
Ч А С О П И С   У К РА Ї Н С Ь К О Ї   Ц Е Р К В И   Х Р И С Т И Я Н   В І Р И   Є В А Н Г Е Л Ь С Ь К О ЇЧ А С О П И С   У К РА Ї Н С Ь К О Ї   Ц Е Р К В И   Х Р И С Т И Я Н   В І Р И   Є В А Н Г Е Л Ь С Ь К О Ї

«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)

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ
№ 3 (186) № 3 (186) 

БЕРЕЗЕНЬ БЕРЕЗЕНЬ 
2020 РОКУ2020 РОКУ

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ХВЄУКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ХВЄ  
У СТОКГОЛЬМІ ВІДСВЯТКУВАЛА РІЧНИЦЮУ СТОКГОЛЬМІ ВІДСВЯТКУВАЛА РІЧНИЦЮ

ПЕРЕМОГА – ЗА ВІРНИМИПЕРЕМОГА – ЗА ВІРНИМИ

УГОРЩИНА ВІДНОВЛЮЄ ЦЕРКВИУГОРЩИНА ВІДНОВЛЮЄ ЦЕРКВИ  
І ХРИСТИЯНСЬКІ МІСТА НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІІ ХРИСТИЯНСЬКІ МІСТА НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

ЦЕРКОВНІ ГРОМАДИ УЦХВЄ ОСОБЛИВО МОЛИТИМУТЬСЯ ЦЕРКОВНІ ГРОМАДИ УЦХВЄ ОСОБЛИВО МОЛИТИМУТЬСЯ 
ПРО УКРАЇНУ ПРОТЯГОМ ВЕЛИКОДНЬОГО ТИЖНЯПРО УКРАЇНУ ПРОТЯГОМ ВЕЛИКОДНЬОГО ТИЖНЯ

РІШЕННЯ КОМІТЕТУ УЦХВЄРІШЕННЯ КОМІТЕТУ УЦХВЄ
Комітет УЦХВЄ проаналізував інформацію щодо поведінки старшого 

пастора церкви «Скинія» (м. Київ) Рустама Фатуллаєва. При цьому за-
слухана інформація про проведені з ним особисті бесіди, зустрічі з цер-
ковною радою, бесіди з пасторами церкви, бесіди з понад 40 членами цер-
кви, заслухані виступи Р. Фатуллаєва в церкві, що є у вільному доступі 
в інтернеті, та відеоролики наклепницького характеру проти Церкви та 
священнослужителів, а також виголошення прокляття проти людей.

Н
а підставі вищезгаданого Комітет УЦХВЄ вирішив:

Підтвердити рішення Правління УЦВХЄ від 
7 лютого 2020 р.

У зв’язку з рішенням членського зібрання церкви 
«Скинія» від 9 лютого 2020 р. про підтвердження по-
вноважень старшого пастора Р. Фатуллаєва, пове-
дінка якого не відповідає віровченню Церкви, вивести 

церкву «Скинія» зі складу УЦХВЄ.
Старші священнослужителі готові нала-

годжувати взаємовідносини з церквою «Ски-
нія» за умови взаємоповаги та дотримання єван-
гельських принципів, готові до зустрічі з церков-
ною радою та членами церкви для пояснення.

Комітет УЦХВЄ. 5 березня 2020 р.

Колись Бог застеріг Свій народ: «За 
те, що не служив ти Господеві, Бого-
ві своєму, у радості та в добрі сер-
ця, із рясноти всього, то будеш слу-
жити ворогові своєму, якого Господь 
пошле на тебе, у голоді, і в прагнен-
ні, і в наготі, і в недостатку всьо-
го…» (Повт. Зак. 28:47-48).

Т
ак було не раз. Якщо народ не хотів служити Бо-
гові, верх над ним брав ворог. «... вийшов Ізраїль 
на війну проти филистимлян, та й таборували 

при Евен-Газері, а филистимляни таборували в Афе-
ку. І вишикувались филистимляни навпроти Ізраїля, 
а коли бій став тяжкий, то Ізраїль був побитий перед 
филистимлянами. І вони побили в боєвому шикові на 
полі близько чотирьох тисяч чоловіка» (1 Сам. 4:1-2).

Несподівана  поразка стурбувала провідників: 
«Чому вдарив нас Господь сьогодні перед филистим-
лянами?» (1 Сам. 4:3). Тому що в бій пішли без Бога, 
прийняли рішення взяти ковчег Господнього заповіту.

«А сини Ілія були люди негідні, вони не знали Го-
спода, ані звичаю священичого з народом... А Ілій був 
дуже старий. І почув він усе, що сини його роблять 
усьому Ізраїлеві, і що вони злягаються з жінками, які 
відбувають службу при вході скинії заповіту» (1 Сам. 
2:12, 22). І тому Бог прорік  Ілієві «… прийде на обох 
синів твоїх, на Хофні та Пінхаса, – обидва вони по-
мруть одного дня» (1 Сам. 2:34).

Ось у такому становищі застали филистимляни 
ізраїльтян – священники не знають Господа, жертви 
зневажаються, при храмі служителі чинять розпусту.

  «І сталося, як ковчег  заповіту прибув до табо-
ру, то ввесь Ізраїль скрикнув великим окриком, аж 
застогнала земля! А филистимляни почули голос ок-
рику, та й сказали: «Що це за голос цього великого 
окрику в єврейському таборі?». І довідалися вони, 
що Господній ковчег прибув до табору. І полякали-
ся филистимляни, і говорили: «Бог прибув до табо-
ру!». І сказали вони: «Біда нам, бо такого, як це, не 
було ще ніколи! Біда нам! Хто нас урятує від руки цих 
потужних богів? Оце вони, ті боги, що вдарили були 
Єгипет усякою поразою у пустині!» (1 Сам. 4:5-8).

Навіть язичники розуміли, що з ковчегом запові-
ту мав прибути Господь. Ізраїльтяни ще до початку 
бою своїм криком проголошували перемогу. Але від-
буваються незрозумілі та дивні речі: «І воювали фи-
листимляни. І був побитий Ізраїль, і кожен утікав до 
свого намету. І та поразка була дуже велика. І впа-
ло з Ізраїля тридцять тисяч піхоти. А Божий ковчег 
був узятий. І два Ілієві сини, Хофні та Пінхас, поляг-
ли» (1 Сам. 4:10).

Чому ізраїльтяни зазнали поразки? Господній ков-
чег оточували священники, які не мали нічого спіль-
ного зі святістю та праведністю, а відтак і духовний 
рівень народу був не найкращий. 

З приходом ковчегу в табір було багато шуму. Але 
Бога з ізраїльтянами не було. Тобто Він був, але не як 
Той, Хто ішов в бій з ворогами Свого народу, а як Суд-
дя за неправду та безчинства. Бог наперед звістив Ілі-
єві, що покарає його дім за гріхи синів, що й сталося.

Ми всі переживаємо непрості часи. І трапляється, 
кличемо до Бога – а відповіді нема, віримо в пере-
могу – і зазнаємо поразки. Чому? Бо часто стається 
те, що й у згаданій вище історії. Боже Слово, не злу-
чене зі святістю тих, хто його проголошує, не спро-
можне зруйнувати ворожих твердинь. Як і безсила 
молитва людей, які своїми вчинками далекі від Бога.  

Згадана історія мала успішне продовження. «А 
ввесь Ізраїлів дім плакав за Господом. І сказав Са-
муїл до всього Ізраїлевого дому, говорячи: «Якщо ви 
цілим вашим серцем вертаєтеся до Господа, пови-
кидайте з-поміж себе чужих богів та Астарт, і міцно 
прихиліть свої серця до Господа, і служіть Самому 
Йому, – і Він спасе вас із руки филистимлян». І пови-
кидали Ізраїлеві сини Ваалів та Астарт, та й служили 
Господеві, Самому Йому» (1 Сам. 7:2-4). 

Ізраїльтянам був потрібен Господь і пророк Самуїл 
показав їм спосіб повернення Його присутності. Впев-
неності додавала і присутність духовного наставника 
Самуїла. А тому «сказали Ізраїлеві сини до Самуїла: 
«Не переставай кликати за нас до Господа, нашого 
Бога, і нехай Він спасе нас від руки филистимлян». 

Народ, церква, кожен християнин здобуватимуть пе-
ремогу над ворогом лише тоді, коли вірно і в істині слу-
житимуть Богові. І тоді Бог Сам провадитиме їхні війни.

Ігор Крощук.

Урочисте зібрання з нагоди першої річниці цер-
кви відбулося 29 лютого.

«Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, 
збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що 
ваша праця не марнотна у Господі!» (1Кор. 15:58).

Б
ог благословив працю: протя-
гом року щонеділі відбувалися 
загальні богослужіння, отри-

мало розвиток молитовне служін-
ня, ведеться розбір Слова Божого. 
Кількість людей, які відвідують зі-
брання, постійно зростає: на сьо-
годні це близько 40-50 осіб.

Із дев’яти осіб, котрі проходили 

навчання до водного хрещення, п’я-
теро виявили бажання охрестити-
ся саме в день святкування, – роз-
повідає Юрій Веремій, координатор 
служіння церков УЦХВЄ в Захід-
ній Європі.

 Розділити радість разом з укра-
їнськими братами й сестрами  при-
йшли служителі шведських церков: 

відомий в нашій країні місіонер Ра-
улі Лехтонен та Рольф Густафсон. 
З України на святкове  служіння 
разом з Юрієм Веремієм приїхали 
пастори Василь Данилюк, В’ячес-
лав Бевзюк та Василь Глинянський.

«Бог чудово благословив це 
служіння! Були звершені молитви 
за покаяння, за зміцнення віри та 
уздоровлення. Приємно бачити, як 
поширюється Царство Боже у світі. 
Вітаємо церкву, всіх братів та се-
стер, а також пастора Василя Де-
руна з річницею церкви і бажає-
мо рясних Божих благословень у 
житті та служінні», – сказав Юрій 
Костянтинович.

chve.org.ua.

З 13 по 18 квітня, під час великодного тижня, церкви нашого братства молити-
муться про цілісність України, про захист українських сімей від впливу гендерної 
ідеології, а також про богошукання  українського народу. Про це йшлося  на засіданні 
комітету УЦХВЄ, що відбулося 5 березня у головному офісі братства. Старші служи-
телі затвердили низку рішень щодо організації заходів та внутрішніх питань Церкви.

Р
озпочалося засідання роздумами над Євангелі-
єм, якими поділився єпископ Ростислав Мурах 
з Хмельниччини. Він нагадав про те, як важ-

ливо дивитися на людей поглядом Божим. «Наше 
завдання як пасторів – зробити кожного члена гро-
мади служителем», – підкреслив промовець.

Члени комітету затвердили проект програми річ-
ної звітної конференції УЦХВЄ, що пройде 8-9 квітня. 
Тема конференції –«Працівник вартий своєї нагороди».

Інформацію про результати перевірки щодо ве-
дення бухгалтерського обліку та документації УЦХВЄ 
за 2019 рік озвучив голова ревізійної комісії Віта-
лій Зозуля. За його словами, усі прибутково-видат-
кові документи оформлені правильно, розтрат та 

неоприбуткованих коштів ревізією не виявлено. Ре-
візійна комісія дала ряд рекомендацій відповідно до 
українського законодавства.

Ще одне  питання, на якому священнослужителі 
зупинилися детально, – святкування 100-річчя п’я-
тидесятницького руху в Україні, зокрема щодо про-
ведення урочистої Академії 22 травня у Києві. При-
сутні обговорили реалізацію проекту відкриття 400 
нових церков та інші актуальні  теми.

Завершив засідання старший єпископ УЦХВЄ 
Михайло Паночко, який поділився словом настано-
ви, нагадавши про правило «трьох «ч» для кожно-
го священнослужителя: чистоту, чуйність, честь.

chve.org.ua.

У зв’язку з відсутністю реакції міжна-
родної спільноти на тривале жорстоке пе-
реслідування християн на Близькому Схо-
ді невелика нація Угорщини витрачає мільйо-
ни доларів у регіоні на допомогу християнам.

Ця центральноєвропейська країна, в якій прожи-
ває менше 1% світового населення, витратила з 
2017 року 40 мільйонів доларів на допомогу пе-

реслідуваним християнам, повідомив Петер Сійяр-
то, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини.

«Ми віддаємо гроші безпосередньо церквам, цер-
ковним громадам. І вже відновили 33 зруйновані хрис-
тиянські церкви в Лівані», – заявив він.

Угорщина, яка підтверджує християнські основи 
у своїй конституції, ратифікованій 2011 року, також 
відбудувала міста та школи для християнських гро-
мад на Близькому Сході. Угорські кошти були вико-
ристані для відбудови 1000 будинків на рівнинах Ні-
невії в Іраку, повідомляє Католицька служба новин.

«За нинішніх обставин, коли перед нами постали 
величезні виклики, хтось повинен говорити відкрито, 
– сказав Сійярто. – І це зараз робимо ми».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Обан у своїй 
промові визнав, що християнська культура в Європі 
зазнає нападу.  І тепер його піддають критиці за те, 
що він висловлюється щодо консервативних питань.

Сійярто у відповідь на цю критику сказав в інтерв’ю 
Fox News: «Якщо нація не пишається своєю ідентичні-
стю або якщо вона не дотримується історичної, куль-
турної та релігійної спадщини, ця нація точно не буде 
сильною, вона втрачає якір».

«Міжнародна спільнота абсолютно не чутлива до 
переслідувань християн і вважає за краще розв’язува-
ти питання «релігійних меншин», – сказав він.

У своєму списку спостережень за 2020 рік провід-
на організація, яка відстежує переслідування христи-
ян у світі, – Open Doors США оприлюднила свій щоріч-
ний звіт, заявивши, що різко зросла кількість нападів 
на християнські будівлі та християн. «У середньому 
вісім християн вбивають щодня».

