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«Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння 
кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»
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Проходив конгрес під гаслом «Не воїнством, не силою, але Духом Моїм» у нещодавно Проходив конгрес під гаслом «Не воїнством, не силою, але Духом Моїм» у нещодавно 
відкритому приміщенні церкви «Голгофа». Протягом чотирьох днів більше 1800 делегатів відкритому приміщенні церкви «Голгофа». Протягом чотирьох днів більше 1800 делегатів 
та гостей форуму перебували в атмосфері єдності, навчання, підбадьорення та подяки та гостей форуму перебували в атмосфері єдності, навчання, підбадьорення та подяки 
Богові. Оскільки форум зібрав служителів з республік колишнього Радянського Союзу Богові. Оскільки форум зібрав служителів з республік колишнього Радянського Союзу 
та близького зарубіжжя, офіційною мовою конгресу була російська.та близького зарубіжжя, офіційною мовою конгресу була російська.

Окрім українських делегатів, на форум прибули делегації з Молдови, Білорусі, Росії, Окрім українських делегатів, на форум прибули делегації з Молдови, Білорусі, Росії, 
Литви, Латвії, Польщі, Румунії, республік Середньої Азії, а також із Фінляндії, США, Литви, Латвії, Польщі, Румунії, республік Середньої Азії, а також із Фінляндії, США, 
Канади, Німеччини. У роботі конгресу взяли участь і представники інших об’єднань Канади, Німеччини. У роботі конгресу взяли участь і представники інших об’єднань 
п’ятидесятників України, зокрема, Об’єднаної Церкви ХВЄ, Союзу вільних церков ХВЄ, п’ятидесятників України, зокрема, Об’єднаної Церкви ХВЄ, Союзу вільних церков ХВЄ, 
а також гості від українського баптистського об’єднання.а також гості від українського баптистського об’єднання.

Дорогі друзі у Христі! Для нас приємно пере-
дати всім вам найтепліші християнські вітання та 
побажання благословенного і плідного конгресу, 
відміченого радісною присутністю Господа серед 
вас. Ми молимося про це!

Хай це зібрання буде благословенням для вас, 
вашої країни, а також для Європи та цілого світу! 
Дуже просимо пам'ятати, що ваш духовний внесок 
та активна участь – цінні і необхідні у зростаючій 
п’ятидесятницькій європейській сім’ї, представ-
леній ПЕФ.

З 18 по 20 жовтня у багатьох християнських Церк-
вах України віруючі перебували в постах і молитві 
за долю нашої держави. Мета такого молитовного 
служіння – збереження та поширення біблійних 
моральних цінностей щодо ставлення до життя, 
сім'ї та інших важливих складових, притаманних 
українському народу.

Листи з ініціативою провести такі служіння були надіслані до  
церков після останнього засідання Ради Євангельських Про-
тестантських Церков України (РЄПЦУ), до складу якої входить 

і наше братство. Загалом Рада об’єднує понад 9000 християнських 
громад.

У листі висловлено занепокоєння щодо спроб деяких законотвор-
ців «будь-якою ціною підписати договір про Асоціацію з ЄС на саміті 
східного партнерства у Вільнюсі». Це, за словами членів РЄПЦУ, 
виражається в намірах прийняти ряд законопроектів, які нівелюють 

основи духовності будь-якого суспільства в цілому і кидають виклик 
християнській спільноті України.

«Ми не даємо оцінку політичним прагненням України, але за-
стерігаємо від бездумного копіювання законодавства деяких країн 
Європи, нівелюючи християнську мораль та чіткі настанови Слова 
Божого»,  – говориться в листі-зверненні.

Наступний день посту й молитви за цю потребу призначено 
на 22 листопада.

chvu.org.ua.

Ми, єпископи, пастори і всі служителі п'ятиде-
сятницьких церков з 14 країн колишнього Радян-
ського Союзу, Європи, США і Канади, учасники 
Міжнародного конгресу, посвячені щирій молитві, 
відкриті для Слова Божого та об'єднані спільною 
турботою про розвиток Божого Царства, зверта-
ємося до всіх п'ятидесятників світу з заявою:

1. Ми вдячні Богові за Його діло спасіння, 
звершене в наших життях, церквах і країнах. 
Завдяки божественній, суверенній дії Святого 
Духа ми є свідками дивовижного п'ятидесят-
ницького руху в усьому світі.

2. Наше сердечне бажання і потреба в тому, 
щоб мати ще глибший досвід повноти П'яти-
десятниці, і саме тому ми просимо нашого 
Небесного Отця про якомога швидше зіслання 
Святого Духа на всяке тіло.

3. Присутність і дія Святого Духа завжди 
ведуть до поклоніння Ісусу Христу, а не люди-
ні. Дух Святий завжди веде кожного віруючого 
до перебування в страху Божому, освячення 
і служіння.

4. Ми вважаємо, що розвиток Божого Цар-
ства може бути заснований тільки на дії Бога 
в нас і серед нас, а людські таланти, енергія і 
стратегії нехай будуть тільки виразом нашого 
скромного служіння Всевишньому. Тому з по-
вним запалом в усіх церквах ми повинні шука-
ти реальності Божого Духа в пості та молитві, 
активно очікуючи виконання обіцяного від 
Отця, ревно і безкомпромісно проповідуючи 

Євангеліє у всій його повноті.
5. Церква Ісуса Христа повинна володіти по-

внотою дарів і плоду Духа. Їх нестача, на жаль, 
іноді замінюється методами і формами, які не 
походять від Бога. Для своєї власної безпеки 
і творення Церква повинна безкомпромісно 
захищати святість та істинність духовного 
євангельського досвіду.

6. Ми вважаємо, що час рясних жнив не 
завершився. Цей урожай неможливо буде 
зібрати без повноти дії Святого Духа. Ми не 
можемо бути пасивними, але з вірою і від-
критістю перед Богом бажаємо дати Йому 
свободу, щоб змінювати серця, долі людей і 
методи служіння. Тож об'єднаємося в слух-
няності Істині, у постах і молитвах, в любові 
і благовісті.

Висловлюємо нашу єдність із Вселенською 
Церквою Ісуса Христа. Ми вітаємо вас і бажаємо 
випробувати повноту благодаті і слави Господа на-
шого Ісуса Христа. Нехай Бог благословить Його 
Церкву, нехай у достатку в ній діє Дух Святий, 
щоб ми побачили видатний результат подвигу 
Ісуса Христа – спасіння грішного світу .

    Президент МАХВЄ 
Микола Гриб (Латвія).

    Віце -президент МАХВЄ 
Михайло Паночко (Україна).

    Секретар МАХВЄ 
Іванас Шкуліс (Литва).

10 -13 жовтня 2013 р., Львів

ЗАЯВА
учасників І міжнародного конгресу

 християн віри євангельської

УКРАЇНСЬКІ ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ЦЕРКВИ МОЛЯТЬСЯ 
ПРО БОЖЕ РІШЕННЯ ЩОДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

П’ЯТИДЕСЯТНИКИ ЄВРОПИ П’ЯТИДЕСЯТНИКИ ЄВРОПИ 
ВІТАЮТЬ ВІТАЮТЬ 

УЧАСНИКІВ КОНГРЕСУУЧАСНИКІВ КОНГРЕСУ
Більш як будь-коли, зважаючи на критичну духо-

вну потребу нашого континенту, ваша підтримка 
та співпраця цінна і важлива. Разом ми можемо 
розпочати зміни в силі Святого Духа!

З очікуванням добрих новин про ваш конгрес, 
ваші у Христі, від імені Президії ПЕФ,

Арто Хамалайнен,
     голова ПЕФ.

     Даніел Костанца,
     виконавчий директор.

У ЛЬВОВІ ПРОЙШОВ У ЛЬВОВІ ПРОЙШОВ ІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС  МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС 
ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
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N 1010 (109) жовтень 20 (109) жовтень 20113322

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

Зокрема, Михайло Степанович сказав: 
«Наше бажання – щоб цей конгрес міг 
підбадьорити кожного з вас. Ми живемо 
в останній час, і світ кидає нам виклик. 
Без Божої допомоги і Його сили нам не ви-
стояти, не подолати тих сил, які повстають 
проти всього Божого, чистого і святого. 
Ми прагнемо, щоб Конгрес об'єднав наші 
серця, щоб Божа благодать рясно торкну-
лася кожного серця. Бо Господь з нами, Він 
вірний Своїм обітницям.

Цей конгрес має послужити для нас 
поштовхом для наближення до Бога, щоб 
ми разом рухали Його справу. Бо «нитка, 
скручена втроє, нескоро порветься». Ми 
хочемо служити вам, молитися один за 
одного і підбадьорювати один одного, 
тому що нас чекають небеса. А поки ми на 
дорозі, нам треба підготувати своє серце, 
свої сім'ї. І нам би дуже хотілося, щоб цей 
конгрес послужив єднанню братських 
сердець. Бо об'єднані війська Божі завжди 
переможуть. І як добре і приємно братам 
жити разом, жити великою сім’єю. Те, що 
ми сьогодні зібралися разом, звершив 
Господь. Це Він з’єднав нас в одну сім'ю, 
дав одне серце, дав надію на вічне життя. 
Нас усіх чекають одні небеса.

Тому, дорогі друзі, я закликаю вас до 
щирої молитви. Не будемо просити – бу-
демо дякувати, будемо прославляти Того, 
Хто був, Хто є і Хто гряде!».

Єпископ церков ХВЄ Латвії, президент 
Міжнародної асамблеї ХВЄ Микола Гриб у 
своєму вітальному слові наголосив: «Ісус 
Христос творить Свою Церкву. Він пообі-
цяв, що ворота пекельні не здолають її. І 
для нас це привілей – бути частиною Тіла 
Ісуса Христа і перейняти місію служіння 
Нового Заповіту, проповідь Євангелія, 
поширення Доброї Звістки, щоб Євангеліє 
Царства Божого покрило землю. Щоб всі 
люди почули, що Син Божий прийшов на 
землю, щоб спасти грішників. 

Ми нічого не можемо робити без Нього. 
Тому й написано: «Не силою й не міццю, 
але тільки Моїм Духом, говорить Господь 
Саваот» (Зах. 4:6). Нам потрібен Дух Свя-
тий. Він поставив нас служителями Церкви 
Ісуса Христа, Він дав нам дари, Він помазує 
мудрістю і дає силу для служіння.

Хай Дух Святий зійде на кожного учас-
ника конгресу, наповнить наші серця, щоб 
ми розуміли Божу волю  виконали її, щоб 
Євангеліє було проповідуване в силі Свято-
го Духа до краю землі, бо Господь гряде».

Девізом цього міжнародного зібрання 
п'ятидесятників були обрані слова з Книги 
пророка Захарії: «Не силою й не міццю, 
але тільки Моїм Духом» ( Зах. 4:6). Як 
зазначив ще один гість, представник 
Асамблей Бога США Норм Едвардс, 
конгрес – це велике свято. «Це честь і при-
вілей – працювати разом з вами. І велика 
наша радість – довгі роки разом з вами 

працювати і бачити те, що Бог робив і ро-
бить. Погляньте навколо – це день великої 
радості, це велике свято. Бог відвідав ваші 
країни, і Його Царство поширюється. У 
Діях читаємо, як разом були зібрані 120 
чоловік. І коли Дух Святий зійшов, весь 
світ був змінений. Нині тут зібрано близько 
півтори тисячі людей. Подумаймо разом, 
що Бог може зробити сьогодні. Він живий 
і діє по всій землі».

Старший пресвітер Союзу вільних 
церков ХЄВ України Василь Райчинець, у 
свою чергу, зазначив, що настав чудовий 
час разом прославити Господа. «Ми не 
знаємо, що показав Ісусу Христу ангел, 
зміцнюючи Його в Гетсиманії. Можливо, 
це була Церква – сильна і вірна Церква, 
яку Він бачив через тисячоліття. І тому 
сьогодні Він Сам разом з нами на цьому 
місці».

За організацію такого історичного 
заходу ініціаторам щиро дякував голо-
ва правління Союзу ХВЄ США Адам 
Бондарук.

Перший заступник єпископа Центру 
християн повного Євангелія Узбекистану 
Василь Рульов передав братерський при-
віт від церков Центральної Азії і поділився 
великою радістю: «Цього року ми відзна-
чили велике свято – з нагоди 20-річчя 
біблійного товариства уряд Узбекистану 
дозволив видати Новий Заповіт узбець-
кою мовою».

Привітав учасників конгресу пер-
ший заступник керівника департаменту 
зв'язків з релігійним організаціями об'єд-
нання «Батьківщина» професор Віктор 
Єленський. Зокрема, він сказав: «Коли 
я підійшов до вашого чудовго будинку, 
побачив ваші натхненні обличчя і почув 
ваші пречудові пісні, то подумав: «Перший 
день 20 століття був днем відродження 
вашої Церкви. 1 січня 1901 року маленька 
група людей отримала хрещення Духом 
Святим. У 20 столітті відбулося багато 
подій. Нацизм, комунізм розспипалися. 
А ваша Церква, яка 1 січня 1901 року 
нараховувала кілька осіб, сьогодні має 
сотні мільйонів людей по всьому світу. І 
це дійсно чудо Боже».

Далі промовець оголосив звернення 
до Конгресу лідера української опозиції, 
голови партії «Батьківщина» Юлії Тимо-
шенко. У Зверненні говориться: «Дорогі 
друзі, брати і сестри! Дякую за те, що, як 
вчить святе Євангеліє, ви пам'ятаєте про 
в'язнів так, немовби й самі перебуваєте 
в ув'язненні. Серед вас багато тих, хто 
страждав у неволі за істину, за Благу 
Звістку, за Христа. Але гнані за правду 
перемогли, а режим, який намагався по-
будувати життя без Бога, розсипався на 
друзки. І ми знаємо, чому. Бо перемога, 
що світ перемогла, – це віра наша. Віра 
долає страх, зло та тюремні мури. І саме 

віра дає людині найвищу відповідальність 
– відповідальність перед нашим Господом 
за світ, у якому живемо, за кожний свій 
вчинок, відповідальність за Україну, якій 
бажаємо Божої ласки та благополуччя, і 
за її майбутнє, яке вирішується зараз... 
Правильний вибір зробить нас вільними 
людьми у вільній європейській країні з чес-
ною владою і справедливою державою. 
Україна нині особливо потребує ваших 
молитов. Бажаю вам великих успіхів у 
служінні і рясних Божих благословень».

Після вітальних звернень проповідь на 
тему «Суть і важливість хрещення Святим 
Духом» виголосив старший єпископ цер-
ков ХВЄ Польщі Марек Камінський. 

Наступного дня пленарне засідання 
розпочалося з привітань від Міністра 
культура України Леоніда Новохатька, 
голови Pentecostal European Fellowship 
Арто Хамалайнена, а також молитвою за 
мир у нашій країні і на всій землі.

Вітали світове братерство п'ятиде-

сятників єпископ Союзу незалежних 
євангельських церков Німеччини Йоганн 
Прайзель, єпископ ОЦХВЄ Білорусі Анато-
лій Малашук, представник фінської Церк-
ви Тойво Міакі, а також єпископ зі штату 
Міннесота,  США, Іван Симонович.

Не залишив нікого байдужим щирий, 
сповнений особистих переживнь і мірку-
вань семінар єпископа Російської ЦХВЄ 
Едуарда Грабовенка на тему «Покликання 
і служіння в Дусі Святому». 

Ще одне вчення – про те, як чути 
голос Духа Святого, – виклав євангеліст, 
вчитель і музикант зі США Джордж 
Давидюк.

Звучали також вітання від слов'ян-
ських п'ятидесятницьких церков США – їх 
виголосили єпископи Віктор Лимонченко, 
Петро Саєнко та Віктор Прохор. Від імені 
євангельських церков Канади учасників 
форуму привітав старший служитель 
Адольф Муравський.

