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«Тільки живіть згідно з Христовою «Тільки живіть згідно з Христовою 
ЄЄвангелівангелієєю.., борючись однодушно ю.., борючись однодушно 
за віру за віру єєвангельську»вангельську»  (Фил. 1:27).(Фил. 1:27).
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Духовну раду, за створення якої 8 липня проголосували 
міські депутати, утворили як консультативно-дорад-

чий орган міської ради. Вона має сприяти об’єднанню 
зусиль релігійних та громадських організацій для наці-
онального і духовного відродження міста й координації 
міжцерковного діалогу з питань державно-церковних 
відносин. Духовна рада має завдання організовувати 
конференції і семінари з питань духовності та застосу-
вання й додержання законодавства про свободу совісті, 
а також активно брати участь у духовному відродженні 
міста та зміцненні християнських засад суспільства.

Як повідомляє кореспондент РІСУ Юлія Завадська, 
до Духовної ради увійшли по декілька представників з 11 
Церков: УПЦ КП, УАПЦ, РКЦ, УГКЦ, Церкви адвентистів 
сьомого дня, Української Лютеранської Церкви, Помісної 
церкви на Поділлі, Церкви Християн Віри Євангельської, 
релігійної громади «Джерело життя», Хмельницького 
обласного об’єднання церков євангельських християн-
баптистів, церкви «Християнин».

Представники УПЦ МП відмовилися брати участь у 
Раді, мотивуючи це тим, що вони і без цього найбільша 

Під такою назвою в Києві пройшла загально-
українська міжконфесійна нарада що її, 
керуючись планом діяльності міжконфесій-

ного співтовариства України у протидії поширенню 
епідемії ВІЛ/СНІДу, організував Міжконфесійний 
ресурсний центр з питань ВІЛ/СНІДу при Всеукра-
їнській Раді Церков та релігійних організацій.

Церкви та релігійні організації України виступа-
ють організаторами численних заходів і проектів, 
спрямованих на протидію ВІЛ/СНІДу в Україні, 
проводять конференції, круглі столи та навчальні 
семінари, створюють церковні реабілітаційні 
центри, організовують інформаційну та інформа-
ційно-просвітницьку роботу серед служителів, 
молоді та дорослих, займаються пастирським 
душеопікунством ВІЛ-інфікованих, у тому числі 
дітей та ув’язнених. 

Згідно з рішенням Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій, у 2007 році було опрацьовано 
та затверджено міжконфесійні Концепцію та Стра-
тегію щодо протидії поширення ВІЛ/СНІДу в Україні. 
Було прийнято також Стратегічний план діяльності 
міжконфесійного співтовариства України у протидії 
поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу. Міжконфесійний 
ресурсний Центр, створений у лютому цього року, 
має на меті об’єднати та координувати на всеукраїн-
ському рівні зусилля конфесій в подоланні епідемії. 

Кабінет Міністрів України подав до парламенту за-
конопроект «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2008 рік та про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України», 
яким передбачається звільнення релігійних організацій 
від необхідності участі у конкурсах з оренди державного 
та комунального майна, яке вони використовують для 
забезпечення проведення Богослужінь, релігійних об-
рядів та церемоній.

Зазначеним законопроектом пропонується вне-
сти зміни до статті 76 чинного Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2008 рік та про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України», які 
зокрема передбачають: «Установити, що у 2008 році 
передача в оренду державного та комунального майна 
здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім 
державного та комунального майна, що передається в 
оренду… релігійним організаціям для забезпечення про-

16 червня церква християн віри єван-
гельської с. Кам’янки Чернівецької 

області урочисто святкувала своє 90-ліття. 
Понад півтори тисячі гостей з різних цер-
ков області приїхали до найбільшого на 
Чернівеччині села, щоб привітати церкву 
і подякувати Богові за те, що допоміг їй 
пройти цей шлях.

Серед гостей були єпископ церков 
ХВЄ в Чернівецькій області Петро Карпов, 
старший єпископ Церкви Християн Віри 
Євангельської України Михайло Паночко.

Учасники святкового Богослужіння 
згадували історію Кам’янецької церкви, 
яка веде свій відлік з часу, коли житель 
села П. Глущак повернувся в село в 1918 
році віруючим і став проповідувати Благу 
Звістку односельцям. 

За свою історію громада пережила 
розділення і арешти (одного разу були 
арештовані 38 матерів), пробудження й 
реабілітацію засуджених, реконструкції і 
будівництво нових молитовних будинків. 

Брати Карлійчук, Воробець, брати 
Буждуги та Величко були пасторами отари 
Господньої в різні часи. Церква, що розпо-
чалася з одного вірного свідка, тепер на-
раховує близько 600 членів, понад 400 дітей 
до 15 років та понад 120 молодих віруючих.

У вітальній промові єпископ М. Паночко 
побажав присутнім «пам’ятати наставників 
та продовжувати їх благородну місію про-
повіді Євангелія на Буковині».

9 липня на Житомирщині стартував ХІ 
з’їзд молоді Церкви Християн Віри Єван-
гельської України. Гостями святкового 

відкриття були представники влади, голо-
ва Християнського демократичного союзу 

народний депутат Володимир Стретович, 
українські і закордонні єпископи ХВЄ. Понад 
чотири тисячі молодих християн з України, 
Білорусі, Німеччини та США прибули до 
християнського табору «Юність».

Під Малином почався Всеукраїнський з’їзд молоді Церкви ХВЄ

Радіймо в Господі, бо це наша силаРадіймо в Господі, бо це наша силаРадіймо в Господі, бо це наша силаЦеркві в Церкві в 
Кам’янці - 90Кам’янці - 90

Конфесії України разом проти СНІДУ:

У нараді взяли участь представники 11 Церков і 
релігійних організацій – членів Всеукраїнської ради 
Церков та релігійних організацій, представники 
Міністерства охорони здоров’я України, програм 
ООН, Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІДу в Україні, 
представники міжконфесійних товариств Білорусі 
та Росії, які працюють в сфері ВІЛ/СНІД, а також 
ВІЛ-інфіковані люди.

У ході наради були обговорені питання про 
«дорожню карту» участі кожної конфесії в роботі 
Міжконфесійного ресурсного Центру та національ-
ну відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні;  про 
залучення міжконфесійного представництва до 
складу місцевих (обласних, міських) рад з питань за-
побігання поширенню ВІЛ/СНІДу; про партнерство 
з міжнародними, державними та громадськими 
ВІЛ-сервісними організаціями. 

Координатор програм Міжконфесійного ресурс-
ного центру з питань ВІЛ/СНІДу при Всеукраїнській 
Раді Церков та релігійних організацій і представник 
ВРЦіРО в Національній Раді з питань ВІЛ/СНІДу 
священик УГКЦ Андрій Нагірняк зазначив: «Не-
зважаючи на всі позитивні аспекти роботи, що її 
сьогодні здійснюють Церкви та релігійні організації, 
існують труднощі. Серед них – координація та виро-
блення єдиного формату взаємодії з громадськими, 
державними організаціями та конфесіями, зокрема 
в регіонах України; залучення представників 
Церков та релігійних організацій до роботи в об-
ласних координаційних радах з питань запобігання 
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу; ширше залучення 
Церков та релігійних організацій до організації 
та проведення заходів з питань ВІЛ/СНІДу, ви-
світлення такої діяльності Церков та релігійних 
організацій в ЗМІ. 

Ми переконані, що для подолання вкрай нега-
тивної тенденції поширення ВІЛ/СНІД та пов’язаних 
з цим проблем треба об’єднати зусилля не лише 
відповідних державних органів і громадських орга-
нізацій, але й Церков та релігійних організацій, які 
мають найвищий рівень довіри в суспільстві».

ВІД КОНЦЕПЦІЇ ДО СПІЛЬНИХ ДІЙВІД КОНЦЕПЦІЇ ДО СПІЛЬНИХ ДІЙ

Уряд передбачає звільнення релігійних 
організацій від конкурсів

ведення Богослужінь, релігійних обрядів та церемоній».
Треба відзначити, що ще в березні 2008 року у звер-

неннях членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних ор-
ганізацій (ВРЦіРО) до Президента, Прем’єр-міністра Укра-
їни та Голови Верховної Ради України було наголошено 
про необхідність уточнення зазначених положень закону. 

Проблема оренди державного та комунального майна, 
що використовується для задоволення релігійних потреб 
громадян, була предметом обговорення і на зустрічі чле-
нів ВРЦіРО з Прем’єр-міністром України Ю.Тимошенко11 
квітня 2008 року. Зважаючи на це, релігійна спільнота 
очікує ухвалення українським парламентом запропоно-
ваних змін, що покликані поліпшити становище релігійних 
організацій (громад, місій, духовних навчальних закладів 
тощо) в умовах недостатньої забезпеченості культовими 
спорудами та неможливості конкурувати з комерційними 
організаціями під час проведення орендних конкурсів.

Інститут Релігійної Свободи.

У Кам’янці-Подільському створили Духовну раду 
представників Церков і релігійних організацій

У Кам’янці-Подільському створили Духовну раду У Кам’янці-Подільському створили Духовну раду 
представників Церков і релігійних організаційпредставників Церков і релігійних організацій

і найвпливовіша конфесія. Духовну раду як дорадчий 
орган Кам’янець-Подільської міської ради створили 
на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про перспективний план невідкладних заходів щодо 
остаточного подолання негативних наслідків політики 
колишнього СРСР стосовно релігії та відновлення по-
рушених прав церков і релігійних організацій», а також 
доручень Президента і Прем’єр-міністра з 2005 року 
та розпорядження губернатора Хмельниччини Івана 
Гавчука.

Заступник міського голови з гуманітарних питань 
Олег Демчук вважає, що Духовна рада полегшить ро-
боту міської, тому що, за його словами, іноді священики 
виявляються більш компетентними в різних питаннях, 
ніж лікарі, вчителі чи міліціонери.

Неофіційно Духовна рада представників Церков і ре-
лігійних організацій існувала майже півроку. На її рахунку 
– спільні загальноміські заходи в рамках Травневих днів 
Кам’янця-Подільського, організація таборів для дітей з 
малозабезпечених сімей та співпраця щодо введення у 
школи нового предмета – християнської етики.
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ЩОМІСЯЧНИЙ МІЖЦЕРКОВНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЧАСОПИС ЩОМІСЯЧНИЙ МІЖЦЕРКОВНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЧАСОПИС ЦЕРКОВ ЦЕРКОВ ХВЄП УКРАЇНИХВЄП УКРАЇНИ
Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри ЄвангельськоїВсеукраїнський Союз Церков Християн Віри Євангельської

Дорогі християни! Хто, як не ми, що 
пізнали радість бути всиновленими Не-
бесним Отцем, можемо дати цим дітям 
любов, яку подарував нам Бог! Для щастя 
інтернатівської дитини не треба багато. 
Кожен з них, лягаючи спати і прокидаючись 
вранці, думає про сім’ю, про маму, думає 
про вас.

Сім’я — це природне оточення для 
фізичного, духовного, інтелектуального, 
культурного і соціального розвитку дитини, 
і найкращий засіб виховання — це любов. 
Багато з нас проводять роки в пошуках 
свого призначення в житті. Ми закликаємо 
вас відкрити своє серце для Божого голосу 
і прислухатися, що Бог говорить Вам щодо 
ставлення до дітей-сиріт. Саме ви можете 
бути задіяні в житті хоч одної дитини.

Подумайте про те, що кожного разу, 
лягаючи спати і прокидаючись вранці, хтось 
думає про вас.

Закликаємо вас відкрити свої серця на 
це служіння. Для цього є кілька варіантів:

1. Візьміть дитину у свою сім’ю на вихідні 
і канікули (приділяючи їй свій час і увагу). 
Така сім’я називається «сім’єю вихідного 
дня». Тоді дитина зможе брати участь в 
житті сім’ї, що дуже важливо для її май-
бутнього самостійного життя.

2. Всиновіть дитину (у цьому разі дитина 
змінює свій статус і стає повноправним 
членом сім’ї).

3. Візьміть дитину під опіку.
4. Утворіть прийомну сім’ю (ПС; кількість 

дітей — не більше чотирьох).
5. Утворіть дитячий будинок сімейного 

типу (ДБСТ; кількість дітей — у межах 
5-10 осіб).

Примітка: при опікунстві, у прийомній 
сім’ї чи в дитячому будинку сімейного типу 
статус дитини не змінюється. Вона зберігає 
статус сироти.

Державна фінансова підтримка:
1. Дітям, які проживають в «сім’ї вихід-

ного дня», на час перебування в сім’ї випла-
чуються кошти на добове харчування.

2. У квітні 2008 року Верховна Рада 
прийняла рішення (поки що не затвер-
джене) про одноразову допомогу як при 
народженні першої дитини, так і при 
всиновленні дитини будь-якого віку в роз-
мірі 12 240 гривень. На утримання дитини 
також щомісячно буде виділятися один 
прожитковий мінімум.

3. При опікунстві на утримання дитини 
виділяється один прожитковий мінімум 
(з 1.01.09 передбачені два прожиткові 
мінімуми).

4. З прийомними батьками в ДБСТ і ПС 
держава складає договір про організацію 
діяльності ДБСТ, про влаштування на вихо-
вання і спільне проживання в ПС і ДБСТ. 

Розмір щомісячної державної соціальної 
допомоги на дітей становить два прожит-
кові мінімуми відповідно до віку. Кожному 
батьку-вихователю в ДБСТ і одному з при-
йомних батьків у ПС виплачується грошове 
забезпечення, розмір якого становить 35% 
розміру соціальної допомоги на кожну 
дитину.

5. Для батьків-вихователів зарахо-
вується стаж роботи і йде пенсійне на-
рахування.

6. Для ДБСТ також передбачено ви-
рішення житлових проблем. Зокрема, 
можлива оренда житла з умовою до-

говору про оренду на період до досяг-
нення підопічними дітьми 18-річного віку.

7. Місцеві відділи з питань сім’ї, дітей і 
молоді щорічно забезпечують безплатне 
оздоровлення ваших дітей у дитячих оздо-
ровчих закладах.

Умови для всиновлення дитини:
— Сім’я може бути неповною.
— Вік з 21 року.
— Різниця у віці між батьками і дити-

ною не повинна перевищувати 45 років.

