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«Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння 
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Понад 11 міль-
йонів гривень та 
більше 2,5 тисячі 
тонн продуктів зі-
брали і достави-
ли на Схід України 
наші церкви

Ці цифри були озвучені на 
першому цього року засіданні 
комітету ЦХВЄУ. Керівники 
обласних об’єднань розповіли 
про діяльність за останні три 
місяці (а зроблено немало) 
та обговорили найближчі 
плани.

У Києві відбулося засідання молодіжного комітету 
Церкви ХВЄ. Зі словами привітання та проповіддю до 
молодіжних пасторів звернувся перший заступник 
старшого єпископа ЦХВЄУ Микола Синюк.

Далі члени молодіжного комітету під головуванням завідувача відділу 
Богдана  Левицького, склали план обласних  та регіональних конференцій. 
Обговорили і низку питань з підготовки до XVІІІ Всеукраїнського з’їзду 

християнської молоді, що традиційно пройде на території табору «Юність» 
поблизу міста Малина.

Гасло цьогорічного фестивалю – «Зміцняйтеся Господом та могутністю сили 
Його!» (Еф. 6:10). Серед численних  традиційних семінарів та секцій планується 
запровадити також зустрічі для різних категорій молоді, зокрема для братів і 
сестер, які мріють знайти свою долю від Господа.

Більш активно долучатися до служіння у міжцерковних проектах закликав ди-
ректор Східноєвропейського лідерського форуму  та ініціатор проекту «Християни 
для України» (він об’єднує  фахівців у різних сферах діяльності) Ярослав Лукасик.

Зокрема він зазначив: «Наші проекти, окрім євангельського оснащення 
служителів, мають на меті також зростання іміджу Церкви, що дозволить 
позбутися ярлику «сектантства». Вірю, що серця багатьох людей доброї волі, 
щирих українських патріотів завдяки нашій спільній роботі будуть відкриті для 
євангельської звістки».

На важливих суспільних, юридичних та політичних  питаннях увагу моло-
діжних керівників загострив завідувач відділу зовнішніх зв’язків ЦХВЄУ Юрій 
Кулакевич. Він  зазначив, що Україна повільно, але впевнено рухається до 
децентралізації влади, і це відкриває низку додаткових можливостей 
для церков на місцях. 

«Якби Ісус Христос 
жив у наш час, то Він 
користувався б комп’ю-
тером та сучасними 
засобами  комунікації»,  
– сказав хтось. 

Ісус знав Свою ау-
диторію і говорив про 
складні речі просто.

А якраз це – запорука успіху для 
журналіста. Про це йшлося 
під час дводенного семінару 

для сестер, відповідальних за 
інформаційний напрямок жіночого 
служіння в обласних об’єднаннях 
церков ХВЄ, що пройшов 20-21 
лютого 2015 року на базі Київського 
біблійного інституту.

«І будьте для Мене святі, бо святий Я, Господь» (3 
М. 20:26).

На мій подив, більшість християн поняття не мають 
про те, що таке святість. Ми читаємо про святість, 
говоримо про неї, співаємо, але так мало часу виді-
ляємо для того, щоб зрозуміти, що це таке.

За багато років християни розвинули безліч дивних уявлень про святість. 
Одне з найбільш поширених — «відрізнятися від світу». Іноді християни, 
які хочуть бути святими, намагаються виглядати по-іншому. Вони ходять 

в одязі і з зачісками, які вже давно вийшли з моди, і вважають, що це робить 
їх святими!

Деякі християни вважають, що їхній спів має звучати якось по-іншому. 
Для декого гра на музичних інструментах – світська річ. Для інших бути 
святим – означає поклонятися в супроводі органу. Деякі вважають, що, аби 
бути святим, потрібно уникати вчинків людей цього світу. Християни склали 
список «світських» занять: не кури, не пий, не матюкайся, не жуй жуйку і не 
спілкуйся з тими, хто це робить. І ще таке: не дивися фільми, не роби макіяж, 
не катайся на роликах і не грай в карти. Головна ідея полягає в тому, що коли 
ти уникаєш занять цього світу, то це робить тебе святим!

Нині християни починають відходити від цих переконань і думати, що свя-
тість — це «бути хорошим». Якщо вони вестимуть праведний і високомораль-
ний спосіб життя, то досягнуть святості. Але це також не точне визначення. 
Гідне життя, хоча воно дуже важливе, не робить нас святим. 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ІНФОРМАЦІЙНУВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ІНФОРМАЦІЙНУ
 РОБОТУ В ЖІНОЧОМУ СЛУЖІННІ  РОБОТУ В ЖІНОЧОМУ СЛУЖІННІ 

НАВЧАЛИСЯ ОСНОВ ЖУРНАЛІСТИКИНАВЧАЛИСЯ ОСНОВ ЖУРНАЛІСТИКИ

МОЛОДЬ МАЄ БУТИ 
АКТИВНОЮ

24 лютого 2015 року на 
запрошення керівництва 
і викладацького складу 
Інституту філософії ім. 
Г. С. Сковороди старший 
єпископ ЦХВЄУ Михайло 
Паночко провів зустріч із 
релігієзнавцями.    

Науковців цікавило, як реагує 
Церква Християн Віри Єван-
гельської України на виклики 

сьогодення, яким чином поши-
рення євангельських цінностей 
в українському суспільстві може 
вплинути на геополітику. Ще мова 
йшла про розвиток церков ХВЄ в 
історичному аспекті.   

Було зазначено, що ЦХВЄУ, на 
відміну від багатьох інших релігійних 

ПРИКЛАД ГРЕЦІЇ, ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ПРИКЛАД ГРЕЦІЇ, ЄВАНГЕЛЬСЬКІ 
ЦІННОСТІ ТА ГЕОПОЛІТИКАЦІННОСТІ ТА ГЕОПОЛІТИКА

ВІРА В ДІЇВІРА В ДІЇ

спільнот (наприклад, адвентистів, ка-
толиків та вірян православної церкви 
МП) має свій центр в Україні, а не за 

кордоном. Це дає  Церкві можливість 
самостійно визначати напрямки 
служіння. ст. 2

ЖИТТЯ У СВЯТОСТІЖИТТЯ У СВЯТОСТІ

ст. 2
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

Члени релігійних орга-
нізацій, віровчення яких 
забороняє використову-
вати зброю, не можуть 
бути мобілізовані на вій-
ськову службу.

Новомосковський міськрайонний 
суд Дніпропетровської області 
виніс виправдувальний вирок у 

справі № 183/6316/14 за звинувачен-
ням у скоєнні злочину, передбаченого 
статтею 336 Кримінального кодексу 
України (ухилення від призову за 
мобілізацією), повідомляє Інститут 
релігійної свободи.

Факт ухилення від мобілізації не 
підтвердився у судовому засіданні 
– обвинувачений належить до релі-
гійної організації, віровчення якої не 
допускає користування зброєю (свідки 
Єгови). Він прибув у військкомат за 
повісткою, був визнаний придатним 
до служби, але просив направити 
його для проходження альтернативної 
(невійськової) служби – і в цьому йому 
було відмовлено, уточнює Юрліга по-
дробиці справи.

Суд визнав, що обвинувачений 
підпадає під дію ч. 4 статті 35 Кон-
ституції, ч. 4 статті 1 Закону «Про 
військовий обов'язок і військову 
службу» та статті 2 Закону «Про аль-
тернативну (невійськову) службу», а 
тому має право на заміну військового 
обов'язку альтернативною службою, 
у тому числі військової служби за 
призовом з мобілізації, оскільки його 
віра забороняє використовувати 
зброю. Суд послався і на рішення 
Європейського Суду з прав людини 
у справах «Баятян проти Вірменії», 
«Стефанов проти Болгарії», «Ерчеп 
проти Туреччини».

Суд дійшов висновку, що своїми 
діями обвинувачений лише реалізу-
вав своє право на свободу совісті та 
віросповідання і гарантоване йому 
Конституцією право на проходження 

Старший єпископ ЦХВЄУ Михайло 
Паночко розповів науковцям про зна-
чну соціальну роботу громад ХВЄ з 
допомоги переселенцям із зони АТО 
населенню Донецької і Луганської 
областей, про служіння військових 
капеланів, які несуть Слово Боже на 
передову.

На переконання Михайла Паночка, 
пропагування в суспільстві духовних 
цінностей євангельських церков може 
поставити його на новий щабель роз-
витку. «Бог не раз простягав руку до 
України, даючи людям Біблію до рук. 
Не раз починалися пробудження, які, 
однак, придушували ортодоксальні 
церкви, людям забороняли зачитувати-
ся Словом Божим». На жаль, євангель-

Відкрив навчання перший заступник 
старшого єпископа братства Микола 
Синюк – проповіддю «Ти у Церкві Хрис-
та» про особисте покликання кожного в 
Тілі Ісуса Христа як Голови Церкви. Далі 
служитель прочитав семінар на тему: 
«Церква і зв’язки з громадськістю».

Після цього слово взяла відпові-
дальна за інформаційний напрямок у 
структурі жіночого служіння Людмила 
Бендус. Її перший семінар був на тему 
вельми актуальну сьогодні – «Інфор-
маційна війна». Зокрема було розкрито 
принципи емоційних маніпуляцій свідо-
містю людей та способи щодо протидії 
маніпуляції.

Далі Людмила Бендус зупинилася 
безпосередньо на «премудростях» 
журналістського ремесла, провівши 
для сестер, так би мовити, міні-курс 
Інституту журналістики. Вона розповіла 
про інформаційні жанри та принципи 
написання новин у християнських та 
світських ЗМІ.

Наступного дня викладач торкнулася 
питань насамперед духовних. У семінарі 
«Смерть і життя у владі язика» вона 
зупинилася на таких його «хворобах», 
як зайва балакучість, багатослів’я 
у молитві, вживання пустих слів та 

МОЛОДЬ МАЄ 
БУТИ АКТИВНОЮ

«Відповідальність молодіжних 
лідерів – мотивувати молодь бути 
активними в суспільному житті своїх 
областей та районів», – наголосив 
Ю. Кулакевич. На його переконання, 
коли до органів місцевої влади при-
йдуть  люди з твердою біблійною 
позицією і мораллю, то і рішення на 
місцях будуть прийматися відповідні. І 
це шлях до реальних позитивних змін 
у нашій країні.

Координатор роботи з волонте-
рами проекту YesHEis Юрій Кавун 
розповів про  можливості  інтернет-
євангелізму – служіння, завдяки якому 
сотні людей дізнаються про Христа та 
приходять у місцеві церкви.

YesHEis має команду тренерів, 
котра готова безкоштовно виїжджати 
на місця та навчати молодь у церквах 
інтернет-євангелізму.

Наступна зустріч членів  молодіж-
ного комітету відбудеться у м. Кам’ян-
ці-Подільському на Хмельниччині,  де 
21-27 березня на базі церкви «Світло 
Христове» триватиме тиждень посту 
й молитви для служителів.

chve.org.ua.

Розпочалося засідання традиційно 
з молитви і духовної настанови – цим 
служили старші служителі об'єднань 
церков Львівщини (Володимир Якимів) і 
Херсонщини (Олександр Бабійчук).

Гість засідання Уповноважений Пре-
зидента України з прав дитини Микола 
Кулеба привітав братство та запросив  
церкви до тіснішої співпраці у служінні 
знедоленим дітям. А ще відзначив значну 
допомогу сім’ям з дітьми із зони АТО, яку 
надають церкви ХВЄ через  Центр вза-
ємодопомоги «Спасемо Україну».

Старший пресвітер м. Києва Анатолій 
Козачок наголосив, що сьогодні сприят-
ливий час, щоб показати людям роботу 
Церкви ХВЄ та зробити її позитивно 
відомою в країні. Адже в багатьох людей 
існує культивований ще в радянські часи 
стереотип про Церкву як про «секту». 
Зламати його можна, але для цього 
треба показати світу гарний приклад у 
чиненні добрих справ.

Зокрема Анатолій Миколайович 
запропонував ініціювати в Україні про-
ведення Міжнародного дня милосердя 
(у світі відзначається 30 травня і прово-
диться під патронатом п’ятидесятницьких 
церков). Пресвітер запропонував цього 

альтернативної (невійськової) служби. 
Подання заяви про неможливість 

проходження військової служби у 
зв'язку з релігійними переконаннями 
не може служити підставою для ви-
знання дій призовника ухиленням від 
призову за мобілізацією. Це пов'язане 
з тим, що місце проживання обвинува-
ченого не змінювалося, від працівни-
ків військкомату та органів внутрішніх 
справ він не переховувався, прибував 
на всі виклики, надавав пояснення в 
обґрунтуванні своїх позицій.

У виправдувальному вироку суду 
зазначено, що, відповідно до ч. 2 
статті 1 Закону «Про військовий 
обов'язок і військову службу», в умо-
вах воєнного або надзвичайного стану 
можуть встановлюватися окремі 
обмеження права громадян на про-
ходження альтернативної служби із 
зазначенням строку дії цих обмежень. 
Однак такі обмеження в нормативно-
правових актах України на сьогодні 
не існують.

Ні органи попереднього розслі-
дування, ні прокурор (на яких, відпо-
відно до ч. 1 статті 92 КПК України, 
покладено обов'язок доказування) 
не надали суду об'єктивних доказів, 
які прямо або побічно підтверджують 
винність члена релігійної громади 
«Свідки Єгови» в ухиленні від призову 
за мобілізацією.

Як повідомляв ІРС, Міноборони 
України підтвердило право віруючих 
громадян на альтернативну службу 
під час мобілізації. Однак на практиці 
не всі військкомати знають про це 
конституційне право громадян, а деякі 
свідомо порушують його.

При цьому законодавство України 
не має чіткого механізму заміни вій-
ськового обов'язку альтернативною 
(невійськовою) службою в умовах 
мобілізації. У зв'язку з цим Рада Єван-
гельських Протестантських Церков 
України звернулася до Міноборони та 
Мінкультури з проханням розробити 
відповідні законодавчі зміни.

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ІНФОРМАЦІЙНУ РОБОТУ 
В ЖІНОЧОМУ СЛУЖІННІ НАВЧАЛИСЯ ОСНОВ 
ЖУРНАЛІСТИКИ

схильність до пліток.  А ще – на таких 
«малопомітних» гріхах, як перебіль-
шення та руйнівні слова, які розхитують 
віру. Кожна з сестер мала добру нагоду 
перевірити своє серце і побачити, у чому 
варто покаятись.

