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МІЖНАРОДНОЇ АСАМБЛЕЇ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ

Ідею проведення в Україні Дня 
подяки Богові як заходу націо-
нального масштабу старший 
єпископ УЦХВЄ Михайло Паноч-
ко озвучив на зустрічі Всеукра-
їнської Ради Церков і релігійних 
організацій з Президентом Укра-
їни ще 3 березня 2006 р. 

Уперше Всеукраїнський день подяки від-
значали 7 жовтня 2006 р. у палаці «Укра-
їна». Захід викликав великий резонанс у 

релігійній спільноті нашої країни. Наступно-
го року, вітаючи учасників свята, Президент 

України Віктор Ющенко відзначив його важ-
ливість у процесі духовного оновлення нації.

Свята подяки проходили в палаці «Україна» 
та на майдані Незалежності у 2008 та 2009 ро-
ках. Після цього традиція святкування перемі-
стилася в обласні центри.

17 вересня 2017 р. свято знову провели у 
Києві, на Хрещатику. Кількість його учасни-
ків перевищила всі очікування організаторів.

А цьогоріч Свято подяки відбулося 23 ве-
ресня. У своїй промові старший єпископ УЦХВЄ 
Михайло Паночко наголосив на цінності Божо-
го Слова: «Нехай від цього Слова зміниться 
нація, хай зміняться наші сім’ї, наш характер, 
наші цінності...»

Верховна Рада звільнила 
релігійні організації від ад-
міністративного збору за 
внесення змін до Єдиного 
державного реєстру юри-
дичних осіб під час держав-
ної реєстрації.

За відповідний законопроект № 6642 у 
другому читанні та в цілому проголо-
сували 237 народних депутатів з 

різних фракцій – БПП, Народний фронт, 
Опозиційний блок, РПОЛ, «Самопоміч», 

«Батьківщина», і в тому числі 21 позафрак-
ційний депутат, повідомляє Інститут 
релігійної свободи.

Зміни внесені до статті 36 Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань»: «Адміністра-
тивний збір не справляється за державну 
реєстрацію змін до відомостей про про-
фесійні спілки, їх організації або об’єд-
нання, а також про релігійні організації».

Слід зауважити, що головною ме-
тою законопроекту № 6642 було звіль-
нення релігійних організацій від вимоги 

нотаріального посвідчення установчих 
документів під час державної реєстра-
ції. Однак за наполяганням Ніни Южані-
ної, голови Комітету з питань податкової 
та митної політики, у чинному Законі збе-
реглася вимога щодо нотаріального по-
свідчення підписів на протоколі загальних 
зборів чи рішенні іншого органу управлін-
ня релігійної організації, до компетенції 
якого відноситься право прийняття нової 
редакції статуту чи внесення змін до ві-
домостей про юридичну особу.

Як повідомляв ІРС, раніше парла-
мент вже скасував вимоги нотаріального 

посвідчення підписів на статутах релігій-
них організацій та передавальних актах (у 
разі їх злиття, приєднання, перетворен-
ня). Такі зміни передбачені прикінцеви-
ми положеннями Закону України № 2275-
VIII від 06.02.2018 року «Про товариства 
з обмеженою та додатковою відповідаль-
ністю» (законопроект № 4666) та набули 
чинності 17 червня 2018 року.

Нагадаємо, що до жовтня 2016 року 
релігійним організаціям не потрібно було 
посвідчувати у нотаріусів підписи на сво-
їх статутах, протоколах загальних збо-
рів, передавальних актах і розподільчих 

балансах. Ці вимоги з’явилися після при-
йняття антирейдерського Закону № 1666-
VIII, в якому помилково релігійні органі-
зацій не потрапили до переліку винятків.

Законопроект № 6642 внесла до пар-
ламенту група народних депутатів Укра-
їни з різних фракцій – Павло Унгурян, 
Оксана Продан, Георгій Логвинський та 
інші. Проект розроблено за сприяння Мі-
ністерства юстиції, за участі Інституту 
релігійної свободи і представників Все-
української Ради Церков і релігійних ор-
ганізацій. Кабінет Міністрів України та-
кож підтримав цю ініціативу.

ПАРЛАМЕНТ СКАСУВАВ ЗБІРПАРЛАМЕНТ СКАСУВАВ ЗБІР  
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПОДЯКИВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПОДЯКИ

25-27 вересня 2018 року у 
домі молитви церкви «Фі-
ладельфія» проходила звіт-
но-виборна конференція Між-
народної Асамблеї Християн 
Віри Євангельської (МАХВЄ). 
До Києва приїхали глави п’я-
тидесятницьких Церков із 14 
країн Східної та Західної Єв-
ропи, Америки й Азії.

Відкрив конференцію президент 
МАХВЄ, старший єпископ Церкви 
ХВЄ Молдови Віктор Павловський, 

який повів делегатів у молитві за благо-
словення і Боже відкриття для учасни-
ків конференції.

Вітаючи гостей в українській столиці, 
старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паноч-
ко наголосив на важливості братнього 
спілкування: «Ісус зібрав учнів з різними 

характерами, амбіціями, мріями, і три з 
половиною роки найкращий у світі Учи-
тель навчав їх одному – спілкуванню та 
братній любові. Нехай наше спілкування 
тут,  в Україні, де сьогодні велика свобода, 

великі можливості і перспективи для Цер-
кви, буде приємною жертвою для нашого 
Спасителя», – побажав старший єпископ.

Радість від того, що міжнародна п’я-
тидесятницька спільнота проводить  

конференцію в Україні, висловив також 
старший єпископ  УВЦ ХЄВ Василь Рай-
чинець. Він наголосив  на тому, що Божа 
Церква, незалежно від країни і обста-
вин, має єдність, і це особливо приємно 
усвідомлювати.

Заключну проповідь на урочистому ве-
чірньому служінні виголосив віце-прези-
дент МАХВЄ, єпископ Російської Церкви 
ХВЄ Едуард Грабовенко. Слово, яким він 
поділився, глибоко торкнулося  сердець 
присутніх. Він говорив про кризу в житті 
служителя та житті членів церкви на ос-
нові 11-го розділу Євангелія від Івана (іс-
торія про смерть та воскресіння Лазаря).

«Нерідко ми живемо критеріями за-
гублених можливостей і відкладених на-
дій… Скільки сьогодні загублених покли-
кань у церквах?» –  риторично запитує  
спікер. У час, коли у служителя опустили-
ся руки, головне – не «оселитися» в до-
лині скорботи. «Бог приходить не тому, 
що ти віриш, а для того, щоб ти повірив!» 

– підкреслив Едуард Грабовенко. Він навів 
приклади зі своєї практики, коли Господь 
чудесним чином відповідав на «нульову» 
віру, та закликав  присутніх ніколи не зу-
пинятися у своєму слідуванні за Господом.

Чудовим співом на урочистому зібран-
ні послужили молодіжний хор церкви на 
вул. Кар’єрній, 44, та Анатолій Коренів-
ський. А вів  служіння перший заступник 
старшого єпископа УЦХВЄ, пастор цер-
кви «Філадельфія» Анатолій Козачок.

 Дуже приємно, що Міжнародна Асамб-
лея Християн Віри Євангельської зростає 
кількісно. Заяви про вступ до МАХВЄ на-
дійшли від національних п’ятидесятниць-
ких церков різних країн. У складі націо-
нальних делегацій – усе більше молодих 
пасторів та єпископів.

Звітно-виборна конференція трива-
ла три дні. Делегати взяли участь  у 
семи сесіях, панельній дискусії та низ-
ці інших заходів.

chve.org.ua.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУВиклики часу 

ЦЕРКВА В ЕФІОПІЇ ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
ДО КЛАСИЧНОГО П’ЯТИДЕСЯТНИЦТВА

«ВІРНИЙ У МАЛОМУ«ВІРНИЙ У МАЛОМУ    
– ВІРНИЙ У ВЕЛИКОМУ»– ВІРНИЙ У ВЕЛИКОМУ»

МИХАЙЛО ПАНОЧКО: НАД СУЛИМІВСЬКОЮ 
ЦЕРКВОЮ ЗАВЖДИ БУЛА БОЖА ОХОРОНА

Ефіопія – високогірна кра-
їна на сході Африки. Як і в 
більшості африканських 
країн, люди живуть тут 
дуже бідно. Панівна релі-
гія – православ’я (42% на-
селення), 30% – мусульма-
ни, 10% – протестанти, 
решта – шаманісти.

Кілька років поспіль Олександр 
Попчук, завідувач відділу бла-
говісту УЦХВЄ, на запрошен-

ня християнської організації Мission 
for Jesus відвідує Ефіопію, де слу-
жить на пасторських конференціях.

Разом із перекладачем, дияконом 
Київської церкви «Божий мир» Гірумом 
Бекеле Олександр Іванович у вересні 
цього року знову здійснив поїздку на 
Африканський континент.

Ідея запросити проповідника з 
України виникла у співробітників мі-
сії, яку підтримують церкви зі Швеції 
та США, коли вони стикнулися із про-
блемою: після масштабних крусейдів 
покаялися дуже мало людей. І тоді 
було прийнято рішення повернутися 

до класичного п’ятидесятництва з бі-
блійним вченням про дію Святого Духа.

Олександр Попчук розповів, що 
на початку, коли отримав запрошен-
ня, не дуже вірив, що такі конферен-
ції можуть дати добрий результат. 
Тому просто ділився досвідом бла-
говісту: як працювати з людьми, як 
проповідувати і молитися за хворих.

Пастори та місіонери уважно слуха-
ли, гортали Біблію, нотували. Результат 

не забарився: «Якщо ще рік тому в 
Ефіопії діяли 82 євангельські церкви, 
то цього року їх уже близько 200», – 
розповідає пастор.

Місія має програму, за якою поси-
лає місіонерів по двоє у різні населе-
ні пункти країни для заснування цер-
ков. Віруючі в Ефіопії мають спра-
гу по Богові та свідкують про велику 
потребу народу, а це 100 мільйонів 
осіб, у спасительній Божій благодаті.

«За допомогою братів і 
сестер з Америки, випускни-
ків місіонерської школи, яку 
організував пастор Іван Іван-
цюк у місті Клівленді, штат 
Огайо, США, утворилася ще 
одна громада УЦХВЄ», – роз-
повідає єпископ Веремій.

Більше місяця команда з 16 місіонерів 
працювала в Неаполі в Італії, і за цей 
час Бог дав приміщення – добрі люди 

відчинили для українців двері своєї італій-
ської церкви.

9-14 серпня 2018 р. єпископ Юрій Вере-
мій і старший пастор церкви Святої Трій-
ці м. Нововолинська Володимир Грицак 
відвідали Неаполь. Разом з ними приїхав 
і Василь Мигас, теж з Нововолинська, 
який служитиме в новій церкві. Новово-
линська церква благословила його на слу-
жіння благовісника з правом священнодій.

Служителі провели святкове зібрання 
та взяли участь у водному хрещенні нових 
членів Неапольської церкви.

ЮРІЙ ВЕРЕМІЙ: ББОГОГ  ДОПОМІГДОПОМІГ  
НАМНАМ  ВІДКРИТИВІДКРИТИ  ЩЕЩЕ  ОДНУОДНУ  

ЦЕРКВУЦЕРКВУ  ВВ З ЗАХІДНІЙАХІДНІЙ Є ЄВРОПІВРОПІ

Село Сулимів на Львівщині має багату  історію. Перша 
згадка про нього датована XIV століттям. Історики роз-
повідають, що «за Польщі» Сулимів славився розкішними 
ставами. Нині їх немає, але досі посеред села тече ма-
льовнича річка Думна. У 1928 році в селі утворилася грома-
да християн віри євангельської. 29 серпня цього року гро-
мада святкувала своє 90-річчя. Про історію церкви розпо-
відає один з її колишніх пасторів, а нині старший єпископ 
УЦХВЄ Михайло Паночко.

Народилася церква в нашому селі ще 
за польських часів. Першим віруючим 
був Іван Шульга, першим місіонером 

– Макар Йосиф із селища Красне. Віруючі 
збиралися у простій селянській хатині над 
річкою. Саме в ті часи увірував мій батько, 

тоді ще юнак. У 1937-му в селі відбулося 
найбільше водне хрещення – одночасно 
хрестилися близько 30 душ. Тож перед 
Другою Світовою війною громада п’ятиде-
сятників складалася з більш як 60 членів.

Що цікаво – одразу ж після увірування 

люди переживали духовне хрещен-
ня. Першими у селі були хрещені Свя-
тим Духом сім сестер, які зібралися 
на молитву. Далі з року в рік Бог до-
давав спасенних, часто зціляв людей.

Першим відповідальним (тоді не каза-
ли «пастор»)  у церкві поставили місцево-
го брата з Сулимова Олександра Савчу-
ка. Його я не знаю, бо це було ще до мого 
народження. Однак знаю, що церква роз-
вивалася: запрацювала недільна школа, 
утворився хор. Мій батько був хористом 
– він любив співати. У сім’ї він увірував 
першим, потім пройшов фронт (у 39-му 
його забрали у польську армію), а коли 
народилися діти, усіма силами старався 
прищепити нам любов до Бога.

Другим пастором, уже після війни, був 
Антон Чигін, потім – Олександр Фарина. А 
1976 року, 26 квітня, члени нашої грома-
ди обрали на пасторське служіння мене, 
тоді ще неодруженого молодого чоловіка. 
Господь по милості Своїй щороку дода-
вав спасенних до громади. Коли ж у 98-
му мені довірили служіння старшого єпи-
скопа, пастором обрали Богдана Недово-
за, який служить у Сулимові до сьогодні. 
На той час церква налічувала 124 особи.

 Над Сулимівською церквою завж-
ди була Божа охорона. Старші вірую-
чі розповідали про випадок, що стався 
після війни. Один із так званих «парти-
зан-бандерівців» погрожував знищити 
усіх віруючих у селі. Він заявив: «Для 

штундів верб не хватить!» – вказуючи 
на дерева, що росли на берегах Дум-
ни. Брати і сестри в тривозі зійшлися на 
прощальне зібрання (хата, в якій вони 
тоді зібралися, ще й досі стоїть по су-
сідству з моїм домом) і стали молитися.

