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17 червня на базі дитя-
чого табору «Берізка» в с. 
Олександрії Рівненської 
області відкрилася черго-
ва Всеукраїнська жіноча 
конференція ЦХВЄУ.

Рівненська земля ві-
тала делегаток теплою 
погодою, чудовою зеленю 
величних беріз і постав-
них сосен. А ще – рясним 
грозовим дощем, таким 
доречним у цю спекот-
ну пору і таким гарним 
підтвердженням, що Бог 
готовий вилити на Своїх 
доньок цілющий дощ Сво-
го благословення.

Власне, про це говорила у своєму 
вітальному слові відповідальна 
за жіноче служіння в Україні Віра 
Деркач. «Ми молимося, щоб Бог 

дав для нас благодать Свого серця. Щоб 
ми могли принести Богові плоди. Ціль 
нашої конференції – нагадати всім, що 
Бог вибрав нас для того, щоб ми були 
плодоносними у своєму житті. Ви не про-
сто так опинилися на цьому місці. Його 
приготував для вас Сам Господь».

Головна «господиня» Рівненщини 
– дружина старшого пресвітера об-
ласного об'єднання церков ХВЄ Тетяна 
Боришкевич не могла стримати емоцій: 
«Серце переповнене радістю від того, що 
ми можемо приймати на своїй землі та-
ких дорогих гостей. Дав би Бог нам сили 
приносити рясний плід Духа, зростати в 
пізнанні всіх Його якостей. Дар можна 
отримати за одну мить, а плоди треба 
зрощувати протягом всього свого життя. 
Ми зібралися тут, власне, з одною ціллю 
– щоб ці кілька днів зростати в пізнанні 
того, як бути плодючими. Бо кому, як не 
нам, сестрам, мати і любов, і радість, і 
здержливість…»

Потім конференцію вітав старший 

пресвітер об'єднання церков ХВЄ Рівнен-
щини єпископ Віктор Боришкевич. Він, 
зокрема, передав вітання від старшого 
єпископа ЦХВЄУ Михайла Паночка і на-
гадав, що наше спасіння – це прерога-
тива Бога. «Я вибрав вас» – з мільярдів 
людей Господь знайшов мене і кожну з 
вас. Тому Він бажає, щоб ми були чутли-
вими до Його голосу. Після гріхопадіння 
перших людей Бог мав право відвернути-
ся від нас. Але Він простягнув до нас Свої 
руки. Він послав Свого Сина Ісуса Христа 
померти за нас. Хай усвідомлення того, 
що зробив для нас Господь, не покине 
наших сердець. Він нас не лише вибрав, 
але й настановив – як жити, як приносити 
плід. Хай все, що ви чутимете протягом 
цих днів тут, буде для ваших сердець 
настановою на життя, на перемогу, на 
благословення». 

«Усі мої джерела, Господи, в Тобі», 
– доречним нагадуванням після таких 
слів благословення звучав лейтмотив чу-
дового псалма в виконанні дівочого гурту 
з Рівненської церкви Святої Трійці. 

Потім єпископ Боришкевич запросив 
до молитви за владу, за народ, за країну. 
Будьмо відвертими – Україна зачекалася 
наших молитов.  А це наша відповідаль-
ність – молитися за край, в якому з волі 
Божої ми прийшли на цей світ.

Бандурист Анатолій Коренівський з 
церкви «Божий мир» (м. Київ) ще раз 
нагадав, що Бог береже наш край по 
молитвах наших. І зазвучали чудові 
рядки:

Україно, Україно, щастя й мир тобі 
дарує Бог,

Він єдиний – Той, що в силі зберегти 
від криз і катастроф.

Далі брат Боришкевич поділився 
Словом Божим, записаним в Ів. 21:15-17. 
«Непросте запитання прозвучало Пе-
трові. Якби Христос дав таке запитання 
кожному з нас – «Чи ти Мене любиш…», 
що б ми відповіли? Перед нами, напев-
но, постала б панорама всього нашого 
життя. Напевно, ми б казали: «Ти краще, 
знаєш, Господи… Поможи мені». 

Божа любов особлива до нас, без-
умовна – у питанні спасіння. Він все 

зробив за нас, вибрав і настановив, 
а далі все залежить від нас. Як ми 
відізвемося на Його заклик, що будемо 
робити. Яка наша любов до Бога? Якщо 
справжня, нам хочеться спілкуватися 
з Ним, хочеться говорити про все. Нас 
ніщо не відволіче від розмови з Ним, ніщо 
так не цікавитиме, як можливість почути 
Його голос. Зазвичай у нас прохань 
більше, як подяки. Але коли ми думаємо 
про Нього, ми не зауважуємо нічого 
навколо, не відчуваємо болю в колінах, 
ми насолоджуємося Його присутністю, 
розчиняємося в Його любові.

Нам усім варто пам’ятати, що без 
п'яти складових християнського життя 
– молитви, дослідження Слова Божо-
го, спілкування з віруючими людьми, 
свідчення іншим людям про Ісуса і до-
брочинності повноцінного християнина 
не існує.

Якщо нам в житті нелегко, пам’ятай-
мо, що Бог контролює ситуацію. І чим 
тяжче нам щось дається, тим вищого 
рівня ми досягли, бо це значить, що 
Бог поводиться з нами як із тими, хто 
вже має силу. Бог проводить нас іноді 
через скруту, щоб ми не забули, що на 
всі сто відсотків залежимо від Нього. І 
якщо ми довго про щось просимо, а Він 
не відповідає, це означає тільки, що 
Він готує для нас щось особливе, щось 
найкраще».

Група з церкви Святої Трійці (до 
речі, четверо з її складу – діти Віктора 
Дем’яновича і Тетяни Василівни Бориш-
кевичів) співала: «Хто я для Тебе, Ісусе, 
що Ти задля мене залишив славу небес 
і красу?», а серце по-новому оцінювало 
Божу любов, проявлену на Голгофі.

Відповідальна за жіноче служіння 
в Україні Віра Деркач нагадала про 
важливість жіночого служіння. «По-
чиналося все дуже нелегко і непросто. 
Але я впевнена, що Бог веде нас всі ці 
роки. Він вибрав кожну з нас на служін-
ня. Я дякую Богу за команду сестер, на 
яких я повністю можу покластися. Ми всі 
різні, кожна з нас має свій характер, свої 
манери, але Бог нас вибрав для одної 
справи – іти й приносити плід».

ІДІМО, ЩОБ ПРИНОСИТИ ПЛІД
«Я вибрав вас і настановив, щоб ішли ви і приносили плід»«Я вибрав вас і настановив, щоб ішли ви і приносили плід»  (Ів. 15:16).(Ів. 15:16).

З самого по-
чатку увіруван-
ня проповіді про 
процвiтання, про 
багатство про-
сто наповнюва-
ли мене бажан-
ням розбагатіти. 
Я сповiдувала 
все, що говори-
ли священики і 
проповiдники: «Я багата, 
грошi до мене линуть, 
я мiльйонерка... У мене 
найкраща машина... У 
мене рахунок в банку, я 
крута бiзнесменка... Ну 

... А ПРО ХРИСТА ЗАБУЛИ... А ПРО ХРИСТА ЗАБУЛИ

i, звичайно, в Ім'я Iсуса 
Христа!». Я жертвувала 
багато i все чекала вiд 
Бога грошей, i бажано 
якомога більше...

Ми маємо великий привілей – служити Господу. 
Переступивши поріг дому молитви, ми можемо увійти 
в Божу присутність і стати учасниками і слухачами 
Божого Слова. Написано: «Пильнуй за ногою своєю, 
як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, 
це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого 
вони, окрім чинення зла» (Екл. 4:17).

СЛОВО – ЄДИНИЙ 
КРИТЕРІЙ

Прийміть щирі вітання з нагоди 
Великого для нас свята – дня зіслання 
Святого Духа на апостолів та Церкву 
Христову.

Якраз у день П'ятидесятниці Ісус 
Христос виконав Свою обітницю: «І 
вблагаю Отця Я, і Втішителя іншого 
дасть вам, щоб із вами повік пере-
бував» (Ів. 14:16). 

З дня П'ятидесятниці аж до сьогод-
ні діє потужна сила Святого Духа на 
збудову Церкви Христової.

Ми вдячні Богу, що Дух Святий 
активно працює і в нашій країні, а осо-
бливо у наших серцях, бо написано: «... ваше тіло – то храм Духа 
Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої» (1 
Кор. 6:19). Це не тільки велике благословення для нас – усвідомлю-
вати і вірити, що ми «храм Божий», але й велика відповідальність 
– берегти цей храм у чистоті та святості (Еф. 1:4).

Від усього серця молитовно бажаю вам, дорогий Божий народе, 
у ці останні дні сповнятися Духом Святим і коритися Духу Святому, 
бо якраз у цьому захований секрет успішного духовного зросту.

Хай благодать Духа Святого обгорне усіх вас для слави Бога 
Отця та Сина Його Ісуса Христа!

З повагою та молитвами про вас, 
від імені Комітету ЦХВЄУ  Михайло Паночко,          

старший єпископ ЦХВЄУ.

Дорогі брати та сестри!Дорогі брати та сестри!
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

Зустріч розпочалася молитовним служінням, на 
якому ділилися Словом старші служителі областей. 
Старший пресвітер об'єднання церков ХВЄ Полтавської 
області єпископ Степан Павлусь звернув увагу на ви-
рішальну роль Духа Святого в служінні, особистому 
житті й закликав шукати Його присутності. 

Співом делегатам конференції служив гурт «Сіон».
Директор місії Микола Синюк надав інформацію 

про стан справ та напрямки діяльності місії «Голос 
надії». Він, зокрема зазначив, що на сьогодні в місії 
працюють 375 місіонерів. За звітний період завдяки 
місіонерській праці через водне хрещення до Церкви 
приєдналося 372 осіб.

Ростислав Величко, старший пресвітер об’єднання 
церков ХВЄ Луганщини застеріг присутніх від того, аби  
не занедбати довіреного Богом служіння і працювати 
так, щоб успіх був очевидним. Старший пресвітер 
церков ХВЄ Криму Павло Федорук показав глибокі 
особисті відносини служителя з Богом на прикладі 
апостола Петра.

Після короткої перерви було надане слово місіоне-
рам з областей. 

Особливим було свідчення подружжя Осадчуків, які 
трудяться на Полтавщині, про працю в реабілітаційних 
центрах та навернення алко- і наркозалежних людей 
(троє з яких торік прийняли хрещення).

Ахмат Жабіров розповів про можливість пропо-
відувати монгольському народу, серед якого вже є 
новонавернені. Працівники місії з Лубен поділилися 
своїми методами благовісту і зазначили, що для 
вилову риби може згодитися не тільки невод, але й 
волейбольна сітка.

Місіонери з Сумської та Чернігівської областей 
зазначили, що не скрізь однаково проростає посіяне 
Слово, але особливі успіхи досягнуті в служінні серед 
циганського народу і серед дітей.

В’ячеслав і Людмила Губені з Лебедина розповіли, 
як Господь дивовижно відкрив двері до школи для 

проведення біблійних уроків. Бог змінює серця дітей, 
про що свідчать самі батьки і вчителі.

Працівники із Салтикової Дівиці проводять триденний 
молодіжний табір на р. Десні, який збирає до 60 чоловік. 

Віктор Клець зазначив, що с. Свеса, де вже є дім 
молитви залишилося без служителя, тому там виникла 
гостра потреба в новому працівнику.

Досягнуто певних успіхів у тюремному служінні в 
Луганській області, хоча з боку влади почалися істотні 
обмеження (відвідувати ув’язнених не дозволяється 
більш ніж двом особам).

В одному з населених пунктів на прохання селян до 
Дня захисту дітей був проведений табір, який зібрав 
близько 50 дітей.

Розвивається служіння профілактики шкідливих 
звичок, в якому задіяні майже всі місіонери. 

Відкрита нова точка у Кіровську. Продовжує ви-
даватися євангелізаційна газета (тираж – до 60 000 
примірників), а також 15-тихвилинна телепередача.

Відкрита нова точка в Петропавловську, розповіли 
місіонери з Дніпропетровської та Донецької областей. 
Володимир Гребенюк свідчив про можливість служити 
бездомним у Донецьку.

Цікаву статистику навів служитель із Царичанки. 
Після опитування молоді виявилося, що лише 50% з усіх 
визначилися із своїм покликанням. З них 50% вирішили 
працювати в музичному служінні, 3% – бути проповід-
никами і менше 3% – місіонерами. Тому служитель 
закликав заохочувати і надихати молодь перш за все 
своїм прикладом до місіонерської праці.

Після обіду до присутніх звернувся Віктор Онищук 
із закликом використовувати все, що заклав у нас 
Господь, навіть якщо це лише один талант.

В Черкаській області працюють шість місіонерських 
сімей і одна сестра. І хоча поки що небагато нових 
людей приходять до церкви, зате відбувається «при-
родний» ріст – налічується уже 19 дітей. Є успіхи в 
дитячому служінні. Діють три недільні школи, дитячий 
клуб «Пілігрим», протягом літа планується провести 
чотири табори.

За кожну область була звершена молитва про благо-
словення у подальшому служінні. Далі делегати конфе-
ренції вислухали семінар на тему «Покликання», який 
виклав завідувач відділу євангелізації місії Ігор Скоць.

Із заключним словом до присутніх звернувся дирек-
тор місії «Голос надії» Микола Синюк, який закликав усіх 
бути відкритими до Божих змін всередині нас.

www.voice.org.ua.

Питання консолідації українського суспільства 
стали основною темою спілкування глав християн-
ських Церков України, яке відбулось 22 червня під 
час зустрічі в молитовному будинку церкви «Філа-
дельфія», повідомляє Інститут релігійної свободи.

Засідання Наради Церков проходило під голо-
вуванням старшого єпископа Церкви Християн Віри 
Євангельської України Михайла Паночка.

За його словами, останнім часом почастішали 
випадки провокування суспільних конфліктів, 
протистояння, причиною яких стають політичні чи 
інші мотиви. Єпископ заявив, що українська нація 
повинна згуртуватися та бути єдиною, що можливе 
завдяки щирій вірі в Господа та утвердженню в сус-
пільстві християнських цінностей, любові та пошані 
до ближнього.

 Глава Української Греко-Католицької Церкви 
архієпископ Святослав (Шевчук) відзначив визначну 
роль Церков у цьому процесі. «Саме від нас може 
вийти сила на об’єднання на тлі існуючих суспільних 
розколів», – заявив він.