«Дуже корисно час від часу ставити 
собі запитання: «Чи Бог, про Якого ми 
свідчимо своїми вустами і своїм життям, 
– це Той Самий Бог, про Якого говорить 
Біблія? – наголосила  Людмила Бендус. 
– Тому раджу періодично тестувати 
себе, розважаючи над такими двома 
пунктами: «Чи мої слова завжди слу-

жать на потрібне збудування і подають 
благодать тим, хто слухає?» і «Чи Богові 
приємно спілкуватися зі мною?». Адже 
від нас із вами залежить, чи буде в Укра-
їні та критична маса людей, у відповідь 
на молитву яких Бог благословлятиме 
нашу державу».

Сестри мали нагоду поспілкувати-
ся, отримати відповідь на запитання 
стосовно розвитку інформаційного 
служіння в церквах та  попрацювати 
над практичним завданням.

Ірина Столяр.
Прес-служба ЦХВЄУ.

ПРИКЛАД ГРЕЦІЇ, ЄВАНГЕЛЬСЬКІ 
ЦІННОСТІ ТА ГЕОПОЛІТИКА

ський рух завжди сприймався ворожо 
в Україні, і це зашкодило її духовному 
і економічному розвитку», – підкреслив 
старший єпископ.

Аналогічний приклад можна знайти 
і на теренах Західної Європи. Греція 
– православна країна, в якій, на відміну 
від багатьох європейських країн, не 
культивувалися цінності євангельських 
церков. І  сьогодні вона своєю поведін-
кою, ментальністю і культурою тягне на 
дно весь Євросоюз. Попри величезну 
фінансову допомогу ця країна не може 
нормально розвиватися. Власне, Укра-
їна та Росія зіткнулися з тією самою 
проблемою.

«Щоб Україна підвелася, їй треба 
повернутися лицем до Бога,  – наголо-

сив Михайло Степанович. – Важливо, 
щоб, починаючи зі школи, дітям при-
щеплювалась повага до Божого Слова, 
щоб їх навчали основ Євангелія».

На запитання науковців, чи є в Церк-
ви плани будувати християнські школи 
та інші навчальні заклади Михайло 
Паночко відповів ствердно. Зокрема 
він зазначив, що Церква має і бажання, 
і необхідні кадри для заснування шкіл і 
вишів, однак чекає на відповідні зміни 
законодавства в освітній сфері.

Релігієзнавці торкнулися ще бага-
тьох  актуальних питань, а на завер-
шення висловили бажання вести такий 
діалог зі старшим єпископом ЦХВЄУ під 
час наступних зустрічей.

chve.org.ua.

СУД ВИПРАВДАВ ВІРУЮЧОГО, 
ЯКИЙ ВИБОРЮВАВ ПРАВО 

НА АЛЬТЕРНАТИВНУ СЛУЖБУ

ВІРА В ДІЇВІРА В ДІЇ
дня представити святкові презентації 
– поставити на головних площах міст 
намети з літературою та інформаційними 
буклетами про різні служіння Церкви, 
провести  євангелізаційні концерти.

У цьому контексті пропозицію під-
тримав  керівник Асоціації «Поклик» 
Анатолій Кушнір: важливо донести до 
людей, що зрозуміле для них поняття 
«волонтер» сьогодні часто дорівнює по-
няттю «євангельський віруючий». 

Відтак члени комітету постановили у 
двотижневий термін створити організа-
ційну групу, яка займеться підготовкою 
до Міжнародного дня милосердя в 
Україні.

У звітній частині керівники областей 
озвучили дані щодо благодійної до-
помоги, яку церкви надають сьогодні 
Донецькій та Луганській областям, а 
також результати втілення програми 
«Обов’язки батьків».

Старший єпископ ЦХВЄУ Михайло 
Паночко, окрім інших питань, поінфор-
мував братство про результати зустрічі 
членів Всеукраїнської ради Церков і 
релігійних організацій із Президентом 
України Петром Порошенком, а також 
озвучив загальні дані про допомогу 
Сходу країни.

Завершилося засідання Комітету 
ревною молитвою про мир в Україні.

Прес-служба ЦХВЄУ.

У Сєвєродонецьк при-
була гуманітарна до-
помога, яку зібрали 

церкви християн віри 
євангельської з Жито-
мирської, Львівської, Тер-
нопільської, Рівненської 
та Волинської областей.

Понад 20 тонн ван-
тажу умовно можна по-
ділити на дві частини 
– продукти харчування, 
теплі речі та будівельні 
матеріали. Їх розподі-
лять серед населення, яке постраждало 
внаслідок бойових дій, а лікарняні ліжка, 
матраци, ковдри та мийні засоби при-
значені для лікарень Сєвєродонецька, 
Лисичанська та Рубіжного.

– Це вже приблизно 30-та наша поїзд-
ка з гуманітарним вантажем на Донбас, 
– розповів єпископ Житомирського об’єд-
нання церков християн віри євангельської 
Володимир Бричка. – Місяць тому ми були 
в Сєвєродонецьку й отримали листи з 
проханням організувати допомогу для 
лікарень. Бог дав нам можливість зібрати 
все це й привезти за місцем призначен-
ня. Мийні засоби, ліжка та ковдри нам 
передали з Голландії, а продукти зібрало 
населення Західної України. Ще одна 

фура з допомогою вже розвантажена в 
Слов’янську Донецької області.

Представників церков прийняв голо-
ва Луганської ОДА Геннадій Москаль. 
«Половина гуманітарного вантажу 
найближчими днями буде розподілена 
по лікарнях, а продукти харчування та 
будівельні матеріали цієї суботи я осо-
бисто відвезу в одне з сіл на лінії фронту, 
– запевнив керівник області. – Гумані-
тарні вантажі з інших областей України 
– найкращий доказ, що Донбас у важку 
годину не залишився наодинці зі своїми 
проблемами».

Опубліковано на офіційному сайті
голови Луганської ОДА 

Геннадія Москаля.

ВІРУЮЧІ ПЕРЕДАЛИ НА 
ЛУГАНЩИНУ ПОНАД 20 ТОНН 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
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Скільки в житті кожного з нас 
випадків, коли Бог звершував Свій 
суд над людьми! Ось яка трагедія 
сталася на острові Мартиніка.

Вулкан Мон-Пеле, розміщений на тому ост-
рові, вважався загаслим. Люди жили там в 
достатку і безпеці. Але коли туди прийшло 

християнство, тубільці почали насміхатися над 
Христом і Його жертвою.

У день Пасхи вони вирішили розіп’яти свиню 
на хресті, щоб насміятися над жертвою Христа. 
Під час цього богозневажливого святкування 
раптом вулкан задимів і викинув попіл і вогонь, 
але виверження було незначним і не завдало 
великої шкоди.

Люди були стривожені: чому «заговорив» вул-
кан? Почалися дослідження. Спеціалісти зробили 
висновок, що це чиста випадковість. 

Наступної Пасхи жителі острова повторили 
свою дику виставу і знову розіп’яли свиню на 
хресті. У цю ж мить вулкан пробудився. Вогне-
дишна лава вирвалась з кратера, здавалося, 
згаслого вулкана і моментально затопила все і 
всіх навколо.

У четвер 8 травня 1902 року вулкану Мон-Пеле 
знадобилося лише три хвилини, щоб Сен-П’єр, 
містечко на острові Мартиніка у Вест-Індії, що на-
лежало Франції, просто перестало існувати.

Вулкан, що протягом кількох тижнів душив 
жителів міста неймовірно огидними сірчаними 
випарами, прокинувся, і о сьомій годині 49 хвилин 
ранку сталося виверження. О сьомій годині 52 
хвилини від міста Сен-П’єр і 28 тисяч його жителів 
не залишилося нічого. Врятувалися лише двоє.

Виявлений у військовому госпіталі годинник 
зупинився, показуючи без восьми хвилин восьму. 
Територія, що ще зовсім недавно була містом,  го-
ріла ще п’ять годин. У вогненний смерч потрапили 
18 суден, що стояли в гавані, — усі вони згоріли 
разом з екіпажами і вантажем.

Одним із двох, що пережили виверження вул-
кану Мон-Пеле, був ув’язнений 25-літний Опост 
Сіпаріс, засуджений до смерті: вирок повинні були 
привести у виконання наступного дня. Сіпаріс сидів 
у карцері — кам’яній камері з товстими стінами, 
важкими дверми і маленьким віконечком. Камера 

була настільки маленькою і з такою низькою сте-
лею, що увійти в неї можна було тільки навколішки. 
Цей кам’яний мішок врятував Сіпарісу життя.

Перші рятувальні загони увійшли на вулиці 
Сен-П’єра. Надії на те, що хтось вижив, не було. 
Руйнування міста було абсолютним. Не залиши-
лося жодної цілої споруди. Спустошення було 
просто страшним. Купи мертвих тіл у дворі собору 
— свідчення того, що люди намагалися сховатися 
в церкві. Але смерть спіткала їх раніше, ніж вони 
встигли добігти до дверей храму.

Як врятувалися християни
«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 вухо людей, і настрашує їх осторо-
гою, щоб відвести людину від чину її, і Він гордість 
від мужа ховає, щоб від гробу повстримати душу 
його, а живая (душа) його щоб не впала на ратище» 
(Йов 33:14-18).

Німкеню, яка прожила 15 років на Мартиніці 
і покинула Сен-П’єр за два дні до катастрофи, 
врятував віщий сон, який невіруючі зазвичай на-
зивають випадком, хоч такого роду сонні видіння 
спонукали кілька тисяч осіб покинути Сен-П’єр, 
залишивши свої справи і майно.

За останні півроку існування Сен-П’єра кіль-
кість християн, що виїжджали звідти, була такою 
великою, що пароплавні компанії подвоїли кіль-
кість суден, і всі ці судна відпливали переповнені. 

НА ЯКІЙ Я ДОРОЗІ?
На перетині віх життєвої дороги, 

ми хочемо знати, що зроблено пра-
вильно, а що не вдалося зробити. Де 
не сказав, не зробив, не допоміг, не 
зупинився, не заборонив... Іноді такі 
упущення стають доленосними.

Коли прийшов Ісус, не всі розгле-
діли в Ньому Месію, Сина Божого, 
Спасителя світу: «Бо Він виріс перед 
Ним, мов галузка, і мов корінь з 
сухої землі, — не мав Він принади 
й не мав пишноти; і ми Його бачили, 
та краси не було, щоб Його пожада-
ти! Він погорджений був, Його люди 
покинули, страдник, знайомий з 
хоробами, і від Якого обличчя хова-
ли, погорджений, і ми не цінували 
Його...» (Іс. 53:2-3).

Люди дивилися на свого Господа і не бачили 
Його. Вони мали очі й вуха, але не могли бачити 
й чути. Причина полягала в їх духовній сліпоті 

і глухоті. Люди були надто зайняті влаштуванням 
свого життя і реалізацією своїх планів. Їм не було 
діла до Божих планів.

Та був чоловік, для котрого всі його життєві плани 
втратили сенс. За два кроки до смерті розбійник 
розгледів в Ісусі Спасителя і тут же був спасенний. 
І смерть відступила. Воістину, коли відкриваються 
очі духовні, останні стають першими. Для всіх, хто 
не визнав в Ісусі Сина Божого, це був час втрачених 
можливостей.

Найголовніша можливість нашого життя — по-
трапити в Царство Боже. Для цього треба навчитися 
ходити з Богом, жити думками про Нього і про Його 
вічне Царство.

Одного разу Бог сказав Якову залишити Лавана і 
повернутися в дім отця. Яків послухався Бога і пішов 
дорогою, на яку вказав Бог. Коли ти послушний Бого-
ві, не всім це подобається. Лаван кинувся навздогін, 
щоб повернути його силою або відібрати його майно. 
В Якова не було ніяких шансів на перемогу. Але Яків 
був у заповіті з Богом, а «кожен, хто вірує в Нього, 
не буде засоромлений» (Рим. 10:11).

Бог Сам поговорив з Лаваном, після чого в 
нього пропало всіляке бажання нашкодити Якову: «І 
прийшов Бог до Лавана арамеянина в нічнім сні, та 
й до нього сказав: «Стережися, щоб ти не говорив з 
Яковом ані доброго, ані злого» (1 М. 31:24).

Навіть доброго не говори, тому що те, що у тво-
єму розумінні добро, може виявитися злом. Так Бог 
турбується про смиренних. 

Протягом всієї історії єврейського народу Бог 
закликав народ шукати лиця Його, пильнувати в мо-
литвах, бути готовими зустрітися з Ним: «Бо Я знаю 
ті думки, які думаю про вас, — говорить Господь, 
— думки спокою, а не зло, щоб дати вам будучність 
та надію. І ви кликатимете до Мене, і підете, і будете 
молитися Мені, а Я буду прислуховуватися до вас. І 
будете шукати Мене, і знайдете, коли шукатимете 
Мене всім своїм серцем» (Єр. 29:11-13).

Ті, хто смиренно йде за Богом, бачать, як морок 
на їх дорозі перетворюється на світло, страждання 
ведуть до радості, а те, що спочатку здавалося злом, 
приносить визволення: «І Я попроваджу незрячих 
дорогою, якої не знають, стежками незнаними їх 
поведу, оберну перед ними темноту на світло, а 
нерівне — в рівнину. Оце речі, які Я зроблю, і їх не 
покину» (Іс. 42:16).

Давид благає Бога: «... і побач, чи не йду я до-
рогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь!» 
(Пс. 139:24).

Багато людей думають, що вірити Богові — це 
значить визнати розумом Його існування. Однак 
цього не достатньо. Писання переконує, що дороги 
праведника і дороги Божі — одні дороги: «Буду бігти 
шляхом Твоїх заповідей, бо пошириш Ти серце моє» 
(Пс. 119:32).

Псалмоспівець говорить, що йти дорогою Божою 
можливо, коли серце людини розширене і в ньому 
можуть вміститися не лише її власні інтереси, а й 
плани Божі, коли в її серці є місце для багатьох.

Якщо ти не йдеш одним шляхом з Богом, ти не уві-
йдеш в Його Царство. Коли прийде Месія, хтось буде 
радіти, а хтось буде дивитися на Нього з жахом, бо 
зрозуміє, що найголовніше у житті він не зробив.

Для вибраних Божих успіх не залежить від обста-
вин. Бог вищий за всі обставини. І щоразу Бог веде до 
успіху новою дорогою, Він не повторюється:

Сліпого Вартимея Ісус запитав: «... чого ти хо-
чеш?». У випадку із сліпонародженим Ісус сплюнув 
на землю, грязиво зробив, помазав ним очі сліпого, 
і той став видющим.