Цікавою виявилася анонсована у 
програмі дискусія. Старші служителі 
Віктор Павловський, Адам Бондарук, 
Едуард Грабовенко та Василь Райчинець 
пояснювали, чим можна вимірювати духо-
вність людини, говорили про зловживання 
терміном «духовність», коли мова йде про 
халатність або неслухняність тощо.

Запам'яталися учасникам конргесу 
яскраві проповіді єпископа Миколи Синю-
ка на тему «Дух Святий і місіонерство» і 
єпископа з Молдови Дору Кирдея про 
небезпеку образити Духа Святого.

Іванас Шкуліс, перший заступник 
єпископа Союзу ХВЄ Литви, у темі «Дари 
Святого Духа» поділився свідченням про 
особисте зцілення. «Говорячи про природу 
дарів Святого Духа, необхідно пам'ятати, 
що це дари. Ми ніколи не будемо настільки 
святими, щоб заслужити їх. Вони духовні, 
надприродні, а значить, немає обмеження 
у тому, що Бог може здійснювати через 
Свої дари. Як і немає обмеження в тому, 
кого Бог може вживати для дії дарів», 
– зазначив проповідник. І наголосив, що 
хрещення Духом Святим – це двері в 

абсолютно нову реальність. Але важливо 
не зупинитися на мовах, а бути відкритим 
для всіх проявів Духа.

Програма роботи форуму передбачала 
ще одну цікаву дискусію: на запитання ве-
дучого Віктора Прохора (США) і запитання 
з залу відповідали старші служителі на-
ціональних об'єднань ХВЄ. Серед питань, 
зокрема, були і такі: «Як відрізнити віру 
від навіювання», «Чому після навчання в 
богословських закладах характер людей 
іноді псується», «Чи можуть проявлятися 
дари через нечестивих», «Де в Євангелії 
написано про необхідність підготовки до 
водного хрещення» тощо.

Єпископ ОЦ ХВЄ Білорусі Сергій Цвор, 
проповідуючи на тему «Як отримати Духа 
Святого», наголосив: «Одна з цілей цього 
форуму – пробудити Церкву від сну. На-
шим служителям потрібне оновлення. 
Щоб молодь мала спрагу хрещення Духом 
Святим, необхідно її до цього спонукати. У 
людини немає сили перемагати саму себе, 
але хрещення Духом Святим дає цю силу. 
Воно робить нас скромними людьми, які 
розуміють, що багатство всередині – це 
робота Духа Святого».

Учасники конгресу залишилися за-
доволені екскурсією по старому Львову, 
після якої відбулася демонстрація фільму- 
презентації ЦХВЄУ. А потім з вітальним 
словом до служителів звернувся мер 
Львова Андрій Садовий. Він, зокрема, 
сказав: «Люди часто заявляють, що вони 
– християни, але до церкви ходять раз чи 
два на рік. Бути християнином – це зна-
чить бути прикладом, бути хорошим бать-
ком, фахівцем у своїй справі. Наскільки б 
змінилися наші міста, якби всі поводилися 
як справжні християни!».

На прохання мера делегати конгресу 
звершили молитву за Львів та Україну. А 
потім старший єпископ ЦХВЄУ Михайло 
Паночко подякував місцевій владі за 
сприяння у сфері розвитку Церкви та її 
соціальних проектів. А старші служителі 
Литви і Польщі зробили презентацію 
Церков ХВЄ своїх країн.

У ЛЬВОВІ ПРОЙШОВ І МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС 
ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ

Урочисте відкриття конгресу почалося з теплих слів привітань. Старший єпископ ЦХВЄУ 
Михайло Паночко побажав, щоб Господь під час роботи конгресу торкнувся кожного спраглого серця

13 жовтня, останнього дня роботи конгресу, зала дому 
молитви «Голгофа» була переповнена. До делегатів приєд-
налися члени місцевої церкви, і всі разом звершили Вечерю 
Господню. Слово настанови єпископа Миколи Синюка базу-
валося на вірші з Послання апостола Павло до римлян 4:5: 
«А тому... хто вірує в Того, Хто виправдує нечестивого, віра 
його порахується в праведність».

Молитву подяки за Тіло Господа Ісуса Христа звершив 
єпископ Микола Гриб (Латвія ). А старший єпископ ЦХВЄУ Ми-
хайло Паночко виголосив заключну проповідь, зачитавши 
текст з Євангелія від Івана 3:14-15: «І, як Мойсей підніс змія 

в пустині, так мусить піднесений бути й Син Людський, щоб 
кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». 

Після цього глави національних об'єднань ХВЄ і єпископи 
різних областей України вийшли наперед і звершили молитву 
благословення за учасників конгресу. Молитва звучала 
українською, російською, польською, іспанською, латиською, 
англійською мовами.

Багато слів подяки пролунало в цей день на адресу всіх 
служб оргкомітету. А найбільша хвала лунала Імені Господа 
Ісуса Христа! Хор завершив конгрес величним співом: «Боже 
Великий, Єдиний, нам Україну храни!».
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МИХАЙЛО ПАНОЧКО: 
«МИ ЗА ТЕ, ЩОБ 
УКРАЇНА БУЛА В 

ЄС, АЛЕ МИ  ПРОТИ 
БЕЗБОЖНИХ, АМО-
РАЛЬНИХ ЗАКОНІВ»

П р о п о н у є м о  в а -
шій  уваз і  інтерв 'ю 
прес-служби ЦХВЄУ зі 
старшим єпископом 
Михайлом Паночком 
з приводу візиту де-
легації  українських 
Церков до Брюсселю 
для зустрічі з високо-
посадовцями ЄС.

– Михайле Степановичу, нещодавно Ви у 
складі делегації  українських Церков побували 
в Бельгії, зустрічаючись з високопосадовцями 
ЄС у Брюсселі. Таким чином, напередодні 
Вільнюського саміту вони мали змогу ви-
вчити думки щодо євроінтеграції тих людей, 
які представляють інтереси віруючих різних 
конфесій, власне, більшості населення України. 
Хто був ініціатором цієї поїздки? Які питання 
обговорювались під час зустрічей в структурах 
Європарламенту?

– Ми завжди хотіли продовжувати міжнарод-
ний напрямок діяльності Церков. Тому і цей візит 
планувався та готувався як логічне продовження 
такої діяльності. Цього разу ми вдячні за сприяння 
в організації візиту до Брюсселю київському офісу 
Фонду Конрада Аденауера. До складу делегації 
увійшли представники восьми християнських 
конфесій, а також конфесій мусульманського та 
юдейського віросповідання – члени Всеукраїнської 
ради Церков і релігійних організацій (ВРЦІРО). 
Під час зустрічей (а зустрілися ми з десятками 
європарламентарів та інших поважних чиновників 
європейських структур), окрім бажання бути в 
Європі, ми озвучили ще й ряд наших позицій та за-
уважень про речі, які не вписуються в менталітет, 
культуру і особливо духовні цінності українців. До 
речі, в Брюсселі були приємно здивовані таким 
широким представництвом духовенства від різних 
релігійних громад України. Як сказали нам, це була 
перша така делегація до ЄС.

– Що саме не влаштовує наше духовенство 
в ЄС?

– Найперше нас хвилює те, що в Європі систе-
матично закриваються храми і молитовні будинки, в 
той час, як в Україні вони відкриваються тисячами. 
Це говорить про тенденцію занепаду духовності в 
країнах, що входять до Євросоюзу (а їх нині на-
лічується 28). У деяких країнах узаконюються такі 
аморальні явища, як одностатеві шлюби, відкрито 
пропагується аморальна поведінка.

Ми підкреслювали, що аморальність була за-
вжди, і за днів Христа, і за днів Содому й Гоморри, 
але вона не мала статусу закону. Узаконювати 
беззаконня – це величезна помилка, яка негатив-
но позначиться на розвитку Євросоюзу. Зі свого 
боку, я не раз говорив, що людство завжди мало 
право вибору. Так, в одному з музеїв Голокосту на 
склепінні залу урочистих подій написано: «Ось я 
поклав перед тобою життя і смерть, благословен-
ня і прокляття, вибери життя, щоби ти жив». І ця 
пропозиція Бога актуальна у всі віки. У наші дні є 
тенденція ухилення до зла. Європа має пам’ятати, 
що вона стала такою могутньою, сильною і авто-
ритетною завдяки християнським засадам і біблій-
ним цінностям, які вона сповідувала сотні років. 
Сьогодні цей фундамент систематично руйнується. 
Якщо нічого не зміниться, доля ЄС буде плачевною. 
Приклад ми бачимо в історії ізраїльського народу, 
який мав благословення, допоки був близький із 
Богом і тримався Його стандартів.

– Як реагували представники Європарла-
менту на такі зауваження?

– Висловлена позиція зустрічала розуміння. 
Більше того, у нас відбувся робочий сніданок з 
групою європарламентарів, які  представляють 
інтереси таких країн, як Словаччина, Польща, 
Болгарія, Румунія, Іспанія, Хорватія і які є членами 
Європейської народної партії. Це християнські 
демократи, які бажають  бачити Україну  не просто 
в складі Євросоюзу, але й у рядах своєї політичної  
сили, аби збільшити її вплив, зокрема, у питаннях 
моралі. Вони підкреслювали, що борються проти 
аморальних явищ в ЄС і що це нелегко і непросто. 
Якщо буде підписана Угода про асоціацію, цей 
вплив стане вагомішим.

Пригадую 1991 рік, коли 200 служите-
лів зібралися в Швеції на конференцію 
Європейського п'ятидесятницького 
об'єднання. Пригадую ті переживання, 
коли ми вперше виїхали на Захід. Поба-
чили ту свободу, побували на конферен-
ції, а потім нас повезли в місто Станіоль 
у церкву «Філадельфія».

Я дивився на велику будівлю на пе-
рехресті двох вулиць і думав: «Це дім 
молитви? Ні, це, напевне, театр або 
дім культури. Хіба може церква бути в 
такому місці?».

Коли ми зайшли туди і нас провели 
по всьому приміщенні, один брат не ви-
тримав, став на сцені і на весь великий 
зал вигукнув: «Господи, коли таке в 
Радянському Союзі буде?». Виявилося, 
що Богові багато часу не треба.

Сьогодні, коли я зайшов сюди, то подумав: «Можли-
во, нині тут можуть вигукувати приїжджі з Заходу: 
«Господи, коли в Швеції таке буде?». Або: «Коли в 

Норвегії таке буде?» чи: «Господи, коли таке буде по 
всьому світу?».

Звичайно, це не наша заслуга, це те, що робить Бог 
через Своїх вірних людей. І ми вдячні за це Йому. Але 
головне – не будівля, а люди, які сидять в цьому залі. Це 
«живе каміння», це те будівництво, яке Господь будує і 
яке називається Церквою Господа Ісуса Христа. 

 У Діях святих апостолів читаємо, як люди реагували 
на діла Божі: «І всі не виходили з дива, і безрадні були, і го-
ворили один до одного: «Що ж то статися має?» (2:12-13).

Найперше, на що треба звернути увагу: якщо Бог 
щось робить, люди не перестають дивуватися і чуду-
ватися. Ми зайшли в таку прекрасну будівлю, багато з 
нас милувалися нею і дивувалися, скільки часу, сили, 
фінансів закладено сюди. Скільки посвячених людей 
докладали всіх зусиль, щоб ми побачили це. І це, 
звичайно, тішить. Це добре, коли ми щось робимо для 
Господа, і воно служить свідченням для інших. 

Ми повинні розуміти, що Церква – це те, що не схо-
ваєш, що завжди буде говорити про себе, і її всюди буде 
чути і видно. Коли прийшла П'ятидесятниця, то Біблія 
говорить, що її бачили і чули. І я хочу, щоб люди, які 
оточують п’ятидесятників, могли їх бачити і чути.

У день П'ятидесятниці люди поводилися по-різному. 
Одних справді цікавило, що відбувається, і вони запи-
тували, що це таке. Інші дивувалися, але в них на все 
була готова відповідь. Нині теж таких немало. Хтось за-
хворів – «Я знаю, чого він захворів». Ще лікар не знає, 
діагноз ще не встановлений, а вони вже знають. «Це 
його Бог покарав», – кажуть. Вони знають все наперед. 

От і там були люди, які казали: «Ми знаємо, що це 
таке. Це група п’яних людей зібралася тут і влаштували 
видовисько, вони напилися». 

Люди і сьогодні запитують: «Що це значить? Що 
таке хрещення Духом Святим? Що означає говоріння 
на інших мовах? Що таке П’ятидесятниця?».  

У Діях читаємо, що до апостола Павла була навіть 
висунута претензія: «Коли ж він боронився отак, то 
Фест проказав гучним голосом: «Дурієш ти, Павле! 
Велика наука доводить тебе до нерозуму!» (Дії 26:24). 
Іншими словами, тебе варто ізолювати, закрити кудись, 
щоб ти не зіпсував суспільство.

Це гарна характеристика для п’ятидесятників – ми не-
безпечні для цього світу, над яким царює диявол, але ми 
безпечні для тих, хто служить Богу і поклоняється Йому. 

На початку XX ст. почався новий етап П’ятиде-
сятниці. Люди почали говорити іншими мовами. Одні 
газети писали, що почалося масове пробудження. 
Інші – що появилася якась нова секта, яка практикує 
давні вавилонські мови. А безліч людей переживали 
П'ятидесятницю на тому місці, де Бог перебував разом 
із Своїм народом. І як це можна заперечити?

П'ятидесятницю не потрібно доказувати, вона сама 
себе доказує. Як би не доказували, що це не так, Бог 
хрестить Святим Духом і баптистів, і лютеран, і като-
ликів. Бог вершить Свою роботу, і хвала Йому за це. І 
це не потрібно доказувати. Дайте людям можливість 
щиро шукати Бога у своєму серці, і це закінчиться 
П’ятидесятницею.

На жаль, не раз знаходилися ті, які намагалися до-
казати, що п’ятидесятницький рух – це витвір диявола.  
Але попри всі бажання зупинити порух Божого Духа 
П’ятидесятниця рухається по світу. І негативні відгуки 
та висновки стали для цього непоганою рекламою. 
Інтерес до того, що роблять люди, переходить в інте-
рес до того, що робить Бог. А коли Бог щось робить, 
людина нічого не може змінити. Останнє слово завжди 
залишається за Ним. 

Тому апостол Петро у відповідь на насмішки гово-
рить: «Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму! Нехай 
оце стане вам відоме, і послухайте слів моїх. Бо не 
п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це 
те, що пророк Йоіл передрік: І буде останніми днями, 
говорить Господь: Я виллю від Духа Свого на всяке 
тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, 
юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим 

сни будуть снитися. І на рабів Моїх і на рабинь Моїх за 
тих днів Я також виллю від Духа Свого, і пророкувати 
вони будуть!» (Дії 2:14-18).

Кожен п’ятидесятник може сказати це разом з 
апостолом Петром. Кожен, хто уважно вивчає Писання, 
може побачити, що Бог багато говорив про цю велику 
подію. Бог ніколи не робить нічого, наперед не спові-
стивши про це. Так і написано, що Бог нічого не робить 
не відкривши таємниці Своїм пророкам: «А Господь 
сказав: Чи Я від Авраама втаю, що Я маю зробити?» 
(Бут. 18:17). 

Якщо Бог хоче щось зробити, Він сповіщає про це, 
Він готує грунт для цього. Він Духом Святим відкриває 
Свої наміри. Задовго до приходу свободи в Радянський 
Союз Дух Святий проголошував про це, і нині ми в цій 
свободі живемо. Був час, коли Бог говорив, що Єванге-
ліє буде проповідуватися в Радянському Союзі, будуть 
друкуватися Біблії, будуть масово каятися люди, будуть 
будувати доми молитви... У ті часи нам було важко це 
зрозуміти, але сьогодні ми все це бачимо, тому що Бог 
– Той, Хто говорить, Той, хто бачить і звіщає, Хто робить 
явним те, що відкрите для Нього.

