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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

Мир вам, шановні читачі 
нашого часопису. Земна по-
дорож, завдовжки в 365 днів, 
на фінішній прямій! Ми набли-
жаємося до лінії старту Нового 
року. Плач Немовляти-Ісуса на 
увесь Всесвіт оголосив перший 
рік нової ери дві тисячі двад-
цять років тому. Ми учасники 
початку 2020 року. 

Щиро вітаю вас, ваші родини з 
Днем народження нашого Спаси-

теля Ісуса Христа й Новим роком 
земного буття! Добігаючи до межі 
року, варто нагадати слова апо-
стола Павла: «Ви бігли добре!..» 
(Гал.5:7). Оглядаючись у рік мину-
лий, зауважуємо — до фінішу добі-
гли не всі. Не тому, що не прагну-
ли, а тому, що їхня лінія фінішу була 
перед нашою. Згадуємо наших 
друзів — Анатолія Кліновського 
(Львівщина), Віктора Боришкевича 
(Рівненщина), Анатолія Боярчука 

(Росія), Ігоря Тесленка (Хмель-
ниччина), Юрія Бабіна (Житомир-
щина)… Список тих, хто добіг не 
до лінії старту 2020, а до порога 
Вічності, значно більший… Вони 
можуть сказати разом з апостолом 
Павлом: «Ми свій біг закінчили!»

«Ви бігли добре» — констатує 
апостол Павло рух братів із церков 
Галатії, але… Не завжди успішний 
старт — успішний фініш. Але зробити 
мудрі висновки із забігу «2019» (або 

ж року минулого) варто. 
Отже, добре бігти — це мати 

успішний старт, що означає на по-
чатку дистанції після хорошої підго-
товки зосередитися й рушити. На лінії 
старту затримки не може бути. Дехто 
тупцює в нерішучості — крок впе-
ред, два назад. І так проходять роки. 
«Не ви Мене вибрали, але Я вибрав 
вас, і вас настановив, щоб ішли ви 
(бігли) й приносили плід, і щоб плід 
ваш зостався, щоб дав вам Отець, 
чого тільки попросите в Імення Моє» 
(Ів.15:16). Це наказ нашого Тренера 
— Ісуса. Вперед!

Добре бігти — знати правильний 
напрямок, мету свого бігу. Божий 
спринтер, апостол Павло вибрав 
швидкісний режим руху — «Я жену-
ся до мети!» Бігти до мети означає, 
що часу не так багато. Я повинен 
встигнути. Ще є немало нерозораних 
нив для сівби Слова. Я поспішаю, я 
лечу, я повинен встигнути виконати 
Божий задум для моєї дистанції.

Добре бігти — це бігти не так, як 
усі інші бігуни. Мені подобається су-
часний російськомовний переклад 
відомого тексту з листа апостола 
Павла до церкви в м. Коринті: «Вот 
и я бегу, как тот, у кого есть цель, и 
дерусь, как тот, кто всерьёз дерётся, 
а не просто по воздуху кулаками ма-
шет» (1Кор.9:26). Бігти — не так, як усі, 
думати — не так, як усі, діяти — не так 
як усі… Як усі — звично. Що всім, те й 

мені — зручно. Але в Божих бігунів 
— не так. Служитель, про якого зга-
дували, єпископ Анатолій Боярчук, 
казав: «Шлях посвяти — нелегкий 
шлях, але я впевнений, що справж-
нє щастя — бути нерозумним ради 
Христа!» (1Кор.4:10). 

На порозі світлий день народ-
ження Спасителя і старт у новий рік 
життя. Сердечно вітаю усіх читачів, 
молитвеників, жертводавців, доро-
гих місіонерів зі святами! З подякою 
Вседержителю дивимося в рік прий-
дешній. Що він готує для нас? Кожен 
день, година, хвилина нового року 
запланована Володарем часу — Бо-
гом. Мудро скористаймося цим без-
цінним капіталом, щоб не втратити 
чи використати не за призначенням. 
Дякую за співпрацю!

З Різдвом Христовим, з Новим 
роком!

Микола СИНЮК

ВИ БІГЛИ ДОБРЕ

ПРО СИЛУ
УСМІШКИ

ЗІГРІЙ СВОЇ 
НІЖЕНЬКИ –
ЗБЕРЕЖИ СВОЮ 
ГОЛІВОНЬКУ! 

ВІН
ПРОПОВІДУВАВ 
ХРИСТАЦя усмішка, як і ота спокій-

на щира віра — їхнє основ-
не багатство, їхній спадок, 
переданий, як Тимофію...

Одягайтесь тепло — і буде 
вам щастя, — оце тренд.

7 грудня 2019 року Рейнхард 
Боннке пішов на небеса...
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З Різдвом Христовим

Чергова молодіжна кон-
ференція ХВЄ відбулася 7 
грудня в Луцьку, в домі мо-
литви Церкви Христа-Спа-
сителя. Зареєстровано 1400 
чоловік, а в загальному було 
більше 2000 тисяч присут-
ніх. Найбільше учасників із 
Камінь-Каширського, Ма-
невицького та Луцького ре-
гіонів. 

«Ти потрібен для Господа!» 
— під таким гаслом пройшла 
конференція. 

Ігор Панфілов, привітавши 
присутніх, запропонував помір-

кувати над словами  пророка 
Єремії: «Ще поки тебе вформу-
вав в утробі матерній, Я пізнав 
був тебе, і ще поки ти вийшов 
із нутра, тебе посвятив, дав 
тебе за пророка народам! А я 
відповів: О, Господи, Боже, таж 
я промовляти не вмію, бо я ще 
юнак! Господь же мені відказав: 
Не кажи: Я юнак, бо ти підеш до 
всіх, куди тільки пошлю Я тебе, і 
скажеш усе, що тобі накажу. Не 
лякайсь перед ними, бо Я буду 
з тобою, щоб тебе рятувати, го-
ворить Господь!» Наголосивши, 
що Бог цікавиться нами завжди 

і повсюдно, навіть якщо нам 
здається, що у нас не вистачає 
здібностей. Господь дивиться 
на бажання людини служити, а 
таланти набуваються і примно-
жуються…

Ігор Скоць торкнувся ак-
туального для сьогодення пи-
тання «блиску». На прикладах 
таких героїв зі Святого Письма, 
як Даниїл, Йосип та блудний 
син довів, що для християнина 
найважливіше не вміння захо-
плювати публіку красномов-
ством і зовнішнім виглядом, 
а щоб «дух блищав Господнім 

помазанням». Для того, щоб це 
відбулося, потрібно досліджу-
вати слово. «Коли ще не знаєш, 
що буде в майбутньому — уже 
зроби все потрібне для того, 

щоби виявитись потрібним 
Богу в будь-який час», — закли-
кав служитель молодих людей.

МОЛОДІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ
УЦХВЄ НА ВОЛИНІ

Продовження на стор.2

конференція
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8 грудня в селі Березна 
Воля Любешівського рай-
ону відбулося врочисте 
зібрання з нагоди посвя-
та дому молитви. Подія 
зібрала біля двох сотень 
людей, коли в селі про-
живає трохи більше трьох 
сотень. До Березної Волі 
завітали гості з різних ку-
точків Любешівського рай-
ону, з Волині й не тільки: 
село межує з Рівненщи-
ною, тому у святковому 

богослужінні взяли участь 
служителі церков сіл Кух-
че Зарічненського району 
(Анатолій Вакуліч) та Ку-
хотська Воля (Микола Ва-
куліч).

Історія дому молитви та 
євангельських християн у 
Березній Волі не зовсім про-
ста. Віруючі з’явилися тут 
після Другої світової війни. 
Де вони почули й від кого 
прийняли вістку спасіння, 
не відомо. Їх було небагато, 

кільканадцять душ. У часи 
Радянського Союзу приєд-
нувалися до сусідніх церков 
у с. Судче  або с. Кухче. До 
Судче добиратися було даль-
ше, але легше, а до Кухче — 
ближче, але потрібно було 
пробратися через болото. 
Згодом старші віруючі відій-
шли до Господа, а дві родини 
— Чілеїв та Заньків — виїха-
ли з села. Саме вихідці з цих 
родин і профінансували впо-
рядкування дому молитви, 
який перекупили в назарян.

Назаряни — одна з про-
тестантських течій, у якій 
хрестять немовлят. Вони 
розгорнули свою діяльність 
у Березній Волі на початку 
2000 років. Через певні, не 
зовсім приємні обставини, 
протрималися в селі недов-
го. А зведений дім молитви, 
недоведений до пуття, став 
майданчиком для волейбо-
лу. Микола Чілей, який на-
родився в цьому маленькому 
поліському селі, а нині — 
пастор однієї з євангельсь-
ких церков у Сакраменто, та 

Микола Вакуліч — пресвітер 
у с. Кухотська Воля, який тут 
має родичів, — вирішили, що 
люди Березної Волі мають 
мати дім молитви. Їздили 
до Києва, вели перемовини 
з суперінтендентом назарян 
в Україні щодо придбання 
недобудованого приміщен-
ня. Минуло кілька років — і 
за допомогою місцевої вла-
ди договір влітку цього року 
було укладено. Роботу над 
упорядженням дому молитви  
спонсорували родини Чілеїв 
та Заньків, які проживають у 
Штатах. 

