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

18 серпня 2019 року 
церква села Котів провела 
святкове богослужіння з на-
годи 100-річчя євангельсь-
кого руху в селі та посвячен-
ня новозбудованого дому 
молитви.

Останнє богослужіння в ста-
рому домі молитви відбулося 11 
серпня. Після цього вся церква 
пішла вулицями села до нового 
дому молитви, де й продовжи-

лося зібрання.
На служінні були присутні 

голова Об’єднання церков ХВЄ 
Волині єпископ Михайло Близ-
нюк та його заступник Петро 
Рибак, єпископ Степан Верем-
чук, голова Об’єднання церков 
ХВЄ Рівненщини старший пре-
світер Олександр Коток, служи-
телі та члени церков навколиш-
ніх сіл, голова сільської ради 
Олександр Гуч, спонсори, які 

допомагали в будівництві дому 
молитви, жителі села. У бого-
служінні брав участь хор церкви 
села Карпилівка.

Свято продовжувалося цілий 
тиждень: щодня до 25 серпня в 
домі молитви відбувалися вечір-
ні служіння, у яких брали участь 
члени церков не тільки Волинсь-
кої області, а й всієї України.

2 жовтня 2019 перей-
шов від землі до небесних 
осель єпископ, пастор, ду-
ховний наставник Бориш-
кевич Віктор Дем`янович, 
який служив Христовій 
Церкві в м. Рівне, «Церква 
Святої Трійці».

Віктор Дем’янович Бориш-
кевич народився 9 листопада 
1954 року в с. Перетоки Косто-
пільського району Рівненської 
області в багатодітній сім’ї слу-
жителя.

У 1977 році — прийняв водне 
хрещення.

У 1983 році — одружився, 
дружина Тетяна Василівна.

З 1989 року — пресвітер 
«Церкви Святої Трійці» (м. Рів-
не), у якій до того служив керів-
ником молоді та регентом.

З 2001 року — старший пре-
світер церков ХВЄ Рівненщини. 
Рукопокладений у сан єпископа.

З 2002 року — заступник 
старшого єпископа ЦХВЄ Украї-
ни в Північно-Західному регіоні.

Протягом 16 років Віктор Бо-
ришкевич очолював Рівненське 
обласне об`єднання Української 
церкви християн віри євангель-
ської.

Пам’ятне богослужіння від-
булося в неділю, 6 жовтня 2019 
року. 

Хтось із служителів у комен-
тарях під новиною про смерть 
єпископа написав: «Здається, з 
ним відходить ціла епоха…» 

ВІДКРИТТЯ ДОМУ МОЛИТВИ

10 ФАКТІВ
З ЖИТТЯ ЄПИСКОПА

«Я ЗНАЮ –
ВІДКУПИТЕЛЬ 
МІЙ ЖИВИЙ»

БАЧЕННЯ — 
ТВОЯ ОСНОВА 
РУХУ ВПЕРЕД

«НЕ ЗАЛИШУ ТЕБЕ, 
Й НЕ ПОКИНУ ТЕБЕ» 

Бог неодмінно почує, як Він 
почув мене й моїх діток!

І саме лідер ХХІ 
століття — це лідер із 
баченням. 

Оглядаючись на пройдені 
роки, на найрізноманітніші 
ситуації, які доводилось пе-
реживати, розумію, що сама 
не змогла б, не осилила. 
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Біжать роки невпинно наші вдаль,
Ми їм услід: «Роки, не поспішайте,
Не кидайте на плечі срібну шаль,
Погожим днем потішитись нам дайте!»

Та їхній не спинить шалений біг,
Вони неначе плин ріки гірської,
Через крутії перевали шлях проліг,
Життя людське не відає спокою.

Здається вчора лиш цвіли сади
І літом усміхались жовті ниви,
Та осінь вже — пора збирать плоди,
Які вони: чи добрі, чи правдиві?

Хай кожен в своє серце зазирне,
Що він ростив: кукіль, а чи пшеницю?
Чи добре він плекав, а чи марне,
Чим його нива буйно колоситься?

Чи хочемо того ми, а чи ні,
Нам доведеться перед Богом стати,
І щоб тоді у серця глибині
Нам про шляхи свої не жалкувати.

Тож дорожімо кожним своїм днем —
Для кожного прийдуть жнива Господні.
Які плоди у вічність принесем?
Подбаймо всі про це уже сьогодні.

Щоби любов’ю повнились серця,
І на добро були вони багаті,
Щоб нам, бува, не втратити вінця
І в Царстві Божім вічно пробувати.

поезія

Лідія Вудвуд

ПРИЙДУТЬ ЖНИВАУ С. КОТІВ
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У 1919 році з австрійського 
полону повернувся Йов Сте-
панюк. Перебуваючи в неволі, 
чоловік увірував в Ісуса Хри-
ста і приніс у рідне село Котів 
баптистське вчення. Разом 
із Сергієм Мисковцем, жите-
лем села Мощаниця, який теж 
увірував у полоні, проповіду-
вав Євангелію вдома та навко-
лишніх селах. У результаті 
їхнього служіння виникли гро-
мади євангельських християн 
у селі Котів та Мощаниця. Бо-
гослужіння проводили в при-
ватних будинках.

У 1923 році відбулося перше 
водне хрещення в селі Котів, під 
час якого в заповіт із Богом увійшли 
дев’ять осіб. Це була родина Дяків 
– Василь, Нестор, Данило, Денис, а 
також Марія Ульян, Текля Олімпіюк і 
Олександра Максимчук. Дев’ятим, 
найімовірніше, був Олександр Дяк, 
якого вбили поляки в лісі під час 
Другої світової війни.

Спочатку молитовні зібрання 
проходили в брата Терентія Дяка, 
потім – у Данила Дяка, згодом у По-
тапа Максимчука та Нестора Дяка.

За словами Діни Данилів-
ни Дяк, у 1920 роках до Котова 
декілька разів приїжджали Оля, 
Альма, Еля – місіонерки з Німеч-
чини. Вони свідчили, що Бог хре-
стить Духом Святим з ознакою 
інших мов. Найпершими цю вістку 
прийняли Нестор та Данило Дяки, 
а також Потап Максимчук.

У 1922 році Радіон Олімпіюк 
одружився з Анною, християнко-
ю-п’ятдестницею родом із Біло-
русі. У 1924 році Котів відвідали 
віруючі брати з Клеваня, які про-
повідували євангельську науку 
про хрещення Святим Духом із 
ознакою інших мов. Як наслідок, 
усі члени громади, крім Йова Сте-
панюка та його дружини, були 
хрещені Духом Святим. Брат Йов 

не приймав цього вчення, тому 
продовжив своє служіння в селі 
Мощаниця, де довгі роки був пас-
тором місцевої церкви.

Уже в 1925 році в селі Котів 
нараховувалося 40 християн-п’ят-
десятників. Пресвітером обрали 
Нестора Миколайовича Дяка, а ди-
яконом – Данила Тихоновича Дяка. 
У цей період частими були прояви 
дарів Духа Святого. Дружина Не-
стора зламала ногу. Коли чоловік 
повертався з роботи, то побачив, 
що з комина йде дим. Спочатку 
він стривожився, подумавши, що 
діти щось палять. Але коли забіг у 
дім, побачив дружину за куховар-
ством. Виявилося, що жінка отри-
мала зцілення під час особистої 
молитви. За родину Нестора зга-
дують, що під час Другої світової 
війни вона переховувала євреїв. 

Люди згадують Тетяну Ан-
тонівну Поліщук (народилася 1911 
року), яка увірувала в дитячому 
віці. Через неї Бог попереджав, що 
має бути облава, давав різні від-
криття, вона служила даром про-
роцтва.

У 1936 році виїхав до Аргентини 
Василь Миколайович Дяк, через 
якого Бог являв свої чудеса. Брат 
Влас із села Красноволя, розповів, 
що коли йому було 4 роки, він упав 
із драбини, через що не міг ходити 
два роки. Після одного із служінь, 
на якому був Василь Миколайович, 
батько виніс хлопчика на молитву 
за оздоровлення. Під час молитви 
в нього з’явилося бажання ходити, 
що він і зробив. З того часу Влас пі-
шов своїми ногами.

Ольга Гаврилівна пригадує 
подію, яка сталася на Водохреще 
1943 року (Волинь у той час була 
окупована німцями). Брат Нестор 
Дяк разом із молоддю пішов на 
святкове служіння в с. Пальче, де 
не було віруючих. У цьому селі жив 
племінник Олександри Дяк – дру-
жини Нестора Дяка, який запро-

сив сім’ю Дяків до себе, щоб вони 
провели зібрання. Його хата була 
біля школи, яку використовува-
ли німці як штаб. Оскільки таких 
служінь у селі раніше не було, до 
хати посходилося багато людей 
як із самого Пальче, так і з сусідніх 
сіл. Перед початком зібрання всі 
стали на молитву, а німці в той час 
оточили хату, двоє з них зайшли 
до приміщення й стали в дверях. 
Під час молитви Святий Дух на-
повнив одну з дівчаток дошкіль-
ного віку, підвів її до німецького 
офіцера, вона простягнула руку й 
стала говорити до нього німець-
кою. Офіцери аж шапки поскидали 
й голови похилили. Для віруючих 
то було дивним, щоб німецький 
офіцер шапку зняв. Після цього 
до дівчинки підійшов перекладач і 
спитав: «А що, ти в школу ходиш? 
Німецьку мову вчиш?» Дівчинка 
відповіла, що ні. Тоді він знову спи-
тав: «А ти знаєш, що ти говорила?» 
Вона знов каже, що ні. Перекладач 
пояснив тим німцям, що вона не 
знає німецької й не розуміє, що 
говорила. Після цього німці зняли 
варту й пішли. «Ми так і не дізнали-
ся, що Дух Святий говорив через 
дитину, але так Бог спас Своїх ді-
тей, – розповіла Ольга Бачинська 
і продовжила: – Повертаючись 
додому, я побачила свою подругу, 
яка бігла в сторону Пальче. Вона 
була вся в крові. Зі слів Оленки, я 
дізналася, що в той час, коли ми 
були на зібранні, поляки напали на 
деякі хутори й порізали людей».