І сьогодні Дух Святий продовжує цю роботу. Якщо 
Дух Святий в нас, ми відкриті для цієї роботи, для цього 
діла і служіння. Думаю, кожний служитель може сказа-
ти, що став служителем не тому, що тато цього хотів, не 
тому, що церква обрала на це служіння, а тому, що Бог 
його вибрав, коли він і не думав, що буде служителем.

Бог робить Свою роботу, і те, що, Він говорить, 
Він до подробиць виконає. Бог обіцяв, що учні Ісуса 
приймуть силу, коли на них зійде Дух Святий: «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).

Аж до краю землі... Бог ніколи не обіцяє того, чого 
б Він не хотів виконати. Ніколи не обіцяє того, чого б 
не хотів дати. Якщо Він щось обіцяє, то Він це виконає. 
Хвала Йому за це!

І Його обітниці не закінчилися до періоду станов-
лення канону Нового Заповіту, не закінчилися тільки 
першим поколінням Церкви. Його обітниці актуальні 
для кожного – на всякому місці, у всі часи. 

Я не можу стати декларативним п’ятидесятни-
ком, не можу стати п’ятидесятником лише тому, 
що я – член п'ятидесятницької церкви. Я пови-
нен бути автентичним, оригінальним п’ятидесят-
ником. А це означає, що я тільки тоді п’ятиде-
сятник, коли пережив власну П’ятидесятницю.

Мої батьки були п’ятидесятниками, вони молилися 
мовами, але це не зробило мене п’ятидесятником. 
Я ходив до п'ятидесятницької церкви, прийняв там 
хрещення і уклав завіт з Богом, але це не зробило 
мене п’ятидесятником. Але був у моєму житті момент 
– мені тоді було 13 років – коли ми на молитві в одному 
домі якогось вечора молилися про хрещення Духом 
Святим. І зійшов Дух, і Бог відкрив мої вуста, і я почав 
славити Бога й возвеличувати Його так, як Дух давав 
мені промовляти. Це і була моя П’ятидесятниця. І з того 
моменту по сьогодні я є тим, ким мене зробив Господь. 
Хвала Йому за це! 

П’ятидесятництво – це не членський квиток, не 
належність до якоїсь церкви, не етикетка на зібранні, 
але це живе переживання П’ятидесятниці в особис-
тому житті. І це переживання потрібне всім. Тому що 
П'ятидесятниця належить всім. Бог закликав до цього 
переживання всіх. І обіцяв П'ятидесятницю всім. Бог 
до сьогодні виливає Свою благодать.

Є час благословення, є час покаяння, час прощення, 
час примирення, час хрещення Духом Святим. І якщо 
ти щиро шукаєш Бога, значить, ти щиро шукаєш пере-
живання в Дусі Святім. 

Тої ночі, коли Бог хрестив мене Духом Святим, 
мені було пророче слово від Нього: «Я вибрав тебе 
на служіння, яке ти навіть не можеш собі уявити, але 
прийде час, і ти будеш нести його по всьому світу». Я 
в той час ще міста не бачив, тролейбуса не бачив – і по 
всьому світу? «Господи, Ти щось поплутав. Якщо я буду 
шофером – збудеться моя найбільша мрія».

Моєму татові не дозволили працювати будівель-

ником в колгоспі, казали,  він не гідний будувати для 
комуністичної влади. А я піду по всьому світу? «Господи, 
про що Ти говориш, це неможливо…» 

Мій тато мав три класи освіти і був будівельником, 
мама закінчила один клас і працювала в колгоспі. А 
я буду колись проповідувати?! Але це мені сказав не 
пресвітер, не батько – це мені сказав Дух Святий. І я 
вірю, що Він і сьогодні говорить, і Він буде продовжу-
вати говорити до конкретного серця, тому що йому 
потрібні люди, аби наповнити Своєю силою тих, які 
зрозуміють значення П’ятидесятниці і підуть разом з 
Ним вершити Його справу.

 Місяць тому я був в Малайзії на Міжнародній п’яти-
десятницькій конференції, де п'ять тисяч делегацій 
п’ятидесятників з’їхалися з 73 країн світу для того, 
щоб славити Бога, класти нові цілі і рухатися вперед. 
Я бачив п’ятидесятників різних напрямків, бачив таких, 
яких би не назвав п’ятидесятниками – їх вигляд від-
різнявся від моїх звичних уявлень про п’ятидесятників. 
Але коли вони молилися, коли співали, коли славили 
Бога і возвеличували Його, Дух Святий діяв через них. 
І я стояв і думав: «Господи, Ти набагато більший, ніж 
я можу зрозуміти».

І я вкотре переконуюся в тому, що наш Бог – ве-
ликий, могутній Бог. Там, у мусульманській країні, Бог 
піднімає армію Своїх людей, піднімає церкви, хрестить 
Духом Святим, закликає людей на місіонерські поля. І 
це країни, в яких Радянський Союз насаджував свою 
ідеологію, пропагував атеїзм. У В’єтнам, Камбоджу, 
Лаос, Малайзію, Сінгапур, Корею їдуть місіонери і 
проповідують Євангеліє Царства Божого. 

«Ви приймете силу…» Пригадую одного пастора з 
Нігерії, який оглянув наш дім молитви, розрахований 
на п’ять тисяч сидячих місць, і сказав: «У нас в Африці 
дім молитви не такий. Наші люди через ваші вікна і 
двері не зможуть ні вийти, ні зайти, тому що нас дуже 
багато. Наш дім молитви кілометр завширшки і три 
кілометри завдовжки».

Оце параметри... Це більше, ніж село, де я наро-
дився. Це Бог робить, це не люди роблять. 

І от той пастор розповідав: «Коли я вперше побачив 
проект того дому молитви, то сказав: «Господи, це буде 
проект всього мого життя, якщо Ти допоможеш  мені 
його закінчити!».

Коли дім молитви був збудований, Бог сказав йому: 
«Якщо це проект всього твого життя, значить, твоє 
життя закінчилося і пора додому». Пастор подумав: 
«Ні, я ще можу щось зробити». – «Якщо можеш ще 
щось зробити, то роби». 

І згодом почалося будівництво нового дому молитви 
– три кілометри завширшки і три кілометри завдовжки, 
і тепер в одному місці мільйон людей можуть разом 
зібратися, щоб поклонятися Богові і славити Його.

Це робить Бог по всій землі. І робить там, де 
люди розуміють істинне значення П’ятидесятниці. 
Ісус Христос звершує Свою місію. Написано: «… Бог 
воскресив Його, пута смерті усунувши, вона бо тримати 
Його не могла… А отож, як правицею Божою був Він 
вознесений, і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, 
то й злив Він оте, що ви бачите і чуєте… Отож нехай 
весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом 
учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розіп’яли ви» (Дії 
2:23-24, 33, 36). 

Він Господь, Він Месія, Він Той, Хто хрестить Духом 
Святим. Значення П’ятидесятниці заховане в Ісусі 
Христі, Сині Божім. Значення П’ятидесятниці неможли-
во знайти ні в доктринах, ні в ідеології. Не можна описа-
ти, що відбувається з душею людини, коли Бог хрестить 
Духом Святим. Тому що ніхто не може туди проникнути, 
тільки Той, Хто сотворив людину, це знає. 

Інколи люди кажуть: «Докажіть мені доктринально 
істинність говоріння на інших мовах». Я відповідаю: «Це 
дуже легко. Написано: «Зійшов Дух Святий … І почали 
говорити». Хочеш доказ? Починаємо молитися».

П’ятидесятники не можуть, докопавшись до значен-
ня П'ятидесятниці, гордитися, що тепер щось знають. 
Це не просто люди високих знань, вони повинні бути 
людьми діла, які роблять те, що Бог їм доручив робити.

Що ж треба робити, щоб пережити П'ятидесятни-
цю? Найперше – покаятися, тому що П’ятидесятницю 
не можна пережити без покаяння. Кожному необхідно 
покаятися і визнати свої гріхи, прийняти Господа як сво-
го особистого Спасителя, народитися від Бога. П’ятиде-
сятницю неможливо пережити, не покаявшись свідомо.

По-друге, потрібно дати Богові обіцянку служити 
Йому все життя. А третій крок зробить Сам Господь

Інколи люди запитують: як пережити хрещення 
Духом Святим? Почни свято жити, щиро служи Богу, 
і П’ятидесятниця стане твоїм надбанням. 

У Молдові є одна цікава церква – ніхто з братів її не 
відкривав, ніхто не проповідував там. Одна жінка їхала 
з Греції додому – вона тяжко захворіла, і її відправили 
помирати. У поїзді їй хтось подарував Євангеліє. Вона 
приїхала додому і почала читати. І Дух Святий почав 
робити Свою роботу. Жінка зрозуміла, що їй треба 
покаятися і шукати Господа. Вона почала молитися, і 
Бог хрестив її Духом Святим з ознакою інших мов. Вона 
почала запрошувати своїх знайомих до себе. Люди 
приходили з жалю і співчуття до неї, бо вона вже не 
могла ходити, тільки на ліжку сиділа. Люди приходили, 
вона їм читала Євангеліє, люди каялися, і Бог хрестив 
їх Духом Святим. Далі почали діяти дари пророцтва. 
Тоді жінка запросила священика і сказала: «Я не знаю, 
що зі мною відбувається». Він побув там, подивився, 
послухав і порадив: «Знайдіть п’ятидесятників».

Хто  зробив цих людей п’ятидесятниками? Хто від-
крив там п’ятидесятницьку церкву? Бог робить Свою 
роботу по всій землі. Слава Йому за це!

П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ
Віктор Павловський

Старший єпископ Союзу церков 
ХВЄ Молдови
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУІ МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ХВЄ

Духа Святого можна назва-
ти Дизайнером душі людини. 
Уже з перших сторінок Біблії 
ми читаємо про Його дії, не-
підвладні розуму людини: 
створення неба і землі мо-
гутністю Його святого слова, 
створення колиски всього 
людства — нашої планети. 
Особливо важливо звернути 
увагу на другий вірш першого 
розділу Буття: «А земля була 
пуста та порожня, і темрява 
була над безоднею, і Дух 
Божий ширяв над поверхнею 
води». 

Ми всі, напевне, згодні з 
тим, що мова йде про творчу 
Особистість. Про Духа Свято-
го, Який очікував команди, 
очікував слова від Бога-От-
ця,щоб перетворити цю по-
рожнечу, цей хаос і пітьму на 
прекрасну оселю, наповнену 
порядком, змістом, красою і 
світлом. Воістину Дух Святий 
— це досконалий Дизайнер 
всесвіту. І цей всесвіт не 
перестає дивувати своєю гар-
монією і красою очі і серце 
людини. Грузини кажуть, що 
кращими за гори можуть бути 
тільки гори. Той, хто наро-
дився в степу, оспівує степ, а 
хтось захоплюється величніс-
тю лісу. Але картина буде не 
завершена, якщо не звернути 
уваги на вінець творіння — на 
людину, створену за образом 
і подобою Бога. Людину, яку 
Бог проголосив господарем 
над всією землею.

Французький письменник Екзюпері, 
закінчуючи свою книгу «Планета 
людей», записав чудесну фразу: 

«Тільки Дух Божий, торкнувшись глини, 
міг створити людину». Вітаю вас! Ми всі 
— глина. І з цієї глини Бог створив таке 
прекрасне, що ми дивуємося.

Я люблю радити людям, які шукають 
чудес, підійти до дзеркала — і вони по-
бачать найбільше чудо на цій землі. Тільки 
подумаймо, звідки ми вийшли і як були 
створені. Хіба це не чудо? Хіба наш мозок 
— не чудо? Хіба наші очі чи вуха — не 
чудо? Хто нас такими створив? Чи ж не 
Бог? Слава Йому навіки! 

На превеликий жаль, зло, яке існувало 
ще до створення людини, спотворило 
гріхом людську душу, руйнуючи в ній все 
прекрасне і святе. Гріх перетворив життя 
на хаос і пітьму переживань і скорбот. 
Замість того, щоб вічно жити і любити, 
людина стала смертною і ненависною. 
Замість радості і добра прийшли сльози і 
біль, злість і гнів, почалися війни. Згадаймо 
Каїна, першу народжену на цій землі лю-
дину. Людина втратила зв’язок з Богом, і 
почалися проблеми.

Дух Святий був зневажений, був об-
ражений. І Бог сказав: «Не буде Мій Дух 
перемагатися в людині навіки...»

Відновити зв’язок людини з Богом — це 
була ініціатива Бога, а не людини. І за це 
ми повинні дякувати Йому і славити щодня, 
щохвилини. Бо тільки Він — Автор твого і 
мого спасіння.

Дух Святий потужно працював в цьому 
напрямку. Незважаючи на зневаги, Дух 
Святий постійно нагадував людині, що вона 
робить погане. Бог дав людині совість, че-
рез яку до неї промовляв. На жаль, людина 
часто відкидала Батьківські поради.

Перше пророцтво про відновлення 
зв’язку з Богом-Творцем прозвучало в 
Едемському саду. Першим променем 
світла було проголошення насіння жінки 
переможцем в духовній війні. Там була 
закладена перемога. Над цим словом 
Дух Святий пильнував усі віки, щоб воно 
втілилося в життя. Цю титанічну працю 
Дух Святий вершив через пророків і 
мужів віри. 

Старий Заповіт переповнений прикла-
дами цього. У всьому Писанні особливо 

яскраво простежується родовід насіння 
жінки. Це вагомий і непохитний доказ праці 
Святого Духа. Читаючи Старий Заповіт, 
складається враження, що всі мужі Божі 
очікували чогось нового, свіжого і вічного. 
Безперечно, це результат впливу Святого 
Духа на їх розум і серце.

Згадаймо Авраама. Біблія говорить, що 
на обітованій землі він жив, як чужий. Що 
за парадокс? Земля обітована, а він живе 
на ній, як чужий. Виявляється, люди віри 
не задовольняються тимчасовим земним, 
навіть якщо воно дане за обітницею. Він 
очікував міста, Будівником і Архітектором 
котрого був Сам Бог.

 Людині властиво шукати кращого, ві-
чного. У цьому Дух Святий заклав елемент 
віри. Чому Мойсей відмовився називатися 
сином дочки фараона? Багато віруючих 
вихваляються хрещенням Духом Святим. 
Не треба цього робити. Бо можна поду-
мати, що з хрещенням Духом Святим нас 
чекають лише крила. І можна вже співати: 
«Пташки Божі, додому збирайтесь, вже 
настала відльоту пора». Ні, шановні, це 
тільки початок важкої праці. Дух Святий 
даний тобі і мені не для того, щоб Його 
зневажати чи принижувати. Він даний, 
щоб відновити в наших серцях гармонію, 
порядок, чистоту і Боже світло.

Святий Дух відкривав пророкам май-
бутнє, і за тисячоліття до народження 
Ісуса вони ясно бачили Мужа скорбот, При-
мирителя, Отця Вічності, Сонце правди, яке 
зійде над цим світом, бачили дорогоцінний 
наріжний камінь, бачили Спасителя світу 
Ісуса Христа. У великих занепадах і духо-
вних кризах Божого народу, у важких 
переживаннях пророки дивилися вперед 
і бачили насіння жінки, котре переможе 
ворога душ наших. 

Саме Дух Святий відкривав мужам 
віри Старого Заповіту таємницю про надію 
всіх народів і надихав їх стояти твердо і 
звіщати людям про прийдешнього Месію. 
Ми повинні бути вдячними Богові за книги 
Старого Заповіту, в яких виражені сила 
і могутність Святого Духа, що невтомно 
працював над серцями вибраного народу 
упродовж століть, бажаючи цей народ 
просвітити, щоб перетворити на місто,  що 
стоїть на горі. На сіль землі. На превеликий 
жаль, через невір’я оливка відламалася від 
Святого кореня.