Служити в селі погодився 
молодий місіонер Юрій Бен-
зель, який зі своєю дружиною 
поселився поряд із домом 
молитви. Зібрання планують 
проводити щонеділі за до-
помогою віруючих із сусід-
ніх церков, зокрема в Кухче, 
Седлище, Любешові.

Привітати жителів Берез-
ної Волі прибуло керівни-
цтво ВОЦХВЄ в особі єпи-
скопа Михайла Близнюка, 
Володимира Величка — від-

повідального за благовістя 
й місіонерів в області, Петра 
Карповича — регіонально-
го заступника єпископа, а 
також місцева влада: Олег 
Кух — голова ОТГ Любешо-
ва, Микола Бущук — депутат 
облради та інші. Усі бажали 
розвитку й духовного про-
будження в селі, адже, як 
підкреслив Микола Бущук, ті 
села в Любешівському краї, 
де є віруючі, — розквітають 
не тільки духовно, але й ма-
теріально і є найбагатшими 
в районі, а це Седлище, Цир, 
Залаззя.

Михайло Близнюк поба-
жав, щоб дім молитви був 
місцем розради для всіх душ, 
щоб виконалося слово: «Я 
потішу дітей моїх в домі мо-
литви для всіх народів». 

Тож хай Бог дарує бла-
годать жителям Березної 
Волі — і вони відгукнуться на 
поклик Істини, а також бла-
гословить тих, хто буде пра-
цювати в цьому краї на ниві 
благовісту!

Інна МЕЛЬНИК

17 листопада 2019 року відійшов у вічність Володимир Дем'янович Давидюк – пресвітер 
церкви в с. Ярівка Горохівського р-ну. 

 Брат Володимир Дем'янович народився 20 березня 1935 року в селі Іванівка Горохівського району.
8 листопада 1958 року одружився з Марією Кулібко. Прожив у шлюбі з дружиною 61 рік. Бог дарував їм 3 

дітей, 12 онуків і 29 правнуків.
У 1976 році Володимира Давидюка було обрано пресвітером у церкві села Ярівка Горохівського району, 

де він і проживав із сім'єю. За час його служіння в 1997 році в селі збудовано дім молитви. 
Волинське обласне об’єднання церков УЦХВЄ та місія «Голос надії» висловлюють щире співчут-

тя родині та друзям покійного.

Михайло Близнюк наго-
лошував на тому, що Бог у 
своїй всемогутності та са-
модостатності має Свої за-
думи щодо нас. Три основні: 
спасіння душі, благословен-
ня, виповнення обітниць. «Не 
візьму Я бичка з твого дому, 
ні козлів із кошар твоїх, бо на-
лежить Мені вся лісна звірина 
та худоба із тисячі гір,  Я знаю 
все птаство гірське, і звір по-
льовий при Мені! Якби був Я 
голодний, тобі б не сказав, 
бо Моя вся вселенна й усе, 
що на ній!  Чи Я м'ясо бичків 
споживаю, і чи п'ю кров коз-
лів? Принось Богові в жертву 

подяку, і виконуй свої обітниці 
Всевишньому, і до Мене по-
клич в день недолі, Я тебе по-
рятую, ти ж прославиш Мене!» 
(Пс.50:8-15).

Віктор Куриленко на своїх 
семінарах навчав молодь  
життю згідно з Писанням. 
Дієвим принципом у стосун-
ках з  Богом є закон сіяння. 
Згідно з ним, те що ми роби-
мо в молодому віці — рано 
чи пізно відгукнеться в нашій 
долі. За його словами, гріх 
людина робить спочатку для 
задоволення, згодом від не-
обхідності, а з часом потра-
пляє в рабство. «Бог  звіль-

няє тільки від ворогів, а не від 
друзів. Тому якщо ми з гріхом 
живемо та ще й любимо його, 
то про яке звільнення може 
йти мова?» —  наголосив він. 
Наш розум — це поле битви, 
адже, завжди спочатку при-
ходить думка, народжується 
слово, ним викликається дія, 
яка проектує долю. І для того, 
щоб доля була хорошою, нам 
потрібен чистий розум, щоб 
прийшла Божа думка, підкрі-
плена Божим словом, — лише 
в такому разі можна чекати 
добрих сходів і благословен-
них  результатів.

Інна МЕЛЬНИК

ДІМ МОЛИТВИ В БЕРЕЗНІЙ ВОЛІ – НАДІЯ НА РОЗКВІТ

некролог

МОЛОДІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ УЦХВЄ НА ВОЛИНІ
конференція

відкриття дому молитви

Початок на стор.1

Дорогі брати та сестри !
Прийміть щире вітання 

з нагоди Різдва Христо-
вого та Нового 2020 року! 
Проминув ще один рік на-
шої земної мандрівки і на-
близив нас до вічності та 
до миті зустрічі з нашим 
Спасителем, народження 
Якого ми згадуємо. Радіс-
на новина про народжен-
ня Божого Сина в місті 
Віфлеємі, проголошена 
ангелом, вселяє в наші 
серця радість, підбадьо-
рює нас та втішає: «Не ля-

кайтесь, бо я ось благові-
щу вам радість велику, 
що станеться людям усім. 
Бо сьогодні в Давидовім 
місті народився для вас 
Спаситель, Який є Хри-
стос Господь» (Лк.2:10-
11). 

Нехай і в Новому 2020 
році через кожного з нас 
звучить ця вістка для всіх 
людей, щоб жителі землі 
змогли стати громадянами 
вічного Божого царства!

Прославляймо Бога, лю-
бімо Його, любімо своїх 

ближніх, виконуймо Боже 
Слово! А також у молитвах 
підносьмо до Нього свої ба-
жаннями, адже Він хоче їх 
чути та допомагати нам – і 
прийде мить, коли Він за-
просить нас у Свої небесні 
оселі, де з Ним будемо вічно. 
«І це тому, що знаєте час, що 
пора нам уже пробудитись 
від сну. Бо тепер спасіння 
ближче до нас, аніж тоді, 
коли ми ввірували. Ніч мину-
ла, а день наблизився, тож 
відкиньмо вчинки темряви й 
зодягнімось у зброю світла. 

Як удень, поступаймо добро-
чесно, не в гульні та п’янстві, 
не в перелюбі та розпусті, не 
в сварні та заздрощах, але 
зодягніться Господом Ісусом 
Христом…» (Рим.13:11-14). 
«Благодать Господа нашого 
Ісуса Христа, і любов Бога 
й Отця, і причастя Святого 
Духа нехай буде зо всіма 
вами! Амінь» (1Кор.13:14).

З повагою та любов’ю 
Обласна

пресвітерська рада 
УЦ ХВЄ Волині, Єпископ 

М.І. БЛИЗНЮК

привітання
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Є люди, які в інтерв’ю го-
ворять складними речення-
ми, але ти відчуваєш, що це 
просто красиві слова, у яких 
мало життя. А є такі, які ка-
жуть: «Та нічого особливого 
в моєму житті не було, що 
могло б бути цікавим для ін-
ших», а ти, осяяний їхньою 
усмішкою, відчуваєш, що 
не можеш, просто не маєш 
права не написати про них. 
Саме такою була моя нещо-
давня розмова з Ніною Си-
нюк — дружиною директора 
місії «Голос надії» Миколи 
Петровича.

Уперше з Ніною Петрівною 
я познайомилася в 1998 році, 
коли, будучи розгубленою сту-
денткою без визначеного місця 
проживання, отримала дозвіл 
пожити в їхній квартирі. На той 
час сім’я, у якій вже було де-
сятеро дітей, жила у власному 
невеликому будинку на око-
лиці Луцька. У день першого 
знайомства сестра Ніна чомусь 
нагадала мені тітоньку Хлою 
(правда, не чорношкіру) — дру-
жину дядечка Тома з відомого 
твору Гарієт Бічер-Стоу. Усміх-
нена, оточена купкою дітлахів, 
вона впевнено спрямовувала 
нас — кого пил протерти, кого 
вікна вимити. А дівчатка жва-
во розповідали мені: «Коли ми 
переселилися в цю квартиру (а 
нас, дітей, тоді вже було шесте-
ро, і всі ми жили в одній кімнаті), 
вона видалася для нас просто 
величезною. Згодом народили-
ся ще сестрички, і увечері вся 
квартира перетворювалася в 
суцільне ліжко. Але нам це дуже 
подобалося...» 

Цього ж разу, сидячи біля 
каміна в гостинному домі Си-
нюків, я мала змогу познайо-
митися з третім поколінням цієї 
дружної родини — внучкою Ел-
лочкою. Щойно прокинувшись, 
почувши звуки нашої розмо-
ви, вона пильно подивилася на 
мене, чужу тітоньку, і за мить 
її уста розпливлися у широкій 
усмішці. Це, напевно, візитна 
картка цієї родини, яка переда-
лася їм від мами й бабусі.

