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П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ...
ВИКЛИКИ
СУЧАСНОСТІ
Вперед назад до П’ятиде-

СЕПАРАТИЗМ
ПО-БОЖОМУ

Бо ви храм Бога Живого,
як Бог прорік: Поселюсь
серед них і ходитиму,
і буду їм Богом, а вони
будуть народом Моїм!

сятниці! — саме так би я
закликав наше покоління
християн.

ГОЛОС

П’ЯТЬ РАУНДІВ
ПЕРЕГОВОРІВ
Якщо Бог тебе кличе —
погоджуйся скоріше! Він
знає, що робить і чому
Він це робить. Невже Він
помиляється?
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виходить з лютого 1991 року
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П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ — ВІДПОВІДЬ НА
ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
ІІ Світовий конгрес ХВЄ
(6-9 жовтня 2016 року):
«П’ятидесятниця — відповідь на виклики сучасДЕНЬ ПЕРШИЙ: «ДУХ СВЯТИЙ ПРИХОДИТЬ ТУДИ,
ДЕ Є ОДНОДУШНІСТЬ»

ності»
Як і три роки тому, делегатів прийняла львівська
церква «Голгофа». Реєстрація розпочалася ще о 14:00.
Паралельно проходило засідання комітету Міжнародної Асамблеї ХВЄ, на якому
глави 17-ти п’ятидесятницьких союзів світу обрали нове
керівництво. Зміна президента МАХВЄ відбувається
кожні два роки, і новим головою став Віктор Павловський
(Молдова), його заступником
— Едуард Грабовенко (РФ).
О 18:00 відбулося урочи-

сте відкриття, яке вів заввідділом освіти ЦХВЄУ Віктор
Вознюк.
Першу молитву звершив
екс-голова МАХВЄ Марек
Камінський.
Прочитавши
уривок з Євангелії, Дії 2:13, він зауважив: «Дух Святий
приходить туди, де є однодушність. Ми усі бажаємо,
щоб Святий Дух зійшов на
усю церкву, але також ми потребуємо, щоб він зійшов на
кожного. А для цього необхідно, щоб ми любили одне
одного!»
Старший єпископ ЦХВЄ
Михайло Паночко приводив присутніх до молитви
за Україну: «Ніщо не може
змінити Його обітниць. Боже
Слово перебуває повік! І
саме любов до Бога, любов
до братерства і любов до наших країн надихає нас зби-

ратися і молитися!»
Заступник старшого єпископа ХВЄУ єпископ Микола Синюк мав слово проповіді. «П’ятидесятниця — це
день, коли купка рибалок
стала монолітом, який взяв
на себе відповідальність за
весь світ, — зазначив він. —
Церква народилася в день
П’ятидесятниці. Тому тільки
в контексті церкви можна
говорити про П’ятидесятницю. І тільки коли церква
відповість на виклики П’ятидесятниці — вона зможе
відповісти на виклики сучасності!»
Форум відвідав і мер
Львова
Андрій
Садовий.
Звертаючись до делегатів,
він сказав: «Ми не обираємо
країну, де народжуватися, ми
обираємо тільки: бути людьми чи бути нелюдами. Дякую

вам усім, за те, що ви тут.
Бажаю усім багато любові!»
Єпископ
Слов’янського
Дистрикту Церков Асамблей
Божих США Віктор Прохор проповідував на тему:
«Ресурси Святого Духа для
Церкви». «П’ятидесятниця —
це дух здорового глузду, дух

самоконтролю. Це розумне
служіння Господу! Дух Божий
«ставить мізки на місце», —
сказав служитель. — П’ятидесятниця — це дар Божий!
І його, згідно з 2Тим.1:6, потрібно розігрівати!»