Бог зробив так, що у час, коли той 
чоловік готував замах на віруючих, пар-
тизанам відкрилася його таємниця: ста-
ло відомо, що він співпрацював із НКВД. 
Тож уночі партизани розстріляли усю 
його сім’ю, а самого ненависника потяг-
нули до річки і повісили на вербі. Старші 
люди розповідали, що бачили, як він там 
висів із табличкою на грудях: «Собаці со-
бача смерть». Більшість партизан лояль-
но ставилися до віруючих.

Були і інші чудеса в селі: Бог зцілю-
вав, хрестив Святим Духом, на зібранні 
діяли духовні дари. За радянської вла-
ди нас штрафували, погрожували, жит-
тя віруючих людей контролювали, але 
Господь давав сили все це перенести.

Бог благословив мене послужити в 
Сулимові 22 роки. У 1993 році ми поча-
ли будувати дім молитви, який відкрили 
через три роки. На сьогодні при церкві є 
хор, працює недільна школа, розвивають-
ся різні напрямки соціального служіння.

Що цікаво – із нашої невеличкої сіль-
ської церкви вийшли кілька молодих пас-
торів. Окрім Богдана Недовоза, це – 
Ярослав Вихопень, пастор у церкві смт. 
Красне, а також Ярослав Демко, пастор 

церкви у Мадриді, він координує служін-
ня наших церков по всій Іспанії.

Багато років дияконське служіння у на-
шій церкві ніс Михайло Фарина, син коли-
шнього пресвітера, нині дияконом служить 
Богдан Палюх, молодий грамотний брат.

На святкове служіння церкви в Сули-
мові прийшли вчителі на чолі з директо-
ром місцевої школи, десятки парафіян 
греко-католицької церкви, сусіди, бага-
то вихідців із села, які нині мешкають у 
Львові. Привітати церкву з ювілеєм при-
були пастори із сусідніх сіл – Малих Під-
лісок, Мацошина, з міста Жовкви та ін-
ших населених пунктів.

Під час урочистості мені випала наго-
да нагадати коротко історію церкви. Сло-
вом ділилися старший пресвітер у Львів-
ській області Володимир Якимів та Ана-
толій Козачок, пастор київської  церкви 
«Філадельфія».

Гарно послужив під час свята дитя-
чий хор. До речі, коли педагоги дякува-
ли церкві за допомогу школі, то зазначи-
ли, що наші діти відрізняються від інших 
своєю поведінкою. Це було приємно слу-
хати. Представники влади дякували за 
допомогу нужденним людям. А вся цер-
ква найперше дякувала Господу за те, 
що Він не тільки береже, але й щороку 
додає спасенних.

chve.org.ua.

Служителі соціаль-
ного відділу УЦХВЄ 
взяли участь в XVII 
конференції Асоціації 
християнських цен-
трів реабілітації, те-
мою якої стало гас-
ло «Вірний у малому 
– вірний у великому».

Конференції АХЦР проводять 
ось уже 17 років. У 2018-му 
вона проходила  4-7 верес-

ня на березі Чорного моря в м. 
Кароліно-Бугаз Одеської обл. На 
зустріч з’їхалися близько 300 осіб 
– представники різних конфесій 
з усіх регіонів України, об’єднані 

любов’ю Христа і служінням реа-
білітації алко- та наркозалежних, 
людей, які потрапили в складні 
життєві обставини.

«Неважливо, з якої ти або 
я конфесії. Важливо, що в нас 
один Бог, одна віра, одне хре-
щення», – сказав на відкритті Ру-
стам Фатуллаєв, президент Асо-
ціації християнських центрів ре-
абілітації,  завідувач соціального 
відділу УЦХВЄ.

На конференції порушувалися 
питання про вірність служителів 
Богу і Його справі. Говорили про 
нові методи служіння, правильне 
оформлення документів для цен-
трів, що теж важливо. Участь у 
зустрічі взяв представник Мініс-
терства юстиції України відділу 

пробації Андрій Мовчан. Він го-
ворив про нові методи служіння, 
про плоди взаємодії і перспекти-
ви розвитку відносин з Міністер-
ством юстиції.

«Одне з завдань конфе-
ренції АХЦР – оновлення слу-
жителів, щоб після повернен-
ня додому ми з новими силами 
і натхненням могли продовжи-
ти служіння», – говорить В’ячес-
лав Когут, віце-президент АХЦР 
з питань тюремного служіння.

Під час конференції проходили 
спільні ранкові молитви, вечірні зі-
брання, служителі спілкувалися та 
обмінювалися досвідом. Останній 
день конференції був днем загаль-
ного посту, і на вечірньому служінні 
відбулося служіння ламання хліба.

Після закінчення конферен-
ції кожен учасник отримав сер-
тифікат від Асоціації християн-
ських центрів реабілітації.

chve.org.ua.

Не секрет, що останнім часом 
зросла кількість українців, які їдуть 
працювати на Захід. Серед них чи-
мало віруючих, тож не дивно, що в  
різних містах то тут то там ви-
никають нові україномовні та ро-
сійськомовні церкви.

8-9 вересня 2018 р. єпископ Юрій Веремій, 
який координує роботу церков брат-
ства у країнах Західної Європи, відві-

дав одну з п’ятидесятницьких церков у Празі, сто-
лиці Чехії. Разом зі своїм заступником, пресвітером 
Івано-Франківської церкви ХВЄ Олегом Карпюком 
він послужив під час зібрання у місцевій церкві.

«Ми благословили Леоніда та Ліну Демчукiв 
для допомоги у служінні церкви «Філадельфія» в 
м. Празі, – розповідає Юрій Костянтинович. – Ця 
чудова служительська сім’я з довголітнім стажем 
духовної праці переїхала з міста Нововолинська».

За словами єпископа, служителі мали гарний час 
для знайомства, спілкування та спільного служіння. 
Місцеві брати та сестри прийняли нову сім’ю з раді-
стю. Вони передали щиру подяку пастору Новово-
линської церкви «Свята Трійця» Володимиру Грица-
ку та всій церкві за добрих та відданих працівників.

У «ФІЛАДЕЛЬФІЇ» 
– НОВІ ПРАЦІВНИКИ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ЛЮДИНА І ВІРА

Що таке культура? У першу чер-
гу, це набір цінностей і моделі по-
ведінки, які проявляються в різних 
формах (зокрема в мистецтві та 
моралі, етиці та естетиці). Куль-
тура – це факт нашого існування.

Іноді християнам здається, що 
вони перебувають в протистоянні 
культурі або за її межами, але на-
справді ми всі – під її впливом. Пи-
тання лише в тому, якого історич-
ного періоду культура на нас впливає 
і чи ми розуміємо це. Тому принци-
пово важливо розібратися в питан-
ні впливу довкілля на наше форму-
вання як християн.

Як християни ми віримо, що Дух Святий працює 
в суспільстві та навколишньому світі. Одне з 
благословень нашої країни – це її християн-

ська історія. Уже більше тисячі років ми прожива-
ємо в просторі християнської культури. Ми маємо 
дарунок багатовікових проявів культури, пов’язаної 
з християнськими цінностями. Маємо християнські 
пісні, традицію українського бароко в архітектурі та 
образотворчому мистецтві, а також чудову поезію.

Важливу роль в формуванні такої культури ві-
діграли православні та католицькі церкви. Однак 
часто такий вплив переростав в копіювання досві-
ду попередніх поколінь без бажання проникнути у 
природу християнських цінностей.

На жаль, історичні реалії досить довго тримали 
Україну в опозиційному та реакційному протисто-
янні. Тому наша культура формувалася як культура 
спротиву, культура боротьби за право ідентичнос-
ті. Творчість Тараса Григоровича Шевченка – чу-
довий приклад такої реакційної тенденції. Згадай-
мо із «Заповіту»:

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу… 
Оттоді я і лани і гори –
Все покину і полину
До самого Бога
Молитися… А до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
На нашу реальність також вплинули 70 років 

радянського поневолення. За період впливу СРСР 
українців позбавляли не лише віри в Бога, але й нор-
мального ставлення до сім’ї, землі, роботи та гід-
ності. Основною цінністю радянської системи була 
держава, і саме на це була спрямована вся культу-
ра. Радянська культура посилювала централізацію 
і пропагувала залежність України від Росії. Ось як 
Павло Тичина оспівував дружбу з Росією:

І сказав Богдан на Раді в місті Переяславі:
І султан, і хан, і шляхта – вороги напасливі.
В українського народу здавна було мрією  –
побрататися з Москвою, в дружбі жить з 

Росією.
Тож скажіте свою волю: чи лихе терпітимем?
Чи з російським старшим братом як із сон-

цем житимем?
І гукнули всі на Раді мовою єдиною:
Хочем бути ми з Москвою рідною родиною!
У новітній період Україна зазнала впливу західної 

культури, яка разом з McDonalds та Pepsi принесла 
й цінності капіталістичного суспільства та ідею де-
мократії. А ще – проблему медіа-залежності, куль-
тури споживання тощо. Зі свободою прийшли нові 
можливості, але й нові виклики. Саме в цей період 
перед нами постали питання різноманітних етичних 
проблем: гендеру, біоетики, громадянського суспіль-
ства, ролі вільного ринку та питання споживацької 
етики. До більшості з цих питань ніхто не був го-
товий, і церкви не зразу почали на них реагувати. 

Отже сучасна культура стикається як мінімум 
з трьома пластами української реальності: христи-
янською ідентичністю, радянською ідентичністю та 
впливом глобалізму і західної культури. 

Християнський вплив як пошук       
і посилення добра

Євангельські християни, на відміну від рефор-
маторів, не сильно акцентували увагу на змінах су-
спільства, оскільки основна увага завжди звертала-
ся на особисте пізнання Бога, особисту трансформа-
цію. Тому питання впливу на культуру та відносини 
з нею почали порушувати відносно недавно, а по-
дії на Майдані відіграли в тому не останню роль. 

Досить часто можна побачити, що акценти в на-
шій культурі зводяться до чогось кітчевого, такого, 
що не дуже любе більшості людей. Для багатьох 
донедавна все українське було пов’язане з «шаро-
варщиною». І це не випадково, бо коли якісь цінно-
сті нав’язуються, то вони набувають форми кітчу. 
На жаль, часто це спостерігається і в церкві. Тому 
наші проповіді і дії мають виглядати достойно, бути 
цікавими для людей, які намагаються щось дізнати-
ся про Христа і Його ставлення до світу.

Християнська віра – це публічна віра. Христос 
наголошував, що визнання Його Господом та від-
речення є публічними проявами особистої віри (Мт. 

10:32-33). Вихід християн з культури – це мрія радян-
ської влади та модерністів-атеїстів, але Божа мрія 
не така. Христос приніс «життя з подостатком» (Ів. 
10:10), життя, яке має позитивні риси. Так, це життя 
хреста і часто – гонінь, але це життя ще й наповне-
не такими якостями, як щастя, радість та мир. Бог 
приводить людину до життя, наповненого споко-
єм, можливостями реалізувати своє покликання та 
жити разом з іншими. Це дуже важливо зрозуміти.

Радянська система та духовні цінності чернецтва 
призвели до того, що в нашій культурі страждання 
перетворились на самоціль усякої гідної людини 
(особливо в церкві). Радість та мир – це ті якості, 
яких не вистачає у суспільстві, тому ми покликані 
осмислювати своє життя та ті проекти, які ми реа-
лізуємо, через призму цих плодів духа (Рим. 14:17; 
Гал. 5:22). Наша проповідь та дії мають допомага-
ти людям досягати щастя, а не ставати на шляху 
до нього (інакше виникає питання, чи наша звістка 
– це справді «Добра звістка»?).

Та й самі ми як християни покликані являти яко-
сті, які мають силу змінювати світ: відвагу, смирення, 
справедливість, повагу до себе і до іншого та здат-
ність співчувати (і співстраждати). Усі ці якості по-
трібно проявляти в повсякденному житті, але важ-
ливо і створювати канали, через які вони б поширю-
валися в суспільстві. А починати потрібно з нашої 
культури спілкування і служіння в церкві. Бо якщо 
ми не моделюємо це ставлення поміж собою, то 
наше служіння суспільству перетворюється на фарс. 

Створення майданчиків               
для залучення людей

Для того, щоб наші цінності доходили до суспіль-
ства, потрібно будувати містки. Деякі християни Укра-
їни роблять цікаві проекти або просто ініціативи, що 
відкривають двері та серця. Я був учасником кіль-
кох подій і конференцій для творчих християн. Важ-
ливим очікуванням, яке ми як організатори конфе-
ренції ART- Imrove побачили в наших гостях, було 
бажання проводити час з людьми, що розділяють 
схожі цінності. Тобто важливо не стільки вчити лю-
дей щось робити, скільки давати можливість вза-
ємно впливати. Дружба та співучасть – це те, чого 
не вистачає багатьом творчим та активним людям. 
Тому, плануючи події, проекти, ставте акцент на по-
будову відносин між людьми. Продумуйте програму, 
заповнюючи її не безмежною кількістю доповідей 

або семінарів, а тематичними майданчиками, де 
люди можуть ділитися своїм досвідом, благосло-
веннями та потребами.

Важливо розуміти, що ми змінюємося через за-
лучення до якихось справ. Якщо ми не робимо щось 
разом або не залучаємо інших до наших справ, то 
нічого не відбудеться. Тому створюйте щось для 
людей в вашому оточенні. Тобто робіть просто ко-
рисні для людей речі. Майдан об’єднував багатьох 
різних людей, бо люди могли розділити досвід вза-
ємного піклування та підтримки.

Думати про людей                         
та інвестувати в майбутнє

Людям цікаво те, що цікаво нам. Ми маємо па-
лати бажанням, щоб запалювати інших людей. Не-
можливо змінити країну без людей, які хочуть і здат-
ні змінити країну. 

Один із варіантів пошуку людей – організація по-
дій, куди можна запросити людей з певними інтере-
сами. Важливо пам’ятати, що «сам у полі не воїн».

Так само важливо підтримувати людей гроши-
ма. Проведення конференцій для християн створило 
деякі фінансові труднощі для багатьох організато-
рів. На жаль, майже ніхто не цікавився, за рахунок 
чого все відбувається, і не пропонував допомогу. 
Продумайте систему фінансової підтримки проек-
тів, які плануєте реалізувати. Будуйте плани на три-
валий період (кілька років).