«Церкви всі разом повинні проповідувати суспіль-
ний мир. І його не треба плутати з громадянською 
пасивністю, навпаки – ми повинні заохочувати людей 
перебороти зневіру, суспільну знеохоту та проявити 
активну християнську громадянську позицію», – під-
креслив глава УГКЦ.

ВІДКРИТІ ДЛЯ БОГА ГЛАВИ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ 
ЗАКЛИКАЛИ СУСПІЛЬСТВО 
ДО ЄДНОСТІ

Його підтримав старший єпископ Української Хрис-
тиянської Євангельської Церкви Леонід Падун. На його 
думку, віруючі люди не повинні сприймати беззаконня 
та моральну розпусту у суспільстві як щось належне. 
Вони покликані підіймати свій голос на захист Істини і 
молитися про Боже благословення для України.

Єпископ Римсько-Католицької Церкви в Україні 
Маркіян Трофим’як наголосив: «В Україні мусить бути 
консолідуючий фактор. Люди втомилися від розбрату, 
тому Церкви мають згуртувати суспільство та власним 
прикладом повсякчас засвідчувати єдність».

В обговоренні також взяли участь єпископ УПЦ 
Київського патріархату Євстратій та диякон Української 
Православної Церкви Ростислав Воробій.

Учасники засідання ознайомились із змістом Дору-
чення Президента України, виданого за результатами 
зустрічі Віктора Януковича з Всеукраїнською Радою 
Церков і релігійних організацій.

 Глави та представники Церков вирішили до 20-тої 
річниці Незалежності України підготувати спільне 
звернення та з нагоди цього державного ювілею про-
вести акцію молитви й посту за єдність і процвітання 
українського народу.

Зустріч завершилась спілкуванням у неформальній 
обстановці. 

Максим Васін. 
www.irs.in.ua.

18 червня 2011 року в Полтаві відбулася 
регіональна конференція місії «Голос надії», 
в якій взяли участь місіонери, що працюють 
у східних областях України. Місіонери з Пол-
тавської, Сумської, Чернігівської, Луганської, 
Дніпропетровської, Донецької та Черкаської 
областей зустрілися, щоб розділити успіхи і 
невдачі, обмінятися досвідом, зміцнитися 
Божим Словом.

З початком світової фінан-
сово-економічної кризи лідери 
західного світу наполегливо 
вселяють людству думку про 
те, що з поточного потрясіння 
«світ вийде іншим». Хоча об-
раз «оновленого» світу зали-
шається незрозумілим і роз-
митим, головна ідея вимальо-
вується цілком зрозумілою: 
якщо ми не хочемо загального 
хаосу, необхідно ввести єдине 
«глобальне управління».

З 
вуст західних політиків постійно 
звучать слова про «новий світовий 
порядок», «нову світову фінансову 
архітектуру», «наднаціональний 

контроль», тільки тепер це воліють нази-
вати всесвітнім «Новим Курсом». Першим 
цей вираз вжив у вересні 2007 р. (тобто 
до початку фінансової кризи) Ніколя 
Саркозі у своєму виступі на Генеральній 
Асамблеї ООН.

А на лютневій зустрічі в Берліні 2009 
р, яка займалася підготовкою саміту 
«двадцятки», його повторив Гордон 
Браун:. «Ми потребуємо всесвітнього 
«Нового Курсу»... Ми усвідомлюємо, 
що в тій сфері, в якій проходять світо-
ві фінансові потоки, ми не вийдемо із 
ситуації за допомогою суто національ-
ної влади, нам потрібні органи влади 
та інстанції всесвітнього нагляду, які 
стежили б за тим, щоб діяльність фінан-
сових інститутів, діючих на світовому 
ринку, була б для нас повністю відкрита».

Обидва – і Саркозі, і Браун – став-
леники фінансової групи Ротшильдів. 
Виступи представників «глобальної 
еліти» говорять про те, що нинішня криза 

використовується як механізм провоку-
вання глибоких соціальних потрясінь, 
в результаті яких людство, ввергнуте в 
хаос і налякане примарою загального 
насильства, повинно буде саме зажадати 
втручання в хід світових справ «надна-
ціонального» арбітра з диктаторськими 
повноваженнями.

Події розкручують повністю відпо-
відно з логікою періоду Великої депре-
сії 1929-1933 років: фінансова криза 
– економічний спад – соціальні конфлікти 
– встановлення тоталітарних диктатур 
- розв'язання війни з метою концентрації 
влади і капіталу в руках більш вузького 
кола людей. Але цього разу мова йде вже 
про завершальну стадію реалізації стра-
тегії «глобального управління» - з нане-
сенням вирішального удару по інституту 
національно-державного суверенітету і 
переходом до системи приватної влади 
транснаціональних еліт.

Девід Рокфеллер, автор ідеї приватної 
влади, яка повинна замінити уряди, ще в 
кінці 90-х років говорив: «Ми стоїмо на по-
розі глобальних змін. Усе, в чому ми має-
мо потребу, – це в масштабній кризі, і тоді 
народ прийме новий світовий порядок».

Жак Атталі, радник Саркозі і колишній 
глава ЄБРР, кажучи про нездатність 
еліт вирішити валютні проблеми 30-х 
років, заявив: «Боюся, що подібна по-
милка повториться. Ми спочатку будемо 
воювати, уб'ємо триста мільйонів, а 
потім підуть реформи і світовий уряд», 
так чи не краще вже зараз «подумати 
про світовий уряд». Про те ж твердить і 
Генрі Кіссінджер: «У кінцевому рахунку, 
головне завдання полягає в тому, щоб 
визначити й сформувати загальну за-
клопотаність більшості країн, а також 
усіх провідних держав щодо економічної 
кризи, враховуючи колективний страх 

перед терористичним джихадом. Потім 
все це повинно бути перетворене на 
загальну стратегію дій... Таким чином, 
Америка та її потенційні партнери зна-
ходять унікальну можливість перетворити 
момент кризи у передбачення надії». 

До прийняття ідеї «нового порядку» 
світ підводять поступово, щоб не спрово-
кувати подій, під впливом яких загальний 
протест проти погіршення умов людського 
існування поверне «не в те» русло і стане 
некерованим. Головне, чого вдалося тут 
досягти на першому етапі, – це почати 
широку дискусію про «глобальне управ-
ління»  з упором на «безперспективність» 
національно-державних моделей виходу з 
кризи. Ця дискусія розгортається в умовах 
інформаційного тиску, нагнітає загальну 
тривогу, страх та невпевненість людей.

На цьому фоні і була висунута ідея 
нової єдиної світової валюти як наріж-
ного каменя «нового світового поряд-
ку». Справжні автори цього давнього 
проекту поки залишаються у тіні, а на 
авансцену, зауважимо, виводяться ті 
чи інші представники Росії. Це нагадує 
ситуацію періоду Першої світової війни, 
коли англо-французькі кола, що мали 
розроблені плани переділу світу, доручи-
ли складати загальну програму Антанти 
міністру закордонних справ Росії, ця про-
грама так і увійшла в історію як «програма 
Сазонова», хоча Росія в тій війні не грала 
самостійної ролі і спочатку була вбудо-
вана в систему інтересів британської 
фінансової еліти.

19 березня в Москву в складі «групи 
мудреців» (Д. Бейкер, Д. Шульц та ін.) 
прибув Г. Кіссінджер для зустрічі з росій-
ськими керівниками напередодні саміту 
«двадцятки». Директор московського 
Центру Карнегі Дмитро Тренін, учасник 
минулорічних зборів Більдербергського 

клубу в США, назвав цю зустріч «пози-
тивним сигналом».

А 25 березня в «Московському Ком-
сомольці» була опублікована стаття 
Гавриїла Попова (нині президента Між-
народного союзу економістів) «Криза і 
глобальні проблеми», також приурочена 
до підготовки лондонської зустрічі, в 
якій викладалася програма будівництва 
«нового світового порядку», відкрито 
відтворювалися плани «світової заку-
ліси», що зазвичай обговорюються за 
закритими дверима. 

У статті тлумачилося про: світовий 
парламент; світовий уряд; світові збройні 
сили; світову поліцію; світовий банк; про 
необхідність передачі під міжнародний 
контроль ядерної зброї, ядерної енер-
гетики, всієї ракетно-космічної техніки, 
всіх корисних копалин планети; про 
встановлення граничних нормативів на-
роджуваності; про очищення генофонду 
людства;- про формування з дитинства 
людей, далеких від культурно-релігійної 
несумісності та ін.

А «країни, які не приймуть глобальну 
перспективу, – повідомляв своїм читачам 
Гаврило Попов, – повинні виключатися зі 
світового співтовариства»... Встановлен-
ня тоталітарного поліцейського порядку і 
ліквідація національних держав пропону-
ється вже як відкрита програма дій.

Тим часом криза поглиблюється, і 
аналітики говорять про майбутню еру 
масового безробіття. Найбільш песиміс-
тичні в цьому плані прогнози аналітичної 
групи LEAP / Європа 2020 (Європейська 
лабораторія політичного попередження / 
Європа 2020).  Ще в лютому 2006 р. LEAP 
з дивовижною точністю описала перспек-
тиви розвитку «системного глобальної 
кризи» як наслідку фінансової хвороби, 
зумовленої заборгованістю США.

Сьогоднішні події аналітики LEAP роз-
глядають у контексті загальної кризи, що 
почалася в кінці 70-х років і вступила нині 
в четверту, заключну і найбільш важку 
стадію, так звану «фазу зціджування», 
при якій починається розвал реальної еко-
номіки. Як зазначає керівник групи Франк 
Біанкері, це не проста рецесія, а кінець 
системи, в якій обрушилася її головна 
опора – економіка США, так що «на на-
ших очах закінчується ціла епоха». Криза 
може призвести до найтяжчих наслідків. 
LEAP прогнозує збільшення безробіття до 
15-20% у Європі і до 30% – у США.

Якщо не буде вирішена «проблема 
долара», що є ключовою, розвиток світо-
вих подій візьме драматичний характер: 
обвал долара може відбутися вже, і криза, 
затягнувшись на десятиліття, спровокує 
«всесвітній геополітичний розпад» з 
соціальними потрясіннями та громадян-
ськими конфліктами, з розколом світу на 
окремі блоки, з поверненням у світовому 
масштабі до «Європи 1914», військових 
сутичок і т. ін.

Експерти відзначають початок втечі 
населення США в Європу, де безпосеред-
ня небезпека для життя поки невелика. 
Крім збройних конфліктів, аналітики LEAP 
прогнозують нестачу енергії, їжі, води в 
районах, залежних від імпорту продо-
вольства.

Експерти групи LEAP називають по-
ведінку західних еліт абсолютно неадек-
ватною: «Наші керівники, – пишуть вони, 
– нічого не зрозуміли з того, що сталося, 
і до цих пір не розуміють».

Однак світові менеджери найвищого 
рівня інформовані якраз дуже добре; 
саме вони реалізують політику «керо-
ваного хаосу» і загальної дезінтеграції, 
широко обговорювану сьогодні не тільки 
в американських, а й у світових ЗМІ.

Ольга Четверикова.

Писання виконується на наших очах. 
Питання, яку позицію повинна зайнята 
Церква – пасивно-вичікувальну чи, все 
ж таки, дієву, залишається відкритим. 
Відповідь – за нами.

ПРО НОВИЙ СВІТОВИЙ ПОРЯДОКПРО НОВИЙ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК
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Християнська освіта до-
зволяє навчитися віруючим 
людям думати, а думаючим 
людям – вірити. Радян-
ський період настільки за-
карбувався в середовищі 
віруючих, що вони дуже 
часто перестають думати. 
А думати треба.

Ми, християни віри єван-
гельської, не можемо спи-
ратися лише на аргумент 
сили. Ми маємо набути силу 
аргументів. Наші аргументи 
набувають сили саме тоді, 
коли ми вчимося. Бо у світ, 
в якому ми живемо, треба 
нести знання. Без аргументу 
сили ми не зможемо пере-
конливо нести це знання. 
Але дуже важливо, щоб у 
нас ще була сила аргументу. 
Коли ми зможемо донести 
це до людей в помазанні 
Святого Духа, то досягнемо 
успіху і прославимо Ім'я 
нашого Господа Ісуса.

Пам'ять – здатність, яку людині дав 
Бог. Вчені заявляють, що людина 
знає все про світ 90 відсотків і лише 
10 відсотків не знає. Натомість про 

себе людина знає лише 10 відсотків, а 90 
не знає. Ми маємо здатність запам’ято-
вувати, але механізм цієї здатності нам 
невідомий – про це знає тільки Господь. І 
я сумніваюся, що людина колись про це 
дізнається.

То що таке пам'ять? Це здатність 
людської свідомості закріпляти, зберігати 
і відтворювати минулі враження, акти та 
досвід для того, щоб знову застосувати 
їх у своєму житті.

Пам'ять складається з трьох скла-
дових: закріплення інформації, досвіду, 
фактів; збереження; відтворення для 
застосування в житті.

І коли ми стикаємося з цією унікаль-
ною здатністю людини, то розуміємо, що 
джерело цього – Господь. Хтось сказав, 
що пам’ять – річ вибіркова. Коли ми спро-
буємо перевірити, що ми запам’ятовуємо, 
а що – ні, то помітимо, що наша свідомість 
підходить до цього якось вибірково. Дуже 
часто те, що ти хочеш запам’ятати, не за-
пам’ятовується. А те, що ти хочеш забути, 
так і лунає у твоєму розумі. 

Я часто їжджу в маршрутках. І зовсім 
не прислухаюся до розмов у них, але 
ввечері виявляю, що почута інформація 
ясно звучить в моєму розумі. Особливо 
пристають пісні. Ти аж ніяк не хочеш їх 
запам’ятати, але хочеш чи не хочеш, 
у голові звучить: «Ти покинув мене, я 
лишилась сама, ти від мене пішов, я 
сама не своя…» І ти думаєш: звідки воно 
взялося? Ти ж на тому не фокусувався, 
не старався запам’ятати, зберегти, воно 
залазить саме. 

Натомість коли починаєш читати 
Боже Слово, як тяжко його запам’ятати. 
Ми, християни, не можемо не тренувати 
свою пам'ять. Хтось сказав, що минуле , 
яке зберігається в пам'яті, – це частина 
теперішнього.

Про що маємо 
пам’ятати 

Що Боже Слово вчить нас запам’ято-
вувати, а що – не запам’ятовувати?

«І пам'ятай в днях юнацтва свого про 
свого Творця, аж поки не прийдуть злі дні 
й не наступлять літа, про які говорити ти 
будеш: Для мене вони неприємні!» (Екл. 
12:1); «Пам'ятай про Ісуса Христа з насін-
ня Давидового, що воскрес із мертвих, за 
моєю Євангелією…» (2 Тим. 2:8).