Продовження на стор.4

місія

ІСПАНСЬКИЙ МІСІОНЕР

У 1998 році пастор церкви християн віри євангельської з Мадриду Ярослав Демко був одним з перших емігрантів в
Іспанії. До початку 2000-х там майже не було українців. Ярослав їхав туди як заробітчанин і не думав про постійне проживання, але згодом залишився і розвинув служіння. Зараз разом з дружиною Зоряною вони виховують трьох синів,
які цього року охрестилися, закінчили місіонерську школу і служать в церкві.
— Я не їхав туди як місіонер, а на заробітки, як і
багато інших українців. Через два тижні після приїзду відразу знайшов своїх.
Українцям там тяжко. Спочатку і нам було тяжко,
допоки знайшли віруючих
людей і почали разом збиратися. Так утворилася група християн. До нас приїхав служитель з Львівщини
Ярослав Емха, який допоміг
організувати і зареєструва-

ти церкву.Через певний час
брат повернувся до своєї
сім’ї в Україну, а мене обрали на це служіння.
На даний час у нас в
Мадриді вже налічується
близько 140 членів церкви. Крім того, ми відкрили
сім дочірніх церков у таких
містах: Малага, Марбелла,
Севілья, Валенсія, Гвардамар-дель-Сегура,
Барселона, Сан-Себастьян. Там
збирається по 20-40 людей.

Ярослав Демко прагне і надалі відкривати церкви. Його
призначили відповідальним за
усі 8 церков в Іспанії. Він єдиний є пастором, а служителі в
інших іспанських церквах рукопокладені на дияконів. Схоже
на те, що скоро структура буде
інакшою, доведеться змінити
статут і рукопокладати служителів на пасторське служіння та створювати Об’єднання українських церков Іспанії,
каже Ярослав. Наразі відповід-

но до статуту іспанські церкви підпорядковані Церкві ХВЄ
України.
Разом з іншими братами
Ярослав Демко їздить на євангелізацію в Аліканте. Є група
людей, які там покаялися, і
служитель шукає приміщення
для молитовного будинку. Також планує відкривати церкву в
Сантандері, куди виїхала одна
християнська сім’я.
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жіноче служіння

БУДУЙМО СВІЙ ДІМ ЛЮБОВ’Ю

1 жовтня двері Церкви
Христа-Спасителя в Луцьку гостинно відчинилися для християнок Волині.
Близько 700 жінок прибули
на обласну конференцію,
щоб поспілкуватися й збагатитися Божими настановами для життя й праці.
Відкрив
конференцію
єпископ Волині Михайло
Близнюк, звернувшись до
жінок зі словом привітання. Він вказав на те, що
час Господнього приходу
близький, і потрібно готувати себе до зустрічі з
Ним, дивитись на все Божими очима, дорожити
своїм спасінням і шукати
найперше того, що вічне,
не прив’язуючи своє серце
до земного.
Старійшина церкви єпископ Степан Веремчук також
привітав жінок, побажавши їм
«теплої течії Духа Святого», а
також бути мудрими, будувати свій дім, черпаючи сили з
Божого джерела життя, натхнення й мудрості.
Відповідальна за жіноче
служіння в області Катерина
Мацик оголосила тему конференції — «Звідки ти прийшла і
куди йдеш?» — і представила
гостей: Надію Комендант та
Світлану Каленик, які служили сестрам Словом Божим та

практичними настановами з
власного життя.
Групи сестер (В. Сподар,
А. Момот, В. Мельник та І.
Іванюк, А. Величко, Д. Волощук) дарували сестрам чудові
пісні, які піднімали дух і створювали особливу атмосферу.
Світлана Каленик, відповідальна за жіноче служіння
в Києві та Київській області,
звернулася до жінок словами
пророка Єремії, радячи «поставити дороговкази на своїй
дорозі» та знаки, які вказуватимуть нам правильний шлях
у житті, а також наголосила,
що наш орієнтир — Христос.
Сестра вказала на важливість
духовної їжі, яку повинна подавати матір своїм дітям у
домі, адже «не хлібом єдиним
живе людина». Мати, дружина, будуючи свій дім, виборює щоденно благословення
для своєї сім’ї, як це робив
Яків, коли боровся з Богом.
Адже життя — це боротьба.
Заступник єпископа області М.Й. Лотоцький звершив молитву за сестер, за те,
щоб вони були мудрими будівничими свого дому.
Надія
Комендант
свій
виступ почала із зауваження,
що вона не торкатиметься
богословських тем, але поділиться з молодшими сестрами своїм життєвим досвідом

