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«Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння 
кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»

(Рим. 1:16)(Рим. 1:16)
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МОЛИВСЯ ІСУС ХРИСТОСМОЛИВСЯ ІСУС ХРИСТОСДорога Церкво Христова! Дорога Церкво Христова! 

Дорогі брати і сестри! Дорогі брати і сестри! 
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УРЯД СТВОРИВ ОКРЕМИЙ ОРГАН ВЛАДИ УРЯД СТВОРИВ ОКРЕМИЙ ОРГАН ВЛАДИ 
З ПИТАНЬ ЕТНОПОЛІТИКИ І СВОБОДИ СОВІСТІЗ ПИТАНЬ ЕТНОПОЛІТИКИ І СВОБОДИ СОВІСТІ

Дозвольте привітати вас з днем Дозвольте привітати вас з днем 
П’ятидесятниці!П’ятидесятниці!

Власне, у цей день розпочалася Власне, у цей день розпочалася 
нова ера – ера потужної дії Свято-нова ера – ера потужної дії Свято-
го Духа, що злинув на апостолів та го Духа, що злинув на апостолів та 
інших учнів у єрусалимській горни-інших учнів у єрусалимській горни-
ці. Вогонь божественної сили надав ці. Вогонь божественної сили надав 
потужного руху проповіді Євангелія, потужного руху проповіді Євангелія, 
яке звучить і в наші дні, – слава за яке звучить і в наші дні, – слава за 
це Спасителю Ісусу!це Спасителю Ісусу!

Закликаю вас: бережіть цей вогонь Закликаю вас: бережіть цей вогонь 
у своїх серцях і несіть його світло та у своїх серцях і несіть його світло та 
тепло іншим людям, бо це основна тепло іншим людям, бо це основна 
місія П’ятидесятниці. «Ви приймете місія П’ятидесятниці. «Ви приймете 
силу, як Дух Святий злине на вас, і силу, як Дух Святий злине на вас, і 
Моїми ви свідками будете» (Дії 1:8).Моїми ви свідками будете» (Дії 1:8).

Хай Божа благодать у силі Свято-Хай Божа благодать у силі Свято-
го Духа завжди наповняє ваші сер-го Духа завжди наповняє ваші сер-
ця, готуючи до ревної праці на ниві ця, готуючи до ревної праці на ниві 
Його, а також до славної зустрічі з Його, а також до славної зустрічі з 
Тим, Хто має владу на небі і землі.Тим, Хто має владу на небі і землі.

Йому слава навіки!Йому слава навіки!

Старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко.Старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко.

Канадський проповід-
ник був заарештований 
за звинуваченням у пору-
шенні порядку. Він зітк-
нувся з шаленим опором, 
коли ділився Євангелі-
єм в одному з районів 
Торонто, відомому як 
«село геїв».

Девід Лінн з Christ’s Forgiveness 
Ministries розповів, що пропо-
відував на вулицях Торонто і 

не мав на меті зачепити конкретно 
гомосексуалістів, коли почав гово-
рити про Христа в районі, де став-
ся інцидент.

У відео, розміщеному в соціаль-
них мережах, можна почути, як Лінн 
пояснює, що всі люди згрішили, і 

гетеросексуали, і гомосексуалісти, 
оскільки всі порушили закони Бога.

«Ісус помер за грішників. Чи зна-
єте ви, що кожна людина грішна?» 
– говорив він у мікрофон. 

У результаті гомосексуалісти 
оточили Девіда, тримаючи в руках 
райдужні прапори, і перешкоджа-
ли йому проповідувати. Деякі три-
мали в руках таблички з написами: 
«Любов – це любов» і: «Якщо ваша 
релігія вчить вас ненавидіти, зна-
чить, вам потрібна нова релігія».

«У цей момент в справу втрути-
лися поліцейські і заявили, що Де-
від може бути заарештований за те, 
що непокоїть людей. Тоді проповід-
ник вимкнув мікрофон і продовжив 
проповідувати вже без апаратури.

«Ісус Христос закликає всіх лю-
дей до Себе», – говорив Девід, але 
його слова були заглушені криками 

натовпу. Незабаром офіцери знову 
підійшли до проповідника і оголоси-
ли, що він заарештований.

Пізніше проповідник був звіль-
нений під заставу, і, як повідом-
ляють Global News, йому було на-
казано триматися подалі від го-
мосексуалістів в цьому місті.

У бесіді з журналістами за ме-
жами будівлі суду Лінн розповів, 
що його промова не була призна-
чена для гомосексуалістів, він про-
повідує Євангеліє по всіх 22 райо-
нах міста, а за день до цього слу-
жив бездомним.

«Я сказав, що у всіх є надія, і 
Бог любить всіх. Я неодноразово 
говорив про це, – заявив Лінн. – І 
я не заглиблювався в жодні роз-
мови про сексуальну орієнтацію».

НХС.

Ісус неодноразово молився про єдність. Як же зрозуміти, 
про яку саме єдність Він молився, читаючи такі слова: «Та 
не тільки за них Я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова 
ввірують у Мене, щоб були всі одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я у 
Тобі, щоб одно були в Нас і вони, щоб увірував світ, що Мене 
Ти послав. А ту славу, що дав Ти Мені, Я їм передав, щоб єдине 
були, як єдине і Ми» (Ів. 17:20-22).

 Що Він мав на увазі, говорячи «бути одно»? 

Коли ми увірували – ми стали запеча-
тані Святим Духом: «У Ньому й ви, 
як почули були слово істини, Єванге-

лію спасіння свого, та в Нього й увірува-
ли, запечатані стали Святим Духом обіт-
ниці» (Еф. 1:13).

Якщо ми задумаємося, що в одній віру-
ючій людині є Дух Божий, і в іншій людині – 
той Самий Дух Божий, і в третій людині – той 
Самий Дух Божий, то ми зрозуміємо, що ми – 

єдині між собою 
Духом Святим!

В Ісусі Хри-
сті був той Са-
мий Дух Божий, 
Який і зараз є в 
кожній вірую-
чій людині! Той 

Самий Дух, не ін-
ший, тому Господь 
і говорить: «Щоб 
були всі одно: як 

Ти, Отче, в Мені, а Я у Тобі, щоб одно були 
в Нас і вони, щоб увірував світ, що Мене Ти 
послав...» (Ів. 17:21).

Ісус говорить, що коли ми з’єднані з Хри-
стом Духом Божим, то ми будемо робити 
ті ж діла, які Христос робив, і навіть біль-
ші: «Поправді, поправді кажу вам: Хто ві-
рує в Мене, той учинить діла, які чиню Я, і 
ще більші від них він учинить, бо Я йду до 
Отця» (Ів. 14:12).

Це здається неможливим: як можна 
робити більше, ніж Ісус Христос? Можна, 
але тільки Духом Святим – як і Христос не 
Сам від Себе творив діла, а тим же Духом 
Божим: «Відповів же Ісус і сказав їм: По-
правді, поправді кажу вам: Син нічого ро-
бити не може Сам від Себе, тільки те, що 
Він бачить, що робить Отець; бо що робить 
Він, те так само й Син робить» (Ів. 5:19).

Ми так само маємо Духа Господньо-
го через віру в Христа, але нам потрібно 
отримати одкровення про це: «… щоб Бог 

Господа нашого Ісуса Христа, Отець сла-
ви, дав вам Духа премудрости та відкрит-
тя для пізнання Його, просвітив очі вашого 
серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він 
вас закликає, і який багатий Його славний 
спадок у святих, і яка безмірна велич Його 
сили в нас, що віруємо за виявленням по-
тужної сили Його, яку виявив Він у Христі, 
воскресивши із мертвих Його, і посадив-
ши на небі праворуч Себе» (Еф. 1:17-20).

Той Самий Дух, Який був у Христі і Яким 
Бог воскресив Христа з мертвих, перебу-
ває в нас, віруючих, і цей же Дух воскре-
сить нас, як воскресив і Христа. Через цьо-
го Духа ми всі з’єднані в Тіло Христове і ста-
ємо членами цього Тіла. Тому розділення 
між нами дуже болюче для всього Тіла Хри-
стового. «І коли терпить один член, то всі 
члени з ним терплять; і коли один член по-
шанований, то всі члени з ним тішаться. І 
ви Тіло Христове, а зосібна ви члени!» (1 
Кор. 12:26-27).

Тому нам потрібно об’єднуватися і при-
ймати один одного з любов’ю, як члени 
Тіла Христового. Будь-який розбрат між 
тими, хто вірує в Христа, засмучує Свято-
го Духа: «І не засмучуйте Духа Святого Бо-
жого, Яким ви запечатані на день викупу. 
Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, 
і лайка нехай буде взято від вас разом із 
усякою злобою. А ви один до одного будь-
те ласкаві, милостиві, прощаючи один од-
ному, як і Бог через Христа вам простив!» 
(Еф. 4:30-32).

Якщо у вас один Отець, то між собою ви 
брати і сестри і повинні любити одне одно-
го: «По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як 
будете мати любов між собою» (Ів. 13:35).

Якщо є любов – є і єдність. Якщо любові 
немає – єдності також немає. Любов – це 
і є те, що об’єднує нас із Христом і одне з 
одним уже назавжди, тому що любов ніко-
ли не минає: «Ніколи любов не перестає!» 
(1 Кор. 13:8).

Ось ця любов і робить нас єдиними з Бо-
гом, єдиними між собою: «Ми знаємо, що 
ми перейшли від смерти в життя, бо люби-
мо братів. А хто брата не любить, пробуває 
той в смерті» (1 Ів. 3:14).

О. В.

Кабінет Міністрів створив ок-
ремий спеціально уповноваже-
ний центральний орган виконав-
чої влади у сфері етнополітики і 
свободи совісті у формі Держав-
ної служби.

Таке рішення було прийняте на засіданні у се-
реду, 12 червня 2019 року, повідомляє Ін-
ститут релігійної свободи.

Державна служба України з етнополітики та 
свободи совісті буде координуватися Кабміном че-
рез Міністерство культури України, а її штат і ма-
теріально-технічне забезпечення будуть сформо-
вані на базі нинішнього Департаменту у справах 
релігій та національностей Мінкультури.

Цьому рішенню передували консультації ке-
рівництва Уряду із Всеукраїнською Радою Цер-
ков і релігійних організацій.

Водночас члени Ради Церков зауважили, що 
часті реорганізації державного органу у справах 
релігій не сприяють його ефективній роботі, а 
пропозиції міжнародних партнерів України, які 
щоразу пропонують ті чи інші моделі державно-
го управління, з часом можуть змінюватися на 
протилежні – як це і сталося нині.

Місяць тому на зустрічі з профільним ві-
це-прем’єр-міністром члени ВРЦіРО зауважи-
ли, що Держслужба має діяти відповідно до за-
конів України і не фаворитизувати жодну з кон-
фесій. На переконання релігійних діячів, цей 
орган має діяти в інтересах релігійної свободи 
та плюралізму, надавати адміністративні послуги 

однаково швидко і якісно для будь-якої конфесії, 
без жодної дискримінації.

Крім цього, на переконання глав конфесій, 
Держслужба з етнополітики та свободи совісті 
не повинна створювати дорадчі органи «колек-
тивної безвідповідальності», коли рішення, які 
перебувають у компетенції урядовців, підміня-
ються рекомендаціями консультативно-дорад-
чих органів.

У складі Мінкультури на сьогодні функціонує 
Департамент у справах релігій та національ-
ностей, який здійснює державну реєстрацію ок-
ремих видів релігійних організацій, надає пого-
дження на релігійну діяльність іноземців в Укра-
їні та здійснює інші повноваження відповідно до 
Закону України «Про свободу совісті та релігій-
ні організації».

ВУЛИЧНИЙ ПРОПОВІДНИК В ТОРОНТО ЗАЗНАВ АТАК ВУЛИЧНИЙ ПРОПОВІДНИК В ТОРОНТО ЗАЗНАВ АТАК 
З БОКУ ЛГБТ-АКТИВІСТІВ І  ПОТРАПИВ ПІД АРЕШТЗ БОКУ ЛГБТ-АКТИВІСТІВ І  ПОТРАПИВ ПІД АРЕШТ

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om



22 № 6 (177) червень 2019№ 6 (177) червень 2019

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУВиклики часу 

СВЯТА ТРІЙЦЯСВЯТА ТРІЙЦЯ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕПЕР НЕ 
ЗОБОВ’ЯЗАНІ ОБЛАШТОВУВАТИ 

ГАЗОВІ ЛІЧИЛЬНИКИ МОДЕМАМИ

ПОЗБАВЛЕНІ БІБЛІЙ, ПОЗБАВЛЕНІ БІБЛІЙ, 
ХРИСТИЯНИ КИТАЮ ВЧАТЬ ХРИСТИЯНИ КИТАЮ ВЧАТЬ 

ПИСАННЯ НАПАМ’ЯТЬПИСАННЯ НАПАМ’ЯТЬ

ВСЕСВІТНЯ ХРИСТИЯНСЬКА РАДА ВСЕСВІТНЯ ХРИСТИЯНСЬКА РАДА 
РОЗКРИТИКУВАЛА СЕРБСЬКИЙ РОЗКРИТИКУВАЛА СЕРБСЬКИЙ 

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЕВТАНАЗІЮЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЕВТАНАЗІЮ

Існують люди, які відкидають усе, що не можуть пояснити, вони запе-
речують і те, що Бог – Триєдиний. Пильно дивлячись на Всевишнього своїм 
холодним, спокійним поглядом, вони думають, що не може бути, щоб Він 
був одночасно і одним, і трьома. Ці люди забувають, що все їхнє життя 
оповите таємницею. Вони не думають про те, що будь-яке реальне пояс-
нення навіть найпростішого явища природи приховане в темряві і що по-
яснити це явище не легше, ніж таємницю Бога.

Кожна людина живе вірою: хтось – вірою в за-
кони природи, хтось – вірою в Бога. Та навіть 
наймудрішу людину можна змусити замовк-

нути одним простим твердженням: «Тільки Бог ро-
зуміє дорогу її (смерті), й тільки Він знає місце її» 
(Йов 28:23).