Найперше Біблія навчає віруючих лю-
дей пам’ятати про Бога і Його Сина Ісуса 
Христа. Але хіба ж можна про Нього за-
бути? Хіба можна витиснути Його зі своєї 
свідомості? Виявляється, можна.

В епоху Середньовіччя у свідомості 
людини, коли вона прокидалася, були такі 
категорії, як Бог, Церква, суд. Коли вона 
лягала спати, з нею були ці самі категорії. 
Уся Європа – від Мадриду до Варшави, 
від Единбурга до Палермо жила такими 

переконаннями – переконаннями про Бога 
і Церкву, переконаннями теоцентризму. 
Часто це ставало формальністю, але воно 
було. Люди боялися Божого суду, знали, 
що вони ходять під Богом. Вони пам’ятали 
про Нього. Роблячи щось, вони думали: а 
що скаже з цього приводу Він?

Що сталося із світоглядом далі? 
Епоха Відродження, епоха Просвітництва 
принесла посилення тиску на людину. 
Розвивалися гуманізм, антропоцентризм. 
Врешті-решт дійшло до того, що наприкін-
ці ХІХ століття відомий філософ Фрідріх 
Ніцше сказав: «Світ живе так, ніби Бог 
помер».

Що сталося? У період Просвітництва 
люди увійшли в епоху французького 
атеїзму, а в часи Радянського Союзу була 
так звана епоха войовничого атеїзму. У 
1932 році навіть видавався журнал «Без-
божник» тиражем майже шість мільйонів 
примірників. Світ перестав пам’ятати 
Бога. А Біблія каже пам’ятати про Творця 
в дні юності своєї.

У дні юності – попри гостру пам'ять, 
попри можливість закріплювати, збері-
гати і відтворювати інформацію молодь 
часто забуває про Бога. Недаремно 
апостол Павло пише молодому Тимофію, 
щоб той пам’ятав Господа Ісуса Христа. 
Ця Постать потребує нашої постійної 
уваги, постійної пам'яті. Ми закріплюємо 
категорії, пов'язані з Ним. Ми думаємо про 
Нього. Зберігаємо пам'ять про Нього.

У нас є таке поняття, як Євхаристія, 
причастя. Навіщо воно потрібне? Ісус 
казав: «Це робіть на спомин про Мене». 
Кожного разу, коли ми звершуємо це, ми 
знову і знову згадуємо про Нього. І не 
просто згадуємо – ми розуміємо, що ця 
дія має сенс, має значення, має вплив 
для нашого сьогодення.

Тому коли ми приходимо на причастя, 
ми не маємо бути інертними, байдужими, 
ми не повинні дозволити секулярній думці 
витіснити Христа із нашої свідомості. Ми 
повинні пам’ятати про Нього – і в дні юнос-
ті нашої, і коли настане зрілість…

Про що ще спонукує Біблія нас пам’я-
тати? Апостол Петро пише: «Це вже 
другого листа пишу я до вас, улюблені. 
У них нагадуванням я буджу вашу чисту 
думку, щоб ви пам'ятали слова, що святі 
пророки давніше звістили їх вам, і запо-
відь Господа й Спасителя, що одержали 
через ваших апостолів» (2 Петр. 3:1-2).

Апостол Петро пише другого листа, 
в якому хоче щось нагадати, тому що 
людська пам'ять має здатність забувати. 
Якщо людина цим не живе, це не закрі-
плює, то вона це забуде. А слова Ісуса 
Христа потрібно пам’ятати.

Кожен із нас повинен занурюватися 
в Його Слово. Погодьмося, що пам’ятати 
і відтворювати Боже Слово нелегко. 
Звісно, знання Слова – це одне, а засто-
сування, правильне ставлення до нього 
– інше. Але все починається зі знання. Ісус 
каже: «Дослідіть-но Писання…» Якщо 
ми будемо його досліджувати, воно буде 

всередині нас. 
І найкраще наша пам'ять 

стосовно Слова Божого 
розвинеться тоді, коли ми 
будемо його застосовувати. 
Коли людина знає Слово, 
але не спішить його вико-
нувати, не спішить жити в 
послуху, воно не принесе їй 
жодної користі. Ми можемо 
цитувати Слово цілими 
розділами, але коли ми 
практично не застосовуємо 
його, усе намарно.

По-третє, Біблія закли-
кає пам’ятати елементи 
свого минулого, які до-
зволять вберегтися від 
гордості. «Отож пам'ятай, 

звідки ти впав, і покайся, і вчинки дав-
ніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду 
незабаром і зрушу твого свічника з його 
місця, якщо не покаєшся» (Об. 2:5); «… не 
бійся їх! Пильно пам'ятай, що зробив був 
Господь, Бог твій, фараонові та всьому 
Єгиптові…» (Повт. Зак. 7:18); «І будеш 
пам'ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог 
твій, вів тебе нею по пустині ось уже сорок 
літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати 
тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи 
будеш ти держати заповіді Його, чи ні» 
(Повт. Зак. 8:2).

Біблія пропонує кожному з нас пам’ята-
ти минулі перипетії нашого життя, життя 
до прийняття Ісуса – щоб вберегти нас від 
гордості. Коли зростає наш християнський 
стаж, збільшується досвід і ми рухаємося 
все далі і далі, то минуле забувається, і 
це добре. Але коли гордість підступає 
до нас, треба чітко усвідомлювати, де 
ми були, пам’ятати весь той шлях, яким 
провів нас Господь. І маємо зрозуміти, що 
це не ми чогось досягли – усе це Він, це 
Його заслуга.

Натомість ми часто пам’ятаємо свої 
перемоги, якісь сильні фактори в житті, 
а Бог непомітно пересувається на дру-
горядне місце. А Давид згадує, як Бог 
витягнув його з болота і поставив його 
ноги не скелю.

Пам'ять про наш попередній шлях 
вбереже нас від гордості і допоможе гідно 
прославити Бога. Пам'ятаєте, як співа-
ється в одному давньому гімні: «Милості 
Господні пам’ятай, лічи…»

Я розумію, що вчорашнє благосло-
вення іноді може стати перепоною для 
сьогоднішнього. Але ми не можемо забути 
вчорашнє. Ми не можемо не пам’ятати, 
що Господь творив учора. Пам'ятати, як 
Він допоміг, коли нам було так тяжко. 

Чому це так важливо? Бо завтра нас 
чекають нові труднощі. І коли ми згадає-
мо, що ми вже стикалися з цими амали-
китянами, що вже долали цих голіафів на 
своєму шляху, вже перемагали фінансові 
кризи, і Він провів нас цим шляхом і дав 
нам перемогу, це вселяє в нас сміливість. 
Не тому, що ми такі і в нас такий досвід, 
а тому, що Бог вчора, сьогодні і навіки 
Той Самий.

Тому дуже важливо пам’ятати попере-
дній шлях, і минулий досвід завтра прине-
се нам перемогу. З Його допомогою.

Наступне, що треба пам’ятати. Ісус 
Христос говорив про одну історію зі Ста-
рого Заповіту яку ми маємо згадувати. 
«… Пам'ятайте про Лотову дружину!» 
(Лк. 17:32). Усього чотири слова, а скільки 
змісту! Багато з нас мають дружину. Але, 
крім своєї дружини, ми маємо згадувати 
ще одну – дружину Лота. І спогад веде 
нас у ті обставини. У чому була проблема 
Лотової дружини? Вона залишила Содом, 
але Содом не залишив її.

Коли ми розуміємо, яким шляхом вивів 
нас Господь, як Він впокоряв нас, і ми це 
все пам’ятаємо, ми ще маємо пам’ятати 
про дружину Лота. Бог дав їй можливість 

вийти, але її вихід не був повний. Прийшов 
час – і вона оглянулася. Ісус каже: хто 
взявся за плуг, той хай не озирається 
назад.

Пам'ятаєте – Ісус кличе чоловіка йти 
за Ним, той називає Його Господом, тобто 
паном, а потім просить дозволу спершу 
поховати свого батька. Тут явно видно 
протиріччя. Він визнає Ісуса Господом, 
а потім на перший план виходять його 
бажання. У Біблії написано: «Шукайте 
ж найперше Царства Божого й правди 
Його, а все це вам додасться» (Мт. 6:33). 
Згадка про жінку Лота несе нам вели-
чезний урок. 

П’яте, про що Біблія закликає нас 
пам’ятати, – «Спогадуйте наставників 
ваших, що вам говорили Слово Боже; і, 
дивлячись на кінець їхнього життя, пере-
ймайте їхню віру» (Євр. 13:7). Ми часто 
забуваємо, завдяки кому ми стали тими, 
ким стали. І дуже важливо знати своїх 
наставників. Тому добре, коли в церкві 
є наступність поколінь. Коли є про кого 
згадати. І на підставі цього ствердити 
свою віру. 

Шосте. У Другому посланні до Тимо-
фія, апостол Павло говорить: «Дякую 
Богові, Якому служу від предків чистим 
сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди 
в молитвах своїх день і ніч» (2 Тим. 1:3). 
Павло згадує про Тимофія в молитві. 
Наступне, про що Біблія нас вчить, 
– згадувати про братів і сестер у своїх 
молитвах.

Проаналізуймо наші молитви. З чого 
вони складаються? Чи молимося ми за 
інших, чи згадуємо їхні імена, чи важливі 
для нас їхні потреби, а чи наші потреби на-
стільки тиснуть на нас, що ми забуваємо 
про чужу біду. 

Апостол Павло каже, що згадує про 
інших, і просить інших згадувати про 
нього в молитві перед Богом. 

І останнє – сьоме, про що ми маємо 
пам’ятати. «Я вам усе показав, що, пра-
цюючи так, треба поміч давати слабим 
та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він 
Сам проказав: Блаженніше давати, ніж 
брати!» (Дії 20:35).

Ми  маємо пам’ятати , закріплювати, 
зберігати і відтворювати той факт, що 
блаженніше давати, ніж брати. На жаль, 
ми про це часто забуваємо. Особливо 
коли звикаємо брати. Брати нині дуже по-
пулярно у християнському світі. Про це ба-
гато вчать – мовляв, треба правильно це 
робити. У харизматичному контексті сло-
во «брати» чи не найголовніше. І так мало 
говорять, що краще давати, ніж брати.

Отож підсумуємо: Біблія вчить нас 
пам’ятати: Бога; Його Слово; своє ми-
нуле і весь шлях, яким нас вів Господь; 
дружину Лота; своїх наставників; своїх 
братів і сестер у молитвах; слова Ісуса 
Христа про те, що блаженніше давати, 
аніж брати.

Про що забути
А про що Біблія говорить нам не 

згадувати, забути і більше ніколи про це 
не говорити. Найперше – про гріхи інших 
людей проти нас, якщо ми їм простили. 
Сьогодні це дуже серйозна проблема 
для християнства. Група «Набат» співає 
псалом, де є такі рядки:

Забудь вчорашню ти образу,
Покрий любов'ю і прости…
Як тяжко іноді забути вчорашню об-

разу. Вона свіжа, вона нагадує про себе. 
Людина просила в нас пробачення, і ми 
нібито й сказали, що прощаємо, але те 
слово не ввібрало в себе всієї повноти 
наших переживань. І нам дуже складно.

Маса християн через роки тягнуть 
оцей тягар. І це дуже зле. Ми вже 
говорили, що пам'ять передбачає за-
кріплення, збереження і відтворення 
для майбутнього застосування. Іншими 
словами, якщо ми не простили брату чи 
сестрі, якщо не забули цього, то воно в 
нас живе, і настане час, коли обставини 
складуться таким чином, що оту образу 
ми обов’язково застосуємо, обов'язково 
актуалізуємо в собі.

Коли Бог прощає, то написано, що Він 
закидає наші гріхи за хребет. Прощає і 
більше ніколи не згадує. Коли ми сказали 
брату: «Прощаю», хай внутрішність наша 
підтвердить це тим, що ми більше ніколи 
про це не згадаємо. Навіть коли цей брат 
знову вчинить щось подібне стосовно нас, 
ми не згадаємо йому попередній вчинок, 
ми простили – і крапка.

Друге, про що Біблія навчає нас не 
згадувати, – це елементи нашого попере-
днього життя, які можуть знову повернути 
нас до нього. Іноді слухаєш свідчення – і 
закрадається підозра, ніби кожного разу 
в них з'являється якийсь новий розділ, 
якісь нові деталі. Я колись читав книжку, 
яка називається «Спійманий, щоб бути 
вільним». І мене вразило, що протягом 
15 розділів колишній злодій свідкує, як 
він прийшов до Ісуса, з них у 12 розділах 
смакує, як це все відбувалося, два розділи 
присвячує власне спасінню і один розділ 
– як йому тепер живеться з Ісусом. 

Як таке може бути? Ти живеш новим 
життям, але так детально пам’ятаєш ми-
нуле, що готовий його розписати. І якщо 
така людина їздить від церкви до церкви і 
свідчення своє нагадує, нагадує і нагадує, 
то вона може стикнутися з проблемою. 
Пам'ятаєте – минуле, яке зберігається 
в пам'яті, це частина теперішнього. Є 
багато випадків, коли людина минуле не 
відпустила, і сьогодні має з цим проблему. 
Певні елементи нашого минулого життя 
краще забути, щоб зберегти себе сьогодні 
у святості.

Третє – Біблія вчить нас забути добрі 
справи, які ми робили для інших людей, 
і про них не згадувати. Ісус говорить, 
що коли наша права рука щось робить, 
ліва рука про це навіть не мусить знати. 
Коли я читаю цей текст, то згадую про 
добродіїв в політикумі. Як тільки вони 
зроблять якусь добру справу, обов'язково 
подбають, аби про це всі дізналися. На-
віть слово таке є – «піар».

Ми наближаємося до виборів. І добрих 
справ щораз то більшатиме. Але будьте 
певні – мотив їх не чистий, а продикто-
ваний бажанням придбати щось взамін. 
І це проблема.

Коли ми робимо добрі справи, треба 
дивитися в корінь. І треба владі говорити, 
що ми хочемо займатися з бідними, але 
настав час поставити питання про те, 
чому в нашій державі є бідні. Коли ми 
робимо добру справу – нас хвалять, але 
коли задаємо таке питання, то не чекаймо 
на люб’язне ставлення.

Ми не тільки маємо допомагати лю-
дям, яких «переїхало колесо життя», але 
ми маємо вставляти палиці в спиці того 
колеса. І це вже зовсім інший рівень. На 
жаль, церква сьогодні часто копіює те, 
що відбувається у світі. І хоче свої добрі 
справи позиціонувати. Звісно, бувають 
різні контексти і різні обставини, але 
Біблія вчить, що ми не повинні постійно 
всюди нагадувати про добру справу, яку 
зробили десять років тому.