новини церков хвє волині
17 вересня в церкві смт Маневичі відбулося рукопокладення на служіння благовісника Савчука Олександра
Ілліча. Рукопокладення звершили єпископ М.І. Близнюк,
заступник єпископа А.Р. Тарасюк, члени обласної пресвітерської ради В.І. Величко, В.О. Дулько, І.З. Скоць, О.В.
Сокол.
18 вересня в церкві с. Берестяни Ківерцівського району відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння
Сергія Степанавича Чичотки та на дияконське – Віктора
Миколайовича Шкіля. Рукопокладення звершили єпископи М.І. Близнюк, С.В. Веремчук та член обласної пресвітерської ради Ф.В. Мушка.
16 жовтня в церкві с. Стобихівка Камінь-Каширського
району відбулося рукопокладення на дияконське служіння
Тараса Анатолійовича Мороза, Володимира Івановича Осадчука та Сергія Івановича Суща. Рукопокладення звершили заступники єпископа В.І. Паламарчук та П.Д.
Карпович, а також член обласної пресвітерської ради С.Г.
Мороз.
16 жовтня в церкві с. Карпилівка Камінь-Каширського району відбулося рукопокладення на дияконське служіння Святослава Сергійовича Шворака. Рукопокладення
звершили заступник єпископа В.І. Паламарчук та пресвітери С.Г. Мороз, В.С. Якимчук.

дружини служителя, матері,
свекрухи, тещі. «Я не якась
особлива, — сказала вона, —
я така ж, як і всі, слабка й недосконала, але, пройшовши
нелегкий життєвий шлях, хочу
поділитись тим, чому навчив
мене сильний досконалий
Бог».
В основу своєї розповіді
сестра поклала біблійний сюжет про стосунки Сари та її
служанки Агар. «Ми часто не
вміємо будувати стосунків у
своїх сім’ях, не хочемо зрозуміти іншого, боїмось принизити своє «я», не хочемо
міняти свій характер, а хочемо змінити когось. Ми часто
не задумуємося над тим, що
Бог в кожній ситуації щось
хоче сказати нам. Тому перш
за все звертаймося до Нього
й не поспішаймо своєю мудрістю вирішувати свої проблеми, як це зробила Сара,
порадивши чоловікові отримати спадкоємця від своєї невільниці Агар. Коли ми біжимо
попереду Господа, то чинимо
нерозумно, бо не знаємо,
чим це може закінчитися для
нас. Агар побачивши, що завагітніла, «стала легковажити
господиню свою». А та у свою
чергу «гнобила її». Стосунки
в сім’ї порушилися. Це часто
трапляється в наших сім’ях у
стосунках між свекрухою та
невісткою. Але Сара, як господиня, не хотіла визнати
своєї провини, хоч сама була
винна в тому, що сталося».
Так часто нам не вистачає мудрості визнати свою неправоту, попросити пробачення,
навпаки — ми хочемо показати свою владу.
Агар тікає від своєї господині й опиняється в пустелі.
Коли ми робимо різкі повороти в своєму житті без Бога,
ми опиняємося в пустелі. «У
моєму житті була така пустеля: захворів мій чоловік, у
цей же час син попав в ДТП
і перебував у дуже важкому
стані, а в доньки після родів
почалося зараження крові й
вона була при смерті. Я металася між чоловіком, сином
і донькою й не могла нічим
зарадити. Ми не можемо змінити обставин, але ми маємо
Бога, Який усе може. Я пішла
в молитовну кімнату й волала до Нього: «Боже, де Ти?
Чому стільки гіркоти?» І тут я
побачила три жінки під хрестом. Бог запитав мене: «З
якою ти хотіла б помінятися?»
Тоді я сказала: «Боже, нехай
буде воля Твоя!» Коли я віддала все Богові, стан доньки
покращився, син опритомнів,
чоловікові стало легше, а через деякий час все стало на
свої місця. Наш Бог всемогутній та сильний».
Сестра Надія наводила
багато прикладів, як Бог змінював її характер, як учив
смиренню в стосунках із невісткою, яка зверхньо ставилась до свекрухи. «Бог давав
мені силу й мудрість, щоб
будувати свій дім, а не руйнувати, адже наші докори й