Коли Дух Святий зійшов на Марію, сила 
Всевишнього осінила її, як і звістив ангел 
Гавриїл. І через певний час нічної пори на 
небесах урочисто залунав хор ангелів, 
прославляючи Бога за великі і дивні діла, 
за Його незбагненне благовоління до 
людини. Насіння жінки втілилося на землі. 
Ісус набув образу не начальника, а Слуги, 
щоб з’єднати розірваний гріхом зв’язок 
людини зі святим і праведним Богом. Хрест 
Голгофи став непереможною сполучною 
ланкою між небом і землею, яку ніхто не 
може розірвати. Тому Павло і вигукує в 
Посланні до римлян 8:39, що ніщо не зможе 
відлучити нас від любові Божої в Господі 
нашім Ісусі Христі. 

Згадаймо, як Дух Святий працював у 
Старому Заповіті. У стосунках між синами 
Якова панував хаос. Він — муж Божий, він 
близький з Богом, а його сини? Як вони 
поводилися? Як святі? Далеко ні. Вони 
заздрили, ворогували, задумували зло. 
Тільки в душі Йосипа була та внутрішня 
краса, та відкритість, яку породжує віра в 
Бога. А в його братів цього не було.

І до сьогодні плотські люди в церквах 
обурюються через тих, хто живе не так, 
як вони. Тому що ворог завжди думає, як 
знищити людей віри. І що цікаво, Дух Свя-
тий діє часом незбагненними для людини 
методами. Здавалося б, як це можливо: 
Йосип з відкритим серцем йде до братів, а 
вони його роздягають, мало не вбивають, а 
потім продають у рабство. І улюблений син 
Якова у статусі раба все далі й далі віддаля-
ється по спекотній пустині від рідного дому.

Що міг думати Йосип? Яка несправед-
ливість! Я ж не винен, що мені приснився 
сон. Я не вивищувався над братами, не 
принижував їх. Я любив їх.

Багато всього, напевне, передумав Йо-
сип. Але я вірю, що над Йосипом працював 
Святий Дух. І ось важливий момент: ми всі 
захоплюємося позитивом, забуваючи, що 
Дух Святий іноді веде нас через негатив, 
щоб потім підняти. Для того, щоб зійти 
на престол, Йосип пройшов таку глибину 
гіркоти, приниження і зневаги, яку важко 
описати. Перш ніж піднести людину, Бог 
її випробує. А ми цього, на жаль, боїмося. 
Точніше, не ми, а наша плоть. Я називаю 
це «партизанкою». Є регулярна армія 
— це диявол з демонськими духами. З ним 
воювати ми ще готові. А наша плоть — це 
бойовики-партизани. Як стрельнуть  у спи-
ну — і не знаєш, звідки. Давид перемагав 
на війні. Але глибоке, страшне поранення 
отримав під час свободи. Якби не Господь, 
він не був би зцілений.

Дух Святий працював над життям 
Івана Хрестителя. Він зодягнув цього мужа 
силою згори ще до дня П’ятидесятниці. І не 
треба ламати собі голову,  як це сталося. 
Мовами не говорив, а силу мав. Дух Святий 
— це унікальна творча Особистість. Ми не 
можемо загнати її в вузьке мислення навіть 
найкращих братів. Дух Святий суверенний 
і діє, де хоче і коли хоче.

Авторитет і сила, які були на Івані, 
вабили до нього тисячі людей. І вони по-
спішали визнавати свої гріхи, бажаючи 
почати нове життя. Як потужний плуг, 
проповідь Івана Хрестителя, помазана 
силою Святого Духа, підготувала грунт 
людських сердець для прийняття зерна 
від могутнього Сіяча, Ім’я Котрого — Ісус 
Христос. Яка прекрасна симфонія духовної 
праці! Один оре, другий сіє, а все вирощує 
Бог. І це дія Святого Духа.

Перш ніж вийти на пополовілі ниви, Ісус 
у водах Йордану був зодягнений силою 
Святого Духа для проповіді, зцілення і 
звільнення душ людських. Святий Дух 
передбачив народження Ісуса. І це праця 
Святого Духа. Святий Дух зійшов на Марію, 
і брав участь у народженні Сина Божого 

Ісуса Христа. Бо: «І Ангол промовив у 
відповідь їй (Марії): «Дух Святий злине на 
тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, 
через те то й святе, що народиться, буде 
Син Божий!».

І в мене до вас запитання: чи був Ісус у 
12 років Сином Божим? Але Він не був ще 
хрещений! Може, Він тільки після 30 років 
став Сином Божим? Ні, Він був Сином 
Божим ще до Свого народження. Це ми 
хочемо створити якісь рамки.

Дух Святий звістив про Його наро-
дження. Дух Святий наповнив Марію. І в 
Йордані на Ісуса знову зійшов Дух Святий. 
Ми дуже мало думаємо про це і часто про 
це забуваємо. Слово сталося плоттю для 
того, щоб на хресті Голгофи, проливаючи 
святу кров, дати місце Святому Духу, щоб 
Він працював над нами, змінюючи нас на 
краще. Тому що в серці кожного грішника 
— хаос, пітьма і безнадія.

Святий Дух приготував Ісуса до Страж-
дань. Святий Дух не тільки хрестив Ісуса, 
але й повів Його на хресні муки. 

Ми боїмося цієї теми. Нам подобаються 
приємні відчуття, приємні емоції. А ось 
страждати — це не для нас. І в цьому наша 
велика помилка.

Тільки уявіть, що Ісус зціляв, навчав, 
проповідував, воскрешав мертвих, але не 
помер за нас. Чи були б ми спасенні, якби 
не була заплачена ціна? Ніколи! Дух Святий 
приготував святу Жертву. Ісус покорився 
Духу Святому. І Дух Святий допоміг Йому 
зійти на хрест.

Сьогодні ми маємо сильну духовну 
зброю — Слово Боже, святе Євангеліє. 
Це слово Христа звернене до всього за-
напащеного людства. Тільки небо знає, 
скільки душ, відкриваючи сторінки святого 
Писання, зцілилися від влади гріха і дияво-
ла. І в цьому також проявляється чудесна 
праця Святого Духа. 

Один чоловік ненавидів Біблію так силь-
но, що кинув її в вогонь. Вона почала горіти, 
але одна сторінка з неї випала. Чоловік 
взяв ту сторінку — а там було написано, 
щоб він покаявся. І він увірував.

Саме Святий Дух не дає Біблії старіти. 
Від неї не пахне нафталіном. Вона завжди 
свіжа, чиста, свята, животворна... І це 
праця Святого Духа. Бо все богонатхнене 
Писання звіщене нам, як написано, через 
благовісників Духом Святим.

Дух Святий зростив чудесний плід у 
Христі, бо Він «тихий і серцем покірний». 
Я не чув у новітніх церквах заклики про-
повідників іти до Ісуса, щоб навчитися в 
Нього цієї покірності. Усі рвуться вперед, 
до перемоги, рвуться наступати, але ніхто 
не хоче змінюватися. Однак найбільше 
чудо — це не воскресіння мертвих, а зміна 
нашого характеру, нашої натури, яка часом 
береже наших ідолів так, як дружина Якова 
ховала їх під сідло.

Дух Святий брав участь у воскресінні 
Христа. Подвиг на хресті підготував по-
тужну платформу для злиття Святого 
Духа на всяку плоть. Жертва Голгофи під-
готувала грунт, бо Дух Святий на нечисте 
не зійде. Але завдяки Христу Він почав 
потужно діяти.

Особливо яскраво це проявилося в день 
П’ятидесятниці. Вчорашні боязливі учні, 
зодягнені силою згори, почали сміливо 
говорити про Христа. І це продовжується 
досі по всіх куточках земної кулі. Дух 
Святий, виконуючи волю Небесного Отця, 
відновив гармонійні стосунки Творця і тво-
ріння. Із заяви Павла в Афінах: «Бо ми в 
Нім живемо, і рухаємось, і існуємо» можна 
зробити висновок, що й невіруючі люди, 
не знаючи про це, користуються благами 
Божого Духа.

А яка ситуація з нами, християнами XXI 
століття? Яке наше ставлення до Святого 
Духа — третьої Особи Бога? Це не пусте 
питання, особливо для нас, християн віри 
євангельської. Я глибоко переконаний, що 
далеко не всі усвідомлюють свою велику 
відповідальність перед Богом за ставлення 
до Святого Духа, Котрого Отець через 
Ісуса Христа посилає всім віруючим. Він 
— Утішитель, місія Якого — не тільки дати 
нам нові мови, а й навчити нас.

Є церкви, які не люблять, щоб їх вчили. 
Вони люблять голосно молитися. Я й сам не 
проти, але це не плід. Вони хочуть зцілення, 
чудес, а самі змінюватися не хочуть. Це 
небезпечна тенденція, браття. Це нездо-
рове вчення. 

Ісус Христос сказав, що Святий Дух 
прийде і навчить нас всьому. Не треба 
прагнути всім бути пророками. Спершу 
будемо просити в Бога мудрості. Бо не всі 
обдаровані мають мудрість, щоб вживати 
ці дари. І в результаті такі люди створюють 
багато проблем в церквах, завдаючи болю 
і пасторам, і всім віруючим. Вони — як ті 
вершники без голови. А Ісус так не вчив. 
Тому таких людей очікує в житті фіаско. 
Ми більший акцент робимо на силі Святого 
Духа, яка дана нам для свідчення про Ісуса. 
І це треба робити. Але не можна нехтувати 
Його силою для нашого особистого пере-
творення. Адже Він прийшов, щоб приго-
тувати нас для зустрічі з Христом.

Праця Святого Духа багатогранна. 
Але ціль одна: приготувати Наречену для 
Христа. Ми всі сьогодні в школі підготов-
ки. Вчитися іноді важко, але цікаво. Дух 
Святий хоче перемінити наші душі в образ 
Христа. Бо який Христос, такі й Христові. 
Хрещення Святим Духом — це не паспорт 
в небеса, це запорука підготовки. Якщо ми 
не змінимося, пуття з нас не буде. 

Але я вірю, що пуття буде. Недарма 
Павло говорив: «Дітки мої, я знову для вас 
терплю муки породу, поки образ Христа не 
відіб’ється в вас!» (Гал. 4:19).

Досягти образу Христа — це дуже ви-
сока ціль. Ми не маємо права обмежувати 
працю Святого Духа тільки ознакою інших 
мов, пророцтвами чи даром чудотворення, 
ставити акцент тільки на духовних проявах. 
Ми повинні усвідомлювати, що праця Свя-
того Духа має три основні вектори.

Перше. Дух Святий прославить Іс-
уса Христа. Недавно в одній церкві (не з 
нашого братства) було нове об’явлення: 
«Так говорить Господь — сьогодні буде 
прославлений Дух Святий». Якщо люди 
не знають Писання, вони повірять в це. 
Але Дух Святий Себе не прославляє. Дух 
Святий прославляє Ісуса Христа!

Друге. Дух Святий дає нам силу для 
свідчення. Це наш особистий вплив на 
інших людей. Це зовнішній вектор.

Третє. Ми — храм Божий, тому що Дух 
Святий живе в нас. Це внутрішній вплив. 

І що Дух Святий робить насамперед? 
Він викриває грішника. «Що нам робити, 
мужі-браття?» — заволали тисячі мужів в 
Єрусалимі після проповіді Петра.

Дух Святий завжди — наголошу на 
цьому — завжди вказує на розіп’ятого Ісуса 
Христа. Бо тільки в Ісусі спасіння.

Дух Святий освячує грішника, що 
кається.

Дух Святий народжує згори через 
Слово Боже. Тому люди, котрі увірували 
і покаялися, народжені згори, хоча й ще 
не охрещені. 

Дух Святий виливає в наші серця 
любов. Так хочеться любити, коли ми на-
повнені Духом Святим. І так важко любити, 
коли ми — немов ті сухарі.

Дух Святий хрестить в одне тіло, приєд-
нуючи віруючих до Церкви Ісуса Христа. 

І саме Дух Святий дарує радість і мир 
душі, котра увірувала. Саме Духом Святим 
грішник, вірою подивишись на Агнця Бо-
жого, отримує спасіння, починає дякувати 
Богові і славити Його.

Сповнений Духом Святим християнин 
хоче розповідати іншим про Ісуса Христа. 
Для цього Дух Святий дає Свої дари, щоб 
Церква росла і примножувалася, впливаю-
чи святим життям, як сіль, на цей світ. 

Ворог знає секрет нашої сили. Сам по 
собі наш дух слабкий і безпомічний. Але 
разом з Духом Святим ми непереможні. 
Тому ворог робить все, щоб нас роз’єднати 
з Духом Святим, втягуючи в гріх, чвари, 
гнів, бунти, нарікання. І ми стаємо подібні 
на постриженого Самсона, який і далі 
впевнено говорить: «Встану, як і раніше». 
Адже він професіонал! І не знає, що Дух 
Святий відступив від нього.

Дух Святий веде спасенну й охрещену 
людину до досконалості. Іноді, викриваючи 
її. Так-так, і хрещеного Духом треба ви-
кривати, а також зміцнювати в боротьбі. 
Бо буває, що хтось охрещений, а гаманець 
його — не охрещений.

Пам’ятаймо: успіх нашого життя за-
лежить від наших стосунків з Ісусом 
Христом. Тому Дух Святий і спонукує нас 
наближатися до Ісуса. Перебуваючи в Ісусі, 
ми принесемо рясний плід духа, через який 
прославиться наш Небесний Отець.

ПРАЦЯ І ПЛІД СВЯТОГО ДУХА
Михайло Паночко

Старший єпископ ЦХВЄУ
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Чому Господь завів Ізраїль 
в пустиню? Щоб не лише по-
казати їм, що Він робить, але 
відкрити Своє широке, щедре 
Батьківське серце. Якщо ти 
бачиш тільки те, що Бог ро-
бить, а не розумієш, чому Він 
це робить, – ти ще не знаєш 
Його серця. Ти ще не чуєш 
Його голосу, не розумієш 
Його цілі.

Господь хоче мати спіль-
ність із нами не тільки для 
комунікації. Він промовляє 
до нас. Можна виокремити 10 
різних способів, якими Він це 
робить.

Чутний голос Божий
Перший спосіб – це чутний голос 

Божий. Він трапляється дуже рідко. У 
Новому Заповіті можна знайти три-чоти-
ри ситуації, коли Бог проговорив з неба 
чутним голосом так, що люди могли Його 
чути. Наприклад – після хрещення Ісуса, 
коли Бог сказав: «Це Син Мій улюблений, 
у Котрому Моє уподобання». Або на горі 
преображення, де Петро, Яків та Іван були 
з Ісусом. Петро говорив, а Бог його пере-
бив: «Це Мій Син, слухай Його». 

Особисто я ніколи не чув Його чутний 
голос. Але одного разу я опинюся на небі 
і тоді обов'язково почую.

Видіння
Другий спосіб, яким Бог говорить до 

людей, – це видіння. Що таке видіння? Це 
зображення. Петро мав видіння свинини 
і різних заборонених для євреїв речей. І 
чув голос Божий: «Їж, Петре…» «Ні-ні, я 
єврей, я цього не їм…». – «Їж, Я очистив 
це». І так три рази Петро бачить це виді-
ння і вирушає до дому Корнилія.

Павло бачив третє небо. Він сам каже, 
що не знає, був у тілі чи в дусі… Перше 
небо – це там, де пташки літають. Друге 
– де сонце, місяць і зорі. А третє небо – це 
місце, де перебуває Господь Бог Саваот.

Багато років тому я проповідував 
у Фінляндії. Там була група місіонерів 
– «Молодь із місією». Я говорив їм про 
Боже Слово, вчив, проповідував. А потім 
вийшов з-за кафедри, став на коліна – то 
був час для молитви. Музика грала, вони 
співали, молилися, я дякував Богові за 
Фінляндію і за той час. І Бог показав мені 
видіння. Я мав розплющені очі. І побачив 
своїх ще малих тоді дітей дорослими, і 
Бог промовив до мене: «Ти говориш цим 
дітям в Фінляндії про їхню долю, а Я тобі 
скажу про долю твоїх дітей». Нині спо-
внюється те, що Бог показав мені багато 
років тому.

Сон
Третій спосіб – Бог говорить через сон. 