І останнє, що ми маємо забути, – це 
нерозумна ностальгія. Згадаймо біблійну 
історію про те, як юдеї повертаються з 
полону і бачать храм, який відбудували 
мужі Божі. Багато молодих людей раділи 
відкриттю храму. Але були старші люди, 
які плакали. Чому? Бо вони пам’ятали про 
велич першого храму. Тут є проблема, 
коли вчорашні благословення можуть 
стати перепоною для благословення 
нинішнього дня.

Можна почути, як багато людей гово-
рять: от колись було, от у наш час було 
так добре, так Господь благословляв – не 
те, що сьогодні… Але написано, що слава 
другого храму більша від слави першого. 
Чому? Тому що туди пришов Ісус. Уявляє-
те – ті люди плакали за першим храмом, 
а слава другого більша.

Часто, згадуючи про минуле, ми його 
абсолютизуємо, бачимо минувшину 
тільки в рожевих окулярах. Але не все 
так добре було там. Нехай вчорашні 
благословення і нерозумна ностальгія не 
стануть на перешкоді тому, щоб отримати 
благословення сьогодні.

Отож ми не повинні згадувати: вчо-
рашню образу і гріх проти нас; елементи 
попереднього життя, які можуть поверну-
ти нас туди; свої добрі справи; і нарешті не 
впадати в нерозумну ностальгію. 

Тож прислухаймося до Біблії і пам’я-
таймо те, що необхідно пам’ятати, за-
буваючи те, що забувати потрібно.

УНІКАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ 
Михайло 
Мокієнко
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОНФЕРЕНЦІЇ

4 червня в Івано-Франківській 
церкві ХВЄ проходила особлива 
подія – сестри з п'яти областей 
південно-західного регіону України: 
Івано-Франківської, Тернопільської, 
Закарпатської, Чернівецької та 
Хмельницької з'їхалися на жіночу 
конференцію.

Але що особливого в жіночій 
конференції, скажете ви. Такі кон-
ференції стають звичним явищем в 
євангельських церквах, і це пряме 
виконання настанови Божого Слова 
(див. Тит 2:4-5). Та все ж ця конфе-
ренція справді була особливою, бо 
організована для особливої катего-
рії сестер – розлучених, самотніх, 
неодружених, вдів тощо.

Вони як ніхто інший потребують 
підтримки, уваги, любові і потіхи. 
Розуміючи це, сестри з жіночого від-
ділу Івано-Франківської церкви ще 
на початку року задумали провести 
такий захід. Але Бог часто корегує 
наші плани – у Нього на все є найкра-
щий час. Конференція відбулася в 
червні. І зовсім не випадково – саме 
в червні у ній змогла взяти участь 
завідуюча жіночим відділом ЦХВЄУ 
Віра Деркач. Її участь принесла для 
всіх особливе благословення. Але 
про все  по порядку.

Розпочав конференцію старший пре-
світер церков ХВЄ Івано-Франківщини 
єпископ Юрій Веремій. Він нагадав, що 
найбільш ревними виконавцями Божої 
справи завжди були жінки, що в Ісусі 
Христі вони не менш цінні і значимі, ніж 
чоловіки, і що в Ісусі, власне, «немає ні 
чоловіка, ні жінки…»

Після молитви за благословення всіх 
учасниць конференції єпископ запросив 
до слова старшого пресвітера обласного 
об'єднання церков ХВЄ Хмельницької об-
ласті Ростислава Мураха. Його участь в 
цій конференції, без сумніву, запланував 
Сам Господь. Кілька місяців тому дружина 
брата Ростислава перейшла у вічність. І 
його слово до самотніх сестер звучало по-
особливому щиро і проникливо, змусивши 
не одну з них витирати сльози, наповнюю-
чи душу і тихим щемом, і вдячністю Богові 
за Його потіху і підтримку в такі нелегкі 
моменти життя.

«Найперше спішіть віддавати любов, 
– закликав брат Мурах. – Навколо так 
багато людей, які потребують її. І друге 
– будуйте плани в Господі. У Бога є 
воля для кожної з вас. Полюбіть Його 
понад усе, і Він Своєю присутністю все 
компенсує».

А потім слово надали головним спі-
керам конференції – завідуючій жіночим 
відділом ЦХВЄУ Вірі Деркач і коорди-
натору очно-заочного навчання КБІ 

Семінар розпочала відповідальна за напрямок 
освіти та душеопікунства жіночого служіння ЦХВЄУ 
Віта Лисюк. Вона надала слово для привітання по-
чесному пастору місцевої церкви, першому дирек-
тору Коростенського біблійного коледжу єпископу 
Миколі Маркіяновичу Камінському, який звершив 
молитву благословення, і відповідальній за жіноче 
служіння в Україні Вірі Деркач.

Першим спікером семінару був ректор Корос-
тенського біблійного коледжу Віталій Лисюк. Він, 
зокрема, розглянув біблійні основи душеопікунської 
роботи, наголосивши на важливості християнсько-
го консультування і вимогах до християнського 
консультанта, а також показав взаємозв’язок 
консультування та освячення в практичному житті 
християнина. 

Хто може бути консультантом? Насамперед той, 
хто сам шукав потіхи від Бога і знайшов її (2 Кор. 
1:3-4). Дати правильну пораду здатний християнин, 
який любить Христа і турбується про духовні потреби 
інших (Гал. 6:2). А для цього потрібно вивчати Слово 
Боже, бо тільки особисто пізнавши істину, можна 
спрямовувати до неї інших людей. Християнське 
консультування завжди Христоцентричне (2 Кор. 
5:17). Ціль кожної душеопікунської бесіди – при-
вести людину до рятівного знання про Христа (Як. 
5:19-20).

Оксана Маліщук, викладач психології Київського 
біблійного інституту, розкрила тему «Психологія ді-
вчат дошлюбного періоду». Були висвітлені питання 

Оксані Маліщук. Вони служили присутнім 
словом підбадьорення, заохочували до-
віряти Господу за будь-яких життєвих 
обставин, тому що Він – Бог, а не людина, 
Він має вихід з кожного глухого кута, Він 
любить кожного по-особливому і хоче 
по-особливому благословити кожну 
Свою дитину.

Зокрема, Оксана Маліщук наголосила, 
що після гріхопадіння усі люди захворіли 
на одну хворобу – неправдивий спосіб 

мислення.  У їх мозку оселилася не-
правда. Тому Писання й  наголошує на 
важливості обновлення нашого розуму 
правдою (Еф. 4:22, Рим. 12:2).

Вкрай важливо, щоб у розумі кожної 
Божої дитини панувало правильне уяв-
лення про Бога, про себе, про ближнього 
і про ворога душ людських. Божа правда 
записана на сторінках Біблії, і пізнання 
цієї правди дає нам життя. Тому необхідно 
перебувати в Слові, щоб бути виконав-
цями його, «а не слухачами самими, що 
себе самих обманюють» (Як. 1:22-25); 
регулярно мати спільність з Богом у своїй 
таємній  молитовній кімнаті (Мт. 6:6); спіл-
куватися з духовно зрілими християнами 
(Євр. 10:25).

«Самотність – прекрасний слуга, 
коли ми пануємо над нею, і жорстокий 

присутнім почути найбільшу похвалу з уст 
Бога: «Вона зробила все, що могла».

Віра Деркач нагадала важливу істину 
– щасливою людину робить Бог, а не на-
явність чоловіка чи сім'ї. Насолоду можна 
знайти лише в Господі, а не в дітях чи ще 
чомусь. Ісус теж часто був самотнім, і Він 
пообіцяв, що ніколи не покине нас.

«Дорога сестричко! Якщо ти маєш 
Духа Святого в серці, ти ніколи не будеш 
одинока. Ти ніколи не залишишся сама. У 
тебе є найкращий Утішитель!».

Прикладом вірності для всіх нас слу-
жить улюблена біблійна героїня багатьох 
жінок – Рут. Пережила вона немало, 
втратила, фактично, все і коли постала 
перед вибором, то, на відміну від своєї 
«подруги по нещастю» Орпи, зробила 
правильний вибір.

«Кожне наше правильне рішення 
Бог благословить, – запевнила с. Віра. 
– Тому стараймося приймати рішення за 
бажанням Бога, а не за своїм власним. 
Не біймося приймати правильні рішення 
– це завжди оправдано. Тоді Бог буде 
через нас помножувати Своє Царство 
на землі».

Він дивиться на нас і наші справи не 
так, як дивимося ми. Він бачить серце і 
судить про нас відповідно до мотивів, а 
не вчинків як таких. 

Сестра Віра закликала присутніх не 
замикатися в собі, бути відкритими для 
Бога, пам’ятати, що кожна з нас цінна в 
Божих очах.

«Треба бути вірними в усіх випро-
буваннях. Чим більше випробувань, тим 
сильніше Бог хоче бачити вас. Бог пере-
віряє нашу вірність Йому».

Приклади із життя і служіння Віри 
Деркач послужили прекрасною ілюстра-
цією до заклику бути Богові вірним за 
всяких обставин і заохотили інших сестер 
свідчити про те, що Бог вірний у Своїй 
любові і благодаті. Головне – щоб були 
вірними ми. Особливо вражало свідчення 
Ірини Сороканич із с. Дзвиняча на Івано-
Франківщині – сестрички, яка все життя 
змушена боротися з тяжкою недугою 
– наслідками ДЦП. Їй важко говорити, не-
легко ходити, але це не стає на перешкоді 
для того, щоб жити для Христа і свідчити 
про Нього всюди, де тільки можливо.

Організатори конференції – жіночий 
відділ Івано-Франківської церкви ХВЄ на 
чолі з відповідальною за жіноче служіння 
в області Галиною Черняк дуже сподіва-
ються, що слова всіх промов і свідчень 
впали на добрий грунт сердець слухачок 
і свого часу принесуть гарні плоди обнов-
леного в Божій любові і радості життя.

Людмила Бендус.
м. Івано-Франківськ.

ЖИТТЯ, ОБНОВЛЕНЕ В БОЖІЙ РАДОСТІЖИТТЯ, ОБНОВЛЕНЕ В БОЖІЙ РАДОСТІ

господар, коли вона панує над нами, 
– підкреслила с. Оксана. – Перемога над 
самотністю здобувається в процесі праці 
над собою. Успіх або невдача духовного 
життя залежать від того, чи знаємо ми, 
хто ми такі в Христі Ісусі і Хто для нас 
Бог у тій чи іншій життєвій ситуації. Чи 
знаємо ми Бога, а чи тільки про Бога. 
Чи розуміємо, чому ми робимо саме те, 
що робимо». 

 Насамкінець с. Оксана побажала всім 

ДУШЕОПІКУНСТВО – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ДУШЕОПІКУНСТВО – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК 
ХРИСТИЯНСЬКОГО СЛУЖІННЯХРИСТИЯНСЬКОГО СЛУЖІННЯ

2-3 червня на базі Коростен-
ського біблійного коледжу з 
ініціативи сестер з відділу жі-
ночого служіння ЦХВЄУ пройшло 
спеціальне навчання для відпо-
відальних за жіноче служіння по 
областях і всіх, задіяних у слу-
жінні душеопікунства жінок.

щодо вікових періодів розвитку дівчат, їх потреб, 
особливостей фізичного, соціального, духовного 
розвитку, специфіки взаємостосунків з батьками 
та ровесниками, проблеми кожного віку та їх ви-
рішення.

Кожного вечора на спеціальних практикумах 

учасниці семінару вчилися вирішувати проблеми ін-
терактивними методами – такими, як: пошук виходу 
з проблем, «кейс-метод», «кругообіг проблем і рі-
шень», «порожнє крісло», «дерево рішення», «шість 
капелюхів мислення». З цими методиками сестер 
ознайомлювала Сніжана Григорович, відповідальна 

за відділ освіти  церков ХВЄ Миколаївської області. 
Викладач Коростенського коледжу Павло Дрозд 

ознайомив учасниць з темою  «Реабілітація після 
депресивних станів». За допомогою методу тренінгу 
він наочно показав, як конкретно можна допомогти 
людям, які пережили стан депресії.

Віктор Вознюк, відповідальний за відділ освіти 
ЦХВЄУ, виклав вчення про конфлікти. Тільки зна-
ючи сутність та причини виникнення конфліктних 
ситуацій, типи і функції конфліктів, фази конфлікту 
та шляхи виходу з них, можна реально допомогти 
людям у скрутних життєвих ситуаціях.

Теорію виклали. Тепер справа за практикою.

Віра Деркач з Іриною Сороканич

Єпископ Микола Камінський
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Закінчення. Поч. на 1-й стор.

Ранкове зібрання наступного дня 
розпочали молитвою. І Господь 
підбадьорив Своїх доньок: «Кожну 
молитву Я чую. Не сумнівайся. 

Молитва з вірою буде почута. Пройду по 
станах і благословлю тих, хто пильнує над 
Словом Моїм».

Ольга Трюхан, відповідальна за со-
ціальний напрямок жіночого служіння 
в Україні, запевнила сестер: «Бог щось 
приготував для кожної з нас. Він вибрав 
мене і тебе не просто так, а щоб ми при-
носили плід. А проблеми і потреби Він з 
радістю вирішить і задовольнить, якщо 
ми будемо вірними».

Сестра згадала своє дитинство, коли 
вперше почула про «штундів», і розповіла 
про те, як Господь використав ситуацію, 
в яку потрапила тоді 12-річна Оля, щоб 
нагадати її мамі, що вона походить з 
благословенного роду віруючих, що вона 
– донька пастора і покликана на спасіння. 
І почався ланцюжок дивовижних Божих 
чуд, результатом якого стало спасіння 
багатьох.

І знову полинула в небо молитва. І 
знову Бог через пророче слово заохочу-
вав Своїх дітей: не сидіть у печерах своїх 
проблем – Світло близько, Ісус чекає на 
вас. Але для цього потрібно мати вдячне 
серце.

В унісон молитві в руках брата Анато-
лія співала бандура:

Ти схились низесенько – 
              до землі схились,
Помолись тихесенько – 
                   Богу помолись.
Можливо, хтось думає: як можна 

славити Бога і дякувати Йому, коли 
біда? Наша вдячність Богу в скрутних 
обставинах – це прояв глибокої віри. 
Ми даємо зелене світло для Господа у 
вирішенні наших проблем – нагадала 
учасницям конференції Лідія Іванченко, 
відповідальна за молитовний напрямок 
жіночого служіння.

