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Жіноче служіння Української Церкви ХВЄ має давню і до-
бру історію. За 25 років діяльності відділу (відповідальна – 
Віра Деркач) вималювалася чітка й ефективна структура 
– служіння діє за певними напрямками у більшості місце-
вих церков, охоплюючи сестер різних соціальних категорій.

Відділ опікується вдовами, самотніми і розлученими жін-
ками, незаміжніми, одруженими тощо. У планах– розши-
рення служіння для дівчат, а також активне залучення до 
служіння самих дівчат.

Ще у фокусі особливої уваги – праця з невіруючими жінка-
ми, адже чинення добрих діл – це потужне світло, здатне 
навертати людей до Христа.

І у всій цій цілеспрямованій діяльно-
сті якось поза увагою залишилися се-
стри, які не менше, аніж інші потре-

бують підтримки і поради. Мова – про 

дружин служителів. 
Їм служать не так вже і часто, коли 

їхнє служіння, натомість, не має перепо-
чинку. І ми вирішили їм послужити.

Перша конференція для дружин слу-
жителів була пробною. 28-30 вересня до 
Затоки (Одеська область) з’їхалися се-
стри, чоловіки яких служать у церквах 
Південно-Східного регіону України. Гас-
лом такого особливого зібрання стали 
слова з Послання до євреїв: «Та не є Бог 
несправедливий, щоб забути діло ваше 
та працю любови...» (Євр. 6:10). І конфе-
ренція показала, що зустрічі такого роду 
вкрай потрібні.

Тому відповідальні за навчальний на-
прямок відділу жіночого служіння Галина 
Терещенко і Віта Лисюк організували другу 
таку конференцію, цього разу – для дружин 
служителів церков Центральної України.

Конференція проходила 5-7 листопа-
да 2018 р. в оздоровчому центрі «Фавор» 
на Житомирщині. Більше 80 учасниць з 

церков Києва і Київської, Житомирської, 
Чернігівської, Сумської, Кіровоградської, 
Черкаської, Харківської і Полтавської об-
ластей разом молилися, навчалися, ді-
лилися досвідом і переживаннями, від-
почивали і тілесно, і душевно, і духовно.

Старший пресвітер обласного об’єд-
нання церков ХВЄ Житомирщини Рус-
лан Юзюк благословив сестер щирим 
словом і молитвою. 

Практичними порадами ділилися дру-
жина служителя з багаторічним стажем 
Надія Комендант і Галина Терещенко, теж 
досвідчена дружина єпископа. 

Семінар на тему «Справжня я» у ви-
кладі Людмили Бендус допоміг оцінити 
себе і своє служіння у світлі Слова Божого. 

А слово настанови від старшого єпи-
скопа УЦХВЄ Михайла Паночка стало за-
ключним акордом чудової зустрічі. Ми-
хайло Степанович взяв за основу текст 
з Еф. 1:3-4, показавши, які дивовижні 

благословення заховані для нас у Хри-
сті. Віра в Бога наділяє особливим ста-
тусом, але й накладає особливу відпові-
дальність. Без розуміння цього немож-
ливо бути ефективною християнкою.

Окрема подяка – вокальній групі з Ко-
ростеня, яка служила натхненним співом 
упродовж всіх трьох днів зустрічі. А на-
самкінець учасниці змогли взяти участь 
в особливому проекті – створенні руко-
писної Біблії.

Зустрічі такого роду плануємо органі-
зовувати і надалі. Адже нас чекають дру-
жини служителів церков Північно-Захід-
ного і Південно-Західного регіонів Укра-
їни. Ми молимося за цю справу і вдячні 
Богові за те, що всі наші плани – в Його 
міцних і надійних руках.

Людмила Бендус.

3 листопада у домі молитви цер-
кви ХВЄ «Світанкова зоря» м. Рівно-
го відбулася регіональна конферен-
ція для працівників дитячого служін-
ня. Участь у ній взяли близько 400 
делегатів з Рівненської, Волинської 
та Житомирської областей.

Головний спікер конференції Рос-
тислав Мурах виклав семінар на 
тему: «Як отримати бачення від 
Бога». Девізом зустрічі були слова із 
Писання: «Що ти бачиш?..» (Єр. 1:11).

Пресвітер місцевої церкви Володимир Прит звер-
шив молитву благословення. З вітальним сло-
вом до присутніх звернувся керівник відділу осві-

ти УЦХВЄ на Рівненщині Петро Музичук.
Ростислав Мурах насамперед нагадав, що ко-

жен християнин, який щиро любить Господа і ба-
жає служити Йому, шукає бачення на своє служін-
ня. Але що таке бачення? Чи пов’язане воно з кон-
кретною волею Божою, Його планом для життя 
людини, а чи це бачення самої людини? Це питан-
ня, зокрема, стоїть і перед дитячим служителем, 

покликаним нести Слово Боже тим, кому належить 
Його Царство.

Говорячи про бачення від Бога, варто розрізня-
ти такі поняття, як видіння (дар Святого Духа), ве-
дення (Божа дія, коли Бог веде людину крок за кро-
ком) та бачення (відкриття Божої волі в загальних 
рисах і розуміння того, як її досягти).

«Наше бачення полягає в тому, щоб зберегти усіх 
дітей в Церкві та зробити їх служителями Божими», 
– наголосив Ростислав Миколайович. На його думку, 
для того, аби втілити це бачення, необхідно дотри-
муватися трьох умов: співпрацювати зі служителями 

церкви, з батьками, а також безпосередньо з дітьми.
Прозвучала цікава статистика: 60 відсотків чле-

нів місцевих громад становлять діти, які колись на-
вчалися у недільній школі і прийняли в дитячому 
віці Ісуса як свого Спасителя. Але лише три від-
сотки рукопокладених служителів задіяні в дитя-
чому служінні. А нерідко його доручають непідго-
товленим людям.

Є й інша цікава цифра: якщо ми зможемо збе-
регти у церкві дітей після недільної школи, то тіль-
ки внаслідок цього наші громади щорічно будуть 
зростати приблизно на 10 відсотків.

«Чому так важливо мати бачення? – риторич-
но запитує Ростислав Мурах. – Бачення майбутньо-
го пов’язане з усвідомленням ситуації сьогодення: 
коли ми маємо бачення, міцніє наш моральний стан 
(1Кор. 1:10), знижується відчуття невдачі та розча-
рування під час випробувань (Як. 1:8, Іс. 49:4). Ба-
чення від Бога дозволяє зосередитися на тому, що 
дійсно важливе (Фил. 3:13-14), воно заохочує та за-
лучає до праці інших (Езд. 10:4, Фил. 1:4-5). Вреш-
ті-решт, бачення допомагає нам оцінити, як ідуть 
справи (2 Кор. 13:5) та відмовлятися від доброго 
на користь кращого».

Як же отримати бачення? За словами єписко-
па, Бог дає його через Своє Слово (Мт. 28:18-20), 

духовні дари (Дії 13:1-4), сон (Дії 16:9), думки, які 
довго не залишають нас (Рим. 1:9-11). А ще –  че-
рез відповіді на потреби людей і мистецькі талан-
ти й дари, які заклав Бог (Рим.12:6-9). Доручення 
старшого служителя (2 Тим.4:12-13)  і «святий не-
спокій» на серці (Фил. 2:13) – це теж  частина Бо-
жого бачення для нас.

Щоб втілити бачення у своєму служінні, Ростис-
лав Мурах радив запасатись оливою (Ів. 6:2), не бо-
ятись труднощів, адже бути Божою посудиною не-
легко і дуже відповідально (Ів. 6:5, Лк. 9:13),  завж-
ди радіти, бути вдячними, дивитись на все поглядом 
Божим (Ів. 6:7, 2Цар. 6:17). Тобто робити те, що ми 
можемо, а Бог зробить те, що не можемо (природ-
на основа для надприродних дій).

По обіді своїм досвідом з працівниками неділь-
них шкіл ділилася Ганна Твердохліб. Далі учасни-
кам конференції були запропоновані секції: «Інте-
рактив на уроках недільної школи», «Як навчити 
дітей євангелізувати», «Як навчити дітей молити-
ся», «Метод досвіду», «Предметні уроки», «Дисци-
пліна на уроці».  

Завідувачка відділу служіння дітям і підліт-
кам УЦХВЄ Лариса Мурах виклала тему «Бачен-
ня і планування». 

Олександр Геніш.

РОСТИСЛАВ МУРАХ: «ЯКЩО МИ ЗМОЖЕМО ЗБЕРЕГТИ ДІТЕЙ У ЦЕРКВІ ПІСЛЯ НЕДІЛЬНОЇ 
ШКОЛИ, ТО ТІЛЬКИ ЗА ЇХ РАХУНОК НАШІ ЗІБРАННЯ ЩОРОКУ ЗРОСТАТИМУТЬ НА 10 ВІДСОТКІВ»

НАШІ ПЛАНИ – У БОЖИХ РУКАХНАШІ ПЛАНИ – У БОЖИХ РУКАХ

7-10 листопада 2018 року в 
Києві проходив восьмий Схід-
ноєвропейський лідерський фо-
рум (СЕЛФ). Він зібрав близько 
350 учасників, спікерів і волон-
терів з України, Білорусі, Росії, 
Чорногорії, Латвії, Литви, Фін-
ляндії, Молдови, Голландії та 
Сполучених Штатів Америки.

У роботі Форуму взяли участь близько 
80 спікерів, зокрема Анатолій Козачок 
– перший заступник старшого єписко-

па УЦХВЄ, пастор церкви «Філадельфія», 
на базі якої вже кілька років проходить Фо-
рум, Юрій Веремій – єпископ, старший прес-
вітер об’єднання церков ХВЄ Івано-Франків-
ської області, Валерій Антонюк – президент 
Всеукраїнського союзу об’єднань ЄХБ, Ле-
онід Міховіч – єпископ Союзу церков єван-
гельських християн-баптистів в Республіці 
Білорусь, Леонід Бірюк – заступник єписко-
па ОЦХВЄ Білорусі, Деріл МакКарті – ві-
це-президент з наукових програм і страте-
гій Форуму лідерів-християн та багато інших.

Форум – це міжденомінаційна платформа 

для мислителів і практиків. Тому учасни-
ки СЕЛФ обговорювали і світоглядні теми, 
і практичні навички служіння. Багато ціка-
вих тем розглядалися на ток-шоу: «Емігра-
ція або стартапи», «Церква і сучасні медіа», 
«Європейські цінності. Підміна понять», «Ба-
ланс між аполітичністю і заполітизованістю 
євангельських віруючих», «Місце інтелекту-
альних аргументів в євангелізації», «Як від-
воювати культуру у лівих?», «Контури май-
бутнього. Глобальні виклики ХХІ століття», 
«Захист сімейних цінностей в Україні», «Як 
передати дітям цінності», «Місіонерство че-
рез соціальну роботу» тощо.

Експертами виступили Роман Полікров-
ський, Микола Кулеба, Антоній Бокун, Євген 

Савочка, Сергій Шараєвський, Сергій Де-
мидович, Андріан Буковинський, Ростислав 
Мурах і багато інших.

«Торік ми вивчили слово «Реформація», 
розібралися в історії протестантизму. Те-
пер пора вивчати слово «постмодернізм» 
і розбиратися в цьому, – сказав у вітально-
му слові директор СЕЛФ Ярослав Лукасик. 
– «Коли руйнуються основи, що може пра-
ведник зробити?». Постмодернізм прагне 
зруйнувати фундамент західної цивілізації, 
тобто Божі абсолюти. Модерністи взяли ра-
ціональність, але відкинули Бога. Тепер по-
стмодернізм руйнує раціональність. І сьогод-
ні важливо вирішити, на якому фундаменті 
будувати майбутнє України. Для цього необ-
хідно мислити глобально, побачити загальну 
картину і зайняти в ній своє місце. Ту тери-
торію відповідальності, сферу впливу, в яку 
ти принесеш спасіння».

За чотири дні Форуму на 12 секціях, ше-
сти пленарних сесіях, численних семінарах, 
круглих столах, майстер-класах і ток-шоу 
було презентовано понад 100 тем.

На одному з таких семінарів легендар-
ний екс-вокаліст, клавішник і композитор 
групи «Пісняри», лідер християнської групи 
StudioNeman Олександр Віславський провів 
майстер-клас з вокалу та гармонії.

Прес-ценр СЕЛФ.

9 листопада 2018 року старший єпископ УЦХВЄ 
Михайло Паночко взяв участь у круглому столі Ко-
мітету з питань охорони здоров’я на тему: «На-
уково-медичні підходи до проблеми ґендерної рів-
ності», повідомляє веб-портал ВРУ.

У заході взяли участь народні 
депутати, представники Адмі-
ністрації Президента, Кабінету 

Міністрів, центральних органів ви-
конавчої влади, науковці, медики, 
педагоги, психологи, представники 
Всеукраїнської Ради Церков і релі-
гійних та громадських організацій.

За словами голови Комітету з 
питань охорони здоров’я Ольги Бо-
гомолець, мета заходу – об’єднан-
ня зусиль органів влади, науков-
ців та громадянського суспільства 

щодо визначення перспектив роз-
витку та реалізації медичної, со-
ціальної та освітньої політики на 
основі християнських цінностей та 
прородинної політики в умовах єв-
роінтеграції України.

Були заслухані ряд доповідей 
щодо розуміння і визначення понят-
тя «ґендер», примусової гомосек-
суалізації українського суспільства, 
психологічних маніпуляцій у сфе-
рі психічного здоров’я щодо спек-
тру статевої ідентифікації тощо.

Науково-медичні підходи до Науково-медичні підходи до 
проблеми ґендерної рівностіпроблеми ґендерної рівності  
обговорили за круглим столом у МОЗобговорили за круглим столом у МОЗ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУВиклики часу 

МОЛОДІЖНІ КЕРІВНИКИ УЦХВЄМОЛОДІЖНІ КЕРІВНИКИ УЦХВЄ  
НАВЧАЛИСЯ ТА ПЛАНУВАЛИНАВЧАЛИСЯ ТА ПЛАНУВАЛИ

НА КИЇВЩИНІНА КИЇВЩИНІ  
ЗАПОЧАТКОВАНА ШКОЛАЗАПОЧАТКОВАНА ШКОЛА  
ЖІНОЧОГО СЛУЖІННЯЖІНОЧОГО СЛУЖІННЯ

З 18 по 20 жовтня 
2018 року у м. Яремчі 
Івано-Франківської об-
ласті проходив навчаль-
но-робочий ретрит мо-
лодіжних лідерів церков.

Як повідомив завідувач відділу 
молодіжного служіння УЦХВЄ 
Іван Білик, на зустрічі були при-

сутні молодіжні служителі майже 
з усіх областей України. «Основ-
на мета заходу, – зазначив він – це 
навчання, реорганізація структури 
молодіжного відділу, а також пла-
нування заходів на 2019 рік».

На початку зустрічі словом під-
бадьорення та благословення поді-
лився єпископ Південно-Західного 
регіону України Юрій Веремій, закли-
кавши лідерів активно проповідува-
ти Євангеліє молодому поколінню.

