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П'ЯТИДЕСЯТНИЦЯ І БЛАГОВІСТ

Між благовістом і П'ятидесятницею в нашому житті 
має бути баланс. Наш Бог – наймудріший Батько. І там, 
на небесах, думають про те, аби в мудрого Батька були 
мудрі діти. Бог дбає про це і бажає цього. Звісно, коли ми 
тільки приходимо до Бога, то, як і всі маленькі діти, ми 
робимо багато помилок. Але ми повинні бути зрячими, 
вміти бачити плюси і мінуси. Щоб побачити і поправити. 
Бог часто показує нам мінуси на комусь іншому. Ти 
бачиш, що в когось щось не так? То поправ на собі.

Нам дано жити в Україні в цей унікальний час не 
випадково. Я знаю, як було колись. Але ми мусимо 
правильно реагувати на теперішню ситуацію. Так, 
як реагуємо на дощ чи на спеку. У світі, в якому ми 
живемо, є багато економічних і політичних моментів, і 
в Церкви Христової, у Божих людей, народжених згори і 
хрещених Святим Духом, на всі ці речі має бути розумна, 
мудра і взірцева для всіх жителів України реакція. Ми 

З чим у нас асоціюється поняття «важкі часи»? 
Насамперед з тими гоніннями, які перенесли наші попе-
редники, брати і сестри. Коли ми говоримо про тяжкий 
час, відразу в уяві виникають в’язниці, арешти, санкції, 
штрафи, заборона богослужінь, утиски за релігійні 
переконання. Але коли Біблія говорить про тяжкі часи, 
то вона має на увазі, що найбільшим випробуванням для 
церкви  будуть не гоніння, хоча вони  локально і будуть; 
не переслідування, хоча їх не минути. Останні часи 
будуть складними по тій причині, що зовні суспільство 
буде секуляризоване, демонізоване, охоплене різними 
гріхами і вадами, гріхи ставатимуть нормами закону, а 
всередині люди будуть грошолюбні, зарозумілі, бого-
зневажники, будуть мати вигляд побожності, а сили 
його зречуться. 

Ми, як служителі пильнуємо, щоб у церквах не було 
розділень, але розділення приходять непомітно, люди 
рідко ходять в гості, паркани стають вищими, замки 
надійнішими, а собаки – лютішими.  Через п'ять хвилин 
після зібрання в домі молитви вже нікого нема. 

Випробування життєвими труднощами
Найлегшим випробуванням для людської душі є ви-

пробування злиднями, труднощами, горем і бідою. Біда, 

ВИПРОБУВАННЯ ОСТАННІХ ДНІВВИПРОБУВАННЯ ОСТАННІХ ДНІВ
Ростислав Мурах
Старший пресвітер 

Хмельницького обласного 
об'єднання церков ХВЄ

Тема фінансів – найсуперечливіша тема на-
шого життя. З цими поняттями люди стикаються 
щодня. Сьогодні у вжитку слова, про які раніше 
ніхто й не знав: електронні гроші, безготівковий 
рахунок. 

Писання немало відкриває нам про служіння 
Богові своїм достатком і маєтками. Згадаймо 
Закхея – після слів Ісуса про те, що нині прийшло 
спасіння цьому дому, він сказав, що половину 
маєтку свого віддасть, а кого скривдив – по-
верне вчетверо.

Христос звернув увагу на вдову, яка дала дві 
лепти, і підкреслив, що вона дала найбільше з 
усіх. Настав момент, коли Ісус сказав, що Йому 
потрібен осел – не гроші, а тварина, яку потрібно 
було віддати для Господа.

Всім відома також історія про багача, який мріяв 
розбудувати свої клуні, комори, склади,  щоб збе-
рігати збіжжя, на що Бог сказав: «Нерозумний».

СЛУЖІННЯ ДОСТАТКОМ І ФІНАНСАМИ
Василь Паламарчук

Перший заступник 
старшого пресвітера 

Волинського 
обласного об'єднання 

церков ХВЄ

ССВЯТИНЯ ГОСПОДНЯВЯТИНЯ ГОСПОДНЯ
Анатолій Безкровний

Старший пресвітер 
Луганського обласного 
об’єднання церков ХВЄ,

єпископ

Я народився і виріс у християн-
ській сім'ї. На жаль, в молодості 
Богу не служив. У 1985 році почав 
відвідувати церкву, наступного 
року покаявся і прийняв водне 
хрещення. Ми тоді були в підпіллі, 
в іншому братстві, кожної неділі 
проводили розбір Слова з постом 
і молитвою. І в ті роки Бог дуже 
багато мене навчив. І саме тоді 
Він відкрив, коли ми досліджували 
Священне Писання щодо питання 
пожертвування, суть служіння Бого-
ві фінансами.

Михайло Паночко
Старший єпископ ЦХВЄУ

Вітальне слово на відкритті конференції

Дорогі служителі Господні! Девіз нашої 
конференції – «Віддаймо Богові Боже». Тож, вра-
ховуючи це, віддаймо Богові славу. Подякуймо 
за те, що ми знову можемо бути разом, відчути 
лікоть брата, однодушність у молитвах, у Свя-
тому Дусі, а також оглянути пройдений шлях і 
проаналізувати, що зроблено за минулий рік.

Бажаю всім бути чутливими до Духа Свято-
го, щоб почути, що Він говоритиме нам упро-
довж цих днів. І пам’ятаймо, що всі ми – одна 
сім'я в Ісусі. Це чудо не під силу людям, але під 
силу Господу, Який об’єднує в одне серця тисяч 
і мільйонів людей. 

ОДНА СІМ'Я В ІСУСІОДНА СІМ'Я В ІСУСІ

Найбільший Проповідник на землі – Ісус Христос. Він приніс Євангеліє всім 
народам і всім українцям. Він нас спас, надихає Духом Святим, аби ми несли 
іншим людям Добру Новину.

Господь знає і любить усіх нас, прийняв нас і покликав у служіння, давши нам 
силу Святого Духа. Це велика правда. Кожен з нас – це велике чудо. Наші сім'ї і 
фінанси – це велике чудо. 

«Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на 
жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, і не стосуйтесь до 
віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є 
воля Божа, добро, приємність та досконалість» (Рим. 12:1-2).

«Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками будете в 
Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі» (Дії 1:8).

покликані бути світлом і сіллю не лише для України, але 
й для всього світу. Бог послав з неба Свого Сина, щоб 
нас спасти. Ми не можемо себе спасти самі. Людство не 
може себе спасти. Людство може себе лише погубити. 

Тим, кому Господь послав Своє Слово, кого наро-
див згори, Він дав Свого Святого Духа. Але чи всі ми 
розуміємо, для чого нам даний Святий Дух? Це велике 
питання для нас усіх. Нам треба не лише зрозуміти і 
засвоїти це, але й навчити народ і церкви. 

Ми читали слова Господа: «Ви приймете силу, коли 
зійде Дух Святий, і будете Моїми служителями». Не для 
того, щоб мовами говорити, гарно молитися чи добре 
жити. Щоб жити у світі, заполоненому темрявою, потріб-
на поміч від Бога. І ця поміч – сила Святого Духа. Щоб 
ми могли добре бачити і розбиратися в тому, що коїться 
навколо нас, нам потрібне відкриття Святого Духа. 

горе, нестача зближають 
з Богом. «В тісноті своїй 
кличу до Тебе, Ти давав 
мені простір…», «Добре 
мені, що я постраждав, 
бо я навчився слова Тво-
го…» Такі випробування навчають нас Божого Слова. 
Ти вмиваєшся слізьми, і Боже Слово оживає. Ти від-
криваєш Біблію, і Бог ясно говорить до тебе, вона як 
ніколи стає джерелом живої води.

Випробування злиднями, горем, хворобою, труд-
нощами очищають душу, загартовують нас, роблять 
святішими, міцнішими в Бозі, показують наші внутрішні 
думки та наміри.

Апостол Петро, поки не зіткнувся з переломним 
моментом у своєму житті, заявляв, що заради Христа 
готовий на смерть. Але коли Христа схопили, він від-
рікся, побачив себе, свій внутрішній стан, і це його ще 
більше зблизило з Богом, спонукало каятися, позбутися 
високої думки про себе, зверхності і зарозумілості.

Важкі обставини показують наші внутрішні недоліки, 
навчають терпеливості, загартовують нас як воїнів, 
вчать покладатися на Бога і співчувати іншим. Для плоті 
випробування горем і труднощами важкі, але для душі 
– це як плавильня для золота.

«Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі 
часи…» (2 Тим. 3:1).

«Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте 
в усілякі випробування…  Блаженна людина, що ви-
терпить пробу, бо, бувши випробовувана, дістане вінця 
життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його» 
(Як. 1:2, 12).

сив одного брата, той спочатку не дуже хотів, 
мовляв, треба буде від себе відділяти, але по-
тім сказав, що візьме брата на місяць, якщо він 
згодиться на 500 доларів. Той згодився, поїхав, 
а десь через місяць бачу – іде, і голова похилена. 
Питаю: «Тобі не дали 500 доларів?». – «Та ні, 
800 дали». – «А чому такий сумний?». – «А чому 
іншим по півтори тисячі дали?».

 І оце проблема: люди готові жертвувати, 
коли грошей немає, коли ж появляються гроші, 
щось змінює людей. Змінює їх бажання, бачення. 
Люди складають обіцянки, коли фінансів немає, 
коли ж фінанси з’являються, люди забувають 
про обітниці, які давали Богові. Чому? Тому 
що вважають, що фінанси – це не духовна 
справа.

Є і в нас такі випадки, особливо коли настала 
криза. Телефонують о другій годині ночі. «Брате, 
де ти є? Потрібно поговорити, син позичив 30 
тисяч доларів, треба якось віддати. Може, по-
просити зібрати по церквах Волині?». А я йому 
кажу: «Ви ж не питали, як позичали. А на що 
він їх витратив? Місія, добродійність?». – «Та 
ні, бари, дівчата» – відповідає батько. А церква 
має допомогти.

Бог відкрив, що десята частина – це 
святиня Господня, це те, що християнам, 
віруючим людям необхідно віддавати Господу. Забігаючи наперед, 
скажу, що я не погоджуюся, коли чую, що віруючі люди віддають Богу 
десяту частину. Насправді ми віддаємо Богові Боже, бо десята частина 
наших доходів – це святиня Господня. У принципі, це те, що всі християни 
зобов’язані повернути Богові Боже, а все інше – у тебе залишилося не 
90% твоїх доходів, у тебе залишились всі 100 відсотків. І з них, будь 
ласка, виділяй приношення, пожертвування, на доброчинність, на справи 
милосердя тощо. 

Писання вчить ділитися фінансами з тими, 
хто служить Словом. Вчить, що ми маємо під-
тримувати пресвітерів, які служать Словом, і 
віддавати їм подвійну честь. Ісус наголошує, що 
серце людини там, де її скарб. І це все пов’язане 
з фінансами і достатком. Писання говорить 
навіть, що грошолюбство, сріблолюбство, 
марнославство – це гріх, і люди прив’язуються 
до цього.

І це викликає немалі проблеми серед ві-
руючих людей. У Біблії знаходимо фатальні 
випадки неправильного використання грошей. 
Юда, який був прив’язаний до грошей – спочатку 
крав їх, а потім за срібняки зрадив Ісуса. Ананій і 
Сапфіра, здається, зробили добру справу – при-
несли свій маєток до ніг апостолів. Але мотиви 
їх були неправильні, лукаві, і в результаті вони 
впали мертвими.  

На ці питання в Біблії віруючі люди реагують 
так-сяк. Коли ж питання фінансів постає для 
них особисто, реакція різна, бо це вже ближче 
до серця. Пригадую, років вісім тому один брат 
сказав, що якби Бог дав йому 200 доларів, він 
би облаштував кімнату для зібрань. І попросив 
допомогти йому поїхати на заробітки. Я попро-

Дорогі брати і сестри! Дорогі брати і сестри! 
Щиросердечно вітаю вас Щиросердечно вітаю вас 

зі святом Воскресіння!зі святом Воскресіння!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Вже майже 2000 років ця боже-Вже майже 2000 років ця боже-
ственна істина проголошується мі-ственна істина проголошується мі-
льярдам людей, освітлюючи душі льярдам людей, освітлюючи душі 
Христовою любов’ю.Христовою любов’ю.

Бажаю всім вам міцно триматися Бажаю всім вам міцно триматися 
Божих доріг, перемагаючи цей світ Божих доріг, перемагаючи цей світ 
вірою у Воскреслого (1Ів. 5:5), щоб вірою у Воскреслого (1Ів. 5:5), щоб 
усі люди бачили в нас Ісуса Христа і усі люди бачили в нас Ісуса Христа і 
навернулись до Бога Живогонавернулись до Бога Живого. . 

З любов’ю і молитвами,З любов’ю і молитвами,
Старший єпископ ЦХВЄУ Старший єпископ ЦХВЄУ 

Михайло Паночко.Михайло Паночко.

СЛУЖИТЕЛІ ЦЕРКВИ ХВЄ СЛУЖИТЕЛІ ЦЕРКВИ ХВЄ 
УКРАЇНИ ВЧИЛИСЯ УКРАЇНИ ВЧИЛИСЯ 

ВІДДАВАТИ БОГОВІ БОЖЕВІДДАВАТИ БОГОВІ БОЖЕ
28-29 березня у Пущі-Водиці під Києвом проходила 

річна звітна конференція служителів Церкви ХВЄ України. 
Цей захід, який для когось може здатися традиційним і, на 
перший погляд, передбачуваним, кожного разу приносить 
щось нове й корисне. Перш за все, варто вказати на одну 
важливу особливість таких форумів: вони допомагають 
служителям відчути єдність Церкви Христової, зміцнити 
братерські стосунки, підбадьоритися зустріччю із брата-
ми-служителями, разом прославити Господа, навчитися 
один від одного, порадіти успіхам та обговорити невдачі. 
Це чи не найбільш важливе завдання, яке ставлять перед 
собою організатори таких конференцій.

Олександр Попчук
Відповідальний за відділ 

благовісту ЦХВЄУ 
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЦХВЄУ

Цьогорічна конференція, яка про-
ходила під гаслом: «Віддаймо Богові 
Боже», була особливою ще й тому, що 
порушувала, з одного боку, важливу, а 
з другого – делікатну тему матеріаль-
них пожертвувань. Згідно з рішенням 
комітету ЦХВЄУ, 2012 рік оголошено 
роком навчання про важливість таких 
пожертвувань, бо, як свідчить практика, 
церкви й окремі служителі вдаються до 
крайнощів у цьому питанні: або зовсім 
не вчать про пожертви, або надміру ак-
центують на них, іноді навіть вдаючись 
до тиску на людей.

Про важливість матеріального служіння і водночас про 
баланс у цьому питанні говорили на семінарах Василь 
Паламарчук, Анатолій Безкровний, Сергій Вінковський. 

Але, як зауважили інші служителі, що промовляли до присут-
ніх протягом двох днів, служіння Богові, «віддавання Богові 
Божого» не обмежується лише матеріальним вираженням.

Господь уже благосло-
вив кожного з нас. Я час-
то дякую Йому в молит-
вах за те, що Він знайшов 
мене і покликав. Це честь 
від Нього. Наша участь в 
цьому форумі – це також 
благословення.

«Нехай прийде Царство Твоє, 
нехай буде воля Твоя як на небі, так 
і на землі» (Мт. 6:10 ). Боже Царство 
– основна думка проповіді Ісуса Хрис-
та. Чому Ісус звертав на це у Своєму 
вченні особливу увагу?

Він хотів зацікавити людей, щоб усі 
прагнули потрапити в Боже Царство. Що 
таке Боже Царство? Це та територія, де 
абсолютно  керує Бог. А в серці людини 
Він формує мікро-Царство – праведність, 
мир і радість у Дусі Святому, щоб оволодіти 
цим серцем. 

Ми хотіли б знати про Боже Царство 
все, що можна, і збираємо знання про це по 
крупиночці. У  Фил. 3:18-20 сказано: «Бага-
то бо хто, що про них я вам часто казав, а 
тепер говорю навіть плачучи, поводяться, 
як вороги хреста Христового. Їхній кінець то 
загибіль, шлунок їхній бог, а слава в їхньому 
соромі... Вони думають тільки про земне! 
Життя ж наше на небесах, звідки ждемо 
й Спасителя, Господа Ісуса Христа». Це 
цікаво. Павло каже, що наше життя на небі. 
У теперішньому часі чи в майбутньому? 
Коли він говорив, що вони думають про 
земне, то мав на увазі теперішній час. І 
це справді так. Ми тілом тут, але думками 
там. А Господь казав: «Де скарб ваш, там 
буде і серце ваше». Хоча я зауважив, що 
здебільшого наші скарби тут, то і серця 
тут. Треба брати себе в руки і наполегливо 
працювати, щоб думати так, як думав 
Павло, і прагнути того, до чого він закликав. 

Господь об'явив пророку Ісаї, що ство-
рить нове небо і нову землю. Попередні 
минуть і навіть не приходитимуть на думку. 
Часто нас питають, звідки ми знаємо, що 
буде там. А Господь каже, що все старе, 
всі наші скорботи і біди будуть стерті і не 
згадуватимуться більше. І далі Господь 
повторює через пророка Ісаю: «Бо як нове 
небо і нова земля, що Я створю, все будуть 
переді Мною, говорить Господь, так буде і 
ваше ім'я».

Через Петра Господь сказав, що не-
беса з гуркотом минуть, стихії розпечені 
рунуть, і земля і  всі діла на ній згорять. І 
по обітниці Божій ми чекаємо нового неба 
і нової землі. 

Як земля і всі діла на ній можуть згоріти? 

Фізики дослідили сьогодні, що в повітрі, 
яким ми дихаємо, 14 відсотків кисню. А 
якщо додати ще сім відсотків, то все зго-
рить, вся планета. 

Ісус, прощаючись з учнями, цікаво з 
ними спілкувався. 14-й розділ Івана почина-
ється Його обнадійливими словами: «Нехай 
серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога, 
і в Мене віруйте! Багато осель у домі Мого 
Отця; а коли б то не так, то сказав би Я вам, 
що йду приготувати місце для вас? А коли ві-
дійду й приготую вам місце, Я знову прийду 
й заберу вас до Себе, щоб де Я були й ви».

Ісус повернеться і забере нас туди, де 
буде Він. Апостол Петро каже, «що Його 
небо мусить прийняти аж до часу від-
новлення всього, про що провіщав Бог від 
віку устами всіх святих пророків Своїх!» 
(Дії 3:21).