Далі слово надали відповідальній за 
жіноче служіння в Україні Вірі Деркач. 
Віра Іванівна розповіла про нове ба-
чення роботи жіночого відділу, зокрема 
про реорганізацію і перехід на роботу 
за конкретними напрямками.  І пред-
ставила відповідальних за ці напрямки: 
молитовний – Лідія Іванченко, Олена 
Васильченко; соціальне служіння – Ольга 
Трюхан, Ганна Собко; душеопікунство 
– Галина Терещенко, Віта Лисюк; зо-
внішні зв’язки – Віра Деркач, Людмила 
Степанченко; інформаційно-аналітичний 
відділ – Людмила Бендус; фінансовий 
– Світлана Овчаренко; адміністративний 
– Людмила Степанченко.

Сестра Віра нагадала: «У церквах є 

люди, які думають, що вони нікому не 
потрібні. Ви вибрані, щоб підняти таких. 
У Бога немає брудної роботи, кожна 
робота – благородна. Бог вживатиме 
вас у служінні, коли ви будете додавати 
до нього всю свою силу, любов і енергію. 
Нехай ваші серця будуть відкриті для 
Божого благословення. Бо це веде до 
плодовитості. Навчіться спілкуватися 
з Богом у всякий час. Полюбіть науку 
Христа. Живіть так, щоб Він був вами 
задоволений.

Дозрівання плодів потребує часу. Вони 
є результатом насамперед покаяння, 
відтак дії Святого Духа, пізнання науки 
Христа, добрих справ, святих розмов, 
принесення жертви хвали і праведного, 
святого життя. Нам треба сіяти добрі сло-
ва, добрі діла, добрі думки, сіяти щедро, 
жертовно, іноді навіть зі слізьми».

Увечері тему «Через пустиню до Обі-
цяної землі» виклала координатор очно-
заочного навчання КБІ Оксана Маліщук. 
Вона нагадала, що Бог підготував Мойсея 
для того, щоб він був провідником Ізраїлю 
в мандрівці пустелею. Нині по цій дорозі 
нас ведуть служителі церкви, яким Бог 
вказує напрямок руху для Свого народу. 

Щоб успішно пройти пустелю, по-
трібно знати розміщення оазисів – місць 
особливої Божої присутності. Це зупинка, 
але зупинка задля ефективнішого руху 
вперед. Бог проводить нас по наших духо-
вних пустинях для того, щоб ми змогли їх 
вивчити і згодом стати гарним дороговка-
зом для тих, до кого будемо послані.

Свідчення гості зі США Наталі Чер-
ниш на недільному ранковому зібранні 
не залишило байдужим нікого: «Цього 
року в мене були три запрошення їхати в 
Україну. А чоловік дозволив поїхати лише 
раз. Я молилася, постила і отримала за-
певнення, що маю їхати у квітні з групою 
місіонерів. Але коли повернулася, то якось 
говорила з Оленою Андріївною (Оленою 
Андріївною Васильченко, відповідаль-
ною за молитовний напрямок служіння. 
– Авт.), і вона каже: «Бог відкриває, що ти 
маєш приїхати на жіночу конференцію». 
Я знову молилася. І Бог сказав: «Їдь, тому 
що Я буду там».

Далі вона говорила на тему десятини 
– тему, яку до кінця так і не зрозуміли 
багато віруючих людей. « Я впевнена, що 
всі наші фінансові проблеми породжені 
нерозумінням питання десятини. І це 
велика помилка – заявляти, що десятина 
була в Старому Заповіті, а в Новому про 
це нічого не говориться», – підкреслила 
сестра Наталя.  

Що означає десятина? Наталя роз-
повіла про свого брата, який мав великі 
фінансові проблеми, але коли вирішив 
бути вірним Богові в питанні десятини, то 

через півроку розплатився з усіма борга-
ми і переїхав на нове місце проживання з 
величезною сумою грошей на руках.

Друга поширена помилка – самовільне 
розпорядження десятиною. Це непра-
вильно і про це говорять тексти Біблії: 
Лев. 27:31. Повт Зак. 12:11. Мал. 3:10.

«Коли ми самі розпоряджаємося гріш-
ми, ми робимо це у своє ім'я, а не в Ім'я 
Бога. Насправді десятина потрібна нам, а 
не Богу. Хтось сказав: «Якщо ти не будеш 
давати Богу ті 10 відсотків, які Він тобі не 
дав, Він забере в тебе ті 90 відсотків, які 
Він тобі дав».

В роки депресії в Америці один ві-
руючий годував бідних. І серед тих нуж-
денних, які приходили попоїсти, не було 
жодного, хто давав Богові десятину.

«І як ви думаєте, що дешевше – да-
вати десятину чи дозволяти тим, хто 
пожирає (див. Мал. 3:11), пожирати ваше 
майно? Випробуйте Бога. Він Сам про-
сить: «Перевірте Мене». 

Несподіванкою наступної частини 
конференції стала декламація подружжя 
Алли і Віктора Вознюків  про рідну землю, 
про народ України, про тугу за Богом. 
Вона послужила чудовим закликом ще 
раз ревно помолитися за Україну. 

Коротке свідчення Алли Вознюк звору-
шило всіх матерів, бо стосувалося дітей. 
«На нашому весіллі ми вибрали своїм 
життєвим гаслом слова: «Надію, Господи, 
на Тебе кладемо». Сказати це було легше, 
ніж так робити. Перших двох діток ми 
втратили – вони народилися неживими. 
І лікарі сказали, що дітей у нас не буде. 
Ми молилися, постили, шукали Бога. І 
сталося чудо. Першим народився Ромчик. 
Пологи приймав лікар, який говорив, що 
дітей у нас не буде. Він підтвердив, що це 
– Боже чудо. Коли я завагітніла вдруге 
– то серйозно захворіла на грип, і лікарі 
казали, що дитинка не виживе. Але Бог 
знову сказав Своє слово – наш Артемко 
дуже жвавий хлопчик, гарно вчиться. З 
третьою дитиною мені довелося пере-
жити операцію, і серце не витримало. Я 
пережила клінічну смерть – чоловік відчув 
її холодний подих. Але завдяки молитві 
Бог повернув мене до життя. Дениско 
також здоровий хлопчик.  Сьогодні наша 
сім'я емоційно здорова, і ми не перестає-
мо дякувати Господу за те, що ніколи не 
буде посоромлена людина, яка справді 
всю надію свою покладає на Нього».

Віктор Вознюк, відповідальний за 
відділ освіти ЦХВЄУ, поділився словом 
на тему «Плід духовної людини». Він, зо-
крема, наголосив, що часто-густо можна 
зустріти неправильне уявлення про духо-
вну людину, мовляв, духовний – той, хто 
має духовні дари або говорить іншими 
мовами. Або той, у кого відповідний зо-

внішній вигляд чи особливе смирення, 
яке межує з безініціативністю.

Справжнє смирення закликає підпо-
рядкувати свою волю іншому і при цьому 
служити Богу.  Смирення проявляється не  
розмові, а в дії – і стосовно сестер воно 
розпочинається в сім'ї.

Так само не можна вважати духовною 
людину, котра бере на себе відповідаль-
ність, яку на неї ніхто не покладав. Наша 
відповідальність – насамперед наша сім'я, 
і мало молитися і постити за рідних – тре-
ба хоча б раз звістити їм про Ісуса.

Здібність і красномовність – також ще 
не ознака духовності. Текст з Єз. 47:3-5 
– гарна ілюстрація духовного зростання 
людини. Духовна людина – людина ціле-
спрямована (Фил. 3:13-14). Вона зростає 
у відповідний період часу (Євр. 11:24-25). 
Вона мислить духовно, а мислення зале-
жить від нашого оточення, від того, яку 
інформацію ми слухаємо, від нашої цілі і 
світогляду. Людина духовна постійно від-
чуває свою залежність від Бога, а не від 
життєвих обставин; вона наполеглива в 
молитві, у добрих справах, вона толерант-
на і терпима до інших. У неї не своя точка 
зору на життя, а Божа. І це наявність 
мудрості.  Ціль нашого життя – навчитися 
дивитися на життя очима Бога. 

Увечері 19 червня пройшло святкове 
зібрання – сестри приносили Богові жерт-
ву хвали, прославляючи Його у піснях і 
віршах, свідчили про великі чудеса Божі, 
молилися про своє освячення.

20 червня після ранкової молитви 
слово надали відповідальній за відділ 
освіти в Миколаївській області Сніжані 
Григорович. В основу її промови також 
ліг девіз конференції.

«Ми іноді говоримо, що знайшли Бога. 
Насправді Бог знайшов нас. До того, як 
ми покаялися, Бог вже був поруч. «Ви-
брати» – грецьке слово, одне зі значень 
якого – «отримати прихильність Бога і 
бути відділеним з середовища однорідних 
предметів».

«Так як  вибрав у Ньому Він нас 
перше закладин світу…» (Еф. 1:4). Бог 
вибрав нас зовсім не за наші заслуги (1 
Кор. 1:27-28). «Я віруючий в четвертому 
поколінні!..» Але хіба Бог дає спасіння 
за те, що ти – з четвертого покоління? 
Кожній людині треба покаятися. Не мають 
значення наш минулий довід, соціальний 
статус, ще щось – Бог вибрав нас у Ньому. 
Наші достоїнства оплачені жертвою Ісуса 
Христа. Тому в нас немає місця якимсь 
комплексам неповноцінності. Ми вибрані 
в Ньому!

Бог нас вибрав і настановив – грець-
кою мовою це означає «помістити на пев-
не місце», «пояснити, дати інструкцію». 

Іноді ми думаємо, що те місце, яке 

посіла інша людина, – краще, благород-
ніше. Але коли ми стаємо на її місці, то 
починаємо тіснити інших людей, як пазл, 
який насильно втиснули не туди. Бо це Бог 
ставить нас на ту позицію, на якій Він хоче 
нас бачити (див. Дії 13:2).

Бог не просто нас поставив, але й 
дав рекомендації, як поводитися на тому 
місці, на яке Він нас поставив. «Нарешті 
ж, будьте всі однодумні, співчутливі, 
братолюбні, милосердні, покірливі. Не 
платіть злом за зло або лайкою за лайку, 
навпаки, благословляйте, знавши, що на 
це вас покликано, щоб ви вспадкували 
благословення. Бо хто хоче любити життя 
та бачити добрі дні, нехай здержить свого 
язика від лихого та уста свої від говорен-
ня підступу. Ухиляйся від злого та добре 
чини, шукай миру й женися за ним! Бо 
очі Господні до праведних, а вуха Його до 
їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, 
хто чинить лихе!» (1 Петр. 3:8-12).

Бог вибрав і настановив нас для того, 
щоб ми йшли. Коли ми виконуємо Свя-
щенне Писання, тоді ми йдемо. Йти – це 
рух вперед. Запорука нашої плодючості 
в тому, що ми все робимо в Ньому. Усі 
наші людські справи згорять. Плодючість 
– це надбання характеристик, властивих 
Ісусу Христу.

Бог хоче, щоб ми приносили плід на 
тому місці, на яке Він нас поставив. Ми 
іноді молимося: «Боже, я так втомилася, 
зміни обставини». Це неправильно – Бог 
спеціально поставив нас туди, де ми 
маємо принести плід. 

У човні під час бурі Ісус залишався 
в стані повного спокою – Він спав. Він в 
абсолютному спокої перебуває і в нашому 
човні. Тому не бігаймо від корми до корми. 
Він тут, Він поряд, заспокоймося і почнімо 
приносити плід.

І якщо ми довго топчемося на одному 
і тому ж місці, це може означати, що ми 
так нічому і не навчилися і не приносимо 
плоду. Тому не розглядаймо обставини, в 
яких ми опинилися, як щось жахливе. Це 
прекрасна можливість приносити плід.

І нарешті – плід повинен в нас пробу-
вати. Грецькою мовою це слово означає 
«залишатися, перебувати в якомусь ста-
новищі без змін, не здаючи своїх позицій». 
Мало плоди зібрати, їх ще треба зберегти. 

Слово закликає: «Пильнуйте себе, 
щоб ви не згубили того, над чим працюва-
ли, але щоб прийняли повну нагороду » (2 
Ів. 1:8). Нехристиянська поведінка деяких 
християн не дає нам підстави поводитися 
неправильно щодо них. 

А потім знову промовляла Наталя 
Черниш – цього разу про піст. «Якщо ви 
ніколи не постили три дні – я закликаю 
вас до цього. Так, ви заплатите ціну, 
але те, що зробить у вас Господь, цього 
варте. Усі наші проблеми вирішує тільки 
Дух Святий. Але за це треба платити 
ціну. Треба шукати. Треба просити. Якщо 
ми все життя чекаємо чогось надпри-
родного, що впаде з неба, – це помилка. 
Треба платити ціну за те, щоб Дух Святий 
говорив до нас. І якби ми тільки знали, яка 
велика сила посту. Коли ми прийдемо на 
небо, то можемо бути вражені тим, що з 
нашої проблеми був такий простий вихід, 
а ми не захотіли заплатити ціну». 

Далі слово надали працівниці органів 
виконавчої влади і нашій сестрі в Господі 
Зої Виборній, яка сказала: «Мій керівник, 
мій губернатор, мій  президент – це Ісус. 
За короткий час свого християнського 
життя я не раз відчувала батоги поглядів, 
що залишали рани. Але сьогодні багато 
ран вже зцілені. Мене лікує мій Лікар. Ще 
не всі вони затягнулися – я іноді сумую, 
думаючи про це. Але частіше радію, бо в 
мене люблячий Батько. 

І я закликаю сьогодні молитися за 
владу. Коли ми будемо молитися, у нас 
не виникатиме питання про загрози 
ювенальної юстиції, про прийняття амо-
ральних законів. Молитва міняє життя. 
Молитва змінила мене».

Насамкінець учасниці конференції 
звершили молитву за те, щоб страх Бо-
жий керував серцями всіх, хто при владі. 
А потім молилися, дякуючи Богові за чудо-
ві дні, проведені в сестринській спільноті. 
Вони стали для кожної сестри джерелом 
особливого натхнення і радості, тому що 
були наповнені незабутніми переживан-
нями Божої присутності і любові.

І хай наш Добрий Бог благословить 
усіх нас на життя в Його радості.

Наш кор.