З чого почати?
Якщо ви бажаєте всиновити дитину, 

стати опікуном, утворити прийомну сім’ю 
чи дитячий будинок сімейного типу, вам 
необхідно написати заяву про свій намір до 
служби у справах дітей чи на адресу центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді за 
місцем проживання.

Документи, необхідні 
для всиновлення:

1. Довідка про несудимість.
2. Довідка з місця проживання (про 

склад сім’ї).
3. Медична довідка (стандарт).
4. Довідка з місця роботи обох 

батьків (про зарплату) чи довідка про 
доходи.

5. Копії паспортів батьків.
6. Копія свідоцтва про народження 

вашої дитини.
7. Акт обстеження житлових умов.
8. Висновок відділу опікунства про 

можливість всиновлення.
Документи, необхідні для опікунства

1. Довідка з місця проживання (про 
склад сім’ї).

2. Медична довідка (стандарт).
3. Довідка з місця роботи обох бать-

ків (про зарплату) чи довідку про доходи.
4. Копії паспортів батьків.
5. Копія свідоцтва про народження 

Вашої дитини.
6. Акт обслідування житлових умов.
7. Висновок відділу опікунства про 

можливість бути опікунами.
Документи, необхідні для ПС і ДБСТ

1. Копії паспортів батьків.
2. Довідка про склад сім’ї (форма № 3).
3. Копія свідоцтва про одруження.
4. Довідка про стан здоров’я канди-

датів у прийомні батьки і членів сім’ї, які 
проживають разом з ними (стандарт).

5. Довідка про проходження навчання 
(ви в обов’язковому порядку проходите 
тренінг-навчання за програмою для при-
йомних батьків чи батьків-вихователів в 
обласному центрі соціальних служб для 
сім’ї, дітей і молоді).

6. Письмова згода всіх повнолітніх 
членів сім’ї, які проживають разом з 
кандидатами в прийомні батьки, на 
створення ПС чи ДБСТ, затверджена 
нотаріально.

Якщо ви вирішили всиновити чи взяти 
під опіку дитину, зверніться за консульта-
цією до соціальної служби для дітей, сім’ї 
і молоді.

Місія «Агапе».
8 (0552) 44-38-53
e-mail: agapeurk@mail.ru
Хтось чекає на вас! Комусь ви дуже 

потрібні!
Хай благословить вас Бог!

Вас чекають!Вас чекають!
2008 рік оголошений Роком підтримки національного 

всиновлення та інших форм сімейного виховання 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки

Я хотів би поділитися свідченням слави Божої, яку 
Він явив у Канаді за останні 15 років. Християни всіх 
деномінацій разом молилися за нашу націю, тому що 
уряд нашої країни приймав закони, які з моральної 
точки зору були просто жахливі. Серед інших країн 
Американського континенту тільки наша країна спо-
кійно ставилася до абортів. Спостерігаючи за всім, 
що відбувалося, 14 осіб вирішили молитися за нашу 
націю. З часом ця група збільшилася і нині налічує 
300 осіб. І одна з потреб, які дав нам Господь для 
молитви, — це щодня молитися за уряд країни.

Під час 73-денного молитовного маршу, з яким ми про-
йшли по всій країні, ми задавали віруючим запитання: 
«Як часто ви молитеся за наш уряд?». Відповідь була 

наступна: двічі-тричі за рік. Хоча в Біблії написано: «Отже, перш 
над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки 
за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми 
провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистості. 
Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, 
щоб усі люди спаслися, і прийшли до пізнання правди» (1 Тим. 
2:1-4). Читаючи ці вірші, ми дізнаємось, що Бог просить нас, аби 
ми часто молилися за тих, хто при владі.

Хтось сказав: «Ви маєте такий уряд, який вимолили». Нам 
треба не нарікати на керівників, а молитися за них, коли нам не 
подобається те, що вони роблять. Писання велить нам молитися 
за всіх, хто при владі, щоб вони були вільними від корупції, щоб 
були благословенням для всієї країни і для інших країн.

Книга Повторення Закону багато говорить про те, як 
правильно керувати народом. Особливий акцент Бог робить 
у Своєму Законі на тому, щоб уряд керував нацією в істині. У 
Біблії чітко написано, що Бог любить справедливість і ненави-
дить беззаконня.

У Старому Заповіті можна побачити, що поки вибраний для 
царювання чоловік не буде сприйнятий у народі, він не зможе 
нормально керувати країною. Це принцип Божий, тому що 
лідери повинні представляти націю і бути її обранцем, «щоб 
могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності 
та чистості».

Господь дав мені видіння про заснування Національного 
дому молитви. Я тоді подумав, що знайдуться інші люди, які це 
організують. Але Господь сказав, що це моє видіння і я повинен 
його здійснити. В Оттаві, столиці Канади, Бог показав нам з 
дружиною одну невелику споруду на 35 осіб, коштувала вона 1,8 
млн. доларів. Господь сказав, що купимо ми її за 900 тисяч. 

На той час в мене і таких грошей не було, і я про це сказав 
продавцеві, але додав, що в мене є Отець Небесний, Котрий 
обов’язково мені допоможе. Так і сталося. Коли люди в нашій 

церкві дізналися про це, то почали підходити до нас і фінансово 
благословляти. За три місяці потрібна сума була зібрана.

Завдяки нашим молитвам Бог відкрив нам чудову можли-
вість: лідери всіх деномінацій можуть бути присутні в парламенті 
на засіданнях депутатів і в дусі молитися за них. Ще чотири роки 
тому в нашій країні було лише три відсотки християн-депутатів 
і публічно не можна було вимовляти слів «Ісус» чи «Господь», 
але ось результат річних молитов: сьогодні в парламенті понад 
45% депутатів-християн. Слава Богу!

Наш президент, народжена згори людина, завжди на 
закінчення своїх звернень до народу говорить: «Боже, благо-
слови Канаду». Це свідчить: Церква має великий потенціал 

для досягнення нації. Ми це зрозуміли і вирішили 
організувати служіння на національному рівні, щоб 
Божий Дух охопив усю націю і щоб до Канади при-
йшло пробудження.

Звичайно ж, це нелегко, але я вірю, що коли Церк-
ва молиться за уряд і лідерів країни, то обов’язково 
прийде перемога. Приклади можна знайти в Старому 
Заповіті.

В уряді багато не спасенних людей. Молячись за 
нього, ми, фактично, відчиняємо двері для духовної 
зміни всієї атмосфери над нацією, щоб у людей була 
свобода проповідувати Євангеліє, щоб люди могли 
безперешкодно збиратися в церкві, прославляючи 
за це Господа.

Багато з вас, звичайно, знають, що в деяких сфе-
рах світського життя жінок представляють як сексу-
альний об’єкт. Але ж ми знаємо, що жінка утверджує 
себе в турботі, красі, любові, а суспільство намагаєть-
ся стерти цей образ. І це брехня диявола. Однак коли 
Церква показує, ким насправді є жінка, багато жінок 
змінюють свою поведінку. Вони починають розуміти, 

що є дітьми Божими і повинні бути світлом для цього світу. На 
івриті слово «світло» означає об’явлення. І не випадково пер-
шими словами Божими були слова: «Хай станеться світло!» (1 
М. 1:3). І вже після того були створені і місяць, і сонце, і зірки. 
«Господь моє світло й спасіння моє» (Пс. 27:1), іншими словами, 
Господь є об’явленням для спасіння.

«Для моєї ноги Твоє слово — світильник, то світло для стежки 
моєї» (Пс. 119:105). Пророцтво про народження Ісуса говорить: 
люди ходили в темряві, але потім побачили світло велике. Ісус 
є об’явленням для кожного. А потім Він додав: «Я є світло, і ти 
є світло». Тобто ми нині є тим об’явленням Господнім, яке при-
водить людей до Христа. Він живе всередині нас для того, щоб 
нести об’явлення в суспільство. Ми покликані бути Церквою без 
стін, яка впливає на суспільство, куди входить і уряд.

Кожна нація має спадок від Бога. І ключі від майбутнього 
кожної країни тримають руки її уряду. Коли ми на руках молитви 
приносимо тих, хто при владі, до Господа, Він працює через них 
для блага країни. Запам’ятайте: Бог може зробити набагато 
більше, ніж ми просимо або думаємо.

Я прийшов до Господа, тому що за мене молилася мама. 
Покаявся в пустині, де працював на нафтобудівній вишці. А 
коли став пастором і проповідував за кафедрою, мама сиділа і 
плакала від радості, тому що бачила плід своїх молитов.

Я вірю, що і у вашій країні настануть жнива. Господь чекає, 
коли ви почнете молитися за це. У Канаді українці відомі як 
женці, багато з них у нас працюють на землях, і вони свого 
часу змінили нашу країну. Я вірю, що Бог хоче створити в 
Україні духовну житницю для всього світу перед приходом 
Ісуса Христа.

«Якщо Я замкну небеса, і не буде дощу, і якщо накажу 
сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ Мій, 
і впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім’я Моє, і 
повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу 
їхній гріх, та й вилікую їхній Край!» (2 Хр. 7:13-14).

Р. ПАРКЕР.
Канада.

В Кам’янці-Подільському відбулася конференція, при-
свячена домашнім групам і сім’ям. Організаторами цього 
заходу стали місія «Еммануїл» і місцева церква християн 
віри євангельської «Світло Христа». 

«Віруючі виявили щиру гостинність до приїжджих, 
— розповіли нашому кореспондентові учасники зустрічі. 
— Вони допомогли освоїтися гостям у місті, супроводжу-
вали їх до місця поселення».

Конференцію, на яку з’їхалися 132 представники з усієї 
України, відкрив пастор Кам’янець-Подільської церкви 
Ростислав Мурах. Приємно здивувало всіх вітальне слово 
заступника голови міста Олега Демчука. Він розповів про 

громадську роботу в місті і побажав делегатам успіхів. 
Слово мав також єпископ Хмельницької області Микола 

Пилип’юк. А основними спікерами були директор місії 
«Еммануїл» Ігор Агапов і спеціальний гість зі Швейцарії 
Вернер Кнесель, пастор двотисячної церкви.

Упродовж трьох днів роботи конференції учасники 
дізнавалися про можливості організації домашніх груп 
на місцях, про ефективне учнівство, про цілі і способи 
їх досягнення, а також про взаємини в сім’ях. Основною 
думкою конференції стала незаперечна істина: «Міцні 
сім’ї — міцна церква»  

Валентин Опря.

У Кам’янці-Подільському дізналися У Кам’янці-Подільському дізналися 
про секрети успішної церкви і сім’їпро секрети успішної церкви і сім’ї

Молячись за всіх, 
хто при владі

Молячись за всіх, Молячись за всіх, 
хто при владіхто при владі
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Чи ви вмієте читати між рядками? 
Це треба зрозуміти. Слова «і за-
чали говорити Слово Боже зі 

сміливістю!» не означають, що весь той 
натовп спершу поговорив мовами, а по-
тім усі взялися промовляти Слово Боже. 
Цілком очевидно, що декілька наступних 
місяців після тої молитви віруючі були 
не налякані, а сміливі і під натхненням 
Святого Духа кожному, хто тільки по-
трапляв у їхнє поле зору, свідчили про 
Господа Ісуса. І не боялися. Влада їх 
утискувала, люди вороже ставилися, і 
було б нормально, коли б вони боялися. 
Однак вони сміливо поширювали Слово 
Боже. Ось який ефект має наповнення 
Духом Святим. 

Цілком можливо, що наступного дня, 
і третього, і четвертого вони не сповни-
лися Духом Святим, а проблеми життєві 
є в кожного. Але Бог провів Свій штрих у 
їх житті, наче говорячи: «Будь сміливий і 
передавай Мою правду далі». Адже Бог 
пише в нашому серці на Своїх скрижалях 
Духом Святим. А інколи написане ще й 
підкреслює. І тоді я сміливий, я нічого не 
боюся і можу кожному сказати, що Ісус 
Христос – це Цар царів, це наша єдина 
надія. Тож думай, що робиш і з Ким маєш 
справу.

А якщо таких зібрань не одне, а кілька 
– раз на місяць, раз на кілька місяців… 
Святий Дух надихає і запалює на благо-
віст і спасіння людей. Хай ми не надто 
освічені, не все знаємо і не вміємо аж так 
грамотно говорити, та коли палає серце 
для Господа від Святого Духа, ми йдемо, 
говоримо, кличемо – і маємо результат.

Результати 
сповнення Духом
Статистика свідчить, що більшість 

людей до церкви приводять сестри, а 
не брати; що сестри більше, аніж брати, 
люблять молитися і сповнятися Духом. І 
найчастіше людей приводять до Господа 
не тоді, коли ти твердий у Слові, а в 

перші три роки свого християнства, коли 
ще нічого не знаєш, але палаєш духом. 
Тобто, іншими словами, коли маєш першу 
любов.

Знаю багато випадків, коли увірували 
– і привели: та – чоловіка, той – жінку. 
Хоча й не все розуміли. Або взагалі нічого 
не розуміли. «Ходи, бо треба. Ходи, бо то 
наше. Що ти собі думаєш? Пішли».

А коли походили, вже знають свою 
колону, вже втяглися. І ходять то того, 
то того «послухати».

Наприкінці ХІХ століття англійська 
місія посилала в Китай місіонерів. Там по-
стійно працював брат Тейлор, і всі місіоне-
ри спершу приїжджали до нього. Я читав 
спогади того брата. І ось який висновок 
він зробив. Найкращими, найпокірнішими 
і найрезультативнішими були не ті, які 
успішно закінчили місіонерську школу, а 
ті, хто був сповнений Духом Святим.

Сьогодні діють багато християнських 
місій – і в Україні, і за кордоном. Ми 
маємо програми, шукаємо на них гроші, 
ініціюємо, щоб віруючі кликали людей до 
Бога, благовістили їм. Так, це воля Божа 
– щоб Слово Боже лунало всюди. Але 
важливий момент – для успіху потрібно 
мати натхнення від Святого Духа.

Молімося: «Господи, дай мені знання, 
дай розуміння, запали моє серце, щоб я 
горів, щоб не заспокоювався».

