
Місія церкви “ФіМіаМ“:
 Приводити людей до Христа, 

приєднувати їх через хрещення до 
Божої сім’ї,  в якій кожен член церкви 

духовно зростає, служить іншим та 
виконує велике повеління ісуса, 
цим самим поклоняючись Богу!
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Читаючи про воскресіння Ісуса Христа, 
я звернув увагу на один будівельний термін, 
який згадується при цьому, – камінь, що був 
привалений до могили Ісуса. Взагалі з каміння 
люди роблять пам’ятники. Про них ми багато 
читаємо в Біблії. І перший приклад, який я хочу 
навести, - це випадок з однією людиною, що 
стала каменем. Це була дружина Лота. Коли Бог 
виводив Лота з Содому, Він дав вказівку нікому 
не обертатися назад і не дивитися на місто, 
яке горить. Але дружина Лота обернулася, і 
пам’ятник їй досі стоїть в Палестині, - жива 
душа стала каменем. Віримо ми в таке чи ні, 
але Біблія пише про цю подію. Цей пам’ятник 
стоїть всім нам на згадку: людина, що перестає 
слухати Бога, стає мертвою, вона нічого не 
може зробити для Нього... Один муж Божий 
поставив пам’ятник і дав йому назву Авен-
Єзер, що означає «до цього місця допоміг 
нам Господь» - це сталося, коли Ісус Навин 
перевів народ Ізраїльський через Йордан. 
Бог сказав ізраїльтянам: «Ось там, на березі 
Йордану, поставите кам’яний пам’ятник, який 
нагадуватиме наступним поколінням про те, 
що ваш Бог робив чудеса, що ви пройшли по 
суходолу, і що саме Бог дав вам цю землю»... 
Також Яків зробив у Бет-Елі жертовник з 
каменя, який нагадував людям, що на цьому 
місці живий Бог розмовляв з ним. Це каміння 
історії. 

Біблія каже нам, що в часи Старого 
Заповіту було каміння життя. Бог дав 
Ізраїльському народу 10 Заповідей – Закон, 
що був написаний на камінних скрижалях, які 
знаходилися в ковчезі Заповіту. Але також 
у Старому Заповіті згадується і каміння 
смерті: коли люди грішили проти батьків і 
Бога, переступали Закон, то їх було наказано 
побивати камінням – це був закон Божої 
справедливості.

Переглядаючи Біблію, ми підходимо до 
моменту смерті Ісуса Христа, Якого поховали 
у гробі багатої людини. Могили того часу 
відрізнялися від сучасних – вони були висічені 
в скелях. Тіло бальзамували. Як правило, 
таку могилу завалювали великим каменем, 
який міг важити близько 3 тонн. Коли Христос 
помер, Його опоненти дуже боялися, що Він 
виконає те, про що говорив за життя, що на 
третій день воскресне. Вони знали, що Ісус 
направду воскрешав мертвих, зціляв хворих, 
давав зір сліпим, тому боялися слів Христа 
щодо Його воскресіння. Вони поставили 
сторожу біля могили, поклали при вході камінь, 
запечатали цей камінь римською печаткою, і 

ніхто не мав права бодай відкрити печеру. Це 
був камінь смерті, яким вони хотіли втримати 
Христа. Але Біблія пише, що «Бог воскресив 
Його, пута смерті усунувши, вона бо тримати 
Його не могла» (Дії 2:24). Деякі люди кажуть, 
що Ісус не воскресав: Він просто втратив 
свідомість, коли висів на хресті, Його поклали 
в гріб, де Він опритомнів, відвалив камінь і 
вийшов з могили. Але як людина, яка висіла 
на хресті, маючи пробиті руки і ноги, побите 
тіло, пролежавши без води і їжі 3 дні, могла 
відвалити трьохтонний камінь? Або як жінки, 
які прийшли до гробу, могли його відвалити? 
Хто міг повалити на землю озброєну сторожу? 
Бог відвалив камінь смерті. І коли жінки йшли 
до гробу, їх хвилювало лише одне питання: 
«Хто відвалить нам камінь?» Вони не думали 
про сторожу, не знали про печать, вони йшли 
з бажанням намастити тіло Ісуса. Прийшовши 
побачили відвалений камінь. 