Томас Карлейль описує почуття язичницького 
мислителя, що виріс у темній печері і вперше по-
бачив схід сонця. «Як він був здивований! – вигу-
кує Карлейль. – Яким подивом був охоплений, поба-
чивши те, на що ми щодня дивимося з байдужістю! 
Він дивився на це видовище, і серце його починало 
палати... Ця скеляста земля, вкрита зеленою тра-
вою і квітами, ці дерева, гори, річки, ці неспокійні 
моря і величезний темно-синій океан неба над го-
ловою, який гойдає вітер, ця чорна хмара, що по-
стійно змінює свою форму, з цієї хмари з’являють-
ся то вогонь, то град і дощ. Що це? Що? Усю гли-
бину, всю сутність цього ми не знаємо і ніколи не 
зможемо дізнатися».

Як відрізняється від цього наше сприйняття – 
сприйняття тих, хто пересичений чудесами. «Ми пе-
рестаємо дивуватися з цього, тому що ми не дума-
ємо, – пише Карлейль. – Ми називаємо вогонь, що 
виходить із чорної грозової хмари, електрикою, чи-
таємо про неї лекції і отримуємо якусь її подобу шля-
хом тертя шовку об скло. Але що це? Звідки воно 
приходить? Куди йде? Наука зробила для нас бага-
то, але наука – як плівка на поверхні води. Цей світ, 
як і раніше, залишається чудом, незбагненним, та-
ємничим для будь-кого, хто замислиться над цим».

Ці проникливі, майже пророчі слова були напи-
сані понад сто років тому, але ніякі досягнення на-
уки і техніки не знецінили їх значення. Ми, як і ра-
ніше, не знаємо. Ми легковажно повторюємо попу-
лярні наукові терміни. Ми з величезною точністю 
управляємо енергією в наших автомобілях і на на-
ших кухнях. Ми змушуємо цю енергію працювати 
на нас, як Алладін змушував джина, але ми, як і ра-
ніше, не знаємо, що це таке. 

Не вагаючись, Церква проповідує вчення про 

Трійцю. Не претендуючи на розуміння, вона свідчить 
про це, повторюючи те, чого вчить Святе Писання. 
Дехто заперечує, що в Писанні щось говориться про 
Триєдиного Бога, на тій підставі, що сама думка про 
потрійність і єдність – це протиріччя в термінології. 
Та оскільки ми не можемо зрозуміти, чому і як лист 
спадає з дерева край дороги, чому і як горобчик ви-
луплюється в гнізді на тому ж дереві, то чому Трій-
ця повинна бути для нас проблемою?

«Наші думки про Бога стають вищими, – писав 
Мігель де Малінос, – коли ми визнаємо, що Він не-
збагненний, недоступний нашому розумінню, а не 
коли ми уявляємо Його собі в якомусь образі і наді-
ляємо красою, яка відповідає нашому недоскона-
лому розумінню».

Не всі, хто називав себе християнином, спові-
дували доктрину Трійці. Але віра в Трійцю з часів 
апостолів сяяла над Церквою Його Первородного 
Сина в її подорожі крізь роки, подібно до того, як 
присутність Бога у вигляді вогняного стовпа сяяла 
над табором народу ізраїльського впродовж його 
шляху через пустелю і свідчила всьому світу: це – 
Його народ.

Чистота і сила слідували за вірою. Під цим пра-
пором ішли апостоли, отці Церкви, мученики, мі-
стики, автори церковних піснеспівів, реформато-
ри, борці за відродження Церкви – на їхніх життях 
і справах була печатка Божого схвалення. Нехай у 
чомусь другорядному їхні погляди різнилися, але 
всіх їх об’єднувала відданість вченню про Трійцю. 

Віруюче серце визнає те, про що говорить Бог, 
не намагаючись шукати інших доказів.Шукати до-
кази – означає ставити під сумнів, знайти докази – 
означає зробити віру зайвою. 

Віруюча людина приходить до віри не шляхом 
мудрування, вона не шукає підтвердження своєї 
віри у філософії або науці. Вона волає: «О Краю, 
мій Краю, о Краю, послухай Господнього слова» 
(Єр. 22:29). «Бо ж Бог правдивий, а кожна людина 
– неправдива» (Рим. 3:4).

Всесвітня Християн-
ська Рада виступила з 
критикою законопро-
екту, що передбачає 
дозвіл на евтаназію 
для важкохворих лю-
дей в Сербії.

Відповідне положення містить-
ся в оприлюдненому 31 трав-
ня проекті оновленого цивіль-

ного кодексу країни.
Згідно з документом, евтаназія 

розглядається як «право фізичної 

особи на добровільне і гідне при-
пинення життя». При цьому обу-
мовлюється, що таке право може 
бути реалізоване тільки за наявно-
сті ряду гуманітарних, соціальних 
і медичних умов, які повинні бути 
окремо прописані в законодавстві.

Передбачається, що в разі при-
йняття нової редакції цивільного 
кодексу необхідні зміни, що регу-
люють процедуру евтаназії, по-
винні бути розроблені і внесені 
до кримінального кодексу і ряду 
інших законів.

Уряд остаточно вирішив питання про звіль-
нення релігійних організацій від обов’язку вста-
новлювати на власних комерційних вузлах об-
ліку природного газу засоби дистанційної пере-
дачі даних (модеми).

Зміни передбачені Постановою «Про внесення 
змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 
року № 2494», яку Національна комісія, що здійс-
нює державне регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла 
17 травня 2019 року, повідомляє Інститут ре-
лігійної свободи.

Ця Постанова НКРЕКП звіль-
няє власників комерційних 
вузлів обліку природного газу 

з лічильниками типорозмірів G-1,6, 
G-2,5, G-4, G-6 та річний обсяг об-
ліку природного газу яких менше 
10 тис. м3, від обов’язку встанов-
лювати на власних комерційних 
вузлах обліку засоби дистанцій-
ної передачі даних.

«Облаштування таких вузлів 
обліку природного газу засоба-
ми дистанційної передачі даних 
потребує здійснення комплексу 

заходів, зокрема це розробка про-
екту, заміна лічильника, встанов-
лення відповідного модему тощо. 
Зазначені заходи, у свою чергу, 
призводять до обтяжливих ви-
мог як технічного, так і фінан-
сового характеру, що фактично 
унеможливлює таке встановлен-
ня», – пояснила НКРЕКП мотиви 
свого рішення.

У Національній комісії підкрес-
лили, що «норми зазначеної По-
станови спрямовані на забезпе-
чення захисту прав споживачів 

природного газу, зокрема пред-
ставників малого бізнесу, бю-
джетної сфери та релігійних 
організацій».

Слід відзначити, що таке рі-
шення НКРЕКП прийняла після 
зустрічі Прем’єр-міністра України 
Володимира Гройсмана із Всеу-
країнською Радою Церков і релі-
гійних організацій, яка відбулася 
22 лютого цього року.

За результатами діалогу з 
релігійними діячами Глава Уря-
ду дав доручення знайти спосіб 
для звільнення релігійних органі-
зацій від обов’язку встановлюва-
ти на власних комерційних вуз-
лах обліку природного газу засо-
би дистанційної передачі даних 
(модеми), щоб релігійні громади 
не відчували економічний тиск і 
не припиняли свою духовну і со-
ціальну діяльність.

Як повідомляв ІРС, глави 
конфесій також очікують, що 
найближчим часом відбудеть-
ся особиста зустріч президента 
Володимира Зеленського із Все-
українською Радою Церков і ре-
лігійних організацій.

У Китаї християни пережива-
ють жорстокі гоніння. У вірую-
чих відбирають Біблії, тому вони 
вивчають Писання напам’ять.

Вейн Кордейро, пастор Християнського 
братства «Нова надія» в Гонолулу, Га-
ваї, молиться про те, щоб американ-

ські християни стали більше схожі на китай-
ських християн. В одній з проповідей пастор 
гавайської мегацеркви поділився своїм до-
свідом поїздки в Китай, куди церква їздила 
навчати лідерів.

У цій конкретній поїздці він вчив 22 хри-
стиян з провінції Хунань, які 13 годин їхали 
в поїзді, щоб відвідати тренінг з лідерства. 
Вони сиділи в готельному номері площею 
близько 65 кв. м, без кондиціонера і диванів.

«Якщо нас зловлять, що зі мною буде?» 
– почав Кордейро з питання. «Ну, ви будете 
депортовані через 24 години, а ми відправи-
мося у в’язницю на три роки», – відповіли ки-
тайці. Потім він запитав, скільки з них сиді-
ли в тюрмі, і 18 з 22 присутніх відповіли, що 
були ув’язнені за свою віру.

У нього було тільки 15 Біблій, тому сім чо-
ловік залишилися без них.

«Я сказав відкрити Друге послання Пе-
тра. Саме тоді одна жінка передала Біблію 
людині, що сиділа поруч, і я подумав: «Гм, ці-
каво, чому вона так зробила», – розповідає 
пастор. Коли вони почали читати, він зрозу-
мів, чому вона віддала свою Біблію, – вона 
знала всю цю  книгу напам’ять.

«Я підійшов до неї в перерві і запитав: «Ви 
знаєте Писання напам’ять?». – «У в’язниці у 

тебе багато часу», – відповіла вона. І пояс-
нила, що хоча у тюрмі конфіскують будь-яку 
християнську літературу, люди переправля-
ють Святе Письмо у вигляді записок.

«Ось чому ми запам’ятовуємо текст так 
швидко, як тільки можемо, – навіть якщо 
вони заберуть записи, то не зможуть забра-
ти те, що заховане в вашому серці», – поді-
лилася жінка.

Після того, як триденне навчання було 
закінчене, Кордейро запитав християн, чи 
може він молитися за них.

«Не могли б ви помолитися за те, щоб ми 
могли стати такими, як ви?» – попросив один 
чоловік. «Я подивився на нього і сказав: « Я 
не буду цього робити».

Коли вони запитали, чому, він пояснив: «Ви 

їдете в поїзді 13 годин, щоб дістатися сюди, а 
в моїй країні люди просто не прийдуть, якщо 
потрібно буде їхати більше години.

Ви сиділи на дерев’яній підлозі три дні, 
а в моїй країні люди йдуть геть, якщо вияв-
лять, що сидіти доведеться більше 40 хвилин. 

Ви сиділи тут три дні на твердій дерев’я-
ній підлозі і без кондиціонерів, а в моїй країні 
ніхто не прийшов би на зібрання, якби там не 
було м’яких лавок і кондиціонерів.

У моїй країні у нас в середньому по дві Бі-
блії на сім’ю, але ми не читаємо їх. У вас май-
же немає Біблій, однак ви запам’ятовуєте їх 
напам’ять із записів на папері.

Я не буду молитися, щоб ви стали такими, 
як ми, але я буду молитися, щоб ми стали та-
кими, як ви», – підсумував пастор.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ЛЮДИНА І ВІРА

Загроза пожеж дивно мерехтіла й переливалася в пові-
трі, яке здавалося щільним через густий дим, що вже ба-
гато днів висів над землею і морем. Гуркіт гармат стря-
сав околиці, свист картечі й куль став звичним, як співи 
птахів. Коли свіжий вітер дув із моря, тоді пелена густої 
чорної хмари розсіювалась і було видно окопи, фігури сол-
датів і офіцерів, заглиблені в землю гармати, санітарні на-
мети з червоними хрестами і сестер милосердя, що мету-
шилися біля них. А по безкраїй рівнині моря пливли кораблі.

На палубі одного з них стояв молодий офіцер в англійській 
військово-морській формі і в підзорну трубу розглядав воро-
жий берег. Це був юнак років 20, сміливий і гордий. Він знав, 
що його батько, віце-адмірал британського флоту, задово-
лений ним – син продовжує військові традиції сім’ї й заво-
йовує славу на полях битв. Ось майже півроку, як він зали-
шив рідну Англію й вирушив у далекий похід на Чорне море. 
І ось перед ним Крим – південний край Російської імперії.

Проте ранок видався прохолодним, 
молодий офіцер мерзлякувато по-
вів плечима й вирішив повернутись 

до теплої каюти. Але це не допомогло. 
Незабаром усе його тіло трусило від ли-
хоманки. Надвечір стало зовсім погано, 
і юнак впав у забуття. Військовий лікар 
кілька днів боровся за життя хворого, а 
потім оголосив, що надії немає. «Що ж, 
– зітхнули товариші, – ще одна жертва 
війни. Тисячі людей гинуть на ній – хто 
від куль і картечі, хто від хвороб».

Та вночі юнак несподівано отямився. 
Поступово свідомість і пам’ять відновлю-
вали картини останніх місяців, а потім і 
все недовге життя почало пропливати 
перед ним: дитинство, навчання в шко-
лі та Оксфордському університеті, дру-
зі, бали, світські розваги, мрії про славу, 
війна, хвороба – і що? Це все? Смерть? 
Згадав маму, її молитви і настанови, сло-
ва з Біблії, які вона так часто повторю-
вала: «А праведний – нехай ще чинить 
правду, а святий – нехай ще освячується!» 

(Об. 22:11).
І вирвався раптом тихий крик відчаю з 

пересохлих вуст: «Господи, освяти мене, 
щоб я міг творити правду Твою!».

Тієї ночі сталося диво: Гренвіль Огастес 
Вільям Вальдигрев, третій барон Редсток, 
пер (вищий дворянський статус) Ірландії 
і майбутній полковник королівства Вели-
кобританії, став християнином.

*   *   *
Скелястий берег моря, знаменитий 

англійський туман, кораблі на рейді. Крим-
ська війна позаду, та й сама військова 
кар’єра теж. Лорд Редсток вирушає до 
Індії – колонії Британської імперії. З со-
бою він везе сотні примірників Євангелія, 
а також кошти для надання допомоги бід-
ним. Індія – велика й багата на природ-
ні ресурси країна – вражала вбогістю й 
тяжким становищем корінного населення.

За своє життя лорд Редсток сім ра-
зів побував там, щоразу чинячи добро-
дійність  за свої власні кошти, надруку-
вав і роздав тисячі книг Нового Заповіту. 

Окрім Індії, дороги лорда-євангеліста про-
стяглись по усій Європі: Італії, Іспанії, Да-
нії, Швеції, Німеччині та Австрії. Його дру-
зям і знайомим – принцам і принцесам, 
графам і маркізам, князям, баронам і ві-
контам теж потрібні Слово Боже, пока-
яння і молитви.

Лорд Редсток невтомно проповідує, 
переконує, втішає. Прикрощів і лиха в 
багатьох знаменитих анітрохи не мен-
ше, ніж у бідних і незнаних, а за розкіш-
шю часто ховаються самотність, гріх і від-
чай. Але в палацах європейських монар-
хів і в замках старовинних дворянських 
родів лорд пам’ятає про південний берег 
Криму, про росіян, з якими колись вою-
вав, про далеку Росію і про свою мрію – 
обов’язково повернутися туди.

