен-
ня звершили єпископи Близнюк М. І., Синюк М. П., заступник єпископа Анчук С. П., пресвітери Гоцик 
О. М., Міщук І. І., Савлук І. І., Тищук С. І.

новини церков хвє волині

вижне воскресіння, перемогу 
над смертю, подароване вічне 
життя. Тут, на землі, ми мандрів-
ники і прибульці. Бог обіцяє нам 
майбуття та надію. Ми сіємо зі 
сльозами, в надії, що будемо 
пожинати з радістю. Віримо, що 
Бог ще подарує свободу про-
повіді Євангелії. Нехай світло 
Божої Любові засяє над Луган-
щиною!

Стараємося проводити за-
гальні богослужіння церков на-
шого регіону. Це надихає. Ми 
віримо, що рука Господня не 
покоротшала, що Бог вчора, 
сьогодні й навіки Той Самий. 

Надаємо допомогу людям, які 
перебувають у складних обста-
винах життя. Відвідуємо лікарні, 
дитячі притулки.

Хоча життя у нас не просте, 
все ж не сумуємо, а зміцнює-
мося силою від Господа і вико-
нуємо служіння, яке довірив Го-
сподь. Бачимо, як Бог в тісноті 
дає простір, як у важкі моменти 
допомагає. Регулярно збирає-
мося для спільних молитов, де 
просимо миру на нашу землю, 
благословляємо народ, серед 
якого живемо, молимося за 
владу... Усе краще попереду! 
Дякуємо Богу за те, що в цей 

кризовий час дає нам терпіння, 
мир в серці, любов до людей. 

Служимо алко- та нарко-
залежним. Відправляємо їх в 
центри реабілітації. Бачимо, як 
Бог змінює їхнє життя. Дякує-
мо Богові, що наша церква, хоч 
і невелика, але плідна. Брати 
і сестри старшого віку беруть 
активну участь у всіх заходах. 
Бачимо своїми очима, що наша 
церква жива! Хоч мало сильних 
серед нас, але Церква будуєть-
ся! Слава Ісусу Христу!

Павло МАРЧЕНКО,
Луганська область

(уривок з листа)
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У слові «братство», яке ви-
користане в цьому уривку, 
коренем є «брат». А закінчен-
ня цього слово свідчить про 
збірне поняття, про єдність 
чогось, у даному контексті — 
братів. Ми не можемо назвати 
братом того, хто народився 
від інших батьків. Братом ми 
називаємо того, хто народив-
ся від одного батька чи однієї 
матері. 

Будуючи старозавітне брат-
ство, Бог хотів бачити у своєму 
народі тих, хто несе істину людям. 
Істину про віру в єдиного Бога. На 
Богом обраний народ лягли ве-
лика місія й великі Божі обітниці 
та благословення ще з часів Ав-
раама, якому Бог сказав: «Благо-
словляючи тебе, благословлю всі 
потомства у твоєму імені». Богові 
потрібен був на землі такий на-
род, який має одну віру, має одне 
пізнання і може правду Божу не-
сти іншим людям. Це старозавіт-
не братство, сформоване самим 
Богом, — прообраз новозавітного 
братства. 

Знаючи, у чому сила, ворог 
цьому особливо протистоїть. 
Сила братства — в єдності. І лу-
кавий робив усе для того, щоб 
цей народ розділити. І, здавалося 
б, діти одного батька, але як вони 
воювали між собою, і скільки ти-
сяч людей загинуло в цих міжусо-
бицях. Мало не повністю знищи-
ли коліно Веніамінове… Згодом, 
коли вже, здавалося, в часи Дави-
да й Соломона царство зміцніло 
й стало могутнім об’єднуючим 
фактором, приходить егоїст Ро-
воам, який каже: «Мій мізинець 
товстіший за пояс мого бать-
ка». Оця егоцентрична поведінка 
призвела до виникнення великої 
тріщини — єдине братство розді-
лилося, розкололося на два цар-
ства — Юдейське та Ізраїльське. І 
між ними були постійні суперечки. 
Це завдавало болю Богові, Який 
хотів через цей народ явити Свою 
славу і Свою правду всім наро-
дам. Але ворог ділив і сіяв чвари.

Бог передбачив, що старо-
завітне братство не встоїть у 
правді. І Павло в листі до рим-
лян зафіксував цей факт таким 
ось образним висловлюванням: 
«Вони відломились невірством, а 
ти тримаєшся вірою; не величай-
ся, але бійся. Бо коли Бог природ-
них галузок не пожалував, то Він і 
тебе не пожалує!» (Рим.11:20-21). 
Так Павло попередив нас.

Як важливо цінувати братер-
ством! Як важливо дорожити тим, 
що в Божій волі, щоб не завдавати 
болю Господу. У Бога є свій план, 
а лукавий має свої цілі… Старо-
завітне братство розвалилося. 
Народ втратив державу, втратив 
храм, розсіявся по всьому світу і 
нині плаче біля залишку огорожі 
Єрусалимського храму, що зветь-
ся Стіною плачу.

Здавалося б, Божа справа 
зазнала фіаско. Здавалося б, що 
неправда взяла верх. Але це не 
так: на землю прийшов Спаси-
тель, на землю прийшов пото-
мок Авраама, Ісака та Якова, на 
землю прийшов потомок царя 
Давида, Який чудово знав, як до 
Нього поставляться. І на небі зна-

ли. Прийшов до Своїх — до Свого 
братства, а вони Його не впізна-
ли. Чому не впізнали? Тому що у 
своїх серцях намалювали інший 
обрах Месії.

Я благаю вас: не малюйте 
собі Господа за своїм проектом, 
бо багато хто через це буде по-
соромленим. У той день, коли всі 
зберемося перед Ним, будуть лу-
нати претензії: «Хіба ж не іменем 
Твоїм ми це робили?!» — «Я не 
знаю вас…»

Трагедія, яка сталася з із-
раїльським народом, слугує мені 
й вам потужним попереджуваль-
ним сигналом. Обережно, брат-
ство новозавітне! Не повторімо 
помилок ізраїльського народу! 
«Прийшов до Своїх, а Свої Його 
не прийняли!» Нація настільки 
зіпсувалася. Хоча вона й мала 
храм і багато священиків, але суть 
втрачена. У братерстві головне не 
кількість людей, а внутрішня суть 
— цього найбільше боїться сата-
на. Він не боїться великої кількості 
людей, він боїться внутрішньої 
істинної суті братства — того що 
єднає нас. Це те, проти чого він 
бореться. Лукавий знає, що єд-
ність — це потужний засіб для 
впливу на світ.

Через відпадіння богообраного 
народу сталося наше прийняття. І 
так народилося нове братство. Бог 
ніколи не програє. Навіть висячи на 
хресті, засновник цього братства 
був переможцем. Всі сили пекла 
вважали, що перемогли. І духовен-
ство гладимо свої пишні бороди, 
кажучи: «Нарешті покінчено з тим 
бунтарем!» Проте це був не кінець.

І нині серед нас є такі, як хоті-
ли б внести сум’яття в братство 
й розділити його. Але застерігаю: 
не жартуйте з вогнем. Неправда 
завжди буде діяти проти Божих 
проектів. Вона може мати навіть 
якийсь успіх на перших порах. 
Але стратегічно неправда про-
гравала, програє і буде програ-
вати. А правда у свій час святку-
ватиме перемогу.

