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«Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння 
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СПАДОК НАШ НАЙКРАЩИЙСПАДОК НАШ НАЙКРАЩИЙ

Небо нині всміхається зорями,Небо нині всміхається зорями,
Та і як йому не радіти –Та і як йому не радіти –
Мабуть, мить оця в плані БожомуМабуть, мить оця в плані Божому
Була ще до створення світу.Була ще до створення світу.

Сам Господь зібрав вас сьогодні,Сам Господь зібрав вас сьогодні,
Щоб до серця Свого пригорнути.Щоб до серця Свого пригорнути.
Ви – улюблені доньки Господні,Ви – улюблені доньки Господні,
Дорогою ціною набуті.Дорогою ціною набуті.

Таким віршованим привітанням на 
березі Азовського моря – у відпо-
чинковому центрі «Азовський маяк» в 

селі Новокостянтинівка Мелітопольського 
району Запорізької області розпочалася 
чергова Всеукраїнська жіноча конферен-
ція ЦХВЄУ. 330 сестер з усієї України, а 
також гості з Узбекистану, Росії і США з 
11 до 15 червня разом раділи, молилися, 
вчилися, спілкувалися, а ще святкували 
своєрідний ювілей – 20-річчя заснування 
жіночого відділу і, відповідно, розвитку 
жіночого служіння в Церкві ХВЄ України. 
А це така велика честь – служити Його 
донькам. Гаслом конференції були обрані 
слова з 15-го псалма: «Наділи випали мені 
в найкращих місцях, тож спадок мій най-
кращий» (Пс. 15:6, переклад Турконяка). 

Конференцію вітали старший єпископ 
Церкви ХВЄ України Михайло Паночко, 

Михайло Паночко
Старший єпископ ЦХВЄУ

«А з Його повноти ми одер-«А з Його повноти ми одер-
жали всі, – а то благодать на жали всі, – а то благодать на 
благодать» (Ів. 1:16).благодать» (Ів. 1:16).

Ми покликані Господньою Ми покликані Господньою 
благодаттю, прощені і спа-благодаттю, прощені і спа-
сенні Його благодаттю, об-сенні Його благодаттю, об-
даровані Його благодаттю. даровані Його благодаттю. 
Благодать на благодать. Коли Благодать на благодать. Коли 
ми це пам'ятатимемо, нас не ми це пам'ятатимемо, нас не 
буде заносити на поворотах. буде заносити на поворотах. 
Людина, яка цінує благодать Людина, яка цінує благодать 
Божу, завжди буде захоплена Божу, завжди буде захоплена 
Ісусом Христом.Ісусом Христом.

Дуже сумно було читати Дуже сумно було читати 
на одному із сайтів новину, на одному із сайтів новину, 
що 50 країн світу визнали що 50 країн світу визнали 
Україну вмираючою наці-Україну вмираючою наці-
єю. Населення нашої країни єю. Населення нашої країни 
зменшується, і ніхто цього зменшується, і ніхто цього 
процесу зупинити не може. процесу зупинити не може. 
Наш народ як ніколи потребує Наш народ як ніколи потребує 

БЛАГОДАТЬ БЛАГОДАТЬ 
НА БЛАГОДАТЬНА БЛАГОДАТЬ

Бог покликав Авраама стати благословенням 
для всіх народів, і цей Божий заклик стосувався 
всього ізраїльського народу. Утім, нам відома 
історія його намагань. Ізраїльтяни радо будували 
щось не стільки патріотичне, скільки власне на-
ціонально-етнічне, що нагадувало закриту сім’ю. 
Дехто з сучасних юдейських учених відстоює 
думку, що саме це й планував зробити Бог через 
Авраама. Такі вчені пояснюють, що в перекладі з 
давньоєврейської склад «ав» у слові «Ав-ра-ам» 
означає батько, а «ам» — «народ», але не будь-

СПІЛЬНОТА, ЯКУ ТВОРИТЬ ГОСПОДЬ

ЗЛОВІСНА ПУХЛИНАЗЛОВІСНА ПУХЛИНА

Читаючи сторінки Святого Читаючи сторінки Святого 
Письма, не раз стикаєшся із Письма, не раз стикаєшся із 
застереженням Бога щодо застереженням Бога щодо 
заздрості. Це один із гріхів, заздрості. Це один із гріхів, 
на який сучасні люди не надто на який сучасні люди не надто 
зважають. Нас більше турбу-зважають. Нас більше турбу-
ють видимі прояви гріховної ють видимі прояви гріховної 
сутності людини: наркотики, сутності людини: наркотики, 
проституція, алкоголізм, доля проституція, алкоголізм, доля 
полишених немовлят, свідоме полишених немовлят, свідоме 
й зважене поклоніння грошам й зважене поклоніння грошам 
та владі тощо. Ми бачимо ре-та владі тощо. Ми бачимо ре-
зультат такого життя, те, на що зультат такого життя, те, на що 
перетворюються люди, і це перетворюються люди, і це 
нас не просто лякає, а змушує нас не просто лякає, а змушує 
холонути всередині.холонути всередині.

Проте в житті людини є Проте в житті людини є 
низка речей, які не помітні низка речей, які не помітні 
на перший погляд, проте ма-на перший погляд, проте ма-
ють не менш руйнівну силу: ють не менш руйнівну силу: 
байдужість і егоїзм, брудні байдужість і егоїзм, брудні 
слова і клятвопорушення, слова і клятвопорушення, 
брехня і використання інших брехня і використання інших 
для досягнення своєї мети, для досягнення своєї мети, 
плітки й атеїзм. Зазвичай вони плітки й атеїзм. Зазвичай вони 
не проявляються на поверхні не проявляються на поверхні 

людей, які б донесли йому людей, які б донесли йому 
слово про благодать. Наш слово про благодать. Наш 
народ розбитий, покалічений, народ розбитий, покалічений, 
знівечений, занурений у гріх знівечений, занурений у гріх 
і занечищений. І лише благо-і занечищений. І лише благо-
дать Божа вказує на вихід. дать Божа вказує на вихід. 
А ми сьогодні – це та армія А ми сьогодні – це та армія 
Христова, яка має донести до Христова, яка має донести до 
людей слово благодаті.людей слово благодаті.

Ми не маємо права казати, що, 
мовляв, ми немічні і ні до чого не 
здатні. Богу потрібен кожен, хто 

увірував в Ісуса Христа. Кожен з нас 
щось отримав від Бога. Благодаттю 
ми стали тими, ким стали. Забери від 
нас благодать, і ми – як та мідь дзвінка 
і бубон гудячий.

У нас є потужне джерело благодаті, 
і в ньому повнота сили, мудрості, життя 
і любові. Проблема в тому, що ми не 
завжди йдемо до того джерела. Нам 
чомусь треба когось, хто би нами рухав, 
хто би нас запалив, як того сірника. А 
сірник згорів – нема ні вогню, ні сірника. 
Господь не хоче сірників, Йому потрібні 
світильники віри.

наших масок, але, затаївшись наших масок, але, затаївшись 
глибоко в серці, вражають і глибоко в серці, вражають і 
нас, і тих ближніх, кого Бог нас, і тих ближніх, кого Бог 
поставив поряд із нами.поставив поряд із нами.

Один з таких гріхів – заздрість. Це ба-
жання, щоб тобі належало те, що є 
в іншого. Заздрість, немов хвороба, 

поволі вражає людину, а потім поширю-
ється на весь організм. Ось як описує цей 
процес апостол Яків: «Бажаєте ви – та 
й не маєте, убиваєте й заздрите – та до-
сягнути не можете, сваритеся та воюєте 
– та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте 
— та не одержуєте, бо прохаєте на зле, 
щоб ужити на розкоші свої… Пожадли-
вість потому, зачавши, народжує гріх, а 
зроблений гріх народжує смерть» (Як. 
4:2-3; 1:15).

Заздрити можна всьому: успіхові і зо-
внішності, таланту і непомітності, грошам 
і вмінню жити. Заздрість може пере-
творити будь-який об’єкт на нав’язливу 
ідею. Вона, як ракова пухлина, росте 
непомітно, поволі, поки не заповнить 
собою все.

Іноді кажуть, що є «біла заздрість», 
яка не доводить до гріха. Але хіба можна 
назвати рак «білим»? Є так звані до-
броякісні пухлини, але ж пухлини, і їх 
видаляють, бо організм не може з ними 
повноцінно функціонувати. Так само із 
заздрістю: вона не може бути доброю 
чи білою. Вона є така, як є, – егоїстична, 
непомітна, проте готова на все заради 
об’єкта свого бажання.

І до цього виду хвороби піддатливі 
всі люди. Немає людини на землі, яка б 
могла самостійно протистояти заздрості. 
Адже завжди знайдеться в когось те, 
чого в мене немає. І вже не важливо, 
чому Бог мені це не дав, головне – що я 
цього не маю!

його заступник єпископ Микола Синюк, 
старший пресвітер церков ХВЄ Запо-
різької області Василь Гедаревич, гості 
з-за кордону.

І Сам Господь служив Своїм донькам 
під час цих привітань і проповідей. Багато 
сестер отримали фізичне зцілення, а ще 
більше – душевне і духовне.

Протягом трьох днів словом служив Ві-
ктор Куриленко. І не одна душа отримала 
відкриття щодо того, що треба змінити у 
своєму житті, щоб бути Богові до вподоби.

У проповіді «Сила слова» Віктор Пав-
лович наголосив, що гріхи, які не розіп'яті 
в нас, ми побачимо у своїх дітях. Діти по-
гане всмоктують одразу. Ще він застеріг 
від схильності до критики, бо «критика 
– це домашні голуби, вони обов'язково по-
вернуться». І підкреслив: «Треба змінити 
не силу молитви, а ставлення до Слова».

Говорячи про душеопікунство, Віктор 
Куриленко пояснив різницю між тілесни-
ми і душевними людьми. І для багатьох 
присутніх була несподіваною думка, що, 
виявляється, духовні немовлята можуть 
пророкувати (див. Дії 19:6) і що справді 
духовна людина – та, в якої «віра чинна 
любов'ю». Душеопікунством можуть за-
йматися духовно зрілі люди, які вміють 
зберігати таємниці і по-справжньому 
люблять людей, які розуміють, що осно-
вні причини виникнення проблем в житті 
людей – окультизм, нечисте сексуальне 
життя, непрощення.

А проповідь Віктора Павловича про 
хрещення Духом Святим і про дар проро-
кування стала для конференції величез-
ним благословенням, давши відповіді на 
багато практичних життєвих питань.

який, а саме єврейський. Ці дослідники наполяга-
ють, що всі інші народи йменуються зневажливим 
словом «гой». Однак поняття «ам» — це більше, 
ніж «єврейськість», це шаноблива назва народ-
ності, і саме це мало стати «Божою спільнотою». 
Звісно, ми можемо дотримуватися діаметральних 
думок щодо того, який зв’язок між єврейським 
народом як народом Божим і Церквою як народом 
Божим, проте очевидно: Бог створює спільноту; 
індивідуалізм має великі недоліки.

Коли ми слухаємо на служінні проповідь, ми повинні 
приймати слово з радістю. Має бути контакт людей із 
проповідником, із хором. Треба реагувати на Божу при-
сутність, не бути пасивними і байдужими до служіння. 
Бо Божа присутність на зібранні багато в чому залежить 
не від пастора, не від проповідника, а від усіх, хто 
прийшов, щоб прославити Господа.

Сила в служінні: ЯК ЇЇ НЕ ЗГУБИТИ
Юрій Веремій

Старший пресвітер Івано-Франківського 
обласного об’єднання церков ХВЄ, єпископ

ст. 3



C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й

N 77 (106) липень 20 (106) липень 20113322

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

Михайло Паночко
Старший єпископ ЦХВЄУ

Кожна сестра, кожен брат – це 
повноцінна Божа дитина, спасенна 
людина, яку любить і хоче вжива-

ти Бог як члена славного Тіла Свого 
– Церкви Ісуса Христа. Наш Голова 
повний благодаті, і хай ця благодать 
тече в ваші серця, щоб ви могли про 
неї свідкувати іншим. У цій благодаті 
живіть свято, і з любов'ю коріться один 
одному. Бо благодать Божа не тільки 
спрямована назовні, вона має внутріш-
ній вектор, щоб змінювати нас із вами. 
Якими б добрими людьми ми не були, 
ми можемо стати кращими. «Святий 
хай ще освячується, а праведний хай 
ще чинить правду...»

Богові приємно, коли Його діти 
правильно оцінюють благодать Ісуса 
Христа. Якщо ти отримав дар – служи 
тим даром ближнім, тому що Бог дав 
цей дар не для твого возвеличення, 
не для твого прославлення. Ти будеш 
мати славу, але не на землі.

Благодаттю нам Бог відкрився, 
благодаттю нас спас, і благодать 
Святого Духа має міняти нас в образ 
святий і досконалий. Ми не маємо 
права ставити крапку, робити паузу, ми 
повинні іти вперед, за Ісусом Христом, 
дивитися на Нього і черпати мудрість 
від Нього. 

Сьогодні в нашій державі багато 
неправди. І саме ми покликані змінити 
ситуацію. Найперше – молячись за 
Україну. Далі – через наше побожне 
і святе життя. Не соромтеся, що ви 
віруючі люди. Хай всі це знають, де 
б ви не були. Свідкуйте ближнім, але 
будьте мудрими, не перестарайтеся. 
Доручіть їх святій Божій благодаті, а 
самі не переставайте за них молити-
ся. Моліться за своїх ближніх, рідних, 
знайомих. Нехай вся Україна буде 
охоплена нашими молитвами.

Людина, сповнена Божою благо-
даттю, працює не на себе, а на Ісуса 

Слово завідуючої відділом жіночого 
служіння Церкви ХВЄУ Віри Деркач 
про силу людської пам'яті торкнулося 

сердець багатьох сестер, які вийшли на-
перед, щоб звершити спеціальну молитву 
за емоційне зцілення.

Програма конференції передбачала 
також роботу в секціях, зустрічі за на-
прямками служіння, спілкування між об-
ластями, ну і, безперечно, відпочинок на 
березі моря.

На святковому служінні в передостанній 
день конференції старший єпископ Михайло 
Паночко привітав з ювілеєм тих, хто стояв 
біля джерел жіночого служіння. Подяки і 
подарунки від служителя отримали Віра 
Деркач, Алевтина Руденко, Олена Василь-
ченко, Алла Богун, Ганна Собко, Ольга 
Трюхан, Лідія Іванченко, Катерина Мацик. А 
потім пам'ятні вазочки з гаслом конференції 
отримали всі учасниці. Старший служитель 
вручив також прекрасні букети Вірі Деркач 
і її незмінній і невтомній помічниці – коорди-
натору відділу жіночого служіння Людмилі 
Степанченко.

Гостя з Америки Наталія Черниш, яка 
щороку відкладає всі свої справи, щоб 
разом із сестрами в Україні прославити Гос-
пода, презентувала всім свою книжку роз-
думів і свідчень «Ціна недосяжної скелі». 

Не так давно ми презентували по-
сібник «Засади віровчення ЦХВЄУ», 
виданий з ініцативи відділу освіти 
Церкви ХВЄ України, який деталізував 
доктринальне вчення п'ятидесят-
ницького братства України. І ось нове 
видання – «Богослужбова практика 
Церкви ХВЄ України». Про необхідність 
такого видання й очікувану практичну 
користь ми розмовляємо з завідува-
чем відділу Віктором Вознюком.

– Мабуть, це безпрецедента подія для єван-
гельського братства. А як виникла сама ідея 
видання такого роду посібника?

– Так, це знакова подія в нашому братстві. Але 
потрібно зауважити, що окремі теми підручника 
активно обговорювалися на різноманітних семі-
нарах та конференціях ЦХВЄУ протягом остан-
нього десятиріччя. Проте виникла необхідність у 
систематизації матеріалу та доповненні темами, 
які продиктовані реаліями сьогодення. З другого 
боку, потрібно було мати свій базовий матеріал, 
який би допоміг у становленні молодих служителів. 
Тому відділ освіти був детонатором для написання 
такого підручника.

– Хто безпосередньо працював над темами, 
включеними в посібник?