Кількість заарештованих без суду та ув’язнених христи-
ян зросла з 2625 у звіті за 2019 рік до 3 711 у звіті за 2020 рік.

christianpost.com.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУАКТУАЛЬНЕ

«НА КОНФЕРЕНЦІ Ї  ЗАПРОШУЄМО СПІКЕРІВ-ПРАКТИКІВ ,«НА КОНФЕРЕНЦІ Ї  ЗАПРОШУЄМО СПІКЕРІВ-ПРАКТИКІВ ,  
СТАРАЄМОСЬ ОРІЄНТУВАТИ МОЛОДЬ НА КРАЩИЙ СВІТОВИЙ ДОСВІД»СТАРАЄМОСЬ ОРІЄНТУВАТИ МОЛОДЬ НА КРАЩИЙ СВІТОВИЙ ДОСВІД»

Наприкінці лютого в Україні відбули-
ся два масштабні форуми для молоді 
п’ятидесятницьких церков.  Це – сту-
дентська конференція «Передай» (Львів, 
27-29 лютого), та конференція   «Еле-
менти музики» (Київ, 28-29 лютого). 
Розповісти про обидва заходи, а та-
кож про те, чим сьогодні живе депар-
тамент молодіжного служіння, ми по-
просили його директора Івана Білика.

– П
очну з того, що вже чотири роки на Львів-
щині діє Асоціація євангельських студентів, 
яка об’єднує понад 130 студентів. Ми вирі-

шили поширити цей досвід в інших регіонах України, і 
конференція задумана саме з цією метою.

Місія служіння – поширювати Добру Новину в уні-
верситетах та інших навчальних закладах. Насправді 
для цього нам навіть не потрібно направляти туди місі-
онерів, бо вони там уже є. Треба лише спорядити сту-
дентів-християн відповідними знаннями та навичками 
місіонера. Вірю, що нинішня конференція досягла мети.

– Судячи зі списку спікерів, які служили на кон-
ференції, ви орієнтуєте молодь не на регіональний 
досвід, а на світовий…

– Так і є. Серед спікерів конференції були лідери 
студентського служіння з кожного континенту, де іс-
нують виші (усі, окрім Антарктиди). Вважаю це досить 
символічним. Зокрема, партнер конференції «Пере-
дай» – представник місії Chi Alpha США Браян Гар-
джет і представники Глобального руху студентсько-
го служіння, лідери служіння «Студенти для Христа 
– Україна» Ерік та Джен Музарт та інші блискучі слу-
жителі. Серед них Джеймі Кемп з Індонезії, Мет Мар-
лін з Мозамбіку, Джош Ренфро з Чилі та Джон Коу-
шел з Німеччини. Усі спікери – практики, котрі працю-
ють у різних культурних і ментальних середовищах.

– Де, окрім Львова, сьогодні діють студент-
ські спілки?

– Аналогічні – у Чернівцях і Рівному. Незабаром 
плануємо запустити служіння в Тернопільській об-
ласті, шукаємо виходи на студентські команди в Киє-
ві та інших областях.

– Мова йде про команди на базі окремих церков?
– Як правило, у церкви недостатньо ресурсів для 

того, щоб розпочати таке служіння. Скоріше це студент-
ське об’єднання на базі кількох церковних громад. Крім 
того, наші студентські спілки діють у структурі відділів 
молоді при обласних об’єднаннях церков ХВЄ як скла-
дова частина молодіжного служіння. Є бажання, щоб 
усі ключові міста України мали свої студентські спіль-
ноти, акцентовані саме на дії Святого Духа та на п’я-
тидесятницькому середовищі.

– 28-29 лютого пройшла ще одна конференція 
– «Елементи музики»…

– Так. Наша мета була зібрати лідерів груп прослав-
лення, хорів, авторів пісень тощо, щоб дати їм розумін-
ня певних стандартів християнської музики, уникнути 
різночитань. Наразі в наших церквах спостерігається 
різнополярність: від крайньої заборони музики до фор-
мату вседозволеності (роби, що хочеш). Розібратися в 
теології музики допоміг один із найкращих служителів 
слов’янського контексту в цій темі Лео Франк з Німеччини. 
Історію музичного служіння п’ятидесятницьких церков 
в Україні виклав фахівець у цій сфері Дмитро Коваль. 
Часто кажуть: «Колись так не було!», не знаючи, як на-
справді було і що було. Історичні факти, про які молодь 

почула, допоможуть припинити спекуляції на цю тему.
Говорили також про вплив музики, як позитивний, 

так і негативний, про те як спрямовувати музичне слу-
жіння у правильне русло, враховуючи богослужбову 
практику церкви. Розібратися в цьому нам допоміг ди-
ректор департаменту освіти Віктор Вознюк. Свої наста-
нови для лідерів музичного служіння дав перший за-
ступник старшого єпископа братства Анатолій Козачок.

Загалом програма конференції була дуже насиче-
на: 24 майстер-класи для служителів різних сфер (від 
звукорежисури і гри на гітарі до написання пісень і ди-
ригування). У програмі було 15 годин, тобто два дні, по-
тужного контенту у сфері теології, історії та культури 
музичного служіння. А ще круглі столи, ток-шоу. Кожен 
учасник вибирав те, що йому до снаги. До речі, учас-
ників прибуло суттєво більше, ніж ми сподівалися…

– Завдання-максимум у сфері музичного служіння.
Розвинути цей напрямок до створення департа-

менту музичного служіння, оскільки це дуже великий 
сегмент діяльності у наших церквах (є багато потреб і 
багато викликів, як наприклад, різночитання перекла-
дених пісень тощо) Для цього потрібно акумулювати 
творчих людей, котрі готові працювати. Що і старає-
мося робити.

– Анонси обох конференцій я отримала з теле-
грам-каналів «Ґоу, лідер!» та «Ґоу, молодь!» Які 
ще електронні інформ-платформи використовує 
Рух молоді?

– Для людей поважного віку одразу поясню, що 
заклик «Ґоу» (англ. «go») означає – вперед! Сьогодні 
багато інертних, неактивних людей, які очікують, що 
хтось щось має зробити. Ми бажаємо запалити мо-
лодь, підштовхнувши трішки: «Вперед, ти ж можеш!».

Загалом у нас працюють чотири ресурси: окрім 
згаданих телеграм-каналів «Ґоу, лідер!» та «Ґоу, мо-
лодь!» є ще Instagram та Facebook-сторінка «Ґоу, мо-
лодь». Там публікується інформація про заходи де-
партаменту та матеріали, мета яких – допомогти мо-
лодим християнам реалізуватися, зміцнитися у вірі. 
Окремо для кожної конференції чи масштабного про-
екту робимо сайти. Наприклад, щойно презентува-
ли сайт щорічної конференції  «Елементи лідерства».

– Які ще «Елементи» ви маєте в планах? При-
ємно, що кількість профільних, на високому рівні 
молодіжних конференцій зростає майже в геоме-
тричній прогресії…

– Дякую на доброму слові. Зараз працюємо над під-
готовкою бізнес-конференції, яку проведемо на почат-
ку вересня разом з компанією Business Lab Україна. Її 
очолює наш брат Рон Джонс, представник Асамблей 
Божих США, у минулому – бізнесмен та місіонер у кіль-
кох країнах світу. Наша спільна мета – допомогти мо-
лодим християнам в Україні рухатися в правильному 
руслі. Адже маємо критичну ситуацію з трудовою мі-
грацією: молоді люди малюють собі картину, що, по-
їхавши за кордон, швидко розбагатіють, а в реально-
сті стикаються з багатьма проблемами. Для того, щоб 
мати успіх, потрібні час, досвід, освіта і багато іншого.  
Я не вірю в швидку реалізацію людського потенціалу, 
скоріше розумію так, як Писання говорить: «Будь вір-
ний в малому, Бог поставить над великим».

Попри кризу і військові дії в Україні нині великі мож-
ливості для того, щоб започаткувати свій бізнес. Мета 
конференції – не тільки підказати, як ці можливості ре-
алізувати, але й допомогти молодим українцям подиви-
тися, як ця сфера може служити для Царства Божого. 
Віримо, що це буде прекрасна співпраця.

Бесіду вела Ірина Боровкова.

26 лютого 2020 року у при-
міщенні Київського біблійно-
го інституту відбулося засі-
дання департаменту місіо-
нерського служіння УЦХВЄ. Вів 
засідання очільник департа-
менту єпископ Микола Синюк.

У 
своєму вступному слові заступник 
старшого єпископа Анатолій Козачок 
зазначив: «Ісус Прийшов на цю зем-

лю саме через любов: «Він полюбив цей 
світ». Мотив – не кількість спасенних (тоді 
Він навряд чи прийшов би), а любов. І наше 
служіння, і наше життя має будуватися на 
основі цього. Вертикаль – любов до Бога, 
горизонталь – любов до людей, і якщо їх 
скласти, то вийде хрест. А іншого доказу 
любові, ніж хрест, не існує. Хай Бог благо-
словить, щоб ми мали правильні мотиви у 
власному служінні!».

Місіонери ділилися власним досвідом, успі-
хами, проблемами, обговорювали ідеї та про-
позиції. Кожен учасник виступив із коротким 
звітом про служіння у відповідному регіоні.

Засідання відвідав і старший єпископ 
УЦХВЄ Михайло Паночко. У своїй проповіді 
він звернув увагу на три важливі риси слу-
жителя: вибрання, відповідальність, вірність. 
«Хай ці три «В» вам запам’ятаються, – ска-
зав єпископ. – Так, ми вибрані, але відпові-
дальність маємо взяти самі, враховуючи, що 
зробив для нас Господь. Маєш силу – розви-
вай, будь вірним там, де ти є! Виростеш там 
– Бог поведе тебе далі. У нас є потужні дже-
рела, до яких ми не завжди вдаємося. Будь-
мо ближчими то тих джерел. Біблія, Святий 
Дух і молитва зроблять нас сильними і впли-
вовими місіонерами для Царства Божого!».

Єпископ Володимир Величко виклав 
семінар «Місія в області», у якому поділив-
ся досвідом служіння на Волині. Зокре-
ма розповів про організацію місіонерських 
шкіл, налагодження співпраці з пасторами, 
які б вели душеопіку молодих благовісни-
ків, необхідність навчання в церквах тощо.

«Якось ми дали студентам завдання на-
писати причини, чому, на їхню думку, церкви 
так мало працюють в напрямку благовісту 
й місіонерства, – сказав він. – Мене врази-
ло, що майже всі вказали наступне: «У нас 
в церкві ніхто ніколи про це не проповідує»! 

Вчення формує світогляд людей. Якщо ні-
хто не проповідує, то де воно візьметься?».

Директори місій Микола Синюк та Рос-
тислав Боришкевич надали інформацію 
про служіння місій «Голос надії» та «До-
брий Самарянин».

Решту часу місіонери планували роботу на 
рік, зокрема проведення мотиваційних конфе-
ренцій в областях та регулярні зустрічі відділу.

Одним із важливих питань для обгово-
рення стала участь української делегації в 
Міжнародній місіонерській конференції, яка 
планується в липні у м. Бельцах (Молдова).

Підсумовуючи зустріч, Микола Синюк 
зазначив: «Хай у наших серцях залишить-
ся вислів апостола Павла: «Я – боржник» 
(Рим. 1:14). Це справді місіонерське гасло! 
У той час, як апостоли опікувалися євреями, 
Бог підняв Павла, який за 15 років «оббіг» 
усі країни Середземномор’я! Ми живемо в 
час, коли поширений інший вислів: «Відче-
піться від мене, я нікому нічого не винен!». 
Але в серці християнина має бути відчуття 
«я – боржник: мені дав Господь і я мушу 
віддати іншим. Пропагуймо цю ідею в на-
ших церквах».

Засідання відділу також відвідав пастор, 
місіонер Петро Радчук зі штату Вашингтон 
(США). Він сказав заключну проповідь, у 
якій благословив служителів та закликав 
їх щиро й ревно продовжувати свою спра-
ву. «У нас також є місіонерський комітет, 
який об’єднує десь 30 церков штату, – ска-
зав він. – І є досить непогані результати слу-
жіння, зокрема у Мексиці та Африці. Хочу 
сказати: проповідуючи Євангеліє в Європі, 
куди Бог нині відкриває двері українським 
місіонерам, не забуваймо також і про кра-
їни третього світу. Небагато людей бажа-
ють їхати туди, а потреба дуже велика!».

Дмитро Довбуш.

«Євангеліє для всіх!» – під таким гаслом пройшла конференція 
благовісників УЦХВЄ.

Близько 80 служителів, пасторів та євангелістів ділили-
ся словом, підсумовували результати праці разом з дирек-
тором департаменту благовісту Олександром Попчуком.

П
астор церкви «Благодать» у Софіїв-
ській Борщагівці, де і проходила кон-
ференція, Андрій Мартинов дякував 

Богу за благословення приймати таку кіль-
кість служителів-благовісників.

Костянтин Кучерян, відповідальний за 
служіння благовісту в румунських церквах 
Чернівецької області, розповів, як Бог спо-
нукав розпочати молитовний марафон за 
10 тисяч молитовників, щоб упродовж 30 
хвилин молитися за успіх проповіді Єван-
гелія в Україні.

«Сьогодні у нас все є, ми багато жер-
твуємо для свого шлунка, але чому так 
мало – на євангелістів? Невже церква не 
розуміє своєї місії? У нас є усе необхідне 
для повної євангелізації України! Ми мо-
жемо зібрати 300 тисяч на операцію, про-
те я знаю, що деякі євангелісти не мали 
чим оплатити цю поїздку в Київ».

Близько мільйона людей в Україні хворі-
ють на рак, безліч помирає щоденно… Цим 
людям потрібне живе Євангеліє.

Молитовний вечір продовжив Володи-
мир Бобик, євангеліст з Полтавщини, який 
прикликав до молитви і побажав щоб наші 
очі, як очі старенького Симеона колись, ба-
чили Боже спасіння. 

«Дива Божі буде бачити той, хто пра-
цює для Господа. Я хочу бути одночас-
но і сівачем, і женцем», – зазначив єван-
геліст Олександр Григорчук з Чернівців. 
Закликаючи до молитви, брат Олександр 

наголосив, що ми несемо персональну від-
повідальність за сіяння і жнива…

Директор департаменту Олександр По-
пчук зазначив: «Нам багато всього тре-
ба для життя і праці, але що найголов-
ніше? Сила Духа Святого! Хто такий мі-
сіонер? Це – християнин, серце котрого 
горить, котрого Святий Дух спонукає ря-
тувати грішників».

Олександр Іванович поділився своєю 
молитвою: «Боже, пошли мені грішника, 
якому я сьогодні скажу про Тебе. Дай сло-
во від Тебе і дай мудрість сказати це сло-
во в помазанні Духа Святого». 

Після цього  була щира молитва за зці-
лення з оливопомазанням в Ім’я Господнє, 
також молитва за хрещення Святим Духом.

Бесіду з делегатами конференції Олек-
сандр Попчук провадив до пізньої ночі. Зо-
крема, говорили про те, як досягти успіху 
в євангелізації. Молоді брати цікавилися 
тим, які теми краще брати для євангелі-
зації, як краще їх розкрити.