Словом настанови послужив пер-
ший заступник старшого єпископа 

УЦХВЄ України Анатолій Козачок. 
Він мотивував молодіжних слу-
жителів рухатися однодумно та 
цілеспрямовано, підтримуючи один 
одного. Посилаючись на текст з 
1Петра 1:5-10, Анатолій наголо-
сив: «Лише навчившись братер-
ству та взаємної підтримки, ми зро-
зуміємо, що таке справжня любов».

Пастор Хмельницької  церкви 
«Благодать Христа» Олександр Сав-
чук навчав про важливість спільного 
бачення і показав практичні методи 
його побудови.  А керівник молоді в 
Київській області Олег Богомаз го-
ворив про принципи стратегічного 
планування.

Під час робочої наради було пре-
зентовано та затверджено нову сим-
воліку молодіжного руху та сплано-
вано календар діяльності у 2019 році.

Учасники зустрічі роз’їхалися, 
повні натхнення та налаштовані на 
досягнення нових вершин у служін-
ні молоді.

Сестринське служіння церков Київської області об-
рало за ціль допомогти жінкам знаходити своє місце 
у Христі у повноті покликання, відповідно до того, як 
це бачить Бог. Це бачення сестер озвучила відпові-
дальна за служіння в області Оксана Найдич під час 
установчої конференції Школи жіночого служіння.

Конференція, яка пройшла на базі 
ЦБЖ у м. Вишгороді під гаслом 
«Здорові сестри – здорова цер-

ква!», мала на меті допомогти у слу-
жінні відповідальним за сестринське 
служіння у місцевих громадах. Зокре-
ма, розглядали питання, як християн-
ці гідно проходити випробування і ру-
хатися далі, розкриваючи потенціал 
дарів Божих в кожній сестрі.

«Ми віримо, що Церква в Україні, 
та й не тільки в Україні, повинна залу-
чити на повну силу віруючих, душев-
но та духовно здорових, посвячених 
жінок. Саме така християнка макси-
мально здатна послужити своїй ро-
дині, церкві, людям, що її оточують», 
– говорить Оксана Найдич.

Христос ніколи не применшував 
роль жінки, розуміючи її важливість 
у справі спасіння, адже саме Бог зро-
бив її особливою, з особливою місією 
помічниці. Жінки першими послужи-
ли Христу в найважчі хвилини Його 
життя, у смерті та воскресінні.

Щоб відновити роль та служіння 
жіноцтва в Тілі Господньому, при Ки-
ївському обласному об’єднанні церков 
ХВЄ і було започатковано цю школу.

Сестри активно спілкуються та 
відвідують жіночі служіння у регіо-
ні, проводять спільні конференції, 
залучаючи місцеві ресурси, ділять-
ся досвідом.

Володимир Мірко.

Національне законодавство різних країн активно перепису-
ють під вимоги ґендерних ідеологів. Головна мета – скасува-
ти природні ролі чоловіка та жінки, деформувати ідентич-
ність, зруйнувати інститут сім’ї та унормувати односта-
теві сексуальні стосунки. Ґендерна ідеологія проникає в усі 
сфери суспільного життя, передусім через антидискримі-
наційні пункти у законодавстві. Але нині чи не головним пра-
вовим механізмом впровадження ґендерної ідеології є Стам-
бульська конвенція. Цей документ не тільки закріплює пра-
во індивіда самому визначати свої ідентичності і статеві 
ролі, але й також зобов’язує країни імплементувати ці по-
ложення до національних законодавств.

Уніфікованого поняття «ґендеру» не іс-
нує. Похідні  від нього – ґендерна рів-
ність, ґендерна освіта, ґендерне вихо-

вання – маніпулятивні ідеологічні терміни, 
які подаються у позитивному контексті. Зо-
крема, як соціальне забезпечення рівних 
прав між чоловіками та жінками. Насправ-
ді у такий спосіб намагаються знищити по-
лярність між чоловіком і жінкою, постави-
ти під сумнів природну сім’ю та її голов-
ну місію – народження і виховання дітей. 

На думку багатьох експертів, у під-
сумку це призведе до докорінних со-
ціальних перетворень, катастрофіч-
ної демографічної кризи більшості ет-
носів і поставить під загрозу існування 
відомого нам природного суспільства.

Разом з цим виникає новий потужний 
рух опору. Частішають випадки рішучо-
го спротиву цілих народів або країн, які 
піднімаються для боротьби із ґендерною 
ідеологією. 

Хорвати відстояли природну сім’ю як 
союз чоловіка та жінки шляхом проведення  
конституційного референдуму, який відбув-
ся 1 грудня 2013 року. Перед проведенням 
референдуму відбулося підписання пети-
ції проти одностатевих «шлюбів», яка зі-
брала понад 700 тисяч підписів. Ініціато-
ром виступила організація  «Від імені ро-
дини» (Uime obitelji) та Католицька Церква, 
яка заявила, що шлюбом може бути лише 
союз, спрямований на народження дітей. 

При цьому уряд країни, низка організа-
цій та громадських діячів закликали людей 
голосувати проти природної сім’ї. Проте на-
род сказав своє слово, і керівництво дер-
жави змушене було до нього прислухатися.

Конституційний референдум в Хорва-
тії 2013 року став першим в історії неза-
лежної країни, який ініціювало населен-
ня і який завершився перемогою. Таким 
чином, Хорватія поповнила список країн 
ЄС, які мають у своїх Основних законах 
визначення шлюбу як винятково гетеро-
сексуального союзу. Крім Хорватії, такими 
країнами є Латвія, Литва, Польща, Угор-
щина та Болгарія.

У березні 2017 року в Перу пройшли 
масові демонстрації проти впровадження 
ґендерної ідеології у державну концепцію 

освіти. Підставою було затвердження уря-
дом країни навчального плану, який містив 
елементи гомосексуальної пропаганди. Він 
передбачав, зокрема, тренінги із статевого 
виховання, донесення до дітей інформації 
про те, що гомосексуалізм – це норма, що 
кожен може сам обирати стать.

На протести вийшли понад 1,5 млн. лю-
дей у 26 містах. Провідну роль в організа-
ції протестів відіграли громадські органі-
зації та церкви. Священик Луїс Ґаспар, 
котрий очолює архієпископську комісію з 
питань родини та життя Католицької Цер-
кви у Лімі, виступаючи під час маніфеста-
ції, зазначив, що саме ґендерна ідеологія є 
джерелом соціальних проблем, включаючи 
аборти та одностатеві «шлюби».

Протестувальники критикували ЗМІ за 
ігнорування або применшення масовості 
демонстрацій на захист життя і родини. 
Громадські активісти зібрали понад 60 000 
підписів, щоб подати до парламенту зако-
нопроект, який блокує ініціативу навчаль-
ного плану Міністерства освіти.

У результаті активних та безкомпроміс-
них дій громадськості та релігійних органі-
зацій департамент освіти Перу  наприкінці 
2017 року заявив про повернення до ста-
рої навчальної програми 2009 року без еле-
ментів так званого ґендерного виховання.

Болгарія теж заявила про неможли-
вість впровадження ґендерної ідеології  та 
унормування одностатевих «шлюбів». 27 
липня 2018 року Конституційний суд краї-
ни оголосив Стамбульську конвенцію не-
відповідною Основному закону Болгарії.

Ухваленню такого Рішення передувало 
звернення 75 парламентарів, переважно 
з правлячої партії GERB, де вони просили 
суд висловити думку про конституційність 
Стамбульської конвенції. Із 12 суддів Кон-
ституційного суду восьмеро проголосува-
ли проти ратифікації. 

Під час урядового брифінгу 22 лютого 
2018 року прем’єр-міністр Словаччини Ро-
берт Фіко заявив, що ніколи не дасть зго-
ди на ратифікацію Стамбульської конвен-
ції, поки існують розбіжності  щодо її відпо-
відності словацькій Конституції. Зокрема, 
положення про шлюб як союз між чолові-
ком і жінкою. 

Такій заяві передували  численні про-
тести проти конвенції. Громадські органі-
зації та християнські церкви в Словаччині 
виступили зі спільною заявою, зазначивши, 
що документ є «суперечливим» і не відпо-
відає національним інтересам. Таким чи-
ном, Словаччина категорично відмовила-
ся ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Уряд Угорщини цього року ухвалив рі-
шення про скасування в університетах ґен-
дерних наук. Причиною стало те, що на ви-
вчення гендерних наук у двох угорських 
вишах прийшли лише 13 осіб. Глава кан-
целярії прем’єр-міністра Гергей Гуляш за-
явив про припинення державного фінан-
сування відповідних програм, а також про 
повне їх виключення з навчальних планів.

У зв’язку із категоричною позицією угор-
ського уряду та прийняттям нового закону 
про вищу освіту Центральноєвропейський 
університет (CEU) в Будапешті оголосив 
про свій переїзд з Будапешта до столиці 
Австрії Відня. Зазначимо, що ця установа 
належить фінансисту Джорджу Соросу, 
який заснував свій університет для про-
сування ліво-ліберальних ідей.

Цього ж 2018  року сейм Литви відмо-
вився ратифікувати Стамбульську конвен-
цію. Глава литовського парламенту Вікто-
рас Пранцкєтіс після чергового засідання у 
травні 2018 року заявив про неможливість 
ратифікації Стамбульскої конвенції. Він спи-
рається на думку більшості депутатів, які 
вважають, що цей документ містить «супе-
речливі положення». Перш за все мається 
на увазі поняття «ґендер», яке не визнає 
стать як людську природу. Таке тлумачен-
ня, на думку Пранцкєтіса, в правовій сис-
темі Литви поставить під загрозу сімейну 
політику, яка ґрунтується на шлюбі чолові-
ка та жінки, а також інститути батьківства 
та материнства. Конференція литовських 
єпископів звернулася із заявою до сейму, в 
якій стверджує, що конвенція змусить Лит-
ву впровадити в законодавство неприйнят-
ні уявлення про гомосексуалізм.

На міжнародному рівні триває бороть-
ба ідеологій. Суспільний опір проти впро-
вадження тоталітарної ґендерної ідеоло-
гії в європейських державах посилюється. 
Серед країн, які підписали документ, але 
не ратифікували, – Словаччина, Литва, 
Латвія, Великобританія, Болгарія, Молдо-
ва, Ліхтенштейн, Чехія, Угорщина.

Серед країн, які ефективно чинять спро-
тив ґендерній концепції, – Україна. Нашій 
державі слід діяти рішучіше і розробити 
державну сімейну стратегію, яка відпові-
датиме національним інтересам. Діяти на 
захист інституту сім’ї, материнства, батьків-
ства та дитинства – це має стати узгодже-
ною стратегією всіх органів влади. Адже є 
родина – буде й Україна!

Рух «Всі разом!».

ОПІР ПРОТИ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕОЛОГІЇОПІР ПРОТИ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕОЛОГІЇ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ЛЮДИНА І ВІРА

Багато християн не знають, як 
ставитися до теорії еволюції, до 
ідеї старої землі, яка начебто існує 
вже мільйони років. Дехто вважає, 
що це взагалі неважливо, головне – 
просто вірити в Бога. Однак є низка 
причин, які демонструють, чому ці 
питання, все-таки, важливі.

Дослідження показали, що в більшості дітей, 
які виховувалися в християнських сім’ях, пер-
ші сумніви стосовно існування Бога почали за-

роджуватися в середній школі, коли вони слухали 
про еволюцію та про виникнення світу. У них вини-
кали запитання, відповіді на які вони не отримували 
ні вдома, ні в недільній школі, ні в церкві. І ці запи-
тання, немов кислота, роз’їдали їхній розум і згодом 
ставали причиною відступу від Бога та Його істини.

На жаль, серед віруючих людей побутує дум-
ка, що перші 11 розділів Книги Буття – це, в прин-
ципі, не справжня історія; ми, християни, віримо в 
Новий Заповіт, а на Книгу Буття можемо не звер-
тати особливої уваги.

Але тоді виникає логічне зауваження: ці розді-
ли дуже схожі на історію. Якщо ці розділи кажуть 
неправду або вони неважливі, то чому я повинен 
вірити іншій частині Біблії? Новий Заповіт також 
схожий на історію. Розповідь про народження Ісу-
са Христа повна чудес, так само, як і розповідь про 
створення Адама. Якщо останнє піддається сумні-
ву, то чому я повинен вірити в народження Христа?

Книга Буття – фундамент для Біблії
Книга Буття є фундаментом для всієї Біблії. І 

кожна доктрина, головна чи другорядна, в усій Бі-
блії прямо чи опосередковано спирається на фун-
даментальні істини перших розділів Буття.

Приміром, візьмімо вчення про гріх. Де записано 
про перший гріх? Буття, 3 розділ. Що таке гріх? Це 
бунт проти Творця. Звідки це визначення? Із Кни-
ги Буття. Адам і Єва повстали проти Бога, і через 
те, що вони збунтувались, оскільки ми походимо від 
Адама, ми є грішниками.

Усі ми бунтівники, що повстали проти Творця. 
Одні люди – спасенні бунтівники, інші усе ще пе-
ребувають далеко від Творця через свій гріх. Але 
якщо Книга Буття не передає нам справжньої істо-
рії, то розповідь про Адама та Єву і про їхній гріх – 
це лише міф, тоді що таке гріх?..

Або поговоримо про одяг. Чому ми носимо одяг? 
Лише тому, що на вулиці холодно? Чому прикрива-
ємо певні частини тіла? Бог створив Адама і Єву, 
вони були нагими й не соромились, та коли згріши-
ли, почали усвідомлювати свою наготу і зшили фі-
гове листя, щоб прикрити свою наготу. Але це не 
вирішило проблему, і Бог зробив для них шкіряний 
одяг. Таким чином, Біблія стверджує, що одяг з’явив-
ся у людини насамперед із моральних міркувань. 

А, згідно з теорією еволюції, люди почали носи-
ти одяг тому, що їхні мавпоподібні предки емігру-
вали з Африки, і чим далі вони відходили від цен-
трального поясу, тим холодніше ставало, і зреш-
тою вони «додумалися» прикривати себе одягом. 
Тоді якщо ви живете в спекотному кліматі і якщо 
ви еволюціонували з тваринного світу, то навіщо 
взагалі носити одяг?

Можна визначити рік, місяць і день на підставі 
руху небесних тіл, однак ніщо на небосхилі не ска-
же вам, скільки має тривати тиждень, хоча у всіх 
країнах світу семиденний тиждень. Звідки в людей 
з’явилося це розуміння? Бог створив світ за шість 
днів, а сьомого спочив.

У першому розділі Буття також написано, що 
людина повинна володарювати над землею, не за-
бруднювати і не руйнувати її, але керувати заради 
блага людства і заради слави Божої. Але якщо ми – 
тільки тварини, то зовсім неважливо, чи ми вбиває-
мо інших тварин, чи зникають інші види, чи ні, адже 
еволюція – це виживання найбільш пристосованих.

У другому розділі Буття дізнаємося про першу 
роботу. Бог дав людині роботу до того, як Адам згрі-
шив. Людська праця стала важкою через наслід-
ки гріхопадіння (про це читаємо в третьому розділі 
Буття), однак праця – це благо для людини.