– Нам приємно констатувати той факт, що до 
написання підручника були залучені служителі-
практики. З переліку редколегії, зазначеній в 

книзі, видно, що це і єпископи, і пастори, і вчителі. 
Користуючись можливістю, хочу подякувати всім 
авторам нашого проекту, правлінню і комітету 
ЦХВЄУ, а також старшому єпископу ЦХВЄУ Ми-
хайлу Паночку за сприяння та допомогу в роботі. 
Окремо варто відзначити актив робочої групи на 

чолі з Петром Музичуком, братів і сестер, які були 
задіяні у вичитуванні, перекладі  і верстці підручни-
ка.  Ми і надалі відкриті до співпраці з різними слу-
жителями, оскільки позиція відділу освіти полягає в 
тому, щоб підручники для братства писала не одна 
особа, а група кваліфікованих працівників. 

– Яку ціль ви ставили, готуючи це видання, і 
яким чином плануєте цієї цілі досягати?

– Найперше – озброїти наших служителів прак-
тичною, систематизованою інформацією. Перед 
початком роботи ми проводили відповідний моні-
торинг для того, щоб визначити пріоритетні теми 
проекту. Тому головна ціль була – сфокусуватися 
на найбільш актуальних питаннях у практичному 
служінні. Після виходу підручника ми через мережу 
відділу освіти плануємо досягнути максимальної 
кількості служителів в нашому братстві.

– Чи одностайно підтримали цю ідею служи-
телі Церкви ХВЄУ?

– Як і в першому проекті – «Засади віровчення 
ЦХВЄУ», служителі здебільшого з радістю під-
тримали цю ідею. Скажу більше, старші служителі 
та комітет досить активно брали участь в обгово-
ренні, надавали практичні рекомендації. Це нас 
надихало в в цій нелегкій праці. 

– А чи немає побоювань, що «Богослужбова 
практика» може стати чимсь на взірець бого-
службових книг у номінальних церквах?

– Такі побоювання завжди є. Для цього ми 
інформуємо служителів, що підручник «Богослуж-
бова практика ЦХВЄУ» – це тільки презентація 

загальноприйнятої форми проведення різноманіт-
них служінь, виходячи із сучасного контексту. При 
цьому завжди має залишатися сутність – служити 
Богу і людям. Коли цей баланс втрачається і зали-
шається тільки форма, служіння перетворюються 
на номінальні обряди. З другого боку, коли відсутня 
форма, приходить хаос.

– Посібник видано. Чи можна вже говорити 
про якусь практичну користь видання, а чи це 
– справа часу?

– На мою думку, про це говорити ще рано, хоча 
практичні речі не обминули авторів підручника, 
робочої групи. Ми з молитвою прагнемо послу-
жити цим проектом для тіла Христового, щоб 
служіння в наших церквах були якіснішими і від-
повідали основному призначенню – прославленню 
та возвеличенню Господа, а також спасінню та 
утвердженню людей.

– Як показує життя, відділ освіти ЦХВЄУ 
багатий на нові ідеї і проекти. Чого нам чекати 
в майбутньому?

– Разом з відділом молоді ЦХВЄУ у червні ми 
офіційно започаткували новий проект для молоді 
з робочою назвою «Чи легко бути молодим?». Це 
також буде підручник, але вже для молодих братів 
і сестер, у ньому будуть подані основні теми моло-
діжного контексту. Наразі запрошуємо наших слу-
жителів до конструктивної співпраці. Користуючись 
можливістю, хочу висловити вдячність всій команді 
відділу освіти ЦХВЄУ за плідну працю, без якої 
було б неможливо здійснити заплановані проекти.

Розмовляла Людмила Бендус.

БЛАГОДАТЬ 
НА БЛАГОДАТЬ

і Його Церкву. Сьогодні Україна має 
потребу в людях, які б несли тепло 
там, де холод, надію там, де безнадія, 
радість там, де смуток. Ось до чого 
ми покликані. Ніколи не показуйте 
своїх печалей і болей перед людьми 
світу. Виливайте їх у своїх потаємних 
кімнатах. Там плачте, благайте лице 
Боже, сповідайтеся і просіть. Але коли 
виходите з тої кімнати, несіть у світ 
Божу благодать. Якщо наш Ісус повний 
благодаті, ця олива тече до тебе і до 
мене. Там, де ми живемо і працюємо, 
ми маємо осолювати гнилу ситуацію. 
«Ви – сіль землі, ви світло для світу». 
Але без Божої благодаті не будеш ні 
сіллю, ні світлом. Тому нині Україна так 
потребує впливу віруючих людей.

Зближайтеся з Богом, моліться, 
наповняйтеся Духом, любіть людей 
і несіть їм тепло і любов. І Бог буде 
поповнювати ваші внутрішні резерви. 
Але коли ви їх триматимете в собі, 
Бог за це спитає. Бог скупим не дає. 
Маєш – віддай іншим. «Бо хто вірує в 
Мене, то ріки живої води потечуть із 
утроби його».

Не економте воду, пустіть, хай вона 
тече. Як тільки самарянка попробувала 
тої води, вона не втрималася, вона 
побігла всім розказувати про цю воду. 
«Ідіть, я Месію знайшла!..» Її серце 
наповнила Божа благодать настільки, 
що вона не могла мовчати.

І як нині Україна потребує таких 
людей. Україну спасуть не політики, 
Україні потрібне Євангеліє. А ви і я – це 
ходяче Євангеліє. Хай люди читають 
його, хай бачать нашу віру в нашій 
поведінці, у нашому характері, у нашій 
доброті, у нашому настрої, нашому 
щоденному побуті. Хай бачать, що ми 
маємо щось цінне, чого цей світ не 
має. Не ховайте це, а примножуйте. 
Бо з Його повноти ми отримали благо-
дать на благодать. Благодать, яка нас 
спасла, яка продовжує нас, спасенних, 
вчити, продовжує діяти різноманітними 
способами. І я бажаю, щоб ця благо-
дать діяла через усіх нас.

СПАДОК НАШ НАЙКРАЩИЙ
А представниця «Біблійної ліги України» 
Олена Альохіна привезла для учасниць 
конференції євангелізаційні брошури і 
видання, які видає це товариство з ціллю 
поширення Євангелія в Україні.

Ролик про гоніння віруючих в Радян-
ському Союзі (до речі, у сюжеті про суд 
над християнами була знята юна тоді 
Алевтина Руденко) нагадав про ті не 
такі вже й далекі часи, коли треба було 
платити велику ціну, часто ціну свободи, 
за віру в Господа і служіння Йому. Сьо-
годні ми звиклися з тим, що маємо повну 
свободу звіщати Євангеліє, і сприймаємо 
це як належне, забуваючи, що в багатьох 
країнах світу за Біблію в домі можна 
поплатитися життям. Не забуваймо 
дякувати Богові за Його милості.

Ще один ролик підсумував 20-річну 
працю жіночого відділу в церквах ХВЄ 
України і заохотив присутніх до ревні-
шої молитви і ще більшого завзяття у 
служінні, щоб встигнути виконати все, 
що запланував для нас Господь, адже 
Він ось-ось гряде.

А ролик про факультет жіночого слу-
жіння в Київському біблійному інституті, 
який підготувала координатор очно-за-

очного навчання КБІ Оксана Маліщук, 
підтвердив, що навчання сестер – це задум 
Божий для того, щоб у ці останні перед Його 
поверненням дні доньки Божі зростали в 
пізнанні Його благодаті і могли ділитися цим 
зі своїми ближніми. «Якщо ви відчуваєте 
у своєму серці поклик до служіння, КБІ 
допоможе вам підготуватися до того, щоб 
служити мудро й ефективно».

Благодійну місію «Агапе», яка різно-
манітними методами і способами поширює 
Євангеліє серед дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківської любові та опіки, 
презентувала на конференції її працівниця 
Надія Штефан.

У заключній проповіді на закритті 
конференції старший єпископ ЦХВЄУ 
Михайло Паночко нагадав, що все, що ми 
втратили в Адамі, ми знаходимо в Христі. І 
закликав ніколи не сходити з рейок Писан-
ня, сповнюватися благодаттю Божою, бо 
«людина, сповнена благодаттю, працює 
не на себе, а на Ісуса. А Україна потребує 
таких людей».

Благочестивим людям властиві скром-
ність, простота, доступність, жаль до 
людей, чуття міри, що робить їх схожими 
на Ісуса. А «віра, Слово Боже і Дух Святий 
– це стержень, який допоможе віруючій 
людині не зламатися і, все виконавши, 

вистояти».
На завершення конференції була звер-

шена молитва з оливопомазанням – окрім 
Михайла Паночка, сестрам служили 
пастори з Дніпропетровської і Донецької 
областей. І важко було стримати сльози 
від усвідомлення того, скількох людей у 
Тілі Христа пов'язали фізичні хвороби. 
Особливо ревно конференція молилася за 
дітей, а їх було немало. Віримо, що відповідь 
з небес не забариться, бо Господь завжди 
стоїть за Своїм Словом.

І ось останні оголошення, останні слова 
подяки Господу, а також людям, через яких 
Він служив сестрам, зокрема адміністрації 
«Азовського маяка». І час повертатися до-
дому. В очах багатьох сестер можна було 
побачити в той момент дивне поєднання 
радості і смутку: вже заскучили за домаш-
німи, але так не хочеться розлучатися з 
сестрами. Майбутню річну розлуку дещо 
скрасили фото, які нагадуватимуть про 
благословенні миті, пережиті на конфе-
ренції.

Усі бажаючі могли залишити свої від-
гуки у спеціальному зошиті. І можна вже 
зробити висновок – конференція своєї 
цілі досягла. Вона стала джерелом доброї 
духовної поживи і натхнення до зростання 
у вірі і пізнанні нашого Спасителя. Про-
цитуємо лише один із багатьох відгуків: «Я 
дуже вдячна Богові за те, що Він привів 
мене сюди. Я вперше на такому великому, 
благословенному зібранні. У мене була 
велика потреба, і я молилася до Господа, 
прохаючи дати мені те, що Він хоче дати. І 
після ранкової молитви Бог Духом Святим 
дав мені свободу від тягаря, який гнітив 
мене кілька десятків років, і звільнив від 
духа сирітства, духа образи і відкинення. 
Наш Бог живий! Слава Йому! Хай би було 
більше таких жіночих конференцій, за які 
вся слава Всевишньому».

 Так, слава Йому за все! Господь подбав 
навіть про погоду – всупереч прогнозам 
синоптиків було тепло  і сонячно, тільки 
в суботу по обіді – у час, коли делегати 
конференції розїжджалися по домівках, 
небо затягнуло хмарами і впав дощ. Мабуть, 
жартував дехто, щоб не так жаль було 
від'їжджати.

Тож до зустрічі, любі сестри. Молімося 
про наступну конференцію, втішаючись 
думкою, що колись настане час, коли нікому 
нікуди не треба буде їхати, коли зникне саме 
поняття розлуки і ми у всій повноті пізнаємо 
велич і милість нашого Творця.

Людмила Бендус.

ВИДАНО НОВИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СЛУЖИТЕЛІВВИДАНО НОВИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СЛУЖИТЕЛІВ
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Дуже багато залежить від того, наскільки кожен із 
нас посвячений Господу. Хай Бог допоможе нам 
бути живими християнами, сповненими силою 

Божою, людьми, які бачать ціль і до неї прямують.
Згадаймо, скільки років було Мойсею, коли він 

розпочав активне служіння. 80! Виявляється, у 80 все 
тільки може починатися. А нам, молодшим, ще рости 
і рости. Ніхто в Церкві Божій не має права думати, що 
все вже позаду. У всіх нас все ще тільки попереду. Ми 
повинні бути готовими до того, що Господь візьме нас 
в уділ і вживатиме для слави Своєї.

Ми – добрі люди, адже Божі діти не можуть бути 
поганими. Але хочеться, щоб ми ставали ще кращими. 
Як написано, святий хай освячується ще, а праведний 
хай ще чинить правду. Ми не можемо зупинитися 
на тому, чого досягнули, ми повинні йти вперед. Бо 
Господь скоро прийде.

Багато людей Бога не знають, а нас Він знайшов, 
нам Він відкрився, і сьогодні ми разом з Богом. Слава 
Йому за це! А тому ми повинні розвиватися, зростати 
в пізнанні Бога і Його сили і благодаті. 

Іноді ми слабнемо, приходить апатія, не хочеться 
нічого робити, зате так хочеться відпочити. Браття і 
сестри, пам'ятаймо, що відпочивати ми будемо там, 
на небесах. На землі наш уділ – труд. І ми радіємо, 
коли зуміли щось добре зробити. Як радіє господиня, 
зваривши смачний борщ. Це нормально. І ми повинні 
радіти в тому труді, який робимо перед лицем нашого 
Господа.

Працюємо на роботі, маємо успіх – і це прекрас-
но. Проповідуємо Євангеліє, каються сусіди – і це 
прекрасно. Буває, навідують нас хвороби. Чим тут 
тішитися? Але згадаймо, про Ісуса написано, що Він 
був знайомий з хворобами. Він так само втомлювався, 
відчував біль, голод і спрагу, переносив зневагу, на-
силля і насмішки. І нині в усіх цих переживаннях Він 
може допомогти нам.

У складних життєвих ситуаціях, коли лікарі роз-
водять руками і, здається, допомогти вже не може 
ніхто, Господь готовий почути нас і відповісти на біль 
і благання серця.

Бог веде нас по наших життєвих дорогах, і в усіх 
труднощах і переживаннях, яких так багато на на-
шому шляху, ми не самі – Він поруч. Тому навіть у 
найбільшій скруті ми маємо чим радіти – ми маємо 
Бога, Який завжди хоче допомогти, Який нас любить 
і благословляє.

Іноді, однак, у таких випробуваннях нам бракне 
сили, і тоді тут як тут апатія, депресія, смуток і розча-
рування. І ось що радить апостол Павло мужу Божому 
Тимофію (а я хотів би, щоб кожен із нас адресував цю 
пораду собі): «Нехай молодим твоїм віком ніхто не 
гордує (ми вже знаємо, що молодий вік – це 80 років), 
але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у 
дусі, у вірі, у чистості! Поки прийду я, пильнуй читання, 
нагадування та науки! Не занедбуй благодатного дара 
в собі, що був даний тобі за пророцтвом із покладенням 
рук пресвітерів. Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб 
успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе 
та на науку, тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і 
самого себе, і тих, хто тебе слухає» (1Тим. 4:12-16).

У цих коротких словах, натхнених Святим Духом, 
відкривається наша ціль, наша мета, до якої ми 
прямуємо. Наше бажання – спасти самого себе. Ми 
всі хочемо бути на небесах. Ми чекаємо Господа 
Ісуса Христа. Це наша мрія. Але на небесах ми 
хочемо бути не самі. Ми бажаємо, щоб разом із 
нами там були наші рідні, наші сім'ї і родини, наші 
ближні, знайомі, сусіди, співробітники, і хотілося б, 
щоб весь світ. Бо Господь так полюбив весь світ, 

що за нього віддав Свого Однородженого Сина. 
Тому апостол Павло звертає увагу Тимофія на куль-

мінаційний момент: «... спасеш і самого себе, і тих, хто 
тебе слухає». Щоб досягти цього, треба перебувати 
в читанні, в науці, у вірі і любові. Якщо ми не будемо 
перебувати в цьому, ми втратимо духовну силу.

Християнин веде боротьбу з духами злоби підне-
бесної, які хочуть вразити віруючих людей. Хочуть 
звести вибраних Божих дітей. Тому кожен із нас завжди 
повинен бути насторожі. Ніхто на нас так не чатує, як 
ворог, ціль якого – вкрасти, вбити і погубити. Тому 
наше життя – це постійна боротьба. Ми не можемо 
розслаблятися. 

Якщо ми раптом відчули, що десь поділося бажання 
досліджувати Святе Писання, то це сигнал: ми втра-
чаємо силу в служінні Богові. Щоб зберігати цю силу, 
треба постійно пити з джерела живої води – Слова 
Божого. Якщо ж бажання нема, якщо ти думаєш, що 
ти вже Писання достатньо читав, щоб його знати, 
щоб у ньому орієнтуватися, у тебе проблема: ворогові 
вдалося тебе досягнути.