ІДІМО, ЩОБ ПРИНОСИТИ ПЛІД
«Я вибрав вас і настановив, щоб ішли ви і приносили плід» (Ів. 15:16).
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЖИТТЯ ДЛЯ БОГА

І ще читаємо: «Бо як дощ чи то сніг 
сходить з неба й туди не верта-
ється, аж поки землі не напоїть 
і родючою вчинить її, і насіння 

дає сівачеві, а хліб їдунові, так буде і 
Слово Моє, що виходить із уст Моїх: 
порожнім до Мене воно не вертається, 
але зробить, що Я пожадав, і буде 
мати поводження в тому, на що Я 
його посилав!» (Іс. 55:10-11). Ми з 
вами перебуваємо під дією живого 
Божого Слова, яке має в собі силу до 
виконання. Я переконався в цьому на 
власному досвіді.

Народився я в сім'ї військовос-
лужбовця. Пройшов всі етапи кому-
ністичної ідеологічної системи. Був 
жовтеням, піонером, комсомольцем. 
Бог дав мені голову – і я часто займав 
у школі призові місця.

Але після того, як поїхав вчитися 
до Одеси, зрозумів, що ця ідеологія 
не має для мене жодного значення. 
Я не вмів жити, не  вмів мислити, не 
мав мудрості. Уся та ідея, яку десять 
років запихали мені в голову, не мала 
ніякого практичного значення. Я пере-
став вірити, що можна побудувати рай 
на землі.

В армію я йшов з Радянського Со-
юзу, а повернувся в незалежну Укра-
їну, два роки провівши у своєрідному 
вакуумі. Повернувся в зовсім іншу 
державу, до інших людей з іншою мен-
тальністю. І зламався. Почав пити.

Я ніколи не ходив до жодної церк-
ви, ніколи не чув про Боже Слово, я 
стояв на обліку в наркодиспансері, 
мав приводи в медвитверезник. 

Після 13 років залежності я пере-
ступив поріг дому молитви християн 
віри євангельської в Коломиї. Уперше 
в житті. І вперше почув Слово Боже. 
І воно зробило в мені ту працю, про 
яку я навіть не здогадувався. Цього 
дня Бог звільнив мене від алкогольної 
залежності.

Я не отримав якоїсь відрази чи оги-
ди до горілки, я просто був звільнений. 
Став до неї абсолютно байдужий. Я 
був цим так вражений! Напевне, так, 
як був вражений цар Навуходоносор 
після того, як троє юнаків вижили в 
вогненній печі, і він пише указ, що коли 
хтось в його країні щось погане скаже 
на Бога Шедраха, Мешаха і Авед-
Него, то буде почетвертований, а дім 
його буде обернений на руїну. 

Під впливом дії Божого Слова я 
був настільки захоплений тим, що 
сталося зі мною, що придбав Біблію 
і почав її читати. І знайшов текст, 
який говорить: «Усе Писання Богом 
натхнене і корисне до навчання, до 
докору, до направи, до виховання в 
праведності, щоб Божа людина була 

досконала, до всякого доброго діла 
готова» (2 Тим. 3:16-17).

Ми з вами звикли до свого хрис-
тиянства. Звикли так, що не завжди 
можемо прийняти докір, настанову 
чи вимогу від старших служителів 
достатньо смиренно. Особливо якщо 
вони передані недостатньо делікатно 
чи авторитетно. Але Слово Боже пе-
редає нам свої вимоги так, що кожен 
з нас здатний їх прийняти. Господь 
говорить лагідно, говорить так, що 
неможливо Йому не покоритися.

Я виріс у сім'ї військового і з 
дитинства знав, що накази не об-
говорюються – вони виконуються. З 
дитинства воля батька для мене була 
законом. Так само я сприйняв вимоги 
Євангелія. Я ніколи не сприймав Боже 
Слово як рекомендацію, як пропози-
цію, як прохання – завжди сприймав 
його як наказ.

«Уважай на самого себе та на 
науку, тримайся цього. Бо, чинячи 
так, ти спасеш і самого себе, і тих, 
хто тебе слухає!» (1 Тим. 4:16). У наш 
час, коли всі ідеї та ідеали зруйновані, 
залишається одна пристань – Єванге-
ліє Ісуса Христа. Це Слово, яке несе 
в собі творчий потенціал, яке змінює 
нас лише на краще. Бо воно походить 
від Того, Хто віддав Своє життя за 
тебе і за мене.

Це Слово є духовним дзеркалом, 
в якому ми бачимо свій правдивий 
стан. Не буває такого, щоб ми вранці 
прокинулися, підійшли до дзеркала, 
побачили там себе – заспаного, з роз-
куйовдженим волоссям, із неправиль-
но защепнутими ґудзиками на піжамі 
і сказали, мовляв, нічого страшного. 
І поїхали на роботу, спокійно зайшли 
в кабінет шефа. Таке неможливе. Ми 
щось робимо, щоб привести свою зо-
внішність до ладу.

Так само і Слово Боже показує 
нам, християнам, народженим згори 
людям, які мають в собі завдаток Духа 
Святого, як поводитися, як чинити в 
тій чи іншій ситуації. Ми знаємо, як по-
вестися правильно – і в домі Божому, і 
поза його межами.. І хай ніхто з нас не 
зводиться словами оманливими. 

Слово Боже – єдиний критерій для 
оцінки нашого життя. Ісус Христос 
сказав, що не прийшов світ судити 
– Він прийшов світ спасти. «Те слово, 
що Я говорив, останнього дня воно 
буде судити його!» (Ів. 12:48).

Хай слово, яке лунає до нас зі 
сторінок Євангелія, не буде для нас 
останнього дня на осуд, а буде для 
благословення і прославлення Божого 
Імені.

Роман Дубриницький.
м. Коломия Івано-Франківської обл.

«… Підійміть свої очі 
та гляньте на ниви,
як для жнив уже 
пополовіли вони!»

Наче відгомін апостольських 
часів, ці слова щороку проголо-
шуються під час проведення 
молодіжних місіонерських кон-
ференцій, організованих з ініці-
ативи місії «Добрий Самарянин» 
(м. Рівне). Цьогоріч заклик до 
місіонерства почули більше 200 
людей, а відізвалися на Божий 
поклик лише близько 20. Не всі 
мають однакове покликання 
від Господа, але благовістити 
Євангеліє і життям, і словом 
покликаний кожен християнин.

Саме про це нагадувалося на дво-
денній конференції, що проходила 
10-11 червня в приміщенні місії та 
церкви «Молодіжної». Словом на-

станови з молоддю ділилися делегати з 
Фінляндії, Німеччини, США, Канади, Індії, 
місіонери з України. Відвідали нас і гості 
з Мексики.

Річард, цей випадок став одним із най-
більших випробувань, адже, перебуваючи 
в сусідній кімнаті, він не міг захистити 
свою 19-річну дружину, лише кликав до 
Господа: «Господи, вступися, захисти!». І 
раптом відчув, як хвиля за хвилею сила 
Божа наповнила кімнату. 

Річард зрозумів, що за них ще хтось 
молиться. Божа присутність була на-
стільки явною, що він зміг на всі запи-
тання працівника спецслужби відповісти 
словами з Біблії. Так він проповідував 
впродовж 18 годин. У результаті подруж-
жю Михальських повернули паспорти і 
відпустили.

«Стійте твердо у ваших випробуван-
нях, – заохочував Річард. – Господь обер-
не ваше випробування на благословення 
для свідчення багатьом людям». 

 

Смиренні серцем 
чують Божий голос

Звертаючись до молоді, відповідаль-
ний за євангелізаційне служіння від місії 
«Добрий Самарянин» Василь Кравчук 
зауважив, що голос Божий чують тільки 
люди зі смиренними серцями. Господь за-
вжди йде попереду таких людей і потужно 
діє через них. 

Уперше на конференції побував Олек-

пастор-євангеліст Ростислав Радчук.
Своїм свідченням про місіонерську 

працю поділився Сергій Середюк, а ви-
пускник місіонерської школи-2011 Радек 
Завістовський з Польщі розповів про те, 
як зрозумів Божу волю на своє життя.  

Пастор із Каліфорнії Девід Кільпатрек 
у своєму зверненні зазначив, що сила 
проповіді відчутна лиш тоді, коли Дух 
Святий наповняє проповідника. Інтелек-
том та власними силами ми не досягнемо 
бажаних результатів, тому в благовісті 
ніколи не можна спиратися на свої знання 
та здібності.  

«Ми наповнювали 
книгами човни і пускали 

їх у Фінську затоку»
Захоплюючим свідченням поділився 

брат Ярло з Фінляндії. Він народився у 
сім’ї  фіна та росіянки. Його мамі було 
лише 24 роки, коли вона лишилася вдо-
вою із маленькими дітьми на руках. Попри 
матеріальні труднощі молода жінка усі 
свої заощадження віддавала на друк і 
поширення Біблій. Ярло ще з маленьких 
літ пам’ятає, як мама навчала його Слову 
Божому, як прищеплювала любов до Бога 
і людей. 19-річним хлопцем Ярло разом зі 
своїм другом переправляли через Фінську 

затоку Біблії до країн 
Прибалтики.

Тоді за поширення 
релігійної літератури 
карали, тому на той час 
Святе Письмо було де-
фіцитом. З надією, що 
комусь таки Біблія по-
трапить до рук, юнаки 
наповнювали книгами 
човни і пускали їх у 
затоку. Ці човни  до-
пливали до естонців, а 
від них поширювалися 
далі. Ярло згадує, як під 
час однієї конференції, 
на якій він розповідав 
це свідчення, до нього 
підійшов літній чоловік 
із пошарпаною Біблією. 
Він сказав, що це одна 
з тих, яку він отримав 
з рук естонських ри-
балок. Нам тяжко у 

це повірити, але на той час християни 
використовували оригінальні і навіть 
смішні методи, аби лише розповсюдити 
Євангелія. Пакували їх у банки з-під м’яса, 
у продуктові пакети, а одна жіночка до-
думалася заховати кілька Євангелій під 
барикадою високої зачіски. На митниці 
лише спостережливий Ярло побачив, що 
крізь волосся жінки проглядається тверда 
палітурка Біблії. 

«Нехай посіяне проросте 
і принесе плід!»

Про цінність Божого Слова ще раз 
наголосив пастор Кен: «Зі смиренням 
прийміть Слово, яке Господь дає вам 
сьогодні. Нехай посіяне проросте і при-
несе плід». 

Завершилася конференція урочистим 
врученням сертифікатів для 22 випускни-
ків місіонерської школи-2011, яка прохо-
дила на базі місії «Добрий Самарянин». 
Сертифікати місіонери отримували з рук 
доктора богослов’я, професора Леоніда 
Якобчука.

Делегація служителів і церква звер-
шили молитву благословення за трудів-
ників на ниві Божій. Відпускаючи їх на 
місіонерські поля, треба шукати інших, 
щоб і їх готувати до служіння. Заклик 
до місіонерства прозвучав у проповіді 
Річарда Михальського. Усі, хто відчув у 
своєму серці поклик до цього служіння, 
вийшли наперед, і за них була звершена 
молитва. 

Хоч женців і мало, та Господь не за-
лишить Своє жниво і завжди знайде тих, 
хто готовий піти у Господнє Ім’я!  

Ірина Наумець.
м. Рівне.

Ми маємо великий привілей – служити Господу. Пе-
реступивши поріг дому молитви, ми можемо увійти в 
Божу присутність і стати учасниками і слухачами Бо-
жого Слова. Написано: «Пильнуй за ногою своєю, як до 
Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще 
за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони, окрім 
чинення зла» (Екл. 4:17).

СЛОВО – 
ЄДИНИЙ КРИТЕРІЙ

НЕ ОПУСКАЙТЕ РУК!

сандр Груслак, представник місії «Стефа-
нус» (Німеччина). «Бог дає нам таланти 
і чекає від нас віддачі, – підкреслив він. 
– Служіть Господу тими здібностями, 
якими Він вас наділив. Настане час труд-
нощів, і, можливо, ви будете перевіряти, 
чи на Божій ви дорозі. Господь відповість 
вам. Головне – ніколи не занепадайте 
духом! Господь допоможе». 

Місіонер із Чернігівщини Віталій Га-
вула закликав найперше віднайти своє 
служіння, своє покликання і ніколи не 
зупинятися на початому.

  

Бути вірним в малому
Про місіонерську працю в Індії присутні 

почули з розповіді брата Юрія. Колись він 
жив у Севастополі. І в нього були три речі, 
яких він не хотів: виїжджати із рідного міс-
та, працювати з дітьми і вчити англійську 
мову. Але усе це довелося пройти, більше 
того – полюбити і за Божим покликом 
поїхати на служіння до Індії. 

«Не нехтуйте маленьким початком, 
– звертався до молоді місіонер. – Робіть 
якісно те маленьке, що Бог довірив вам 
сьогодні. Наскільки якісним буде ваш 
початок – настільки успішним буде ваш 
кінець».  

У ході другого дня конференцію від-
відали не лише місіонери, а й запрошені 
гості з Рівненщини.

Зі словами вітання та повчальними 
проповідями до присутніх звернулися: 
старший пресвітер обласного об'єднан-
ня церков ХВЄ в Рівненській області 
єпископ Віктор Боришкевич, благо-
вісник Олександр Попчук, президент 
місії «GOOD SAMARITAN» (США) Петро 
Радчук, віце-президент Юрій Радчук, 

Ніколи не опускайте рук!
Упродовж першого дня робочої кон-

ференції старший пресвітер обласного 
об’єднання церков ХВЄ Хмельницької 
області Ростислав Мурах провів семінар 
на тему: «Перешкоди у служінні».

Служитель виділив чотири основні 
перешкоди: комплекс неповноцінності, не-
розуміння Божої волі, невміння відрізняти 
важливі справи від термінових, порожній 
жертовник та бездіяльність. Як позбутися 
комплексів, як зрозуміти Божу волю на 
своє життя, як навчитися розрізняти осно-
вні цілі від дріб’язкових, що є жертвою в 
Божих очах і як ніколи не опускати рук 
– на ці та інші запитання присутні отри-
мали відповідь у ході семінару. 

«Ніколи не здавайтеся! – закликав 
Ростислав Мурах. – За останній короткий 
проміжок часу я багато настраждався. 
Розбив машину, поховав матір, у мене 
померла дружина, і я залишився сам з 
дітьми, але я не опустив рук. Коли Мой-
сей стояв з піднятими до Бога руками, 
євреї здобували перемогу над ворогами. 
Частіше піднімайте свої руки у гарячій 
молитві до Бога!».