Людям, які намагаються щось змінювати, потріб-
на освіта. І освіта не закінчується ніколи, бо в нашо-
му сучасному світі все змінюється. Вивчайте істо-
рію, вчіться аналізувати. Постійно шукайте успіш-
них у своїй сфері людей і вчіться від них. Зростайте 
в богослов’ї, бо без критичної оцінки культури че-
рез християнські цінності можна легко потрапити в 
пастку некритичного прийняття культури.

Збудовуйте себе, бо без вашого особистого 
зростання ваше оточення не зміниться. Шукайте 
натхнення та нових людей/ідей за межами свого 
кола. Виходьте із зони комфорту, бо тільки там ви 
чомусь навчитеся,та знайдете когось цікавого. Не 
дозволяйте собі довго жити в «спокої».

Пам’ятайте: світ змінюють ті, хто робить. По-
трібно робити кроки. Не бійтеся проблем і помилок 
– так ви вчитеся. Думайте не лише про те, чого ви 
прагнете, але прорахуйте, що вам для цього потріб-
но. Плануйте бюджет та будуйте команду. Далі все 
«відшліфується». Коли вам важко, просто продов-
жуйте робити.

Важливо розробити план на півроку та на рік, 
в якому буде прописано, які цілі ви хочете досягну-
ти та якою буде ваша стратегія (хоча б кілька кон-
кретних кроків). 

Україна – це особистості. І все, що ми робимо, 
ми робимо заради людей. У процесі служіння ми 
не повинні зневажати гідність та свободу ближ-
нього. Бог любить і поважає нас, тож і нам треба 
робити так само.

Денис Кондюк.
Декан факультету

«Богослов’я та християнське служіння» УЄТС.

Знайомлячись з історією пробуджень, я був вражений 
тим, що мало хто з Божих обранців, через яких Він діяв 
у великій силі, описував пережите. Чи не тому, що тема 
надто священна? Можливо, вони почувалися так, як Томас 
Джон Уельський після того, як Бог діяв на щорічному зібран-
ні методистської церкви в серпні 1859 року. Його друг, пі-
дійшовши до нього, сказав: «Чи не правда, вражаюче видо-
вище – ці тисячі, що моляться в тиші. Чи ти бачив ще ко-
лись щось подібне?». – «Я не бачив нікого, – відповів Томас 
Джон. – Нікого, крім Бога!».

У першому розділі Об’явлення опи-
сано, як Іван Богослов на острові 
Патмос пережив пробудження. Ви-

сланий «за Слово Боже і за свідчення 
Ісуса Христа», він прагнув нової зустрі-
чі зі своїм Господом. Почувши сурмовий 
клич, він повернувся і побачив Відкупи-
теля в усій Його величі. Пізніше, опису-
ючи це, апостол каже: «І коли я побачив 
Його, то до ніг Йому впав, немов мер-
твий...» (Об. 1:17).

Досвід пробудження настільки слав-
ний, що про нього нелегко говорити, 
якщо Дух Святий не підготує серця для 
цієї звістки. Одна з причин того, що хри-
стиянам важко говорити на цю тему, – 
те, що більшість з тих, хто працює для 

Євангелія, зацікавлені тільки в тій фазі 
пробудження, яка зовнішньо приваблива. 
Це було навіть під час Уельського про-
будження 1904 року. Сер Джошуа, че-
рез котрого Бог тоді діяв, так писав про 
це через багато років: «Уельське пробу-
дження було плодом великої духовної 
знемоги. На початку цей плід зберігав 
свою свіжість, як персик, коли його тіль-
ки зірвуть з дерева. Він втратив її тоді, 
коли ним погралися людські руки і газе-
ти зробили публічним досягненням кож-
ну подробицю, і всі могли обговорювати 
людський бік того, що відбувалося. Ре-
портажі освітили людське, а божествен-
не було забуте».

Один із заходів диявола – змусити 

віруючих пишатися «своїм пробуджен-
ням» і його лідерами. Вважається, що 
розголошення чудесних дій Божої благо-
даті – це добре і служить для слави Бо-
жої. Однак за цим ховаються самопро-
славляння і самозвеличення. Натомість 
чим менше ми розголошуємо те, що ро-
бить Дух Святий, тим чистіші і тривалі-
ші результати.

Єдина причина, яка викликає пробу-
дження, – це дія Духа Святого. Коли цю 
істину правильно сприйняти, вона звіль-
нить нас від безглуздого перебільшення 
ролі людських засобів. Ми схильні надто 
переоцінювати і навіть поклонятися цим 
вибраним Божим посудинам, і Богу дово-
диться відкидати їх, щоб звільнити нас від 
цього. Ми не повинні забувати, що жодне 
творіння не має ніякої цінності і що вся-
ка чеснота, вся сила і слава навіки нале-
жать лише Богові.

Ніхто з тих, кого Бог вживав у служінні 
пробудження, не зможе забути смирення 
перед Ним. Усі новозаповітні пробуджен-
ня починаються в таїні святої сокровен-
ності, з непомітних мужів, які пережили 
досвід Гетсиманії і перед Богом вважа-
ють себе мізерними. Звичайно, ці благо-
словенні мужі Божі заслуговують великої 
поваги, але ми повинні бути обережними, 

щоб нікого не звеличити, не перетворити 
на ідолів, як це робить світ зі своїми кі-
нозірками, спортсменами і героями. Коли 
чиниться таке ідолопоклонство, Дух Свя-
тий засмучується, а потім взагалі поки-
дає рух пробудження.

«Поставмо ж отут три шатрі: для Тебе 
одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі!» – 
вигукнув Петро на горі. Коли він ще го-
ворив ці слова, насунула хмара і закрила 
Мойсея та Іллю. «І почувся ось голос із 
хмари, який промовляв: Це Син Мій Улю-
блений, Його слухайтеся!» (Лк.  9:33-35). 
Коли Вартимей запитав, що за рух дов-
кола, люди не сказали йому: «Це ми йде-
мо», хоча саме їхній рух привернув увагу 
сліпого. Він їх почув. Але коли він запи-
тав, чому хвилюється народ, йому відпо-
віли: «Ісус Назарянин іде». У цьому се-
крет всіх справжніх заяв про пробуджен-
ня: Ісус Назарянин іде. 

Чарльз Фінней сказав: «Якщо потріб-
но щось повідомити про пробудження, 
давайте тільки прості, голі факти, нехай 
вони говорять самі за себе. Коли христи-
яни починають пишатися своїм «великим 
пробудженням», воно припиниться. Я маю 
на увазі тих християн, які стали знаряд-
дям цього пробудження...

Якщо в церкві є люди, які можуть 

стояти склавши руки, нічого не робити, 
тільки дивитися і вишукувати помилки, 
праця все одно буде продовжуватися. 
Але коли та частина, яка працює, поч-
не думати, що це її заслуга – таке чудо-
ве пробудження, бо вони старанно пра-
цювали і молилися, були ревні і скільки 
добра зробили, то все сходить нанівець. 
Був випадок, коли в сусідньому штаті по-
чалося пробудження, і одразу ж прийшов 
лист від пастора, який повідомляв про 
це. Я побачив цей лист і сказав: «Це ос-
таннє, що ми чуємо про його пробуджен-
ня». Так і сталося. Через кілька днів все 
припинилося».

Нехай збереже нас Бог від прагнен-
ня до розголошення і сенсаційності! Хай 
пам’ятними для нас стануть суворі сло-
ва старозаповітного попередження: «А 
тепер до вас заповідь цяя, священики! 
Якщо ви не послухаєтесь і не покладете 
на серце собі, щоб Іменню Моєму давати 
хвалу, говорить Господь Саваот, то пош-
лю Я прокляття на вас, і прокляну благо-
словення ваші, і вже проклинаю, бо ви 
не берете до серця цього!» (Мал. 2:1-2).

«Я Господь, оце Ймення Моє, і іншому 
слави Своєї не дам...» (Іс. 42:8).

Джеймс А. Стюарт.

КУЛЬТУРА ТА ХРИСТИЯНСЬКИЙ ВПЛИВ В УКРАЇНІКУЛЬТУРА ТА ХРИСТИЯНСЬКИЙ ВПЛИВ В УКРАЇНІ

ТЕ, ЩО ГАСИТЬ ПРОБУДЖЕННЯ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗЕМНЕ І ДУХОВНЕ

САМОТНІСТЬСАМОТНІСТЬ

«НЕ ТОРКАЙСЯ ДО ПОМАЗАНЦЯ БОЖОГО»«НЕ ТОРКАЙСЯ ДО ПОМАЗАНЦЯ БОЖОГО»
Є в Біблії фраза, яку пере-

крутили і перевернули до не-
впізнання. Ця фраза  – «Не 
доторкайся до помазанця 
Божого». Зазвичай її вимов-
ляють, щоб застерегти тих, 
хто критикує вчення чи спо-
сіб життя відомого пропо-
відника або церковного ке-
рівника. Мовляв, така кри-
тика недопустима.

Мовляв, якщо про «помазаного слу-
жителя Божого» сказати щось не-
гативне, то з вами станеться біда. 

Так через чорний хід в церкву проникає 
традиційна африканська релігія. В Афри-
ці не можна говорити нічого поганого про 
літніх людей, про вождя чи про шамана. 
Хто скаже, з тим станеться щось погане. 

Звідки взялося таке вчення?
Слова «Не доторкуйтеся до Моїх по-

мазанців» записані в Псалмі  (105:15) і 
сказані вони від першої особи. Весь ури-
вок в контексті звучить так: «Тоді їх (із-
раїльтян) було невелике число, нечис-
ленні були та приходьки на ній, і ходили 
вони від народу до народу, від царства 
до іншого люду. Не дозволив нікому Він 
кривдити їх, і за них Він царям докоряв: 
«Не доторкуйтеся до Моїх помазанців, 
а пророкам Моїм не робіте лихого!» (Пс. 
105:12-15). Тут мова йде про весь народ 
Ізраїльський, а якщо конкретніше – про 
пророків, яких Господь послав до Сво-
го народу.

Багато ілюстрацій цього можна знайти 
в житті Давида після того, як Самуїл по-
мазав його на царя в Ізраїлі. Цар Саул не 
бажав собі такого наступника, тому пе-
репробував усі хитрощі, щоб вбити Дави-
да. Але саме в Давида кілька разів була 
можливість вбити Саула. І все ж Давид 
стримався від вбивства царя, кажучи: 
«Борони мене, Господи, щоб зробити 
ту річ моєму панові, Господньому пома-
занцеві, щоб простягнути руку свою на 
нього, бо він — помазанець Господній!» 
(1Сам. 24:7, також 24:10, 26:9-11 та ін.).

Це тим більше дивно, що до того часу 
Бог вже залишив Саула за непослух. І все 
ж Давид не посмів скинути його з престо-
лу. Він все передав у руки Божі, щоб Го-
сподь у Свій час Сам розібрався з ним. У 
підсумку так і сталося. Через кілька ро-
ків Саул загинув у битві.

Питання можна вважати вичерпаним, 
коли Давид звелів вбити амаликитянина, 
який добив пораненого Саула в битві (2 
Сам. 1:14-15). Той думав, що Давид по-
хвалить його за те, що він позбавив його 
від ворога, але Давид звелів своїм слу-
гам вбити його, тому що він посмів під-
няти руку на помазанця Господнього.

Як застосувати цю фразу в нинішній 
час, особливо щодо сьогоднішніх про-
повідників? Чи означають слова Бога в 
Псалмі (105:15) і діла Давида (1 Сам. і 2 
Сам.), що ми не маємо права виражати 
ніяких негативних поглядів щодо пасто-
рів, а якщо висловлюємо, з нами станеть-
ся неприємність?

Вже перша перевірка цей погляд 
спростовує, і цю перевірку знаходимо 

не де-небудь, а в Біблії (1 Сам.). Чи кри-
тикував хто-небудь Саула, коли він ро-
бив щось зовсім негідне? Так. Сам Са-
муїл кілька разів критикував Саула, поки 
врешті-решт не повідомив, що Бог відки-
нув його царство. Саул продовжує бути 
царем, але Бог вже залишив його. І якщо 
критикувати «помазанця Господнього» не-
допустимо, то, критикуючи Саула, Саму-
їл не мав би рації, а пророк Натан не мав 
би рації, викриваючи Давида (2 Сам. 12).

Фраза «не доторкайся до помазанця 
Божого» не забороняє виправдану кри-
тику, а говорить про заподіяння шкоди, 
зокрема фізичного болю. Проповідни-
ки, що виступають перед широкою пу-
блікою, повинні бути бездоганні. Без-
грішність – одна з вимог щодо пресві-
тера. Якщо вони заграють з єрессю чи 
допускають аморальний спосіб життя, то 
самі себе дискваліфікують. Тому ті, хто 
бачить непорядність або негідне вчення, 
повинні відверто застерегти їх. Необхід-
но попередити й тих, хто готовий їм пов-
ністю довіряти, щоб вони не потрапили 
в пастку. Публічний гріх потрібно викри-
вати публічно.

Апостол Павло поіменно називав єре-
тиків і закликав церкву сторонитися та-
ких. Він писав Тимофію: «Стережися ж 
базікань марних, бо вони ще більше про-
вадять до безбожности, а їхнє слово, як 
рак, буде ширитися. Від таких Гіменей і 
Філіт, що вони погрішилися в правді, ка-
завши, що воскресіння було вже, і віру де-
яких руйнують» (2 Тим. 2:16-18). Чи «до-
торкався» він до помазанців Господніх? 
Ні, але водночас прямо називав тих, хто 

поширював єресі.
Іван називав на ім’я керівника цер-

кви, котрий дискваліфікував себе нече-
стивим виконанням керівних функцій в 
церкві. Він пише: «Я до церкви писав був, 
але Діотреф, що любить бути першим у 
них, нас не приймає. Тому то коли я при-
йду, то згадаю про вчинки його, що їх ро-
бить, словами лихими обмовляючи нас. І 
він тим не задовольнюється, а й сам не 
приймає братів і тим, що бажають при-
ймати, боронить і вигонить із Церкви» (3 
Ів. 9-10). Чи «доторкався» Іван до пома-
занця Господнього? Ні, але він публічно 
критикував того, чий спосіб життя ніс не-
безпеку для церкви.