Боже Слово – це глибина багатства і премудрості 
Бога, воно невичерпне і, як той дорогоцінний діамант, 
має безліч граней, які по-особливому виблискують.  
Коли ми досліджуємо Писання, у нашому серці звучить 
Божий голос. Ми повинні в цьому перебувати. Якщо ж 
інтерес до Божого Слова втрачається, ми починаємо 
губити силу Духа Святого, Божу силу в нас, щоб жити 
переможним життям.

Щоб любити Писання, треба докладати зусиль, 
треба визначати час для читання, для перебування в 
ньому. Робити так дуже важливо. Тоді не втратиться 
інтерес до того, що має бути дорогим кожній віруючій 
людині, що для неї найцінніше.

Апостол Павло закликає Тимофія бути зразком. 
Якщо ми втрачаємо бажання бути зразком – це теж 
тривожний сигнал. Ти вже не хочеш бути першим, 
нащо тобі, мовляв, виділятися... Ти що – вже такий 
святий став?.. І вже компанія відповідних людей піді-
бралася. І вже вони роблять щось не те, наприклад, 
обмовляють... Жартують, над тим, над чим жартувати 
віруючим не годиться. Ще якісь речі роблять, і треба 
їх зупинити, але ти не маєш відваги – бо тобі скажуть, 
мовляв, диви, який святий знайшовся.

А я би хотів, щоб таких святих було якомога більше. 
Здорова, божественна наука повинна виходити з уст 
кожного з нас, даючи збудування. Втрата бажання 
бути зразком – це початок втрати сили Божої в на-
шому житті.

Між білим і чорним контраст видно одразу. Між 
білим і сіруватим іноді його розгледіти важко. А ми 
покликані бути світлом, бути зразком для тих, хто вірує 
в Бога. Це здорове змагання – бути в цьому зразком. 
Служити Богові з повною самовіддачею.

Якщо наш Пан покликав нас до праці у Своєму ви-
нограднику, то в тому, що ми там не працюємо, винні 
тільки ми. Бо якщо Пан покликав мене в виноградник, 
то значить, Він має для мене там роботу, і Він мені її 
показав. А я лінивий і не хочу цього робити.

Працюй! Хай на ділянці, до праці на якій ти покли-
каний, росте добрий плід для слави Господа. 

У чому ж закликає Павло Тимофія бути зразком? 
Насамперед, у слові. Як бути зразком у слові? А гово-
рити те, що будує. «Коли хто говорить, говори, як Божі 
слова» (1 Петр. 4:11). На жаль, так багато в нашій мові 
якогось сленгу. Якогось жаргону. Але сумління нам 
має за це докоряти. Ми не можемо говорити так, як 
говорить світ, який не знає Писання, не відроджений 
Духом Святим, не є новим творінням в Ісусі Христі. На 
жаль, іноді мову молодих християн важко і збагнути. 
А Бог закликає їх бути зразком у слові.

Коли ми віддаємо Богові належну шану і навча-
ємося в Нього, наше життя буде впорядковане. І ми 
спасемо і самих себе, і тих, хто нас слухає. Ми станемо 
прикладом для людей навколо, коли вони побачать, 
що ми і собі даємо раду, і комусь можемо допомогти. 
Якщо ж ми самі безпорадні, нам важко буде комусь 
допомогти. 

Коли я не прагну бути зразком для інших, значить, 
у стосунках з Богом у мене не все добре. Ісус Христос 
пообіцяв тим, хто вірує в Нього, не просто життя, а 
життя з подостатком. Значить, Він приготував для 
мене подостаток. А я не вмію дати собі з ним ради.

Подостаток – це не обов'язково багатство. Це те, 
що Бог нам дає, знаючи, що і скільки нам потрібно. А 
вже наша відповідальність – привести своє життя в 
належний стан. Низький матеріальний рівень – це не 
підстава для того, щоб одяг був брудний, посуд непо-
митий, а в хаті неприбрано. Ми маємо виглядати так, 
щоб людям біля нас було комфортно на зібранні. І мова 
не про багату одежу. Мова про чистість, приємність і 
акуратність. Наш Бог – Бог порядку. Приведімо себе і 
своє майно в належний порядок.

Ми не осуджуємо нікого, але Бог дає право духо-
вним людям міркувати про все, бо дав їм відкриття 
Своїх істин, дав зрозуміти глибину пізнання Його, Його 
Слова і Його волі, і Він хоче благословляти нас.

Наступне – ми маємо бути зразком у любові до 
ближніх. Ми просто зобов'язані виглядати радісними 
людьми. Скільки коштує усмішка на нашому обличчі? 
Подумаймо про це. Бо багато віруючих людей часто 
виглядають похмурими, пригніченими – як люди, які 
не мають бачення, не знають виходу, не розуміють, 
що далі робити і як жити.

Нам треба радіти життям, бо ми – Божі діти, ми 
тут, на землі, дуже недовго, наше життя сховане на 
небесах. Нам треба бути зразком не похмурості, а 
радості, зразком людини, наповненої втіхою Божою, 
благодаттю Божою. Ми – спасенні, помилувані Богом 
люди, і ми маємо бути готовими допомогти придбати це 
спасіння тим, хто ще його не має. А це можна робити 
лише силою Святого Духа.

Хай Бог допоможе нам проявляти любов до 
ближніх. Бути зразком у дусі, у вірі, у чистості. Хай 
Бог допоможе нам всім зрозуміти, що це означає для 
нас. Ми рухаємося в Дусі Святому, ми всю надію свою 
покладаємо на Господа, ми радіємо і тішимося життям, 
ми знаємо, що ми – в міцних руках Ісуса Христа і що 
ніхто нас з Його рук не вихопить.

Будьмо зразком для світу. Показуймо людям віру 
Божу. Хай наші думки і бажання будуть чистими. І самі 
будьмо чистими. Бо наш Бог – Бог чистоти. 

Наступний тривожний сигнал для нас – втрата 
бажання вважати на самого себе. Нам треба пра-
цювати над тим, щоб бути близько з Богом і сміливо 
йти вперед. Втрата цього бажання погубить силу в 
служінні. Кожному з нас доводиться переживати якісь 
випробування. Але це не привід для смутку. Апостол 
Яків пише: «Радійте, коли впадаєте у всілякі випро-
бування...» Випробування гартують і шліфують нас, 
ми стаємо сильними. Так  випробовується наша віра, 
стаючи дорогоціннішою за золото, що вогнем випро-
бовується. І християнин, пройшовши випробування, 
стає золотом найвищої проби.

Втрата бажання вважати на самого себе – це 
небезпека. Коли в нас появляються духовні лінощі 
– це небезпека. Цілий тиждень так тяжко працював, 
і хочеться в неділю ввечері відпочити. Ну і що, що зі-
брання. І дивишся – прийшло на зібрання 50-70 людей. 
А 800 де? Їх нема. Чому нема? Нема в них слова? Нема 
життя? А може, у них якісь інші плани на життя? Будьмо 
зразком у відвідинах богослужінь.

Хтось сказав нам, служителям: готуйтеся до зі-
брання, і ми будемо приходити. І ми задумалися. Але 
ж на зібраннях Слово Боже розбираємо, читаємо, 
молимося...

Однак коли приходять духовні лінощі, не хочеться 
молитися, не хочеться читати, не хочеться співати... 
Скільки разів ви вибирали час, щоб сісти вдома з усією 
сім'єю і поспівати разом, прославляючи Господа? Це 
треба робити. Це має бути дороге і цінне для нас.

Іноді ми з сім'єю виходимо на терасу коло нашого 
дому, беремо гітару і всі разом співаємо. І сусідка якось 
каже: «Як я чую, що ви починаєте співати, то все кидаю 
і слухаю. Як то гарно!».

Не допускаймо, щоб духовні лінощі брали над нами 
верх. Бо інакше згубимо силу в служінні. Не буде ні 
енергії, ні сили, ні бажання щось робити для Господа. 
Буде лінивий чоловік... А лінивий чоловік нічого в житті 
не досягне.

Наступна перешкода для сили в служінні – гріховне 
життя. Якщо ми живемо в гріху і ніяк на це не реагуємо, 
ми втратимо всю силу для служіння. А нашу ділянку у 
винограднику Ісуса Христа ніхто за нас не впорядкує. 
Там повинні працювати ми. І якщо ми живемо в гріху – 
біда нам! Горе нам! Гріх треба сповідувати, у гріху треба 
каятися, від гріха треба відрікатися. Для сили в служінні 
потрібне праведне, побожне, богобоязливе життя. І Бог 
нас поведе, благословить і нам допоможе.

Апостол Павло радить Тимофію: «Не занедбуй 
благодатного дара в собі...» Не занедбуй! Занедбувати 
– це означає втратити бажання бути зразком, не вва-
жати на себе, стати духовно лінивим, вести гріховне 
життя. Бог хоче, щоб Його благодать у нас діяла, сила 
Святого Духа нас наповняла, щоб Він міг вживати нас 
для слави Своєї. А в нас сили нема. Чому нема? Тому 
що даємо місце усьому цьому негативу.

Апостол Павло бачив цю небезпеку і наполегливо 
радить Тимофію уникати її. У Другому посланні до 
цього молодого служителя він радить: «Я приводжу 
на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була 
оселилася в твоїй бабі Лоїді та в твоїй матері Евнікії; 
певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини 
я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який 
у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог 
духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму» 
(2 Тим. 1:5-7). 

Бабця, мама і Тимофій... Що це означає? Кожне 
покоління віруючих відповідає за те, яка їх віра і чи 
зуміють вони передати її наступним поколінням. 
Мова не про віру батьків – мова про віру Божу, яка 
оселилася в серцях батьків. Мова про те, чи зуміють 
батьки показати свою віру наступним поколінням. Ми 
відповідальні за те, яку віру матимуть наші діти, наші 
внуки і правнуки.

У Книзі Суддів можна прочитати історію про те, 
що ізраїльтяни перестали слухати Божих законів, 
відхилили своє серце, і в результаті їхні внуки почали 
поклонятися ідолам. Вони не дбали про те, щоб Божа 
віра оселилася в серцях їх дітей і внуків.

Це наша проблема сьогодні. Ми маємо переживати 

за те, щоб та віра, яка колись оселилася в наших сер-
цях, оселилася в серцях поколінь, які прийдуть після 
нас, у серцях наших дітей і внуків. Щоб наша віра була 
зразком для дітей, для ближніх, для сусідів, для всіх 
навколишніх.

Дорогі брати і сестри! Задумайтеся серйозно над 
цим. Коли в нас серед тижня проводять зібрання, 
берімо своїх дітей з собою, хай вони слухають Боже 
Слово. Будьмо авторитетними для наших дітей, навчімо 
їх коритися слову батька. Навіть як вони не захочуть іти 
– це особливо властиве підліткам – проявіть свій авто-
ритет, скажіть: «Ти маєш бути зі мною, бути там, де я».

Сім’я одного пастора всиновила 12-річного хлопчи-
ка. І от він почав проводити забагато часу за комп'юте-
ром, з телефоном. А на зібрання іти не готовий: або 
спить, або ще щось... Думав батько, як вплинути на 
хлопчика. А він дуже піклується про дитину – вже 
купив йому по сусідству хату, подбав про господарку, 
придбав гектар саду.

Він покликав того хлопчика і каже: «Я взяв тебе і 
до 18 років маю владу над тобою. Я не буду силоміць 
змушувати тебе служити Богові, але я щасливий в 
цьому і хочу, щоб ти був щасливий. Якщо ти не будеш 
слухатися Бога і тата з мамою, у 18 років ти вільний. 
Можеш іти, куди хочеш. А все це, що я приготував для 
тебе, дістанеться комусь іншому».

Коли наші діти не хочуть іти з нами, берімо їх і 
ведімо. Бо це для них краще. Ми не можемо дозволити 
нашим дітям робити речі, які принесуть їм у майбутньо-
му зло і страждання.

Я закликаю всіх нас до Божого страху. Тому що 
життя на землі минає дуже швидко. Це як одна мить. 
І коли нам тут, на землі, складуть руки, чи готові ми 
будемо зустрітися з Богом? 

Молімося, пильнуймо, дбаймо бути зразком – і не 
біймося, що в нас нічого не вийде, бо «не дав нам Бог 
духа страху». З відвагою виконуймо святу Божу волю, 
тому що Бог дав нам духа сили, любові і здорового 
розуму, і прославмо нашого Небесного Отця.

Ця праця потріб-
на Господу

З 17 по 22 червня в м. Рівному на базі 
Рівненської духовної семінарії та акаде-
мії (РДСА) пройшов семінар з вивчення 
жестової мови за програмою Інституту 
спеціальної педагогіки НАПН України.

У семінарі взяли участь сурдоперекла-
дачі з різних куточків нашої Батьківщини. 
Зокрема, представники Дніпропетровська 
і Львова, Вінниці і Краматорська, Івано-
Франківська і Слов’янська, Чернівців 
і Луцька, Рівного і Запоріжжя, Ковеля 
та Севастополя. Група нараховувала 31 
особу.

Семінар проводили провідні викладачі лабо-
раторії жестової мови Інституту спеціальної 
педагогіки при НАПН України: старший на-

уковий співробітник лабораторії жестової мови 
кандидат педагогічних наук Н. Адам’юк і старший 
викладач курсів С. Лук’янова.

 Організатором семінару виступив відділ 
праці з глухими при ЦХВЄУ, відповідає за який 
М. Стафіїв. Відрадно, що державні наукові струк-
тури починають розуміти мовну проблему людей 
із вадами слуху. Пасивна участь глухої особи 
в релігійних громадах – явище ненормальне, 
оскільки порушуються її права на отримання 
інформації, задоволення духовних запитів, на 
сповідь, корегування совісті тощо. Тому актуаль-
ною стала підготовка волонтерів, перекладачів 
жестової мови, фахівців, які тлумачать релігійні 
тексти глухим особам.

Таким чином, проведення курсів з вивчення 
основ української жестової мови за програмою, 
складеною науковими співробітниками лабо-
раторії жестової мови Інституту спеціальної 
педагогіки НАПН України, – своєчасне і затре-
буване явище. 

Семінар на  базі РДСА відкрив нові горизонти 
співпраці з науковою установою. Крім того, за 
тиждень навчання брати і сестри переоцінили 
свої можливості і зрозуміли, що вчитися потрібно. 
Були і розчарування, але через ранішні та вечірні 
загальні молитви Господь підтримував, давав 
мудрості до розуміння мови жестів. Перекладачі 
усвідомили, що їх покликано служити глухому 
народу, нести йому Добру Звістку про любов 
Господню до всіх людей, і зокрема до глухих. 

Ми вдячні Богу за братів і сестер з Рівненської 
семінарії, які піклувалися про нас цілий тиждень. 
Особлива подяка – ректору  РДСА Олександру 
Третяку – за те, що з розумінням поставився до 
наших потреб та підтримував нас. Група вдячна 
також викладачам, які з любов’ю наповнювали 
наші серця знанням. Хай Господь благословить 
їх в їхній праці.

Наше велике бажання – щоб охочих стати 
служителями на цій ниві побільшало, адже робо-
ти так багато. Ця праця дуже потрібна Господу, 
особливо в теперішній час.

Сила в служінні: 
ЯК ЇЇ НЕ ЗГУБИТИ

Юрій Веремій
Старший пресвітер Івано-Фран-
ківського обласного об’єднання 

церков ХВЄ, єпископ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУШКОЛА ПРАКТИЧНОГО СЛУЖІННЯ

Михайло Близнюк
Старший пресвітер Волинського об'єднання церков ХВЄ, єпископ

Ми хочемо робити діла, через які 
прославиться Ісус

1025 років тому вперше на на-
шій землі люди побачили незвичну 
картину – виконання слів Ісуса 
Христа: «Тож ідіть і навчіть всі на-
роди, христячи їх в Ім'я Отця, і 
Сина і Святого Духа, навчаючи їх 
зберігати все те, що Я вам заповів» 
(Мт. 28:19-20).