Через нічне видіння. Одного разу Павло 
хотів іти в певне місце, а Бог заборонив. 
Хотів піти в друге місце – Бог заборонив. 
Куди ж іти? І вночі Павлові сниться сон. У 
тому сні він бачить чоловіка з Македонії, 
який просить прийти до нього. Вранці 
Павло встає і каже: «Браття, ідемо в 
Македонію». І Бог дав там велике про-
будження.

Моїй бабусі дуже часто снилися сни. 
Увечері перед тим, коли вона померла, 
вона бачила у сні річку, травичку, бачила 
птахів, яких ніколи раніше не бачила. (Їй 
було тоді 96 років). І не знала, що ніч перед 
тим померла її подруга, а наступного дня 
Господь забере і її.

Моя мама також часто бачила сни. І я, 
будучи маленьким ще хлопчиком, їх бачив. 
Коли я почав задумуватися про одру-
ження, то просив Господа показати мені 
майбутню дружину. Але знаєте, як буває 
у хлопців. Просять Господа показати, а очі 
самі шукають найбільших красунь. Так і я 
в біблійній школі побачив одну таку кра-
суню і кажу: «Господи, це вона…» А Бог 
відповідає мені: «Ні». Та я був молодим. А 
в молодих часто діє принцип: «Ні, але…» І 
я все старався опинитися біля тої красуні, 
двері перед нею відчинити… Бог каже: 
«Що ти робиш…» – «Нічого, Господи». 
– «Що ти робиш? Вона не твоя».

Я не грішив, але серцем був непо-
слушний. І якось мені приснився сон. 
Ми з тою дівчиною одружилися, стоїмо 

перед усіма студентами, і я кажу їм: «Хочу 
представити вам свою дружину». І всі так 
розчаровано вигукнули: «О-о». Я думаю: 
чого вони такі розчаровані? Глянув на неї 
– і так само розчаровано вигукнув. Бо коли 
вона не твоя, то не твоя.

Прокинувся я в страху. «Господи, якщо 
цей сон від Тебе, дай підтвердження». 
Відриваю Біблію і читаю за своїм планом 
– то був 33-й розділ Книги Йова. І Бог 
говорить до мене через те слово: «Бо Бог 
промовляє і раз, і два рази, та людина не 
бачить того: у сні, у видінні нічному, коли 
міцний сон на людей нападає, в дрімотах 
на ложі, тоді відкриває Він ухо людей, і 
настрашує їх осторогою, щоб відвести 
людину від чину її, і Він гордість від мужа 
ховає, щоб від гробу повстримати душу 
його, а живая його щоб не впала на 
ратище». І я прославив Господа за те, що 
вберіг мене від тієї пастки.

Після тої школи я поїхав до Канади і в 
студентському таборі побачив ще одну се-
стру. «Напевно, це вона». Став на коліна і 
попросив Господа проговорити до мене. І 
ліг спати. Під ранок Ісус прийшов до мене 
в сні. Я не бачив Його лиця, але чув Його 
голос. Він сказав: «Джордже, ти зараз не 
будеш женитися». І я відповів: «Господи, 
якщо це Твоя воля, я буду чекати».

Я прокинувся і виявив, що у сні говорив 
іншими мовами. І був твердо впевнений, 
що це все від Бога. Мені тоді був 21 рік. 
У 27 років я знайшов призначену Богом 
дружину. А та друга дівчина – то була її 
старша сестра. 

Ангели
Четвертий спосіб – це відвідини анго-

лів. Якова заарештували і відрубали йому 
голову. Петро у в’язниці переживає. Він 
готовий померти для Бога, але ж  Ісус 
йому сказав, що це станеться, коли він 
постаріє. Значить, Ісус його порятує. І 
Петро спокійненько заснув у тій камері. І 
тут появляється ангел, будить його і ви-
проваджує з в’язниці.

Рік тому мені знову снився сон. Дуже 
короткий, але дуже ясний і чіткий. У тому 
сні зі мною були мій старший син Андрій 
(ми назвали його так на честь мого 
батька) і його дружина Вітні (Віталіна по-
нашому). І приходить ангел – не до мене, 
не до сина, а до його дружини. І каже їй: 
«Ти чекаєш дитини. А вони (показує на 
мене і на Андрія) про це не знають. Ти 
народиш сина, і він буде сильним пропо-
відником». Я прокинувся. Того ж вечора 
після вечері ми з дружиною взяли Біблію 
і почали читати. І я згадав свій сон і кажу: 
«Слухай, Есті, мені снилося таке і таке». 
Есті відповіла: «Якщо це здійсниться, то 
сон від Бога». 

Це було в четвер. У п’ятницю я полетів 
в Торонто. В суботу по обіді дзвонить до 
мене син і каже: «Тату, я маю чудову 
новину…» Я його перебив: «Твоя дружина 
чекає дитини». – «Звідки ти знаєш?». 
– «Мені приснився сон». І я розповів йому 
той сон.

Минув час  – і народилася дівчинка. 
Але не падайте духом. Бог не сказав, що 
перша дитина буде син. Він сказав, що 
народиться син. 

Пісня
П'ятий спосіб, яким Бог промовляє до 

нас, – пісня. Одного разу я був в Україні 
і на євангелізації побачив молодого чо-
ловіка років 25-28. Я запитав, як він по-
каявся. Він просльозився і сказав: «Ви не 
повірите. Я виріс у невіруючій сім'ї. Якось 
я слухав радіо і ненароком натрапив на 
одну радіопрограму. Лунала пісня. І там 
були такі слова: «Тільки Ти, мій Ісус, тільки 
Ти – Утішитель. Тільки Ти розумієш все 
серце моє…» Ці слова просто вдарили 
мене – а я був у великих проблемах. І сам 
не знаю, чого, але поклав руку на радіо 
і сказав: «Ісусе, якщо Ти живий, прости 
мені і спаси мене, бо лише Ти можеш мене 
зрозуміти». 

Дари Духа Святого
Шостий спосіб – дари Святого Духа. 

Хочу бути чесним з вами. У моєму житті 
були моменти, коли я слов'ян не любив. 
Українську мову пхали мені через горло. 
«Вчи українську», –  казав мені тато. 
– «Тату, ти краще вчи англійську». Така 
боротьба тривала між емігрантом і його 
п’ятилітнім синочком. Але через тата до 
мене промовляв Сам Бог. Він відкрив 
татові, що Україна стане незалежною 
державою, що кордони відкриються, і Він 
пошле мене проповідувати Євангеліє в 
Україні на рідній мові. Це не міг знати ніхто 
з людей, але знав Бог. Він не покликав 
тата, Він покликав мене.

Коли мені було 20 років, я вчився у 
Швейцарії. І я зустрівся там з одною 
сестрою, яку Господь вживав у дарі слова 
знання. Вона не знала мене, але під час 
молитви, в якій нас, студентів, благослов-
ляли на літню практику, вона і директор 
школи поклали на мене руки, і вона каже: 
«Я бачу тебе, як трояндовий кущ, який 
пересадили звідти, де він народився, у 
простенький сад з простенькими квітами. 
Ти з іншого краю, але посаджений там і 
благословляєш їх. І ти вернешся до кореня 
свого народу, до землі, що тебе народи-
ла». І тут вона зупинилася і здивовано 
запитала: «Хто ти такий?».

Я не міг їй відповісти – бо сльози текли 
рікою. За мене відповів директор: «Він 
українець». Та сестра продовжила: «Сину, 
Бог кличе тебе в землю твоїх батьків». 
– «Знаю, знаю», – проридав я.

Так Бог проговорив до мене не тільки 
через батька, а через чужих людей. Бо 
коли Бог говорить, Він завжди підтвер-
джує це двома-трьома свідками.

Пророцтво
Сьомий спосіб – пророцтво. Чи може 

Бог через пророцтво звістити про долю 
людини? Може. Чи можемо ми йти до 
посудин Божих, щоб дізнатися про свою 
долю? Можемо, але обережно, щоб ці 
посудини не стали ворожками. Щоб ми не 
йшли лише тому, що нам дуже цікаво, що 
нам кортить про щось дізнатися. 

Пророцтво – це підтвердження від 
Бога того, що Він вже тобі сказав. При-
клад цього можемо знайти у Старому 
Заповіті, у Першій книзі царів. Народ не 
слухає Бога. І Бог піднімає молодого про-
рока і каже: «Іди туди і туди, кажи те і те, 
не вітайся, іди прямо і вертайся назад, 
додому, і Я тебе благословлю».

Той так і зробив. Але коли вертався 
назад, старий пророк, заздрісний чоловік, 
зупинив його і запросив у свій дім. Той 
відмовлявся, мовляв, не може, Бог йому 
сказав нікуди не заходити. А старий каже: 
«Я теж пророк. І Бог мені наказав щось 
сказати тобі. Ти маєш зайти в мою хату». 
«О-о, якщо Бог сказав, піду». І молодий 
пророк послухався старого. Зайшов. І Дух 
Божий наповнив старого пророка, і той 
прорік: «Так говорить Господь. За те, що 

голосом. «Іллє, чого ти сюди прийшов?». 
– «О Боже, я залишився сам, усі мене 
покинули…» Він жаліє себе, як жаліємо 
часом усі ми. А Бог каже: «Ні, сім тисяч 
мужа Я залишив для Себе».

До речі, цей дев'ятий спосіб найбіль-
ше використовується. Коли ти стоїш на 
колінах і чуєш голос, який лунає у твоєму 
розумі, – це Бог говорить до тебе.

Уперше я почув його, коли мені було 
14 років. То був час пробудження в нашій 
церкві. Бог спас Павла Ходневича, Івана 
Поповича, багатьох звільнив від гріха, 
чоловік 70-80 хрестив Духом Святим. А 
я, 14-літній хлопець, син пастора, сухий-
сухісінький. «Господи, чому Ти мене не 
благословляєш?..» А я мав колекцію 
дисків рок-н-ролу. 100 альбомів найпопу-
лярніших рок-груп. І от Бог каже: «Викинь 
це – і Я тебе благословлю». Я здивувався. 
Я розумів, що це не мій розум мені таке 
говорить, бо сам я би собі таке не сказав. 
Мені подобалася та музика. І мені було 
дуже дивно, що Бог цікавиться музикою. 
Але я розумів, що це говорить Бог І поніс 
всі 100 дисків до школи – продавати. А Бог 
каже: «Що ти робиш?». – «Як що – це ж 
гроші,  один диск п'ять доларів коштує». 
– «Не продавай цю гидоту нікому».

Тоді я поламав всі диски і викинув на 
смітник. І знаєте, що Бог зробив? Через мі-
сяць Іван Попович мені подарував гітару, 
Павло Ходневич запросив співати з ним, і 
я написав свою першу пісню – «Підемо ми 
там, де не буде борні». Бог благословив 
мене, звільнивши  від того, що було гріхом, 
хоча я і не знав, що це гріх. Бог навчив 
мене грати на гітарі. У свою першу поїздку 
я вирушив, коли мені було 16 років. Я по-
чув Божий голос, послухався, і Бог мене 
благословив. Коли Бог говорить до тебе, 
не питай, чому, не питай, як, не проси 
пояснити тобі щось. Кажи: «Так, Пане, я 
слухаю Тебе».

Боже Слово
І останній спосіб, яким Бог говорить 

до нас, – через Боже Слово. Бог може 
говорити, коли ми читаємо Його Слово, 
коли ми слухаємо Його Слово, коли ви-
вчаємо його.

Будьмо чесними: чи ми коли-небудь 
відкривали Біблію навмання – щоб отри-
мати відповідь від Бога. Працює це чи не 
працює? Працює, але далеко не завжди, 
не автоматично.

Один чоловік так старався почути 
Бога. «Боже, скажи мені, що робити». Від-
крив Біблію і читає: «І Юда повісився…» 
«Господи, це від сатани..» Відкрив ще раз 
– і читає: «Іди і роби так само…»

Але коли Бог щось кладе на серце, 
це може бути способом, яким Він про-
мовляє до тебе. Коли я просив руки своє 
майбутньої дружини, її старша сестра 
питає: «А звідки ти знаєш, що ти маєш 
брати нашу третю сестру. (А їх було п'ять 
сестер). Чи Бог дав тобі якийсь вірш?». 
– «Не дав ніякого вірша. Та я постив, 
молився і знаю, що це Його воля». Але це 
мене бентежило. І того вечора я сказав: 
«Боже, якби Ти хотів, Ти би дав мені вірш. 
а як ні – я освідчуся і без вірша». Я відкрив 
Біблію, що лежала на столі, – і відкрив на 
Книзі Еклезіаста. Один вірш на тій сторінці 
був підкреслений червоним. Я зразу сам 
собі сказав: «О, тільки не Еклезіаста. Усе 
марнота, він ненавидить своє життя, все 
таке смутне…»  І читаю: «Заживай життя 
з жінкою, яку ти кохаєш, по всі дні твої, що 
Бог дав для тебе…» О, як я зрадів – маю 
вірш від Господа.

А тепер про деякі застереження.
Перше – ти не змусиш Бога говорити 

тільки, коли тобі захотілося. Він не так 
працює. Але коли Бог захоче проговорити 
до тебе, ти приготуй своє серце і кажи: 
«Господи, раб Твій слухає Тебе».

Друге – не поспішай заявляти: «Бог 
мені сказав…» Краще скажи: «Мені 
лежить на серці…», «Я відчуваю…», «Я 
так почув…»

Третє: завжди проси два-три підтвер-
дження від Бога. Бог на це не гнівається. 
Гедеон просив – і Бог дав йому. Думаю, 
що і нам дасть.

Четверте – вмирай для своїх почуттів. 
Ти найбільше вивчиш волю Божу, коли 
скажеш, як казав Син в Гетсиманії: «Нехай 
буде воля Твоя».

І останнє – будь скромним. Не шукай 
своєї слави – шукай Його слави. Не 
шукай, що ти скажеш Йому, а що скаже 
тобі Він.

ти Мене не послухав, тебе з’їсть лев». Той 
вибіг з хати, але не встиг пройти багато, 
як лев його вбив.

Що це значить, брати і сестри? Про-
роцтво – один з дарів Духа Святого. Але 
Бог, що живе в тобі Духом Своїм Святим, 
говорить і до тебе, і коли ти чуєш Його 
голос, то слухайся його, а Божі пророки 
будуть це підтверджувати.

Ще один приклад. Бог сказав Павлові, 
що коли той піде в Рим, там його життя 
закінчиться. І Павло згодився. Коли він 
під час зібрання був в Єрусалимі, один 
пророк встає, бере пояс, зв’язує ним собі 
руки і каже: «Павле, так само, як мої руки 
зв’язані цим поясом, так тобі станеться в 
Римі». І деякі зробили висновок: «Павле, 
Дух Святий каже тобі не йти до Риму». 
А Павло заперечив: «Браття, це під-
твердження того, що мені Бог сказав. Я 
піду, засвідкую, і руки мені зв’яжуть, і я 
готовий вмерти за мого Бога. Дякую за 
підтвердження.». І пішов далі.

Об'явлення Божої слави
Восьмий спосіб – об'явлення Божої 

слави. Бог говорив на горі з Мойсеєм. 
Розказав, як воду черпати. Розповів, як 
манна буде падати і як її збирати. Дав 
Десять заповідей. І що Мойсей просить? 
Він каже: «Боже, якщо це можливо, від-
крий мені Свою славу. Я хочу її бачити. 
Покажи мені, Який Ти». Бог пояснив, що 
якби Мойсей побачив Його в повній славі, 
то б одразу помер. Тому Бог сховав його 
в щілині скелі, закрив його Своєю рукою і 
ледь-ледь розсунув пальці. І показав йому 
не Своє лице, а лише спину. Таке маленьке 
об'явлення Божої слави – а лице Мойсея 
засяяло від слави Божої.

Тихий внутрішній голос
Дев’ятий спосіб – тихий внутрішній 

голос. Чи ви любите, як вогонь з неба спа-
дає? Так, як на на день П'ятидесятниці? 
Звісно, любите. Але чи кожного разу буде 
вогонь? Чи кожного разу будуть землетру-
си? Чи кожного разу віятиме такий вітер, 
що розбиватиме скелі? Ні. Коли Бог хоче, 
Він може промовити іншим способом.