Я в жодному випадку не захищаю ли-
хослів’я і наклеп. Але тут мова йде зов-
сім не про це. Тління всередині церкви 
буде ширитися, якщо більшість мовчати-
ме і не насмілиться казати вголос, щоб 
«не доторкатися до помазанця Господ-
нього». А це справжня епідемія! Пасто-
ри, що належать до крайнього харизма-
тичного крила, набивають власні кишені, 
опустошуючи церковні каси, схиляють до 
гріха молоденьких дівчат з церкви, а зви-
чайні члени церкви, знаючи про це, маю-
чи вірне свідчення, бояться сказати, щоб 
не «доторкатися до помазанця Господ-
нього» і не накликати на себе біди. З цим 
треба щось робити! Це явно неправиль-
не розуміння того, що сказано в Біблії.

Справжня любов велить спасати того, 
хто потрапив в біду. Тому якщо я особи-
сто знаю проповідника, що погруз в амо-
ральності і єресі, любов спонукає мене по-
говорити з ним відверто, щоб «придбати 

брата свого», як велить Слово Боже. Але 
якщо його каяття не настільки очевидне, 
як був очевидним його гріх, якщо в мене 
нема з ним настільки близьких особистих 
стосунків або якщо його єресь і амораль-
ний спосіб життя стали настільки щиро-
ко відомі, що почали руйнувати віру ба-
гатьох, та ж любов спонукає мене пу-
блічно протистати йому і цим зміцнити 
віру багатьох. 

Апостол Павло публічно виступив про-
ти апостола Петра, коли той піддався на-
ріканням. Його поведінка могла протиді-
яти впливу Євангелія. Це навіть не було 
єрессю, але було небезпекою, тому що 
могло спричинити руйнівний вплив. Пав-
ло пише: «Коли ж Кифа (Петро) прийшов 
був до Антіохії, то відкрито я виступав 
супроти нього, – заслуговував бо він на 
осуд. Бо він перед тим, як прийшли були 
дехто від Якова, споживав із поганами. 
А коли прибули, став ховатися та відлу-
чатися, боячись обрізаних. А з ним лице-
мірили й інші юдеї, так що навіть Варна-
ва пристав був до їхнього лицемірства. 
А коли я побачив, що не йдуть вони рів-
но за євангельською правдою, то пе-
ред усіма сказав Кифі: «Коли ти, бувши 
юдеєм, живеш по-поганському, а не по 
юдейському, то нащо поган ти приму-
шуєш жити по-юдейському?» (Гал. 2:11-
14). Павло явно не вважав, що, викри-
ваючи Петра, він «доторкався до пома-
занця Господнього».

П. Б.

Багато християн, особливо сестри, дуже бояться бути самотніми. І 
якщо не знаходять собі пари, то вважають це мало не покаранням Бо-
жим. Мовляв, тільки шлюб здатен задовольнити всі потреби їхньої душі, 
і разом з ним прийдуть кохання, повага і самоповага.

Цей страх наших сестер зрозумілий. Вони вийшли переважно з великих 
родин, часто доглядали своїх менших братиків і сестричок. Сімейний по-
бут з його клопотами, радощами і смутком їм дуже близький, тому вони 
його і прагнуть. Навіть знаходять обгрунтування законності свого праг-
нення в Біблії. Можуть процитувати вірші: «Не добре, щоб бути чолові-
кові самотнім» (1 М. 2:18), або: «... Нехай кожен муж має дружину свою, і 
кожна жінка хай має чоловіка» (1 Кор. 7:2). Запропонують ще й інші цита-
ти, часто вириваючи їх з контексту і роблячи аксіомами земного життя.

Хибне переконання, що самотність – це пока-
рання чи нещастя, ознака неповноцінності чи 
причина невдоволення і бездіяльності, змушує 

сестер надміру хвилюватися за своє майбутнє і ви-
ходити заміж надто рано, за першого, хто запропо-
нує, за набагато старшого чи набагато молодшого; 
ходити по пророках в пошуках Божих одкровень на 
їх шлюб; знемагати в очікуванні, що Господь пошле 
нареченого, – і так часто доводять себе до депресії.

Внутрішній дискомфорт неодружених людей, 
які вважають шлюб неодмінною умовою щастя, 
підсилюється ще й тиском ззовні: батьки праг-
нуть їхнього одруження, бо хочуть внуків; одру-
жені друзі розхвалюють сімейне життя і намага-
ються когось насватати; колеги за місцем роботи 
часто кажуть, що людина в шлюбі надійніша і мо-
ральніша і додають болю жартами і безпідстав-
ними підозрами. І звичайно, ніхто з них не згадує 
ті сім’ї, в яких усі нещасливі через непорозуміння, 

в яких немає дітей, в яких обоє з подружжя ве-
дуть аморальний спосіб життя. А таких багато.

Виявляється, причина усіх нещасть – не в об-
ставинах, не в безшлюбності, а в нас самих, у на-
шій недовірі Богові. Можна мати доброго чоловіка 
чи жінку, а почуватися самотніми, нелюбими і не-
потрібними. Бо люди, які б вони не були правед-
ні, – недосконалі в любові і не можуть любити нас 
безумовно, як того прагне наша душа. Ми ж хоче-
мо, щоб нас любили не за успіхи, не за наші фізичні 
чи духовні якості, а таких, які ми є, з усіма вадами.

Душа прагне ще й відчувати зміст свого життя, 
його потрібність і вагу, його значущість – і цю потре-
бу шлюб не задовольняє, як не дає і відчуття без-
пеки, якого так щиро шукає будь-яка людина. Надії 
на шлюб – це самообман. Багато з тих, хто прагнув 
одруження, зрозумівши, що воно не так задовольняє, 
як вимагає, а вимагає небагато і немало – жертви 
всього себе, жертви фізичних, душевних і духовних 
сил, – розчарувалися. Особливо розчаровують пізні 
шлюби, коли характери сформовані, коли дітей не-
має і подружжя мимоволі концентрує увагу один на 
одному. Видно всі вади, їх змінити не можна; є від-
мінності в поглядах на життя, і якщо з цим не мири-
тися, особливо коли жінка не приймає свого стано-
вища і не хоче бути меншою, – тоді біда. І так прикро 
бачити подружжя, яке стежинку радісного служін-
ня проміняло на шлях взаємних образ і нарікань.

Пригадую одну таку сім’ю. Неля мала 48 років, 
коли до неї посватався 58-літній удівець Микола. 
Вона дуже працьовита, жила в селі з мамою, часто 
згадувала батька, який був добрим господарем, усе 
робив вчасно і не чекав, щоб його підганяли. А Ми-
кола прожив майже все життя в місті. Його попе-
редня дружина почувалася зобов’язаною йому, бо 
він її взяв з дитиною, тому була Миколі слухняною. 
Уся хатня робота і турботи про дітей були на ній, а 
він знав тільки роботу на підприємстві. І ось цих двоє 

різних людей вирішили одружитися. Про кохання тут 
не йшлося. Своє рішення Неля мотивувала так: чоло-
вік допоможе в роботі, буде з ким ходити на зібран-
ня, з ким поговорити, до кого притулитися в старості, 
все ж не так самотньо. А ще свати дуже розхвалю-
вали жениха і приписували йому здібності, яких він 
ніколи не мав. Та й друзі понасідали і хвалили всі ви-
годи сімейного життя. А Микола, міряючи усіх жінок 
з першою, думав, що буде кому варити йому їсти, 
попрати, прибрати, буде з ким словом перемовити-
ся, – таки затишніше і спокійніше, коли жінка поруч.

Розчарування прийшло дуже швидко. Особли-
во була розчарована Неля. Нічого з того, що вона 
чекала в шлюбі, не отримала, тільки збільшилося 
клопотів: ні допомоги, ні любові, ні безпеки, крути-
ся навколо чоловіка, догоджай йому, а він не завж-
ди й подякує. Вона вважала його за ледаря, а він її 
– за бунтівну і неслухняну жінку. І звичайно, в та-
кій атмосфері сімейного життя найбільшим щастям 
здаються дні безшлюбності.

Не варто неодруженим плекати особливі ілюзії 
про радість шлюбного життя, бо інакше не уникну-
ти депресії, коли вони не отримають бажаного. За 
краще було докласти зусиль і зрозуміти, що най-
більша радість – у Господа, що Він задовольняє всі 
наші потреби в любові, у значущості і безпеці, бо «в 
Ньому вся повнота» (Кол. 2:10). Тільки Господь лю-
бить, не ставлячи умов. Він полюбив нас, коли ми 
були ще грішними, та й навіть тепер ніхто з нас не 
може похвалитися, що достойний Його любові. «Я 
вічним коханням тебе полюбив, тому милість тобі ви-
являю», – ці Божі слова з Книги пророка Єремії сто-
суються кожної людини, а не тільки народу ізраїль-
ського. Зауважте, що так Господь сказав, коли ізра-
їльтяни зрадили Його, перед вавилонським полоном. 

Тому ми відчуваємо всю повноту своєї цінності, ваги, 
значущості тільки в Господі. Бо якщо Він страждав за 
нас, якщо Він любить нас, турбується про нас і довіряє 
нам, значить, ми Йому потрібні, Він дорожить нами.

Знову ж таки, ні з ким ми не матимемо такої пов-
ної безпеки, як з Господом. «Хто живе під покровом 
Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той 
скаже до Господа: охороно моя та твердине моя, 
Боже мій», – сказав Давид, і не помилився.

Тому неодруженим не варто нарікати на долю, 
доводити себе до великого смутку і відчаю, а кра-
ще повністю довіритися Богові і дякувати Йому за 
своє становище. Бо, можливо, їхня безшлюбність – 
це благословення Боже. Господь знає, як вони по-
велися б в шлюбі, що їх в ньому чекає – радощі чи 
надмірні тілесні і душевні страждання, яких вони 
не могли би знести. А подружнє життя багате пе-
чалями. Апостол Павло навіть радив коринтянам, 

щоб вони залишалися «так», тобто неодруженими, 
бо інакше матимуть «тілесну муку». Крім фізично-
го болю, сім’ю можуть супроводжувати і біль непо-
розумінь один з одним і з дітьми, біль матеріаль-
них нестатків, біль дитячих хвороб і навіть смертей.

Натомість у безшлюбності багато переваг. Усі 
вони полягають у свободі. Це свобода бути самим 
собою, свобода вирішувати, з ким дружити, де пра-
цювати, де жити, як витрачати свої гроші, свобо-
да від сімейних проблем, пов’язаних з матеріаль-
ними нестатками, хворобами, непорозуміннями, а 
також свобода від стресів, які їх супроводжують, і, 
що дуже важливо, – свобода повністю віддати себе 
служінню Господу, використовуючи для цього най-
різноманітніші способи.

Апостол Павло в Першому посланні до корин-
тян (7 розділ) переконує нас, що безшлюбність – 
це дар від Бога, і неодружені менше піддаються 
впливу цього світу, мають менше особистих труд-
нощів, безтурботніші, щасливіші, можуть зосереди-
тися на догоджанні Богові. І коли неодружені мають 
такі привілеї, то їм треба бути вдячними Господу, як 
написано:  «Подяку складайте за все, бо така Божа 
воля про вас у Христі Ісусі» (1 Сол. 5:18).

Якщо деякі думають, що вони не такі, як всі, що 
вони гірші від інших, що нікому не потрібні, їхнє жит-
тя минає безцільно, даремно, що їх чекає страшна 
старість, що вони обділені радощами і любов’ю, що 
їх Бог не любить і карає, – то це неправда, а всі ці 
думки від лукавого, щоб забрати їхній мир, обезволи-
ти, розслабити і позбавити сил в праці для Господа.

Не слухайте лукавих нашіптувань: вас люблять 
і приймають такими, якими ви є (див. Ів. 15:9; Рим. 
15:7), ви – Божі і Йому потрібні (див. Рим. 8:9), ви 
вільні від страху і вам не потрібно когось чи чогось 
боятися або за щось журитися (див. 1 Петр. 5:7), у 
вас розум Христів (див. 1 Кор. 216). Тому не пере-
повнюйте свого серця собою, бо там не вистачить 
місця для Бога. Будьте відверті для спілкування, для 
дружби. Навчіться ділитися своїми думками і по-
чуттями з іншими, цікавитися людьми, співчувайте 
їм, допомогайте їм. А основне – знаходьте час для 
щирого спілкування з Господом, відкривайте перед 
Ним своє серце як Другу, як Батьку, як Нареченому. 
Довіряйте Йому усім своїм єством. Довіряйте Йому 
і своє майбутнє – і Він влаштує його якнайкраще, а 
можливо, навіть подарує вам таку душу для спіль-
ного життя, про яку ви й мріяти не могли. До того 
ж довіра Господу збереже у вашому серці Царство 
Боже – «праведність, мир і радість у Дусі Святому».

Василь Мартинюк.

Василь Мартинюк
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ АКТУАЛЬНЕ

Шановні співвітчизники! Прийміть 
сердечні вітання з нагоди Всеу-
країнського Свята подяки, відзна-

чення якого у столиці вже стає доброю 
традицією для України.

У цей день ми дякуємо Богові за спа-
сіння, за все, що у нас є, за ті плоди жит-
тя, якими обдаровує Всевишній. Свято по-
дяки єднає нас із багатьма народами сві-
ту, адже вдячність – це одна з важливих 
людських якостей та християнських чес-
нот, що сповнює душу та серце любов’ю.

Дякуймо Богові за справжню сво-
боду, яку нам вдалося зберегти у цих 

непростих умовах війни  – у тому числі 
за свободу віросповідань. Саме тому в 
Україні вільно розвиваються усі релігій-
ні конфесії, триває створення єдиної Ав-
токефальної Православної Церкви, а ми-
нулого року ми відзначали 500-річчя Ре-
формації на державному рівні.

Сьогодні Україна переживає непрості 
часи. Агресор хоче відібрати не лише нашу 
землю – зусилля ворога спрямовані на 
розпалювання протистояння і ворожне-
чі між українцями. Протистояти цьому ми 
зможемо не лише військовою міццю, але 
й спільною молитвою за нашу Вітчизну.