І я по-особливому радію, що 
ці слова Ісуса Христа охопили і 
Волинь. Церкви християн віри єван-
гельської на Волині помножуються, 
зростають, і ми вдячні Богові за те, 
що влада, дана Ісусу Христу на небі 
і на землі, дозволяє нам до сьо-
годні проповідувати євангельське 
вчення, через яке спасаються сотні 
і сотні нових душ.

Місія «Голос надії»

«Сиротам Батько… – то Бог!» (Пс. 68:7).

НЕ ВТОМЛЮЙМОСЯ 
«Бажання праведних – одне лиш 

добро…»  (Пр. 11:23).

Кожен християнин старається робити діла милосердя, на-
слідуючи нашого Господа. Апостол Павло писав до церкви в 
Галатії (6:9-10): «А роблячи добре, не втрачаймо запалу, бо 
свого часу пожнемо, коли не ослабнемо. Тому, поки маємо 
час, усім робімо добро, а найперше одновірним» (Гал. 6:9-10). 
Ці слова стосуються не тільки християн-галатів, але й нас 
– теперішніх християн. Деякі церкви Волинського об'єднання 
своїми добрими справами можуть бути нам за взірець.

Організований п’ятидесятницький рух сучасного типу заро-
дився на західних землях ще у 20-х роках минулого століття. 
Волинське об’єднання християн віри євангельської – резуль-
тат духовного пробудження України, яке набрало найбільшого 
розмаху саме на заході. Ще одним ключовим моментом у 
розвитку церков ХВЄ став розпад СРСР. Духовний голод людей, 
що загострився в часи атеїстичної влади, привів до того, що 
люди почали глибоко шукати Бога і досліджувати Біблію.

«Ковчег» – наша сім’я

Свідчення
Мене звати Діана Лебідь. Мені 14 

років. Маю багато неприємних спогадів 
з минулого, коли зовсім неможливо було 
жити. Постійні скандали, сварки, бійки. 
Я не могла вчитися, не могла бути спо-
кійною й щасливою у своїй сім’ї. Жила 
з батьком, мамою, сестрою та братами. 
І мені тоді було 11 років.

У «Ковчег» мене привезли з при-
тулку. Пам’ятаю, боялась їхати в Ново-
волинськ, бо там жили мої батьки. А я 
не хотіла їх бачити. Їхній спосіб життя і 
ту жорстокість, яку вони проявляли до 
своїх дітей, неможливо було забути. 
І я просила вихователів, щоб вони не 
пускали моїх батьків навіть на поріг того 
дому, у якому я мала жити.

Але згодом все змінилося у моєму 
розумі і в моєму житті. Чотири роки я 
вже живу в «Ковчезі». Мені тут дуже 
подобається. Нарешті я спокійно сплю 
й не думаю про те, що прийде п’яний 
тато і буде, як завжди, жорстоко бити 
маму й нас, що разом з татом п’є мама і 
забуває, що в неї четверо неповнолітніх 
дітей, з яких я – найстарша.

Там, де я тепер живу, зовсім інша 
атмосфера, інші цінності. Мене тут на-
вчили прощати своїм батькам, навчили 
любити їх і поважати, навіть таких, як 
у мене. З кожним днем проживання в 
цьому домі змінюються мій характер, 
думки, мрії. Колись я жила за законами 
цього світу: якщо мене ображали, то і я 
старалась образити. На мене говорили 
погані слова, я відповідала тим же. У 
мені жили образи, жорстокість, нена-
висть. Мою увагу привертали негативні 
герої, яких я хотіла наслідувати. Тепер 
я живу не за такими законами. Моїм 
ідеалом є Ісус Христос. Я вивчаю Його 
Слово, ходжу в недільну школу, на 
християнські служіння. Я дуже хочу 
жити за законами Божими і наслідувати 
Ісуса у своєму житті. Це інша дорога, 
яка веде догори, і нею нелегко йти, 
не все виходить, але я стараюсь. Я не 
хочу, щоб моє життя було подібним до 
життя моїх батьків. Я молюсь за своїх 
батьків до живого Бога і вірю, що Бог 
може допомогти моїм батькам подолати 
їхню проблему.

«Ковчег» для мене – це корабель 
мого спасіння і підтримки. Тут мені 
показали приклад власним життям мої 
наставники, навчили мріяти й вірити, 
що й у мене буде щаслива християн-
ська сім’я.

Дитячий центр 
«Відродження» 

(м. Нововолинськ)

Діяльність дитячого центру спрямована 
на розвиток дітей дошкільного та шкільного 
віку, а також молоді. Вона базується на 
принципах християнської моралі і покликана 
сприяти духовному відродженню суспіль-
ства. У центрі ведеться профілактично-
консультаційна діяльність, спрямована 
на поліпшення морально-етичного життя 
дітей та молоді, надається інформація 
щодо негативного впливу алкоголю, ніко-
тину, наркотиків, позашлюбних статевих 
зносин, СНІДу, венеричних захворювань. 
Надаються практичні поради – як боротися 
з депресією, як поводитися у складних жит-
тєвих ситуаціях. Ще в центрі допомагають 
дітям розвивати свої здібності і таланти у 
різних гуртках.

Нині тут функціонують гуртки рукоділля, 
хорового співу, англійської мови, комп’ютер-

Сьогодні Волинське об`єднання цер-
ков християн віри євангельської налічує 
200 церков загальною кількістю 18 700 
членів, з них 4700 молоді. Кожного 
року наші церкви поповнються сотнями 
спасенних. І це не просто «прихожани», 
які приходять десь на великі свята, це 
люди, безпосередньо задіяні у виконанні 
справ, на яких наголошував Ісус Христос. 
У церквах діють 125 хорів, 145 недільних 
шкіл. Працюють 17 реабілітаційних цен-
трів. Транслюються дві радіопередачі. 
В об’єднанні нараховується 165 домів 
молитви.

Церкви області ведуть просвітницьку 

євангелізаційну діяльність серед населен-
ня, організовують доми милосердя для 
людей похилого віку, реабілітаційні центри 
для допомоги залежним від алкоголю 
та наркотиків. Ведеться праця у місцях 
позбавлення волі. Надається допомога 
сиротам та малозабезпеченим людям.

У Луцьку розміщений центральний 
офіс місії «Голос надії», що належить 
до ЦХВЄ. Її діяльність охоплює Україну, 
Росію, Польщу та Болгарію.

І все це говорить про те, що наша віра 
не мертва – вона жива, вона не замкнена 
сама на собі, ми хочемо робити діла, через 
які прославляється Ісус Христос

Місія «Голос надії» офіційно зареє-
стрована у березні 1990 року. Нині тут 
працюють понад 400 працівників, які по-
ширюють Євангеліє у 15 регіонах України 
(Волинська, Дніпропетровська, Донецька, 
Житомирська, Запорізька, Івано-Франків-
ська, Луганська, Львівська, Миколаївська, 
Черкаська, Чернігівська, Полтавська, 
Сумська, Хмельницька області та Авто-
номна Республіка Крим), 11 регіонах Росії 
(Астраханська, Волгоградська, Іркутська, 
Мурманська, Нижегородська, Свердлов-
ська області, Карелія, Комі, Марій-Ел, 
Удмуртія та Чувашія), а також у Болгарії 
та Польщі.

Євангелізаційна робота охоплює 506 
населених пунктів. За час діяльності 
місії засновано 206 церков загальною 
кількістю 4912 осіб. Щороку приймають 
хрещення близько 400 чоловік. Збудовано 
або обладнано 134 молитовних будинки, 

орендується 70 приміщень для проведення 
богослужінь.

Працюють 139 недільних шкіл, у 15 
сиротинцях регулярно проводяться уроки 
Біблії, щоліта організовується близько 100 
дитячих таборів.

Нараховується 36 реабілітаційних 
центрів, у яких пройшли реабілітацію 1001 
чоловік. Проводяться євангелізації у 27 
тюрмах.

Силами місіонерів ведеться робота з 
інвалідами, зокрема з глухими та сліпими 
людьми, з сиротами та бездомними, з мало-
забезпеченими і неблагополучними сім’ями 
(родинами, де є алкоголіки та наркомани). 
У навчальних закладах проводяться уроки 
з вивчення Біблії, лекції з профілактики 
СНІДу та ведення здорового способу 
життя. У своїй праці місіонери використо-
вують ЗМІ (радіо, телебачення, Інтернет), 
видають власні періодичні видання.

Дитячий оздоровчий центр «Ковчег» 
– це благодійна організація, заснована 
церквою ХВЄП «Ковчег» з м. Новово-
линська (пастор Олександр Дудік) у 2003 
році.

Основною причиною створення Центру 
стали нестерпні умови проживання в шах-
тарському місті. Шахти, заводи і фабрики 
закривалися, зростало число наркоманів 
та алкоголіків, збільшувалася кількість роз-
лучень, дедалі більше батьків виїжджали 
на заробітки за кордон. 

Найбільше потерпали діти, позбавлені 

уваги батьків. Наш час – це час, коли при 
живих батьках діти стають сиротами. Вони 
не відвідують школи, тиняються хтозна-
де, крадуть, грабують. Потрапляють на 
лави підсудних. А вони ж не винні, що так 
склалися обставини. 

Тому церква «Ковчег» з м. Нововолин-
ська, оцінивши ситуацію у своєму місті, 
створила Центр захисту дитини, який може 
вмістити до 30 чоловік.

Уже десять років з милості Божої тут 
живуть діти. Попри різні перешкоди, Бог 
береже цей Центр, благословляє і відчиняє 

двері для нових дітей.
Серед дітей, які прийшли в дитячий 

Центр, є ті, кого батьки залишили на-
призволяще, ті, батьки яких – алкоголіки 
й наркомани, діти-сироти й напівсироти. 
Деякі з них перебували на обліку в міліції, 
на обліку в психіатра, не проживали вдома, 
бродили, крали. Ось такими прийшли вони 
до великої християнської родини. 

За роки існування Центру тут отримали 
допомогу 79 дітей. З них семеро повнолітніх 
прийняли водне хрещення і є активними 
членами церкви «Ковчег». Вони – вчителі 
недільної школи, наставники в християн-
ських таборах, хористи, а також вірні поміч-
ники для вихователів Центру. І це велика 
втіха для всіх, хто служить дітям.

Старші діти навчаються у вищих та 
середніх спеціальних навчальних закладах, 
а до цього вони рідко відвідували школу і 
були серед тих, хто відставав у навчанні. 
Бог усе змінив у їхньому житті.

Діти допомагають вихователям. Стар-

шим з них уже довіряють раз на тиждень 
готувати їжу для всіх. І вони з цим успішно 
справляються.

За словами Лілії Вакуліної, директора 
цього закладу, тут виховуються дітки не 
лише з Волинської області, а й із Львівської, 
Рівненської, Хмельницької областей, а та-
кож із Дніпродзержинська та Києва, віком 
від  4 до 23 років.

Усі працівники: вихователі, кухарі, 
медсестра й директор Центру роблять все 
для того, щоб створити дітям домашній 
затишок, одягнути, нагодувати їх, розви-
вати їхні здібності і, звичайно, навчити 
любити, виховати їх вдячними Богу й 
людям за все.

Хай із вашого серця лине молитва за 
вихованців Центру і працівників! А якщо 
маєте можливість і бажання допомогти 
матеріально, – то поспішіть!

Більше дізнатися про дитячий оздо-
ровчий центр «Ковчег» можна за тел. (096) 
7482284 (Лілія Іванівна Вакуліна).

У народі нас іноді називають сиро-
тинцем, але тут немає сиріт, бо діти, які 
в нас проживають, мають найкращого 
Отця – Небесного. Наші діти щодня 
чують про Нього, звертаються до Нього, 
дякують Йому. Знати Бога, жити з Ним, 
дружити з Ним – це найбільша втіха і 
радість. Це розуміння того, для чого ти 
народився в цей світ, для чого ти живеш 
і куди прийдеш.

І розуміння цього ми хочемо дати 
нашим діткам. Бо поживу та одіж сьо-
годні можна отримати у всіх інтернатах, 
дитячих будинках. А наш дім будує Бог. 
І долаючи всякі матеріальні труднощі і 
різні юридичні моменти, ми живемо, тому 
що наш Бог живий. Це Його справа, Він 
– Батько для сиріт. 

За десять років маємо гарні резуль-
тати. Кілька випускників нашого будинку 
закінчили вищі навчальні заклади. Одна 
випускниця – з червоним дипломом. Це 
діти, які в минулому дуже рідко відві-
дували школу, проживали в страшенних 
злиднях або й взагалі не мали дому. 
Сьогодні вони розуміють значимість 
свого життя і знають, як його будувати 
надалі. 

Ми маємо шестеро абітурієнтів, які 
готуються до вступу у виші і коледжі. 
Серед наших дітей є художники, які 
хочуть стати дизайнерами.  Але цей 
дім назавжди буде їхнім рідним домом. 
Кожна насінинка, посіяна в їхні сердень-
ка, проросте. 

Першими нашими вихованцями 
були діти з вулиці, деякі перебували 
на обліку в міліції. Було багато судових 
слухань, нас часто викликали в про-
куратуру, бо ми не мали юридичної 
реєстрації. Згодом влада посприяла 
нам, і ми отримали офіційний статус. 

 Нас часто запитували, що ми робимо 
з цими дітьми, що вони більше не стоять 
на обліку в дитячій кімнаті міліції. Ми від-
повідали, що просто показуємо їм гідний 
ідеал, орієнтуємо на Ісуса, Який бажає 
дружби з ними. Бо насправді лише це 
може змінити серця дітей. Жодні мето-
ди виховання не здатні зробити те, що 
робить Бог.

Ми стараємось адаптувати дітей до 
життя. Усі наші підлітки вміють готувати 
їжу. Кухарі працюють пять днів на тиж-
день. А в суботу та неділю діти варять 
самі. І настільки смачно, що я іноді беру 
в них рецепти.

Прибирають в кімнатах і будинку 
також самі. Ми разом з ними радимось, 
як облаштовувати кімнати, разом ви-
бираємо шпалери, гардини, тим самим 
прищеплюючи їм добрий смак. 

Наші випускники мають свої власні 
квартири. Цього року ми придбали дві 
квартири нашим випускникам за ті ко-
шти, які держава виділяє на дітей-сиріт. 
Дві однокімнатні квартири подарувала 
нам місцева влада. Там вже прожи-
вають двоє братів і дві сестрички. Ми 
допомогли їм обмеблювати квартири, 
облаштувати житло тощо. Але вони 
часто приходять до нас, бо ми справді 
сім'я. І коли бачиш результат праці, 
хочеться працювати. Лілія Вакуліна.

Директор дитячого центру 
«Ковчег».
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РОБИТИ ДОБРО
ний, драматичний гуртки, гурток вивчення 
мови жестів, бісероплетіння, ще можна 
вчитися грі на музичних інструментах.

На заплановані зустрічі запрошуються 
не лише діти, які відвідують недільну школу, 

а й діти з міста. Для них організовують 
ігри, конкурси, вікторини, призи, розповіді, 
сценки, відеофільми та інші розваги. Після 
кожної зустрічі діти мають змогу поспілку-
ватися за чаєм.

Зусиллями Волинського об’єднання 
церков ХВЄ організовано 17 реабілітаційних 
центрів, у яких ведеться праця із людьми 
складної долі. Сюди приїжджають вирішу-
вати свої проблеми люди з усієї України. 
Робота ведеться уже більше 10 років.

У центри приходять люди, залежні від 
алкоголю, наркотиків, бездомні тощо. Тут 
вони переживають зустріч з Богом, знахо-
дять втрачене і знищене, повертають свою 

Реабілітаційне служіння
значимість, любов і віру. І будують благопо-
лучні сім'ї, де народжуються щасливі діти. 
Усе повертається в задумане Богом русло. 
Більшість із реабілітантів після реабілітації 
починають нове здорове життя.

Серед них є ті, які вірно і віддано слу-
жать Господу в церкві. І тепер допомагають 
іншим людям з такими ж проблемами, які 
були в них. Вони можуть їх зрозуміти, бо 
пройшли той самий шлях і звільнилися. 