Одного разу для перемоги над ворогом необхідно 
було підтримувати руки Мойсея, а іншого треба було 
тільки вистрелити у вікно в бік ворога.

Якщо хтось захоче скопіювати ці методи для сво-
го життя, він зазнає поразки. Ці методи діють лише 
при Божому веденні. Для успіху потрібно мати повно-
ту об’явлення з небес, це умова необхідна і достатня.

«Бо дві речі лихі Мій народ 
учинив: покинули Мене, джерело 
живої води, щоб собі подовбати во-
дозбори, водозбори поламані, що 
води не тримають» (Єремії 2:13)

Був період в житті ізраїльського народу, коли 
вони переставали зважати на Бога і почали 
звертати увагу на інших богів. І як цікаво го-

ворить Господь: «Дві речі лихі Мій народ учинив». 
Основне лихо, що говорить Господь – «покинули 
Мене, джерело живої води». Це найбільше зло, яке 
може вчинити людина. Коли покидають Господа, за 
цим послідує всяке інше зло. У нашому тексті гово-
риться про наступне зло: «... подовбати водозбори, 
водозбори поламані, що води не тримають».

Бог показує тут, що Він – криниця живої води, 
а всі інші джерела – то діряві криниці, з яких 
неможливо напитися. Ми створені духовними іс-
тотами, за образом і подобою Божими, тому нам 
потрібно насичувати свій дух та душу, звертатися 
до джерел. Коли ізраїльський народ залишив іс-
тинного Бога, справжню криницю, йому довелося 
звернутися до іншого джерела. І вони не просто 
звернулися – вони почали самі творити це. Вони 
викопали діряві водозбори, як говорить інший пере-
клад, висікли, видовбали. Неспроста так говорить 
Господь, бо в ті часи саме так робились криниці. 
Тверді породи грунту – це не просто якась глина, 
треба було сікти, довбати, глибше, глибше, тобто 
це була велика праця, яка займала час.

І ось вони працюють, працюють і нарешті до-
ходять до води. Вода потрібна, щоб жити. Щоб 
пити, приготувати їсти, прати, напоїти всю худобу 
– для всього потрібна вода. Вони працюють, щоб 
добути цю воду, а Бог каже: «Ви працювали, а в 
результаті там пусто, вони води не тримають». 
Іншими словами, те, над чим вони працюють, не 
принесе їм життя. Воно не дасть задоволення, воно 
не дасть насичення для їх душі.

Цікаво, що Господь говорить, що вони видо-

вбали водозбори, тобто це вже не в однині, були 
різні варіанти, як це роблять люди, і по сьогодні це 
продовжують робити. Тобто коли не звертатися до 
істинного, єдиного, справжнього джерела живої 
води, тоді можна знайти багато інших, над якими 
до цього вже інші люди попрацювали, і вони за-
тратили багато часу.

Колись видовбували криниці не на рік, не на два, 
видовбували так, щоб залишилося і для їхнього 
покоління, і для наступних поколінь. В Євангелії від 
Івана читаємо, що самарянка каже про колодязь, 
мовляв, то батьки його видовбали, і ще з часів 
Якова з нього п'ють воду. 

Так само творяться різні релігійні науки, вчення 
щодо того, як вірити, як поклонятися, у кого вірити. 
Докладається багато зусиль, люди працюють своїм 
розумом і працюють так, щоб інші повірили, щоб 
інші почали пити з цих джерел. Вони працюють, 
як каже святий апостол Павло, «переконливими 
словами людської мудрості». Це вже не прості 
слова, вони такі переконливі, що проста людина, 
яка не звернеться до справжнього джерела, навіть 
і не зауважить неправди. Для неї це буде достатньо 
переконливо і вона так само буде пити з того дже-
рела. Про таку працю можна прочитати наступне: 
«Бо на заповідь заповідь, заповідь на заповідь, 
правило на правило, правило на правило, трохи 
тут, трохи там» (Ісаї 28:10).

Треба дуже сильно працювати, щоб складати 
заповіді та правила, і так їх гарно скласти, донести 
до народу так, щоб ті побачили, що то мудрість, 
справжня віра. Ось як треба вірити, як треба по-
клонятись Господу. І це передають з покоління в 
покоління. Це одна з відповідей на питання, яке 
часто люди задають: «Чому так багато сьогодні 
різних вір, чому так по-різному вірять в Бога? 
Тому, що прабатьки колись дуже попрацювали 
над тими водозборами, де немає живої води, але 
вони складали заповідь за заповіддю, правило за 
правилом.

Що цікаво, час показує, що вони не справжні. 
Скажімо, «свідки Єгови» постійно проводили 

реформи, свої криниці піддовбували, вдоскона-
лювали, щоб ці криниці ставали привабливішими. 
І починають пити ту мертву воду, ті вчення, ті 
розуміння, ті тлумачення і філософії, які не дають 
життя. Можна пити все життя і так і не насититися, 
бо по-справжньому наситити душу можна лише 
з одного джерела, і це єдине джерело для всіх 
націй і народностей – Ісус Господь, єдина жива 
криниця. 

Останнім часом можна чути про різні видіння 
і пророцтва, в яких Бог знову і знову нагадує про 
це. В одному такому пророцтві сказано: «Звідки у 
вас страх, звідки невірство, звідки невпевненість? 
Звідки ці речі в ваших серцях? Тому що п’єте з та-
ких джерел, з таких криниць, такої води напилися, 
і ось що вона породжує».

Але коли ми п’ємо з криниці живої води, тоді в 
серці мир, спокій, впевненість, любов, віра, все те, 
що приходить з живою водою від Духа Святого. 
Звернімося знову до історії про самарянку. Вона 
запитує в Ісуса: «Чи Ти більший за нашого отця 
Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, 
і сини його, і худоба його? Ісус відповів і сказав 
їй: Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. 
А хто питиме воду, що Я йому дам, прагнути не 
буде повік, бо вода, що Я йому дам, стане в нім 
джерелом тієї води, що тече в життя вічне» (Єв.
від Івана 4:12-14).

Як жила до цього часу самарянка? Ясно, що 
в гріхах. Але вона так само, як інші, так звані 
віруючі євреї, користувалася різними криницями, 
видовбаними, висіченими. І вона так говорить про 
ці криниці: «Наші батьки кажуть, що ось так треба 
вірити Богу, а ви, юдеї, кажете, що ось так...» І 
тоді Ісус каже: «Повір мені, жінко…» Ісус Христос 
відкриває суть істинного поклоніння, відкриває 
їй єдину криницю живої води. І вона бачить цю 
різницю. 

Христос сказав: «Хто нап’ється цієї води, той 
не буде прагнути повіки». Іншими словами, знайде 
повноту для своєї душі, для свого життя. Поки ти 
п'єш з різних джерел, немає відповіді, немає задо-
волення, немає повноти, ти постійно в тривогах, 
постійно в невпевненості. Але коли ти приходиш 
до Христа, Він оживляє тебе Своєю водою і при-
носить мир.

Олег Гиляка.
м. Івано-Франківськ.

ПРАВЕДНИЙ СУДДЯ

Утікали люди всіх класів і статків — від багатих 
землевласників до бідних робітників.

Не всі, що втікали, були віруючими. Але всі вони 
знали, що більше не побачать Сен-П’єра, що сто-
лиця масонства, в якій відверто існувало капище 
сатани, де люциферство чи сатанізм визнавалися 
дозволеною релігією, — засуджена на загибель. 
Всіх їх гнало геть нестерпне почуття смутку і жаху, 
а багатьох — ще й видіння, подібність яких була 
просто вражаюча.

І коли на третій день дороги на горизонті в на-
прямку Мартиніки здійнялася вогненна заграва, 
а море захвилювалося, незважаючи на повну 
відсутність вітру, усі в один голос вигукнули: «Сен-
П’єр горить!».

У першому ж порту — Джорджтауні вони ді-
зналися про страшну долю Сен-П’єра і тут же, під 
відкритим небом, впавши на коліна, подякували 
Богові за своє спасіння. Наскільки сильною була 
впевненість всіх цих втікачів у тому, що чекати 
не можна ні хвилини довше, засвідчує те, що 
вони від’їхали з першим же вітрильним судном 
буквально куди-небудь, лиш би не залишитися на 
Мартиніці.

І вони добре зробили. Наступний корабель, що 
відпливав у Північну Америку через три дні, згорів 
у порту, як і багато інших.

Бог — Суддя праведний. І гнів Його — це один 
зі способів показати людям, що потрібно праведно 
і благочестиво жити на землі. І пам’ятати: Він — 
Владика владик, перед Яким треба благоговіти.

ВІДРІЗНЯЙ ЙОГО ГОЛОСВІДРІЗНЯЙ ЙОГО ГОЛОС
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУШКОЛА ПРАКТИЧНОГО СЛУЖІННЯ

Разом з тим, уважно читаючи Новий Заповіт і 
особливо Божі обітниці щодо Духа Святого, ми 
зауважуємо: «Коли ж прийде Він, Дух істини, то 

приведе вас до повної істини, бо говоритиме Він не від 
Себе, а все, що чутиме, буде розказувати, і майбутнє 
звістить вам» (Ів. 16:13) і «Утішитель же, Дух Святий, 
Якого пошле Отець в Ім’я Моє, Той навчить вас усього 
й пригадає усе, що Я говорив вам» (Ів. 14:26).

В останній книзі Нового Заповіту, Об’явленні, 
у посланні до семи церков, є декілька загальних 
закликів, і один з них такий: «Хто має вуха, нехай 
слухає, що Дух говорить церквам». Тому, на мій по-
гляд, слова апостола Павла про те, щоб дбати про 
любов і бажати духовних дарів, а найбільше – щоб 
пророкувати, повинні бути заново переосмислені, 
освіжені у нашому духовному сприйнятті, у проповіді 
і вченні в церквах.

У чому тут проблема? Хочу поділитися своїми 
роздумами, певним досвідом, пошуками щодо цього 
питання. Не претендую на всю повноту відповіді, але 
маю щире бажання, щоб Тіло Христове було збагаче-
не благодатними дарами, щоб Дух Святий міг вільно 
діяти, і вогонь Христової П’ятидесятниці не погас в 
тих, хто прийняв істину апостольського вчення.

Дональд Джі, відомий пастор і вчитель Біблії, 
писав, що існують дві форми неуцтва стосовно духо-
вних дарів. Апостол Павло мову про духовні дари в 
Першому посланні до коринтян, у розділах від 12-го до 
14-го, починає наступними словами: «Не хочу я, брат-
тя, щоб не відали ви про духовні дари». «Неуцтво», з 
яким доводилося Павлові мати справу в Коринті, не 
стосувалося того, що коринтяни не мали духовних 
дарів, навпаки, вони не мали недостатку ні в якому 
даруванні. Їхня проблема була в тому, щоб правильно 
розуміти справжню ціль духовних дарів, а також пра-
вильно і з любов’ю використовувати дари.

На жаль, проблема коринтян багато разів давала 
про себе знати аж до наших часів, і це певною мірою 
спричинило те, що багато людей зневірилися й роз-
чарувалися і «продовжують дмухати й на холодне».

Це призвело до іншої форми неуцтва – аж до 
повного відкидання духовних дарів. Сюди варто до-
дати й те, що багато з тих, хто говорить про духовні 
дари і конкретно про пророцтво, не мають особистого 
духовного досвіду. Апостол Павло, навчаючи корин-
тян правильно використовувати дари, зокрема інші 
мови, міг з повною відвагою сказати: «Дякую Богу 
моєму, що я більше всіх вас говорю мовами» (1 Кор. 
14:18). Тому нам варто прислухатися до порад і науки 
великого апостола і виявляти ревність і спрагу до 
натуральних Божих діянь у наш час.

«Бажайте духовних дарів, а
 найбільше ж, щоб пророкувати»

Розглядаючи цю важливу тему детальніше, пого-
воримо про пророцтво. І спершу дамо визначення про-
роцтву: «Пророцтво – особливий дар, який дає змогу 
віруючому передати слово об’яви безпосередньо від 
Бога під впливом імпульсу, що йде від Духа Святого. 
Як в Старому Заповіті, так і в Новому пророцтва, в 
основному, не є тільки провіщенням майбутнього, а 
об’явою Божої волі і спонуканням Божих людей до 
праведності, вірності, терплячості та розради» (Біблія 
з коментарями). 

Слово «пророцтво» походить від грецького слова, 
яке має значення «глибинний витлумачувач». У часи 
апостолів дар пророцтва мав два вияви. Перший 
– донесення слів Бога до людей через пророка. Це 
була надприродна дія. А щоб люди могли відрізнити 
фальшивих пророків від істинних, Дух давав іншим 
віруючим дар «приникликого натхнення» (Б. Гремм 
«Святий Дух»).

Звідси робимо декілька висновків.
* Як і всяка інша духовна дія, пророцтво відбува-

ється на основі віри. «І ми маємо різні дари згідно з 
благодаттю, коли пророцтво — то й виконуй його в 
міру віри» (Рим. 12:6).

* Істинне пророцтво походить від Духа Святого і 
тому є результатом сповнення Духом Святим. Це під-
тверджується багатьма віршами зі Слова Божого. 

Ось кілька текстів із Нового Заповіту: «Коли ж Єли-

завета зачула Марії привіт, затріпотала дитина в утробі 
її. І Єлизавета наповнилась Духом Святим, і скрикнула 
голосом гучним та й прорекла: «Благословенна ти між 
жонами і благословенний Плід утроби твоєї…» (Лк. 
1:41-42); «Його ж батько Захарій наповнився Духом 
Святим та й став пророкувати…» (Лк. 1:67); «Але 
Савл, що й Павло він, переповнився Духом Святим 
і на нього споглянув і промовив: «О сину дияволів, 
повний всякого підступу та всілякої злости, ти ворогу 
всякої правди! Чи не перестанеш ти плутати простих 
Господніх доріг?» (Дії 13:9-10).

Підсилимо вище сказане словами апостола Петра 
і зробимо ще кілька висновків. «Бо пророцтва ніколи 
не було з волі людської, а звіщали його святі Божі 
мужі, проваджені Духом Святим» (2 Петр. 1:21). Тому 
на питання: «Де в пророка береться пророцтво?», 
правильна відповідь – це імпульс, певна дія Духа 
Святого на відроджений, чутливий дух Божої людини. 
Для виголошення пророцтва важливими є правильний 
внутрішній стан пророкуючого, а також відповідна 
духовна атмосфера.