Наступного ранку служіння розпочав 
пастор Андрій Мартинов, зазначивши, що 
важливо використати сприятливий час для 
проповіді Євангелія (а саме такий час маємо 
нині). Важливо не затуляти Христа собою, 
віддаючи Йому першість у всьому. Важ-
ливо проповідувати Євангеліє в силі Духа 
Святого, стукати в високі кабінети (якщо 
це потрібно і якщо туди посилає Господь). 
А для цього – будувати близькі стосунки з 
Господом, мати чисті руки, вуста і серця.

Олександр Бабійчук, старший пресві-
тер об’єднання церков Херсонської облас-
ті, говорив про те, як важливо мати якіс-
ні інструменти. Інструмент благовісників 
– це його вуста. Щоб слово впливало на 
серця людей, воно мусить бути прив’яза-
ним до Джерела життя.

Віктор Котяш, представник департа-
менту освіти УЦХВЄ, докладно розповів 
про риси спасенної людини та про те, як 
можна отримати спасіння. Для цього не-
обхідні три складові: Євангеліє, дія Духа 

Святого та бажання грішника.
Упродовж робочого дня конференції 

були запропоновані дві презентації слу-
жінь благовісників, у тому числі з викорис-
танням радіо, телебачення, газет, букле-
тів, брошур, бігбордів, інтернету та різно-
бічної вуличної євангелізації.

Старший єпископ УЦХВЄ Михайло Па-
ночко проповідував про силу Духа Свято-
го. «Сьогодні із Західної Європи нас закли-
кають до толерантності. Але ж Ісус не був 
толерантним до гріхів! Термін «толерант-
ний» у медицині означає, що хворий вже 
не може опиратися хворобі. Перед хри-
стиянами України стоять серйозні викли-
ки. Наша справа – дивитися у Слово Боже 
і суворо дотримуватися Його, а не слухати 
людей із зіпсутим розумом… Ніякі трагічні 
події, катаклізми, політичні інсинуації не в 
змозі скасувати Божого Слова».

По обіді словом служив перший за-
ступник старшого єпископа Анатолій Ко-
зачок. «Людина, яка здатна успішно руха-
тися, має впевненість у тому, що Ісус Хри-
стос – її Спаситель... Коли я усвідомлюю 
безумовну любов Божу, я зможу донести 
її ближньому. Доки людина дихає, вона має 
шанс бути спасенною…» – це лише дея-
кі цитати із повчальної проповіді пастора.

Вуличний благовісник Олександр Кур-
ченко розповів, що давно пройшов ту межу, 
коли страшно, бо «що подумають люди?». 
Він сміливо проповідує Євангеліє за будь-
яких умов, скрізь і всюди, куди Бог поси-
лає. І вже пройшов майже всю Україну, 
багато країн Західної Європи.

Підсумовуючи результати цієї конферен-
ції, можу сказати, що для мене вона була 
плідною не лише через можливість почути 
гарних спікерів і поспілкуватися з братами 
з інших регіонів, але й завдяки спілкуван-
ню з людьми в дорозі. Так вийшло, що з 
Миргорода до Києва довелося добиратися 
аж чотирма транспортами… На моє здиву-
вання, люди охоче сприймали моє свідчен-
ня, з цікавістю брали євангелізаційну газе-
ту «Жива надія» і християнські календарі.

Бог дав нам особливий час, коли ба-
гато людей чекають саме нашого з вами 
особистого свідчення про Ісуса Христа 
Спасителя. Важливо його не змарнувати.

Текст і фото Геннадія Андросова.

«Євангеліє для всіх!» під таким гаслом пройшла конференція Святого та бажання грішника
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ЛЮДИНА І ВІРА

28-29 лютого 2020 року у Києві відбулася натхнен-
на мотиваційна зустріч обласних відповідальних за 
жіноче служіння та адміністраторів служіння.

У часи, коли зовнішніми світськими тенденціями 
та трендами є галаслива розбудова так званих осо-
бистих брендів, тисячі жінок, різною мірою причет-
них до жіночого служіння УЦХВЄ, по всій країні сми-
ренно та без надмірного привернення до себе та сво-
їх досягнень уваги, несуть цю високу і нелегку ношу 
– бути діяльною християнкою та істинною служи-
телькою діла Божого.

П
ривітав з початком дводенного 
інтенсиву делегаток з різних ре-
гіонів України перший заступник 

старшого єпископа УЦХВЄ Анатолій 
Козачок, підкресливши, що найваж-
ливіша у служінні – атмосфера любові 
яку співпрацівники діла Божого тво-
рять лише в синергії з Духом Святим.

Першого дня учасниці слухали 
семінар Ростислава Мураха на тему 
«Лідер та його бачення». Висвітлю-
валися питання про уникнення ефек-
ту Даннінга-Крюгера в жіночому слу-
жінні (упередження людей з низькою 
кваліфікацією, які роблять помилко-
ві висновки через свою некомпетент-
ність та не в змозі усвідомити це); про 
важливість взаємостосунків, яка пе-
ревершує важливість здійснення про-
єктів та заходів; про потребу ростити 
покоління нових лідерів та формулю-
вання і розуміння чіткої цілі служін-
ня. Також говорили про планування 
почергових кроків у служінні та про 
роль молитви у цьому процесі. Розі-
брали стилі лідерства та поговори-
ли про принципи успішного лідер-
ства в церкві, яке неможливе без дії 
Святого Духа.

Крім того, сестри вчилися, як по-
давати інформацію на різних рівнях 
та в різні сфери, як розуміти Божу 

волю і коли найчастіше до лідерів го-
ворить Бог. Дізналися як застосову-
вати у служінні «матрицю Ейзенхау-
ера» (метод короткострокового пла-
нування) та ще багато іншого.

Наступного дня учасницям викла-
дали заступник директора департа-
менту жіночого служіння УЦХВЄ Люд-
мила Бендус та адміністратор цього 
ж департаменту Людмила Степан-
ченко. Людмила Бендус окреслила 
сутність та сенс процесу адміністру-
вання як дару бачити кроки до досяг-
нення мети, фокусуючись на цілях, а 
не на мріях. Розповіла про парадокс 
Стокдейла, порадивши застосову-
вати його принципи в житті та слу-
жінні. І підкреслила, що ми живемо 
в час, коли «народ, що знає свого 
Бога, зміцніє і діятиме» (Дан. 11:32).

Людмила Степанченко акцентува-
ла увагу на практичних кроках адміні-
стрування. Охопила проблематику ви-
горання в людей, що служать у сфе-
рі адміністрування, та шляхи виходу 
з цього стану. Будучи адміністрато-
ром департаменту жіночого служін-
ня УЦХВЄ, дала практичні поради 
учасницям зустрічі для спорядження 
та впровадження їх у своїх регіонах.

Друга половина дня була присвя-
чена звітам відповідальних за жіноче 

служіння. Вона стала особливо натх-
ненною й зворушливою, адже про-
демонструвала, який колосальний 
масив праці звершують жінки з усіх 
куточків країни у рамках жіночого 
служіння УЦХВЄ.

Сестри ділилися тим, як вони під-
бадьорюють і підтримують одна одну 
через Боже Слово і молитву, надиха-
ючи жінок (особливо тих, хто потре-
бує любові та уваги) покладатися на 
Бога, а не на свої сили. Дружин на-
вчають любити своїх чоловіків і дітей, 
для цього проводять індивідуальні бе-
сіди, консультації, навчальні програ-
ми, курси, семінари, конференції на 
теми біблійного розуміння шлюбу та 
виховання дітей у святості і т. ін. Та-
кож стають підтримкою жінкам, котрі 
втратили рідних, допомагають пере-
носити процеси, пов’язані з вагітністю 
та пологами; служать соціально не-
захищеним і малозабезпеченим вер-
стам населення (в інтернатах, будин-
ках для людей похилого віку, у гос-
пісах, лікарнях, місцях позбавлення 
волі та в інших кризових середови-
щах); діляться особистими свідчення-
ми, жертвують час та свої фінанси; 
організовують різноформатні моли-
товні служіння, марафони, індивіду-
альні молитви…

Регламент, відведений на висвіт-
лення праці в регіонах, не міг вмісти-
ти весь об‘єм того, що сестрам хоті-
лось сказати. Але підбадьорені зві-
тами і планами (бачення та курс дій 
у 2020 році представила заступник 
директора департаменту жіночого 
служіння УЦХВЄ Людмила Бендус), 
сестри з молитвою благословення 
вирушили додому, щоб надалі звер-
шувати свою високу місію.

Олеся Банах.

Щоб випити смачної кави, 
люди вирушають до кав’яр-
ні. Щоб вилікуватися – до лі-
каря. Але для чого ходити 
до церкви?

У
перше прийшовши на богослужіння, 
кожен здивується, скільки часу тут 
виділено на проповідь. Невже цим 

усім людям більше нічим зайнятися не-
дільного дня? Мало не годину вони слу-
хають одну людину, котра розмірковує 
на теми, що більше стосуються «небес-
ного», як вони це називають, а не зем-
ного і насущного. Причому ці лекції зде-
більшого вимагають у слухачів змін, а не 
заспокоюють їх.

Здавалося б, це швидко набридне. 
Однак члени церкви продовжують зби-
ратися з тижня на тиждень, з року в рік. 
І повернувшись до деяких церков і через 
десяток років, можна побачити того ж 
проповідника, що говорить на ті ж теми, 
і людей, готових слухати про те, в чому 
їм варто каятися і мінятися.

Можливо, вони настільки звикли до 
цієї вправи, що перестають дивуватися?

Я – з числа таких людей. Ось уже 
більше десятка років приходжу, щоб по-
слухати проповідь. Раніше я думав, що 
проповідь – це переказ біблійних історій 
з якимись моральними уроками. У кра-
щому разі – полум’яна пропаганда мо-
ралі. З ними можна погодитися або ні, 
приймати або критикувати, але вони не 
мають нічого спільного з моїм повсяк-
денним життям.

Так я думав доти, поки не почув 
справжню проповідь. Вона називалася 
«Смисл життя». Це не були ні розповідь, 
ні доповідь. Я не міг звично проігнорувати 

її. З нею треба було або погодитися, або 
бути здатним відкинути. Вона зачіпала пи-
таннями, які давно не давали спокою: хто 
я? Навіщо я живу? Що буде зі мною піс-
ля смерті? Але на фоні звичних в момен-
ти таких роздумів страху і невизначено-
сті я почув відповіді Бога. І вони докорін-
но відрізнялися від моїх спроб пояснити 
реальність. Я вперше інтуїтивно зрозу-
мів, як вирішити цей внутрішній конфлікт.

Ця проповідь прозвучала з вуст лю-
дини, котра стала новим пастором в цер-
кві. Я з нетерпінням чекав нової пропові-
ді цього служителя.

Наступні проповіді виявилися не менш 

логічними. Висловивши твердження, про-
повідник наводив аргументи. І ця пропо-
відь змінювала світогляд слухача. Вона 
змушувала напружено думати, вони ви-
тримувала критику розуму.

Я почав поважати проповідь. Виявив, 
що вона не лише послідовна і логічна, 
але й авторитетна. Вона має наді мною 
владу. Я можу їй опиратися, але вона – 
факт. Вона судить мене.

Пастор перестав бути для мене вина-
хідником. Він став глашатаєм Божих ду-
мок. І це було щось цілком нове. Пропо-
відь стала для мене подією тижня. Вияв-
ляється, Бог говорить і в наш час. Якщо 

проповідник буде слухняний Богові, Сло-
во промовлятиме через нього. 

Так Бог змінив моє ставлення до про-
повіді. Але на цьому Його робота не за-
кінчилася. Точніше, вона лиш почалася. 
Тепер Богові потрібно було перевернути 
цілі пласти мого мислення: ставлення до 
авторитетів, вміння контролювати емо-
ції, здатність планувати час і так далі... 
Виявляється, Писання про все це гово-
рить! Як я раніше жив без нього?!

Але переміна позиції – одна річ, а змі-
нене життя – дещо інша. Проповідь хоче 
не лише моєї уваги недільними ранками, 
вона прагне не просто перемінити мій ро-
зум, вона має на меті зробити мене но-
вим, навчити інакше мислити, діяти і від-
чувати. Серйозне ставлення до пропові-
ді – це серйозне ставлення до Бога, до 
того, що Він хоче в мені бачити.

Серія проповідей на тему «Істинно 
вільні» взагалі стала для мене відкритою 
операцією на серці. І це був ще один до-
каз надприродної дії Духа святого. Пас-
тор говорив з кафедри про цілий ряд про-
блем, про які знав лише Бог. Це було гли-
боке знайомство з самим собою: своїми 
бажаннями, поневоленими гріхом, з пре-
тензією на значимість і страхом неприй-
няття. Але, окрім усвідомлення моєї слаб-
кості, проповідь відкрила мені й те, як Бог 
оцінює мене. Приймаючи цю реальність, 
я зміг звільнятися від пут страху через 
те, що про мене подумають люди, від їх 
прийняття або відкинення.

Я ясно побачив, як правда робить лю-
дей вільними. Сам пережив це, отримав-
ши дивовижну здатність спокійно говори-
ти з людиною, перед якою раніше я від-
чував паралізуючий страх.

Мене дуже дивує, коли люди роками 

відвідують зібрання, але під час пропові-
ді блукають десь думками.  Вони наче й 
слухають, але в їхніх сердець немає вух. 
І тому їхні життя і почуте Слово так ніко-
ли одне з одним і не перетнулись.

Знаючи своє колишнє ставлення до 
проповіді, я усвідомлюю, які небезпеки 
можуть мене підстерігати. Перша – це 
звикання. Новизна з часом зникає. Істи-
ни стають знайомими. Але чи перестають 
вони бути актуальними? Адже це речі не-
земного виробництва. Вони не старіють, 
так само, як і їх Автор. Втомитися від іс-
тини можна лише тоді, коли спогляда-
єш її збоку. Однак неможливо втомити-
ся, живучи за істиною! Бо істина – це і є 
життя! (див. Пс. 118:1-20).

Друга небезпека – смуток. Смуток че-
рез те, що планка, яку проповідь ставить 
передо мною, – надто висока. Як викона-
ти все, чого вона від мене вимагає? І чи 
є сенс слухати наступну проповідь, коли 
не виконав попередньої?