Чому є різні країни,і нам потрібні перекладачі? 
Чому в людей різний колір шкіри? Відповіді знахо-
димо в Бутті, в історії про Вавилонську вежу. І коли 
ми поєднуємо цю розповідь із сучасним розумінням 
генетики, то стає зрозумілим, звідки в людей взя-
лися різні фізичні характеристики.

Перший прихід Христа провіщений у третьому 
розділі Буття. Другий прихід опосередковано про-
віщено через події великого потопу.

Можна згадати також доктрину про шлюб і сім’ю. 
Якщо ми віримо в Буття, то дуже легко відповісти 
на питання, яким має бути шлюб. Бог створив одно-
го чоловіка і одну жінку – і не інакше. І не тому, що 
це чиясь особиста думка чи традиція нашого наро-
ду, а тому, що Творець створив перший шлюб і та-
ким чином дав йому визначення. Проблема узако-
нення гомосексуалізму у деяких церквах полягає в 
невір’ї у перші розділи Книги Буття.

Ще одне вчення – вчення про смерть. Ми всі рано 
чи пізно помремо. Запитання лише: чому? Смерть 
завжди трагічна, але іноді просто жахлива, осо-
бливо коли помирають діти. Чи Бог світ створив та-
ким, щоб у ньому вмирали немовлята? А як стосов-
но землетрусів, цунамі, торнадо та інших стихійних 
лих, які забирають тисячі життів? По всій землі на 
кожному континенті тисячі метрів осадових порід 
містять мільярди і мільярди решток живих організ-
мів. Ми живемо на всесвітньому цвинтарі. Чому він 
у нас під ногами? Чи створив Бог світ таким, що в 
ньому панують смерть, біль, убивство, хвороби, бо-
ротьба, страждання, вимирання?

Зло – не Божа вина
За останні 200 років у науковому товаристві 

склалася думка, що викопні рештки свідчать про 
мільйони років смерті. Але це повністю суперечить 
тому, що Біблія каже про смерть. Згідно з теорі-
єю еволюції, мільйони років страждання, насилля, 
вимирання деяких видів приводять до поступово-
го вдосконалення і, зрештою, до появи людини. Бі-
блія ж стверджує, що людина була створена в до-
сконалому світі, де не було смерті. Людина згріши-
ла перед Богом, і через це людство зазнало Божого 
суду. В теорії еволюції смерть передує людині, а в 
Біблії людина передує смерті. І поєднати одне з од-
ним неможливо!

Згідно з Біблією, спочатку не було ні смерті, ні 
хвороб, ні вимирання. Людина згрішила, і тоді смерть 
увійшла у творіння. Біблія говорить, що Христос при-
йде вдруге. І Він створить нове небо й нову землю, 
де не буде вже смерті, не буде страждань, плачу й 
болю. У Книзі пророка Ісаї (розділи 11, 65) ми бачи-
мо, як це вплине на землю: вовк лежатиме з ягнят-
ком, лев їстиме траву. Творіння зміниться.

Але тепер панує смерть. Біблія називає смерть 
ворогом, однак з еволюційного погляду смерть іс-
нує стільки ж, скільки й життя, і доки триватиме 
життя, залишатиметься і смерть. То чому ж ви пла-
чете, коли помирає хтось із рідних чи друзів, якщо 
смерть – природна частина життя? Однак усе в на-
шій душі кричить проти цього. Ми розуміємо, що це 
неправильно. І ми повинні плакати.

Якщо ми віримо в мільйони років, то виникає ре-
альна проблема з Божим характером, тому що якщо 
Бог назвав всю цю історію з мільйонами років смер-
тей, хвороб і вимирання «вельми доброю» і якщо ця 
смерть продовжуватиметься в майбутньому, то як 
ми можемо покладатися на благість такого Бога?

Якщо ж ми говоримо, що смерть була до Ада-
ма, але в майбутньому вона припиниться, то чи не 
є ми непослідовними, вірячи в останню частину Бі-
блії, але не вірячи в першу її частину?

Якщо Бог сказав на початку творіння, що все 
«вельми добре», то так і було. І коли Він говорить, що 
й в майбутньому не буде смерті, Він теж повідомляє 

правду. І коли Він говорить, як нам жити в теперіш-
ній час, я можу покладатися на Його Слово. 

Бог не створив світ таким, яким ми його зараз 
бачимо. Ми живемо в занепалому, гріховному світі. 
Це не Божа вина, що стільки зла у цьому світі. Зло 
присутнє не тому, що Бог недобрий чи Йому байду-
же. Зло присутнє тому, що Адам згрішив і ми згрі-
шили. А Бог праведний! Бог вирішив питання спа-
сіння людства в Ісусі Христі.

Буття – також основа для Євангелія. Якщо Адам 
не був реальною людиною в реальному саду, у яко-
му було реальне дерево, і якщо в нього не було ре-
альної дружини, яка вела реальний діалог із реаль-
ним змієм, то Ісус – міфологічний Спаситель, Який 
пропонує міфологічну надію. Однак теорія еволюції 
– це омана, це лише міф, який видає себе за науку.

Мільйони років: звідки взялася ця ідея?
Звідки узялася думка про мільйони років існу-

вання землі? Ця ідея досить нова. 18 століть на-
шої ери панувала одностайна думка, що Бог ство-
рив світ близько 6000 років тому, буквально за шість 
днів, і в часи Ноя Бог знищив усе, що було на зем-
лі, всесвітнім потопом. Але близько 200 років тому 
люди почали відмовлятися від цієї думки й схиля-
тися до ідеї мільйонів років. Ось як це відбувалося.

Французький учений-натураліст граф де Бюффон 
(1707–1788) написав книгу «Епохи природи» (1778), 
де уявив, що земля колись була розпеченою мета-
левою кулею і приблизно 75 тис. років вона охолод-
жувалася і перетворилася на планету, на якій ми 
живемо. Він цього не спостерігав, він просто припу-
скав, що могло б, на його думку, відбуватися в ми-
нулому. Книга залишилася в рукописному варіанті, 
її не надрукували, але зерно було посіяне.

Астроном П’єр Лаплас (1749–1827) у книзі «По-
яснення системи всесвіту» (1796) написав, що ко-
лись сонячна система була розпеченою хмарою, 
що оберталася, і назвав цю ідею небулярною гіпо-
тезою. З часом ця газова хмара почала сплющу-
ватися, потім почала розпадатися на кільця, а по-
тім ці кільця перетворилися на планети. Він цього 
ніколи не спостерігав, і ніякі експерименти не мог-
ли показати, що так відбувалося, він просто припу-
скав, уявляв. На той час більшість учених не сприй-
няли цієї теорії, але в деяких наукових умах вона 
зафіксувалася.

Французький натураліст Жан Ламарк (1744–
1829) був фахівцем у галузі зоології, вивчав молюс-
ки. 1809 р. він написав «Філософію зоології» і там 
запропонував ідею біологічної еволюції – мовляв, 
усі живі організми походять від одного спільного 
предка. Він не спостерігав такого процесу, просто 
роздумував. На той час більшість учених відкида-
ла теорію еволюції, але гіпотеза Ламарка підготу-
вала шлях для теорії Дарвіна, яку той опублікував 
через 50 років.

Німецький учений, професор мінералогії Авраам 
Вернер (1749–1817) написав невелику книгу «Ко-
ротка класифікація і опис різних каменів» (1786), у 
якій описував шари гірських порід і припустив, що 
це поступові відкладення порід на дні океану і що 
цей процес зайняв кілька мільйонів років. Знову ж 
таки, він не спостерігав, як це відбувалося, але уяв-
ляв, як це могло б бути.

У той самий час жив шотландський учений Джеймс 
Хаттон (1726–1797). В університеті він вивчав ме-
дицину, потім займався сільським господарством, 
але найбільше любив камені. 1788 року він напи-
сав статтю, а 1795 року видав книгу з тією ж наз-
вою – «Теорія землі». Він міг спостерігати, як вітер 
і дощ спричиняли руйнування окремих видів ґрунту, 
як ґрунт потрапляв у річку, а річка відносила його в 
океан, де він осідав на дно. Хаттон припустив, що 
історія землі відбувається по колу: континенти по-
ступово руйнуються і змиваються в океан, в океа-
ні вони знову твердіють, потім піднімаються вище 
рівня моря, а потім знову розпадаються і рухають-
ся в океан. І це повторюється. І тому він каже: «У 
літописі каменів я не бачу ніякого початку». Він не 
спостерігав, як це відбувається, це було лише його 
абстрактне уявлення.

Французький палеонтолог Жорж Кюв’є (1769–
1832) вивчав скам’янілості, які зустрічалися біля Па-
рижа, і він припускав, що різні шари скам’янілостей 
– це результати затоплень чи то місцевого, чи гло-
бального характеру. Але між цими затопленнями 
проходили великі проміжки часу. Під час потопу ба-
гато тварин гинуло, ті що залишалися, потім розмно-
жувалися, або, можливо, Бог творив нових тварин.

Подібні думки були в англійського інженера-сан-
техніка, природодослідника і геолога, батька англій-
ської стратиграфії Вільяма Сміта (1769–1839). Він 
першим почав використовувати скам’янілості, щоб, 
порівнюючи їх, датувати різні шари гірських порід.

Англієць Чарльз Лайель (1797–1875) вивчав пра-
во в Оксфордському університеті, але більше захо-
плювався геологією, і 1830 року був опублікований 
перший том його «Принципів геології». Він спирав-
ся на ідеї Джеймса Хаттона і стверджував, що ка-
тастрофічних затоплень глобального масштабу ні-
коли не було, а всі процеси геологічних змін (еро-
зія, змивання гірських порід, відклади, вулканічна 

активність) у минулому відбувалися в такому ж тем-
пі і з такою ж інтенсивністю, як тепер.

Ці ідеї почали широко обговорювати, й у першій 
половині XIX ст. сформувались три основні погля-
ди на історію землі:

* катастрофізм: був початок, надприродним чи-
ном Бог створив перші істоти, які населяли землю; 
так було багато років, потім був потоп, який призвів 
до зникнення багатьох тварин; поховані під відкла-
дами гірських порід, вони перетворилися на скам’я-
нілості, після цього земля природним чи надприрод-
ним чином відновилася і життя продовжувалося ще 
тривалий час. Відтак відбулася ще одна катастро-
фа, яка знищила й поховала інших тварин. І так від-
бувалося мільйонів років;

* уніформізм: усі зміни відбувалися дуже повіль-
но і дуже довго;

* біблійний погляд – шестиденне творіння, через 
1600 років – Ноїв потоп, який і спричинив відкла-
дення більшості гірських порід і утворення скам’я-
нілостей, відтак земля відновилась, і вся ця історія 
від створення до нинішнього часу займає близь-
ко 6000 років. 

Багато християн дуже швидко прийняли ідею 
про мільйони років і почали розробляти інші підхо-
ди до тлумачення Біблії для того, щоб якось узго-
дити її з мільйонами років: теорія проміжку (ніби 
мільйони років минули між першим і другим вір-
шами Біблії), теорія дня-епохи (кожен день творін-
ня тривав дуже довго, це були цілі геологічні епо-
хи), теорія обмеженого впливу всесвітнього потопу 
тощо, зрештою, погляд на Бут. 1-11 не як на істо-
рію, а як на міфологію.

Прихильники еволюції не в змозі спростовувати 
доказів учених креаціоністів, які стверджують мо-
лодий вік землі, тому вони просто нехтують ними: 
не читають книг креаціоністів, не цікавляться їхні-
ми аргументами. Чому так відбувається? Тому що 
питання мільйонів років, питання створення і віку 
землі – це не питання суперечки науки і релігії, ге-
ологів і богословів, сутність питання – у філософ-
ських і релігійних передумовах. Це боротьба між фі-
лософськими та релігійними передумовами однієї 
групи геологів і богословів проти філософських та 
релігійних передумов іншої групи геологів і бого-
словів. Це конфлікт світоглядів.

Світські учені, відкидаючи авторитет єдино-
го Свідка всіх подій минулого – Бога-Творця, спи-
раються на три постулати уніформіського натура-
лізму: природа або матерія – це все, що існує; усе 
можна пояснювати за допомогою наступних трьох 
факторів: часу, випадку та законів природи, що впли-
вають на матерію; геологічні процеси в минулому 
завжди відбувалися з такою ж швидкістю, часто-
тою й силою, як і тепер.

 Усі ці передумови суперечать біблійному світо-
гляду: Бог існує, і Він творить історію! Бог присутній 
всюди у Своєму творінні, Він підтримує його існу-
вання й час від часу особливим чином діє у Своєму 
творінні, Біблія називає це чудами. Згідно з Біблією, 
– це не порушення законів природи, тому що закони 
природи не такі, як правила дорожнього руху, які 
Бог повинен виконувати. Ці закони – опис того, як 
Бог зазвичай діє у Своєму творінні, а чудеса – це 
те, як Бог незвичайно діє у Своєму творінні заради 
якоїсь божественної мети.

Світська експериментальна наука пропонує хри-
стиянам відкласти Біблію й досліджувати об’єктив-
ну реальність. Але якщо спиратися на хибні переду-
мови, об’єктивності годі чекати . Ті самі факти (ка-
мені, скам’янілості) можна тлумачити по-різному, 
виходячи з різних передумов. Таким чином, супе-
речка триває не на рівні фактів, а на рівні тлума-
чення цих фактів, а тому це конфлікт світоглядів.

Ми бачимо повторення того, що відбулося в 
Едемському саду. Коли змій підійшов до Єви, він 
насамперед посіяв сумніви в Божому слові («Чи на-
справді сказав Бог?»). Коли ж вона засумнівалась, 
він просто запропонував відкинути Боже Слово. Це 
спрацювало з Євою, і сатана відтоді продовжує ви-
користовувати цей метод, щоб спочатку примусити 
людей засумніватися в Слові Божім, а потім – від-
кинути його. «Як основи зруйновано, – що тоді пра-
ведний зробить?» (Пс. 10:3)

Нам же слід опиратися на тексти Святого Письма:
«Блаженна людина, що Бога вчинила своєю твер-

динею, і не зверталась до пишних та тих, що вони 
до неправди схиляються!» (Пс. 40:5).

«Страх перед людиною пастку дає, хто ж надію 
складає на Господа, буде безпечний» (Пр. 29:25).

«Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міц-
на Богом на зруйнування твердинь, – ми руйнуємо 
задуми, і всяке винесення, що підіймається проти 
пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух 
Христові» (2 Кор. 10:4-5).

«Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософі-
єю та марною оманою за переданням людським, за 
стихіями світу, а не за Христом» (Кол. 2:8).

Коли ми станемо перед Богом, хай ніхто не по-
чує від Господа запитання: «Чому ти не вірив Мо-
єму Слову?». Слово Боже – це істина, якій може-
мо цілком довіряти.

За матеріалами доктора Террі Мортенсона.
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ПЛІТКИПЛІТКИ

МОЛИТВА ЗАВДОВЖКИ У  27  РОКІВМОЛИТВА ЗАВДОВЖКИ У  27  РОКІВ

21 жовтня в церкві «Джерело надії» 
села Коленців Іванківського району Ки-
ївщини святкували День жнив. Люди 
принесли до вівтаря дарунки землі, 
якими їх благословив Господь.