Розповідають, що Бог відкри-
вав Василю Дяку, хто має прийти 
на служіння: посланці від влади чи 
щирі християни.

Будучи свідками присутності 
Божої, окремі члени громади до-
пустили гордість, а це призвело до 
їхнього падіння. Також є свідчення, 
що до Котова приїжджали «духовні 
брати» з інших сіл, які посіяли споку-
су. Усі ці події сприяли розпорошен-
ню громади. Під час Другої світової 
війни церква перебувала в розпо-
рошенні. У післявоєнний період ра-
дянська влада розпочала переслі-
дування та репресії християн.

У 1958 році Нестор Дяк відій-
шов у вічність (вбила блискавка у 
віці 40 років). Старші члени церкви 
також померли, тому віруючих за-
лишилося 12 осіб. Вони відвідували 
служіння в церквах сіл Мощаниця, 
Цумань, Башлики, Карпилівка та 
інших, а також у Луцьку. І хоч наста-

ли роки переслідувань, але зібран-
ня ще відбувалися, і їх відвідували 
брати й сестри з інших церков.

Лідія Дяк (донька Данила Дяка) 
згадує, що в післявоєнний час 
кожного року 6 січня батько разом 
із нею відвідував служіння в навко-
лишніх селах: Борбині, Жорнищах, 
Цумані, Покащеві. А поверталися 
додому аж 19 січня.

У 1972 році, коли Софоній Дяк 
(син Данила та Марії Дяк) навер-
нувся до Бога після 10 років від-
ступництва, проводилися бого-
служіння за зачиненими дверима 
й вікнами (таємно від влади) у 
його домі. Приїжджали брати та 
сестри з різних місцевостей. За 
цю діяльність Софоній Данилович 
отримував штрафи. У селі Котів 
служіння недільного ранку не 
проводилися. Котівці відвідували 
церкви в сусідніх селах, а також 
їздили до Луцька. Місцеві жителі 
проводили зібрання серед тижня 
згідно черги в будинках Ніни Дяк, 
Григорія Дикуна та інших. Дов-
го церква кількісно не зростала. 
Ситуація стала змінюватися аж у 
1988 році, коли водне хрещення 
у віці 66 років прийняв Василь Йо-
сипович Конончук. Незабаром у 
1989 році пообіцяла служити Бо-
гові Ольга Гаврилівна Бачинська. 
На той час, окрім згаданих імен, 
членами церкви були Софоній 
та Лія Дяки, Тетяна Гурба, Марія 
Дяк, Іван Дяк із дружиною Анною, 
Мотруна та Лідія Олімпіюки, а та-
кож Євгенія Степанюк.

Дияконське служіння в Котові 
від Луцької церкви виконував Ан-
дрій Карпович Семенюк. Після 
його від’їзду в США опікуватися 
громадою було доручено Володи-
миру Микитовичу Дячуку.

У 1991 році євангельська хри-
стиянська громада Котова налі-

чувала 23 члени. Оскільки село 
розташоване на відстані 25 кіло-
метрів від Луцька, їздити на зібран-
ня могли не всі, тому служіння про-
водилося вечорами в приватних 
будинках. Постала необхідність 
у домі молитви. Тому в 1992 році 
розпочалося його будівництво. Іні-
ціатором, спонсором і проектан-
том будинку на 120 сидячих місць 
був брат Софоній Данилович Дяк.

У 1996 році будівництво було 
завершено. 25 серпня цього ж 
року відбулося урочисте відкриття 
молитовного будинку.

У травні 1996 року на членсько-
му зібранні Володимир Микитович 
Дячук був обраний пресвітером 
церкви, а Софоній Данилович Дяк 
– дияконом. У грудні 1997-го братів 
рукопоклали на служіння. З від-
криттям дому молитви розпочала 
свою діяльність недільна школа, 
яку організувала й проводила Інна 
Василівна Зеніна (тоді вона зай-
мала посаду директора загальноо-
світньої школи села Котів).

Поступово церква зростала, 
у 2004 році вона нараховувала 38 
членів. Улітку 2016 року до пра-
ці в церкві був залучений Сергій 
Бас, член церкви села Башлики. 
22 грудня 2017 року Володимир 
Микитович Дячук офіційно склав 
повноваження пастора церкви 
села Котів.

16 грудня 2018 року Сергія 
Баса рукопокладено на пастор-
ське служіння, а Віктора Сурмача 
– на дияконське. Нині в церкві є 
двоє дияконів (ще один – Вадим 
Сурмач, син Віктора Сурмача). 
Володимир Микитович Дячук – 
почесний пресвітер церкви. Діють 
два хори: центральний  та мо-
лодіжний.

Тепер церква села Котів налі-
чує 54 члени.

історія церкви

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ С. КОТІВ

Початок на стор.1

моліться за недосягнуті

Країна:  Нова Зеландія
Народ: турки
Населення: 1600
Кількість у світі: 59281000 
Мова: турецька
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

ТУРКИ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ

11 серпня  в церкві с. Жорнище Ківерцівського району відбулося рукопокладення на 
дияконське служіння   Лукашука Анатолія Віталійовича.  Рукопокладення звершили за-
ступник єпископа Рибак П. А., член обласної пресвітерської ради Федорчук С. С., пресвітер 
Велічко В. М.

08 вересня  в церкві м. Рожище Рожищенського району відбулося рукопокладення 
на пресвітерське служіння Баса Олександра Семеновича.  Рукопокладення звершили 
заступники єпископа Паламарчук В. І., Рибак П. А., член обласної пресвітерської ради Гла-
мазда В. Д.

06 жовтня  в церкві смт. Торчин Луцького району відбулося рукопокладення на дияконсь-
ке служіння   Паламарчука Олександра Юрійовича.  Рукопокладення звершили заступники 
єпископа Паламарчук В. І., Рибак П. А., член обласної пресвітерської ради Кузьмін В. Т.

20 жовтня  в церкві с. Соснина Іваничівського району відбулося рукопокладення на 
дияконське служіння   Левчука Сергія Олександровича.  Рукопокладення звершили за-
ступники єпископа Паламарчук В. І., Грицак В. І., пресвітер Шапук С. М.

новини церков хвє волині
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Пропоную десять ціка-
вих та повчальних фактів із 
життя єпископа.

1. Він ніколи не казав 
«моя церква», а вважав за 
краще вживати слово «наша 
церква». Пам’ятаю, як одно-
го разу, спілкуючись із ним, я 
запитав: «Якою тепер є ваша 
церква?» На що він одразу від-
повів: «Ця церква не є особисто 
моєю, вона належить Ісусу Хри-
сту. А я у ній лише служитель». 
Довелось сформулювати запи-
тання по-іншому: «Якою тепер 
є «Церква Святої Трійці», яку 
ви представляєте?» У його від-
повіді захована богословська 
концепція, яку нині багато хто 
ігнорує: Церква не належить 
пастору, вона будується не на 
його імені, а на імені Господа 
Ісуса Христа; у центрі не люди-
на, а Христос. Служителів ста-
вить Святий Дух, щоб вони пас-
ли «Церкву Божу, яку власною 
кров’ю набув Він [Христос]» 
(Дії 20:28). Отож, на це мусимо 
звернути увагу.

2. У молодості Віктор 
Дем’янович був досить ак-
тивним. Він дуже любив пра-
цювати на духовній ниві. Спо-
чатку співав у хорі та гуртах, 
декламував вірші, трохи реген-
тував, активно проповідував. 
Навіть деякий час був керів-
ником естрадного оркестру 
й грав на бас-гітарі. Згодом 
його призначили відповідаль-
ним за молитви в Золотієві, 
працював із молоддю. А потім 
був членом ревізійної комісії в 
церкві, членом братської ради. 
Із чотирьох кандидатів його 
було обрано на пресвітерське 
служіння в «Церкві Святої Трій-
ці». Одним словом, на той час 
він був всюди, де потрібно було 
бути. Про якісь посади зовсім 
не мріяв, просто був активним 
у служінні Богові. А Господь ви-
користав Свій принцип: «Ти в 
малому був вірний, над вели-
ким поставлю тебе» (Мт.25:21). 
Шлях до висот пролягає через 
наполегливу працю. Якщо ти не 
активний у молодості, то нав-
ряд чи будеш таким у старості. 

3. Перед тим пасторсь-
ким служінням Віктору Бо-

ришкевичу було адресова-
но два пророцтва. У с. Витків 
Господь сказав: «Хочу зодягти 
тебе в одежі священика, і допо-
можу в будівництві». А також у 
Здовбиці: «І будеш, як Ісус На-
вин, вести народ мій в Обітова-
ний край. Тільки будь сильний 
та дуже мужній. І ще раз гово-
рю тобі: будь сильний та дуже 
мужній». Він їх тоді не розумів 
до кінця, але зберігав у своєму 
серці.

Тема Божого обрання на 
служіння проходить крізь увесь 
Новий Завіт. Добре хотіти бути 
пастором, дияконом, місіоне-
ром, лідером групи прослав-
лення, але одного бажання 
недостатньо. Набагато кра-
ще, коли це бажання походить 
від Бога і є результатом Його 
провидіння на твоє життя.  

4. Брату Віктору за своє 
життя довелося пережити 
близько двадцяти тяжких 
хвороб, зокрема чотири 
операції, онкозахворюван-
ня, мікроінсульт. А він далі 
виконував Божу справу. На 
прохання домашніх залиши-
тися вдома він напівжартома 
відповідав: «Мені аби тільки до 
кафедри дійти».