— Яким ви уявляли свого 
чоловіка до заміжжя? — по-
чинаю розмову з жінкою, яку 
без перебільшення можна 
назвати служителем служи-
теля. 

— Таких особливих уявлень 
не було. Головне, думала, щоб 
був віруючим, справжнім хри-

стиянином. 
— Та коли там було уявля-

ти, — додає Микола Петрович. 
— Я тільки з армії повернувся й 
одразу одружився. Вважаю, що 
якісь надмірні уявлення потім 
призводять до розчарування. 
А так: зробив свій вибір, пообі-
цяв любити й поважати — і далі 
рухаєшся по життю в цьому на-
прямку.  

— Що відчували в миті, 
коли чоловіка обирали на 
доволі відповідальні пости 
— директора місії, пастора, 
єпископа.

— Усе відбувалося якось 
природно. Звісно, хвилюва-
лася, думала, щоб все добре 
було. Хотілося, щоб він сум-
лінно виконував те, що йому 
довірили. Спочатку, це було 
десь у 1986 році, Миколу об-
рали на дияконське служіння, 
у яке він одразу поринув — 
відвідував бабусь, допомагав 
людям. Потім стала організо-
вуватися місія, яка повністю 
його захопила.

— А як це бути дружиною 
місіонера місіонерів?

— Коли вся ця праця по-
чиналася, я була рада. Це був 
прорив, це було щось незвич-
не для нас. Бог на наших очах 
відчиняв двері для проповіді 
Євангелії. Згодом, коли по-
чалися робочі поїздки, звіс-
но, іноді було й важко, але я 
завжди благословляла в доро-
гу. Намагалася не нарікати.

— Якою була ваша най-
довша розлука?

— Напевно, два місяці. Це 
було, коли тільки налагоджу-
валася праця й потрібно було 
шукати людей, які б підтримали 
служіння місії матеріально. 

— А скільки часу безпере-
рвно ваш чоловік був удома?

— Напевно, тільки під час 
останньої відпустки він майже 
нікуди не відлучався. А зазвичай 
відвідує церкви, служіння, місіо-
нерів. Але я це сприймаю дуже 
легко, особливо тепер, коли 
діти повиростали. Хоча й рані-
ше, коли було значно більше 
домашніх клопотів, все одно від-
пускала його й благословляла.

Одного разу я дуже захворіла 
— все обличчя перекосило, так 
що й говорити не могла. А Колі 
вдома не було, був десь у поїзд-
ці. До лікарні я не спішила, бо ж 
діти, клопоти, справи. Але тут 
мені зателефонувала Наташа з 
місії, а я і говорити виразно не 

могла. І вона, як почула, одра-
зу сказала Євгену Тихоновичу, 
який відвіз мене в лікарню. То-
бто Бог завжди посилав людей, 
які могли в чомусь допомогти, 
підтримати. Та й Господь бла-
гословляв так, що якихось нез-
доланних моментів не було в 
нашому житті. Звісно, коли діти 
були маленькими, було нелегко. 
Але діти попідростали — і стало 
набагато простіше.

— Чи, може, простіше ре-
агували на все?

— Напевно, що так.  У мене 
не було якогось бунту чи супро-
тиву, коли чоловік приділяв біль-
ше уваги служінню, а не мені. 
Ніколи не претендувала на всю 
його увагу та весь його час.

— А чи виявляє вам чо-
ловік якісь особливі знаки 
уваги, чи говорить, що лю-
бить, наприклад? Кажуть, що 
це треба жінці по-особливо-
му.

— Я думаю, що любов буде 
жінка відчувати, навіть якщо не-
має якихось особливих вчинків. 
А якщо чоловік не любить, то це 
також буде відчутно навіть без 
дій чи особливих слів.

— Та в нас мама така, коли 
тато робить їй якийсь подару-
нок, то вона одразу каже: «Та 
для чого мені. Краще щось 
дітям…» — додає донька. — 
Хоча тато в нас романтик, 
завжди намагається мамі зро-
бити щось приємне.

— Справді. Він знає, що я 
люблю бузок — і його мені при-
возить. Або конвалію чи жасмин. 
Звісно, це приємно, але якось 
звикла задовольнятися най-
меншим. Як було раніше: жили 
від зарплати до зарплати — то 
й звикла знаходити приємне у 
всьому. Мені здається, що чо-
ловік не зможе реалізуватися 
як служитель, як місіонер, якщо 
жінка вимагатиме до себе особ-
ливої уваги.

— Чи ви завжди всі ідеї й 
плани свого чоловіка підтри-
муєте, схвалюєте чи інколи з 
чимось не згодні, щось під-
казуєте?

— Звісно, буває, що я не 
згодна з чимось. То намагаю-
ся щось порадити. Буває, що 
чоловік прислухається до моїх 
порад. Буває, що ні. Іноді вияв-
ляється, що я мала іншу думку, 
але чоловік був правий, або ж 
і навпаки. Але я намагаюся не 
тиснути. 

— А як шукаєте ключики 
до серця  чоловіка?

— Я не знаю, якось це не-
важко.

— Та вона фразу має таку 
коронну: «А чи ти не міг би зро-
бити…» — долучається до роз-
мови Микола Петрович. — Я 
одразу відповідаю: «Не міг би…» 
Але все одно запам’ятовую, що 
мене просили…

— Ага, а потім, як назби-
рається купа справ і прийде від-
повідний настрій, то все за раз 
поробить. Головне — того мо-
менту дочекатися. А якщо якась 
напружена ситуація виникає, 

бо певні суперечки бувають, то 
сідаємо, поговоримо — і все 
якось вирішується. А в моменти 
загострення якоїсь суперечки 
намагаюся перемовчати, щоб 
не розпалювати її. 

— Вам вдалося виховати 
десятеро чудових дітей. Ба-
гато з них зараз працюють 
на місіонерських полях. У 
цьому, на мою думку, 90% 
вашої заслуги. У чому ваш 
секрет?

— Не думаю, що дев’яносто. 
Це так здається, що тата немає 
вдома. Але ж діти бачили його 
вірність справі, його посвяту, 
його готовність служити. І це 
формувало їх, це був чудовий 
приклад для них. Діти бачили, 
що тато відповідально ставить-
ся до справи, яку йому довіри-
ли Бог і люди. Разом із тим ми 
вчили дітей, щоб вони вміли все 
робити. Не привчали до якоїсь 
розкоші. Вчили шанобливо ста-
витися до людей. Проводили з 
ними разом час. 

— Особливо сильно вплива-
ли на нас виховні бесіди, — зга-
дує донька. — Це для нас було 
найгірше. Ми були готові, щоб 
нас краще набили, аніж перед 
усіма аналізували наші вчинки й 
повчали. Потім усі разом моли-
лися. Але я чомусь боялася тих 
зборів, особливо, якщо відчу-
вала якусь вину й знала, що це 
буде перед усіма обговорюва-
тися.

— А часто доводилося 
вдаватися до різочки?

— Ні, лише в крайніх ви-
падках. Наталю, наймолодшу, 
то, напевно, і взагалі не били. 
Зазвичай розмовляли з дітьми. 
Я думаю, якщо ти старших ді-
тей правильно навчиш, то вони 
впливатимуть на молодших, 
стануть для них прикладом.

— Що, на вашу думку, 
найважливіше у вихованні 
дітей.

— Гармонія в стосунках між 
батьками, взаєморозуміння між 
ними. Ну й звісно — побудова 
тісних стосунків з дітьми. Дуже 
важливо разом працювати й 
разом відпочивати. Ми весело 
проводили час у колі сім’ї, осо-
бливо, коли чоловік був вдома. 
В село їздили, на трудотерапію 
на город, але навіть ці поїзд-
ки для нас особливо пам’ятні. 
Там було все — і спільна праця, 
і їжа на свіжому повітрі, і пісні, і 
розповіді…

— Знаю, що були у вашо-

му житті дуже складні ситу-
ації, у яких Бог виходив вам 
назустріч. Що по-особливо-
му запам’яталося?

— Звісно, явним чудом було 
зцілення Діни від онкозахворю-
вання. Це були важкі часи для 
нашої сім’ї, але Господь явив 
свою милість. А перед тим Катя 
в одинадцять місяців сильно за-
хворіла. Нас поклали в лікарню 
— і там їй ввели подвійну дозу 
антибіотика. Від цього на слизо-
вих оболонках в неї утворилися 
виразки — і вона довго не могла 
їсти. Бачачи, що в лікарні їй не 
стає краще, я написала заяву — 
і поїхала додому. Ситуація була 
критичною. Але ми молилися, і 
Бог продовжив життя донечки. 
Правда, вона настільки ослабла, 
що впевнено ходити почала аж 
у два з половиною роки, хоча до 
хвороби вже впевнено стояла 
на ногах.