Людський фактор
У нас в Рівному була така історія. На 

одному зібранні у проповіді Бог дав про-
роцтво для церкви із закликом покаятися. 
Майже все зібрання вийшло наперед, і 
всі дуже щиро каялися. А на наступному 
зібранні покаявся чоловік однієї сестри. 
На запитання братів, що спонукало його 
зробити нарешті такий крок, він відповів: 
«Я покаявся, бо на минулому зібранні моя 
жінка покаялася». А вона була християн-
кою 20 років.

Дух Божий надихає і запалює наше 
серце. Але треба зважати на людський 
фактор. Я не претендую на те, що творить 

у вашій чи моїй долі Божий Дух. Я така 
сама людина, як і ви. Але ми можемо 
знати, що і як треба робити, щоб Господь 
рухався.

Хтось може запитати: ну, а чому Він 
через мене не рухається, чому Він мене 
не наповняє? Чому не рятує мою родину? 
Друзі, нам треба себе наново віддати і 
посвятити Господу.

«Але Савл, що й Павло він, пере-
повнився Духом Святим і на нього 
споглянув, і промовив (зверніть увагу 
– промовив; демонізм у чистому вигляді, 
а він промовляє, а не кричить): «О сину 
дияволів, повний всякого підступу та 
всілякої злості, ти, ворогу всякої правди! 
Чи не перестанеш ти плутати простих Гос-
подніх доріг? І тепер ось на тебе Господня 
рука – ти станеш сліпий і сонця бачити не 
будеш до часу». І миттю обняв того морок 
та темрява, і став він ходити навпомацки 
та шукати поводатора» (Дії 13:9-11).

То не було якесь спеціальне зібрання, 
Павло просто сидів і спілкувався з началь-
ником острова, свідчив йому про Бога. І от 
під час того спілкування ворожбит почав 
їм заважати, перебивати. Звісно, це не-
приємно. По-людськи у нас, замість вогню 
Святого Духа, запалюється вогонь гніву. 
І ми наказуємо таким людям помовчати, 
закрити рот. Дайте, мовляв, нам сказати. 
Ось наша людська реакція.

А що ми читаємо? Павло наповнився 
Духом Святим і на нього глянув. І не 
кричав, не сварився – сказав слово. Це 
слово було, як подих. Бог так зробив, 
що і Павло не осоромився, і розумний 
начальник острова, глянувши на це все, 
увірував.

Нам інколи здається, що коли ми бу-
демо бігати, тупати ногами, кричати, то 
проповідь від цього буде сильніша. Але, 
дорогі, нехай рухається Господь, нехай 
рухається Дух Святий. Ми повинні зро-
зуміти, що не ми рухаємо Духом Святим, 
а Він рухається через нас. І рухається з 
волі Божої, а не з нашої волі!

Спокуси – діло плоті, 
а не Духа Святого
Дух Святий спокус не робить. Це наше 

золоте правило. Якщо з нас сміються, зна-
чить, люди бачать наші помилки. А споку-
си – це діло плоті. Так навчає Біблія. Якщо 
є спокуса, значить. діяв не Дух Святий, 

ВЧЕННЯ

Олександр Попчук

Дари Дари СВЯТОГО СВЯТОГО ДУХАДУХА
«Як вони ж помолились, затряслось те місце, де 

зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом, і 
зачали говорити Слово Боже зі сміливістю!» (Дії 4:31).

діяла людина. Хай навіть і проповідник 
– у проповідника також є плоть.

Святий Дух якраз допомагає нам у 
питаннях мудрості, питаннях розуму, 
етикету, етики, благовісту тощо. Він до-
повняє те, чого в нас немає.

Прочитаємо ще один текст: «А учні 
сповнялися радощів і Духа Святого» (Дії 
13:52). Ось що стається, коли приходить 
Євангеліє. Бог робить божественні зміни 
в долі людини. І церкви починають напо-
внятися. А церкви – це вже частина сус-
пільства. Це різні люди, різні характери, 
різний вік. І це різний рівень служіння. 
Окрім євангельських, немає на землі 
таких зібрань, де можуть збиратися як 
немовлята, так і люди, яким, фактично, 
до смерті залишилося дуже мало. Господь 
кожному дає Свою благодать – ясна річ, 
кожному по-Своєму – і наповнює Своїм 
Святим Духом. А комплектуючий момент 
– це радість. 

Радість у Дусі 
Святому
Радість – це не сміхотворство, це зо-

всім інше слово. У кого радість? А в того, 
у кого є ціль, є дорога і є майбутнє.

Радість часто буває зі сльозами, тому 
що земне життя непросте. І люди бувають 
досить складні, і диявол досить страшний, 
але Бог безмірно милосердний. Слава 
Йому! І ми знаємо, куди йдемо. Навіть 
якщо спотикаємося.

Уявімо, що ми виграли в лотерею 
мільйон гривень. Ми не сумніваємося, що 
за тиждень-другий ці гроші отримаємо. І 
радіємо, навіть якщо зараз ми на суха-
рях. Ми почуваємося найщасливішими 
людьми.

То що тоді говорити про віруючих лю-
дей – адже Господь вірний! І для Церкви 
є велика надія. Так, ми помиляємося, 
стаються якісь прикрі речі, бувають прикрі 
люди, і нам зовсім не просто. Але я йду 
– і мені добре.

Отож усім нам варто вивчати ці 

питання, щоб мати тверду основу, і, 
коли доведеться, могли б пояснити, що 
таке дія Духа Святого, що ніде в Біблії 
не знаходимо, аби люди, сповнені Ду-
хом, верещали, кричали чи трусилися. 
Євангеліє – найрозумніша, найкраща, 
наймудріша наука.

Євангеліє закликає нас молитися мо-
вами, говорити мовами, але не виходьте 
з себе – потім важко буде повернутися. 
Коли нікого немає поруч – говоріть мо-
вами хоч і три години. Цим ви будуєте 
себе, зміцнюєтеся і, цілком можливо, 
отримаєте відкриття, знання, які потрібні 
вам будуть в майбутньому.

«Хіба вийшло від вас Слово Боже? Чи 
прийшло воно тільки до вас?» – читаємо 
в 1 Кор. 14:36. Не треба претендувати на 
те, що ми найправильніші і найрозумніші і 
що всі мають бути такі, як ми. Далі напи-
сано: «Коли хто вважає себе за пророка 
або за духовного, нехай розуміє, що я 
пишу вам, – бо Господня це заповідь». 
Для духовних людей 14-й розділ – це за-
повідь, причому, можна сказати, заповідь 
на рівні заповіді про переломлення хліба. 
Заповідь для людей, які глибокі в вірі. А 
коли хто не розуміє, то, як написано, не-
хай не розуміє. «Отож, браття мої, майте 
ревність пророкувати…» Тобто говорити 
під натхненням Божого Духа. Причому 
для українців – по-українськи.

У нас багато хто розуміє так: спо-
внитися Духом – це розійтися, розкрича-
тися, багато набалакати мовами, і лише 
речення-два сказати по-українськи. А 
Писання ж говорить зовсім не це. Спо-
вняєшся Духом – і маєш натхнення, і 
можеш по-українськи до людей говорити 
слово від Духа.

«…та не бороніть говорити й мовами». 
Там не написано «молитися». Звісно, ми 
розуміємо, що коли ми молимося, то ми і 
говоримо, адже так ми виражаємо свої 
думки і бажання серця. Але між словами 
«говорити» і «молитися» є різниця. Мо-
литися можна і мовчки. Скажімо, їдете 
в автобусі, а всередині звучить молитва 
до Бога. Адже ж написано, що треба мо-
литися завжди. Якщо ви самі – моліться 
вголос. Якщо ні – моліться подумки.

Уся проблема в тому, що люди іншими 
мовами хочуть хизуватися, вирізнити себе 
і над кимсь навіть насміятися. Це непра-
вильно. Мови дані від Бога для нас. 

«Але все нехай буде добропристойно 
і статечно». Тобто і зовні все має мати 
гарний вигляд, і у виконанні все повинно 
бути гарне і чисте. У всьому має бути 
видно, що це розумні речі.

Мені інколи закидають, що я так бага-
то говорю про мови, а ніхто не чує, що я 
мовами молюся. Молюся. А те, що не всі 
чують, – то й не мусять. Мови дані для 
мене, і на них я розмовляю з Богом. При-
близно 90 відсотків свого молитовного 
життя я молюся тільки мовами. Скажу, 
що мені треба, по-українськи, щоб розум 
збагнув, куди діло йде, і далі – духом.

Уся суть у тому, що я довіряю Господу. 
Тому і молюся за людей, молюся за зці-
лення. Моліться й ви. Ясна річ, можуть 
бути помилки. Не все одразу буде вдава-
тися, але довіряйте Господу. І нічого собі 
не приписуйте.

Радіймо в Господі, бо це наша сила

Декілька тисяч віруючих людей сповнилися Духом Святим. Уявімо, як 
би це виглядало сьогодні. Велике з’їзне зібрання, десь зо п’ять тисяч лю-
дей, і всі сповнилися Духом Святим. Що було б? Коли я тільки увірував, то 
мав розуміння, що після хорошого зібрання обов’язково потрібно наступ-
ного дня хрипіти. Так мене навчили, так я прийняв. І що вже репетував, 
то репетував. А тепер скажіть: наступного дня я сміливо проповідував 
Євангеліє чи тільки просто згадував, як я вчора репетував?

Продовження. 
Поч. у № 9-12 (36-39) за 2007 р.,

 № 1-3, 5-6 (40-42, 44-45)
 за 2008 р.

З’ЇЗДИ

«Радість у Господі − ось наша сила. 
Навчити молодь радіти за будь-
яких обставин», − так озвучив ціль 

з’їзду керівник відділу молоді Церкви ХВЄ 
Богдан Левицький. Молоді віруючі ревно по-
молились за Боже благословення України.

 Заступник Голови держкомітету Укра-
їни у справах національностей і релігій 
Микола Новиченко процитував Мартіна 
Лютера Кінга: «Люди добрі, ви навчилися 
літати, як птахи, ви навчилися плавати, 
як риби. То чому ж ви не навчилися жити 
по-людськи?». І додав: «А ви навчилися 
жити по-людськи, тож несіть цю науку 
нашим людям!».

 Народний депутат Володимир Стре-
тович, який народився в цій місцевості, 
майже одразу  заявив: «Істина одна − це 
Бог, це Ісус Христос! Від нашої позиції, 
поведінки і розуміння ситуації залежить, 
чи зможемо ми відвадити сьогоднішню 
українську молодь від пива в руці, від до-
зволеного сексу, від насилля, наркоманії, 
бо ми ж губимо ціле покоління. Ідіть в 
політику! Я впевнений, що тут серед вас 
− ті, хто може повести за собою україн-
ців». Свою промову Стретович закінчив 

короткими поетичними рядками Василя 
Симоненка: «Земля, мов казка, люди най-
кращі, сонце так тепло світить ніде. Тож 
розкривайте серця і чоло, щоб не сказали 
прийдешні: їх на землі не було».

 Національний директор місії «Молодь 
для Христа» Андрій Костишин запропо-
нував: «Замислімося, чи любимо ми Бога 
більше, ніж мій брат чи сестра. І зробімо 
так, щоб наша чудова Україна була хрис-
тиянською не на словах, а на ділі».

 «Ви найщасливіші! Радійте в Господі! 
Хай ці дні будуть для вас благословенням, 
а ви будьте благословенням  для тих, хто не 
має радості», − побажала завідувачка від-
ділу жіночого служіння ЦХВЄ Віра Деркач.

 Начальник Малинського райвідділу 
МВС підполковник Михайло Старовойт 
передав звернення місцевої влади: «Такі 

заходи мають велике значення для молоді 
України, нам приємно, що вони проходять 
на нашій землі».

Заступник старшого єпископа Церкви 
ХВЄ Михайло Мокієнко провів аналогію 
із першоапостольською Церквою: «Якщо 
120 людей, які зібрались в очікуванні злит-
тя Духа Святого, пішли потім по всьому 
світу, і Рим визнав християнство, то що 
зможемо зробити ми − гляньте, скільки 
нас тут зібралося».

 «Ми потребуємо Бога, щоб успішно 
долати труднощі. Святий нехай освя-
чується ще. І ми маємо поїхати додому 
звільненими, очищеними, омитими кров’ю 
Ісуса Христа», − продовжив єпископ 
Івано-Франківщини Юрій Веремій. «Заспі-
ваймо пісню разом всі, хай вона злетить в 
небесну даль, хай Господь прийде, сльози 

утре, забере всю журбу і печаль», − за-
кликав луцький гурт «Нове життя».

 Перший заступник старшого єпископа 
ЦХВЄ Микола Синюк згадав Еклезіаста: 
«Роби, що хочеш, іди, куди дивляться очі, 
але пам’ятай: Бог має з тобою справу. Хай 
на цьому місці кожен спраглий нап’ється, і 
не буде жодного сміття у ваших стосунках 
і розмовах».

 Єпископи Тернопільської і Житомир-
ської областей Володимир Терещенко і 
Володимир Бричка по-батьківськи радили 
присутнім бути уважними до Божого голосу.

 Побажання з Книги Даниїла залишив 
єпископ ХВЄ штату Нью-Йорк Григорій 
Касап: «Нехай не осквернить вас цей світ, 
щоб не світ впливав на Церкву, а Церква 
змінювала його».

 А старший єпископ Церкви ХВЄ 

України Михайло Паночко побажав, щоб 
кожен учасник з’їзду переглянув свій 
шлях: «Зупиніться на дорогах ваших. 
Традиції в небо не заведуть, новітні форми 
служіння, бубни і барабани не спасуть. Іс-
тина одна − Ісус Христос; ось шлях, істина 
і життя. Диявол веде за собою мільйони 
людей, але попереду нас − Сам Господь. 
Україні потрібні люди, в яких є енергія 
Духа Святого».

 Перший день з’їзду закінчився мо-
литвою: «Ісусе, прийди у Верховну Раду, 
ми так хочемо, щоби парламентарі були 
благословенні, а не засуджені. Благо-
слови Президента, голову уряду, дай мир 
між гілками влади, усунь лукавих людей 
від влади, постав мужів по серцю Своєму, 
зруйнуй дахи, які покривають наркоманію, 
алкоголізм, зруйнуй задуми лукавого. При-
йди в Україну, Ісусе!».

 І можна бути впевненим, що упродовж 
всіх днів роботи з’їзду тисячі молодих ві-
руючих отримають імпульс до особистого 
зростання та відродження України.