повчання не будують, будує
любов», — підкреслила вона.
Ким,чим ми є у своєму
домі? Мудрою Авігаїл, благословенням, «утіхою очей»,
чи «ринвою, з якої вода тече
завжди»? Даймо відповідь кожен собі.
«Дружина служителя — це
нелегке служіння, яке я виконую вже 47 років, — сказала Надія Комендант. — Моя
мама також була дружиною
служителя. Вона пройшла нелегкий шлях і навчила нас все
довіряти Богові, Який робив
великі чудеса в нашому житті. Вона до кінця своїх днів
служила Господу. Коли вже
не могла нічого робити, в’язала шкарпетки для стареньких людей у притулку. «Якщо
жити, то для Господа. Нехай
зігріє когось моє тепло, їм
же там так одиноко», — казала мама й молилася за всіх.
Моє життя — це продовження
її шляху. Я ніколи не думала,
що буду дружиною служителя, але наші плани — не
Божі плани. Я планувала все
по-іншому. Коли Бог зруйнував мої задуми на одруження,
я не хотіла виходити більше
заміж. Але прийшов той, хто
сказав: «Коли я молився, Бог
показав, що ти будеш мені в
поміч. Подумай і через тиждень дай відповідь». І ось ми
вже 48 років разом. Я не раз
запитувала Бога, чому Він
довірив мені нести тягарі чоловіка-служителя. Моє життя
нелегке, як і життя кожного
християнина, але в усіх випробуваннях Бог завжди приходить на допомогу, ніколи не
запізнюючись».
Показати Бога, Який усе
може, навчити дітей, онуків
довіряти Йому всім серцем
— завдання кожної матері,
бабусі. Адже наша віра передається їм, коли вони бачать
наше життя. Сестра Надія
поділилася, як вона виховує в
онуків любов і довіру до Бога,
любов до ближнього. «Я виховую своїх онуків любов’ю.
Дисципліна — це добре, але
коли вона переходить всякі
межі, це недопустимо. Дисципліна показує те, що в нас
всередині, а любов виховує.
Якось мій онук, якому два з
половиною роки, попросив
мене піти погуляти, але я сказала, що зараз молитимуся
за стареньку хвору сестру.

Онук, як не дивно, зрозумів і
попросив, щоб разом зі мною
молитися за цю бабусю. Я
була вражена, як щиро мала
дитина може молитися й просити Бога за ближнього. Коли
інший мій онук закінчив навчання і його ніхто не хотів
брати на роботу, ми також
молилися з ним. Але минув
тиждень — і нічого не змінилося, тоді йому сказала: «Я
поведу тебе далі у вірі. Ми
не будемо цього тижня просити, а лише дякуватимемо
Богові за все». Онук згодився. Але знову нічого не змінилося. «Що ж, підемо далі,
онучку». І ми знову дякували.
Ще не скінчився тиждень, як
мій онук із великою радістю
сповістив мені, що йому запропонували таке місце, про
яке він навіть мріяти не міг».
Сестра
Надія
закінчила свою розповідь словами
євангеліста Матвія (7:24-27) й
закликала жінок будувати свій
дім на камені, який є Христос.
Тоді нам не страшні ніякі бурі,
ми пройдемо через вогонь —
і він не обпалить нас, через
води — і вони не потоплять
нас. Тоді наш дім міцно стоятиме, тому що Христос —
наша надія!
Конференція закінчилась
щирою молитвою сестер за
те, щоб бути мудрими будівниками свого дому, бути в єдності з Богом, дотримуватися
Його заповідей, любити так,
як Він любить, і все робити
з любов’ю до Нього та свого
ближнього.
Я мала змогу півгодини спілкуватися з сестрою
Надією Комендант перед
конференцією.
Найбільше
вразила її простота, щирість,
відвертість. Лікар за фахом,
вона пройшла курс не одного
життєвого університету, навчаючись у Христа мудрості,
смирення, любові, милості.
Знаючи, що Надія полюбляє
носити капелюшки, запитала її, чому вона змінила свій
імідж. Вона відповіла: «Не
хочу нікому зробити боляче!»
А як ми? Чи відчуваємо
душу ближнього? Чи не робимо своїми категоричними
словами й своїм ставленням
до людей боляче їм? Чи даємо собі звіт, «звідки прийшли
й куди йдемо»? Подумаймо
над цим.
Лідія ВУДВУД
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СЕПАРАТИЗМ ПО-БОЖОМУ
словом про слово