Люди бачать один приклад, чують одну 
історію і роблять висновок: Бог тільки так 
працює, Бог тільки так говорить. Але це 
неправильно – так думати. Бог говорить 
не тільки так.

Одного разу, коли Ілля просився додо-
му, Бог каже: «Добре, Я пошлю за тобою 
лімузин. А ти помажеш на служіння Єли-
сея». Іде Ілля, дійшов до гори Господньої, 
і тут здійнявся такий вітер, що аж каміння 
розбивалося. Але Біблія каже, що Божий 
голос не звучав у вітрі. Потім земля поча-
ла трястися, і Ілля думав, що зараз Бог по-
чне говорити. Але Бог не говорив у цьому 
землетрусі. Тоді якийсь вогонь здійнявся 
– і знову, як написано, Бог не говорив в 
цім вогні. А після цих трьох великих, по-
тужних, явних демонстративних проявів 
Бог промовив до нього лагідним тихим 

Джордж Давидюк
Благовісник, США

ЯК ЧУТИ ГОЛОС БОЖИЙ
І МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ХВЄ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

Цю молитву при-
урочено до міжна-
родного Дня білої 
тростини, який у світі 
відзначають 15 жов-
тня. В Україні живе 
близько 200 тисяч 
інвалідів по зору. І 
це окремий народ! 
Люди, які опинилися 
в духовній ізоляції, 
хоча живуть поруч із 
нами.

Підтримати їх намагаються 
різні соціальні та християнські організації. 
Одна з них – ВХМТ «Служіння незрячим», 

працівники якої безкоштовно забезпечують незря-
чих людей спеціальними засобами, аудіотехнікою, 
надсилають християнську літературу, Біблію та 
проповіді в аудіоформаті. А ще ведуть серед них 
душеопікунську роботу.

З практики служіння відомо, що проповідь 

Згадаймо одну невелику історію 
зі Старого Заповіту. Божий народ 
опинився у великих проблемах. Ягве 
більше не турбував їх розум. І люди 
не знали, що робити зі своїм життям. 
Вони слухали істинних, Божих про-
років і водночас слухали інших про-
років. І не знали, який вибір зробити. 
Одного дня пророк Ілля запропонував 
їм піднятися на гору Кармел. І сказав 
одну дуже важливу річ: «Якщо Ягве 
– ваш Бог, служіть Йому. А якщо ваш 
бог Ваал, тоді йому і служіть». Люди 
мовчали, не відповідали нічого, не 
знаючи, яке прийняти рішення. Тоді 
Ілля сказав, що існує шлях для вибору 
правильного рішення. Істинний Бог по-
шле з неба вогонь на жертовник. І тоді 
люди пізнають, хто істинний Бог.

Фальшиві пророки молилися до 
свого бога. Але відповіді не було. Тоді 
Ілля сказав: «Господи, Боже Ізраїлю! 
Покажи їм, що тільки Ти – істинний 
Бог, що Ти змінюєш серця людей». І 
тоді зійшов з неба вогонь, і всі почали 
кричати: «Ягве – Бог!».

Це картина сучасного світу. Людям нині багато 
і часто розповідають, як може змінитися їхнє 
життя. Ми, проповідники, говоримо їм, що 

робити, але поки Дух Святий не зійде на людину, ми 
не зробимо нічого.

Звернімося до Писання. «Коли ж почався день 
П'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. 
І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова зі-
рвалася, і переповнила ввесь той дім, де сиділи вони. 
І з'явилися їм язики поділені, немов би огненні, та й 
на кожному з них по одному осів. Усі ж вони спо-
внились Духом Святим, і почали говорити іншими 
мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в 
Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під 
небом. А коли оцей гомін зчинився, зібралася безліч 
народу, та й диву далися, бо кожен із них тут почув, 
що вони розмовляли їхньою власною мовою!.. Усі ж 
побентежилися та дивувалися, та й казали один до 
одного: Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? Як 
же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній 
народились? Парфяни та мідяни та еламіти, також 
мешканці Месопотамії, Юдеї та Каппадокії, Понту та 
Азії, і Фріґії та Памфілії, Єгипту й лівійських земель 
край Кірени, і захожі римляни, юдеї й нововірці, 
крітяни й араби, усі чуємо ми, що говорять вони про 
великі діла Божі мовами нашими!

І всі не виходили з дива, і безрадні були, і говорили 
один до одного: Що ж то статися має? А інші казали 
глузуючи: Вони повпивались вином молодим!

Ставши ж Петро із Одинадцятьма, свій голос 
підніс та й промовив до них: Мужі юдейські та 
мешканці Єрусалиму! Нехай вам оце стане відоме, 
і послухайте слів моїх! Бо не п'яні вони, як ви дума-
єте, бо третя година дня, а це те, що пророк Йоіл 
передрік: І буде останніми днями, говорить Господь: 
Я виллю від Духа Свого на всяке тіло, і будуть про-
рокувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші 
бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть 
снитися» (Дії 2:1-17).

Це одна з видатних подій в історії людства. Коли 
Ісус Христос прийшов на цю землю, збулося одне з 
пророцтв. Його ім'я було «Еммануїл», що значить: 
«Бог з нами». Але коли Дух Святий прийшов на зем-
лю, збулося ще одне пророцтво, яке проголосив Ісус. 
Це пророцтво було звіщене для нас, пророцтво про 
те, що Дух Святий буде в нас, житиме в нас.

Коли Дух Святий зійшов у горниці на учнів, вони 
не мали найменшого поняття, як це має статися. 
Вони не могли прочитати книжку про хрещення 
Святим Духом, не розуміли, як Дух Святий мав би 
на них зійти. Вони не знали, чого очікувати. Але 
існує одна важлива істина, яку ми повинні знати. 
Ми можемо нічого не знати, як сходить Святий Дух, 
але стан нашого серця має значення. Усе, що треба 
Богові, – це правильний стан нашого серця. Ми пови-
нні відкрити своє серце і підкорити його всьому, що 
Бог хоче робити. Це істина для всіх часів.

 Коли Дух Святий зійшов на язичника Корнилія, 
той нічого про це не знав. Апостол Петро, проповіду-
ючи Євангеліє в його домі, напевно, планував закли-
кати людей до покаяння. Але Корнилій не дочекався 
до кінця проповіді. Він не дочекався, поки Петро 
скаже: «Амінь». Не дочекався, аби хтось сказав: 
«Підніми руку, щоб я тебе побачив». Тому що його 
серце було готове отримати від Бога все, що тільки 
Бог хотів дати. І Дух Святий вирішив, що не буде 
чекати до кінця проповіді. Він буквально наповнив 
Корнилія. І ми читаємо, що вогонь зійшов на всіх, хто 
був у тій кімнаті.  На кожного присутнього.

З того часу нічого не змінилося. Дух Святий і сьо-
годні доступний кожному, хто приймає Ісуса Христа 
як свого Спасителя.

«Усі ж вони сповнилися Духом Святим». Слово 
«сповнилися» дуже важливе. Його вжито в Біблії в 
тексті, де описується картина розп'яття Ісуса. Ісус 
прагнув. І вояки намочили (сповнили) губку вином 
і оцтом, щоб цим своєрідним знеболювальним за-
собом вгамувати Його спрагу. Уявіть, як та губка 
просякла рідиною.

Коли Дух Святий приходить і наповнює нас, це 
не наша робота, не робота церкви. Що особливого в 
губці? Нічого! Якщо вона нічим не просякнута, ніхто 
не буде її використовувати. Головне – не губка, а те, 
чим вона просякнута. 

Так і Церква сама по собі нічого не може запро-
понувати. Церква не приносить користі без Святого 
Духа. І життя будь-якої людини без Духа Святого 
марне. Губка може бути дуже гарна, але справа не в 
губці, а в тому, чим наповнюється твоє життя.

Будьмо відвертими: п'ятидесятники нічого не 
можуть запропонувати цьому світу, але Дух Святий, 
Який в них, – може. Якщо в нас немає Духа Святого, 
якщо ми не сповнені Ним, – ми не приносимо жодної 
користі. Але навіть одна крапля Духа Святого, яку ви 
виллєте на цей світ, здатна його змінити.

Є один текст у Біблії, який мені особливо до вподо-
би. Мова в ньому йде про жінку-сирофінікіянку. Вона 
мала хвору доньку і просила Ісуса зцілити її. Однак 
Він відповів, що не годиться взяти хліб в дітей і відда-
ти собакам. На що жінка відказала, мовляв, щенята 
також їдять крихти, які падають зі столу панів. І Ісус 
дав їй малесеньку частинку для зцілення її дитини. 
Зцілення було не для неї, але Ісус дав їй маленьку 
крихту, і ця крихта зцілила дівчинку.

Це гарна ілюстрація дії Святого Духа. Хто з нас 
може зцілити людину? Однак одна крапля Духа 
Святого здатна змінити все життя, врятувати сім'ю, 
змінити все раз і назавжди. І ми повинні проголо-
шувати роботу Святого Духа серед нашої нації. Бо 
мова зовсім не про нас і навіть не про Церкву – мова 
про Духа Святого, Який виливається в наше життя. 
І моє бажання – щоб через кожного з нас, куди б ми 
не пішли, виливалися ці краплі святого помазання 
– помазання Духа Божого.

Ми можемо використовувати різні слова, можемо 
співати, як нам до вподоби, можемо сповідувати 
свою віру – і водночас нам може бракувати Святого 
Духа. Ми повинні бажати Святого Духа, переживати 
Його знову і знову. Я переконаний, що цей світ не 
чекає на наше вчення, не потребує нашої культури. 
Світові не цікаве те, що ми робимо. Цей світ потребує 
цієї одної краплі Святого Духа, яка має виходити з 
нашого життя, тому що ця крапля може змінити все. 
І як я бажаю, щоб моє особисте життя, життя всіх 
п’ятидесятницьких церков було, мов та губка, просяк-
нуте помазанням Святого Духа. Нам не треба давати 
людям нічого іншого, крім Ісуса і Його присутності. 
Отче, пошли Духа Святого на Церкву Твою! Я перший 
цього потребую!

Коли ми зрозуміємо, що все наше служіння по-
лягає в тому, щоб ділитися помазанням Святого 
Духа, тоді ми почнемо шукати інших речей. Часто, 
на жаль, нас турбують другорядні речі. І тоді ми 
втрачаємо найважливіше.

У Діях святих апостолів читаємо, що коли учні 
почали молитися, зібрався великий натовп людей. 
Тоді не було радіо, не було реклами, і навіть Фейсбука 
не було. Як люди довідалися про те, що відбувало-
ся? Коли Дух Святий сходить на Божий народ, всі 
навколо про це будуть знати. Тому що найбільше 

бажання людства – отримати щось від Бога. І коли 
люди побачили, що сталося з учнями, вони почали 
думати, що ж їм далі треба робити. «Як почули ж оце, 
вони серцем розжалобились, та й сказали Петрові 
та іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі-
браття?» (Дії 2:37).

Що нам робити? Петро дає їм ясну відповідь: 
«Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у 
Ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара 
Духа Святого ви приймете!». 

Зауважте: люди не питали про нову релігію, люди 
хотіли отримати те, що вони бачили в учнів Ісуса. Це 
найкраще свідчення – коли люди підходять до нас і 
кажуть, що хочуть мати те, що маємо ми. Тому що 
вони не потребують нічого іншого.

Чому я отримав спасіння? Я народився в христи-
янській сім'ї. І я ненавидів церкву. Мені не подобалися 
люди в церкві. Я ріс бунтівником. Ходив до церкви, 
але боявся, що коли Бог прийде в моє життя, Він 
повністю його зіпсує.

Якось я прийшов до церкви, коли там був чоловік, 
через якого діяли дари Святого Духа. І я вже не чув 
проповіді, не чув, як люди моляться, – Бог навідав 
мене. Мені не треба було нічого просити – Бог тор-
кнувся мене, і я отримав відповіді на всі свої питання. 
І сказав, що далі так жити не можу. Бог прийшов до 
мене, торкнувся мого серця і змінив мене.

І хіба це не по Писанню? Написано, що коли 
прийде Дух Святий, Він звістить про праведність і 
викриє в гріху. 

Дорогі браття, пастори, служителі, проповід-
ники! Якщо Дух Святий не дає нам проповіді, що 
ми робимо? Ми знаємо, як проповідувати. Знаємо, 
як провести зібрання. А якщо не знаємо, то мо-
жемо виділити цей час на збір пожертвувань. Ми 
навчилися проводити зібрання без участі Святого 
Духа. Але чого потребує цей світ? На що він чекає? 

Світ потребує реальної присутності Святого Духа.
Пригадую одне цікаве свідчення, яке мені розпо-

вів колишній католик. Якось його сусідка захворіла – в 
її голові виявили пухлину. Вона зверталася до різних 
лікарів. І ніхто не міг допомогти. Тоді вона разом з цим 
своїм сусідом пішла до священика. І той сказав: «Я не 
можу допомогти вам». Жінка не знала, що робити, і 
впала у відчай. Але той сусід якось побачив рекламу 
– запрошення на євангелізаційне зібрання. І на тому 
запрошенні було написано: «Якщо ви потребуєте 
зцілення, приходьте, і Бог вас зцілить».

Вони не вірили в не католицьких проповідників, 
але вирішили піти. Коли прийшли, то виявилося, що 
зала переповнена, і місця для них вже немає. Вони 
залишилися стояти за дверима. І в один момент, 
коли ця хвора жінка пробувала заглянути в зал, Дух 
Святий зійшов на неї. Вона навіть не чула проповіді, 
вона не знала, що там відбувається. Але Дух Святий 
торкнувся її, і вона почала кричати: «Мене перестала 
боліти голова! Що сталося зі мною?».

Вона повернулася додому повністю зцілена. 
Наступного дня вони знову пішли до священика і 
сказали йому: «Бог існує». Розповіли, що сталося, 
і запропонували йому читати в церкві Біблію. Той 
прогнав їх, сказавши, що вони приєдналися до 
якогось культу.

 Вони нічого не знали про Бога, відкрили Біблію 
і почали читати про Ісуса. Читали, читали, і в їхніх 
серцях все більше і більше зростало бажання слу-
жити Йому – Богу, Який живий серед людей, Який 
працює серед них, діє серед них

Що ми можемо сьогодні запропонувати цьому 
світу? Я не знаю, як це відбувається у вас, я можу 
говорити лише про себе і про наше об'єднання. І по-
винен зізнатися, що ми недостатньо ревнуємо про 
Святого Духа. Іноді навіть виникає враження, що 
нам добре без Духа Святого.

Але в часи Біблії було зовсім інакше. Коли Павло 
проповідував в одному зібранні, він запитав: «Як 
ви отримали Духа Святого?». Так само можна за-
питувати і сьогодні. Якщо робота Святого Духа в 
церкві не помітна, не очевидна, настав час вклю-
чати сирену – ми потребуємо більшого помазання 
Святого Духа. 

Чи наповнені ми сьогодні Духом Божим? Я 
закликаю всіх нас сповнюватися Духом Святим, 
переповнюватися Духом Святим. Хай через нас на 
людей виливається зцілення, виливається спасіння. 
Ми говоримо, що світ сьогодні переповнений гріхом. 
Але коли приходить Дух Святий, Він змінює гріх на 
святість. 

Дехто каже, що матеріалізм – це велика проблема 
сьогоднішньої церкви. Що відвідування зібрань – це 
велика проблема. Ні, це не проблема. Проблема в 
тому, що ми не маємо Святого Духа. Ми говоримо, 
що багато гріха сьогодні навіть у церкві. Але це не 
проблема. Проблема в тому, що в церкві бракує 
присутності Духа Святого. І тому люди сьогодні не 
бояться Бога.