Багато людей у наш час живуть з камінням 
у своїх душах: з камінням непрощення, 
беззаконня, таємних гріхів. Вони святкують 
християнські свята, але мають питання у 
душі: що буде зі мною, моєю сім’єю далі, 
де я проводитиму вічність, що буде з моїми 
гріхами? Ці питання просто давлять на душу 
людини і лягають на неї важким каменем. Це i є 
камінь смерті, бо Біблія пише: «Заплата за гріх 
смерть» (Рим.6:23). Коли каміння гріха давить 
на нас, то диявол хоче запечатати нас цим 
каменем смерті і сказати: «Все, ти помреш, в 
тебе немає виходу, на тобі печать смерті, ти не 
спроможний справитися з цією проблемою». 
Але Біблія воскреслому Ісусу Христу дає один 
дивний титул – Живий Камінь. Про це ми 
читаємо в 1Петра 2:4: «Приступайте до Нього, 
до Каменя живого, дорогоцінного, що відкинули 
люди Його, але вибрав Бог. І самі, немов те 
каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на 
священство святе, щоб приносити жертви 
духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. 
Бо стоїть у Писанні: Ось кладу Я на Сіоні Каменя 
вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто 
вірує в Нього, той не буде осоромлений! Отож 
бо, для вас, хто вірує, Він коштовність, а для 
тих, хто не вірує - камінь, що його занедбали 
були будівничі, той наріжним став каменем, і 
камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього 
вони спотикаються, не вірячи слову, на що 
й призначені були». Про Христа написано, 
що Він наріжний, дорогоцінний, вибраний, 
живий, занедбаний камінь, коштовність, камінь 
спотикання і скеля спокуси. Для тих, хто 
вірить, цей камінь є наріжним, дорогоцінним, 
а для тих, хто відкинув Його, Він є спокусою і 
спотиканням. 

Якщо взяти каміння взагалі, то воно є 
вибране, приготовлене для певної мети, а є 
й каміння, що просто валяється на дорозі, 
непотрібне – люди йдуть, спотикаються 
об нього і падають. Тіпьки от люди, що 
відкинули Камінь життя, ідуть і самі об нього 
спотикаються. Він не в їхній будівлі, Він не є 
їхнім вибраним каменем. Біблія називає таких 
людей будівничими. Хто ж це такі? Це були 

Наріжний 
камінь 
Церкви

• Благословенна. Оля Кічкіна

• Жива, наповнена Святим Духом. 
Аркадій Купріянов

• Це моя сім’я, в якій я можу 
служити Богу. Оксана Мацай

• Наша церква жива, і я хочу жити 
в ній і нею для слави Господа. 

Льоша Іванов

• Церква, яка відкрита для людей, 
незважаючи на їхній вік, становище 
в суспільстві, захоплення, звички. 

Міра Хоміцька

• Я люблю свою церкву. 
Марія Шурма

• Церква – це моя сім’я, яка 
прийняла мене в родину, любить 

мене, турбується про мене, 
опікується мною, виховує мене і 

вчить так само ставитися до інших. 
Олена Маносюк

•Церква – це осередок любові для 
мене. Леся Шевчук

Якою для вас є ваша 
рідна церква?

Якщо ми з вами будівничі 
свого життя і думаємо, 

що чогось досягнемо, то 
чи поклали ми в основу 

Каменя живого? 