Отже, з такого недоброго
слова почнемо. То не ми, а
Вікіпедія: «Сепаратизм (від
лат. separatus — окремий)
— прагнення до відокремлення, відособлення, як
волевиявлення на законних
підставах…» Далі цитувати
не варто, суть визначення
зрозуміла.
Вам казали коли-небудь
фразу: «Це не по-Божому!»
Ну, приміром «анексія» винограднику царем Саулом у
слабкого Навота (3Цар.21:79). Біда, що цей виноградник
був близько до дому царського, а земель царям завжди
мало. Не по-Божому й навіть
не по-людському вийшло. Або
ще одна історія, коли багатий
забрав останню, єдину вівцю в
бідного, щоб пригостити свого
друга… Пам’ятаєте цю історію,
вона теж із житія царів взята…
(2Цар.12:1-7)

Тепер ще раз прочитаймо
заголовок. Зрозуміло? Невже
так буває? Отже, відокремлення або сепаратизм по-Божому.
«Як служили ж вони Господеві та постили, прорік Святий
Дух: «Відділіть Варнаву та Савла для Мене на справу, до якої
покликав Я їх!»
Дух Святий будує Церкву. Він приводить нових лю-

дей-грішників у церкву – тут
ми з Ним у співпраці. Але Він
має плани — відділити, «відсепарувати» кращих учнів для
Своїх намірів, і тут починається
непорозуміння, а часто і спротив.
Ще одна ілюстрація. Павло проповідує в Ефесі. Не всі
сприймають слово Боже. Апостол вдається до сепарації –

відокремлює учнів і орендує
для них школу (див. Дії 19:9).
… А тепер про себе подумаймо, чи відокремився я від
світу, чи відокремив час для
молитви, чи відокремив Божі
фінанси від своїх, чи…
Світ стоїть на порозі тотального сепаратизму по-Божому. Це не жарт, це біблійна
істина! Ось вона: «Так буде й
наприкінці віку: Анголи повиходять, і вилучать злих з-поміж
праведних…» (Мт.13:49).
«І перед Ним усі народи
зберуться, і Він відділить одного від одного їх, як відділяє
вівчар овець від козлів. І поставить Він вівці праворуч Себе,
а козлята ліворуч. Тоді скаже
Цар тим, хто праворуч Його:
«Прийдіть, благословенні Мого
Отця, посядьте Царство, уготоване вам від закладин світу»
(Мт.25:31-33).
Зрештою, не тільки Бог, а

ми самі повинні пройти через
решето сепарації або конкретного відмежування на законних Божих підставах, щоб дати
Йому право на прийняття: «До
чужого ярма не впрягайтесь з
невірними; бо що спільного між
праведністю та беззаконням,
або яка спільність у світла з
темрявою? Яка згода в Христа
з белійяаром? Або яка частка
вірного з невірним? Або яка
згода поміж Божим храмом та
ідолами? Бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік: Поселюсь
серед них і ходитиму, і буду їм
Богом, а вони будуть народом
Моїм! Вийдіть тому з-поміж них
та й відлучіться, каже Господь,
і не торкайтесь нечистого, і Я
вас прийму» (2Кор. 6:17).
… якось так виходить із відокремленням, чи то з сепаратизмом по-Божому, подумаймо над цим.

Микола СИНЮК

місія

ІСПАНСЬКИЙ МІСІОНЕР

Початок на стор.1

— А хто є членами церков — це люди, які були членами церкви до свого виїзду в
Іспанію чи це люди, які навертаються до Бога вже в Іспанії?
— Є різні люди: є віруючі, які
приїжджають на роботу, але за
період нашої діяльності в Мадриді
120 людей ми охрестили, хоча на
даний момент у церкві 140 членів.
Це люди, які пізнали Господа саме
в Іспанії. Подібна ситуація й в інших
наших церквах.

— З якими викликами ми
стикаєтеся в Іспанії? Що найважче вам у служінні дається?
— Звичайно, щоб розвивати
церкви, потрібні нові кадри, яких
можна було б посилати в інші міста
для праці. Тому, як і скрізь, у нас
існує потреба в служителях. Ми
молимося про це. Що можливо
з нашого боку, робимо для того,
щоб вирощувати служителів, прроводимо навчання, намагаємося
піднімати нових служителів. Навіть
з тих людей, які покаялися у нас
вже є хороші служителі, євангелісти, які виросли і готові служити
іншим людям, свідчити їм про Христа і спасіння.
— Чим ви займаєтеся? Які
види служінь є у вашій церкві?
— У нас хор, група прославлення, дитяче служіння. Ми навчаємо
служителів, як проповідувати людям. Євангелізаційне служіння у
нас дуже сильно розвинене. Коли
до нас приїжджають інші служителі, то часто зауважують, що наша
церква є саме такою, яка покликана євангелізувати інших людей.
Кожної неділі протягом близько
шести років наша церква проводить єванеглізаційне служіння.
Перед ранішнім служіння ми виходимо на площу, де збирається
наш народ, співаємо там і проповідуємо людям. У нас дуже багато
виїздів здійснюється інші міста. Ми
підтримуємо дочірні церкви. На рік