Дух Святий відкриває нам великі та-
ємниці. Івану було дуже багато показано і 
сказано. У 21-му розділі Книги Об'явлення 
розповідається про нове небо і нову землю. 
«І бачив я небо нове й нову землю, перше 
бо небо та перша земля проминули, і моря 
вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, Но-
вий Єрусалим, що сходив із неба від Бога…» 
І тричі Іван підкреслює, що бачив, як з неба 
сходив Новий Єрусалим. Я вірю, що Новий 
Єрусалим буде столицею нової землі.

У п’ятому розділі Послання до ефесян 
написана дуже дивна історія. Наприкінці 
цього розділу апостол Павло пише: «Покине 
тому чоловік батька й матір, і пристане до 
дружини своєї, і будуть обоє вони одним 
тілом.  Ця таємниця велика, а я говорю 
про Христа та про Церкву!». Ісус прийде на 
землю у славі, з’єднається зі Своєю слав-
ною Церквою, і вони поселяться на новій 
землі. І керівництво Боже буде як на небі, 
так і на землі. І Бог буде все у всьому, як 
написано в 1 Кор. А ми проживатимемо на 
новій землі у новій славі. «Оце оселя Бога з 
людьми, і Він житиме з ними! Вони будуть 
народом Його, і Сам Бог буде з ними».

Мир вам, дорогі брати і се-
стри. Вітаю вас любов'ю нашого 
Господа. Я з величезним задо-
воленням прийняв запрошення 
Михайла Степановича відвідати 
цю зустріч, тому що почуваюся 
тут членом великої родини – ро-
дини, Батьком якої є Бог.

Три тисячі років тому Господь сказав 
через Ісаю: «Як стало розпусницею 
вірне місто: було повне воно правосуд-

дя, справедливість у нім пробувала, тепер 
же розбійники! Срібло твоє стало жужели-
цею, твоє питво водою розпущене... Князі 
твої вперті і друзі злодіям вони, хабара 
вони люблять усі та женуться за дачкою, 
не судять вони сироти, удовина справа до 
них не доходить...» (Іс. 1:21-23). 

І які актуальні ці слова. Усі ми знаємо, 
що відбувається навколо нас. Ми справді 
живемо в останні часи. І ми вже не диву-
ємося нічому – ні страшним вбивствам, ні 
ґвалтуванню, бруду, крові… Нелегкі часи 
настали в Україні, нелегко працювати в 
опозиції. Але хочу сказати, що завдання 
опозиції – це дрібниці порівняно з завдан-

Вітаю вас, дорогі брати 
і сестри! Хтось сказав, що 
все в цьому світі примарне, 
лише смерть – реальна. Але 
ми знаємо силу Божої бла-
годаті, яка представлена 
в Церкві Божій як основа, 
як фундаментальна істина 
незмінності. І ми маємо в 
цьому пізнанні перевагу. 

Ми – носії божественної ідеї, яка 
завжди, у всі віки і тисячоліття, 
зберігає стійкий характер. Це Божа 

істина. Апостол Іван говорить: «Я не писав 
вам, немов ви не знаєте правди, але що 
знаєте її і що всяка лжа не від правди» 
(1 Ів. 2:21).

Слово Боже завжди залишатиметься 
тією константою, яку ми називаємо іс-
тиною. Ми – носії цієї істини. І тому зміна 
обставин – це наша можливість, унікальна 
можливість, яку дарує на Бог. Не скориста-

З 16 по 18 березня у рам-
ках налагодження місіо-
нерської співпраці та об-
міну досвідом у м. Тбілісі 
проходила зустріч пред-
ставників  п’ятидесятниць-
ких церковних об’єднань 
та місій.

Представники Росії, України, 
Узбекистану, Таджикистану, Вірме-
нії, Грузії, Киргизстану, Казахстану, 
Білорусії, Китаю, Швеції, США разом 
обговорили питання щодо того, як 
поліпшити працю на місіонерських 
полях, щоб досягнути Євангелієм 
Христовим народи, котрі ще не по-
чули Доброї Новини.

Зустріч закінчилася спомином 
страждань і смерті Ісуса Христа 
– хлібопереломленням і спільною 
щирою молитвою. Церкву ХВЄ Укра-
їни на зустрічі представляв єпископ 
Микола Синюк. Chve.org.ua

У м. Тбілісі відбулась зустріч представників 
п’ятидесятницьких церковних об’єднань та місій тися нею ми просто не можемо. Ми повинні 

зробити те, до чого нас закликав Бог.
Чого потребує Церква ХХІ століття? 

Зберегти стійкість і відданість божествен-
ній істині. 

Хтось сказав: жити потрібно так, наче 
ти проживаєш життя Ісуса Христа. Він 
Своє життя прожив достойно, і Він не 
вимагає, аби ми проживали Його життя, 
але просить, щоб ми дозволили Йому про-
живати наше життя. Щоб Його істина у 
всій мірі і повноті була очевидна для цього 
світу в нашому житті.

Україна могла би набагато більше 
впливати на духовну ситуацію в Росії, і 
цього впливу все одно було б недостатньо. 
Коли відкрилася залізна завіса, хто готував 
місіонерів? Великі безкраї простори Росії 
були освоєні євангельською проповіддю 
тих, кого ми називаємо непрофесіоналами. 
Але в них було щось, що чомусь втрачає 
нинішнє покоління, – посвячення істині.

Головна сила Церкви – це духовні 
ресурси. Нині ситуація в Росії не дуже спри-
ятлива. Це сепаративна модель побудови 
відносин між державою і Церквою. Але 
Церква багата не кількістю молитовних 
домів, а силою тих, хто знає, для чого живе 
і за що готовий покласти життя.

СЛУЖИТЕЛІ ЦЕРКВИ ХВЄ УКРАЇНИ СЛУЖИТЕЛІ ЦЕРКВИ ХВЄ УКРАЇНИ 
ВЧИЛИСЯ ВІДДАВАТИ БОГОВІ БОЖЕВЧИЛИСЯ ВІДДАВАТИ БОГОВІ БОЖЕ

Заступник старшого єпископа ЦХВЄУ Микола Синюк 
зауважив, що найперше й найголовніше, що ми повинні від-
дати Богові, – це славу та честь. А старший єпископ Михайло 
Паночко, закінчуючи конференцію, звернувся до присутніх 
із закликом віддати Богові найцінніше, що в нас є, – наші 
серця, нашу безсмертну душу. 

Цікаві та важливі теми були порушені також у семінарах 
Ростислава Мураха («Сім видів випробування») та Олек-
сандра Попчука («П’ятидесятниця і благовіст»), у пропо-
відях Івана Хрипти, Віктора Боришкевича, Юрія Веремія, 
Олександра Бабійчука.

 Що ж до звітної частини, де звучали звіти старшого 
єпископа, його заступників та завідувачів відділів, то вона 
показала як і певні здобутки, яких спільними зусиллями 
вдалося досягнути за останній рік, так і прорахунки та не-
доробки. Зокрема, вказувалося на той факт, що в багатьох 
областях за звітний період не відбулося приросту в кількості 
церков, а в деяких маємо навіть зменшення.  Загалом 
Церква ХВЄ України сьогодні нараховує 1533 громади, 107 
337 членів, серед яких несуть служіння 1281 пресвітер та 
2205 дияконів. 

Юрій Вавринюк.
Головний редактор 

журналу «Благовісник».

нями, які стоять перед християнами. Дехто 
вважає, що ці часи можна перечекати, 
дехто думає, що можна не звертати увагу 
на те, що відбувається. Мовляв, треба 
пристосуватися. Але Господь ставить 
перед нами інше завдання: «Бо кожен, хто 
родився від Бога, перемагає світ. А оце 
перемога, що світ перемогла, віра наша. 
А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, 
що Ісус то Син Божий?» (1 Ів. 5:4-5).

Брати і сестри, це серйозне завдання. 
Князь світу цього – лукавий, жорстокий, 
кривавий, він веде світ до кінця, і цього не 
перечекаєш, до цього не пристосуєшся, 
це треба перемогти. Це наше завдання. 
І його варто виконати. Тому що нас до 
цього закликає Господь як опозицію світу, 
в якому панує лукавий. І цей світ буде 
переможений.

Церква не повинна опускатися до 
банальної політичної агітації. Вона понад 
політикою. Коли ми говоримо про провали 
соціальних, економічних програм, про за-
грозу дефолту, а це реальна загроза, це 

не так страшно, це можна швидко нала-
годити. В Україні є серйозніша проблема, 
яку формує відсутність судочинства, 
коли невинних людей кидають за грати, а 
вбивць і ґвалтівників випускають на волю, 
коли Україна визнається найбільш корум-
пованою державою в Європі. Багато й 
інших речей щоденно руйнують суспільну 
мораль. Оце найбільша проблема. Оцьому 
ми маємо протистояти. Якщо економіку 
можна відродити порівняно швидко, на 
відродження моралі можуть піти цілі 
століття. Тому продаж голосів на виборах 
– це прямий шлях до продажу душі. Люди, 
які голосують шлунком, а не серцем і 
розумом, приречені на голодування. І ми 
повинні допомогти їм це зрозуміти. 

І я вірю, що ми вистоїмо в ці часи ви-
пробувань і що наш люблячий Господь 
благословить Україну. Слава Йому на-
віки віків!

ВІЧНА КОНСТАНТА
Павло Бак

Ректор Московського 
теологічного інституту

НАШЕ ЗАВДАННЯ – 
ПЕРЕМОГТИ СВІТ

Олександр Турчинов
Народний депутат України

БОЖЕ ЦАРСТВО
Іван Хрипта

Єпископ, член ради 
старійшин ЦХВЄУ
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У пророка Малахії знаходимо за-
клик принести Господу всі свої де-
сятини. На жаль, сучасних християн 
можна поділити на три категорії:  
одні десятину дають, одні то дають, 
то не дають, а є такі, які взагалі не 
дають. Дуже хочу сподіватися, що 
християни з першою позицією, все-
таки, переважають.

У переважній більшості наших церков є люди, які 
часто дрімають на церковних лавках, і здається, 
вони ніколи не почнуть служити. А одне з найбіль-

ших бажань кожного пастора – залучити до служіння 
всіх членів церкви.

І в кожній церкві є три категорії людей – звісно, 
це назви умовні, хоча в них закладено певний смисл. 
Отож є священики – пастори, диякони і служителі, які, 
і це відповідає біблійному вченню, перебувають на 
певній підтримці церкви, їх уділ – управляти церквою, 
будувати її, годувати і ростити людей. Таких у церкві 
приблизно два відсотки. 

Приблизно 18 відсотків – тих, кого ми називаємо 
левитами, хоча, можливо, у сучасному контексті Нового 
Заповіту це не зовсім правильно. І це не тільки ті, хто 
співає чи грає, це і ті, хто прибирає, хто сторожує, миє 
вікна, протирає пилюку на кафедрі. Левити – це ті, хто 
служить у храмі, і здебільшого це добровольці. Вони 
відпрацювали на основній роботі вісім, а нині, у вік по-
стмодернізму, і більше годин, і біжать до церкви, щоб 
там поприбирати. Я дуже зворушуюся, коли заходжу до 
церкви – а там все блищить. Причому хочу нагадати, що 
туалет – це місце, за яким також оцінюють церкву. 

Це роблять люди, яких у  церкві, можливо, не по-
мічають, які не опиняються в центрі уваги. А ми при-
ходимо на зібрання і думаємо, що чистота – це само 
собою зрозуміла річ.  Це і є служіння левитів.

Отже, приблизно 20 відсотків людей активно заді-
яні в церкві. 20 відсотків людей роблять 80 відсотків 
всієї церковної роботи, і треба боротися, щоб змінити 
цю статистику. 

І для служителів це великий виклик. Тому що решта 
80 відсотків людей приносять нам найбільше смутку і 
страждань. Вони сидять з виразом нудьги на обличчі, 
і здається, ніколи нічого не роблять. А найбільше, так 
би мовити, невдоволення або й подратування з нашого 
боку викликають ті з них, про яких ми знаємо, що у 
світі вони щось роблять. Вони доволі значимі особи, 
і костюмчики в них круті, і годиннички не дешеві, і на 
машинах їздять таких, що ого-го.

Звичайно, серед тих 80 відсотків є і пенсіонери, і 
люди похилого віку, але є й люди, які добре працюють, 
навіть мають якусь свою справу, тобто підприємці, 
бізнесмени. Яка ж їх роль у церкві? Роль священиків 
– храм, служіння народу. У Старому Заповіті священи-
ком чи царем могла стати лише людина, народжена у 
священицькій чи царській родині. Але в Новому Заповіті 
читаємо, що Ісус усіх нас зробив царями і священиками. 
І зробив зовсім не для того, щоб ми могли казати: 
«Здрастуйте, дуже приємно, я – цар». Царі керують, а 
священики – правлять. Тому я часто раджу молодим 
сестрам, вибираючи чоловіка, дивитися,чи здатний він 
бути священиком у своєму домі. Чи готовий піднімати 
руки в молитві за дружину і дітей. Це дуже важливо.

«Царі» впливають 
поза церквою
Ми – продовжувачі справи Ісуса Христа. Добра 

новина полягає в тому, що коли ми стали християнами, 
ми народилися в божественну сім'ю. І нашим осно-
вним покликанням може стати служіння в храмі, «щоб 
приготувати святих на діло служби для збудування 
тіла Христового», як написано в четвертому розділі 
Послання Павла до ефесян. Щоб люди, які слухають 
нашу проповідь, виходячи з зібрання, знали, що далі 
робити.  Тому що вони працюють поза храмом, вони 
працюють на своїх робочих місцях, на своїх підприєм-
ствах, у своєму бізнесі. Я  умовно називаю їх «царями». 
І завдання священика – приготувати їх для цього, щоб 
вони, кожен на своєму місці, продовжували діло Боже, 
поширюючи Царство Боже на землі.

Їх можна назвати продовженням наших рук, тому 
що вони заходять в такі місця, куди нас ніколи не по-
кличуть, спілкуються з такими людьми, які ніколи не 
захочуть спілкуватися з пастором. Тому що такі люди 
ніколи не згодяться на те, щоб їх навчали, а основна 
функція пастора – якраз навчати. Але коли ми навчимо 
своїх віруючих, з якими ті люди не бояться спілкувати-
ся, Царство Боже буде поширюватися. 

Ми покликані на різні позиції у служінні.  Є у церкві 
Авраами і Ісаки, тобто бізнесмени. Є Ісуси Навини і 
Калеви – воїни. Є Йосипи і Давиди – слуги, є Натани і 
Даниїли – пророки і правителі сучасного віку. Усі разом 
ми можемо поширювати Царство Боже у різних сферах. 
І повірте: туди, куди нас, пасторів, ніхто і не думає за-
прошувати, зайдуть наші «царі».

Апостол Павло задавався питанням: «І як будуть 
проповідувати, коли не будуть послані? Як написано: 
Які гарні ноги благовісників миру, благовісників до-
бра» (Рим. 10:15). Пошліть членів своїх церков нести 
Благу Вість на їхні робочі місця, до їхніх партнерів, 
клієнтів, їхніх підлеглих і начальників. Помоліться за 
них і благословіть їх. Може, вони іноді засмучують вас 
своєю неуважністю, своєю бездіяльністю в церкві, але 
повірте: коли вони приходять на своє робоче місце, у 

них багато енергії і активності. І нам треба ви-
користовувати цю активність. Тому що «царі» 
досягають поза церквою.

Бог вершить Свою волю 
через «царів»
Кожен з нас легко може назвати імена героїв 

Біблії. Але задумайтеся, скільки імен біблійних 
священиків ви можете згадати. Я перевіряв – не 
більше восьми-десяти імен. А пророків? Теж не 
дуже багато. Але коли я прошу згадати імена 
царів, люди здаються, тому що таких імен багато. 
І я роблю висновок: Бог у Своєму служінні часто 
використовував царів. Були царі хороші, були 
погані. І досі для нас залишається загадкою, 
чому Бог язичницького царя Кіра називав Своїм 
помазанцем.

Бог використовував царів, щоб звершати 
Свою волю, Свої рішення. Священики, пастирі і 
церковні лідери відіграють важливу роль у храмі, щоб 
підготувати святих на діло служби всередині церкви 
і поза нею. Вони бережуть здоров'я сімей, живлячи 
їх Словом, консультують, підбадьорюють людей, він-
чають, моляться за них, пасуть, напувають, ховають 
врешті-решт. Вони готують Божий народ. Пастори при-
родним чином схильні до мирної і здорової атмосфери, 
тому що мають Божу мотивацію зберігати свої зібрання 
щасливими і зрілими. І дуже цікаво спостерігати іноді 
за пастором, мотивації якого – як мотивації квочки: 
тільки б курчатка були поруч. Якби такий пастор міг, 
він заборонив би всім ходити на роботу. Щоб усі весь 
час були на його очах, щоб ніхто не загубився. 

Це як ставлення батьків до дітей. З власного досві-
ду знаю, як хочеться, аби діти весь час були вдома, на 
твоїх очах. Щоб не переживати за них. Але не виходить.

«Царі» бувають дуже активними і навіть, не побою-
ся сказати, агресивними у своїх діях. Коли я спілкуюся 
з бізнесменами, то зауважую, як швидко і іноді навіть 
різко вони приймають рішення. 

І ми можемо відповісти на запитання, чому в наших 
церквах 70 відсотків жінок і лише 30 – чоловіків. Тому 
що чоловікам потрібна чітка логіка. Люди, які ведуть 
власний бізнес, у підпорядкуванні яких перебуває ба-
гато підлеглих, яким треба вирішувати багато питань, 
не будуть слухати проповіді про все і ні про що. Нам 
треба це розуміти.

У Старому Заповіті ми бачимо Даниїла, який був 
управителем при царі. Але Бог не забороняв йому ви-
користовувати пророчий дар. Іноді «царів» Бог наділяє 
таким даром, коли вони добре навчені Божому Слову. 
Наше завдання – виховати духовну культуру, щоб 
бізнесмени, підприємці, працівники були насамперед 
духовними людьми, які разом з нами прагнуть досягти 
вічного життя. 

Авраам був бізнесменом, який розводив худобу 
і став наймогутнішою людиною свого часу. Мойсей 
був національним лідером. Ісус Навин був військовим 
лідером. І всі вони мали покликання «царя», щоб взяти 
у спадок те, що Бог приготував для Свого народу. 

У Новому Заповіті ми бачимо, що Бог звершає Свої 
справи, так само використовуючи «царів». Ні Ісус, ні 
жоден з апостолів не походили з сімей священиків. 
Головними гравцями були «царі», вони мали вплив і 
силу на своїх робочих місцях, і деякі навіть володіли 
досить вагомим статком. І вони робили більше, ніж 
забезпечення храму. Це дуже важливо, тому що деякі 
пастори нині хочуть, щоб весь свій прибуток «царі» при-
носили до церкви. І іноді доходить до страшних речей, 
коли деякі пастори мало не вимагають у цих так званих 
«царів» звіту про їх заробіток. Так не можна робити. 
Вони нічого нам не завинили. Усе, що вони повинні, 
вони узгоджують з Богом відповідно до того, як ми їх 
навчили, чи відкрили їм істину Божого Слова. А вони 
мають право вирішувати свої питання з Богом.