Хіба ті, хто розіп’яв Христа і 
вважав, що цим Його перемогли, 
думали, що Він воскресне. Їхні 
серця розривала заздрість (і навіть 
Пілат це зрозумів), що за Христом 
йде набагато більше людей, ніж 
за ними. Розп’явши Його, вони ті-
шилися: «Нарешті позбулися того 
бунтаря, який народ баламутив!» 
Але від диявольської системи було 
сховано, що Правда не вмирає. На 
третій день Правда воскресла!

І вістка про воскреслу Прав-
ду прийшла в Західну Україну, 
на територію Буковини та Пів-
денно-східної України. І Слово 
Правди стало сіятися і народжу-
вати братство. І ми з вами, хто 
прийняв це Слово Правди — 
Слово Боже, маємо бути твердо 
переконані, що Ісус — засновни-
ком нового братства. 

Таких стосунків, які є в 
Церкві Христовій, жодна партія 
не може досягнути. Жодна 
політична чи соціальна структу-
ра не може так об’єднувати, як 
об’єднує Ісус Своєю любов’ю.

У Біблії описано цікавий при-

клад, коли до Христа прийшли учні 
й сказали: «Тут Твої брати і сестри, 
і мати», а Він запитав їх: «Хто Мої 
брати і сестри, і мати?» І Сам же 
відповів: «Хто волю Божу чинити-
ме, той Мені брат і сестра, і мати».

Я знаю такі церкви, де утворю-
ються сімейні клани, коли батько, 
виконуючи певне служіння, тягне 
туди свого сина чи когось іншого 
із родини. Це неприємно Богові. У 
Церкві не має бути кланів чи угру-
пувань. Ми маємо любити всіх.

У Коринті склалася подібна 
ситуація: одні обрали собі авто-
ритетом Кифу. Інші ж вважали, 
що Аполлос краще говорить, як 
Кифа. А для декого Павло був 
гігантом проповіді. На підставі 
цього люди розділилися. І кожен 
вважав свою групу святішою від 
інших. І це не є рідкістю сьогодні…

Ісус учив, що ті, хто хоче го-
ловувати, повинні не задиратися, 
а бути слугами. Учив смиренню. 
Гордого Петра, який, усіх при-
низивши, сказав Господу, що не 
відречеться від Нього, навіть коли 
відречуться усі, Він спинив й від-
крив йому очі. Проте Господь не 
відкинув Його. Після свого вос-
кресіння Він мав із ним особливу 
зустріч і тричі спитав, чи любить 
Його. І тут Петро переосмислює 
своє ставлення до Господа й уже 
думає, перш ніж розкидатися ка-
тегоричними висловлюваннями.

У новозавітному братстві є 
безліч недоліків. Але над ним 
працює Господь. І Він навчає нас, 
хто є Його братом, — той, хто ви-
конує волю Отця. Сила братства 
— коли ми любимо Бога, стоїмо 
під Його авторитетом, а не влас-
них амбіцій, і робимо те, чого Він 
хоче від нас, а не те, чого хочемо 
ми. Тоді Бог з нами, тоді Він нас 
підпирає. Але коли ми самі про-
дираємося, самі себе піднімаємо, 
то це початок нашого падіння. 
І при цьому ми ранимо не лише 
себе, а й багатьох людей довкола. 
Ми будемо розсівати негатив про 
Церкву, про братство.

Тобто, керуючись власними 
амбіціями, ми самі собі робимо 
шкоду, забуваючи, що найстраш-
ніший наш ворог — ми самі.

Ісус вчив, якими мають бути 

взаємовідносини між братами. 
Цьому він присвятив три з поло-
виною роки свого життя на землі. 
І вчити цьому нас має передусім 
Боже Слово. Є люди, які кажуть, 
що Дух Святий їх учить — і не 
визнають жодних авторитетів. Це 
найбільш проблемні люди. Дух 
Святий не суперечить Писанню, 
воно основний авторитет, на який 
повинні опиратися всі відкриття. 
Дух Божий ніколи не виведе нас із 
братства Христового, Він завжди 
вестиме нас до Божого народу.

Лукавий все робить для того, 
щоб роздробити братство, по-
сіяти неправильні стосунки. А 
Писання вчить: «Терпіть один 
одного, моліться один за одно-
го, носіть тягарі один одного. 
Любіть один одного братньою 
любов’ю». Воно вчить взаєми-
нам, які повинні формуватися в 
Христовому братстві. Цьому вчив 
Христос і не просто говорив, а 
довів Своїми справами, коли по-
мив своїм учням запилені ноги. 

Він учив братерським стосункам. 
Це була важка наука. І скажу вам, 
що це одна з найскладніших наук 
— навчитися любити брата, осо-
бливо, якщо не все гладко, осо-
бливо, якщо хтось суперечить, а 
тоді наша любов щезає, як роса 
на сонці. Ісусова любов ніколи не 
зникала. Навіть тоді, коли Юда 
підійшов до Христа, щоб видати 
поцілунком, Він сказав: «Друже, 
чому ти прийшов?»

Ісус навчав служити. Він попе-
реджував старших, щоб вони не 
панували над братством. «У світі 
князі панують, а ви не так…» У 
братстві повинна бути інша систе-
ма стосунків. На жаль, радянська 
система, у якій ми жили, відби-
лася й на наших церквах. Часто 
люди з підозрою ставляться на-
віть до служителів церкви, як і до 
світської влади.

Проте ми не зможемо навчи-
тися будувати нових стосунків, 
якщо не полюбимо Ісуса понад 
усе. Якщо Ісус не буде для нас 
взірцем, то ми не зможемо лю-
бити так, як Він. Це має бути пра-
ця Слова й Святого Духа в серці 
людини. Учні це зрозуміли пізні-
ше. Петро, наприклад, аж на по-
розі дому Корнилія. Переживши 
хрещення духовне, переживши 
покаяння тисяч людей, він все 
одного не міг позбутися уперед-
ження щодо язичників. Тому що 
багато років система, у якій він 
зростав, вчила його не мати нічо-
го спільного з ними. І лише в домі 
Корнилія Петро усвідомив те, що 
мав давно уже знати: «Пізнаю 
я поправді, що не дивиться Бог 
на обличчя, але в кожнім народі 
приємний Йому, хто боїться Його 
й чинить правду» (Дії 10:34-35).

Є те, що ми пізнаємо не одра-
зу, але в процесі служіння Богові. 
Тому ми не повинні замикатися 
на тому, що одного разу пізнали. 
Ми повинні відкривати свої серця 
Божому голосу. Україна потре-
бує моделі братських стосунків. І 
її може продемонструвати лише 
Церква. Наша єдність, наші бра-
терські стосунки — це наша сила, 
наш потенціал для впливу на 
нашу країну.

Тому вчімося любити ближ-
ніх — з недоліками, можливо, не 
таких, якими ми їх хотіли б бачи-
ти. Бо ж і учні Христові не завжди 
були добрими й слухняними. 
Навіть лагідний Іван, який любив 
прихиляти голову Христові на гру-
ди, одного разу сказав: «Дозволь, 
ми зведемо на них вогонь!»

Ми іноді живемо так, ніби нам 
байдуже, що одного разу ті люди, 
які живуть довкола нас, загинуть в 
огні невгасимому.