Вірю, що разом з Богом ми пройдемо 
це випробування, якщо будемо діяти, як 
заповів святий апостол Павло: «Через 
це візьміть повну Божу зброю, щоб мог-
ли ви дати опір дня злого і, все виконав-
ши, витримати. Отже, стійте, підперезав-
ши стегна свої правдою, і зодягнувшись у 
броню праведности і взувши ноги в гото-
вість Євангелії миру. А найбільш над усе 
візьміть щита віри, яким зможете погаси-
ти всі огненні стріли лукавого».

Бажаю усім твердої і незламної віри в 
Бога, в Його силу і в нашу спільну перемогу.

«Про цей день я так давно мріяв! 
– схвильовано поділився 80-річний  
Григорій Гаврилович, член однієї з 
київських церков. – Мріяв, щоб ім’я 
Христа проповідувалося на Хреща-
тику. Дякую Богу, що дожив до цьо-
го дня, хоч багато труднощів про-
йшов… Сльози радості на очах».

Справді, атмосфера Свята подяки, яке зібрало 
сотні тисяч людей з усієї України та різних країн 
світу, по-особливому надихає. Ще зранку її по-

чали створювати об`єднаний оркестр і хор, що май-
стерно виконували безсмертні християнські твори.

Під час богослужіння присутніх повели у 
молитві очільники українських Церков, члени Ради 
євангельських протестантських Церков України 
(РЄПЦУ) та Української міжцерковної ради (УМР).  
Вони разом з усіма дякували Богу за здоров’я, за 
врожай, за волю, за освіту…

Перший заступник старшого єпископа Україн-
ської Церкви Християн Віри Євангельської Анато-
лій Козачок, дякуючи за сім’ю, зауважив, що роди-
на – найкраще середовище для людського щастя: 
«Дякую, що Ти дав чоловікам правильне розумін-
ня їхньої ролі у сім’ї як священиків, захисників і тих, 
хто піклується про добробут, – звучало у молитві. – 
Дякую, що наші дружини відтворюють правильну 
і добру атмосферу в наших сім’ях. Дякую за пре-
красних, розумних талановитих дітей…»

«Я вельми вдячний Богу за свободу в нашій дер-
жаві, за те, що ми можемо вдруге проводити це свя-
то в самому центрі країни, – сказав, розпочинаючи 
свою проповідь, старший єпископ УЦХВЄ Михай-
ло Паночко. – Ми віримо, що це наближає нас до 
дати офіційного визнання Дня подяки Богу на дер-
жавному рівні».

Михайло Степанович проповідував на основі 
двох текстів зі Слова Божого – Псалма102 та Пер-
шого послання до солунян (5:18), які закликають 
дякувати Господу. «Наша подяка свідчить, що Бог 
живий, бо мертвим не дякують. Вона є свідченням 
нашої віри в те, що Ісус Христос воскрес. Подяка – 
це виконання Його волі».

Старший єпископ нагадав, що, згідно з Біблією, 
невдячність – одна з ознак зіпсутості людського сер-
ця. А найвища міра благословення – наша глибоко 
усвідомлена й сердечна хвала Господу.

Три хліби, які дав Господь
Господь, багатий на добродійства, дав людині 

три хліби, за які ми маємо Йому дякувати. «Перший 
– хліб насущний, який купуємо у крамницях, – пояс-
нює Михайло Паночко. – Українська земля народ-
жує прекрасні врожаї. Можливо, не всі знають, що 
40% хліба в Ізраїлі завозиться з України. За підра-
хунками спеціалістів наша земля може годувати до 
мільярда людей на планеті, якщо підійти до справи 
з мудрістю і страхом Божим...

Другий хліб, який ще більше необхідний людині, 
бо годує душу, – Боже Слово. На сьогодні Україн-
ське біблійне товариство (це чудо в Україні) надру-
кувало і розповсюдило маже 10 мільйонів примір-
ників Біблії, – підкреслив Михайло Паночко. – Істо-
рія вчить: країни, які прийняли Слово і повірили, 
процвітають. Простий приклад: 1948 рік, розділи-
ли Корею на дві частини, у Південну Корею при-
несли Біблію, у Північну – ідеї марксизму-ленініз-
му. Маємо разючі результати, які хіба що сліпий не 
бачить і глухий не чує.

«Що люди їдять, такими вони і є. Дорогі мої, нас 
довгі роки годували неправдою, лицемірством і брех-
ливими ідеями. Але Ісус у шостому розділі Єванге-
лія від Івана каже: «Я – хліб життя. Хто до Мене 
приходить, не голодуватиме він». Це і є той тре-
тій, надважливий для життя хліб! Я хотів би, щоби 
вся Україна скуштувала оцього безсмертного Хлі-
ба, який сказав: «Хто вірує в Мене, хоч і вмре, буде 
жити», – підкреслив проповідник.

Завершили ранкове служіння глави Церков тра-
диційною для Свята подяки молитвою вдячності за 
Біблію, за хліб і за воду.

Podyaka Fest
Денна програма Всеукраїнського Дня подяки, 

що пройшла під назвою Podyaka Fest, порадувала 
великою кількістю заходів для дорослих та дітей.

У тематичних наметах на Хрещатику можна було 
ознайомитися з основними напрямками діяльності 
євангельських Церков України. Дитяча зона, як і то-
рік, пропонувала численні програми для малюків та 
школярів. Багато глядачів зібрало шоу скейтборди-
стів зі США, а також байкер-шоу. На малій сцені, 
розташованій ближче до майдану Незалежності (го-
ловна сцена була розташована, як і торік, навпроти 
ЦУМу) протягом дня проводилися різноманітні кон-
курси, музичні номери, виступи творчих колективів 
для дітей. Ще відбувся фестиваль вуличної їжі. У 

різних куточках Хрещатика були облаштовані ціка-
ві фотозони і зони відпочинку.

«Християни мають об’єднатися»
По обіді у приміщенні Київміськадміністрації відбу-

лася прес-конференція за участю старшого єпископа 
УЦХВЄ Михайла Паночка, голови  ВСЦ ЄХБ Валерія 
Антонюка, Секретаря РНБО Олександра Турчинова, 
народного депутата Павла Унгуряна. На зустріч з жур-
налістами прийшли і гості – Стівен Болдвін, відомий 
голівудський актор, та Нік Голл, мотиваційний спікер зі 
США, які потім взяли участь у вечірній програмі свята.

Один з закликів, який прозвучав, – об’єднатися 
у спільний громадський рух Церков і громадських 
організацій України. Коментуючи цю ідею, Михайло 
Паночко зауважив: «Ми маємо дякувати Богові за 
можливість утворювати сьогодні спільноти, погляди 
яких звернені не на людину, не на лідера чи якусь 
політичну партію, а на Ісуса Христа і Його волю».

Гала-концерт подяки
Заключна євангелізаційна програма, так само, як 

і ранішнє служіння, транслювалася у прямому ефірі. 
Об’єднаний музичний гурт прославлення за участю 
найкращих християнських виконавців прославляв 

Бога. До українців звернулися гості – зірка Голіву-
ду, християнин Стівен Болдвін, який свідчив про 
своє покаяння та примирення з Господом, і  моти-
ваційний спікер Нік Голл. Щиро привітав українців 
Мартін Сміт, відомий британський співак, екс-соліст 
британського музичного гурту Delirious. На жаль, 
не зміг прибути на свято Менні Пакьяо – перший і 
єдиний боксер у світі, що став абсолютним чемпіо-
ном у восьми вагових категоріях. Менні прислав з 
Філіппін відеопривітання, в якому висловив радість 
з приводу відзначення Всеукраїнського Дня подя-
ки та пообіцяв відвідати Україну наступного разу.

Замість післямови
Християни сьогодні по-різному дякують Богу: 

хтось звик віддавати хвалу в тихій молитві, а хтось – 
у сучасному гучному прославленні. Та головне – усіх 
нас об’єднує одне бажання: щоб Україна воскрес-
ла для Христа, стала великою і заможною христи-
янською країною. А ще – щоб збувалися мрії наших 
попередників, віруючих людей, які колись, у темну 
добу історії, молили Бога про час свободи та про му-
дрість правильно використати цей час.

Ірина Столяр.
chve.org.ua.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУПрактичне християнство

Тих, хто рухається до досконало-
сті, Бог винагороджує особливим да-
ром, значення якого важко переоці-
нити. Це – радість.  Ап. Павло з ге-
ніальною простотою дає конкретне, 
стисле й глибоке поняття про  най-
головнішу мету нашого перебування 
на землі: «Царство Боже  – не їжа і 
питво, але праведність, і мир, і ра-
дість у Дусі Святім»  (Рим.14:17). 
Вже тут, на землі, ми маємо ста-
ти громадянами Царства Його. Ра-
дість – незамінна його складова.

Ісус каже учням про досконалу радість: «Це Я ска-
зав вам, щоб радість Моя перебувала у вас і щоб 
радість ваша була повна» (Ів. 15:11). Перед цим 

Ісус сповіщає, які для цього потрібні умови: «Якщо 
будете виконувати заповіді Мої, то будете перебу-
вати в любові моїй, як і Я виконую заповіді Отця 
Мого і перебуваю в любові Його» (Ів. 15:10). Виді-
ляються два чинники: виконання заповідей та лю-
бов (агапе) до Господа й один до одного (Ів. 15:12). 
Ми чудово розуміємо, що новонавернений христия-
нин не зможе на початках виконувати заповіді у всій 
глибині, як би не старався, для цього потрібен час і 
постійна праця Духа Святого, але старатися треба. 

Як не дивно, величезна кількість християн не 
знає, що таке Божа радість. Вони сповнюються Ду-
хом Святим, моляться в дусі, часто плачуть під час 
молитви, але радості не переживають. При хрещен-
ні Духом Святим ми отримуємо її у повній силі, але 
потім це якось забувається, ми вже ніби не маємо 
потреби в тому, щоб Господь щодня нагадував нам 
про Себе саме в такий спосіб. Дуже важливо збе-
регти в серці це перше почуття від Бога, аби ра-
дість не витіснялася постійним смутком чи сторон-
німи думками, щоб здатність радіти підіймалася від 
простого задоволення до великого торжества й трі-
умфу, до щастя повного єднання з Небом: «Насити 
нас вранці Твоєю милістю, щоб ми з радістю співа-
ли і втішалися в усі дні наші» (Пс. 90:14). 

Неспростовний доказ
Ап. Павло пише: «Цей самий Дух свідчить духові 

нашому, що ми діти Божі» (Рим. 8:16). Дуже важли-
ва звістка для тих, хто наближається до Бога. Яким 
чином ми отримуємо це свідчення? Знайомий пастор 
розповів цікаву історію. «Я прийшов до Бога, так би 
мовити, філософським шляхом. Ще у шкільні роки 
мене чомусь почало цікавити питання: для чого лю-
дина живе на землі? Школа, робота або навчання, 
одруження, діти, праця і – могила. Жалюгідне іс-
нування без будь-якої великої мети. Хіба тварини, 
якщо узагальнити, живуть інакше? Я не хотів так 
жити. Ця проблема настільки гнітила, що я перебу-
вав у постійній депресії, погано вчився, уникав спіл-
кування з однокласниками, дивився на збожеволі-
лий від розваг, метушні, конфліктів та страждань 
світ, не розуміючи, навіщо я тут.

Якась надія засвітилася, коли, вже студентом, 
почав вивчати філософію. Але й тут мене спітка-
ло розчарування: виявляється, філософська наука 
розчахнута на дві антагоністичні  половини, мате-
ріалізм та ідеалізм, і впродовж віків між ними ве-
деться інтелектуальна війна. 

Я загруз капітально. Постійна хронічна депресія 
позбавляла мене енергії до життя. Інститут закінчив, 
але за фахом працював недовго – не горіла душа до кон-
структорських розробок. Я влаштувався у позавідом-
чу охорону, аби мати хоч якусь копійку на прожиття.

І ось там, у будці сторожа, я зустрів свого першого 
духовного наставника і вчителя. Це був старенький 

брат, який пройшов усі етапи комуністичних митарств 
– від заборон і переслідувань з боку влади до в’язни-
ці та висилки. Освіти не мав ніякої, але Біблію знав 
блискуче. Якесь приємне світло йшло від нього, ва-
били його глибокий спокій, мудрість, уміння розібра-
тися в складних питаннях буття, тепле смирення.  

Тепер я знав, що основне питання філософії, якщо 
вилущити суть із усіх течій та шкіл, формулюється 
просто: є Бог на світі чи Його нема. Якось натрапив на 
вислів одного відомого філософа, який сказав: існує 
шість вагомих доказів того, що Бог є, і шість доказів 
того, що Його немає. Міркуючи над усім цим, я в роз-
пачі вигукував: «Боже, якщо Ти є, то чому не даш лю-
дям якогось незаперечного доказу Свого існування?». 

Незаперечний доказ, слава Ісусу, все ж знайшовся. 
Якось Петро Макарович, мій старший товариш, запро-
сив мене до їхньої церкви. Особливого бажання йти 
туди я не мав, але щоб не засмучувати хорошу люди-
ну, погодився. Слухав проповіді, порівнював зі своїми 
роздумами. Як тепер розумію, у моєму дусі відбува-
лася непомітна зовні, але напружена духовна праця. 

Було якесь звичайне зібрання, пресвітер розпові-
дав про дії Духа Святого і в кінці проповіді  запросив 
наперед усіх, хто бажає отримати Духа Святого. Я вий-
шов просто так, із цікавості. Пресвітер почав молитися, 
молилися й усі присутні. Раптом щось гаряче увійшло 
у мої груди, і мене накрила незвичайна, незбагнен-
на радість, така, що я ледве міг встояти на ногах.

Це й був той незаперечний, неспростовний до-
каз існування Бога. Мене остаточно перекинуло на 
бік віри: Бог є, Він не байдужий до людей, отже, й 
до мене особисто, Він має план на моє життя, всі 
мої проблеми Йому добре відомі, й Він виведе мене 
на світло істини, якщо я буду вірний. 