І якщо ми, як священики, будемо молитися за них і 
благословляти, то вони розумітимуть своє покликання 
і будуть приймати правильні рішення. Вони покликані 
поширювати Царство Боже. 

У Дніпродзержинську був один пропащий п’яниця. І 
він покаявся. А працював він на місцевому металургій-
ному комбінаті зварювальником. На тому підприємств 
працювало тисяч п'ять-шість працівників. І всі вони 
знали його і називали не інакше, як брат Федя. Він 
був дуже добрим зварювальником, трохи дивнуватою 
людиною, але я вже говорив, що не всіх «царів» легко 
витримувати. Їде він, скажімо, у трамваї і каже: «А чого 
це ви носи повісили? Я вам розкажу про Того, Хто під-
німає носи». І починає проповідувати. Я сам був свідком 
того, як у трамваї здійнявся крик: «Де ти взявся на мою 
голову. Я зупинку свою проїхав». А брат Федя каже: 
«Не переживайте. Попереду розворот». 

Цей чоловік ішов до лікарні, проповідував там, 
молився за людей. І пастори весь час думали, як за-

боронити йому це робити, а медперсонал запрошував: 
«Обов'язково приходьте ще». Це був «цар». Його знали, 
про нього говорили. Його називали братом. Таких треба 
благословляти – і в церкві менше шуму буде, і праця 
буде  робитися.

Згадаймо пророка Натана.  Якось по-людськи він по-
годився на будівництво храму, а потім Бог йому відкрив 
Свою волю, і Давид Натана послухався. Саме Натан 
викрив гріх Давила з Вірсавією. І я думаю: як Натану 
було піти і сказати Давидові таку річ. Треба багато 
молитися, перш ніж сказати щось царю. Але він все 
одно пішов і сказав. Хоча були ситуації в житті Давида, 
коли він не звертався за допомогою до Натана, а безпо-
середньо звертався до Бога, і Бог говорив з ним. Царі 
повинні бути духовними, і це наш клопіт – турбуватися, 
аби вони були правильно виховані. 

«Царі» – це канали 
фінансового впливу
Зазвичай функції були розділені. Царям не дозволя-

лося виконувати функції священиків. Нетерплячий цар 
Саул був приречений на смерть за виконання функції 
священика, коли він приніс жертву замість Самуїла, і 
царство його було повалене. 

Священики, як правило, набагато менш сфоку-
совані на досягненні матеріального багатства. Хоча 
деякі пастори, здебільшого за кордоном, досить багато 
говорять на цю тему. Священики сконцентровані пере-
важно на інших речах.  Деякі навіть одухотворяють 
бідність, закликаючи інших перейняти їх простий спосіб 
життя. Вони навчають, що убогі блаженні і що смирен-
ня і покора зодягнені в одежі бідності. Але це також 
неправильно. Біблія не підтверджує цього, і «царі» не 
можуть прийняти цього послання. Статус визначає, на 
якій машині їм їздити, який костюм і які туфлі носити. 
І вони не можуть прийняти таку думку.

Хоча я бачив людей, які, маючи величезні фінанси, 
якось примудрилися залишитися простими, не хваль-
куватими. То лише наша слов'янська суть любить ви-
хвалятися – заробила людина свої перші 500 доларів і 
одразу купила ручку за 300 доларів.  А я кажу такому, 
що краще б він найняв репетитора, аби той навчив його 
грамотно писати. Це наш «кіч». 

Так-от, «царі» повинні стати каналами для фінансо-
вого впливу на ситуацію у світі. Я глибоко переконаний, 
що останні жнива, які Бог доручив Своїй Церкві, будуть 
пов'язані з великими фінансовими затратами. Теле-
бачення, радіо, газети, євангелізації – усе це коштує 
дуже багато. Я вірю, що Бог ще навідає Україну дуже 
сильно, і вірю, що «царі» братимуть у цьому безпосе-
редню участь. Але спершу нам треба вивільнити їх на 
служіння і благословити їх. 

Лідерство в церкві
Лідерство полягає в тому, що пророки промовляють 

від Імені Бога, священики несуть відповідальність за 
управління місцевою церквою. Але коли церква запро-
ваджує масштабні програми і проекти, дуже часто їй 
потрібні саме «царі». Правда, частіше ми називаємо їх 
меценатами або спонсорами. Їх треба благословляти. 
Коли ми зарядимо їх силою бачення, коли скажемо їм, 
що потрібно робити, вони все зроблять. 

І це неправильно, коли приходить бізнесмен, у 
якого багато грошей, і ми тягнемо його за кафедру. 
Ми не можемо передати бізнесменам те, що Бог до-
вірив нам як священикам, тільки через те, що в них 
водяться грошенята. Мудрі з них з цим згоджуються 
і відмовляються, а немудрі лізуть і починають щось 
проповідувати.

Одному бізнесмену, який вирішив, що він проповід-
ник і пророк, я сказав: «Брате, це я проповідник, але я 
не бізнесмен. Я пробував кілька разів починати бізнес, 
то ледве відбився. І я проповідую, тому що вмію і можу 
це робити. А ти роби те, що ти вмієш і можеш. Ти біз-

несмен. А тебе носять на руках, і ти берешся проповіду-
вати». А він мені відповідає: «Я Богу заборгував, тепер 
треба віддавати». – «То віддавай правильно! Скільки 
пасторів сьогодні моляться до Бога, шукаючи фінанси 
на будівництво дому молитви, сиротинця, підтримання 
якихось проектів… А ти проповідуєш і пророкуєш… Та 
в мене в церкві підлітки проповідують краще».

Браття-служителі, не ведіться на це, будьте му-
дрими. Так, цих людей треба поважати і шанувати, 
це правильно, це Божий принцип. Але віддавати їм 
лідерство в церкві – це гріх. І Бог за це спитає з кожного 
із нас. Не можна передавати лідерство в церкві тим, 
хто покликаний діяти поза церквою. 

Зворотній бік медалі – коли пастори ідуть в полі-
тику, в депутати, будучи покликані служити в церкві. 
І в результаті згоряють, як метелики, у тому вогні. Бо 
ненавчені там навіть ходити, не те що щось робити. 
Так, бувають винятки, але відомо, що винятки тільки 
підтверджують правила. 

Наше діло – приготувати святих на діло служби, 
оснастити їх всім необхідним, благословити їх і молити-
ся за них. Щоб, стикнувшись зі спокусами, вони могли 
вистояти, витримати і поширити вплив Царства Божого. 

Сучасна теологія ставить пасторів за найвищу 
владу в церкві, зобов’язуючи всі заходи проводити 
під їх покриттям. Звичайно, існують братські ради. 
Але виглядає на те, що єдиним завданням цих рад у 
деяких церквах є обов’язок сказати «ні» на будь-яку 
пропозицію пастора. І це неправильно, Слово Боже 
так не вчить. Старший служитель повинен бути тією 
інстанцією, яка отримує бачення від Бога і передає 
його своїм братам і соратникам. Священик не може 
утримувати це бачення від церкви і від тих же «царів», 
які, власне, і будуть виконувати це бачення.

Священик не може бути в церкві усім, чим тільки 
можна бути. Проблема в тому, що іноді роль пастора не-
видима. І люди, особливо ті, які дають гроші, питають: 
«А що ти робиш? Ми ж тобі гроші платимо». Правда 
лише одне – вони платять гроші. З наголосом на 
останній склад. І пастори, опинившись під таким тиском 
і прагнучи бути чесними у всьому, відмовляються від 
усіх привілеїв, бояться нові туфлі купити, бо одразу 
хтось спитає, де він їх взяв. І в результаті пастори ідуть 
мурувати. Коли хтось спитає, що він робить, можна 
буде реально показати результат своєї праці. Мовляв, 
стіну змурував.

Але ж не це доручив нам робити Бог! Ми повинні 
готувати святих на діл служби! І це дуже важливе 
завдання. Сьогодні час вимагає цього.

«Царі» функціонують на робочих місцях, поширюю-
чи Царство. І я не проти, якщо ці «царі» на своїх робочих 
місцях будуть виконувати функцію священика для своїх 
підлеглих і співпрацівників. Хай вони несуть туди Боже 
Слово, і ми повинні благословити їх на це. Благословен-
ня пастора має для них дуже велике значення.

Рішення, які впливають 
на церкву
Як приймати рішення, які впливають на місцеву 

церкву? Постійно пам’ятати, що ми – Божі священики 
в храмі. Десятина належить священикам і левитам і 
повинна приноситися в храм, «царі» повинні сфоку-
суватися на Великому Дорученні і досягати людей 
поза церквою, розширяючи Царство. Вони повинні 
повертатися з роботи з плодами, які зрощують місцеву 
церкву. І хоча служіння «царів» зосереджене на робо-
чих місцях, вони відвідують наші зібрання, допомагають 
нам  робити Божу справу. 

І ми можемо очікувати перемін у наших місцевостях. 
Бо як може бути інакше, коли  дзвонить до мене один із 
таких «царів» і каже: «Підбив тут підсумки року і виявив, 
що 100 тисяч доларів завалялися. Є ідеї?». А в мене 
багато ідей. І я кажу: «Іди сюди. Є в місті лікарня, де 
лежать хворі на лейкемію діти. Там потрібна апаратура, 
а в них немає на це грошей. Купимо?». І купили. Тоді я 
телефоную до мера, повідомляю йому про подарунок 
– звісно, як подарунок від обласного об'єднання церков 
ХВЄ – і кажу, що в нас одна проблема – ми не знаємо, 
як цю апаратуру вручити, хто має стрічку перерізати. 
Звісно ж, мер готовий допомогти. А ми готові слово 
сказати. Навколо зібралися телевізійники, газетярі, і 
коли ти привезеш на 100 тисяч обладнання, ніхто не 
заперечуватиме, аби ти проповідував, молився, робив 
все, що тільки тобі заманеться. 

Я готовий кожен місяць робити такі подарунки, 
готовий дозволяти меру кожний місяць різати стрічки. 
І я точно знаю, що мер дасть мені свій телефон і скаже: 
«Звертайтеся, коли тільки потрібно».

Що для цього потрібно? Нам потрібні «царі». Ви-
ховані нами «царі», які вміють добувати багатство у 
цьому світі і приходять до нас, священиків, із запитан-
ням: «Ідеї є?». 

Нехай наші ідеї не будуть вузькими. Будь-яка церква 
може перекрутити сто тисяч доларів так, що від них і 
сліду не залишиться. Але коли ви купите в дитяче від-
ділення лікарні обладнання, ви в один момент станете 
місту потрібними. Але для цього нам потрібні «царі», ті, 
кого ми виховали для Слави Божої.

І не треба зловтішатися, коли бізнесмени падають. 
Треба задуматися, чи достатньо ти молився за нього, 
щоб такого з ним не сталося, чи зумів правильно на-
вчити, правильно виховати.

Найяскравіша картина таких стосунків – коли Ісус 
Навин воює, а Мойсей тримає руки. Нам потрібно по-
яснити на основі Божого Слова, що в руках священика 
є сила. Коли за твій бізнес піднімає руки пастор, якому 
Бог доручив це робити, Бог буде з тобою.

СЛУЖІННЯ «ЦАРЯ»
Сергій Вінковський 

Відповідальний за відділ 
підприємництва ЦХВЄУ
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЦХВЄУ

«Покажіте динарія Мені. Чий образ і напис 
він має? Вони відказали: Кесарів. А Він їм від-
казав: Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові 
Боже!» (Лк. 20:24-25).

«Ради Себе, ради Себе роблю, бо як буде 
збезчещене Ймення Моє? А іншому слави Своєї 
не дам» (Іс. 48:11).

Девіз нашої конференції – «Віддавати Богові Боже». 
Фраза, яка стала загальновживаною не тільки в 
релігійних колах – як своєрідна притча, свого роду 

приказка – «Віддати Боже Богові, а кесареве – кесарю». 
Люди навіть не задумуються, звідки ця фраза взялася. 
А все почалося з того, що Ісуса Христа вирішили зви-
нуватити – влада шукала звинувачення в податках. 
І послала до Ісуса лукавих людей, які притворилися 
благочестивими, а на лукавих людей завжди є попит. 
На превеликий жаль, іноді навіть і в церквах. 

І от лукаві люди прийшли до Ісуса і сказали Йому – не 
з ціллю встановити істину, а з ціллю спокусити – мовляв, 
ми знаємо, що Ти навчаєш правильно, істинно. А як щодо 
податку отому ненависному кесарю римлян, які нас 
окупували?.. Можливо, вони собі міркували: а раптом в 
Ісусі Христі заговорять патріотичні почуття… А раптом 
Він скаже, що не треба ніяких податків платити. 

Але Ісус попросив у них монетку і запитав, чиє на ній 
зображення. Звісно, кесареве. Тоді Ісус звелів віддати 
кесареве кесарю. І в принципі це була вичерпна відповідь 
на поставлене питання.

Син Божий сказав віддавати кесареве кесарю, але 
невідомо чому додав: «А Боже – Богові». Його ніхто 
про Боже не питав. Але Він наголосив, що Богові треба 
віддати Боже. 

Апостол Павло, підтверджуючи цю тезу, наголошує, 
що кожному треба віддавати належне: кому податок 
– податок, кому мито – мито, кому честь – честь, кому 

Щоб рухатися в цьому світі і нести 
Євангеліє, щоб торкатися сердець людей, 
потрібна сила Святого Духа. Бо це Він дає 
покаяння і приводить до Христа і до Церкви.

Аби щось виросло в нас на грядці, мало 
про це лиш молитися і мало заявляти про 
свою віру. Молитися треба, і вірити треба, 
але треба ще щось зробити.

Ми маємо Велике доручення – іти по ціло-
му світу, проповідуючи Євангеліє. Я багато 
подорожую, багато проповідую, і майже 
в кожній аудиторії знаходяться люди, які 
виступають проти благовісту. Мовляв, хоче 
Бог – хай спасає, не треба Йому заважати. 
Бо ж написано, що це Бог додає спасенних 
до церкви. Але що тоді нам робити з Великим 
дорученням?

Нам відомо, що до хрещення Святим 
Духом учні Ісуса ховалися від людей. А після 

страх – страх… (Правда, не треба дуже старатися, аби 
віддати податок – його заберуть самі. Кесар має систе-
му, яка забере навіть більше, якщо буде потрібно). Навіть 
страх треба віддавати – іншими словами, поважати 
людину, яка має владу і певні повноваження.

Але Син Божий, сказавши про кесаря, несподівано по-
вертається на духовну траєкторію. Кесареві – кесареве, 
хоча, зрештою, гроші йому і не належать, бо Господь каже: 
«Моє срібло, і золото Моє». А Боже треба віддати Богу.

Зазвичай ми розуміємо Бога як Того, Хто дає. Ми ка-
жемо, що Бог дає все, і це правда. Від Бога ми отримуємо 
абсолютно все. Саме Він, як написано, дає утомленому 
силу. Він дає владу. Дає все необхідне для життя і по-
божності. «Так полюбив Бог світ, що віддав Свого Сина 
Однородженого…» Господь дав нам здатність бути 
служителями Нового Заповіту – не букви, а Духа.

Усе дає Він. Але Син Божий поставив людей в цікаве 
становище. Виявляється, Бог на щось претендує. Вияв-

чаші, забрані колись із храму. Так, наче йому забракло 
посуду. І написано, що з тих чаш пили вино, а Бог мов-
чав. І далі написано, що вони славили богів залізних, 
дерев'яних, срібних. Мовляв, так їм ті боги допомогли, 
що в їхніх руках опинилися чаші з храму Бога Ізраїлю. І 
раптом з'являється кисть руки, і всі ми добре знаємо, що 
вона написала. «Царю, ти зважений на вазі і знайдений 
дуже легким». За що? За те, що не віддав слави Тому 
Богу, в руках Якого все твоє життя.

Новозаповітна історія з дій святих апостолів теж 
може послужити нам ілюстрацією. Великий натовп 
людей почав співати дифірамби своєму цареві – зна-
менитому Іроду. Це було вигідно, люди, так би мовити, 
голосували шлунком, бо харчувалися від Іродової об-
ласті. І коли Ірод вийшов у пишній одежі до людей, народ 
став кричати: «Це голос Бога, а не людини!». І за те, що 
Ірод не віддав слави Богу, ангел Господній вразив його, 
і він помер жахливою смертю.

Дуже небезпечно забувати віддавати славу Тому, 
Кому вона належить насправді. А насправді вона 
належить Богу! Жодна людина не може витримати 
випробування славою, воно надзвичайно важке. На-
віть тією славою, яку дає Бог, тобто законною. Слава 
– це коли тебе знають, коли ти – людина популярна і 
знаменита. Такій людині насамперед треба віддавати 
Боже Богові.

Чому ті дев'ять зцілених людей не повернулися? 
Вони не зрозуміли однієї речі. Успіх у нашому служінні 
досягається не тому, що ми маємо особливі дарування, 
особливе помазання, не тому, що ми – любимчики в 
Бога. Нам його дає Бог. Тому коли ми успішні в служінні, 
не забудьмо віддати славу Богові. Коли через нас діє Дух 
Святий, не забудьмо віддати славу Богові. Коли після на-
шої проповіді каються люди, не забудьмо віддати славу 
Богові. Коли каються грішники, не забудьмо згадати, Хто 
робить м'яким серце грішника. Не забудьмо… Він єдиний 
може її прийняти і Йому єдиному вона належить.

Микола Синюк
Єпископ

ляється, Він не проти того, щоб ми не тільки просили, не 
тільки отримували, але щось віддавали для Нього. І Син 
Божий каже: «Віддавайте Боже Богові».

Нагадаю,що матеріальне також належить Богу. 
Навіть якщо на купюрі зображений Тарас Шевчен-
ко чи Леся Українка, щось з неї належиться Богу.

Але наголошу на іншому аспекті. Пророк Ісая каже нам 
про одну справу, де Бог категоричний. Бог категорично 
заявляє, що Своєю славою не поступиться. Слави Своєї 
іншому Він не віддасть. Отож віддати Боже Богу насам-
перед означає віддати Богу славу, яка Йому належить.

Згадаймо десять прокажених. Вони молили Ісуса 
про допомогу. І Він відправив їх до священиків, а ті мали 
визначити, чисті вони чи нечисті, можуть повертатися 
до сім'ї чи ні. Прокажені пішли і по дорозі побачили, 
що стали чисті. Вони зрозуміли, що одужали. Не знаю, 
пішли вони до священиків чи до своїх сімей, але один 
із них – йому не було куди іти, бо він був чужоземець 
– вернувся до Ісуса, впав перед Ним на коліна і віддав 
подяку. І Син Божий запитав, де решта дев'ять. «Чому 
вони не вернулися віддати славу Богу?».