«Я не міг захистити
 дружину»

Другий рік поспіль Україну навідує 
сім’я Річарда та Сари Михальських зі 
США. Свого часу під загрозою арешту 
вони ввозили Біблії на територію по-
страдянського простору. Неодноразово 
їх допитували і проводили обшук. Одно-
го разу зупинили на митниці. У пошуках 
релігійної літератури Сару двічі роздягали 
і били головою об стіну. Як зізнається 
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Останнім часом ми чу-
ємо про Бога багато хоро-
шого. Навіть те, що Він не 
створював пекла. Що Він 
прийшов у цей світ, щоб 
дати нам любов і спасіння! 
Але найголовніше — нам 
благовістять про те, що Він 
бажає дати нам не лише 
спасіння, а й усі матеріаль-
ні блага життя: здоров’я, 
багатство, успіх і процві-
тання! Люди, які пропо-
відують це, демонструють 
приклад процвітання: вони 
багаті, здорові, ведуть ра-
дісне і повноцінне життя.

Проповідь їх, начебто, про Ісуса 
— Ісус такий люблячий, такий все-
могутній! Він може тебе зцілити, Він 
дасть тобі життя з подостатком, 

Він може дати те, Він може зробити це! 
Насправді ця віра, ця молитва — не про 
Ісуса і не для Ісуса — це молитва егоїзму. 
Ці люди думають, що Бог — це інструмент 
для виконання їх бажань, і перетворюють 
своє «его» на ідола. Вони переплутали 
засоби з цілями — Ісус прийшов не на-
годувати, не воскрешати, не виганяти 
демонів, не зцілювати! Хоча Він і годував, 
і воскрешав, і виганяв демонів, і зцілював 
людей, жаліючи їх, мета Його була інша; 
«А коли ж Духом Божим вигоню Я демо-
нів, то настало для вас Царство Боже» 
(Мт. 12:28). Ось Його ціль: об’явити про 
наближення Царства Божого, принести 
його! А зцілення, чуда — тільки спосіб 
доказати, Хто Він, і явлення Божої любові 
людям — адже Він Своїм пришестям 
явив Божий образ. Можна сказати, що всі 
ці діла були додатком до Його служіння.

Гниле завжди смердить, а миро 
— пахне, і цей запах не сховаєш в кулаці. 
Співчуття, любов, віра Ісуса приємно 
пахнули, вони не могли бути заховані, 
як не можуть бути заховані й нині. Віра 

завжди видима — в ділах.
Він приніс не гроші нам у гаманці, не 

економічне процвітання, а право творити 
і мати — у наш розум, в наше серце; не 
тілесне здоров’я було головною Його 
метою, а духовне; Він приніс справед-
ливість, мир, правду — не в цей світ, а 
з середини Себе всередину нас! Він не 
ділив спадок між братами — Він дав їм 
справедливість, щоб вони ділили спра-
ведливо. Тобто він приніс не тимчасове, 
речове, а небесне, вічне! Він не приніс 
нічого у фізичний світ — Він приніс не-
видиме Царство Небесне! Царство Боже 
— не їжа, не питво. Змучених і обтяжених 
Він не звільнить від праці і тягарів, Він 
дасть їм спокій посеред цього. Коли Він 
був голодний, Він мав право на хліб, але 
на пропозицію диявола відповів тим, що 
поставив Бога попереду хліба. Чи не це 
Він запропонував і нам? Усе, що Він при-
ніс, вміщується в серці, а не в гаманці.

Вектори світу і Бога спрямовані аб-
солютно в різні боки. Світ намагається 
скинути Його вниз, щоб Він виконував їх 
бажання, вміщувався у вузькі клітки їх 
вчень і понять; а Він хоче підняти людину 
вгору, до Своєї подоби: «Будьте святі — Я 
бо святий!» (1 Петр. 1:16). Релігія намага-
ється обмежити людину, а Боже прагнен-
ня — зробити людину безмежною, як Він 
Сам: «Пізнаєте правду — а правда вас 
вільними зробить!» (Ів. 8:32). Світ хоче, 
щоб Він зійшов з небес, принісши у світ 
матеріальне: мир, багатство, здоров’я... 
А Він, навпаки, хоче ввести світ у Своє 
Царство! Він дав рецепт достатку: будьте 
працелюбні, діліться один з одним.

Чи багато скористалися цими рецеп-
тами? Він вирішив усі наші проблеми, але 
це рішення нам не подобається — ми не 
хочемо старатися, нам подавай чудо, 
швидко і без трудів!

Ті, хто вирішив, що віра дана нам на 
заміну працелюбства, страждань, на-
вчання і напруги сил, повинні зрозуміти 
одну річ: Його любов — причина наших 
благ, але не наше благо — причина 
Його любові! Думати, що Його любов 
— для того, щоб ми були багаті і здорові, 
означає ставити все з ніг на голову; це 

З самого початку увірування про-
повіді про процвiтання, про багатство  
просто наповнювали мене бажанням 
розбагатіти. Я сповiдувала все, що 
говорили священики і проповiдники: 
«Я багата, грошi до мене линуть, я 
мiльйонерка... У мене найкраща ма-
шина... У мене рахунок в банку, я крута 
бiзнесменка... Ну i, звичайно, в Ім'я 
Iсуса Христа!». Я жертвувала багато i 
все чекала вiд Бога грошей, i бажано 
якомога більше...

Те, що я думала, чим жила, чого очiкувала, при-
вело мене до повного розчарування, болю, депресiї. 
Я думала: «Мабуть, Бог мене не любить або я Йому 
явно не догодила, тому що Вiн не дає менi  те, 

чого я прошу. Може, я мало жертвую або сповiдую не тi 
слова?..»

Слава Богу, Він дав мені зрозуміти, у чому річ – у своєму 
життi я поставила на перше мiсце мамону, я не шукала 
Джерело життя, я прагнула збагачення... Одного разу 
неправильно поставленi прiоритети зробили з мене роз-
дратовану, злу, завжди незадоволену людину. Я розумiла, 
що щось не так, що я йду в неправильному напрямку... І 
коли стала на колiна i з гарячими слiзьми попросила в Бога 
прощення, то наче сонце засіяло посеред великої бурі, 
величезний тягар спав з моїх плечей, я вiдчула радiсть 
вiд присутностi Божої і – стала задоволеною усім, що дає 
менi Господь. Вiн дав менi вдячне серце! 

І тепер я по-новому розумію Божі перестороги: «Ве-
ликий же зиск то благочестя iз задоволенням. Бо ми не 
принесли в свiт нiчого, то й нiчого не зможемо й винести. 
А як маємо поживу й одяг, то задоволенi будьмо з того... А 
тi, що бажають багатiти, попадають в спокуси й у сiтку та в 

Я був молодим журналістом-початківцем... Пізній вечір. Черговий 
матеріал готовий, остання крапка поставлена. Я відкинувся на спинку 
крісла і ще раз проглянув статтю. Вона мені однозначно сподоба-
лась, хоч таке буває дуже рідко: завжди є можливість щось змінити, 
доповнити чи переробити. Особливо це помічаєш, коли свіжий номер 
віддруковано. Але тоді змінювати що-небудь вже пізно.

Сьогодні багато чоловіків навіть і не підозрюють, що їх молитви піді-
ймаються лише до стелі. Причин багато, і вони всі різні. Для одружених 
чоловіків одна з найбільш поширених — неправильне ставлення до дру-
жини. Як розуміти текст із Біблії: «Чоловіки, — так само живіть разом із 
дружинами за розумом як зо слабшою жіночою посудиною і виявляйте 
їм честь, бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися 
ваші молитви» (1 Петр. 3:7). Що означає «живіть... за розумом»? І яким 
чином досягти того, «щоб не спинялися ваші молитви»?

неопоганство. Погани приносять ідолам 
жертви, щоб задобрити їх і одержати 
від них щось; неопогани приносять 
Богові свою віру, щоб замінити її на 
ширпотреб.

Віра спрямована в бік Бога: серце 
прагне все віддати Йому: любов прагне 
віддавати, а не брати. Якщо віра спрямо-
вана тільки на те, щоб одержувати земні 
блага, це не віра, а хапальний інструмент 
на взірець граблів. Таку віру породила не 
любов, її породило самолюбство. Така 
віра скидає, а не підносить! Євреї, даючи 
милостиню бідному, дякують йому за 
подані можливості. Але було би смішно, 
якби ми загордилися тим, що надаємо 
Богові можливість являти Його любов 
і почали би Йому підказувати, як Йому 
краще її проявляти — здоров’ям, грішми, 
речами, дарами чи владою.

Хіба не ясно сказано в Слові: «Люби 
Господа Бога свого всім серцем своїм, і 
всією душею своєю, і всією своєю дум-
кою... Люби свого ближнього, як самого 
себе» (Мт. 22:37, 39). «І ти одержиш все, 
що захочеш» — додають вони. Мета 
негайно перетворюється на засіб: «Бог 
для нас, а не ми для Бога» — ось сповід-
ування їх віри. «Назви і вимагай!» — ось 
інструмент, щоб отримати від Бога все, 
що їм потрібно! Ось рецепт земного про-
цвітання від євангелістів процвітання!

«Усе найкраще належить нам!» 
— проголошують вони. А гірше кому? 
Лазарю? Справжній християнин ніколи 
не буде багатий земними благами: над-
то багато навколо кричущої бідності! Він 
має не для того, щоб мати, а для того, 
щоб розумно розпоряджатися. Щоб зна-
ходити друзів неправедним багатством 
цього світу.

Божі люди не проти багатства, здо-
ров’я чи процвітання. Вони проти того, 
щоб це ставало головним, перетво-
рювалося на ціль. Ми бідні для Бога і 
багаті для Бога, хворі чи здорові, живі 
чи помираємо — все Ним і для Нього. 
Залишилось тільки вирішити, куди нам: 
через працю, терпіння і страждання — в 
образ Ісуса, чи через успіх і процвітання 
— в американську мрію?

ЄВАНГЕЛІСТАМ ПРОЦВІТАННЯ

... А ПРО ХРИСТА ЗАБУЛИ

численi нерозумнi й шкiдливi пожадливостi, що втручають 
людей на загладу й погибель... Бо корень усього лихого 
– грошолюбство, якому вiддавшись, дехто вiдбились вiд 
вiри й поклали на себе великi страждання... Але ти, о Божа 
людино, тiкай вiд такого, а женися за правдою, благочес-
тям, вiрою, любов'ю, терпеливістю, лагiднiстю» (1 Тим. 
6:6-11); «Отож не журiться кажучи: що будемо їсти чи: 
що будемо пити, або: у що зодягнемося? Бо усього цього i 
погани шукають, Але знає Отець ваш Небесний, що всього 
того вам потрiбно. Шукайте найперше ж Царства Божого i 
правди Його, а це все вам додасться!» (Мт. 6:31-33).

Любi читачi, прошу, бережiться таких проповiдей, се-
мiнарiв, вчителiв! Наше завдання на землi – не багатіти, 
а прославляти Господа Iсуса Христа, бути свiтлом для 
свiту, достойно представляти людям Христа i кликати їх 
до спасiння.

А Бог Своїх дітей ніколи не покине, Він завжди про них 
потурбується. Тому шукаймо пiзнання Бога і Його мудростi, 
це найбільший скарб, цінність якого непроминуща. Хай 
вашим пріоритетом завжди буде Ісус Христос!

Наталя Н.

НА СЛАВУ БОЖУ ЧИ ДЛЯ 
ПРОСЛАВЛЕННЯ СЕБЕ?

Отож я дивився на екран монітора 
і був задоволений завершеною 
роботою.

— Цікаво, Господи, — запитав 
я. — Я це зробив на славу Твою чи для 
прославлення себе? Чи не тому таке 
умиротворення, що стаття вийшла і під 
нею стоїть моє прізвище?

Відповідь не змусила себе довго 
чекати: «Забери своє прізвище».

Ось так просто і лаконічно... Ні, це не 
був голос з неба, подібний до грому. Бог 
не говорив зі мною в тихім леготі вітру чи 
з палаючого куща. Але якщо Він хоча б раз 
промовляв до твого серця, ти зрозумієш, 
про що я кажу.

Ісус Христос — приклад досконалого 
служіння. Він не мав потреби в PR-служ-
бах, величезних рекламних білбордах 
чи політтехнологіях, які би створювали 
Йому позитивний імідж. Ні, Він прийшов 
виконати волю Отця — і це було найголо-
вніше. Більше того, часто Син Людський 
забороняв розповідати іншим про Себе і 
про те, що Він уже звершив. Навіть не-
чистим духам наказував, «щоб вони Його 
не виявляли» (Мр. 3:12).

Що ж у підсумку? «А чутка про Нього 
ще більше пішла і багато народу прихо-
дило слухати та вздоровлятись від Нього 
з недугів своїх. Він же відходив на місце 
самотнє й молився» (Лк. 5:15-16).

Апостол Павло писав: «Не шукаємо ми 
слави в людей, ані в вас, ані в інших. Хоч 
могли ми потужними бути, як Христові 
апостоли, але ми серед вас були тихі...» 
(1 Сол. 2:6-7); «... Як незнані, та познані... 

як убогі, але багатьох ми збагачуємо; як ті, 
що нічого не мають, але всім володіємо» 
(2 Кор. 6:9-10). А ще слова Ісуса: «Так і ви, 
коли зробите все вам наказане, то кажіть: 
«Ми — нікчемні раби, бо зробили лиш те, 
що повинні зробити були» (Лк. 17:10).

Коли ми справді не шукаємо слави 
людської і бажаємо прославити лише 
Бога, Він Сам може прославити нас (1 
Сам. 2:30). 

«Забери свій підпис». У цій конкретній 
ситуації я був готовий це зробити. І осо-
бисто для мене це нічого не означало: 
я був упевнений, що стаття прославить 
Христа незалежно від того, стоїть під 
нею мій підпис чи не стоїть. І це справді 
тішило. Але Бог продовжував промовляти 
до серця: «Тобі не обов’язково це робити. 
Мені важливо знати стан твого серця, 
готовий ти до цього чи ні»...

Сучасне християнство часто зараже-
не певною «зірковістю». Причому за сяй-
вом деяких таких «зірок» не те що інших 
людей — Бога розгледіти буває складно. 
І це не докір чи камінь в чийсь город. Це 
констатація факту (підхопити «зіркову» 
хворобу може кожний). Можливо, твоє 
служіння не збирає стадіони, можливо, 
ти — не знаменитий телеєвангеліст і не 
відомий на шести континентах (у тому 
числі і в Антарктиді) пастор. Але яким 
би твоє служіння не було, чи готовий ти 
викреслити свій підпис зі списку справ, які 
здійснюєш? Бажаєш ти прославити Ісуса 
чи просто за Його рахунок хочеш слави 
собі. Подумай над цим. 

Петро Нестерук.

АЛЛО! БОЖЕ, ТИ МЕНЕ ЧУЄШ?