Церква ХВЄ в цьому невеличкому селі, в якому про-
живає близько 300 мешканців, заснована зовсім 
недавно – менше року тому. Однак тут є вже ті, 

хто прийняв водне хрещення. Одна з них – Параске-
ва Антонівна Макурова. У свої 90 років бабуся не на-
рікає на життя, бо живе хоч і не заможно, зате з Бо-
гом. Колись вона переїхала сюди з населеного пунк-
ту, де була євангельська церква (там готувалася до 
хрещення), а в Колінцях такої церкви не було. І бабуся 
Параска протягом 27 років молилася, щоб Бог послав 

сюди віруючих, які відкриють церкву. Господь відпо-
вів: разом з онуком вона стала першою, хто прийняв 
водне хрещення в новій церкві.

Для молодих пасторів Дениса Тивончука і Макси-
ма Дьомкіна поява церкви в цьому селі – феномен.

«Ми хотіли відкрити домашню групу, а відкрили цер-
кву, – розповідає Денис Тивончук. – Після однієї єванге-
лізації багато жителів прийшли на зібрання, і так була 
заснована церква».

Серед гостей на святі була родина бандуристів Ана-
толія і Юлії Коренівських з Києва, які поділились свід-
ченнями та виконали кілька псалмів. Послужив співом і 
гурт прославлення церкви «Благодать» зі столиці. Сло-
вом про роль подяки в повсякденному житті віруючого 
поділився Дмитро Ігнатенко, пастор церкви «Спасіння».

Після закінчення богослужіння усі мали можливість 
поспілкуватися під час святкової вечері.

Чи доводилося вам коли-не-
будь чути, що якусь сестру чи 
брата вилучили з членів цер-
кви за плітки? Мені, наприклад, 
ні. А це чи не найбільш поши-
рений і найбільш замаскований 
гріх. Гріх, який ранить людей, 
робить друзів ворогами, прино-
сить ворожнечу в церкви і нерідко 
призводить до духовної смерті.

Як правило, віруючі на нього звертають 
мало уваги. І, розносячи плітки, ніколи не 
назвуть себе пліткарями. Чомусь здебіль-

шого цьому гріхові підпадають сестри. Напевно, 
вже сама жіноча природа до цього заохочує.

Гріх завжди розпочинається не гріхом. Тоб-
то спочатку є хороші спонуки, які поступово об-
ростають маленькими уступками неправді, ма-
ленькими кроками вбік, дріб’язковими неточно-
стями – і гріх розквітає на повну силу.

Взагалі, що таке «плітка»? Не вдаючись до 
енциклопедичних формулювань, скажемо зро-
зумілою мовою: це яскраво змальований пере-
каз не до кінця почутої брехні. Утім, спочатку це 
не зовсім брехня. Як кажуть, диму без вогню 
не буває. Якась дрібничка може стати такою 
захоплюючою історією, що хоч роман пиши. А 
особливо, коли мова йде про чиїсь гріхи. Як ми 
любимо про це поговорити! «А ти чув? Такий 
брат був, а от на тобі... Ну, цього і варто було 
чекати...» І так далі у тому ж дусі.

Найбільш серйозна небезпека полягає у 
тому, що більшість людей так і не усвідом-
люють, що роблять гріх. Навіть якщо сказати 
їм про це. Ну, що ж тут такого, що переказа-
ла якусь новину? Але цей переказ рідко буває 
без власних коментарів і доповнень. Тобто чо-
гось свого. А поза очі хіба можна правильно та 
об’єктивно про щось судити?

У Законі Мойсея згадується цей гріх. «Не 
будеш ходити пліткарем серед народу», – на-
голошує Господь (Лев. 19:16). Пліткар прирів-
нюється до злочинця. А в Приповістках читає-
мо, що «обмовник розділює друзів» (Пр. 16:28).

Хтось заперечить: а чи не надто згущуємо 
фарби? То що нам – закривати очі на чиїсь не-
доліки та гріхи? Слово Боже вирішує і цю пробле-
му. «Коли провиниться брат твій, докори йому, 
а коли він покається, то вибач йому» (Лк. 17:3). 

Тут мова йде, перш за все, про того брата, 
який згрішив проти тебе особисто. Але Ісусова 
порада стосується і всіх інших провин брата. 

Піди і скажи йому все те, що тобі довелося чути, 
і якщо це правда – докори. Але докір повинен 
бути з любов’ю, з надією на виправлення того, 
хто спіткнувся. А розповідаючи про когось пліт-
ки (до речі, плітки – це не завжди неправда), 
ми тим самим зневажаємо брата чи сестру і 
замість того, щоб підтримати їх словом пора-
ди чи навіть докору, кидаємо у нього камінь.

Що плітки – погана річ, свідчить те, що в 
кінці розмови, як правило, оповідач обов’язко-
во зазначає: «Тільки ж ти дивись, не говори їй 
про те, що я тобі казала». Що це значить? Що 
совість у такої людини не чиста, вона боїться, 
що її слова вийдуть назовні. Коли вам хтось таке 
скаже, не слухайте далі, втікайте від таких роз-
мов. Бо гріх однаково лежить як на тому, хто 
поширює плітки, так і на тому, хто їх слухає.

Ісус ніколи ні про кого не говорив позаочі. 
Книжникам і фарисеям вказував на гріхи не 
через когось, а безпосередньо їм самим. Ба-
гатому юнакові особисто сказав про його не-
долік, Петру» про відречення, Юді – про зраду.

Слово Боже чітко і недвозначно зазначає, 
що плітки – гріх. Ісус Христос сказав: «Бо з сер-
ця виходять лихі думки, душогубства, перелю-
би, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, 
богозневаги» (Мт. 15:19). «Неправдиві засвід-
чення» або, по-іншому, плітки стоять в одному 
ряду з душогубством та богозневагою.

Говорячи про «людей, що правду гамують 
неправдою», апостол Павло зазначає, що вони 
«повні всякої неправди, лукавства, зажерливо-
сти, злоби, повні заздрости, убивства, супереч-
ки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклеп-
ники, богоненавидники, напасники, чваньки, 
пишні, винахідники зла, неслухняні батькам...» 
(Рим.1). «Почесне» місце займають обмовники.

А в Листі до колосян Павло навчає «скинути 
з себе людину стародавню з її вчинками та зо-
дягнутися в нову, що відновлюється для пізнан-
ня за образом Створителя її», щоб не казати 
«неправди один на одного» (3:9).

Як же позбутися того гріха? Що потрібно 
для того, щоб плітки не мали місця у нашому 
житті? Відповідь проста – «любити ближньо-
го, як самого себе». «Любов довготерпить, лю-
бов милосердствує, не заздрить, любов не ве-
личається, не надимається, не радіє з неправ-
ди, але тішиться правдою» (1 Кор. 13:4, 6).

Коли ми будемо перебувати у Христі, 
спокуса попліткувати відпаде сама собою; 
тоді ближнього будемо бачити лише у світ-
лі любові. Так, як його бачить Сам Христос.

Юрій Вавринюк.

На свято завітали місь-
кий голова Рівного Воло-
димир Хомко, старший 
пресвітер Рівненсько-
го обласного об’єднан-
ня церков ХВЄ Олександр 
Коток, єпископ Микола 
Синюк та інші служите-
лі області та об’єднан-
ня УЦХВЄ.

Єпископ Віктор Боришкевич за-
кликав усіх до вдячної молит-
ви. Пастор церкви смт. Орже-

ва Сергій Мельник запропонував 
зробити невеличку зупинку на до-
розі, осмислити своє життя та слу-
жіння, адже колись Господь радив 
це робити Своєму народу: «На доро-
гах спиніться та гляньте, і спитайте 
про давні стежки, де то добра доро-
га, то нею ідіть, і знайдете мир для 
своєї душі!» (Єр. 6:16).

 До слова були запрошені «вете-
рани служіння» – ті, чий шлях сліду-
вання за Господом нараховує вже 
декілька десятиліть. Василь Федо-
рук розказав вірш, хор та гурти спі-
вали пісні. Присутні мали змогу по-
чути історію церкви «Святої Трій-
ці», яку зачитав Віктор Дем’янович 
Боришкевич.

Усередині 50-х років в м. Рівно-
му проживало лише кілька сімей та 
кілька молодих осіб, яки були п’яти-
десятниками. У той час існувала тіль-
ки одна громада протестантського 
напрямку – євангельських христи-
ян-баптистів. Брати й сестри поча-
ли відвідувати п’ятидесятницькі цер-
кви навколишніх сіл, яких у цей час 
було вже багато. Так вони знайоми-
лися з іншими братами й сестрами 
з Рівного. Незабаром створилася 
духовна сім’я віруючих-п’ятидесят-
ників, які добре знали один одного. 
І на початку 1958 року постало пи-
тання про проведення богослужінь 
в м. Рівному.

У зв’язку з цим була скликана бе-
сіда за участю братів із навколишніх 
громад, у ході якої керівником грома-
ди було обрано Миколу Красуна, а 
місцем проведення богослужінь ста-
ли власні будинки та квартири віру-
ючих. Зібрання проводили при зачи-
нених вікнах, з неголосним співом.

Першим постійним місцем молит-
ви церкви, яка потім отримала наз-
ву «Святої Трійці», був будинок Бо-
риса Адам’юка на вул. Млинівській, 
118, в с. Золотієві (у 1968 р.) Саме в 
цей час організувався хор, кількість 
членів постійно зростала. Знову го-
стро постала проблема з приміщен-
ням. Після тривалих молитов і кло-
потань влада, все ж таки, виділила 
ділянку на вул. Поліщука, 1.

У цей час служіння вже прово-
дили в наметі. У червні 1994 року 
було завершено будівництво гран-
діозного молитовного будинку – 18 
метрів на 42 метри. Донедавна це 
був один із найбільших молитовних 
будинків християн віри євангель-
ської в Україні.

Коротко згадавши пройдений 
шлях, зі словом привітання до при-
сутніх звернулися мер міста Володи-
мир Хомко, пресвітер церкви «Мо-
лодіжна» Андрій Стецяк, директор 
західного відділення Українського Бі-
блійного Товариства Віталій Войто-
вич, директор Київського біблійного 
інституту Сергій Манелюк та інші.

Старший пресвітер Рівненсько-
го обласного об’єднання Олександр 
Коток, взявши за основу місце із Пи-
сання: «Спогадуйте наставників ва-
ших, що вам говорили Слово Боже; 
і, дивлячись на кінець їхнього життя, 
переймайте їхню віру» (Євр. 13:7), 
виокремив ряд позитивних рис, при-
таманних Церкві Христовій кілька де-
сятиліть тому назад. Ці риси варто 
перейняти і сучасному поколінню 
християн, адже їм теж потрібні пер-
ша любов, страх Божий, твердість 
переконань, гостре есхатологічне 
очікування, орієнтованість на вічні 

цінності та жертовність.
«Ми маємо багату духовну спад-

щину знань, досвіду, добрих тради-
цій. Не нехтуймо ними», – наголосив 
Олександр Адамович. Привітавши 
усіх присутніх зі святом, він закли-
кав до щирої молитви.

Заключне слово виголосив ди-
ректор місії «Голос надії», завіду-
вач відділу місіонерства УЦХВЄ Ми-
кола Синюк. Єпископ нагадав ціка-
ву подію, яку описує апостол Іван: 
«А між тими, що в свято прийшли 
поклонитись, були й деякі геллени. 
І вони підійшли до Пилипа, що з Віф-
саїди Галілейської, і просили його та 
казали: Ми хочемо, пане, побачити 
Ісуса» (Iв.1 2:20-21). Ці люди, як і ти-
сячі інших, були на святковому бо-
гослужінні. У кожного були свої ба-
жання. Але в них виникло спільне 
бажання – побачити Ісуса. 

«Нехай ці слова закарбуються у 
вашій пам’ять, нехай і у вас завжди 
буде таке бажання. Тільки з Ісусом 
маємо теперішнє, тільки з Ісусом ма-
тимемо майбутнє», – перед молит-
вою наголосив Микола Петрович.

Церква «Святої Трійці» пройшла 
значний відрізок шляху, подолавши 
різні труднощі та випробування, і збе-
регла євангельську віру. Чомусь зга-
дуються слова Ісуса, адресовані Фі-
ладельфійській церкві: «А що ти збе-
ріг слово терпіння Мого, то й Я тебе 
збережу від години випробовуван-
ня, що має прийти на ввесь всесвіт, 
щоб випробувати мешканців землі. 
Я прийду незабаром. Тримай, що ти 
маєш, щоб твого вінця ніхто не за-
брав» (Об. 3:10-11).

Олександр Геніш.

ЦЕРКВА «СВЯТОЇ ТРІЙЦІ» М. РІВНОГО ЦЕРКВА «СВЯТОЇ ТРІЙЦІ» М. РІВНОГО 
ВІДЗНАЧИЛА СВОЄ 60-РІЧЧЯВІДЗНАЧИЛА СВОЄ 60-РІЧЧЯ

Останньої неділі жовтня та 
першої неділі листопада у Лано-
вецькому та Зборівському райо-
нах Тернопільщини у церквах ХВЄ 
відбулися сестринські зустрічі.  
Сестри в затишній і майже до-
машній атмосфері розмірковува-
ли над словами Соломона: «Мудра 
жінка будує свій дім...» (Пр.14:1).

У Ланівцях згадували біблійних героїнь 
Ноомі, Авігаїл, які свого часу так му-
дро будували свої доми, залишив-

ши для нас чудовий приклад. Ще була під-
креслена важливість молитви «Отче наш».

Співом служили підлітки місцевої цер-
кви, словом благословив пастор Іван Дми-
тришин, а районний пастор Євген Захарук 
звершив молитву за всіх учасниць зібрання. 

У гарному настрої поверталися сестри додо-
му, несучи в серцях тепло і радість від зустрічі.

У Зборівському районі зустріч проходила в 
селі Таурові. Затишний дім молитви радо зу-
стрів сестер. Цікавинкою зустрічі стало спів-
звуччя голосів людей різного віку – просла-
вили Бога піснею і маленький хлопчик, який 
прийшов разом з мамою, і молодий чоловік, і 
сестри середнього віку, і старша сестричка, го-
лову якої вже рясно припорошив іній сивини. 
І це співзвуччя щиро лилося у піднебесся для 
слави нашого Творця.

Роздумуючи над темою, сестри теж зга-
дували Естер, Ноомі, Авігаїл, Девору. Осо-
бливо підкреслювалася необхідність будь-
яку роботу робити щиро, як для Господа!

Вечір щільно вкутав темрявою село, а се-
страм не хотілося покидати спілкування – та-
кою теплою і щирою була атмосфера. Як до-
бре, що наша спільність з Ісусом Христом три-
ватиме вічно у неперевершеній славі і хвалі!