Славу треба віддавати Богові. Навіть ту, про яку ми 
думаємо, що вона законно наша.

Ілюстрація зі Старого Заповіту – бенкет у царя Вал-
тасара. Як кажуть у народі, бенкет під час чуми. У час, 
коли оточують місто, він збирає князів, наложниць, і вони 
бенкетують. Коли ж цар захмелів, то наказав принести 

П'ЯТИДЕСЯТНИЦЯ В БЛАГОВІСТІ

хрещення вони пішли до людей. До 
хрещення вони молилися розумом, 
після хрещення – духом. До хрещення 
вони згадували Ісуса, після хрещення 
почали проповідувати Його. До 
хрещення вони згадували про всі ті 
чуда і великі справи, після хрещення 
вони самі почали це все робити.

Той самий Єрусалим, та сама гор-
ниця і ті самі учні. Але щось змінилося 
в духовному світі. Учні Ісуса Христа 
наповнилися силою Святого Духа. 
Зміна сталася в серці учнів Христа. 

Що ми бачимо сьогодні? Чи зна-
ємо, що в багатьох п'ятидесятницьких 
церквах України взагалі немає вчення 

про П'ятидесятницю. І є випадки, коли навіть 
пастори не хрещені Святим Духом. Це не 
критика – це факт.

Дух Святий дарований нам для святого 
життя, для благовісту, для наповнення 
силою, для того, щоб ми мали духа сили, лю-
бові і здорового розуму. Сходячи на людину, 
Дух Святий робить її порядною, 

Але хрещення Святим Духом і народжен-
ня згори – це різні речі, різні переживання. 
Хрещення Святим Духом не замінює благо-
вісту, не замінює виховання наших дітей. 
Бо іноді вважається, що головне – аби Бог 
хрестив дитину Духом Святим, і все буде 
добре. Ні, дитину треба виховувати, причому 
справжнім чоловіком виховати сина може 
лише батько.

Наступне: хрещення Святим Духом не 
замінює вчення в церкві. Вчення має бути. 

Хрещення Святим Духом не зводиться лише 
до говоріння мовами. І хочу наголосити, 
дорогі браття-служителі: якщо в церкві 
відбувається щось незрозуміле, ви маєте 
повне право зупинити ці духовні процеси, і 
вам у тому гріха не буде.

Згадаймо звернення Ісуса до ангела 
одної церкви про те, що той допускає про-
роцтва неправедної Єзавелі. Якщо щось 
робиться не так, не для збудови, не для 
слави, спиніть цей процес в Ім'я Ісуса.

Нас охрещено Святим Духом, щоб ми 
були міцними християнами, щоб у силі Духа 
благовістили неспасенним, щоб від Духа 
пророкували в церквах і говорили з Богом на 
мовах, будуючи свою особисту віру. 

Сьогодні як ніколи служителі Євангелія 
відчувають тиск з різних сторін. Не даймо 
клопотам і всяким справам тиснути на наше 
особисте духовне і молитовне життя. Не 
даймо себе звести! Ми якось мали спілку-
вання з заступником Йонгі Чо, і він сказав, 
що встає о четвертій ранку і по чотири-п'ять 
годин молиться. Кожного дня! Бо перед ним 
постає стільки питань, що він потребує по-
мочі, ясності і світла від Бога.

Як у нас із цим, браття? Ми знаємо, як. 
Коли приходить натхнення в псалмі, вірші 

чи проповіді, є смисл зупинитися і шукати 
Бога всім зібранням. Треба бути дуже чут-
ливим до натхнення Святого Духа. Настав 
час молитися, планувати і проводити на базі 
кожної церкви духовні зібрання. Зібрання 
для невіруючих – це одне, це треба робити. 
Але мають бути і духовні зібрання. Молитовні 
зібрання. З одно-дводенними постами. Щоб 
ми з постом і молитвою шукали Господа і 
сили Святого Духа. 

Декілька слів про благовіст. Нам потрібно 
вчити церкву – братів і сестер правильно 

Олександр Попчук
Відповідальний за відділ 

благовісту ЦХВЄУ

Юрій  Веремій
Єпископ південно-

західного регіону України

Крім матеріального, ми маємо від-
давати Богові ще щось. Це дуже цінне 
для Бога і, напевно, найголовніше. Бог 
дарує нам час для того, щоб ми пра-
вильно використовували його. Щоб ми 
віддавали час Йому. Насамперед час 
молитви і посту. Цей час треба плану-
вати. Не шукати, а призначати.

Давид каже: «Ти слухаєш, Господи, ран-
ком мій голос. Вранці молитися буду до Тебе 
і буду чекати». Після того, як ми почули Бога, 
можна продовжувати свій робочий день. І 
цей день буде успішним. Бог благословить і 
наше духовне, і матеріальне  життя, і нашу 
працю, і всі наші зусилля. 

ВІДДАЙТЕ БОГОВІ ЧАС

БОЖЕ – БОГОВІ БОЖЕ – БОГОВІ 

благовістити. Більшість людей до наших 
церков приводять саме молоді віруючі. І біль-
шість із цих молодих віруючих – сестри.

І людей зі світу не цікавить, як ми моли-
мося, як говоримо мовами, як постимо і коли 
кому що жертвуємо. Ісус вчив, що це все має 
бути в тайні. Але Він також вчив, що наше 
світло так має світити перед людьми, щоб 
вони бачили всі наші добрі діла і прослав-
ляли Отця нашого, що на небі. Не молитви, 
не пости і не милостині, а наші добрі діла, 
добрі слова – слова Євангелія.

У цій справі має бути добрий баланс. Нам 
усім треба вчитися – вчитися теології, доброї 
мови, риторики, бо якщо ми маємо служити 
Словом, то треба цьому всьому навчитися. 
Треба зберігати рідну мову у своїх селах 
і містах, вчитися грамотно говорити по-
українськи і по-російськи. Чарльз Сперджен 
говорив, що найкращу новину мають пропо-
відувати найкращі люди на землі. Причому у 
найкращій формі її прояву.

Багато хто мені на це заперечує, мовляв, 
ми прості люди. А я дивуюся: як хата – все 
прогресує, німцям далеко братися, як мо-
більні телефони чи комп’ютери – найновіших 
моделей, як одежа – міністри в таких ходять. 
Виявляється, люди здібні. То чому тоді в 
питаннях проповіді, посту, молитви і благо-
вісту прогресу нема? У цьому ми «прості» 
люди. Браття, нехай нам всім починаючи 
з мене допоможе Господь поправити цю 
сферу нашого життя.

Звернімо увагу на наших братів у церк-
вах.  На молодь, на сім'ї. Через Варнаву Бог 
покликав Савла, так і через молодих наших 
братів може Бог когось покликати. Нам 
треба готувати братів, якщо ми плануємо 
відкривати церкви. Наш Господь, розпочина-
ючи Свою місію, одразу набрав команду. І го-
тував її , щоб коли Він залишить землю, Його 
справа не померла, а продовжилась. Честь 
тим пасторам, які самі служать і помаленьку 
формують команду і піднімають братів.

Наш відділ благовісту планує роботу. У 
найближчі три-п'ять років ми маємо намір про-

йти з проповіддю усі населені пункти Украї-
ни. Задум непоганий, і цю справу треба звер-
шувати. Нас уже просять допомогти кадрами 
– і Сербія, і малі народи Росії, і навіть Китай.

Дуже виправдовують себе з'їзні зібрання 
– районного, обласного масштабу. Тут за-
вжди є покаяння, є хрещення Духом, завжди 
діють дари Святого Духа. Подбаймо, щоб у 
наших церквах було здорове, євангельське 
вчення про П'ятидесятницю. Якщо, скажімо, 
ви плануєте молитву за духовне хрещення, 
то перед тим бажано проповідувати про те, 
що на це є воля Божа, що духовне хрещення 
потрібне і його треба правильно приймати. 
І ви побачите, як легко люди отримають 
хрещення Святим Духом. Не треба багато 
шуміти, багато молитися – треба наставити 
людей у вірі, і Бог буде діяти.

 І ще одне. Святий Дух ніколи не діяв 
хаотично, нелогічно, непорядно.  Він ніколи 
не призводив до спокус. І всім нам відомо, 
що на базі дарів Святого Духа із тими, хто 
пророкує в наших церквах, ми маємо часом 
клопіт через те, що немає здорового вчення, 
немає балансу. Найкраще нам допоможе 
поставити цю справу на місце здорове єван-
гельське вчення. 

Згадаймо відому історію, записану в 13-
му розділі Дій. Павло благовістить прокон-
сулу Кіпру, і знаходиться в тій кімнаті хтось, 
хто перешкоджає це робити. І написано, що 
Павло сповнився Святим Духом і – не крик-
нув, не тупнув ногою – промовив: «О сину 
дияволів, повний всякого підступу та всілякої 
злости, ти ворогу всякої правди!.. І тепер ось 
на тебе Господня рука, ти станеш сліпий…» 
Сказав, і Божий Дух подіяв, і той осліп.

А начальник, коли це все побачив – не 
спокусився, а увірував і дивувався науці 
Господній. Навіть у цій делікатній ситуації 
Святий Дух діяв порядно і розумно.

Браття! Несімо Євангеліє до неспасен-
них людей і несімо вчення Євангелія до 
народжених згори людей, і саме проповідь 
Євангелія в Ім'я Ісуса Христа Господь під-
тверджує чудами і знаменнями.

Щоб отримати відкриття про те, як і 
куди рухатися дальше, потрібно читати і 
досліджувати Слово і молитися. Для цього 
також потрібен час, і його не треба шукати, 
його треба призначати. Виділяти всупереч 
всім перешкодам і перепонам. Це час по-
шуків і пізнання Бога.

Ісус Сам сказав: «Дослідіть-но Писання, 
бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, 
вони ж свідчать про Мене!» (Ів. 5:39). До-
сліджуючи Писання, ми будемо успішними 
й благословенними ще тут, на землі.

Наступне – нам треба виділити час для 
сім'ї. Якщо сім'я занедбана, людина не може 
достойно нести своє служіння. А сім'я зане-
дбана тоді, коли вона не служить Господу, 
коли служитель не може сказати, як сказав 

колись Ісус Навин: «А я і мій дім будемо 
служити Господу».

Щоб Божий служитель був впливовий, 
щоб його слово мало вагу, потрібно, щоб 
його сім'я була на належному рівні. А на це 
теж треба виділяти час. «Коли ж хто про 
своїх, особливо ж про домашніх не дбає, 
той вирікся віри, і він гірший від невірного» 
(1 Тим. 5:8). Дбати про сім'ю, приділяти їй 
час, піднімати духовний рівень – це питання 
особливої ваги для кожного служителя.

Час потрібно виділяти і для церкви. Ви-
діляти стільки, скільки потрібно. Ми повинні 
перебувати в центрі церковного життя. Коли 
люди життям церкви не переймаються, 
ігнорують служіння, церква не може бути 
успішною, прогресивною і дієвою. Віддаймо 
Богові Боже, і Господь поведе нас в Дусі 
Святому і у Своїй силі.

Час потрібно виділяти і для духовної 
праці. Коли ми міцні у вірі, можемо допомогти 
ближньому розібратися з його проблемами, 

дати добрі поради і настанови, помолитися 
з ним, підтримати його – це також потребує 
часу. У нашій церкві ми досить довго шукали 
відповідних людей, які могли би спілкуватися 
з тими, хто покаявся під час зібрання. Щоб 
молодь могла поспілкуватися з молодими, 
сестри – з жінками, брати – з чоловіками. 
Це було нелегко – усі, виявляється, зайняті. 
А це і є духовна праця. Бог хоче, щоб ми 
це робили. 

Коли ми будемо віддавати Богові Боже, 
Він благословить нас і поведе у силі і в Дусі. 
Він відкриватиме джерела, і нові люди при-
ходитимуть у наші церкви, Бог благослов-
лятиме усіх братів і сестер, і вони матимуть 
добру роботу і добру зарплату, церква 
зможе допомагати нужденним  чинити діла 
милосердя. 

Тож нехай Бог допоможе нам правильно 
розставити пріоритети нашого життя і не за-
недбувати нічого з того, за що колись будемо 
відповідати перед Богом. 
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Серед планів Церкви ХВЄ України 
на 2012 рік – насамперед провести 
по всіх церквах братства молитву за 
Україну. По-друге, є бажання цього 
року відкрити 25 нових церков. Третє 
– ми плануємо провести в церквах 
навчання про важливість мате-
ріального служіння. Це навчання 
повинно мати євангельську основу 
– не командний стиль, не закон 
Мойсея і не войовничість Давида, а 
євангельський дух. Будь-яку старо-
заповітну істину треба зодягати в 
євангельську форму.

Особливу увагу потрібно приділяти нашій 
молоді. Єпископам варто зустрічатися з 
молодими частіше, говорити з ними не 

лише з-за кафедри, спілкуватися в тісному 
колі, проявляти до них батьківство. У нас 26 
тисяч молоді – це величезна армія. Якщо її до-
бре навчити, облаштувати і озброїти – Україна 
за п'ять років зміниться.

Треба проводити навчання, конференції, 
семінари, зустрічі, задіювати молодих братів 
до проповіді. Треба не лише витягувати з 
тюрем наркозалежних. Ми маємо золотий 
резерв – наших молодих хлопців. Їх треба 
задіяти, бо якщо цього не зробимо ми, зробить 
хтось інший. Треба працювати і з молодими 
сестрами – це майбутні матері, майбутні слу-
жителі – треба їм сказати, що вони потрібні. 
Треба розвивати соціальне служіння, працю 
серед дітей, навчання для невіруючої молоді.

Потрібно піднімати духовний і освітній 
рівень служителів наших церков – через 
семінари й окремі уроки. Щоб наші люди не 
голодували в наших церквах, не отримували 
від пастора і проповідників лише водичку. 
Вода – добра справа, але якщо поживи нема, 
то в церквах будуть проблеми.

Наступний пункт нашого плану на цей рік – 
ми готуємо до друку підручник для регента хору. 

Був проект про шефство над Тувою – ми 
хотіли побудувати там центр, але незалежно 
від нас ця справа поки що з місця не зрушила.

І останнє – пропоную цього року 12-13 
квітня провести Всеукраїнський піст і молитву. 
Іншого виходу підняти наш дух, наші церкви я 
не бачу. Цілі посту і молитви: найперше наше 
освячення – щоб ми покаялися, впокорилися 
під сильну Божу руку, налагодили стосунки 
в сім'ях, між дітьми, з братами і сестрами; 
друге – сповнення Святим Духом; третє 
– клопотання перед Богом  за нашу країну. Я 
глибоко переконаний, що ми отримуємо біль-
ше благословення не тоді, коли ми молимося 
за себе, а коли ми молимося за когось.

Ситуація в країні дуже складна,  я прошу 
поставитися до цього серйозно. Недарма в на-
роді кажуть, що поки грім не вдарить, дядько 
не перехреститься. Не чекаймо, поки щось 
нас сильно струсоне, аби почати молитися. 
Почнімо молитися зараз. Молитися за про-
будження, за збереження від назріваючих по-
трясінь і катаклізмів – соціальних, політичних, 
природних і техногенних.

Ми не знаємо, що принесе нам це літо, 
але я вірю, дорогі браття і сестри, що коли 
ми станемо в проломі за країну, небо почує. 
Я чув одне свідчення. Було це років 14 тому, 
десь, здається, біля Брусилова. Прямо на 
хату одної сестри ішов смерч. Вона стала на 
коліна і почала молитися. Смерч зупинився, 
змінив напрямок і рушив далі. Голова сільради 
залишився без хати. 

Соціальні потрясіння, політична криза, при-
родні стихії, отруєна земля – Бог все тримає під 
Своїм контролем, тому нам треба молитися.

А насамперед треба віддавати Богові те, 
що належить Йому, – хвалу, честь, пошану. 
Господь ображався на євреїв: «Якщо Я ваш 
Батько, де ж Моє?». Бога треба вшанову-
вати своїм достатком, своїми фінансовими 
можливостями – вірю, що це прийшло від 
Святого Духа. Нам, служителям, треба пер-
шими покоритися Слову в питанні фінансів. 
Це питання віри, питання відносин між нами 
і Богом. Воно має вже працювати, а ми ніяк 
не зрушимо з місця.

Це також виклик часу. Сьогодні відкрива-
ються великі можливості для служіння, та, на 

жаль, наша ментальність звикла жити не сьо-
годні, а вчора. Чому так багато наших людей 
рванули за кордон? Одна із причин – думали, 
що буде гоніння. А виявляється, гоніння – це 
не найтяжче випробування. Виявляється, 
важче встояти після тюрми, ніж в тюрмі. А 
написано: «Будь вірний аж до смерті».

 У наших церквах люди добрі, жертовні, 
треба лише нам, старшим служителям, по-
казати потребу в такому виді служіння. 

Минулого року ми провели більше 1740 
заходів зі святкування Пересопницького 
Євангелія. Роздали тисячі Євангелій. У самій 
Пересопниці наша молодь з ініціативи єписко-
па Віктора Боришкевича в кожну хату занесла 
Євангеліє. І ті, хто був задіяний в таких за-
ходах, без сумніву, не жаліють про це. Однак 
ця справа вимагала ресурсів, і є результат.

Звернімося до Слова. «Дай мені, сину мій, 
своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої» 
(Прип. 23:26). Віддай серце – ось центральна 
ідея, ось чого Бог чекає від нас.

«Я належу своєму коханому, а мені мій 
коханий, що пасе між лілеями!» (Пісн. 6:3). 
Мова йде не про десятину, а про щось більше, 
щось таке, що важко збагнути.

«Над усе, що лише стережеться, серце 
своє стережи, бо з нього походить життя» 
(Прип. 4:23). Ми не задумуємося, який ма-
ємо скарб. Наша душа – наш найцінніший 
скарб. Вона дорожча за мільярди, це Божа 
частинка в нас. Бо дихання Боже створило 
Адама. «Тільки Божий дух, торкнувшись 
глини, міг створити людину», – сказав відомий 
французький письменник Екзюпері. Творчий 
Божий Дух приносив у хаос гармонію. Коли з 
уст Бога виходило слово, Дух Божий відразу 
виконував  його. 

Церкву Христову в Україні пробудив, спас, 
врятував і збудував Дух Святий, Той Самий 
Дух, Який літав над хаосом – хаосом наших 
грішних сердець, хаосом нашої країни. ХХ 
століття – це століття хаосу, десятки мільйонів 
смертей, ріки крові, сліз, а горя – немає ваги, 
щоб його зважити. Люди вмирали мільйонами, 
коли за декілька кілометрів сотні тонн пшениці 
охороняли люди з кулеметами, не дозволяю-
чи підійти до них. ХХ століття – це століття 
безбожності, в якому панував дух атеїзму. 

