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Т И ,  ГО С П О Д И ,  Н А Д І Я  М О Я . . .

День П’ятидесятниці — 
або, як казали в нашому 
селі, Трійця — з самого 
раннього дитинства асо-
ціювався в мене із зеле-
ним кленовим гіллям, яке 
мама ставила в порож-
ню снарядну гільзу: вона 
була важка й не переки-
далася. А ще переповне-
ний народом сільський 
дім молитви, щирий спів і 
проповіді Слова Божого, у 
яких мало що тямив… Свій 
перший духовний досвід 
отримав не в церкві, а в 
хаті диякона Віталія Устим-
чука, у рідному Борбині.

Один із проповідників на 
ім’я Микола Ващук (Мико-
лай — по-сільському) збирав 
дітей темними зимовими ве-
чорами. Ми разом молилися, 
співали,  і багато хто з моїх 
ровесників отримували хре-
щення Духом Святим на таких 
служіннях.

Дід Ващук (так ми його 
називали) молився і співав 
разом із нами, і в один із та-
ких зимових вечорів Господь 
по-особливому торкнувся 
мого серця. Проте повною 
мірою Божа обітниця здійсни-
лася наді мною через декілька 

днів. Сталося це в результаті 
домовленостей між мною і 
Господом. Так-так, саме шля-
хом «переговорів» з Отцем 
Небесним я отримав повноту 
Духа Святого…

16-18 травня 2018 року в м. 
Київ (церква «Благодать») відбулась 
звітно-виборна конференція Україн-
ської Церкви Християн Віри Єван-
гельської. Відкриваючи її, перший 
заступник старшого єпископа Ми-
кола Синюк звернув увагу на вірш 
із Писання, який став гаслом кон-
ференції — «Ідіть за Мною» (Матвія 
4:19). Цими словами звернувся 
Ісус Христос до своїх учнів, обіцяю-
чи зробити їх «ловцями людей».

Старший єпископ Михайло Па-

ночко, вітаючи учасників конфе-
ренції, сказав: «Я вірю, що Го-
сподь особливо благословить 
нашу конференцію».

З привітаннями до церкви 
звернулися представники депу-
татського корпусу Іван Крулько 
та Олег Березюк, Міністр культу-
ри Юрій Марченко та глави п’яти-
десятницьких об’єднань з різних 
країн світу.

ДУХ СВЯТИЙ 
ВАМ У ПОМІЧ

ІДІТЬ ЗА МНОЮ

КОЛЮЧКАМИ 
ВБРАНИЙ МІЙ 
ШЛЯХ ЗА ТОБОЮ

НЕБЕЗПЕЧНА 
ГРАНЬ ДЛЯ
СЛУЖИТЕЛЯ

ВЕЛИКЕ
ПРОБУДЖЕННЯ 
В ТАЛЛІННІ

Там я зустрілася з Богом і 
стала спілкуватися з Ним

Служитель — це передусім 
покликана людина.

Тисячі людей кинулися в 
Таллінн, щоб пережити 
присутність Бога.
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вітаємо зі святом трійці!

О Дух Святий, палай в душі незгасно, 
Щоб не було життя як чорний дим, 
Щоб іскри із Твого багаття вчасно 

Упали в душі рідним і чужим.

О Дух Святий, вогню науки й втіхи,
Лиш в полум’ї Твоїм усього суть. 
Впади ж на ті солом’янії стріхи, 

Де страх, гординя й сумніви живуть.

Впади, спали усе, що непотрібне. 
Впади, зігрій, що інеєм взялось, 

Щоб, як Христос у день останній йтиме, 
Жаліти й плакати не довелось.

О Дух Святий, палай в душі бурхливо, 
Щоб підступу не мало жодне зло, 

Щоб кожне слово полум’ям пашіло, 
Щоб кожне діло жертвою було.

Аби на цім шляху життя земного 
Ні хвилі надаремно не згубить. 
Дай у горнилі полум’я святого, 
Немов офіра Господу, згоріть!

поезія

Василь Мартинюк

О ДУХ СВЯТИЙ!
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Уже на перших сторінках 
святої книги Біблії ми читає-
мо про Святий Дух: «А зем-
ля була пуста та порожня, 
і темрява була над безод-
нею, і Дух Божий ширяв над 
поверхнею води» (1М.1:2).

Слово Боже дає нам різні 
імена Святого Духа, якими 
стверджує Його Божествен-
ність. Ось деякі із них: Дух Бо-
жий, Дух Господній (Суд.3:10), 
Дух Святий (Пс.50:13), Дух з 
височин (Іс.32:15), Дух правди 
(Ів.16:13), Той, Хто знає май-
бутнє (Дії 1:16), Дух, від Якого 
потрібно народитися (Ів.3:5), 
Якого потрібно прийняти та 
бути Ним охрещеним (Ів.7:39; 
Дії 8:15; 1:5), Яким потріб-
но сповнятися (Дії 4:31; 9:17; 
Еф.5:18), Який може потішати 
та навчати (Дії 9:31; Ів.14:26), 
Який наділяє людину силою 
для духовних перемог (Дії 1:8), 
через Якого будується Церква, 
яку Він наділяє Своїми дарами 
(1Кор.12:7, Еф.2:22), Дух Свя-
тий буде піднімати церкву на 
тріумфальну зустріч з Ісусом 
Христом, яка має відбутися на 
хмарах (Рим.8:11; Об.1:7). Не-
можливо читати Святе Писання 
й не зауважити, що від Книги 
Буття й до Об’явлення всі події 
супроводжував Святий Дух, та 
навіть і написання самої Біблії. 
Слово Боже дає нам зрозуміле 
пояснення, що Святий Дух має 
всі властивості Божества: Він 
вічний, всюди присутній, все-
могутній, всезнаючий та свя-
тий. Пізнавати істину Писання 
людина зможе тільки тоді, коли 
буде звертатися за допомогою 
до Святого Духа, адже саме 
на Нього покладена ця велика 
місія: «А коли прийде Він, Той 
Дух правди, Він вас попрова-
дить до цілої правди, бо не буде 
казати Сам від Себе, а що тіль-
ки почує, казатиме, і що має на-
стати, звістить вам» (Ів.18:13). 
Багато разів Христос і в інших 
своїх промовах наголошував 
про надзвичайно важливу роль 
Святого Духа в спасінні кожної 
людини, без Нього ми ніколи не 
стали б громадянами Небесно-
го Царства. «Ісус відповів і ска-
зав: Поправді, поправді кажу 
Я тобі: Коли хто не родиться з 
води й Духа, той не може ввій-
ти в Царство Боже» (Ів.3:5), «Та 
ви приймете силу, як Дух Свя-
тий злине на вас, і Моїми ви 
свідками будете в Єрусалимі, 
і в усій Юдеї та в Самарії, та 

аж до останнього краю землі» 
(Дії 1:8), «Не кожен, хто каже 
до Мене: «Господи, Господи!» 
увійде в Царство Небесне, але 
той, хто виконує волю Мого 
Отця, що на небі» (Мт.7:21). Як 
важливо, щоб ми перевірили 
самих себе: «А як ставлюся я 
особисто до Святого Духа? Чи 
шаную Його як Бога?»

Дух Святий промовляє до 

тих, «хто має вухо». Це не ті 
люди, які мають відмінний 
слух, а хто має сердечне ба-
жання почути слово Святого 
Духа щодо себе, щоб сприй-
няти його як Божественну 
пораду та впокоритися йому. 
В Об’явленні Христос звер-
тається до семи церков, що 
були в Азії (Об.2,3). Деякі з 
них перебували в духовно-
му занепаді та відступництві. 
Та Дух Святий шукає тих, хто 
ще має в серці бажання на-
лагоджувати взаємостосунки 
із своїм Творцем. Усім, «хто 
має вухо», Святий Дух давав 
поради щодо подальших дій, 
щоб, виконуючи їх, вони зно-
ву могли «їсти від дерева жит-
тя», «не бути пошкодженими 
від другої смерті», «їсти при-
ховану манну», мати «зорю 
досвітню», що символізує 
пізнання самого Божого 
Сина, зодягнутися в білу оде-
жу, сісти на престолі разом із 
Христом та стати перемож-
цем, який успадкує все бла-
женство, приготоване Божим 
Сином, і перебувати в Божій 
любові. Присутність Святого 
Духа в серці та сприйняття 
Його свідчень дає нам упев-
неність у спасінні та надію 
на спадок у вічному Божому 
царстві. «Сам Цей Дух свід-
чить разом із духом нашим, 
що ми діти Божі. А коли діти, 
то й спадкоємці, спадкоємці 
ж Божі, а співспадкоємці Хри-
стові» (Рим.8:16,17). Потур-
буймося, щоб дати правиль-
ну відповідь: «Чи перебуває 
в моєму серці Дух Святий, чи 
чую я, що Він промовляє?»

Найвище за все Бог по-
ставив авторитетність Свого 
Слова. Він пильнує, щоб ска-
зане Ним Слово виконалося. 
Саме Боже Слово, записане 
в Біблії, свідчить про Свою 
богонатхненність та що його 
написання супроводжувалося 
Святим Духом. «Усе Писання 
Богом натхненне, і корисне...» 
(2Тим.3:16), «Бо пророцтва 
ніколи не було з волі людської, 
а звіщали його святі Божі мужі, 
проваджені Духом Святим» 
(2Пет.1:21). Отже, Дух Святий 
проговорив через Писання до 
всіх людей. Молитовно читаю-
чи та роздумуючи над ним, ми 

зможемо зрозуміти й Божі ба-
жання щодо нас особисто. Ви-
конуючи їх, ми зможемо пере-
живати особливі Божі милості. 
Дух Святий промовляє до нас 
через прояв своїх дарів, що 
служать для будови церкви. 
«І кожному дається виявлен-
ня Духа на користь. Одному 
бо Духом дається слово му-
дрості, а другому слово знан-
ня тим же Духом, а іншому віра 
тим же Духом, а іншому дари 
вздоровлення тим же Духом, 
а іншому роблення чуд, а ін-
шому пророкування, а іншому 
розпізнавання духів, а тому 
різні мови, а іншому вияснен-
ня мов» (1Кор.12:7-10). Дух 
Святий промовляє до нашої 
совісті, осуджуючи наші грі-
ховні дії, і дарує почуття вну-
трішнього задоволення, коли 
ми робимо добре та справед-
ливе. «Недоля та утиск на вся-
ку душу людини, хто чинить 
зле, юдея ж перше та геллена, 
а слава, і честь, і мир усякому, 
хто чинить добре, юдеєві ж 
перше та гелленові» (Рим .2;9-
10). 