Ви ще й досі вірите в «те-
орію процвітання», у «проголо-
шення без сумніву всього що 
забажаєш» чи в легке христи-
янське життя? Здоров’я та бла-

гополуччя сприймаєте як по-
казник духовності чи нагороду 
за вірність? Це помилкова дум-
ка. Часто фізичне вигоряння й 
емоційні стреси в служінні ста-
ють причиною збоїв в людсько-
му організмі. Своїм життя Вік-
тор Дем’янович може сказати: 
«Коли ж Бог, що вибрав мене від 
утроби матері моєї і покликав 
благодаттю Своєю, уподобав 
виявити мною Сина Свого, щоб 
благовістив я Його між погана-
ми, я не радився зараз із тілом 
та кров’ю…» (Гал.1:15,16). 

5. Віктор Дем’янович 
відмінно навчався в школі. 
Але в ті часи атеїстична влада 
не давала можливості христи-
янам отримувати вищу освіту. 
Проте за успіхи в навчанні йому 
все ж таки дали направлення з 
колгоспу в сільськогосподар-
ський технікум. Згодом там 
йому запропонували підписати 
«комсомол» і отримати «черво-
ного» диплома. На що він від-
повів: «Таким способом я й сам 
міг цього досягти», — і відмо-
вився від пропозиції.

Те, що він любив учитися, 
свідчить, що Богу подобаються 
старанні люди, і вони потрібні 
Йому в майбутньому для особ-
ливої праці.

6. Брат Віктор  щодня вів 
щоденник, у який записував 
свої плани, основні події, 
думки. На запитання дружини: 

«Навіщо ти це робиш?», жарто-
ма відповідав: «Щоб мої внуки 
потім могли почитати, що їхній 
дід робив». Насправді, причина 
полягала в чомусь більшому — 
така практика давала певні пе-
реваги та формувала позитивні 
навики.

Ще підлітком я також вів 
щоденник. І тепер можу ба-
чити позивні наслідки такої 
практики: ведення щоденнику, 
конспектування допомагають 
формулювати думки, проповіді 
стають лаконічними та чіткими. 
До того ж, це розширює твої 
можливості, адже, володіючи 
словом чи пером, ти можеш 
доносити думку до абсолютно 
різної і найвіддаленішої ауди-
торії, можеш ефективно доно-
сити Євангелію, Божу правду. 

7. Віктор Боришкевич 
— автор двох книг: «Слово 
Твоє — світильник» та «Про-
повідник і його проповідь». 

8. Одна з найпоши-
реніших проповідей Вік-
тора Дем’яновича має 
назву «П’ять пунктів 
життя християнина». Ці 
пункти: молитва, дослід-
ження Божого Слова, спіл-
кування з Божим народом, 
проповідь Євангелії, добро-
чинність. Віктор Дем’яно-
вич не тільки проповідував 
про них, але й жив ними. 

9. Він використовував 
будь-яку нагоду, аби за-
свідчити людям про Ісуса. 
Робив це всюди: на вулиці, 
базарі, автозаправці, стоячи в 
черзі в держустановах тощо. 
Якось його сім’я пішла на ви-
борчу дільницю виконати свій 
громадянський обов’язок. Та 
навіть там брат Віктор засвід-
чив про Христа, вручивши лю-
дям календарик. Одна жінка 
досить грубо відповіла:

— Заберіть свій календар! 
У мене є своя церква!

Хтось із дітей запитав його:
— Тату, навіщо ви роздава-

ли календарики, може, не вар-
то було?

— Дітоньки, я сію слово. 
І хоч та жінка відштовхнула 
мене, але в її серці це зернят-
ко поселилося. Дасть Бог жит-
тя, воно проросте. Це наша 
ціль життя, робіть так і ви. 

10. У вівторок на мо-
лодіжному, як завжди, 
проповідували місцеві 
брати, співав хор, брала 
участь студентська спілка. 
Віктор нахилився до брата, 
який сидів поруч, Павла Мель-
ника, та й каже:

— Павле, чи ти звернув 
увагу на цю пісню?

— Дем’яновичу, гарна піс-
ня, — відповів Павло.

— Чи ти звернув увагу на 
цю пісню? У цій пісні особлива 
мелодія…

Це було останнє служіння 
Віктора Дем’яновича. А слова 
пісні були такими:

«Я знаю, сповниться усе, і 
я чекаю,  Мене Дух Божий від-
несе в оселю раю. Тобою лиш 
єство живе, нема миліше.  Че-
каю, Господи, Тебе, приходь 
скоріше. Уже на обрії кінець 
долини плачу.  Весілля любля-
чий Отець для нас призначить. 
Чекаю, Господи, Тебе, приходь 
скоріше!»

Для себе я вкотре взяв важ-
ливий урок: «Все, що в силі 
чинити рука твоя, теє роби» 
(Екл.9:10). Роби сьогодні, не 
відкладай на завтра. Бо завтра 
— не твій день; завтра можеш 
не встигнути.

Олександр ГЕНІШ

10 ФАКТІВ З ЖИТТЯ ЄПИСКОПА
в пам`ять служителя

новини місії

20-23 вересня відбу-
лась робоча поїздка ди-
ректора місії «Голос надії» 
Миколи Синюка у Респу-

бліку Хорватія.
Республіка Хорватія — 

країна на межі Центральної 
та Південно-Східної Європи, 

на заході Балканського піво-
строва. За офіційними да-
ними, населення в 2018 році 
складало близько 4,1 млн. 
жителів (27-ме місце в Євро-
пі). Площа — 56 594 км (26-
те місце в Європі). Столиця 
— м. Загреб. Хорватія — ко-
лишня союзна республіка в 
складі Югославії, яка стала 
незалежною 1991 року.

Сьогодні в країні нарахо-
вується трохи більше 1000 
членів п’ятидесятницьких 
церков на 4 млн. жителів — 
відсоток досить низький як 
для європейської країни.

Майже три роки тому  до 

Хорватії переїхали три місіо-
нерські сім’ї з Криму, які роз-
горнули служіння у Боснії та 
Хорватії. Під час поїздки Ми-
кола Синюк зустрівся з місіо-
нерами у містах Доні Міхоляц 
і Пожега.

У м. Осієк Микола Синюк 
мав зустріч із єпископом 
п’ятидесятницьких церков 
Даміром Шполяричем, який 
під час розмови подякував 
українській церкві за місіо-
нерів «Голосу надії», які слу-
жать на північному сході Ре-
спубліки Хорватія.

«До нас останнім часом 
приїжджає багато місіонерів 

із Заходу, Бразилії та ін-
ших країн. Проте є особливі 
відмінності — місіонери з 
України швидко опановують 
мову і служать там, де най-
скрутніша духовна ситуація. 
Інші місіонери основуються, 
як правило, у столиці, хоч 
з практичної сторони там 
набагато менша потреба у 
місіонерах. Ми сподіваємося 
на плідну співпрацю і в май-
бутньому. Прохання моє осо-
бисте до служителів УЦХВЄ 
— підтримайте молитовно 
церкву п’ятидесятників у 
Хорватії!» — сказав Дамір 
Шполярич.

Початок на стор.1

МИКОЛА СИНЮК ЗУСТРІВСЯ З МІСІОНЕРАМИ В ХОРВАТІЇ
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Я з’явився на світ 27 лютого 
1991 року в місті Рожище Во-
линської області. У християнсь-
кій сім’ї моїх батьків народило-
ся десятеро дітей, із яких я був 
третім. З дитинства відвідував 
богослужіння, але в чотирнад-
цять років стався особливий 
момент, який кардинально змі-
нив моє життя — мого серця 
по-особливому торкнувся Хри-
стос.

Трапилося це так. У нашій церк-
ві покаявся хлопець на ім’я Іван, і він 
чомусь захотів товаришувати саме 
зі мною. Після вечірнього служіння 
юнак залишався в нашому домі, 
так йому було краще добиратися 
до місця роботи на нічну зміну (він 
працював в смт Рожище, а сам був 
із сусіднього села). Ми багато спіл-
кувалися, але його цікавило Слово 
Боже, а мене — футбол. Я не ро-
зумів його до кінця, бо він горів лю-
бов’ю до Бога, а я — ні.

Одного разу (восени 2005), 
на прохання Івана, я з ним поїхав 
у Ківерці на з’їзд пророків. Мені, 
підлітку, не хотілося туди їхати, але 
вирішив поїхати заради нього. Зви-
чайно, у домі молитви я завбачливо 
зайняв найвіддаленіше місце, щоб 
пророки до мене не дісталися. І от 
йде служіння… За кафедру на про-

повідь вийшов молодий брат. Коли 
він проповідував, відчувалася дія 
Сили Божої. Він виголосив сильну 
проповідь, а опісля пророкував. 
Під час цього дійства я пережив 
щось особливе, і у своїй молитві 
Богу сказав: «Господи, я хочу бути 
таким, як він!»

Не знаю, що зі мною сталося, 
але коли повернувся додому, то 
дуже змінився, і всі це помітили. 
Завуч навіть викликала мою маму 
до школи й питала: «Що ви з ним 
зробили? Куди його возили? Він 
тепер у школі поводиться, як ангел, 
хоча раніше був зовсім не таким». 
Мама відповідала дуже просто: «Я 
за нього молилася». До речі, разом 
із Іваном ми й надалі їздили на різ-
номанітні богослужіння.