А ще Бог давав мудрості в 
інших випадках, коли діти хворі-
ли. Одного разу в нашої най-
старшої доньки шкіра голови 
стала білою. І це не змивалося. 
Зо два місяці ми лікувалися, що 
тільки нам не призначали, але 
нічого не допомагало. Ми мо-
лилися, і якось Бог дав мені на 
розум втерти їй у шкіру соду. Я 
зробила кашку із соди з водою, 
спробувала на невеликій ділянці 
шкіри — і вона очистилася. Так 
Бог відповів на цю проблему.

…Неспішно за чаєм говори-
мо про пройдений шлях — як 
жили в орендованому домі без 
води, як будували свій дім, як 
мама вчила з дітьми математи-
ку (бо все ж освіта, яку здобула 
в технікумі, сприяла цьому), як 
тато писав твори. Згадують про 
ще одного синочка, який за кіль-
ка днів, які прожив на цій землі, 
встиг стати частиною цієї друж-
ної родини. Щоразу кажуть, що 
нічим не особливі, що нічого 
такого, про що можна було на-
писати в газеті, у них немає. Я 
вдивляюся в їхні очі — із них, як 
із каміна у вітальні, віє теплом. 
На устах у Ніни Петрівни — ши-
рока усмішка, а в серці спокій, 
який може дати лише щира віра 
в Бога.

Я знаю їхніх дітей і декого з 
44 внуків. Ця усмішка, як і ота 
спокійна щира віра — їхнє ос-
новне багатство, їхній спадок, 
переданий від мами й бабусі 
Ніни, якій самим Богом судило-
ся стати служителем служителя.

Ольга МІЦЕВСЬКА

ПРО СИЛУ УСМІШКИ АБО
ЯК СЛУЖИТИ СЛУЖИТЕЛЮ

інтерв'ю
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7 грудня 2019 року Рей-
нхард Боннке пішов на не-
беса...

Майбутній всесвітньові-
домий євангеліст Рейнхард 
Боннке народився 19 квітня 
1940 року в місті Кенігсберг 
(сучасний Калінінград). З са-
мого дитинства шукав Бога, 
тому вже в 10 років був хре-
щений Святим Духом. Після 
закінчення середньої школи 
Рейнхард вступив у неприміт-
ний християнський коледж 
в Уельсі. Брати критикували 
його за це рішення, оскільки 
не вважали біблійну освіту за 
освіту як таку.

Після закінчення коледжу 
з Рейнхардом відбулася важ-
лива подія, яка, за його сло-
вами, вплинула на все його 
майбутнє життя й служіння. 
25 січня 1962 року потяг, на 
якому Боннке повертався до-
дому, на кілька годин зупи-
нився в Лондоні. Рейнхард 

вирішив прогулятися по Лон-
дону й оглянути місто. Йдучи 
однією з вулиць, він натрапив 
на будинок найвідомішого 
євангеліста Англії Джорджа 
Джеффріса. Після недовгої 
бесіди Джордж Джеффріс 
запропонував помолитися за 
Рейнхарда і, за словами його 
самого, передав йому своє 
помазання, як колись Ілля 
Єлисею.

Повернувшись на батьків-
щину, Рейнхард став пасто-
ром місцевої церкви, але весь 
час жадав чогось більшого. 
Одного разу йому прийшло 
бажання… все кинути й поїха-
ти місіонером в Африку. Так в 
1967 році, після 5 років пас-
торства в Німеччині, Боннке 
зібрав свої валізи й поїхав в 
одну з найбідніших країн аф-
риканського континенту — 
Лесото.

В Африці Рейнхард відра-
зу ж спробував організува-

ти нову церкву, але на його 
велике розчарування ніхто 
не хотів приходити на бо-
гослужіння. Щодня він брав 
акордеон і йшов на міський 
ринок, де грав християнські 
пісні, проповідував і роздавав 
брошури. Місія Боннке зда-
валася марною й невиправ-
даною. Він молився й постив, 
шукаючи Божого керівництва, 
і побачив видіння: весь афри-
канський континент — омитий 
кров’ю Ісуса Христа. Гучний 
голос промовляв: «Африка 
буде врятована!» Це повто-
рювалося 4 дні поспіль.

Боннке вирішив карди-
нально змінити підхід до 
євангелізації та розпочати 
наметове служіння. На пер-
ше таке служіння прийшли 
лише 100 чоловік, але по-
ступово кількість відвідувачів 
зростала. Так народилося 
одне з найуспішніших наме-
тових служінь в історії сучас-

ної церкви.
У 1984 році команда Бон-

нке замовила найбільший на-
мет у світі на 34 000 місць! 
Але за день до першого бо-
гослужіння раптово піднявся 
ураган і повністю знищив цей 
намет. Рейнхард Боннке вирі-
шив не скасовувати євангелі-
зацію, а проводити служіння 
просто неба. І на перший 
день Бог зробив чудо:  100 
000 людей заповнили вели-
чезне поле! Це перевершило 
всі очікування! Якби намет 
не був зруйнований, то 2/3 
людей не змогли б потрапи-
ти на євангелізацію. Через 
кілька років Рейнхард Боннке 
встановив світовий рекорд, 
зібравши 1 600 000 осіб на 
одному богослужінні! 

З роками євангеліст пе-
рестав так інтенсивно по-
дорожувати, як раніше, але 
справа, розпочата ним, про-
довжувалася. А все тому, що 
Рейнхард Боннке зробив те, 
що не вдавалося майже ніко-
му з великих служителів, — 
лишив після себе гідного на-
ступника — Деніела Календу. 
Побувавши на його проповіді, 
я подумав: служіння Рейнхар-
да Бонке не закінчилося, воно 
тільки починається! 

Переглядаючи офіційний 
сайт служіння Боннке CfaN, 
я натрапив на таку цифру: 78 
268 854. Саме стільки людей 
прийняли Ісуса Христа завдя-
ки служінню цього помазано-
го служителя. 

Роман САВОЧКА

памяті служителя

ВІН ПРОПОВІДУВАВ 
ХРИСТА

1. Чим менше у нас 
Святого Духа, тим біль-
ше кави та печива стає 
потрібно, щоб утримати 
людей в церкві. Я нічого 
не маю проти кави й пе-
чива, але немає нічого, що 
могло б замінити Святого 
Духа.

2. Сила Святого Духа і 
Євангелія Хреста настіль-
ки з’єднані воєдино, що 
їх неможливо розділи-
ти. Святий Дух усе вклав 
у Розп’ятого Христа. Він 
творить Свої чудеса тіль-
ки на землі відкуплення і 
підтримує лише Євангелію 
— завжди й всюди. Що ще 
нам потрібно? Одна лю-
дина, наповнена Духом, 
— краща сотні комітетів, 
які «бережуть хвилину, але 
втрачають годину». Коли 
Бог «так полюбив цей світ», 
Він не створив комітету, 
але послав Свого Сина, а 
Його Син послав Святого 
Духа. Ісус сказав, що віру-

ючі люди — це світло для 
світу, але необхідний Свя-
тий Дух, щоб запалити їх.

3. Чому люди завжди 
сумніваються у Слові Бо-
жому? Чому б не сумніва-
тися в брехні диявола? 
Чому б не сумніватися у 
своїх сумнівах? Чому б не 
припинити сумніватися 
й не почати довіряти Бо-
гові? Якщо ти повіриш Ісу-
су Христу й довіриш Йому 
своє життя, то отримаєш 
небесну допомогу від Свя-
того Духа. Віра зрушує 
гори, створені сумнівами».

4. Ісус прийшов «знай-
ти й спасти втрачене». 
Бог шукає нас! Дивовиж-
но: Його серце кличе нас 
і турбується про нас! До-
брий Пастир залишає 
дев’яносто дев’ять овець, 
щоб знайти одну загубле-
ну. Люди кажуть, що вони 
«знайшли Господа», але 
Господь ніколи не губився. 
Це Він знайшов нас!

5. Євангелія — це чу-
деса. Чудотворна сила є 
всередині її й чудотворна 
сила інвестується в тих, 
хто проповідує її. Чудеса 
супроводжують Євангелію 
й допомагають звіщати її. 
Чудеса ще не були вияв-
лені в усій повноті й силі, 
але тепер настає День 
спасіння, якого ще не було 
в історії, — з безпреце-
дентним просуванням по 
всіх фронтах, коли спаса-
ються більше людей, ніж 
будь-коли в історії, більше 
людей отримують зцілення 
й хрещення Святим Ду-
хом, більше церков від-
кривається у світі щодня, 
ніж коли-небудь за останні 
2000 років. Пророцтва ви-
конуються. Ми опинилися 
на гребені океанської хвилі 
Святого Духа й повинні 
зробити все, що можемо, 
для просування Євангелії 
без будь-якої особистої 
вигоди для себе.