Христос відкриває нам три 
спрямування промов Святого 
Духа: «А як прийде, Він світові 
виявить про гріх, і про правду, 
і про суд: тож про гріх, що не 
вірують у Мене; а про правду, 
що Я до Отця Свого йду, і Мене 
не побачите вже; а про суд, що 
засуджений князь цього світу» 
(Ів.16:8-11). Дух Святий доко-
ряє нашому сумлінню про гріх. 
Він стоїть на сторожі святості й 
доводить нам, що гріх ніколи не 
принесе повноцінної радості, 
спокою та надії та є найбільшою 
загрозою для щастя людини 
як під час земного життя, так і 
у вічності. Тільки присутність 
Святого Духа дає можливість 
людству не втратити своєї мо-
ральності та духовності. Най-
більший гріх перед Богом – не 
вірити в Ісуса як Христа і Спа-
сителя. Дух Святий утішає і дає 
силу свідчити про Христа, Який 
перебуває на небесах праворуч 
Бога-Отця і готується поверну-
тися на землю за своїми діть-
ми, щоб взяти їх до Себе. Він 
Переможець, Якому дана повна 
слава та влада на небі й на зем-
лі. Дух Cвятий проголошує, що 
найлютіший ворог людства са-
тана вже переможений та за-
суджений. У Христа є всі мож-
ливості милувати, спасати та 
благословляти всіх, хто, почув-
ши голос Святого Духа, в покорі 
та смиренні звернеться до Ньо-
го за прощенням, очищенням 
та спасінням. «А Дух і невіста 
говорять: Прийди! А хто чує, 
хай каже: Прийди! І хто прагне, 
хай прийде, і хто хоче, хай воду 
життя бере дармо!» (Об.22:17).

Єпископ
Михайло БЛИЗНЮК

ХТО Є ДУХ СВЯТИЙ?
з нагоди свята

моліться за недосягнуті

Країна:  Американське Самоа
Народ: Японці
Населення: 1100
Кількість у світі:  124714000
Мова: Японська
Релігія: Буддизм
Статус: Найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: Повністтю

Розповідайте про славу Його між поганами,
про чуда Його між усіми народами.

Псалом 96:3

У результаті терори-
стичної атаки в місті Су-
рабаю загинули 11 лю-
дей, більше 40 отримали 
поранення, пише «Меду-
за».

Перший вибух стався по-
ряд з католицькою «Церквою 
Святої Марії», пише РІА «Но-
вости» з посиланням на The 
Straits Times. Слідом за ним 
прогриміли вибухи в проте-
стантській церкві на вулиці 
Діпонегоро (Diponegoro) і в 
церкві п’ятидесятників на ву-
лиці Арджуно (Arjunо).

Усі вибухи здійснили 
смертники з однієї сім’ї. В 
одному з храмів себе підірва-

ла жінка з двома дітьми 9 і 12 
років, у двох інших вибухові 
пристрої привели в дію її чо-
ловік і двоє синів-підлітків.

Поліція знайшла в церк-
вах ще три бомби, які не 
спрацювали. Поки що всі 
християнські храми в Сура-
баю закрили на невизначе-
ний період.

Президент країни Джо-
ко Відодо назвав теракти 
«варварським, нелюдським 
актом», пише ТАСС з по-
силанням на Kompas. Від-
повідальність за вибухи 
взяла на себе терористична 
організація ІГІЛ.

cnl.news

новини

КОМУ ГОВОРИТЬ
СВЯТИЙ ДУХ?

ЯК ПРОМОВЛЯЄ
ДУХ СВЯТИЙ?

ЩО ГОВОРИТЬ
СВЯТИЙ ДУХ?

Хто має вухо, хай чує,
що Дух промовляє Церквам! 

Об. 3:22

ЯПОНЦІ
АМЕРИКАНСЬКОГО САМОА

ТЕРАКТИ В ЦЕРКВАХ
ІНДОНЕЗІЇ: 11 ЛЮДЕЙ
ЗАГИНУЛИ, ДЕСЯТКИ

ПОРАНЕНІ

18 березня  в церкві м. Берестечко Горохівського райо-
ну відбулося рукопокладення на дияконське служіння  Володи-
мира Вікторовича Панасюка, Сергія Васильовича Шевчука 
та Володимира Миколайовича Щербини. Рукопокладення 
звершили заступники єпископа В. І. Паламарчук, М. Й. Лотоць-
кий, пресвітери М. П. Вакуліч та В. С. Смалько.

1 квітня  в церкві «Віфанія» м. Луцька відбулося ру-
копокладення на дияконське служіння Романа Семенови-
ча Назарчука. Рукопокладення звершили єпископи М. І. 
Близнюк, С.В. Веремчук, пресвітери М. Ф. Синюк, О. Я. Ко-
вердюк. 

13 травня  в церкві с. Деревок Любешівського району 
відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння  Віталія 
Івановича Устимчука. Рукопокладення звершили єпископ 
М. І. Близнюк, заступник єпископа П. Д. Карпович, пресвітери 
В.В.Карпік та В. Д. Гламазда.

13 травня  в церкві с. Тоболи Камінь-Каширського рай-
ону відбулося рукопокладення на дияконське служіння Василя 
Івановича Михалинчука. Рукопокладення звершили єпископ 
М. І. Близнюк, заступник єпископа П. Д. Карпович, пресвітер І. 
П. Мазурик.

новини церков хвє волині
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Наші місіонери й інші хри-
стияни, відвідуючи хворих у 
лікарнях і свідчачи їм, рід-
ко бачать плоди своєї праці. 
Проте авторка цього свідчення 
підтверджує, що посіяне сло-
во все ж проростає в людсь-
ких серцях. Можливо, та лю-
дина, навернувшись, навіть 
не пам’ятатиме вашого імені, 
проте ніколи не забуватиме 
ваші слова, вашу чуйність та 
підтримку. 

«Не цвітом весняним, не шов-
ком-травою — колючками вбра-
ний мій шлях за Тобою», — ці 
слова відображають мою життєву 
стежину.  Народилася я в селі 
Пілгани Горохівського району в 
1960 році. Наші сусіди Крисюки 
були віруючими. Поряд з ними 
ми жили, аж доки батько не по-
будував хату на іншій вулиці (тоді 
я була в п’ятому класі). Сталося 
так, що й там нашими сусідами 
були віруючі люди — сім’я Колісів. 
Пам’ятаю, що, буваючи в них удо-
ма, чула, як вони моляться. Упев-
нена, що вони молилися й за нас, 
своїх сусідів. І, напевно, завдяки 
їхнім молитвам Господь знайшов 
мене.

Після закінчення Червоноград-
ського професійного училища за 
спеціальністю «в’язальниця пан-
чішної фабрики» мене направили 
на роботу у Львів, на фабрику. Я 
жила як звичайна світська дівчин-

ка. Згодом вийшла заміж за юнака 
з села Широка, що на Горохівщині, 
і повернулася знову в село.

Там пішла працювати дояр-
кою на ферму. Народила троє 
дітей — сина і двох доньок. Після 
народження наймолодшої донь-
ки, а було це 16 грудня 1990 року, 
дуже захворіла. У пологовому залі 
було дуже холодно, і оскільки я 
там довго лежала, то застудила 
нирки. Мені ставало все гірше, 
тому влітку я звернулася в лікар-
ню м. Горохова. Після обстежен-
ня лікар розписав мені лікування, 
і я поїхала додому, тому що в 
мене була дуже маленька дити-
на. Проте ліки не допомагали. І 
коли наступного разу я приїхала 
в лікарню, лікар сказав, що мені 
потрібно лікуватися стаціонарно. 
Я відмовилася, кажучи, що в мене 
діти, і мене відпустили додому. 
Удома ж багато роботи — почи-
нався збір урожаю. Свекруха була 
невдоволена, якщо я надовго їха-
ла з дому. Тому попри біль я зму-
шена була поратися з усім вдома, 
збирати городину. Восени, коли 
вже було все зроблено, помер 
батько чоловіка, був похорон, 
дев’ятини, сороковини… І так я 
дотягла до нового року, живучи 
на знеболювальних таблетках. 

Перед Різдвом здала аналізи 
в лікарні в Мар’янівці. Вони ви-
явилися дуже поганими. Мене 
відправили в Луцьк на УЗД. Там 
виявили, що моя нирка майже 
не працює, і сказали, що по-
трібно негайно лягати в лікарню. 
Після різних обстежень було під-
тверджено, що нирка не функ-
ціонує і її потрібно оперувати. Я 
не погодилася з тим і домовила-
ся про обстеження у Львові. Там 

мені поставили два діагнози – он-
кологія або туберкульоз нирки. 
Мене направили в тубдиспансер, 
де підтвердили другий діагноз, 
сказавши, що моя нирка згнила 
і потрібно терміново її видаляти. 