 Детальніше про роботу з’їзду читайте 
в наступних числах часопису.

uupc.org. 

Під Малином почався Всеукраїнський з’їзд молоді Церкви ХВЄ
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Джерела спокус
Багато людей запитують: а де взя-

ти мудрість, щоб виробити правильну 
реакцію на випробування, щоб бачити 
їх кінцевий результат. Апостол Яків у 
своєму вченні про випробування дає від-
повідь на це питання: «А якщо кому з вас 
не стачає мудрості, нехай просить від 
Бога, що всім дає просто та не докоряє, 
– і буде вона йому дана. Але нехай про-
сить із вірою, без жодного сумніву. Бо 
хто має сумнів, той подібний до морської 
хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай бо 
така людина не гадає, що дістане що від 
Господа. Двоєдушна людина непостійна 
на всіх дорогах своїх. А понижений брат 
нехай хвалиться високістю своєю, а 
багатий – пониженням своїм, бо він про-
мине, як той цвіт трав’яний, – бо сонце 
зійшло зо спекотою і траву посушило, і 
відпав цвіт її, і зникла краса її виду. Так 
само зів’яне багатий у дорогах своїх» 
(Як. 1:5-11).

І закінчуючи вчення про випробуван-
ня, – а звертається з ним апостол до 
євреїв в розсіянні, тобто до людей, які 
опинилися у скрутних ситуаціях у чужих 
країнах, він підсумовує: «Блаженна 
людина, що витерпить пробу, бо, бувши 
випробувана, дістане вінця життя, якого 
Господь обіцяв тим, хто любить Його» 
(Як. 1:12). Отож випробування мають 
благословення життя і теперішнього, і 
майбутнього.

Починаючи з 13-го вірша першого 
розділу свого Послання Яків вчить про 
спокусу як схиляння до недобрих речей. 
«Випробовуваний, хай не каже ніхто: «Я 
від Бога спокушуваний». Бо Бог злом 
не спокушується, і нікого Він Сам не 
спокушує. Але кожен спокушується, як 
надиться й зводиться пожадливістю 
власною. Пожадливість потому, зачав-
ши, народжує гріх, а зроблений гріх на-
роджує смерть. Не обманюйтесь, браття 
мої любі! Усяке добре давання та дар до-
сконалий походять згори, від Отця світил, 
що в Нього нема переміни чи тіні відміни. 
Захотівши, Він нас породив словом прав-
ди, щоб ми стали якимсь первопочином 
творів Його» (Як. 1:13-18).

Коли ми потрапляємо в ситуацію, де 
нас спокушують, схиляють до чогось 
злого, забороненого, гріховного, багато 
людей говорять, що, мовляв, таке до-
пустив Бог, і це сильніше за мене. Тому 
я і впав, тому гріх мене спокусив. 

Однак Яків тут говорить, що ніхто, 
опинившись у спокусі, не може заявити, 
що це Бог його спокушує. Людині влас-
тиво перекладати вину на когось іншого, 
на обставини, інколи навіть на Бога 
або ж на диявола. Але людина сама 
відповідальна за те, що вона думає, що 
відчуває і що робить. Тому апостол Яків 
і говорить: у спокусах не звинувачуйте 
Бога, Бог не спокушується злом, Бог 
недоступний для схиляння до зла. Він 
– любов, Він святий у самій Своїй суті. 
То як же святий Бог може спокушувати 
людину? Бог може дозволити дияволу, 
гріху або світу спокушувати нас, але від 
Нього не виходить спокуса.

Далі Яків пояснює, звідки походять 
спокуси: «Але кожен спокушується, як 
надиться й зводиться пожадливістю 
власною». Спокуси приходять з нашої 
старої гріховної природи, з нашого «я». 
Є зовнішні фактори, які будять в нас цю 
стару гріховну природу. І якщо людина 
піде в неї на поводу, захоплюючись 
і обманюючись, це для неї стає спо-
кусою, пристрасним бажанням чогось 
забороненого. Отже, джерело спокуси, 
по-перше, – це наша гріховна природа.

Але Біблія говорить про ще одне дже-
рело спокуси. Пригадайте: після водного 
хрищення Дух повів Ісуса в пустиню, де 
Його там спокушував диявол. 40 днів і 
ночей Ісус постив у пустині перед Богом, 
будучи спокушуваним. Отже, джерелом 
спокуси може бути і сатана. Біблія нази-
ває його обманщиком, джерелом всього 
злого і гріховного.

Бог дозволяє іноді дияволу споку-
шувати нас. Він звільнив нас від влади 
гріха, влади світу і старої гріховної 
природи, але Він не звільнив нас від 
впливу і спокус з їхнього боку. І вся 
відповідальність за падіння у спокусах 
лежить на людині. 

Однак, як ми вже говорили, людина 
схильна перекладати відповідальність 
на інших. Ще в Едемі Адам виправдо-
вувався перед Богом, мовляв, жінка, 
яку Бог дав йому, спонукала його їсти 
заборонений плід. Зверніть увагу на 

реакцію Адама на жінку до гріхопадін-
ня. Коли Бог привів Єву до Адама, той 
вигукнув, що оце кість від кості його 
і плоть від плоті його. Слово «оце», 
вжите в українському перекладі, можна 
перекласти ще як «ура». Адам зрадів. 
Нарешті є та, яка зможе стати йому по-
мічницею, з якою можна ділити радощі 
і печалі, з якою, врешті-решт, можна 
просто спілкуватися.

Але коли Адам згрішив, коли гріх 
увійшов у його серце, він всю вину 
перекладає на Єву, натякаючи, що Єву 
йому дав Бог. У свою чергу Єва, виправ-
довуючись, звинувачує змія. Отож ще з 
Едему бере початок схильність людини 
перекладати відповідальність за свої 
прогріхи і невдачі, а також за наслідки 
своїх вчинків на інших людей. Однак 
насправді, повторимо, людина сама від-
повідальна за свої думки, свої почуття і 
бажання, свої рішення і їх наслідки.

Сфери спокус
Спокуси приходять з різних сфер і 

бувають надзвичайно різноманітними 
і багатогранними, але Біблія виділяє 
чотири основні сфери, звідки приходять 
спокуси. Перша сфера – це світ.

Слово «світ» у Біблії зустрічається в 
кількох значеннях. По-перше, це всесвіт. 
По-друге, це союз, по-третє – внутрішній 
спокій. Ну і нарешті це все людство, яке 
населяє землю.

Ми будемо говорити про світ як про 
гріховну систему відносин, яку диявол 
заклав на землі. Біблія закликає: «Не 
любіть світу, ані того, що у світі. Коли 
хто любить світ, у тім немає любові 
Отцівської» (1 Ів. 2:15). 

Що є у світі? «Пожадливість тілесна, 
і пожадливість очей, і пиха життєва». 
Це основні складові гріховної системи. 
Земля була, є і буде Божим творивом. 
Але безлад на землі – це справа рук 
диявола, результат дії його гріховної 
системи. Багато хто запитує, чому на 
землі так багато воєн, чвар, чому люди 
так ненавидять одне одного. Відповідь 
проста: уся причина – у диявольській 
гріховній системі взаємин між людьми.

Тому Біблія і закликає не любити 
того, що у світі. Якщо ми любимо цю 
гріховну систему, ми опиняємося у стані 
ворожнечі з Богом, характер Якого на 
сто відсотків відрізняється від того, що 
діє у світі. Можна сказати, що Бог за-
провадив Свій порядок, а диявол його 
повністю перекрутив, спотворив, пере-
творив на безлад, абсолютно протилеж-
ний до всього того, що створив Бог.

І тому багато законів Євангелія 
цілком суперечать тому, що хочеться 
робити гріховній природі. Скажімо, ми 
повинні любити своїх ворогів. А що 
властиво відчувати людині у ставленні 
до ворога? Ненависть. Любов – аж ніяк 

не властива людям риса у ставленні до 
ворогів. Однак саме любити, а не нена-
видіти ворогів вимагає Біблія.

А що властиво робити людині, коли 
її проклинають? Відповісти тим самим. 
Натомість Біблія закликає не проклина-
ти, а благословляти, любити і всіялко 
виявляти прихильність.

Біблія також говорить: «Нехай буде 
кожна людина швидка послухати, за-
барна говорити і повільна на гнів. Бо 
гнів людський не чинить правди Божої». 
Однак це зовсім не властиво гріховній 
людській природі. Нам дуже властиво 
натомість бути швидкими говорити, 
швидкими на гнів і такими повільними 
у слуханні.

Пожадливість очей
Приблизно 70 відсотків усієї інфор-

мації ми сприймаємо через очі. Ісус 
навчав, що коли наш зір буде чистим, 
то і все, що ми сприймаємо, ми будемо 
бачити в реальному вигляді, не спо-
твореним. 

Але людині так хочеться дивитися 
на гріховне, заборонене. Пожадливість 
очей – це те, з чим ми повинні боротися 
і що мусимо перемагати. Хтось сказав, 
що перший погляд на заборонене може 
бути ненавмисним, випадковим. Але 
коли ми продовжуємо дивитися, коли 
розвиваємо ті відчуття, які виникають 
в результаті споглядання, а не пере-
магаємо їх, відводячи свій погляд, це 
вже проблема.

Йов казав, що склав був умову зі свої-
ми очима. Однак людина має пристрасне 
бажання дивитися на гріховне, заборо-
нене. Перемагаючи це, ми перемагаємо 
основну сферу світських спокус. 

Пожадливість тілесна
Наступна складова – пожадливість 

плоті. Це пристрасне бажання заборо-
неного в нашій старій гріховній природі. 
Це може бути нестриманість у почуттях, 
у їжі, в одязі тощо.

Пиха життєва
Третя складова гріховної системи, 

яку Біблія називає світом, це пиха (або 
гордість) життєва. Вона прагне вико-
ристовувати здібності, дари, таланти, 
можливості, які дав Бог, поза Богом, не 
підпорядковуючись Йому, не віддаючи 
Йому честі, використовувати для своїх 
цілей, для свого егоїзму, для свого «я», 
для того, щоб піднестися над іншими 
людьми.

А це закладене в людській гріховній 
природі. Якось я спостерігав за трьома 
маленькими хлопчиками. Один по-
хвалився, що мама купила йому нову 
іграшку. Решта двоє здивувалися, а 
маленький власник нової іграшки наче 
виріс у своїх очах – він мав щось, що ви-
різняло його з-поміж інших. Тоді другий 
хлопчик похвалився, що йому теж щось 
купили. І теж наче виріс, гордо заявив-
ши, що має те, чого в інших нема.

Людині властиво шукати того п’єдес-

талу, ставши на який, вона почувати-
меться вищою за інших. Третій хлопчик 
дивився то на одного співрозмовника, то 
на другого і шукав, на що б йому стати. 
Врешті-решт він несміливо промовив: «А 
мене постригли». Хоч щось, аби тільки 
піднятися вище.

Я дивився на тих хлопчиків і думав, 
як люди схожі на них. Бог дає нам 
таланти і дари, щоб ми вживали їх для 
Божих цілей, служили людям і Йому. 
Але скільки людей використовують ці 
таланти, здібності, можливості поза 
Богом, без Нього, не віддаючи Йому 
честі і слави, використовують з непра-
вильними мотивами і для неправильних 
цілей. П’єдесталом для людини можуть 
бути навіть духовні дари. І чим тільки 
не пишаються люди – навіть своєю 
зіпсованістю.

Однак Біблія говорить: «Минається 
і світ, і його пожадливість, а хто Божу 
волю виконує, той повік пробуває!» (1 Ів. 
2:17). Гріховна система світу – це тим-
часове явище. Нас, людей, народжених 
згори, чекає небо – зі своєю системою 
взаємин, стосунків людини з Богом. 
Там є досконала Божа воля і досконала 
гармонія. І в цих стосунках проявляється 
досконалий Божий характер. Недаремно 
спасенні моляться, щоб воля Божа була 
на землі, як і  на небі.

Ставлення 
до світу
Що Біблія говорить про наше став-

лення до світу? По-перше, ми не повинні 
дружити з ним. Наголошу: тут ідеться 
не про людей, а про гріховну систему. 
Ми не повинні бути її рабами, жити за її 
законами. Апостол Павло у Посланні до 
римлян наголошує: «... І не стосуйтесь 
до віку цього, але перемініться відновою 
вашого розуму, щоб пізнати вам, що то 
є воля Божа – добро, приємність та до-
сконалість» (Рим. 12:2).

Іншими словами, апостол пише: не 
копіюйте спосіб мислення цих людей, 
не живіть за законами цього світу. Не 
будьте, як всі, не наслідуйте світ, але 
– що робіть? Перемініться відновою 
свого розуму. Будьте новим творінням 
у цьому гріховному світі.

Ісус не молився, аби Отець забрав 
Його учнів від світу, але щоб зберіг їх 
від зла, від тління світу.

Чи впливає на нас гріховна система 
світу? Дуже сильно. Чи повинні ми бути 
її рабами? Ні! Ми повинні освячуватися, 
просвічуватися Духом Божого розуму, 
істиною Слова Божого, щоб наш погляд, 
наші почуття, наші думки не піддавалися 
ні пожадливості очей, ні пожадливості 
плоті, а тим більше гордості життєвій. 
Бог хоче, щоб у цій гріховній системі 
світу ми сяяли, як світила, показуючи 
нову систему взаємин – небесну, по-
казуючи Божу любов, Божий характер, 
Божу доброту.

ПЕРЕМОГА ПЕРЕМОГА 
У У 

СПОКУСАХСПОКУСАХ
ВЧЕННЯВЧЕННЯ

Сергій Вітюков

Слово «спокуса» має два основні значення. По-перше, це випро-
бування, іспит, перевірка. По-друге, це схиляння до чогось заборо-
неного, гріховного. Ми вже розглянули суть поняття «спокуси» як 
випробування. І вже знаємо, які благословення можемо отримати в 
тих випробуваннях, якщо правильно на них реагуємо, які наслідки 
в нашій душі і в нашому житті можуть мати випробування, якщо ми 
надаємо Богові можливість з нами працювати.

Випробування можуть зробити наш характер твердим або ж 
підірвати нашу впевненість, зробити нас несміливими, боязкими, 
пригніченими. Випробування можуть зробити нас більше залежними 
від Господа або ж, навпаки, замкненими на собі.