СПІВЗВУЧЧЯ СЛАВИ ДЛЯ ТВОРЦЯСПІВЗВУЧЧЯ СЛАВИ ДЛЯ ТВОРЦЯ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ АКТУАЛЬНЕ

«... і разом із Ним во-
скресив, і разом із Ним по-
садив на небесних місцях 
у Христі Ісусі» (Еф. 2:6).

Коли ви приходите до лікаря, 
адвоката чи якогось службов-
ця, то зазвичай спочатку чу-

єте: «Сідайте, будь ласка. Ми вас 
покличемо».

Запрошення сісти – це пропо-
зиція відпочити, поки ви чекаєте. 
Можливо, вам запропонують по-
дивитися журнал чи переглянути 
телевізійну програму – так швид-
ше мине час. Людина, до котрої ви 
прийшли на зустріч, хоче, щоб ви не 
нудьгували, поки чекаєте.

Коли Ісус закінчив Свою робо-
ту на землі, Він вознісся на небо і 
сів по правиці Отця, як каже Біблія. 
Його робота була зроблена, отже, 
Він заспокоївся. Більшість записів 
Нового Заповіту про Ісуса на небі 
після Його вознесіння говорять, що 
Він сидить.

Наприклад, у Посланні до євре-
їв 1:13 читаємо: «Кому з Анголів 
Він промовив коли: Сядь праворуч 
Мене, доки не покладу Я Твоїх во-
рогів підніжком ногам Твоїм!». Ісус 
зробив те, що звелів Йому Батько. 
Тепер Йому кажуть: «Сідай і відпо-
чинь, поки Я потурбуюся про Тво-
їх ворогів».

Згідно з Посланням до ефесян 
2:6, ми сидимо на небесних місцях 
у Христі Ісусі!

Коли ми заходимо до кімнати, 
де маємо почекати, нам пропону-
ють місце. Звичайно, можна відмо-
витися і ходити туди-сюди, нервува-
тися, дивитися на годинник кожні 
кілька секунд. Але є інший варі-
ант. Можна заспокоїтися і зайня-
тися чимось, щоб хвилини чекан-
ня були приємними.

Заспокойтеся і дозвольте поді-
ям відбуватися згідно з визначеним 
розкладом. Ми ніколи не навчимося 
терпіти, поки не матимемо того, за-
ради чого варто це робити.

Терпіння не з’являється просто 
так, його треба тренувати. Це – плід 
Духа, що є в нашому дусі, бо Дух 
Святий перебуває в дітях Божих. 
Але щоб терпіння проявлялося че-
рез душу (наші думки й емоції), не-
обхідно попрацювати.

Ви можете бути «вагітні» мрія-
ми, але не намагайтеся «народити 
свою дитину» завчасно. Це прине-
се хаос у життя. Іноді ви ображає-
теся на Бога, тому що щось іде не 
так, як ви планували. Але все від-
буватиметься так, як сказав Бог. І 
тоді, коли Він призначив. Чекайте 
Його часу. 

Люди завжди поспішають. Бог 
ніколи не поспішає. У Псалмі 36:4 
сказано: «Хай Господь буде роз-
кіш твоя, і Він сповнить тобі твого 
серця бажання!». Перебуваймо у 
Господі, і це дозволить Йому дати 
нам те, що Він хоче. Дочекаймося 
від Бога відповіді, перш ніж щось 
робити, і виконуймо те, що Він каже.

Групу дітей віком від чоти-
рьох до восьми років запита-
ли: «Що означає любов?». Від-
повіді здивували всіх органі-
заторів цього опитування.

«Якщо тебе хтось любить, то він 
по-особливому вимовляє твоє 
ім’я. І ти знаєш, що твоє ім’я 

в безпеці». 
«Любов – це, коли ти йдеш кудись по-

їсти і віддаєш комусь велику частину сво-
єї картоплі, не чекаючи нічого взамін».

«Любов – це те, що змушує тебе усмі-
хатися, навіть коли ти втомився». 

Біблія закликає: «Будьте, як діти…», 
тому що діти приймають любов і самі лю-
блять щиро і по-справжньому. Це вже ми, 
дорослі, любимо за щось, а не просто так. 

Ось поширена формула: «Я люблю 
тебе за те, що ти...» Мене хвилюєш не 
скільки ти, скільки я сам, тому що я люблю 
себе і для мене головне, щоб було добре 
мені. Важливо те, ким я стаю біля тебе.

 Але де вигода і розрахунок, там немає 
і тіні справжньої любові. Тому і з’явилось 
таке поняття, як «справжня любов», бо 
для отримання користі необхідно «грати 
в любов» або вдавати закоханих, як ак-
тори у фільмах. А коли зменшується за-
доволення від отримуваної вигоди, тоді 
і знімаються «маски» і лунає популяр-
на фраза: «Не зійшлися характерами».

Справжня любов – це безкорисливе 
і чисте ставлення до всіх людей і всього 

світу. Це насамперед дія, а не просто ро-
мантика й емоції. Любов «не заздрить, 
не надимається, не шукає тільки свого…» 
(див. 1Кор. 13:4-7). Тому у справжній лю-
бові або любові,  яку дає нам Бог, немає 
гордості, користі чи вигоди, але є праг-
нення жити для інших. Саме так і жив 
Ісус Христос!

Бог любить, тому що Він є любов 
(1Ів.4:8), а любов прагне до реалізації, 
тобто любити на практиці. Слава Госпо-
ду, що Його любов не теоретична, а прак-
тична, бо ми живемо тільки завдяки Його 
милості і благодаті. І якби Він був тільки 
теоретиком, як буваємо ми, то увесь світ 
давно б уже загинув. 

«А Бог доводить Свою любов до нас 
тим, що Христос умер за нас, коли ми 
були ще грішниками» (Рим. 5:8). 

Любов – це жертва без мотиву! Тоб-
то прагнення душі віддати, а не забра-
ти, не чекаючи нічого взамін. Бог не че-
кає нічого взамін, бо ми й так нічого не 
можемо Йому дати.

Любов – це почуття серця і душі, які 
виражаються у взаємоповазі, довготер-
пінні, покорі, взаєморозумінні, милосерді, 
лагідності, доброті, жертовності... «Лю-
бов це союз досконалости» (Кол. 3:14).

Усі ці визначення мають дещо спіль-
не – вони характеризують ставлення до 
іншої людини. Бо ти покоряєшся тому, 

кого любиш; і жертвуєш всім собою за-
ради того, кого любиш. Тому любов – 
це чисте і святе ставлення до людини з 
одним бажанням: зробити її щасливою!

Добра не та жінка, яка після весіл-
ля чекає щастя, а та, яка дарує його (це 
стосується і чоловіків).

Любов іде не туди, де їй буде добре, а 
туди, де комусь уже погано (Ів. 3:16, Мт. 
9:12, Рим. 5:8).

Ми використовуємо слово «любов» 
у різних ситуаціях. Ми кажемо: я люблю 
гарну погоду, свою собаку, їхати на машині, 
математику, братика, маму, жінку, Бога. 
Слово одне і те ж, але площини різні. А у 
грецькій мові ці площини чи відтінки любові 
враховуються, і тому в Новому Заповіті 
є п’ять слів, якими виражається поняття 
любові: «агапе», «сторге», «філео», 
«ерос», «епіфімео» («неконтрольована 
пристрасть»; використовується у Біблії 
тільки раз).

Ерос – велике бажання задовольни-
ти себе і в сексуальному плані, і в усіх 
інших напрямках. Це зосередження на 
знаходженні задоволень своїх бажань. 
Це пристрасть, романтика чи насолода 
від того, що людина щось має чи отри-
мує (тілесні, естетичні, сексуальні, емо-
ційні відчуття). Ця любов цілком емоцій-
на і не може бути викликана силою волі.

На жаль, для багатьох людей ця лю-
бов єдино правильна, і для них вже не 
існує агапе чи філео. Тому що Інтернет, 
телебачення, радіо та преса – увесь світ 

переповнений рекламою та пропагуван-
ням цієї еротичної любові.

Філео – це любов, яка готова шука-
ти взаємного щастя, тоді як ерос шукає 
тільки свого збагачення. Але як тільки 
зникає взаємність – зникає і філео. Це 
любов, яка шукає взаємності. На відміну 
від еросу, це не імпульсивна, не емоцій-
на чи сліпа любов. Вона більш усвідом-
лена, але завжди обмежена бажанням 
отримати щось взаємно.

Сторге – це любов належності (прив’я-
заності сімейно-родинного типу). Це лю-
бов батьків до дітей, взаємини подруж-
жя, яке довгий час разом і просто звикло 
одне до одного, почуття колись були, але 
тепер залишилася лише прив’язаність.

Агапе – це жертовна і безкорислива 
любов, яка залежить тільки від того, хто 
любить, незалежно від зовнішніх обставин.

Агапе віддає і служить ближньому, 
вона народжується з глибокого рішен-
ня і посвячення любити людей, які цьо-
го не заслуговують.

У грецькій літературі використовуєть-
ся тільки «ерос» і немає «агапе». А в Но-
вому Заповіті  25 разів вживається «фі-
лео», жодного разу – «ерос» і сотні ра-
зів – «агапе». 

Любімо Господа усім серцем, і всією 
душею, і всією силою, і нехай ніякий Ін-
тернет, ніякі пожадливості плоті та цін-
ності світу не розлучать нас із Господом!

П. О.

За роки свого пасторства я зрозумів, що насправді два тер-
міни визначають переможне та плідне християнське життя. 
Перший термін – зрілість. Апостол Павло писав: «Аж поки ми 
всі не досягнемо з’єднання віри й пізнання Сина Божого, Мужа 
досконалого, у міру зросту християнської повноти» (Еф. 4:13).

Бог дав нам все необхідне, щоб досягнути зрілості в Христі. 
Але сатана робить все можливе щоб не дати нам усвідомити, 
хто ми і що ми маємо в Христі.

Другий термін успішного християнського життя – це сво-
бода. Апостол Павло говорить, щоб ми стояли у свободі, яку 
нам дарував Христос, і не піддавалися знову в ярмо рабства 
(див. Гал. 5:1). Цей вірш не лише запевняє, що Бог хоче бачити 
нас вільними, але й попереджає, що свободу можна втратити.

Чи не належите ви до тих християн, які 
ведуть повне відчаю життя, залиша-
ючись у рабстві страху, гніву, відчаю, 

звичок, яких не можете позбутися, думок чи 
внутрішніх голосів, яких не можете уникну-
ти, або ж гріховної поведінки, якої не мо-
жете змінити?

Свобода в Христі від демонського об-
ману і втручання – це спадок кожного віру-
ючого. І щоб прийняти повну свободу, яку 
Христос здобув для нас на хресті, потрібно 
зробити певні кроки і пройти певні сходинки. 

Не чекайте, щоб хтось за вас зробив те, 
що повинні зробити тільки ви. Ці сходинки – це 
моральні засоби й обов’язки перед істиною. 

Підробка проти оригіналу
Перша сходинка до свободи у Христі – 

відмова від усіляких зв’язків з окультною 
практикою чи хибними релігіями. Будь-яку 
організацію чи групу, яка заперечує Ісуса 
Христа, пропонує інше джерело, крім абсо-
лютної Божої істини, записаної в Біблії, по-
трібно залишити. Для того, щоб відрізни-
ти підробку від християнства, немає більш 
важливого критерію, ніж Особистість Ісуса 
Христа. Інші релігії можуть визнавати Ісу-
са, але зображати не Таким, як про Нього 
каже Писання.

Обман проти істини
Коли Давид жив в обмані, він дуже страж-

дав. Та здобувши завдяки визнанню істини 
свободу, він писав: «Блаженна людина, що 
Господь їй гріха не залічить, що нема в її 
дусі лукавства!» (Пс. 32:2). Ми повинні від-
кинути неправду, але бути правдомовцями 
в любові (див. Еф. 4:15).

Вибрати істину дуже важко, якщо ви 

жили в неправді багато років. Обман – це 
найстрашніша твердиня сатани. Чи поміча-
ли ви, що люди, які полюбили щось непра-
вильне, майже постійно обманюють себе й 
інших? Алкоголік обманює щодо своєї ви-
пивки, ненажера – щодо їжі, насильник – 
щодо своєї поведінки. Обман – це захист 
зла, зведений батьком неправди сатаною 
(див. Ів. 8:44).

Тому відкиньте неправду і підкоріться іс-
тині. Моліться, щоб Бог допоміг вам у цьому.

Образа проти прощення
Ми попереджені, що повинні прощати 

іншим, щоб сатана не отримав доступу до 
нас (див. 2 Кор. 2:10-11). Бог наголошує, 
щоб ми прощали іншим від щирого серця, 
тому що «так само й Отець Мій Небесний 
учинить із вами, коли кожен із вас не про-
стить своєму братові з серця свого їхніх про-
гріхів» (Мт. 18:35).

Чому прощення таке важливе для нашої 
свободи? Через хрест Бог дав нам не те, що 
ми заслужили, Він у Своєму милосерді дав 
нам те, чого ми потребували. Тому й ми по-
винні бути милосердними, як Отець наш ми-
лосердний (див. Лк. 6:36). Ми повинні про-
щати, бо були прощені (Еф. 4:31-32).

Якщо ви тримаєте тих, хто вас образив, 
на гачку, ви прикуті до них і до минулого, а 
це свідчить про продовження болю. Спи-
ніть біль: відпустіть їх. Ви прощаєте комусь 
не ради нього: ви робите це ради себе, ради 
своєї свободи. Прощення необхідне не у ва-
ших стосунках з людьми, а у ваших стосун-
ках з Богом.

Згадайте всі непрощені образи і про кож-
ну людину, яка вас образила, конкретно 

скажіть: «Господи, я прощаю (ім’я) за (обра-
за)». Зробіть це, навіть якщо знову пережи-
ватимете дуже сильний біль. Бог хоче, щоб 
ви були вільні. Пам’ятайте: позитивні почут-
тя прийдуть потім, тепер головне – звільни-
тися від минулого.

Непокора проти покірності
Ми – представники непокірного поколін-

ня, яке вважає своїм правом засуджувати 
навіть тих, хто має над ним владу. Христи-
яни – не виняток. Та було б набагато кра-
ще, якби ми поклонялися, а не критикува-
ли, і дозволили проповіді судити нас замість 
того, щоб осуджувати її.

Ми також можемо не підкорятися людській 
владі. Та Писання свідчить, що щодо влади 
в нас є два обов’язки: молитися і підкоряти-
ся земним владам. Бог дозволяє нам не під-
корятися їм лише якщо вони вимагають від 
нас вчинків, морально хибних перед Богом.

Покора людській владі демонструє віру. 
А вірою підкоряючись владі Бога, ви знає-
те, що Бог захистить і благословить вас. По-
просіть Бога простити вам за те, що ви не 
завжди підкорялися, і оголосіть про свою 
віру в Бога шляхом покори владі, постав-
леній Богом.

Гордість проти смирення
Гордість – вбивця. Вона каже: «Я можу 

зробити це сам. Я можу вибратися з цього 
без Божої допомоги!». Не можете! Ми має-
мо абсолютну потребу в Бозі, і ми надзви-
чайно потрібні один одному. Апостол Павло 
писав: «Обрізання – то ми, що служимо Бо-
гові духом, а хвалимося Христом Ісусом, і не 
кладемо надії на тіло» (Фил. 3:3).