Мене звати Ростислав.  Родом я з 
Дніпропетровської області. Вже пятий 
рік живу на Волині. Саме тут Бог дав 
мені нове життя. Бо моє попереднє 
життя було зруйноване вживанням 
наркотиків. Я довший час був залежний 
від багатьох гріхів і вад. І не мав сили 
змінити щось, тому далі не бачив виходу.

Через наркотики я втратив 
ногу, втратив здоров'я. У мене 
не було сім'ї і зовсім не хотілося 
жити. Але коли мені розповіли 
про справжній шлях спасіння, 
про те, що є нове життя, що є 
Той, Хто любить мене, з допо-
могою Кого може все змінити-
ся, я повірив в Ісуса Христа. І 
Бог дав мені покаяння.

Нині в мене таке чудове 
життя, про яке я навіть не 
мріяв. У мене чудова дружина, 
троє діток, очікуємо на четвер-
те.  Я живу, радію, бо це Бог 

навчає мене жити.
У житті немало усіляких переживань 

і випробувань, але з Господом можна 
все подолати. І більше того, Бог дав 
мені ще одну милість – служити людям, 
які, як і я колись, також залежні і не 
знають виходу. А вихід є завжди. Цей 
вихід – в Господі.

Свідчення

Вже 16 років я йду за Господом, я, 
колишній наркозалежний. Коли я вже дій-
шов був до межі, приречений на смерть, 
бо не бачив виходу, до мене підійшов 
один чоловік і сказав: «Сашко, і для тебе 
є вихід. Цей вихід – Ісус».

Я прийняв це у своє серце, повірив 
і пішов на зібрання, хоча перебував у 
важкому постнаркотичному стані. А коли 
наприкінці  зібрання прозвучав заклик до 
покаяння, я зрозумів, що це мій шанс. І 
з того часу більше не повертався у світ 
наркотиків.

Сьогодні я дуже вдячний Господу. 
Мені є чим похвалитись. Якби я не знав 
Христа, що б я міг розповісти своїм дітям?

Бог дуже багато зробив для мене. 
Я маю чудову дружину, п'ятеро діток. 

«Поки маємо час, усім робімо добро», 
– закликає Біблія. Ці слова як ніколи стосу-
ються теперішніх християн. Сьогодні при 
Волинському об’єднанні церков ХВЄ діють 
три доми милосердя: у Нововолинську і 
Мар’янівці – для жінок, у Войнині – для 
чоловіків. У Мар’янівці дім милосердя із 
символічною назвою – «Добрий самарянин» 
відкрився восени 2012 року. (Сьогодні 
триває будівництво такого ж закладу в 
Маневичах). Ціль служіння будинків мило-
сердя – догляд за одинокими, покинутими 
людьми похилого віку, а також інвалідами 
та неповносправними, які позбавлені опіки 
родичів.

«Добрий самарянин» функціонує при 
церкві «Спасіння» селища Мар’янівки 
Горохівського району, пастор якої – Ми-
кола Лотоцький. Тут мешкають дві молоді 
сестри-інваліди – Поченюки Наталя (28 
років) та Надія (31 рік), родом з Київщини. 
Крім них тут ще проживають чотири бабусі: 
Гнатюк Галина Прокопівна, Мазурик Олена 
Олексіївна, яка, почувши про такий заклад 
при церкві, попросилася сюди сама, а також 
Раїса Петрівна, яка до цього жила на хуторі, 
та Антоніна Дмитрівна. 

Будиночок нічим не відрізняється від 
інших добротних помешкань, хіба що осо-
бливою акуратністю і чистотою. 30 років 
це був дім молитви, потім його продали, і 

Будинки милосердя

Михайло Паночко
Старший єпископ 

ЦХВЄ України

У служінні для наркозалежних я вже 
більше трьох років. І я – свідок того, як 
Бог спасає людей, дає надію, повертає  
мир і радість, дає сенс у житті. Лише в 
Ісусі є жива надія.

ось тепер сім’я Бойків подарувала його для 
дому милосердя.

Розрахований він на 14 людей. Має 
гарно обладнані кімнати, санвузли, ма-
ніпуляційну кімнату з пристосуваннями 
для інвалідних візків та поручнями. Живе 
«Добрий самарянин» за своїм розпорядком. 
Прокинувшись, мешканці з допомогою 
нянечок приводять до ладу свій зовнішній 
вигляд, потім моляться. О дев`ятій – сніда-
нок. Після сніданку хтось із місцевих братів 
читає Слово Боже. Так вони проводять 
спільний час до обіду. Потім відпочивають. 
О 17-й – підвечірок, о 19-й – вечеря. 

Залежно від фізичного стану, меш-
канці відвідують богослужіння, а в неділю 
ввечері молодь спілкується з ними в домі 
милосердя. Часто їх відвідують брати й 
сестри з церкви.

Штат працівників закладу складається 
із семи людей: лікаря,  медсестри, двох 
кухарів, трьох нянечок. У цьому домі вас 
наповнює почуття домашнього затишку 
й щирої радості за людей, які потрапили 
сюди. Побачивши турботу, яку тут ви-
являють, кожен радітиме. Пастор Микола 
Йосипович, як своїх дітей, возив Наталію та 
Надію на обстеження до багатьох лікарень. 
У Луцькій міській лікарні №2 одній із сестер 
запропонували операцію . З Божої милості 
її стан здоров’я може поліпшитися.

Дорогі християни, «Добрий самарянин» – милосердний, 
але щоб допомагати іншим, він потребує вашої молитовної 
підтримки. Якщо ви знаєте людей, які опинилися на узбіччі 
життєвої дороги, стали самотніми й немічними, ви можете 
направити їх до «Доброго самарянина». З питаннями звер-
тайтеся до Лотоцького Миколи Йосиповича – (050) 8064310, 
(097) 9261602 та Лотоцької Любові Федорівни – (097) 9069493.

Уже десять років у місті Нововолинську 
функціонує реабілітаційно-оздоровчий 
центр, яким опікується церква Святої Трійці 
ХВЄП. Ще в 2003 році Наталя Нікітіна, яка 
була членом цієї церкви, з Божою допо-
могою започаткувала цю працю, хоч сама 
була в інвалідному візку через складну дис-
трофію м’язів. Після того, як Бог покликав 
її до себе, обов’язки директора покладено 
на її помічника – Скребньова Романа Ми-
колайовича.

Сам заклад розміщений у міській лікарні. 
Розрахований на 11 людей, тому сюди за-
писуються наперед, за словами Романа 
Миколайовича, іноді за рік наперед. За 
цей час медичну, але, перш за все, духовну 
допомогу отримали 1608 пацієнтів. Чому 
духовну? А тому, що тут нічого не робиться 
без молитви. День починається з читання 
Слова й молитви. Кожного четверга сюди 
приходить молодь з церкви і проводить слу-
жіння. У кімнаті відпочинку майже завжди 
лунає спокійна християнська музика.

У центрі три палати (жіноча, чоловіча, 
сімейна), кімнати ЛФК, кімнати для проце-
дур, кімнати відпочинку, їдальня. На жаль, 
хворі не можуть тут ночувати. Брати вранці 
в церковному автобусі привозять усіх хво-
рих, а ввечері розвозять по домівках. 

Процедури хворим назначає лікар 
центру Ігор Геннадійович Матвійчук, який 
працює тут шостий рік. Пацієнтами стають 

Нововолинський християнський 
реабілітаційно-оздоровчий центр

не тільки з євангельських 
церков, а й православні, 
мусульмани, навіть був ате-
їст, як розповів лікар. Сюди 
приходять люди з ДЦП, 
після інсульту, привозять 
діток із родовими травмами 
та сколіозом, з остеохон-
дрозом, остеоартрозом та 
іншими хворобами. Бачать 
Божу допомогу і хворі, і 
працівники, коли людина, 
яку раніше годували, своїми 
руками тримає ложку, або 
той, у кого були нерухомі 
ноги, може стати на них.

Відкрити в наш час 
такий заклад – це Боже 
благословення! У роботі 
трапляються багато про-

блем та переживань, але з Божою допо-
могою все чудово вирішується. Оскільки 
Центр перебуває під опікою і керівництвом 
церкви Святої Трійці, то вона найбільше 
сюди вкладає. «Люди з церкви приходять 
і питають, що нам потрібно. Бог прихилив 
серце одного брата – і він зробив масажний 
стіл, бруси. Одна жіночка привезла м’яч для 
інвалідів. Хтось допоміг придбати електро-
кардіограф. Як то кажуть, з кожного по 
нитці – та й щось назбирається. Хотілось би, 
щоб заходили до нас частіше», – каже Ігор 
Геннадійович. Міська влада скасувала плату 
за оренду й опалення. Тепер Центр планує 
купити невеличкий басейн для діток, щоб 
краще й швидше відновлювалися їхні м’язи. 

«Спрямування нашого центру – молитва 
і Бог. Я часто зустрічаю в місті пацієнтів, 
які підходять і кажуть: «Ви нам говорили 
ось таке – і воно справді так». А я вже й не 
пам’ятаю, що казав, говорив, що Бог клав 
на серце. Тут відбувається знайомство з Бо-
гом, тут не тільки фізичне оздоровлення, а 
й духовне відродження», – розповідає лікар.

Апостол Павло закликав у Посланні 
до римлян: «У потребах святих беріть 
участь». і якщо у когось із читачів 
з’явиться бажання пройти курс ліку-
вання або надати фінансову допомогу 
центру, звертайтеся до його завідувача 
– Ігоря Геннадійовича Матвійчука за 
тел. (03344) 49048.

Церква Святої Трійці ХВЄП трудиться 
не тільки в Християнському реабілітацій-
но-оздоровчому центрі та реабілітаційних 
центрах для алко- та наркозалежних 
людей. Прямо на території дому молитви 
розташувався дім милосердя «Віфезда».

У чому ж секрет успіху праці цієї церк-
ви? Пастор Володимир Грицак упевнений: 
у молитві! Щодня в нижньому залі о 12-й 
годині розпочинається молитва, у якій 
беруть участь і мешканці «Віфезди». 

Відповідає за роботу центру Валентин 
Кідайчук. Дім милосердя заснований ще в 
1998 році. У церкві було багато одиноких 
сестер, за якими потрібно було доглядати. 
Купили хатину біля дому мо-
литви, яку переобладнали під 
дім милосердя. Нині тут пере-
бувають люди з різних куточків 
Волинської та сусідніх облас-
тей. Розрахований на 18 меш-
канців. Нині тут проживає 17 
жіночок, переважно похилого 
віку, хоча є й молодші. Бувало, 
що доставляли ще одне ліжко 
– тоді тут мешкало 19 людей.

У кожній кімнаті встанов-
лено динамік, щоб транслю-
вати зібрання, тому навіть ті, 
хто прикутий до ліжка, можуть 
брати участь у служінні. 

Сюди потрапили люди з 
різними долями, різним ха-
рактером, різним минулим. Від 
когось відмовилися діти, хтось 
самотній, когось рідні відпра-
вили сюди через скруту, хтось 
сам попросився на місяць, а 
вже тут восьмий рік... Жителі 
«Віфезди» не нудяться, ді-
ляться пережитим, читають 

Слово Боже, моляться. Дехто навіть 
займається рукоділлям. Галина Розумець 
(1941 р. н.) вишиває, а Лідія Баєнко (1944 
р. н.) – плете.

Кожен день починається з молитви і 
читання Слова Божого. Життєві потреби 
мешканцям «Віфезди» допомагає задо-
вольнити цілий штат працівників: чотири 
нянечки, два кухарі, медсестра і прачка. 

Ваша молитва і ваші фінансові по-
жертви допоможуть успішній праці з 
цими людьми. Із запитаннями звертайте-
ся до завідувача центру Валентина Мико-
лайовича Кідайчука за тел. (03344) 22547.

Інна Мельник.

 «Віфезда» нашого часу

З 1991 року я хворію на розсіяний склероз, з 1998 
року не ходжу і не рухаюся, рухається тільки голова. 
Тут мені дуже добре, тут я знайшла нову сім'ю, бо 
моя сім'я від мене відмовилася – хвора я їм не потріб-
на. А тут Господь дав мені багато друзів. Я люблю їх 
всіх і дуже вдячна Богові за те, що є такий дім, що 
тут так турбуються про нас і допомагають.

Оксана Ординат. 56 років.

Ми любимо 
Волинь, ми 

хвалимося вами...
Об'єднання церков ХВЄ Волинської 

області – одне з найбільших об'єд-
нань, які входять до Церкви Християн 
Віри Євангельської України. Волинь з 
давніх-давен є колискою євангель-
ської звістки на заході України, і її 
славна історія записана на сторінках 
християнських видань.

Ми пам'ятаємо, як розпочався 
євангельський рух і як він по-особли-
вому захопив міса і села синьоокої 
Волині – саме вона виявилась особли-
во чутливою до голосу правди Божої. І 
тисячі тисяч спрагнених правди людей 
потяглися до Божого Слова.

Вже на початку ХХ столітя десятки 
церков утворилися на теренах Волині. 
У буремні воєнні та повоєнні роки на 
церкви ХВЄ Волині обрушився шквал 
переслідувань, гонінь, принижень, 
поневірянь, але Бог чудово захищав 
і зміцнював Свій народ. Горнило ви-
пробувань не спалило, а навпаки, 
переплавило віру багатьох віруючих. 
Десятки, а може, й сотні були невинно 
засуджені за Боже Слово і відправлені 
в сибірські табори. І це вони вписали 
золоту сторінку в історію Церкви ХВЄ 
України. Пам'ять про них залишиться 
в серцях їхніх нащадків, які також 
вибрали дорогу правди. 

Сьогодні Волинське об'єднання церков 
ХВЄ успішно розвивається. І коли ми чуємо, 
що приїхали брати з Волині, це означає, що 
буде якесь особливе зібрання. Тому для нас 
Волинська область і церкви, які діють і пра-
цюють там, є великим благословенням.

Ми віримо, що молоде покоління, яке 
перейняло досвід своїх батьків та дідів, 
високо підійме прапор євангельської віри і 
понесе до найвіддаленіших куточків славної 
Волині і всієї України.

Я вдячний Богові за волинське братство. 
Бажаю вам Божого благословення, насна-
ги, сили Святого Духа, щоб прапор віри був 
піднятий ще вище. Я вірю, що Бог любить 
Волинь і народ, який там проживає. Хотіло-
ся б, щоб голос Євангелія досягнув кожного 
містечка, села, родини і кожної душі. Нехай 
Бог благословить Волинське об'єднання, 
хай зміцнить його і помножить, щоб через 
вас і ваше служіння прославився Господь 
Ісус Христос, Який і народив це братство.

Я вірю в слова Ісуса, що Він побудує 
Церкву, яку ворота пекельні не здолають. Те, 
що розпочав Господь на Волині, ніякі ідеоло-
гії, ніякі ворожі сили погасити не зможуть, 
тому що Церкву будує і зміцняє Господь.

Моє щире бажання і молитва до Бога, 
щоб волинське братство міцніло, росло, 
посилало місіонерів в різні куточки нашої 
країни. І говорю від щирого серця: ми 
любимо Волинь, ми хвалимося вами, ми 
вдячні Богові за вас. І нехай ваша праця 
продовжується, шириться і буде прикладом 
для багатьох областей України. Нехай 
Господь буде з вами у всіх ваших добрих 
начинаннях. Пам'ятайте, що той, хто дові-
рив свою долю в руки Божі, ніколи не буде 
засоромлений. Тому нехай Божа благодать 
спочиває на вас, дорогі брати-служителі, на 
кожній церкві, на кожній віруючій людині, 
а також на всій Волинській області, яку, 
я вірю, Господь буде благословляти ще 
більше, якщо ми з відкритим серцем шука-
тимемо Його лиця. Якщо будемо на руках 
молитви нести наших ближніх, односельців, 
сусідів та рідних, весь наш народ. Тоді Бог 
рясно благословить Україну і змінить си-
туацію в країні, бо для Бога немає жодної 
неможливої речі.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУНЕЗМІННІ ІСТИНИ

«А коли зійшла світова зірниця, то Ан-
голи принагляли Лота, говорячи: «Уставай, 
візьми жінку свою та обох дочок своїх, що 
знаходяться тут, щоб тобі не загинути че-
рез гріх цього міста». А що він вагався, то 
ті мужі — через Господню до нього любов 
— схопили за руку його, і за руку жінку 
його, і за руку обох дочок його, і вивели 
його, і поставили поза містом. І сталося, 
коли один з них виводив їх поза місто, 
то промовив:«Рятуй свою душу, — не 
оглядайся позад себе, і не затримуйся 
ніде в околиці. Ховайся на гору, щоб тобі 
не загинути». А Лот їм відказав: «Ні ж бо, 
Господи! Ось Твій раб знайшов милість в 
очах Твоїх, і Ти побільшив Свою милість, 
що зробив її зо мною, щоб зберегти при 
житті мою душу; але я не встигну схова-
тись на гору, щоб бува не спіткало мене 
зло, і я помру. Ось місто це близьке, щоб 
утекти туди, а воно — маленьке. Нехай 
сховаюсь я туди, — чи не воно не малень-
ке? — і буде жити душа моя». І відказав 
Він до нього: «Ось Я прихиливсь до твого 
прохання, щоб не зруйнувати міста, про 
яке ти сказав. Швидко сховайся туди, бо 
Я не зможу нічого зробити, аж поки не 
прийдеш туди» (1 М. 19:15-22).