Через кілька років мрія здійснилася: 
лорд Редсток прибув у Санкт-Петербург 
– столицю Російської імперії.

*   *   *
Навесні 1874 року вищий світ петер-

бурзького суспільства збуджено обго-
ворював останні новини: прибув англій-
ський лорд, який поводиться дивно. Він 
не танцює на балах, не грає в карти, не 
обговорює з дамами останні європейські 
моди. Навколо нього гуртуються слуха-
чі, а до кінця вечора в повній тиші чути 
лише тихий голос лорда Редстока. Цей 
голос розповідає про смерть Господа Ісу-
са за гріхи людей, про прощення і спасін-
ня через віру в Нього, про добрі справи, 
які свідчать про нове життя з Христом. 

Лорд просто й щиро молиться про Ро-
сію і спасіння її народу. І почали відбува-
тися дивовижні речі! У бальних залах, де 
раніше гриміли звуки полонеза і мазур-
ки, зазвучали слова молитви. Генерали 

і графи, князі і маркізи, а також їхні слу-
ги збиралися разом для читання Біблії. 
Найбагатші й найвпливовіші люди дер-
жави почали відвідувати заводи і фа-
брики, лікарні і в’язниці, надаючи допо-
могу бідним і говорячи про Христа. Буду-
валися школи, лікарні, їдальні, притулки 
для знедолених і вбогих.

Аристократи друкували Біблію та 
іншу духовну літературу, здійснювали 
місіонерські поїздки по країні, роздава-
ли Євангелія. 40 особняків у Петербурзі 
перетворилися на будинки молитви. По-
слідовниками живого Євангелія стали  
міністр внутрішніх справ граф Олексій 
Бобринський, державний діяч і член Пе-
тербурзької академії наук граф Модест 
Корф (учився разом із О. Пушкіним у лі-
цеї), полковник князь Василь Пашков, 
сенатор граф Михайло Щербинін, доч-
ка поета й героя війни 1812 року Дени-
са Давидова Юлія Засецька, графиня 
Ігнатьєва, княгиня Наталія Лівен, княж-
на Катерина Голіцина і багато інших. З 
лордом Редстоком залюбки спілкували-
ся російські письменники Лев Толстой, 
Федір Достоєвський, Микола Лєсков. У 
їхніх творах можна знайти опис і самого 
лорда-проповідника, і того дивовижного 
враження, яке він справляв.

Проте лорд Редсток проповідував не 
лише в багатих будинках і салонах. Ча-
сто, набивши кишені Євангеліями, він 
ішов у квартали бідноти. Вплив лорда та 
його послідовників зростав. Це багатьом 
не подобалося, і 1878 року Редсток був 
висланий з країни. Через шість років та 
ж доля спіткала князя Пашкова і графа 
Корфа. Проте рух, який розпочався з їх-
ніх проповідей, став початком потужного 

пробудження і привів до створення чис-
ленних євангельських громад.

*   *   *
Лорд Редсток, його дружина Сюзанна 

і семеро дітей оселилися в Англії. Їх бу-
динок став притулком для багатьох місі-
онерів, біженців, бездомних. У парку, що 
оточував будинок, стояв обеліск із сло-
вами: «Господня земля і все, що на ній» 
(Пс. 23:1). Цим господарі хотіли сказати, 
що все їхнє майно належить Творцеві.

У 1884 році лорд Редсток відкрив у 
Лондоні зал для проведення християн-
ських зустрічей. А незабаром побудував 
будинок для християнських зустрічей і бу-
динок для емігрантів, умови життя яких 
були жахливими. Лорд організував дуже 
багато благодійних заходів для надання 
допомоги бідним.

У 1891 році лорд Редсток овдовів. 
Він дуже сумував за Сюзанною, але ві-
рив, що їхня зустріч у вічності обов’язко-
во відбудеться. Він пережив її на 21 рік.

Восени 1913 року Редсток був у Па-
рижі. Упродовж кількох тижнів він роз-
давав Євангелія на заводах і фабриках, 
а вечорами проводив зібрання. Одного 
вечора йому стало зле, і зібрання провів 
його син. Коли він повернувся до бать-
ка, то знайшов його мертвим, із Біблі-
єю в руках.

Поховали лорда-проповідника поряд 
із дружиною. Його маєток перетворився 
на громадський парк і водночас пам’ятник 
цьому дивовижному місіонерові, хоча най-
краща пам’ять про нього – це його пра-
ця задля імені Ісуса Христа і Євангелія.

Надія Орлова.

«А Богові дяка, що Він Господом на-
шим Ісусом Христом перемогу нам 
дав. Отож, брати любі мої, будь-
те міцні, непохитні, збагачуйтесь 
завжди в Господньому ділі, знаючи, 
що ваша праця не марнотна у Госпо-
ді!» (1 Кор. 15:57-58).

У книзі Джеррі Бріджеса «Благодать, що змінює» 
описана цікава історія про щедрого пана і бід-
ного раба. Пан дуже любив свого вірного раба, 

і коли помер, то дарував йому звільнення і залишив 
у спадок величезну на ті часи суму – 50 000 дола-
рів. Рабу видали документи про те, що він вільний 
і що на його рахунку в банку лежать кошти. Про-
йшло кілька місяців, але він коштами не користував-
ся. Директор банку покликав його до себе і знову 
нагадав, що на його рахунку знаходиться 50 000 до-
ларів. Але колишній раб навіть не розумів, скільки 
це грошей і запитав його: «Сер, а можна мені взя-
ти звідти 50 центів, щоб купити мішок кукурудзи?..»

Християни в наш час багато в чому схожі на 
того раба. Бог дарує нам свободу від гріха і пе-
ремогу над смертю, а ми можемо продовжувати 
жити так, ніби нічого не змінилося. Корінь всьо-
го – невірство. Така проблема була в церкві в 
Коринті, яку заснував апостол Павло.

У церкві були люди, які не вірили в тілесне во-
скресіння Христа, і апостол Павло присвятив цьому 
питанню цілий 15-й розділ, де нагадував коринтя-
нам Євангеліє Ісуса Христа, вказував на небезпе-
ки їхнього невірства і вчив жити вірою у воскрес-
лого Христа.

Бог у Своїй доброті і любові вирішив спасти лю-
дей, тому віддав Свого Сина Ісуса Христа на смерть 
як покарання за наші гріхи. Христос страждав і по-
мер як злочинець і грішник, але оскільки Він Святий 
і не вчинив жодного гріха, то Бог воскресив Його з 
мертвих і дарує прощення і виправдання всім, хто 
повірить Христу.

Це Євангеліє, або Найкраща Новина для кожної 
людини: гріхи прощаються, смерть переможена! У 
цьому тексті бачимо три заповіді, які спонукують до 
конкретних дій і вказують, що робити віруючим людям, 
як жити після воскресіння Христа і до Його приходу.

Перемога Христа дає силу жити
Кожен хоче бути міцним і сильним, впевнено сто-

яти на ногах. У старозавітні часи вірили, що таку 

силу дають гроші, становище в суспільстві, виконан-
ня певних правил… Але наші найкращі досягнення 
можуть лише на деякий час створити ілюзію сили 
і міцності й не можуть дати прощення гріхів і пере-
моги над смертю. 

Лише віра в перемогу Христа так змінює жит-
тя, що людина стає здатною протистояти гріху і за 
будь-яких обставин жити так, як вчить Христос.

У часи апостола Павла місто Коринт мало не-
добру славу, його жителі вели аморальний спосіб 
життя навіть для тогочасних звичаїв. Ті, хто увіру-
вав у Христа, силою Божою змінилися. Але щоб про-
тистояти зовнішньому впливу і своїм старим звич-
кам, потрібно було постійно зміцнюватися вірою у 
воскресіння Христа. Коли вони забували про це, 
покладалися на щось інше, в їхнє життя знову по-
верталися ті гріхи.

Вже в той час, коли ще було багато живих свід-
ків воскресіння Христа, в Коринтській церкві були 
люди, які не вірили у воскресіння. «Коли ж про Хри-
ста проповідується, що воскрес Він із мертвих, як 
же дехто між вами говорять, що немає воскресен-
ня мертвих?» (1 Кор. 15:12). Якщо не вірити у во-
скресіння Христа, то все наше життя дочасне і да-
ремне, у нас немає майбутнього.

Якщо я не вірю у воскресіння, то дуже легко мож-
на прийти до висновку, що головне – жити лише для 
себе, бо все одно завтра помремо. Який сенс бо-
ротися з гріхом? Павло вчить, що це неправильне 
і небезпечне уявлення про життя: «Коли я зо зві-
рами боровся в Ефесі, яка мені по-людському ко-
ристь, коли мертві не воскресають? Будем їсти та 
пити, бо ми взавтра вмрем!.. Не дайте себе звести, 
товариство лихе псує добрі звичаї! Протверезіться 

правдиво, та й не грішіть, бо деякі Бога не знають, 
говорю вам на сором!».

Що насправді зміцнює наше життя? Що робить 
нас міцними і непохитними? Здоров’я, гроші, статус, 
сім’я, діти, впевненість у власній праведності: я не 
грішу, намагаюся все робити правильно… Якщо 
так, то це ідолопоклонство. Ми хочемо зміцнитися 
тим, що насправді не дає сили, і живемо так, ніби 
є лише сьогодні й зараз, а потім смерть і все, тому 
потрібно пожити для себе.

При розкопках міста Помпеї, знищеного вивер-
женням вулкану Везувію, знайшли рештки жінки, 
яка загинула, міцно притиснувши до себе шкатул-
ку з золотими прикрасами. 

Дух Святий через Боже Слово скеровує нас до 
єдиного джерела життя і сили – до воскреслого Хри-
ста: «А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом 
Христом перемогу нам дав. Отож, брати любі мої, 
будьте міцні, непохитні…» 

Перемога Христа примножує життя
Друга заповідь – збагачуйтеся: «… збагачуй-

тесь завжди в Господньому ділі…» Як бачимо, 
це не збагачення заради накопичення грошей чи 
будь-яких цінностей, це не Євангеліє процвітання, 
яке стало досить популярним лжевченням у сучас-
ному християнстві. Біблія такому не вчить. Це зба-
гачення для Бога, про яке вчив Ісус: «Не складай-
те скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, 
і де злодії підкопуються й викрадають. Складайте 
ж собі скарби на небі…» (Мт. 6:19-20). Павло мо-
тивує коринтян збагачуватися в Господньому ділі 
– примножувати працю для Христа.

Що таке Господнє діло? Біблія вчить, що все 
наше життя має бути життям, посвяченим Богу, 
тобто Господнім ділом. Усе наше життя, абсолют-
но всі сфери мають бути підпорядковані Христу 
і сприяти тому, щоб поширювати Його перемогу, 
Його воскресіння.

Люди нині витрачають дуже багато зусиль, щоб 
примножувати власний комфорт, мати певні речі, 
гарно виглядати. В самих цих речах немає нічого 
поганого, але коли живемо лише заради цього – то 
Христос каже, що це проблема, так живуть невіру-
ючі люди, погани, які не знають Бога і не поклада-
ються на Його доброту в своєму житті: «Шукайте 
ж найперш Царства Божого й правди Його, а все 
це вам додасться» (Мт. 6:33).

Божий Син віддав Своє життя, щоб ми могли 
жити згідно з Його волею, і якщо ми цим нехтуємо, 

то таким чином беремо благодать Христа надарем-
но: «А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої 
благодаті не брали надармо» (2 Кор. 6:1).

Якщо наше життя не сприяє тому, щоб поширю-
вати Євангеліє в будь-який спосіб, – то це всього 
лиш збагачення для себе, а не для Господнього діла.

Подивіться на своє життя, будьте відвертими: 
навколо кого і заради чого воно витрачається? Чи 
підпорядковане все служінню Христу? Якщо так, то 
перемога Христа буде примножувати наше життя.

Перемога Христа винагороджує життя
«… знаючи, що ваша праця не марнотна у Го-

споді!». Іншими словами – «знайте, що ваша пра-
ця по вірі для Бога не буде даремною».

Яку винагороду обіцяє Христос? Це нагорода, 
яка буде мати вічні наслідки – воскресіння в но-
вому тілі і вічне життя з Богом у новому світі. Во-
скресіння Христа – приклад того, що станеться не 
лише з людьми, які повірять Йому, але і з усім тво-
рінням. Тому все творіння чекає на другий прихід 
Христа і воскресіння. Переміни справді будуть ре-
альними й глобальними. 

«Бо я думаю, що страждання теперішнього часу 
нічого не варті супроти тієї слави, що має з’явитися 
в нас... Бо знаємо, що все створіння разом зідхає 
й разом мучиться аж досі... Й ми самі, маючи за-
чаток Духа, і ми самі в собі зідхаємо, очікуючи си-
нівства, відкуплення нашого тіла» (Рим. 8:18, 23). 

Апостол Павло пояснює коринтянам дуже важ-
ливу істину: вони також воскреснуть і будуть мати 
нові тіла, вже не вражені гріхом і тлінням, вони не 
будуть хворіти, старіти і помирати, це будуть нові, 
прославлені тіла, подібні до тіла Христа.

Він пояснює це на прикладі насіння, яке сіється 
в землю і ніби помирає, але з нього виростає новий 
плід, і відбувається це Божою силою: «Так само й 
воскресення мертвих: сіється в тління, в нетління 
встає, сіється в неславу, у славі встає, сіється в не-
мочі, у силі встає, сіється тіло звичайне, встає тіло 
духовне» (1 Кор. 15:42-44). 

Мова тут не про протиставлення фізичного і ду-
ховного, як дехто вважає. Тут іде порівняння фізич-
ного, враженого гріхом тіла, і нового тіла, яке після 
воскресіння буде повністю під впливом Духа Свя-
того, і називається духовним. Ми народжуємося у 
звичайних тілах, вражених гріхом, і через те хворі-
ємо, старіємо і помираємо. Але тим, хто вірить Хри-
сту, Бог дає прощення гріхів й обіцяє воскресіння, 
і це воскресіння – у новому тілі, подібному до тіла 
Христа, яке вже не підлягає тлінню і смерті. Павло 
називає його духовним.

Духовне тіло не означає, що тіло перетворить-
ся на дух. Це буде матеріальне тіло, але без гріха, 
з новими якостями, не схильне до тління і смерті.