Найкраще, що може статися з нами, – це присут-
ність Духа Святого. Сповнюймося Духом постійно. 
Моя велика мрія – щоб Дух Святий перебував у нас 
всіх у всій повноті.

СУТЬ І ВАЖЛИВІСТЬ ХРЕЩЕННЯ 
ДУХОМ СВЯТИММарек Камінський

Єпископ об'єднання церков ХВЄ Польщі

13 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ МОЛИТВИ ЗА СЛІПИХ

Євангелія для сліпих ефективна, перш за все, на 
підприємствах, у школах-інтернатах та інших орга-
нізаціях системи Товариства сліпих. Але, можливо, 
і поряд з вами, у полі вашого зору є незрячі люди, 
на яких ви хочете впливати. Молитва і спільне слу-
жіння християн  допоможуть поширювати Царство 
Небесне і серед незрячих людей.

chve.org.ua.

І МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ХВЄ

Єпископ Марек Камінський – справа. 
Перекладає пастор Тарас Колівошка
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Я стою перед вами, брати 
і сестри, з усією повагою і 
відповідальністю. Ми не на 
євангелізаційному зібранні, 
ми — ті, хто всерйоз при-
йняв Господа і Його великі 
обітниці. У цьому залі зі-
бралися генерали Божі в цій 
частині світу. Ми пережили 
народження згори і знаємо, 
як навчити цьому інших. Ми 
сповнені Духом Святим і 
знаємо, як про це сказати 
іншим. Ми були захопле-
ні хвилею Духа Святого і 
можемо про це говорити 
іншим. Але нам потрібно 
сьогодні подумати, що саме 
треба робити, щоб ми не за-
смутили Духа Святого.

Дух Святий — це наша найбільша 
цінність. Як сказав наш дорогий 
брат з Польщі, без Духа Святого ми 

не маємо що дати цьому світу. Без Духа 
Святого нема помазання, нема життя, не-
має Церкви. Тому нам треба турбуватися, 
щоб не засмучувати Його. 

Що значить засмутити? Це значить 
обманути чиїсь очікування, спричинити 
комусь біль, когось образити. Особисто я 
за своє життя засмутив немало людей. Я 
виріс в сім’ї віруючих. Мене вчили робити 
добро. Але в початкових класах я майже 
щодня бив циганів. Можете тільки уявити, 
що відбувалося у нас вдома. Мало не що-
дня хтось із циганів зі своєю дитиною при-
ходив до нас, вимагаючи відшкодування. І 
батько говорив: «Дору, мені так соромно 
через тебе! Я не можу вийти на люди. 
Доки це триватиме?». Думаю, у кожного 
з нас знайдуться подібні спогади. Не 
обов’язково бити циганів, людей можна 
образити і іншими способами.

Ми — п’ятидесятники. Світова дено-
мінація, яка знає, що таке радість у Дусі 
Святому. А чи завжди радіє Дух Святий 
нами? Він дає нам радість — радість осо-
бисту, радість у церквах, на зібраннях, а 
чи даємо ми радість Йому?

Апостол Павло в Посланні до ефесян 
ясно говорить: «... місця дияволові не да-
вайте» (Еф. 4:27). А дещо нижче: «... не за-
смучуйте Духа Святого Божого» (Еф. 4:30). 

Не засмучуйте Духа Святого! Дух 
Святий — це емблема, це печать. Апос-
тол Павло говорить, що віруюча людина 
перебуває між двома світами, між двома 
сферами впливу. Коли ми приносимо Духу 
Святому радість, диявол скрегоче зубами 
від болю, він страждає, коли бачить, що 
ми славимо Бога. Але коли диявол займає 
певне місце в моєму житті, коли я віддаю 
йому певний контекст свого впливу, Дух 
Святий стогне від смутку.

Центральна ідея апостола Павла така: 
Дух Святий засмучується тоді, коли ми да-
ємо місце дияволу. Дух Святий переживає 
біль, коли ми даємо місце сатані.

Повірте, дуже тяжко говорити єпис-
копам і пасторам про це. Якось дивно 
звучить тут заклик не давати дияволу 
місця. Але якщо ми приймемо сьогодні 
правильне рішення, Церква Господа Ісуса, 
сповнена Духом Святим, зможе зайняти 

істинне становище, і звідси радість Свято-
го Духа пошириться по всьому світу.

Однак так само може поширитися і 
смуток Духа Святого. Ми — люди впливо-
ві. За мною слідують тисячі людей. Коли я 
даю місце дияволу, вони так само дають 
місце дияволу. Коли я приношу радість 
Духу Святому, всі, хто йде за мною, 
роблять так само. 

Апостол Павло у цьому ж Посланні го-
ворить, що Духа Святого можуть засмути-
ти наші емоції і думки. «Гнівайтеся, та не 
грішіть...» Виявляється, і п’ятидесятники 
гніваються, і люди, сповнені Духом Свя-
тим, мають проблему з емоціями. І увага: 
Дух Святий в скорботі, коли я нервуюся, 
коли я гніваюся. Коли п’ятидесятники 
гніваються, у диявола свято, а Дух Святий 
засмучується.

Тому й написано: «Усяке подратування 
і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде 
взято від вас разом із усякою злобою».

Можна тільки уявити, браття, як би 
виглядало п’ятидесятництво, якби всі 
пастори і єпископи прийняли рішення 
ніколи не дратуватися, ніколи не гнівати-
ся, не кричати, не лютувати і не лаятися. 
Адже тоді ніколи вони би не давали місця 
дияволу.

А що ж робити? «А ви один до одно-
го будьте ласкаві, милостиві, прощаючи 
один одному, як і Бог через Христа вам 
простив!».

Мені подобається Писання! Біблія не 
зупиняє наше життя. Коли вона каже 
чогось не робити, взамін вона каже, що 
робити. Дух Святий хоче радіти нами. І Він 
радітиме, коли ми один до одного будемо 
ласкавими, милостивими і прощатимемо 
один одному. Тому що ми віримо, що Бог 
простив нам.

Уявіть, брати і сестри, як би виглядали 
наші церкви, як би виглядав світовий 
п’ятидесятницький рух, якби ми прийняли 
рішення відмовитися від емоційних ви-
бухів стосовно інших людей. 

Тому в Рим. 5:5 апостол Павло і гово-
рить, що любов Божа вилилася в наші сер-

НЕ ЗАСМУЧУВАТИ ДУХА СВЯТОГОНЕ ЗАСМУЧУВАТИ ДУХА СВЯТОГО
«... місця дияволові не давайте» (Еф. 4:27)

ця Духом Святим. Дух Святий приніс нам 
позитивні емоції — любов один до одного, 
взаємну доброзичливість. А якщо ми зовні 
кислі, якщо весь час чимось незадоволені, 
заздримо один одному, відкидаємо один 
одного, диявол торжествує. Йому подо-
бається наше несприйняття. А Дух Святий 
сумує і переживає глибокий біль.

Закликаю вас, мужі Божі: живімо на 
радість Духу Святому. Приймімо рішення 
жити в мирі Духа Святого. Він — наш 
Утішитель, і Він хоче, щоб ми були потіхою 
для інших. Приймімо рішення завжди по-
зитивно ставитися один до одного.

Нам подобається проповідувати на 
основі тексту з другого розділу Дій святих 
апостолів. Ми ставимо за приклад описа-
них там людей, сповнених Духом Святим. 
Але ми дуже рідко говоримо про взаємну 
любов тих людей, про їх взаємодовіру 
і взаємоповагу. Люди, сповнені Духом 
Святим, — це люди миру, любові і добро-
зичливих взаємовідносин.

Далі апостол Павло говорить, що Духа 
Святого можуть зневажити наші розмови. 
І знаєте, чому? Тому що наші думки та 
емоції озвучуються. Бог наділив нас здат-
ністю говорити. Тому Павло й закликає: 
«Нехай жодне слово гниле не виходить із 
уст ваших, але тільки таке, що добре на 
потрібне збудування» (Еф. 4:29).

Ми покаялися, брати, ми залишили 
брудний словник, але чи завжди говоримо 
тільки «добре на потрібне збудування»? 
Чи завжди наші дискусії приємні, наші 
декларації — творчі і цілющі? Чи завжди 
наші слова надихають, піднімають, дають 
благодать? 

Дух Святий радіє, коли ми, п’ятидесят-
ники, добре говоримо про інших. Але як 
ми говоримо один про одного? Іноді про-
сті члени церкви так не критикують один 
одного, як служителі служителів. 

Уявіть, як би виглядала наша церква, 
якби всі в ній починаючи від пастора і 
членів комітету відмовилися від всяких 
пліток, чуток і наклепів. 

Ми — представники Божої благодаті. 

Дору Кирдей
Єпископ, Молдова

Ми не визнаємо гріха і розпусти, але 
проголошуємо святість і підтримуємо 
всіх віруючих. Та з того часу, як в наші 
церкви пробралися наклепи і плітки, у них 
почали зникати правильні взаємостосунки 
і похвала.

Апостол Павло не соромився хвалити 
інших, його похвала на адресу певних 
людей займає цілі розділи, і ми до сьогодні 
знаємо імена цих людей. А п’ятидесятники 
не хвалять братів і сестер — мовляв, щоб 
ті не запишалися. Зате вони їх принижу-
ють, тому що куди їм діватися, все одно  
впокоряться.

Мусимо зрозуміти, друзі, що Дух Свя-
тий радітиме лише тоді, коли ми говори-
тимемо добре один про одного. 

25-й вірш четвертого розділу По-
слання до ефесян закликає відкинути не-
правду. І цей заклик звучить до церкви, а 
церква в Ефесі не була проблемною. Два 
роки Павло проповідував там здорове 
вчення. І цим людям він наказує відкинути 
неправду. Більше того, він на цьому не 
зупиняється і далі продовжує: «... говоріть 
кожен правду до свого ближнього, бо ми 
члени один для одного».

Я не обманюю. Але коли зустрічаюся з 
іншим пастором, я не хочу йому казати прав-
ду. «Ну, як у тебе справи?». — «Усе гаразд». 

Наші дискусії дуже поверхневі. У мене 
свої секрети, у нього — свої. Я не говорю 
неправди, і він не говорить неправди. Але 
і правди ми не говоримо. І Дух Святий 
сумує, а диявол радіє. 

Чому нам так складно сказати правду? 
Чому нам так тяжко бути відвертими? 
У нашій церкві є групи учнівства. Сотні 
людей збираються маленькими групами 
по домах. Недавно я зустрівся з новою 
такою групою. І була там одна пара. 
Чоловік сказав: «Ми вже п’ять разів були 
у вас в церкві. Я живу з цією жінкою, але 
ми не одружені. І мене розшукує поліція». 
Жінка також розповіла про себе. Сказала, 
що мала двох чоловіків, обоє були мафіозі, 
що має двох дочок від різних чоловіків. 
Один чоловік вбитий в одному казино, 
другий — у другому.

І от ця пара хоче прийняти хрещення і 
питає, що їм робити. А ми, які в церкві вже 
по 35 років, дивувалися: чому ці люди такі 
відкриті і так відверто про себе говорять? 

Ми також були такими відкритими. Але 
в міру нашого зростання в вірі нам все 
частіше стає незручно говорити істину. 
Зростаючи в релігійному авторитеті, ми 
якимось чином починаємо поводитися, як 
політики, вправно обминаючи істину.

І Дух Святий задається питанням: 
чому «так» не завжди« «так», а «ні» не 
завжди ні? Чому між «так» і «ні» існує сіра 
зона? Можна тільки уявити, якою була 

б церква, якби почався рух істини, рух 
відвертості і відкритості. Єдність і взаємо-
довіра не важливі, якщо ми не говоримо 
істини. І Дух Святий тоді засмучується. 
Він прийшов, щоб змінити наші думки та 
емоції. І ми повинні жити в Дусі на рівні 
емоцій. Наші слова повинні бути натхнені 
Духом Святим. Наші діла повинні тішити 
Духа Святого.

Апостол Павло закликає: «Хто крав, 
нехай більше не краде...» Він говорить це 
віруючим людям, служителям. 

Я розумію, що це дуже жорсткий вірш. 
Коли я читаю його, то одразу думаю, що 
це не для мене. Хіба, покаявшись, ми не 
прийняли рішення більше не красти? Так, 
п’ятидесятники не крадуть, як атеїсти чи 
інші люди. Але крадуть, як п’ятидесятни-
ки. А п’ятидесятницькі пастори — про-
бачте мені — крадуть, як п’ятидесятницькі 
пастори. Господь каже, що коли я не від-
даю йому десятої частини своїх прибутків, 
я обкрадаю Його. Бути п’ятидесятником і 
не давати Богові десятину — таке просто 
неможливо! 

Мусимо визнати, що в цій частині світу 
більшість проповідників і служителів у це 
не вірять і це не практикують. І при цьому 
вірять, що вони сповнені Духом Святим. 
Проповідують по другому розділу Дій 
святих апостолів, але не читають, що 
люди, сповнені Духом Святим, продавали 
свої маєтки і приносили їх до Господа. 
Ми, сповнені Духом Святим служителі, 
акумулюємо багатства для себе. І, між 
нами кажучи, якби члени наших церков 
були такими ж жадібними, як ми, наші 
церкви давно б збанкрутували.

Коли я відвідую церкви, мені подоба-
ється сидіти біля служителя. Я звертаю 
увагу на те, як він жертвує. І іноді мені 
стає сумно. Я не суджу його, але плачу і 
молюся про нього.

Ми мали на конгресі збір. Дуже шкода, 
що тільки один. І думаєте, що це великий 
збір? А я думаю, що дуже маленький. 
Знаєте, чому? Тому що ми несерйозно 
ставимося до цієї духовної проблеми.

У католиків немає проблем з бю-
джетом. Ні свідки Єгови, ні мормони не 
мають фінансових проблем. І проекти 
гомосексуалістів фінансуються добре. 
Чому ж церкви, сповнені Духом Святим, 
мають цю проблему? 

Диявол торжествує, бачачи нашу 
жадібність. Він радіє і плеще в долоні, 
коли чує, як ти говориш: «Десятина — це 
Старий Заповіт». А Дух Святий сумує.

І можете уявити, якими стали би п’яти-
десятницькі церкви, якби пастори перед 
лицем Бога сказали б: «Господи, відтепер 
я буду старатися, щоб мої емоції завжди 
тішили Духа Святого, щоб мої слова до-
ставляли Тобі радість, щоб моя жертов-
ність була взірцевою для всіх у церкві. Я 
приймаю рішення нікого не критикувати, 
нікого не обмовляти, я хочу бути подібним 
на перших християн». 

Станьмо офіційними представниками 
радості в Дусі Святому, припинімо засму-
чувати Духа Святого, і рух Божої радості 
через нас пошириться по всьому світу.

Під час зустрічі, яка про-
ходила 23 жовтня у Верховній 
Раді, представники Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігійних 
організацій (ВРЦІРО) поруши-
ли ряд питань, що турбують 
наше суспільство.

Зокрема, керівники Церков запро-
понували усунути негативні зміни у 
Законі України «Про свободу совісті 

та релігійні організації», які були внесені 
16 жовтня 2012 року, і зняти з розгляду 
або відхилити у першому читанні поданий 
Кабміном проект Закону про внесення 
змін до ЗУ «Про захист суспільної моралі» 

(щодо державного нагляду). Тобто вкотре 
закликали депутатів перешкодити лікві-
дації в Україні Національної експертної 
комісії з питань захисту суспільної  моралі.

Духовенство звернуло також особливу 
увагу на директиву Ради №2000/78/ЄС, 
що закріплює права сексуальних мен-
шин у трудових відносинах. Депутатам 
було запропоновано під час перемовин з 
представниками ЄС відстоювати право 
України на захист традиційних сімейних 
цінностей. А під час розгляду змін до 
антидискримінаційних законів України 
не допускати впровадження у законо-
давство понять «сексуальні меншини», 
«сексуальна орієнтація» з метою захисту 
суспільства від пропаганди гомосексуаліз-
му та збереження інституту традиційної 
репродуктивної сім’ї.