Щоразу, коли ці питання заполонюють 
мій розум, я вертаюся до простої істини: 
хіба я до вподоби Богові через те, що ви-
конав всі настанови? І починаю розуміти, 
що диявол радів би, коли б відвів мій по-
гляд від Христа на старання виконати все.

Небезпек для слухачів немало.І як 
тільки зникне свіжість радості від вико-
нання істини, варто уважно перегляну-
ти своє ставлення до Слова. Уперше зу-
стрівшись із проповіддю, я думав, що її 
секрет – у генії проповідника. Тепер розу-
мію, що насправді – у генії Писання. Про-
повідник повинен лише правильно зро-
зуміти слово і правильно передати його 
слухачам (1 Петр. 1:22-25).

У нашому занапащеному світі без про-
повіді не вижити.

У КИЄВІ ПРОВЕЛИ ДВОДЕННИЙ ІНТЕНСИВ ДЛЯ ОБЛАСНИХ У КИЄВІ ПРОВЕЛИ ДВОДЕННИЙ ІНТЕНСИВ ДЛЯ ОБЛАСНИХ 
ЛІДЕРІВ ЖІНОЧОГО СЛУЖІННЯ ТА АДМІНІСТРАТОРІВЛІДЕРІВ ЖІНОЧОГО СЛУЖІННЯ ТА АДМІНІСТРАТОРІВ

Щ б ї і б й Б і С і і іб і і

ЯК ПРОЖИТИ БЕЗ ПРОПОВІДІЯК ПРОЖИТИ БЕЗ ПРОПОВІДІ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗЕМНЕ І ДУХОВНЕ

БЛАГОДАТЬ, ЩО ДИСЦИПЛІНУЄБЛАГОДАТЬ, ЩО ДИСЦИПЛІНУЄ
«Бо з’явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і на-

вчає нас, щоб ми, відцуравшись безбожности та світських 
пожадливостей, жили помірковано та праведно, і побожно 
в теперішнім віці» (Тит. 2:11-12).

Мені подобаються оксиморони – побудовані на протиріч-
чях висловлювання. Як от фраза: «Там надто рано ста-
ло пізно». Можливо, і назва цієї статті теж виглядає як 
оксиморон. Бо часто поняття дисципліни включає в себе 
обмеження та законництво, правила й постанови. Нато-
мість благодать багато хто розуміє як свободу від будь-
яких правил, невимушене й невпорядковане життя.

Т
аке мислення відображає непра-
вильне розуміння як благодаті, так і 
дисципліни. З наведеного вище тек-

сти зрозуміло, що та сама благодать, яка 
приносить нам спасіння, ще й дисциплінує 
нас. Слово, яке перекладене тут як «на-
вчає нас», має набагато більший зміст, 
аніж просто передача знань, як ми за-
звичай це сприймаємо. В оригіналі вжи-
то термін, який означає виховання дітей, 
включаючи не лише настанову, але й за-
стереження, докір і покарання, і все це – 
з любов’ю, для блага дитини.

Та сама благодать, яка приносить нам 
спасіння, ще й навчає вести богоугодне 
життя. З боку Бога увесь виховний про-
цес базується на Його благодаті – неза-
служеній та безумовній прихильності до 
нас. Ми схильні прирівнювати дисци-
пліну до правил і стандартів поведін-
ки, а Бог прирівнює її до суворого, але 
люблячого піклування про наші душі.

Усе – завдяки благодаті
Коли мене вперше познайомили з 

ідеєю християнського учнівства, то дали 
перелік духовних дисциплін, які я по-
винен був практикувати щодня: тихий 
час із Богом, вивчення Біблії, вивчен-
ня напам’ять уривків із Писання, молит-
ва тощо. Усі ці дисципліни, без сумні-
ву, пішли мені на користь. Вони закла-
ли основу мого духовного зростання.

Та все ж, хоча ніхто й не казав мені, 
що Божа прихильність до мене залежить 
від моїх учинків, у мене розвинулося ледь 
вловиме, однак реальне відчуття, що, за-
лежно від успіхів у моїх духовних впра-
вах, Бог або всміхається, або ж насу-
плюється. Напевно, це відчуття частко-
во сформувалося через те, що я далеко 
не завжди був вірним у тому, щоб регу-
лярно проводити час наодинці з Богом.

І мій досвід аж ніяк не унікальний. 
Один мій друг, служитель в університет-
ському містечку, розповів про студента, 
який дуже пильнував, аби щодня вділя-
ти достатньо часу для особистої молит-
ви й читання Біблії. Коли мій друг запи-
тав цього юнака, чому він так суворо до-
тримується цього правила, той відповів: 
«Щоб зі мною не трапилося чогось по-
ганого». Його дисциплінувала не благо-
дать, його дисциплінувало законництво.

Однак Павло пише, що нас дисциплі-
нує та сама благодать (незаслужена Божа 
прихильність), яка дарує спасіння. Тобто 
будь-яка наша реакція на Божі дії щодо 
нас і будь-яка практика в духовних дис-
циплінах повинні базуватися на усвідом-
ленні того, що Бог має справу з нами по 
благодаті. Усі наші спроби навчити інших 
благочестивому життю й духовної зріло-
сті теж мають бути вкорінені в благодаті. 
Якщо ми не будемо вчити людей, що 
суть дисципліни – у благодаті, вони 

будуть вважати, що вона – у справах.

Щоденна потреба
Новонаверненому не менш важко по-

вірити в те, що Бог спілкується з нами 
щодня на основі благодаті, ніж невірую-
чому – у те, що Бог спасає по благода-
ті, а не за вчинками. Тому треба щоден-
но звіщати Євангеліє як самим собі, так 
і тим, кого ми тою чи іншою мірою дисци-
плінуємо, – чи то дітям у недільній школі, 
чи людям, яких настановляємо особисто.

І саме тому так важливо мати тісні сто-
сунки з Богом і перебувати в Його Сло-
ві. Ми щодня тою чи іншою мірою гріши-
мо, щодня нас засуджує совість, і саме 
тому ми щодня потребуємо Євангелія.

Залежна дисципліна
Уявіть себе на борту пасажирського 

авіалайнера, який летить на висоті 10 кі-
лометрів. Припустимо (звісно, насправ-
ді це неможливо), що пілот звертається 
до пасажирів через систему оповіщен-
ня: «Пані та панове, у нас серйозні про-
блеми. От-от відпаде одне крило». Якому 
б із крил ви надали перевагу – правому 
чи лівому? Безглузде запитання! Жоден 
літак не зможе летіти з одним крилом. 

А тепер уявіть літак, на одному з крил 
якого написано «дисципліна», а на дру-
гому – «залежність». Цей літак ілюструє 
сутність християнського життя. Так само, 
як і літакові для польоту потрібні обидва 
крила, так і нам у прагненні до святості 
необхідні як дисципліна, так і усвідомле-
на залежність. Так само, як літак не може 
летіти з одним крилом, успіх у прагнен-
ні до святості неможливий тільки завдя-
ки дисципліні чи тільки залежності. Нам 
абсолютно необхідні обидва складники.

Бог дисциплінує нас, навчає, дає «хо-
тіння й чин згідно з волею Своєю», про-
те ми повинні і самі дисциплінувати себе. 
Суть ілюстрації з літаком полягає в тому, 
що ми не повинні намагатися викона-
ти свої обов’язки власними силами чи 

зусиллям волі. Нам слід покладатися на 
силу Святого Духа, Який діє через нас. 
Водночас ми не повинні думати, що за-
лежність автоматично звільняє нас від 
відповідальності. Бог дає нам силу ді-
яти, однак Він не діє за нас.

Діяти чи молитися?
У Писанні немало прикладів, коли в од-

ному й тому ж реченні чи абзаці згадують 
обидві концепції – і залежності, і відпо-
відальності. Наприклад: «Коли дому Го-
сподь не будує, даремно працюють його 
будівничі при ньому! Коли міста Господь 
не пильнує, даремно сторожа чуває!» 
(Пс. 126:1). Псалмоспівець вважає, що 
Бог настільки тісно задіяний у будівни-
цтві й охороні, що Сам будує і Сам пиль-
нує. Тут не сказано: «Якщо Господь не 
допоможе тим, хто будує чи пильнує».

І все ж не менш очевидне те, що псал-
моспівець змальовує важливість будівни-
чих, які працюють над зведенням будови, 
і сторожів, які пильнують місто. Будівель-
ники не можуть відкласти свої інструмен-
ти і вирушити на рибалку, сподіваючись, 
що Бог побудує дім замість них. Так само 
й сторожа не може лягти спати, очікуючи, 
що Бог припильнує місто. Будівельникам 

слід будувати, а сторожі – стояти на варті. 
Але і ті й ті мають виконувати свої обов’яз-
ки в повній залежності від Бога – тому 
псалмоспівець і говорить про Його безпо-
середню участь в будівництві та охороні.

Це принцип залежної дисципліни: ми 
одночасно і залежні, і відповідальні. Звіс-
но, у Старому Заповіті є кілька ілюстра-
цій з історії Ізраїлю, коли Бог дивним чи-
ном втручався в обставини і, фактично, 
Сам вигравав битви для юдеїв. І все ж 
такі приклади – винятки, а не правило. 
Однак у новозавітному вченні свято-
сті немає жодної згадки про те, що ми 
повинні залежати від Духа Святого без 
відповідної дисципліни з нашого боку.

Але, настановляючи Тимофія вправ-
лятися у благочесті, Павло однознач-
но говорив не про надію винятково на 
людську дисциплінованість і силу волі. 
Насправді він переконує Тимофія зміц-
нюватися в благодаті – силі, яка у Хри-
сті Ісусі (2 Тим. 2:1). 

І все ж напоумляє Тимофія дисципліну-
вати себе, а не просто перекладати все на 
Бога. Нам необхідні обидва крила літака, 
тому що з одним ми не зможемо летіти.

Дух Святий діє в нас, даючи нам силу 
жити угодним Богові життям. Він не діє 
замість нас, а дає нам силу діяти. Ми не 
повинні просто перекладати все на Госпо-
да, надаючи Йому право жити через нас. 
Замість того ми зобов’язані любити один 
одного, вмертвляти вчинки тіла, відклас-
ти попередній спосіб життя старої люди-
ни й зодягнутися в нову.

Тож на крилі «дисципліна» в нас ви-
мальовуватиметься безліч пунктів. А на 
другому так і буде одне слово – «залеж-
ність». Однак це слово – найважливіше, 
оскільки забезпечує необхідний баланс.

Так само, як закон життя, що зму-
шує насіння прорости, робить плід-
ними усі зусилля землероба, робо-
та Святого Духа всередині нас робить 
ефективною нашу дисциплінованість.

Джеррі Бриджес.

Тишу ранку розірвав скрегіт гальм... Різкий крик, шерех гравію, застиглі 
на тротуарах перехожі – усе це протягом лише кількох миттєвостей.

Із кабіни КамАЗа виліз водій і, похитуючись, підійшов до заднього борту 
вантажівки. Гальмівний слід від коліс, що йшли юзом і вирили на дорозі 
глибокі колії, перетинав переламаний навпіл і загнутий догори велосипед, 
на кермі якого висіла сумка з тканини. Із сумки стирчали осколки пляшок 
і лилося молоко. Трохи збоку від велосипеда, розкинувши руки, лежав чоло-
вік. Друга колія проходила саме через його розпластане тіло. З рота сті-
кала кров, змішуючись із розлитим молоком. Дев’ять тонн КамАЗа... Во-
дій, обхопивши голову руками, повільно присів навпочіпки, притулившись 
спиною до колеса. «Швидка» з мигалкою, поліція, щільний натовп роззяв 
навколо – усе закрутилося перед очима. Руки самі собою нервово стиска-
ли кепку, губи не відповідали на запитання, ноги не хотіли підкорятися...

М
икола сидів за партою й дивився на повіст-
ку, що лежала перед ним. Знову в поліцію, 
знову «по справі». Кілька місяців тому в його 

душі запанував відносний спокій, ніби все вирівня-
лося, ніби ясний став Божий план у його житті. І ось 
все повертається...

Того ранку, після аварії, на перевірку стали його 
стосунки з Богом. Почалася безперервна низка пе-
реживань, страхів, безсонних ночей. Коли він при-
їхав у реанімаційне відділення, біля операційної 
вже сиділи й стояли родичі потерпілого. Дізнав-
шись, що він – винуватець трагедії, усі  враз наки-
нулися на нього. 

Справа була більш ніж серйозною: переломи ре-
бер і обох ніг, пошкодження внутрішніх органів, дві-
чі його повертали до життя електрошоком, і, за всі-
ма даними, він пережив клінічну смерть. Зваживши 
на його стан і оцінивши всі можливості, лікарі дава-
ли 30% на те, що він залишиться живий.

– Без чуда не виживе, – підбив риску лікар і за-
чинив двері операційної.

Увечері в церкві молилися про чудо. Молилися 
всі, розуміючи, що така біда може трапитися з кож-
ним. Звичайне людське горе об’єднує людей кра-
ще від усяких закликів і проповідей. Молився і Ми-
кола, стоячи на колінах, схиливши голову на руки, 
схрещені на передній спинці лавки. Для нього, не-
щодавно наверненого, незатвердженого, це було 

випробування понад міру. На всіх життєвих планах 
можна було поставити хрест. Буквально за тиждень 
до трагедії він вступив на навчання в біблійний ко-
ледж і з нового року мав розпочати навчання. Тепер 
усе це відкладалося. Схоже, життя несло його в зов-
сім іншому напрямку, треба було думати, як вибра-
тися з цієї історії. І не стільки страх перед майбутнім 
покаранням терзав його, скільки гіркота образи у 
стосунках із Богом тиснула, не даючи випрямитися.

Слідчий, який займався його справою, виявив-
ся «людиною». Поспілкувавшись із ним упродовж 
тривалого часу в кабінеті, він сказав, що «світить 
стаття», хоча багато що буде залежати від стану 
здоров’я потерпілого.

Вина водія була очевидною, тому можна було 
передбачити результат слідства. І хоча Микола 
точно міг сказати, що він не бачив велосипедиста 
(той перебував у «сліпій зоні», де його неможливо 
було побачити), факт залишався фактом. Наоста-
нок слідчий порадив пошукати доброго адвоката, 
інакше «справи кепські».

Це було ясно й без пояснень. Але Микола знав, 
що Небесний Адвокат, спроможний виправдати його.