В одній з таких груп була 
дівчинка Аня, а її брат 

відвідував групу підлітків 12-
13 років. Коли я нещодавно 

зустріла Аню у церкві 
«Фіміам», це було для мене 
приємною несподіванкою.4

1-2 
Це було 17 вересня 1995 

року. Я з нетерпінням 
чекала зустрічі, прийшла 

раніше. І перше, що я 
відчула, коли зайшла в зал, 
де мала проходити зустріч, 

- любов з боку віруючих.3
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фарисеї, садукеї, книжники, священики – народ 
Ізраїльський, який кричав: «Розіпни!» Бог цьому 
народу і його духовенству доручив будувати 
Боже Царство на землі, Він дав їм камінь 
життя – Закон, і сказав будувати згідно цього 
Закону своє життя, розповсюджувати Його 
волю всім народам. Люди не стали це робити, 
а почали будувати свою будівлю, власне життя, 
власні авторитети. Вони відкинули основу 
свого будівництва – наріжний камінь, який 
займає дуже важливе місце в самому процесі 
будівництва. Без міцного кута немає сильної 
будівлі. Ісус став цим наріжним каменем. Його 
відкинули будівничі, тобто розп’яли, але Бог 
зробив Його наріжним каменем через те, що 
воскресив Його. А хіба ми з вами не є сьогодні 
будівничими? Навіть якщо ви не будівельники, 
то чи не будуєте ви щось у своєму житті? Чи 
освіту, чи кар’єру, чи сім’ю, чи дім – ми багато 
що будуємо на землі. Ви – будівничі. Але на 
чому чи на кому ви будуєте? Чи є основа у 
вашому житті? 

Коли Ісус розганяв торговців та мінял у 
храмі, фарисеї запитали в Нього, цікавлячись, 
хто дав Йому владу робити таке: «Яке нам 
знамено покажеш, що Ти можеш робити таке? 
Ісус відповів і промовив до них: Зруйнуйте 
цей храм, і за три дні Я поставлю його!» (Івана 
2:18-19). Коли Христа звинувачували перед 
судом, то казали: «Він говорив, що відбудує той 
храм, який зруйнує». Коли Він висів на хресті, 
священики підходили і казали: «Що, той, що 
храма руйнуєш і в три дні його відбудовуєш, 
зійди з хреста, спаси Самого Себе - і ми 
повіримо в Тебе». Люди перекрутили слова 
Христа. Він казав одне, а вони перевернули 
на інше. В Івана 2:21 написано: «А Він говорив 
про храм тіла Свого». І люди зруйнували цей 
храм. Вони бичували, мучили, розп’яли. Його 
зруйнували до основи, але Бог зробив Його 
Головою нової будівлі. І цікаво, що Христос 
порівняв у той момент Своє тіло з єврейським 
храмом. Чому Він так зробив? Храм для євреїв 
був найголовнішою цінністю, тим, чим вони 
найбільше пишалися. Без храму юдейська 
релігія фактично не є повноцінною. Саме тому 
Ісус порівняв Своє тіло з цим храмом. А в 1 
Кор. 12:27 написано про Церкву Христа: «І ви 
тіло Христове». Виникає проста думка: що є 
храмом тепер? Що є цінністю в Божих очах? 
Людська душа. Якщо ти приходиш в храм, 
дивишся на його пишноту і захоплюєшся 
цим, а поруч стоїть обідраний чоловік, від 
якого йде неприємний запах, ти можеш цим 
бридити, але Бог дивиться на цю людину і 
більше цінує нею, ніж пишністю самого храму. 
Адже в Божому храмі для Бога більшу цінність 
складає людська душа, ніж стіни, цегла чи 
щось інше матеріальне. Тому Христос сказав, 

дивлячись на храм: «Не залишиться тут каменя 
на камені». Основа, яку заклали будівничі, те, 
що складало для них цінність, було зруйноване 
дотла. Історія засвідчує, що в 70 р. прийшли 
римляни, спалили Єрусалим, зруйнували 
храм. І через кілька сотень років, коли вийшов 
указ імператора відновити храм, сталося так, 
що зняли залишки цегли стін храму, щоб 
розпочати нове будівництво на попередньому 
фундаменті. Але відбувся замлетрус, все було 
зруйноване і не залишилося каменя на камені. 
А сьогодні на тому місці побудована мечеть 
Омара. Слова пророцтва Ісуса збулися до йоти.