Бог дав нам Духа сили й лю-

бові не для того, щоб ми просто 
молилися мовами на своїх зібран-
нях, а для того, щоб ми несли віст-

ку про братство Христове й щоб 
до нього приєднувалося багато 
людей. Ісус дав доручення тим, 
кого Він вибрав і спас, тим, кого 
Він навчає і наділяє силою, — ідіть 
і навчіть всі народи! Це воля Божа 
і основна наша роль на цій землі. 

Ми покликані служити ближ-
нім — смиренно й мудро, пам’я-
таючи, що не своїми силами ми 
можемо робити це, а лише силою 
Божою, яка в нас.

Ми різноманітні, але ми не 
повинні судити один одного. Ми, 
сильні, повинні допомагати слаб-
шим. Ті, хто отримав спасіння, по-
кликані ділитися цим із тими, хто 
його ще не отримав. Цього хоче 
від нас Бог, це Його велике до-
ручення. Проповідуйте Євангелію 
всім людям. Добре, коли пропові-
дує один. Але коли проповідують 
тисячі — це краще. Це не означає 
стояти за кафедрою. Це означає 
— жити так, щоб люди бачили в 
нас Христа. Наші добрі вчинки — 
найкраще свідчення для людей. І 
це тішить Господа.

І дуже важливо, щоб девізом 
нашого життя стали слова Пе-
тра: ««Шануйте всіх, братство 
любіть…» У братстві ми вчимося 
любити терпіти, прощати й вико-
нувати Христове доручення.

Спілкуючись з урядовцями 
різних рангів і простими людьми, 
я дуже виразно бачу, як вони хо-
чуть почути щось живе і щире. І це 
є у вас, у всіх нас. Ми звикли до 
нього, і нам здається, що в цьому 
немає нічого особливого. Тому й, 
напевно, про радість співаємо із 
зажуреним обличчям. Нам уже це 
приїлося, а ті люди ще навіть не 
спробували, що це. Ми вже звик-
ли, що нам прощено, а ті люди 
з усіх сил самотужки несуть свої 
тягарі. Ми звикли до Божих бла-
гословень. А ті люди в темряві шу-
кають щастя.

Ідіть! Звіщайте! Діліться! Чому 
мало в нас сили? Бо ми не діли-
мося нею! Чому мало радості? 
Бо ми не віддаємо! Ми не вико-
нуємо того, до чого покликані! 
Робімо побільше добрих справ 
— і радість прийде. Молімося за 
людей — і радість прийде!

Шукаймо єднання з Христом, 
а воно прийде через виконання 
волі Отця. І тоді наші духовні бата-
реї завжди будуть заряджені. Тоді 
завжди ми матимемо поповнені 
сили, щоб свідчити людям: «Ісус 
живий! Він спасає і сьогодні!»

Любімо братство — воно 
Христове! Шануймо братство, 
благословляймо один одного, 
а не засуджуймо. Підтримуймо 
слабких, віддаваймо те, що отри-
мали від Бога, — і Він сповнюва-
тиме серця свіжим благословен-
ням і помазанням. І хай підніме 
Господь Україну через вірність, 
любов і жертовне служіння брат-
ства!

Михайло ПАНОЧКО

проповідь

«ШАНУЙТЕ ВСІХ, БРАТСТВО ЛЮБІТЬ, БОГА БІЙТЕСЯ, 
ЦАРЯ ПОВАЖАЙТЕ» (1ПЕТР.2:17)

СИЛА В ЄДНОСТІ

ХТО Є БРАТОМ ХРИСТА?

СТОСУНКИ МІЖ БРАТАМИ

ОСНОВНА МІСІЯ БРАТСТВА

ІСУС — ТВОРЕЦЬ
НОВОГО БРАТСТВА
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ювілей церкви ХВЄ

Михайло Мокієнко презентував 
книгу «Становлення Союзу хри-
стиян віри євангельської у Західній 
Україні», яка становить збірник ста-
тей, присвячених питанням поход-
ження і розвитку п’ятидесятництва, 
зокрема формування Союзу. Книгу 
надрукували спеціально до заходу й 
подарували усім делегатам.

«Історія — це дзеркало задньо-
го виду в автомобілі, — зауважив 
історик. — Якщо в нього ніколи не 
дивитися, то буде аварія. Якщо ди-
витися тільки в нього постійно, то 
буде аварія. Не можна їхати вперед, 
постійно озираючись назад. Але 
іноді потрібно обов’язково звіряти-
ся з дзеркалом минулого, щоб ско-
ригувати свій шлях у майбутнє».

Дмитро Коваль розповів про 
деталі човницького з’їзду. «Одним 
реченням про з’їзд у Човниці можна 
сказати так: «Єдність не дається в 
готовому вигляді, вона досягається 
під дією Святого Духа», — резюму-
вав він.

Доповідачі виокремили п’ять 

історичних уроків — явища, які 
вплинули на успішність раннього 
п’ятидесятницького руху: 1) місія як 
основна діяльність хрещених Свя-
тим Духом людей; 2) довіра богобо-
язній та освіченій молоді; 3) побудо-
ва структури союзу з акцентом на 
низову ланку; 4) наголос на освіту, 
що вивільняє Божі дари; 5) активна 
видавнича діяльність. Відповідно 
перед сучасними п’ятидесятниками 
поставили три «виклики Старої Чов-
ниці»: 1) чи готова сьогодні церква 
працювати разом, 2) бути активною 
в місії, 3) зосередитися не на обме-
женнях, а на можливостях?

Урочисте богослужіння про-
довжилося після обідньої перерви. 
Проповідь перед молитвою виголо-
сив заступник старшого єпископа 
УЦХВЄ Анатолій Козачок. «Якось, 
проходячи вулицею, побачив без-
хатька, який сидів на узбіччі доро-
ги в брудному одязі, на ногах — 
рани… — розповів служитель. — І 
промайнула думка, що перед Ісу-
сом Христом, який прийшов із най-

досконалішого місця — небесного 
престолу, ми виглядали, напевно 
ще гірше. Але для нашого спасін-
ня, для того, щоб створити церкву 
— єдине братерство, Він став лю-
диною… І тепер ми покликані моли-
тися й служити тим, хто страждає».

Старший пресвітер Рівненсь-
кого об’єднання церков ХВЄ Олек-
сандр Коток у вітальному слові за-
уважив, яку високу планку поставив 
Ісус Христос перед церквою: «Як 
Ти, Отче, в Мені, а Я у Тобі, щоб 
одно були в Нас і вони».

Тему єдності Божого народу 
продовжив і старший пресвітер 
об’єднання церков ХВЄ Дніпро-
петровської області Михайло 
Мокієнко. «Можливо, це буде 
трохи з політичним відтінком, але 
хочу сказати, що Схід і Захід — 
разом, — проголосив він. — І Схід 
хоче подякувати Заходу. Ваші 
церкви з великою любов’ю допо-
могли, коли на тілі України з’яви-
лася кривава рана. Також дякую 
місіонерам «Голосу надії», які 
служать у нас, на східній Україні!» 
Єпископ закликав усіх служителів 
«боротися за віру євангельську».