Смирення – це правильно орієнтована 
впевненість. Перечитаймо Якова, 4:6-10, і 
1Петра, 5:1-10. З цих текстів випливає, що 
духовний конфлікт завжди слідує за про-
явами гордості. «Тож підкоріться Богові та 
спротивляйтесь дияволові, то й утече він 
від вас» (Як. 4:7).

Рабство гріха проти свободи
Люди, які потрапили в пастку кола «гріх 

– покаяння – гріх – покаяння», найімовір-
ніше потребують поради апостола Якова: 
«Отже, признавайтесь один перед одним 
у своїх прогріхах і моліться один за одно-
го, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могут-
ня ревна молитва праведного!» (Як. 5:16).

Ніл Андерсон.

ЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУПрактичне християнство

ПОМИЛКА, ЯКУ ВИПРАВИВ БОГ

ЦЕРКВА ЯК ВЗІРЕЦЬ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЗДАГОДИ

14 жовтня 2018 року в цер-
кві християн віри євангель-
ської м. Шумська на Терно-
пільщині відбулося районне 
сестринське служіння на 
тему: «Що у твоїх руках?».

Пастор місцевої церкви Олександр 
Гук благословив сестер словом 
та молитвою і закликав завж-

ди довіряти Богу, бути господарними, 

піклуватися про своїх дітей, свої сім’ї.
У руках сестер – діти, яких потрібно 

народити, виховати і відпустити, сім’я і 
побут, здоров’я, духовний стан тощо. 
І всі ці теми було висвітлено на осно-
ві Біблії і прикладів із власного життя. 
Були згадані молитовниця Анна, госпо-
дарна Тавіта, благодійниця Іванна та 
багато інших.

А пісні у виконанні гурту молодих се-
стричок «До-Ля» переплітали виклади 
чудовими мелодіями. 

У залі було благословенно й затиш-
но. Неодноразово на очі наверталися 
сльози – бо в чомусь слухачки побачи-
ли свої помилки, у чомусь їм хотілося 
стати ближчими та кращими для Бога, 
для дітей, для чоловіка. 

Подяка Богу за такі глибокі і важ-
ливі спільності. І пильнуймо, щоб те, 
що Бог довірив в наші руки, ми зберег-
ли для Нього.

С. Боярська.

Книга Рут розпочинається з того, що в ізраїльському краю 
стався голод. Виникає запитання: Чому? Якщо Бог всесильний 
і це Його народ, то хіба Він не може нагодувати Своїх дітей?

Читаючи інші книги Біблії, я помітив певну закономірність: 
у більшості випадків, коли євреї не слухалися Бога або від-
ходили від Нього, Він посилав їм певні біди: війни, катакліз-
ми, мори, голод і навіть полон.

Але для чого Бог це робить? Щоб тільки покарати їх – і 
все? Ні, Він робить це для того, щоб народ опам’ятався, 
покаявся і повернувся до Нього. Тому голод, згаданий у Кни-
зі Рут, стався через те, що ізраїльський народ перестав 
слухатися Бога.

Якою була реакція Елімелеха, чоло-
віка Ноомі, на цей голод? Він вирі-
шує покинути вітцівську землю, не 

бажає покаятися, щоб Бог змилувався і 
дав урожай, але втікає з Ізраїлю. Він не 
запитує в Бога , чи можна йти в той край, 
але самотужки приймає рішення. І згодом 
пожинає наслідки.

Вони жили в місті Вифлеємі, що озна-
чає «Дім хліба». Елімелех залишає хліб-
ний дім і йде в пустелю шукати кращого 
життя. Йде у край, в який євреям було 
заборонено йти. Залишає народ, з Яким 
Бог уклав заповіт і обіцяв оберігати і за-
безпечувати. Він обирає те, що зручно і 
комфортно, замість того, що правильно.

Елімелех зі своєю сім’єю поселився в 
моавському краю, але невдовзі і він, і двоє 
його синів помирають. Я не знаю, від чого 

вони померли, але це явно допустив Бог. 
Настільки вагоме рішення батька, від яко-
го залежить життя усієї сім’ї. Якщо бать-
ко приймає правильне рішення, то це до-
бро для всієї сім’ї. І навпаки – якщо рішен-
ня неправильне, страждають усі.

Але кінець історії нас тішить. Бог, не-
зважаючи на помилки чоловіків, благосло-
вив жінок. Він попіклувався про їх майбут-
ню долю і дав щасливе життя. 

Як висновок можна підкреслити: Бог 
може використовувати наші помилки для 
Своєї слави. І ще: ніколи не варто вихо-
дити з-під Божої опіки і Його крила. Кра-
ще тягнутися до Бога і радіти Його при-
сутністю і охороною!

Від нашого вибору сьогодні залежить 
наше життя завтра!

О. Пастушак.

28 жовтня 2018 року громада ЦХВЄ м. Дубна Рівненської 
області провела святкове богослужіння з нагоди 30-річчя 
посвячення дому молитви.

У служінні взяли участь старший пресвітер Рівненського 
обласного об’єднання церков ХВЄ Олександр Коток, прес-
вітер церкви євангельських християн-баптистів Святос-
лав Карп’юк та інші служителі району.

На початку урочистого зібрання про-
звучали відомі євангельські псалми: 
«Ангели в небі Господа славлять» та 

«Люблю твій, Боже, дім». Пресвітер місце-
вої церкви Вадим Савченко наголосив, що 
церква пройшла досить непростий шлях, 

була звершена значна праця, заплачена 
велика ціна задля того, аби сьогодні мож-
на було чути Слово Господнє в комфорт-
них умовах, у чудовому будинку молитви.

«Ми ввійшли в їхню працю, – каже Ва-
дим Вікторович, згадуючи братів і сестер, 

які розпочинали церкву. – Ціль цього зі-
брання – пригадати деякі моменти з на-
шої історії, щоб теперішнє покоління ці-
нило працю, яка була звершена до них».

Опісля спогадами ділився Василь 
Чайка – пресвітер церкви ХВЄ с. Під-
брусинь. Він – один із небагатьох при-
сутніх на святі, хто брав безпосе-
редню участь в будівництві храму.

Дім молитви у місті Дубні має ціка-
ву історію. Це був один із перших моли-
товних будинків в СРСР, який будували 
п’ятидесятники. 

1986 рік. Майже всі громади п’ятиде-
сятників в області на той час ще були заре-
єстровані під егідою ЄХБ, адже християн 
віри євангельської як окремого руху вла-
да не визнавала. Рішення про будівництво 
було досить сміливим і виглядало майже 
нереальним, але завдяки тривалим мо-
литвам Господь дозволив цьому статися.

Василь Дем’янович Антонюк, який 
був тоді пресвітером церкви, отримав 
відкриття від Бога про те, що Бог допо-
може збудувати будинок і захистить від 
задумів ворога.

Сергій Ільницький (нині пастор цер-
кви в м. Анкориджі, штат Аляска, США) 
детально пам’ятає ті події. Зокрема, він 
розповів: «Будували ми таким чином: при-
ходимо ввечері і до ранку навколо старої 
будівлі копаємо фундамент, опісля накри-
ваємо його фанерою та засипаємо лис-
тям. Наступної ночі заливаємо. Були пе-
решкоди. Але я пам’ятаю, як Василю Ан-
тонюку було сказано: «Роби так, як тобі 
було відкрито, і не бійся, бо Я з тобою».

Стіни ми звели досить швидко (всього 
за два дні, того дня тільки наших братів 
прийшло 113 чоловік), зібрання зупиняти 

не доводилось. Ту землю, яка була нижче 
рівня (в фундаменті), ми вручну виноси-
ли наверх. Один з братів домовився про 
транспортер, але як тільки ми почали ним 
працювати, через кілька годин приїхали 
кадебісти. Довелося знову землю вино-
сити руками… Ще завдяки ініціативі де-
яких братів ми, всупереч плану, добуду-
вали в середині залу балкон».

Одного разу, коли тривали будівель-
ні роботи, представники влади привез-
ли до будинку техніку, щоб знести зве-
дені стіни. Проте машиніст відмовився 
виконувати їхню вказівку, промовивши: 
«Якщо ви хочете накликати прокляття на 
свій рід, то валіть». Після цих слів так ні-
хто й не наважився завдати шкоду Бо-
жому народові.

Пресвітер церкви євангельських хри-
стиян-баптистів Святослав Карп’юк, при-
вітавши громаду п’ятидесятників, теж зга-
дав про деякі моменти з історії будівниц-
тва. І побажав, щоб серця віруючих були 
великими для всіх людей, щоб вміщали і 
тих, хто ще не знає Господа. «А стіни ва-
шого будинку нехай завжди будуть тісни-
ми, нехай вони не вміщають усіх охочих 
послухати Слово Боже», – на закінчення 
промови додав Святослав Григорович.

Ще однією унікальністю церкви було 
те, що на початках свого існування вона 
об’єднувала аж три конфесії: баптистів, ад-
вентистів та п’ятидесятників. Попри певні 
доктринальні відмінності у віровченні цер-
ква була взірцем християнської злагоди.

Не менш вражає сама архітектура все-
редині будинку. Анатолій Кушнір з цього 
приводу згадує: «Пам’ятаю ще, як буду-
вали навколо попередніх стін. Я так пи-
шався архітектурним дизайном! Не міг 

повірити, що серед наших братів знайш-
лися такі митці. Усі лінії на своєму місці, 
перетікають одна в одну. Це шедевр того 
часу, гідний поваги…»

Заключне слово виголосив старший 
пресвітер Рівненського обласного об’єд-
нання церков ХВЄ Олександр Коток. Він 
чітко окреслив поняття церкви як зібран-
ня Божих дітей, які сповідують віру в Ісу-
са Христа. Таку церкву не здолають ніякі 
ворожі сили. Ворог може знищити місце 
зібрання Божого народу, але аж ніяк не 
церкву, бо церква – це не стіни, це люди.

Олександр Адамович наголосив на 
тому, що церква має найкращу перспек-
тиву на землі, адже її чекає небо. Цер-
ква потрібна Ісусу, вона потрібна цьому 
світові і потрібна кожному з нас.

На закінчення була звершена спільна 
молитва. Від обласного об’єднання цер-
ков ХВЄ місцевій громаді був вручений 
цінний подарунок.

Перша частина богослужіння закін-
чилася. Далі церква мала спілкування 
за спільним обідом, під час якого луна-
ли привітання, побажання, спогади. Ди-
якон місцевої церкви  Олександр Свін-
тозельський поділився презентацією із 
архівних фото про те, як будувався мо-
литовний будинок, а також коротко про-
коментував деякі фото з життя церкви.

Сьогодні громада ХВЄ м. Дубна нара-
ховує майже 400 членів. Тут діють дорос-
лий та молодіжний хори, а також неділь-
на школа. А вихідці з цієї церкви сьогодні 
звершують служіння в найвіддаленіших 
куточках світу.

Олександр Геніш.

ПИЛЬНУЙ, ЩО У ТВОЇХ РУКАХПИЛЬНУЙ, ЩО У ТВОЇХ РУКАХ

На базі церкви «Суламіта» у м. Кам’янському Дніпропе-
тровської області з 22 по 27 жовтня проходила школа ка-
пеланів. У групі військових священиків, що складалася із  40 
осіб, були капелани як з Дніпропетровщини, так і з Києва, 
Молдови і Придністров’я.

У рамках школи капелани пройшли екс-
прес-курси: введення в капеланство, 
Біблійне богослов’я, поліцейське, ци-

вільне, пенітенціарне, військове, госпі-
тальне капеланство, духовно-релігійне 

життя солдата на передовій, навички ви-
живання у зоні бойових дій, перша психо-
логічна допомога, духовно-просвітниць-
ка робота з сім’ями військовослужбов-
ців, перша медична допомога, а також 

тактична медицина в зоні бойових дій, 
перспективи та напрямки капеланської 
діяльності в Україні.

Після закінчення школи були видані 
сертифікати та посвідчення капелана-во-
лонтера. Під час церемонії вручення сер-
тифікатів Президент асоціації професій-
них капеланів України, полковник запасу 
Валерій Труфанов сказав: «З того часу, 
як було проведено перший семінар капе-
ланів у місті Кам’янському у лютому цьо-
го року, ми побачили яскраво виражений 

рух служіння за напрямками, які на цей 
момент вже сформувалися. 

Найактуальніший сьогодні напрямок 
капеланства – військовий. І про нього 
треба говорити не лише в контексті подій 
на Сході України. Ми говоримо про сім’ї, 
про дітей, про військово-патріотичну ро-
боту тощо. Другий напрямок – пенітенці-
арний. Тобто ті, хто займається з людь-
ми в тюрмах, а також із персоналом в’яз-
ниць. Госпітальне капеланство – це все, 
що болить: болить душа, болить психіка; 

це все, що пов’язане з ранами: посттрав-
матичний синдром, сімейні конфлікти. Ка-
пелани повинні працювати в різних сфе-
рах суспільного життя».

«Капелани – це люди, які готові ро-
бити в суспільстві будь-яку соціальну ро-
боту», – додав керівник відокремленого 
підрозділу Кам’янського капеланства від 
Асоціації професійних капеланів України 
Віктор Талда.

Микита Доброславський.

Н б і С і К ’ Д і і б й ій і і й ’

ТИЖНЕВА ШКОЛА КАПЕЛАНІВТИЖНЕВА ШКОЛА КАПЕЛАНІВ  
ПРОЙШЛА НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІПРОЙШЛА НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ СЛІДАМИ ВІРИ

Дмитро Коваль живе у Вараші, 
разом із дружиною Оленою виховує 
двох дітей. У місцевій церкві служить 
дияконом. Працює на атомній станції 
на посаді старшого майстра релей-
ного захисту та автоматики. Здобув 
освіту електрика, інженера-елек-
троніка, бакалавра богослов’я. На-
вчається на магістерській програ-
мі Євангельської теологічної семіна-
рії у Києві. І пише книжки. Коли нам 
до рук потрапила книжка Дмитра 
Коваля «Християни віри євангель-
ської Володимирецького району Рів-
ненської області: становлення та 
розвиток», ми зрозуміли, що мусимо 
поспілкуватися з її автором.

– Як ти взявся вивчати історію христи-
ян віри євангельської?

– До цього був довгий шлях... Дуже часто, коли 
заходила мова про спірні питання в церкві, дово-
дилося чути: «А раніше такого не було». І виникло 
бажання самому розібратися – а як було? Мабуть, 
це бажання спільне для всіх, хто  займається істо-
рією чи журналістикою... Я читав про п’ятидесят-
ників Кременця, Львова, Дніпродзержинська і ду-
мав: а як було у нас? Це був другий рушійний мо-
мент, щоб досліджувати і шукати.

– Чи були люди, які підштовхнули тебе до 
історичних досліджень?

– Найбільше, напевно, Михайло Мокієнко. Коли 
я взявся писати першу статтю, навіть не знав, чи 
з того щось вийде. Але він побачив у мені потенці-
ал, і це переросло у співпрацю. Він мене постійно 
мотивував. Ольга Підлужна більше року співпра-
цювала зі мною як редактор книги.