Почувши невтішний діагноз, 
я на декілька днів поїхала додо-
му, потішилася діточками, а потім 
мене привезли в Луцьку обласну 
лікарню, де 2 березня 1992 року 
видалили нирку й послали в Київ 
на аналіз, який підтвердив діагноз 
– туберкульоз нирки. Три тижні 
після операції я лежала в обласній 
лікарні, а потім мене направили в 
тубдиспансер. Коли я лежала в 
обласній лікарні, туди приходили 
віруючі, проповідували Слово Бо-
же,співали. Той спів долинув до 
мого відділення, і щось спонука-
ло мене спуститися туди, звідки 
він долинав. Я стала помаленьку 
сходити по сходах вниз, щоб по-
знайомитися з тими, хто співав. 
Там я познайомилася з сестрич-
кою, яка подарувала мені фіоле-
тову косиночку на голову. Їй тоді 
було 26 років, і вона працювала в 
дитсадку. Я, на жаль, не запам’я-
тала її імені  і тому звертаюся че-
рез газету: «Сестричко, якщо ти 
пам’ятаєш подібну ситуацію, то 
зголосися, де ти. Мені є що тобі 
розповісти і подякувати за твої 
молитви».

Коли мене перевели в туб-
диспансер, я чомусь соромилася 
розповісти про це тій сестричці, 
тому знаючи, коли вона прихо-
дитиме в обласну лікарню, від-
прошувалася з тубдиспансеру й 
приїжджала  в обласну, вдаючи, 
нібито я лікуюся там. Потім ми не 
раз зустрічалися з цією сестрою в 
місті, вона запрошувала мене на 

зібрання на Вороніхіна й на Кіч-
карівку. Там я зустрілася з Богом 
і стала спілкуватися з Ним, хоча 
вдома ще відвідувала православ-
ну церкву.

Після цієї операції я живу ось 
уже 25 років. Бог зцілив мене, і те-
пер у мене немає ніякого тубер-
кульозу. Правда, членом церкви 
я стала лише через 13 років після 
операції. Коли я повернулася з 
операції, то почала таємно їзди-
ти на зібрання в село Борочичі з 
сестрою Манею Івановою. Їзди-
ла десь чотири рази. Але про це 
дізнався мій чоловік. Він на той 
час працював водієм радгоспно-
го автобуса, яким возив дітей до 
школи, а робітників на роботу.

Якось він о 8 ранку поїхав на 
роботу, а о 10 уже повернувся і 
поставив автобус на дорозі. Я 
стояла на подвір’ї біля літньої 
хатини й побачила, як він вибіг 
з автобуса у напрямку до нашо-
го подвір’я. Спочатку подумала, 
що щось трапилося, але це він 
приїхав додому для того, щоб 
з’ясувати, чи я справді ходжу на 
зібрання. Чоловік схопив мене й 
штовхнув до хати, вдарив мене, 
накричав і знову поїхав на робо-
ту. На цьому мої зібрання припи-
нилися.

Але я завжди спілкувалася з 
Богом, і Він зробив дивну працю 
в моїй сім’ї. Ми з дітьми ходили 
в православну церкву, і син вия-
вив бажання стати священиком. 
Зі шкільних років він прислуго-
вував у храмі. У нас була церк-
ва Московського патріархату, 
але син, двічі спробувавши, не 
зміг вступити в їхню семінарію. 
Вступив у семінарію Київсько-
го патріархату, після закінчення 

якої хотів стати священиком у 
рідному селі, проте виникли пев-
ні проблеми з патріархатами. Та 
син із часом прихилився серцем 
до  євангельської церкви. Це 
дуже обурило батька, мого чо-
ловіка, який вигнав сина з дому. 
Але віруючі підтримали його, до-
помогли влаштуватися спочатку 
в Мар’янівці, потім у Горохові. 
Бог благословив сім’ю мого 
сина. Його дружина, яка їхньо-
го первістка таємно охрестила 
в православній церкві, з часом 
навернулася до Бога. Господь 
дав їм ще шестеро діток, хатин-
ку, трактора — все, щоб можна 
було вести господарство й щас-
ливо жити.

Згодом прийшла до Бога 
старша донька із зятем, що дуже 
обурило його рідню. А потім і мо-
лодша донька, вступивши в Го-
рохівський технікум, стала відві-
дувати євангельську церкву. Тоді 
я набралася сміливості й за свої-
ми дітьми пішла в п’ятидесятни-
цьку церкву. Після всіх своїх ді-
тей прийняла хрещення, і тепер 
ми разом з дітьми та онуками 
відвідуємо зібрання. Чоловік 
змирився з нашим рішенням, 
але поки що не хоче йти з нами. 

Тому я щиро прошу тих, хто 
читатиме ці рядки, підтримати 
нас у молитві за нашого батька. 
Моліться також за нашу церкву в 
селі Широка, щоб Господь поси-
лав мир, злагоду й любов, а та-
кож за наше село — щоб ще ба-
гато людей пізнало живого Бога.

 Галина ДАНИЛЮК,
с. Широка,

Горохівський р-н,
Волинська обл.

А відбувалося все так. Різдво 
Христове 1973 року. Восьме січня, 
вечірнє богослужіння. Не знаю, хто 
перший став домовлятися. Ду-
маю, що Він —  Дух Святий. Отже, 
я дуже хотів проповідувати Єван-
гелію, але не знав, як розпочати. 
Стати за кафедру я страшенно бо-
явся. Ще б пак — народу повнісінь-
кий зал. Ми стали домовлятися: 
«Господи, якщо сьогодні до кінця 
вечірнього служіння Ти наповниш 
мене Святим Духом, то я завтра 

на вечірньому служінні встану 
проповідувати слово, а там що 
вже буде». Він погодився й на за-
ключній молитві ввійшов до мого 
серця Своєю благодаттю. А потім 
було дев’яте січня 1973 року, коли 
я вперше піднявся в церкві й читав 
текст із Книги пророка Авакума: 
«На стражу мою стал я и, стоя на 
башне, наблюдал, чтоб узнать, 
что скажет Он во мне…» Тоді Біблії 
українською мовою в нашій церкві 
ні в кого не було. І ми не тільки чи-

тали російськомовні біблійні тек-
сти, але й переважно проповідува-
ли російською. 

Наша домовленість була ви-
конана. Не бійтеся домовлятися з 
Господом і навіть ставити — як Ге-
деон — умови. Це один із шляхів, 
яким Дух Святий може прийти у 
твоє життя навіть зараз, коли ти 
дочитуєш ці рядки. Адже тобі це 
належить — скористайся своїм 
правом…

Що ще хотілося б нагадати  в 
ці святкові дні? Син Божий Ісус 
Христос розумів велич і масштаб 
Великого Доручення — донести 
Євангелію до краю землі. Тому 
дещо несподіваною була Його 
заява Своїм послідовникам: «Та Я 
правду кажу вам: краще для вас, 
щоб пішов Я, бо як Я не піду, Уті-
шитель не прийде до вас. А коли Я 
піду, то пошлю вам Його» (Ів.16:7).

Отже, Ісус інформує Своїх 
послідовників: «Після Мого від-
ходу прийде Дух Святий, через 
присутність і силу Якого у вас ви 
станете Моїми свідками, посла-
ними до краю землі». Дух Святий 
у Своїй глибинній суті є Духом 

місіонерства! «Після», а не «до» 
злиття благодаті Духа ви — Мої 
послідовники — отримаєте силу й 
здатність бути свідками «до краю 
землі»

Дух Святий, Його сила, яку 
«не мірою Бог дає», має конкрет-
ну мету, основну статтю «витрат». 
Ще до дня П’ятидесятниці Ісус 
Христос чітко вказав на це проро-
чим словом. «Ви приймете силу, 
коли зійде на вас Дух Святий і... — 
увага, ось головна стаття застосу-
вання сили Духа Святого! — Мої-
ми ви свідками будете». Основна, 
домінуюча, Христом визначена 
ціль  сили Духа Святого — свід-
чити про Нього, про Христа, роз-
ширювати межі Його Царства на 
землі через наділених силою Духа 
послідовників.

Автор книги «Місіологія у вік 
Духа» Джон Йорк пише: «Оскіль-
ки Господь  дав духовну силу, 
необхідну для проповіді Євангелії 
світу, п’ятидесятники сподівають-
ся, що Церква успішно вирішить 
це завдання. Вони вважають, що 
сила Святого Духа — це не відмін-
на риса їхньої деномінації, а благо-

словення, доступне всім істинним 
віруючим  для того, щоб зібрати 
урожай душ. Вони також очікують, 
що Дух Святий дасть їм силу по-
повнювати потреби стражденних 
в міру проповіді Євангелії всім на-
родам».  

Найголовніша «стаття витрат» 
сили Духа Святого була, є і буде 
— місіонерство: «Ви будете Мені 
свідками в Єрусалимі, Юдеї, Са-
марії і аж до краю землі!»  Не по-
слідовно, але одночасно скрізь!  

Шановні брати й сестри — чи-
тачі, молитвеники, жертводавці, 
місіонери — усі, хто причетний 
до великої справи  поширення 
Царства Божого! Сердечно вітаю 
вас із святом П’ятидесятниці! 
Дух Святий, як Дух місіонерства і 
євангелізму, нехай надихає й під-
бадьорює кожного до правильно-
го, конкретного й відповідального 
використання Його сили, а вона  
— у свідченні нашим домашнім, 
тим, хто поруч на  роботі й нав-
чанні, а потім усім — аж до краю 
землі. «Ідіть…» — сказав Ісус.  Дух 
Святий вам у поміч!

Микола СИНЮК

КОЛЮЧКАМИ ВБРАНИЙ
МІЙ ШЛЯХ ЗА ТОБОЮ

ДУХ СВЯТИЙ ВАМ У ПОМІЧ

свідчення

вітаємо зі святом трійці!Початок на стор.1
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Другого дня, після теплих 
вітань та слова настанови від 
єпископа із Румунії Арделіа-
на Мойсе, розпочалася звіт-
на частина. Про роботу за рік 
та за звітний термін (чотири 
роки) розповідали старший 
єпископ УЦХВЄ Михайло Па-
ночко, заступник старшо-
го єпископа Микола Синюк 
та регіональні заступники: 
єпископи Олександр Бабій-
чук, Юрій Веремій, Михайло 
Мокієнко, Анатолій Козачок 
та Михайло Близнюк. Після 
перерви звітували керівники 
відділів братерства.