Ще одну проповідь виголосив 
гість із Білорусі Сергій Поднюк, який 
звернув увагу присутніх на важ-
ливість богопізнання і тісних взає-
мин з Творцем. «Стосунки з Богом 
потребують особистісного виміру, 

потребують зусиль, потребують ба-
жання, — підкреслив служитель. — 
Якщо ми любимо Бога, то будемо 
присвячувати час для спілкування з 
Ним. А найсильніші стосунки — ті, 
які засновані на любові».

Завершальну промову виголо-
сив Михайло Паночко. Старший 
єпископ говорив про те, як важли-
во цінувати братерством, любити 
його, хоча це буває й непросто. Та-
кож він вказав на небезпеки поділу 
всередині церкви, які існували 
завжди, і сьогодення не виняток. 
«Я дякую Богу, що Він дав мені уже 
21 рік служити нашому братерству, 
такому різнокаліберному… — ска-
зав Михайло Степанович. — Ми 
різноманітні, але це не привід су-
дити один одного. Сильні повинні 
помагати слабшим, а не гордува-
ти ними. Шануймо братерство, бо 
воно — Христове! Благословляй-

мо, підтримуймо один одного, дов-
готерпімо!»

Ювілейне богослужіння завер-
шилося гучною багатоголосою мо-
литвою — однією з тих, які лунали 
впродовж цілого дня з вуст слу-
жителів. Атмосферу братерського 
спілкування доповнив молодіжний 
хор «Церкви Христа Спасителя», 
гурт «Левит» та оркестр церкви 
Горохова. Протягом дня були вико-
нані вже класичні для церкви ХВЄ 
композиції: «Символ віри», «Против 
церкви воздвигнут вал», «За єван-
гельськую віру», «Дізнавсь я про 
церкву живую» тощо.

Наступного року Українська 
церква християн віри євангельської 
святкуватиме ще одну круглу дату 
— 100-річчя п’ятидесятницького 
руху в Україні. Урочистості запла-
новані на травень 2020 року.

Дмитро ДОВБУШ

90-ЛІТТЯ ОБ’ЄДНАВЧОГО З’ЇЗДУ ТА
ЗАСНУВАННЯ СОЮЗУ ХВЄ

Початок на стор.1

Відбулося чергове відзна-
чення 9-го Травня. Після пе-
регляду деяких постів, фото 
й поздоровлень від друзів зі 
«святом перемоги» мене тур-
бують думки одна за одною. 
Я сподіваюся, що моя замітка 
не викличе ні в кого образи і не 
вплине на дружбу й християн-
ські стосунки. Поздоровлення з 
Різдвом, Великоднем, Трійцею 
або з днем народження для 
мене зрозумілі й приймаю їх 
із радістю й щирою вдячністю. 
Але з 9 травня?.. Чи варто сьо-
годні християнам використову-
вати радянські гасла, деклару-
вати комуністичну символіку й 
червоні прапори? Тим більше 
служителям церкви, та ще й 
брати участь у заходах, присвя-
чених цим датам або зберігати 
у своїх кабінетах портрети во-
ждів, агресорів і вбивць? 

Я народився й виріс у христи-
янській родині, з дитинства був 
вихований батьками на біблій-
них принципах. Моє дитинство 
і юність пройшли за часів  ідео-
логії «процвітаючого» комунізму 
та атеїзму в Радянському Союзі. 
Довелося багато зазнати при-
нижень і образ від цієї жахливої, 
нелюдської системи. Піонерський 
галстук і комсомольський значок 

для мене, як для християнина, 
були чужими й образливими, і те-
пер ще більш переконаний у тому, 
що це була правильна позиція. І я 
вдячний Богу, що Господь допоміг 
вистояти й пройти цей шлях у вір-
ності Йому. Що це був правильний 
вибір і шлях, сьогодні стверджу-
ють і багато з тих, хто був проти 
нас. Вони побачили, де правда. 

Трошки розповім про свою 
родину. 

Мій дідусь (по батькові) увірував 
у Бога в 1927 році й став проповід-
ником, а потім і служителем церкви. 
Під час Другої світової він відмовив-
ся воювати, убивати, продовжуючи 
проповідувати Слово Боже. За віру 
в Бога його засудили комуністи й 
відправили в табори Сухобезводної 
(колишня Горьківска область Росії). 
Він вистраждав п’ять років у холоді, 
голоді на каторжних роботах, втра-
тив здоров’я. А повернувшись, про-
жив недовге життя — і пішов до Го-
спода. Його діти всі спасенні, деякі 
стали служителями. Більшість із них 
уже у вічності, живе ще мій батько. 
Дідусеві онуки також віруючі, слу-
жителі церков, місіонери.

Рідний брат мого дідуся був 
невіруючою людиною до кінця 
свого життя. Я добре його знав. 
Він жив поруч з нами й прожив до 
1988 року. Коли почалася війна, 

дідусів брат пішов на фронт. Був 
поранений, дійшов до Берліна й 
повернувся додому після війни. 
Ходив на паради, мав державні 
нагороди, але про нього згадували 
тільки на День перемоги в травні. А 
так він бідно жив, важко працював, 
обробляючи землю, вручну добу-
вав дрова, в основному зі старих 
дубових пнів, тому що ліс різати 
при Союзі було заборонено всім, у 
тому числі й ветеранам. Його сини 
стали п’яницями, хоча молодший 
син добре вчився, а потім непо-
гано заробляв (став сильно пити 
згодом). Старший помер у серед-
ньому віці через залежність від 
алкоголю. Молодшому на старість 
вдалося емігрувати за кордон. Але 
парадокс цієї історії в тому, що емі-
грував у переможену його батьком 
країну і, за іронією долі, жив у Бер-
ліні. Там йому зробили операцію й 
трохи продовжили життя. Приїжд-
жаючи в гості, він із захопленням 
розповідав про комфортне життя в 
Німеччині. Правда, його батька на 
той час уже не було серед живих.

Чи не виникало у вас питан-
ня, чому переможець уже десятки 
років із простягнутою рукою про-
сить допомоги в переможеного? 
Може, хтось не погодиться з мої-
ми міркуваннями, але подивіться, 
на автомобілях з яких країн їздять 
президенти держав-переможців, 
депутати, олігархи, та й ми з вами? 
Чи не замислювалися ви, що тут 
щось не так? Чи таку перемогу по-
трібно святкувати?

Християнам сусідньої вели-

кої країни раджу: 1. Поцікавтеся 
історією Другої світової війни, яку 
нам не викладали в школах. Тепер 
є багато доступної інформації. 2. А 
чому б вам не святкувати такі дати, 
як 150-річчя з дня народження Івана 
Воронаєва, і взагалі — згадувати 
тих, хто віддав своє життя за про-
будження країни. Адже загинуло 
тисячі дітей Божих, братів і сестер, 
у таборах ГУЛАГу, а це ті, через кого 
ми й ви увірували.

У Біблії написано: «Пам’ятайте 
наставників ваших…» (Євр.13:7). 
Наша перемога — це перемога на 
Голгофі, це перемога в’язнів у та-
борах, які пожертвували власним 
життям для того, щоб Істина Божа 
досягла нас із вами. Це жертва 
багатьох місіонерів, «нерозумних 
Христа ради», які їхали у ваші краї, 
щоб звістити Слово Боже.