Відтоді філософія перестала мене цікавити. Мені 
було шкода тих людей, котрі, маючи потужний інте-
лект та авторитет у світі, блукають у темряві сум-
нівних пошуків, витрачаючи на це своє життя. Час 
від часу питання існування Бога виникає то там то 
сям, але коли хтось намагається мене переконати, 
що Бога нема, я лише скептично посміхаюся. Ап. 
Павло писав: «Цей Самий Дух свідчить духу нашо-
му, що ми діти Божі» (Рим. 8:16). Як свідчить? Тою 
радістю, що Він посилає мені щоранку, коли я стаю 
на молитву. І тепер жодна наймудріша філософія, 
жодна наука не здатні переконати мене, що Бога 
немає. Бо я щодня маю особисте свідчення від Ньо-
го, маю отой неспростовний сьомий доказ, що його 
так палко бажав, ще блукаючи у світі». 

Радість духовна і радість душевна
Є безліч свідчень у наших церквах про чудо-

ві зцілення. Інколи вони приходять не дуже поміт-
но, а інколи Бог оновлює людину в один момент. 
Можна лише уявити, яку радість переживає інва-
лід, який зміг відкинути свої милиці чи підвестися 
з коляски, на котрій наїздив за життя не одну сот-
ню кілометрів. А хто міг би описати радість вдови, 
якій Господь повернув живим її померлого сина (Лк. 
7:12), чи радість хворого на проказу – невиліковної 
на той час хвороби (Лк. 5:12).

Важко сказати, чого тут більше: радості духовної 
чи душевної, але Слово Боже заохочує до усякої ра-
дості, якщо вона не пов’язана з гріхом (Рим. 15:13). 
До того ж почуття духовне сильно впливає на почут-
тя душевне, наближаючи людину до того стану, коли 
вона зможе виконати найголовнішу заповідь Слова: 
полюбити Господа Бога «всім серцем, і всім розу-
мінням, і всією душею, і всією силою» (Мр. 12:33). 

Як ангели на небі
Коли нам вдається догодити Богові, сумлінно 

виконуючи Його волю, Він сповіщає, що задоволений 
нами, великою радістю. Сестра Світлана розповідає.

«Якось одна моя знайома потрапила в лікарню, 
і я вирішила навідати її. Лікарню цю я знаю, була 
там кілька разів, знала й декого з обслуговуючого 
персоналу. І ось заходжу і зустрічаю в приймаль-
ному покої знайомого лікаря. Колись він приїжджав 
на виклики до моєї мами. Тоді я сказала, що вірю 
в Бога, а він пожалівся, що хворіє й фахівці не мо-
жуть поставити діагноз. Дала йому номер свого те-
лефону й сказала, щоб дзвонив, коли стане пога-
но, я буду молитися. Невдовзі він нагадав про себе: 
знайшли пухлину й потрібна операція. Я заспокої-
ла його: у Божих руках наші життя і смерть, треба 
звертатися до Нього, і все буде добре. Настанови-
ла, як треба молитися, він подякував.

Операція пройшла успішно, йому видалили пух-
лину, але через деякий час вона утворилася знову. 
Після останньої операції він подзвонив  і сказав, що, 
можливо, доведеться знову його оперувати, але на-
дії на життя практично нема. Я сильно молилася за 
його зцілення, мені так хотілося, щоб ця добра, чуй-
на людина пізнала Спасителя й отримала від Нього 
найцінніший дар – життя. Кілька років не мала від 
нього звісток і думала, що він уже відійшов.

І ось зустрічаю його в лікарні. Яка радість! Працює 
за фахом, приймає хворих. Після короткої розмови 
ми разом помолилися в його кабінеті, подякували 
Господеві за Його милість та любов, і я пішла в па-
лату до знайомої. У палаті лежало четверо хворих. 
Говорили ми з Лідою неголосно, щоб не турбувати ін-
ших, але палата невелика, і коли ми заговорили про 
Бога, жінки одна по одній підсіли до нас. Після бесі-
ди дві з них разом з Лідою звершили молитву пока-
яння, а одна сказала, що поки утримається, але все 
приймає. Я помолилася за кожну з них окремо, потім 
ми молилися вже всі разом, потім знову говорили 
про Ісуса, аж поки медсестра не покликала на обід. 

Я вийшла. Зупинилася на ґанку. Така радість на-
повнила моє серце, таке торжество, що його, напев-
но, відчувають лише ангели на небі. До вечора була в 
Божому наповненні, все хвалила і славила Господа». 

Хто стукає, тому відчинять
Це велика радість, коли Бог відповідає на прохання. 

«Буду радіти і втішатися ласкою Твоєю, бо Ти зглянувся 
на біду мою,  довідався про муки душі моєї»  (Пс. 31:7). 

Сестра Тетяна розповідає: «Я була вагітна чет-
вертою дитиною і вже не хотіла дітей, мала уже 
двох дорослих. Плакала перед Богом і казала: «Го-
споди, як же я буду їх підіймати?». Дуже важкі часи 
переживали, жили на одну невелику зарплату. Го-
сподь сказав: «Я буду годувати тебе». Спочатку ніяк 
не могла зрозуміти, хто це говорить зі мною. Знову 
почала плакати: «Як же мені бути, чоловік хоче по-
віситись через те, що я вагітна... Як я буду з чотир-
ма дітьми?». І знову чую: «Я буду годувати тебе». 
І так тричі. Я огляділася – нікого поблизу не було, і 
лише тоді зрозуміла, що це говорить Господь. І при-
йняла Його слова у своє серце. 

Кілька місяців ніяких змін не було, наближався 
час народжувати, а Бог мовчав. Та ось несподіва-
но мені телефонують з якоїсь міжнародної благо-
дійної місії й запрошують прийти за такою-то адре-
сою. Я пішла. Там мене прикріпили до мецената, 
який мав мені допомагати. Жінка, котра оформля-
ла документи, дала мені конверт. Там лежали гро-
ші, сума дорівнювала місячній зарплаті. Я розгуби-
лася, сказала: «Тут гроші, мабуть, це якась помил-
ка...» Вона усміхнулася: «Ніякої помилки нема. Це 
гроші особисто для вас». Я зрозуміла, що Господь 
здійснює Свою обітницю. І плакала від радості.

Якщо ви отримали від Бога радість, то міцно три-
майте її, бо той, хто хоче згубити та вкрасти, може 
спробувати відібрати її у вас. Це сталося зі мною. Я 
поверталася додому неймовірно щаслива. Почала 
збирати все для пологів – гроші ж були, і тут дзво-
нить мені невістка й каже, мовляв, не сильно радій, 
бо можна потрапити у велику халепу. Є такі міжна-
родні організації, що через різні махінації відбира-
ють дітей. Ці люди будуть тебе утримувати, дава-
ти гроші, а потім, коли дитина підросте, її заберуть 
– не ти її годувала й забезпечувала, а ми.

Я сильно злякалася, плакала й питала у Бога, що 
робити. Кинулася назад до тієї місії, стала розбира-
тися, хто вони – й дізналася, що це християни, вони 
допомагають багатьом таким, як я. Господь повер-
нув мені радість ще  більшою мірою».

Ввійти у небо
Ті, хто має досконалу радість, як правило, не 

схильні хвалитися своїм надбанням. Та й хіба про 
це можна розповісти звичайними словами? Знайома 
сестра погодилася сказати кілька слів на цю тему. 

«Досконала радість... Про неї може говорити лише 
той, хто бодай трішки торкнувся її. Кожний може ска-
зати щось своє, особливе. Коли ти в Господі, то смут-
ку взагалі немає. Колись я часто замислювалася над 
словами Ісуса: «Перебувайте в Мені, і Я в вас» (Ів. 
15:4). Думала, що це означає бути у вірі, відчувати 
постійну присутність Духа Святого. Але згодом Го-
сподь  показав мені вищий рівень спілкування з Ним. 

Час від часу я зустрічаюся з Господом. Ці зустрічі 
неповторні. Це неможливо передати словами. Коли 
я дивлюся Йому в очі, то просто забуваю про все 
земне. Самотужки ми не здатні виплутатися з на-
шої суєти, з наших проблем, бажань, з усього ско-
роминучого, людського. Коли дивишся в очі Ісусу, 
то починаєш думати: про що я клопоталася, про що 
взагалі ще можна думати! Ти просто розчиняєшся 
в Господеві, в Його незбагненній любові. Пізніше 
я знайшла в Євангелії слова, які утвердили мене в 
тому, що мої враження – не фантазія екзальтованої 
панночки, а те, що Господь приготував для кожного 
з нас: «Бог є любов. І хто перебуває в любові, той пе-
ребуває в Бозі, і Бог у ньому» (1Ів. 4:16 та Ів.15:9)». 

Звичайно, такі зустрічі трапляються нечасто. Та 
й деякі проповідники не дуже прихильно ставляться 
до таких переживань, мовляв, це супердуховність, 
пошуки насолод, якихось особливих духовних емоцій, 
а віра тримається не на емоціях. Так радість у Дусі 
Святім відсувається десь на задвірки в наших слу-
жіннях. Погляньмо на церковний хор. Ось хто мав би 
привести громаду у присутність Божу! Але натомість 
бачимо байдужі, вже зранку стомлені обличчя братів 
та сестер, і прославлення, фактично, перетворюєть-
ся на такий собі концерт художньої самодіяльності. 

Звичайно ж, ходіння перед Богом – то не пошук 
захопливих емоцій, але забувати про них – означає 
обділити себе часткою того небесного, що його Го-
сподь приготував на землі для кожного з нас. Ап. 
Павло пише: «Завжди радійте!» (1Сол. 5:16). Зро-
зуміло, що йдеться не про постійну духовну ейфо-
рію, а про постійний радісний фон, що невідступ-
но має супроводжувати нас у звичайному земно-
му житті за будь-яких обставин. Досягнути такого 
стану зовсім неважко – варто лише відповідно на-
лаштувати своє серце. І небесна радість стане най-
кращою втіхою у важких обставинах.

Коли твоє серце відкрите для благодаті, воно 
занурюється в небо.

Віктор Котовський.
(Далі буде. Поч. у № 3-12 (150-159) за березень 
– грудень 2017 р., № 1-3, 5 (160-162, 164, 166) за 

січень- березень, травень, липень 2018 р.).

Проникаючи в серце закоренілого 
грішника, благодать звершує ду-
ховну революцію. Вона руйнує твер-
дині сатани, стирає гори сумнівів, 
підіймає гріховні долини, вирівнює 
биті шляхи (див. Іс. 40:3-5) – сло-
вом, творить повністю нову люди-
ну. Воістину, немає нічого неможли-
вого для благодаті.

Людська природа також дуже сильна. Зауваж-
те, як вона бореться проти всього, що веде до 
Царства Божого, як повстає проти кожної спро-

би людини освятитися, як вона підтримує постійну 
війну всередині нас. Усе це відбувається з нами до 
останньої години нашого життя. Отже, те, що людсь-
ка природа насправді сильна, – незаперечний факт.

Благодать і людська природа – це ті могутні сили, 

що діють в нас. І вони особливо діють у процесі ви-
ховання. Те, якими ми стаємо, багато в чому зале-
жить від виховання. Людина, яка не бачить впливу 
виховання на погляди, звички й мислення, знає про 
життя надто мало. Те, що діти вбирають у колисці, 
проявляється протягом усього життя.

Ми значною мірою залежимо від тих, хто нас вихо-
вує. Вони прищеплюють нам ту чи іншу манеру вдяга-
тися, смаки, схильності, які так чи інакше супроводжу-
ють нас упродовж всього життя. Ми запам’ятовуємо 
слова і фрази наших нянь та матерів і вчимося повто-
рювати їх майже несвідомо. Водночас ми переймаємо 
їхні манери, звички й особливості їхнього мислення.

І лише час покаже, як багато з того, що є в нас 
сьогодні, виросло з насіння, яке посіяли в нашому 
дитинстві ті, хто опікувався нами. Хтось сказав: 
«Усі люди, з якими ми зустрічаємося, добрі вони 
чи погані, корисні чи ні, на дев’ять десятих є тими, 
ким вони є насправді, завдяки своєму вихованню».

Усе це – один з милостивих Божих задумів щодо 

людини. Він дав нашим дітям душу, здатну піддаватися 
враженням подібно до того, як сира глина піддається 
обробці. На початку їхнього життя Він налаштовує їхні 
серця вірити всьому тому, що ви їм кажете, вважати 
незаперечною істиною все, що ви радите, радше до-
віряти вашим словам, ніж словам сторонньої людини.

Інакше кажучи, Бог дає чудову можливість зроби-
ти нашим дітям добро. Будьмо уважні, щоб не нехту-
вати цією можливістю й не втратити її. Одного разу 
втрачена нагода ніколи вже більше не повернеться.

Остерігаймося нікчемних ілюзій, яким підда-
ються деякі люди, вважаючи, що батьки нічо-
го не можуть зробити для виховання своїх дітей, 
що їм треба дати спокій і не переймаючись очіку-
вати безпосередньої дії Божої благодаті на їхнє 
життя. Ці люди бажають своїм дітям того ж, чого 
бажав для себе пророк Валаам: вони хотіли би 
побачити своїх дітей помираючими смертю пра-
ведної людини (Чис. 23:10), однак не роблять ні-
чого, щоби ті прожили своє життя як праведники.

Ці люди багато хочуть, та мало мають. Диявол ра-
діє, спостерігаючи таке міркування, так само, як він ра-
діє завжди, коли бачить, що люди виправдовують свою 
бездіяльність чи нехтують засобами, які дарував їм Бог.

Ми самі не здатні навернути свою дитину до Бога. 
Бо ті, хто народжений згори, народилися не за ба-
жанням людини, а з волі Божої (Ів. 1:12-13). Проте 
Бог дуже ясно говорить у Своєму Слові: «Привчай 
юнака до дороги його, і він, як постаріється, не усту-
питься з неї» (Прип. 22:6). Бог ніколи не покладе на 
людину якийсь обов’язок без того, щоби дати Свою 
благодать, аби вона могла його виконати.

Шлях послуху – це шлях, який Він благословляє. 
Ми повинні чинити так, як Ісус Христос повелів слу-
гам на весільному банкеті в Кані Галілейській (Ів. 
2:5-8), тобто наповнити посудини водою, а потім мо-
жемо спокійно залишити їх Господу, щоби Він пе-
ретворив цю воду на вино.