Нещодавно я читав книжку  про одного 
християнина з Кіровоградської області, яку 
радив би всім прочитати. Кінець ХІХ століт-
тя, православний чоловік, читаючи Біблію, 
увірував. Його били священики, поліція, не-
навиділи люди, знущалися над його сім'єю.  
А він вистояв. 

Поєднання бруду і хаосу беззаконня стало 
поштовхом до революції в 17 році минулого 
століття. У ХХ столітті Святий Дух почав ді-
яти в нашій Україні і діє донині. Дух Святий 
знайшов серед того хаосу тисячі й тисячі 
наших дідів, які відізвалися на Його поклик. 
Розповідають про братів з Росії – у бідному 
вбранні, яке носили лише в Росії, вони при-
їхали в інтелігентну Європу, де проповідували 
Петрус і Барон, лідери скандинавських країн. 
Подивилася скептично європейська інтеліген-
ція на тих вуйків, підперезаних поясами, але 
коли ті вуйки у своєму бідному одязі вийшли і 
заспівали: «Страшно бушує життєвеє море», 
весь зал заридав. Вони співали, а Дух Божий 
торкався інтелігентної європейської спільно-
ти. Святий Дух сильно діяв, знаходячи серця, 
відкриті для Нього.

Євангеліє будило людей, і ті, хто почув: 
«Сину, віддай для Мене серце», віддавали 
серця Богові. Їм загрожувала тюрма, Воркута. 
Замерзаючи,  вони віддавали серця і від-
ходили у вічність, освячені жертвою Христа. 

Сьогодні йде велика боротьба за наше сер-
це. А найбільша боротьба ведеться за служи-
телів. Я впевнений, що ні над ким так не літа-

ють ці духи нечисті, як над нами. Я не говорю 
про дух вбивства чи лихослів’я, а от душок гро-
шолюбства, коли подобається рахувати гроші. 
Або дух марнославства. Ой, мого портрета 
там нема… Мене не згадали, мені не дали. 

А проблеми починаються з малих речей. 
Один брат просив: помоліться, бо до мене 
гординя лізе. А пастор йому каже: «І чим би 
то ти мав гордитися?». Є специфічний розряд 
професійних для служителя хвороб. Хай нас 
Бог від них береже. Це бунтарство, гордість, 
невдоволення, лицемірство, двоєдушність 
– вони не мають права жити в нас, тому що 
наше серце належить Улюбленому. Але Він 
Сам не буде туди входити і господарювати. 
Улюбленого потрібно шукати, як шукала 
Суламіта в Пісні пісень. О, скажіть Йому, що 
я знемагаю. Якби наша душа так знемагала 
за Ісусом Христом! 

Багато питань в наших церквах вирішили-
ся б, якби наше серце було сповнене любов’ю 
так, як серце Ісуса Христа. Але ми люди, за 
нами тягнуться хвости, які потрібно відрізати. 
Проте без мого дозволу вони не відріжуться. 
Якщо я маю недолік і я його ховаю, він ніколи 
не зникне.

Чому Господь допустив для Павла колючку 
в плоті? Щось над Павлом витало і вже хотіло 
йти на посадку. Небезпечний дух, який розда-
вив би Павла й анулював його служіння. Але 
Бог, як добрий Батько, створив йому імунітет. 

Не так давно мене запитали, чи то правда, 
що відкривається школа чудотворення. На 
жаль, людей тягне до такого. Нам не треба 
вчитися робити чудеса, нам треба навчитися 
жити свято. «Сину, дай серце», – каже Бог. 
А людина відповідає: «Я сама собі раду 
дам», і хоче творити чудеса, знімати родові 
прокляття… 

Ми говоримо про наше серце, від якого за-
лежить наше теперішнє і майбутнє. Бережімо 
свої серця. Я не можу вас вберегти. Біблія 
каже, що ми самі повинні берегтися. Біблія 
застерігає, що корінь всього зла – то гро-
шолюбство. Але ти, людино Божа, що маєш 
робити? Павло не каже: ти, людино Божа, 
відвернися від нього. А каже: втікай. Бо воно 
женеться за нами, лізе до нас. Ти з ним бо-
решся, вигнав в одні двері, а воно лізе в другі.

Чого так є? Читайте Джона Буньяна. Він 
не міг зрозуміти, чому віруюча людина має 
боротьбу, і Бог сказав: дорога душе, якби Я 
все забрав від тебе, ти б заснула в безпеч-
ності. Тому Я залишив отих ворогів, щоб вони 
не дали тобі заснути, щоб ти могла боротися 
і перемагати. 

За наше серце день і ніч триває війна. 
Служитель Божий не може бути грубіяном, 
пророк теж не має такого права. Служитель 
Божий не може бути скупим, образливим. 
Тільки на палець наступили, а вже крик, ніби 
віддавили ногу. 

Найнебезпечніше, коли єпископ має 
крокодилячі зуби. Роки тому трохи покусали 
мене на одній нараді. Пригадую, сіли ми 
в мікроавтобус, їдемо, браття сплять, а я 
спати не можу, серце кровить – як на мене 
таке могли наговорити. Відверту неправду, і 
навіть оком не змигнули, і прямо в очі, та ще 
й кілька братів. Словом, обстріляли мене, як 
чеченці.  І от я їду і заснути не можу. Як тут 
заснеш? І приходить мені думка: молись. Я 
почав молитися і незабаром в уяві побачив 
голову Ісуса. Звисало волосся, стікала кров. 
Це мене зцілило миттєво. Тобі ще вінка не 
клали, ще тебе не били до крові, а Ісус терпів 
і не злословив, а все ніс.

Глава Церкви дає  нам приклад, щоб ми 
йшли Його слідами. Головне – відкрити своє 
серце для Господа. Якщо воно тверде – не зі-
йде зерно, якщо серце прив’язане до земного 
– не буде плоду, якщо в серці хаос – немає 
радості, немає миру в душі. Ісус прийшов 
звільнити серце, звільнити наш дух, поставити 
Свій трон в ньому, бо ця територія законно, 
юридично, легітимно належить Богові. Але її 
викрав лукавий, посіявши зло. Тому будемо 
віддавати Боже Богові, наші серця віддаймо 
Ісусу. Я так би хотів, щоб ми в молитві знову 
сказали: Боже, я віддаю Тобі моє обновлене 
серце. Господи, я хочу обновити свою по-
святу. Так, я був ревний, але не настільки, 
так, я молився, але не так серйозно, так, я 
робив добро, але не так, як вчить Писання. Я 
закликаю до цього всіх, тому що тільки чисті 
серцем Бога побачать.

Бог так хоче, щоб ми були Його, щоб ми 
бачили Його лице, були з Ним в домі Отця – ве-
личезна сім`я на новому небі і на новій землі. 
Оселі вже готові, тільки б серця наші були чис-
ті. Святий Дух хоче жити в нашому серці, Ісус 
хоче бути Царем в нашому серці – дозвольмо 
Йому це зробити, і ми побачимо, що Богу нале-
жить не десятина, Йому належать всі 100% . 

Ми за духовне ревнуємо, хочемо бути  ді-
ячами, сперечаємося за десятину, але мало 
хто згадує, що перші християни все клали до 
ніг апостолів. Я не кажу все віддавати, але 
якщо ми такі принципові, то будьмо принципо-
ві до кінця і приймімо всю волю Божу.

Випробування 
старою  природою

Коли ми навертаємося до Бога, то 
є в нашому житті речі, які Бог руйнує. 
Так, як був зруйнований Єрихон. Євреї 
вийшли з Єгипту, перейшли пустиню, і 
ось попереду Ханаан. Перше укріплене 
місто на їхньому шляху – Єрихон. Взят-
тя цього міста було чудом Божим.

Для когось таким Єрихоном може 
бути наркотична, алкогольна чи ніко-
тинова залежність. І скільки в наших 
церквах свідчень про те, як Бог за мить 
звільнив від якоїсь залежності.

Але чи кожне місто в Ханаані 
руйнувалося так, як Єрихон? Більше 
жодного такого випадку не було. Щоб 
оволодіти всіма іншими містами, треба 
було витягувати мечі, робити засідки, 
проливати піт, кров, ризикувати. Єруса-
лим був здобутий лише при царі Давиді. 
Для чого Бог залишив міста, згадані у 
Книзі Суддів? «Я поставив ці міста на 
випробовування тебе, щоб ти навчився 
покладатися на Мене і воювати». 

Це велика помилка – вважати, що 
Бог звільняє нас абсолютно від всього, 
коли ми каємося. Так, Він звільняє від 
тих твердинь, які б ми самі ніколи не 
змогли подолати. Але залишаються 
скупість, пустослів’я… Бог звільняє 
від алкоголю чи наркотиків, але за-
лишаються ще якісь твердині, над 
якими потрібно працювати, молитися, 
схиляти коліна, іти на сповідь, вмирати 
для себе. Це важче… 

Так би хотілося, щоб спасенний 
раз став спасенним назавжди. Як би 
вже хотілося не мати більше проблем. 
Нічого подібного! У нашому житті ще 
залишаються Єрусалими, твердині, 
які треба здобувати. Думаю, вони є в 
житті кожного з нас. За них ми просимо 
молитися, за них часто проливаємо 
сльози, за них нам соромно перед Бо-
гом і самим собою. Але ми працюємо і 
вмираємо для  себе, і це важко. Плоть 
ніколи не стане кращою, ніколи не стане 
доброю, чи ти віруючий рік, чи 10 або 
20 років. Плоть і дух ніколи не при-
миряться між собою. Поки ми живемо 
в тілі, плоть буде постійно нагадувати 
про себе. Тому завжди треба стояти 
насторожі. 

Випробування 
«слабкої ланки»

Ще складніше випробування – це 
випробування улюбленими речами. Я 
називаю це «слабкою ланкою». У житті 
кожного з нас є слабинки, наше осо-
бливо вразливе місце. Для синів Ілія  це 
були жінки, для синів Ааронових – вино,  
для Ілія –  їжа, для Самсона – також 
жінка, ще для когось – гордість. Такі 
слабкі ланки ми можемо побачити на-
віть в житті святого апостола Павла.

Ворог завжди атакує нас у тих 
сферах, в яких ми слабкі, а не в тих, 
де ми сильні. Саме там ми маємо свою 
боротьбу. Тому охороняймо свої слабкі 
ланки, пильнуймо. Мудрий бачить лихе 
і ховається. Не треба провокувати 
ситуацію, яка буде тиснути на нашу 
слабку ланку. 

Випробування 
достатком і успіхом
Наступне випробування – випро-

бування достатком і успіхом. Рідко хто 
вважає це випробуванням. Для тіла це 
не випробування, а блаженство, а от 
для душі… Божі мужі, які спотикалися, 
спотикалися на вершині слави. Давид 
спіткнувся не тоді, коли був гнаний, коли 
його укриттям була печера і біля єдино-
го виходу з неї стояв ворог. Спіткнувся 
він тоді, коли мав визнання в народі, 
коли про нього співали пісні, коли на-
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віть самому не потрібно було воювати. 
Дорогі служителі, найбільша небез-

пека в житті може спіткати нас тоді, 
коли ми чогось досягаємо. Підкрадаєть-
ся думка, що ми на особливому стано-
вищі в Бога, що вимоги Божого Слова 
стосуються всіх, а для нас є виняток. 
Хай збереже нас від такого Бог.

Довготривала 
відсутність Божої 

відповіді на молитву
Ще тяжче випробування – коли 

Бог не відповідає на молитву. Скільки 
часу волав Йов. Дослідники Біблії ка-
жуть, що його випробування тривали 
приблизно дев'ять місяців. Дев'ять 
місяців волання, а Бог мовчить. І Йов 
договорився до того, що мусив сказа-
ти: «Що я говорив, більше говорити 
не буду, кладу руку на уста. Господи, 
прости мені».

Коли люди моляться за дітей, за 
інші потреби роками, а відповіді немає, 
якими важкими стають руки, як вони 
опускаються. 400 років, поки мовчали 
пророки, коли не був чутий Божий го-
лос, світ, і Ізраїль у тому числі, дійшов 
до такого стану, що земля заслуговува-
ла на знищення. Тому був посланий Іван 
Хреститель, щоб підготувати людей. 

Коли Бог мовчить, навіть до глибоко 
віруючої людини, яка щиро любить 
Бога, може підійти сумнів, нарікання на 
Бога, можуть опуститися руки. 

Втрата відчуття 
Божої присутності

І останнє, найважче випробування 
– коли втрачається відчуття при-
сутності Божої. «Тільки при послах 
вавилонських зверхників, посланих до 
нього, щоб вивідати про  чудо, що було 
в Краю, залишив був його Бог, щоб 
випробувати його, щоб пізнати все в 
його серці» (2 Хр. 32:31).

Щоб випробувати його… Ми хреще-
ні Духом Святим, і як легко молитися, 
коли сльози течуть потоками, коли небо 
відкрите і ти не знаєш, чи ти вже на 
небі, чи ще на землі. Як легко молитися, 
коли Бог відповідає на твоє служіння і 
на твою молитву Своєю присутністю. 
Коли все твоє єство буквально бринить 
від Божої присутності.

Але найважче випробування – коли 
людина служить, молиться і не від-
чуває цієї присутності. Отут проявля-
ється глибина довіри, глибина надії на 
Бога, перевіряється розуміння того, 
хто ти в Бозі і наскільки воля Божа 
зрозуміла для тебе.

Навіть Син Божий, висячи на 
хресті, сказав: «Боже Мій, Боже Мій, 
нащо Ти мене покинув?». Тому втрата 
Божої присутності – це найважче ви-
пробування.

Але блаженна людина, що витер-
пить пробу, бо бувши випробувана, 
вона дістане вінця життя. У житті 
завжди є місце для подвигу. Наші по-
передники відстояли віру, витримали 
випробовування у своїх сферах. Є 
місце для подвигу в Ім`я Господнє і в 
наші дні. Ми маємо сьогодні достатньо 
випробувань, і хай допоможе нам Бог 
усі ці випробування пройти з гідністю, 
щоб прославити Його Ім`я.

СЕРЦЯ ВІДДАЙМО 
БОГОВІ

Михайло Паночко
Старший єпископ ЦХВЄУ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЦХВЄУ

І скільки людей потрапили в такі капкани, 
особливо батьки, які дуже довірливі щодо 
дітей. Скільки молодих людей, які  при 

грошах, по-своєму дивляться на світ, та ще 
й зводять тих, хто не має грошей. Багато 
молодих готові на всякі різні речі, якщо за 
них заплатять, оскільки не мають  духовної 
основи. Тому це питання немаловажне, і в 
церкві дуже потрібне вчення про фінанси. 
Тим більше, що цей рік проголошений роком 
навчання на цю тематику.

Одна з причин того, що багато проповід-
ників бояться на цю тему говорити, – вважа-
ється, що це не духовна справа. Ясна річ, що 
говорити про благодать Духа Святого добре, 
і люди гарно на це реагують. А якщо почати 
говорити про гроші, то відразу скажуть: «О, 
знов за гроші, брат став не духовним». Тому 
ця тема обминається.

Наступна причина – дехто не вважає 
за потрібне про це говорити. Але Писання 
відкриває, що ми маємо про це говорити. Це 
вчення – це невід’ємна частина Євангелі. 
«Вірне слово, і я хочу, щоб ти і про це впев-
няв, щоб ті, хто ввірував у Бога, дбали про 
добрі діла пильнувати. Для людей оце добре 
і корисне!» (Тит. 3:8).  У Діях 20:27 апостол 
Павло каже, що «не вхилявсь об’являти вас 
усю волю Божу», включаючи і фінансове 
питання, і достаток. 

Думаю, багато ще пам’ятають, як років 
20-25 тому було чутно, як проходила тарілка 
з пожертвуваннями, особливо коли вона була 
алюмінієва або скляна. Дзвеніло, як дзвони в 
церкві. Колись я запитав одного служителя, 
чому так, на що він відповів: «А нащо гроші? 
В нас бідних немає». У результаті відсутність 
такого вчення стала причиною багатьох 
«треба» – на будівництво, на євангелізацію. 
Одна сестра якось сказала: «Та скільки вам 
тих грошей треба?».  Люди думають, що 
це проблеми служителів. А апостол Павло 
каже, що це добре і корисне і про це по-
трібно вчити Церкву Божу. На це поставив 
нас Господь.

Правильне ставлення до фінансів – це 
плід в житті християнина. «Законника Зину 
та Аполлоса вишли квапливо вперед, щоб 
для них не забракло нічого. Нехай же навча-
ються й наші дбати про добрі діла при конеч-
них потребах, щоб безплодні вони не були» 
(Тит. 3:13-14); «І знаєте й ви, филип`яни, що 
на початку благовістя, коли я з Македонії вий-
шов, не прилучилась була жадна Церква до 
справи давання й приймання для мене, самі 
тільки ви, що і раз, і вдруге мені на потреби 
мої посилали й до Солуня. Кажу це не тому, 
щоб шукав я давання, –  я шукаю плоду, що 
примножується на річ вашу» (Фил. 4:15-17).

Писання каже, що це плід. Є плід духа, є 
плід віри, і це також один з плодів віри, щоб 
приносити на славу Божу. Це як сіяння і жни-
ва. «А хто слова навчається, нехай ділиться 
всяким добром з навчаючим. Не обманюйте-
ся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки 
людина посіє, те саме й пожне!» (Гал.6:6-7). 

Цікава річ, ми застосовуємо це місце 
Писання до багатьох сфер життя. Але корінь 
всього, про що там пишеться, найперше сто-
сується саме пожертвувань. Як ми сіємо? Так 
зване вчення про процвітання проголошує: 
даси Богу сотню, а Він тобі дасть тисячу. І 
я чув, як люди нарікали: я ж жертвував для 
Бога,  чому в мене втрати? 

Написано, що збирати собі треба калитки 
нев’янучі. Ти тут сій, а жатимеш, де доведеть-
ся. Бажано, щоб там, хоча ми воліємо, щоб 
тут. Мовляв, хто його знає, як там буде…Тому 
треба вчити про те, що це сіяння і обов'язково 
прийдуть жнива. І що це плід. 

Далі Писання каже, що пожертвування, 
приношення – це твої взаємовідносини з 
Богом. «А Я вам кажу, набувайте друзів собі 
від багатства неправедного, щоб, коли про-
минеться воно, прийняли вас до вічних осель. 
Хто вірний у найменшому, – і у великому ві-
рний; і хто несправедливий у найменшому, –  і 
у великому несправедливий. Отож коли в не-
справедливім багатстві ви не були вірні, хто 
вам правдиве довірить? І коли ви в чужому 
не були вірні, хто ваше вам дасть? Жоден раб 
не може служити двом панам, бо або одного 
зненавидить, а другого буде любити, або буде 
триматись одного, а другого знехтує. Не мо-
жете Богові й мамоні служити» (Лк.16:9-13).