В архівних записах самого 
маршала Жукова можна прочита-
ти: «Червона армія не була гото-
ва і не була здатна, як потрібно, 
воювати, тому що не було досвід-
чених і підготовлених військових 
кадрів». Він сказав, що всі кращі 
офіцери були знищені в1937-1939 
роках. І не тільки військові люди, 
але й науковці, письменники, ін-
женери — вся еліта була знищена 
енкаведистами-комуністами, для 
яких людське життя нічого не ко-
штувало. Величезна кількість віру-
ючих загинула від рук цих катів у 
таборах Воркути, Інти, Сухобе-
зводної, Норильська, Мордовії, 
Колими й у багатьох інших місцях.

У музеї міста Інта є статистика за 

1953 рік щодо кількості засуджених 
у таборах Інти. Зокрема зазначаєть-
ся, що засуджені були з 61 націо-
нальності. Але найбільша кількість 
—  українців. Розумію, що потріб-
но згадувати загиблих, пам’ятати 
історію, вивчати її, але не можу зро-
зуміти, як радіти червоним прапо-
ром і комуністичною символікою 
(особливо віруючим) і прославля-
ти подвиг тих, хто знищив десятки 
мільйонів своїх співвітчизників, хто 
жорстоко вбивав наших братів-по-
передників, хто руйнував церкви й 
усіляко принижував християн?

Ви можете собі уявити в Пер-
шоапостольській церкві гасла 
Римської імперії, портрети Пілата, 
кесаря? Це взагалі були несумісні 
речі з вірою. Церква молила-
ся за гонителів і при можливості 
проповідували їм Слово Боже. 
Пам’ятайте, ЦЕРКВА Христова ві-
докремлена від Держави. І якщо 
ви представник церкви, то носіть 
символіку християнську, будьте 
листом Христовим, «і не беріть уча-
сти в безплідних ділах темряви», як 
писав апостол Павло до віруючих в 
Ефесі.

Консолідуючись із мирським 
суспільством, ви підтримуєте його 
агресію, зло, ненависть і таким чи-
ном стаєте співучасниками його 
справ. А Біблія нам говорить: «Бог 
осміяний бути не може, що людина 
посіє, те й пожне» (Гал.6:7). Хай Го-
сподь подасть милосердя, мудрість 
усім християнам, щоб гідно пред-
ставляли Його тут, на землі!

Віталій ОНІЩУК

думки з приводу

ЧИ СВЯТЕ СВЯТО?
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ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ХРИСТИЯН У СВІТІ ДОСЯГАЄ РІВНЯ ГЕНОЦИДУ 
новини

Зібрання хрещених Святим Ду-
хом на Волині в травні 1929 р. стало 
своєрідним водорозділом розвитку 
вітчизняного п’ятидесятництва. Рух, 
що веде свій відлік на західноукраїн-
ських теренах із 1920 р., завдяки з’їз-
ду набув нового рівня організаційного 
оформлення, акумулював місійні зу-
силля, визначив догматичні траєкторії 
розвитку, а також консолідував етніч-
но різні церковні спільноти на теренах 
міжвоєнної Польщі. 

Ретроспективно наслідки рішень з’їзду 
можна виокремити в декілька змістовних 
висновків, які будуть доречними для віт-
чизняного п’ятдесятництва на початку XXI 
ст. Насамперед, варто підкреслити, що 
місія стала основною діяльністю хрещених 
Святим Духом у 20-30 рр. XX ст. […]

Ще до з’їзду в Старій Човниці піонери 
п’ятидесятництва, що пережили досвід 
хрещення Святим Духом, вбачали в ньому 
рушія євангелізації. Їхні основні зусилля 
були направлені на благовістя, а не на ор-
ганізаційне оформлення. У ранніх резолю-
ціях та протоколах з’їздів і районних бесід 
йдеться про підготовку та діяльність бла-
говісників, необхідність побудови місійно-
го будинку в Кременці, формування місіо-
нерської каси та використання коштів із неї 
тощо. Уже в 20-ті рр. формується важлива 
ланка, що ідентифікує місійну еклезіологію 
раннього п’ятидесятництва, а саме — бла-
говісники. […]

Організаційні рішення, що демонстру-
вали місійно-еклезіологічну динаміку, жи-
вилися переконанням, що хрещені Святим 
Духом про-довжують справу апостолів. […]

У 30-ті рр. християни віри євангельської 
робили акцент на євангелізації з чудеса-
ми та ознаками й необхідністю залишати 
«історичні» церкви. Укупі все це вело до 
значного кількісного зростання руху. Ниж-
че представлена щорічна статистика, яка 
засвідчує майже сто-відсоткове зростання 
послідовників руху: 1931 р. — 12204 чол., 
1932 р. — 15441 чол., 1935 р.—18157 чол., 
1937 р.— 21501 чол.

Другим фактором, який вирізняє рух 
ХВЄ після з’їзду в Старій Човниці, стала 
довіра освіченій та богобійній молоді. […] 
Статус людини тут визначався не її місцем 
у суспільстві чи майновим станом, а її обда-
рованістю Святим Духом. […] Бог промов-
ляє до всіх вірних і промовляє через них. 
Подібна переконаність дозволила долучи-
ти до служіння людей різного соціального 
походження, віку та статті. У цьому сенсі 
особливо вражає вік ключових лідерів Со-
юзу ХВЄ Польщі. Голова Союзного комітету 
А. Бергхольц на момент обрання мав лише 
27 років. Навернувшись у молодому віці, він 
здобув богословську освіту в Лондоні й у 24 

роки став пресвітером церкви в Лодзі. […]
Дуже молодим був склад благовісників 

та пресвітерів Союзу. Наприклад, І. Зуб-Зо-
лотарьов став пресвітером у 22 роки, а у 26 
років був обраний головою з’їзду в Старій 
Човниці та секретарем Союзу. Відомий во-
линський благовісник Л. Столярчук очолив 
п’ятидесятницьку общину в Підріжжі у віці 
25 років. У цілому, більшість служителів у 
помісних церквах на момент скликання 
з’їзду ще не мали 30 років. Висока динаміка 
служіння, готовність учитися та розвива-
тися, спроможність долати великі відстані 
задля виконання місії — це ті риси, які 
визначають служіння молодих людей у русі 
ХВЄ в 30-ті рр.

Християни віри євангельської міжвоєн-
ного періоду робили потужний наголос на 
освіту як інструмент, який вивільняє дані 
Богом дари. На підставі Дій апостолів, 2:42, 
ранні п’ятидесятники розуміли, що злиття 
Духа не знівелювало необхідності переб-
ування в науці апостольській. Ключовою 
особою, що внесла та втілила ідею духов-
ної освіти у Східній Європі став Г. Шмідт. За 
десять років діяльності місії освітній процес 
пройшов декілька етапів. У серпні 1929 
року розпочалися тримісячні Біблійні курси 
в Данцігу. Із березня 1930 р. стала функціо-
нувати Біблійна школа при Східноєвропей-
ській місії, що за три роки існування підго-
тувала 271 студента. Якісно організований 
процес навчання компенсував окремі не-
доліки, як-от невисокий академічний рівень 
абітурієнтів тощо. Високий рівень викла-
дання забезпечили кращі п’ятидесятни-
цькі вчителі свого часу — Д. Джі, П. Стеліх, 
Г. Кіндерман та ін. Навчання там пройшли 
десятки західноукраїнських лідерів ХВЄ, 
серед яких Г. Федишин, М. Вербіцький, Ю. 
Стрєлка, Л. Горошко та ін.