 Диявол дуже добре знав, що основною 
метою приходу Ісуса на землю було 
перетворити мертве каміння – мертві душі 
– в живе каміння, яке поклонятиметься Богу. 
Якщо дружина Лота стала мертвою з живої, 
то Христос прийшов для того, щоб зробити 
з мертвого каміння живі душі. Саме тому 
«приступив до Нього спокусник, і сказав: Коли 
Ти Син Божий, скажи, щоб каміння це стало 
хлібами!» (Матвія 4:3). А пам’ятаєте, що сказав 
Христос фарисеям, які під час Його в’їзду в 
Єрусалим на слова прославлення Ісуса Його 
учнями казали: «Учителю, заборони Своїм 
учням! А Він їм промовив у відповідь: Кажу вам, 
що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме!» 
(Луки 19:39-40). Хто це каміння? Це ми з вами. 
Якщо євреї замовкнуть, то увесь світ, язичники, 
які є мертвими, будуть славити Христа. Ісус 
прийшов, щоб оживити увесь світ, щоб дати 
можливість кожній людині славити Його і 
поклонятися Йому. Тому ап.Павло у посланні 
до Єфесян пише: «Отже, ви вже не чужі й не 
приходьки, а співгорожани святим, і домашні 
для Бога, збудовані на основі апостолів і 
пророків, де наріжним каменем є Сам Ісус 
Христос, що на ньому вся будівля, улад 
побудована, росте в святий храм у Господі, 
що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на 
оселю Божу» (Єфесянам 2:19-22). Ось де 
справжній храм – люди, що увірували в Ісуса, 
що присвятили Йому своє життя. Це мав на 
увазі Ісус, запитавши в учнів: «За кого мають 
Мене люди?» А Симон Петро відповів і сказав: 
Ти Христос, Син Бога Живого! Ісус відповів і 
до нього промовив: Блаженний ти, Симоне, 
сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, 
але Мій Небесний Отець. І кажу Я тобі, що 
ти скеля, і на скелі оцій побудую Я Церкву 
Свою, і сили адові не переможуть її» (Матвія 
16:16-18). Те, що Петро визнав Ісуса Месією і 
Сином Божим перед людьми, дає можливість 
кожній людині бути частинкою духовної будівлі 
Царства Божого, Його Церкви.

Багато християн має проблему з 
визнанням Ісуса Господом, тому багато є 
віруючих тільки в душі. Відсутність визнання 

Ісуса Господом робить нас фарисеями, 
лицемірами, не впевненими у своїй вірі. Тоді 
ми і не є тим живим камінням. Виходить, що ми 
як пластилін: в одному колі ми одні, в іншому 
– інші. А Бог хоче, щоб ми були як камінь у 
своїй вірі і скрізь твердо визнавали Ісуса своїм 
Господом. Саме це визнання дозволяє нам 
будуватися в тілі Господньому.

Є ще одна важлива істина, яку Ісус залишив 
нам. Вона записана в Луки 6:46: «Що звете ви 
Мене: Господи, Господи, та не робите того, що 
Я говорю? Скажу вам, до кого подібний усякий, 
хто до Мене приходить та слів Моїх слухає, і 
виконує їх: Той подібний тому чоловікові, що, 
будуючи дім, він глибоко викопав, і основу 
на камінь поклав. Коли ж злива настала, 
вода кинулася на той дім, та однак не змогла 
захитати його, бо збудований добре він був! 
А хто слухає та не виконує, той подібний тому 
чоловікові, що свій дім збудував на землі без 
основи. І наперла на нього ріка, і зараз упав 
він, і велика була того дому руїна!» Життя другої 
людини, описаної в цьому тексті, не має основи. 
І коли прийдуть випробування для всього того, 
що вона будувала, станеться руїна. Якщо ми 
з вами будівничі свого життя і думаємо, що 
чогось досягнемо, то чи поклали ми в основу 
Каменя живого? А може, ви вже багато років 
боретеся за власне щастя без Христа? Скільки 
вам треба часу, щоб зрозуміти, що ваша будівля 
незабаром зруйнується?

Церква Ісуса дорого коштувала Йому – Він 
за неї заплатив Свою кров. Важливо, щоб 
кожен з нас розумів ціну Церкви Христа і щоб 
ніщо у нашому житті не стало більш цінним 
за Його Церкву. Моя мрія, щоб наша церква 
була важливою в суспільстві; щоб вона була 
монолітною і перебувала в єдності, щоб ми всі 
стояли на одній основі; а також щоб церква 
Фіміам була багатогранною, проникаючи в різні 
сфери життя суспільства. Якщо всього того, про 
що сказано, не буде, то нам через деякий час 
просто поставлять пам’ятник і скажуть: непогана 
була церква. Пам’ятайте, що Ісус є основою 
нашого життя. Бог не потребує, щоб ми щось 
робили для Нього, але ми з вами можемо 
все робити з Ісусом для цього світу, зокрема, 
свідчити про те, що Він живий і що люди можуть 
отримати спасіння від Нього.
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Народилася я в сім’ї наймолодшою 
третьою дитиною. Батьки нас, дітей, любили 
і виховували, як вміли. Біблії в нас удома не 
було, але моральність і порядність цінувалися. 
Я добре вчилася в школі, відвідувала спортивні 
гуртки, закінчила музичну школу. Любила 
здоровий спосіб життя і поважала тих 
людей, які жили ним.