Тут Господь відкриває чотири правила спасіння, які 
нам було б варто засвоїти: не зволікай; не зупиняй-
ся; не оглядайся; не сперечайся з Богом.

«Не зволікай!»
 Відразу кидається в очі, що Лот не поспішав ви-

ходити з Содому. Не випадково ангелам довелось 
квапити його і виводити його і його сімейство прямо 
за руку. Інакше він втратив би дорогоцінний час, що 
могло би мати трагічні наслідки. Порушення першого 
правила спасіння — це помилка, через яку загинуло 
дуже багато людей.

Коли людина чує Слово Боже, і воно торкається її 
серця, вона може погоджуватися з ним і навіть плакати 
від усвідомлення своїх гріхів, але якщо вона зволікати-
ме і упустить щасливу мить, то втратить все.

Це зволікання найчастіше виражається не в прямо-
му запереченні божественної благодаті, а у відкладанні 
прийняття спасіння на завтра. Чому люди відкладають 
своє спасіння? Вони вважають, що спочатку повинні 
налагодити свої земні справи, а потім вже можна буде 
подумати про спасіння.

Розсудливий розбійник, розп’ятий праворуч 
Христа, чудово розумів, що завтра — не в його 
владі, тому негайно звернувся до Господа за спа-
сінням і відразу одержав його (Лк. 23:43). Але 
повсякденна суєта не дозволяє людині спокійно 

подивитися на небо і задуматись про вічність. 
Дух Святий попереджує про цю небезпеку: «А ну 

тепер ви, що говорите: «Сьогодні чи взавтра ми підем у 
те чи те місто і там рік проживемо та будемо торгувати 
й заробляти», ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, 
— яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з’явля-
ється, а потім зникає!.. Замість того, щоб вам говорити: 
«Як схоче Господь та будемо живі, то зробимо це або 
те». А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах — лиха 
всяка подібна хвальба!» (Як. 4:13-16).

Нам зрозуміло, чому філософи в афінському аре-
опазі насміхались над проповіддю апостола Павла і 
відклали своє спасіння на «інший раз» (див. Дії 17:18, 
32). Суєта і гордощі затуманюють розум людей, щоб 
для них не засіяло світло спасіння. Тому Господь нео-
дноразово попереджує: «Ось тепер час приємний, ось 
тепер день спасіння» (2 Кор. 6:2). «Сьогодні» від Бога, 
«завтра» — від сатани. Правильність цього виразу 
провірена на досвіді.

«Не зупиняйся!»
Чому Лот не повинен був зупинятися? Над ним на-

висла величезна небезпека. Вогонь, котрим Господь 
знищував міста содомські, міг погубити також і його. 
Ризикувати було нерозумно. Треба було поспішати 
якомога далі від місця враження.

Це правило стосується всіх, що спасаються. Але 
чому християни можуть зупинятися на дорозі спасіння? 
Тому, що їм не хочеться відходити від цього світу, вони 
хочуть зберегти можливість для відступу, якщо в них 
щось складається не так, як вони розраховували.

Світ не хоче відпускати втікачів, притягує їх до себе, 
і плоть диктує людині зайняти вичікувальну позицію, 
триматися золотої середини, не ставати максималістом 
і обмежитися напівзаходами.

Усім відомі Ананія і Сапфіра (Дії 5) у питанні спасін-
ня вибрали тактику вичікування. Що буде з церквою 
далі? Чи варто безвідмовно приєднуватись до грома-
ди? Інші віруючі жертвували всім, навіть маєтком, а 
згадані «герої» обмежилися половинчастим рішенням, 
приховавши свої скарби, як кажуть, на «чорний день». 
Їхня поведінка свідчила про недовіру до тої дороги, яку 
вибрали апостоли, і призвела до трагічної розв’язки.

Ще один випадок зупинки на дорозі спасіння — це, 
як не дивно, не брак віри, а одержані благословення. 
Народ ізраїльський під час блукання пустинею дуже 
довго ходив навколо гори Сеїр, багатої на джерела 
і пасовища. Здавалося б, люди рухаються вперед, 
не стоять на місці, але до цілі мандрівки все одно не 
наближаються, тому що кружляють на місці навколо 
одної і тої ж гори. Якби вони й далі так продовжували 
ходити, то ніколи не увійшли би в Обітовану землю. 
Ця ілюзія настільки небезпечна, що Самому Господу 
довелось втрутитися у рух Свого народу, щоб вивести 
їх на пряму дорогу (див. 5 М. 2:3).

Благословення інколи так зачаровують людину, 
що вони приліплюються до них більше, ніж до Того, 
Хто їх благословляє. Цінувати благословення вище 
за Давача всіх благ — це небезпечна помилка. Якщо 
людина зупиняється на дорозі слідування за Ісусом, 

вона втрачає Господа з очей. І як же тоді рухатися 
далі? Народ ізраїльський мандрував пустинею, йдучи 
за стовпом вогненним і хмарним. Коли хмара підніма-
лась від скинії, народ вирушав в дорогу. Якби ж вони 
не звертали увагу на хмару, то могли б навіть загинути 
у висушеній спекотним сонцем пустині. Як небезпечно 
зупинятися на дорозі, коли Господь кличе нас вперед!

«Не оглядайся!»
Чому загинула дружина Лота, всього-на-всього 

оглянувшись? (див. 1 М. 19:26). Тут треба поміркувати, 
заглянути за видимий фасад подій, щоб за зовнішніми 
явищами побачити їх рушійні пружини і причини. Якщо 
спасенний грішник відділився від цього світу, вийшов з 
нього, а потім оглядається, це означає, що він жалкує 
за минулим, не може відірвати від серця те, що колись 
любив. Якщо християнин дивиться не на Христа, а на 
грішний світ, це означає, що він його любить і при-
ліпився до нього серцем.

Добре сказано: «Хоч дружина Лотова і вийшла з Содо-
му, але Содом не вийшов з неї». Це змусило її оглянутися 
і стало причиною її поразки. Вона нарушила волю Божу.

Хтось може сказати, що за таку дрібницю не варто 
було так суворо карати. Але ж жодну заповідь Божу не 
можна вважати нічого не вартою, маловажливою чи 
незначущою. Господь у Нагірній проповіді ясно сказав: 
«Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей та 
й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві 
Небеснім» (Мт. 5:19). На цьому печальному прикладі 
ми бачимо, що, порушивши одну із заповідей Божих, 
можна втратити навіть спасіння.

Чим вищі вимоги, тим більша відповідальність. Ми 
розуміємо, що один неправильний крок сапера, один 
неправильний рух електрика можуть коштувати їм 
життя. А в боротьбі за спасіння душі напруга силових 
ліній духа переважає всі мислимі людські масштаби. І 
доказ цьому — Голгофська жертва Христа.

Жінка Лота оглянулася, щоб ще раз побачити 
Содом. І що в цей час відбувалося в її серці, знає 
лише Господь. Там могло загорітися незадоволення, 
і нарікання, зрештою, все що завгодно. Безперечно, 
порушення правила «не оглядайся» свідчить про не-
благонадійність: «Ісус же промовив до нього: «Ніхто з 
тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, 
не надається до Божого Царства!» (Лк. 9:62).

«Не сперечайся з Богом»
Коли Господь вивів Лота із Содому, сказавши, 

щоб він ховався на гору, Лот почав заперечувати, 
сперечатися з ангелами. Йому здавалося, що краще 
рятуватися не на горі, а в цьому маленькому містечку. 
До гори, на його думку, було надто далеко, в Сеїр до-
биратися значно ближче. Лот вимолив собі це місто, 
і вимолив на біду.

Звичайно, Господь його помилував, але непослух 
не прикрасив Лотову праведність. Валаам також на-
поліг на своєму, всупереч волі Божій, за що ледь не 
поплатився життям (4 М. 22:32-33).

Ми також буваємо вибагливими і примхливими в 
молитві, заявляючи: «Нехай буде воля наша». Краще 
змиритися з волею Божою, ніж потім жаліти про гіркі 
плоди власної впертості.

«Не зволікай», «Не зупиняйся», «Не оглядайся», 
«Не сперечайся з Богом» — ці чотири правила були 
порушені у випадку з сім’єю Лота. Лот спасся, але якою 
дорогою ціною! Нехай це буде уроком для всіх нас.

Сьогодні багато людей вважають себе 
віруючими, але не бажають ставати чле-
нами Церкви, відвідувати богослужіння, 
а якщо й відвідують, то, наприклад, лише 
раз на рік, на яке-небудь свято. Це Богові 
не до вподоби. Таке ставлення людей до 
Церкви свідчить, як правило, про те, що 
насправді людина не має віри в Бога. 
Справжній християнин всім своїм єством 
прагне на зібрання Божого народу. У 
Псалмах є такі слова: «До святих, які на 
землі, що шляхетні вони, — до них все 
жадання моє!» (Пс. 16:3); «Я радів, як 
казали мені: «Ходімо до дому Господ-
нього!» (Пс. 122:1).

Про Церкву дуже багато сказано в Біблії. Церква 
— це зібрання людей, відкуплених кров’ю Христа, 
заради котрих Христос, залишивши славу небес, 

прийшов на землю і прийняв мученицьку смерть. Це 
надзвичайне братство на землі. Церкву створив Сам 
Бог: «І кажу Я тобі (Петру), що ти скеля, і на скелі оцій 
побудую Я Церкву Свою, — і сили адові не переможуть 
її» (Мт. 16:18). На 50-й день після воскресіння Христа 
була народжена Церква. Про Церкву також сказано, 
що Сам Бог перебуває в ній (тобто серед Свого на-
роду) і турбується про неї.

Господь дав через Своїх апостолів настанови і вка-
зівки, яким повинен бути уклад і порядок в Церкві. Це 
все записано в посланнях апостолів. Бог бажає, щоб 
Його діти, тобто віруючі люди, регулярно збиралися 
разом для того, щоб служити Йому: прославляти Бога 

в псалмоспівах, підносити Йому хвалу, просити Його 
в молитвах про різні потреби, збудовуватись Словом 
Божим (слухати проповіді), підтримувати один одного, 
турбуватися один про одного.

Як чудово, коли народ Божий в єдиному дусі, єдини-
ми устами підносить молитви і благання Своєму Богові, 
прославляє Його і звеличує! Богові це приємно. А як 
приємно самим віруючим, зібравшись разом, в молитві 
переживати присутність Божу, спілкування з Ним!

У Біблії Церква порівнюється з тілом: «І все впо-
корив Він під ноги Йому, і Його дав найвище за все 
— за Голову Церкви, а вона — Його тіло» (Еф. 1:22-23). 
«Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени 
тіла, хоч їх багато, то тіло одне, — так і Христос... 
Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, — то 
хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що 
я не від тіла, бо я не око, — то хіба через це не від 
тіла воно? Коли б оком було ціле тіло, то де був би 
слух? А коли б усе слух, то де був би нюх? Та нині Бог 
розклав члени в тілі, кожного з них, як хотів... Бог 
змішав тіло... щоб поділення в тілі не було, а щоб члени 
однаково дбали один про одного. І коли терпить один 
член, то всі члени з ним терплять, і коли один член 
пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви — тіло 
Христове, а зосібно — ви члени!» (1 Кор. 12:12-27). «І 
Він (Бог), отож настановив одних за апостолів, одних 
за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів 
та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби 
для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не 
досягнемо з’єднання віри й пізнання Сина Божого, 
Мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти» 
(Еф. 4:11-13).

Ці слова свідчать про те, що кожна людина, 
ставши членом Церкви Христової  (прийнявши водне 
хрещення), стає частиною Тіла Христового. І вона вже 

не живе сама по собі, а займає своє, певне місце, яке 
Бог відводить їй у Своїй Церкві.

Ще один текст Святого Писання застерігає: «Не 
кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але за-
охочуймося, і тим більше, скільки більше ви бачите, 
що зближається день той» (Євр. 10:25).

Не покидати зібрання, тобто відвідувати регулярно 
богослужіння важливо, але це ще не все. Віруючим 
людям необхідно ще й мати спілкування один з одним, 
навчати один одного. «Коли ж ходимо в світлі, як 
Сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і 
кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого 
гріха» (1 Ів. 1:7).

Коли ми маємо спілкування один з одним, то багато 
чому навчаємося: вчимося любити, коритися, терпіти, 
піклуватися про ближнього і т. д. Ми признаємося 
у вчинках своїх один перед одним, і кров Христова 
омиває нас від гріхів. Ми часто не бачимо за собою 
якихось помилок, неправильних вчинків, а з боку все 
видніше.

Звичайно, не завжди легко сприймати докори, про-
сити прощення. Але саме на це є воля Божа! І всяка 
людина, яка бажає, щоб її серце очистилось і омилося, 
старається жити саме так перед лицем Божим.

Взагалі, людина, яка не відвідує зібрання, не має 
спілкування з братами і сестрами в Христі, практично 
не спроможна зберегти віру, противитися гріхові (мова 
не йде про ті випадки, коли з якихось серйозних причин 
людина не може відвідувати служіння).

І якщо ви віруюча людина, наші побажання вам: 
відвідуйте богослужіння, станьте членом своєї міс-
цевої церкви, любіть її, майте спілкування з братами 
і сестрами в Христі, прагніть до зібрання народу 
Божого. Нехай благословить вас Господь!

За матеріалами Nehemiah.ru.

ПІСНЯ ДЕВОРИ 
«Серце моє до Ізраїлевих тих на-

чальників, що жертвуються для на-
роду, — поблагословіте ви Господа!» 
(Суд. 5:9).

П’ятий розділ Книги Суддів містить 
переможну пісню Девори й Барака. 
Вони співали її після жорстокої битви 
з армією Явіна, царя ханаанського. 
Уже все позаду: і страх, і ризик, і 
кров, і перемога...

Але не всі племена співають 
цю пісню. Деякі тільки слухають. 
Чому?

Ця пісня народилася не в кріслі-гойдалці під 
кондиціонером. Вони щойно повернулись з 
поля битви, їх мечі ще в крові, вони відчувають 

могутність свого Бога, що дарував їм перемогу 
над ворогом, який жорстоко поневолював їх 20 
років. «... в Ізраїлі закнязювали князі,.. народ себе 
жертвувати став, — поблагословіте ви Господа» 
(Суд. 5:2).

Девора не обмежується прославленням Бога, 
а співає і про відвагу і порив племен Ізраїлю: «Від 
Єфрема прийшли були ті, що в Амалику їх корень; 
Веніямин за тобою, серед народів твоїх; від Ма-
хіра зійшли були провідники; а від Завулона оті, 
хто веде пером писаря. І князі Іссахарові разом 
з Деворою, і Іссахар, як Барак, був відпущений 
пішки...» (Суд. 5:14-15).

І тут тональність змінюється. (Що не люблять 
ті, хто звик лише до прославлення). То про що далі 
співає ця жінка?

«Великі вивідування у Рувимових відділах! Чого 
ти усівсь між кошарами, щоб слухати мекання 
стад? Великі вивідування у Рувимових відділах! 
Пробуває Гілеад на тім боці Йордану, а Дан 
— чому на кораблях буде мешкати він? На березі 
моря осівся Асир, і при потоках своїх пробуває» 
(Суд. 5:15-17).