Фінансова криза, обмеженість досту-
пу до школи всіх бажаючих навчатися та 
відірваність студентів від власних місійних 
нив змусили Г. Шмідта в лютому 1933 р. 
призупинити діяльність біблійної школи 
та перемістити процес навчання в регіо-
ни. […] Така форма навчання дозволила 
підвищити освітній рівень не лише окремих 
очільників руху, а й значної частини церков-
ного активу. […] Проведення курсів у Ківер-
цях, Підріжжі, Боратині, також «румунських» 
на той час Чернівцях дозволило раннім п’я-
тидесятникам вивільнити дані Духом дари 
й направити їх на збудування, уникнувши 
крайнощів окремих містичних течій.

У жовтні 1935 р. відновлюється стаціо-
нарне навчання в Данцігу на рівні Біблійно-
го інституту. […] Лідерське покоління ХВЄ 
30-х рр. вирізнялося як добрим знанням 
Писання й активною місійною позицією, 
так й інтелігентністю, високою куль¬турою 
та пресвітерською етикою, спроможністю 

якісно вирішувати складні ситуації в общині 
та в стосунках із зовнішнім світом. […]

Без сумніву, важливим фактором стрім-
кого поступу руху ХВЄ стала побудова гнуч-
кої структури Союзу з акцентом на низову 
ланку. Територіально найдрібнішою части-
ною Союзу стала самоврядна релігійна 
громада, куди входили групи п’ятидесят-
ників із сіл однієї чи декількох гмін. Більши-
ми частинами Союзу були районні об’єд-
нання, що консолідували громади в одному 
та декількох повітах. Ще більшими частина-
ми були округи, які об’єднували громади на 
території воєводств.

Районний розподіл Союзу було здій-
снено на з’їзді в Старій Човниці. Він пе-
редбачав створення районного комітету, 
представники якого постійно відвідували 
громади й опікувалися їхнім станом. Рай-
онні об’єднання проводили власні з’їзди 
й були достатньо самостійними. Якщо 
загальні з’їзди визначали стратегію ро-
звитку Союзу, то районні комітети та 
з’їзди визначали тактичні кроки втілен-
ня рішень, природно будучи близькими 
до контексту. У такій моделі й помісна 
громада відчувала себе доволі самостій-
но, спрямовуючи енергію на місію. При 
цьому Союз християн віри євангельсь-
кої виконував функції загальної коорди-
нації та консультації, богословської та 
музично-регентської освіти, забезпечу-
вав представництво перед державною 
владою Польщі та міжнародні контакти 
в п’ятидесятницькому співтоваристві. 
[…] Водночас Союз ретельніше контро-
лював проповідницьку діяльність у гро-
мадах, надаючи дозволи на проповідь. 
Проповідникам, які мали «проповідувати 
Святу Євангелію, ширити науку Христо-
ву, проводити молитви над дітьми, похо-
вання померлих та причастя», видавали 

на певний термін особливе посвідчення 
з підписом. […]

Нарешті, активна видавнича діяльність 
сприяла успішному роз¬витку руху ХВЄ в 
міжвоєнний період. Безпосереднім наслід-
ком з’їзду в Старій Човниці стало започат-
кування журналу «Приидет Примиритель». 
Разом зі створеним на космополітичній ос-
нові Союзом журнал мислився як об’єднав-
чий інструмент для розрізнених до не¬дав-
нього часу громад і служителів, покликаний 
уніфікувати особливості богослов’я, духов-
но-церковної практики, суспільних поглядів 
і т. ін. […]

Журнал видавався російською мовою 
накладом 4-5 тис. екземплярів. Усього було 
видано 122 номери у 83 журналах. «При-
миритель» зіграв важливу роль у розвитку 
Союзу ХВЄ Польщі, сприяючи формуван-
ню ідентичності хрещених Духом Святим 
у Східній Європі. Видання стало рупором 
п’ятидесятницького богослов’я, вирішення 
різноманітних еклезіологічних питань, ро-
звитку служінь у громадах і т. ін. Журнал од-
ночасно задовольняв потреби в місіонер-
ському, апологетичному й інформаційному 
напрямку. Богословська проблематика ви-
дання охоплювала три основних напрямки: 
загальні богословські питання, основи п’я-
тидесятницької доктрини й церковно-прак-
тичне вчення. […]

Завдяки журналу «Примиритель» су-
часні дослідники можуть не лише з’ясу-
вати логіку розвитку п’ятидесятництва в 
міжвоєнний період, а й встановити певну 
деформацію руху після 1945 p., пов’язану 
з радянським атеїстичним експериментом. 
[…]

Сучасного віруючого ХВЄ може вразити 
надзвичайно жертовна праця як очільників 
руху, так і його рядових віруючих, їхня ін-
вестиція в майбутнє через добре зоргані-
зоване дитяче служіння, окремі соціальні 
проекти руху. […]

Отже, з’їзд хрещених Святим Духом у 
Старій Човниці в травні 1929 р. став епо-
хальною подією для п’ятидесятництва в 
Східній Європі, що не лише окреслив па-
раметри руху в 30-ті рр., а й не дозволив 
йому розчинитися в лавах ВРЄХБ після 
1945 р. чи взагалі зникнути в часи атеї-
зації. […] Дякуючи вдалій організаційній 
моделі Союзу християн віри євангельсь-
кої, активній місійній, освітній та видав-
ничій діяльності, а також максимальному 
залученню всіх вірних до служіння, п’я-
тидесятницький рух у 30-ті рр. потужно 
вплинув на сучасне покоління й став ча-
стиною світового п’ятидесятництва.

Михайло Мокієнко
(скорочено, зі збірника статей

«Становлення Союзу християн віри 
євангельської у Західній Україні»)

Переслідування християн в деяких 
регіонах світу майже досягає рівня ге-
ноциду. Про це йдеться в досліджен-
ні, проведеному за розпорядженням 
Міністра закордонних справ Великобри-
танії Джеремі Ханта.

У проміжній доповіді, складеній комісією 
під керівництвом єпископа Труро Філіпа Ма-
унтстівена, йдеться, що кожна третя людина 
на планеті виявляється жертвою пересліду-
вань на релігійному ґрунті.

У доповіді стверджується, що християни 
— найбільш переслідувана категорія вірую-
чих. Автори доповіді говорять, що християн 
масово змушують їхати з рідних місць, в ре-
зультаті чого християнство може бути повні-
стю винищено в багатьох країнах Близького 
Сходу. Наприклад, в Іраку до 2003 року про-

живали 1,5 млн християн, а на сьогодні їх там 
залишилося менше 120 тисяч.

«Дані вказують не тільки на те, що хри-
стиян переслідують у все більшій кількості 
країн, але також, що гоніння стають все 
більш жорстокими», — говорить єпископ 
Філіп Маунтстівен. Він додав, що «в деяких 
регіонах переслідування християн за своїм 
масштабом і характером впритул наблизи-
лися до рівня, що відповідає міжнародно-
му визначенню геноциду за класифікацією 
ООН».