Не можете служити двом панам. Тобто 
мова йде про твої відносини з Богом. Я чув, 
як один проповідник говорив про багатство 
неправедне: мовляв, якщо так сталося, що 
ти щось зайве взяв, то поділися з Богом. Але 
насправді тут все неправедне, а правдиве 
–  в небі.

Згадую покійного брата Федорова, який 
казав: ви думаєте, що коли маєш мільйони, 
то легше давати? Якщо навчишся в малому 
давати, то будеш і у великому давати. Тому 
коли ти вірний в малому, то це стосується і 
питання твого достатку, а не лише фінансів, 
– у тому числі питання картоплі, зерна, 
хати – всього, що тобі дав Бог, і у всьому 

ти маєш залишитися перед Богом вірним. 
Одного разу мене запитали на молодіжній 

конференції: «Чи можна пускати феєрверки, 
салюти?». Я відповів так: «Кажуть, феєрвер-
ки коштують 200 гривень. Уявіть, що я взяв 
200 гривень і тут перед вами запалив. Що б ви 
на це казали? Напевне, не зрозуміли б мене. 
А якщо запалив там, то вже став мудрим?».

У чому полягає суть? Треба правильно 
розпоряджатися своїми грішми. Хтось каже: 
це мої гроші, що хочу, те з ними роблю. Тому 
треба правильно вчити людей, щоб ті фінан-
си, які дає Бог, незалежно від кількості, вони 
вміли правильно використовувати.

Писання каже, що насамперед ми повинні 
працювати. «А ми вам наказуємо, браття, 
Ім`ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися 
кожного брата, що живе по-ледачому, а не 
за переданням, яке прийняли ви від нас… 
Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть 
по-ледачому, нічого не роблять, а тільки 
вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та 
благаємо Господом нашим Ісусом Христом, 
щоб мовчки вони працювали та власний хліб 
їли» (2 Сол. 4:6-14).

Цікава річ – у церквах є люди, яким за-
вжди потрібно допомагати. І не тому, що 
вони інваліди чи сироти. Вони не часто будуть 
там, де потрібна їхня допомога, – чи в домі 
молитви попрацювати, чи вдову відвідати, 
але вони завжди чимсь незадоволені.

Хтось сказав, що віруючим людям по-
трібно не рибу давати, а купити їм вудку, 
щоб вони навчилися її ловити. Бо рибу з’їв 
– і знову давай, а якщо є вудка, то голод 
заставить ловити. Віруючим людям потрібно 
працювати своїми руками – не тільки щоб 
самому мати, а й щоб іншому дати.

Є одна істина, фундаментальний прин-
цип: витрачати треба менше, ніж заробляти. 
Бажань буває багато, і віруючі люди іноді 
потрапляють в борги. І це питання не хліба 
чи ліків, це питання речей, які, на нашу думку, 
конче потрібні нашим дітям, або речей, які є 
в сусіда, і мені треба. Стільки проблем серед 
віруючих людей виникають з однієї причини: 
брат у брата позичив гроші, а потім говорить: 
написано, мовляв, що як дав, то назад не 
вимагай. Позичив на два місяці, а віддає 
два роки і ніяк не віддасть. У результаті 
– відсутність миру між братами. Українська 
приказка каже: як хочеш нажити ворога 
– позич комусь гроші.

Тому ми маємо казати членам наших цер-
ков: дав слово – то виконай, тому що перед 
Богом «так – так, а ні – ні, а що більше, то від 
лукавого». І не спирайся на Писання, мовляв, 
брат не має вимагати від тебе назад те, що ти 
в нього позичив. Писання каже: «Не будьте 
винні нікому нічого, крім того, щоб любити 
один одного» (Рим. 13:8). 

Треба посвячувати Богові себе і свій 
достаток, тобто все, що нам дає Бог. «Хіба 
ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа 
Святого, що живе Він у вас, якого від Бога 
ви маєте, і ви не свої» (1 Кор. 6:19). «Бог же 
до нього прорік: «Нерозумний, – ночі цієї ось 
душу твою зажадають від тебе, і кому позо-
станеться те, що ти був наготовив? Так буває 
і з тим, хто збирає для себе, та не багатіє в 
Бога» (Лк. 12:20-21). Тому коли Бог дає все, 
що Він нам дає, воно належить не нам, а Бо-
гові. Якщо людина це розуміє, вона по-іншому 
ставиться до цього. Ми часто готові віддава-
ти чиєсь, а своє сховати. Такий менталітет… 

Позичаючи щось , ми втрясаємо, віддаю-
чи, насипаємо легенько. Не бути винним – це 
означає і в цьому плані не бути винним.

Пам’ятаю, їхав якось автомобілем, і мене 
оштрафували на 450 гривень.  І я не подумав, 
що міг би купити на ці гроші щось дітям. Я по-
думав: краще б я пожертвував те, що забра-
ла міліція, на дім молитви. Перед штрафом 
такої думки не було. Коли ми втрачаємо, ми 
готові це віддати. А от коли є – ми ретельно 

все зважуємо – чи не забагато даємо?
Згадую один випадок.. Було це давно. На 

конференції місії «Голос надії» один з братів 
говорив про пожертвування. Та проповідь 
аж за душу брала! А наприкінці він звернувся  
до присутніх із закликом жертвувати. І коли 
ми вже їхали додому, один брат розповів: 
«Коли він говорив, я  подумав – що витягну 
з кишені, те віддам. Витягую – 25 радянських 
карбованців. То багато. Назад. Дістав 10 
– теж багато. Дістав п'ять – не піде, три 
– оце піде». Чому так сталося? Є емоційні 
пожертвування, а є духовні. Людина розуміє, 
що посвячена Богові, тому віддає Йому. 

Треба бути вірним у малому. «А Я вам 
кажу, набувайте друзів собі від багатства 
неправедного, щоб, коли проминеться воно, 
прийняли вас до вічних осель. Хто вірний у 
найменшому, і у великому вірний; і хто неспра-
ведливий у найменшому, і у великому неспра-
ведливий» (Лк.16:9-10). Зберігаймо вірність у 
тому, що дає нам Бог. Навчімося жертвувати 
для місіонера, в церкву, для служителя.

Якось після зібрання я розвозив людей. 
І одна сестра, яка недавно прийняла водне 
хрещення, запитує: «Тільки скажи правду: 
тобі церква платить гроші?». – «Ні, а що 
таке?». – «Бо то великий гріх». – «А що 
– так в Євангелії написано?». – «Так».  – «А 
ти читала, що в Євангелії написано, аби 
підтримувати пресвітерів, які служать сло-
вом?». – «Все одно, брате, ти гроші не бери». 
Такий хід думок в людини, яка лише прийшла 
в церкву. І виявилося, що  інша сестра, яка 
вже давно в церкві, так її настановила.

Написано також, щоб ми були гостинні 
і служили один одному своїм достатком. 
«Будьте гостинні один до одного без нехоті» 
(1 Петр. 4:9). Кожному служителю, коли він 
вибирається на служіння, нагадують, що він 
має бути гостинним. І здебільшого так і є. 
Та цього мало, пресвітер повинен навчити 
церкву. Є такий менталітет у служителів 
– щоб багато не говорити, краще самому 
зробити. Але потім ми будемо винні перед 
Богом через те, що не навчили. 

Пам’ятаю, приїжджала до нас група 
«Салим», ми мали 13 євангелізацій підряд 
і по черзі розбирали гостей. І просить мене 
диякон поговорити з одною сестрою, бо вона 
відмовляється брати гостей на ніч, бо не має 
де їх покласти і чим застелити. А хата в неї 
велика, і живуть заможно. Я її годину пере-
конував, а далі розвернувся і пішов. Вона 
думала, що я додому, а я в її хату. Вона за 
мною, у двері не пускає, питає, куди я. А я від-
повідаю, що хочу в шафу подивитися, чи  є що 
постелити. Виявляється, є. Ну тоді подивлю-
ся, чи матраци є, бо, може, треба принести. І 
матраци в неї виявилися. А я тоді в холодиль-
ник – чи є що їсти. І в холодильнику все є. 

Треба вчити людей бути гостинними. 
Згадаймо Авраама – як він прийняв гостей, 
і яких гостей! 

Розповім ще один випадок. Була зима, 
мороз до 28 градусів, друга ночі. Хтось 
стукає у двері. Дивлюсь на чоловіка – наче 
знайомий, але не можу згадати, де його 
бачив. Виявляється, з баптистів. Просить 
допомогти – машина поламалася, в машині 
двоє дітей – одне грудне,  другій біля трьох 
років, обійшов п'ять хат, і в кожній на мене 
вказали. Мовляв, там допоможуть.

З тих п'яти хат лише в двох жили неві-
руючі люди. Це була субота, а в неділю я про 
це проповідував – не тому, що мені наболіло, 
я цю тему вже до того готував. Але тепер мав 
наочні приклади до неї. І під час проповіді 
бачив, як дехто голову опускав. 

Не забуваймо нагадувати людям, що коли 
ми щось робимо, Бог потурбується про нас. 
«А мій Бог нехай виповнить вашу всяку по-
требу за Своїм багатством у Славі, у Христі 
Ісусі» (Фил. 4:19). «І промовив Він учням 
Своїм: через це кажу вам: Не журіться про 
життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що 
ви зодягнетеся. Бо більше від їжі життя, а 
тіло від одягу. Погляньте на гайвороння, що 
не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні 
клуні, проте Бог їх годує. Скільки ж більше 
за птахів ви варті!» (Лк. 12:22-24).

На жаль, ми не завжди довіряємо Бого-
ві. Ми наче й віримо, що Бог може все. Але 
водночас думаємо: якщо я не наскладаю, 
якщо я не зроблю, то Бог не дасть.

Був час, коли я переживав важкі момен-
ти, не завжди міг працювати і де міг, там за-
робляв. Одного разу їду вночі додому і кажу: 

«Господи, дай мені хоча би п'ять гривень». 
Зупиняють мене троє чоловіків, довіз я їх 
до Луцька, двоє дають по дві гривні, один 
– одну. Вони вийшли, а я почав думати: чого 
ж я шість гривень не попросив? Але Бог дав 
саме стільки, скільки я просив. 

Просімо в міру нашої віри. Коли те, що ми 
просимо, нам насправді потрібне, Бог дасть. 
Але часто людей потрібно вчити просити не 
гроші, а можливості їх заробити. Вчити працю-
вати і заробляти, а не просто аби хтось їм дав.

Бог турбується про нас. Любов до гро-
шей і багатства – це гріх, це протистояння 
проти Бога. «Ніхто двом панам служити не 
може, бо або одного зненавидить, а другого 
буде любити, або буде триматись одного, а 
другого знехтує. Не можете Богові служити 
й мамоні» (Мт. 6:24); «Бо де скарб ваш, там 
буде й серце ваше!» (Лк.12:34); «Великий же 
зиск то благочестя із задоволенням. Бо ми не 
принесли в світ нічого, то нічого не можемо 
й винести. А як маєм поживу та одяг, то 
ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче 
багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в 
численні нерозумні й шкідливі пожадливості, 
що втручають людей на загладу й загибіль. 
Бо корень усього лихого то грошолюбство, 
якому віддавшись, дехто відбились від віри й 
поклали на себе великі страждання. Але ти, 
о Божа людино, утікай від такого, а женися 
за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, 
терпеливістю, лагідністю!» (1 Тим. 6:6-11). 

Недавно в нас проходив дитячий ма-
рафон, який організували вісім конфесій. 
Збирали гроші для знедолених дітей, сиріт, 
інвалідів. Зібрали, а розподіляли вже не гро-
ші, а побутову техніку. Я зателефонував до 
одної вдови, в  якої шестеро діток. Запитую, 
що їй потрібно. А вона дякує і каже, що все 
має. Я наполягаю, а вона твердо відповідає: 
«Брате, нічого не треба, в мене є все». Я їй 
нічого не сказав, але повірте, я плакав. Мало 
є таких не те що вдів, а людей з достатком. У 
мене є все. Людина задоволена тим, що має.

А буває по-іншому. Мені розповідали 
таку історію. За віруючим лежачим батьком 
доглядала невіруюча донька. Доглядала 
два роки. За цей час він ні разу не дав їй 
грошей, а комусь їх пересилав. Бачачи, що 
його відхід близький, донька запропонувала 
поштарці, яка принесла пенсію, розписатися 
замість нього. А та сказала: «Ні, він казав 
нікому гроші не давати». Коли поштарка 
пішла, дочка каже батькові: «Тату, час уже 
близький, скоро похорон, потрібні гроші». А 
він їй: «Ще живим мене ховаєш? Тобі тільки 
гроші дай!». Найстрашніше, що з тими грішми 
він так і помер. І донька так і не довідалася, 
кому він гроші пересилав. 

Писання каже: давати треба від серця, 
без примусу, скільки дозволить серце. Цікава 
річ, а скільки дозволить серце? «Отож, я 
надумався, що треба вблагати братів, щоб 
пішли перше до вас та приготували зазда-
легідь оголошений ваш щедрий дар, щоб 
був він приготований, як щедрий дар, а не 
річ примусова. А до цього кажу: Хто скупо 
сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той 
щедро й жатиме! Нехай кожен дає, як серце 
йому призволяє, не в смутку й не з примусу, 
бо Бог любить того, хто з радістю дає!» (2 
Кор. 9:5-7). 

Кажуть, Новий Заповіт – це не десятина. 
Скільки можеш, стільки й дай. Скільки  біля сер-
ця лежить, скільки від нього можна відірвати. 

Якось після зібрання, один брат каже: «От 
машини покупували, хай би послужили». Я 
кажу, мовляв, вони служать. Став на захист, 
бо й сам маю машину. А потім питаю: «Брате, 
а скільки у вас на книжці?». – «А яке твоє 
діло?». – «Та таке, що коли їздить машина, 
то її видно, а у вас на книжці не видно. От 
візьміть сто гривень і дайте тому брату, 
який має машину, на бензин, на ремонт, та 
й скажіть підвезти якусь стареньку, поїхати 
на похорон, на євангелізацію». А він  мені: 
«А чого я маю давати?». Таке розуміння. 
Мовляв, він хай служить, і мені в тому числі. 
Часто такі люди збирають на чорний день. А 
коли той день таки приходить, то такі люди 
готові вже все віддати для Бога, але до того 
взяти не можна. 

Тому дуже важливо навчити людей, 
що давати треба від серця, в Ім'я Господа. 
Стільки прикладів можна навести, коли люди 
жертвували в Ім'я Господа і не збідніли, а 
збагатіли. Бог благословить і не залишить 
праведника і його нащадків без куска хліба. 

Важливо, щоб робити як для Господа. «І 
все, що тільки робите словом чи ділом, усе 
робіть у Ім'я Господа Ісуса, дякуючи через 
Нього Богові й Отцеві»   (Кол. 3:17). Немов 
Господеві, а не людям.

Не раз буває так. Я готовий пожертвува-

ти, але ти скажи, куди ти їх дінеш. А якщо ні, 
то я назад забираю. Я казав одному такому: 
«Брате, поки ти гроші тримаєш в руці, вони 
ще твої, а коли ти вирішив у серці їх дати, 
тоді вони вже не твої, а якщо ти вирішив і не 
даєш, то ти в Бога забираєш. А з Богом суди-
тися страшно». – «Чому з Богом? Я давав, 
кому хотів». – «Треба тобі навчитися, що ти 
даєш для Господа, а не для Івана чи Петра».

Ще один випадок. Це було в Москві. Ми 
довго чекали поїзд на Київському вокзалі, 
і я побачив одного жебрака, який просив 
грошей. Думаю, дам. Але мені потрібно 
було щось купити, то я вирішив, що піду в 
магазин, а буду вертатися, то дам. Пройшов 
метрів десять, і щось в мені защеміло. Я 
повернувся з наміром дати вже. Дивлюся 
– нікого немає. Запитую брата, де той, хто 
там сидів. Він каже, що нікого не бачив. Мені 
стало страшно. Я покаявся перед Богом і 
пообіцяв ніколи не проходити мимо, коли в 
серці буде бажання дати.

Я не всім даю. Луцьк називають столи-
цею циганів. Вони вміють говорити, і я також 
вмію. Одного разу приїжджаю додому, бачу 
– натовп дітей, десь з 15 осіб. Двоє циганів 
копають город, мій син возить перегній, а 
дружина стоїть і дивиться. Виявляється, 
прийшли цигани просити, а вона каже: «Мої 
діти вміють копати, а ти не можеш?». От ті 
й скопали. Дали їм продуктів.   

Дуже важливо також постійно жертвува-
ти в церкву. «А першого дня в тижні нехай 
кожен із вас відкладає собі та збирає, згідно з 
тим, як ведеться йому, щоб складок не роби-
ти тоді, аж коли я прийду» (1 Кор. 16:2). Скіль-
ки людей відмовляються жертвувати, якщо 
щось не по-їхньому. Кажуть: «Я краще вазон 
в дім молитви куплю». А я таким відповідаю: 
«Ти пожертвуй, а потім ще й вазон купиш». 

Важливо вчити жертвувати і для брат-
ства. Один брат сказав, що ніде не написано 
жертвувати для братства. Він помилився, 
написано: «Шануйте всіх, братство любіть, 
Бога бійтеся, царя поважайте» (1 Петр.2:17); 
«А коли я прийду, тоді тих, кого виберете, тих 
пошлю я з листами, щоб вони ваш дар любові 
віднесли до Єрусалиму» (1 Кор. 16:3). 

Браття,  гляньмо на себе. Кажуть, що 
церква на 70% така, як пастор. Не знаю, на-
скільки це правда, але так кажуть. У цьому 
контексті має значення те, як ми оголошуємо, 
куди і що давати. Треба привчати цього з 
дитинства. Написано:  «А батьки, не дратуйте 
дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й 
остереженні Божому!» (Еф. 6:4); «Привчай 
юнака до дороги його, і він, як постаріється, 
не уступиться з неї» (Прип. 22:6). 

Коли ми з дружиною відзначали 30 років 
нашого одруження,  зійшлися всі діти. І син 
розповів одну історію. Коли тільки були за-
проваджені гривні, я довірив йому кинути 
п'ять чи десять гривень у скарбничку в домі 
молитви. І син говорить: «Ви не повірите, як 
важко мені було це зробити». (А це ж були 
не його, а мої гроші). «Я ніс, а гроші горіли в 
руках, бо в школу ви даєте 20 копійок, а тут 
стільки. Були різні думки: сховаю, тато ж не 
буде знати. Але Бога боюся. Прийшов в дім 
молитви, кинув в ящик – і так добре стало, 
так легко, ніби на небо піднявся».