Опісля розпочалася ви-
борна частина. Делегати 
звітно-виборної конферен-
ції проголосували за нового 
голову. Ним у черговий раз 
обрано єпископа Михай-
ла Паночка. За результата-
ми таємного голосування за 
його кандидатуру віддали го-
лоси 72% делегатів. Посаду 
голови Союзу він очолювати-
ме вже вшосте, будучи обра-

ним ще у 1998 році та переоб-
раним кожні наступні чотири 
роки. Михайло Степанович 
подякував за довіру та поді-
лився тим, що на серці: «Для 
мене найважливіше не поса-
да, а те, що Господь скаже.  Я 
не хотів би високих нагород, 
але одне — почути «добрий 
раб» від Господа».

Першим заступником стар-
шого єпископа обрано пасто-
ра церкви «Філадельфія» з м. 
Києва Анатолія Козачка. До 
цього цю посаду впродовж 
багатьох років займав Микола 
Синюк. З 1989 року він незмін-
но очолював місію «Голос 
надії», будучи її директором. 
У 1989 році Миколу Петровича 
обрали заступником голови 
Союзу ЦХВЄ у Західному ре-
гіоні, а в 2002 — першим за-
ступником голови Церкви ХВЄ 
України (тоді ж був рукопокла-
дений у сан єпископа). Впро-
довж десятків років активно-
го служіння він жодного разу 
не потрапляв в центр уваги 

гучних скандалів, фінансових 
афер, політичних чи релігій-
них протистоянь, а тому зумів 
зберегти своє добре ім’я, ре-
путацію та авторитет. Мико-
ла Петрович Синюк залишив 
посаду першого заступника 
старшого єпископа… Але він 
і далі продовжуватиме пра-
цю на ниві Господній, адже 
був переобраний на посаду 
відповідального за місіонер-
ський відділ УЦХВЄ. З цього 
приводу Микола Петрович 
зазначив:

«На 18-му з’їзді Українсь-
кої церкви ХВЄ 16-18 травня 
мною було прийнято рішення 
про відставку з посади пер-
шого заступника старшого 
єпископа УЦХВЄ. Щиро дя-
кую всім, хто останні 20 років 
підтримував, ділив радості і 
невдачі служіння. На дорогах 
служіння виникають або ство-
рюються ситуації, коли по-
трібно зробити крок в сторо-
ну. Цей крок мною зроблений, 
як відповідь на обставини і як 

можливість для нового посту-
пу для розвитку братерства 
УЦХВЄ. Ще раз дякую всім, 
хто молився, підтримував, 
разом дивився в одному на-
прямку».

Анатолія Козачка обрали 
терміном на рік. Також варто 
зазначити, що відбулись змі-
ни в молодіжному відділі. Бог-
дан Левицький зняв із себе 
повноваження керівника від-
ділу, а тому звершувати надалі 
служіння керівника молоді 
братерства УЦХВЄ доручили 
Івану Білику зі Львова.

Старший єпископ Рівнен-

ської області, Коток Олек-
сандр, був обраний заступ-
ником Михайла Паночка по 
північно-західному регіону, а 
також увійшов у правління та 
комітет УЦХВЄ.

Відбулись зміни і в інших 
структурних підрозділах со-
юзу. Зокрема, пастор церкви 
«Божого спасіння» з м. Рівне 
Віталій Зозуля був обраний 
головою ревізійної комісії. 
Керівником служіння христи-
ян-підприємців обрали Рома-
на Зінчука. 

Олександр ГЕНІШ

Хто хоче мати друзів, той 
і сам будь доброзичливим. 
Бог створив нас із потребою 
в спілкуванні й дружбі. Ми 
багатьох можемо назива-
ти друзями, і нас багато хто 
може вважати своїми друзя-
ми. Але дружба відрізняється 
від дружби, як і різняться між 
собою ті, хто називає себе 
друзями.

Опираючись на неканонічну 
Книгу Ісуса, сина Сирахового, 
спробуємо визначити, які ж бува-
ють друзі.

1. ДРУГ, ПОКИ ВИГІДНО
«Буває друг у потрібний для 

нього час, і не залишиться з 
тобою в день скорботи твоєї» 
(Сир.6:8). Ім’я такого друга — 
«Давай і давай побільше». «При 
щасті людини вороги її в печалі, 
а в нещасті її й друг розійдеться 
з ним» (Сир.9:9). Але справж-
ня дружба перевіряється мірою 
жертовності й посвячення, яку 
людина готова віддати за цю 
дружбу. У багатого багато друзів 
(та чи друзів?)... поки він багатий 
(Пр.14:20).

2. ДРУГ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ 
НА ВОРОГІВ

«…І буває друг, який пере-
творюється на ворога й відкри-
ває сварку на наругу тобі» (Сир. 
6:9). Це «троянський кінь» у ва-
ших стосунках. І тільки ти почнеш 
програвати чи станеш не по-
трібним йому, він запросто про-
дасть тебе твоїм противникам за 
безцінь. Немає більш жорстоко-
го месника, ніж колишній друг. 
«Людина, що другові своєму 
підлещує, на стопах його пастку 
ставить» (Пр.29:5).

3. ДРУГ-ВЕСЕЛУН
«Буває другом учасник у тра-

пезі, і він не залишиться з тобою 
в день скорботи твоєї» (Сир.6:10).

Такий друг завжди готовий 
весело проводити час із тобою, 
поки ти платиш і йому вигідно. 
Всезагальний друг — це нічий 
по-справжньому. Є друг, який, 
як ластівка, повертається лише 
навесні (коли все добре). Буває 
друг «по застіллю», є друг-союз-
ник за спільними ворогами, іноді 
людей об’єднують спільні про-
блеми, друг — партнер по бізне-
су, але також є друг по серцю. Це 
й є справжньою дружбою!

4. ДРУГ-ПАНІБРАТ
«В маєтку твоєму він буде, як 

ти, і зухвало буде спілкуватися з 
домочадцями твоїми» (Сир.6:11). 
Ким би ти не був, він зведе тебе до 
свого рівня, щоб, використовую-
чи твоє ім’я, твоє становище, твої 
дружні й ділові зв’язки, ставши 
непрошеним твоїм посланцем, 
здійснювати свої плани на шкоду 
тобі. Але якщо ти втратиш автори-
тет, такий друг також скоро зник-

не, як нав’язливо й з’явився. «…
Але якщо ти будеш принижений, 
він буде проти тебе і сховається 
від обличчя твого» (Сир.6:12).

5. ДРУГ-СКАРБ
«Вірний друг — міцний за-

хист: хто знайшов його, знайшов 
скарб» (Сир. 6:14). Вірний друг 
готовий на багато що для тебе, 
навіть стати між тобою і небезпе-
кою (ворогами), і хто знайшов 
такого друга, той отримав ней-
мовірне багатство. «Боязливий 
друг — страшніший від ворога, бо 
ворога боїшся, а на друга покла-
даєшся» (Л. Толстой). Справжній 
друг — це людина, з якою ти мо-
жеш бути самим собою. Навіть 
рідний брат не завжди є другом, 
але справжній друг — завжди як 
брат (див. Пр.17:17, 18:25).

6. ДРУГ, ВІРНИЙ У ПО-
КОЛІННЯХ

«Вірному другу немає ціни, і 
немає міри доброті (жертовності, 
присвяченості) його» (Сир.6:15).

Якщо Бог дав тобі такий скарб 
— заповідай берегти цю друж-
бу і своїм дітям. Він у складний 
час допоможе й твоїм нащадкам 
ради дружби з тобою. «Друга 
свого й друга батька свого не ки-
дай» (Пр.27:10).

7. ДРУГ ЯК ДАРУНОК ВІД 
БОГА

«Вірний друг — то як ліки для 
життя, і ті, хто бояться Господа, 
знайдуть його» (Сир.6:16).

Така дружба — Божа нагоро-
да для тих, хто благоговіє перед 
Ним. Зі справжнім другом подво-
юються радості, навпіл діляться 
біди, а також вирішується про-
блема самотності й замкнутості.

 
8. ДРУГ, ЩО БОЇТЬСЯ ГО-

СПОДА
«Хто боїться Господа, направ-

ляє дружбу свою так, що, який 
він сам, таким стає і друг його» 
(Сир.6:17).

Спілкування з вірним другом 
зцілює душу, вирівнює кривиз-

ни життя. Друг, який вказав тобі 
на твої недоліки, передусім бо-
ляче ранив тебе. Але сказав він, 
найімовірніше, лише найменше, 
лише те, що треба було. Головна 
мета справжнього друга: зробити 
сильним і зрілим того, з ким він 
дружить. Він буде радіти нашими 
радощами й хвалитися нашими 
успіхами.

9. СТАРИЙ ВІРНИЙ ДРУГ
«Не залишай старого друга, 

бо новий не зможе зрівнятися з 
ним» (Сир.9:12).

Давня дружба може стати 
звичною, до буденності, але в 
цьому й полягає її цінність, тому 
що вона стала частиною вас. Це 
людина, яка навчилася терпіти 
всі твої слабкості й оцінила всі 
твої достоїнства. Справжня друж-
ба — це як багаторічна рослина, 
яка повільно виростає, але довго 
живе, а однорічна — росте швид-
ко, але до осені засихає. 

10. НОВОСПЕЧЕНИЙ ДРУГ
«…Друг новий — те ж, що й 

вино нове: коли воно зробиться 
старим, із задоволенням будеш 
пити його» (Сир.9:13).