Міністр Джеремі Хант розпорядився 
провести це дослідження наприкінці груд-
ня 2018 року, після того як в пресі вибухнув 
скандал навколо долі пакистанської христи-
янки Асії Бібі, якій погрожували смертю, не-
зважаючи на те, що суд визнав її невинною в 

образі ісламу. Міністр вважає, що британсь-
кий уряд проспав переслідування християн, 
але ця доповідь, а також нещодавні напа-
ди на церкви в Шрі-Ланці, пробудили всіх, 
викликавши неймовірний шок. В результаті 
серії нападів на церкви і готелі Шрі-Ланки 
у Великодню неділю загинули близько 250 
осіб, і понад 500 були поранені.

Доповідь також особливо відзначає си-
туацію в країнах Центральної Азії, зокрема 
на пострадянському просторі. Уряди цих 
країн, йдеться в доповіді, успадкували ра-
дянську практику стосовно будь-якої релігії 
та розглядають релігійні організації, в тому 
числі й християнські, як загрозу. Іноді церкви 
просто забороняються — це зазвичай сто-
сується п’ятидесятників і Свідків Єгови. 

У Туркменістані були випадки, коли жі-

нок, які перейшли в християнство з ісламу, 
викрадали та змушували їх виходити заміж 
за чоловіків-мусульман. У більшості країн 
Центральної Азії батькам заборонено при-
водити дітей в будь-яке місце, де прово-
дяться релігійні обряди.

irs.in.ua

З’ЇЗД 1929 року У СТАРІЙ ЧОВНИЦІ:
НАСЛІДКИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО П’ЯТИДЕСЯТНИЦТВА

історія церкви
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Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Восьмирічна Тетянка 
любила допомагати мамі: 
то поливала квіти, то хо-
дила в магазин, то бра-
лася в’язати й шити. А от 
на копітку роботу в неї не 
завжди вистачало терпін-
ня.

Якось Тетянка сиділа в 
саду і шила своїй ляльці Каті 
сукню, та раптом вколола 
палець і з досади закинула 
шиття.

Після обіду вона спроб-
увала продовжити своє за-
няття, але стібки виходили 

нерівними, нитки рвались і 
врешті заплуталися так, що 
потрібне було велике тер-
піння, щоб розплутати їх, а 
його у Тані не було. На очі 
дівчинки навернулися сльо-
зи, вона злилася і на ляльку, 
і на голку, і на сукню. Вона 
сердито подивилася на неї 
й закинула далеко у траву. 
Тетянка сердилася навіть на 
яблуньку, біля якої сиділа.

Коли сльози почали ви-
сихати, вона помітила на де-
ревці павутинку, яку старан-
но плів маленький павучок. У 

цю ж мить подув вітер, і від 
тонкої павутинки залиши-
лись одні обривки.

Наляканий павучок втік на 
одну з гілок і, весь зіщулив-
шись, сидів там до тих пір, 
поки вітер не вщух.

А потім розпрямив лапки, 
повернувся на попереднє 
місце і знову почав тягнути 
свою срібну нитку. Його рухи 
були незвичайно швидкими, і 
перед очима дівчинки почав 
вимальовувався дивний ві-
зерунок. Майстра нітрохи не 
засмучувало те, що сталося з 

його першою роботою.
Таня, подумавши над по-

баченим, розшукала закину-
те шиття і взялася до робо-
ти. Через деякий час, коли 
павучок довгими ніжками 
погладжував свій візерунок, 
сукня для ляльки теж була 
готова.

Скориставшись знанням абетки, розшифруй записані 
тут вірші із Біблії. Запам’ятай їх!

Допоможи павучкові знайти дорогу до метелика.

Терпіння потрібне нам не лише для очікування чогось, але й для виконання 
різних копітких завдань. Не маючи терпіння, ми не зможемо докладати багато зу-

силь для того, щоб старанно вчитися у школі, не навчимося вишивати чи майстру-
вати. Терпіння потрібне нам у різних сферах. Ось як цьому навчилася Тетянка. 

Над стор. працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

ТЕРПЕЛИВИЙ ПАВУЧОК

Завдання

Ольга Міцевська

Галина Левицька

ХМАРКИ І КАША
— Сьогодні знову каша,

Та я її не з’їм! —
Надулась доня наша
Й буркоче, наче грім.

А в мить ту за віконцем
Хмаринка пропливла.

І, підморгнувши доньці,
Надулась, як могла.

Враз сонечко сховалось, 
Заплакав небосхил…

А доня кашу стала
Ковтати, що є сил.

— Я грому, — тихо каже, —
Більш не впущу в наш дім.

  Хмарки ж, мов манна каша,
Ось дотягнусь — і з’їм!

Любов довготерпить, з гордині не пнеться,
Прощає, радіє, до гніву не рветься, 

Не мислить лихого, ласкава та чемна, 
У силі своїй не буває даремна!

Надію та віру терпінням вінчає,
У мудрості серця спочинку не має.

Такої любові бажаю вам, діти, 
Щоб завжди у мирі та радості жити,

Щоб серцем усім полюбили ви Бога, 
Щоб з Ним була світлою ваша дорога.
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Одного разу влітку мама 
їхала з дітьми в електрич-
ці. Було дуже спекотно і всі 
хотіли пити. Але води із со-
бою вони не взяли. Молод-
ший синок почав голосно 
просити: «Хочу пити! Хочу 
пити!» Мама намагалася по-
яснити йому, що скоро вони 
приїдуть, і вона купить води. 
Але хлопчик не припиняв ве-
редувати. Кричав і тупав но-
гами. На нього озиралися усі 
люди, які також страждали 
від спеки, і вереск крикли-
вого хлопчика дратував усіх.

Мама поглянула на старшо-
го сина і запитала: «А ти пити 
хочеш?» — «Так, дуже хочу, але 
потерплю, не хвилюйся», — від-
повів він. 

А як поводилися ви в подіб-
ній ситуації? У якому хлопчику 
впізнали себе?

Якщо у першому, то вам 
ще потрібно попрацювати над 
власним терпінням. Тому що 
його відсутність може привести 
до дуже серйозних наслідків. 

Історія про нетерплячих лю-
дей є й у Біблії. У Книзі Вихід 
розповідається, як народ під 
проводом Мойсея йшов у обіця-
ну Богом землю. Шлях пролягав 
через палючі піски пустелі. Лю-
дей було дуже багато — йшли 
дорослі й діти. Вони вели за со-
бою свої отари. Рухалися повіль-
но, і їм було дуже жарко. 

Сонце на небі було яскраве, 
як вогненна куля. Босі ніжки ді-
тей грузнули в палючому піску. 
Напевно, багато хто із них пла-
кав і вередував, а у матерів бра-
кувало сили, щоб їх заспокоїти. 
Від спеки хотілося пити. 

Батькам було, напевно, ще 
важче, тому що вони тягнули на 
плечах поклажу з домашніми ре-
чами. 

«І сварився народ зі своїм 
провідником Мойсеєм, і казали 
вони: «Дайте нам води, і ми бу-
демо пити!» А Мойсей їм сказав: 
«Чого ви сваритеся зо мною? 
Нащо випробовуєте Господа?» 
Але спраглий води народ і далі 
ремствував на Мойсея й гово-
рив: «Нащо це ти випровадив 
нас із Єгипту? Щоб повбивати 
спраглого мене та синів моїх, та 
отари мої?» (2М.17).

Напевно, вони довго так 
кричали на Мойсея. Та чи стало 
людям легше від цього? Звіс-
но, що ні. Їм треба було лишень 

трохи потерпіти — Бог не зали-
шив би їх без води. 