у нас відбувається тільки запланованих понад 120 виїздів в дочірні
церкви та інші міста. А насправді
тих виїздів є набагато більше. Таким чином ми проїжджаємо доволі
великі відстані, тому що найближча
від Мадриду церква у Валенсії, а це
370 км. До Барселони, наприклад,
650 км. І так відстані нам доводиться долати, щоб просто звістити людям Слово Боже.
Ми активно розвиваємо дитяче служіння. На кінець місяця в
нас заплановані дитячі табори. Ми
плануємо зібрати дітей на чотири
дні, щоб донести до них Божі істини. Також ми проводили літні дитячі
табори. Діти каялися, Бог змінював
їхнє життя і ці зміни були досить
помітними. Це було дуже зворушливо, як діти, переживаючи Бога,
не могли навіть словами пояснити. Один хлопчик, пам’ятаю лише
збуджено показував пальцем собі
на груди і казав: «Там Бог».

завагітніла, і ми приїхали народити дітей. У нас народилося двоє
синів і десь через півроку я виїхав
в Іспанію знову. Згодом викликав
дружину з дітьми, і вони приїхали
до мене. Так Бог спланував, щоб я
міг тут жити.

— Яка частина у церкві заробітчан, які приїжджають і
від’їжджають? А скільки є постійними жителями Іспанії?
— Більшість тих, хто приїжджає
в Європу для заробітків, вважають,
що вони тут тимчасово. Але минають роки, ці люди час від часу відвідують батьківщину, але потім знову
повертаються назад і далі продовжують своє життя тут. Саме цим
відрізняється еміграція в Америку
і в Європу. Коли люди виїжджають
в Європу, їхні сім’ї залишаються в
Україні, в Америку ж навпаки переїжджають сім’ями. В Іспанії ну
може 10% людей, які вирішили
жити тамі не хочуть повертатися
назад, а в основному люди мріють
про те, що коли в Україні все налагодиться, вони повернуться туди.

— Наскільки дорого орендувати приміщення в Іспанії?
— В Мадриді за прощення площею 310 квадратних метрів ми
платимо 2000 євро в місяць.
— Хто вам допомагає платити таку орендну плату? Чи це
робиться силами церкви, чи є
якась допомога ззовні?
— Ні таких немає, ця праця
виконується власними зусиллями.
Оернда, проведення служінь — все
за наш рахунок. Люди жертвують, і
ми можемо служити.

— А ви планували повернутися?
— Через десять місяців після
свого першого від’їзду я повернувся в Україну, тому що моя дружина

— Ви збираєтеся в орендованих приміщеннях чи є побудовані церкви?
— У нас немає власних споруд. Ми орендуємо приміщення.
На даний момент молимося про
одне приміщення, яке є в самому
«епіцентрі України» в Мадриді, де
збираються наші земляки, і куди
ми кожної неділі ходимо на євангелізацію. Ми знайшли досить гарне приміщення площею 1000 квадратних метрів. На даний момент
ми молимося і торгуємося за це
приміщення. Якщо Бог дозволить,
то ми придбаємо це приміщення і
вже будемо мати власне.

— Чи є люди з України, які
служать місіонерами в Іспанії і
скільки таких людей?
— Є такі люди. Це студенти
Львівської семінарії Олег Саф’ян,
якого багато хто знає як співака,
Мар’ян Гавецький, з Тернопільського місіонерського інституту
— Віталій Легун, який вже близько двох років працює тут і є нині
керівником молоді. Він багато служить у євангелізаційному служінні.