Сергій Волощук.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗЕМНЕ І ДУХОВНЕ

ЯК ВИКРИВАТИ ГРІХ?ЯК ВИКРИВАТИ ГРІХ?НЕБЕСНИЙ СКАРБ, НЕБЕСНИЙ СКАРБ, 
ЗАХОВАНИЙ НА ЗЕМЛІЗАХОВАНИЙ НА ЗЕМЛІ

Як придбати небо, будучи на 
землі? Чітку відповідь на це пи-
тання дають нам притчі Ісуса.

«Царство Небесне подібне 
ще до захованого в полі скарбу, 
що людина, знайшовши, ховає 
його і з радости з того йде та 
й усе, що має, продає та купує 
те поле» (Мт. 13:44).

Що символізує тут поле? Найімовірні-
ше, християнізований світ, кожне міс-
це, де було проповідуване й прийня-

те Євангеліє. Звичайно ж, Церква також є 
частиною цього поля. Є поле домашнього, 
внутрішнього служіння, а є поле зовніш-
нього служіння. А людина, що працює на 
полі, презентує кожного, хто служить Ісусу.

Так ось, ця людина дізналася з надійного 
джерела, що десь на полі закопано скарб. І 
дні, тижні невтомно шукає цей скарб.

Цю людину не турбує, що скажуть про 
неї інші. Вона всім серцем спрямована на 
те, щоб здобути захований Божий скарб. 
І знає, що єдиний спосіб знайти його – це 
шукати, докладаючи для цього всі ресурси. 
Вона копає і копає, зосередивши на цьому 
всі зусилля.

Що ж це за скарб, який шукає цей чо-
ловік? Це неймовірне за своєю силою від-
криття, що Христос – усе, що йому потрібно. 
Його скарб полягає в знанні того, що всі ба-
гатства радості і знання, усі багатства неба 
належать йому в Ісусі. І неважливо, які ви-
пробування й труднощі трапляться на шля-
ху: у Христі знайдуться сили на все. Ісус – 
все у всьому.

Коли ж цей чоловік нарешті знаходить 
скарб, то робить щось дивовижне: одразу 
ж ховає його. Для чого ховати це дивовиж-
не багатство?

Відповідь на це знаходимо у свідченні 
Павла. Апостол каже: «Коли ж Бог, що ви-
брав мене від утроби матері моєї і покли-
кав благодаттю Своєю, уподобав виявити 
мною Сина Свого, щоб благовістив я Його 
між поганами, я не радився зараз із тілом 
та кров’ю, і не відправився в Єрусалим до 
апостолів, що передо мною були, а пішов я 
в Арабію…» (Гал.1:15-17).

Павло отримав неймовірне відкриття 
про Христа. Чому ж він вважав за краще 
тримати його в таємниці? Та тому, що цей 
скарб був для нього надто дорогим, понад 
усе на світі. І він пішов в Аравійську пусте-
лю, щоб заховати свій скарб. 

Павло ніби заявляв: «Я не хочу, щоб 
хтось чи щось відволікали мене від зосе-
редження на тій великій істині, яку я знай-
шов у Христі. Я не хочу чути чиєїсь думки 
про це. Я повинен притримати це поки що 
для себе. Я поділюся цією істиною з іншими 

тільки після того, як сам усвідомлю всю ве-
личність того, що знайшов».

Павло – приклад людей, які знайшли 
безцінний скарб сердечного пізнання Хри-
ста і заховали його в глибині серця, кажу-
чи тим самим: «Моя єдина турбота тепер  
– знати Христа і володіти Ним. Я хочу, щоб 
не я жив, а Ісус в мені, щоб моє старе «я» 
померло».

Слово «продає», яке Ісус вживає у прит-
чі про робітника на полі, у перекладі з грець-
кої означає «товарний обмін, бартер». Ін-
шими словами, те, що він шукає, не може 
бути куплене.

Це ще більше розширює зміст притчі. Ісус 
каже: «Не можете набути духовних речей за 
допомогою матеріальних». Павло випробу-
вав у своєму житті цю істину. Він не мав ні-
чого, крім того одягу, який був на ньому, і, 
можливо, кілька інструментів для виготов-
лення наметів. «Але те, що для мене було за 
надбання, те ради Христа я за втрату вва-
жав. Тож усе я вважаю за втрату ради пе-
реважного пізнання Христа Ісуса, мого Го-
спода, що я ради Нього відмовився всього 
і вважаю все за сміття, щоб придбати Хри-
ста» (Фил. 3:7-8).

Наш Отець володіє всім. Йому належить 
також і те поле, де був захований скарб. Це 
Він закопав його там. Він знав, що та люди-
на, яка копала поле, була бідною. Бо, вреш-
ті-решт, багатим не треба працювати. Тому 
робітник повинен був прийти до власни-
ка поля, щоб виторгувати в нього те поле.

Ми знаємо, що духовне купити за гро-
ші неможливо. То як же можна тоді купи-
ти щось у нашого благословенного Отця? 

Ісая дає відповідь: «О, всі спрагнені, йдіть 
до води, а ви, що не маєте срібла, ідіть, ку-
піть живности, й їжте! І йдіть, без срібла 
купіть живности, і без платні вина й моло-
ка!» (Іс. 55:1).

Іншими словами, Бог каже: «Ви запитує-
те, що це вам буде коштувати? Не думайте 
про гроші. Поговорімо краще про це з пози-
ції товарів та послуг».

Століттями багаті люди намагалися от-
римати вічне життя через роздавання сво-
го багатства. Вони віддавали замки, вели-
чезні стада, дорогоцінності та дорогий одяг. 
Вони споживали мало їжі й одягалися в шку-
ри тварин. Але ще нікому й ніколи не вдава-
лося набути Христа таким способом.

Я думаю, що Павло провів ті місяці в 
Аравії, «торгуючись» з Отцем. Ось, напри-
клад, він ставить запитання: «Господи, як 
мені заволодіти багатствами Христовими 
в повноті? Що це мені буде коштувати?». 
І Отець відповідає: «Віддай Мені всю свою 
самоправедність, і Я дам тобі взамін пра-
ведність Христову. Віддай Мені всі свої до-
брі діла, всі старання догодити Мені – і Я 
дам тобі Христову святість винятково по 
вірі. Віддай Мені всі свої прагнення, амбіції, 

плани, надії – і Я дам тобі Самого Христа, 
Який буде жити в тобі й через тебе. Його 
бажання стануть твоїми, і ти отримаєш таку 
радість та щастя, яких не можуть дати жод-
ні твої справи. Віддай Мені свій найкращий 
час. Віддай Мені всю свою віру і надію, всі 
свої турботи – і ти здобудеш Христа. Ти бу-
деш користуватися Його мудрістю і близь-
кістю – і все це без грошей. Скажи ж Мені, 
Павле, як ти думаєш: чи варто все це від-
дати за Христа?».

Павло надбав Христа. Він вийшов із пу-
стелі, повністю володіючи своїм скарбом. 
Тепер він свідчив: «Старий Павло мертвий, 
тепер у мені живе Христос. Усі мої амбіції 
зникли. Усе, що я раніше хотів зробити чи 
про що мріяв, залишилося там, у тій пусте-
лі. Я знайшов скарб всього свого життя – і 
Його абсолютно достатньо для мене. Ісус 
– це все, що мені будь-коли буде потрібно».

То в чому ж таємниця в цій притчі про 
скарб? Що за таїна схована в ній? Павло 
дає нам відповідь: «Таємницю, заховану 
від віків і поколінь, а тепер виявлену Його 
святим, що їм Бог захотів показати, яке ба-
гатство слави цієї таємниці між поганами, а 
вона Христос у вас, надія слави!» (Кол. 1:26).

Якщо говорити конкретніше, то цією та-
ємницею є Сам Христос у вас. У вас живе 
найбільший скарб неба.

Христос – той скарб, захований у полі. І в 
Ньому я набув усе, чого будь-коли потребу-
вав. І все, чого Бог хоче від мене, міститься 
ось у цих словах: «Давиде, Я люблю тебе. 
Дозволь Мені усиновити тебе. Я вже підпи-
сав усі необхідні папери Кров’ю Свого влас-
ного Сина. Ти тепер разом із Ним спадкоє-
мець усього, що в Мене є».

Я все ще перебуваю в процесі продаван-
ня всього, що маю. Я все ще вчуся віддава-
ти Отцеві свій час, свої думки, свою волю, 
свої плани (цей процес триватиме протягом 
всього земного життя). Але я знаю, що все 
це міняю на скарб. Я продаю це, щоб купи-
ти живу воду, хліб життя, молоко й мед ра-
дості та спокою. І все це я роблю абсолют-
но без грошей. Ціна цього для мене – моя 
любов, моя довіра, моя віра в Його Слово.

Яка незвичайна угода! Я віддаю своє 
брудне дрантя самовпевненості та добрих 
діл. Я знімаю з ніг стоптані капці власних зу-
силь; я залишаю позаду свої безсонні ночі, 
проведені на вулицях сумнівів та страху, – і 
взамін отримую Цареве усиновлення.

Ось що відбувається, коли ти знаходиш 
той скарб. Він принесе у твоє життя радість, 
мир, сенс, святість і стане для тебе всім: Він 
з тобою, коли ти прокидаєшся; з тобою, коли 
ти спиш. Він з тобою вранці, вдень і ввечері.

Наскільки Він дорогоцінний для тебе? 
Щоб придбати Його, можливо, доведеть-
ся заплатити більше, ніж ти згоден плати-
ти. Та все ж почни шукати вже сьогодні!

Давид Вілкерсон.

«А зібравшися з ними, Він звелів, 
щоб вони не відходили з Єрусалиму, 
а чекали обітниці Отчої, що про неї 
казав ви чули від Мене. Іван бо водою 
христив, ви ж охрищені будете Ду-
хом Святим через кілька тих днів!.. 
Та ви приймете силу, як Дух Святий 
злине на вас, і Моїми ви свідками бу-
дете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в 
Самарії, та аж до останнього краю 
землі» (Дії 1:4-5, 8).

І ось ця подія відбувається: «Коли ж почався 
день П’ятдесятниці, всі вони однодушно знаходи-
лися вкупі. І нагло зчинився шум із неба, ніби буря 
раптова зірвалася і переповнила ввесь той дім, де 
сиділи вони. І з’явилися їм язики поділені, немов-
би огненні, та й на кожному з них по одному осів. 
Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали го-
ворити іншими мовами, як їм Дух промовляти да-
вав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побож-
ні, від усякого народу під небом.

А коли оцей гомін зчинився, зібралася безліч на-
роду, та й диву далися, бо кожен із них тут почув, 
що вони розмовляли їхньою власною мовою!.. Усі 
ж побентежилися та дивувалися, та й казали один 
до одного: Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? 
Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми 
в ній народились? Парфяни та мідяни та еламіти, 
також мешканці Месопотамії, Юдеї та Каппадокії, 
Понту та Азії, і Фрі?ії та Памфілії, Єгипту й лівій-
ських земель край Кірени, і захожі римляни, юдеї 
й нововірці, крітяни й араби, усі чуємо ми, що гово-
рять вони про великі діла Божі мовами нашими! І 
всі не виходили з дива, і безрадні були, і говорили 
один до одного: Що ж то статися має?» (Дії 2:1-12).

Дивна подія
Чому Христос саме через 10 днів після Воз-

несіння чи на 50-й день після Воскресіння обіцяв 
дати Духа Святого учням? Що це за день такий 
– П’ятидесятниця?

У Бога нічого не буває просто так. Як смерть 
Христа була прообразом принесення в жертву Пас-
хального Агнця, так і зішестя Духа Святого мало 
особливе значення саме на 50-й день після Пасхи.

Відомо, що на великі свята в Єрусалим стікали-
ся паломники з усієї країни. І за часів Христа місто 
з населенням 50 тисяч людей перетворювалася на 
столицю з тримільйонним населенням. Євреї несли 
в храм перші плоди землі, плоди вдячності й радо-
сті від Божого благословення. 

Біблія говорить, що шостого числа третього мі-
сяця євреї по всьому світу мають відзначати свято 
Шавуот. На івриті слово «шавуот» означає «сім тиж-
нів». Читаємо: «І свято тижнів зробиш собі, і перво-
плоду жнив пшениці, і свято збору врожаю під кі-
нець року» (Вих. 34:22). Про це святкування можна 
прочитати, зокрема, і в Повторенні Закону16:9-10.

Що ж об’єднує єврейське свято Шавуот із нашим 
святом П’ятидесятниці? І Шавуот, і П’ятидесятниця 
– це свята перших плодів. Саме цього дня Бог вилив 
Духа Святого на апостолів, і вони заговорили різни-
ми мовами. Це були перші плоди Духа Святого, які 
допомагали донести Благу Звістку народам світу.

Ісус виконує Свою обіцянку: «Та Я правду кажу 
вам: Краще для вас, щоб пішов Я, бо як Я не піду, 
Утішитель не прийде до вас. А коли Я піду, то пош-
лю вам Його. А як прийде, Він світові виявить про 

гріх, і про правду, і про суд: тож про гріх, що не віру-
ють у Мене; а про правду, що Я до Отця Свого йду, 
і Мене не побачите вже; а про суд, що засуджений 
князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та 
тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, Той 
Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, 
бо не буде казати Сам від Себе, а що тільки почує, 
казатиме, і що має настати, звістить вам. Він про-
славить Мене, бо Він візьме з Мого та й вам спові-
стить» (Ів. 16:7-14).

Ізраїль відзначав свято тижнів як приношення 
перших плодів землі, і на це ж свято Бог дарував 
людям Духа Святого.

У 19-му розділі Книги Вихід можна прочитати ще 
про одну унікальну подію, яка сталася цього дня: 
«І зійшов Господь на гору Сінай» (Вих. 19:20). Сло-
во «шавуот» має ще одне однокорінне споріднене 
слово. Це «швуа» – «клятва». Цього дня Всевишній 
уклав союз з Ізраїлем, зробив євреїв Своїм народом 
і дарував Ізраїлю Своє вчення (див. Вихід 20:1-17).

А в день П’ятидесятниці Дух Святий став до-
ступний кожному, дарувавши можливість всім, хто 
прагнутиме, зодягнутися силою згори.

У житті доводиться спілкуватися як з віруючи-
ми людьми, так і з невіруючими. Якщо це спілку-
вання швидкоплинне – десь у транспорті чи в ма-
газині – то, побачивши, що людина поводиться не 
по-християнськи, можна змовчати. Але якщо не-
правильні вчинки, недостойну поведінку ми спо-
стерігаємо постійно – наприклад, серед співро-
бітників на роботі, то як бути? Чи варто говори-
ти людині, що вона грішить, і якщо так, то як це 
зробити правильно?