Мойсей помолився Богу: 
«Що мені робити із цими людь-
ми?» І Бог відповів: «Ось Я стану 
перед лицем твоїм там, на скелі 
в Хориві, а ти вдариш у скелю, і 
вийде із неї вода, і буде пити на-
род!» Коли Мойсей зробив так, 
як сказав Бог, потекла вода. На-
род зміг втамувати спрагу.

Проте, не навчившись 
бути терпеливими, люди не 
раз подібний чином піднімали 
крик і нарікали то на Мойсея, 
то на Бога. І зрештою склалося 
так, що через своє нарікання 
вони змушені були ходити по 
пустелі сорок років, терплячи 
безліч різних незручностей. 
Так Бог формував у своєму на-
роді терпіння. 

Господь завжди турбуєть-
ся про Своїх дітей. Він завжди 
приходить на допомогу вчасно. 
Треба бути лише терпеливим і 
вдячним Богові. 

ЛЮБОВ
ДОВГОТЕРПИТЬ
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невигадані історії

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд, розміщений у №4 (квітень) 2019 р.
По горизонталі: 4.Христос. 7.Сидон. 8.Симон. 12.Мешах. 13.Молот. 14.Овед. 

15.Никодим. 16.Сіль. 19.Аккад. 20.Тахат. 23.Марот. 24.Завій. 24.Воскрес.
По вертикалі: 1.Ахса. 2.Арнон. 3.Йосип. 5.Пилат. 6.Молох. 9.Жеребка. 10.Со-

ломія. 11.Потіфар. 17.Харан. 18.Шамір. 21.Порох. 22.Калев. 25.Акко.

1.Дочка Йохаведи. 2.Овоч, який любили ізраїльтяни в Єгипті. 4.Восьма 
кара єгипетська. 5.Один із князів при Ахашвероші. 8.Місто, в якому жила теща 
Петра. 9.Поселення племені Симеона. 10.Давид порівняв себе з цією птахою. 
14.Матір Завулона. 15.Племінник Авраама. 18.Ставок, купальня. 19.Цінний 
харчовий продукт-приправа. 20.Учень Ісуса Христа. 24.Грецька срібна монета. 
25.Начальник синагоги в Коринті.

КРОСВОРД

3.Сини громові. 6.Куди втікав Йона? 7.Морський порт, який відвідав Пав-
ло. 11.Первісток Азії для Христа. 12.Брат Нефталима. 13.Місто на узбережжі 
моря в Лікії. 16.Острів у Середземному морі. 17.Місто, де жив Акила. 21.Мі-
сто, де жив Юда. 22.Скільки років будувався єрусалимський храм? 23.Доч-
ка Потіфара. 26.Річка в Дамаску. 27.Царство біля річки Тигр (Ісаї 19:24). 
28.Матір Івана Христителя.

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
- Рекомендація 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

У приймальні лікаря — натовп. Кожна тут — 
майбутня мама. Неля набрала повні легені пові-
тря. Вона завжди так робила, коли серце шалено 
калатало в грудях. Сьомий візит. За останні три 
тижні. Загроза занадто велика. Серцем відчувала 
— щось не так…

— Лознякова! — Почула вона, як крізь туман. Підве-
лася повільно. Коліна тремтіли.

У кабінеті її чекала цілком привітна жінка-лікар. За ці 
короткі три тижні Неля перейнялася до неї довірою. Інші 
лікарі були настільки грубі й байдужі, що на повторний 
візит до них вона погодитися не могла. Та й не було по-
треби. Не хотілося будь кому довірити життя довгоочіку-
ваного майбутнього первістка.

— Потрібна операція, — тихо промовила Оль-
га Олексіївна. Вона витримала довгу паузу, але, не 
помітивши ніякої реакції на обличчі пацієнтки, вирішила, 
що та її не почула.

— Нелечко, ваш малюк… — уперше за довгий час не 
могла знайти слів. — Вагітність завмерла.

За всі свої двадцять років практики вона не мог-
ла зрозуміти, чому в сім’ях, де дітей могла оточувати 
справжня любов, їх просто не буде.

— Ускладнення такі, що після операції буде потрібне 
довге лікування. А вам із чоловіком доведеться думати 
про усиновлення, якщо ви хочете мати дітей. Своїх у вас, 
на жаль, уже не буде.

Неля сиділа мовчки. Грудка застрягла в горлі. Треба 
було щось сказати. Всі її мрії про щасливу родину — все 
рухнуло. Розбилося вщент на мільйони осколків і було 
розкидане по всій землі. Але про це потрібно буде ду-
мати потім. Зараз операція.

— Коли? — ледь спромоглася вона поворухну-
ти губами.

— Зараз десята ранку. Телефонуйте чоловікові, нехай 
збирає речі. На стіл — за пкілька годин. Ксеніє, — зверну-
лася вона до медсестри, — оформи Нелю в моє відділен-
ня. Давай так, щоб до першої все було готове. Чоловік 
приїде? — знову звернулася вона до пацієнтки.

— Так, звичайно…
Усе, що відбувається, здавалося сном. Кошмарним, 

але сном. Довгий коридор. Веселі майбутні матусі. «Ма-
мочки» — це слово таїло в собі якусь особливу силу, з 
дитинства полонило й заворожувало. «Як я мамі скажу? 
Мамо, онуків не буде… А Коля? Колю, я не в змозі на-

родити тобі сина… Такі милі двійнята вчора в парку гу-
ляли. Як він дивився на них…» Думки кружляли вихором 
у її голові. У скронях напружено стукало. Дивним було 
одне: серце перестало вилітати з грудей. Десь усере-
дині вона все ж відчувала спокій і умиротворення.

Неля озирнулася. Восьма палата. Найзручніша в 
усьому відділенні. Зазвичай доводилося «віддячувати» 
за місце в палаті. А вона тут просто так. Ліжко біля вікна. 
«Зможу Колю вечорами визирати, — з сумом подумала 
Неля. — Цілий тиждень проведу тут».

Зайшла Ксенія. Зробила укол. Уже через кілька хви-
лин сон став рішуче закривати Нелині очі.

— Усе буде добре, — почула вона теплий, оксами-
товий, рідний голос. Коля вже сидів біля ліжка й міцно 
стискав її руку.

Операція тривала недовго. Без особливих усклад-
нень. Але Миколі вона здавалася вічністю. Весь цей час 
він перебирав у пам’яті слова, вимовлені ними один од-
ному під час весільної обітниці: «В горі і в радості… В 
бідності і в багатстві…»

З дня тієї операції минуло три довгих роки. Три 
роки молитов і Божих чудес! Ольга Олексіївна не тіль-
ки наглядала за другою вагітністю, але й приймала 
пологи й особисто проводжала з пологового будинку 
сяючих батьків із двома «пакуночками» щастя в руках. 
Їй, лікарю, не вірилося в це диво. Але вона сама була 
йому свідком. Двійнята наполегливо перекрикували 
одне одного, кожне намагалося показати, як сильно 
саме йому зараз потрібен дбайливий мамин дотик і 
увага. Хлопчики були схожі, як дві краплі води.

Бог вирішив, що в цій сім’ї, де дітей буде оточувати 
справжня любов, вони обов’язково повинні бути!

Ганна ВОВЧУК

ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИННІ БУТИ