 А ми привчали дітей: якщо сусідам пасуть 
корови і зароблять за день 10 гривень, то 
десяту частину треба віддати в дім молитви,  
дві гривні  – мамі, а сім лишити собі, але 
розпорядитися ними має мама. Часто наша 
помилка в тому, що ми довіряємо дітям, 
даємо їм купувати, що вони хочуть, а вони  
самі не знають, що хочуть.

Наша семирічна донька просить: «Тату, 
дайте дві гривні». – «А нащо тобі?». – «Хочу 
щось купити, бо всі купують». Вчителька 
просить, щоб батьки не давали, бо діти 
один перед одним хизуються, але шкода 
дитини, даю їй три гривні. Приносить якісь 
незрозумілі іграшки… І от я думаю: їй сім 
років, але мені ж то 50… Я мав би подумати. 
Тому ми маємо навчитися самі і навчити дітей 
жертвувати, розпоряджатися фінансами, які 
вони мають. Коли ми навчимо їх з дитинства, 
то вони, коли і постаріються, будуть розуміти, 
що робити це треба як для Господа.

Не так давно підходить до мене один 
старший брат і каже: «Я жертвую на церкву, 
а оце – відкладав. Ти знаєш, кому це потрібно, 
дай тій людині, а я не мушу знати, кому ти 
дав. І скажи: то від Господа». Думаю, той 
брат навчений від Господа. І в нього гарні 
були  вчителі. Добре було б, щоб всі ми були 
такими гарними вчителями від Господа і мо-
гли навчити народ Божий, який Бог поставив 
нас пасти. І не думати, що це не духовно. 
Ми зобов'язані виявити всю  волю Божу для 
народу. На це поставив нас Бог.

СЛУЖІННЯ ДОСТАТКОМ І ФІНАНСАМИ
Василь Паламарчук
Перший заступник старшого 

пресвітера Волинського обласного 
об'єднання церков ХВЄ
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Бог відкрив нам це, коли ще не було аме-
риканців. На жаль, не всі це прийняли, 
але на той час ми, група молодих братів, 

почали це робити. І Бог залишався вірним. 
У дуже скрутні часи, коли мене вибрали 
пастором церкви, я працював у шахті, маючи 
доволі гарний заробіток. Близько 12 років 
працював прохідником. Добре заробляв, 
було чим годувати дітей.

Але коли мене вибрали старшим пре-
світером по області, то звільнили від 
виробництва. А водночас звільнили від 
багатьох матеріальних речей. Помінялася і 
моя зарплата – замість 300 доларів 70.

Це були тяжкі часи, але Писання каже 
правду про те, що немає праведника, який 
потребував би хліба. Бог залишається ві-
рним. Інколи ми з дружиною згадуємо ті 
важкі часи. І мови не було за ковбасу. Через 
інфляцію ми мали фінансові заборгованості. 
Було дуже важко, але Бог звершав чудеса.

Люди, яких я практично не знав, прихо-
дили і давали астрономічні на той час суми. 
Тільки уявіть: приходить якийсь чоловік і дає 
тисячу доларів зі словами: «Я почув, що у 
вас труднощі».

Деякі дослідники говорять, що Ісус 
Христос вчив про фінанси і матеріальні речі 
в чотири рази більше, ніж про молитву і віру, 
разом узяті. Не знаю, наскільки це правда. 
Деякі дослідники говорять, що кожен 20-тий 
вірш в Біблії говорить про ці речі. Це я теж 
не досліджував. Але в Писанні справді про 
це говориться дуже багато, а значить, це 
дійсно важлива тема. Як казав один брат, 
у труднощах і нестачах ми навчилися жити, 
а от в багатстві попробуй встояти. Тому 
важливо, щоб ми навчилися правильно жити  
у всі часи і правильно використовувати свої 
фінанси.

Я впевнений, що в останній час як ніколи 
сильна демонічна брехня полягає в тому, і 
багато християн в це повірили, що всі твої 
фінанси, всі твої матеріальні речі – це все 
твоє, і як ти хочеш, так ними і розпоряджай-
ся. Насправді у Бога є план стосовно твоїх і 
моїх фінансів і матеріальних речей, у Нього 
є воля, як розпорядитися тим, що Він нам 
уже дав. Тому я повинен знати волю Божу 
стосовно моїх фінансів або стосовно того, що 
стосується моїх матеріальних речей.

Ісус вчить: «Набувайте друзів собі від 
багатства неправедного, щоб, коли проми-
неться воно, прийняли вас до вічних осель. 
Хто вірний в найменшому, і в великому ві-
рний; і хто несправедливий в найменшому, 
і в великому несправедливий. Отож, коли в 
несправедливім багатстві ви не були вірні, 
хто вам правдиве довірить? І коли ви в чужо-
му не були вірні, хто ваше вам дасть? Жаден 
раб не може служить двом панам, бо або 
одного зненавидить, а другого буде любити, 
або буде триматись одного, а другого зне-
хтує. Не можете Богові й мамоні служити!» 
(Лк. 16:9-13).

Невірне багатство – це не означає, що 
воно зароблене якимсь неправедним чином. 
Невірне багатство – це всі матеріальні речі і 
фінанси, які ми маємо, тому що вони мають 
значення лише на цій землі. Вони абсолютно 
не будуть мати якогось значення пізніше. На-
віть їжа, яку ми їмо або не їмо, не приближає 
нас до Бога і не віддаляє. Це абсолютно 
не має якогось значення, якщо дивитися 
через призму вічності. І саме тому стосовно 
неправедного багатства сказано: «Наказуй 
багатим за віку теперішнього, щоб не несли-
ся високо, і щоб надії не клали на багатство 
непевне…» (1Тим. 6:17).

Якщо ми вірно розпоряджаємося всіма 
цими речами, значить, ми вірні в малому, і 
Бог може довірити таким і силу чудес, і дію 
дарів Духа Святого, і благословення, яке 
має значення для вічності. Ісус сказав: не 
можете служити двом господарям, Богу і 
багатству. До речі, мамона – це одне з імен 
князя темряви. Це досить сильна спокуса, 
тому що диявол зацікавлений в тому, аби ми 
не розуміли Божих повелінь стосовно наших 
грошей та маєтків. Гроші володіють великою 
силою, вони багато що обіцяють, за їх допо-
могою можна щось придбати, але водночас 
це дуже жорстокий і підступний господар. 
Людям, які опинилися під владою мамони, 
дуже важко вирватися з-під цієї влади. 

Часто люди, яким ви проповідуєте 
Євангеліє, і слова не згадавши про фінанси, 
запитують: якщо в церкву потрібно десятини 
носити, значить, там беруть гроші? Таке за-

питання – це ознака невідродженого серця. 
Коли ви нічого не говорили про фінанси, а 
вони про це говорять, то значить, фінанси 
настільки приросли до їхнього серця, що вони 
не можуть їх від себе відділити. 

Розповідають про чоловіка, який, стоячи 
біля «забігайлівки», сантиметром міряв 
двері. Міряє і  примовляє: «80 ширина, 170 
висота. Стандартні двері, а через них про-
йшли і моє здоров’я,  і моя сім'я, і мій маєток, 
і автомобіль, і хата».

Коли невіруючі люди докоряють нам за 
те, що ми десяту частину віддаємо в церкву 
Богові або робимо ще якісь пожертвування, 
вони забувають, скільки вони віддають дия-
волу. Кожен неправильний бізнес, розваги, 
алкоголь, наркотики, тютюнова індустрія 
– усе це працює в обігу демонічного царства. 
Тому ми повинні стояти на позиції Божого 
Слова. Сьогодні християни як ніколи повинні 
усвідомити, що це диявольська неправда 
– думати, що всі твої доходи належать тобі 
і що Бог не зацікавлений в тому, як ти їх 
використовуєш.

Ми повинні знати волю Божу стосовно 
наших фінансів. Бог говорить: «Моє слово 
подібне вогню» (Єр. 23:29). Його слово – це 
зерно, людське слово – це лушпиння. Як 
важливо основуватися не на людському 
досвіді, а на Божому Слові стосовно цього 
питання.

Кетрін Шорт, яку вибрали єпископом 
багатомільйонної Єпископальної Церкви 
США кілька років тому, буквально через 
тиждень після обрання в інтерв’ю каналу 
CNN заявила, що гомосексуалізм – це не 
гріх. На питання, як, на її думку, це узгоджу-
ється з деякими текстами з Біблії, які прямо 
засуджують гомосексуалізм, вона сказала, 
що Біблію написали люди, які жили в зовсім 
іншій історичній обстановці. Вона навчає нас, 
як бути людьми, але в плані повсякденного 
життя Біблія не може  нам допомогти. 

Це заявила людина, яка стоїть на чолі 
багатомільйонної християнської деномінації. 
Якось я спілкувався з православним свяще-
ником. І коли у відповідь на якусь його заяву 
сказав: то ж Біблія так говорить, він з нена-
вистю вигукнув: «Що ви носитеся зі своєю 
Біблією, а передання не виконуєте».

А тепер процитую уривок з одного 
Інтернет-видання: «У головному єдність, в 
другорядному – свобода, в усьому – любов. 
Це сказав святий Августин. Ми, християни 
України нетрадиційної сексуальної орієн-
тації і ті, хто їм співчуває, незалежно від 
конфесійної належності, звертаємося для 
спільного спілкування, молитви, взаємодопо-
моги і підтримки. Ми віримо, що сексуальна 
орієнтація – це благородний компонент 
людської особистості. А будь-які спроби її 
змінити – це пряме втручання в план Божий 
стосовно конкретної людини. Ми запрошуємо 
гомосексуалістів, лесбіянок, трансвеститів, 
бісексуалів, які прагнуть до інтеграції духо-
вності і сексуальності повною мірою, брати 
участь в житті церкви та суспільства».

Можна навести інші такі приклади. І всі 
ці люди на своїх зібраннях читають Біблію. 
Я ставлю запитання: вони вірять Біблії? 
На жаль, ні… На жаль, багато християн 
в наших церквах чують, читають Біблію, 
але не всьому вірять. Насправді ми віримо 
лише у те зі Священного Писання, що ми 
виконуємо. І дуже часто те, що стосується 
фінансів, християни зодягають у певні об-
тічні форми. У них вибудувана своя система 
цінностей. Вони не стоять на позиції Божого 
Слова і вважають себе віруючими людьми, 
можливо, претендуючи на якусь духовність, 
але в той же час фінансове, матеріальне 
служіння залишається для них каменем 
спотикання. 

Подумайте тільки: якби всі християни в 
нашій країні віддавали десятину Богові, що 
можна було б зробити! До речі, у США за 
офіційною статистикою віддають не десяту, 
а п’яту частину. Це країна, в якій дуже чітко 
поставлене питання матеріального служіння. 
А що говорити про Україну, коли в багатьох 
церквах пастори навіть не навчають на ці теми.

Жадібність
Люди не віддають Богові десятини з 

трьох причин. Найперша причина – жадіб-
ність. Про таких кажуть: жаба давить… 
Цікаво, що в одному з перекладів написано: 
жадібні Царства Божого не вспадкують.

Муки жадібності дуже сильні. Розповіда-
ють, прийшов один брат у гості до багатодіт-
ної сім'ї. Щоб його пригостити, господар поліз 
на горище, де зберігалося сало і м'ясо. Хотів 
відрізати кусень – приходить думка, що за-
багато. Взяв менше – знову шкода. Нарешті 
відрізав маленький кусочок. А потім зрозумів, 
від кого ці думки йдуть, і каже: «Відійди від 
мене, сатано, бо цілий кусок віддам»

 Жадібна людина краще щось викине, 
ніж комусь віддасть. Один фермер молився: 
« Господи, благослови вдову, яка живе на 
краю села». Після молитви до нього під-
ходить син і каже: «Тату, я візьму центнер 
зерна зі стодоли». – «Навіщо?». – «Відповім 
на твою молитву». 

Коли ти віддаєш те, що належить Богу, 
бідним, ти пускаєш хліб по воді, і він обов’яз-
ково колись принесе у твоє життя велике 
благословення. 

Відсутність вчення 
про десятину
Люди не навчені віддавати десятину. 

Їм ніхто про це не сказав. Пастор про це 
не проповідує. А чому не проповідує? З 
двох причин: або він сам не віддає Богові 
десятину і тому не має морального права 
про це говорити; або пастор перебуває на 
церковній дотації і боїться, що коли буде 
про це говорити, люди можуть неправильно 
зрозуміти мотив такої проповіді.

А мотив має бути правильний. По-перше, 
про це навчає Боже Слово, і я не хочу почути 
від Бога докір, чому я не вчив про те, що Він 
мені відкрив. По-друге, коли люди будуть 
виконувати Божу волю в цьому питанні, це 
буде для них благословенням. А я хочу, щоб 
вони були благословенні. Апостол Павло 
наголошував, що не упускав можливості 
звіщати людям ВСЮ волю Божу. 

У середині 90-х років в одному місті від-
крили церкву. Її пастор жалівся мені на брак 
фінансів. Я запитав, чи навчає він людей 
про матеріальне служіння, про десятину і 
пожертвування. Виявляється, ні. Люди тільки 
зі світу прийшли, то податки, то внески, при-
йшли до церкви – і знову те саме? «А ви самі 
даєте Богові десятину?». – «Безумовно, це 
ж благословення!». – «То що виходить? Ви 
хочете отримувати благословення, а людям 
перешкоджаєте?».

Він боявся, що його не зрозуміють. Тому 
потрібно вчити людей, формувати в них 
правильну мотивацію.

В одній церкві домовилися, що її члени 
здаватимуть десятину під список бухгалтеру. 
За перший місяць здали приблизно 70 %, а 
дохід виріс у 2,5 раза. 

Ми не під Законом
Третя причина відмови від десятини 

– деякі кажуть, що десятина – це Закон, а 
ми не під Законом, а під благодаттю. Такі 
люди не до кінця знають Писання. Згадаймо, 
Авраама, Якова які давали десятину до За-
кону. Через Мойсея Бог це утвердив і назвав 
святинею Господньою.

Ісус не відмінив десятину. Якби Він хотів 
її відмінити, то у 23-му розділі Євангелія від 
Матвія Він по-іншому б реагував на фарисеїв. 
Вісім разів Він каже: «Горе вам». І в тому 

числі:  «Горе вам, книжники та фарисеї, ли-
цеміри, що даєте десятину із м'яти, і ганусу й 
кмину, але найважливіше в Законі покинули: 
суд, милосердя та віру; це треба робити, і 
того не кидати» (Мт. 23:23). 

Здається, такий сприятливий момент 
сказати: та що ви носитеся з вашою деся-
тиною? Особливо від різних приправ. Не 
потрібна вона, як не потрібні інші речі, яких 
ви дотримуєтеся. Але Він каже: це потрібно 
робити і того не залишати. 

Євреї з дитинства були навчені цих речей. 
«І тут люди смертельні беруть десятину, а 
там той, про якого засвідчується, що живе» 
(Євр. 7:8). 

А якщо вже говорити про Закон, то із-
раїльський народ давав три десятини, а не 
одну. (То хай би ті, хто заявляє, що вони не 
під Законом, давали б хоча одну). Одна від-
давалася на утримання  священиків і левитів 
(Числ. 18:20-24). Друга – для відзначення 
свят ( Повт. Зак. 12:17-18,14:23). І третя де-
сятина – це десятина бідних, сиріт, біженців 
(Повт. Зак.14: 28-29, 26:12-13).

Ще одна думка для тих, хто виправдову-
ється, що живе під благодаттю. За Законом 
перелюб вважався гріхом, коли був факт 
перелюбу. Під благодаттю той, хто подивив-
ся на жінку з пожадливістю, вже згрішив. За 
Законом ти вбивця, коли вбив, по благодаті 
– коли ненавидиш брата. 

Хіба ви бачите послаблення Божих 
стандартів? Навпаки! То якщо за Законом 
– десятина, то під благодаттю що?.. А коли 
йде кошик для пожертвувань, то дехто так 
тисне купюру, аж в Ярослава Мудрого сльози 
виступають. І це називається  «під благодат-
тю». Ми багато в чому бачимо підвищення 
Божих стандартів до Свого народу, а в цьому 
питанні – ми «під благодаттю».

Тому треба усвідомити, зрозуміти і 
прийняти стандарти Священного Писання.  
Перша церква це робила природно, і це видно 
з свідчень отців Церкви. Блаженний Августин 
сказав: «Десятину треба віддавати, як борг. 
Той, хто цього не робить, винний в крадіжці. 
Кожен, хто хоче отримувати нагороду, пови-
нен віддавати десятину і з дев’яти частин, які 
залишилися, давати милостиню».

Ієронім стверджував: «Той , хто не спла-
чує десятину, винний в обмані і спричиненні 
шкоди Богу».

Коли людина кається, Бог знає не лише 
її серце, але і її доходи. Відповідно, Він уже 
передбачує, наскільки повинна поповнитися 
казна Його Царства, тому що Його святиню 
діти Божі зобов’язані повернути Йому. Він 
перевіряє нашу вірність. І коли люди цього 
не роблять, вони обкрадають Бога. У Книзі 
пророка Малахії Бог прямо називає таких 
людей злодіями, причому злодіями, що 
крадуть у Самого Бога. 

Давати десятину треба з радістю, Бог 
любить тих, хто охоче дає. І коли я дав 
десяту частину – це старт, насправді я Богу 
ще нічого не дав. 

Це підтверджує історія про Закхея. «А 
коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув 
угору до нього й промовив: Закхею, зійди за-
раз додолу, бо сьогодні потрібно Мені бути в 
домі твоїм! І той зараз додолу ізліз, і прийняв 
Його з радістю. А всі, як побачили це, почали 
нарікати, і казали: Він до грішного мужа в гос-
тину зайшов! Став же Закхей та й промовив 
до Господа: Господи, половину маєтку свого 
я віддам ось убогим, а коли кого скривдив 
був чим, верну вчетверо. Ісус же промовив 
до нього: Сьогодні на дім цей спасіння при-
йшло, бо й він син Авраамів» (Лк. 19:5-9). 

Не було ні проповіді, ні покаяння, а Ісус 
сказав, що в цей дім спасіння прийшло. Чому? 
Тому що в серці того митника сталася перемі-
на, тобто те, що він раніше брав собі, він почав 
віддавати. Це ознака відродженого серця.

А згадаймо розмову Ісуса з багатим 
юнаком: «Як почув це Ісус, то промовив до 
нього: Одного тобі ще бракує: Розпродай 
усе, що ти маєш, і вбогим роздай, і матимеш 
скарб свій на небі. Вертайся тоді, та й іди 
вслід за Мною!» (Лк. 18:22). А це ознака не-
відродженого серця, хоча юнак і намагався 
виконувати Закон.