Проповідь, виголошену в силі Духа Святого, також 
можна назвати пророцтвом. Яскравим прикладом 
може слугувати проповідь апостола Петра в день 
П’ятидесятниці.

Божий імпульс
Як же Бог дає Свій імпульс, сигнал, і як Божа 

людина його відчуває? Взагалі, Бог оригінальний, і 
Його дії також. Тому проголошення пророцтва може 
відбуватися різноманітними способами. Для людей, 
які пережили хрещення Духом Святим, знайоме від-
чуття наповнення силою, про яке пророки в Старому 
Заповіті говорять: «І була на мені рука Господня», 
або приємного тепла, що огортає тебе, і язик – немов 
тростинка в руці справжнього писаря.

Часом приходить просвітлення думок – і робиться 
ясною ситуація або немовби зелена лампочка вмика-
ється на якомусь місці зі Слова Божого.

Відомі випадки, коли пророцтво супроводжувалося 
певними діями, подібно до того, як пророк Агав узяв 
пояс Павла, зв’язав свої руки і ноги і попередив, що 
чекає апостола в Єрусалимі (Дії 21:11). 

Цікаво про це написано в Книзі пророка Амоса: 
«Господь Бог заговорив – хто не запророкує» (Ам. 
3:8). Пам’ятаєте випадок із Саулом: «Що це зробилось 
із Кішовим сином? Чи то і Саул у пророках?» (1 Сам. 
10:11) або про Валаама і його ослицю.

Часто пророцтво проявляється відразу після хре-
щення Духом Святим. Про це читаємо в Діях апостолів, 
це доводилося спостерігати і в наші дні.

Я мав привілей народитися в четвертому поколінні 
віруючих людей: мій дід і прадід майже одночасно 
увірували під час євангельського руху в 20-х роках 
минулого століття. Мій покійний батько часто роз-
повідав мені про дії Духа Святого в той час, коли він 
був ще хлопцем. Тоді була якась особлива простота і 
конкретика, ясність. У пророцтві називалися звичайні 
імена людей і відкривалися, з людської точки зору, на-
віть подробиці чийогось життя, подібно до того, що ми 
читаємо в Діях апостолів про Ананія і Сапфіру.

Таких прикладів було чимало, наведу один з них. 
Пресвітер з дружиною пололи грядку. Жінка необачно 
ступила і пошкодила городину. Чоловік суворо докорив 
їй, дружина образилася. Прийшли на зібрання, ніхто 
нічого не знав, крім них обох, і тут слово: «Примирись 
зі своєю дружиною…» За свідченнями очевидців, 
великий страх був на дітях Божих, люди спасалися, 
Бог хрестив Духом Святим.

Розумію, що є різні періоди в житті Церкви. Разом 
з тим, брати і сестри, будьмо щирими. Багато всього 
втрачено або підмінено з тих натуральних Божих дій, 
які мають бути в Церкві Христовій. Але збадьорімось, 
щиро забажаймо рясного пізнього дощу – і Він при-
йде до нас, бо виконається Слово Господнє: «І буде 
останнього часу, – говорить Бог, – виллю Я Духа Мого 
на всяке тіло; й пророкуватимуть сини ваші і дочки 
ваші, і юнаки ваші видіння бачитимуть, і старшим 
вашим сни снитимуться; а на слуг Моїх і на служниць 
Моїх виллю в ті дні Духа Мого, – і вони пророкувати-
муть…» (Дії 2:17).

– Як старший пастор об'єднання церков ХВЄ 
Івано-Франківської області та єпископ п’яти 
областей західного регіону України поділіться 
своїми враженнями про Фестиваль надії-2007. 
Який вплив мав цей захід на церкви, підпоряд-
ковані вам.

– У першу чергу, я вдячний Господу за те, що 
євангельський рух досить динамічно розвивається 
в цілому світі! Велику роль в цьому процесі відіграє 
діяльність Асоціації Біллі Ґрема. Адже завдяки її слу-
жінню за останні 50 років мільйони людей у всьому 
світі запросили Христа у своє серце. Я надзвичайно 
радий, що християнський центр «Відродження», 
плануючи євангелізаційні заходи у співпраці з коман-
дою Франкліна  Ґрема, неодноразово звертав свою 
увагу на Україну. Фестиваль надії-2007 став однією 
із наймасштабніших християнських подій в нашій 
країні, адже завдяки відеотрансляціям він охопив усі 
регіони держави. Плодами міцної молитовної основи 
заходу стали зали, переповнені людьми, які прийшли 
подивитися трансляцію Фестивалю. Не приховуючи 
інтересу, глядачі спостерігали за програмою та 
уважно слухали звернення брата Франкліна. Звістка 
про спасіння, що лунала того дня, досягнула сердець 
багатьох людей.

– Чи знаєте Ви особисто людей, що стали 
християнами завдяки Фестивалю надії чи іншим 
масовим акціям?

– Аналізуючи динаміку зростання церков ХВЄ 
на Івано-Франківщині, пригадую, що в 90-ті роки 
тут було всього 80 віруючих людей. На сьогодні 
християн нашого об'єднання в області налічується 
2450. Ми проводимо регулярні зібрання у 70 населе-
них пунктах. А минулого року охрестили понад 130 
людей. Переконаний, що в цьому є також великий 
вплив таких євангелізацій, як Фестиваль надії. Се-
ред тих, кого ми хрестимо щороку, немало людей, 
у чиї серця Слово Боже систематично сіялося ще з 
Фестивалю-2007, і тепер ми пожинаємо прекрасний 
плід для Господа. 

– Чи варто, на Вашу думку, проводити масштаб-
ні євангелізації у такий складний для країни час?

– Якщо Бог допоможе нам провести цю євангелі-
зацію, вона буде одним із найбільших благословень 
для України. На мою думку, це потужний крок віри, 
який потрібно робити саме зараз. Адже навколо так 
багато розчарованих та розгублених людей. Наше 
завдання – нагадати їм, що надія є, і ця надія – у 
Христі. Досліджуючи Боже Слово, ми бачимо, що 
протягом віків та поколінь воно було і залишається 
незмінним і сильним. І саме таке Слово нині потрібне 
нашій нації. Слово, яке несе надію, мир і спокій в 
людські серця.

Ми віримо, що ідея проведення Фестивалю 
надії цього року – від Господа. Молимося, щоб Його 
благословення супроводжувало організацію та про-
ведення цього заходу.

– Як впливає на християн ваших церков під-
готовка до Фестивалю-2015? Чи допомагає це 
активізувати пасивних християн? 

– В усі часи у церквах були різні категорії християн 
– від палаючих для Христа до абсолютно пасивних. 
Наша церква, на жаль, не виняток. Але я радію, що 
підготовка до Фестивалю надії активізує людей для 
служіння Богові та об’єднує їх навколо спільної мети 
- привести людей до Христа. Масштабність заходу 
захоплює та надихає. Хор, що звучатиме двома 
тисячами голосів, участь відомих українських та 
американських співаків, які присвятили своє життя 
Богові, свідчать про високий професійний рівень 

Фестивалю. Ці фактори допомагають християнам за-
охочувати своїх друзів відвідати захід. Вірю, що Сам 
Господь звернеться до серця кожного, хто приїде на 
цю євангелізацію, через проповіді, що звучатимуть 
там! Завдяки таким заходам Бог ще раз нагадує 
кожному, що  ми не покликані бути пасивними, але 
покликані виконувати свою місію – проповідувати 
Євангеліє та приводити людей до Христа. 

– Чи залучаєте ви молодь у підготовці до 
Фестивалю? 

– Звичайно, молодь наших церков бере активну 
участь в «Андріївському русі». Нещодавно молоді 
християни Івано-Франківщини виїжджали до Львова 
на молодіжну конференцію «Ціна вибору» в рамках 
Фестивалю надії-2015. 

– Наскільки активно члени церков беруть 
участь в «Андріївському русі»?  Чи склали Ви 
свій особистий список людей, за яких молитеся 
та запрошуєте на Фестиваль?

– Мені подобається організація і етапність роботи 
з людьми на Фестивалі надії. Заохочуючи вірян у 
церквах нашої області взяти участь в «Андріївському 
русі», я завжди говорю, що скласти список людей, 
які потребують спасіння та молитися за них, – це 
та робота,  яку кожен християнин може із легкістю 
зробити. Звичайно, в мене теж є особистий моли-
товний список, і тому я маю повне моральне право 
мотивувати до цього інших людей у наших церквах. 
Без сумніву, ніхто до кінця не знає, чи відвідають 
Фестиваль надії усі ті люди, про чиє спасіння ми мо-
лимося. Але ми довіряємо Богові та робимо зі свого 
боку все можливе для того, щоб реалізувати нашу 
місію на землі – нести Добру Новину.

– Що, на Вашу думку, можна було б ще зробити 
для підсилення підготовки до Фестивалю?

– Мені здається, що організаторам варто по-
ставити більший акцент на регулярній молитві за 
запрошених друзів на загальних богослужіннях 
церков. Адже чудова організація ще не гарантує сто-
відсоткового успіху. Старанна ж робота, щира ревна 
молитва та, як результат, Боже благословення – це 
саме та формула успіху, до якої нам варто прагнути. 
Переконаний, що, окрім зміцнення духовної основи 
у підготовці до Фестивалю, регулярні молитви на 
зібраннях також сприятимуть глибшому розумінню 
особистої відповідальності, яка лягає на кожного, хто 
бере участь в цьому євангелізаційному проекті.

– Які ваші очікування від Фестивалю-2015? 
Чи готові ваші церкви приймати новонавернених 
людей?

– Очікування особисто для мене – це крок віри. 
Якщо ми будемо готуватися до цього заходу віддано 
та з вірою, то результат матимемо згідно із нашою 
працею та молитвою. А щодо готовності приймати но-
вонавернених, можу сказати, що наші церкви мають 
напрацьовану систему роботи з новими людьми, яка 
включає в себе щотижневі зустрічі з душеопікунами 
та біблійну школу для тих, хто недавно приєднався 
до церкви.

– Що б Ви хотіли порадити організаторам 
акції?

– Не занепадати духом, продовжувати робити 
свою роботу, бути вірними Богу до кінця і активно 
працювати, пам’ятаючи, що добре діло завжди не-
легко робити. Та чим більший супротив, тим більшою 
буде перемога.

– Ваші побажання українським служителям, 
які готуються до Фестивалю.

– Хай Бог благословить усіх силою, щоб під-
тримувати кожного члена церкви підбадьоренням 
та добрими порадами. Нехай Боже благословення 
буде з усіма нами!

Розмовляла Марічка Галюк.

БОГ ГОВОРИТЬ
Михайло Мокієнко.

Єпископ, старший 
пресвітер об'єднання 

церков ХВЄ 
Дніпропетровської області

Біблія, основне джерело пізнання Бога, 
говорить: «Бог багаторазово й багатьма 
способами говорив колись до батьків наших 
через пророків, за останніх же оцих днів Він 
говорив до нас через Сина» (Євр. 1:1-2). І 
цим виконалось багато обітниць про Ісуса 
Христа зі Старого Заповіту, серед них і пе-
редбачення Мойсея: «Пророка з-поміж вас, 
із братів твоїх, такого, як я, Господь, Бог твій, 
поставить тобі, Його маєте слухати» (5 М. 
18:15). Тому все те, що говорив Ісус Христос, 
«що записали і передали нам ті, що з початку 
були очевидцями й служителями Слова», – це 
основна форма Божого відкриття, Божої волі, 
Божих діянь у майбутньому.

Єпископ Юрій Веремій: 

«МИ НЕ ПОКЛИКАНІ 
БУТИ ПАСИВНИМИ, АЛЕ 

ПОКЛИКАНІ ВИКОНУВАТИ 
СВОЮ МІСІЮ»

Напередодні Фестивалю надії, 
який 20 червня 2015 року пройде у 
Львові, ми поцікавилися в заступника 
старшого єпископа ЦХВЄУ єпископа 
Юрія Веремія, як церкви християн 
віри євангельської України готуються 
до наймасштабнішої євангелізаційної 
події року.
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А що ж Бог називає святим? Бог 
назвав святим місце, де горів і не 
згасав кущ. Це ж не означало, що 

це місце менш грішне, ніж інші! Бог на-
звав Сінай Своєю «святою» горою. Але 
гора Сінай не стала святою через те, що 
була високоморальною більше, ніж інші 
гори! Суть святості не в тому, наскільки 
ти моральний чи хороший! Суть святості 
у зовсім іншому вимірі.

Що таке святість?
Декілька років тому Джон Діксон 

зробив цікаву заяву: «Протилежність 
святому – це не грішне чи зле, а звичайне 
чи звичне». Така заява дивує. Як і багато 
християн, я використовував слово «свя-
тість» як синонім до слова «праведність». 
Коли ж почув заяву Джона, то вирішив 
сам дослідити це поняття, щоб окреслити 
його значення. І був здивований тим, що 
виявив.

Святість не означає «безгрішність». 
Святість означає «відокремлення від 
звичного». Ставитися до чогось як до 
святого – означає вважати його особли-
вим! Уперше Бог назвав щось святим у 
другому розділі Книги Буття. Це сталося 
тоді, коли Бог благословив сьомий день і 
назвав його святим. Це не означало, що дні 
з першого до шостого були світськими чи 
грішними. Перші шість днів були хорошими 
днями. Але вони не були святими. Це були 
звичайні дні. 

У десятому розділі Книги Левит Бог 
дає Аарону вказівки про служіння в 
скинії. Він звелів Аарону бути особливо 
уважним, щоб відрізняти «священне від 
несвященного» і не ставитися до нього як 
до звичайного. Якби Аарон приніс свій одяг 
у скинію, виправ його в умивальниці і пові-
сив би сушитися на ковчег заповіту, він би 
осквернив святість скинії! Він би ставився 
до священних речей як до звичайних!

Святі гроші
Виявляється, гроші також можуть бути 

святими. Бог визначив десятину (десяту 

частину) вашого прибутку як святе. «А 
всяка десятина з землі, з насіння землі, 
з плоду дерева, Господеві воно, святощі 
для Господа!» (3 М. 27:30). Це означає, 
що коли ви заробили 10 доларів, то один 
з них – святий. І це стосується будь-якої 
форми прибутку.

Третій розділ Книги пророка Малахії 
говорить нам про вшанування десятини 
як святині. Ми вважаємо її святинею, коли 
приносимо «до дому скарбниці». Десятина 
має приноситися в храмові скарбниці, щоб 
забезпечувати потреби тих, хто служив у 
храмі (див. Мал. 3:10-11).