Дуже позитивно до цієї справи ставилася цер-
ква. Багато хто з нетерпінням чекав, які документи 
я знайду. Мені було це приємно, і я відчував важ-
ливість місії, яку виконую. Така зацікавленість лю-
дей теж мотивувала працювати. Більше того, цер-
ква повністю спонсорувала мої поїздки і витрати... 
Робота тривала три роки. Поїздки в Білорусь, Рів-
не, Луцьк, Київ, проживання, харчування… На все 
це виділяли кошти з церковної каси. Скільки про-
сив, стільки й давали.

Ще одне – мені повністю довірилися. У процес 
дослідження ніхто не втручався. Адже нерідко бу-
ває й так: хто дає кошти, той замовляє, що і як пи-
сати... Свобода висловлювати власні думки – це 
дуже велике сприяння.

– А щодо чого саме у тебе були такі 
побоювання?

– Найбільше – щодо оприлюднення прізвищ аген-
тів, які співпрацювали з владою. Хоча була випрацю-
вана максимально мирна методика: я хотів показа-
ти, що вони це робили не для того, щоб здати одно-
вірців, а для того, щоб сприяти виживанню церкви. 
У цьому світлі і подавалися прізвища…

– Чи були в ході дослідження виявлені 
імена людей, які співпрацювали з владою 
не з примусу, а були свідомими агентами?

– Власне, всі це робили свідомо. Якщо ви маєте 
на увазі тих, хто робив це задля наживи, то таких 
були одиниці. У книзі є така ремарка: «В опрацьо-
ваних документах лише раз згадується про те, що 
спецслужби скористалися любов’ю до грошей однієї 
людини і з допомогою цього витягували з неї інфор-
мацію». Єдиний випадок. Щодо усіх інших – близь-
ко сотні людей – самі спецслужби пишуть: «Хоча 
вони і співпрацюють з нами, та ми впливу на них не 
маємо, вони ведуть свою лінію і користуються на-
шими стосунками для того, щоб будувати церкву».

Мені здається, що я зміг у книзі відобразити цей 
факт. Є документ КДБ, який заявляє, що всі єписко-
пи ВРЄХБ – їхні агенти, що, власне, сама ВРЄХБ є 
їхнім дітищем. Але в документах чотири-п’ять років 
потому вони самі пишуть: «Хоча вся верхівка в на-
ших руках, але вони нічого не роблять, доки ми їх 
не змусимо. І навіть не роблять того, до чого зму-
шуємо. Вони підпільно ведуть усю ту церковну ак-
тивність, яку ми їм забороняємо вести». Я зробив 
для себе висновок, що єпископи спочатку змушені 
були домовитися, бо інакше не давали реєстрації. 
Але надалі зайняли таку позицію: «Ми не будемо до 
кінця їм розкривати обставин церковного життя, бо 
і вони не розкривають нам цілей секретної співпра-
ці». І, користуючись цією співпрацею, вони робили, 
по суті, все, що їм забороняли.

Ось приклад. Спецслужби звітують про те, що до 
Львова повернувся з ув’язнення один п’ятидесятник. 
Звернувся у місцевий відділ КДБ, записався аген-
том, отримав гроші. Потім звернувся у залізничне 

відділення держбезпеки, записався агентом, отри-
мав гроші. І так по всіх відділеннях! Зібрав гроші, 
прийшов до церкви, розповів, хто за ким стежить, 
про всі методи роботи КДБ, і пішов у підпілля. І вони 
пишуть: «Де нам тепер знайти цього пройдисвіта?».

– Виходить, самі віруючі були не гірши-
ми спецагентами, ніж кадебісти?

– У КДБ так і писали: «Ми маємо справу із дуже 
законспірованим об’єктом, у якого є своя систе-
ма шифрування, система зв’язкових, нелегаль-
ні друкарні…» 

– Чи є факти, що в церкву засилалися спеці-
ально підготовлені служителі?

– Є факти, що такі люди готувалися. Але вони 
засилалися як рядові члени. Можливо, вони могли 
ставати служителями, цю лінію не прослідковано. 
Але самі спецслужби у 60-х роках дійшли виснов-
ку, що цей метод неефективний. Це зафіксовано в 
документах: «Більше не використовувати практи-
ки залучення мирян як спецагентів в церкві. Краще 
завербувати такого члена, який потенційно швидко 
може бути обраним на керівну посаду». Таким чином 
вони змінили стратегію через те, що не мали успіху...

– Давно ведеться мова про розсекречені 
документи, згідно з якими влада цілеспря-
мовано намагалася маргіналізувати церков-
не середовище. Для цього впроваджувалася 
заборона на музику, здобуття освіти тощо. У 
деяких церквах досі помітні відголоски цьо-
го. Чи такі матеріали десь опубліковані?

– Так, зокрема і в моїй книзі. Ієрархія така: ВРЄХБ 
перебувала у тісній співпраці з державними служба-
ми. Це був свідомий вибір, інакше їх би не існувало. 
Відповідно, КДБ намагався влаштувати внутрішнє 
життя ВРЄХБ так, як йому було вигідно. А вигідно 
було, щоб віруючі виглядали відсталими, неосвіче-
ними людьми без будь-якої культури. Їм казали: «Не 
може бути жодної церковної культури, якщо хочете 
культури, то ідіть в світські бібліотеки, клуби, кіно і 
т. д.». І розсилали циркулярні листи приблизно та-
кого змісту: «Нам стало відомо, що в церквах по-
чали практикувати декламацію віршів, спів дуетом, 
квартетом, використання музичних інструментів... 
Це не побожно! Припиніть цю практику, інакше на-
слідки будуть важкі, і ви знаєте, які».

Але центральні баптистські церкви – у Києві, До-
нецьку, Москві – вели повноцінне життя. Там була 

можливість і грати, і співати, і будувати власну куль-
туру. А всі ці заборони стосувалися більше перифе-
рії. Один із пресвітерів нашого району писав у листі 
уповноваженому: «Чому така несправедливість? Я 
їздив у Донецьк, там все зовсім по-іншому, там мо-
лодь приходить на зібрання...» 

Можливо це робилося «для вітрини».
– І вони мусили не з власної волі впрова-

джувати в церкви такі правила?
– Так виглядає. Хоча не всі пресвітери й чита-

ли такі листи у своїх церквах, проте церковне жит-
тя все ж спрямовували відповідним чином. І з ча-
сом це переросло в церковний світогляд. Люди по-
чали пояснювати речі, яких не практикували в їхній 
церкві, біблійними категоріями.

– Отже, сучасні заборони у церквах виті-
кають ще з тих часів?

– Вплив держави через церковну структуру – 
це одна з причин. А друга причина в тому, що слу-
жителі, які розбудовували церкву, після війни були 
усунуті, вислані. На їхньому місці лишилися моло-
ді. І саме вони потім приймали постанови про дов-
жину спідниць, рукавів і т. д. Це описує у своїй кни-
зі Олександр Гула.

– Цікаво, чому молоді люди за таке взялися?
– Вони були дуже «ревними». Навіть давали обіт-

ницю безшлюбності. Намагалися все звести до чіт-
ких правил. Є й третя причина. Михайло Мокієнко 
розповідав, що коли його дід повернувся із ув’яз-
нення, молодь використовувала в служінні музич-
ні інструменти. І дід сказав: «Я страждав, а ви тут 
розважаєтеся під музику?». З тих пір музика у тій 
громаді не в пошані.

На мене самого вплинув такий світогляд: «Кра-
ще бути віруючим прибиральником, ніж професо-
ром-атеїстом». Чомусь не казали: «Краще бути віру-
ючим професором, ніж прибиральником-атеїстом». 
Я виріс у християнській сім’ї і щиро так вірив. Пам’я-
таю, як важко було себе перебороти, щоб піти на-
вчатися в університет.

– З якими особливостями і труднощами 
приходилося стикатися під час вивчення 
церковної історії?

– Почну з труднощів. Більшість церков майже не 
зберегли власної історії. Частково тут, звичайно, 
влада постаралася – вилучила нашу історію і збері-
гає у своїх спецсховищах. Конкретно я працював зі 

справою про учасників з’їзду в Дніпродзержинську 
1948 року. Раніше була доступна лише текстова ча-
стина, а тепер дозволили працювати також з вилу-
ченими документами та особистими речами. Напри-
клад, збереглися фотографії, які дозволяють відно-
вити вигляд християн 1948 року, який відрізняється 
від того, який був після 1948 року.

Найважче було віднайти первинні документи. 
Коли йшла мова про історію до польських часів, то 
в церковному середовищі існувало багато перека-
зів. Їх не можна було однозначно відкинути, але й 
багато було неправдоподібного. Їм просто ніхто не 
міг заперечити, і ці історії вжилися у церковну сві-
домість. Тому ще однією трудністю було обґрунто-
вувати, чому ті чи інші факти не достовірні. А до-
помогли в цьому документи 1920-х рр., знайдені у 
Бресті. Проти них вже ніхто не міг заперечити. Те-
пер деяким громадам навіть доведеться перено-
сити деякі усталені дати (наприклад, рік будівниц-
тва дому молитви) відповідно до інформації, знай-
деної в документах.

– Чи вдалося в ході роботі над книгою 
зробити відкриття, які можна назвати сен-
саційними, несподіваними?

– Першим несподіваним моментом стало те, 
що всі п’ятидесятники Володимирецького району 
спочатку були баптистами. Тобто усі церкви, котрі 
утворені до 1926 року. Друге – те, що не всі п’яти-
десятники належали до союзу Г. Шмідта. Виявля-
ється, існувала опозиція, яка належала до центру 
в Кременці. Між цими двома союзами були нема-
лі протиріччя. 

– Коли в 1929 році у Човниці був з’їзд, він 
об’єднав церкви Волині і Тернопільщини, що 
належали до центру у Кременці. 

– Це загальнопоширена думка, але, згідно з до-
кументами із Бресту і Варшави, вона неправильна. 
1929 року, перш ніж у Човниці відбувся союз, були 
консультації у Кременці. І частина кременецько-
го союзу не захотіли йти в російськомовний інтер-
національний союз. І після з’їзду в Човниці все ще 
існував центр в Кременці, який не належав до Г. 
Шмідта. Вони мали свій статут, свої з’їзди і навіть 
того ж 1929 року паралельно подавали свої окре-
мі документи на реєстрацію. У книзі є фото їхньо-
го оргкомітету.

– Твоя книга базується суто на докумен-
тах чи також на усних свідченнях?

– Я дійшов висновку, що потрібно виходити з до-
кументів, свідченнями можна тільки підтверджува-
ти документи. Бо пам’ять людей дуже вибіркова... 
Взагалі, я вважаю, що можна приймати до уваги 
свідчення, якщо людині не більше 60 років і свід-
чення стосується останніх 30 років її життя. Люди-
на запам’ятовує здебільшого моменти, які змінили 
її життя, а рутинну інформацію забуває. Деякі до-
кументи я підтверджував свідченнями 1970-х ро-
ків. Але це історії людей, які пережили знущання в 
школі, військкоматі… Тому ці події врізалися в їхню 
пам’ять, дехто навіть мав записи.

– Дуже вразили фотографії в книзі. Де 
вдалося дістати такі якісні і рідкісні фото?

– По усіх усюдах... Просив дослідників з Укра-
їни, з Білорусі... Вони надали частину фотографій 
до 1930-х років. Усі решта – з архіву Асамблей Бо-
жих у Спрінгфілді. Усі місіонери, які тут працюва-
ли, відправляли туди звіти. У них дуже багато фо-
томатеріалу. І вони в обмін на книгу погодилися 
безкоштовно надіслати фото (зазвичай одне фото 
коштує 30$). Ще інші збирав по людях, по архівах.

– А з чого почалося написання книги?
– Назрівав ювілей – 20-річчя дому молитви. І я 

взявся з Віталієм Котком збирати історію церкви. 
Щось ми познаходили, але дуже мало. Потім у нас 
відкрилася філія Львівської богословської семіна-
рії і приїхав викладати М. Мокієнко. Він жив у мене 
вдома, тож я показав свої напрацювання. Тоді він 
мене запросив на історичну конференцію до Льво-
ва. І так пішла праця в цьому напрямку.

– Які плани на майбутнє?
– По-перше – видати енциклопедію по усіх п’я-

тидесятниках України. Якщо збереться колектив, 
це буде реально зробити. Бо в архівах доведеть-
ся попрацювати добряче. Саме тепер у нас є мож-
ливість відновити біографії служителів – де жив, 
працював, фотографії, обставини служіння... Тоб-
то заповнити всі білі плями. Невідомо, чи довго ще 
буде така можливість.

І ще є бажання зробити мультфільм для дітей 
про п’ятидесятників. Діти, молодь не знають істо-
рії. І інакше, як через відео, до них історію не доне-
сти. Книгу вони читати не будуть.

Розмовляли: Юрій ВАВРИНЮК, Дмитро 
ДОВБУШ, Ольга МІЦЕВСЬКА.
(Друкується зі скороченнями. 

Повна версія – на chve.org.ua.)
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ
ВИПРОБУВАННЯ І ЗРОСТАННЯ ВИПРОБУВАННЯ І ЗРОСТАННЯ 

ЯК РЕАГУВАТИ НА ЗЛО?ЯК РЕАГУВАТИ НА ЗЛО?

«Випробуй, Боже, мене, і 
пізнай моє серце, досліди Ти 
мене, і пізнай мої задуми, і 
побач, чи не йду я дорогою 
злою, і на вічну дорогу мене 
попровадь!» (Пс.138:23-24).

Бог допускає різні ситуації в нашому 
житті не тому, що Він нас не знає, а 
щоб ми самі себе краще пізнали, оці-

нили свої реакції на певні ситуації і свій 
вибір. «Випробовуйте самих себе, чи ви в 
вірі, пізнавайте самих себе» (2Кор. 13:5).

«Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам 
посилається на випробовування, немов би 
чужому випадку для вас» (1Петр. 4:12). 

Біблія говорить про такі випробування 
як про необхідні та обов’язкові.

У наш час існують крайнощі: одні вчать, 
що християни не повинні страждати, інші 
– що ми приречені на постійні страждан-
ня. І те й інше твердження неправильні: 
«Багато лихого для праведного, та його 
визволяє Господь з них усіх» (Пс. 33:20). 
Останнє слово завжди за Господом!

Тихе і безтурботне християнське життя 

дуже дивне. Писання говорить, що: «в уся-
кій скорботі Він нас потішає, щоб змогли 
потішати й ми тих, що в усякій скорботі 
знаходяться, тією потіхою, якою потішує 
Бог нас самих!» (2Кор.1:4). А Ісус застеріг: 
«Страждання зазнаєте в світі, але будь-
те відважні: Я світ переміг!» (Ів.16:33).

Якщо Бог допускає щось в наше жит-
тя, а ми правильно реагуємо на це, то Го-
сподь досягає в нас Свого результату. «Бо 
Господь, кого любить, того Він карає, і б’є 
кожного сина, якого приймає!» (Євр.12:6). 
Після покаяння і водного хрещення Божа 
робота в нашому житті не закінчилася.