 «А Іван говорив до людей, хто приходив, 
христитися в нього: Роде зміїний, хто навчив 
вас тікати від гніву майбутнього? Отож, 
учиніть гідний плід покаяння. І не починайте 
казати в собі: Маємо батька Авраама. Бо 
кажу вам, що Бог може піднести дітей Авра-
амові з цього каміння. Бо вже он до коріння 
дерев і сокира прикладена: кожне ж дерево, 
що доброго плоду не родить, буде зрубане та 
до огню буде вкинене. А люди питали його й 
говорили: Що ж нам робити? І сказав він у 
відповідь їм: У кого дві сорочці, нехай дасть 
немаючому; а хто має поживу, нехай робить 
так само. (Зверніть увагу на ставлення 
людей до матеріальних речей). І приходили 
й митники, щоб христитись від нього, і питали 
його: Учителю, що ми маємо робити? А він 
їм казав: Не стягайте нічого над те, що вам 

звелено.  (Тобто, правильно ставтеся). 
Питали ж його й вояки й говорили: А нам що 
робити? І він їм відповів: Нікого не кривдьте, 
ані не оскаржайте фальшиво, удовольняй-
тесь платнею своєю» (Лк. 3:7-14).

Написано, що сотник Корнилій чинив 
багато діл милосердя. Людина, яка любить 
Бога, – добра, щедра людина, вона віддає, 
вона легко розлучається з тимчасовими, 
матеріальними речами.

У 19-му розділі Дій читаємо про людей, 
які покаялися і спалили величезну кількість 
окультних книг – на 50 тисяч драхм, це ве-
личезна сума. Вони розлучилися не тільки з 
окультними речами, але і з тим, що для них 
раніше мало цінність.

Павло говорить: «Великий же зиск то 
благочестя із задоволенням. Бо ми не при-
несли в світ нічого, то нічого не можемо й ви-
нести. А як маєм поживу та одяг, то ми задо-
волені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, 
упадають у спокуси та в сітку, та в численні 
нерозумні й шкідливі пожадливості, що втру-
чають людей на загладу й загибіль. Бо корень 
усього лихого то грошолюбство, якому від-
давшись, дехто відбились від віри й поклали 
на себе великі страждання» (1 Тим. 6:6-10).

Це дійсно одне з найсерйозніших випро-
бувань – випробування багатством. І погано, 
коли всі наміри християнина спрямовані на 
те, щоб збагачуватися. Бог не проти багат-
ства. Але ми повинні правильно ним розпо-
ряджатися. Гроші, багатство – це не гріх, але 
наше ставлення може бути гріхом. Гроші – не 
зло, хоча деякі говорять, що зло. Заходжу в 
магазин – а зла не вистачає. Насправді гро-
шолюбство – ось що є злом. Грошолюбство 
– це користолюбство, жадібність, корисли-
вість, зажерливість, ненаситність.

Але будьмо уважні, браття, бо інколи 
віруючі люди виглядають так благочестиво. 
Кажуть: я гроші не люблю. Тоді дайте їх мені. 
Не дають. А кажуть, що не люблять.

Насправді гроші треба любити. Що ми не 
любимо, того в нас немає. Якщо ти не любиш 
зброї, її в тебе в домі немає. Не любиш нарко-
тиків – їх у тебе немає, не любиш сигарет – їх 
також не буде. Але правильна любов до гро-
шей – це не пристрасть їх накопичувати, не 
жадібність, користолюбство, зажерливість 
тощо. Гроші – це ті подарунки, які нам дає 
Бог. Він дає здоров’я, здатність заробляти. 
То чому до того, що дає Бог, ми маємо не-
правильно ставитися? Треба це правильно 
використовувати, щоб щедро сіяти. 

Що таке достаток? Насправді це вміння 
бути задоволеним своїм становищем. Багата 
людина не та, яка багато має, а та, яка задо-
вольняється тим, чим володіє. Наш достаток 
полягає у здатності Бога нас забезпечити, і 
коли ми довірили Йому своє життя, ми дові-
рили не просто душу і дух, ми довірили і своє 
тіло, і своє матеріальне забезпечення. І Він 
піклується про нас. А ми отримуємо задово-
лення, коли з радістю ділимося тим, що Бог 
дав нам. «Мале в праведника краще багат-
ства багатьох нечестивих» (Пс. 36:16). 

Наше служіння фінансами і матеріальни-
ми речами – це один зі способів поклоніння 
Богу. Я радію, публічно віддаючи  Богу те, що 
Він мені дав. Я поклоняюсь Йому, тому що Він 
мене забезпечив усім необхідним.

Гроші багато що обіцяють, але не все 
можуть зробити. Медикаменти купити ми 
можемо, за операцію заплатимо, але здо-
ров’я не повернемо. Тому хай ця тема не буде 
закритою і незручною в церкві. Це вчення 
Священного Писання, і Бог не просто так 
говорить про це. Це один зі способів отриму-
вати благословення і бути благословенням 
для інших людей.

Ми живемо не так вже і погано порівняно 
з деякими країнами. За статистикою, що-
доби 24 тисячі чоловік вмирають від голоду, 
у багатьох регіонах немає води. Бог нас 
забезпечує. 

І ще одна думка – але будьте уважні, 
не подумайте, що я за якесь процвітання 
говорю. Річ у тому, що слово «процвітання» 
– це біблійне слово. «Улюблений, я молюся, 
щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти 
здоровий, як добре ведеться душі твоїй» (3 
Ів. 2). Ісус колись сказав: «Я прийшов, щоб Ви 
мали життя і мали з подостатком» (Ів. 10:10). 
Тобто у  всіх сферах твого життя ти будеш 
мати надмір, достаток, процвітання.

У чому проблема? Деякі настільки пере-
вернули це євангельське вчення, що думають 
про найкращі мерседеси, найкращі будинки, 
найкращі курорти. Справжнісінька маячня. 
Цього Бог ніколи не обіцяв. А що Він обіцяв?  
«А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потре-
бу» (Фил. 4:19). Оце Він обіцяв, і Він це робить.

Тому коли наші потреби задоволені сьо-
годні – це виконання Його обіцянки, якщо 
в нас щось залишається на завтра – це 
подостаток, це процвітання. У вас є щось на 
завтра? Значить, ми всі живемо в процвітан-
ні. Слава за це Богу! Тож будемо дякувати 
Богові, а не жалітися, плакати чи нарікати.

СВЯТИНЯ ГОСПОДНЯ
Анатолій Безкровний

Старший пресвітер 
Луганського обласного об’єднання 

церков ХВЄ, єпископ
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

З 23 по 25 березня в місті 
Івано-Франківську проходи-
ла Всеукраїнська конферен-
ція глухих і перекладачів. 
Гаслом конференції були 
слова з Біблії «Бог є любов» 
(1Ів. 4:16).

Церква християн віри євангельської 
м. Івано-Франківська приймала 150 деле-
гатів зі всіх куточків України, де ведеться 
робота з глухими. А таких місцин немало 
– на конференції були представлені Київ, 
Чернівці, Вінниця, Волинь, Полтава, Маріу-
поль, Кам'янець-Подільський, Слов’янськ, 
Одеса, Харків, Бердичів, Тернопіль, 
Коростень, Виженці, Дніпропетровськ, 
Ужгород, Лубни, Житомир, Запоріжжя, 
Львів, Краматорськ, Кременчук, Івано-
Франківськ. 

Ціль конференції – не лише розпові-
сти про працю з глухими і для глухих, а 
й почути настанови. Тож з проповіддю на 
тему «Бог є любов» до присутніх звернувся 
старший пресвітер обласного об'єднання 
церков ХВЄ Івано-Франківщини єпископ 
Юрій Веремій. Пастор нагадав, яку любов 
проявляє до людей Господь і як ми повинні 
відображати Христа у своєму житті як діти 
Бога Живого. 

По обіді слово надали делегатам 
східного регіону на чолі з відповідальною 
за роботу серед глухих в цьому регіоні 
дияконисою Клавдією Кузьменко.

 Для делегатів перший день конферен-
ції закінчився о 20 годині, але для комітету 
відділу роботи з глухими на чолі з відпо-
відальним – Павлом Смалем робота про-
довжилася. Члени комітету обговорювали 

Четверта і передостання 
сесія студентів Біблійної 
школи «Агапе» проходила 
з 26 по 30 березня у стінах 
Львівської біблійної семі-
нарії. Практики соціальної 
роботи з дітьми-сиротами, 
церковні служителі та по-
чатківці у сфері сирітського 
служіння з’їхалися з різних 
куточків України, аби погли-
бити знання й набути нових 
навиків.

Теорія без практики недієва, осо-
бливо коли мова йде про служіння 
особливій категорії дітей. Тут ви-

значальними є самопожертва і любов. 
«Я живу у Кривому Розі. Був період 
у моєму житті, коли я працювала на 
базарі, – розповідає студентка Ірина. 
– Часто бачила безпритульних дітей, які 
нюхали клей. Мені було так шкода їх. І я 
сказала: «Господи, я хочу зробити для цих 

30-31 березня на базі Ки-
ївського Біблійного інституту 
відбулася зустріч відпові-
дальних за соціальний на-
прямок жіночого служіння в 
Україні. На зустріч з’їхалися 
сестри зі всієї України. Се-
мінарські заняття проводили 
відповідальний за соціальний 
відділ ЦХВЄУ пастор Рустам 
Фатуллаєв, представниця 
Міжнародної асоціації АСЕТ 
Дарія Шайнога і координатори 
соціального напрямку Ольга 
Трюхан і Ганна Собко.

Пастор Рустам Фатуллаєв нагадав про 
важливість та актуальність служіння 
людям і заради людей. Починати 

соціальне служіння потрібно насамперед 
з посту, молитви і наповнення Духом 
Святим. Пастор розповів також про осо-
бливості тюремного служіння, служіння 
інвалідам та дітям-сиротам. Біблійною 
ілюстрацією послужила відома притча 
про таланти з Мт. 25:31. 

«Бог дає нам таланти, але як ми їх 
використовуємо? Бог шукає ревних до 

БОГ ЛЮБИТЬ ВСІХБОГ ЛЮБИТЬ ВСІХ

ряд важливих питань і приймали рішення 
для винесення їх на розсуд делегатів 
конференції. У результаті наступного дня 
делегати затвердили рішення сформувати 
ще один регіон через розширення масшта-
бів роботи – охопити все два відповідальні 
просто не в змозі. До існуючих східного та 
західного додався центральний регіон. 

Конференція закріпила також за об-
ластями, в яких не ведеться або тільки 
починається робота, області з досвідом 
роботи. Івано-Франківська область буде 
допомагати Закарпатській, Вінницька 
– Одеській.

Пастори з Івано-Франківщини, які пара-
лельно зібралися на обласну нараду, помо-
лились за членів конференції і благослови-
ли їх. Другий день конференції закінчився 
спільною молитвою з членами місцевої 
церкви. Господь потужно працював через 

пророків, зміцнював, настановляв, хрестив 
Святим Духом з ознакою інших мов.

На третій день частина делегацій 
роз’їхалась по церквах області  – у Тлумач, 
Надвірну, Коршів, Калуш, Старий Лисець, 
Бурштин. А в церкві м. Івано-Франківська 
гостям теж надали час. Павло Смаль роз-
повів про конференцію, подякував членам 
церкви за гостинність і жертовність.

Після навчання, яке проводив пресві-
тер Олег Карпюк на тему «Біблія – най-
більший скарб», і заклику до покаяння 
Господь доторкнувся до сердець людей і 
дав покаяння семи глухим.

Делегати роз’їхались по домівках із 
щирою вдячністю Господу за те благо-
словення, яке вони отримали під час 
конференції. Господь багатьох зміцнив, 
підтримав, настановив, навідав Своїм 
миром і любов'ю. 

ЛЮДИ, ПОКЛИКАНІ ЗМІНЮВАТИ 
ЖИТТЯ ДІТЕЙ-СИРІТ

дітей щось, щоб їхнє життя змінилося».
Таких, як Ірина, у цій школі багато, і всі 

вони об’єднані спільною метою – любов’ю 
і бажанням змінити внутрішній світ сиріт. 
І скільки потрібно любові, щоб нею напо-
внити серця 30 тисяч дітей-сиріт в Україні! 
Через аморальну поведінку батьків про-
сто неба опинилися більше п'яти тисяч 
дітей. 62% усіх злочинів скоюють 16-17-
річні підлітки. «Їх забули всі», – кричить 
світ. «Але не Бог і не християни», – за-
являють агапівці.

Традиційно перший день навчання 
розпочався з вітального звернення 

КЛЮЧ, ЯКИЙ ВІДЧИНЯЄ 
ДВЕРІ ДО ПРОПОВІДІ 

ЄВАНГЕЛІЯ

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТКИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ  
ЦЕРКВИ ХВЄ УКРАЇНИЦЕРКВИ ХВЄ УКРАЇНИ

                ЗАПРОШУЄЗАПРОШУЄ 
  на трирічну стаціонарну та чотирирічну очно-заочнуна трирічну стаціонарну та чотирирічну очно-заочну

форми форми навчання за програмаминавчання за програмами

БАКАЛАВРА ПАСТОРСЬКОГО СЛУЖІННЯ ІБАКАЛАВРА ПАСТОРСЬКОГО СЛУЖІННЯ І
 БАКАЛАВРА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ, БАКАЛАВРА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ,

а також на 2,5-річну очно-заочну програму за спеціальностямиа також на 2,5-річну очно-заочну програму за спеціальностями

«ЖІНОЧЕ СЛУЖІННЯ», «ЖІНОЧЕ СЛУЖІННЯ», «ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНЕ СЛУЖІНН«ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНЕ СЛУЖІННЯЯ»;»;
«МІСІОНЕРСЬКЕ СЛУЖІННЯ»«МІСІОНЕРСЬКЕ СЛУЖІННЯ»  (2,5(2,5-місячні літні курси-місячні літні курси))

Детальна інформація розміщена на сайті www.kbi.org.ua.
Приймальна комісія для проведення співбесіди з абітурієнтами 

очно-заочного навчання працюватиме
14 – 18 травня 2012 року (з 10 до 16 год.).

Вступні конкурсні екзамени абітурієнти стаціонарного навчання 
складатимуть на початку серпня 2012 року.
За довідками звертайтеся за телефонами: 

(044) 450-60-00 (стаціонар) та 097-921-42-01 – Оксана Василівна Маліщук, 
координатор очно-заочного навчання 

E-mail: zaochne@kbi.org.ua(заочне) та secretary@kbi.org.ua (стаціонар).
Наша адреса: 03115, м. Київ, вул. Г. Онискевича, 3.

та молитви  в. о. ректора ЛБС Во-
лодимира Салайдяка. На заняттях з 
лекційного курсу «Педагогіка» Галини 
Болдаревської, викладача Київського 
університету, студенти вчилися методиці 
викладання біблійного уроку, формам та 
підходам у роботі з дітьми, освоювали 
нові творчі ідеї. 

 «Як служити підліткам? Чому ми 
це робимо, що мотивує нас?» – такі за-
питання лягли в основу лекції «Робота 
з підлітками», яку викладав Олександр 
Дубинін, керівник служіння «Молодь для 
Христа». «Якщо підліток до випускних 
класів не покається, то він взагалі може 
не прийти до Бога. Наше завдання – сіяти, 
а Бог буде зрощувати!». 

Працюючи з дітьми, важливо бути 
психологом, розуміти мотиви їх пове-
дінки. Як цьому навчитися, розповіли 
працівниці Благодійного фонду «У колі 
друзів» (м. Київ) Олена Бровко та Оксана 
Сидорчук. 

«Поведінка дітей підпорядкована 
загальній цілі – відчувати належність до 
групи, – зазначили вони в ході лекційного 
курсу «Філософія поведінки дітей». – По-
рушуючи дисципліну, дитина усвідомлює, 
що поводиться неправильно, але може не 
усвідомлювати, що саме її мотивує, а наше 
завдання – допомогти їй це зрозуміти». 

Дні були насиченими новими знайом-
ствами, ідеями, спілкуванням. Дякуємо 
організаторам навчального процесу і 
працівникам місії «Агапе» за благословен-
ні дні, проведені навколо Божого Слова.

Валентин Опря.
Світлана Челушкіна.

добрих справ і вірних людей. Щирість в 
очах, готовність обняти людей і віддати 
останнє  – це ключі, які відкривають серця 
тих, хто втратив всяку надію на доброту 
і співчуття з боку суспільства. Соціальне 
служіння – це ключ, який відчиняє двері 
до проповіді Євангелія».

Представниця Міжнародної асоціації 
АСЕТ Дарія Шайнога нагадала, у чому 
суть покликання жінки (Лк. 10:29-37, 1 Кор. 
12:12); як правильно планувати жіноче 
служіння; що може робити жінка і що 
може  називатися соціальним напрямком 
жіночого служіння.

Дуже цікаво було послухати про ро-
боту Міжнародної організації АСЕТ, її цілі 
і здобутки. Повчальними були і розповіді, 
про те, як проводити бесіди з молоддю 
щодо профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу 
в навчальних закладах.

Координатор жіночого служіння із со-
ціального напрямку Ольга Трюхан привіта-
ла сестер і закликала всіх до спільної праці 
на ниві Божої, запропонувавши структуру 
соціального служіння в церкві, яка допомо-
же стати максимально корисними людям. 

Співкоординатор цього напрямку 
служіння Ганна Собко закликала сестер 
бути взірцевим прикладом для молодого 
покоління, виконувати доручення Бога і 
бути Його провідниками у цьому світі.

Данута Мельник.

ТЕЛЕФОН ДОВІРИТЕЛЕФОН ДОВІРИ
Дорогі друзі! Якщо ви опинилися 

в ситуації, з якої не бачите виходу, 
якщо потребуєте допомоги, під-
тримки, поради, потіхи або просто 
доброго слова, – телефонуйте:

+38 (066) 0000-462+38 (066) 0000-462
+38 (093) 0000-462+38 (093) 0000-462

ГЛАВИ ЦЕРКОВ ЗАКЛИКАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТА НЕ ДОПУСТИТИ 

ПРОВЕДЕННЯ В КИЄВІ АКЦІЙ З 
ПРОПАГАНДИ ГОМОСЕКСУАЛІЗМУ
У рамках зустрічі Глав Церков з Президентом, яка відбулася 10 квітня, церковні 

ієрархи передали Президентові України листа про неприпустимість проведення 
в Києві публічних акцій, спрямованих на пропаганду гомосексуалізму.

У листі автори просять Віктора Януковича «доручити Київській міській держав-
ній адміністрації та Міністерству внутрішніх справ України оскаржити у судовому 
порядку заявки представників ЛГБТ-спільноти про проведення на вулицях Києва в 
травні 2012 року зібрань, походів, демонстрацій чи інших публічних мирних заходів, 
зокрема вуличної акції «КиївПрайд-2012». 

РІСУ.