Отже, якщо Бог визначив десятину 
як святиню, у нас є вибір: ми можемо 
ставитися до десятини як до святині (по-
особливому) або ж так, як до решти наших 
доходів. Вибір за вами. Ви не попадете в 
пекло за те, що не віддавали десятину! Але 
вшанування десятини як святині відділить 
вас від світу в сфері ваших фінансів.

Святий час
Бог визначив одну сьому частину на-

шого часу як святу. «І поблагословив Бог 
день сьомий, і його освятив…» (1 М. 2:3). 
У Десяти заповідях Бог дає таку вказівку: 
«Пам’ятай день суботній, щоб святити 
його…» (2 М. 20:8-11). Знову ж таки, дотри-
мання шабату не є вимогою для спасіння! 
Ви можете працювати сім днів і все одно 
потрапити на небеса! Але вшанування 
цього часу поєднує вас з принципами 
благословення заповіту.

Святі місця
Місця, у яких Бог являє Свою присут-

ність, – це святі місця. Кущ, який не згоряв, 
був святим. Гора Сінай була святою. Скинія 
і храм були святими. Місця поклоніння 
– святі. Вшанування святих місць єднає 
нас з Божими благословеннями заповіту. 
З Книги пророка Огія ми дізнаємося, що 

народ Юди знехтував роботою в храмі, 
щоб будувати власні доми. У результаті 
Боже забезпечення було відняте від них. 
І вони жили в недостатку!

Інший приклад – Соломон. Він виявляв 
велику пошану до Божого храму, витрачав 
власні кошти, щоб будувати його. І в ре-
зультаті мав достаток і надлишок усього 
до кінця своїх днів. 

Коли ми шануємо те, що святе, ми 
входимо в благословення!

Святий народ
Бог визначив певні групи людей як 

святі. Такими святими названі апостоли 
й пророки (Еф. 3:5). Єврейський народ 
– святий народ. Ваші брати й сестри в 
Господі – святі. Ваш чоловік, жінка, батьки 
та діти – святі для вас.

Біблія дає нам вказівки, як шанувати 
кожну з цих груп відповідним чином. А ще 
Біблія дає обітницю: якщо ви виявляєте 
пошану тим, кого Бог називає святими, то 
ви отримуєте Боже благословення!

Вивчення питання про святість прине-
сло мені нове розуміння уривку з Писання, 
який довго мене бентежив. Це історія про 
Іллю та вдову (див. 1 Цар. 17:13-15). Ста-
лася вона в час голоду в тій землі. 

Бог посилає Іллю в місто Сарепту і 
каже йому, що вдова буде турбуватися 
про нього. Ілля приходить у місто і виявляє, 
що вдова збирається приготувати останню 
страву, оскільки її ресурси повністю ви-
черпалися! Продуктів вистачало лише для 
того, щоб приготувати невелику страву 
для себе і сина. 

У такій трагічній ситуації прохання Іллі 
звучить доволі недоречним. Він каже вдо-
ві: «Нагодуй спочатку мене! А потім поїси 
ти і син твій!». Як міг Ілля піти до жінки, яка 
сама голодувала, і просити її нагодувати 
його до того, як вона нагодує свого сина? 
Але Ілля розумів дії Божі. Він знав, що 

Напружений графік, що не 
дозволяє ані на мить розсла-
битися, – одна з бід багатьох 
сімей у ХХІ столітті. Але 
навіть в нашому неспокійно-
му, квапливому суспільстві 
можна сповільнити шалений 
темп життя, щоб насолоди-
тися кожним днем, зміцнити 
шлюб та сім'ю і побудувати 
близькі й трепетні стосунки 
з Богом. Це не так-то й легко, 
але декілька простих кроків 
допоможуть вам жити в мирі 
і спокої.

Встановіть для себе
 день спокою

Бог увів поняття шабату (дня відпочин-
ку та спокою) одразу після створення світу. 
Владика всього всесвіту, безперечно, не 
потребував відпочинку після створення 
світу, тому що немає жодної справи, яка 
була б надто обтяжливою для Бога. Ймо-
вірніше, Він хотів підкреслити значення 
дня спокою з самого початку існування 
людства.

Хоча сучасна культура всіляко зава-
жає вам робити це, але якщо щонеділі ви 
будете відпочивати у Божій присутності 
й вивчати Його Слово, то зауважите, що 
весь наступний тиждень вам значно легше 
виконувати свої батьківські обов'язки.

Поговоріть зі своїми рідними: що вам 
потрібно зробити, щоб цей день став для 
вашої сім'ї днем спокою? Наприклад, ви 
можете вимкнути цього дня свій телефон і 
кожну нову справу розпочинати з молитви.

Які кроки вам потрібно зробити перед 
своїм днем спокою (наприклад, розібрати 
папери, приготувати їжу і випрати білизну, 
а ще прослідкувати, щоб діти наперед 
виконали домашні завдання), щоб день 
спокою справді став спокійним.

У спокою прочитайте кілька розділів з 
Біблії і якусь хорошу книгу; потім погуляйте 

на свіжому повітрі, поговоріть з Богом і до-
звольте Йому звернутися до вас і сказати 
вам Своє Слово.

Рішуче скажіть «ні» 
дечому у своєму житті
Можливо, вам і не треба буде від-

мовлятися від більшості занять, якими 
ви заповнюєте свій день. Без сумніву, у 
кожному з них є певний сенс. Але кидаю 
вам виклик. Задумайтесь хоча б на кілька 
хвилин, перш ніж погодитися, коли вам на-
ступного разу запропонують взяти участь 
у підготовці концерту в школі, де вчаться 
ваші діти, чи коли начальник попросить вас 
попрацювати понаднормово.

Так, відмовитися від можливості зрос-
тання по службі чи від своїх захоплень – це 
велика жертва. Пам'ятаєте, одного разу 
сатана спробував спокусити Ісуса владою 
над всіма земними царствами та їхньою 
славою (Лк. 4:6). Він спробує провернути 
цей трюк і з вами. Він докладе всіх зусиль, 
щоб наповнити ваш день тимчасовими 
задоволеннями та цінностями, аби тільки 
відволікти вас від сім'ї.

Найбільш дієвий спосіб вберегтися від 
диявольських пасток – це молитися про 
кожне рішення, яке ви приймаєте і яке 
може чи то фізично, чи емоційно відділити 
вас від сім'ї.

Звільніться від 
бажання ганятися за 

матеріальними благами
Нав'язливе бажання володіти багат-

ством – це та слизька стежинка, яка може 
завести у провалля. Пропоную натомість 
просту альтернативу: звільнитися від 
речовизму і почати робити більше з мен-
шими зусиллями, вірячи, що Бог покриє всі 
ваші потреби. Складіть сімейний бюджет 
і строго дотримуйтеся його. Старайтеся 
купувати все за готівку.

Наполегливо рекомендую також від-
давати десятину, якщо ви ще цього не 
робите. Усі ваші гроші й так належать 
Богові. Але коли ви віддаєте десятину, Він 
благословляє вас за вірність.

Звісно, нелегко повністю змінити своє 

ставлення до грошей та багатства, але 
нагорода, яка вас чекає, – менше стресу й 
більше часу та сил, які ви можете подару-
вати своїй сім'ї, – повністю цього варта.

Встановіть баланс 
у власному житті й 
у житті своєї сім'ї

Якщо ваш розклад настільки щільний, 
що у вас не залишається часу на від-
починок і відновлення сил, спробуйте 
змінити його так, щоб виділити такий час. 
Якщо ви приділяєте надто багато уваги 
дітям, то від цього страждає ваш шлюб. 
Обговоріть з чоловіком (дружиною), що 
ви можете зробити, щоб нормально ви-
ховувати дітей і при цьому приділяти увагу 
один одному.

Є час віддавати, а є час для пере-
бування наодинці з самим собою, щоб 
молитися й відпочивати від турбот, не-
зважаючи на те, що потрібно зробити ще 
багато справ.

Вкладаючи сили тільки в якусь одну 
сферу життя, ми обкрадаємо інші. Але 
баланс – ось ключ до успіху! Ми, батьки, 
повинні рівномірно розподіляти час і сили 
між спілкуванням зі своїми домашніми та 
іншими заняттями, регулярно роблячи пе-
рерву, щоб відпочити й освіжитися. Також 
ми повинні навчити цьому своїх дітей.

Вимкніть всі електронні 
пристрої і спробуйте по-
чути голоси своїх рідних

Скільки часу ваші рідні витрачають 
на перегляд телепередач чи фільмів, на 
Інтернет чи комп'ютерні ігри? Обговоріть 
це зі своєю сім'єю, а потім спробуйте на 
місяць (чи хоча б на тиждень) вимкнути ті 
електронні пристрої, які заважають вам 
почути один одного.

Найскладніше, звичайно, полягає 
в тому, щоб у вас самих вистачило 
сміливості та сили волі притримуватися 
цих принципів. Якщо вистачить, тоді ви 
покажете хороший приклад своїм дітям і 
виявите, що у вас з'явився час на те, щоб 
розслабитися, зробити все необхідне й 
насолодитися спілкуванням з дітьми.

Крім того, вам буде легше розрізнити 
тихий м'який голос Господа. А вільний час, 
який з'явиться у графіку, можна буде при-
святити молитві, вивченню Божого Слова 
та виконанню Його повеління.

Підтримуйте один одного
Якщо ми не будемо оберігати себе від 

зовнішніх джерел стресу, наше життя 
стане схожим на виснажливий марафон. 
Через постійний тиск на роботі, щільний 
графік шкільних та позашкільних занять ді-
тей та різноманітних подій у церкві багато 

батьків занепадають духом. Вони постійно 
відчувають утому й роздратованість, 
сердяться один на одного. Врешті-решт, 
батьки згоряють при виконанні своїх 
обов'язків, і їхні діти та шлюб від цього 
серйозно страждають.

Чоловіки та жінки були створені з 
чітко визначеними, але при цьому дуже 
різними психологічними потребами. І ті й 
інші по-своєму вразливі: жінки потребують 
того, щоб чоловіки були романтичними, 
турботливими й люблячими, а чоловіки 
– щоб жінки ставилися до них з повагою 
і прихильністю.

Підтримка і підбадьорення – це команд-
на гра. Якщо ви стоїте пліч-о-пліч зі своїм 
чоловіком (дружиною), то стаєте для нього 
джерелом величезної сміливості та сили.

 Отримайте мир, прий-
шовши до Бога в молитві

Коли мені було два роки, моє ліжечко 
стояло поряд з ліжком батьків. Мого 
батька часто будив серед ночі тривожний 
шепіт: «Тату! Тату!». – «Що сталося, Джим-
мі?». – «Візьми мене за руку!».

Пізніше тато згадував, що як тільки він 
міцно стискав мою руку, вона розслабляла-
ся. Я одразу ж засинав. Усе, що мені було 
потрібно, – це знати, що тато десь поруч.

Ми, сучасні батьки й матері, несамови-
то намагаємося впоратися з усіма справа-
ми, пов'язаними з роботою чи навчанням, 
церквою і вихованням дітей,  – та попри це 
ми потребуємо того ж самого. Ми хочемо 
покликати когось у темряві… Почути спо-
кійний голос… І потім, відчувши сильний і 
водночас ніжний дотик свого Небесного 
Отця, зітхнути з полегшенням.

Нам ніколи не вдасться повністю 
усунути всі труднощі зі свого життя. Ви-
пробування, стреси – невід'ємна частина 
нашого життя. Непередбачені ситуації під-
стерігають нас на кожному кроці. Але чи не 
найбільший парадокс християнського жит-
тя полягає в тому, що в часи найважчих 
випробувань ми можемо отримати неймо-
вірний спокій і душевну рівновагу, якщо від-
дамо свої труднощі в руки Божі в молитві.

Насправді існує багато інших способів 
полегшити життя. Але, напевно, найваж-
ливіше з цього всього – шукати відповідь 
від Господа в кожній складній ситуації і в 
усьому керуватися Божою мудрістю.

Джеймс Добсон.

коли вдова вшанує пророка, вона відкриє 
для себе джерело Божого благословення. 
Бог пообіцяв: «Хто приймає пророка як 
пророка, той дістане нагороду пророчу!» 
(Мт. 10:41). 

Ілля давав жінці можливість увійти у 
сферу чудес! І коли вона обрала за краще 
вшанувати Божого пророка, Бог почав 
дивним способом збільшувати її ресурси. 
Вона і її син пережили надприродне забез-
печення продуктами під час голоду!

Джерело
істинної святості
Звідки приходить святість? Що зробило 

святим кущ, який не згоряв? Що зробило 
святим гору Сінай? Що зробило святим 
«святе святих»? Відповідь така: Божа 
присутність. А тепер подумайте ось про 
що: коли ви надієтеся на Ісуса, Дух Святий 
приходить, щоб жити всередині вас. Божа 
присутність всередині вас є вже тепер. Це 
означає, що ви – святі!

Багато християн плутають святість з 
праведністю. Праведність – означає бути 
чистим. Це означає, що ви усунули гріх 
зі свого життя. Бог хоче, щоб ми жили 
праведно.

Але святість перебуває в іншому вимірі. 
Святість полягає в тому, що ви – особливі. 
Завдяки тому, що ви надієтеся на Ісуса, ви 
святі, навіть коли грішите! Апостол Павло 
пише послання до членів Коринтської 
церкви, маючи на меті виправити їхні 
помилки. 

Проблемою Коринтської церкви були 
аморальність, п’янство (навіть під час 
вечері Господньої), поділення, чвари та 
багато іншого. Але апостол нагадує корин-
тятнам, що вони – святі (1 Кор. 1:2).

Ви – святі! І Бог бажає, щоб ви почали 
жити так, як личить святим!

У своєму домі я маю парадний і повсяк-
денний набори тарілок. Однак наш фарфо-
ровий «парадний набір» після їжі виглядає 
не зовсім красиво! Він брудний. Його треба 
мити. Проте все одно він особливий! Це все 
одно наш «парадний набір». Наші повсяк-
денні тарілки – звичайні. Ми тримаємо їх 

чистими, але все одно вони залишаються 
звичайними.

У цьому й полягає різниця між святістю 
і праведністю. Праведність означає бути 
чистим. Святість означає бути особливим. 
Наш «парадний набір» тарілок особливий, 
незалежно від того, чистий він чи брудний. 
Але через те, що він для нас особливий, 
ми ставимося до нього бережливо, навіть 
коли він брудний. Ми акуратно миємо ці 
тарілки, щоб повернути їм красу. 