«А праведний нехай ще чинить прав-
ду, а святий нехай ще освячується!» (Об. 
22:11). Бог робить нас схожими на Себе, 
щоб Його Церква сиділа з Ним на престолі. 
Ми іноді чинимо опір і кричимо від болю, 
але Бог, як ювелір, створює з нас Свій ше-
девр, робить нас здатними творити добро.

Згадаймо про життя пророка Єремії. 
Він сам про себе каже: «Я той муж, який 
бачив біду від жезла Його гніву, Він про-
вадив мене й допровадив до темряви, а 
не до світла. Лиш на мене все знову обер-
тає руку Свою цілий день. Він виснажив 

тіло моє й мою шкіру, мої кості сторощив, 
обгородив Він мене, і мене оточив гірко-
тою та мукою» (Плач 3:1-5).

Чому це трапилося з ним? Частково 
страждання стосуються гонінь його як про-
рока. Перш ніж послати людину на служін-
ня, Бог відділяє усе плотське: «І стер мені 
зуби жорствою» (3:16). Ці слова як проо-
браз нашого «я», самодостатності і упевне-
ності у своїх силах. Бог не вживає людей, 
які приносять щось своє в Його служіння.

«Він переситив мене гіркотою, напо-
їв мене полином» (3:15). І, як результат: 
«... загублена сила моя, та моє сподіван-
ня на Господа» (3:18). У Новому Заповіті 
Павло говорить: «Коли бо я слабий, тоді 
я сильний» (2Кор.12:10).

«Оце я нагадую серцеві своєму, тому 
то я маю надію: Це милість Господня, що 
ми не погинули, бо не покінчилось Його 
милосердя, нове воно кожного ранку, ве-
лика бо вірність Твоя! Господь це мій уділ, 
говорить душа моя, тому я надію на Ньо-
го складаю!» (Плач 3:21-24). 

Так говорить пророк в цих складних 
обставинах. Після усього перенесеного 
Єремія потішає інших: «Господь добрий 

для тих, хто надію на Нього кладе, для 
душі, що шукає Його! Добре, коли людина в 
мовчанні надію кладе на спасіння Господ-
нє» (Плач 3:25- 26). «Бо Господь не наві-
ки ж покине! Бо хоч Він і засмутить кого, 
проте змилується за Своєю великою ми-
лістю, бо не мучить Він з серця Свого, і не 
засмучує людських синів» (Плач 3:31-33). 

Писання говорить: «Випробовува-
ний, хай не каже ніхто: Я від Бога споку-
шуваний. Бо Бог злом не спокушується, 
і нікого Він Сам не спокушує. Але кожен 
спокушується, як надиться й зводиться 
пожадливістю власною» (Як. 1:13-14). 
У Бога немає плану нав’язати випробу-
вання. Одна з причин страждання людей 
Божих – необхідність зміни характеру.

Нам важливо зрозуміти, що все, що 
приходить у наше життя, виходить з його 
контексту. Ще приклад з Писання – апо-
стол Петро. Він гаряче любив Ісуса і на-
важувався давати Йому поради, пропо-
нуючи щось своє. І така людина повинна 
була навчати Церкву. Бог знав Петра кра-
ще, ніж той себе сам. «А Він обернувся й 
промовив Петрові: Відступися від Мене, 
сатано, ти спокуса Мені, бо думаєш не 

про Боже, а про людське!» (Мт. 16:23).
Петро не був поганим, але не знав, що 

без Бога ніхто не може змінитися. І Бог, 
не докоряючи, зустрічається з Петром, 
каже про любов і доручає йому Церкву.

А згадаймо Мойсея. Мало хто нава-
жився б залишити палац, відректися від 
престолу і бути зі своїм народом. А народ 
його не прийняв. Двічі знедолений, Мой-
сей 40 років пасе овець. І потім Бог кличе 
його на служіння, назвавши Своїм другом.

Ще одна причина труднощів в нашо-
му житті: «Чого ж нарікає людина жива? 
Нехай скаржиться кожен на гріх свій» 
(Плач 3:39). У кожного з нас є недоліки і 
твердині, і процес освячення – завдовж-
ки з життя. Апостол Павло говорить: «Я 
щодень умираю» (1Кор. 15:31). Він розу-
мів, що повинен щодня утримувати свою 
стару людину на хресті. Часто наші не-
доліки так глибоко в нас сидять, що не-
має іншого шляху звільнення від них, як 
через певні неприємні ситуації.

«Блаженна людина, що витерпить 
пробу, бо, бувши випробувана, дістане 
вінця життя, якого Господь обіцяв тим, 
хто любить Його» (Як.1:12).

«А жінка його озирнула-
ся позад нього, – і стала 
стовпом соляним» (Бут-
тя 19:26)

Содом і Гоморра – це втілен-
ня всієї аморальності безбож-
ного світу. Їхнє знищення вог-

нем та сіркою – біблійне зображен-
ня Божого суду над грішним світом 
та його безбожними мешканцями.

Існує вогняне озеро, приготоване 
для диявола та його ангелів. Це вічне 
прокляття для всіх, хто служить дияво-
лу. Жінка Лота та його зяті мали мож-
ливість уникнути суду, але для цього 
вони повинні були повірити у все, що 
анголи звістили Лотові про суд. Од-
нак вони не тільки відмовилися пові-
рити, вони були настільки засліплені, 
що Лот «здавався як жартун».

Боже Слово не залишає жодного 

сумніву щодо майбутнього суду чи віч-
ного осудження. Але сьогодні ще є шанс 
спасіння, сьогодні день благодаті. По-
кайся у своїх гріхах! Віруй у Слово Боже 
і прийми те, що Господь Ісус звершив 
на Голгофському хресті для тебе! Тоді 
матимеш прощення своєї провини, мир 
з Богом, вічне життя і вічну славу.

Лотова жінка була у найтісніших 
стосунках з єдиним праведником у Со-
домі. Сьогодні багато людей теж ма-
ють близькі взаємовідносини з людь-
ми Божими, та все ж вони не спасенні. 

Майже навернені, та все ж втрачені 
– соляні стовпи! Мертві, та не похова-
ні і забуті, вони стали постійним засте-
реженням, щоб ти не відкидав спасін-
ня своєї душі, полюбивши цей світ або 
залишившись байдужим. Постався до 
цього серйозно! Навернись, щоб тобі 
не стати соляним стовпом – без від-
чуття Божої милості, не маючи ні ди-
хання життя, ні самого вічного життя.

Як християни повинні ставитися до 
зла? Що ми повинні думати, відчува-
ти й робити стосовно зла, яке тво-
рить сатана? Зла, яке приносить 
смерть, стихійні лиха... Як ставити-
ся до страждання і болю, яких нема-
ло в повсякденному житті?

Очікуйте зла. «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що 
вам посилається на випробування, немов би чу-
жому випадку для вас» (1 Петр. 4:12).

Терпіть зло. «Любов... усе зносить, вірить у все, 
сподівається всього, усе терпить!» (1 Кор. 13:7); «І за 
Ім’я Моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж 
до кінця, той буде спасений!» (Мр. 13:13).

Будьте вдячні за очисний ефект зла, яке повстає 
проти вас. «Дякуючи завжди й за все Богові й Отцеві в 
Ім’я Господа нашого Ісуса Христа» (Еф. 5:20); «Подяку 
складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі 
Ісусі» (1 Сол. 5:18); «... Але й хвалимося в утисках, зна-
ючи, що утиски приносять терпеливість» (Рим. 5:3-5).

Ненавидьте зло. «Любов нехай буде нелицемірна, 
ненавидьте зло та туліться до доброго!» (Рим. 12:9).

Моліться за порятунок від зла. «І не введи нас у 
випробування, але визволи нас від лукавого» (Мт. 6:13).

Докоряйте злу. «... І не беріть участі в неплідних 
ділах, а краще й докоряйте» (Еф. 5:11).

Перемагайте зло добром. «Не будь переможе-
ний злом, але перемагай зло добром!» (Рим. 12:21).

Протистійте злу. «Тож підкоріться Богові та спро-
тивляйтесь дияволові, то й утече він від вас» (Як. 4:7).

Що не слід робити стосовно зла
Ніколи не бійтеся, що цей злий світ вийде з-під Бо-

жого контролю. «... Хто все чинить за радою волі Сво-
єї» (Еф. 1:11).

Ніколи не схиляйтеся до думки, що через те, що в 
житті трапляється багато «злих» моментів, воно аб-
сурдне й безцільне. «О глибино багатства, і премудро-
сті, і знання Божого! Які недовідомі присуди Його, і не-
досліджені дороги Його!.. Бо все з Нього, через Нього і 
для Нього! Йому слава навіки. Амінь» (Рим. 11:33, 36).

Ніколи не допускайте думки, що Бог буває неспра-
ведливим чи неправедним у тому, як Він керує всес-
вітом. «Господь справедливий на кожній дорозі Сво-
їй» (Пс. 144:17).

Ніколи не сумнівайтеся в тому, що Бог є для вас 
усім у Христі. Якщо ви довіряєте Йому своє життя, то 
ви в Христі. Ніколи не сумнівайтесь у тому, що будь-
яке зло, яке досягає вас, – навіть якщо воно позбав-
ляє вас життя, – це любов, очищення, збереження і 
Батьківська дисципліна Бога. Це не покарання у гніві. 
Його гнів вилився на Ісуса Христа – нашого Заступни-
ка (Гал. 3:13; Рим. 8:3). Я

Якщо ми діти Божі через віру в Ісуса Христа, то від 
Бога до нас приходить тільки милість, а не гнів, «бо Го-
сподь, кого любить, того Він карає, і б’є кожного сина, 
якого приймає» (Євр. 12:6).

Коли ми відмовляємося від проектів диявола й до-
віряємо владі, мудрості й доброті Божій в Ісусі Христі, 
ми виконуємо задум Божий. Ми славимо нескінченно 
високу цінність Ісуса. Тому довірмося Йому й стіймо в 
благоговінні нашого спасіння.

thegospelcoalition.or
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НАВЕРНИСЬ, ЩОБ НЕ СТАТИ СТОВПОМВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ МІСІОНЕРСЬКИХ ЛІДЕРІВ У МАДРИДІВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ МІСІОНЕРСЬКИХ ЛІДЕРІВ У МАДРИДІ
У столиці Іспанії Мадриді 

пройшла зустріч лідерів п’я-
тидесятницьких місій Європи. 
Центральною ідеєю зустрічі 
став девіз «Піднімайте на-
ступне покоління».

Представники понад 60 країн Європи 
інформували про  місіонерську ситу-
ацію у своїх регіонах, ділилися прак-

тичним досвідом роботи, озвучували ідеї 
про те, як підняти на місіонерські поля на-
ступне покоління.

Українську Церкву ХВЄ представляли 
завідувач місіонерського відділу УЦХВЄ, 
директор місії «Голос надії» єпископ Ми-
кола Синюк, а також регіональний ди-
ректор місії по Західній Європі, редак-
тор газети «Голос надії» Юрій Троць.

Присутні були поінформовані про єванге-
лізаційно-місіонерські проекти Церкви ХВЄ і 
бачення на перспективу. Була представлена 

також діяльність місії «Голос надії» як ба-
зової місіонерської  інституції  УЦХВЄ.

Підсумовуючи свій виступ, Микола Си-
нюк зауважив: «Ми не піднімемо нове по-
коління місіонерів, якщо не піднімемо дітей 
і онуків у наших власних родинах. Якщо їм 

не цікаво те, що роблять їхні батьки, це 
буде нецікаво молоді церкви. По-друге, 
нам потрібна співпраця зі Святим Духом 
як Духом місіонерства, Який приводить у 
церкву гірших, а виводить – кращих для 
здійснення Своїх намірів. На практиці це 
часто призводить до внутрішнього спроти-
ву служителів і нерозуміння місійної при-
роди Духа Святого.

По-третє – нам потрібна співпраця. Укра-
їнська Церква володіє потужним місіонер-
ським ресурсом – людьми. Захід обмеже-
ний у цьому, проте володіє потужним ма-
теріальним ресурсом. Об’єднання зусиль 
дало б якісний результат для поширення 
Царства Божого», – підкреслив єпископ.

Рішення Комітету ПЕМ про проведення 
наступної зустрічі у Києві засвідчило осо-
бливу місіональну позицію УЦХВЄ. При-
ємною частиною зустрічі у Мадриді ста-
ло відвідування вечірнього богослужіння 
української громади ЦХВЄ, де пасторське 
служіння несе Ярослав Демко.

ДОРОГІ ДРУЗІ!ДОРОГІ ДРУЗІ!
Передплата-2019 розпочалася. На жаль, у зв’язку з тим, що протягом Передплата-2019 розпочалася. На жаль, у зв’язку з тим, що протягом 
2018 року вартість поштових і друкарських послуг дуже зросла 2018 року вартість поштових і друкарських послуг дуже зросла 
(зокрема вартість паперу і друкарських послуг – на 300 відсотків), (зокрема вартість паперу і друкарських послуг – на 300 відсотків), 
ми змушені скоротити тираж і збільшити вартість передплати.ми змушені скоротити тираж і збільшити вартість передплати.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
один примірник – 250 грн. за рік;один примірник – 250 грн. за рік;

20 примірників –1200 грн. за рік;20 примірників –1200 грн. за рік;

40 примірників – 1600 грн. за рік;40 примірників – 1600 грн. за рік;

100 примірників – 2000 грн. за рік.100 примірників – 2000 грн. за рік.

Ми вказали рекомендовану кількість замовлень. Але ви Ми вказали рекомендовану кількість замовлень. Але ви 
можете замовити будь-яку кількість примірників.можете замовити будь-яку кількість примірників.

КОШТИ МОЖНА ПЕРЕКАЗАТИ НА РАХУНОК:КОШТИ МОЖНА ПЕРЕКАЗАТИ НА РАХУНОК:
 26001052535352 в АТ КБ «Приватбанк», 26001052535352 в АТ КБ «Приватбанк»,

 МФО 336677, код 14360570 МФО 336677, код 14360570
(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «За євангельську віру»)(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «За євангельську віру»)

або поштовим переказом на адресу:або поштовим переказом на адресу:
Карпюк Олег Ярославович, місія милосердя «Добрий Карпюк Олег Ярославович, місія милосердя «Добрий 

самарянин», вул. Мочульського, 1, Івано-Франківськ, 76002самарянин», вул. Мочульського, 1, Івано-Франківськ, 76002
(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «За євангельську віру»).(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «За євангельську віру»).

НашіНаші  газетигазети  можнаможна  отримуватиотримувати  нана  НовійНовій  поштіпошті  заза  умовиумови  замовленнязамовлення  
відвід  500500  примірниківпримірників (оплата за собівартістю  (оплата за собівартістю – 1.50 грн. за примірник).– 1.50 грн. за примірник).

ДовідкиДовідки  телефономтелефоном + +38 067 911-03-6538 067 911-03-65..

Clic
k t

o B
UY N

OW!
PDF-Tools

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!
PDF-Tools

w
w

w.tracker-software

.c
om