6. Віра народжує смі-
ливість! «Сміливість Пе-
тра та Івана» було видно 
всім людям. Ізраїльські 
лідери, закостенілі у своїх 
традиціях, були шоковані, 
дивлячись на цих про-
стих рибалок із Галілеї, які 
виступали в суді зі сміливі-
стю й упевненістю царів. 
Біблія — книга сміливості, 
а не плазування й низько-
поклонства! Останнє попе-
редження, яке знаходимо 
в книзі Одкровення — для 
«боязких і невірних», яких 
кінець «в озері, що горить 
вогнем і сіркою». Біблія 
представляє нас як без-
страшних людей, які на-
важуються йти туди, куди 
ще ніхто не ходив, і роби-
ти те, про що інші люди не 
наважувалися навіть мрія-
ти. Чи були Петро та Іван 
радикальними? Звичайно, 
були! Тільки радикальні 
люди змінюють світ.

7. Бог створив радість 
— Бог, а не комедіан-
ти. Бог дав нам кольори 
й красу — Бог, а не ім-
пресіоністи. Жодне цер-
ковне служіння не було б 
важким випробуванням, 
якщо б його вів Ісус Хри-
стос. Монотонність — це 
не Божий винахід. Щось 
не так, якщо під час бого-
служіння — нудьга й позі-
хання. Усе повинно бути 
навпаки. Спасенні люди 
люблять — люблять Бога, 
люблять людей, люблять 
Боже Слово, люблять 
життя.

8. Ми не можемо про-
повідувати в силі Святого 
Духа, якщо не проповідує-
мо Слово. Він посвяче-
ний Слову. Він не просто 

мило впливає або ство-
рює приємну атмосферу 
в приміщенні церкви, але 
Він — живий ланцюг між 
Богом і Словом. Це вічний 
зв’язок. Коли проповідує-
мо Слово, у ньому є Дух, 
Він є в Євангелії. Дух діє 
там, де проголошується 
Слово. Проповідь в Дусі 
не просто пристрасна, 
вона творча. Дух діяв з 
самого початку, коли Бог 
творив. Коли Слово про-
голошується, Він завжди 
творить. Люди повер-
таються до життя через 
Слово, наповнене Духом, 
вони народжуються зго-
ри завдяки Його творчій 
праці. Жодна проповідь 
без Духа, якою б чудовою 
вона не була, не принесе 
чуда. Дух належить Сло-
ву, а Слово належить Духу 
й наповнене усією енер-
гією, яку можна побачити 
з часів Творіння.

9. Біблія каже, що дия-
вол ходить і рикає, як лев. 
Він приходить у темряві й 
намагається налякати ді-
тей Божих своїм сильним 
ревом. Але потім ми вми-
каємо світло Божого Сло-
ва й виявляємо, що поруч 
немає ніякого лева. Є тіль-
ки миша з мікрофоном. 
Диявол — лише самозва-
нець!

10. Церква Ісуса Хри-
ста — не катер для про-
гулянок, а рятувальний 
човен. Аніматори тут не 
потрібні. Кожна людина, 
від капітана до кухаря, по-
трібна на палубі для того, 
щоб спасати людей. Церк-
ва, яка не рятує людей від 
загибелі, на жаль, втраче-
на сама.

10 ЦИТАТ РЕЙНХАРДА БОННКЕ
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У 2013 році було розпо-
чато євангелізаційно-місіо-
нерське служіння й від-
крито дочірню церкву в м. 
Фастів Київської області. 
Силами церкви «Світло 
Євангелії» (с. Хомутець 
Брусилівського району 
Житомирської області) 
тут звершується євангелі-
заційна праця, а саме: 
проповідуємо на вулицях 
міста, роздаємо христи-
янську літературу, надає-
мо духовну й благодійну 
допомогу безхатченкам та  
беремо участь у різних со-
ціальних програмах. 

У 2012 році на молитов-
ному служінні Бог сказав до 
нас, щоб ми, як народ Божий, 
були готові до  прийняття пе-
реселенців у свої домівки. Ми 
роздумували над цим, але не 
знали, про що саме йдеть-
ся, адже наш Брусилівський 
район прийняв дуже багато 
переселенців із Чорнобиль-
ської зони, для яких держава 
збудувала на початку 1990-

х багато будинків у кожному 
населеному пункті району. 
Про яких саме переселенців 
нам Бог знову сказав, у той 
час ми не знали.

Але на початку 2014 року 
Бог знову сказав нам, щоб 
ми готували свої будинки та 
квартири для прийняття бі-
женців, а якщо ми не буде-
мо приймати, то приймуть 
невіруючі люди — і за це Бог 
буде благословляти їхні сім’ї. 
Ми знову не розуміли… І 
тільки в червні 2014 року,  з 
початком війни на Сході на-
шої країни, зрозуміли, про 
що попереджав нас Господь: 
мирні жителі Донбасу стали 
масово залишати свої домів-
ки, щоб врятувати свої сім’ї 
від небезпеки. І ми, як Церк-
ва Божа, не могли не відреа-
гувати на це й залишити без 
уваги цих людей!

З Божою допомогою  тіль-
ки в м. Фастів ми змогли 
прийняти 13 сімей (43 люди-
ни дорослі та 31 дитина).  З 
цими людьми велася активна 

робота: намагалися допом-
огти їм адаптуватися в но-
вих умовах (часто проводи-
ли душе опікунські бесіди), 
допомагали з працевлашту-
ванням, із житлом, разом 
вирішували матеріальні та 
фінансові потреби. Багато з 
прибулих стали відвідувати 
місцеву церкву, а дехто всту-
пив у Завіт із Господом через 
Святе Водне Хрещення. Так 
церква поповнювалася спа-
сенними людьми. 

Для того, щоб звершува-
ти служіння, ми орендували 
адміністративне підвальне 
приміщення, яке було в не-
задовільному стані та часто 
підтоплювалося. Незважаючи 
на це, ми служили та ревно 
молилися за придбання зе-
мельної ділянки для будівни-
цтва дому молитви та центру 
реабілітації (для алко- та нар-
козалежних, а також для лю-
дей, які потрапили в складні 
життєві обставини), тому  що 
в цьому бачили велику потре-
бу. І Господь відповів на наші 
молитви.  

У серпні 2019 року купили 
земельну ділянку для моли-
товного будинку та будинок 
під центр реабілітації. Ми 
не гаяли часу, тому відразу 
розпочали будівництво. До 
будівництва активно підклю-
чилися місіонери, брати та 
сестри місцевої церкви та 
інших церков. Нашим бажан-
ням було завершити будів-
ництво до зимових морозів. 
І з Божою допомогою нам це 
вдалося — 1 грудня 2019 року 
відбулося урочисте відкриття 
дому молитви та Центру реа-
білітації в м. Фастів. На свят-

ковому зібранні було багато 
гостей, багато чудових про-
повідей, а в кінці — служителі 
Київської та Житомирської 
областей разом із гостями 
звершили молитву посвячен-
ня. Дякуємо Богу та віримо, 
що Він і надалі буде допома-
гати та благословляти в місіо-
нерській праці. 

Від імені місіонерської ко-
манди Житомирщини прино-
симо щиру вдячність керів-
ництву місії «Голос надії» 
та усім братам і сестрам, 

які долучилися до цієї праці 
молитовно, організаційно, 
фінансово та фізично — і ми 
змогли спільними зусиллями 
за короткий термін побуду-
вати такий молитовний дім! 
Нехай Господь щедро благо-
словить усіх вас!

З повагою 
відповідальний за

місіонерську працю в 
Житомирській області 

ТАРАСЮК С.Р.,
диякон-місіонер у м. 

Фастів ПРІЩУК А.І.

місіонерське служіння

У ФАСТОВІ ЗА ТРИ МІСЯЦІ ЗБУДУВАЛИ 
ДІМ МОЛИТВИ

поезія

Такий маленький, такий хороший,
Хоч безпорадний, та в Нім — Дух Божий.

Заграло небо на цю подію — 
Маленький Хлопчик приніс надію.

Прийшов Месія — близьке спасіння,
І повнить Всесвіт ангельська пісня.
В Різдві Христовім велика сила — 

Свята подія всіх обігріла:
І пастухів, й мудреців завзятих –

Ідуть нового Царя вітати…

У Віфлеємі, в тихім Віфлеємі
В ніч зоряну з’явився в тілі Ти,

На вбогій, з сіна мощеній постелі
Дитятком закричав на всі світи.

Надію провістив дитячим криком,
І ангелам утіхи не втаїть:

— Пастуше, чи старий, чи юний віком,
Йди, подивись, як Він блаженно спить!

А світла, світла — аж до Віфлеєма!..
А світла, світла — боляче очам...
Йдуть пастухи і мають віру певну,
Що Господа вони побачать там.

Ось вулиці міські, ось промені з вертепу.
А може, тут улюблене Дитя?..