 Про Бога почала задумуватися, коли 
навчалася в середніх класах школи. Знала 
про Нього дуже мало і поверхнево. Вірила, 
що Він існує, що все створив, що Ісус 
– Божий Син. Про те, що я грішна, а Бог 
любить мене, що помер за мене на хресті 
і що мені треба щось зробити у відповідь, 
дізналася з проповіді Біллі Грема. В кінці 
чудової розповіді про Божу любов, Ісуса 
Христа цей проповідник закликав людей 
покаятися у своїх гріхах, відвернутися 
від них і служити Богові.  Це мене дуже 
торкнулося. Що сталося зі мною, тоді я 
не розуміла, але зараз скажу: Сам Бог 
почав торкатися мого серця. Після тієї зустрічі 
в мене з’явилося бажання мати і читати 
Біблію. Спочатку мама позичила її для мене, 
а пізніше – купила. Для мене це була велика 
радість. Почала я читати цю книгу, розуміла 
мало, але продовжувала читати. Пам’ятаю, 
коли я, за звичаєм, сповідалася священикові 
у православній церкві перед Пасхою, він 
запитав, чи не маю я особливих гріхів. Кажу: Ні. 
Служитель зробив усе, що від нього вимагалося 
(тобто простив мої гріхи і відпустив). А совість 
мені докоряла: в той час 
я негарно 

мій шЛЯх До БоГа
з губкою, яка всмоктувала цілющу воду. 
Свідчення, проповіді робили переворот у моїй 
душі. І через недовгий час я зрозуміла, що ціль 
життя людини, тобто моя ціль – служити Богові. 
Я була до цього готова і мала велике бажання 
слідувати за Ісусом. Я почала відчувати велику 

любов до людей, навіть не знайомих мені, 
стала радісною, щасливою. Могла йти і 
подумки розмовляти з Богом, дякувати за 
гарні дерева, сонце, небо. Біблія почала 
відкриватися мені в новому світлі, дуже 
хотілося її читати. В мене з’явилися друзі, з 
якими було добре і цікаво. 

Приходив час, щоб знову робити вибір: 
куди вступати, ким бути? Я сумнівалася 
в тому, чи Бог хоче бачити мене лікарем. 
Одного разу на прогулянці молилася, щоб 
Бог відкрив, що робити. І через півгодини 
я певно знала: вступатиму в медичний 
заклад. Почала серйозно готуватися. 
Я знала, що Бог сильний допомогти 
Своїй дитині. Заспокоювалася цим сама, 

заспокоювала і маму, наскільки могла (бо 
хвилювання було все-таки досить велике). Коли 
я побачила хорошу оцінку, яка відкривала мені 
двері в медичний інститут, розплакалася від 
знесилення і від щастя. Я знала, що це чудо 
Боже.  Далі – було досить важке навчання, 
розставання з рідними, нове місто (я навчалася 
у Львові), люди. Але зі мною був Той Самий 
Бог. Я знайшла церкву до душі, яка стала мені 
мамою, в якій я зростала духовно і вчилася бути 
християнкою в тих умовах, в яких жила. Вони 
були теж непростими для мене. Свій характер 
я побачила необтесаною колодою – і над ним 
почалася Божа праця. А це ж так неприємно. 
Заздрість, жадібність, незадоволення – це 
лише початок в обрубуванні тих сучків, які 
вкривали цю колоду. Скільки їх було, а скільки 
ще залишилося! Але скажу чесно: роботою 
Бога я була задоволена. Бог дає мені ще життя, 
обставини (не завжди приємні), але Він не 
залишає, все тримає під контролем, щоб я 
могла вдосконалюватися з Його допомогою.