Багато друзів — тимчасові 
попутники, але лише одиниці 
— постійні. Жодна рана не бо-
лить так, як рана, завдана дру-
гом. Постав мудру огорожу в 
стосунках зі своїми ворогами, 
щоб вони не знищили тебе, але 
не забудь про потрійну огоро-
жу в стосунках з друзями, поки 
ти не визначиш, хто з них вір-
ний. Не відкривайся всім без 
попереднього випробування, і 
не ввіряй себе нікому, поки не 
будеш упевнений. «Віддаляй-
ся від ворогів і будь обачний з 
друзями своїми» (Сир.6:13).

Сергій ВІТЮКОВ

ІДІТЬ ЗА МНОЮ
з’їздПочаток на стор.1

ДЕЩО ПРО ДРУЗІВ...
роздуми над словом божим
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Ми, християни, у житті 
своєму йдемо за Христом. 
Але, йдучи за Ним, ми маємо 
пам’ятати про межі. Бо якщо 
відхилитися, то можна й впа-
сти. Тобто тут нас також під-
стерігає небезпека. І про цю 
небезпеку ми повинні знати.

Що таке грань? Грань — 
рубіж, межа, край чого-небудь.  
Бути на грані означає бути в не-
безпеці. І я спробую окреслити 
такі грані, наводячи як позитивні, 
так і негативні приклади. А Біблія 
каже, що негативні приклади — 
це «приклади нам, щоб ми по-
жадливі на зле не були, як були 
пожадливі й вони» (1Кор.10:6), 
а позитивні приклади дані нам 
для того, щоб ми могли насліду-
вати їх: «Спогадуйте наставників 
ваших, що вам говорили Слово 
Боже; і, дивлячися на кінець їх-
нього життя, переймайте їхню 
віру» (Євр.13:7).

Говорячи про служителя, я 
хочу спершу окреслити, що маю 
на увазі.

Служитель — це передусім 
покликана людина. Зазвичай в 
структурах і організаціях основні 
характеристики лідера такі: здіб-
ний, талановитий, діяльний. Але 
Церква — це не організація чи 
структура. Її лідер повинен бути 
покликаний Самим Господом. 
Ця людина повинна бути пра-
вильно поставлена на служіння. 
Це не може бути самозванець, 
який сам себе кимось вважає. 
Дуже важливим є питання часу 
— коли людина виконує служін-
ня. Біблія каже нам про те, що 
можна служителя поставити не-
вчасно. Наприклад, у ній є засте-
реження, що служителем не має 
бути людина з новонавернених. 
Хоча нині часто ми стикаємося 
з іншим моментом, коли надто 
зволікаємо й не даємо можли-
вості служителеві увійти у своє 
служіння вчасно. Служитель по-
винен мати бачення, яким чином 
йому рухатися. Звісно, напрямок 
у нас один, але методи при цьому 
ми можемо обирати самі. І Біблія 
каже, що пресвітер має бути тве-
резим. Це не стільки пов’язано з 
вживанням алкоголю, як із умін-
ням людини орієнтуватися в часі, 
у якому вона живе. 

І ще одним дуже важливим 
моментом є розуміння, доки ти 
повинен виконувати своє служін-
ня. Людина не вічна, тому кожен 

служитель повинен своєчасно 
передати служіння іншим людям, 
підготувавши їх до цього. 

Служіння кожного з нас у 
часовому вимірі виглядає так: 
прийняти — пройти — переда-
ти. Це своєрідна естафета. Її суть 
розкрита в Другому посланні 
апостола Павла до Тимофія, 2:2: 
«А що чув ти від мене при ба-
гатьох свідках, те передай вірним 
людям, що будуть спроможні й 
інших навчити». Кожен з нас має 
свій час, коли ми повинні докла-
сти максимум зусиль. І дуже важ-
ливо вміти зорієнтуватися, щоб 
зуміти перейняти те, що робили 
ті, хто був до нас, продовжити 
цю працю й передати її тим, хто 
прийде після нас.

Дуже часто буває важко пе-
редати служіння, бо в нього лю-
дина вклала 30-40 найкращих 
років свого життя. Заради цього 
багато чим жертвувала, навіть 
таким цінним, як, наприклад, 
сім’я. І от коли служитель змуше-
ний передати те, у що вкладав 
усі свої сили, він залишається ні 
з чим. Одні люди в той час буду-
вали бізнес, інші — родинні сто-
сунки або приділяли час якимось 
іншим своїм уподобанням, а слу-
житель думав лише про церкву. 
Тому ми повинні зважити на цю 
проблему й вибудувати для себе 
стратегію того, як, перебуваю-
чи на служінні, розвивати інші 
сфери свого життя. Звісно, за 
самовіддану працю буде нагоро-
да від Господа. Проте ми не мо-
жемо залишати цих людей після 
того, як вони передадуть служін-
ня іншим. Церква повинна турб-
уватися про них, як вони багато 
років турбувалися про Церкву.

Разом з тим нам, сучасним 
служителям, дуже важливо диви-
тися вперед, на те, хто буде після 
нас, хто буде через декілька років 
служити поруч із нами. Може їм 
нині ще лише 15-20 років, але ми 
повинні вміти розгледіти в них 
майбутнього пастора чи єписко-
па, євангеліста чи учителя. По-
гляньте на Павла. Коли він став 
на служіння, йому було трохи 
більше 40 років. І він став залуча-
ти молодших людей — спочатку 
Марка, потім Тимофія. Що цікаво, 
Павло не ставився до цих людей, 
як Ілля до Єлисея, тобто вони не 
просто плаща за ним носили й 
воду подавали. Вони виконували 
відповідальну працю, хоча Тимо-

фієві в той час, за певними свід-
ченнями, було лише близько 20 
років. Павло таким чином вихову-
вав собі заміну.

Разом з тим ми повинні ба-
чити проблеми служителів, які 
тепер на дистанції. Якщо ми не 
будемо вкладати в цих людей, 
то не буде результативного 
служіння, тому що служитель 
буде змушений дбати про те, як 
прогодувати себе та свою сім’ю. 
Дуже важливо, щоб служителі, 
які зараз долають свій відрізок 
дистанції, були посвячені Церкві, 
мали слово для неї, мали час для 
того, що розвивати різні служін-
ня, впроваджувати різні методи.

І ще одна дуже важлива дум-
ка — ми повинні чітко бачити 
межі того шляху, яким ідемо, 
щоб не збочити з нього. Ми по-
винні гідно пройти свій шлях, пе-
редати своє служіння іншим, які 
понесуть його далі. 

Історію царя Саула я б зобра-
зив у вигляді трикутника. У ньо-
го був дуже хороший початок, 
стрімкий підйом. Потім відбувся 
різкий перелом, після якого жит-
тя поступово скочувалося вниз.

Початок служіння Саула був 
правильним. Він був обраний 
безпосередньо Богом (див. 
1Сам.9:17). Він переживав за 
долю Ізраїлю (див. 1Сам.9:19). 
І часто Бог ставить на служіння 
саме таких людей, які серцем 
вболівають за народ. Саул за-
ймав смиренну позицію щодо 
самого себе: «Чи ж я не венія-
минівець, із найменших Ізраїле-
вих племен? А рід мій найменший 
з усіх родів Веніяминового пле-
мени» (1Сам.9:21). Разом з тим 
він був розважливим і не хваль-
куватим. Коли після розмови з 
Самуїлом про царство він зай-
шов до дядька, то розповів йому 
про ослиць, а про призначення 
на царювання не розповів. Саул 
не рвався до влади, хоча вона 
була надана йому законно (див. 
1Сам.10:21-23).

Отже, настановлення Сау-
ла на царювання був законним, 
легітимним. «І взяв Самуїл по-
судинку оливи, та й вилляв на 
його голову, і поцілував його та 
й сказав: Чи це не помазав тебе 
Господь над спадком Своїм на 
володаря? (І будеш ти царювати 
над народом Господнім, і ти виз-
волиш його від руки ворогів його 
навколо)» (1Сам.10:1). Було та-

кож надприродне підтвердження 
його покликання на царя (див. 
1Сам.10:2-7). Самуїл сказав Са-
улу про ознаки, які дасть йому 
Господь, — і все відбулося так, 
як йому було сказано, що під-
тверджувало, що ця справа від 
Господа. В той період життя Са-
ула ми також бачимо явну над-
природну зміну його особистості 
під впливом Святого Духа — «Бог 
змінив йому серце на інше, а 
всі ті ознаки прийшли того дня» 
(1Сам.10:6-9). 

Саул був наділений чудови-
ми рисами. Він не ображався на 
інших, бо, звісно, не всі будуть 
«за» того чи іншого служителя. 
І в житті Саула також були такі 
люди, які казали: «Що, нас спасе 
отакий?» «І гордували ним, і не 
принесли йому дара. Та він мов-
чав» (1Сам.10:27). І коли в ньо-
го появився шанс відомстити, 
Саул не зробив цього. Це ста-
лося після того, як військо Саула 
перемогло ворогів, і деякі люди 
сказали до Самуїла: «Хто той, що 
запитував: Саул буде царюва-
ти над нами? Дайте тих людей, 
а ми їх повбиваємо!» Та Саул 
сказав: «Ніхто не буде забитий 
цього дня, бо Господь сьогодні 
зробив спасіння серед Ізраїля» 
(1Сам.11:12-13). 

Саул був дуже простим 
на початку свого царювання. 
Він і далі пас свої стада (див. 
1Сам.11:5). Тобто він залишався 
простим і доступним для свого 
народу. Але разом із тим він був 
сповнений Святим Духом (див. 
1Сам.11:6). Тобто Саул не звер-
шував служіння так, як йому за-
манеться. Дух Святий сходив на 
нього, і це теж те, що дуже по-
трібно кожному сучасному слу-
жителеві. 