Швидше за все, про гріх якраз 
і не потрібно говорити! При-
наймні, починати із викриття 

не варто. Якщо ви – віруюча люди-
на, а ваш знайомий, співробітник – 
невіруючий, і ви бачите, що він грі-
шить, найкраще буде не викривати 
його, але натомість заявити про 
свою належність: сказати, що ви – 
християнин, що ви віруєте в Ісуса 
Христа. Що ваш Господь прийшов 
на землю в Сині Людському, був по-
караний смертю на хресті за ваші 
гріхи, щоб визволити вас від гріха, 
як написано: «Він тілом Своїм Сам 
підніс гріхи наші на дерево, щоб ми 
вмерли для гріхів та для праведно-
сти жили; Його ранами ви вздоро-
вилися» (1 Петр. 2:24).  

Оскільки Ісус Христос – безгріш-
ний Син Божий, то Бог воскресив 
Його, і той, хто вірить у Нього, буде 
визволений від гріха і отримає віч-
не життя. Це найбільше викриван-
ня, яке ми можемо зробити для не-
віруючої людини. Віруюча людина 
знає, що гріх усього один – не віру-
вати у Христа: «...про гріх – що не 
вірують у Мене» (Ів. 16:9).

Якщо людина не вірує у Хри-
ста, для неї цілком природно грі-
шити. Властивість грішника – грі-
шити. Тому викривати грішника у 
гріху – це те саме, що викривати 
собаку в тому, що вона гавкає, або 
птаха в тому, що він літає. Якщо ви 
хочете прогнати темряву, принесіть 
туди світло, решта дій марні і навіть 
шкідливі. Якщо ви хочете, щоб по-
ряд із вами не було гріха, – прине-
сіть туди Христа.

 Ось чому потрібно говорити 
тільки про Христа. Бог дав нам силу 
Духа Святого лише для того, щоб 
свідчити про Нього: «Та ви прийме-
те силу, як Дух Святий злине на вас, 
і Моїми ви свідками будете в Єруса-
лимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та 
аж до останнього краю землі» (Дії 
1:8). Бог не повелів нам засуджу-
вати чи звинувачувати грішників, 
але повелів розповісти грішникам 
про Спасителя. 

Якщо ви скажете грішнику про 
Христа – людина одразу зрозуміє, 
що вона грішить. Ви поставите її в 
таку ситуацію, що вона змушена 
буде вести суперечку не з вами, 
але з Богом! 

Чиніть так, як чинив Ісус Хри-
стос, а Він не викривав, не засуджу-
вав. Ісус прийшов спасти грішників: 
«Коли б же хто слів Моїх слухав та 
не вірував, Я того не суджу, бо Я не 
прийшов світ судити, але щоб спа-
сти світ» (Ів. 12:47). 

Куди б Ісус не приходив, Він за-
являв про Свою належність: «Від 
Отця вийшов Я, і на світ Я прийшов. 
І знов покидаю Я світ та й іду до 
Отця» (Ів. 16:28). Він завжди гово-
рив, Ким Він є насправді, підтвер-
джуючи це чудесами і знаменнями. 
І лише через віру в Нього люди от-
римували свободу від гріха!

 Куди би Він не приходив, Він свід-
чив про Бога: «Я нічого не можу ро-
бити Сам від Себе. Як Я чую, суджу, 
і Мій суд справедливий, не шукаю 
бо волі Своєї, але волі Отця, що по-
слав Мене» (Ів. 5:30). 

Олексій Волченко.

СВЯТО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІСВЯТО П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
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Цього року Всеукраїнська жіноча 
конференція УЦХВЄ проходила 4-7 
червня у мальовничому куточку При-
карпаття неподалік міста Яремча 
на Івано-Франківщині. До вашої ува-
ги – кілька штрихів із головного се-
стринського форуму.

У гори – ближче до Бога
За селом Заріччям наше авто звернуло з ас-

фальтованої на вкриту гравієм польову дорогу, що 
тягнулася угору. Незабаром ми зупинилися на по-
двір’ї християнського табору «Золота генерація»: 
кілька просторих корпусів, більшість з яких – де-
рев’яні, «під зруб», із затишними терасами, прикра-
шеними петуніями та геранню. Акуратні зелені га-
зони, а навколо – вкриті лісом гори. «Як гарно!» – 
видихають сестри перше враження і всміхаються.

Однак місце, обране для проведення річної се-
стринської конференції, звичайно ж, для них не го-
ловне. З’їхавшись з усіх куточків України, відпові-
дальні за служіння найбільше радіють зустрічі одна 
з одною та можливості наситити свій дух Словом, 
знайти особливий мир у спільних молитвах, запа-
литися від свідчень слави Божої у житті таких же, 
як вони, служительок у домі Божому.

Звірити духовні годинники
Урочисте відкриття конференції відбулося у ві-

второк, 4 чeрвня. Молодіжний хор церкви «Віфанія» 

з м. Коломиї натхненно служив співом, ведучи при-
сутніх у поклоніння Богові. Завідувачка Відділу се-
стринського служіння Віра Деркач представила об-
ласні делегації та побажала: «Нeхай Господь у ці 
дні по-особливому напоїть та нагодує нас тою ду-
ховною поживою, яку Він приготував» (як, влас-
не, і сталося).

Після чого ведучі Людмила Бендус та Оксана 
Маліщук надали слово відповідальній за служіння 
жінок у церквах Івано-Франківщини Галині Черняк, 
яка цікаво і захопливо розповіла про свій край. При-
карпаття багате нe лише на природні ресурси, а на-
самперед на віруючих людeй.

Гостем першого дня конференції став старший 
прeсвітeр об’єднання церков ХВЄ Тeрнопільщини Ві-
талій Яцюк. Його проповідь на тему: «Як навчитися 
обирати однe з багатьох» торкнулася кожної сeстри. 
На прикладі двох сестер – Марти і Марії служитель 
показав, що перший правильний вибір у житті не 
означає, що другий буде таким же. «Приїхавши на 
цю конференцію, ви зробили правильний вибір, але 
де зараз ваші думки? Може, вдома, у турботах, а 
може, ви, як Марія, налаштували своє серце, щоб 
сидіти біля ніг Христа?» – риторично запитав він.

Сім хвилин на добу, які змінять життя
Другий дeнь сeстринської конфeрeнції подарував 

багато корисної, практичної інформації. На ранко-
вому служінні словом ділилася гостя зі США Ната-
ля Чeрниш, яка говорила про силу встояти під час 
життєвих негараздів.

Віра Дeркач занурила присутніх у роздуми над 
темою конференції, гаслом якої стали рядки з Книги 
пророка Ісаї, 26:3, – «Думку, опeрту на Тeбe, бeрeжeш 
Ти у повному спокої, бо на Тeбe надію вона покла-
дає». Зокрема, розповіла, як на практиці впливати 
на свої думки та мислення, а також дала сестрам 
«домашнє завдання»: щодня протягом семи хвилин 
не думати ні про що інше, крім позитиву. Здається, 
дрібниця, але будьте в цьому постійні, і незабаром  
побачите дивовижний результат.

Потім була молитва, на яку вийшло багато се-
стер, щоб отримати духовне обновлення і особисте 
слово від Бога. Чимало з них не хотіли розходитись 
навіть після завершення зібрання і продовжува-
ли перебувати у молитовному потоці і спілкуванні.

По обіді учасниці конференції мали вільний для 
прогулянок та спілкування час. О 16-й розпочало-
ся навчання по секціях (для заміжніх, нeзаміжніх, 
вдів та сeстeр старшого віку). А увечері сестри мали 
особливий час свідчень Божої слави, коли ділилися 
своїми історіями. Радимо придбати відео з цього зі-
брання у відділі жіночого служіння. Адже, мабуть, 
ніщо так не будує нашу віру в Божі чуда і силу, як 
свідчення її безпосередніх свідків.

День навчання та вечір вдячності
Ще один день жіночої конференції приніс нема-

ло відкриттів та приємних несподіванок. 6 червня 
на ранковому служінні та під час секції на тему цер-
ковного лідерства сестрам послужив пастор із мі-
ста Хмельницького Олександр Савчук. Він викладав 

ґрунтовно, на життєвих прикладах та з гумором, що 
залишило у сестер багато гарних вражень.

У списку секційних занять цього дня були також 
служіння молодим мамам, здорове харчування та 
молитовне служіння в церкві. А ввечері сестри від-
святкували дні народження одразу двох ведучих 
спікерів сестринських конференцій – Віри Деркач 
(у неї незабаром буде 60-річний ювілей, і більшість 
із цих років Віра Іванівна віддала щирому служінню 
Богу) та Наталії Черниш (вона святкуватиме півві-
ковий ювілей). Навіть невеликий дощик не зміг зі-
псував чудову гостину під відкритим небом, після 
якої сестри різних делегацій віншували служите-
льок у неформальній атмосфері, найперше дяку-
ючи Господу за їх небайдужі серця.

… Як на одному диханні
На урочисте закриття конференції (котра, як 

засвідчують багато сестер, пройшла як на одному 
диханні) приїхав старший пресвітер Івано-Франків-
ського обласного об’єднання церков ХВЄ, єпископ 
Юрій Веремій. Після зичливих настанов він повів 
сестер у молитві за оргкомітет та родину Попідох, 
засновників фонду «Золота генерація». Це його си-
лами побудована однойменна база відпочинку, на 
території якої відбулася сестринська конференція.

Сестри роз’їхалися по домівках, наповнені ду-
ховними відкриттями, гарними емоціями і запалом 
і надалі служити людям.

Ірина Столяр.
Прес-служба УЦХВЄ.

«ЩОБ ДУМКА ОПЕРТА НА БОГА БУЛА, А В СЕРЦІ ЖИВ МИР», «ЩОБ ДУМКА ОПЕРТА НА БОГА БУЛА, А В СЕРЦІ ЖИВ МИР», 
– НОТАТКИ ІЗ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УЦХВЄ– НОТАТКИ ІЗ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УЦХВЄ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУПрактичне християнство

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ 
ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ

«Коли ж почався день П’ятидесят-
ниці, всі вони однодушно знаходи-
лися вкупі. І нагло зчинився шум із 
неба, ніби буря раптова зірвалася і 
переповнила ввесь той дім, де сиді-
ли вони. І з’явилися їм язики поділе-
ні, немовби огненні, та й на кожно-
му з них по одному осів. Усі ж вони 
сповнились Духом Святим, і поча-
ли говорити іншими мовами, як їм 
Дух промовляти давав. Перебували 
ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, 
від усякого народу під небом. А коли 
оцей гомін зчинився, зібралася без-
ліч народу та й диву далися, бо ко-
жен із них тут почув, що вони роз-
мовляли їхньою власною мовою…» 
(Дiї 2:1-6).

Повернімося на мить у часи пророка Іллі. Бо-
жий народ у духовному занепаді. Ягве більше 
не хвилює їхні серця. Вони самі знають, що ро-

бити зі своїм життям. Вони мали змогу чути Божих 
пророків, які проголошували істину. Проте прислу-
халися й до тих пророків, які служили іншим богам, і 
не знали, який вибір зробити. І одного дня Ілля ска-
зав до народу: «А чому б вам не піднятися зі мною 
на гору Карміл». І дав одну дуже важливу пораду 
ізраїльському народу: «Якщо Ягве – Бог, то покло-
няйтеся Йому й служіть Йому. А якщо Ваал ваш бог 
– то йдіть услід за ним».

Люди нічого не відповіли на ці слова. Вони слу-
хали пророка, але не знали, як зробити правильний 
вибір. Тоді пророк Ілля сказав, що є один шлях, який 
допоможе їм вибрати, за ким іти: треба покласти 
жертву на жертовник, і лише істинний Бог зішле 
Свій вогонь і прийме цю жертву.

Неправдиві пророки говорили, співали, кричали 
й танцювали. Та нічого не відбувалося. І тоді Ілля 
сказав: «Господи, Боже Ізраїлю, покажи, що лише 
Ти – істинний Бог, і Ти змінюєш серця людей». У ту 
ж мить вогонь спав на жертву. І всі люди загука-
ли: «Ягве – Бог!».

Ця історія змальовує картину сучасного світу. 
Люди слухають різні новини. Їм розповідають, як 
їхнє життя може змінитися. Багато проповідників 
у різних церквах радять людям, що і як їм потріб-
но робити у своєму житті. Але доти, поки Святий 
Дух не зійде на людину, ми нічого не зможемо змі-
нити. Ось чому дуже важливо зробити це основою 
нашої проповіді.

День сходження Духа Святого – одна                  
з найвизначніших подій в історії людства
Коли Христос прийшов на землю, одне з пророцтв 

збулося: на землю прийшов Еммануїл, що означає 
«з нами Бог». Та коли на землю прийшов Дух Свя-
тий, збулося пророцтво, яке проголосив Ісус. Це про-
роцтво стверджувало, що Дух Святий увійде в нас.

Коли Дух Святий зійшов на учнів, люди не розу-
міли, як це сталося. Вони не знали, як відбувається 
хрещення Святим Духом, не читали книг про це і не 
знали, чого чекати. Але є одна важлива істина, яку 
потрібно знати: ви можете нічого не знати про те, 
як сходить Дух Святий, але стан серця має значен-
ня. Усе, що потрібно Богові, – це правильний вну-
трішній стан. Ти повинен відкрити перед Ним своє 
серце й покірно прийняти все, що Він робить. Ця іс-
тина – на всі часи.

Існує багато стереотипів поведінки. І ми, напев-
но, вважали б поведінку Корнилія неприйнятною. 
Коли апостол Петро прийшов у його дім, то став 
проповідувати Євангеліє. Проповідник, напевно, 
мав би закінчити промову, сказати «амінь», закли-
кати до вівтаря. Та Корнилій не чекав цих слів, не 
чекав особливого заклику підняти руку чи зробити 
ще щось. Він був готовий отримати від Бога все, що 
Той дасть йому. І тому Дух Святий вирішив не че-
кати до кінця проповіді Петра. Він зійшов на Кор-
нилія, тому що його серце було готове.

Дух Святий призначений для всіх
У другому розділі Дій святих апостолів сказано, 

що Дух Святий зійшов на всіх, хто був у горниці. З 
того часу нічого не змінилося, тому що Дух Свя-
тий призначений для всіх, хто визнає Ісуса Христа 
своїм Господом і Спасителем. Боже обрання чіт-
ке й зрозуміле для нас. Немає людини, яка любить 
Ісуса, але не може бути сповненою Духом Святим. 