Ви – Божий «парадний набір»! Ви 
особливі для Нього, навіть якщо не за-
вжди догоджаєте Йому. Євреї все ще 
Божий святий народ, незважаючи на їх 
невірство!

Як жити у святості?
Суть святості в тому, щоб виявляти 

пошану. Це маловідоме поняття серед 
християн. Деякі християни люблять кри-
тикувати і обмовляти. Вони не поважають 
ні один одного, ні служителів. А потім 
дивуються, чому в їхньому житті не видно 
Божого благословення і сили!

Жити у святості – означає виявляти 
честь там, де її потрібно виявляти. Це 
означає шанувати своїх батьків, тому що 
Бог через них привів вас у світ. Це означає 
виявляти честь чоловікові чи дружині як 
своєму партнеру по заповіту. Це означає 
виявляти честь тим, кого Бог поставив 
служителями.

Жити у святості – означає шанувати 
Боже Ім’я. Це означає ставитися до свого 
тіла як до святого храму Божої присут-
ності. Це означає з повагою ставитися до 
інших християн тільки тому, що вони також 
знають Ісуса! Це означає виявляти пошану 
до євреїв як до обраного Богом народу.

Як святий Божий, ви можете жити у 
сфері святості! Ви можете проявляти по-
шану. Можете по-особливому ставитися до 
того, що Бог називає святим, включаючи 
самого себе. Коли ви будете шанувати 
те, що святе, ви увійдете в надприродну 
прихильність і благословення, призначені 
для Божого святого народу!

Роберт Хайдлер.

ЖИТТЯ У СВЯТОСТІ

ПОРАДИ ЗМУЧЕНИМ БАТЬКАМ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУВИКЛИКИ ЧАСУ

Протягом XX століття 
кількість християн у світі 
різко зросла. Минулий вік 
— це час інтенсивної мі-
сіонерської роботи і хрис-
тиянських пробуджень на 
всіх континентах.

Але, попри це, цивілізація, в якій ми 
живемо, за останні сто років втра-
тила свій християнський характер. 

Праведність в культурі стає «білою 
вороною», її місце посіли нечестиві стан-
дарти. Ще п’ять десятиліть тому ніхто ні 
в Європі, ні в Америці не осмілювався 
голосно говорити про аборти. А про те, 
щоб на державному рівні обговорювати 
питання легалізації наркотиків, шлюбів 
гомосексуалістів, евтаназії тощо не могло 
бути й мови.

Сьогодні ж у багатьох цивілізованих 
країнах це стає нормою. Голівудські філь-
ми наших днів вражаюче відрізняються 
своїм моральним змістом від фільмів 
60-тих років минулого століття. Суспіль-
ство, втрачаючи християнські цінності, 
деградує. Чому це відбувається?

Вникаючи в історію християнства, 
особливо його реформованої частини 
— протестантизму, можна легко побачити 
наявність трьох цілком різних версій бого-
слов’я, що визначають взаємини Церкви і 
суспільства. Об’єктивний розгляд різних 
позицій, які займають сучасні християни 
щодо різних сфер суспільного життя, 
відкриє нам секрет все меншого впливу 
християнства на цивілізацію в наші дні.

Ліберальне 
християнство
Найбільш поширене в наш час серед 

західних християнських церков лібе-
ральне богослов’я. Це християнство, яке 
розглядає себе як частину культури. Лібе-
ральна церква через так звану «толерант-
ність» не намагається впроваджувати в 
суспільство біблійні цінності, а, швидше, 
навпаки, більшою чи меншою мірою при-
ймає стандарти невіруючого світу.

Представник цього богослов’я — ти-
повий протестант сучасного Заходу, 
який не вірить в біблійні чуда, ба навіть 
у воскресіння Христа, «ліберально» 
ставиться до моралі і не любить вживати 
слово «гріх».

Це церкви, в яких кількість розлучень 
не поступається кількості розлучень в сус-
пільстві. Деякі з них намагаються бути на-
стільки «прогресивними», що одружують 
пари гомосексуалістів! Про таку церкву 
можна сказати, що вона «одружилася зі 
світом» або, біблійною мовою, — «блудо-
діє зі світом», оскільки для Божої Церкви 
один Жених — Христос.

Чи може ліберальне християнство по-
зитивно вплинути на світ? Якщо завдання 
Церкви — бути сіллю для землі, то таке 

християнство є сіллю, що втратила силу. 
Ісус сказав про таку сіль, що «вона вже 
нінащо, хіба щоб надвір була висипана  та 
потоптана людьми» (Мт. 5:13).

Християнин, втративши радикалізм 
євангельської віри, перестає бути хрис-
тиянином, тобто людиною, яка належить 
Христу. Він нічим не відрізняється від 
свого оточення, отже, його вплив на 
суспільство буде ніяким. Врешті-решт, 
ліберальне християнство не ставить собі 
за мету перетворення суспільства. Воно 
бачить себе лише «частиною різноманіт-
ної людської культури».

Богослов’я ізоляції
Друге богослов’я, яке сьогодні най-

популярніше серед «живих» сучасних 
церков, — це богослов’я ізоляції. Це хрис-
тиянство, яке ділить світ на «духовний» і 
«недуховний». Є діла «духовні» — такі, як 
молитва, євангелізація, покаяння, благо-
честя тощо, і діла «недуховні», світські 
— гроші, політика, мода, культура і все 
інше, що не належить до релігійної сфери 
життя людини.

Така церква звузила інтереси Бога до 
сфер культу і моралі, але моралі всередині 
церкви. Там проповідується, як поклоня-
тися, як постити, а також про те, щоб не 
красти, не блудити, не обманювати, але 
віруючі в такій церкві ніколи не пережива-
ють за національні гріхи і не цікавляться 
мораллю президента.

Біблійне богослов’я
Однак чи справді поділ світу на «ду-

ховний» і «недуховний» — це біблійне 
бачення світу? Чи справді Церкву створив 
Бог, а політику — диявол? Чи справді 
Автора всього існуючого цікавлять лише 
Церква і «церковні діла». Біблія відповідає 
чітко й однозначно: «Господня земля, і 
все, що на ній, вселенна й мешканці її» 
(Пс. 24:1).

Біблія — це книга про реальне життя 
людини. Ця книга від самого початку і до 
кінця свідчить, що Творця цікавить все 
Його творіння. І Він бажає панувати в 
будь-якій галузі життя як особистості, 
так і суспільства.

Святе Писання достатньо багато 
говорить і про гроші, і про політику, і про 
соціальні відносини, і про владу, і про 
здоров’я, і про сім’ю, і про освіту. Воно 
відкриває нам Божий праведний спосіб 
всього життя в цьому світі. Отже, за-
вдання Церкви, тобто людей, що знають 
Творця, — відкрити світові справжнє 
призначення людини, подавати істину 

на будь-яку тему, повернути початкову 
форму, дану Творцем всякій речі, рефор-
мувати деформований світ.

«Бо уста священикові знання стере-
жуть та Закона шукають із уст його, бо він 
Ангол Господа Саваота» (Мал. 2:7).

Християни, які мислять категоріями 
богослов’я ізоляції, не помічають сус-
пільства, воно їх зовсім не цікавить. Вони 
бачать лише особистість, і їх зусилля 
спрямовані винятково на роботу з окре-
мою людиною.

Але особистість — це складова час-
тина конкретного суспільства з певним 
світоглядом, і це суспільство формує 
кожну особистість, даючи їй свою систе-
му цінностей. Виходить, якщо християни 
хочуть виконати Велике доручення свого 
Наставника — «навчити народи», то вони 
повинні проповідувати Слово мовою, 
яка формує менталітет суспільства, 
використовуючи культуру, науку, ЗМІ, 
законодавство.

Тенденції часу
Дивлячись на останні 2000 років історії 

людства, не можна не помітити деякі 
закономірності в сфері відносин церква-
суспільство.

По-перше, рушієм всякого прогресу 
людства в цей час виступає, безумовно, 
християнство.

По-друге, Церква здатна впливати на 
всі сфери життя народів, коли вона саме 
якомога ближче відображає біблійний 
образ Церкви.

По-третє, Церква звершує перетво-
рення суспільства, коли вона ставить 
перед собою таку мету і вважає своєю 
місією явити світові біблійні стандарти у 
всіх сферах життя.

Один із найяскравіших прикладів 
Церкви, яка трансформує цивілізацію, 
— історія протестантської Реформації, 

Шановні пастори, священнослужителі! 

Звертаюся до вас як ваш брат і співпастор 
з великим проханням. Знайдіть три хвилини до-
читати цей пост до кінця і прийняти рішення, яке 
вам підкаже Дух Святий.

В Україні триває повномасштабна, жахлива 
за своїми наслідками війна. Руйнуються будинки, 
стираються з лиця землі селища, міста перетво-
рюються на руїни. Гинуть тисячі людей. Це чиїсь 
чоловіки, батьки й сини. Дружини залишаються 
вдовами, діти — сиротами. Гинуть мирні жителі, 
під завалами залишаються діти, люди похилого 
віку, жінки.

Просто страшно дивитися в очі дитини, коли 
вона говорить: «Тату, я не хочу помирати». Коли 
бабуся стоїть біля розбитого снарядом будинку, не 
знаючи, де вона зможе пережити наступну ніч.

Серце просто розривається від болю, коли 
ти виносиш з квартири, в якій вибиті вибуховою 
хвилею вікна і давно нема електрики й газу, 
замерзлого від 18-градусного морозу хворого 
інваліда...

Я змучився дивитися на розірвані при міно-
метному обстрілі частини тіла...

Моє серце розривається на часточки, коли чую 

розповіді молодих матерів про своїх дітей, яких 
ми евакуювали із зони бойових дій, як вони здри-
гаються від будь-якого стуку і в паніці починають 
бігати по квартирі, шукаючи безпечне місце...

Я пишу це не для того, щоб ви негайно осудили 
когось, а тільки з одною метою — я закликаю вас 
стати миротворцями.

Політики не зможуть домовитися, адже це ві-
йна глибоко духовна. І правда полягає в тому, що 
диявол задумав не лише фізично знищити народи, 
але, посіявши в серця ненависть, витіснивши з 
серця любов, нейтралізувати християн.

Апостол Павло пише, що в Христі Ісусі має 
силу віра, чинна любов’ю. Отримуючи викрив-
лену інформацію через ТБ, серце наповнюється 
невластивими для християн емоціями гніву, зла, 
ненависті...

Християнин, наповнений такими емоціями, 
стає абсолютно безсилим в духовному світі. 
Адже наша війна — не з тілом і кров’ю, а з ду-
хами злоби піднебесної, які спонукують людей 
на вчинення зла.

Дорогі мої, почуйте мій крик і станьте ми-
ротворцями. Усе, що ви зможете зробити для 
примирення, почніть робити.

За всю історію війни у Слов’янську і на Сході 

України лише один пастор з Росії відвідав нас. 
Разом з ним я їхав у прифронтову зону, щоб 
роздавати хліб голодним, він допомагав своїми 
руками відбудовувати зруйнований, в результаті 
війни дитячий притулок «Вітрила Надії». На його 
очах я бачив сльози, коли він обнімав дітей, що 
стали сиротами.

Коли ти бачиш так багато болю й горя, ти 
перестаєш запитувати, на чиєму боці правда і 
хто винен. Залишається лише одне величезне 
бажання — зробити все, щоб жахлива війна за-
кінчилася і настав мир.

Я запрошую вас приїхати у Слов’янськ. Разом 
з вами я поїду роздавати хліб в прифронтову зону, 
ми підемо годувати біженців, що живуть у вагонах 
на вокзалі, ми будемо вивозити матерів з дітьми 
із зони бойових дій...

Вам необхідно доторкнутися до болю, щоб 
пережити глибину трагедії, стати справжнім 
миротворцем.

Це ж наш Учитель Ісус Христос сказав: 
«Блаженні миротворці, бо вони синами Божими 
стануть» (Мт. 5:9).

Приїжджайте, доторкніться і почніть діяти, 
приносячи мир у ваших проповідях, молитвах і 
добрих ділах.

ПРОБУДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЯ
Ярослав Лукасик

розпочатої в XVI столітті. Біблійне бого-
слов’я, заново відкрите М. Лютером, Ж. 
Кальвіном та іншими великими рефор-
маторами, проповідує істину про те, що 
смисл життя людини — це виконати своє 
призначення.

Таким чином, все життя людини: її 
сім’я, праця, навчання і будь-яка сфера 
її життя мають духовний характер, і 
всім своїм життям людина зобов’язана 
служити Богові.

На фоні середньовічної теології, яка 
вважала, що коли ти не монах, ти ніколи 
не зможеш повноцінно служити Богу, це 
було революційним відкриттям. Став-
лення до роботи як до служіння Богові 
створило явище, що отримало в історії 
економіки назву «протестантська етика 
праці», яка заклала основу процвітання 
західних країн.

Характерні назви багатьох «бестсе-
лерів» англійських пуритан (кальвіністів) 
XVII віку — «Покликання торговельника», 
«Християнське мореплавання», «Одухот-
ворене мореплавання», «Одухотворений 
сільський господар», «Одухотворений 
ткач».

Показово, що європейські країни, які 
прийняли Реформацію, в економічному, 
та і в будь-якому іншому плані виявилися 
попереду країн, що відкинули біблійне 
вчення. Важко знайти подібне свідчення 
впливу християнства на життя народів у 
XX  столітті.

Діячі європейської та американської 
реформацій бачили своєю місією побудо-
ву цивілізації, яка буде якомога точніше 
відображати біблійні принципи. При цьому 
реформатори, дотримуючись Біблії, були 
далекі від утопії. Усвідомлюючи крайню 
зіпсованість людини внаслідок перворід-
ного гріха, вони з реалізмом підходили до 
можливостей людини і суспільства.

Правова держава, ринкова економіка, 
загальна освіта, очищена від поганства 
благочестива культура, нарешті, ро-
зуміння цінності особистості — усе це 
досягнення Реформації.

У XX столітті основним словом, що 
визначало місію Церкви, було слово 
«пробудження». Християни розуміли 
його як надприродне явище в суспільстві 
— результат Божої благодаті, яка спону-
кує до масового покаяння. Але, на жаль, 
пробудження — явище короткотермінове, 
і якщо воно не переходить на наступний 
етап, на який повинно перейти, то можна 
сказати, що пробудження не досягло 
своєї мети.

Справжня ціль Бога
Справжньою ціллю Бога не є пробу-

дження. Пробудження — тільки засіб до-
сягнення справжньої мети — реформації.