Ми знаємо також, що випробування можуть перевірити нашу 
глибинну сутність, нашу любов до Бога, а можуть зробити нас за-
пеклими; можуть викрити наші недоліки і показати причину невдач і 
слабостей. Випробування можуть допомогти нам з’ясувати характер 
наших взаємин з іншими людьми і зробити їх міцнішими і сильнішими. 
Або ж, навпаки, роз’єднати нас, зробити відірваними одне від одного. 
І все залежить від того, як ми реагуємо на випробування, наскільки 
даємо Богові можливість працювати з нашою сутністю, щоб зростити 
в нас плід Духа – характер Христовий.
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«І прийшли вони до Єліму...»«І прийшли вони до Єліму...»
КОНФЕРЕНЦІЇ

«І прийшли вони до Єліму, а там дванадцять водних джерел 
та сімдесят пальм. І вони отаборилися там над водою». Цей 
текст із Книги Вихід по-особливому зазвучав для всіх 127 
делегаток, а також гостей цьогорічної Всеукраїнської конфе-
ренції Церкви ХВЄ України, яка проходила з 24 до 27 червня у 
с. Старій Богданівці Миколаївської області. У цьому невелич-
кому селі на березі Південного Бугу пальми не ростуть, та і 
з водними джерелами тут негусто, але духовна атмосфера 
цілком відповідала цьому біблійному тексту.

Словом, ми отаборилися над 
водою. Для більшості тих, хто живе 
далеко від моря, вона цілком годилася 

для того, щоб називатися морем, хоча на-
справді це був Дніпровсько-Бузький лиман. 
«Морського шарму» додавали чайки, кора-
блі на обрії і ну геть зовсім морський прибій, 
який особливо було чути вночі. 

Цього року за гасло спільноти христи-
янок України був обраний чудовий текст 
із 31-го розділу Приповістей Соломона 
– «Світильник її не погасне вночі». І об-
раний зовсім не випадково. Коли і в нічну 
пору доби, і в час духовної темряви наші 
світильники ясно палатимуть, значить, в 
України є майбутнє. 

Одразу хочемо подякувати єпископу 
Миколаївської області В’ячеславу Кравчуку 
і всім братам і сестрам з миколаївських цер-
ков, задіяним в організації конференції. Вони 
влаштували все так, що сестри могли і пра-
цювати, і відпочивати. А для української жін-
ки відпочинок – це не повсякденне поняття.

Але про все по порядку. Упродовж 24 
червня делегатки з’їжджалися на конфе-
ренцію. Завдяки чіткій роботі секретаря 
жіночого комітету ЦХВЄ України Людмили 
Степанченко одразу поселялися (хто у бу-
диночках, хто – у наметах) та ознайомлюва-
лися з робочим планом. Дехто до відкриття 
конференції встиг поплавати і навіть трохи 
засмагнути – річка була просто під боком.

Відкриваючи конференцію, єпископ 
В’ячеслав Кравчук наголосив, що її гасло 
перегукується з відомою притчею про 
десять дів, і побажав: «Хай Боже світло 
сяє у ваших домах, щоб усі навколо бачили 
це і наверталися до Бога». За основу своєї 
промови брат взяв текст із 52-го псалма: 
«А я – як зелена оливка у Божому домі, 
надіюсь на Божую милість на вічні віки!». 
І підсумував: «Господь приготував тут 
духовну поживу для кожного серця, щоб 
нам бути тими зеленими оливками, тими 
праведниками, які цвітуть, мов пальми, і 
дають прекрасні плоди».

Відповідальна за сестринський відділ 
ЦХВЄ Віра Деркач теж наголосила на тому, 
що всі присутні мають змогу отримати тут 
добру духовну їжу – Господь відкрив це 
сестрі Вірі особисто у процесі підготовки 
до конференції. І представила гостей – з 
близького (Білорусі), і далекого (США) за-
рубіжжя. Деяким із них надали слово. 

А завершив роботу першого дня кон-
ференції пастор Миколаївської церкви 
«Благодать» В’ячеслав Фалій. На основі 
Слова Божого служитель дав поради 
для того, щоб завжди здобувати пере-
могу у вирішенні всіх життєвих проблем: 
по-перше, при консультуванні сестер 
говорити те, що скаже Ісус, нічого не 
додаючи від себе, інакше результатом 
будуть розбиті серця і безсонні ночі; по-

друге, жити так, щоб із нас брали приклад.
Перш ніж того вечора була звершена 

остання молитва, пастор Дніпропетровської 
церкви «Перемога» Сергій Вінковський роз-
повів про слово, яке отримав від Господа 
для нашого зібрання. Суть його полягає в 
наступному: у світі душевні люди вважа-
ються хорошими. Вони емоційні, співчутливі, 
милосердні. Але Бог по-іншому дивиться на 
це. Часто душевність стоїть на перешкоді 
духовності. Душевна людина не розуміє ду-
ховного, душевність перешкоджає входити 
в повноту Божого благословення і помазан-
ня. Душевна людина м’яка і милосердна там, 
де треба бути рішучим і безкомпромісним. 
Не можна бути добрішими за Бога.

Ранок наступного, як, зрештою, і кож-
ного дня роботи конференції почався з 
особистого спілкування з Богом. А потім 
усі сестри зібралися на загальну молитву. 
Заступник відповідальної за сестринське 
служіння в Україні Ганна Собко нагадала 
про випадок з життя апостола Павла під час 
його перебування в Афінах. Місто це було 
переповнене ідолами, від чого дух апосто-
ла просто кипів. І далі с. Ганна закликала 
присутніх переглянути своє життя і дати 
відповідь на питання: від чого кипить їхній 
дух? Від того, що поруч так багато неспа-
сенних, які ще не пізнали Господа і гинуть у 
своєму невірстві, чи від того, що хтось більш 
успішний у служінні або краще зодягнений?

Під час молитви Бог через посудин під-
бадьорив Своїх доньок, нагадав, що народ 
Його гине через брак знання, і застеріг, що 
зовнішній вигляд благочестя Йому не до 
вподоби і що треба давати свободу Духу 
Святому. А ще докорив, що ми часто робимо 
Його безсилим, коли в Нього так багато 
благословень для Його дітей.

Словом служив сестрам Сергій Вінков-
ський. Його вчення з промовистою назвою: 
«Жінко, звільнена ти від недуги своєї!» 
читайте в наступному числі газети.

По обіді організатори запросили нас на 
прогулянку рікою, орендувавши для цього 
катер. І це була справді незабутня прогу-
лянка. Як чудово Бог створив нашу землю! 
Око, звикле до гірських краєвидів або до 
розлогих степів, не могло намилуватися 
водними просторами.

Наш відпочинок не був пасивним – се-
стри співали, ділилися свідченнями. Зо-
крема, Антоніна Лукашонок із Сакраменто 
розповіла про випадок, який стався у їхній 
церкві. Сестра Ніна Борисова захворіла на 
важку хворобу крові. Зазвичай у такому 
стані люди впадають в депресію, уникають 
спілкування і фактично вже готові помира-
ти, тільки б їх ніхто не чіпав. Але дяка Богу 
за Його дітей, які знають, як поводитися в 
кожній ситуації. Церква згодилася тиждень 
перебувати в пості і молитві за зцілення 

Ніни. Молилися поодинці, а сьомий день 
був днем загальної молитви, але вже не 
молитви за зцілення, а молитви подяки 
Господу, тому що на шостий день Він явив 
Свою милість і зцілив сестру. Сьогодні Ніна 
активно служить у сестринському відділі і 
славиться даром гостинності.

Коли, дещо втомлені від полуденного 
сонця, ми зійшли на берег, з гучномовця по-
чулося: «Дорогі сестри! Екіпаж прощається 
з вами і дякує за дуже приємне спілкування. 
Воістину Бог з вами!». Від цих слів де й 
втома поділася! 

Вечірнє зібрання того дня відкрила 
відповідальна за сестринське служіння 
на Рівненщині Тетяна Боришкевич, закли-
кавши до молитви. А далі Лідія Безкровна, 
відповідальна за сестринське служіння на 
Донеччині, наголосила, що коли ми будемо 
говорити Слово Боже і жити згідно з ним, 
наші світильники не гаснутимуть і вночі, бо 
навіть коли ми спатимемо, дух наш палати-
ме. Сестра зупинилася на дуже важливому 
питанні – стані нашого серця. Саме з серця 
людини походить все лихе, і стан його не 
змінюється в одну мить після покаяння. При-
повісті Соломона закликають берегти його 
понад усе, що тільки стережеться. 

Дуже цікаво було послухати розповідь 
дружини пастора Вінковського Олени про 
те, як Бог працював з її серцем. 

А завершила вечірнє зібрання Анжела 
Мельниченко, відповідальна за сестринське 
служіння в Хмельницькій області. Тема її 
виступу була більш ніж актуальна, тому що 
стосувалася наших слів і того, як вони впли-
вають на наше життя. Фактично, можна 
підсумувати, що наше життя сьогодні – це 
наслідок того, що ми говорили про нього 
вчора. І якщо ми хочемо, щоб у майбутньому 
воно змінилося на краще, мусимо пильнува-
ти, що промовляємо сьогодні.

До ранкової молитви наступного дня 
сестер закликала Галина Терещенко, 
відповідальна за сестринське служіння в 
Тернопільській області. Господь нагадав їй 
про важливість служіння жінки як матері. 
«У кого немає своїх діток, станьте мамами 
для дітей у своїй церкві, моліться за них». 
Сестра Галина наголосила, що дітей по-
трібно змалечку залучати до служіння. І 
вказала на наочний приклад правдивості 
цього твердження – дві донечки Терещенків 
були присутні на конференції не просто як 
гості. Попри свій юний вік Соломійка і Юля 
беруть активну участь у служінні, нарівні 
зі старшими відвідують хворих, немічних, 
служать церкві своїми дарами: Соломійка 
– співом, Юля – декламацією. Усі учасниці 
конференції змогли переконатися, які тала-
новиті ці дівчатка.

Сестра нагадала також, що Бог чує 
кожну молитву, от тільки яку відповідь Він 

дасть? Треба вміти дочека-
тися її. Наш Бог незмінний, 

Він – це все. Якщо нам треба Бога як лікаря 
– Він лікар, якщо ми приходимо до Нього 
за порадою – Він порадник. Але гріх може 
стати перешкодою в наших стосунках з 
Богом. У цьому Бог теж незмінний.

Семінар на тему «Самотність» у викладі 
Оксани Маліщук, координатора очно-за-
очного навчання Київського біблійного 
інституту, можна назвати швидше твердою 
їжею, але ми її спожили. І тепер знаємо, 
що проблема самотності проявляється на 
фізичному, душевному і духовному рівнях. 
Для того, щоб пройти ці пустелі самотності, 
треба відповісти собі на наступні запитання: 
хто я? Хто для мене Бог? Де я і що я тут 
роблю? Що я можу зробити доброго там, 
де я є? Чому я це роблю? Оксана наголо-
сила, що найкращим мотивом наших дій і 
вчинків є «роблю для Христа», а не «роблю 
заради Христа».

У промові Людмили Бендус, працівниці 
Івано-Франківської місії милосердя «Добрий 
самарянин», червоною ниткою проходила 
думка про те, що статус помічниці  (а саме 
цей статус передбачив для жінки Бог) 
– дуже високий і бути жінкою – це великий 
привілей. Проблема, однак, полягає в 
тому, що не всі жінки, у тому числі й ві-
руючі, розуміють, що, власне, це означає. 
За основу своєї теми «Біблійний портрет 
жінки» сестра взяла текст з 31-го розділу 
Приповістей. Виявляється, дуже багато 
цінних порад і глибоких істин заховано у цій, 
здається, всім добре відомій розповіді про 
чеснотну жінку.

І, безперечно, нікого не залишив байду-
жим семінар про молитву у викладі Антоніни 
Лукашонок. Матеріали семінару роздали 
відповідальним сестрам з усіх областей.

Вечірнє служіння вела Ольга Трухан, від-
повідальна за працю на Дніпропетровщині. 
Дуже цікавим було її свідчення про те, як 
Бог змінив обставини, що перешкоджали 
їй взяти участь у конференції. Піснями і 
сценками служила молодь з Миколаївської 
церкви «Віфанія». За святковою вечерею 
сестри спілкувалися, співали (особливо зво-
рушила всіх пісня «Ісусу слава» у виконанні 
Діанки Дранчак з Закарпаття), ділилися 
свідченнями, молилися. І почали прощатися, 
тому що вранці наступного дня від’їжджала 
перша група делегаток.

 Мабуть, цим пояснювався дещо мінор-
ний настрій ранкового служіння. Але про-
мова Віри Деркач на тему «Ціль Його рук» 
знову підбадьорила всіх на дусі і запалила 
бажанням бути гідною Божою посудиною. 
Для того, щоб світильник не згасав і вночі, 
потрібно докладати зусиль. По-перше, щоб 
він горів, його треба запалити. Яким чином? 
Постійно вникаючи в Слово і в себе (1 Тим. 
4:16). По-друге, для цього потрібна постій-
ність (Бут. 15:11-12). По-третє, світильник 

повинен стояти на правильному місці, 
тобто спершу він має горіти у сім’ї, а відтак 
у служінні. Щоб світити, потрібно мати ціль. 
Текст з Лк. 4:18 – ось ціль нашого життя. 
Світити треба так, щоб запалити інших (1 
Цар. 19:19). І світити не чужим, а Божим 
вогнем, щоб і самому залишатися вірним, і 
вміти навчити інших (2 Тим. 2:2). І нарешті, 
світити треба яскраво. А для яскравого 
вогню потрібна правильна пожива.

Добрим напутнім словом благословила 
всіх Алевтина Руденко – старша віком, але 
молода духом сестра з Донецька, яка стояла 
біля першоджерел жіночого служіння в 
Україні і зазнала жорстоких гонінь та пере-
слідувань за віру в Христа. Сестра Алевтина 
нагадала, що Йов не знав про розмову Бога 
з дияволом, але вистояв і здобув перемогу. 
Так само й ми не завжди знаємо причини 
наших страждань, але пам’ятаймо: якщо 
Бог це допустив, значить, Він довіряє нам і 
впевнений, що ми вистоїмо і переможемо.