Віктор Котовський
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ХРИСТИЯНСЬКА ПРОЗА

Бог залишається вірним завжди, навіть тоді, коли 
невірні ми (2 Тим. 2:13, Рим. 3:3-4). Бути вірними Богові 
нам заважає гріховна природа. Незважаючи на це, при-
клад Христа та життєписи деяких людей, змальова-
них на сторінках Біблії, показують, що вірність цілком 
досяжна для простої людини. 11-й розділ Послання до 
євреїв розповідає про біблійних героїв віри. 

Ной (Бут. 6:8-22). Якби свого часу 
Ной проігнорував те, що сказав 
Бог, нас би сьогодні не було. Проте 

Ной послухався. Не розуміючи до кін-
ця, що відбувається, він вірою зробив 
ковчег, точно дотримавшись усіх Бо-
жих вказівок. Над ним насміхалися, з 
нього знущалися, адже раніше люди ні-
коли в житті не бачили дощу. Та Ной 
стояв. І в результаті Господь явив ми-
лість, і людство врятувалося.

Ной – приклад того, як, не задаючи 
Богу зайвих питань, спасти себе, свою 
сім’ю і майбутнє людства. Вірність Ноя 
– це повний послух Богові. Вірний той, 
хто слухається Бога.   

Аврам (Бут. 12:1-4). Аврам жив у 
цивілізованому місті, де на той час було 
все необхідне для життя. Проте в душі 
була пустка. Він шукав наповнення, і 
Бог це бачив. Коли у вас на серці пу-
сто, знайте, Бог показує, що Його не 
вистачає, що вам потрібен Той Єдиний, 
Хто здатний цю пустку заповнити. Ав-
рам почув Бога і, підкоряючись Його 
голосу, пішов, не знаючи куди. Він не 
знав, що його чекає, але знав, що все 
буде так, як пообіцяв Бог. 

Вірність Аврама полягала в його до-
вірі. Вірний той, хто довіряє Богові.  

Йосип (Бут. 39:1-9). Він потрапив 
до Єгипту, де поклонялися зовсім ін-
шим богам. Жінка його хазяїна хотіла 
з ним згрішити, але Йосип відмовився, 

бо мав страх Божий. Пізніше він до-
сяг у Єгипті чималих висот, великого 
багатства, і знову нічого не захопило 
його. Він, як і раніше, покладався лише 
на Бога та Його думку. Йосип розумів, 
що Бог бачить його, де б він не був, і 
проніс страх Божий через усе життя.

Якщо ми будемо так само боятися 
Бога на кожному місці, то залишимося 
вірними. Вірний той, хто боїться Бога.   

Мойсей (Вих. 2:1-10). Мойсей був 
сином фараона. Він міг стати одним 
з найбагатших людей на землі. Про-
те вибрав страждання з Божим наро-
дом, ніж тимчасове гріховне задово-
лення. Бог ніде не говорив, що вірую-
чі не будуть мати проблем. Євангеліє 
закінчується хрестом. 

Мойсей розумів ці речі. Він 40 ро-
ків блукав по пустелі замість того, щоб 
жити при дворі фараона. Бог рятує нас 
не для того, щоб ми насолоджувалися 
життям. Він спас нас для того, щоб ми 
служили Йому. Мойсей це розумів як 
ніхто інший. Вірний той, хто має Бога 
в центрі життя.      

Йов (Йов 1:20-22). «Бог дав і Бог 
взяв, нехай буде ім’я Господнє благо-
словенне... Невже тільки за хороше 
я буду дякувати Богові?» – незважа-
ючи на обставини, Йов ні словом не 
згрішив проти Господа. Вірність діє за 
будь-яких умов. 

Христос усе нам дав: спас нашу 

душу, подарував вічне життя. У Ньо-
му є все. Якщо ж ми в ремствуванні та 
огуді, на чиєму ми боці? Треба навчи-
тися приймати все як від Господа і по-
кладатися тільки на Нього. Вірний той, 
хто надіється лише на Бога.   

Павло (Фил. 3:4-14). Майбутній апо-
стол Павло був фарисеєм, заможною, 
освіченою, релігійною людиною з ша-
нованого роду. Після особистої зустрі-
чі з Ісусом його життя перевернулося. 
Павло зрозумів, що порівнянно з Госпо-
дом все на світі є звичайним сміттям, і 
вирішив присвятити себе на служіння 
Христу до кінця. Він пережив масу по-
боїв, ув’язнень, вигнань, проте хвалив-
ся своїми немочами і до кінця звершу-
вав Божу справу. Він показав на ділі, 
що означають слова Ісуса про те, що 
в дім Батька увійде лише добрий і вір-
ний раб. Павло вчить нас служити Го-
споду, змінюватися на краще, забува-
ти заднє і дивитися вперед, прагнучи 
досягти Христа. Вірний той, хто слу-
жить Богові.

Блудний син (Лк. 15:11-24). У жит-
ті бувають програші, невдачі, помилки, 
падіння. Притча про блудного сина вка-
зує нам на єдиний правильний вихід із 
важких обставин, спричинених вте-
чею від Бога. Ось ключовий момент: 
він встав і пішов до батька, а той по-
біг йому назустріч… 

Цю історію розказав Сам Бог. І якщо 
ти спіткнувся, повернися до Отця. Бог 
ніколи ні на кому не поставив крапку. 
Він хоче, щоб ти повернувся до Нього. 
Він обійме, поцілує і скаже: іди й біль-
ше не гріши!

Вірний той, хто усвідомив свої грі-
хи і повернувся до Небесного Отця.  

Ігор Яцишин.

Ще на початку ХХ століт-
тя жінкам  відмовляли у пра-
ві на місіонерську діяльність. 
Однак із Гледіс Ейлворд все 
було інакше. Незважаючи на 
те, що після випробувально-
го терміну в Китайській вну-
трішній місії (КВМ) Гледіс не 
була зарахована до числа мі-
сіонерів, вона стала однією з 
найвідоміших жінок-місіоне-
рок в сучасній історії.

Гледіс народилася в 1902 році в Лондоні 
в робітничій сім’ї. Мрія стати місіонер-
кою в Китаї появилася у 1922 році піс-

ля навернення до Господа. Ця мрія при-
вела її в КВМ, але навіть і після відмови 
вона була впевнена, що Бог кличе її в Ки-
тай. Вона почала читати і розпитувати про 
Китай і врешті дізналася про Дженні Ло-
сон – похилого віку місіонерку, якій була 
потрібна допомога.

І ось 15 жовтня 1932 року Гледіс виру-
шила у тривалу складну подорож через 
Європу, Радянську Росію, засніжений Си-
бір, де палала війна, Маньчжурію, а далі 
на віслюку через гори в Юнчен, де чека-
ла її стара місіонерка.

Дженні прийняла Гледіс досить нестан-
дартно. Ознайомившись з переліком обов’яз-
ків, молода місіонерка без слів взялася за 
діло. І незважаючи на важку роботу і скупу 
похвалу, Гледіс мала успіх. Китайська мова 
була не просто мовою складної писемної 
структури, але мовою емоцій та почуттів. 
Саме завдяки цьому вона оволоділа нею.

Після смерті Дженні Лосон у Гледіс 
з’явилося дуже багато нових обов’язків. 
Китайський магістрат в Юнчені попросив 
її стати місцевим інспектором з перевірки 

дотримання нових законів про заборону 
тісного перев’язування жіночих ніг. Хо-
дячи з дому в дім, місіонерка мала чудову 
можливість поліпшити знання китайської, 
познайомитися з людьми і поділитися з 
ними Євангелієм.

Служіння молодої місіонерки було успіш-
ним. Але у 1937 році почалася війна. З од-
ного боку, війна додала цій жінці стійкості 
і сміливості. А з другого, жахи війни дали 
зрозуміти Гледіс, наскільки вона самотня.

Гледіс ніколи не виключала для себе 
можливості одружитися. Ще до війни вона 
молила про чоловіка і мріяла, що одно-
го разу він прийде до неї в Юнчен. Війна 
звела її з Лінненом – китайським військо-
вим офіцером.

Вона була місіонеркою, яка присвяти-
ла себе Богові, але Бог створив її також і 
жінкою, повною природних поривів і сил, 
які хвилюють жінку. Якщо вона полюбила, 
міркувала вона, значить, Бог допустив це.

Проте цей шлюб так ніколи і не був укла-
дений. У спустошеній війною сільській міс-
цевості не було нічого більш визначеного, 
ніж смерть, – і плани рухнули.

Але були й інші, хто потребував уваги і 
турботи Гледіс, – її діти. Найнпенс (з англ. 
«9 пенсів») стала першою її дитиною, яку 
вона викупила за дев’ять пенсів. Крім цих 
дітей, були десятки військових сиріт, які за-
лежали від неї. Під час війни вона турбу-
валася про майже сотню дітей.

Попри успішне служіння і славу, яку вона 
здобула, Гледіс ніколи не могла зрозуміти, 
чому Бог доручив слабкій жінці таку відпо-
відальну працю. «Я, напевно, не була пер-
шим вибором Бога для роботи в Китаї... Не 
знаю, хто це – перший вибір Бога. Напевно, 
це чоловік, — чудовий чоловік, добре осві-
чений чоловік. Не знаю, що сталося. Мож-
ливо, він помер. Може, не захотів... Бог по-
дивився вниз – і побачив Гледіс Ейлворд».

Іван Максимович лежав на дивані в за-
тишній вітальні перед відчиненим ві-
кном. Він уже самостійно катався по 

хаті й у дворі на легенькому інвалідному 
візку. Мати навчала його писати лівою 
рукою, підбадьорювала, умовляла. Од-
ного разу вона нагадала:

– Іванку, напиши Галі листа, вона че-
кає. Хороша дівчина.

– Гаразд. Вона прихилилася до мене, 
як донька. А хворі казали, що вона сирота.

Вони почали листуватися. 
«Доброго дня, Галино! Виконую свою 

обіцянку і пишу тобі про своє життя. Ми-
нув місяць, і я жив, ніби уві сні. Але рап-
том прийшло прозріння: я – каліка. Впав 
у розпач і навіть подумав укоротити собі 
життя. Мама поїхала до села. І я прийняв 
рішення – покінчити з життям. Довго роз-
глядав кухонний ніж, і саме в цей момент, 
не раніше і не пізніше, до хати увійшов 
хлопець і відразу запитав:

– Розглядаєте, чи достатньо гострий 
ніж?

– Так, – відповів я роздратовано, – 
він достатньо гострий, щоб нещасний 
каліка більше нікому не заважав жити 
на цьому світі!

– Киньте цю холодну зброю.
Я покірно поклав ніж. У присутності 

юнака поганий настрій залишив мене, і я 
простягнув йому руку, назвавшись: «Іван 
Максимович». – «Михайло».

Хлопець запитав, чи вдома мама, і по-
чувши, що вона повернеться аж завтра, 
попросив дозволу залишитися і дочека-
тися її. На моє німе запитання відповів:

– Маму вашу я знаю вже давно. Ми 
належимо до однієї церковної громади. 
Мені було 20 років, коли я уклав з Ісусом 
заповіт. Моя мама лежала паралізова-
на, і я вирішив не одружуватися, а при-
святити себе мамі. Піклуючись про ма-
тір, я віддавав їй увесь свій вільний час 

і жодного разу не пожалкував про це. 
Тиждень тому я поховав її з надією на 
перше воскресіння праведних, коли ми з 
нею обов’язково зустрінемося. Я продав 
свій дім і тепер вільний. Куди податися? 
І я вирушив до Ганни Михайлівни, поду-
мавши, що вона така ж самотня, як і я. 
А ви її син? Дуже схожі на неї. Вона ча-
сто приїжджала до нас, і ми гарно про-
водили час утрьох. Ось, здається, й усе, 
що можна розповісти про себе, – закін-
чив Михайло. 

Ми трохи посиділи мовчки, потім він 
продовжив:

– Те, що ви, Іване Максимовичу, опи-
нилися в такому стані, звичайно, нещастя, 
але з кожним може статися біда.

– З кожним? Я каліка, якого покинули 
всі: дружина, діти! – вигукнув я з болем.

– Так! Мені не зрозуміти до кінця вашу 
біду. Утішити вас я також не зможу, од-
нак Всемогутній Володар неба і землі 
для чогось залишив вас жити. Чи не для 
того, аби ви могли знайти шлях прощен-
ня, миру і спокою? Щоб отримати вічне 
спасіння в Божому Царстві, де все буде 
відновлено?

– Відновлено? Що, виростуть руки і 
ноги? – сказав я з іронією.

– Так. І ви будете молодим і здоровим.
Він нахилився, дістав з портфеля Бі-

блію і почав читати: «Зміцніть руки охля-
лі і підкріпіть спотикливі коліна! Скажіть 
тим, що вони боязливого серця: «Будь-
те міцні, не лякайтесь! Ось ваш Бог, по-
мста прийде, як Божа відплата, Він при-
йде й спасе вас!». Тоді то розплющать-
ся очі сліпим і відчиняться вуха глухим, 

тоді буде скакати кривий, немов олень, 
і буде співати безмовний язик, бо води 
в пустині заб’ють джерелом, і потоки в 
степу!.. І Господні викупленці вернуться 
та до Сіону зо співом увійдуть, і радість 
довічна на їхній голові! Веселість та ра-
дість осягнуть вони, а журба та зітхан-
ня втечуть!» (Ісаї, 35).

Я з подивом запитав його, де це на-
писано, Галю, я спеціально дослівно пе-
реписав тобі з Біблії ці тексти, щоб ти ра-
зом зі мною розділила мою радість – для 
мене знайшовся вихід. Можливо, тобі ста-
не зараз смішно, але я щиро повірив цим 
словам, і вони принесли мені велику вті-
ху. Я отримав надію на майбутнє. Тепер 
воно не здається таким темним.

Словом, я запропонував Мишкові за-
лишится в нас. І він погодився. А наступ-
ного дня приїхала мама. Вона дуже зра-
діла, побачивши Михайла і почувши про 
нашу домовленість. 