У лікарні вимагали дорогих ліків, родичі хворого 
погрожували, церква молилася. Гроші, поспішно зі-
брані, розійшлися першого ж тижня. Довелося за-
лізти в борги, щоб хоч якось задовольнити вимоги 
лікарів. Адвокат, адресу якого дав слідчий, також 

запросив «кругленьку» суму, ненав’язливо даю-
чи зрозуміти, що без нього справа буде програна.

Здавалося, проблеми, які повинні були рівно-
мірно розподілитися уздовж життя, раптом скуп-
чились, навперебій заявляючи про себе. Обстави-
ни, що стали нестерпними, породжували внутрішнє 
душевне сум’яття. Іноді він приходив додому пізно 
ввечері, падав на диван, намагаючись забутися, але 
думки, як настирливі мухи, роєм кружляли в голові.

Минуло два місяці. Суд, запланований на кінець 
другого місяця, з невідомих причин відклали.

А в лікарні справи помітно покращилися. На диво 
всім, хворий благополучно пережив реанімаційний 
період і після операції прийшов до тями. Лікарі при-
пускали, що щонайменше рік він буде лежати в ліж-
ку, а він через два місяці почав ходити на милицях. 

Схоже, чудо, про яке просила церква, почало 
вимальовуватися, проявлятися, як зображення на 
фотопапері. Відбувалося воістину неймовірне. Лі-
кар, який займався потерпілим, розповідав, що од-
ного разу до нього привезли потерпілого, якого пе-
реїхав «уазик». Той помер наступного ж дня. Цього 
ж переїхав цілий КамАЗ, проте він живий, і спра-
ва йде на поправку. Чи гравій на дорозі був дуже 
пухким і, пром’явшись під жертвою, прийняв части-
ну маси вантажівки на себе, чи Бог справді діє? Це 
залишалося загадкою.

Микола відчував, що здійснюється якийсь неві-
домий йому план і він відіграє в ньому не останню 
роль. Сонце надії пробивалося крізь хмари, і він, усві-
домлюючи, що Бог не залишить, радів цим пробли-
скам, як дитина, яка побачила в натовпі незнайо-
мих людей свою маму. Здається, він починав дещо 
розуміти, здається, намацав ниточку Божого про-
видіння і тепер, боязко тримаючись за неї, ішов по 
темному  лабіринту.

Із подивом відзначав для себе, що ніколи в жит-
ті так не шукав Бога, як в останні два місяці. Ніко-
ли ще Бог не був йому так потрібен – як остання 
надія, як соломинка для утопленика. Невже це й є 
справжнє духовне життя, коли ось так, по краю прір-
ви, коли молитви набувають природності крику про 
допомогу, прохання про помилування...

За кілька днів до суду зателефонував адвокат, 
питаючи, чи потребує обвинувачений його послуг. 
Тепер він уже ясно й недвозначно давав зрозумі-
ти, що без нього не варто чекати позитивного ре-
зультату справи. І був дуже здивований, почувши 
від Миколи відмову. Той зважився довіритися Богові 

й покладатися лише на Його милість.
На ранок викликали до прокуратури. Коли він 

із трепетом увійшов у кабінет слідчого, той мовчки 
простягнув йому документи. Справу було закрито 
за відсутністю в його діях складу злочину. Суд так 
і не відбувся...

Микола сидів перед будівлею суду й дивився, як 
дорогою проїжджали машини. Перед очима все роз-
пливалося від сліз, що нестримно котилися по що-
ках. Хотілося мерщій побігти до друзів, до рідних, 
до церкви, але ноги не слухались. І він усе сидів і 
сидів на лаві під тінню акацій.

У грудні потерпілого виписали з лікарні, а в січні 
Микола  поїхав на навчання до духовної семінарії. Він 
вирішив присвятити Богові все своє життя, розумі-
ти Його закони, Його Слово, черпати з криниці Його 
мудрості. Ось, виявляється, до чого Бог вів його!

Тепер, після двох місяців навчання, перед ним 
лежить повістка. Думки вихором проносилися в го-
лові: невже знову, невже ще не все? Для чого ж 
це, як же Божий план?

Інколи події струнко шикуються в ряд, утворюючи 
логічний ланцюг, кінець якого передбачаєш. Здога-
дуючись, для чого було минуле, угадуєш прекрасне 
майбутнє і заспокоюєшся, уявивши собі, що проник 
у глибини Божого плану у твоїй долі. Серце радіє, 
тремтить... Смієшся зі своїх переживань, безсонних 
ночей, думок, що  свердлили твій мозок. І заздале-
гідь вирішуєш результат деяких справ, уявляючи, 
як будеш розповідати про це друзям.

Однак несподівана подія круто повертає про-
топтану думками стежинку в жорстоку реальність. 
Ланцюг рветься, щось логічно не стикується, не в’я-
жеться. Мета, що була так близько, зникає, мчить 
за обрій... І паніка... І думки, наче свердла, безсон-
ними ночами... І крик до Бога: «Чому?». І немов за-
клинання повторюєш: «Усе на добро»...

У понеділок вранці урок уже розпочався, коли 
двері відчинилися і Микола зайшов до класу. По-
просивши дозволу, пройшов на своє місце. Всі ві-
дразу замовкли, чекаючи від нього пояснення. У 
п’ятницю ввечері, перед його від’їздом додому, за 
нього молилися і тепер хотіли знати, що ж сталося.

– Усе добре, – сказав він, відшукуючи в конспек-
ті потрібну тему.

– Ну, а  викликали навіщо?
– Зовсім з іншого приводу. У військкоматі на об-

лік треба було стати, – усміхнувся Микола.
Ганна Вовчук.
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ХАЙ НЕ БУДЕ СВАРКИ...ХАЙ НЕ БУДЕ СВАРКИ...

У церквах Волині плідно розвиваються всі напрямки служіння, 
у тому числі й жіноче. Слово Боже заохочує старших, досвід-
чених і духовно зрілих жінок за дорученням служителів навча-
ти «добра... жінок молодих любити своїх чоловіків, любити 
дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні 
своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово» (Тит. 2:3-5).

29 
січня у церкві Святої Трійці м. 
Нововолинська відбулась свят-
кова зустріч сестер поважного 

віку. «Не бійся, бо Я тебе викупив, Я по-
кликав ім’я твоє, Мій ти!» – такими слова-
ми із Священного Писання звернувся до 
присутніх пастор Володимир Тачинський. 
Він нагадав сестрам, що в Бога ніхто не 
забутий і у Своїй вірності Він обіцяє: «Я 

буду Той Самий до старости вашої, і до 
сивини вас носитиму, Я вчинив, і Я буду 
носити… й порятую!».

Катерина Мацик та Світлана Царук 
підбадьорили сестер поетичними рядка-
ми про прекрасний плідний період життя 
– «золотий» вік. Любов Капран ділилася 
роздумами про те, як набути серце мудре 
і навіть у пізній старості бути «соковитими 

та свіжими, аби сповіщати, що правед-
ний Господь… і нема в Ньому неправди».

Старший пастор церкви Володимир 
Грицак наголосив на тому, що важли-
во зберегти віру і чекати з любов’ю дня 
Його приходу за нами: «Наостанку мені 
призначається вінок праведності, якого 
мені того дня дасть Господь, Суддя пра-
ведний; і не тільки мені, але й усім, хто 
прихід Його полюбив» (2 Тим. 4:8). Спі-
вом служили сім’ї Леоніда та Ліни Демчу-
ків, а також Анатолія та Ангеліни Луциків.  

Протягом спілкування сестри свідчи-
ли, як вони вперше зустрілися із христи-
янами та як ці доленосні зустрічі зміни-
ли їхнє життя та привели у церкву. Ну і 
звичайно ж, яке свято без подарунків та 

святкової атмосфери? Тому молодь цер-
кви потурбувалася, щоб усе під час спіл-
кування було вишукано, смачно і красиво.

8 лютого у церкві села Воєгощі від-
бувся молодіжний вечір спілкування із 
сестрами Камінь-Каширського району 
на тему: «Про все по секрету». Словом 
служили сестри із міста Нововолинська 
Світлана Федун та Катерина Мацик – від-
повідальна за жіноче служіння у Волин-
ській області, а також із смт. Благодат-
ного – Валентина Вронська.

Говорили про розуміння Божого харак-
теру, Його незмінну любов, вірність та  пі-
клування у всіх сферах нашого життя. На 
основі Слова Божого та власного християн-
ського досвіду сестри підготували відповіді 

на найпоширеніші запитання, що турбу-
ють молодь, яка планує одружуватися. 

На закінчення служитель церкви по-
бажав кожній присутній щасливої долі від 
Бога та звершив за них молитву. 

16 лютого у церкві «Божий храм», що 
у селищі Локачі, відбулося служіння бла-
говісту та підбадьорення для вдів району. 

18 лютого у церкві села Млинове Рат-
нівського району відбулася сестринська 
зустріч. Говорили про відносини свекру-
хи та невістки, закон сіяння та жнив, при-
несення плоду та служіння Господу не-
залежно від віку. Словом служили се-
стри із міста Луцька Віта Сьомочкіна і 
Діна Рибак.

«Нехай сварки не буде між мною 
та між тобою... бо близька ми рід-
ня» (Бут. 13:8).

Священне Писання нічого не гово-
рить про те, чому Авраам не послу-
хався Бога й узяв із собою племін-
ника Лота. Та невдовзі Авраамові 
стало ясно, що в Лота – свої пла-
ни на життя. 

П
риблизно в рік, у який помер Ной, Бог покликав 
Авраама. Ми не знаємо, чи був Авраам знайо-
мий із Ноєм. Симу, синові Ноя, в цей час було 

близько 200 років. Він був прабатьком того наро-
ду, до якого належав Авраам. Наскільки Сим і Ав-
раам були близькі і знайомі взагалі – достеменно 
невідомо. Та час, про який ми говоримо, відомий як 
час патріархів. І суспільство в той час було патріар-
хальним. Тобто старшинував у роді старший за ві-
ком чоловік. Цим пояснюється, чому Авраам пішов 
у Ханаан із Терахом, своїм батьком, якого він зго-
дом поховав у Харані.

Отож Авраам, узявши з собою Лота, сина свого 
брата, рушив у Ханаан. Пішли вони з Ура, великого 
міста, в якому на той час уже будували триповерхо-
ві будинки, були водопровід і каналізація, – щоб ста-
ти пастухами. Землі були прекрасні: поля – родючі, 
пасовища – багаті. Тож Авраам і Лот розбагатіли.

І тут виникає запитання: чому в Лота були влас-
ні отари і пастухи? Звернімо увагу на слова: «І про-
мовив до Лота Авраам: «Нехай сварки не буде між 
мною та між тобою, і поміж пастухами моїми та по-
між пастухами твоїми, бо близька ми рідня».

З яких причин виникає розбрат між родичами? 
Зазвичай це образи, викликані несправедливістю, 
уявною чи реальною, тобто насправді гордістю, заз-
дрістю. Саме заздрість спонукала синів Якова, вну-
ка Авраама, продати в рабство їхнього брата Йоси-
па. Та й між самим Яковом і його братом-близню-
ком Ісавом стосунки були аж ніяк не безхмарними. 
А з чого почалася ворожнеча в роді людському, 
яка закінчилася першим убивством? Із заздрості. 

Кажучи сучасною мовою, в Авраама з Лотом 
виникли проблеми, коли вони почали спільний біз-
нес, а потім розділили його, оскільки обидва були 
успішними і на ринку їм стало тісно. 

Лотові не варто було відділятися від Авраама: 
він міг залишитися членом його сім’ї. Але Лот по-
думав: «Я сам собі господар». Нагадую, що ці події 

відбувалися за часів патріархів, коли рід і клан ві-
дігравали дуже велику роль. Зв’язок між поколін-
нями і сім’ями був дуже міцним. Родоначальник 
завжди був начальником, патріархом. Тобто бать-
ко (патр) мав владу (арх). Влада в роду на той час, 
після смерті Тераха, була в Авраама.

Лотові слід було покоритися його владі, стати 
членом його сім’ї. Напевно, на щось подібне споді-
вався й Авраам, коли вирішив узяти з собою Лота. 
Але, при всій повазі до дядька, Лот вирішив іти влас-
ним шляхом. І це призвело до напруження. Пасту-
хи Лота сварилися з пастухами Авраама. Справа 
доходила до бійок за кращі пасовища і перше міс-
це біля колодязя.

Як Авраам вирішив цю проблему? «І промовив 
до Лота Авраам: «Нехай сварки не буде між мною 
та між тобою, і поміж пастухами моїми та поміж 

пастухами твоїми, бо близька ми рідня. Хіба не 
ввесь Край перед обличчям твоїм? Відділився від 
мене! Коли підеш ліворуч, – то я піду праворуч, а 
як ти праворуч, – то піду я ліворуч».

Нагадавши Лотові про родинність, Авраам м’яко 
дорікнув йому і, всупереч усім правилам і нормам 
того часу, надав йому право вибору. І знову ж таки, 
всупереч усім нормам і правилам, племінник скори-
стався з цієї ж можливості й вибрав околиці Содома, 
які були, «як Господній садок, як єгипетський край». 
У той час в народі ще зберігалася пам’ять про те, 
як виглядав сад Едемський, оскільки описувані по-
дії відбувалися за часів життя Ноя, Сима, Хама та 
Яфета, жителів допотопного світу.

Не випадково Авраам – батько віруючих. У той 
час, як в його рідному місті Урі в жертву приносили 
людей, він вірив Єдиному, слухняний був Творцю 

неба і землі. І не тільки стосовно Бога проявлялася 
його віра, але й у ставленні до людей. Можна було 
б очікувати, що Авраам образиться. Але він посту-
пається племіннику і дає йому право першим зро-
бити вибір. Конфлікт вирішується не тим, що один 
іде ліворуч, а другий – праворуч, а тим, що той, хто 
має право, відмовляється від свого права.

Ми знаємо це правило з Нового Заповіту: «Тож 
уже для вас сором зовсім, що суди між собою ви 
маєте. Чому краще не терпите кривди? Чому краще 
не маєте шкоди?» (1 Кор. 6:7). Так вчинив Авраам.

Авраам не перестав любити свого племінника: 
він продовжував молитися за нього, уболівати за 
його долю. Коли кілька царів напали на Содом, Го-
морру і сусідні міста, загарбали все майно і повели  
жителів у полон, у тому числі й Лота з його сім’єю, 
Авраам озброїв своїх рабів (а було їх у нього на той 
час 318 душ) і почав переслідування п’яти царів із 
військами. Напавши на них уночі, Авраам розгромив 
загарбників і звільнив племінника. Родинні зв’язки 
важили для Авраама.