Ну а потім була молитва. За благосло-
вення сестер у праці і служінні, за зцілення 
хворих, за підтримку самотніх і вдів, за 
служителів, пасторів, за братство і Церкву 
у всьому світі. Ми не сумніваємося, що від-
повідь від Бога не забариться, адже знаємо, 
у Кого віруємо.

До речі, відповідь на одну молитву ми 
отримали приблизно за годину після її 
звершення. Галина Устимчук з Конотопа 
Сумської області попросила помолитися 
за вирішення дуже складної ситуації – її 
сім’ю виселяють з квартири, яку вони, як 
місіонери, винаймали. Проблема справді 
була дуже серйозна, адже в сім’ї ростуть 
шестеро діток. За годину сестрі Галі зате-
лефонували з міськвиконкому і повідомили 
радісну звістку – їм виділено трикімнатну 
квартиру у військовому гуртожитку. 

А ось ще одне дуже підбадьорливе свід-
чення. Ганна Попідоха, жителька м. Коломиї 
Івано-Франківської області, пізнала Ісуса 
як свого Спасителя, коли ще була малою 
Ганнусею і проживала з батьками і братом 
в с. Заріччі Надвірнянського району. Окрім 
них, у селі була лише одна віруюча сім’я, 
і діти гостро відчували брак спілкування 
з ровесниками. Тож Ганнуся, випасаючи 
в лісі худобу, молилася про навернення 
молоді. Через багато років Бог нагадав їй 
про цю молитву. Сталося це на другому 
Всеукраїнському фестивалі молоді Церкви 
ХВЄ України, який, і це зовсім не збіг об-
ставин, проходив саме на тому місці, де 
Ганнуся пасла корів і молилася. Бог сказав 
тоді їй: «Подивися, скільки молоді Я привів 
з усієї України» .

Тож вірмо Богові, молімося, і хай повною 
буде наша радість у Дусі Святому, христи-
янки. І тоді світильники наші не погаснуть 
ніколи!

Людмила Бендус.
Івано-Франківськ – Стара Богданівка.

Алевтина Руденко
На молитві

На відпочинку

Фото на згадку

Віра Деркач
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– В Америці сьогодні діють немало 
слов’янських християнських спільнот. 
Сфери їх діяльності перетинаються, 
чи кожна живе сама по собі? 

– Справді, маємо тут 11 слов’янських 
п’ятидесятницьких спільнот. Безпере-
чно, закритися в рамках однієї церкви чи 
одного об’єднання просто неможливо. 
Ми бачимо ефективність у відкритості 
до співпраці, адже ціль у нас одна.

– Ваша співпраця має конкретні об-
риси? Що можете сказати про плани 
на майбутнє?

– Маємо намір розпочати працю в 
кількох не російськомовних країнах. 
Нашими планами вже зацікавилися 
великі місіонерські організації. Якщо 
все вдасться, мова йтиме про великий 
проект. Але це справа року-двох.

– А чим живете зараз і що плануєте 
найближчим часом?

– Ось уже два роки, як ми на запро-
шення переїхали до Сакраменто. Метою 
нашого приїзду було вдосконалення 
технічної бази і бази фахівців у галузі за-
пису і обробки відео– та аудіоматеріалів, 
включаючи і телебачення. На сьогодні 
в Америці серед слов’янських християн 
немає більш розвинутого району в цій 
галузі. 

Наша головна ціль – робота в студіях. 
Ну і, звісно, ми раді послужити церквам 
у Сакраменто. За перші півтора року ми  
організували чотири набори студентів, а 
це 860 осіб, які пройшли стаціонарне на-
вчання на різних факультетах. Останній 
набір – пасторський, нині там навчають-
ся біля 130 служителів. Весь курс розра-
хований на дев’ять з половиною місяців. 
Це дало нам можливість співпрацювати 
зі служителями тут, на місці. 

Наступного року плануємо набрати 
студентів на факультет «Шлюб і сім’я». 
На ньому, за попередніми даними, буде 
навчатися тисяча студентів. 

Маємо намір співпрацювати і з бать-
ками щодо їхнього впливу на молодь. 
І хочемо, щоб студенти, які проходять 
курс «Консультації з питань шлюбу», 
пройшли практику на конференціях. На 
кожному занятті має бути п’ять – вісім 
консультантів на аудиторію з 800 осіб. 
Після проходження певної теми їм за-
даватимуть запитання, і вони на місці 
можуть проводити консультації. Це і 
буде проходженням їхньої обов’язкової 
навчальної практики. 

Думаю, що це спрацює. У всіх регіо-
нах, де ми починали такі школи, налаго-
джувалася ефективна співпраця.

– Скажіть, а чи всі пастори со-

лідарні в тому, що таке навчання 
необхідне, чи є якісь інші думки з 
цього прводу?

– Взагалі, опозиції ми не зустрічали 
ніде за 10 років перебування в Аме-
риці, і я вірю, що це Божий подарунок 
і благословення. Конфліктів у нас не 
було. Зустрічалися люди байдужі, але 
не агресивні.

– Серед студентів – представники 
якоїсь одної конфесії?

– Ні, вони належать до різних, не 
лише п’ятидесятницьких конфесій. 
У передостанній групі, скажімо, 40% 
студентів – із баптистської церкви. 
Співпрацюють з нами і суботницькі 
церкви, правда їх не так багато. А най-
більш байдужі на сьогодні харизматичні 
церкви, та ми хочемо залучити їх до 
співпраці також.

 – Які в вас плани щодо України? Чи 
не плануєте поширити своє служіння 
на її території?

– До від’їзду в Америку ми активно 
працювали в Україні. У нашій місіо-
нерській школі навчалися близько 760 
студентів. Практику вони проходили 
здебільшого в Росії. 

Потім мене попросили провести 
навчання для єпископів і керівників на-
вчальних закладів. Служителям теми 
сподобалися, і вони просили організу-
вати регіональні конференції. Загалом 
ми провели 23 конференції за 13 місяців. 
Це була дуже ефективна робота. Думаю, 
ми залишили добру базу. 

Нині плануємо роботу в Україні 
проводити в три етапи. Перший – це 
співпраця в обміні друкованих матеріа-
лів, аудіо– та відеозаписів. На території 
країн – членів СНД ми вже відправили 
4670 комплектів. 

На другому етапі ми плануємо орга-
нізувати зустрічі на семінарах і конфе-
ренціях, тобто розвивати далі проект, 
який вже діє. Я вірю, що моє покликання 
– бути вчителем для тих, хто служить. 
Як буде розвиватися служіння в Україні 
і інших державах далі, залежатиме від 
поїздок, які ми плануємо.

– А власне, коли ви їх плануєте?
– Влітку 2009 року. А взагалі пла-

нуємо дві – три такі поїздки, і якщо це 

спрацює, підійдемо до третього етапу 
роботи – відкриття своїх офісів, щоб 
мати основу для подальшої співпраці 
в різних сферах. У першу чергу, це 
стаціонарне і заочне навчання; роз-
повсюдження нашої продукції, яку ми 
вже маємо. Якщо до цього часу ми роз-
повсюджували все безплатно – це були 
наші пожертвування, то тепер плануємо 
свою продукцію продавати. 

Якщо це спрацює, тоді зможемо 
говорити про тіснішу співпрацю в галузі 
радіо, телебачення, друкованих видань. 
Щодо телебачення, то, думаю, десь до 
осені 2009 року ми започаткуємо постій-
ну телепередачу – сьогодні набираємо 
для цього матеріал. Попередні проби 
вже провели. Шість-сім місяців двічі на 
тиждень ми проводили радіопрограми. 
Це були доктринально–консультаційні 
передачі в прямому ефірі під назвою 
«Фокус і душа» в форматі діалогу з 
аудиторією. Хвилин 20-25 ми подавали 
інформацію, потім люди задавали за-
питання. 

Програма була досить ефективною, 
за оцінками деяких спеціалістів десь 
через три місяці вона стала лідером 
серед радіопередач. Ми не ставили 
собі за мету проводити її постійно, це 
була проба того, чи варто розвиватися 
в цьому напрямку. 

– Чи це був дорогий проект?
– 50 хвилин чистого ефіру коштували 

200 у. е. Окрім того, ми мали вихід через 
Інтернет на інші штати. Чотири студії 
підключалися до нас в прямому ефірі. 
Якби ми розвивалися далі, шість-сім 
радіостанцій готові були приєднатися до 
роботи з нами. Можливо, ми відновимо 
цю радіопередачу перед випуском теле-
програми.   

– Ви маєте вже певний досвід в 
цих питаннях, тож скажіть, чи варто 
розвивати такі проекти?

– Так, вони дуже ефективні. Під час 
ефіру працювали три телефони, і кожен 
мав додаткові лінії.

– Які питання вам зазвичай за-
давали?

 – Різні. 90%  – це наболіле. І при-
близно такий формат матимуть наші 
телепередачі, щоб люди могли отримати 

консультації. Нині вже робимо певні 
заготовки до програми, яку плануємо 
запустити десь через два роки. Це по-
требує великих коштів.

 Штат наш складається, в основному, 
з волонтерів. Є багато людей, які готові 
допомогти, чим тільки можуть. А можуть 
вони багато і виконують дуже багато. Є 
в нас і п’ять штатних працівників, але з 
наступного року плануємо збільшити 
штат вдвічі, а то і втричі.

– З якими проблемами вам найчас-
тіше доводиться стикатися?

– Насправді я бачу більше переваг, 
ніж проблем. Найбільші проблеми, 
мабуть, існують в нашому розумі. Якщо 
змінити мислення, не буде ніяких пере-
шкод. До того ж проблема може бути 
непоганим п’єдесталом для наступного 
ривка. Хтось бачить проблему, а хтось 
– можливості.

– А чи існують проблеми у слов’ян-
ських церквах в Сакраменто?

– Усі люди однакові. Є тільки щось 
невелике, що нас відрізняє, і це щось 
якраз і становить нашу індивідуальність. 
А проблеми однакові всюди, тому що 
всюди однаковий гріх, однакова наша 
гріховна природа, та й егоїзм залиша-
ється егоїзмом всюди, як і диявол всюди 
залишається дияволом. 

Найбільша проблема, вважаю, поля-
гає в характері служіння: ми торкаємося 
питань поведінки і духовності, але часто 
упускаємо межу між ними. Це душевні 
проблеми, проблеми особистості, які 
не завжди викликані гріхом. І саме в 
цьому я вбачаю проблему слов’янського 
народу взагалі. 

Найбільшою проблемою залиша-
ється гріх, але не можна ігнорувати  
особистість – душу людини.

 – Як, на вашу думку, можна утри-
мати молодь в наших церквах?

– По-перше, потрібно зберегти сім’ї 
цієї молоді. На моє глибоке переконання, 
ніхто не має більшого впливу на дітей, 
аніж батьки. Окремі конференції – це 
добре, але вони проходять, як свята, 
а в сім’ї ми проводимо більшу частину 
життя. Діти виявляють характер сім’ї. 
Ніщо – ні церква, ні суспільство не має 
такого впливу на дітей, як сім’я. 

– Якщо можна, коротко про «ін-
каунтер» – цим явищем сьогодні 
зацікавилися в Україні.

– Є прояв плоті, а є прояв одержи-
мості, або присутності нечистих духів 
в людині. Одержимість як результат 
гріховного поводження зустрічається 
вкрай рідко. Але якщо людина грішить, 
вона повинна покаятися і отримати 
звільнення. Плоть потрібно стримувати, 
а демонів – виганяти. І ніколи не треба 
плутати ці речі. Бо коли ми виганятиме-
мо духів там, де їх нема, то самою дією 
переконуватимемо людину в тому, що 
вона наповнена духами. 

Я вірю, що поки ми на цій землі, грі-
ховна природа буде з нами. Бог визволив 
нас від влади гріховної природи, але не 
від її присутності. І оця боротьба плоті 
і Духа триватиме стільки, скільки ми 
перебуватимемо на землі. Тому вчення 
про те, що ми можемо звільнитися від 
гріховних пожадливостей, – це єресь. 
Біблія вчить нас прагнути перебувати 
під керівництвом Духа а не плоті.

Коли людина, з якої вигнали 40 духів, 
зіткнеться з проявом гріховної природи, 
вона впаде в глибоке розчарування, 
тому що вважала, що назавжди позбу-
лася гріховної сутності, а насправді це  
єресь. І коли це проявляється, людині 
нічого не залишається робити, як іти 
двома шляхами: або повністю розча-
руватися в Господі, або знову бігти на 
«інкаунтер».

Більшість людей біжать туди, отриму-
ють наступну порцію емоцій і вражень, 
які діють протягом тижня чи двох. Коли 
емоційна сфера затихає, вони повер-
таються до звичайного стану і їм знову 
треба на «інкаунтер». Людина стає за-
лежною від цього, а це вже рабство.

– Якою ви бачите роль Церкви в 
політичній ситуації, що склалася в 
Україні? Що робити, щоб роль Церкви 
не зводилася лише до соціальних 
програм?

– Думаю, що так звана ейфорія від 
перемоги скоро мине і настане криза но-
вої хвилі. Після цієї кризи нова влада не 
зможе відновити свої сили. Тому Церква 
не повинна підтримувати якусь політич-
ну течію, яка протистоїть іншій, але й 
не повинна бути просто інструментом 
в руках влади. Про ситуацію в Україні 
не можу сказати нічого конкретно. От 
коли приїду і побачу на власні очі, тоді 
й проаналізую.

– Ваші побажання читачам.
– Одна з найбільших проблем нашого 

часу – це проблема компромісу. Тому 
поставте чіткі внутрішні кордони своїх 
переконань у ставленні до гріха і будьте 
тверді у своїм рішенні, яке ви прийняли 
наодинці з Богом. Бо християни, які 
легко йдуть на компроміс, можуть зго-
дом перерости в церкву, яка підтримає 
антихриста на початку його правління. 
Так не хочеться, щоб це були люди, які 
знають Господа. Тримайтеся Бога, твер-
до стійте в істині, допомагайте іншим, 
чим можете, бо це значно цінніше, аніж 
матеріальний добробут.

Для мене цінними є безсмертна душа, 
час, проведений наодинці з Богом, мож-
ливість послужити комусь, усмішки моїх 
дітей. Якось на запитання, яке моє хобі, 
я відповів: бути дитиною зі своїми дітьми. 
Отож любіть своїх близьких, свою церк-
ву, живіть тихо, працюйте своїми руками, 
жертвуйте для інших. Хто бере – виховує 
в собі егоїзм, а хто віддає – виховує 
любов. Я люблю жертвувати, бо хочу з 
чистою совістю стати перед Богом.