Цар Саул мудро й відважно 
управляв народом. Він знав, як 

заохотити народ, як повести його 
за собою: «І взяв він пару худобин, 
і порізав її, і порозсилав по всім Із-
раїлевім Краї через послів, гово-
рячи: Хто не вийде за Саулом та 
за Самуїлом, отак буде зроблено 
худобі його! І великий страх спав 
на людей, і вони повиходили, як 
один чоловік» (1Сам.11:7). І це 
дуже важливо для нинішніх слу-
жителів, тому що не раз так буває 
в нашому служінні. Ми хочемо 
зробити якусь справу: одні ка-
жуть одне, інші — інше, а ще інші 
— взагалі проти всього. Але Сау-
лу вдалося підняти весь народ як 
одного. Він умів згромаджувати 
людей для боротьби проти воро-
гів. Він був лідером, і весь народ 
ішов за ним (1Сам.13:3-7).

Він умів розумно розподіляти 
народ і ставити його на правиль-
ні місця: «І вибрав собі Саул три 
тисячі з Ізраїля, дві тисячі були 
з Саулом у Міхмаші та на горі 
Бет-Елу, а тисяча були з Йоната-
ном у Веніяминовій Ґів’ї. А решту 
народу відпустив він кожного до 
наметів своїх» (1Сам.13:2). Він 
розумів, скільки людей йому по-
трібно для виконання справи, а 
решту не томить, відпускає відпо-
чити.

Здавалося б, ідеальний лідер. 
І, напевно, було б краще, якби піс-
ля всього цього Саул помер і був 
похований з пошаною. І ми мали 
б чудовий приклад лідерства на 
сторінках Писання. Тоді, напев-
но, всі б казали: «Який це чоловік 
був! Скільки б ще він міг зробити 
для Господа, для діла Божого!» 
Але життя Саула продовжилося. 
І в ньому був ще й інший період, 
який почався тоді, коли цар пере-
ступив дозволену межу…

(Закінчення читайте
в натупному номері).

Василь ПОПУДНИК

НЕБЕЗПЕЧНА ГРАНЬ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛЯ
семінар

ГРАНІ СЛУЖІННЯ

ДУХОВНА «ЕСТАФЕТА»

ІСТОРІЯ ЦАРЯ САУЛА

Християни з міського 
округу Чжоукоу провін-
ції Хенань повідомля-
ють, що згідно з новим 
урядовим обмеженням 
церкви округу зобов’я-
зані співати державний 
гімн Китаю на початку 
кожного богослужіння.

А після закінчення бо-
гослужіння тепер потрібно 

буде співати національну 
пісню під назвою «Без ко-
муністичної партії не буде 
нового Китаю». Місцева 
влада також видали наказ, 
що забороняє будь-кому у 
віці до 18 років входити до 
церкви.

За словами християн, 
чиновники недавно обійш-
ли околиці, відвідуючи ко-

жен будинок і вилучаючи 
керамічні плитки з напи-
сами типу «Еммануїл» або 
«Бог так полюбив світ». 

Представники влади 
відвідують кожне недільне 
богослужіння, щоб переко-
натися, що в будинку немає 
хрестів, висота яких пере-
вищує 1 метр. Якщо вони 
побачать серед присутніх 

дітей, то закриють церкву. 
«У цей складний період, — 
сказав християнин, — бага-
то віруючих бояться прихо-
дити до церкви».

Моліться за церкви в 
провінції Хенань, а також за 
єдність і мудрість віруючих, 
коли їм доводиться мати 
справу з владою.

vom-ru.org

новини
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У 1980 році, саме в 
розпал Олімпіади, що про-
водилася в тогочасному Ра-
дянському Союзі, у Таллінні 
спалахнуло велике пробуд-
ження, назване Талліннсь-
кий Вітер. Чутки про нього 
моментально поширилися 
по всій країні, і тисячі людей 
кинулися в Таллінн, щоб пе-
режити присутність Бога.

Цікавим фактом Таллінн-
ського пробудження є те, що 
воно стало першим і найбіль-
шим у повоєнний час у СРСР.

За чотири роки свого існу-
вання його відвідали тисячі лю-
дей, сотні отримали зцілення й 
духовне оновлення і, що най-
важливіше, близько 20 тисяч 
осіб покаялися й прийшли до 
Бога. Тому, ретельно дослі-
дивши історію Талліннського 
пробудження, я зібрав 8 фак-
тів, які, я вірю, допоможуть нам 
по-справжньому оцінити гли-
бину й вплив цього великого 
руху Божого.

Талліннське пробудження 
почалося зі спраги до Бога.

Ось що про це розповідав 

лідер Талліннського пробуд-
ження Рейн Ууеміс: «У кінці 
1970 років центральна церква 
Талліна переживала велику ду-
ховну посуху. У нас була краси-
ва будівля в центрі міста, гра-
мотні проповіді, професійний 
хор, але було таке відчуття, що 
чогось не вистачало. Ми відчу-
вали, якщо можна так сказати, 
святе невдоволення. Особисто 
мене не задовольняв такий ста-
тус-кво, тому я вирішив збира-
тися з молоддю по суботах і мо-
литися за пробудження Естонії. 
Бог почув нас, і Дух Святий став 
дуже сильно діяти на цих мо-
литвах. Люди стали отримувати 
зцілення й духовне хрещення. 
Згодом із цієї домашньої групи 
пробудження перенеслося й 
на всю церкву, а потім і на всю 
країну.

Талліннське пробудження 
почалося не з лідерів церкви, 
а зі спраглих молодих хри-
стиян. Рейн Ууеміс, який став 
лідером цього пробудження, 
був звичайним прихожанином, 
він не мав пасторських або ін-
ших лідерських повноважень у 

церкві.
Дуже часто Бог використо-

вує простих спрагнених людей, 
щоб робили великі екстраор-
динарні справи для Нього...

Талліннське пробудження 
спалахнуло в найбільш непід-
ходящий час в історії СРСР. У 
1980 році Таллінн разом із Мо-
сквою приймав олімпійські ігри. 
Уперше в Радянський Союз 
очікувався величезний наплив 
іноземних гостей, тому комуні-
стичний режим хотів показати 
приїжджим, як добре жити в 
атеїстичному суспільстві. Комі-
тет державної безпеки ретель-
но готувався до цієї події, агіту-
вав і стежив за порядком. Але 
тут сталося непередбачене. У 
самий розпал олімпіади, коли 
очі всього світу були спрямо-
вані на Таллінн, у ньому спалах-
нуло пробудження.

Кажуть, що багато 
вболівальників спортивних 
змагань не могли купити квит-
ки на літак або поїзд в Таллінн, 
тому що всі були розкуплені 
уболівальниками Духа Святого.

Талліннський пробудження 
почалося не тільки в невідповід-
ний час, але і в невідповідному 
місці. Церква Олевисте, що 
стала центром Талліннського 
пробудження, перебувала в 
самому центрі Таллінна, у ста-
рому місті, прямо по сусідству 
з будівлею КДБ Естонської ре-
спубліки!

Приїжджі на олімпіаду 
вболівальники могли спостері-
гати, як юрби людей ночували 
прямо в аеропорту, на заліз-
ничному вокзалі або просто в 
парку на лавочках. Це ставило 
в незручне становище естон-
ський КДБ.

Талліннське пробудження 
виникло в середовищі християн 
різних конфесій, які об’єднали-
ся. Ще в 1950 році радянська 
влада відібрала в семи таллінн-
ських церков церковні будівлі й 
будинки молитви. Замість цьо-
го віруючим різних деноміна-
цій під загрозою скасування 
реєстрації було запропонова-
но об’єднатися в одну церкву 
й проводити спільні служіння 
в старому, напівзруйнованому 
лютеранському храмі Олеви-
сте.

Баптисти, п’ятидесятни-
ки та євангельські христия-
ни (прохановці) змушені були 
об’єднатися в одну громаду 
й увійти в баптистський союз. 
Органи безпеки вважали, що 
через різницю у віровченні 
новостворена громада пере-
свариться й сама собою лікві-
дується.

Диявол планував одне, а 
Бог зробив зовсім інше. Саме 
з цієї розмаїтої громади й по-
чалося знамените Талліннське 
пробудження.

Коли ми припиняємо спере-
чатися через дрібниці й об’єд-
нуємося, Бог починає діяти.

У Талліннському пробудженні 
не було ніякої реклами, оголо-
шень та людських зусиль. Тисячі 
людей, не змовляючись, кинули-
ся в Таллінн з усього Радянсько-
го Союзу. Коли багатьох людей 
запитували, як вони сюди потра-
пили, вони не змогли відповісти. 
Одні казали, що бачили у видінні 
білий корабель, що плив із Тал-
лінна, іншим приснився сон, що 
потрібно їхати в Таллінн за вказа-
ною адресою, а третім було дано 
пророцтво. Усе було спонтанно й 
несподівано.

Талліннське пробудження 
знамените масовими зцілення-
ми. Очевидці розповідали, що 
в кутку біля кафедри зібралася 
ціла колекція з уже непотріб-
них милиць й іншого медичного 
приладдя. Сотні людей із усього 
Радянського Союзу приїжджали 
з невиліковними хворобами й от-
римували зцілення.

І, звичайно ж, Талліннське 
пробудження супроводжувало 
масове покаяння невіруючих 
людей. Потрібно розуміти, що 
час, що передував пробуджен-
ню, був одним із найважчих в 
історії євангельської церкви. 
Починаючи з 1960 років, за 
часів правління Хрущова, бага-
то церков втратили молитовні 
будинки й вели підпільне жит-
тя. Про покаяння нових людей 
майже ніхто не думав, бо всі 
старалися вижити й зберегти 
те, що є. Багато проповідників 
сиділи в тюрмах, а дітям відві-
дування церков заборонялося.