Хтось двері відчинив на їхніх душ потребу,
І бачать всі — родина пресвята.
Усміхнена Марія, Йосип радий

Показують на Спаса в сповитку.
А Він лежить, рожевий, безпорадний,

І радість випромінює тремку!..
Співали всі хвали натхненну пісню,

І миром віяло з Його чола...
Це Він Дитям зійшов на землю грішну,

Щоб перемога над гріхом була.
У Віфлеємі, в тихім Віфлеємі

В ніч зоряну з’явився в тілі Ти,
На вбогій, з сіна мощеній постелі
Дитятком закричав на всі світи...

А ніч тоді була така глуха,
Така сліпа, що осліпила світ.

І він безтямно рився, наче кріт,
У купі безпросвітного гріха.

І був тягар, і був печалі щем…
Та жевріла надія між примар,

Що прийде ось Месія — дивний Цар —
І розжене пітьму Своїм мечем.

І залунає переможний гук,
І полум’я шугатиме вгорі…

А Він прийшов під сяєво зорі,
Під шурхіт сіна і копитець стук.

Тоді співали ангели й зірки,
Бо то була вже зовсім інша ніч.

І спали із осяяних облич
Віки чекання і гріха віки.

Василь Мартинюк

У ВІФЛЕЄМІ А НІЧ ТОДІ БУЛА…
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Християнство — найбільш співу-
ча релігія, тому що послідовники 
Ісуса Христа люблять свого Спа-
сителя й керовані Духом Святим. 
Тисячі найкрасивіших і надихаючих 
пісень — це один із незаперечних 
доказів істинності Євангелії.

Мені дуже подобається пісня «Ти мій 
Бог Святий». Написана вона в 1968 році 
пресвітером однієї сільської церкви на 
Рівненщині Михайлом Лукомським.

Він став віруючим у 1942 році. У 
кінці сорокових одружився на віруючій 
дівчині-сироті Антоніні. Вона зі своєю 
сестрою жила в кімнатці, в хліві, бо їх-
ній будинок згорів під час війни. Одягу 
не вистачало, а взуття взагалі не було. 
Якийсь добрий чоловік зшив їм із різ-

них шматочків шкіри одну пару взуття 
на двох. У цьому взутті по черзі сестри 
й ходили на зібрання.

Усі Лукомські були музикальними. 
Михайло грав на скрипці, яку сам і зро-
бив.

1968 рік видався складним для гро-
мади. Гоніння посилилися. У церкві 
прийняли рішення про піст і молитву. 
Хто три дні постив, хто тиждень. Ми-
хайло Юхимович, як служитель, теж був 
у пості. Однієї ночі він прокинувся від 
натхнення і написав вірш «Ти мій Бог 
Святий, до Тебе дух мій...» Текст був 
написаний повністю й відразу.

Тим часом піст тривав. Для брата 
було природно й звично — перебувати 
в пості й молитві за потреби церкви. 

Приблизно через дві доби він знову 
прокинувся вночі від того, що відчув 
раптом, як його наповнила мелодія, 
яку він став співати. Потім, боячись, 
що забуде, розбудив старшу дочку й 
попросив її співати з ним, щоб вона 
запам’ятала.

За півстоліття пісня майже не 
зазнала змін. Вона була перекладена 
багатьма мовами світу.

Помер Михайло Юхимович в 1993 
році. Миттєво. Як то кажуть, «без мук 
вмирання». Не витримало хворе на-
труджене серце. Залишив після себе 
10 дітей і добру пам’ять — у родині, на 
роботі, у громаді й у селі.

Борис БИБКО,
м. Краматорськ, Україна

«ТИ МІЙ БОГ СВЯТИЙ» — ІСТОРІЯ ПІСНІ
історія пісні

Слово «ревність» в україн-
ській мові має такі синоніми: 
наполегливість, завзятість, 
горливість. Російський ана-
лог цього слова — «усер-
дие», яке складається з двох 
слів «усе серце». Тобто рев-
ність у служінні — це праця 
від усього серця та з усієї 
сили. Ось яких служителів 
потребує Собі Господь. 

У моєму житті Бог дав мож-
ливість зустрітися з одним із 
таких служителів. Улітку цього 
року я познайомився із старшим 
пресвітером Полтавської області 
Михайлом Степановичем Рома-
ном.  Наша зустріч відбулася на 
Волині під час поїздки на зібран-
ня. У дорозі він ділився вражен-
нями про працю на Полтавщині. 
У ході розмови постало питан-
ня: «Чи можливо організувати 
бригаду братів, яка б послужила 
на будівництві дому молитви в 
Полтавській області?» Я відповів: 
«Добре. Ми попрацюємо над цим 
питанням». Зібравши братів і об-
говоривши ситуацію, ми виріши-
ли допомогти в цій справі. Осінню 
2019 року 12 братів уперше пої-
хали в Полтавську область, щоб 
допомогти в будівництві дому 
молитви. Наше завдання було — 
зробити фасад дому молитви в 
с. Супрунівка. Коли ми приїхали, 
нас зустрів брат Михайло Мухар 
— відповідальний за церкву в с. 
Супрунівка. Під час будівництва я 
бачив велике Боже благословен-
ня в праці моїх братів. Я вірив, що 
брати й сестри, які знали про наш 
труд, молилися за цю справу. Бог 
нам допомагав — і ми за тиждень 
зробили те, що було запланова-
но. Ця поїздка вплинула на нашу 
свідомість. Мої брати по дорозі 

додому ділилися враженнями, і я 
відчував у їхніх словах полум’яне 
бажання допомагати й далі в цій 
справі.

Апостол Павло пише до ко-
ринтян: «А про службу святим 
мені зайво писати до вас, бо 
відаю вашу охоту, і нею хвалю-
ся за вас македонянам, що Ахая 
готова з минулого року, а ваша 
ревність заохотила багатьох» 
(2Кор.9:1-2). Ревність полтавсь-
ких братів і сестер заохотила моїх 
братів. Я серцем відчуваю, що 
Бог по-особливому любить Пол-
тавщину. Я дякую Богові за від-
даних людей, які там працюють, 
трудяться, моляться. Бо якби 
не їхні молитви, їхні благання до 
Бога, ми не мали б такої можли-
вості поїхати. 

Вдруге наша поїздка відбула-
ся  6 грудня 2019 року. Нас  було 
10 братів (двоє — із церкви с. 
Башлики, восьмеро — с. Котів).  
Нашою метою було не тільки по-
працювати на будівництві, але й 
відвідати деякі церкви. Я дякую 
Богові за церкви в селах Глоби-
но та Диканька — і взагалі за всю 
Полтавщину. Дякую за брата Ми-
хайла Романа, який благослов-
ляв, молився і підтримував нас. 

Коли ми працювали, ми ба-
чили людей, які йшли повз дім 
молитви. Вони дивувалися, як 
швидко й благословенно все ро-
биться. Це не людські заслуги, не 
наші здібності — це Боже бла-
гословення й Божий устрій. На 
Полтавщині ми бачили старання 
братів і сестер, щоб нам було 
добре — гарно прийняли, гарно 
пригощали, благословляли, мо-
лилися за нас. Нам здавалося, 
що ми на сильному, великому, 
з’їзному зібранні. 

Бесідуючи зі старшим пре-
світером Полтавської області, я 
запитав про ціль його приїзду 
на Полтавщину. Він відповів, що 
його метою було відкриття нових 
церков. За останні 20 років чима-
ло церков відкрилося в Полтав-
ській області. Деякі з них нарахо-
вують більше 100 членів. Я дякую 
Богові, що є місіонери — віддані, 
жертовні люди, які не радяться ні 
з часом, ні з обставинами, зали-
шають свої сім’ї, домівки, села, 
міста, батьків — і їдуть служити 
Богові.

Згідно зі статистикою,  є у світі 
500 мільйонів віруючих, які прий-
няли Ісуса Христа як свого Спа-
сителя і хрещені Духом Святим. 5 
мільйонів із них — це служителі, 
що складає 1%. 420 тисяч — це 
місіонери, які працюють в інших 
країнах. Тобто приблизно тільки 1 
із 1190  християн іде трудитися на 
місіонерське поле. А де ж решта 
працівників, про яких заповідав 
нам  молитися Ісус? «Тоді Він ка-
зав Своїм учням: Жниво справді 
велике, та робітників мало; тож 
благайте Господаря жнива, щоб 
на жниво Своє Він робітників вис-
лав» (Мт.9:37-38).

Згадується подія зі Старо-
го Завіту, коли відбувся суд над 
гордістю людською у Вавилоні 
(Бут.11:1-9). Мешканці цього 
міста  протистояли Божому керів-
ництву, тому Бог розсіяв людей 
по цілій землі. Цікаво, що відра-
зу після цього Творець дає одну 
з найбільш відомих і найбільш 
часто цитованих обітниць благо-
словити всі народи землі через 
Авраама: «І поблагословлю, хто 
тебе благословить, хто ж тебе 
проклинає, того прокляну. І бла-
гословляться в тобі всі племена 
землі!» (Бут.12:3). Проголошуючи 
обітницю благословити всі наро-
ди через насіння жінки (Ісуса Хри-
ста), Бог виявляє Свій заповітний 
задум, який є головною темою 
всього Писання. Тож у перших 
дванадцяти розділах книги Буття 
закладені основи місіонерства, 
які далі розвиваються через весь 
Старий та Новий Заповіти! 