Мама метушилася на кухні, готую-
чи вечерю, а я перечитував 35-й розділ 
книги пророка Ісаї. Читав і бачив себе в 
Царстві Ісуса Христа здоровим, а найго-
ловніше – безсмертним і святим. Ти, на-
певно, смієшся, Галю. Я не ображаюся. 

Михайло влаштувався на роботу 
фельдшером. Тепер у нас свій домаш-
ній лікар. Я здригаюся від думки, що на-
стане час, коли він, одружившись, піде 
від нас. Я сказав йому про це. Він, смі-
ючись, відказав: «Одружуся тільки тоді, 
коли знайду дівчину, котра погодиться 
жити разом з нами!».

Галю, напиши, як поживаєш. Бажаю 
тобі всього найкращого. За твоє добро 
залишуся вдячним довіку».

«Дорогий Іване Максимовичу! Я дуже 
рада, що ви мене не забули. У мене ве-
лике горе – поховала маму. Залишилася 
зовсім сама. А як здоров’я Ганни Михай-
лівни? Радію, що у вас є молодший брат. 

Прийміть і мене у свою невелику сім’ю».
«Дорога Галю! Увечері ми розмовля-

ли про те, аби під час літньої відпустки ти 
приїхала до нас у гості; якщо забажаєш, 
ми з радістю зустрінемо.

Галю, я знайшов Ісуса і прийняв Його 
як свого особистого Спасителя і Друга. 
Мені дуже хотілося б, щоб і для тебе Він 
став Другом. Його шлях неважкий. Нам 
потрібно відмовитися лише від того, що 
називається гріхом і що веде до загибелі 
й викликає сором. Галю, нам так хочеть-
ся, щоб і ти пізнала Ісуса. Я пишу тобі ад-
ресу церкви у вашому місті. Піди. Я вірю, 
що там ти знайдеш Ісуса і заприятелюєш 
з Ним як з найкращим Другом».

«Дорогий Іване Максимовичу! Хочу 
поділитися з вами радістю: я була на 
богослужінні за вашою порадою і можу 
сказати, що це саме те, чого я шукала. 
Дякую вам за те, що ви мене пам’ятає-
те. Пишіть мені. Пишіть про Ісуса, Якого 
я хочу полюбити так, як і ви Його люби-
те. Я хочу, щоб Він був і моїм Другом».

Минуло два місяці. Наприкінці трав-
ня листоноша вручив Іванові Максимо-
вичу листа.

«Дорогі мої рідні у Христі! Повідомляю 
вам велику радість: 10 травня я прийня-
ла хрещення. Тепер я ваша сестра і член 
Церкви Ісуса Христа. Дуже хочу побачити 
вас усіх. Відпустка починається з 15-го. 
Чекайте мене. Хай береже вас Господь».

Іван Максимович від радості запла-
кав. Йому здалося, що життя минуло не-
даремно. Він здобув душу для Господа. 
Увечері в маленькому будиночку троє 
Божих дітей дякували Всевишньому за 
милість, виявлену до Галі. Вона стала 
для них тепер ще ближчою й ріднішою.
(Продовження. Поч. у № 6-8 (165-167) 

за червень-серпень 2018 р.)

МОЛИТВА МАТЕРІМОЛИТВА МАТЕРІ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

ХТО В ЦЕНТРІ НАШОГО ЖИТТЯХТО В ЦЕНТРІ НАШОГО ЖИТТЯ

31 серпня 2018 року в примі-
щенні дому молитви  церкви ХВЄ 
м. Івано-Франківська відбулося 
святкове богослужіння з наго-
ди випуску докторів богослов’я 
Чернівецької біблійної семінарії 
та докторів служіння Львівської 
богословської семінарії і Слов’ян-
ського університету штату Ва-
шингтон (США).

Це перша докторська програма, організо-
вана при Львівській богословській семіна-
рії, де чотири роки і проходило навчання. 

Ініціаторами докторської програми стали Ва-
силь Малик і Анатолій Кліновський за сприян-
ня відділу освіти УЦХВЄ.

На святковий випуск до обласного центру 
завітали старші служителі братства – єпископи 
Михайло Паночко, Микола Синюк, Петро Кар-
пов, Сергій Циганков, Володимир Якимів, Воло-
димир Бричка, Віктор Хрипта, Ростислав Мурах, 
євангеліст Славік Радчук, керівник відділу осві-
ти УЦХВЄ Віктор Вознюк, ректор СУВ Микола 
Вінничук, ректор ЛБС Володимир Салайдяк, ке-
рівник відділу євангелізму УЦХВЄ Олександр 
Попчук, пастори Віталій Яцюк, Олександр Ка-
лабський, Володимир Прит та Михайло Роман, 
а також гості з-за кордону – Ізраїль Поштар, 
Крістофер Грізлі (США) та інші.

У вітальному слові старший єпископ УЦХВЄ 
Михайло Паночко побажав докторам «не втом-
люватися у праці та зростати у смиренні для 
якісного служіння Божій Церкві».

Богдан Галюк.

«... А ми проповідуємо Хри-
ста розп’ятого, для юдеїв 
згіршення, а для греків бе-
зумство, а для самих покли-
каних юдеїв та греків Хри-
ста, Божу силу та Божую 
мудрість!» (1 Кор. 1:23-24).

Саме цей девіз був у центрі життя. І 
нам треба триматися цього рівня –
не вище і не нижче. Не задля яки-

хось почестей чи слави, бо це –  велика 
відповідальність. Павло заявив, що не 
«я проповідую», а «ми». Бо в Тілі Хри-
стовому Бог кожному визначив якийсь 
талант, якийсь дар. Праця наша колек-
тивна. Ми проповідуємо, хоча нам так 
іноді хочеться сказати: я проповідую, я 
кличу до покаяння, я вчитель. У Тілі Хри-
стовим немає зайвих чи непотрібних. Бог 
так розмістив нас у Тілі, що кожний член 
потрібний і важливий.

І дуже важливо не говорити з-за ка-
федри, не розповідати, а проповідувати. 
Проповідувати і завдавати удару по во-
рожих бастіонах через проповідь Єван-
гелія – щоби грішник покаявся, щоб його 
полонили Божа сила, Божа благодать.

Ми проповідуємо не Мойсея, не Да-
вида, не Самсона, хоча можна їх згада-
ти як приклади. Ми проповідуємо Ісуса 
Христа. Не закон, а Христа. Ісус потрібен 
нам від дня увірування до дня відходу в 
вічність. Ми спасенні благодаттю Хри-
стовою. Закон був даний через Мойсея, 
але благодать та істина прийшли через 
Ісуса Христа. Наслідки ми бачимо і сьо-
годні, і цієї благодаті достатньо для всіх 
жителів землі.

Тому ніяка сила, ніякі обставини, ніякі 
зміни у світі не повинні змістити наші ак-
центи на якусь іншу тему. Ми проповідує-
мо Христа. Це робить нас монолітом, по-
тужною ударною силою. Ворог не боїть-
ся балаканини, наших розмов, він боїться 
Христа розп’ятого. Ісус Христос розп’я-
тий – це Божа сила для тих, хто вірує.

Три наслідки проповіді
Апостол Павло підкреслив три наслід-

ки проповіді Христа. Для людей вчених 
це безумство. Як може розп’ятий спаса-
ти? Як може немічний, висячи на хресті, 
стікаючи кров’ю, рятувати? Це люди, які 
беруть усе мірилом свого розуму, сво-
їх переконань. Але саме розп’ятий Ісус 
завдав смертельного удару по ворожих 
силах. Він забрав ключі пекла і смерті.

Для релігійних юдеїв проповідь про Ісу-
са була спокусою. Донині євреї чекають 
месію. Відвідавши Єрусалим, ви можете 
побачити, як вони ревно моляться, чека-
ючи месію. І це в той час, коли Месія вже 
спас сотні мільйонів людей по всій землі.

Як добре, що проповідь Євангелія 
прийшла в Україну. 25-26 років тому ми 
мали 400 громад. Сьогодні – у чотири рази 
більше. Це результат проповіді Єванге-
лія по селах і містах. Але це не привід зу-
пинитися і перестати проповідувати. Ми 
маємо далі нести Євангельську Звістку. 
В Україні маси людей зв’язаних, полама-
них, знесилених, одержимих. Їх не здат-
ні врятувати ніяка медицина, ніяка фі-
лософія, ніяка релігія. Лише проповідь 

про розп’ятого Ісуса рятує людські душі. 
Чому? Тому що там, на Голгофі, була ви-
рішена ця проблема.

Хто простить гріхи, хто їх змиє? Ста-
розаповітні жертви покривали гріхи, але 
не змивали. Біблія говорить, що лише 
кров Ісуса Христа змиває усякий гріх, 
коли ми його визнаємо. Для людей інте-
лігентних, для філософів це звучить як 
безумство. Ці люди не можуть зрозумі-
ти тої таїни спасіння, таїни вічної любо-
ві, явленої в розп’ятому Ісусі Христі. Ми, 
грішники, повинні були бути розп’яті, але 
Він був розп’ятий за нас. Слава Йому за 
це навіки! Він заплатив ціну. 

Ми повинні про це не лише знати, 
ми повинні в це вірити, за це дякувати, 
цього триматися. Щоб нас не занесло ні 
вправо, ні вліво. Згадаймо історію хри-
стиянства. Починали гарно, правильно, 
але потихеньку зійшли на манівці і втра-
тили силу і мудрість.

Хай ніколи ворог не зуміє усунути з 
центру наших проповідей розп’ятого Ісу-
са. Проповідь тоді втрачає силу. Вона 
може бути красномовна, побудована за 
всіма правилами гомілетики, але безсила.

Для справжніх віруючих проповідь 

про розп’ятого Ісуса – це Божа сила і 
Божа премудрість. Хто врятує грішника? 
Розп’ятий Христос! Хто простить люди-
ні? Розп’ятий Христос! Хто врятував роз-
бійника, який вмирав без надії? Розп’я-
тий Христос! Сила Божа – в Ісусі Христі. 

Нам усім потрібна Божа сила. Якщо ми 
втратимо її, ми – ніщо. Лукавий зробить 
все, щоб позбавити нас сили, як Самсо-
на, попідстригати нас і очі повибирати, 
щоб ми мололи на чужих жорнах. Боже, 
збережи нас!

Мудрість наша – Ісус
Христос – сила допомоги для кожно-

го християнина. Як тільки ми починаємо 
робити кроки вправо чи вліво, ми губи-
мо цю силу. Знання можемо мати, різні 
ступені можемо здобути, але якщо ми 
втратимо силу, ворог нас не буде бояти-
ся і Божа сила не буде торкатися люд-
ських сердець. 

Дорогі брати, ревнуймо щоб Божа 
сила від нас не відступила. Це дуже важ-
ливо. Бо замало отримати диплом, здо-
бути знання, нам потрібно щось більше 
– нам потрібна особлива близькість з Ісу-
сом. Коли ми зближаємося з Христом, 
ми починаємо бачити себе, казати, як 
Давид: «... що є людина, що Ти пам’ята-
єш про неї?».

Хто ми такі без Бога? Божа сила по-
трібна не тільки для звільнення від гріха, 
Божа сила потрібна для проповіді Єван-
гелія. «Ви приймете силу і будете Моїми 
свідками»... За рік в Україні ми хрестимо 
від чотирьох до п’яти тисяч людей. На-
чебто непогано, але це маленький відсо-
ток. Багато з нас не працюють для того, 
щоб приводити людей для Бога. Багато 
з нас не ревнують за тим, щоб спасати 
грішників. Хай це робить пастор, хай дба-
ють проповідники. Боже, борони нас від 
того, щоб у нас не появилися духовен-
ство і прихожани. Не дозвольмо цього. 
Ревнуймо про Божу силу. 

Біблія каже: «Пошукайте силу Його і 
завжди пошукайте лице Господнє». Силу 

можна загубити. Сила повинна поповню-
ватися. Ми можемо сказати проповідь – і 
буде результат, а можемо сказати – і ні-
чого. Це саме по собі не працює, треба 
щось підкладати, щоб воно горіло. Під-
кладати свою плоть, яка гордиться, чва-
ниться, яка буває егоїстична і ставить па-
лиці в колеса, – тоді ми губимо силу. На-
чебто маємо знання, а сили нема. Хай 
нас Бог від цього збереже.

Мудрість виявляється в нашій пове-
дінці. Мудрий пастор ніколи не зловжи-
ває владою, мудрий вчитель ніколи не 
сміється над своїми учнями, обдарова-
на людина служить своїм даром і не при-
нижує інших.

Коли немає мудрості, оті всі інстру-
менти можуть послужити на шкоду. Со-
ломон, маючи всі необхідні ресурси для 
царювання, зрозумів, що для царюван-
ня йому потрібна мудрість.

Мудрість наша – Ісус Христос, Який 
живе в наших серцях. Коли ми на Ньо-
го дивимося, ми змінюємося, коли йдемо 
за Ним, ми мудро робимо. Коли робимо 
добро в Ім’я Ісуса – мудро чинимо. Коли 
прощаємо – це мудрість. Христос – наша 
сила і наша мудрість.

Хай Бог благословить нас, дорогі бра-
ти, цими двома речами. Ісус мав стовідсо-
тковий ресурс і сили, і мудрості, але Який 
Він був простий, Який скромний і доступ-
ний. Він євангелізував одну самарянку. 
Якби ми прийшли на зібрання з десяти 
душ, то, напевне, не проводили б єван-
гелізацію, бо ми ж потужні проповідни-
ки, ще й з дипломами.

Боже, борони нас від цього. Хай пе-
ред очима нашої віри, перед очима нашо-
го серця завжди буде Ісус Христос розп’я-
тий. Тоді ми ніколи не будемо посором-
лені. Тоді до нас потягнуться грішники.

Люди потребують зцілення сердець. 
А зцілення – тільки в розп’ятому Ісусі. 
Хай у центрі нашого життя, нашої віри, 
наших проповідей, наших відносин буде 
Ісус Христос. Йому слава навіки віків!

Михайло Паночко
Старший єпископ УЦХВЄ

31 2018 і

ВІДБУВСЯ ВИПУСК ДОКТОРІВ БОГОСЛОВ’ЯВІДБУВСЯ ВИПУСК ДОКТОРІВ БОГОСЛОВ’Я
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