Ще одним із важливим питань, ви-

словлених духовенством, стала підтримка 
низки законодавчих ініціатив у сфері осві-
ти. Зокрема мова йшла про внесення змін 
до законів, які регламентували б право 
релігійних організацій на заснування на-
вчальних закладів, визнання документів 
про освіту та наукові ступені, що видають-
ся духовними навчальними закладами, а 
також впровадження духовно-моральних 
цінностей в навчально-виховний процес у 
школах та інших навчальних закладах.

Крім того, представники Ради Церков  
запропонували депутатам підтримати 
проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо 
об’єктів житлової нерухомості релігійних 
організацій), який передбачає звільнення 
релігійних організацій від нового податку 
на житлову нерухомість. 

chve.org.ua.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

65-літній ювілей церкви ХВЄ 
«Благодать» у місті Красноар-
мійську на Донеччині відзначи-
ли по-особливому – відкриттям 
нового приміщення молитовно-
го дому.

У новому залі, розрахованому більш як 
на 300 місць, зібралося багато гостей. 
Церква, де пастором служить Анатолій 

Безкровний, старший пресвітер обласного 
об'єднання церков ХВЄ Донецької області, 
будувала цей дім молитви протягом п'яти 
років.  Окрім зали для богослужінь, зведено 
просторі класи для дітей, кімнати для мо-
лоді та декілька кімнат для гостей церкви. 
Віруючі вклали немало ресурсів і сил у це 
будівництво.

Під час святкового зібрання присутнім 
продемонстрували історичний фільм про за-
снування церкви та будівництво нового дому 

Як перемогти 
дух Єзавелі

«Але маю на тебе, що жінці 
Єзавелі, яка каже, ніби вона про-
рокиня, ти попускаєш навчати та 
зводити рабів Моїх...» (Об. 2:20).

Ісус розумів владу і силу впливу духа 
Єзавелі, і Він не хотів, щоб цей дух 
тримав у полоні церкву в Тіятирах. 

Лідери Тіятирської церкви дозволяли їй 
діяти у своїй церкві, і це мало трагічні 
наслідки! Єзавель неможливо перемог-
ти, якщо їй не противитися. Тому Ісус і 
сказав: «Але маю на тебе...» 

Та не досить лише знати про неї; з 
нею необхідно розібратися. Насамперед 
дозвольте Богові розібратися з вами, 
перш ніж ви розберетеся з ким-небудь 
іншим. Найважливіше — щоб ваше 
серце було чистим перед Господом. 
Попросіть Бога спрямовувати і вести 
вас. Дослідіть своє серце і звільніть 
його від усякого гніву і гіркоти.

Правильно оцініть своє становище і 
подивіться, чи немає у вас відчинених 
дверей для того, щоб діяти в дусі Єза-
велі. Ви обов’язково повинні ходити в 
покорі перед своїм духовним лідером, 
якого над вами поставив Бог.

Гордість — найбільша перешкода 
для будь-якої Божої роботи. Будьте ве-
дені законом любові. Смирення, лагід-
ність і м’якість принесуть вам перемогу.

І нарешті моліться, моліться і знову 
моліться.Пам’ятайте, що влада Христа 
більша, ніж влада сатани, тому не бійтеся!

Життя — несходжена дорога, 
І хоч страждань на ній багато, 
Але з надією на Бога 
Її прожити треба свято

Кожному з нас одного разу був по-
дарований дорогоцінний подарунок 
— життя. Ми отримали його без 

жодних домовленостей, привілеїв чи за-
слуг. Просто Бог захотів, і ти з’явився на 
цій землі. Але з’явився не для того, щоб 
як-небудь тут прожити, а потім знову по-
вернутися в порох, з якого ти взятий. Ні! 
Бог передбачив щось краще для тебе.

На початку Книги пророка Єремії Бог 
говорить: «Ще коли тебе вформував в 
утробі матерній, Я пізнав був тебе, і ще коли 
ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе 
за пророка народам!» (Єр. 1:5). Як бачимо, 

наша поява на цій землі не проста випад-
ковість, на яку ми так любимо посилатись. 
Ще задовго до нашої появи Господь чітко 
розписує план і графік нашого майбутнього 
життя на землі.

Чи ж не Великий наш Господь?! Бог Всю-
дисущий і Премудрий, Він знає кожен крок 
нашого життя, Він передбачив і запрогра-
мував, скільки разів має битися твоє і моє 
серце. І ти не можеш прожити ні на секунду 
довше, ніж це передбачив Творець.

Але не так важлива довжина відрізку 
твого життя, як те, як ти проживеш його. 
Для Бога дуже важливо, як ми використає-
мо Його подарунок — життя. Бог не спитає 
тебе, друже, скільки ти прожив. Він спитає, 
як ти прожив. Бог спитає, скільки ти зробив 
для Його слави. Бог спитає нас, як ми 
працювали в Його винограднику, скількох 

«Не бути під Законом» — чи означає це, що християни 
можуть бути беззаконниками? Що вони можуть не 
підкорятися своїм керівникам і не визнавати над собою 

влади? Що віруючі можуть не мати моральних обмежень і не 
дотримуватися етичних принципів?

Дуже важливо розуміти, що слово «закон», яке зустріча-
ється в Писанні, не завжди стосується Закону Мойсеєвого. 
У Рим. 3:27 мова йде про закон віри. У Рим. 8:2 — про закон 
духа життя в Христі Ісусі. У Гал. 6:2 нам велено: «Носіть тягарі 
один одного і так виконаєте закона Христового». У Як. 1:25 
згадується закон досконалий, закон волі. А в Як. 2:8 написа-
но, що виконати закон царський — означає, полюбити свого 
ближнього, як самого себе.

Але найглибше розуміння того, що відрізняє Закон Мойсея 
від інших Божих законів (принципів керівництва нашим життям 
і впливу на нього), можна знайти в заяві Павла: «Для тих, хто 
без Закону, — я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, 
а законний Христові, щоб придбати беззаконних» (1 Кор. 9:21).

Зауважте, що Павло відокремлює юдейський Закон від 
Закону Божого і Закону Христового. Якщо я кажу, що я не під 
Законом, то маю на увазі Закон Мойсея. Але якщо під цією 
фразою я маю на увазі, що вільний робити все, що хочу, і жити 
так, як хочу, не узгоджуючи своє життя з Божим Словом і 
ігноруючи Божого Духа, то це свідчить про те, що я зовсім не 
розумію вчення Нового Заповіту.

«Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити 
один одного. Бо хто іншого любить, той виконав Закона. Бо 
заповіді: «Не чини перелюбу», «Не вбивай», «Не кради», «Не 
свідкуй неправдиво», «Не пожадай» й які інші, вони містяться 
всі в цьому слові: «Люби свого ближнього, як самого себе!» 
Любов не чинить зла ближньому, тож любов — виконання 
Закону» (Рим. 13:8-10).

Слід чітко розуміти, що біблійне слово «закон» зовсім не 
погане. Закон Мойсея не міг виправдати нас, але він ніколи 
й не був призначений для цього. Однак проблема була не в 
самому Законі. Проблема була в нас. Павло сказав, що «Закон 
святий, і заповідь свята, і праведна, і добра» (Рим. 7:12). Ще він 
сказав, що «Закон духовний» (Рим. 7:14). І що «добрий Закон, 
коли хто законно вживає його» (1 Тим. 1:8). Закон встановив 
такий стандарт праведності, якому ми ніяк не змогли би від-
повідати, тому якщо ми покладаємося на свої добрі діла (які 
ніколи не зможуть довести нас до абсолютної досконалості), 
ми надіємося на себе, а не на жертву Христа. Закон Мойсея 
сам собою добрий, але він лише виявляє, що ми недобрі.

Так, християни не живуть за Законом Мойсея, але це не 
означає, що вони можуть бути беззаконниками. У Новому 
Заповіті вчення про благодать, яке часто протиставляють 
Закону (див. Ів. 1:17), ніяким чином не закликає віруючого до 
беззаконня. Павло сказав: «Бо хай гріх не панує над вами, 
— ви бо не під Законом, а під благодаттю. Що ж? Чи будемо 
грішити, бо ми не під Законом, а під благодаттю? Зовсім ні!» 
(Рим. 6:14-15).

Тому замість того, щоб доказувати, що ми не повинні до-
тримуватися Закону Мойсея, краще зосередитися на тому, що 
ми дотримуємось Закону Божого і Закону Христового. Саме 
вони керують нашим життям і впливають на нього.

НОВИЙ ДІМ МОЛИТВИ У КРАСНОАРМІЙСЬКУ 
ПОСВЯТИЛИ НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЦЕРКВИ

молитви. Участь у посвяченні взяв єпископ 
з Дніпропетровщини Михайло Мокієнко, 
який разом з іншими пасторами звершив 

молитву подяки та посвячення новобудови.
Як зазначив старший єпископ ЦХВЄУ 

Михайло Паночко, церква «Благодать» 

відома в Красноармійську своїми соціаль-
ними програмами у праці з бездомними та 
наркозалежними людьми. Він теж залишив 
слово настанови для віруючих.

Того ж таки дня, 6 жовтня, група 
єпископів послужила  на з’їзному бого-
служінні церков північно-східної частини 
Дніпропетровської області, що проходило у 
містечку Павлограді на базі церкви «Ковчег 
спасіння». Зі словами настанов до учас-
ників зібрання зверталися пастор Сергій 
Вінковський, єпископ Михайло Мокієнко та 
старший єпископ Михайло Паночко.

Наприкінці служіння декілька десятків 
присутніх вийшли наперед на молитву 
за зцілення з оливопомазанням. «Божа 
благодать торкалася багатьох сердець, 
люди схилялися перед Богом і з радістю 
запрошували приїжджати ще і служити 
їм словом», – підсумував старший єпископ 
Михайло Паночко.

chve.org.ua.

ДОБРИЙ ЗМАГ ТВОГО ЖИТТЯ
підтримали, скільком подали горня води в 
Ім’я Господнє, щоб стати блаженними.

Бог запитає, як ми використали від-
ведений нам ліміт життя. У славний день 
Господнього приходу на землю кожна 
людина дасть Йому звіт. Чи зможеш ти 
сказати тоді, як сказав апостол Павло: «Я 
змагався добрим змагом, свій біг закінчив, 
віру зберіг. Наостанку мені призначається 
вінок праведности» (2 Тим. 4:7-8)?

Подумай, дорогий друже, який твій 
змаг на цій землі? Який твій біг? Чи маєш 
ти ціль? Чи зберіг ти віру на день приходу 
Господа? Подумай над цими питаннями 
зараз, поки ще не пізно, поки ти ще біжиш 
і маєш силу, щоб, коли настане час твого 
відходу, у небесній славі тобі могли подати  
вінець праведності. Біжи, щоб ти міг стати 
вічним громадянином Неба!

*   *   *
Доторкнутись до Твоїх долонь,
Що були пробитими за мене.
Запалити той в душі вогонь,
Що життя дає. Бо я без Тебе —

Порошинка на оцій землі.
Подих вітру — і мене немає.
Та мене в дорозі цій земній
Твоя милість береже й тримає.

Я з Тобою, Боже, не боюсь
Йти вперед, коли дощі з вітрами.
Я на Тебе з вірою дивлюсь
І отак, немов дитя до мами,

Я з надією до Тебе пригорнусь —
Тільки Ти мене від зла сховаєш,
Ти мій Бог — Спаситель мій Ісус,
Серце я для Тебе відкриваю!

Оксана Гудзь.
Тернопільська область.

Я НЕ ПІД ЗАКОНОМ?
«А ми знаємо, що скільки говорить Закон, він 

говорить до тих, хто під Законом, що замкнути 
всякі уста, і щоб став увесь світ винний Богові. 
Бо жодне тіло ділами Закону не виправдається 
перед Ним, — Законом бо гріх пізнається» (Рим. 
3:19-20).

«А коли ми дізнались, що людина не може 
бути виправдана ділами Закону, але тільки вірою 
в Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа Ісуса, 
щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ді-
лами Закону. Бо жодна людина ділами Закону 
не буде виправдана!» (Гал. 2:16).

«А всі ті, хто на діла Закону покладаються, 
— вони під прокляттям. Бо написано: «Проклятий 
усякий, хто не триває в усьому, що написано в 
книзі Закону, щоб чинити оте!». А що перед Богом 
Законом ніхто не виправдується, то це ясно, бо 
«праведний житиме вірою» (Гал. 3:10-11).

Свято подяки 
Господу 

пройшло у 
Здолбунові
У м. Здолбунові Рівненської об-

ласті в Будинку культури цемент-
ників 20 жовтня пройшло свято 
подяки Господу.

Мета зібрання відображена в 
його девізі: «Богові подяка за хліб, 
за мир, за Україну!».

Представники церков ХВЄ Здол-
бунівського району зібралися, щоб 
принести молитви подяки Богові за 
добробут і мир в Україні. На свято 
завітали не лише члени місцевих 
церков, але й місцеві жителі, усі 
бажаючі, адже вхід був вільним.

Розпочав святкове зібрання хор із 
церкви м. Здолбунова псалмом 
«Слався, слався, вічний Бог». Потім 

присутніх привітав заступник старшого 
пресвітера обласного об'єднання церков 
ХВЄ Рівненщини Степан Євтушенко.

Програма святкового заходу була 
насичена. Участь у ньому взяли духовий 
оркестр із с. Заруддя, молодіжний та 
чоловічий хори із церкви м. Здолбунова, 
молодіжний хор із с. П’ятигори, гурти з 
м. Здолбунова та с. Глинська. 

Розділити з усіма присутніми радість 
та дати настанови приїхали гості – Віктор 
Вознюк, завідувач відділу освіти Церкви 
ХВЄ України, та єпископ обласного 
об'єднання церков ХВЄ Рівненщини  Ві-
ктор Боришкевич. Священнослужителі 
говорили про важливість вдячності Бо-
гові і закликали кожного бути вдячним.

 «Ми переконані, що таке спільне 
святкування духовно збагатить укра-
їнський народ, буде доброю нагодою 
до подальшої консолідації суспільства 
на підвалинах Божого Слова, христи-
янської моралі і любові до ближнього», 
– наголошували служителі.

Християни України завжди вдячні 
Богові за всі Його милості і благосло-
вення і закликають інших практикувати 
цю загальнолюдську традицію.

АМЕРИКАНСЬКИЙ 
АКТОР СИЛЬВЕСТР 

СТАЛЛОНЕ  ПРИСВЯ-
ТИВ ЖИТТЯ БОГУ
Таку інформацію  ще 5 серпня 

поширив на своїй сторінці в Фей-
сбуці пастор Мігель Борис Коселєв. 
Агентство НХС переклало текст  по-
відомлення пастора Мігеля.

«Відомий американський актор Силь-
вестр Сталлоне прийняв дуже важли-
ве рішення у своєму житті. Мова йде 

про новий фільм? Ні. Він віддав своє життя 
Господу Ісусу Христу і заявив про це публічно 
кілька днів тому. 

Дуже складно знайти яку-небудь інформацію 
про це. Ось якби він проголосив, що він гей, 
телешоу і всі мас-медіа висвітлили би це на по-
вну силу. Але повідомлення про визнання Ісуса 
своїм Спасителем не стало головною новиною в 
ЗМІ. І зрозуміло, чому. Бо це не рейтингово, таке 
не прийнято повідомляти публічно, це політично 
небезпечно. Тому я вирішив повідомити про це 
в Фейсбуці, адже на небесах дуже радіють з 
цього приводу. Тож  поділимося з іншими цією 
інформацією і будемо святкувати! Любимо тебе, 
дорогий брате Сильвестр!».

Варто зазначити, що й раніше Сильвестр 
Сталлоне вирізнявся особливою симпатією 
до християнської віри. На сайті телестудії CBN 
появилося відео, в якому Пет Робертсон бере 
інтерв’ю у цього знаменитого актора. Розмова 
присвячена духовним пошукам і християнським 
мотивам в фільмі «Роккі» і в роботі самого 
Сталлоне.