У житті бувають ситуації, коли 
люди або обставини намагають-

ся повалити нас на землю, роз-
топтати, знищити. Через це іноді 
складається враження, що ми 
нічого не варті. Але, незважаючи 
на наш вік, проблеми, відсутність 
сили, незавидні таланти, — ми 
важливі для Бога й для діла Бо-
жого. 

Бути ревним служителем Бо-
жим означає не шукати відмовок, 
коли Бог кличе тебе до служіння, 
але розуміти, що ти важливий в 
Божому ділі, і дозволити Богові 
працювати через тебе й втілюва-
ти Свої плани. 

Ісус Христос попереджав 
Своїх учнів, що їх чекає нелегка 
доля. Христос казав: «Страждан-
ня зазнаєте в світі…» (Ів.16:33), 
«за Ім’я Моє будуть усі вас не-
навидіти» (Лк.21:17) і таке інше. 
У нашому житті трапляється різ-
не — опускаються руки, коли не 
виходить із першого разу, прихо-
дить лінь. Хіба такого служіння ба-
жає Господь? Ні! Він хоче бачити 
своїх дітей сильними, здатними 
долати перешкоди, вставати піс-
ля падіння та йти вперед із нови-
ми силами. Богові потрібні люди, 
які будуть боротися за чистоту, 
які будуть виривати душі людей 
із диявольських тенет, які бу-
дуть світлом для світу. Звичайно, 
цими людьми повинні стати ми 
— діти Божі, члени церкви Його. 
Ми покликані служити Йому й 
звершувати наше служіння з рев-
ністю. Заклик апостола Павла до 
римської церкви: «У ревності не 
лінуйтеся, духом палайте, служіть 
Господеві» — надзвичайно акту-
альний.

Моя молитва до Ісуса: «Го-

споди, запали ревність у молодих 
людей, щоб ішли на працю Твою 
— і в кожному селі, місті була 
Твоя благословенна церква, були 
доми молитви». 

Закликаю молодих людей: 
«Поїдьте на місію. Знайдіть себе 
в ділі Господньому. Немає кра-
щого — як служити для Ісуса». 

Казав Асаф, дивлячись на 
людей нечестивих, які мали успіх 
у своєму життя: «Я ледве не за-
хитався, ледве не посковзнувся, 
не впав — я думав, що в них усе 
добре, а я даремно працюю». 
Але коли він увійшов у святилище 
Боже, то побачив, що люди цього 
світу стоять на слизькій дорозі, 
вони йдуть у погибель. Потім 
Асаф скаже: «Мені благо зближа-
тися з Господом». 

Хочу, щоб кожна велика церк-
ва звернула увагу на маленькі 
церкви, на села, де немає вірую-
чих людей, де немає Церкви Хри-
стової, і направила туди молодих 
братів і сестер для служіння. 

Дорогий друже! Знайди себе 
в ділі Господньому. Одні можуть 
бути проповідниками, інші — 
місіонерами, але ти можеш бути 
людиною, яка підтримує місіоне-
ра, маленьку церкву. 

Молюся до Ісуса, щоб в на-
шій країні були мільйони спасен-
них людей, тисячі тисяч церков, 
які визнають Ісуса Христа Спа-
сителем світу. Дякую Богові за 
благословенну поїздку на Пол-
тавщину. «І буде проповідане це 
слово Євангелії аж до краю зем-
лі» (Мт.24:14). 

Сергій БАС
пресвітер церкви с. Котів

БОГ ЛЮБИТЬ ПОЛТАВЩИНУ
місіонерськими шляхами

А ваша ревність заохотила багатьох…
2Кор.9:2
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ЧАЙНВОРД «СНІЖИНКА»
1. Місто, де народився Христос.
2. Мати Ісуса.
3. Місце, куди поклали новонароджене Дитя.
4. Хто сповістив Марії про народження у неї Сина.
5. Подарунок, який принесли мудреці.
6. Місто, де минуло дитинство Ісуса.
7. Шість день … Господь небо і землю… (2М.31:17) 

З’єднай цифри по порядку і розфарбуй.

Допоможи мудрецям потрапити до Ісуса.

Над стор працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

РІЗДВЯНА ДЕКЛАМАЦІЯ

Завдання

Дійові особи: Автор, Люда, 
Женя, Міла

Автор: Маленька Люда до-
питливо вдивлялася, як швидко 
рухалися спиці в руках старшої 
сестри, яка плела чудову річ.

Люда: Для кого цей подару-
нок, Женю?

Женя: Для Міли. Не заважай 
мені, будь-ласка. Я дуже поспі-
шаю, тому , що мені потрібно 
приготувати ще шість пода-
рунків, а залишилося всього три 
дні.

Люда: Але ж Міла є багата, 
і зможе купити собі все, що за-
хоче?!

Женя: Так, звичайно.
Люда: Для чого ж тоді дару-

вати їй ще щось?
Женя: Не відволікай мене, 

Людо. Я повинна подарувати їй 
щось гарне, то, що вона мені та-
кож щось подарує на Різдво.

Люда: На Різдво? О, тепер я 
зрозуміла Ти робиш усім пода-
рунки на Різдво. А що ти пода-
руєш Ісусові?

Женя: Що?
Автор: Від несподіванки 

Женя опустила своє плетиво на 
коліна.

Женя: Ну, що ти за дитина, 
Людо? Зрештою, що ти маєш на 
увазі?

Люда: Як що? На Різдво 
народився Христос. Значить, 
це Його день народження. Чи 
не для Нього потрібно готувати 
подарунки на цей день? Так го-
ворить бабуся. А ще вона каже, 
що Христос говорив, якщо хтось 
дасть щось бідному, то це ніби 
дали Йому Самому. А Йому хо-
чуть дати ті люди, які Його лю-
блять. Правда, Женю, це так чу-
дово, що даючи щось бідному, 
— даєш Ісусові?!

Женя: Так…
Автор: Роздумуючи сказала 

Женя і знову взялася до роботи.
Женя: А тепер біжи бави-

тись, мені потрібно закінчити 
плести.

Люда: Але ж зачекай, я хочу 
ще дещо сказати. Бабуся і я 
збираємося зробити Ісусові по-
дарунок на Різдво, але не Йому 
Самому… Ти ж знаєш старень-
ку бабусю Дану? Вона ніколи не 
отримує ні від кого подарунків. І 
вона дуже бідна, їй вистачає гро-
шей лише на їжу. А ще, в неї не 
має ні одного стільця, лише дві 
старі табуретки. А на підлозі не-
має килимка. І взагалі, в неї не-
має жодної гарної речі. Тому ба-
буся хоче подарувати їй стілець, 
а я виплетену накидку для си-
діння. Це буде чудово, правда, 

Женю?
Женя: Так.
Люда: Бабуся говорить, що 

Ісусу це сподобається. Женю, 
тобі не здається, що якби ти 
постаралася, то б могла також 
щось виплести для старенької 
бабці Дани? Може шарф? Я буду 
замість тебе мити посуд, щоб у 
тебе залишалося більше вільного 
часу на це. Так хочеться, щоб і в 
цієї старенької було щось гарне. 
Я думаю, що Ісус також любить 
гарне, інакше Він би не створив 
стільки всього прекрасного. Ба-
буся говорить, що Йому потрібно 
віддавати все саме найкраще. Як 
ти думаєш?

Женя: Це правда.
Автор: Женя залишила свою 

роботу і з цікавістю дивилася на 
свою маленьку сестричку, так, 
ніби побачила її вперше. А Люда 
і справді роздумувала серйозно 
і розумно. Щось обмірковуючи, 
декілька секунд дівчатка сиділи 
мовчки. 

Женя: Добре, подивимося, 
що я зможу зробити.

Люда: О, якщо ти так гово-
риш, значить , ти згодна?... Чи 
не так?

Автор: І дівчинка, покинув-
ши сестру, з радістю побігла 
розповідати про все бабусі. 
Пальці Жені рухались дуже 
вправно і швидко. Від них не від-
ставали і думки дівчинки. Як тіль-
ки вона закінчила плести, відразу 
одягнулась і поспішила до мага-
зину. Біля прилавку в магазині 
Женя вибирала шерстяну нитку, 
коли до неї підійшла її подруга 
Міла.

Міла: Вибираєш подарунок, 
звичайно?..

Автор: Проказала Міла втом-
леним голосом.

Міла: Я буду щаслива, коли 
це свято закінчиться. Все це 
прекрасно, але дуже втомлює. 
Тобі так не здається?

Женя: О, ні! Я отримую від 
приготування до свята задово-
лення.