Але коли спалахнуло Тал-
ліннське пробудження, то до 
церкви стали приходити не-
віруючі люди, тому незаба-
ром зал на 1000 чоловік був 
забитий битком. Для того, 
щоб вмістити всіх бажаючих, 
керівництво церкви вирішило 
впускати людей за квитками. 
Квитком була невіруюча лю-
дина, приведена з собою! За 
оцінками свідків, за чотири 
роки Талліннського пробуд-
ження покаялося близько 20 
тисяч осіб. Це було великим 
проривом для євангельської 
церкви після тридцятирічного 
застою.

На завершення хочеться 
сказати тільки одне: «Господи, 
повтори це знову!»

Роман САВОЧКА

ВЕЛИКЕ ПРОБУДЖЕННЯ В ТАЛЛІННІ
пробудження

1- СПРАГА

2- ОРДИНАРНІ ЛЮДИ

3- НЕПІДХОДЯЩИЙ ЧАС

4- НЕВІДПОВІДНЕ МІСЦЕ

6- БЕЗ РЕКЛАМИ
ТА ОГОЛОШЕНЬ

5- ЄДНІСТЬ ЦЕРКОВ 7- МАСОВІ ЗЦІЛЕННЯ

8- МАСОВІ ПОКАЯННЯ

Бог дає нам унікаль-
ний час і унікальні мож-
ливості для проповіді 
Євангелії й добрих справ. 

Цієї зими стали їздити в 
два сирітські будинки. Один 
знаходиться в місті Верх-

ньодніпровськ.  Це сирітсь-
кий притулок для хлопчиків 
із розумовою відсталістю. 
Там перебуває більше ніж 
160 дітей. Спілкування з 
ними реально змінює нас і 
наше ставлення до життя.

Хлопці туди потрапля-
ють з різних причинах. Ось 
історія одного з них. Ди-
тині було 5 років, коли мама 
сильно напилася горілки 
і в приступі люті викинула 
хлопчика з третього повер-
ху.

Він упав на огорожу, яка 
була під балконом, і про-
штрикнув собі спину. Кри-
чав поки не втратив сві-
домість, а мама зняла його 
з огорожі й замурувала на 
покинутому будівництві. 
Через деякий час хлопчи-
ка зачули собаки і, сильно 
гавкаючи, риючи землю в 
тому місці, звернули увагу 
людей — і хлопчик був вря-
тований. Але його психіка 
сильно травмована. Ми мо-
лимося за нього.

Коли ми там буваємо, 

то іноді бачимо, як прояв-
ляється одержимість. Мо-
лимося, щоб Бог звільняв і 
зціляв цих дітей. 

Тепер хочемо матеріаль-
но допомогти інтернату. 
Забезпечити дітей літнім 
взуттям.

Продовжуємо служити 
людям через реабілітацій-
ний центр, під кінець зими 
на початку весни до нас 
прийшло семеро нових 
хлопців. Молимося та слу-
жимо їм.

Деякі хлопці після про-
ходження реабілітації закін-
чили курси капеланів, і те-
пер разом з ними ми їздимо 
на Донбас, на передову, і 
проповідуємо Боже Сло-
во. Один з них, його звати 
Мілан, закінчив у березні 
місіонерську школу для 

служіння на прифронтових 
територіях і став місіоне-
ром в містечку Велика Но-
восілка, що на Донеччині.

Нещодавно в нас 10 днів 
була команда студентів з 
Київського біблійного ін-
ституту, разом з ними ми 
відвідали багато людей, 
проповідуючи Євангелію. А 
також декілька днів прово-
дили євангелізації в центрі 
нашого селища.

Продовжуємо будівни-
цтво дому молитви в Пе-
триківці.

Робимо, що можемо, і 
віримо, що Господь зро-
стить насіння правди в сер-
цях людей. 

Олександр Мокієнко, 
Дніпропетровська

область,
уривок з листа

місіонерська пошта

СТРАШНА ДОЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ
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Дитяча сторінка Дитяча сторінка
Вітаю вас, мої маленькі друзі!
Ви, напевно, з нетерпінням чекали теплих днів. Тра-

вень радував нас теплим сонечком, цвітінням садів, 
весняних квітів, веселим співом пташок. А ще в травні 
ми згадували про Вознесіння нашого Господа і про те, 
як Дух Святий зійшов на апостолів — П’ятидесятницю. 

Після Воскресіння Ісус з’являвся Своїм учням, щоб 
розвіяти їхні сумніви і запевнити, що Він живий. Він зно-
ву говорив їм про Царство Боже і дав наказ нести вістку 
спасіння всім людям. На 40-й день він зібрав їх на Олив-
ній горі, звелівши нікуди не відлучатись з Єрусалиму і 
чекати обіцяного — Духа Святого, Утішителя. Коли Ісус 
возносився на небо, то промовив до учнів: «Ви прийме-
те силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми свідками 

будете… аж до останнього краю землі». Ісус розумів, 
що учні не зможуть бути Його послідовниками і твердо 
стояти в істині, якщо на них не злине сила згори. 

В День П’ятидесятниці Бог вилив Духа Святого на 
апостолів, і вони, сповнені силою, почали говорити всім 
про воскреслого Христа і про великі діла Божі на мовах 
тих народів, які зібралися в Єрусалимі.

Дух Святий потужно діяв Своєю силою через апо-
столів і вірних послідовників Христа. Він і сьогодні 
дає силу тим, хто приймає Ісуса Христа як свого 
Спасителя. Без цієї сили людина не змогла б сама 
перемагати гріх, не мала б бажання служити Богу 
та людям, не змогла б нести вістку спасіння і бути 
вірною Господу в усьому.

Тико та Лола — ненецькі 
діти. Вони живуть на крайній 
півночі, в тундрі. Там завжди 
холодно. Земля вкрита товстим 
шаром снігу, який тане лише з 
настанням короткого літа. Їхня 
оселя називається чумом. Вона 
схожа на круглий курінь, який 
вкритий оленячими шкурами, 
щоб у ньому було тепло. Две-
рей в чумі немає, замість них 
висить також оленяча шкура. 

Літні дні на півночі дуже довгі, 
сонце заходить ненадовго, діти мо-
жуть довго гратись, а також допома-
гати батькам по господарству. Вліт-
ку тут багато ягід. Вони збирають 
червону журавлину, духмяну мо-
рошку та блідо-рожеву брусницю.

Взимку діти люблять кататись 
на нартах — так називаються 
великі сани, які тягнуть собаки 
лайки. Лайки мають дуже густе 
хутро, тому їм не холодно навіть 
в найлютіші морози. 

Ненці харчуються м’ясом 
оленів, а також молоком олениць. 
Із шкур шиють теплий одяг і взуття.

Сьогодні в тундрі сильна за-
метіль і Тико та Лола не виходять із 
чуму. Вони сидять навколо вогню, 
який горить посеред чуму. Раптом 
почувся шум всюдиходу і до чуму 
зайшли люди. Це ж місіонери! Вони 
вже були тут і розповідали про Ісу-
са Христа, Який є найкращим і най-

вірнішим другом усіх людей.
Місіонери перш за все подяку-

вали Богу за те, що Він допоміг їм 
в дорозі, адже дістатись сюди дуже 
нелегко. Мама заварила чай в чай-
нику, який висів над вогнищем. Го-
стей пригостили сирою олениною 
та рибою. А місіонери поділились 
хлібом та цукром.

Після обіду один з місіонерів 
відкрив Біблію і почав читати про 
Христа, Який любить усіх людей, 
звісно ж, і ненців. Його розп’яли за 
наші гріхи, але Він воскрес. Тико і 
Лола уважно слухають історію, не 
зводячи очей з місіонерів.

Як швидко летить час! Місіоне-
рам потрібно їхати далі, до інших 
людей, які чекають їх. Діти та бать-
ки попросили їх приїжджати ще.

Наступного разу, коли знову 
приїхали місіонери, до них прийш-
ли люди з сусідніх чумів. Всі слуха-
ли розповіді про Спасителя світу, 
Який любить їх і прийшов аж на 
край світу, щоб і тут почули добру 
новину. Потім усі молились разом 
з місіонерами. 

   Коли гості поїхали, діти довго 
не могли заснути. 

— Бог такий великий, — каже 
Тико, — він знає про нас усе. Коли 
я виросту, я також хочу бути місіо-
нером, щоб розповідати людям 
про Христа і Його любов.

Лола КАМАЛОВА

Лідія Володимирівна зайшла до класу одра-
зу після дзвоника. Зачекавши хвилинку, доки 
збуджені після перерви семикласники втихоми-
ряться, вона загадково посміхнулась і сказала:

— Сьогодні ми будемо писати твір-роздум на 
тему: «Чого не купиш за гроші?» 

   Діти загомоніли, піднявся ліс рук.
— Я вважаю, що за гроші не можна купити щастя, 

— першою висловила свою думку Олеся з першої 
парти.

— Добре, — погодилась вчителька і звернулась 
до непосидючого Максимка, який вище всіх тягнув 
руку. — А ти як думаєш?

— Повагу від людей! — одразу випалив хлопець.
— Вірність не можна купити, — сказав хтось із за-

дньої парти.
 — А що годі повернути старій людині, хоч би вона 

заплатила велику суму?

— Молодість! — майже хором відказує клас.
— А здоров’я можна купити?
— Ліки можна придбати за гроші, а здоров’я не 

купиш, — відповів Олександр.
— А ти якої думки, Настуню? — запитала вчитель-

ка, перевівши погляд на чорняву дівчинку, що сиділа 
біля вікна і задумливо слухала відповіді одноклас-
ників.

Настуся зібралась з думками і впевнено промо-
вила:

— Навіть за всі скарби світу людина не може ви-
купити своєї грішної душі, не придбає спасіння й жит-
тя вічного. Та Бог дарує його людям даром, тому що 
син Божий заплатив на хресті за нас сповна.