Коли я ще був юнаком, перед 
Різдвом запланував собі відвідати 
дуже багато служінь під час свят. 
Однак сталося так, що захворів і 
пролежав декілька днів у ліжку. На 
перший день Різдва мене відвез-
ли до поліклініки — лікарі нічого 
не змогли сказати, була висока 
температура. Я відчув, що можу 
померти. Лежачи в лікарні, думав: 
«А чому склалося не так, як я хотів, 
чому я тут?» Щоб знайти відповідь 
на своє питання, листав сторінки 
Біблії, і на очі потрапив підкрес-

лений вірш із книги Йова: «Я знаю 
— Відкупитель мій живий». У цей 
момент ніби хтось сказав до мого 
серця: «Він твій лікар». Я відчув теп-
ло всередині, а вранці мене випи-
сали з лікарні повністю здоровим. 
Наступного дня мав можливість 
поїхати в Колки на служіння.

У 2007 році я прийняв водне 
хрещення, на той час закінчував 
10-й клас. З того моменту в моєму 
житті змінилося все. Я став заду-
муватися: а чим можу послужити 
Богу? Що потрібно, щоб у церкві 
процвітали Божі дари? Дорогою 
пошуку відповідей на ці питання я 
йду й нині.

У 2009 році одружився. Моя 
дружина Ольга родом із села 
Башлики, у якому ми тепер живемо 
й виховуємо п’ятеро дітей.

У січні 2010 року мене обрали 
керівником молоді в Башликівсь-
кій церкві. Це служіння я виконував 
шість років до січня 2016 року, бо 
був обраний на служіння благовіс-
ника. У цьому ж році за рекомен-
дацією Володимира Дячука мене 
затверджено пресвітером у церкві 
села Котів. Тепер я розказую про це 
ніби про звичайний факт із життя, 
однак не так легко було прийняти 
цю пропозицію…

У Котів я прийшов у віці 25 років. 
Єпископ Михайло Близнюк підтри-
мав мене й сказав: «Ми не будемо 
ставити тобі випробувальних тер-
мінів. Якщо будеш бачити, що важ-
ко, то приїдь і скажи, а ми наста-
новимо відповідальним за церкву 
когось іншого». Після цієї події я 
двічі їхав до нього, але ні разу не 
доїжджав… Щось усередині мене 
не пускало зайти в його кабінет. Мої 
переживання за цю справу, сльози 
й молитви знав тільки Господь!

Розпочав свою роботу в Котові 
з ремонту дому молитви. Коли 
брати зійшлися, я дуже зрадів, бо 
побачив, що є з ким працювати. За 
півдня ми зняли стару підлогу, по-
тім завезли пісок, залили стяжку, 
поклали дошки, трохи пофарбува-
ли стіни, а також зробили дровіт-
ню.

Я не раз молився: «Боже, а з 
чого мені почати роботу з людь-
ми в Котові?» Прийшло розуміння, 

що потрібно відвідати всіх членів 
церкви. Важко пояснити, що це для 
мене означало. Але склав графік — 
і менше як за півроку обійшов усіх. 
Після таких зустрічей серце завжди 
наповнювала велика радість. Крім 
того, я відчув, що люди зацікавили-
ся нашою церквою. Вони побачи-
ли, що ними є кому опікуватися, їх 
потребує церква. 

Ще я зрозумів, що маю зібра-
ти й згуртувати молодь. Тому ор-
ганізували співанки, які проводили 
сестри з Башликів. Мене надзви-
чайно тішили молитви, у яких ми 
просили Бога охрестити членів на-
шої церкви Духом Святим. Бог чув 
наші прохання, і зараз багато діток 
говорять іншими мовами.

Найбільше, за що хочеться 
дякувати Богу, — за можливість 
послужити стареньким сестрам 
нашої церкви, які самостійно не 
можуть прийти на зібрання. Те, що 
я можу підвезти їх, відчинити їм 
двері, провести їх до воріт — це для 
мене найкраще, найдорожче!

Бувають, звичайно, і дуже важкі 
моменти. Пам’ятаю, коли три дні 
і три ночі не міг спати через пере-
живання. Тоді, ходячи з кімнати в 
кімнату, звернув увагу на вирізь-
блений віршик з Біблії, який висів 
вдома на стіні: «Добрий Господь, 
пристановище Він у день утиску, і 
знає Він тих, хто на Нього надієть-
ся» (Наума 1:7). Ці слова ніби заго-
ворили до мене й нагадали, що Бог 
все контролює. Я впав на коліна й 
розповів Ісусу про свою потребу — 
і Він це питання вирішив.

Коли в нас народилася перша 
дитина, ми жили з батьками дру-
жини. Мене ніхто там не ображав, 
але я дуже хотів мати свій куточок. 
Бог казав, що дасть мені все, але 
віри не було. У той час, коли хлопці 
їздили на заробітки, я дуже любив 
Бога й виконував служінням, і не 
розумів, звідки маю взяти потрібні 
гроші. На одній із молитов сестра 
в Господі сказала, що побачила 
видіння, як ми з дружиною стоїмо 
перед новенькою хатою. Мені важ-
ко в це вірилося. Але з Божою до-
помогою ми побудували дім. Боже 
слово справдилося!

Я тепер кажу всім: «Якщо ви 

не хочете в чомусь мати потребу, 
служіть Господу. Як говорив Давид: 
«Я був молодий і постарівся, та не 
бачив я праведного, щоб опуще-
ний був, ні нащадків його, щоб хліба 
просили» (Пс.37:25).

Якось мої дітки гралися, і син 
Нафан заскочив за ліжко. Коли його 
звідти виймали, то потягнули йому 
руку. Поки ми з дружиною думали, 
що робити, наш син Юра запитав: 
«Тату, а чого ви не хочете помазати 
його оливою й помолитися?» Для 
мене це було як проповідь. Дякую 
Господу, що мої дітки бачать, як 
треба служити Богу. Звичайно, як 
людина, я маю багато недоліків, 
але знаю: якщо буду служити Го-
споду, Він ніколи мене не забуде й 
не покине.

Авторитет мого життя — Боже 
Слово. Усією сім’єю ми молимося, 
читаємо Біблію, навчаємо діток, 
що є Ісус Христос, Який дає життя, 
радість, благословення. Ввечері 
ми всі разом стаємо на коліна, і я 
радію, коли чую, як мої діти зверта-
ються до Бога.

У листопаді 2017 року захворіла 
моя дружина. Коли я відвіз її до 
лікарні, лікар повідомив невтішний 
діагноз. Дружину стали готувати 
до операції. За словами медичних 
працівників, був ризик, що дружи-
на може померти на операційному 
столі. Я  тоді в лікарні не молився, а 
просто кричав до Господа: «Боже, 
залиши мені дружину живою, не 
забери в моїх діток маму!» Так само 
вдома щиро молилися за свою 
маму діти. І сталося чудо! Через 
п’ятнадцять хвилин до мене підій-
шов лікар і промовив: «Вас береже 
ангел Божий! Я сорок років працюю 
лікарем, а такого ще не бачив. Все 
обійшлося без операції. Це чудо!»

Знаю, що, незважаючи на те, 
де ти перебуваєш і в якому ста-
новищі, ти можеш у своїх трудно-
щах просто звернутися до Бога: 
«Господи, почуй мене, допоможи 
мені! Господи, прийди в лікарню, 
оздоров мою дружину! Прийди 
додому і вилікуй мою дитину!» — і 
Бог неодмінно почує, як Він почув 
мене й моїх діток! Я Йому щиро за 
це вдячний.

Сергій БАС

«Я ЗНАЮ – ВІДКУПИТЕЛЬ МІЙ ЖИВИЙ»
СПОГАДИ СЕРГІЯ БАСА

свідчення  пастораПочаток на стор.1

26-29 серпня 2019 року в м. Калгарі (Ка-
нада) пройшла ювілейна Світова п’ятиде-
сятницька місіонерсько-пасторська конфе-
ренція. Захід зібрав понад 4000 пасторів 
з сімдесяти країн світу. Україну представ-
ляв директор Департаменту місіонерського 
служіння УЦХВЄ Микола Синюк.

Конференція проходила в конференц-залі 
готелю «Хілтон». Центральною ідеєю пропові-
дей, семінарів, секційних засідань були такі 
тези: «Тільки у співпраці зі Святим Духом ми 
зможемо втілити у реальність Велике Доручен-
ня Ісуса Христа. Тільки Святий Дух приносить 
зміни, творить нове, дає мужність проповідува-
ти чисту Євангелію, дарує радикальну посвяту і 
сміливість».

Голова PWC, д-р Принц Гунератнам, сказав, 
що тема конференції була відповіддю на викли-
ки, з якими стикаються учні Ісуса Христа. «Ми 
живемо у світі, який переживає біблійні проро-
цтва кінця часів, — сказав він. — Якщо колись 
буде час, коли нам потрібне особливе помазан-
ня Святого Духа, то це зараз. Ми стикаємося з 

духовними битвами, що виходять за рамки люд-
ських здібностей. Святий Дух дає нам змогу пе-
ремагати у таких битвах».

Давид Йонг, пастор з південної Кореї, під-
креслив: «Три характерні риси мають супро-
воджувати нашу проповідь і служіння: сповнен-
ня Святим Духом, Христос — у центрі, глибоке 
молитовне життя. Без цього я не уявляю свого 
життя в церкві».

Під час роботи конференції відбулися зу-
стрічі завідувача Департаменту місіонерського 
служіння УЦХВЄ Миколи Синюка із представни-
ками місіонерських служінь різних країн, зокре-
ма з Бредом Вальцом, Головою правління Захід-
ного регіону Асамблеї Божої в Америці.

chve.org.ua
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«СВЯТИЙ ДУХ СЬОГОДНІ» 
ХХV СВІТОВА П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 
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Ось що розповідає про своє 
життя із Богом сама сестра Інна:

— Я народилася у селі Пока-
щів, а з 1993 живу і працюю в Ко-
тові. З 1994 по 2015 рік працюва-
ла на посаді директора місцевої 
школи. У цей період відвідувала 
євангелізаційні служіння, а в січні 
1996 року покаялась. Невдовзі, у 
лютому, Бог хрестив Духом Свя-

тим, а 14 липня прийняла водне 
хрещення в Луцьку разом із 200 
братами і сестрами. Моє пока-
яння — результат молитов ба-
бусі, Секліти Іванівни Жабської. 
Оскільки я педагог, то зразу ж піс-
ля хрещення диякон Софоній Да-
нилович доручив мені проводити 
заняття в недільній школі. Бояла-
ся за це братися, тому що сама 

не надто добре знала Біблію. Але 
перед кожним заняттям я вчилася 
сама, щоб потім передати дітям. 
Бували випадки, що звечора готу-
вала одну тему, а зранку доводи-
лося говорити зовсім інше, вірю, 
що це робив Бог. 