Автор: І вона розповіла Мілі 
про задум її маленької сестрич-
ки з приводу того, кому потрібно 
дарувати подарунки на Різдво. І 
вже при кінці додала:

Женя: Знаєш, моя сестричка 
така чудова! Я просто не можу 
відмовити їй. Правду кажучи, її 
питання налякало мене, і тепер 
я справді хочу сплести гарний 
шерстяний шарф для старенької 
Дани.

Автор: Міла відразу погоди-
лася з подругою, і було видно, 
що задум маленької Люди спо-

добався і їй.
Міла: Малеча правду каже. 

Наші різдвяні подарунки зовсім 
не те, чим би вони повинні були 
бути. Ми робимо подарунки тим, 
хто їх зовсім не потребує. Осо-
бисто у мене так багато всяких 
речей, що я часто не знаю, що 
мені робити з подарунками. 
Знаєш, Женю, я теж хочу зроби-
ти старенькій Дані подарунок. У 
мене є килимок, і я з задоволен-
ням   їй його подарую. Думаю, 
мама дозволить мені зробити 
це. А ще я впевнена, що Катя і 
Марічка також не захочуть за-
лишитися осторонь. Вони навіть 
можуть образитись, якщо ми їм 
нічого не розповімо про це.

Автор: Настало Різдво. Ста-
ренька бабуся Дана сиділа у 
своїй маленькій напівпустій хо-
лодній кімнаті. Незважаючи на 
самітність і бідність, старенька 
посміхалася. Вона не чекала нія-
ких подарунків, не думала, що 
хтось відвідає її. Вона сама при-
готувала подарунок для Господа. 
Їй вдалося зекономити за цілий 
рік деякі кошти для цього, як 
вона вважала, самого чудового 
свята. На столі лежали невелич-
кі пакети з цукерками і горіхами  
для шістьох малих дітей, які про-
живають в сусідньому будинку. А 
ще, вона зробила чотири ляльки 
з тканини, і пошила для них одяг 
з яскраво-червоної шкіри. А з ко-
льорового паперу змайструвала 
деякі меблі. Руки цієї жінки були 
золоті, а розум — винахідливий. 
Штори на вікні вона прикрасила 
різдвяним вінком, і на вікні пові-
сила гарні дзвіночки. У двері ста-
ренької постукали. На порозі сто-
яли Женя і її три подруги, а також 
її маленька сестричка Люда і їхня 
бабуся. За ними увійшли двоє 
чоловіків, це були батьки Міли та 
Каті. Один з них ніс велике кріс-
ло з гарною сплетеною накид-
кою для сидіння, інший тримав 
в руках килимок і великий кошик 
з фруктами. Женя подарувала 
старенькій в’язаний шарф, Катя 
— букет троянд, Марічка — вели-
кий різдвяний торт, на якому був 
надпис: «З Різдвом Христовим!», 
і всі разом побажали бабусі Дані 
здоров’я і радості.

Люда: Ці подарунки в Ім’я 
Ісуса Христа, на Його день на-
родження.

Автор: Шепотіла маленька 
Люда бабусі Дані на вухо, цілую-
чи її. Старенька також поцілува-
ла Люду і на щоку дівчинки впала 
сльоза бабусі. А ввечері, коли 
вони повернулися додому, ма-
ленька Люда зауважила:

Люда: Знаєш, бабусю, у Ісу-
са був чудовий День народжен-
ня. Дівчатка сказали, що подару-
ють у наступному році Йому ще 
більше. А я почну готуватися до 
наступного Різдва вже від сьо-
годні. І кожну річ, яку я подарую 
тому, хто потребуватиме її, буде 
ніби для Ісуса. Правда, бабусю?

Автор: Дівчинка все пра-
вильно зрозуміла. В Євангелії 
від Матвія, 25:40, сказано так: 
«Що тільки вчините ви одному з 
найменших братів Моїх цих, — те 
Мені ви вчинили…».

ЩО ТИ ПОДАРУЄШ ІСУСОВІ?
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Виходить щомiсяця
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По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №11 (листопад) 2019р.
По горизонталі: 5.Кедрон. 6.Легіон. 7.Німра. 9.Калев. 10.Рахав. 11.Смола. 

12.Хорма. 14.Ківра. 15.Онікс. 16.Молох. 17.Анава. 19.Хумта. 22.Телем. 24.Самос. 
25.Маной. 26.Осанна. 27.Дотаїн. 

По вертикалі: 1.Тетрарх. 2.Хорив. 3.Герар. 4.Йотвата. 8.Молот. 13.Ашіма. 
14.Калах. 17.Аметист. 18.Екрон. 20Адораїм. 23.Манна. 24.Сорок.

1.Найпростіший музичний інструмент у часи Соломона. 2. Символ влади 
Ахашвероша. 3. Річка Дамаска. 4. Хто ненавидить брата, той …. 7. Місто Павла. 
8. Малий пророк. 9. Символ гіркоти. 14. Місто неподалік від Доброї пристані. 
15. Гезерський цар, якого переміг Ісус Навин. 18. Син Давида й Вірсавії. 19. 
Місто, побудоване Амврієм. 21. «Син по вірі» — називав його Павло. 22. Стоянка 
Ізраїльтян перед Рефидимом. 23. Він утікав у Таршіш. 25. Старший син Аарона. 
26. Рувимівець, один із головних воїнів Давида.

КРОСВОРД

5.Те, що будував Ной. 6.Малий пророк. 9. Символ гіркоти. 10. Другий 
син Аарона. 12. Місто, де хрестив Іван Хреститель. 13. Племінник Давида. 
15. Символ миру. 16. Старовинний струнний інструмент. 17. Місто в Юдеї. 
19. Господь моя … і твердиня моя. 20. Місто, у якому Павло зібрав пресві-
терів. 22. Внук Соломона. 24. Син Давида. 26. Ідол, поставлений у Самарії. 
27. Ефіопський цар. 28. Чоловік Сапфіри.

моліться за недосягнуті

Яку частину тіла одягти  — 
ноги чи голову? Є вихід — мож-
на і перше й друге!

ТРОХИ ГУМОРУ:
— покоління, яке ходило без 

шапки, виросло й народило по-
коління, яке ходить в шапці навіть 
літом, але без шкарпеток зимою;

— люди, які ходять без шкар-
петок та шапки зимою, носять 
в’язаний хомут, щоб було куди 
шмарклям стікати;

— хороші рішення приймають 
на холодну голову, а не на при-
мерзлу.

ТРОХИ РОЗДУМІВ:
Ви колись думали, хто створює 

моду й тренди? Так отож. Хтось і 
десь там. І чому стільки людей так 
побивається, чи вони в тренді? А 
кого це хвилює взагалі-то? Чи ко-
мусь за це гроші доплачують?

Наша персональна мода має 
враховувати морально-духовний, 

естетичний і медичний складник. Ін-
коли мені здається, що творці моди 
роблять все для того, щоб просто 
фізично ослаблювати цілі покоління 
й вбивати їхній організм.

ТРОХИ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ
ВУЗЬКІ ШТАНИ:
— порушення кровообігу, об-

меження доступу повітря до тканин 
шкіри;

— негативний вплив на роботу 
м’язів та формування кісток тазу (у 
підлітків);

— негативний вплив на сечоста-
теву систему дівчат та репродуктив-
ну систему в хлопців;

— немає можливості одягти 
під них термобілизну, підштанки 
чи колготи (о, як по-старосвітські, 
скажете ви, але краще з ними, ніж 
відморозити пів себе). Так що геть 
скінні!

ГОЛІ НОГИ:
— запальний процес гомілко-

востопного суглоба, а це шлях до 
артрозу;

— порушення кровообігу та лім-
фо-відтоку, а це пониження імуніте-
ту й шлях до обмороження чи пере-
охолодження. Так що НІ підкатам!

ГОЛОВА БЕЗ ШАПКИ:
— постійні шмарклі чи закладе-

ний ніс;
— гайморит, отит, менінгіт;
— стенокардія;
— запалення лицьового нерва;
— облисіння (воно вам треба?).

У Біблії є один класний текст з 
цього приводу: «Бо не дав нам Бог 
духа страху, але сили, любові і ЗДО-
РОВОГО РОЗУМУ» (2Тим.1:7).

Оце тренд — бути людиною 
«здорового розуму» кожного дня в 
усіх сферах життя.

Одягайтесь тепло — і буде вам 
щастя, — оце тренд.

Олександр САВЧУК

виклики часу

ЗІГРІЙ СВОЇ НІЖЕНЬКИ – ЗБЕРЕЖИ СВОЮ ГОЛІВОНЬКУ! 

ІСАНЦИ ПІВНІЧНО-СХІДНІ ТАЙЦІ
НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ

Країна:  Нова Зеландія
Народ: ісанци, північно-східні тайці
Населення: 7,900
Кількість у світі: 17,918,000 
Мова: тайський
Релігія: буддизм
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: мало хто, менше 2 %
Переклад Біблії: Новий Заповіт

«Розповідайте про славу Його між поганами, про чуда Його між усіми народами»
Псалом 96:3