Також Сергій Яковенко з Тернопільського інституту. З Київської
місіонерської школи у нас служить
Вадим Лавренчук, Олена Несмянович. Ці люди проповідують, їздять на євангелізації, виконують
дуже великий обсяг праці. Так
склалося, що мені довелося взяти цих людей, бо я помітив, що
тими силами, які ми маємо там,
не зможемо підтримувати стільки
церков. У багатьох наших церквах
лише по одному служителеві. І потрібної якусь духовну підтримку,
яку й здійснюють ці люди. Дехто
з них виконує служіння старших у
церквах.
— Як сприймають вашу
церкву іспанці і іспанські церкви зокрема?
— До нашої церкви місцеві
протестантські церкви ставляться
з повагою. Вони нас запрошують
проводити євангелізації, бо у нас
в церкві є гарна музична група, і
ми разом служимо людям. Вони
зауважують, що наші люди більш
відповідальні, більш організовані.
Коли в нашій церкві говорять, що
потрібно прийти на євангелізацію, то наші люди приходять, а
місцеві часто цим нехтують. І за
це нас поважають.

— Зробіть, будь ласка, конфесійний опис того міста, де ви
служите.
— В Мадриді дуже багато євангельських церков, які складають з
циган. Їх є близько 100 лише в Мадриді. Їхнє об’єднання називається
«Філадельфія». У 1990-их роках в
Іспанії пройшло таке пробудження, що 80% циган, які живуть в
Іспанії навернулися до Бога. Серед
іспанців дуже мало євангельських
християн. Дуже багато зневірених
людей. Багато церков, які складаються з емігрантів з Латинської
Америки (Аргентини, Перу, Еквадору та ін..).
Православних церков там майже немає. Переважно католицькі
церкви, які відрізняються від українських католицьких чи греко-католицьких. Вони більш сході на євангельські. Є католики-харизмати. Я
був буде приємно вражений, коли
зайшов у величезний костел Святої Альмодени, де читалося Слово
Боже, співалися пісні і священик
чітко тлумачив Слово Боже, як це
робить в наших церквах. І було безліч народу, які слухали. З іншого
боку немає так багато іконостасів
та зайвих речей.
Інтервю підготувала
Ірина НАУМЕЦЬ
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П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ — ВІДПОВІДЬ НА
ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
ДЕНЬ ДРУГИЙ: «ХРЕЩЕННЯ СВЯТИМ ДУХОМ — ЦЕ
НОВІ ДВЕРІ, ЯКІ ВІДКРИВАЮТЬСЯ ПЕРЕД ТОБОЮ»

Ведучим упродовж дня був
адміністратор відділу освіти
ЦХВЄУ Василь Попудник. Серцевиною ранкової сесії стали
семінари голови П’ятидесятницької Церкви Польщі єпископа Марека Камінського та
ректора Теологічного інституту
ЦХВЄ Білорусі (Мінськ) Сергія
Поднюка.
У семінарі «Витоки П’ятидесятниці» Марек Камінський
окреслив також основні віхи
служіння Густава Шмідта.
«Для Господа найважливіше, щоб церква була сповнена
Духом Святим. Але віруючі часто ставлять на головне місце
інші речі. Так було в апостолів:
їх тривожили перш за все богословські проблеми: «Чи не
часу цього відбудуєш Ти, Господи, царство Ізраїлеві?» Потім вони, не дочекавшись, поки
почне діяти Бог, вирішили провести вибори 12-го апостола», — зауважив служитель.
«Хрещення Святим Духом — це не кінець, як думає
багато людей. Це — скоріше
початок, нові двері, які відкриваються перед тобою. Ти можеш, навіть отримавши духовне хрещення, жити собі своїм
життям — без Божої сили й
слави. Але кожен відповідальний за те, щоб розігрівати дар
Божий у собі», — додав він.
Марек Камінський підкреслив, що його спостереження за
західними церквами показало,
що в них хороше вчення, однак
вони втратили переживання.
«Я прагну, щоб це повернулося. Ми повинні проповідувати
в наших церквах про хрещення Духом Святим. І не тільки
проповідувати, а й молитися
за людей, класти на них руки,