 В жовтні голова колгоспу ви-
селив мене із 10-річною дочкою 
із хати. Але церква не залишила 
і виділила підсобне приміщення, 
що якраз добудовувалося. Там ми 
жили і проводили заняття для ді-
тей протягом п’яти років. Бувало 
таке, що у школі навчалось 50-70 
учнів, з них 35 відвідували неділь-
ні заняття при церкві. Протягом 
1997 — 1999 років Україна пере-
живала скрутні економічні часи, 
багато дітей не мали що одягнути 
та взути. Завдяки підтримці місії 
ми служили нужденним, надаю-
чи їм гуманітарну допомогу, яку 
отримували з-за кордону. З ініціа-
тиви Софонія Даниловича після 
уроку дітям робили чай з хлібом, 
який пекла його дружина Лія. Це 
було цінним для них, адже в ті 
роки на прилавках магазинів бра-
кувало навіть хліба. У 2003 році 
при допомозі братів і моєї родини 
ми з донькою переїхали у свій дім. 
Це не останні милості, які проявив 
до нас Господь. 

У жовні 2000 року моя донька 
Катя захворіла. У неї була висока 
температура, і тільки тоді, коли 
ми молилися разом, жар спа-
дав. Наступного дня, залишивши 
Катю на короткий час, я прийшла 
з двору і побачила бліде тіло своєї 
дитини, яке ні на що не реагувало. 
Я бігла вулицею до диякона Со-
фонія і кричала: «Моліться! Катя 
вмирає!». Увесь цей час думала 
лише про одне: «Боже, не лиши 
мене без неї! Що я буду робити 
без Каті? Не лиши мене без неї!» 

У мій дім збіглося до п’ятнадцяти 
людей, які молилися за доньку… 
Катя почала дихати, щоки заро-
жевіли. Згодом Дух Святий мені 
звістив: «Був час, коли ти взивала, 
і рука Христа повернула життя…». 
Пізніше, коли Катя навчалася у 
8 класі, Бог ще раз явив Свою 
милість до моєї сім’ї. Пізно по-
вернувшись з роботи, я побачила 
доньку, що закривала очі рушни-
ком. Вона сказала: 

— Мамо, я випалила око плой-
кою. Таке враження, що хтось під-
штовхнув мою руку. 

— Доню, дай гляну, що там.
 — Не можу! 
Біла шкірка згорнулася з ока. 

Ми помолилися — це перше, що 
прийшло на думку. Я знайшла ма-
шину. Катю відвезли до лікарні. 
Опік був дуже великим і широким, 
на ціле око, але не дуже глибоким. 
Відразу розпочали інтенсивне 
лікування. Отож у четвер ми приї-
хали до лікарні, а вже наступного 
дня нас виписали зі здоровим 
оком. Це було чудо, що око від-
новилося за такий короткий тер-
мін, навіть для самих лікарів. До 
слова, у Каті сьогодні 100%-ий 
зір. Був час, що Бог годував нас, 
як Іллю. У 90-ті роки, коли люди 
не отримували заробітну плату, 
сестра Юля Здоровій щоденно 
приносила літру молока. Рано 
встаю — молоко вже є, і я знаю, 
що Катя буде сита. Навіть невіру-
ючі приносили хліб. Бог прихиляв 
серця людей до нашої потреби, і 
ми ніколи не були залишеними. 
Служіння в недільній школі я нес-
ла до 2015 року. Нині заняття про-
водять дві молоді сестрички: Три-
бощук Марина та моя колишня 
учениця — Дяк Ельвіна. Протягом 
19-ти років викладання в неділь-
ній школі я не раз бачила, як Бог 

відповідає на молитви дітей. При-
гадую, як внучка Надії Морозюк 
— теж Надія — сильно вдарила 
око. Воно залилося кров’ю. Після 
молитви з дітками під час занят-
тя око стало здоровим. У цієї ж 
дівчинки пізніше утворилась гуля 
під коліном. Ми не раз молились 
у недільній школі за цю потребу, 
а вже після літніх канікул Надійка 
бігла мені назустріч зі словами: 
«Бог мене зцілив!» Бог живий, я 
в цьому не сумніваюсь! Біблія — 
це Слово Боже, залишене нам 
як інструкція для життя, у якій є 
відповіді на всі питання. Огляда-
ючись на пройдені роки, на най-
різноманітніші ситуації, які дово-
дилось переживати, розумію, що 
сама не змогла б, не посилила. 
Але коли довіряєш Всевишньо-
му, то і проходиш, і сили беруть-
ся. Господь не залишає тих, хто 
щиро звертається до Нього. Як 
каже Писання: «Просіть — і буде 
вам дано, шукайте — і знайдете, 
стукайте — і відчинять вам; бо ко-
жен, хто просить — одержує, хто 
шукає — знаходить, а хто стукає 
— відчинять йому» (Мт. 7:7-8).

свідчення

Сьогодні з читачами 
газети коротким свідчен-
ня про своє життя ділить-
ся Інна Василівна Зеніна. 
Жінка понад двадцять 
років працювала директо-
ром школи і сіяла не про-
сто розумне й добре, а й 
по-справжньому вічне у 
серця своїх вихованців та 
колег. 

Розповідає про неї Во-
лодимир Дячук, колишній 
пастор церкви села Котів, 
членом якої багато років 
є сестра Інна: «Педагогіч-
ний колектив загальноо-
світньої школи очолювала 
наша сестра Інна Василів-
на Зеніна, і ми, порадив-
шись, вирішили, що по-
чаток навчального року 
потрібно розпочинати мо-
литвою подяки, що за літ-
ні канікули ніхто не скалі-
чився, не втопився. Також 
хотілося попросити Божо-
го благословення для вчи-
телів, для дітей і батьків на 
весь навчальний рік. Інна 
Василівна нашу пропози-
цію погодила з районним 
відділом освіти й отрима-
ла добро на проведення 
такого заходу. І ось прий-
шло 1 вересня — День 
знань. Я запросив брата 

Волкова Миколу Олексан-
дровича, який очолював 
колектив педагогів-хри-
стиян та його дружину Ва-
лентину (вона також була 
педагогом). Ми поїхали до 
Котова. Але, під’їжджаючи 
до села, я подумав, що 
будуть діти й батьки не 
тільки з нашої церкви, а й 
з православної. Порадив-
шись з Інною Василівною, 
ми поїхали до Мар’яна 
Васильовича (молодого 
священика з Галичини). 
Інну Василівну він знав, а 
мене — ні, тому я мусив 
представитися, і на моє 
велике здивування, він не 
тільки подав мені руку, а 
й поцілував мене. На нашу 
пропозицію священик 
радо відгукнувся, і ми піш-
ли до школи. Там спільно 
звернулися до вчителів, 
дітей, батьків словом на-
ставлення, побажання й 
помолилися до Бога з 
проханням благословити 
навчальний рік. Подібними 
зустрічами разом із пра-
вославним священиком 
Михайлом Михайловичем 
і новим керівником школи 
Світланою Миколаївною 
ми розпочинали й закінчу-
вали навчальний рік».

«…НЕ ЗАЛИШУ ТЕБЕ, Й НЕ ПОКИНУ ТЕБЕ» 

27 вересня 2019 року 
перестало битися серце 
одного з найталановиті-
ших євангельських учи-
телів у слов`янському світі 
н — Анатолія Івановича Клі-
новського.

Він помер внаслідок важ-
кої хвороби, з якою боровся 
останні кілька місяців.

Анатолій Кліновський на-
родився 25 жовтня 1952 року 
на Житомирщині й прожив 

достойно 66 років у м. Бори-
славі (Львівщина), залишивши 
помітний слід у серцях лю-
дей завдяки Божій мудрості, 
що була в його проповідях, 
семінарах і бесідах.

Анатолій Іванович багато 
років служив пастором церк-
ви ХВЄ м. Борислава, а ще 
викладачем богословських 
дисциплін у вищих закладах 
братства.

Він очолював Відділ освіти 
Української Церкви Христи-
ян Віри Євангельської (2000-
2010 рр.). Служитель був 
ініціатором започаткування 
магістерської та докторсь-
кої програм в УЦХВЄ — і на-
завжди ввійшов в історію 
євангельської Церкви.

Як тільки новина про його 
смерть стала відома громад-
ськості, тисячі людей вислови-
ли співчуття родині покійного.

Попередник Анатолія Іва-
новича на ниві євангельської 
освіти Віктор Шевчук написав: 
«Анатолій Іванович, як один із 
засновників біблійної освіти в 
нашому братстві, вніс великий 
вклад у створення й розви-

ток біблійних навчальних за-
кладів, а також у підготовку ба-
гатьох служителів. Найщиріші 
співчуття рідним, друзям і всім 
причетним до освіти».

Наступник Анатолія Клі-
новського  Віктор Вознюк теж 
відзначив вагомий вклад учи-
теля в розвиток церковної та 
академічної освіти братства: 
«Після того, як він виконав 
важливу місію, Господь покли-
кав його, як дозріле зерно, до 
своїх Осель».