Виявляється, не всі ходили з Деворою на війну, 
деякі відсиділися в «кошарах» чи «при потоках 
своїх». І вона відважилась співати про це!

Зупинімося тут на хвилинку. Вона говорить 
про тих, хто йшов від Єфрема, від Веніямина, 
говорить, що Іссахар пішов у долину пішки, а потім 
перериває свою чудову пісню оцінкою тих, хто не 
пішов на битву з усіма. Жінка говорить про міцних 
чоловіків з племен Рувимових, що вони сидять між 
кошарами, коли на полі бою вирішується доля Із-
раїлю! Ще вона співає про тих, хто на березі моря 
живе спокійно в той час, коли поруч ллється кров. 
І воювати змушені Девора і Яїл — зовсім не ті, хто 
повинен це робити!

Отже, війна позаду, Девора співає, а Рувим з 
Гілеадом слухають, як і Дан і Асир. У них були при-
чини, щоб залишатися вдома під час битви.

«Великі вивідування у Рувимових відділах!». 
Очевидно, з приводу стад і кошар. Їх проблема 
була в тому, що вони так уважно слухали «мекання 
стад», що не почули звуку сурми, який кликав до 
бою. Незгода в такому разі неминуча — коли ми 
стаємо глухими до голосу Бога через свої турботи 
і суєту, то стаємо людьми з подвійними думками.

Ми починаємо з кимось сперечатися, ми роздво-
юємося, не маємо цілісності і ясності в життєвих 
цілях і пріоритетах. І неможливо бути в єдності з 
братом, якщо ти не маєш її з самим собою. Як на-
слідок, ти сидиш між кошарами, слухаєш мекання 
стад, а життя проходить мимо. Справжнє життя 
там, де піт і кров, де ризик, де жертви, і там же 
— і радість перемог.

«Пробуває Гілеад на тім боці Йордану, а Дан 
— чому на кораблях буде мешкати він? На березі 
моря осівся Асир, і при потоках своїх пробуває...» 
Можливо, ми зуміємо впізнати тут себе? Багато 
з нас так сильно прив’язалися до своїх кораблів і 
кошар, що живуть спокійно тоді, коли Божа сурма 
«кличе на останню, вирішальну битву».

Однак Девора стримується від повчань. Це 
всього лише два куплети із 30. І продовжує: «Заву-
лон — це народ, що прирік свою душу на смерть... Із 
неба войовано, — зорі з доріг своїх битих воювали 
з Сісерою». «... в Ізраїлі закнязювали князі... народ 
себе жертвувати став».

Божі діла і сьогодні чиняться, навіть якщо ми не 
беремо в них участі. Це мене бентежить: хочемо 
ми цього чи ні, але все, чим ми живемо і через 
що проходимо, — добре воно чи зле, одного разу 
опиниться в минулому. І кошари, і кораблі, і битви. 
І наші будинки, і автомобілі, і всі наші земні цілі. 
Минуть і втрати заради Господа, і заради Нього 
недоспані ночі...

І Слово Боже говорить, що одного разу пере-
можна пісня знову буде лунати — перед Його 
престолом. І співати її будуть переможці...

Павло Федорук.

ХОВАЙСЯ НА ГОРУ

НЕ КИДАЙМО ЗБОРУ СВОГО...
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Незалежно від того, вбачаємо ми тісний 
зв’язок між Ізраїлем і Церквою, чи ж 
розділяємо їх, ці спільноти утворив і 

підтримував Бог. Бог обіцяв дати Аврааму 
народ. Як ми вже зазначали, слово «ам» 
чимало дослідників тлумачать не як «ет-
нос», а як «надетнічне», «наднаціональне» 
утворення поза часом і кордонами. У Пс. 
66, де читаємо про народи, є така фраза: 
«… посеред народів усіх спасіння Твоє…» 
Ці слова перевищували розуміння євреїв. 
Вони вирішили, що народ тотожний етносу, 
а тому «язичники» мали почекати.

Що таке Церква?
Чимало людей і нині думають, що 

Церква – це лише будівля. Справді, 
богослужіння проходять у храмі чи мо-
литовному будинку, але Біблія говорить, 
що Церква – це більше, ніж будинок або 
певна організація.

Ми знаємо уривок із Першого послання 
до коринтян, 1:2, в якому написано, що 
Церква складається з людей, «посвячених 
у Христі Ісусі, покликаних святих, зо всіма, 
що на всякому місті прикликають Ім’я Гос-
пода нашого Ісуса Христа». (Слово «церк-
ва» походить від грецького слова «еклезія» 
– «збори» або «ті, кого покликали».)

Загальновідомо, що в Біблії слово 
«церква» вживається у двох значеннях. 
Перше значення – вселенська Церква. 
Вона складається з усіх, хто вірить в Ісуса 
Христа як Господа та Спасителя. Як чита-
ємо в Посланні до галатів, 3:26-28, «бо ви 
всі сини Божі через віру в Христа Ісуса! Бо 
ви всі, що в Христа охристилися, у Христа 
зодягнулися! Нема юдея, ні грека, нема 

раба, ані вільного, нема чоловічої статі, 
ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі!». 
Вселенська Божа Церква – це не якась 
церковна будівля або визначена конфесія. 
Це не якась певна культура, країна або 
раса. Це всі ті, хто вірить у Ісуса Христа 
як Господа і Спасителя.

Друге: у Новому Заповіті є багато 
прикладів місцевих церков. Наприклад, у 
Посланні до галатів, 1:1-2, апостол Павло 
звертається до «церков Галатії». Це були 
групи віруючих, які збиралися разом, 
щоб навчатися, спілкуватися, молитися, 
поклонятися тощо. Але вони не лише 
збиралися і розходилися, вони жили цією 
спільнотою.

Дорогою на ранкове богослужіння, яке, 
приміром, проходить в орендованому при-
міщенні, ми можемо сказати, що, мовляв, 
«їдемо в церкву». Але насправді окреме 
богослужіння місцевої церкви ніколи в 
Біблії не називалося «церквою».

Очевидно, що умови й спосіб нашого 
сучасного життя надзвичайно суттєво 
обмежують час, проведений разом. Утім 
ми розуміємо, що повинне бути виконання 
таких текстів, які говорять про Церкву як 
про Тіло Христа. Зокрема, у Посланні до 
колосян, 1:18, читаємо: «І Він Голова тіла, 
Церкви. Він початок, первороджений з 
мертвих, щоб у всьому Він мав першен-
ство».

У щоденних рішеннях ми потребуємо 
авторитетності Божого Слова і Христа. 
Ми усвідомлюємо важливість ставлення 
до Ісуса Христа як до Голови. Але… Голо-
ви чого? Нам простіше сказати: «Христос 
– мій особистий Голова». Біблія стверджує, 

що Христос не просто «Голова» мого жит-
тя, а «Голова» Церкви.

Зібрання місцевої церкви – це лише 
один із проявів життя громади; я повинен 
жити Тілом, я повинен розважати про Тіло 
Христове, тобто Церкву.

Я можу жити життям Церкви, коли ви-
коную біблійні слова «любіть один одного», 
коли ми всі – як церковна єдність, громада 
– спільно шукаємо застосування автори-
тетного Слова. Хоча Біблія говорить про 
різну роль людей у Церкві, але ця роль у 
жодному біблійному уривку не зводиться 
лише до нетривалого спільного «офіційно-
го» часу літургії.

Церква як духовний дім
У Біблії є безліч висловів «один одно-

го», і лише кілька форм «за собою» або 
«собою». І всі ці біблійні накази потребують 
єдиної групи людей, на відміну від надто 
омріяного індивідуалізму наших днів.

Цікаво, що текст з Другого послання 
до Тимофія, 3:16, який говорить про те, що 
Писання «корисне до навчання, до докору, 
до направи, до виховання в праведності», 
написаний у тому контексті, що Тимофій, як 
пастор, повинен дбати про наявність таких 
ознак у духовному домі, місцевій церкві.

Отже, Церква (як вселенська, так і 
місцева) повинна стати спільнотою всіх 
віруючих у Господа поза часом, поза етно-
сом, поза всіма суспільними чи політичними 
розподілами, спільнотою, повною життя і 
поклоніння Богові, зростання в Ньому та 
свідчення про Христа іншим. Чи не гово-
рить Писання: «Нема юдея, ні грека, нема 
раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані 

Чим більше людині дано, тим більше 
вона починає помічати, що чогось 
їй не вистачає. Здавалося б, у тих, 

хто наділений від Бога непересічними 
здібностями, має бути найменше спо-
куси в царині заздрості. Однак саме ці 
люди часто стають прикладом того, як 
цей гріх може призвести не лише до спо-
твореного життя, а навіть до смерті.

Понтій Пилат, римський префект, 
чітко знав, що єврейська верхівка ви-
дала Христа і бажає Його смерті тільки 
через заздрощі (Мр. 15:10). Саме за-
здрість змусила поважних людей, цвіт 
і гордість нації, вигадувати неправду, 
лжеприсягати й вимагати смерті неви-
нної людини.

Біблійна історія просто підтверджує 
тезу, що для заздрості не можуть бути 
перепонами ні повага інших, ні статки, ні 
становище, ні досягнення і рівень здобу-
тих знань. Вона вражає всіх і однаково 
полонить і багатих, і бідних.

У світі мистецтва випадки заздрості 
трапляються постійно. Напевне, усім 
відома легенда про стосунки Моцарта 
і Сальєрі. Але чим вражає всіх ця іс-
торія? Не вдаючись у деталі, можна 
сказати наступне: своєю напругою та 
розв’язкою.

Антоніо Сальєрі (1750-1825) досяг 
успіху як композитор завдяки важкій 
і наполегливій праці. Для того, щоб 
виходець із сім’ї купця міг «пробити-
ся» у житті, йому довелося старанно 
працювати. А маючи за вчителів таких 
композиторів, як Гассман і Глюк, Сальєрі 

навчився чітко розуміти, як і що писати і 
виконувати в певний час і в певних умо-
вах. Саме ця здатність із працелюбністю 
привели до того, що наприкінці життя 
він став придворним композитором 
та капельмейстером імператорського 
оркестру.

А Вольфганг Амадей Моцарт (1756-
1791) – просто молодий геній. Син му-
зиканта, він злетів на вершину імперії, 
навіть не усвідомлюючи і не цінуючи 
того дарунку, яким наділив його Господь. 
Зіграти із заплющеними очима – просто, 
записати складний твір з пам’яті – без 
проблем. Вигадати оперу за короткий 
термін – завиграшки, писати твори з 
першого разу начисто – а як іще можна 
їх писати? Не переписувати ж!..

Саме ця безтурботність і легкість, 
з якою молодий Моцарт вирішував 
проблеми, і була об’єктом заздрості 
Сальєрі. Те, до чого один ішов усе жит-
тя, відмовляючи собі в усьому, іншому 
далося не просто легко, а без жодних 
зусиль. Разом з тим, усі ці досягнення 
не були чимось важливим для Моцарта. 
Він легко творив, легко жив, легко ви-
трачав кошти – так само, як і легко їх 
здобував.

Ніхто достеменно не знає, чи на-
справді його отруїв заздрісник. Доказів 
немає. Проте саме те, що Сальєрі 
недолюблював Моцарта, послугувало 
підґрунтям для виникнення легенди про 
смерть від отрути. 

Іноді заздрість поширюється на ті 
сфери життя, які не мають для нас важ-

СПІЛЬНОТА, ЯКУ ТВОРИТЬ ГОСПОДЬ
жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі! А коли 
ви Христові, то ви Авраамове насіння й за 
обітницею спадкоємці» (Гал. 3:28-29).

Церква повинна бути місцем, де є духо-
вне навчання, докір, направа, виховання. 
Усі ці важливі ознаки добре всім знані, але 
не всі подобаються. «Навчання» – так, це 
певна функція, яку ми самотужки можемо 
обмежити в часі: можна «вимкнути гуч-
ність», можна поїхати в іншу церкву, можна 
залишитися вдома. Утім, ми говорили, що 
церква – це не подія. Отож чи можна про-
сто взяти й «вимкнути» навчання?

«Докір» – наша природа цьому проти-
виться, але під впливом Духа Святого ми 
можемо розуміти, що помиляємось. Звісно, 
для нашого блага нам потрібно, щоб хтось 
указав, де саме ми схибили. Але жодна 
людина не буде прагнути, щоб ця функція 
Слова Божого, яка виконується у житті 
церкви, була публічною, ми навіть споді-
ваємось, що приватність буде збережена. А 
цей процес – також прояв життя церкви.

Те саме щодо справжньої «направи»… 
Скерування відбувається тоді, коли хтось 
проходить процес духовної корекції із 
нами. «Виховання в праведності» нео-
дмінно повинне відбуватися серед духовної 
спільноти.

Усі ці процеси повинні відбуватись у 
Церкві, і мова не лише й виключно про 
час богослужіння, а про дію Слова Божого 
в громаді.

Що ж цьому заважає? Одну із причин 
ми вже розглянули: ми схильні обмежити 
функції церкви лише певним часом або міс-
цем, максимально зручно локалізувавши її. 
Проте церква – це не подія в часі.

Цікаво, що часто група людей може 
помилятися. Є церкви, у яких панує непра-
вильне розуміння задуму Самого Господа 
і Його Слова. Йдеться про людську уяву 
про святість. Під впливом хибного вчення 
про добру сутність людини або ж під 
впливом перегонів за святістю, здобутою 
власними силами, ми схильні думати, що 
можемо вразити Бога своїми моральними 
досягненнями та чеснотами; тому носимо 
маску тих, хто вже духовно вдосконалився. 
За таких обставин відкритися, попросити 
допомоги стає ніяково, адже неминуче 
треба «бути святим».

Часом нам просто складно прийняти 
Божий шлях спільного, розділеного з ки-
мось життя. З людського погляду, з позицій 
ефективності нам видається, що робити 
якусь справу самому простіше, ніж робити 
це спільно. Але життя в громаді – це Божий 
шлях. Ми схильні перевертати «койнонію» 
(спільність) на пародійну «колгоспність», 
але Бог закликає християн до «спільності», 
а не до «колгоспу».

Іноді нам і справді є що приховувати, 
у такому разі саме ми стоїмо на заваді 
будівництва Церкви як безпечного духо-
вного дому, ми починаємо тікати й уникати 
впливу. До того ж страх нашого викриття 
може буде підживлений тим, що гріхи є не 
тільки в нас, а також і в інших людях.

Висновок: Бог бажає, що ми перебу-
вали у цьому безпечному духовному домі, 
допомагали одне одному, брали участь у 
житті інших.

«Отже, ви вже не чужі й не приходьки, 
а співгорожани святим і домашні для Бога, 
збудовані на основі апостолів і пророків, 
де наріжним каменем є Сам Ісус Христос, 
що на ньому вся будівля, улад побудована, 
росте в святий храм у Господі, що на ньому 
і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу» 
(Еф. 2:19-22).

І. К.

ливого значення, а іноді навіть на речі, 
які взагалі нас не стосуються. Щось 
подібне відбулось у стосунках між дво-
ма відомими винахідниками – Томасом 
Едісоном і Ніколою Теслою.

Томас Едісон (1847-1931) одним із 
перших зрозумів цінність винаходів 
(у грошових еквівалентах). Більшість 
із його майже 3000 винаходів були 
практичними й прибутковими. Саме він 
розробив і запатентував відому лампу 
розжарювання, яка тепер світить у 
кожному помешканні. Завдяки такому 
підходу Томас Едісон побудував цілу 
«імперію», на яку працювало багато 
невідомих, проте талановитих вина-
хідників.

Одним із них був сербський хорват 
Нікола Тесла (1856-1943). На відміну 
від Едісона, який досліджував постійний 
струм, Тесла вивчав змінний. І досяг не-
абияких успіхів. Його називали людиною 
майбутнього, справжнім генієм і про-
рокували велику славу як першовідкри-
вачеві нових горизонтів для людства. 
Та раптом на голову Тесли посипались 
проблеми: Едісон вигнав його зі своїх 
лабораторій та ще й притягнув до суду 
за плагіат. І хоча всі 11 позовів суд від-
хилив, життя хорватського винахідника 
перетворилося на суцільний жах.