А у знаменній сцені і прикладі заступницької 
молитви між дубами Мамре ми бачимо, як силь-
но Авраам переживав за племінника. Бачимо його 
впевненість в тому, що Лот праведний у серці, що, 
незважаючи на лихе оточення, він не заслужив та-
кого покарання. І Господь почув молитву Авраама.

Це урок для нас: наші стосунки після вирішен-
ня конфлікту повинні відновлюватися. Порівняно зі 
старозаповітними віруючими, ми маємо величезну 
перевагу. Апостол Павло про це пише так: «Отож, 
виправдавшись вірою, майте мир із Богом через 
Господа нашого Ісуса Христа, через Якого ми ві-
рою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній 
стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. І не тільки 
нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що ути-
ски приносять терпеливість, а терпеливість – дос-
від, а досвід – надію, а надія не засоромить, бо лю-
бов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, да-
ним нам» (Рим. 5:1-5).

Цією любов’ю ми перемагаємо заздрість, гордість, 
зносимо несправедливість, терпимо утиски, переслі-
дування, хвороби. Ця любов дає нам мужність пе-
ред обличчям смерті і творить в наших серцях мир 
– мир із Богом, із самим собою, із людьми навколо.

Будемо ж свято берегти Його мир у серці «за 
всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у 
любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати 
єдність духа в союзі миру» (Еф. 4:2-3).

Вальдемар Цорн.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУПРАКТИЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО

Хірург, який першим у світі роз’єд-
нав сіамських близнюків, що зрос-
лися потилицями, лікар зі світовим 
ім’ям, автор шести бестселерів, у 
дитинстві мав найнижчі показни-
ки успішності в класі. Бен Карсон 
стверджує, що всього цього він до-
сягнув завдяки своїй вірі в Бога та 
завзяттю його матері.

Ось що він розповідає про свої кро-
ки до успіху.

Відмова від телебачення            
на користь книг

Хоч моя мама часто казала: «Ти молодець, Бен-
ні, ти зможеш досягнути всього, чого захочеш», я 
їй не вірив. Оскільки в мене був найнижчий рівень 
успішності, навіщо було й старатися? Якось після 
чергового перегляду наших з братом табелів мама в 
розпачі промовила: «Я ради собі не дам! Що з вами 
робити, хлопчики… Я маю намір поговорити з Богом 
про тебе, Бене, і про твого брата Куртіса. Мені по-
трібна Його порада, щоб знати, що робити. Ви біль-
ше просто не маєте права приносити такі табелі».

За два дні після цієї історії мама повернулася до-
дому на годину раніше. Заставши нас із братом за 
звичним переглядом телевізора, вона підійшла, рі-
шуче вимкнула його й повернулася до нас зі словами: 
«Хлопчики, ви марнуєте дуже багато часу, сидячи 
перед телевізором. Так освіти не отримаєш. Господь 
підказав мені, що потрібно робити. Віднині ви не бу-
дете дивитися телевізор, крім двох програм на тиж-
день, які ми оберемо заздалегідь. А ще – ніяких ігор 
і гулянь після школи, доки уроки не будуть зроблені».

Мені не вірилося, що мама могла проголосити 
таку жахливу новину. «Але ж інші хлопчики гуля-
ють на вулиці відразу після занять і дивляться те-

левізор вдома, скільки хочуть», – сказав я. 
«Можливо, – відповіла мама, – але інші діти, певно, 

не планують досягати успіху в житті, а ти будеш успіш-
ним. Нехай тебе не бентежать «інші». У світі багато «ін-
ших», та лише деякі з них досягають чогось значущого».

Ще одним нововведенням моєї мами була вимо-
га читати по дві пізнавальні книги з бібліотеки на 
тиждень. Закінчивши читати, ми мали написати пе-
реказ прочитаного. До того часу я навчався в п’ято-
му класі, але так і не прочитав до кінця жодної кни-
ги! Мені довелося погодитися з вимогою мами, і ми 
з братом стали постійними відвідувачами місцевої 
бібліотеки. Перечитавши всі бібліотечні книги про 
звірів, я почав читати про рослини, потім про міне-
рали й, нарешті, про камені.

Я спочатку не усвідомлював, як багато різних 
знань почало накопичуватися в моїй голові. Я на-
вчився отримувати від читання задоволення, і нав-
чання давалося мені дедалі легше. Я перестав пли-
сти за течією, почуваючись невдахою. Через півто-
ра року я став найкращим учнем у класі. І повірив у 
те, що зможу досягти успіху, якщо буду старанним і 
робитиму те найкраще, що мені під силу.

Завжди роби все якнайкраще
З трьома класами початкової школи, із розби-

тим сімейним життям моїй мамі вдалося виховати 
в собі залізну волю. «Якщо інші вміють, я теж змо-
жу» – це принцип її життя. Ця натхненна думка ста-
ла для мами настільки важливою, що вона знову й 
знову повторювала її нам: «Хлопчики, якщо комусь 
це під силу, ви теж зможете зробити це».

У мами не було проблем із пошуком роботи, вона 
була готова взятися до будь-якої. Працювала сумлін-
но, дотримуючись свого принципу: «Я докладу всіх зу-
силь і зроблю якнайкраще». Миючи підлогу, вона не 
зупинялася доти, доки та не ставала такою чистою 
й блискучою, якої людське око ще ніколи не бачило.

Роблячи все якнайкраще, ми, все-таки, маємо 
пам’ятати, що в усьому треба покладатися на Бога. 
Нашого «найкращого», яким би чудовим воно не було, 
недостатньо, якщо ми хочемо впоратися без Творця.

Я досі не знаходжу пояснення одужанню кількох 
моїх безнадійних хворих. Я молився, щоб Господь 
відкрив мені цю таємницю, але відповіді не отри-
мав. Ми з командою медпрацівників точно знаємо, 
що лише нашого вміння й самовідданості недостат-
ньо. Господь – єдине джерело допомоги.

Усвідомлення                
залежності від Бога

Ще однією рисою характеру моєї мами було вміння 
усвідомлювати свою залежність від Бога. Вона розу-
міла, що її мудрості не вистачає для розв’язання про-
блем, і зверталася до Бога в молитві. Він відповідав їй.

Це не був голос згори, скоріше – впевненість і 
відчуття, яке вказувало, що потрібно говорити та 
як діяти. Щодня знову й знову мама молилася про 

те, щоб Бог дав мудрості, як заохочувати синів до 
навчання та праці, не ламаючи їх як особистостей.

Вона говорила Богові: «Мені ні до кого зверну-
тися. Ти будеш моїм найкращим Другом. Ти маєш 
вчити мене, як жити й чинити. Тобі доведеться да-
вати мені мудрості, тому що я не знаю, як діяти». 

Вона була готова робити все можливе зі свого 
боку, а решту залишала Богові. Так само вона вчи-
ла робити й нас.

Боротися за досконалість
Бути успішним — означає боротися за доскона-

лість, неважливо, в якій роботі. Кожен із нас має 
зробити щось значуще й позитивне, передусім роз-
вивати свої розумові здібності й подаровані Богом 
таланти. Часто в розмовах із молоддю про їхні та-
ланти я чую такі відповіді: «Я можу співати», «Я вмію 
грати в баскетбол». Вони мислять категоріями ес-
тради, поп-музики, спортивних ігор. Але дуже рід-
ко я чую: «Я легко засвоюю матеріал з математи-
ки» або «Я – прекрасний читач». Жоден ще не ска-
зав мені: «Я можу запам’ятовувати глибокі думки з 
прочитаного». А тим часом саме ці таланти роблять 
унікальними й сприяють досягненню успіху в житті.

На жаль, більшість людей не задумуються над 
тим, для чого Господь дав кожному з нас більш ніж 
14 млрд клітин і зв’язків у мозку. Навіщо Богові по-
трібно було створювати в нас такий складний орган, 
якби Він не очікував, що ми будемо ним користува-
тися? Хоч я багато досягнув у житті, але залишився 
тією самою людиною, з тим самим мозком, який мав 
у п’ятому класі, маючи найнижчий рівень успішності.

Ніхто не робив мені пересадки головного мозку, 
щоб у сьомому класі я став одним із найкращих учнів 
школи. Жодні досягнення самі собою не прийшли.

Найважливіше – визнати в собі таланти, які дав 
Бог, і розвивати їх далі. Будь-яка людина зі здоровим 
мозком має хист опанувати будь-яке ремесло! Але в 
кожного з нас свої особливі дари, і якщо ми їх усвідоми-
мо, скористаємося ними й розвинемо, то, найімовірні-
ше, матимемо успіх і досягнемо вершин у своїй галузі.

Віддавати більше,                      
ніж отримувати

Слово «успіх», на жаль, часто використовують по-
милково. Для декого успіх – це піднятися на верхню схо-
динку достатку, і не важливо, що для цього доведеть-
ся зробити. Ці люди вимірюють успіх тим, що їм вда-
лося нажити й скільки мільйонів доларів воно коштує.

Мене засмучує, коли учні на зустрічах запитують 
мене: «У якому будинку ви живете?», «Скільки у вас 
кредитних карток?» і «Чи є у вас власний басейн?». Для 
мене самі гроші й те, що на них купують, – несуттєве. 
Що я вважаю справді успіхом – це внесок у суспільство.

Успіх – це віддавати більше, ніж отримува-
ти. Це коли ви перевершуєте себе й допома-
гаєте іншим. Це також стати дбайливим бать-
ком, який надихає своїх дітей навчитися якомога 
більшого, чи матір’ю, яка допомагає дітям роз-
вивати віру в Бога та впевненість у своїх силах.

Мама казала мені: «Одяг неважливий. Будинки, 
машини, рахунки в банках – ніщо не має значення. 

Знаєш, що важливо? Знання та працьовитість – ось 
те, що дозволить тобі мати все».

Під час практики й у подальшій роботі мої наставни-
ки в медицині вчили мене на особистому прикладі пов-
ністю віддаватися своєму ремеслу. Ці люди цілком при-
родно віддавали іншим більшу й кращу частину себе.

Їхній приклад надихав мене. Я навчився бути 
уважним не лише до хвороб свого пацієнта, але й 
до самої людини. Я розумів, що лікар повинен бути 
лікарем не лише тоді, коли йому це зручно; я зобов’я-
зав себе бути готовим надати допомогу пацієнтам 
завжди, коли вони цього потребують.

Особливе задоволення я отримував від дослі-
джень, випробувань нових технологій, бо не бояв-
ся ризикувати й ухвалювати відповідальні рішення.

Перемога над гордістю
Іноді наші знання мають зворотну дію, якщо ми 

стаємо зверхніми й зарозумілими. Не до таких знань 
я закликаю вас і ваших дітей. Не потрібно здобува-
ти знання заради знань. Коли в п’ятому класі в мо-
єму житті відбувся різкий поворот і я став здібним 
учнем, то часом я хотів похизуватися, «повернути» 
глузування тим, кому «заборгував», і два роки по-
спіль доводив усім, який я молодець.

Та замість того, щоб поважати мене, одноклас-
ники вважали мене нестерпним і честолюбним. На 
жаль, вони мали рацію. Я й не підозрював, що став 
таким. До 11-го класу я так захопився досягненнями 
заради досягнень, що іншим було неприємно навіть 
перебувати поруч зі мною. Одного разу я задумав-
ся: «Навіщо мені доводити людям, що я розумніший 
за них? Можливо, мені слід змінитися й припинити 
тиснути на всіх своєю вченістю?».

На те, щоб перемогти бажання стати кращим за 
інших, було витрачено багато часу. Нарешті мені ста-
ло зрозуміло: я повинен намагатися робити найкра-
ще, на що тільки здатний, заради того щоб приноси-
ти користь людям. Довгий час я не звертав уваги на 
біблійні тексти з Книги Приповістей про гордість. Але 

що більше я читав Біблію, то більше розумів, як Бог 
ненавидить гордість і зарозумілість. Особливо в моїй 
пам’яті закарбувався вірш: «Гординя людини її пони-
жає, а честі набуває покірливий духом» (Пр. 29:23).

Перемога над гордістю – це завжди результат 
боротьби. Якщо людина робить щось надзвичайно 
добре й люди визнають це, їй доводиться боротися 
із собою, щоб не загордитися. Я помітив: що біль-
ше людина впевнена у своїх здібностях, то менше 
розповідає іншим про свої досягнення.

Через престижну освіту я почувався надто впев-
нено, можливо, навіть самовпевнено. Було так, ніби 

я молився Богові про допомогу, але або не очіку-
вав її й не цінував, коли отримував, або підсвідомо 
заперечував божественне втручання.

Однак після низки дивовижних відповідей на мо-
литви під час тяжких операцій і безнадійних, з люд-
ського погляду, випадків я почав дивитися на життя 
інакше. Як і раніше, розумів, що я здібний і кваліфі-
кований лікар, але визнав, що Бог відіграє провідну 
роль у моєму житті. Відтоді й надалі в мене зберег-
лося всепоглинальне відчуття, що якщо я довірю-
ся Богові, то Він виявить Свою силу в моєму житті.

У складних ситуаціях я беру час для розміркову-
вання й засвоєння почутого. Щодня під час розду-
мів я молюся, благаючи Бога дати мені глибоке ро-
зуміння своєї місії на сьогодні й побачити важливе.

Обов’язково потрібно навчити своїх дітей і навчи-
тися самим просити Бога втрутитися в наше жит-
тя, особливо коли ми безпорадні.

Позитивне мислення                   
та духовне зростання

Мене часто запитують, як зберегти здоров’я в су-
часному світі. Лікарі дедалі частіше доходять висновку, 
що наше одужання більше залежить від позитивного 
мислення, ніж від фізичного стану чи прогнозів лікарів.

Оптимістичний погляд може багато чого змінити. 
Коли в нас гарний настрій, це справді впливає на наше 
здоров’я, на спосіб мислення, на стосунки з іншими.

Навчити дітей мислити позитивно потрібно вже 
змалку. Я не закликаю увесь час бігати з усмішками 
на обличчі й повторювати по сто разів на день: «У 

мене позитивні думки». Правильне мислення роз-
вивається в міру того, як ми дорослішаємо духовно. 

Якщо ми дозволимо собі зосереджуватися на нега-
тивному, на образах, на поганому ставленні, то нас важ-
ко буде назвати здоровими як фізично, так і духовно.