Ще в роки мого студент-
ства, коли найвищим на-
уковим ступенем, на який 
можна було розраховувати в 
системі вищої освіти УЦХВЄ, 
був «бакалавр», старші слу-
жителі давали таку характе-
ристику пастору Кліновсько-
му: «За кордоном Іванович 
давно був би двічі доктором 
богослов’я».

І справді, він був крини-
цею знань, які охоплювали 
майже всі напрямки біблій-
ного вчення.

У ньому поєднувалися всі 
найкращі риси вчителя та ко-
мунікатора: глибина вчення, 

гострий розум, особлива ха-
ризма та непідробне почуття 
гумору.

Анатолій Іванович не бояв-
ся висловлюватися на непопу-
лярні теми, які досі є табу для 
нашого середовища, за що й 
отримував іноді «на горіхи» від 
деяких служителів. Пригадую 
його інтерв’ю газеті: «Бла-
говіст — це і є проповідь. Жін-
ка може благовістити навіть на 
загальних зібраннях. Ми об-
межили роль жінки, і я вважаю, 
що цим ми Церкву обікрали» 
(Кліновський А. «Пора задія-
ти «сплячий» потенціал нашої 
Церкви». — За євангельську 
віру. — Часопис Всеукраїнсь-
кого союзу церков християн 
віри євангельської. — 2009. — 
№6. — С. 5.).

Його виклад теології 
завжди запам’ятовувався, 
бо був оригінальним. Напри-
клад, виступаючи 6 квітня 
2019 року в Львові на свят-
куванні 20-річчя Львівської 
богословської семінарії, учи-
тель зауважив: «Біблія вчить, 
що нам потрібно розіп’ясти 
себе з Христом, «бо Законом 

я вмер для Закону, щоб жити 
для Бога. Я розп’ятий з Хри-
стом» (Гал. 2:19). І я думав, 
як же це зробити. Доклавши 
певних зусиль, можна при-
бити свої ноги до хреста. 
Потім якось вільною рукою 
прибити іншу. Але все ж іще 
залишається одна рука. Як 
же прибити її? А для цього і є 
брати і сестри з нашої церк-
ви!».

Анатолій Кліновський не 
видав жодної книги, але кіль-
ка поколінь училися пропові-
дувати та викладати за його 
конспектами.

Тепер наше завдання — 
зберегти духовну спадщину 
цього Божого чоловіка, який 
послужив десяткам та сот-
ням тисяч християн по цілому 
світі.

З далекої мандрівки До-
дому повернувся улюблений 
син, який прекрасно справив-
ся з дорученою місією. І я пі-
дозрюю, що, можливо, саме в 
цю мить ангели веселяться…

Цими днями небо радіє, а 
земля плаче...

Богдан ГАЛЮК

МИ ВТРАТИЛИ УЧИТЕЛЯ...
в пам`ять служителя
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Говорячи про бачення, 
можна виділити два його види 
— бачення цілі й бачення про-
цесу. Наприклад, юнака, який 
тільки отримав водійські пра-
ва, цікавить сам процес руху. 
Він готовий просто кататися 
автомобілем, не маючи певної 
цілі. Йому цікаво просто їхати. 
Тих, хто вже давно має права і 
особливо якщо багато їздить, 
сісти за кермо може змусити 
лише чітка ціль. 

Інколи ми робимо дуже ба-
гато роботи, яка просто є про-
цесом, але не реалізує голов-
ної мети нашого служіння. Ми 
витрачаємо на це час і сили, 
але інколи потрібно сісти і чес-
но собі відповісти на питання, 
чи варто, чи саме тут, чи саме 
так. Мати розуміння процесу — 
непогано. Але коли ми живемо 
лише цим баченням, то зреш-
тою не маємо про що звітува-
ти. Ти ніби й щось робив, але 
нікуди не прийшов. Тому важ-
ливо не просто чимось займа-
тися, але й розуміти, якої мети 
ти хочеш досягти, виконуючи 
ці дії. 

Є також ще один важливий 
елемент — шлях бачення. Це 
відстань, подолання якої ро-
бить мрію реальністю.

Хочу зазначити, що бачен-
ня — це не завжди щось над-
звичайне і виняткове. Це може 
бути поступове досягнення 
цілей в тих ролях, які ми вико-
нуємо. Дехто має бачення го-
дувати бездомних, а інші, див-
лячись не це, можуть сказати: 
«Ну це щось таке…» Проте це 
може бути основним призна-
ченням саме тієї людини, яка 
цим займається, і відповіддю 
на чиюсь особливу потребу. 
Тобто бачення — це те, що ми 
робимо, але його треба окрес-
лити певною метою, сформу-
вати, прописати і робити далі 
більш досконало. Чітке бачен-
ня допомагає нам зосередити 
й навести певний порядок се-
ред хаосу і дає нам можливість 
побачити все зовсім в іншій 
перспективі. 

Бачення вплітає в наше 
життя чотири важливі склад-
ники: прагнення, мотивацію, 
спрямованість і мету.

Бачення передбачає на-
явність таких якостей, як пе-
редбачення та проникливість. 
Це можна описати фразою: 
«Очей, які дивляться багато, 
очей, які бачать мало». Інколи 
буває, що людина приходить 
на консультацію, розповідає 
про свою проблему, плаче. 
Але ти, слухаючи її, якимсь 
чином починаєш бачити щось 
інше поміж її слів і зрештою 
кажеш: «Я думаю, що пробле-
ма не в тому, що ви кажете. А 
в ось цьому». І ти виявляєшся 
правим.

Бачення — це річ ризико-
вана, — кажуть люди, які його 
реалізовували у своєму житті. 
Але історія завжди стоїть на 
боці ризикованої віри. 

У процесі реалізації бачен-

ня також надзвичайною є роль 
лідера. В цьому контексті ви-
діляють чотири типи людей. 
Перший тип — це люди, які 
нічого не бачать. Другий тип 
— це ті, які бачать, але не мо-
жуть цього досягнути. Є третя 
група — це ті, які бачать і ро-
блять, тобто досягають цілі. 
Але справжні лідери належать 
до четвертої групи людей — 
це ті, які бачать, роблять і за-
палюють інших. Вони вміють 
донести іншим своє бачення 
так, що воно стає видимим для 
них. І такі люди збирають дов-
кола себе однодумців. І коли 
таких йде вже дванадцять, то 
це вже певна впливова група, 
яка здатна змінити світ, як це 
зробили апостоли. Тому лідер 
— це надзвичайно важлива 
особистість у процесі не лише 
формування, а й поширення 
бачення.

Лідер — це той хто йде 
попереду, той, від кого очіку-
ють бачення, напрямку руху, 
чітких завдань. І дуже важко, 
коли той, хто очолює якесь 
служіння, приходить до лю-
дей і на їхнє питання: «Ну що 
там?» каже: «Та я й сам не 
знаю». Цей лідер втратить 
своє лідерство, люди підуть 
за іншим, який знатиме, куди 
їх повести.

І саме лідер ХХІ століт-
тя — це лідер із баченням. 
Якщо раніше лідером міг 
бути будь-хто, бо людей 
бракувало, то тепер є кон-
куренція. Духовний вакуум 
наповнився, інформації 
вистачає. Тому той про-
дукт, який ми пропонуємо, 
як би це жорстко не звуча-
ло, повинен бути конкурен-
тоспроможним. Ми з вами 
маємо унікальний продукт 
— Боже Слово, яке спасає 
серця. Нам не треба вига-
дувати продукту. Він у нас 
є і він унікальний. І головне 
питання для нас — як його 
подати?

Лідер читає людей, читає 
команду, має бачення, ціль, 
знає, яким шляхом рухатися. 
Лідер не просто бачить май-
бутнє, а й впливає на нього. 
Він не просто є споживачем 
новин, він створює нови-
ни. Він стає інформаційним 
приводом у своєму регіоні, 
своєму місті, а не бігає й 
бідкається, що десь там 
язичники на Івана Купала ор-
ганізували якесь дійство. Я 
маю організувати щось таке, 
що затьмарить все інше. І 
про це говоритимуть місцеві 
ЗМІ.

Найкраще бачення при-
ходить від Бога. У Писанні 
сказано: «Покликуй до Мене і 
тобі відповім, і тобі розповім 
про велике та незрозуміле, 
чого ти не знаєш!» (Єр.33:3). 
Бачення приходить із близь-
ких стосунків із Богом. Лише 
тоді ти можеш бути добрим 
інструментом у Його руках. 

Бог приходив до Авраама як 
до друга. Він ділився з ним 
планами про знищення Со-
дому й Гоморри і радився з 
Авраамом про це. Я думаю, 
що й тепер Він може так дія-
ти, хоча нам по-людськи це 
складно усвідомити. Бог дає 
бачення через молитву. Але 
часто це відбувається не 
тоді, коли твоя молитва — 
це безперервний монолог. 
Баченню передує слухання. 
Коли ти готовий почути, Бог 
тобі скаже. 

Бачення завжди має бути 
в контексті Божих цілей, 
тому будь-яке наше бачення, 
яке перебуває поза контек-
стом Євангелії, приречене 
на неуспіх. Наша позиція в 
служінні вимагає формуван-
ня напрямку та постановки 
цілей. Наприклад, якщо ти 
відповідальний за місіонер-
ський відділ в обласному 
об’єднанні церков, то щодо 
тебе є очікування, що ти 
формуватимеш бачення і цілі 
місіонерської роботи в цьому 
регіоні. 

Успішне бачення спрямо-
ване на потреби людей. І ча-
сто воно виникає як відповідь 
на ці потреби. Водночас ба-
чення — це праця інтуїції та 
здорового глузду. Воно пе-
редбачає аналіз ситуації та 
майбутнього, нової інформа-
ції та фактів, розгляд нових 
викликів та способів вирі-
шення проблеми. Часто нові 
виклики розкривають перед 
нами нові потреби, і ми фор-
муємо нове бачення. Бачен-
ня може також базуватися на 
попередньому успіху. Тобто 
коли є успіх в справі, то з’яв-
ляється більше бачення. 