Шукаймо сповнення Святим Духом
У день П’ятидесятниці послідовники Ісуса 

сповнилися Святим Духом. Слово «сповнилися» ви-
дається дуже важливим та цікавим. Це саме сло-
во вжите також в уривку, де йдеться про страж-
дання Христа. Там сказано, що коли Він прагнув, 
воїни взяли губку й наповнили її оцтом. Таким чи-
ном вони хотіли втамувати Його спрагу. Коли Дух 
Святий приходить і наповнює нас, у цьому процесі 
не ми відіграємо провідну роль і навіть не Церква 
в цілому. Важливе те, що наповнює наше життя.

Уявіть собі губку, яка просякнута водою. Що 
особливого в губці? Якщо губка нічим не просякну-
та, не наповнена, ніхто не буде її використовувати. 
Але якщо ви наповнюєте губку певним розчином, 
вона стає придатною для вжитку. Головна не губ-
ка, а те, чим вона просякнута. 

Тому шукаймо сповнення Святим Духом, бо 
Церква сама по собі нічого не може запропонува-
ти світу. Без Святого Духа вона буде безплідною. І 
життя будь-якої людини без Духа Святого – марне.

Коли Святий Дух зійшов і увійшов в апостолів, 
їх перестало хвилювати, ким були вони. Вони ста-
ли ділитися з людьми, із цим світом Божою присут-
ністю, яка була в них.

Визнаймо: п’ятидесятники нічого не можуть дати 
цьому світу, а Дух Святий може. І якщо в нас немає 
Духа Святого, якщо ми не сповнені Ним, ми безплідні.

Одна краплина Духа Святого може змінити все
Немає значення, скільки краплин Духа Святого 

потрапляє з твого життя в життя іншої людини. Одна 
краплина Духа Святого може повністю змінити все.

В Євангелії описується розмова Христа з жін-
кою-сирофінікіянкою, в котрої була хвора донька. 
Вона підійшла до Ісуса й попросила: «Зціли мою 
доньку, будь ласка». Ісус відповів: «Недобре заби-
рати їжу в дітей і віддавати псам», на що вона від-
казала: «Але й собаки їдять крихти, які падають зі 
столу». Тоді Ісус дав їй одну маленьку крихту для 
зцілення її доньки, хоча вона не була призначена 
для неї. Але цього було достатньо – одна малень-
ка крихта дала зцілення тій дівчинці.

Ця історія зображає дію Духа Святого. Одна 
крихта Святого Духа може змінити будь-яке жит-
тя, навіть того, хто хоче закінчити життя самогуб-
ством. Одна краплина Святого Духа спасає сім’ї. 
Одна краплина Святого Духа може змінювати на-
віть нації. Святий Дух може змінити все і назавжди.

І в цьому процесі важливі не ми, навіть не Цер-
ква, а Дух Святий, Який виливається в наше жит-
тя. Я хочу, щоб усі ми були наповнені Святим Духом 
і проливали Його силу на інших людей.

Не втрачаймо найважливіше
Відверто кажучи, я дещо побоююся того, що 

нині діється в п’ятидесятницьких церквах: ми мо-
жемо використовувати різні слова, співати пісні, 
які нам подобаються, сповідувати свою віру й вод-
ночас не спиратися на Святого Духа. П’ятидесят-
ники повинні мати бажання отримувати Святого 
Духа й переживати Його силу. 

Світ не чекає нашого вчення, не потребує нашої 
п’ятидесятницької культури. Світу не цікаво, що ми 

робимо. Знаєте, чого потребує цей світ? Однієї кра-
плини Святого Духа, яка витікає з нашого життя!

Я хочу, щоб моє життя й життя всіх п’ятиде-
сятницьких церков було наче губка, сповнена по-
мазанням Святого Духа. Щоб ми могли нести лю-
дям Святого Духа й відчуття постійної Божої при-
сутності в житті.

Дуже часто, на жаль, нас хвилюють друго-
рядні речі, і ми втрачаємо з поля зору те, що є 
найважливішим.

Коли сходить Дух Святий, всі дізнаються про це
Коли апостоли отримали Духа Святого, довко-

ла зібрався великий натовп, хоча там не було ра-
діо, реклами, фейсбука. Як же люди дізналися про 
це? Коли Дух Святий сходить на Божий народ, усі 
навколо дізнаються про це. Тому що це найбільше 
бажання й найбільша потреба людства.

І коли люди побачили, що сталося з учнями Ісу-
са, вони запитали: «А що ж нам робити?» (Дії 2:37). 
І Петро дав чітку відповідь: «Покайтеся, і нехай же 
охриститься кожен із вас у Ім’я Ісуса Христа на від-
пущення ваших гріхів, і дар Духа Святого ви при-
ймете! Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і 
для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки по-
кликав Господь, Бог наш» (Дiї 2:38-39).

Ці люди не запитували про нову релігію, про її 
вчення. Вони сказали: «Ми хочемо те, що є у вас!». 
Це найкраще свідчення, коли люди кажуть нам: «Я 
хочу те, що маєш ти!».

«Я не можу більше жити так, як жив до того»
Я виростав у християнській сім’ї, але ненавидів 

церкву. Мені не подобалися люди з церкви. Я був 
бунтівником. Хоча й відвідував церкву, але боявся, 
що коли прийду в церкву, Бог повністю змарнує моє 
життя. Та одного разу на служіння приїхав чоловік, 
який був наділений дарами Святого Духа. Я мало 
пам’ятаю з того, що він казав, і не чув, як люди мо-
ляться. Просто в ту мить Бог торкнувся мене, і мені 
більше не треба було нічого. Це було відповіддю 
на все. Я сказав: «Я не можу більше жити так, як 
живу». Божа присутність змінила мене повністю.

І це біблійно, це правильно. Бо хіба ж не написа-
но, що коли Дух Святий прийде, то Він Сам звістить 
людям про гріх, про правду та про суд!

Ми навчилися служити без Святого Духа
Не хочу когось образити, але якщо Дух Святий 

не дає нам слова для проповіді, ми знаємо, як про-
повідувати й без цього. Ми знаємо, як провести зі-
брання. Ми навчилися проводити служіння або слу-
жити без участі Святого Духа. Але чого потребує 
світ? Світ очікує реальної присутності Святого Духа.

Пригадую свідчення одного католика. Якось його 
сусідка захворіла. У неї була пухлина в голові. Ніхто 
з лікарів не міг їй допомогти. Тоді вона зі своїм су-
сідом пішла до священника, але той теж відповів, 
що нічим не може допомогти. Вони були у відчаї. 
Та одного разу побачили запрошення на євангелі-
заційне служіння, на якому було написано: «Якщо 
ви потребуєте зцілення, приходьте – і Бог зцілить 

вас». Вони не вірили не католицьким проповідни-
кам, але все ж вирішили піти.

Зал був переповнений, тому вони стояли за две-
рима й постійно намагалися побачити хоч щось, що 
там відбувається. І ось в одну мить, коли ця хвора 
жінка зробила ще одну спробу щось побачити, Дух 
Святий став діяти. Вона навіть не чула, про що про-
повідують, не знала, що відбувається там. Але Дух 
Святий доторкнувся до неї – і вона стала кричати: 
«Не знаю, що сталося, але голова мені більше не 
болить! Я зцілена!».

Наступного дня ці люди прийшли до священника 
й стали ділитися з ним радістю зцілення. У ході роз-
мови вони сказали: «То, може, й нам треба читати 
Євангеліє, щоб краще розуміти, як діє Бог». На це 
він відповів: «Йдіть із моєї церкви, бо ви приєдна-
лися до якогось культу». Тож вони відкрили Біблію 
й стали самостійно її читати, щораз більше утвер-
джуючись на думці, що хочуть служити такому Бо-
гові, Який діє серед людей і нині.

Чи отримали ви Духа Святого?
Що ми можемо запропонувати цьому світу? Тіль-

ки Духа Святого, Якого маємо від Бога. Проте, на 
жаль, хочу зазначити (я кажу зокрема про церкву, 
у якій служу пастором, і про об’єднання церков, яке 
очолюю): ми не настільки ревно бажаємо Духа Свя-
того, як варто бажати. Іноді мені навіть здається, 
що нам добре й без Духа Святого.

Але в часи першоапостольської Церкви було 
зовсім інакше. Коли Павло проповідував людям, 
то одразу запитував їх: «Чи отримали ви Духа Свя-
того?». Те ж питання можна поставити й нинішнім 
церквам. Якщо в служінні немає явної дії Святого 
Духа, час вмикати тривожну сирену.

Ви можете запитати: «То в чому ж суть і значен-
ня хрещення Святим Духом?». Повернуся до при-
кладу з губкою. Ми, Церква, – та губка, яка прино-
сить користь лише тоді, коли наповнена Ним. Тому 
що цінність нашого християнського життя й поля-
гає в тому, чим саме ми наповнені.

Сповняймося Святим Духом. Хай животворні по-
токи просто виливаються з нас. Хай робота щодо 
спасіння людей виливається з нас, хай виливаєть-
ся зцілення, як фізичне, так і духовне.

Ми кажемо, що світ повний гріха, що гріх про-
никає й у церкву. Але коли приходить Святий Дух, 
Він змінює наш гріх на святість. І я не боюся нічого 
з того, із чим стикаюся в сучасному світі.

Дехто каже, що матеріалізм – це проблема се-
ред християн. Дехто каже, що проблема нині з від-
відуванням церков. Я ж кажу, що не в цьому про-
блема. Проблема в тому, що ми не сповнені Свя-
тим Духом. Ми кажемо, що багато гріха навіть у 
церкві. Але це не проблема. Проблема в тому, що 
недостатньо Духа Святого нині в церкві – і люди 
не бояться Бога.

Тому сповняймося Святим Духом! Це початок та 
кінець нашого життя. Це найкраще з того, що мог-
ло статися з нами.

Марек Камінський.
Єпископ.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ПРАКТИЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО

Ще в сиву давнину патріарх Яків 
сказав: «Днів часу мандрівки моєї 
– сто і тридцять літ. Короткі та 
лихі були дні часу життя мого і не 
досягли вони днів часу життя бать-
ків моїх, у днях часу мандрівки їх-
ньої» (Бут. 47:9).

Біблія порівнює життя наше з мандрівкою. Чита-
ючи Біблію, можна простежити маршрут, яким 
пройшов мандрівник Яків. Народився він, цеб-

то розпочав свою мандрівку, у краї Ханаан. З при-
чини голоду Ісак, його батько, разом з дружиною 
Ревекою та двома хлопцями, Ісавом та Яковом, зі 
слугами та отарами оселився у Герарі. Там він ви-
копав багато криниць, та люди засипали їх.

Чи зустрічали ми схожі ситуації в нашому житті 
і якою була наша реакція? Чи здатні ми повестися 
в таких випадках гідно, щоб про нас могли відізва-
тися так, як відзивалися про Ісака? Він залишив 
нам чудовий приклад.

Бог дає проходити цю дорогу тільки раз. Повер-
нути минуле для того, щоб виправити помилки, не-
можливо. Пам’ятаймо про це.

Після перебування в Герарі Ісак помандрував 
до Беер-Шеви. Тоді йому сповнилося 40 років. На 
цій землі він і зістарівся.

З певних причин Якову довелося залишити свій 

дім і мандрувати до Харану. Це була цікава подо-
рож. У Бет-Елі в нічному видінні йому з’явився Го-
сподь. Нарешті Яків прибув до Падану арамейсько-
го, до Лавана, брата матері, куди відпровадив його 
батько. Там він довго мандрував полями разом із 
вівцями, пожинаючи посіяне.

Швидко минуло 20 років, і Яків повертається до-
дому, до свого краю. Це також була цікава мандрів-
ка. Особлива зустріч з Богом... Зустріч з Ісавом... 
Різні пригоди, смерть Рахилі у Вифлиємі, втрата 
улюбленого сина, голод в краю, зустріч з Йосипом, 
поселення в Єгипті... На цьому закінчилась життєва 
дорога Якова, яку він назвав мандрівкою.

Наше життя має конкретне призначення і певну 
ціль. Свій початок і кінець. І те, якою буде наша віч-
ність, залежить від того, куди ми прямуємо, живучи 
на цій землі. Адже людина сама вибирає свою дорогу.

Куди прямуєте ви?
Широка дорога веде до загибелі, вузька – до 

вічної радості, до неба.
І Біблія застерігає: «Всяка дорога людини пряма 

в її очах. Господь же на вазі всяке серце зважує. 
Буває, дорога людини здається прямою, та кінець 
її – стежка до смерті» (Прип. 14:12).

Ціль мандрівки настільки важлива, що варто хоч 
на хвилинку зупинитися у своїх міркуваннях і заду-
матися, якою дорогою ми мандруємо. 

Для того, щоб знайти правильний шлях, потрібен 
правильний дороговказ. А він – на сторінках Біблії. 

Ісус Христос навчав: «Входьте тісними ворітьми, бо 
просторі ворота і широка дорога веде до погибелі, 
і нею багато хто йде. Тісні ворота та вузька доро-
га веде до життя, і мало таких, що знаходять її».

Ми знаходимо цю щасливу дорогу завдяки вірі 
в Ісуса Христа. Сам Спаситель сказав: «Я дорога, і 
правда, й життя. До Отця не приходить ніхто, якщо 
не через Мене» (Ів. 14:6).

А до Бога веде лише одна дорога, і Ісус пройшов 
нею. Ця дорога проходить через Голгофу, і на ній 
– сліди крові Сина Божого. Нею пройшли апосто-
ли, першоапостольська Церква також не звернула 
з неї, нею підемо і ми.

Чи хочете ви докладно знати про цей єдиний 
правильний шлях, про те, як іти ним, щоб не звер-
нути і не заблукати?

Читайте Біблію, бо вона – Слово Правди! Бі-
блія говорить правду про Бога і людину, про жит-
тя і смерть, про те, як спастися і отримати вічне 
життя, як правильно пройти цю життєву мандрівку.

У всіх питаннях взірцем для нас є Ісус Христос. 
Він теж був мандрівником. Ставши людиною, Ісус 
пройшов шлях від ясел до Голгофи. Звершивши 
наше спасіння, Він вознісся на небо. І ми, коли бу-
демо йти дорогою Ісуса Христа, котра чітко визна-
чена в Біблії, прийдемо туди, де Він. Христос зустрі-
не нас і забере, щоб ми були разом з Ним.