Реформація — це утвердження на 
суспільному рівні тих цінностей, які несуть 
з собою пробудження. Це перетворення 
цивілізації в напрямі Царства Божого. Це 
відновлення початкового Божого плану 
для людини й суспільства.

Наприклад, якщо під час пробудження 
багато жінок починають каятися у вчинен-
ні абортів, наступним етапом діяльності 
церкви повинна стати боротьба за забо-
рону абортів на рівні законодавства.

На жаль, сучасні християни майже 
забули про реформацію як свою місію. У 
1973 р. в США був прийнятий закон, що 
легалізував аборти. У той час більшість 
жителів Сполучених Штатів були єван-
гельськими християнами, але, попри це, в 
тій демократичній країні закон про аборти 
був прийнятий.

Чому? Виявляється, протестантська 
більшість не вважала за потрібне боро-
тися проти людиновбивства. Зате сили, 
що намагалися легалізувати аборти, були 
цілеспрямовані й об’єднані. Практично 
єдиними, хто організовано виступив про-
ти абортів, були католики. В американську 
історію руху проти абортів це так і запи-
сане як «католицьке питання».

Багато латиноамериканських і афри-
канських країн переживали у другій по-
ловині XX століття сильне пробудження. 
Але в цих країнах досі спостерігаються 
величезні негаразди в житті суспіль-
ства: авторитарний чи комуністичний 
режими, злочинність, бідність. Суспіль-
ство, фактично, не здатне створювати 
правову державу.

Причина цього — богослов’я церков, 
що мають величезний людський потенці-
ал, але не ставлять собі за мету перетво-
рення всіх сфер життя свого народу. Ці 
церкви сповідують богослов’я ізоляції.

Місія Церкви — дати світові стандарти 
праведності у всіх сферах особистого 
і суспільного життя. Цю місію може 
виконати тільки Церква, яка сповідує 
богослов’я реформації, яка бачить себе 
перетворювачем, а християн — авангар-
дом суспільства.

XXI століття — це виклик для нас. 
Наша цивілізація, вже постхристиян-
ська, за своєю аморальністю все більше 
втрачає здоровий глузд. Демократичне 
суспільство деградує.

І при цьому наукові відкриття давно 
вже перестали схилятися до матеріаліз-
му. У близькому майбутньому розчаровані 
гуманістичним світоглядом маси згада-
ють біблійне християнство, яке лягло в 
основу всіх благ сучасної цивілізації. Чи 
знайдуть тоді народи Церкву, здатну дати 
світові Божу мудрість для вирішення про-
блем XXI століття?

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПАСТОРІВ РОСІЇ
Пастор церкви «Добра Новина» у Слов’янську, організатор евакуації людей з 

міста під час воєнних дій Петро Дудник написав відкрите звернення до пасторів Росії

ТАРИФ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 
ДЛЯ ЦЕРКОВ ЗРОСТЕ У ДВА РАЗИ 

ДО КІНЦЯ РОКУ
Національна комісія, що здійснює державне регулю-

вання у сферах енергетики та комунальних послуг, запро-
вадила поетапне підвищення тарифів на електроенергію 
для релігійних організацій.

Перше підвищення тарифів цього року почнеться з 1 квітня, 
повідомляє Інститут релігійної свободи.

Відповідно до Постанови НКРЕКП від 26.02.2015 року № 
220 тарифи на електричну енергію, що відпускається на кому-
нально-побутові потреби релігійних організацій, установлені 
на такому рівні:

на період з 1 квітня 2015 року по 31 серпня 2015 року 
включно – 52,5 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ);

на період з 1 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року  
включно – 65,75 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ);

на період з 1 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року  
включно – 82,5 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ);

на період з 1 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року  
включно – 107,5 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ);

з 1 березня 2017 року – 140 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).
На теперішній час релігійні організації сплачують за електро-

енергію по 34,95 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ). 
Таким чином, до кінця року тарифи на електроенергію під-

вищаться у 2 рази, а з 2017 року – у 4 рази.
Як повідомляв ІРС, у травні 2014 року Комісія вже підви-

щувала тарифи на електроенергію як для населення, так і для 
релігійних організацій. Тоді вони зросли на 15%  порівняно з 
2011-2012 роками.
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Екзегетика і ще раз ек-
зегетика! У тому, наскільки 
важливо розуміти слова 
так само, як розумів їх ав-
тор, можна переконатися, 
зіткнувшись з кількома ва-
ріантами тлумачень одного 
й того ж вірша. Причому 
різниця між ними іноді 
може бути величезною.

Ось відомий всім вірш: «Не давайте 
святого псам і не розсипайте перл 
своїх перед свиньми» (Мт. 7:6). 

Проблема з його тлумаченням існує зда-
вен-давна. Основна складність полягає 
в тому, щоб правильно ідентифікувати 
образи. Що таке святе і перла? Хто такі 
пси і свині? 

Щодо цього висловлювались різні 
думки. Хтось запевняв, що цей вірш 
означає, буцімто Євангеліє не можна 
проповідувати тим, хто агресивно на-
лаштований проти християнства.

Інші стверджували, що тут Ісус по-
яснює, чому Він не творив чудес перед 
невіруючими.

Дивну історію втраче-
ного і знову придбаного 
благословення  можна 
прослідкувати крізь книги 
Мойсеєвого П’ятикнижжя.

У Книзі Буття, в 34-му 
розділі, ми читаємо про 
те, як Яків зі своєю сім’єю 
поселився поблизу міста 
Сихем. І ось дочка Якова, 
Діна, пішла подивитися на 
дочок того краю. Її побачив 
Сихем, син начальника того 
міста, і збезчестив її. Після 
цього він покохав її і просив 
Якова віддати Діну йому в 
дружини. Яків погодився, 
але висунув умову, щоб був 
обрізаний кожен чоловічої 
статі в місті.

Сихем разом з батьком переговорив 
з жителями міста, переконавши їх 
в користі цього акту, і було вчинене 

всенародне обрізання. Однак двоє 
синів Якова, Симеон і Левій, не були 
згодні з рішенням батька і горіли ба-
жанням помстися за свою сестру.

На третій день вони напали на 
місто і повбивали всіх чоловіків. Цим 
вони дуже розгнівали свого батька, і 
той через багато років, перед своєю 
смертю, благословляючи синів, про-
кляв їх.

«Симеон і Левій — то брати, їхня 
зброя — знаряддя насильства. Хай до 
їхньої змови не входить душа моя, і не-
хай не прилучиться слава моя до їхніх 
зборів, бо вони в своїм гніві людину 
забили, а в своїм самоволі вола копит 
позбавили... Проклятий гнів їхній, бо 
сильний, та їхня лютість, тяжка бо 
вона! Поділю їх я в Якові, і їх розпо-
рошу в Ізраїлі!» (1 М. 49:5-7). Сам Бог 
устами Якова промовив ці слова в 
майбутнє двох племен Ізраїлю.

Минули роки, і Мойсей за покликом  
Бога виводить ізраїльський народ з 
єгипетського полону. Біля гори Синай, 
на якій Мойсей, спілкуючись з Богом, 
отримує 10 заповідей, народ звершує 
страшний вчинок. Вони змушують Аа-
рона виплавити їм золоте теля.

«І вони сказали мені: Зроби нам 

Хто з нас не розглядав 
карти у своїй Біблії? Одна 
з тих карт обов’язково 
розповідає про місіонер-
ські подорожі апостола 
Павла. Здавалося б, на 
ній відображено все, що 
відомо про пересування 
апостола починаючи від 
його навернення і закін-
чуючи стратою. Однак це 
не так.

У своїй книзі «Записки 
біблеїста» Олен Скнар від-
криває одну із непомітних 
сторінок життя апостола. 
Пропонуємо вам уривок 
з розділу «Паломництво в 
загублене місто, або Не-
відома подорож апостола 
Павла».

Хоча про «апостола поган» нам 
відомо значно більше, ніж про ін-
ших апостолів, усе ж деякі штрихи 

життя Павла залишаються відкритими 
лише для окремих текстологів, які гли-
боко вивчають Новий Заповіт.

Одне з таких місць серед послань 
апостола Павла — розповідь від пер-
шої особи в Посланні до галатів. Тут 
апостол повідомляє деякі деталі своєї 
біографії.

«Коли ж Бог, що вибрав мене від 
утроби матері моєї і покликав благо-
даттю Своєю, уподобав виявити мною 
Сина Свого, щоб благовістив я Його 
між поганами, — я не радився зараз 
із тілом та кров’ю, і не відправився 
в Єрусалим до апостолів, що передо 
мною були, а пішов я в Арабію і знову 
вернувся в Дамаск» (Гал. 1:15-17).

У нашого сучасника при згадці про 

14 лютого цього року в смт. Мар'янівці 
на Волині в церкві ХВЄ відбулася чергова 
сестринська спільність. 

Сестри з церков Горохівського району зібралися, 
щоб разом поміркувати над важливістю пере-
бування в Божому Слові і молитвах, що, власне, 

і стало темою зустрічі. 
Настановчим словом послужив пастор місцевої 

церкви М. Лотоцький. Свідченнями поділилися К. 
Мацик, В. Вронська, Л. Демчук, А. Богдан з Ново-

волинська. Було звершено багато молитов, на яких 
Дух Святий промовляв до сердець сестер. 

Після спілкування сесри з Нововолинська разом 
з пастором Лотоцьким та його дружиною відвіда-
ли будинок милосердя, який працює при місцевій 
церкві. На сьогодні там знайшли притулок 11 бабусь 
та дівчинка-інвалід. Співали, спілкувалися, разом 
переживали благословення Божі, пам'ятаючи Його 
наказ: «Не забувайте ж і про доброчинність та 
спільність, бо жертви такі приємні Богові» (Євр. 
13:16).

О. Сахарчук.

Арабію напевне виникнуть якісь асоці-
ації з Аравійським півостровом на пів-
денному заході Азії, на території якого 
сьогодні розташовані Саудівська Ара-
вія, Кувейт, ОАЕ та інші держави. Але 
цікаво, що мовою Біблії це конкретніше 
місце — долина на південь від Мертвого 
моря, яка є частиною знаменитого 
Сирійсько-Африканського розлому. «І 
перейшли ми від наших братів, Ісавових 
синів, що сидять у Сеїрі, від дороги 
степу від Елату, і від Ецйон-Генеру. І 
обернулися ми та й перейшли дорогою 
моавської пустині» (5 М. 2:8).

На жаль, цей фрагмент не доносить 
до нашого слуху оригінального дав-
ньоєврейського топоніму Ьа-Агауа, що 
буквально можна перекласти як «степ» 
або «рівнина». Причому за часів апос-
тола Павла це була конкретна країна 
— Набатійське царство, найближчий 
сусід Юдеї. Мало того, до того часу 
стародавня Набатея стала васальною 
державою Римської імперії, яка через 
кілька десятиліть буде повністю анек-
сована Римом з назвою «провінція 
Арабія». Виходить, апостол Павло три 
роки (це можна припустити, виходячи з 
18-го вірша першого розділу Послання 
до галатів) провів на території Набатеї-
Арабії — стародавньої біблійної землі 
Едома чи, як її називали греки, Ідумеї.

Сьогодні це можна тільки припуска-
ти, але якщо апостол Павло повідомив, 
що він був в Арабії (Аравії), швидше за 
все, він був і в Петрі — столиці Набатеї, 
великому торговому центрі Арабії. Не 
виключено, що після чудесної зустрічі 

Ще одні доказували, що ці вірші накла-
дають заборону на участь невідроджених 
людей в євхаристії.

Я ж схиляюся до тлумачення, яке 
дозволяє порівняти цей текст з темою 
найближчих віршів. На початку сьомого 
розділу Матвій передає слова Христа про 
заборону осуджувати братів. А в шостому 
вірші повідомляється, що осудження бра-
тів перед невіруючими подібне до того, 
якби ми давали святе псам й розсипали 
перла перед свиньми. Що ж говорить на 
користь такого тлумачення?

По-перше, якщо ми приймемо інше 
тлумачення, ми будемо змушені не тіль-
ки ігнорувати контекст, а й визнати, що 
шостий вірш стоїть зосібна. Ось Христос 
говорить про недопустимість осудження 
братів і раптом ні з того ні з цього по-
чинає вчити чи то принципам благовісту, 
чи то правильному ставленню до вечері 
Господньої. А вже в сьомому вірші знову 
відхиляється від теми...

Це малоймовірно. Христос завжди 
навчав послідовно, і якщо з першого по 
п’ятий вірші Він вчив нас не осуджувати 
братів, то логічно було би припустити, 
що в шостому вірші Господь продовжує 
це вчення.

По-друге, народ Божий неодноразово 
в Біблії називається святим. «І сказав я 
до них: «Ви святість для Господа...» (Езд. 
8:28); «Юда став за святиню Йому, а Із-
раїль — Його пануванням!» (Пс. 114:2); 
«Ізраїль — то святість для Господа...» (Єр. 
2:3); «... бо ти святий народ для Господа, 
Бога свого...» (5 М. 7:6); «Але ви — ви-
браний рід, священство царське, народ 
святий...» (1 Петр. 2:9).

Звичайно, святинею називалися і 
жертвоприношення, і частини одежі 
священиків, і храм Господній, а в Новому 
Заповіті святинею названа і кров Христа, 
але все ж контекст, що говорить про 
осудження братів, спонукує нас визна-
ти, що під святим тут мається на увазі 
народ Божий.

По-третє, народ Божий неодноразово 
був названий і коштовністю в очах Божих. 
Чеснотна жінка порівнюється з перлами 
(Прип. 31:10); «Коштовні сіонські сини, 
щирим золотом важені...» (Плач 4:2); 
«Через те, що ти став дорогий в Моїх 
очах, шанований став...» (Іс. 43:4).

По-четверте, Соломон і апостол Петро 
порівнюють з псами грішників (Пр. 26:11; 
2 Петр. 2:22). Слово «пси» вживається 
також для означення переслідувачів, 

богів, що будуть ходити перед нами, 
бо той Мойсей, муж, що вивів нас із 
єгипетського краю, — ми не знаємо, 
що сталось йому» (2 М. 32:23).

Мойсей, зійшовши з гори, запа-
лився гнівом на народ. Він розбиває 
скрижалі і, ставши у брамі табору, 
каже: «Хто за Господа — до мене!». 
До нього зібралися всі сини Левія, і 
надійшов наказ від Бога: «Припашіть 
кожен меча свого на стегно своє, 
перейдіть, і верніться від брами до 
брами в таборі, — і повбивайте кожен 
брата свого, і кожен приятеля свого, 
і кожен ближнього свого». І зробили 
Левіїні сини за словом Мойсеєвим. І 
впало з народу того дня близько трьох 
тисяч чоловіка» (2 М. 32:27-28).