Роби все, що можеш, і дозволь 
Богові зробити решту

Я дуже люблю своїх синів і хочу, щоб вони ста-
ли успішними людьми. Я не можу дати своїм дітям 
усе на світі, але влаштовую їхнє життя так, щоб 
вони навчилися твердо стояти на ногах, поважати 
інших і стали цінними для суспільства.

Якщо я забезпечу їх усім, вони ніколи не досяг-
нуть цього. Мої діти знають, що я люблю їх і завж-
ди буду поруч. Обдумуючи стосунки із синами, я 
зрозумів, що Бог любить мене навіть більше, ніж 
я люблю своїх дітей. Коли ми покладаємося на Го-
спода, це робить нас талановитішими.

Я закликаю своїх дітей жити за простим правилом: 

роби все, що можеш, і дозволь Богові зробити решту.
У нас є «сімейний вівтар». Це час, коли ми всі-

єю сім’єю збираємося щодня, щоб молитися одне 
за одного й читати Біблію. Часом складно викрої-
ти час, але ми все одно збираємося біля сімейного 
вівтаря щоранку. Це об’єднує нашу сім’ю.

Як прекрасно, коли в тебе є змога допома-
гати людям і відновлювати їхнє здоров’я! Я не 
просто чогось вартий, я можу ділитися з інши-
ми. Я хочу сказати всім: Господь сьогодні, як і 
раніше, активно бере участь у нашому житті.

І справжнє щастя – бути достатньо наполегли-
вим і достатньо покірним, щоб посісти саме те місце 
в служінні іншим, яке Господь тобі призначив, адже 
в Нього для кожної людини є Своя велика місія.

Підготувала Олена Ніжельська.

Хі й і і ’ У мами не було проблем із пошуком роботи вона Ві бі я молився Богові про допомогу але або не очіку
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ОДВІЧНІ ІСТИНИ

«НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ НИНІ БУДУЄМО ДЕВ’ЯТЬ «НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ НИНІ БУДУЄМО ДЕВ’ЯТЬ 
ДОМІВ МОЛИТВИ, ОСТАННІМ ЧАСОМ ЗАСНУВАЛИ НОВУ ДОМІВ МОЛИТВИ, ОСТАННІМ ЧАСОМ ЗАСНУВАЛИ НОВУ 

МІСІОНЕРСЬКУ ТОЧКУ» – ЄПИСКОП МИХАЙЛО МОКІЄНКОМІСІОНЕРСЬКУ ТОЧКУ» – ЄПИСКОП МИХАЙЛО МОКІЄНКО

У давнину Бог звертався до Свого народу: «Коли намо-
вить тебе брат твій, син твоєї матері, або син твій, 
або дочка твоя, або жінка твого лоня, або твій приятель, 
який тобі як душа твоя, таємно говорячи: «Ходімо ж і 
служімо іншим богам…» то не будеш згоджуватися з 
ним і не будеш слухатися його…» (Повт. Зак. 13:7-9).

Божа мудрість навчає: «Мій сину, як грішники будуть 
тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти! Якщо 
скажуть вони: «Ходи з нами, чатуймо на кров, без-
причинно засядьмо на неповинного, живих поковтай-
мо ми їх, як шеол, та здорових, як тих, які сходять 
до гробу! Ми знайдемо всіляке багатство цінне, пе-
реповнимо здобиччю наші хати. Жеребок свій ти ки-
неш із нами, буде саква одна для всіх нас», – сину мій, 
не ходи ти дорогою з ними, спини ногу свою від їхньої 
стежки…» (Пр. 1:10-15).

Й
деться не про примус до гріха, а 
про прохання згодитися на щось. 
Наскільки це загрозливе? Ось 

кілька життєвих ситуацій окремих бі-
блійних персонажів. 

Провал місії Самсона
У книзі Суддів описується життя 

Самсона, покликанням якого від на-
родження було стати рятівником Ізра-
їлю від филистимлян, найзапекліших 
ворогів Божого народу. Коли Самсон 
став дорослим і розпочались його ге-
роїчні перемоги, це неабияк стурбува-
ло ворога. Самсона не можна було пе-
регнути через коліно, скрутити в ба-
ранячий ріг, на нього не можна було 
натиснути та вплинути силою. А тому 
до жінки, яку він покохав, прийшли 
«филистимські володарі та й сказа-
ли їй: «Намов його та й побач, у чому 
його велика сила, і чим переможемо 
його та зв’яжемо його, щоб упокори-
ти його» (Суд. 16:5).

Безперервними і тривалими вмов-
ляннями і влещуваннями Деліла до-
сягла поставленої мети. І «сталося, 
коли вона докучала йому своїми сло-
вами по всі дні, та напирала на ньо-
го, то знетерпеливилася душа його 
на смерть. І виклав він їй усе серце 
своє…» (Суд. 16:6). 

Вороги підступно оголили його 
кучері, і він свою силу втратив. Його 
схопили в полон, понівечили, вико-
ловши очі, і змусили крутити жорна 
млина. Самсон не виконав своєї мі-
сії перед Богом.

Благословення мудрості
Досить повчальна для нас також 

історія Рут, описана в однойменній 
книзі Слова Божого. Коли молода 
жінка втратила чоловіка і змінили-
ся обставини в Юдиному краї, її све-
круха вирішила повернутись туди. 
«І сказала Ноомі до двох своїх не-
вісток: «Ідіть, верніться кожна до 
дому своєї матері. І нехай Господь 
зробить із вами милість…» (Рут 1:8).

Одна з них поступилася перед 

вмовляннями свекрухи та й поверну-
лась у свій край. І промовила Ноомі 
до другої: «Ось зовиця твоя вернула-
ся до народу свого та до богів своїх, 
вернися й ти за зовицею своєю!». А 
Рут відказала: «Не силуй мене, щоб 
я покинула тебе, щоб я вернулася від 
тебе, бо куди підеш ти, туди піду й я, а 
де житимеш ти, там житиму й я. На-
род твій буде мій народ, а Бог твій – 
мій Бог. Де помреш ти, там помру й 
я, і там буду похована, нехай Господь 
зробить мені так, і так нехай додасть, 
і тільки смерть розлучить мене з то-
бою». І побачила Ноомі, що вона на-
стоює йти з нею, і перестала вгово-
рювати її» (Рут 1:15 -18). 

Як наслідок Рут отримала благо-
словення, і сьогодні ми зустрічаємо її 
ім’я в родоводі Ісуса Христа. 

Загрози – не привід 
відмовлятися від покликання

А ось що читаємо про апостола 
Павла: «… прибув із Юдеї якийсь про-
рок, Агав на ім’я. І прийшов він до нас, 
і взяв пояса Павлового, та й зв’язав 
свої руки та ноги й сказав: «Дух Свя-
тий так звіщає: «Отак зв’яжуть в Єру-
салимі юдеї того мужа, що цей пояс 
його, і видадуть в руки поган»… Як 
почули ж оце, то благали ми та там-
тешні Павла, щоб до Єрусалиму не 
йшов. А Павло відповів: «Що робите 
ви, плачучи та серце мені розриваю-
чи? Бо за Ім’я Господа Ісуса я готовий 
не тільки зв’язаним бути, а й помер-
ти в Єрусалимі»! І не могли ми його 
вмовити, і замовкли, сказавши: «Не-
хай діється Божа воля!» (Дії 21:10-14).

Загрози та небезпеки, про які стає 
відомо заздалегідь, не повинні ста-
вати приводом для ухиляння від до-
сягнення цілі, від свого покликання 
заради спокою та власної безпеки.

Тому блаженна та людина, яка «за 
радою несправедливих не ходить… а 
про Закон Його вдень та вночі розду-
мує!» (Пс. 1:1-2).

Ігор Крощук.

Понад  200 делегатів із церков Дніпропе-
тровської області зібралися у Томаківці в цер-
кві «Відродження», де відбулася річна звіт-
на конференція обласного об’єднання УЦХВЄ.

С
еред  тем, що обговорювались того дня, – фінансове слу-
жіння віруючих людей як у церкві, так і в особистому жит-
ті. Тему порушив голова департаменту освіти братства 

Віктор Вознюк. На тему душеопікунства говорив перший за-
ступник старшого єпископа УЦХВЄ Анатолій Козачок. У сво-
їй проповіді він зосередив увагу на тому, як створити таку 

атмосферу, щоб люди у церкві з легкістю відкривалися слу-
жителю-душеопікуну, щоб це служіння стабільно розвивалося.

Як розповів старший пресвітер Дніпропетровщини єпископ Михай-
ло Мокієнко, на сьогодні в області діє 71 церква, 50 з них мають юри-
дичний статус. Зібрання регулярно відвідують майже 5,5 тис. вірян.

«Останній рік для наших церков був досить насиченим. В об-
ласті з успіхом проводяться  дитячі табори, триває робота за про-
грамою «400 церков за п’ять років», розвивається соціальне слу-
жіння, зокрема такий новий напрямок, як військове та поліцейське 
капеланство. Нині на Дніпропетровщині будується дев’ять домів 
молитви, останнім часом заснували нову місіонерську точку в с. Ко-
товці Магдалинівського району» –  розповів Михайло  Михайлович.

Традиційно в області щороку проводять молодіжний фести-
валь «Велика родина» – у мальовничому куточку на березі ріки 
Орель поблизу смт. Царичанка. Ведеться чимало іншої роботи.

На конференцію, яка пройшла у гарній, дружній атмосфері, 
завітали представники місцевої влади – голова Томаківської се-
лищної об’єднаної територіальної громади Іван Калашник та го-
лова Томаківської РДА Євген Євтушенко.

Були і представники Східного відділення Українського Бі-
блійного Товариства, які залучили до проекту «Всеукраїнське 
переписування Біблії» близько 80 осіб. Одне з видавництв за-
пропонувало учасникам конференції християнську  літературу.

8 лютого 2020 року в домі молитви церкви «Нове життя» 
м. Полтави відбулася обласна звітна конференція церков 
УЦХВЄ Полтавщини.

Були присутні близько 100 служителів з різних церков Пол-
тавщини, а також почесні гості – старші служителі Мико-
ла Синюк (Луцьк), Михайло Мокієнко (Дніпро), Віктор Клець 
(Суми), Сергій Циганков (Харків).

З
ахід розпочався співом молодіжного 
хору із Полтави, після чого єпископ Ві-
ктор Клець закликав присутніх до мо-

литви вдячності Богу за 2020 рік. Семінар 
про взаємовідносини із служителями викла-
дав Микола Синюк. А далі розпочалася звіт-
на частина команди обласного об’єднання.

Михайло Роман, старший пресвітер Пол-
тавщини, розповів, що в об’єднанні заре-
єстрованих церков – 61 (1680 членів), 52 
молитовні будинки і ще два будуються, 25 
пасторів і 45 дияконів. Торік було відкрито 
дві церкви. Проведено 90 євангелізацій для 
дітей, які відвідали 5135 учасників. Центрів 
реабілітації нарко- та алкозалежних – три. 

Більше тисячі засуджених почули Радісну 
Звістку, отримали Євангелія та продуктові 
набори. Проведено більше 80 євангеліза-
цій, поширюється духовна література тощо.

Служитель поділився також стратегіч-
ним напрямком служіння на 2020 рік: «Мі-
сіонерство та благовіст від початку були 
дуже важливими у праці церков, і це при-
несло свій плід – десятки відкритих нових 
церков та сотні спасенних душ. Душеопі-
кунство передбачає працю не тільки із но-
вонаверненими, але й із сім’ями та служи-
телями. Через спілкування ми будуємо сто-
сунки та запобігаємо виникненню багатьох 
проблем. Особисті взаємини із Богом – це 

фундаментальна істина, без якої немож-
лива Церква. Також необхідний самороз-
виток служителів та вірян».

Особливо цікавими були теми ініціа-
тив та інструментів, які порушив Володи-
мир Бобик. Служителі ділилися корисними 
інструментами в праці. Ігор Скрипничен-
ко розповів, як Полтавська богословська 
семінарія може служити церквам: через 
відкриті лекції, літературу, конференції 
та наданням іншої академічної допомоги.

Олег Ремінець, відповідальний за про-
ведення щомісячних з’їзних служінь, наго-
лосив, чому варто приїжджати на молитви. 

Геннадій Андросов, редактор газети 
«Жива надія», розповів про необхідність 
поширення євангелізаційних газет. Єван-
гелізаційна газета – добрий засіб для ду-
ховної просвіти населення, особливо в 
сільській місцевості.

Сергій Осадчук поділився підсумками 
праці у центрах реабілітації, а Ярослав Ра-
бовлюк засвідчив про працю із підлітками 
та успіх в поширенні газет «Жива надія».

Вадим Корольчук наголосив, що біл-бор-
ди та соціальні мережі – це потужні ін-
струменти для поширення Доброї Новини. 

Ольга Худоба, відповідальна за сестрин-
ське служіння, розповіла про працю із жін-
ками, а Ольга Даниленко – про специфі-
ку роботи з дітьми. Ігор Фень – про співп-
рацю із владою.

Геннадій Андросов. 

Вадим Корольчук.

7 лютого 2020 року в м. Бер-
ліні (Німеччина) відбулося робо-
че засідання комітету УЦХВЄ 
в Європі. Учасники, а це 15 слу-
жителів з дев’яти західноєвро-
пейських країн, проаналізували 
працю за звітний період і спла-
нували діяльність на 2020 рік.

З
окрема,  за словами координатора 
служіння єпископа Юрія Веремія, 
одна з найближчих  подій заплано-

вана на  19-21 березня – навчання слу-
жителів і лідерів церков з різних країн в 

Інституті керівництва та управління (Німеччина).
«Готуємося також  до проведення мі-

сячних курсів з насадження церков у Єв-
ропі Next Step, які  розпочнуться наприкін-
ці квітня на базі місії «Неемія» в Німеччині.

4-5 червня у місті Аліканте (Іспанія) від-
будеться сімейна конференція для служи-
телів церков Європи. А 13-18 липня у Вар-
шаві (Польща) – з’їзд молоді УЦХВЄ Євро-
пи», –  ділиться Юрій Костянтинович.

Учасники засідання обрали завідувача 
відділу молоді УЦХВЄ в країнах Європи, од-
ностайно проголосувавши за Віталія Лигуна.

Робоче засідання було насиченим і благо-
словенним. Наприкінці служителі звершили 
молитву за кожну країну та отримали пророче 

слово потіхи, підбадьорення і настанови.
***

9 лютого єпископ Юрій Веремій відвідав 
церкву в Празі (Чехія), де послужив словом 
на богослужінні разом із ще одним гостем 
– єпископом Апостольської п’ятидесятниць-
кої  церкви Чехії Мартіном Молдіном. Після 
зібрання старші служителі мали змогу ближ-
че познайомитися, поділитися думками про 
співпрацю між церквами України та Чехії.