Зараз я одружена. Чоловіка звати Олег. 
Бог подарував нам двох синів – Ромчика і Вітю. 
Живемо ми на Львівщині. Дуже хочу, щоб ми 
з Олегом були прикладом справжніх християн 
для діток та усіх, хто нас оточує. Прошу Бога, 
щоб дітки були з Ним. Я їх дуже люблю і 
засмучуюся, коли вони неслухняні. Мені важко 
уявити, що любов Бога до мене більше, ніж моя 
до дітей. Але це так. Тоді можете уявити, як Він 
засмучується нашими гріхами? А в Бога дітей 
так багато! Він страждає від наших «пустощів» 
і тішиться послухом, вірністю і понад усе 
– любов’ю. Давайте приносити нашому Отцю 
радість!

Працюю зараз лікарем. І дякую Богу, що 
допоміг влаштуватися на роботу (знову ж таки 
– без грошей). У виборі професії для мене Бог 
не помилився (як і ні в чому іншому), бо ця 
робота приносить мені задоволення. А собі і 
вам хочу побажати повної довіри Богові!

  Мирослава Колеснікова
P.S. Хочемо додати, що Мирослава була 

першою відвідувачкою молодіжного християнського 
клубу «Фіміам», з якого через 1,5 року утворилася 
наша церква. Слава Богу за те, що Він торкнувся 
серця Мирослави, і клуб став тим містком, який 
допоміг їй ближче познайомитися з її Творцем!

вела себе татом (сварилася, огризалася тощо). 
Я дуже боялася покарання за це, боялася того, 
що в майбутньому мої діти відплатять мені тим 
же. І тоді, в храмі, після офіційної сповіді, я 
щиро в думках попросила пробачення за мій 
гріх і пообіцяла Богові не сваритися з татом і не 

кричати на нього, але не виконала обіцянки. І 
от в книзі Еклезіаста я прочитала, що краще не 
обіцяти Богу, ніж обіцяти і не виконати. Мене 
охопив страх покарання, спокою так і не було. 
Трохи зацікавилася системою Іванова, йогою 
– не те. Про Бога я вже знала набагато більше, 
ніж раніше, бо часто дивилася християнські 
телепередачі. Нарешті усвідомила, що Ісус 
– мій Спаситель, і повірила цьому.

Після закінчення школи я вирішила вступати 
до медичного інституту. Грошей ми не мали, а 
вчитися я хотіла. Це було важко, але надіялася 
на Боже чудо, - та не вступила. Було маленьке 
розчарування, але не відчай – просто медиком 

мені перехотілося бути, пішла працювати 
санітаркою. І от одного разу на дверях 

під’їзду, які вели до місця праці, я 
побачила запрошення на відкриття 

молодіжного християнського клубу 
Фіміам. Відразу вирішила, що піду, 
тому що дуже хотіла спілкуватися 
зі справжніми християнами. Ще 
не знаючи добре віруючих, я 
була переконана, що справжні 
християни – це вони (вже 

зараз я маю більш точну думку: 
справжній християнин не той, хто 

каже, що вірить, а той, хто живе так, 
як навчає Бог, хто наслідує приклад 

Христа). Це було 17 вересня 1995 року. Я 
з нетерпінням чекала зустрічі, прийшла 

раніше. І перше, що я відчула, коли 
зайшла в зал, де мала проходити 

зустріч, - любов з боку 
віруючих. Неосудливі 

погляди, посмішки, 
щирість, увага 
- це те, що я 
побачила і 
чого мені так 
не вистачало. 
Тоді я 
відчула: це 
– моє. Я дуже 

полюбила 
проповіді, чудові 

пісні про Бога. 
Стан моєї душі 

можна було порівняти 

 Моя душа – 
як губка,  

що всмоктує 
цілющу воду



Якщо Ви зацікавлені у роботі над газетою і маєте бажання допомагати, звертайтеся за тел.: 76-72-34.  
Над газетою працювали: аня мартинова, оксана миронюк, Наташа Бричук.
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З чого 
починається 

церква?