Хочу з чистою совістю Хочу з чистою совістю 
стати перед стати перед БОГОМБОГОМ

Хочу з чистою совістю Хочу з чистою совістю 
стати перед стати перед БОГОМБОГОМ

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

Сергій Вітюков – добре 
знаний у християнських 
спільнотах пастор-учитель. 
Сьогодні він проживає в 
Сакраменто, США. Його 
вчення завжди дозволяють 
по-новому подивитися на, 
здається, вже добре відо-
мі біблійні істини і пере-
осмислити їхнє практичне 
застосування в житті хрис-
тиянина.

Розмову директора Іва-
но-Франківської місії мило-
сердя «Добрий самарянин» 
Олега Карп’юка з Сергієм 
Вітюковим пропонуємо 
сьогодні вашій увазі.



ЩОМІСЯЧНИЙ МІЖЦЕРКОВНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЧАСОПИС ЩОМІСЯЧНИЙ МІЖЦЕРКОВНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЧАСОПИС ЦЕРКОВ ЦЕРКОВ ХВЄП УКРАЇНИХВЄП УКРАЇНИ
Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри ЄвангельськоїВсеукраїнський Союз Церков Християн Віри Євангельської

N N 77 (46) липень 2ОО (46) липень 2ОО88 77

C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й

Радіє серце, коли бачиш хрис-
тиянина, який всім своїм життям 
прославляє Господа Ісуса. Але гірко 
бачити, коли віруючі роблять все 
можливе, щоб «через них дорога 
правди» була зневажена. Останнім 
часом, зустрічаючись з віруючими 
різних конфесій, часто чую: «Господь 
скоро прийде, велике розбещення у 
світі, залишилось зовсім небагато...»

Звичайно, треба попереджувати 
людей про пришестя Господа. Але 
тільки ось з чим ми вийдемо Йому 
назустріч? До того ж для багатьох 
із нас зустріч з Господом відбудеть-
ся ще до Його другого приходу. І 
стан нашого серця може виявитися 
далеким від того, чого очікує від нас 
Господь.

Дуже часто з уст навіть не надто ві-
руючих людей чуємо: Бог є любов. І 
дуже рідко навіть від віруючих чуємо, 

що Бог — це ще й Бог миру і ладу. Зви-
чайно, приємніше знати, що Бог любить. 
Навіть коли ми помиляємося, Він терпляче 
чекає, щоб ми «направили дорогу свою». 
Та коли ми починаємо говорити, що Він ще 
і Бог миру, стає дещо незатишно, оскільки 
в нас самих миру часто нема. А скільки без-
ладу і в серці, і в стосунках з близькими!

Павло у своїх посланнях писав: «Благо-
дать вам і мир!» Ісус, з’явившись учням, 
найперше промовив: «Мир вам!» (Лк. 
24:36). Чому це було так важливо? 

Одній християнці друг її чоловіка сказав: 
«Ти кличеш нас всіх до Бога. Але подивися 
на своє життя — там суцільні протиріччя, у 
твоєму серці нема миру, життя твоє вкрай 
невлаштоване». Треба визнати, що і по-
рядку в домі цієї жінки не було. До дивана 
треба було пробиратися через якісь пакун-
ки, мотлох, рулони паперу... І якось дивно 
було, сидячи в неприбраній кімнаті, слуха-
ти, як чудово жити з Богом, як прекрасно 
зміниться життя кожного, хто тільки увірує. 

Гірко бачити, як багато віруючих своїм 
життям суперечать тому, що сказав Павло: 
«Бог не є Богом безладу, але миру» (1 Кор. 
14:33). Люди бачать у таких віруючих не 
Бога миру, а «бога безладу і всього погано-
го». У згаданої вже жінки розпалася сім’я. 
Дорослі діти, чуючи від неї по телефону 
благочестиві заклики йти за Господом, 
кидають слухавку. Їм би показати приклад 
богобоязливості, любові до ближнього, 
довготерпіння...

Так, нам дане завдання йти і всьому 
світу Євангеліє проповідувати. Але ж не 
викреслиш з Біблії конкретні слова Госпо-
да: «... навчаючи їх зберігати все те, що Я 
вам заповів» (Мт. 28:20). А навчити може 
той, хто сам вміє «зберігати».

Той, хто виконає і навчить, «той стане 
великим у Царстві Небеснім» (Мт. 5:19). Не 
можна заспокоюватися тим, що я, мовляв, 
проповідую гарні і правильні слова. Але 
коли я виконую те, що проповідую, тільки 
тоді Бог прийме це.

«У мирі й простоті ходив він зо Мною, і 
багато кого відвернув від вини» (Мал. 2:6). 
Як бачимо, щоб відвернути людей від грі-
хів, треба перебувати самому в мирі. Чому 
це так важливо? Тому, що без Бога ми не 

можемо робити нічого! Він Сам повинен 
бути у всіх наших ділах, тільки тоді ці діла 
і не будуть тими, «які розвіє вітер». А Бог 
є Богом миру.

Павло писав про себе: «Але вмертвляю 
й неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, 
не стати самому негідним» (1 Кор. 9:27). Він 
не написав, що вже «вмертвив», оскільки 
тіло нікуди не ділося. Воно тут, з нами, в на-
шому земному житті. І якщо не приборкати 
його в Господі, воно почне розхитувати наш 
корабель віри так сильно, що ми можемо 
зазнати великої корабельної аварії. Павло 
навчився, підбадьорюючись і молячись, 
не дозволяти гріхові «підкопувати свій 
дім». Віруючий не повинен дозволяти ті-
лові починати знову й знову виявляти свої 
властивості: неприязнь, гнів, лихослів’я, 
заздрість, ворожнечу, сварки, підозри, 
гордість, образи і т. д.

Один муж Божий сказав: «Життя 
християнина — це щоденне каяття і очи-
щення». Справді, Сам Господь Духом Своїм 
обов’язково виявить нам те, що необхідно 
впорядкувати. А як легко втратити мир в 
серці, осудивши, принизивши у своїх очах 
якусь людину! Навіть якщо людина і не 
має рації і не досягла високого духовного 
рівня, це не дозволяє нам виявляти щодо 
неї грубість. «І не думайте зла в своїм 
серці один проти одного... бо це все оте, 
що зненавидів Я» (Зах. 8:17). 

А для цього важливо перебувати в мирі 
Божім, «що вищий від усякого розуму... 
береже серця ваші та ваші думки у Христі 
Ісусі» (Фил. 4:7).

«Царство Небесне здобувається силою, 
і ті, хто вживає зусилля, хапають його» (Мт. 
11:12). Павло це розумів, тому й навчав 
коринтян: «А накінець, браття, радійте, удо-
сконалюйтеся, тіштеся, будьте однодумні, 
майте мир, — і Бог любови та миру буде з 
вами!» (2 Кор. 13:11). Як бачимо, необхідно 
попрацювати над собою. 

На жаль, християн без миру в серці 
дуже і дуже багато. Але Бог не обманював, 
коли говорив Своїм учням: «Зоставляю 
вам мир, мир Свій вам даю! Я даю вам не 
так, як дає світ» (Ів. 14:27). 

«А плід правди сіється творцями миру» 
(Як. 3:18). Соломон спокійно міг робити 
діло Боже — будувати храм, оскільки Сам 
Господь потурбувався про мирні умови 
будівництва. Господь вірний у Своїх обітни-
цях, але нам необхідно постійно стежити за 
своїм серцем, не даючи поживи дияволу, 
нам треба навчитися «берегти мир». У ба-
гато сімей прийшов би мир від Бога, якби, 
перш ніж сказати щось близькій людині, ми 
перевірили, чи в Божому мирі перебуваємо, 
вимовляючи ці слова. 

Свій звичний прапор непримиренності 
ми повинні замінити високо піднятим пра-
пором миру. У Захарії читаємо: «Оце речі, 
які будете робити: Говоріть правду один 
одному, правду та суд миру судіть у ваших 
брамах» (Зах. 8:16). 

Можна знати істину і проповідувати її, 
але, якщо Бог миру в цей час не з нами, то 
чи будуть слова глибоко проникати в інші 
серця, щоб щось докорінно змінити? Чи 
не про таке проповідування Бог говорить: 
«Діла їх пусті», і їх «розвіє вітер»?

Батьківщиною цього явища є невелика республіка Гаїті, 
яка розташована поряд з Кубою. Країна, яка на 95% 
складається з африканців, стала матір’ю однієї з най-

таємничіших диявольських релігій сьогодення — вуду.
Сьогодні велика кількість культури вуду захлинула су-

часний світ завдяки книгам Карлоса Кастанеди і фільмам, 
в яких показано жахливі моменти цього культу. Зібрання 
величезної кількості африканських вірувань, змішаних з 
латиноамериканським католицтвом, дало сумбур вірувань, 
які стали основою для вуду. Велика кількість заклинань і 
спеціальних отрут є неодмінною частиною цієї загадкової 
і незрозумілої єресі. Усім заправляє шаман — охоронець 
найважливіших заклинань; він веде ритуальні танці, які 
призводять до повної втрати контролю над своїм тілом і 
розумом. Під час такого ритуалу людина дозволяє духам 
заволодіти її тілом, що часто призводить до конвульсій і 
біснуватості.

В очах міської інтелігенції Гаїті зомбіфікація — злочинна 
діяльність, яку слід якомога скоріше розвінчати і знищити. 
Але з точки зору прихильника вуду з сільських районів, 
зомбіфікація — соціальний регулятор, якому підвладні 
порушники встановлених норм, причому тільки за прису-
дом таємних товариств. Людині 
підсипають певну отруту в їжу, 
що призводить до того, що вона 
просто впадає в щось схоже на 
летаргічний сон. Отямившись, 
вона стає машиною для роботи 
на плантаціях.

А про те, що відбувається 
із зомбі, можна судити з історії 
одного з них. «Нарцис розповів, 
що відмовився продати свою 
частину спадщини, і його брат 
в запалі організував його зом-
біфікацію. Після «воскресіння» 
його побили, зв’язали і вивезли 
на північ країни, де протягом 
двох років він працював як раб 
разом з іншими зомбі. Врешті-
решт господар зомбі був убитий, 
і вони, звільнившись від сили, 
що утримувала їх, розбрелися... 
Разом з багатьма іншими зомбі 
він працював в полі від зорі до 
зорі, зупиняючись, щоб попоїсти, 
лише раз на день. Їжа була звичайною, за винятком того, 
що сіль була під суворою забороною. Він усвідомлював, що 
з ним трапилося, пам’ятав про втрату сім’ї, друзів і своєї 
землі, пам’ятав бажання повернутися. Але його життя було 
схоже на дивний сон — події, сприйняття і об’єкти взаємоді-
яли самі собою і повністю поза його контролем. Фактично, 
ніякої влади над тим, що відбувалося, він не мав. Рішення 
не мали смислу, і свідома дія була неможлива».

Для нас, сучасних людей, такі історії — це дикість, ми 
живемо в сучасному суспільстві, яке далеке від зловісних 
ритуалів і таємничих обрядів. Нам не зрозуміло, як одна 
людина за допомогою ритуалів може взяти владу над іншою 
людиною, але наше суспільство створює вдосталь своїх 
обрядів і забобонів, які мають таку ж дію. Кожній людині, 
незалежно від національності і рівня культури, треба в щось 
вірити, і навіть ті, хто називає себе атеїстом, впадають в 
абсолютно абсурдні вірування.

Наше суспільство відвернулося від свого християнського 
коріння і повернулося обличчям до окультизму як до можли-
вості одержати відповіді на свої духовні запитання. Батьки, 
які купують книги про Гаррі Потерра, і не думають, що їх 
дитина поступово почне захоплюватися чорною магією. 

Плем’я алгонкін (північний схід Північної Америки) ви-
користовує спеціальний дурман віссокан у ритуалі ініціації. 
Підлітки зачиняються в довгих спорудах, де протягом двох-
трьох тижнів споживають цей дурман; виходячи звідти, вони 
вже не пам’ятають, що це таке — бути дітьми, зате знають, 
що стали дорослими. Але навряд чи вони розуміють, що 

те, що з ними було, є ініціацією з ритуальним вживанням 
психотропу — це розуміємо тільки ми.

Чи не схоже це на те, що часто ми робимо з новим поко-
лінням українців, пропонуючи їм книги і вірування, які нічого, 
крім шкоди, з собою не несуть. Хоч на хвильку згадаймо той 
час, коли ми з вами, дорослі люди, сиділи біля телевізора 
з трилітровими слоїками, щоб «зарядилася» вода. Чи не 
безглуздо чинили ми, люди з вищою освітою, довіряючи 
свою долю якимось самозваним лікарям, про яких сьогодні 
ніхто нічого не знає.

Ми давно перестали бачити водяників і лісовиків, зате 
навчилися бачити літаючі тарілки; раніше чуда творили 
чарівники — тепер цим займаються якісь підозрілі теле-
гіпнотизери, але річ тут не стільки в них, скільки в нашій 
неусвідомленій готовності брати в цьому участь.

Сьогодні ми ковтаємо прогнози Глоби, як аборигени 
слова свого шамана, бездумно впихаємо нашим дітям те, 
що отруює їх життя, і при цьому називаємося сучасними 
людьми. Сучасне суспільство, що прагне до урбанізації і 
чудового стилю життя, втрачає найголовніше — свій розум. 
Ми відкидаємо духовність, а взамін хапаємося за лжедухов-
ність, щоб заповнити порожнє місце. 

Сьогодні багато що з окультизму називають наукою, і ця 
гра слів уводить нас в оману, оскільки з тим, що ми звично 
називаємо наукою (математика, фізика, хімія), це не має 
нічого спільного. Це так звана псевдонаука, оскільки мета 
природничих наук — досліджувати і робити висновки. А як 
можна досліджувати духовний світ, якщо різні школи і релігії 
по-різному дивляться на духовні явища? Ми не можемо 
встановити жодного духовного закону, оскільки не маємо 
абсолютно жодної людини, яка могла би вільно пізнавати 
духовне. Ми, як сліпі цуценята, які думають, що весь духо-
вний світ — це молоко матері і не більше. Але наша душа 
прагне пізнавати духовне, і тоді виникає небезпека стати 
сучасним зомбі, впасти в неправильне вірування. Через 
небажання помилитися ми просто починаємо сумніватися в 
усьому. Замість того, щоб просто постаратися пізнати Біблію 
і її принципи, ми захоплюємось різного роду віруваннями, які 
не мають нічого спільного з реальністю. І прошу дуже — різні 
культи на зразок «порфирівців», «анастасійців» просто по-
жирають наче й освічених, інтелігентних людей.