А поки що ми в дорозі... Сьогодні завдяки техно-
логіям мандрівники мають надійний зв’язок зі сво-
їми домівками. Нам, мандрівникам в Небесну краї-
ну, дано надійний зв’язок з небом – молитву і Сло-
во Боже. Де б ми не були, ми можемо спілкуватися 
з нашим Господом Ісусом Христом.

Біблія відводить нас від небезпечної дороги, за-
кликаючи навернутись на ту, якою пройшов Сам Ісус.

«Так-бо полюбив Бог світ, що дав Сина Сво-
го Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Ньо-
го, не загинув, але мав життя вічне» (Ів. 3:16). Лю-
бов Божа полягає в тому, що Він віддав Сина Сво-
го. Який великий зміст несуть у собі слова: «Отче, 
прости їм, бо не знають, що роблять».

«Щоб кожен, хто вірує в Нього, мав життя віч-
не»... Слово «кожен» говорить, що це стосується 
всіх без винятку. І ви маєте можливість скориста-
тися чудодійною силою Голгофської жертви.

Слово «в Нього» стосується винятково Ісуса Хри-
ста. Немає більше нікого. Біблія говорить, що не-
має іншого Ймення під небом, яким би можна було 
спастись. Є тільки одне таке Ім’я – Ісус.

«Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і 
весь дім твій», – оце і є правдивий дороговказ ман-
дрівнику до Царства Небесного. Ісус Христос – це 
дорога, і правда, й життя. Бажаю вам щасливої 
мандрівки услід за Ісусом.

Петро Скакун.

Між дарами і плодом іс-
нує суттєва відмінність, 
котру можна побачити при 
порівнянні різдвяної ялинки 
і яблуні. Ялинка прикраше-
на іграшками, кожну з яких 
хтось почепив. Так і людина, 
що отримує дар, не прикла-
дає до цього жодних зусиль.

Натомість для того, щоб виростити 
яблуню, потрібно прикласти нема-
ло часу і старань. А до того, як на 

ній з’являться плоди, потрібні кілька пері-
одів дозрівання і відповідно кілька років. 

Спочатку ви садите в землю насінин-
ку. Вона пускає корінчик і пагони. Упро-
довж кількох років пагін виростає в пов-
ноцінне дерево, здатне плодоносити. 
Після цього на дереві з’являється цвіт, 
котрий потім опадає, а на його місці по-
чинає розвиватися плід.

Але коли ви хочете, щоб дерево вирос-
ло по-справжньому міцним, перші кілька 
років ви повинні будете обривати пелю-
стки під час цвітіння або плоди до того, 
як вони встигнуть дозріти. Це робиться 
для того, щоб дерево змогло розвинути 
міцну кореневу систему, здатну живити 
велике дерево (за законом Мойсея це ро-
билося щонайменше чотири роки – Лев. 
19:23-25). У певні періоди розвитку яблу-
ня особливо тендітна й чутлива. Сильний 
вітер може вирвати з коренем молодий 
саджанець, раптові морози можуть загу-
бити цвіт або плоди. Під час цього проце-
су насіння і плід пов’язані один з одним. 
Плід виростає з насіння, але для того, 
щоб отримати насіння, потрібен плід. На 
самому початку Бог створив «дерево, що 
приносить плід, що насіння його в нім за 
родом його» (Бут. 1:12).

Тут ми бачимо важливий духовний 
принцип: християни, котрі не вирощу-
ють духовний плід, не мають насін-
ня, котре могли б посадити в життя ін-
ших людей.

Для опису духовних дарів Новий За-
повіт використовує граматичну форму 
множини. В 1 Кор. 12:8-10 перераховано 
дев’ять видів дарів. Натомість, говорячи 
про плід Духа, використовується форма 
однини. У Посланні до галатів 5:22-23 пе-
рераховано дев’ять видів духовного пло-
ду: любов, радість, мир, довготерпіння, 
добрість, милосердя, віра, лагідність, 
здержливість. Перша в цьому списку – 
любов, найголовніша форма духовного 
плоду. Усі подальші властивості мож-
на описати як різновиди прояву любові:

радість – радісна любов;
мир – спокійна любов;
довготерпіння – любов, що все 

переносить;
милосердя – любов, що готова слу-

жити іншим;
добрість – любов, що шукає кращого 

для інших;
віра – любов, що виконує свої обіцянки;
лагідність – любов у служінні ранам 

інших людей;
здержливість – любов, що проявля-

ється в стриманні.
Ще плід Духа можна описати як різ-

ні риси характеру Ісуса, що проявляють-
ся через тих, у кому Він перебуває. Коли 
всі види плоду досягають повної зріло-
сті, це виглядає так, начебто Сам Ісус 
через Свого Святого Духа втілився в 
Своєму учневі.

Сім сходинок духовного зростання
У 2 Петра 1:5-7 апостол перераховує 

сім послідовних сходинок розвитку зрі-
лого християнського характеру: «Тому 
докладіть до цього всю пильність і по-
кажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті 
– пізнання, а в пізнанні – стримання, а в 
стриманні – терпеливість, а в терпеливо-
сті – благочестя, а в благочесті – братер-
ство, а в братерстві – любов».

Петро розпочинає цей уривок слова-
ми застереження, звертаючи нашу ува-
гу на те, що для успішного проходження 
через цей процес ми повинні докладати 
пильність, тобто старання.

В іншому місці Павло виражає цю думку 
такими словами: «Трудящому хліборобові 
належиться першому покуштувати з пло-
ду» (2 Тим. 2:6). Без праці і старання ми 
просто не зможемо досягнути успіху в 
вформуванні християнського характеру.

Процес, який описав апостол Петро, 
можна порівняти з тим, як яблуневе на-
сіння розвивається в стигле яблуко. На-
сіння – це Слово Боже, яке посаджене в 
наших серцях. Від нього походить віра, 
цей незамінний стартовий майданчик, з 
якого беруть початок сім висхідних схо-
динок духовного зростання.

Перша в цьому списку чеснота. Сло-
во, перекладене українською мовою як 
«чеснота», у давньогрецькій мові означало 

«перевага» і могло стосуватися будь-яко-
го роду діяльності: ліплення керамічних 
виробів, водіння човна або гри на флей-
ті. Тому ми не повинні обмежувати розу-
міння цього слова просто моральною пе-
ревагою. Воно охоплює всі сфери життя: 
учитель, який став християнином, мусить 
стати найкращим учителем; медсестра 
повинна стати найкращою медсестрою; 
бізнесмен повинен мати успіх в сфері 
своєї діяльності. У християнському жит-
ті немає місця для неохайності та ліно-
щів. Дуже рідко буває (якщо взагалі бу-
ває), що людина, яка зазнає невдачі у 
світській діяльності, досягає успіху в ду-
ховному покликанні. Ненадійний в мало-
му (світському) буде ненадійним і в вели-
кому – духовному (Лк. 16:10).

Другою сходинкою духовного зростан-
ня є пізнання, або знання. Існує багато 
різних видів знання. Знання, яке містить-
ся в Писаннях, – це не просто абстрак-
тна теорія, воно абсолютно практичне, 
це знання, що діє. Саме цим Біблія при-
голомшує найбільше.

Найкраща ілюстрація цього – учення 
Самого Ісуса. Те, про що Він навчав, з 
великою натяжкою можна назвати «те-
ологією». Він не висовував жодних за-
плутаних, абстрактних теорій. Його учен-
ня було засноване на таких зрозумілих і 
практичних речах, як: сівба, риболовля, 
турбота про овець.

Але найнеобхідніший вид знання для 
християн – це знання Божої волі, яка від-
кривається через Писання. І це теж дуже 
практично, бо потребує постійного і сис-
тематичного вивчення всієї Біблії. «Усе 
Писання Богом натхнене і корисне до 
навчання, до докору, до направи, до ви-
ховання в праведності, щоб Божа люди-
на була досконала, до всякого доброго 
діла готова» (2 Тим. 3:16-17). 

На жаль, так багато людей вважа-
ють себе серйозними християнами, проте 
жодного разу не прочитали всю Біблію. 

Такі люди самі обмежують своє духов-
не зростання.

За пізнанням іде стримання, яке мож-
на ще назвати здоровим глуздом. На цій 
стадії християнин повинен показати себе 
істинним учнем, тобто людиною, яка пе-
ребуває на вихованні у Господа, а не про-
сто стала членом Церкви.

Таке виховання повинно торкнутися 
всіх інших сфер нашої особистості: емо-
цій, стосунків, бажань, думок. Воно му-
сить керувати не лише нашими вчинка-
ми, але й нашими реакціями. Доти, поки 
в нас не виросте такий вид стримання, 
ми не зможемо піднятися на наступну  
сходинку – терпеливість, яка дає здат-
ність переборювати різні випробування, 
що обов’язково відкривають наші слаб-
кості, незмінні сфери нашої особистості.

Одна з найголовніших причин того, 
чому деякі християни загальмували у 
своєму духовному розвиткові, є те, що 
вони ніколи не дозволили вирости в собі 
стриманню і терпеливості. Повертаючись 
до прикладу з яблунею, можна сказати, 
що їхній цвіт був обірваний вітром випро-
бувань, а їхні недостиглі плоди загинули 
від морозу відчуження.

На трьох заключних стадіях розвитку 
відкривається краса справжнього хрис-
тиянського характеру. Благочестя – ви-
значальна риса тих, у чиєму житті Бог за-
ймає чільне місце. Такі люди стали посу-
динами Божої присутності. І де б вони не 
були, атмосфера навколо них завжди на-
сичена якимись ледь відчутними, але уні-
кальними пахощами. Усі навколо почи-
нають усвідомлювати існування одвіч-
них цінностей, хоча їм, можливо, навіть 
не проповідували.

Відомий британський євангеліст Сміт 
Вілгсворт якось розповів історію, котра 
яскраво ілюструє, який вплив може мати 
благочестива присутність. Після короткої 
особистої молитви Сміт сів на своє міс-
це в залізничному вагоні. Не промовив-
ши жодного слова, він почув, як чоловік, 
що сидів навпроти, зовсім незнайомий, 
сказав: «Ваша присутність викриває мій 
гріх». У результаті Сміт привів цього чо-
ловіка до Господа.

Дві останні стадії розвитку відобра-
жають два різні види любові. Перша – 
братерство – описує, як ті, хто вірить в 
Ісуса Христа, повинні ставитися до сво-
їх братів і сестер по вірі.

Чому ж братерство, любов, котру ві-
руючі повинні мати один до одного, сто-
їть в цьому списку на останньому місці? 
Біблія дуже реалістична. Вона не подає 
нам сентиментальну релігійну картину 
того, які взаємовідносини повинні бути в 
Тілі Христовому. Насправді християнам 

важко любити одне одного. Це підтвер-
джує двохтисячолітня історія християн-
ства. Те, що людина покаялася в гріхах, 
отримала спасіння, не означає, що її ха-
рактер при цьому автоматично змінив-
ся. Безумовно, процес змін розпочався, 
але можуть знадобитися роки для того, 
щоб усі сфери людського характеру були 
змінені докорінно.

У пошуках гладеньких камінців для 
своєї пращі Давид спустився в долину 
– місце покори. Там, у потоці, він знай-
шов камінці, яких шукав (1 Сам. 17:40). 
Що зробило ці камінці гладенькими? Два 
види тиску: безперервна течія води і по-
стійне тертя одне об одного. Це ілюстра-
ція того, як формується християнський 
характер: по-перше, «очистивши водя-
ним купелем у слові» (Еф. 5:26); по-дру-
ге, через тертя камінців одне об одного 
в особистих стосунках, при яких постій-
но стираються всі гострі кути. 

Я вірю, що коли Ісус шукає «живе ка-
міння» для Своєї пращі, Він також спуска-
ється в долину – місце нашого впокорен-
ня. Там Він вибирає каміння, відшліфова-
не дією Слова Божого і тиском постійних 
взаємин. Щира любов до наших братів 
і сестер у Христі не просто за те, хто 
вони, а за те, яке значення вони мають 
для Ісуса, Котрий пролив за кожного з 
них Свою Кров, – це ознака справжньої 
духовної зрілості.

Останній ступінь розвитку, який завер-
шує процес дозрівання плоду в христи-
янському характері, – любов агапе. Це 
вже не просто наше ставлення до бра-
тів і сестер по вірі. Це любов, якою Бог 
любить невдячних і грішних. Любов, яка 
дає нам сили виконувати Ісусові слова: 
«... благословляйте тих, хто вас прокли-
нає, творіть добро тим, хто ненавидить 
вас, і моліться за тих, хто вас переслі-
дує» (Мт. 5:44). Це любов, яку Христос 
проявив на хресті, молячись за тих, хто 
розіп’яв Його: «Отче, відпусти їм, бо не 
знають, що чинять вони!» (Лк. 23:34).

Ця ж любов діяла в Степанові, коли 
він молився за тих, хто побивав його ка-
мінням: «Не залічи їм, Господи, цього грі-
ха!» (Дії 7:60). Ця любов перетворила го-
нителя Савла на слугу Христового Пав-
ла, котрий «для всіх... був усе, щоб спасти 
бодай деяких» (1 Кор. 9:22).

Роздуми про біблійну картину зрілого 
плоду Духа Святого приносять в моє сер-
це покору і піднесення. Покору, бо мені 
ще багато чого треба досягти. І підне-
сення, бо я спробував щось, що незрів-
нянно перевершує все, що може запро-
понувати цей світ.

У моєму серці відлунюють слова Пав-
ла: «… я себе не вважаю, що я досягнув. 
Та тільки, забуваючи те, що позаду, і спі-
шачи до того, що попереду, я женусь до 
мети за нагородою високого поклику Бо-
жого в Христі Ісусі» (Фил. 3:13-14).

Дерек Принс.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ
З НАГОДИ 30-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ МІСІЇ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН» В З НАГОДИ 30-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ МІСІЇ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН» В 
РІВНОМУ ПРОЙШЛА МОЛОДІЖНА МІСІОНЕРСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯРІВНОМУ ПРОЙШЛА МОЛОДІЖНА МІСІОНЕРСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛИТВА В 
ДУСІ СВЯТОМУ

ЕВЕД-МЕЛЕХ – ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЕВЕД-МЕЛЕХ – ПРИКЛАД ДЛЯ НАС

Яке ще питання стоїть в Біблії так гостро, як питан-
ня місіонерства? Зазвичай, прощаючись надовго з якоюсь 
людиною, ми намагаємося в останні хвилини спілкування 
сказати їй щось найважливіше. Останні слова Ісуса: «Ідіть 
по цілому світові та всьому створінню Євангеліє пропові-
дуйте!» (Мр. 16:15). Більше нічого до цих слів Він не додав. 
«Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на небо і сів 
по Божій правиці. І пішли вони, і скрізь проповідували. А Го-
сподь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його 
супроводили» (Мр. 16:19-20).