Подумати тільки, серед тих, що 
згрішили, були їхні брати й сестри, 
батьки й діти — «що каже про батька 
свого та про матір свою: «Не бачив 
тебе», що братів своїх не пізнає, і не 
знає синів своїх» (5 М. 33:9).

Потрібно, однак, розуміти, що люди 
загинули за те, що чинили огидні діла  
прямо біля гори, яка світилася славою 
Божою. Чим ближче до тебе Господь, 
тим швидше звершується суд.

Згадайте, коли Надав і Авігу прине-
сли до скинії чужий вогонь, вони тут 
же були покарані за гріх, а в Першій 
книзі царів ми бачимо, що сини перво-
священика Ілія спали з жінками біля 
входу в скинію — і нічого. Чому одні 
були покарані зразу, а інші — через 
роки? Та тому, що за первосвященика 
Ілії присутності Божої в скинії вже не 
було, як за часів Мойсея.

І ось завдяки безумовному послуху 
сини Левія заслужили благословення 
замість того прокляття, яке проголо-
сив їх предок. Бо вони, левити, «до-
держують слова Твого, і вони заповіту 
Твого стережуть. Навчають вони 
про права твої Якова, а про Закона 
Твойого — Ізраїля, приносять кадило 
Тобі та на жертівник Твій цілопалення. 
Поблагослови його силу, о Господи, 
а чин його рук уподобай Собі. По-
ламай стегна тим, що стають проти 
нього та ненависть мають на нього, 
— щоб більш не повстали вони!» (5 
М. 33:9-11).

Ці благословення, які проголосив 
Мойсей, можна прочитати в остан-
ньому розділі  книги Повторення 
Закону.

ПРО ПЕРЛИ, ПСІВ І СВИНЕЙПРО ПЕРЛИ, ПСІВ І СВИНЕЙ

лжевчителів (Іс. 56:11) і поган (Мт. 15:27). 
Свиня також вважалася символом не-
чистоти, гріха і відсутності докорів совісті 
(Прип. 11:22; 2 Петр. 2:22). Виходить, під 
словом «пси» і «свині» малися на увазі 
невіруючі.

По-п’яте, наш вірш вельми правдиво 
описує, як реагують грішники, коли 
вони бачать, що сини Божі осуджують 
один одного. Невіруючий з презирством 
ставиться і до тих наших братів, яких 
ми осуджуємо перед ним, та й нас буде 
готовий «розірвати». І Матвій, цілком 
імовірно, мав на увазі те, що ми самі 
піддаємось осудженню з боку поган, 

якщо перед ними обмовляємо християн.
Таким чином, ми бачимо, що в шос-

тому вірші Христос закликає нас стри-
матися від критики і осудження своїх же 
братів перед невіруючими. Це особливо 
важливо усвідомлювати, адже роль 
наклепника і обвинувача вже й так 
ретельно виконує сатана (Об. 12:10). 
І не варто допомагати йому в цьому 
непристойному ділі — заради святині 
Господньої і заради самих же невірую-
чих, яким зовсім ні до чого добавляти 
до своїх гріхів ще й осудження наших 
одновірців!

Павло Бегічев.

ОДНОГО РАЗУ ВТРАЧЕНЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ

НЕВІДОМА ПОДОРОЖ 
АПОСТОЛА ПАВЛА

з Христом перебування серед наба-
теїв-поган сформувало в ньому впев-
неність, що Добра Новина прозвучала 
не тільки для його одноплемінників, 
а для всіх, хто здатний почути цей 
божественний заклик.

Можливо, першими слухачами 
апостола були погани в Петрі. І не без 
підстави можна припустити, що перші 
християни Петри й Арабії удостоїлися 
хрещення, яке звершив сам апостол 
Павло.

СЛОВО БОЖЕ – НАШ ПРІОРИТЕТСЛОВО БОЖЕ – НАШ ПРІОРИТЕТ
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

ВІДКРИТО НАБІР ДО

МІЖНАРОДНОЇ МІСІОНЕРСЬКОЇ ШКОЛИ
Ми готуємо місіонерів для євангелізму і відкриття церков серед не досягнутих 

народів країн СНД, Середньої Азії, Китаю, Монголії, Туреччини і Східної Європи.
З 1 червня до 21 серпня 2015 року на базі Київського біблійного інституту місія 

«Світло для народів» (Швеція) проведе Місіонерську школу. Досвідчені місіонери, 
пастори, викладачі богослов’я з країн СНД і Скандинавії будуть викладати біблійні 
доктрини, історії місій, релігії світу, ознайомлять студентів з методами і стратегі-
ями місіонерського служіння, розкажуть про відкриття і зростання церков. 

Ми навчимо консультуванню, благовісту через ЗМІ, основам соціального і ди-
тячого служіння, міжкультурному спілкуванню і допоможемо набути інші корисні 
навички.

Завершивши навчання, студенти зможуть взяти участь в короткочасних місіо-
нерських поїздках по Україні, на Кавказ, до колишньої Югославії та в інші місця 
для розвитку довгострокового служіння. 

Організатори школи забезпечують студентів триразовим харчуванням, про-
живанням і навчанням.

Вимоги до абітурієнта місіонерської школи
  4 бути членом місцевої церкви ХВЄ
  4 мати рекомендацію пастора
  4 досягти 18-річного віку
  4 бути готовим дотримуватись всіх правил навчання і проживання, 

       затверджених Місіонерською школою.
До 25 травня 2015 року треба надати необхідну інформацію

   4 заяву-анкету
   4 рекомендацію пастора церкви
   4 два фото 3x4 см
   4 медичну довідку (форма 086-у)

Контакти:  тел. (044)450-60-00 – секретар
моб. тел. (067) 708-43-61 – координатор Антон Миколайович Кукса

e-mail: kuksa18@gmail.com     сайт: www. kbi.org.ua
FB: www.facebook.com/missionschoolkiev

Завдання кожного християнина – відобразити любов 
Божу на землі та донести звістку про спасіння всім 
народам. Як і скрізь, у Тернополі є особлива група 

людей, зі своєю культурою, мовою, які також потре-
бують спасіння. Йдеться про глухих. Щоб донести їм 
звістку спасіння, потрібно вивчити їхню мову, стати 
частиною цього народу.

Справа досить нелегка, та християни віри єван-
гельської вирішили допомогти нечуючим почути про 
Христа. Бо хто, як не ми, понесе звістку спасіння 
глухим, сліпим і всім неповносправним. Хто вкаже їм 
шлях туди, де вони назавжди стануть здоровими...

Допомогти у цій справі тернополянам зголосилися 
друзі з Львівщини, Волині, Чернівців, Івано-Франків-

Наскільки важливі наші думки? 
Про це роздумували під час обласної 
сестринської конференції церков ХВЄ 
Тернопільської області, що відбулася 
14 лютого в церкві, що в Тернополі на 
вулиці Довженка, 4.

Єпископ Володимир Терещенко зачитав історію про 
самарянку (Ів. 4) і наголосив, що упродовж історії 
людства, і до Христа, і після Його вознесіння, кожна 

жінка і кожен чоловік шукають Бога. Це процес бого-
пізнання, і зрозуміти Бога до кінця не вдасться. Але 
вистачить життя, щоб усвідомити те, що зрозуміла 
самарянка в бесіді з Ісусом. 

«Ми читаємо на сторінках Біблії про багатьох 
мужів віри. Але немало написано і про жінок. Мудрих, 
розумних відважних, – зауважив Володимир Григоро-
вич. – Нині люди розбиті, розчаровані, але в серцях 
багатьох жевріє надія. Тому важливо, щоб ми продо-
вжували богошукання. А якщо хтось іде нині важкою 
долиною втрат і розчарувань – не забувайте: Бог поруч 
і знає все. А наше завдання, більше того, наш привілей 
– довіритися Йому. Зрозуміти, що Бог усім керує, усі 
народи – в Його руках».

У своєму вітальному слові відповідальна за се-
стринське служіння в Тернопільській області Галина 
Терещенко сказала: «Коли я побачила всіх тут, у залі, 
то зрозуміла, яка в мене велика родина і підтримка, 
як багато в мене сестер. Я дякую братам з обласної 
пресвітерської ради за те, що вони благословляють 
наш сестринський відділ на працю. І хочу, щоб ми по-
стійно дякували за своїх чоловіків, служителів. Тема 
нашої конференції дуже актуальна для жінок. Бо жінки 
спочатку говорять і лише потім думають. Хочу, щоб 
відтепер було навпаки – спочатку думка, потім слово, 
а потім життя».

Далі сестра нагадала про псалом, який вважається 
основою для служіння: «Блажен муж, що за радою не-
справедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, 
і не сидить на сидінні злоріків, та в Законі Господнім 
його насолода, і про Закон Його вдень та вночі він 
роздумує! І він буде, як дерево, над водним потоком 
посаджене, що родить свій плід своєдчасно, і що листя 
не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому!» 
(Пс. 1:1-3).

Про цінність Слова Божого і про 
необхідність молитися завжди, навіть 
подумки, нагадала у своєму свідченні 
Ганна Скакун: «Я дуже щаслива, що 
можу бути сьогодні з вами. Дякую за 
це Богові. З Біблії ми знаємо, що Бог 
завжди чує нас, коли ми кличемо до 
Нього. Дорогі сестри, ви маєте або 
ж будете мати дітей.  Подумайте, як 
ви прислухаєтеся до них. Що би мама 
не робила, але як заплаче дитина, то 
мама вже біля неї. Мама і тато дуже 
чуйні до своїх дітей. Бог, як Найкра-
щий Батько, завжди прислухається 
до нас, Своїх дітей».

Сестра Ганна розповіла, як ко-
лись, за часів Радянського Союзу, 
разом із чоловіком вони їздили в Польщу, щоб привезти 
в Україну кілька Біблій і Євангелій. «Коли нині згадую 
всі ті благословення, то думаю, Який великий наш 
Бог. Слава Йому!».

На конференцію завітали також гості з Івано-
Франківської області. Ведуча телепрограми «Вірую» 
Людмила Бендус говорила про те, чому такі важливі 
наші думки.

«Вчені порахували, що за добу в середньостатис-
тичної людини в голові виникає приблизно десять 
тисяч думок. Щосекунди з підсвідомості на рівень 
свідомості викидається п'ять-сім думок. Але якщо всі 
думки людини контролює Бог – через Своє Слово, то 
навіть вночі, коли вона спить, у неї не буде неправиль-
них думок», – зазначила сестра Людмила.

«Негативне ставлення до життя вчені вважають 
однією із проблем мислення людини. Багато нещасть 
у житті можуть бути наслідками того, що ми не 
пильнували  думки. У Матвія 15:19 про це написано 
так: «Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, 
перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, 
богозневаги».

А як розрізнити – тілесна моя думка чи духовна? 
Тілесна думка – це думка, в основі якої лежать світські 

НОВЕ СЛУЖІННЯ СТАРТУЄ

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ 
ІНСТИТУТ

Церква Християн Віри Євангельської України

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ
Церкви ХВЄ України

ЗАПРОШУЄ
на трирічну стаціонарну та чотирирічну очно-заочну форми навчання за програмами
БАКАЛАВР ПАСТОРСЬКОГО СЛУЖІННЯ і БАКАЛАВР ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ,

а також на 2,5-річну очно-заочну програму за спеціальностями:
«ЖІНОЧЕ СЛУЖІННЯ», «ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНЕ СЛУЖІННЯ», «СЛУЖІННЯ ГЛУХИХ»,

 МОЛОДІЖНЕ СЛУЖІННЯ, «МІСІОНЕРСЬКЕ СЛУЖІННЯ» (літні курси).

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

абітурієнтами очно-заочного навчання працюватиме 
з березня 2015 року.

Вступні конкурсні екзамени абітурієнти стаціо-
нарного навчання складатимуть на початку серпня 
2015 року.

За довідками звертайтеся за телефонами: 
(044) 450-60-00 (стаціонар) та 
097-921-42-01 – Оксана Василівна Маліщук,  

 координатор очно-заочного навчання
E-mail: zaochne@kbi.org.ua (заочне) та 
 secretary@kbi.org.ua (стаціонар).

Наша адреса:  03115, м. Київ, 
вул. Г. Онискевича, 3.

Мальовниче місто Тернопіль славиться своїм ставом. Та не це є визначною 
особливістю міста. Велике його надбання – християнські церкви.

закони й звичаї, а не Слово Боже. 
Людмила Бендус навела кілька прикладів непра-

вильних думок і наголосила, що необхідно постійно 
керуватися Словом Божим.

«Ми не можемо за день чи ніч змінити своє життя, 
– підсумувала сестра. – Але за один день чи за одну 
ніч ми можемо змінити свої думки, а вони змінять 
наше життя».

Старший пресвітер обласного об'єднання церков 
ХВЄ Тернопільської області Віталій Яцюк у заключній 
проповіді наголосив: «Біблія пояснює, що думки можуть 
бути глибокі, а можуть бути поверхневі. Від людини не 
почуєш глибокої думки, коли вона не сповнена Божої 

ська та Маріуполя. Саме з цією метою в Тернополі 
була проведена спеціальна конференція для глухих і 
їхніх перекладачів.

На заклик заступника єпископа Тернопільщини 
Миколи Серединського вивчити мову жестів віді-
звалося чимало охочих. Отож з Божою допомогою у 
тернопільських церквах появилося ще одне служіння 
– служіння глухих.

Група студентів із трьох місцевих церков вивчатиме 
мову жестів протягом певного часу, після чого скла-
датиме іспит перед комісією глухих. Викладатиме на 
курсі Ольга Залуцька.

Бажаємо студентам хорошого старту і Божого 
благословення!

благодаті. У таких людей лише матеріальні, призем-
лені думки. Тому нам, Божим дітям, треба повністю  
посвятитися Богові, щоб наші думки були глибокі. Час 
для Бога – це час для нашої душі. Написано: «Які то 
величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої, 
нерозумна людина не знає, а недоумок не зрозуміє 
того!» (Пс. 91:6-8)».

Учасниці конференції не тільки слухали слово, але 
й співали разом з гуртом із Чорткова, а ще молилися 
– за благословення сестринського відділу в області і 
за благословення нашої України.

Наталя Бліхар.
м. Тернопіль.

ДУМКА, СЛОВО, ЖИТТЯ...ДУМКА, СЛОВО, ЖИТТЯ...