По класу пройшов шепіт, хтось із хлопців засміяв-
ся. Учителька стояла біля столу і вичікувально мов-
чала.

— Отже, діти, ще раз згадайте все сказане, добре 
обміркуйте і запишіть. Настині релігійні переконання 
записувати не обов’язково, — тактовно мовила вона 
і заходилась гортати журнал.

Дівчинка тихо сіла на своє місце і схилилась над 
зошитом.

— Настю, ти висловлюватимеш свої думки у 
творі? — запитала сусідка по парті. — Тобі ж можуть 
знизити оцінку.

— Я мала це сказати всім. І мені байдуже, яка 
буде в мене оцінка. Я певна, що Господь мені поста-
вить найвищий бал у Своєму небесному щоденнику.

Людмила КАЛАШНІКОВА

Юдеї з глибокої давнини для по-
значення в Біблії єдиного правдиво-
го Бога постійно вживали ім’я Єгова 
(Ягве). Слово «Ягве» в єврейському 
оригінальному тексті складається 
з 4 приголосних літер: «JHWH». Це 
ім’я Бога означає, що Він першо-
причина Самого Себе, всього живо-
го й неживого. Він — це споконвічне 
й незмінне буття, що існує самостій-
но, незалежно від будь-яких впливів 
людей та всього видимого й неви-
димого. 

Ім’я ЯГВЕ трапляється в Біблії в 
словосполучних комбінаціях, типу: 
«Ягве їре» — Господь нагледить (1 
М. 22:8, 14); «Ягве Рафа» — Господь 
— твій Лікар!« (2 М. 15:26); „Ягве 
Ніссі“ — Господь» — мій прапор (2 
М. 17:15); «Ягве Цебаот» — Господь 

Саваот (Іс. 1:9); «Ягве Шалом» — 
Господь миру-спокою (2 Суд. 6:24); 
«Ягве Цидкеню» — Господь — наша 
праведність (Єр. 23:6); «Ягве Шам-
ма» — Господь тут присутній (Єз. 
48:35); «Ягве Ра» — Господь — мій 
Пастир (Пс. 22:1) тощо.

Юдеї в найщирішій побожності 
і шанобливій повазі ставилися до 
імені Ягве. Сповнені святим стра-
хом, щоб не образити Бога мар-
ним вживанням Його імені, — вони 
замість Ягве почали вживати Адо-
най або Елогім. Елогім — форма 
множини від Елоаг. Ім’я Елоаг тра-
пляється в поетичних текстах Біблії, 
здебільшого в Книзі Йова. Елоаг 
передусім виражає назву єдиного 
правдивого Бога. 

Назва Бога АДОНАЙ часто тра-

пляється на сторінках пророцьких 
Книг Біблії. Єврейське слово «Адон» 
означає мій Пан, мій Господь. Про-
роки послуговувалися назвою «Адо-
най», щоб підкреслити суверенність 
або повновладність Бога, а також 
показати людям їхню залежність від 
Господа й повинність підпорядкува-
тися Йому.

Ім’я ЕЛЬ ШАДДАЙ походить із 
глибокої давнини. Слово «Шаддай» 
має в своїй основі корінь «шад», що 
означає всемогутність Бога, Який 
має необмежену владу, виняткову 
силу, всевладний авторитет і підко-
ряє Собі всіх і все.

Слово «САВАОФ» найчастіше 
зустрічається в Біблії для позначення 
Божої присутності з Його небесними 
духовними силами або воїнствами, 
які Бог має в Своєму розпоряджен-
ні. Ім’я Саваоф часто зустрічаємо в 
пророцьких Книгах Біблії.

У Новому Заповіті широке за-
стосування мають тільки дві грецькі 
назви Бога: «THEOS» і «KYRIOS». 
Перша — це ім’я єдиного справж-
нього християнського Бога, а друга 
відповідає своїм значенням старо-
заповітній назві Ягве й передається 
українським словом Господь. Крім 
цього, Новий Заповіт замість назви 
Ягве-Господь вживає такі словос-
получення: «Альфа й Омега»; «Який 
є, був і має прийти»; «Початок і Кі-
нець»; «Перший і Останній».

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

НА ДАЛЕКІЙ 
П-І-В-Н-О-Ч-І

ЧОГО НЕ КУПИШ ЗА ГРОШІ?

ІМЕНА БОГА В БІБЛІЇ   

Завдання
Замість цифр впиши відповідні букви у клітинки - і ти зможеш 
прочитати, як в Біблії названий Дух Святий.

24   23   12   29  11  23    7   16    31
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Виходить щомiсяця
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Відповіді на кросворд розміщений у №4 (квітень) 2018р.
По горизонталі: 4.Капернаум. 5.Єміма. 6.Яроах. 9.Авель. 15.Цофар. 16.Три. 

17.Найот. 18.Еней. 19.Едом. 20.Ашна. 21.Азот. 25.Левит. 26.Дан. 27.Шевна. 28.Елі-
ма. 31.Ноомі. 32.Авійя. 34.Синедріон.

По вертикалі: 1.Тарс. 2.Надія. 3.Пунон. 7.Петро. 8.Мааха. 10.Праща. 11.Воа-
нергес. 12.Проконсул. 13.Метушалах. 14.Помазання. 22.Олива. 23.Атени. 24.Шамір. 
29.Полин. 30.Гіхон. 33.Адма.

1.Знак заповіту між Богом і землею. 2.Четвертий син Куша. 3.Місце поселення 
Авраама, коли він вийшов з Уру. 4.Печера, яку купив Авраам для поховання. 7.Мі-
сто, з якого родом Акила. 8.Малий пророк. 9.Місто-сховище в Башані. 14.Тисячо-
начальник Манасії, перейшов до Давида в Ціклазі. 15.Євангеліст. 18.Син Тераха. 
19.За словами Соломона, вона була на полі лінивого. 21.Син Саула. 22.Цінний 
харчовий продукт. 23.Син Лота. 25.Филистимський цар, у якого два рази перехо-
вувався Давид. 26.Символічно означає кінець світу.

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

5.Пахощі, що входили до складу кадила. 6.Керівник області в Персії. 10.Її вико-
ристовували як харчовий продукт і для помазання. 11.Прізвисько Семена, учителя з 
Антіохії.  12.Найбільш південне місто Юдеї (Іс.Н.15:24). 13.Ідол, поставлений у Са-
марії. 15.«Випробування» — місце, де ізраїльтяни прагнули води. 16.Гора, на якій 
Бог давав Свій закон. 17.Матерія, з якої Бог створив людину. 19.Місто, яке збудував 
Ашшур. 20.Малий пророк. 22.Перше місто Ханаану, яке відвідав Авраам. 24.Бабуся 
Тимофія. 26.Предмет, який не давали під заставу. 27.Малий пророк. 28.Внук Нахора.

2 ЧЕРВНЯ – ВСЕУКРАЇНСЬКА ХОДА
НА ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ І СІМЕЙ

У суботу, 2 червня 2018 року, у Києві тисячі гро-
мадян зберуться для участі в щорічній Всеукраїнській 
Ході на захист прав дітей і сімей, яка відбудеться під 
гаслом: «Щаслива родина – здорова Україна!»

Збір всіх охочих долучитися до Ходи розпоч-
неться о 9:45 на Софійській площі, де відбудуться 
святковий концерт та розваги для дітей. Після цього з 
11:00 учасники Ходи на чолі з главами Церков і релі-
гійних організацій пройдуть центром столиці до площі 
Конституції, що біля Верховної Ради.

Цього року Всеукраїнська Хода на захист прав ді-
тей і сімей відбудеться вже втретє. Акція проводиться 
за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій та за підтримки громадських і благодійних 
організацій України.

МЕТА ХОДИ: 

Звернути увагу суспільства та влади на мо-
ральні й духовні основи сім’ї та шлюбу як союзу 
чоловіка й жінки, необхідні для гармонійного ви-
ховання та здорового розвитку дітей. 

В Україні вже давно назріло питання підвищення 
рівня державної сімейної політики. Адже органи 
влади разом із громадськістю не повинні стояти осто-
ронь таких суспільних кричущих проблем, як: 

• сурогатне материнство, яке знецінює життя дити-
ни до рівня товару (що заборонено в багатьох країнах 
Європи на відміну від України); 

• заохочення до абортів, зокрема на етапі діагно-
стики, замість створення умов для виношування кожної 
вагітності;

• недостатній розвиток інфраструктури для сімей з 
дітьми, а також для інклюзивної освіти дітей з обмеже-
ними можливостями;

• законодавче просування ідей гендерної ідеології, 

яка спотворює поняття «статі» та «гендерної рівності» 
як рівності прав чоловіків і жінок, пропагуючи натомість 
протиприродні аморальні одностатеві стосунки та 
розбещуючи дітей;

• недостатнє обмеження реклами пива, слабоал-
когольних напоїв та алкоголю, зловживання якими стає 
причиною домашнього насильства та інших злочинів;

• недружня до сім’ї інформаційна політика; 
• збільшення розлучень і, як наслідок, неповні сім’ї, 

у яких діти не отримують належної любові та виховання.
Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, 

98,6 % українців поставили сім’ю на перше місце своїх 
життєвих пріоритетів. Водночас сім’я є найбільшою цін-
ністю для українців серед усіх інших соціальних і особи-
стих благ (дані Центру Разумкова).

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ: 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних органі-

зацій (ВРЦіРО) утворена в грудні 1996 року як між-
конфесійна інституція з метою об’єднання зусиль 
конфесій у справі духовного відродження України й 
координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і 
за її межами.

До складу ВРЦіРО входять 16 церков і релігійних 
організацій, серед яких православні, греко- і римсь-
ко-католицькі, протестантські та євангельські церкви, 
а також іудейське та мусульманське релігійні об’єд-
нання й одна міжцерковна організація. Відтак Рада 
Церков представляє біля 95 % усіх релігійних органі-
зацій України.
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