Ворогом бачення є тра-
диції. Часто можна почути у 
відповідь на запропонова-
ну ідею: «Ми такого раніше 
не робили». Страх є одним 
із ворогів бачення, бо лю-
дям властиво боятися. Сте-
реотипи стоять на заваді 
бачення. Самолюбування 
(снобізм) теж шкодить йому. 
Це проявляється тоді коли 
ми вважаємо себе особ-
ливими і не відчуваємо по-
треби щось робити, щось 
змінювати, стверджуючи, 

що в нас і так все добре. Ми 
маємо перестати хвалитися 
своєю унікальністю, ми має-
мо перетворити її в інстру-
мент і дозволити Богу твори-
ти унікальні речі через нас. 

До ворогів бачення я б 
також відніс утому. Бачен-
ня потребує великого рівня 
віри та енергії. Але коли ти 
знемігся, ти не маєш від-
повідного потенціалу для 
того, щоб сформувати ба-
чення. 

Короткочасне мислен-
ня, невдалий досвід, лінощі 
— це те, що стоїть на заваді 
бачення. Якщо вам щось не 
вдалося один то це не озна-
чає, що не потрібно продов-
жувати працювати в цьому 
напрямку. Наприклад, якщо 
в одному селі «не пішов» 
дитячий табір, то це не оз-
начає, що не треба їхати в 
інше. 

Як не парадоксально, 
реалізації бачення заважає 
бажання зробити надто ба-
гато. Я стикався з людьми, 
які ставлять перед собою 
справи нереальних масшта-
бів. Вони хочуть все охопи-
ти, але зрештою їм майже 
нічого не вдається. 

Іще одним ворогом ба-
чення є перфекціонізм. 
Перфекціоністи ставлять 
собі нереальні цілі й суворі 
вимоги щодо їхнього ви-
конання, що часто робить 
справу неможливою для ви-
конання. І через це ті люди 
дуже томляться та мучать 
себе. Разом з тим вони 
мало що роблять, оскільки 
зазвичай майже все не до-
тягує до поставлених ними 
ж стандартів.

Звісно, добре мати ви-
сокий рівень і гарну ціль. 
Проте слід зважати й на те, 
що ми не завжди, особли-
во на початку, можемо від-
повідати цьому. Проте це не 
повинно спиняти нас у ре-
алізації бачення, а навпаки 
давати поштовх удоскона-
люватися. 

Іноді бачення, сформу-
льоване нами, може мати 
нечіткі межі, тобто бути роз-
митим. Наприклад, «Ми за-
воюємо світ для Христа!»

Бачення може бути за-
надто великим — як от, на-
приклад, дім молитви на 
1000 місць в селі, де всього 
800 жителів.

Недобре також мати за-
надто мале бачення. Є люди, 
які кажуть: «Я хочу бути хо-
рошим сім’янином», «Я буду 
відвідувати усі зібрання — це 
моє бачення». Але це опція з 
розряду, так би мовити, «по 
умолчанию», а не бачення. 
Ти й без бачення повинен 
бути хорошим християни-
ном, хорошим батьком, хо-
рошим працівником. 

Біблія розкриває перед 
нами доволі масштабні ба-
чення від Бога. Наприклад, 
виведення євреїв із Єгипту. 
Приклад Неемії — як страте-
гічної відповіді на проблему. 
Використання позиції — як 
це відбулося у житті Йосипа, 
Даниїла, Естер.

Є величезні компанії 
світового рівня, які не 
просто створили бізнес, 
але і сформували бачен-
ня — тобто мають чітку 
ідею та стратегію в бізнесі. 
Наприклад, Coca-Cola — 
продукт-символ, Apple — 
бренд-практичність, Google 
несе в собі ідею глобаліза-
ції. Ми всі п’ємо кока-колу. 
Її можна купити у найвідда-
ленішому куточку. Проте ми 
не знаємо, де розміщений 
її головний офіс чи скіль-
ки коштує одна акція цієї 
компанії чи сам бренд. То-
бто якщо люди цього світу 
змогли проникнути зі своєю 
ідеєю чи продукцією в усі 
куточки світу, то наскіль-
ки більшим є бачення, яке 
дає нам із вами Господь. 
Покликавши апостолів, 
Бог змінив хід історії. Дав-
ши знання, мудрість та ба-
чення основоположникам 
нашого братерства, Бог 
сформував структуру Церк-
ви ХВЄ в Україні. Колись 
Бог дав певним людям ба-
чення почати місіонерську 
роботу, і місія «Голос надії» 
тепер десятки років працює 
в сотнях населених пунктів, 
і тисячі людей прийшли до 
Господа.

Бог покликав нас із вами 
не просто робити роботу тут і 
отак. Він хоче, щоб навчили-
ся зібрати це в ціль, бачення, 
формат. Щоб ми не просто 
орали цілину, а розорювали 
її з очікуванням конкретних 
результатів та розуміння 
того, що для цього потріб-
но. Хай же благословить нас 
Господь бути не просто пра-
цівниками, а працівниками з 
метою, баченням, структу-
руванням, систематизацією 
праці. І тоді Бог зможе всі 
наші дари й таланти вико-
ристати набагато більше. І 
ми зможемо не просто пра-
цювати, а робити це для чо-
гось і бачити конкретний ре-
зультат. Тоді слова апостола 
Павла: «Ми співпрацівники у 
Господа…» стануть для нас 
максимально актуальними і 
цінними.

Олександр САВЧУК

БАЧЕННЯ — ТВОЯ ОСНОВА РУХУ ВПЕРЕД
семінарПродовження. Початок у №8,2019

ВИДИ БАЧЕННЯ

СКЛАДНИКИ БАЧЕННЯ

ВИТОКИ БАЧЕННЯ

ВОРОГИ БАЧЕННЯ

ПРИКЛАДИ БАЧЕННЯ

БАЧЕННЯ ЛІДЕРА
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День подяки — це свято з 
тривалою історією, що відзна-
чається в переважній більшості 
країн світу. Головна його мета 
— подякувати Богу за врожай 
та плідну працю, за свої осо-
бисті досягнення та надбання, 
а також за злагоду і все добре, 
що мала упродовж року вся на-
ція. Відзначається в США у ли-
стопаді, в Канаді — у жовтні, в 
Україні — у вересні. 

Свято Подяки бере свій поча-
ток ще понад 3500 років тому. Саме 
тоді, після визволення з єгипетсько-
го рабства, Бог заповідав ніколи не 
забувати про вдячність: «Стережи-
ся, щоб, коли ти будеш їсти й наси-
тишся, і добрі доми будуватимеш, 
а худоба твоя велика та худоба твоя 
мала розмножиться, і срібло та зо-
лото розмножаться тобі, щоб не за-
був ти Господа, Бога свого, щоб ти 
не сказав у серці своїм: Сила моя та 
міць моєї руки здобули мені цей до-
бробут» (5М.8:11-14).

Вдячність — це чисте серце, 
це запорука благословення та 
довголіття народу, це дух пе-
ремоги. Тож юдеї трималися 
заповіді Господньої, святкуючи 
Свято жнив. За часів християн-
ства це стало добрим прикла-
дом і для інших народів.

День подяки — давня традиція 
більшості народів світу. Приміром, 

у Кореї з нетерпінням чекають на 
це свято, оскільки це не лише свято 
врожаю, а ще й свято сім’ї.

В Голландії та Швейцарії святку-
вання проходять у змаганнях за най-
більший вирощений гарбуз.

В Індії це свято відзначається в 
багатьох штатах, але найкраще до-
тримуються цієї традиції християни 
в Гоа.

Однак для розвинутих країн, як-
от Сполучeні Штати Америки та Ка-
нада, цe нe лишe добра традиція, а 
всенароднe державнe свято.

Це державне загальнонарод-
не свято США щорічно святкують у 

четвертий четвер місяця листопа-
да; свято відзначає перший урожай, 
який зібрали пілігрими із Плімутської 
колонії у 1621 році після голодної 
зими в Новому Світі. Губернатор 
пілігримів Вільям Бредфорд про-
голосив День подяки Богові за те, 
що Він допоміг їм пережити сувору 
зиму. Колоністи, які вижили завдяки 
допомозі індіанців, влаштували для 
себе і для них триденне святкування 
з молебнями подяки і бенкетом.

Через 2 роки колонія страждала 
від посухи й губернатор проголосив 
день посту та молитви. Незадовго 
після цього почався дощ. Щоб від-
значити Божу відповідь на молитву, 
29 листопада було проголошене 
Днем подяки. Ця дата вважається 

початком того, що зараз є Днем 
подяки у США, який відзначають 
у четвертий четвер листопада. У 
1789 році перший президент США 
Джордж Вашингтон проголосив 
це свято національною подією і на 
прохання конгресу визначив дату 
— 26 листопада, четвер. Остаточно 
національним святом День подяки 
став у 1863 році, коли президент 
Авраам Лінкольн встановив його в 
останній четвер листопада і оголо-
сив національним святом і вихідним 
днем.

Культура вдячності з давніх-да-
вен була традицією і на території 
України. В давнину слов’яни від-
значали Свято жнив, Обжинки, 
його святкували після закінчення 
збору врожаю. На жаль, тради-
ція з роками загубилася. Проте 
євангельські християни святкують 
Свято жнив в Україні вже майже 
100 років. У бeрeзні 2006 року на 
зустрічі з Прeзидeнтом України 
представники церков запропо-
нувати проводити День подяки 
Богові на загальнонаціональному 
рівні. А 17 вересня 2017 року Свя-
то Подяки вперше святкувалося і 
як Всеукраїнське.

Бог вилив благословення на 
все творіння — від мурашки до 
слона. Але тільки людина має 
здатність висловлювати вдячність. 