СЛуЖіть ГоСПоДЕВі З РаДіСтЮ

дозволила проводити уроки в її кабінеті 
(у неї також було двоє дітей). Оскільки 
я жила в тому районі міста, то Господь 
поклав мені на серце викладати ці уроки. 
Спочатку проводилася одна група, а потім 
утворилося три групи дітей різних вікових 
категорій, в кожній з яких було 10-12 
учнів. Діти з радістю слухали уроки Біблії, 
співали християнські пісні, брали участь в 
іграх. В одній з таких груп була дівчинка 
Аня, а її брат відвідував групу підлітків 
12-13 років. Коли я нещодавно зустріла 
Аню у церкві «Фіміам», це було для мене 
приємною несподіванкою. Щоправда,  
в молодій сімнадцятирічній дівчині я 
не відразу впізнала маленьку Аню з 
допитливими очима, яка любила молитися 
та допомагала заспокоювати на уроках 
хлопців-вередунів. Я не просто рада, що 
Аня прийшла до церкви “Фіміам”, прийняла 
Ісуса в своє серце і належить тепер до 
Його дітей, – для мене це відповідь на 
мою мрію. Для мене це є ознакою того, що 
Бог незмінний вчора, сьогодні і навіки. Я 
щаслива з того, що 
виявилася учасницею 
слави Божої, як 
написано: «…Аполлос 
поливав, Бог же 
зростив» (1Кор.3:6).

Ярослава Самрук

хай Господь буде розкіш твоя – і Він 
сповнить тобі твого серця бажання.

Псалом 36:4

одного разу на спілкуванні 
християнської молоді ми говорили про 
наші мрії. Коли черга дійшла до мене, то 
я сказала, що мрію про те, щоб усі діти, 
яким я викладаю уроки Біблії, прийшли до 
Христа, щоб вони були спасенні. Пам’ятаю, 
що друзі не повірили у щирість моїх слів. 
Вони подумали, що я лукавлю, сказавши: 
«Адже мрія кожної дівчини – зустріти своє 
кохання, вдало вийти заміж, створити 
гарну сім’ю». Минув час – і я забула 
про те, що мріяла колись, мої мрії стали 
іншими, але Бог пам’ятав про них – і 
сьогодні я поступово бачу їхнє здійснення. 
Троє з дітей, яких я колись навчала про 
Христа, тепер уже молоді хлопці та дівчата, 
живуть з Богом. Але зустріч в церкві 
«Фіміам» з двома молодими людьми 
збудила в мені спогади.

На Різдвяні свята ми з вчителями 
недільної школи Дому Євангелія 
проводили дитячу євангелізаційну 
програму. Нас запросили в гуртожиток, 
що знаходиться на вул.Декабристів, - це 
великий дев’ятиповерховий будинок, 
де проживає багато молодих сімей і, 
відповідно, їхніх дітей. Бог почув молитви 
вчителів і прихилив серця слухачів так, 
що нас запросили викладати уроки Біблії 
в гуртожитку. Комендант гуртожитку 

Церква розпочинається не з гарної 
будови і великої кількості людей в 

ній. Вона розпочинається з того, 
коли кожен іде і свідкує про Божу 

славу, про спасіння для людей.

атеїсти можуть скільки завгодно 
переконувати себе та інших, що Бога 
немає. Ми ж, діти Божі, за вірою в Його 
Сина, думаємо зовсім не так. Але чи видно 
це з того, як ми живемо? Ось головне 
питання.

Близько десяти років тому молода 
дівчина на ім’я Ярослава стояла на 
порозі одного гуртожитку з великим 
бажанням утворити там недільну школу 
для діток. Уже незабаром комендант цього 
гуртожитку був згідний на проведення 
одноразових, щотижневих уроків Біблії 
у своєму кабінеті. «Чудові ігри, багато 
подарунків, - так! Забавно!» - думала я, 
ставши відвідувачкою цих зустрічей. Але 
вже через п’ять років, відкриваючи дитячу 
Біблію, яку мені подарували на згадку у 
таборі в с.Дубечно, і читаючи побажання 
своїх лідерів, я розуміла, для чого це все 
відбувалося в моєму житті. Я вдячна Богові 
за те, що ще в дитинстві я могла дізнатися, 
що Бог зробив особисто для мене. І Боже 
Слово, яке було вкладене у мене та мого 
брата Мішу, проросло і принесло користь у 
подальшому житті і пізнанні Бога. 

Будучи вже християнкою, я зрозуміла, 
як важливо вміти дивитися на світ очима 
Бога, оскільки все у Його руках. У Бога є 
мета для кожного з нас. Розуміння цього 
має спонукати нас шукати шляхи служіння 
Йому і звеличувати 
Його в усьому, що 
ми робимо

Аня Мартинова