«Ця зустріч стала ще одним свідченням 
того, що Бог дає нам чудовий час, і його тре-
ба використовувати для поширення Царства 
Божого на землі» –  сказаав Юрій Веремій.

chve.org.ua.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ
«МИ МОЛИЛИСЯ ПРО АЗІЮ, І КОЛИ МІСІЯ ЗАПРОПОНУВАЛА «МИ МОЛИЛИСЯ ПРО АЗІЮ, І КОЛИ МІСІЯ ЗАПРОПОНУВАЛА 

ПОЇЗДКУ НАПОЇЗДКУ НА ФІЛІППІНИ, ЗРОЗУМІЛИ – ЦЕ ВІД БОГА» ФІЛІППІНИ, ЗРОЗУМІЛИ – ЦЕ ВІД БОГА»  
– ВИПУСКНИКИ МІСІОНЕРСЬКОЇ ШКОЛИ «ГЛОБАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО– ВИПУСКНИКИ МІСІОНЕРСЬКОЇ ШКОЛИ «ГЛОБАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО»»

ПОРОДІЛЬНІ СТРАЖДАННЯ НОВОГО СВІТУПОРОДІЛЬНІ СТРАЖДАННЯ НОВОГО СВІТУ

Школа міжнародного місі-
онерства «Глобальне парт-
нерство», що працює у селі 
Скригалівці Фастівського ра-
йону на  Київщині, готує місі-
онерів для служіння у більш 
як 40 країн світу.

С
туденти  мешкають у сучасних умо-
вах на християнській базі «Територія 
змін», де протягом семи місяців про-

ходять  інтенсивну стаціонарну програму 
навчання. Вивчають основи богослов’я, 
міжнародне місіонерство, вдосконалюють 

навички англійської мови. Крім того, вчать-
ся надавати першу медичну допомогу, а 
потім проходять практику.

Із членами місіонерської команди, ко-
тра планує вирушити на служіння до Фі-
ліппін, ми познайомились під час зустрі-
чі регіональних пасторів Київського об-
ласного об’єднання церков УЦХВЄ, що 
пройшла за участю студентів місіонер-
ської школи.

Одна з  наших співрозмовниць Оль-
га Щеглюк родом із селища Борови Київ-
ської області, член церкви у с. Мотовилів-
ці, після закінчення місіонерської школи 
більше року служила на місії у Закарпатті,  

в селі Кленовці біля Мукачева, потім ще 
кілька місяців – у селі Митниці на Київщи-
ні.  І ось готується вирушити до острівної 
країни у Південно-Східній Азії.

«Чому саме Філіппіни? Це дуже бідна 
країна, яка часто руйнується тайфунами 
і землетрусами. Люди живуть вкрай убо-
го, деякі родини не мають чим платити за 
житло і селяться на кладовищах, матері 
нерідко продають своїх дівчаток-підліт-
ків для того, щоб прохарчуватися… Це 
не може не вразити, і я хотіла би служити 
цим людям, понести туди світло пізнан-
ня про Ісуса Христа», –  розповідає  Оля.

Ще один член команди Денис Цера 

– із  міста Сторожинця Чернівецької об-
ласті. На відміну  від Ольги, яка закінчи-
ла школу «Глобальне партнерство» два 
роки тому, встиг попрактикуватися на мі-
сії в Україні тільки півроку. Так само, як 
і ще двоє учасниць команди – Ілона Ко-
валенко з м. Жовтих Вод Дніпропетров-
ської області та Ірина Приймак із с. Пне-
ва Івано-Франківської області.

«Я вірю, що ця поїздка – відповідь на 
нашу молитву, – каже Денис. – Під час 
навчання ми троє (я, Ірина та Ілона) що-
вечора о 20:20 молилися про Азію. Після 
закінчення місіонерської школи кожен з 
нас мав можливість поїхати на місію за 

кордон в інші частини світу, однак зали-
шились служити в Україні і чекали. А десь 
через півроку наш директор, засновник 
Школи та місії «Глобальне партнерство» 
Джоел Колон повідомив, що є можли-
вість поїхати служити на Філіппіни, і ми 
не сумнівалися: це відповідь від Бога!».

Молоді місіонери розуміють, що  їм до-
ведеться стикнутися з тим, чого у Школі 
не навчали. Тож розраховують на Божу 
допомогу і просять молитися про поїздку.

На фото ліворуч: Ілона Коваленко, Ольга 

Щеглюк, Денис Цера, Ірина Приймак.

«... Підійшли Його учні до Нього са-
мотньо й спитали: «Скажи нам, коли 
станеться це? І яка буде ознака при-
ходу Твого й кінця віку?».

Ісус же промовив у відповідь їм: 
«Стережіться, щоб вас хто не звів! 
Бо багато хто прийде в Ім’я Моє, 
кажучи: Я Христос. І зведуть бага-
тьох» (Мт. 24:3-5).

З
апитання учнів здається надзвичайно актуаль-
ним і зрозумілим. Як і вони, ми відчуваємо три-
вогу, тому що руйнується звичний світ, насува-

ється хаос. Як і в той далекий час, ми запитуємо: як 
розуміти події, як упізнати кінець, як передбачити й 
підготуватися? Але у відповідь чуємо: «Стережіть-
ся, щоб вас хто не звів».

Головна ознака
Виглядає, що Христос уникає відповіді, але це і 

є відповідь. Він хоче, щоб ми пильнували за собою, 
не спали. Для Нього це важливіше за будь-що інше.

Водночас у Його пораді є пряма відповідь на пи-
тання про головні ознаки останнього часу. Омана і 
є головна ознака кінця. Омана – це солодка, приєм-
на неправда. Зваблюють із підступною усмішкою й 
при цьому нічого не вимагають, окрім згоди на брех-
ню, зраду та відступ.

Нині ця загроза досягла немислимих масштабів. І 
це зближує наш час із пророцтвом Христа, коли пе-
реважна більшість буде служити брехні та переслі-
дувати тих небагатьох, хто залишиться вірним істи-
ні. «На муки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть 
вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за Ймення 
Моє. І багато хто в той час спокусяться, і видавати 
один одного будуть, і один одного будуть ненавиді-
ти. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть 
багатьох. І через розріст беззаконства любов ба-
гатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той 
буде спасений!» (Мт. 24:9-13).

Нечисленні
Як часто в цих віршах звучить слово «багато»: 

багато спокусяться, багато зненавидять, багато зра-
дять, багато охолонуть у любові. А «витерпить» – в 
однині. Вірні завжди в меншості.

Ця диспропорція, разючий контраст між бага-
тьма й небагатьма, натовпом і одиницями, – озна-
ка останнього часу. Якщо ви бачите, як більшість 
легко погоджується з неправдою і гріхом, можете 

бути впевнені: кінець близький.
Трохи соціології. Як кажуть дослідники, для того, 

щоб якась соціальна група стала впливовою і мог-
ла змінити суспільство в цілому, їй потрібно досягти 
5% від загальної чисельності. На сьогодні чисель-
ність євангельських християн у пострадянських кра-
їнах коливається в межах 1%. Євангельські вірую-
чі – явно в меншості.

Відповідальність кожного
Масове зваблення має лякати нас сильніше, 

ніж війна. Бо війна, як правило, не в нашій владі, 
а ось піддатися або не піддатися спокусі – наша 
відповідальність.

Ось чому Христос попереджає про спокуси й лише 
потім веде мову про війни та інші нещастя: «Ви ж 
про війни почуєте, і про воєнні чутки, глядіть, не ля-
кайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець 
ще. Бо повстане народ на народ, і царство на цар-
ство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. 
А все це початок терпінь породільних» (Мт. 24:6-8).

Ціна істини
Христос попереджає, щоб ми стежили не за зовніш-

німи подіями, але за собою, тому що основна загроза 
походить не від духа війни, але від духа зваблювання. 
Жертв пропаганди набагато більше, ніж жертв війни.

На тлі загального сну ті деякі, що не сплять, по-
винні свідчити про істину (Мр. 13:9): «Пильнуйте ж 
самі, бо вас на суди видаватимуть, і бичуватимуть 
вас у синагогах, і поведуть до правителів та до ца-
рів ради Мене, на свідчення їм».

Свідчення – аж ніяк не легка й весела розпо-
відь про побутову подію, не шоу й не оплески, не 
солодка вата й не розваги. Християнське свідчення 
пов’язане з мучеництвом. Це коли я свідчу про те, 
що тільки Христос – Господь, що істина – не думка 
більшості, а Його воля. 

Це не подобалося багатьом і раніше, і це не може 
подобатися сьогодні. Саме за це перших християн 
розпинали, віддавали на розтерзання звірам. Саме 
за це можна накласти головою і сьогодні.

Коли більшість називає чорне білим, коли про 
істину мовчать, коли страх паралізує, тоді свідчен-
ня вірних і пильних набуває особливої цінності. Я 
впевнений, що Бог готує нас не для тихих і мирних 
часів, але для сміливого й мужнього свідчення під 
час масового відступу.

Свідчення народам – це не тільки поширен-
ня Євангелія в мирний і спокійний час. Свідчен-
ня прямо пов’язане з війнами, катастрофами та 

переслідуваннями. Свідченням буде мудра й тер-
пляча поведінка християн серед лиха. На тлі за-
гальної омани вони зберігатимуть здоровий глузд 
і вірність Христу. Вони не дозволять маніпулювати 
собою. І не будуть торгувати своїми переконання-
ми. Вони будуть відділяти істину від брехні й прого-
лошувати її сміливо і голосно.

Доручення
Те, що нам довелося жити в дні масового зва-

блювання, – не трагедія, а привілей. Це Божа дові-
ра й доручення, можливість послужити сонним. Ми 
потрібні Йому, і Він готує нас: «... дам Я вам мову та 
мудрість, що не зможуть противитись чи суперечи-
ти їй всі противники ваші» (Лк. 21:15).

Ми знаємо, що «проповідане буде це Єванге-
ліє Царства по цілому світові, на свідоцтво наро-
дам усім. І тоді прийде кінець» (Мт. 24:14). Але що 
це буде за проповідь? У першу чергу, знадобиться 
сміливе слово мученика, яке розганяє пітьму й від-
криває правду, викриває зговірливу більшість і про-
славляє єдиного Господа. 

Найкращим свідченням Римові, який шукав 
лише хліба й видовищ, був крик вмираючого, але 
незламного християнина: «Ісус – Господь!». Най-
кращим свідченням сучасному світові одурмане-
ному пропагандою і споживацтвом, буде те саме: 
«Ісус – Господь!».

 Шлях зваблювання
Панування Христа заперечують не лише ме-

чем, але й напівправдою, не тільки погрозою, але 
й принадністю. Основна небезпека зваблювання 
не в тому, що люди помиляються. Кожен може за-
плутатися, обманутися у виборі. Найстрашніше – 
що омана веде до зради Христа і Його царювання. 
Усі, що стали на дорогу брехні, рано чи пізно при-
ймають брехню за правду, антихриста – за Христа, 
князя світу цього – за Господа.

Якось несподівано починає здаватися, що «Цар-
ство, і сила, і слава» належить не Богові, бо Бог 
далекий, а дияволу, оскільки він ближче. І те, що 
ми так довго просили в Бога, може легко й швидко 
дати диявол. Так замість Христа люди починають 
поклонятися антихристові.

Людей ваблять мистецтво пропаганди, чарів-
ність розпусти, влада зла, рейтинги, самовпевнені 
промови, популізм, підтасовування, красиві картин-
ки, думки експертів, обіцянки й перемоги.

Тому варто пам’ятати попередження Христа: «Бо 
повстануть христи неправдиві, і неправдиві проро-
ки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити, 

як можна, і вибраних. Але ви стережіться! Я ска-
зав вам усе наперед» (Мр. 13:22-23).

Внутрішній ворог
Гоніння прийдуть не тільки ззовні. Поділ і ворож-

неча проникнуть у середовище віруючих людей. «І 
видасть на смерть брата брат, а батько дитину. І діти 
повстануть навпроти батьків, і їм смерть заподіють. 
І за Ім’я Моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витер-
пить аж до кінця, той буде спасений!» (Мр. 13:12-13).

Насправді дивує не сила зла, а те, що зло може 
звабити навіть добрих людей. Турбує не стільки чи-
сельність й жорстокість ворогів, скільки зрада друзів.

Точно так само, як замість Царя будуть неправдиві 
царі, замість Христа – христи, так само замість Церкви 
будуть церкви-підробки. Люди будуть відчувати різни-
цю й обман, але далеко не кожен захоче ризикувати 
своїм благополуччям, ставлячи «зайві запитання».

«Пильнувати за собою» означає утверджувати-
ся в здоровому євангельському вченні, зберігати єд-
ність і спілкування з вірними, розпізнавати духів, не 
брати участі в ділах темряви й викривати їх. Усе це 
зміцнює в нас імунітет до пропаганди.

Сила вірності і радість перемоги
Пильний християнин ставить собі запитання: 

«Хто мій Цар?». Пильний не розмінюється на думки 
й сенсації, не дивиться телевізор до запаморочен-
ня. Він пильнує, звіряючи себе з Христом, не втра-
чаючи Його з поля зору. Він боїться одного – зали-
шитися без Христа, зрадити собі та Йому.

Хто боїться Бога й найбільше цінує вірність Йому, 
той не боятиметься воєн і військових чуток, гонінь і 
лих. «Початок терпінь» він сприймає з радістю, бо 
ці «терпіння» не на смерть. Це породільні страж-
дання, в яких приходить Царство Боже.

Багатьом здається, що у хворобах вмирає все 
добре, що є у світі, але це не так. Світ хворий на 
муки народження! Народжується нова епоха – Цар-
ство Боже, яке проростає з середини, як насіння, 
заквашує світ, як закваска.

Християнин не боїться «початку хвороб», оскіль-
ки знає, що в них народжується Царство. І увійти 
в це Царство зможуть ті, хто не піддався спокусі, 
не зрадив Цареві.

Учасником прийдешнього Божого Царства ста-
не лише той, хто визнавав панування Ісуса, хто ві-
рив тільки Євангелію, хто не соромився істини й не 
пристосовувався до віку цього, але свідчив про Хри-
ста своїм життям і смертю.

Михайло Черенков.