І лише тоді, коли ми щиро 
вдячні Богу за все, що Він зро-
бив, — тобто, коли вдячність ви-

ходить із глибини душі, зможемо 
по-справжньому оцінити, ким є 
Бог і хто є ми. Чим більше вис-
ловлюємо вдячність, тим більше 
нашим очам відкривається Божа 
велич, Його щедрість у дарах і бла-
гословеннях. 

Без постійного «виливання» 
вдячності ми стаємо зациклени-
ми на собі; беремо на себе дуже 
багато. А розвиваючи звичку вдяч-
ності, ми вчимося помічати у своє-
му житті Божу доброту і щоденно 
покладатися на Нього.

Як же практично зростати у 
вдячності? 

Є три практичні поради, як ро-
звивати Богом дану здатність «за 
все дякувати» (1Сол. 5:18).

Згадуйте і рахуйте Божі благо-
словення. Люди є вдячними лише 
тоді, коли помічають те, що робить 
Бог.

Складайте щотижневий спи-
сок з п’яти-десяти Божих благо-
словень, які ви помітили у своєму 
житті. Нумеруйте їх. У молитві вис-
ловлюйте вдячність Богу за кожне 
з них.

Розвивайте звичку робити пау-
зи для короткої молитви вдячності 
перед усіма вашим діями протягом 
дня.

Будьте також вдячними лю-
дям. Дякуйте своїм ближнім, 
що вони поруч. Давайте людям 
зрозуміти, що ви вдячні за те, 
що вони є у вашому житті.

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Скориставшись ключем, розшифруйте текст, щоб 
дізнатися, хто ж по-справжньому шанує Бога.

Рухаючись за стрілочкою, прочитайте пораду, яку дав апостол Павло филип’янам. 
Знайдіть її в Біблії і запам’ятайте. 

Над стор. працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

«ПОДЯКУ СКЛАДАЙТЕ ЗА ВСЕ!»  

Завдання
Один учитель сказав учням намалю-

вати те, за що можна було б подякува-
ти Богові. Він думав, що у цих дітей, які 
були з бідних родин, насправді не так 
вже й багато причин відчувати вдячність. 
Він був переконаний, що всі намалюють 
купи іграшок, солодощів, столи, що вги-
наються від наїдків.

Малюнок, який подав йому Михайлик, 
вразив учителя: на ньому хлопчина зобразив 
руку.

Але чия це рука?
Клас зацікавився тим зображенням.
«Для мене це рука Бога, що дає нам хліб 

насущний», — висловилася одна дитина.
«Це рука селянина. Він годує курей», — 

сказала інша.
Поки діти ще малювали, вчитель нахилив-

ся над партою Михайлика і спитав його:
— То чия то рука, Михасику?
— Це Ваша рука, — прошепотів хлопчина.
І тоді вчитель пригадав, як щовечора брав 

Михайлика за руку, бо він був найменшень-

ким, і проводжав до виходу. Вчитель так само 
поводився й з іншими дітьми, але для Михай-
лика це мало справді велике значення. Він 
був дуже вдячний своєму вчителеві і таким 
несподіваним способом висловив свою вдяч-
ність, чим дуже зворушив серце свого вчите-
ля.

Бруно ФЕРЕРО

БІБЛІЙНА ІСТОРІЯ СВЯТА

СВІТОВІ ТРАДИЦІЇ

В УКРАЇНІУ СПОЛУЧЕНИХ
ШТАТАХ АМЕРИКИ

ПОДЯКА
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По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №8 (серпень) 2019р.
По горизонталі: 5.Митник. 6.Талмай. 10.Кеція. 11.Тесля. 12.Сіхар. 13.Мілет. 

15.Дагон. 16. Шамма. 17. Потоп. 19.Амнон. 20.Ноема. 22.Салим. 24.Акила. 26.Го-
лод. 27.Колоди. 28.Анатот.

По вертикалі: 1.Вифлеєм. 2.Сирія. 3.Нават. 4.Завулон. 7. Амос. 8.Цоар. 9. 
Махла. 14.Тимон.  15.Датан. 18.Балак. 19.Ашкелон. 21.Апостол. 22.Саул. 23.Мене. 
25.Адада. 26.Гофні.

1. Батько Самуїла. 2. Там пристав ковчег. 4. Ідол, привезений у Самарію. 
5. Чин Ісава і Ади. 8. Де вона, там «сварки, безлад та всяка зла річ». 9. На-
ціональність Тита. 10. Їм Бог дає благодать. 14. Скільки днів був відкритим 
ковчег? 15. Бабка-повитуха в Єгипті. 18. Туди втікав Йона. 19. Раб, якому Пе-
тро відсік вухо. 20. Велика країна до півдня і сходу Палестини. 24. Місто на 
кордоні Єфрема і Манасії. 25. Місто (Єг.15:44).

6-9 листопада 2019 
року в Києві відбудеться 
дев’ятий Східноєвропей-
ський лідерський форум, 
який щороку збирає кілька 
сотень учасників з України, 
Білорусі, Польщі, Литви, 
Росії, Голландії, Словенії, 
США, Південної Кореї та ін-
ших країн.

Традиційно на Форумі слу-
житимуть вчителі та пастори 
УЦХВЄ. Серед них перший 
заступник старшого єписко-
па Анатолій Козачок, старший 
пресвітер Хмельницького об-
ласного  об’єднання церков 
ХВЄ Ростислав Мурах, член 
команди «Рух Молоді» мо-
лодіжний спікер Олександр 
Савчук.

Форум – це міжденоміна-
ційна платформа для створен-
ня і зміцнення партнерських 
відносин між євангельськи-
ми лідерами. Серед спікерів 
СЄЛФ-2019 будуть: екс-го-
лова Російського союзу єван-
гельських християн-баптистів, 
екс-віце-президент Всесвіт-
нього баптистського альянсу 
Юрій Сипко, відомий апологет 
Сергій Головін, пастор, бого-
слов, президент Баптистсь-
кого союзу в Польщі Матеуш 
Віхари; пастор, координатор 
Руху Реформації в Черкаській 
області Валерій Бєляєв.

СЄЛФ – це платфор-
ма для професіоналів. Дру-
гий рік поспіль професіонал 

екстракласу, ексвокаліст 
гурту «Песняры», компози-
тор, піаніст-віртуоз, педагог 
Олександр Віславський дає 
унікальні майстер-класи з во-
калу та написання музики.

Щороку на Східноєвро-
пейському лідерському фо-
румі служать близько 80 ав-
торитетних спікерів. На 6 
пленарних сесіях, 12 секціях, 
10 ток-шоу і 30 семінарах, 
майстер-класах та круглих 
столах вони презентують 120 
актуальних тем, які охоплю-
ють всі сфери життя Церкви 
й суспільства. Ось лише де-
які з них: «Емоційно здорове 
лідерство», «Де знайти хри-
стиянське мислення?», «10 
принципів розуміння Церкви і 
пошук свого місця в Тілі Хри-
ста», «Чи піклується Бог про 
політичні питання?», «Історич-
ні штампи в християнстві: як 
відповідати на складні питан-
ня в історії Церкви», «Я – лю-
дина мистецтва … Чому мені 

потрібен наставник?», «Хри-
стиянське медіа – від ідеї до 
першої продукції», «Чи потріб-
на місія, яка не приносить ви-
димого результату?», «Криза 
в сім’ї: пройти та встояти».

Мета Форуму – поширен-
ня принципів Божого Царства 
в усі сфери життя народів 
Східної Європи і формування 
цілісного біблійного світогля-
ду у християн. Тому на ток-шоу 
учасники обговорюватимуть і 
такі теми, як «Капіталізм і со-
ціалізм. У пошуках біблійної 
моделі економіки»; «Концепція 
прав людини: від невід’ємних 
свобод до розмитої вседозво-
леності»; «Зрушення з позицій 
раціональності на чуттєвість у 
сучасній культурі», «Місце пси-
хології в душеопікунстві» тощо.

СЄЛФ існує для того, щоб 
спонукати Церкву стати в 
авангарді суспільства. На од-
ній із пленарних сесій форуму 
буде молитва за народи і за 
Україну!

КРОСВОРД

3. Ставиться вище за суд. 6. Місто, в якому Єлисей створив одне з чуд. 
7.В часи Авраама було багатством, а в часи Соломона — ніщо. 11. Син Агарі. 
12. Башта Єрусалимської стіни (сотня). 13. Грецька срібна монета. 16. 
Прийшов через людину і став причиною смерті. 17. Євангеліст. 21. Син Га-
мана. 22. Син Якова. 23. Єгипетська кара. 26. Святий в Колосах, якого вітав 
Павло. 27. За Євангелією від Матвія — виходить із серця людини. 28.Люди-
на, яка не постійна на всіх дорогах своїх.

ДЕВ’ЯТИЙ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ЛІДЕРСЬКИЙ ФОРУМВін — Божий Син. Він небом обцілований.

І відчували у синедріоні,
Що не вони, а Він, некоронований,
Сидить по праву на вселенськім троні.

Він був Дивак. Йому пропонувалися
Всі царства світу й слава їхня тлінна.
Відрікся. Бо від Нього вимагалося
До ніг упасти ворогу уклінно.

Він був Дивак. Усій безправній челяді
За друга й побратима був щоденно.
Він не боявся з ними повечеряти,
Зробивши святом їх життя нужденне.

Він був Любов, нічим не заплямована.
Її божественну Він ніс усюди.
Була любов і зраднику дарована,
Коли в смиренні ноги мив Іуді.

Підбитим птахом лиш Йому судилося
На хрест здійняти крила розпростерті.
Допити чашу, мовити: «Звершилося!»
І непідвладним стати навіть смерті.

поезія новини

Володимир Сад

ВІН — БОЖИЙ СИН.
ВІН НЕБОМ ОБЦІЛОВАНИЙ