Найбільше право, яке ми маємо, — це здатність вільно 
вибирати, як жити. Ми повинні усвідомити, що ми робимо 
щось правильно не тому, що всі так роблять, а тому, що ми 
зрозуміли, що це правильно, виходячи з біблійних писань. Ми 
повинні усвідомити, що все своє життя, хочемо ми того чи 
ні, ми перебуваємо під чиїмось впливом. Проблема в тому, 
до чого це нас приводить. 

Тарас Омельченко.
Пастор.

Напевне, найкращим чином духовне зростання описане в 2 Петр. 
1:3-8: «Усе, що потрібне для життя та побожности, подала нам 
Його Божа сила пізнанням Того, Хто покликав нас славою та чес-

нотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали 

Бог не є Богом Бог не є Богом 
безладубезладу

ЗОМБІЗОМБІ
Багато з нас ще в дитинстві чули про таке 

явище, як зомбі — безконтрольну людську істо-
ту, якою керує хтось інший. У нашій уяві, можли-
во, навіть збереглися певні спогади про страшні 
історії з дитинства, розповіді про мерців, якими 
керує хтось. Насправді все зовсім не так.

Духовне зростанняДуховне зростанняДуховне зростанняДуховне зростання
Духовне зростання — це про-

цес поступового уподібнення до 
Ісуса Христа. Коли ми віримо в 
Ісуса, Святий Дух починає процес 
нашої зміни.

учасниками Божої Істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому 
докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті 
— пізнання, а в пізнанні — стримання, а в стриманні — терпеливість, а в 
терпеливості — благочестя, а в благочесті — братерство, а в братерстві 
— любов. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не-
лінивими, ані  безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа».

У Посланні до галатів 5:19-23 наводяться два списки. Вірші 19-21 
говорять про діла тіла — ті речі, з якими ототожнювалось наше життя до 
увірування. Діла тіла — це вчинки, які нам слід висповідати, у яких треба 
покаятися і які, з Божою допомогою, треба перебороти. При духовному 
зростанні «діла тіла» будуть проявлятися все менше. 

Другий список містить плід Духа (вірші 22-23). З ним повинно ототож-
нюватися наше життя тепер, коли ми пережили спасіння в Ісусі Христі. 

Духовне зростання визначається плодом Духа, який все частіше вияв-
ляється в житті віруючого.

Коли ця зміна спасіння відбудеться, починається духовне зростання. 
Святий Дух вселяється в нас (Ів. 14:16-17). Ми стаємо новими створіннями 
в Христі (2 Кор. 5:17). Стара істота замінюється новою (Рим. 6-7 розділи).

Духовне зростання триває все життя, коли ми вивчаємо і застосовуємо 
Боже Слово (2 Тим. 3:16-17) і чинимо за Духом (Гал. 5:16-26). Прагнучи ду-
ховного зростання, ми можемо молитися Богові, благаючи Його відкрити, 
в яких сферах Він хоче, щоб ми зростали духовно. Ми можемо просити 
Бога допомогти нам зміцнити нашу віру і знання про Нього. Бог бажає, 
щоб ми зростали духовно, Він дав нам все необхідне для цього.

З допомогою Святого Духа ми зможемо постійно переборювати гріх і 
незмінно уподібнюватися до нашого Спасителя — Господа Ісуса Христа.
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До уваги зацікавлених осіб! 
Івано-Франківська християнська місія 

милосердя «Добрий самарянин» пропонує 
християнську відеопродукцію на дисках DVD 
та  DivX, зокрема телепрограми «Вірую», 
семінари і конференції за участю відомих 
проповідників і вчителів Євангелія, вчення, 
матеріали з’їздів і молодіжних фестивалів, 
свідчення тощо.
Звертайтеся до бр. Олега КАРП’ЮКА 

за тел. 8-(0342) 50-10-19 
в Івано-Франківську, 

моб. 8-067 911-03-65.

Ми потребуємо змін, і вони настануть, коли ми самі змінимо-
ся. Ми повинні змінитися, тому що надто багато залежить від 
нас. Якщо ми залишимось такими, якими були раніше, то самі не 
будемо задоволеними, а найголовніше — дуже багато людей, що 
нас оточують, не зможуть змінитися.

Ми — сіль землі, а сіль — це те, що надає смаку їжі. Але якщо сіль 
втрачає силу, вона стає в їжі просто скрипучим піском і робить 
її непридатною до вживання. Якщо ми позитивно не впливаємо 

на тих, хто поруч, будучи теплими християнами, то мимоволі будемо 
впливати негативно, адже ми  — це «реклама» нашого Бога.

«Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний 
чи гарячий ти був! А що ти літеплий, і ні гарячий, ані холодний, то ви-
плюну тебе з Своїх уст...» (Об. 3:15-16).

Богові потрібні гарячі християни. Богові подобається вогонь, Він 
Сам — вогонь спопеляючий. Але нам, людям, подобається все тепле, 
тобто не дуже гаряче і не дуже холодне. Ми споживаємо теплу їжу, при-
ймаємо теплий душ, любимо теплу погоду. Гаряче створює дискомфорт 
для нашого тіла, для плоті. І напевно, саме тому Бог кличе нас увійти 
в Його вогонь, де нема місця для тіла, де все тілесне, душевне згоряє. 
Тіло вступає в конфронтацію з нашим духом, і нам треба робити вибір: 
жити за тілом чи за духом. Жити за духом — означає впокорювати і 
неволити своє тіло.

Це секрет апостола Павла, це секрет багатьох досвідчених служи-
телів. Щоб ходити в дусі, треба заплатити ціну, розпинаючи своє тіло. 
Вогонь сходить на жертву. Ти відчуєш, як сходить вогонь у твоє життя, 
коли ти покладеш жертву на Божий жертівник. 

Що ж треба віддати, щоб у наше життя зійшов Божий вогонь? На 
це запитання Павло відповідає в Посланні до римлян: «Тож благаю вас, 
браття, через Боже милосердя, — повіддавайте ваші тіла на жертву 
живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу» (Рим. 12:1).

Наше тіло, яке ми інколи обожнюємо, служачи йому, догоджаючи і 
поклоняючись, можна віддавати для служіння, для молитви, для постів. 
Наше тіло — це храм Духа, і нехай в цьому храмі прославиться наш 
великий Бог. Можна бути по-своєму задоволеним, догоджаючи тілові, 
але істинне щастя полягає в задоволенні свого духа. 

Не можна служити двом панам. До того ж тіло наситити немож-
ливо: воно завжди хоче все більше й більше. Християни, які є рабами 
тіла, ніколи не будуть щасливими, ніколи не будуть по-справжньому 
задоволені.

Але люди, які шукають Бога, блаженні; вони бадьорі, вони моляться 
і тому не впадають у спокусу; вони приносять свій плід своєчасно, бо 
знаходять задоволення в Законі Божому. Тіло ж не хоче молитися. 
За тілом жити легше, але ті, що живуть за тілом, Богові догодити не 
можуть, та й собі не догодять. Ми багато що зможемо змінити, якщо 
будемо ревно шукати Бога. Спокуси почнуть відступати, радість почне 
наповнювати нас.

У моєму житті багато що змінилося, коли я кожного ранку почав 
приходити до Бога в молитві і шукати Його обличчя. Коли ти молишся 
вранці і твоя молитва — не просто формальність, а прагнення до 
спілкування з Ним, твій день буде наповнений Його присутністю, Його 
благословеннями, і ти побачиш, що Бог реальний. 

Ми нещасливі тільки тому, що не наповнені Богом. Але ми можемо 
це змінити! Почнімо молитися, почнімо по-справжньому любити Бога, і 
тоді побачимо велику Божу славу і у своєму житті, і в житті церкви.

Станіслав Осипов.
Пастор.

За даними медичного факультету Гар-
вардського університету, до 18-річного 
віку американська дитина бачить на-

силля на екрані телевізора понад 180 тисяч 
разів, серед них 80 тисяч вбивств. За даними 
американського Національного інституту 
психічного здоров’я, лиш чотири відсотки 
програм, які містять сцени насилля, мають 
яскраво виражений заклик протидіяти йому.

За останні 40 років у світі проведено більше 
тисячі досліджень щодо впливу телебачення 
і кінематографу на дітей. Дослідження про-
водилися в багатьох країнах світу, серед хлоп-
чиків і дівчаток, що належать до різних рас, 
національностей і соціальних груп. Результати 
практично ідентичні: агресія на екрані робить 
дітей агресивнішими і щодо людей, і щодо 
неживих предметів.

Американська академія педіатрії опубліку-
вала чотири фундаментальні висновки з цих 
досліджень. По-перше, діти, які дивляться 
передачі із сценами насилля, сприймають 
насилля як прийнятний спосіб вирішення 
конфліктів.

По-друге, перегляд сцен насильства ро-
бить людину беззахисною перед насиллям у 
реальному житті.

4 Якщо хто-небудь відгукується про 
вас погано, то живіть так, щоб йому ніхто 
не повірив.

4 Приємно бути важливою людиною, 
але важливіше бути приємною.

4 Найцінніше — не те, що в нас є в житті, 
а те, хто в нас є у житті.

4 Якщо ви все ще говорите про те, що 
зробили вчора, значить, ви мало зробили 
сьогодні.

4 Вмійте контролювати свої примхи, 
інакше примхи будуть контролювати вас.

ФРАЗИФРАЗИ

Стій у вогніСтій у вогні ТБ і відеоігри ТБ і відеоігри 
розвивають розвивають 
жорстокістьжорстокість

Американська дитина про-
водить 28 годин на тиждень 
перед телевізором — це більше, 
ніж вона витрачає на заняття 
в школах. Щонайменше годину 
на день вона грає у відеоігри чи 
подорожує інтернетом. Кілька 
годин на тиждень вона присвя-
чує перегляду фільмів і прослу-
ховуванню музики.

По-третє, чим більше сцен насилля бачить 
дитина на екрані, тим більше шансів, що вона 
стане жертвою насилля.

По-четверте, якщо дитина надає перевагу 
перегляду телепрограм  із сценами насилля, 
існує велика ймовірність, що вона виросте 
агресивною людиною і навіть вчинить зло-
чин.

Підлітки схильні вірити всьому, що мовить-
ся з екрана, твердять фахівці. Kaiser Family 
Foundation з’ясувала, що 60 відсотків підлітків 
більше довіряють медичній інформації, яка 
передається по ТБ, ніж своїм лікарям.

Насилля на екрані телевізора особливо 
небезпечне для дітей віком до восьми років, 
тому що вони не можуть точно розрізнити, де 
починається реальне життя, а де закінчується 
фантазія. Жахи кіно вони сприймають як 
реальність.

Є кілька сумних при-
кладів. Наприкінці 80-х 
років п’ятилітній хлопчик 
подивився на каналі MTV 
мультфільм, де герої мар-
но намагалися скористати-
ся сірниками. У хлопчика 
експеримент вдався — у 
результаті згорів трейлер, 
в якому жила його сім’я, 
разом з його дворічною се-
стричкою. Мати загиблої 
дитини і місцеві пожежні 
організації виступили з 
вимогою заборонити цей 
мультфільм. Компроміс 
було знайдено: MTV ви-
ключила сцени піроманії 
з фільму.

Відомі випадки, коли діти після переглядів 
фільмів про суперменів намагались літати, 
вистрибуючи з вікон. 85 відсотків найпо-
пулярніших відеоігор також містять акти 
насильства. Дослідження, проведене серед 
чотирилітніх хлопчиків і дівчаток, показало, що 

більшість із них (59% дівчаток і 73% хлопчиків) 
назвали своїми улюбленими відеоіграми ті, де 
є насильство.

Ще у 1999 році двоє школярів з міста 
Літлтона, штат Колорадо, вбили 12 своїх од-
нокласників і поранили 23, після чого застре-
лилися. Розслідування показало, що одним із 
факторів, що спонукав їх до вбивства, стала 
популярна комп’ютерна гра Doom. Обидва 
підлітки постійно грали в неї. Однокласників, 
з якими в них не складалися стосунки, май-
бутні вбивці називали монстрами — як у своїй 
улюбленій грі.

Існує чітка залежність — рівень злочин-
ності в тій чи іншій країні зростає через 10-15 
років після появи в ній телебачення. Жителі 
США вважають телебачення другою голов-
ною причиною зростання дитячого насилля: 

40% поклали головну вину на батьків, 8% 
— на телебачення, 7% — на недоліки роботи 
вчителів, 6% — на психологічні проблеми 
дітей, 5% — на втрату в суспільстві суворих 
моральних норм.

www.tabu.org.ua.

Ми вдячні Богові за працю, яку Він до-
ручив нам виконувати в Тілі Христа. Наклад 
газет, які видає місія, невпинно зростає, і 
ваші листи є гарним свідченням, що праця 
ця недаремна.

Однак змушені звернутися до вас із 
проханням. Починаючи з липня 2008 р. 
вартість поштових послуг зросла майже 
на 50 відсотків. Дуже просимо доплатити 
необхідну суму – місія не має змоги зроби-
ти це самостійно.

На сьогодні кошти, отримані від наших 
передплатників, покривають приблизно 
40 відсотків вартості поштових послуг. 
Тому особливо наполегливо звертаємося 
до тих, хто отримує наші газети упродож 
багатьох років, однак так і не потурбувався 
оплатити вартість пересилання. Не будьте 
винні нікому нічого, окрім любові, і Бог 
благословить вас!

Звертаємося також до всіх меценатів, 
добродійників, всіх, хто щиро прийняв 
до серця Господнє слово про те, що «бла-
женніше давати, аніж брати»: ми будемо 
вдячні за всі ваші пожертви на діло Боже. 
А нагорода від Господа не забариться!

До уваги До уваги 
читачів!читачів!