Коли чоловік нехтує своєю дружиною, 
принижує її, не поважає і не бачить в 
ній співспадкоємиці Божої благодаті, 
іншими словами, не бачить Христа, 

що живе в ній, — тоді його молитви не 
що інше, як порожній звук. Бог не чує і не 
слухає такі молитви. Його молитва — це 
порожня балаканина.

В одному з перекладів Біблії цей текст 
звучить так: «Щоб не було перешкод вашим 
молитвам». Пам’ятаю, коли я був малим, 
мої батьки мали радіоприймач «ВЕФ-202» і 
часто вечорами ловили на коротких хвилях 
радіопередачі «Голос Америки», «Сво-
бода», «Німецька хвиля», християнську 
програму «Голос Анд» та ін. Пам’ятаю, коли 
вони ловили хвилю, голос диктора звучав 
дуже ясно і чітко, і ми починали слухати 
передачу. І раптом ні з того ні з цього голос 
починав зникати, і неприємний шум заглу-
шував передачу. Я запитував: «Що це?». 
І мені пошепки пояснювали старші: «Це 
совіти глушать ворожі голоси, створюють 
радіоперешкоди».

Так і з Богом. Ми починаємо молитися, 
і наче все добре і ясно, але в якусь мить 
перешкоди заглушують нас, заглушують 
голос Бога, коли Він до нас говорить, адже 
молитва — це не монолог, це діалог з Бо-
гом. Ми не можемо зрозуміти Його, а Йому 
важко достукатися до нас. І ми, потрохи 
втомлюючись, замовкаємо назавжди... 
Причина цього — неправильне, без поваги і 
пошанівку, без обережності і розсудливості 
ставлення до дружини. А інколи Бог взагалі 
не розглядає як молитву чоловічі спроби 
молитися. Тому ми можемо помітити, що 
молитву люблять більше жінки, ніж чоло-
віки. І тому на наших молитовних зібраннях 
ми бачимо більше жінок.

Чоловіки спробували, і їм здається, 
що це не працює, тому що вони відчули 
зачинене небо над собою. І замість того, 
щоб розібратися, що відбувається, вони 
просто припиняють молитися, придумуючи 
різні причини для цього. У такій ситуації 
кожному з нас потрібна допомога від Духа 
Святого, щоб усвідомити, що ми неправиль-
но ставимося до своєї дружини, покаятися 
і виправити ситуацію.

Жити за розумом — означає діяти 
розсудливо, розумно, обережно. Біблійне 
підкорення дружини чоловікові не має 
рабського характеру. Це підкорення носить 
характер вільного морального підпорядку-
вання за відповідного доброго і шанобливо-
го, делікатного ставлення до неї чоловіка. 
Тому що дружина нарівні з чоловіком є 
співспадкоємицею благодатного життя 
і вічного спасіння. І ще тому, що жінки, 
як правило, слабші фізично порівняно з 
чоловіком.

Те, про що я кажу тут, я пережив осо-
бисто. І можу сказати одне: Бог дав мені і 
моїй дружині милість — від великої нена-
висті в минулому до великої любові тепер 
пролягає наша дорога. І ми йдемо нею. 
Сьогодні я люблю свою дружину більше, 
ніж любив, коли ми одружилися.

Досі не можу збагнути, що я зробив 
такого доброго в юності, що Бог подарував 
мені таку дружину. Хай Господь допоможе 
кожному з нас, браття, побачити свою 
дружину по-новому, так, як бачить її Бог, 
і так побудувати свої стосунки з нею, щоб 
перешкоди в молитві були прибрані наза-
вжди з нашого молитовного життя.

І хай почує нас, браття, Господь, і хай 
почуєм ми Його голос, корячись Йому!

В. Б.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

29 травня в молитов-
ному будинку церкви ХВЄ 
м. Коростеня святкували 
особливе свято – 20-річчя 
Коростенського біблійного 
коледжу, першого в колиш-
ньому СРСР стаціонарного 
біблійного навчального за-
кладу серед протестант-
ських церков в посткому-
ністичні часи.

На святкове богослужіння подяки 
Господу за допомогу та ведення 
в праці з’їхалося багато гостей. 

Звучали привітання від пасторів 
різних церков України, випускників, 
представників інших християнських 
навчальних закладів, гостей з-за 
кордону. 

Молитву подяки звершив перший за-
ступник старшого єпископа Церкви ХВЄ 
України Микола Синюк.

Заключним акордом святкування 
був черговий випуск студентів коледжу 
– дипломи християнських служителів 
отримали 18 випускників. 

Свято пройшло в теплій та дружній 
атмосфері й залишило багато приємних 
спогадів.

Коростенський біблійний коледж 
розпочав свою діяльність на початку 
1991 року. Бачення пастора церкви м. 
Коростеня Миколи Камінського створити 

ОСКОЛКИ 
ДОБРА

22 червня минуло 70 років 
від дня, коли для мільйонів 
українців почалася найстраш-
ніша в історії війна. Ще для 
мільйонів ця війна почалася 
майже на два роки раніше. Гро-
мадяни України, незалежно від 
регіону проживання, віроспові-
дання й переконань, є онуками, 
правнуками й праправнуками 
восьми мільйонів українців, 
які загинули на тій війні.

Навіть через 70 років рани 
війни залишаються незагоєни-
ми. Саме тому дуже важливо, 
згадуючи про війну, говорити 
не стільки про подвиг, як про 
трагедію мільйонів сімей. 
Говорити, не завдаючи болю ін-
шим. Єдиний шлях – це спільна 
молитва. Це по-людськи, це 
по-християнськи. 

Тому глави Церков і релігій-
них організацій 22 червня на 
Михайлівській площі в Києві 
молились за мир в Україні і 
закликали суспільство зробити 
висновки з трагічної історії 
минулого століття.

Зокрема, старший єпископ ЦХВЄУ Ми-
хайло Паночко нагадав слова Господа з 
Книги пророка Єзекіїля: «І шукав Я між 

ними чоловіка, що поставив би загороду, і 

Холодним січневим ранком на стан-
ції метро в Вашингтоні якийсь чоловік 
почав грати на скрипці. Упродовж 45 
хвилин він зіграв шість творів. За цей 
час повз нього пройшли більше тисячі 
людей.

Через три хвилини на нього вперше 
звернули увагу – якийсь чоловік серед-
ніх років сповільнив крок, постояв якусь 
мить… і поквапом рушив далі.

Ще через хвилину скрипаль тримав 
свій перший заробіток – якась жінка ки-
нула гроші в футляр і, не зупиняючись, 
продовжила свою ходу.

Минуло ще кілька хвилин. Якийсь 
чоловік оперся об стіну і став слухати, 
але, глянувши на годинник, продовжив 
свій шлях.

Найбільша увага музиканту діста-
лася від трилітнього хлопчика. Мама 

поквапом тягнула його за собою, але 
хлопчик зупинився, щоб послухати гру. 
Мама все тягнула його, і він послухався, 
але весь час оглядався на музиканта.

Така сама ситуація повторилася з 
іншими дітьми. І всі без винятку батьки 

не дали їм зупинитися ні на хвилину.
За 45 хвилин гри тільки шестеро 

осіб ненадовго зупинилися, щоб по-
слухати, ще 20 не зупиняючись кинули 
гроші. Музикант заробив 32 долари.

Ніхто з перехожих не знав, що 
скрипалем був один із найкращих му-
зикантів у світі Джошуа Белл, і грав він 
один із найскладніших, які коли-небудь 
були написані для скрипки, творів. А 
інструментом йому служила скрипка 
Страдіварі вартістю 3,5 мільйона до-
ларів.

За два дні до виступу в метро на 
його концерті в Бостоні, де середня 
вартість квитка перевищувала 100 
доларів, був аншлаг.

Гра Джошуа Белла в метро стала 
частиною соціального експеримен-
ту газети «Вашингтон Пост» про 

сприйняття, смаки і пріоритети 
сучасних людей. Дослідники 
пробували отримати відповіді 
на декілька питань. Чи відчува-
ємо ми красу створеного Богом 
світу в буденному середовищі? 
Чи зупинимося, щоб оцінити її? 
Чи розпізнаємо талант у неспо-
діваній обстановці?

 Дослідники запитують: якщо 
ми не можемо знайти часу для 
того, щоб ненадовго зупини-
тися і послухати найкращі з 
коли-небудь написаних творів 
у виконанні одного з найтала-

новитіших музикантів планети; якщо 
темп сучасного життя настільки все-
поглинаючий, що ми стаємо сліпими і 
глухими до прекрасного, – то що ж тоді 
ми упускаємо, що втрачаємо у метушні, 
яка дедалі більше заполонює нас? 

школу, яка б випускала служителів,  під-
готовлених теологічно та практично,  Бог 
перетворив на дійсність. Перша стаціо-
нарна біблійна школа в колишньому СРСР 
розмістилася в щойно побудованому 
молитовному будинку – уроки проводили 
в підвальному приміщенні.  

У 1997 році відбулося відкриття вже 
нової споруди біблійного коледжу. З цього 
часу студенти мають все в одній будівлі: 
просторі класи, бібліотеку, зручні кімнати, 
їдальню, актовий зал.

Ціль діяльності коледжу полягає в 
тому, щоб підготувати для церков служи-

ДО ЦЬОГО МІСЦЯ 
ДОПОМІГ НАМ ГОСПОДЬ!

телів – пасторів, дияконів, євангелістів, 
місіонерів, котрі могли б ефективно слу-
жити Богові через служіння людям.

За час існування коледжу в ньому 
навчалися не тільки українці. Серед його 
студентів – представники Росії, Білорусі, 
Молдови, Вірменії. Попри відмінності в на-
ціональній культурі всіх студентів коледжу 
об’єднує бажання бути корисним для Бога 
і для суспільства. 

Звичайно, за 20 років було немало 
труднощів, але якщо «до цього місця допо-
міг нам Господь» (1Сам. 7:12), то віримо, 
що Він допомагатиме і надалі.

став би в виломі перед Моїм обличчям за 
цей Край, щоб Я не знищив його, та Я не 
знайшов!» (Єз 22:30).

Бог не шукав якусь велику кількість лю-
дей, представників якихось партій чи блоків. 
Він шукав одну людину – і не знайшов. 

Це означає, що Бог знає кожного, цінує 
кожного і хоче благословити кожного. У 
Божих планах немає людського крово-
пролиття. У Біблії чітко написано, що Йому 
не люба смерть грішника. Господь строго 
покарав Каїна за те, що той підняв руку 
на рідного брата. То була перша світова 
війна. Брат став на брата. Адам і Єва 
плакали над бездиханним тілом Авеля, по-
бачивши наслідки свого непослуху і гріха 
перед Богом. 

«Негативізм у 1941 році досягнув свого 
апогею. І прорвало. Усе, що люди будували 
тисячоліттями, за короткий час було зруйно-
ване. Бог сьогодні попереджує нас, щоб ми 
не наближали іншої трагедії. Я звертаюся 
до кожного зокрема – до політиків, свя-

щеників, до всіх людей доброї волі: ми всі 
вкладаємо щось у ту чашу». 

Перш ніж сказати згадане вище слово, 
Господь строго докорив чотири верстви 
населення. Спочатку пророків – за те, що 
вони неправильно поводилися перед Богом 
і людьми. Потім Бог докоряє ізраїльських 
священиків – за те, що вони не навчили 
людей відрізняти чисте від нечистого, 
праведне від неправедного. І каже: «Я був 
зневажений ними».

По-третє, Бог докоряє правителів тої 
держави – за те, що вони не думали про 
Нього, не думали про правду, за те, що 
процвітали корупція, беззаконня.

Четверта категорія – прості люди. Вони 
теж були винні в тому, що не було кому ста-
ти в проломі за їхню державу. Усе навколо 
було вражене гріхом.

«Хіба сьогодні не видно, в якому на-
прямку рухається Україна? – наголосив 
єпископ Паночко. – Якщо ми не зробимо ви-
сновків з минулого, ми знову, не дай Боже, 

можемо повторити ті помилки. Ми будемо 
зараз молитися за живих, за Україну. І я 
вірю, що Бог має велике благословення 
для нашої держави. Але воно так просто 
не прийде. Благословення приходить тоді, 
коли ці чотири верстви населення стають 
перед Богом і щиро починають благати: 
«Господи, помилуй нас».

Сьогодні кожен з нас вкладає в одну або 
в другу чашу. Молодь нині мало думає про 
Бога. Розпуста роз'їдає багатьох. І вони не 
переймаються, думаючи, що це не матиме 
поганих наслідків. Але це негативізм.

Політики чинять сьогодні зло, думаючи 
лише про себе, і наповняють цю чашу. І 
якщо ми, як духовенство, не будемо бити 
тривогу, Бог спитає з нас. 

Я вірю, що Україна може пережити ве-
лике Боже благословення, але це залежить 
від нас усіх. Бог все зробив. Він так полюбив 
світ, що віддав Свого Єдинородного Сина, 
щоб кожен, хто увірує в Нього, не загинув, 
але мав життя вічне.

Тому закликаю всіх нас стати в цьому 
проломі. Але в проломі ніколи не стане 
грішник. Грішник завжди егоїст, він спихає 
вину на інших,  не хоче жертвувати собою. 
У проломі може стати людина праведна, яка 
любить людей, незважаючи на їхні недо-
ліки. Дай, Боже, нам такої любові. Дай нам 
Духа Христового. А дух Каїна, дух Ірода хай 
назавжди відійде від нашої країни».

Представники різних Церков і релігійних 
організацій виступили із закликами вра-
хувати помилки минулого й не допустити 
повторення подібної трагедії у майбут-
ньому. Вони молились за мир та єдність в 
українському суспільстві.

ІРС.

СПІЛЬНА МІЖКОНФЕСІЙНА МОЛИТВА 
ЗА МИР ТА ЄДНІСТЬ В УКРАЇНІ Сім'я проводила вихідний на пля-

жі. Діти купалися в морі і будували 
піщані замки. Раптом неподалік 
появилася маленька бабуся. Її сиве 
волосся розвівалося на вітрі, одяг 
був брудним і обірваним. Вона щось 
тихенько бурмотіла, підбираючи з 
піску якісь предмети і складаючи 
їх у сумку.

Батьки покликали дітей і нака-
зали триматися від бабусі якомога 
далі. Коли вона проходила повз них, 
нагинаючись раз по раз, щоб щось 
підняти, то усміхнулася до сім'ї, але 
ніхто на її привітання не відповів.

Аж через багато тижнів усі 
довідалися, що маленька бабуся 
присвятила своє життя тому, щоб 
підбирати з пляжів осколки скла, 
якими маленькі діти могли порізати 
собі ноги.

ЩО МИ ВТРАЧАЄМО