Едісон, який просував свої дослі-
дження у царині постійного струму, 
дійшов до невтішного висновку: цей 
струм можна використовувати лише на 
коротких відстанях (до двох кілометрів). 
І при таких умовах електростанція мала 
бути розташована десь поблизу. Більше 
того, напруги таких електростанцій було 
недостатньо для промислових вироб-
ництв. Із змінним струмом таких про-
блем не було. І коли Едісон побачив, що 
в Тесли справи йдуть усе краще й краще, 
він злякався, що імперія прибутку буде 
зруйнована. Саме це змусило його ви-
трачатись на судові тяганини.

Можна було б сказати, що це не 
заздрість у прямому сенсі цього слова, 
якби не наступний крок винахідника. Він 
найняв газетярів, які мали друкувати 
статті про шкідливість змінного струму, 
а сам писав буклети та прокламації про-
ти Тесли. Обидва вчені прожили довго, 
проте до самої смерті Едісон не змирив-

ся з існуванням Тесли й робив усе мож-
ливе, щоб його винаходи й наукові праці 
не були оцінені. Лише після смерті Тесли, 
у вік космічних польотів і неймовірних 
швидкостей, світ почав відкривати для 
себе талант хорватського винахідника, 
який усе життя хотів лишень допомогти 
людям і полегшити їхнє життя.

Але є випадки, коли заздрість однієї 
людини впливає на цілі покоління. Таким 
прикладом є історія Джорджо Вазарі 
(1511-1574) — італійського художника, 
архітектора і теоретика мистецтва.

Навчаючись у різних видатних ху-
дожників свого часу, серед яких були 
і Мікеланджело та Бандінеллі, Вазарі 
набув майстерності, яку оцінили в ба-
гатьох містах Італії. Користуючись при-
хильністю родини Медичі, митець мав 
велику популярність і багато замовлень, 
займався викладацькою діяльністю та 
виданням книжок. Вазарі був справді 
різнобічно обдарованою людиною. Про-
те його роботи не вирізняються ні ви-
шуканістю, ані чимось надзвичайним. І в 
свій час він просто був одним із багатьох 
художників, якими так прославилась 
середньовічна Італія.

Найбільшого успіху й слави йому 
принесла книга «Життєписи найсла-
ветніших живописців, скульпторів та 
архітекторів», видана в Римі 1550 р. 
У книзі були подані біографії й оцінка 
творчості італійських художників, по-
передників і сучасників автора. Над 
цим твором Вазарі працював ретельно, 
залучаючи своїх друзів для літературної 
і художньої правки.

На довгий період ця книга стала 
джерелом відомостей про художнє 
життя Італії того часу. Більше того, вона 
вважалася незаперечним авторитетом 
у царині історії мистецтва. Тарас Шев-
ченко був знайомий із цією книгою. Він 
мав доступ як до французького пере-
кладу, так і до італійського оригіналу, 
що зберігався в Петербурзькій академії 
мистецтв. У своїй повісті «Художник» 
він згадує книгу як правдивий документ 
своєї епохи. А у своєму «Щоденнику» 
за 23 липня 1857 р. зазначив, що твір 
Вазарі переживе недолугі твори су-
часників.

Але немає нічого таємного, що не 

розкрилося б. Це закон, який встано-
вив Сам Господь, а ми, люди, лише 
відкриваємо його дію. У ХХ столітті 
люди отримали доступи до архівів та 
історичних документів того часу. Саме 
це дало можливість поглянути на твір 
Вазарі під іншим кутом і виявити, що 
автор писав життєписи своїх сучас-
ників у контексті їхнього ставлення до 
власної персони чи своєї творчості. Ті, 
хто хвалив твори Вазарі, були удостоєні 
схвальної біографії і піднесення, а ті, 
хто наважувався критикувати автора, 
були змальовані як недалекі й не надто 
талановиті митці.

Іноді, не маючи можливості знати 
всі обставини, автор включав у свої 
оповіді плітки, що побутували на той 
час серед людей. Так, він описав у книзі 
історію про те, ніби художник Андреа 
дель Кастаньо убив свого вчителя. Іс-
торію сприйняли за цілком очевидний 
факт. У результаті Кастаньо не міг 
працювати як художник, його фрески 
були зафарбовані, а ім’я його було 
викреслено з пам’яті народу на довгі 
часи. Тільки в недалекому минулому 
були переглянуті документи й з’ясована 
страшна помилка. Задля збереження 
творів художника (яких не так уже й 
багато залишилось) у Флоренції від-
крили музей Кастаньо.

Таким чином заздрість однієї людини 
розтяглася на довгі роки й формувала 
уявлення кількох поколінь людей.

Але над усім, що відбувається на 
землі, стоїть Бог. І Він, давши нам за-
повідь перевіряти себе і не допускати 
в серце заздрості, стоїть на сторожі 
Своїх заповідей. Кожен дасть відпо-
відь за те, чим наповнене його серце. 
І запорукою чистоти серця не можуть 
стати ні досягнення, ні знання, ні зна-
йомства, ні статки, ні таланти, які Бог 
дарує кожному. Запорукою нашої чисто-
ти може бути лише Сам Господь, Який 
здатний очистити наші серця і зберегти 
їх від скверни заздрості. Адже те, що 
є скарбом для людини, буде володіти 
її серцем. А якщо життя пронизане 
заздрістю, ти не зможеш побачити й 
оцінити жодного з дарунків, які Бог 
приготував тобі…

О. Б.

ЗЛОВІСНА ПУХЛИНА
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

11 червня Бережанську 
виховну колонію управ-
ління Державної пені-

тенціарної служби України в 
Тернопільській області відвіда-
ли віруючі – старший пресвітер 
обласного об'єднання церков 
ХВЄ Тернопільщини єпископ 
Володимир Терещенко разом 
з командою християн.

Основна ціль відвідин – на-
дання засудженим благодійної 
допомоги. Кожен вихованець 

НАДЗВИЧАЙНИЙ СТРАХ
Неписаний закон поліції в Лаосі розумів кожен: 

якщо ви спіймаєте когось, хто навернувся до хрис-
тиянства, арештуйте його. Якщо ви спіймаєте того, 
хто євангелізує інших, убийте його.

На руки і ноги Лу наклали кайдани і провели його селом. Після того кому-
ністична поліція кинула його в яму. «Ми випустимо тебе, — сказали вони, 
— коли сотня християн у твоєму селі зречеться свого навернення до Бога». 

Але вони не змогли знайти тих, хто б погодилися відвернутися від Христа.
Потім в одного з поліцейських сталася трагедія. Його син зламав обидві 

ноги в аварії. Другий його син важко захворів. А сам офіцер, який переслідував 
християн, раптово помер від серцевого нападу.

Перелякані урядовці витягли Лу з ями і дозволили йому повернутися додому. 
Побачивши, що сталося з їхнім лідером, вони дуже налякалися.

Збагнувши прояви Божої сили, ще більше людей із племені хму повірили в 
Бога. Там, де було 100 християн, тепер з’явилося 700. По навколишніх селах 
вони почали розповідати про Ісуса. Страх опанував тільки владою, а християни 
завдяки своїй вірі подолали його.

Страх — один з основних мотивів людини. Він керує фондовими біржами і 
розпалює війни. Його бурхливу енергію можна використати для великої шкоди 
або спрямувати на велике добро. Часто професійним боксерам кажуть, що 
страх — це їхній друг. Страх може зробити з них найкращих спортсменів. Він 
змушує їх пильнувати, загострює їхню рішучість. У той самий спосіб Бог може 
використати наш страх, щоб ми стали кращими задля Його справи. Завдяки 
страху ми схильні забувати про власні сили, а натомість покладатися на Бога. 
У цей спосіб надзвичайний страх викликає надзвичайну віру.

«Господь моє світло й спасіння моє, кого буду боятись?» (Пс. 26:1).

покарань, а всього суспільства. 
І дуже важливо, щоб люди 
розуміли це і не відвертались 
від тих, хто опинився  в скрутній 
життєвій ситуації. Адже лю-
дина, яка оступилася в житті, 
зробила помилку, потребує до-
помоги. Добре слово і корисна 
порада допомагають юнакам 
упевнитися в надії на краще 
майбутнє, надають сили для 
того, щоб позбутися комплексу 
ворога суспільства, збагнути, 
що в житті кожного після па-
діння є шанс підвестися, стати 
на чесну стежку життя.

Євген Рубінець,
заступник начальника ко-

лонії із соціально-виховної 
та психологічної роботи.

колонії отримав футболку, а ще 
Володимир Григорович подару-
вав вихованцям електропрас-
ку. Крім благодійної допомоги, 
молодь громади християн віри 
євангельської організувала 
для засуджених досить цікаву 
культурну програму.

Під час спілкування із засу-
дженими, Володимир Григоро-
вич наголосив, що виправлення 
правопорушників – це справа 
не лише установ виконання 

ВИХОВАНЦІ БЕРЕЖАНСЬКОЇ КОЛОНІЇ 
ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ ВІД ЧЛЕНІВ 
ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ

Київська богословська 
семінарія

«Благодать та істина»

СТАЦІОНАРНІ
«Бакалавр богослов’я»

Програма розрахована на 3 роки на-
вчання. Найбільша увага приділяється ви-
вченню систематичного богослов’я, історії 
Церкви, гомілетики, англійської, грецької і 
давньоєврейської мов.

«Магістр богослов’я»
Програма розрахована на 2 роки на-

вчання. Обов’язковою умовою для вступу 
на цю програму є наявність богословської 
освіти (не нижче рівня «бакалавр») або 
вищої світської освіти.

«Вчитель-місіонер»
Студенти навчаються в семінарії за 

програмою «бакалавр богослов’я» і па-
ралельно здобувають педагогічну освіту 
в університетах України на очно-заочній 
формі навчання.
На стаціонарних програмах навчання, 
проживання і харчування безкоштовні

ОЧНО-ЗАОЧНІ
«БАКАЛАВР СЛУЖІННЯ»

1. Спеціалізація душеопікування
Програма розрахована на 3 роки навчан-

ня (кожного року по 6 п’ятиденних сесій).
2. Спеціалізація місіологія

Програма розрахована на підвищення 
рівня освіти місіонерів, а також на підготов-
ку тих, хто бажає стати місіонером.

«МАГІСТР СЛУЖІННЯ»
Спеціалізація душеопікування

Програма розрахована на 2 роки на-
вчання (всього 12 п’ятиденних сесій). Умови 
вступу такі ж, як і на програму «магістр 
богослов’я».

«Лікар-місіонер»
складається з двох програм:

1. Очно-заочна програма
«Християнський служитель»
(спеціалізація «місіонер»)

Розрахована на 3 роки і складається з 

2 п’ятиденних сесій і 45 субот (по 7 годин 
занять). Ця програма реалізується на базі 
семінарії безкоштовно.

2. Стаціонарна програма 
«Молодший лікар»

Реалізується на базі Київського ме-
дичного коледжу імені П. І. Гаврося. Для 
вступу до медичного коледжу необхідно 
мати повну середню освіту (11 класів) і 
сертифікати незалежного тестування з біо-
логії та української мови. Після закінчення 
коледжу випускники отримують диплом 
державного зразка.

Передбачена спонсорська підтримка в 
розмірі 50% оплати за навчання в коледжі 
і проживання в гуртожитку.

Студенти, що навчаються на очно-
заочних програмах, забезпечуються 
гуртожитком і триразовим харчуванням 
на період сесій, а також вносять добро-
вільні пожертвування за кожну сесію в 
розмірі 150 грн.

Для вступу на всі бакалаврські про-
грами необхідно мати повну середню 
освіту (11 класів).

Більш детальна інформація:
тел. (044) 411-15-88, 467 89-11,

 моб.: 063 124 10 92
skype: gtseminary, e-mail: seminary@tut.ua

сайт семінарії www.giseminary.kiev.ua

оголошує набір студентів 
на 2013-2014 навчальний рік і пропонує 

наступні навчальні програми:

Що спільного між упо-
коренням і гордістю? Це ж 
антиподи, скажете ви. Щоб 
подолати пиху, гордій люди-
ні необхідно впокоритися. 
Відсутність покори, навпаки, 
веде до гордині.

Покірність — це одна з 
найголовніших християн-
ських чеснот. Але духовна ре-
альність настільки складна, 
а людина настільки неодноз-
начна, що практично кожну 
чесноту можна перетворити 
на гріх.

Покірність — це процес завдовжки 
з життя. У кожного є слабкі місця, 
куди диявол намагається боляче 

вдарити. Гордість може бути потайною, 
захованою в надрах душі, коли ні ти, ні 
хто-небудь інший може навіть не підо-
зрювати, що вона існує. Вона буває 
завуальована так, що навіть смирення 
може стати предметом для гордості. 
Згадаймо притчу Христа про фарисея 
і митника...

Демонстративна. показна скромність 
— це явний прояв гордості. Акцентуючи 
увагу на власній незначимості і нікчем-
ності, людина намагається привернути 

увагу до себе. Іноді вона хоче, щоб її пере-
конували в зворотньому. У применшенні 
свого «я» надто багато, власне, «я». Не 
Бог — милосердний і благий — у центрі 
життя, а я — такий нікчемний, занапаще-
ний і грішний. У чому ж тоді благодать і 
сила Божа? Але це часто називається 
упокоренням перед Богом. Хтось згадує 
слова апостола Павла про те, що перший 
грішник — це він. Але цими словами Пав-
ло просто хотів підкреслити важливість 
свого спасіння. У певному значенні кожен 
з нас перед Христом — перший грішник. У 
риториці Павла немає самоприниження, 
скоріше, навпаки.

Дуже часто, коли в нас щось добре 
виходить в служінні, ми говоримо: це не я, 
це Бог. Ніби правильно, але часто ці слова 
не цілком щирі. У глибині душі, людина 
все одно очікує аплодисментів; червоні-
ючи, вказуючи на небо, вона, все-таки, 
радіє похвалі. Тож навіщо обманювати 
себе, інших, і найголовніше — Бога.

Дехто намагається за допомогою 
заборон і різних самообмежень упоко-
ритися перед Богом. Він ніби говорить: 
подивися, Боже, я від всього відмовився! 
Але чи це виконання волі Божої? Історія 
знала моменти, коли відмова від всіх 
благ (здавалося, це повне впокорення 
перед Богом) ставала підставою для 
звеличення над іншими. Християни 
хвалилися своєю бідністю.

Інколи упокорення призводить до 
тотальної байдужості, коли людина по-

чинає заглиблюватись в себе, мовляв, я 
нікого не чіпаю, то й ви мене не чіпайте. 
Втеча від людей — це не покірність, це 
також гординя. Не можна думати лише 
про себе. Упокорення перед Богом 
обов’язково  супроводжується покорою 
перед людьми. Для того і заснував 
Христос Церкву, щоб люди не ставали 
духовними самітниками і егоїстами. 
Спасіння — це загальноцерковний про-
цес. Наречена Христа — Церква, а не 
окрема людина.

Клайв Льюїс писав: «Не думайте, що 
справжня покора — це вкрадливість і 
єлейність, навмисне підкреслювання 
власної нікчемності. Зустрівши насправ-
ді покірну людину, ви, скоріше за все, 
подумаєте, що це веселий, розумний 
хлопець, який непідробно цікавиться 
тим, що ви говорили йому. А якщо він не 
сподобається вам, то, напевне, тому, що 
ви відчуєте укол заздрості до людини, 
здатної так легко і радісно сприймати 
життя... Якщо хтось  бажає стати по-
кірним, я можу підказати йому перший 
крок: усвідомте свою гордість. Цей крок 
і буде найзначнішим. Нічого не можна 
починати, поки він не зроблений. Якщо 
ви думаєте, що не маєте проблем із  гор-
дістю, то це перша ознака наявності цих 
проблем» («Просто християнство»).

Виявляється, справжнє упокорення 
проявляється в доброті і простоті, а не 
в складних релігійних практиках. А бути 
простим непросто.

УПОКОРЕННЯ — 
КРОК ДО ГОРДОСТІ?