Згідно з опитуванням, проведеним в 
УЦХВЄ торік, особистий євангелізм та 
місіонерство практикують лише 10% 

церков. 62% опитаних практично не за-
прошують невіруючих друзів до церкви. 
Брак сміливості й необхідних знань – ос-
новні стримувальні фактори для молоді, 
щоб розповідати про Ісуса. Ще одна при-
чина – те, що вони не спілкуються зі світ-
ською молоддю, бо майже всі їхні знайомі 
та друзі вже відвідують церкву.

«Велике доручення – це не пропози-
ція, яку ви можете розглянути, а потім 

прийняти або відхилити; це повеління, яке 
ви повинні виконати», – казав відомий мі-
сіонер в Китаї Гадсон Тейлор.

Саме для того, щоб якось надихнути 
молоде покоління на виконання Велико-
го доручення, була організована ця моло-
діжна місіонерська конференція.

Розпочав конференцію відповідаль-
ний за молодіжний відділ УЦХВЄ у Рів-
ненській області Віктор Давидюк. Сло-
вом настанови поділився старший прес-
вітер Рівненського обласного об’єднання  
Олександр Коток. Він акцентував увагу 

на характеристиці ап. Павла: «Павло, 
раб Ісуса Христа, покликаний апостол, 
вибраний для звіщання Євангелії Божої» 
(Рим.1:1). Вибраний, посланий, у статусі 
слуги, він обрав за стиль життя звіщення 
Євангелія. Кожен з нас повинен відпові-
сти собі: хто тебе вибрав? До чого ти по-
кликаний? Який твій статус і стиль життя?

Серед методів для благовісту було 
акцентовано на таких, як: особисте свід-
чення, апологетичний метод, дружні від-
носини, практичне служіння.

Старший пресвітер об’єднання церков 
ХВЄ у Чернігівській області Віталій Гаву-
ла говорив, що треба бути готовим пропо-
відувати завжди (Рим. 1:14-16); Михайло 
Кукса закликав пильнувати та розвива-
ти служіння так, як велів Павло Архіпові 
(Кол 4:17). Місіонерів проповідник порів-
няв із спецназом і побажав їм вірності.

Сара Міхальська розповіла, як вони 
починали перевозити Біблії в Радянський 
Союз. Тоді їй було 19 років. На митниці від-
крили валізу чоловіка, і звідти висипалися 
Євангелія! Хотіли засудити на сім років, 
але прикордонники врешті-решт сприй-
няли це як весільні подарунки і відпусти-
ли затриманих. 

Ростислав Боришкевич розповів про 
історію заснування та діяльність місії «До-
брий Самарянин». Заключну промову в 
першій частині конференції виголосив 
директор місії «Голос надії» Микола Си-
нюк. Думки, які озвучив єпископ, досить 
актуальні та практичні, тому коротко пе-
редамо їхній зміст:

* місіонерство передбачає динаміку, 
рух. У Діях часто зустрічаються слова: 
«вийшли», «пішли», «прийшли»;

* місіонер – той, хто має особливе 
завдання. Для нього особливої земної 
перспективи немає, але є перспекти-
ва небесна;

* Ісус мислив стратегічно і, щоб охопити 

якомога більше міст і сіл, вибравши 70 уч-
нів, поділив їх по двоє;

* дороги Господні не завжди збігають-
ся з нашими. Ми не завжди погоджуємося 
на малолюдні, порожні дороги. Але саме 
на такій Пилип зустрів майбутнього місі-
онера Ефіопії;

* Бог може всю землю вмить обернути 
лицем до Себе, але цього не робить. Він 
не завжди користується Своєю силою;

* у Бога є бажання: щоб цілий світ 
спасся;

* Іван Багряний в оповіданні «Тигро-
лови» описує людей, які полюють за ти-
гром, намагаючись зловити його живим. 
Для цього була організована спеціальна 
команда, здобуті певні навики. Що лег-
ше: зловити тигра чи зловити грішника 
для Божого Царства?

* у церкві не проповідують про місіо-
нерство. Серед 30 служителів лише один 
заявив, що проповідував на цю тему пів-
тора року тому. Серед п’яти тисяч присут-
ніх на молодіжному з’їзді в Малині на за-
клик до місіонерства вийшли біля 100 мо-
лодих людей, причому серед них майже 
не було дітей служителів. Під час навчан-
ня залишилосч 20; реально до практич-
ного служіння дійшло двоє-троє. 

По обіді звучали проповіді, привітання, 
побажання від єпископа Волинської об-
ласті Михайла Близнюка, директора місії 
«Ebenezer» зі США Алекса Чубарука, мі-
сіонера із Полтавщини Сергія Мельника.

Служіння дітям-сиротам – теж один із 
напрямків діяльності місії «Добрий Сама-
рянин». Роман Корнійко, засновник орга-
нізації «Отчий дім», дякував за допомогу 
та сприяння в цьому служінні.

Свідченням поділилася сестра з Рівнен-
щини, яка за 12 років, маючи своїх трьох 
дітей, змогла всиновити ще 23 дитини.

Віталій Радчук виголосив заключну 
промову. Зачитавши текст про загублену 

овечку (Мт. 18:12-14), він закликав при-
сутніх до ревного служіння Богові. «Мі-
сія Христа – спасти загиблих. Отець не 
хоче, щоб хтось загинув». 

Увечері в парку ім. Шевченка провели 
євангелізаційне зібрання. Людей зібрало-
ся не так багато, як хотілося б, але пропо-
відь Євангелія лунала. Співом служив гурт 
«Боришкевичі». Петро Радчук, Ростислав 
Боришкевич, Ростислав Радчук та інші 
євангелісти розповідали про любов Божу, 
про спасіння, дароване в Імені Ісуса Хри-
ста. До покаяння вийшло біля 20 людей. 
Ще стільки ж – на молитву за зцілення.

Хтось скаже, що час масових єванге-
лізацій минув… Та я впевнений, що якби 
кожен з нас привів на таке зібрання хоч 
би одного, спасенних було б незмірно 
більше. Бо хіба може людське серце за-
лишатися байдужим, коли в його двері 
ніжно стукає Ісус? 

Якщо ми не змінимо свого ставлення 
до місіонерства, до служіння благовісту, 
нас чекає катастрофа – як у церквах, так 
і в державі. Один із очільників новоство-
реної політичної партії публічно висловив-
ся за легалізацію гріха, за поширення со-
домських гріхів… Його позицію поділяють 
усі члени партії. А під цією новиною ко-
ментар християнина: «Це характеристика 
нашого часу – люди, які з компетенціями, 
але з поганим фундаментом».

Виростає нова генерація, нові облич-
чя приходять до влади. Це покоління лю-
дей, які відкидають Бога і християнські 
цінності. Їх так виховали. А ми десь про-
гледіли, недопрацювали… І з кожним ро-
ком людей, які приходять у церкву зі сві-
ту, стає все менше…

«Тож ідіть і навчіть всі народи, христя-
чи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа,  
навчаючи їх зберігати все те, що Я вам 
заповів» (Мт. 28:19-20)

Олександр Геніш.

«І почув мурин Евед-Мелех, євнух, який був у царському домі, що Єремію 
кинули до ями...» (Єр. 38:7).

Є люди, які проходять повз біду ближнього, навіть не помічаючи нужден-
них. Є й ті, хто бачить, але не допомагає, тому що невигідно. Ще одна ка-
тегорія людей вважає, що допомога ближньому – це нижче їхньої гідно-
сті. Але не такий був Евед-Мелех. Його вчинки стали для нас прикладом.

Саме ім’я цієї людини говорило про її статус. 
Евед-Мелех – означає «раб царя». Він не був 
євреєм, тому що закон забороняв калічити лю-

дей (євреїв). Він був євнухом. Проте саме ця люди-
на заступилася за пророка Божого. Він почув, що 

сталося, і почав діяти, хоча міг учинити, «як усі».
Евед-Мелех іде до царя та заступається за про-

рока: «І вийшов Евед-Мелех з царського дому та й 
сказав цареві, говорячи: «Пане мій царю, ці люди 
вчинили зло в усьому, що зробили пророкові Єремії, 

якого кинули до ями, – і помре він на своєму місці че-
рез голод, бо в місті нема вже хліба...» (Єр. 38:8-9).

Князі кинули Єремію в яму, бо ненавиділи його. 
Заступившись за пророка, Евед-Мелех виступив 
проти князів, а це означає, що їхній гнів цілком і 
повністю міг вилитися на нього. Але він не побояв-
ся цього. Більше того, Евед-Мелех дає оцінку їхнім 
діям: вони вчинили погано.

Чому він так зробив? Звідки в нього, у раба, ми-
лосердя і співчуття до ближнього? Він був іншим, 
тому що покладався на Бога: «Ти надіявся на Мене, 
говорить Господь» (Єр. 39:18).

Причиною нашої боягузливої поведінки і 

відсутності любові до ближнього може бути недо-
віра Господу – тоді ми боїмося людської думки, пе-
реймаємося майбутнім, не робимо добра.

Цар віддає наказ, і Евед-Мелех, узявши людей, 
мотузки та ганчірки, обережно і дбайливо витягує 
пророка з ями. Вельми показово те, що досі цар го-
ворив князям, що без них він нічого не може роби-
ти: «І сказав цар Седекія: «Ось він у ваших руках, 
бо цар нічого не вдіє супроти вас» (Єр. 38:5). Але, 
виявляється, якщо знаходяться Евед-Мелехи, то й 
царі можуть змінювати свою думку. Вже без кня-
зів цар дає наказ витягти Єремію з ями.

Шкода, що так мало сьогодні людей, готових засту-
питися за ближнього. Мало тих, хто серцем приймає 
слова: «Рятуй узятих на смерть, також тих, хто на стра-
чення хилиться, – хіба не підтримаєш їх?» (Пр. 24:11).

Веніамін Пинкевич.

Вільям Бартон поїхав до Конго, щоб там 
розпочати служіння, але незабаром зліг 
від гарячки. Він виглядав, як мертвий, і 
команда була вкрай розбита. Та раптом 
він підвівся і виглядав таким енергійним, 
наче гарячка його ніколи не торкалася.

«Що сталося?» – з подивом запитали друзі. І він 
розповів: «Від моєї голови вниз через усе моє 
тіло пройшло життєве тепло, і ось я почува-

юся зовсім добре».
Пізніше на зібранні в Англії одна жінка запитала його, 

чи він веде щоденник. Коли Бартон відповів ствердно, вона 
попросила його подивитися на дату, яку вона назвала.

І продовжила: «Я бачила, що ви лежали, ніби мер-
твий. Я впала перед Богом і молилася за вас, Дух Свя-
тий наповнив мене, і я говорила на незнаній мові. Коли я 
закінчила, то побачила, що ви виглядаєте зовсім добре».

Бартон знайшов цю дату у своєму щоденнику – то 
був день і час його раптового одужання.

Сміт Віглсворт.

Я саме влаштувався на роботу охоронцем в автокооператив. Моїм ро-
бочим місцем була «будка», з якої через вікно я спостерігав за тим, хто 
в’їжджає на базу або виїжджає. На території було приблизно 350 гаражів, 
і господар одного з них став героєм історії, яку хочу вам розповісти.

У нашій місцевості багато людей страждають 
від хронічного запою. П’ють як удома, так і 
на роботі, з приводу й без. Василь – один із 

таких. Коли він укотре хиткою ходою заходить до 
мене, я втомлююся. Йому засвідчити неможли-
во, та й поруч сидіти теж неприємно, але ж не 
виженеш на вулицю. Залишається одне – терпі-
ти його присутність, поки щось не клацне в його 
затуманеному розумі й він не піде.

Я часто читав на роботі Біблію. Одного разу 
включив її в аудіоформаті – Книгу суддів Ізраїле-
вих. Минуло небагато часу, як спокій порушив сту-
кіт у двері. Відкриваю... і хто ж там стоїть? Василь!

Звичайно ж, впустив, але вже вирішив не слу-
хати його чергового монологу й не вимикати ау-
діокасету. Нехай послухає, подумав я. Хоча що 
він може зрозуміти в такому стані, тим більше з 

Книги суддів Ізраїлевих?.. 
Мене здивувало, що п’ять або шість розділів він 

слухав тихо й спокійно, наче розумів, про що йдеть-
ся. Потім раптово підвівся й сказав: «Мені час». 

Який же гарний засіб, подумав я. Але найціка-
віше сталося потім. Минуло приблизно два тижні, 
і він знову зайшов до мене, але тверезий, і каже: 
«Уявляєш, Володю, з того дня, як я був у тебе ос-
танній раз і слухав те, що ти увімкнув, і до сьо-
годні я не доторкнувся до чарки».

Моєму здивуванню не було меж, я тут же 
запропонував послухати розділ із Книги про-
рока Ісаї. Через півтора місяця знову поба-
чив його – абсолютно тверезим і вже міг бе-
сідувати про могутність Слова  Божого!

Моя початкова мета полягала зовсім не в тому, 
щоб він послухав Біблію та щось там із неї взяв для 

себе. Та й що він міг взяти з книги, де описується 
війна за війною! Але звідки мені було знати, що в 
той момент Бог робив невидиму роботу! Коли зву-
чало Його Слово, Господь, працював над Василем, 
навіть у такому стані, в якому той тоді перебував.

І ще одна історія, яка сталася досить дав-
но. Сестра з нашої церкви, яка вже у вічно-
сті, свідчила своїй сусідці Ірині, котра трива-
лий час разом зі своїм чоловіком перебувала у 
страшній алкогольній залежності. З милості Бо-
жої вона покаялася й почала читати Його Сло-
во вголос при чоловікові, який постійно був у 
запої. Кожного дня перед ним, незалежно від 
того, п’яний він чи тверезий, спить або не спить, 
вона продовжувала читати Біблію. Через дея-
кий час він кинув пити й уже багато років не п’є.

Сила Слова Божого сильніша за будь-яку за-
лежність і здатна оживляти найзанепалішу люди-
ну! Слово Боже живе і дільне, незалежно від часу, 
місця, де ми перебуваємо, стану людей, з якими зу-
стрічаємося! Головне – щоб ми не змовкали, а про-
повідували, а Його Слово здійснить усе неможливе!

Володимир Цап.
м. Чебоксари.

с
в
т
ч

СИЛА СЛОВАСИЛА СЛОВА

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om