і в першу чергу — за власних
дітей. Давайте не будемо цим
легковажити. Хай це джерело
П’ятидесятниці завжди б’є в
нашому житті!» — закликав він.
Сергій Поднюк у семінарі
«Богослов’я і практика хрещення Святим Духом» простежив Біблійну основу вчення
про хрещення Святим Духом,
у тому числі дискусійні деталі
цього акту.
«П’ятидесятниця — якоюсь мірою є святом
урожаю, — зауважив спікер. —
Сходження Святого Духа саме
в цей день символізує духовні
жнива, які Господь здійснюватиме саме через хрещених
Святим Духом людей. Саме
після хрещення Святим Духом
у житті Божих людей починають особливо потужно проявлятися чудеса й знамена,
духовні дари й прояви! Тому
ми повинні ревнувати про хрещення Святим Духом і постійне перебування в Ньому!»
Секретар МАХВЄ, єпископ
Іванас Шкуліс (Литва) був основним спікером обідньої сесії.
Він провів семінар «П’ятидесятниця і п’ятидесятництво
напередодні другого пришестя
Христа». Його виклад включав
динаміку росту п’ятидесятницьких церков у світі, зокрема —
у відсотках від чисельності всіх
християн. За його словами —
це найшвидше зростаюча у
всьому світі деномінація. Служитель відзначив, що Господь
зливає Святий Дух із двох
причин: щоб оживити сплячу
церкву і щоб дати знак світу,
що скоро — друге пришестя
Ісуса Христа.
«Ранні п’ятидесятники боялися робити будь-що без
вказівки й відкриття Святого
Духа! Як же ми — сучасні п’ятидесятники? Нам потрібно
приводити людей до реальних
живих стосунків із Богом, щоб

кожен особисто спілкувався
з Ним і переживав Його присутність!» — підкреслив Іванас
Шкуліс.
«Між ранніми п’ятидесятниками було таке привітання,
яке стало їхнім кредо. Коли
запитували: «Як живеш, брате?», відповідь була: «Я — спасенний, омитий кров’ю Христа
і сповнений Духом Святим!
Ранні п’ятидесятники для своїх
проповідей багато черпали
з Книги пророка Йоіля. Тому
одна з улюблених їхніх тем:
«Час початися суду з дому Божого!» Реакція на такі проповіді
була одна — плач і покаяння.
Люди співали пісні про повну
посвяту Богу. Але і життя їхнє
повністю відповідало текстам
цих пісень. Ще одна характерна риса перших п’ятидесятників — невідступна молитва.
Вони не переставали молитися, поки п’яниця не отримував
звільнення, поки хворий не отримував зцілення!» — розповів
єпископ. Він побажав, щоб для
сучасних п’ятидесятників есхатологія стала не предметом
цікавості, а поштовхом до особистого богопізнання і посвяченого служіння.
Заключним
елементом
денної сесії став круглий стіл
на тему «Роль П’ятидесятниці
в місії церкви», участь у якому
взяли місіонери з різних країн
світу. Модератором обговорення виступив кандидат історичних наук Михайло Мокієнко
(молодший). Основне питання
відштовхувалося від тези Вільяма Сеймура: «Кількість людей, хрещених Святим Духом,
і кількість місіонерів має бути
рівною». Отже, питання: «Чому
сьогодні кількість людей, хрещених Святим Духом, не відповідає кількості місіонерів?»
Запрошені місіонери поділилися своїм досвідом та ідеями
щодо цієї та інших порушених
тем. Підсумком розмови стала теза: «Місія — не активність
окремих людей, а спосіб присутності церкви у світі».
Під час вечірньої сесії присутнім
продемонстрували
фільм про братерство ЦХВЄУ,
який підготувала місія «Добрий
Самарянин».
Старший єпископ ЦХВЄУ
Михайло
Паночко
провів
семінар: «Практика духовних
дарів: проблеми та їх вирішення». Під час семінару єпископ
відзначив, що істинне пробудження нерідко може супроводжуватися заблудженнями,
тому для духовного здоров’я
потрібні духовні ліки. За словами Михайла Степановича,
цю функцію виконують духовні
дари. А ціль духовних дарів —
не принизити людину, а підняти, спасти її.
«Усі ми знаємо про дев’ять
духовних дарів, описаних у
Біблії. І всі вони важливі. Неправильно казати, що одні є
більш, а інші — менш важливі.
Коли дари не діють, церква потроху холоне, — сказав служи-

тель. — Є влада, а є дар. Але
влада — вища за дар. І дар
має підкоритися владі. У Мойсея була влада, а у Маріам був
дар. Та вона не хотіла покоритися».
«Дари мають ціль. Найважливіша — ціль. А дехто захоплюється інструментами, даними для досягнення цілі. Ціль
духовних дарів — преображати
наш характер!» — підкреслив
Михайло Степанович.
ДЕНЬ ТРЕТІЙ: «МИНУЛЕ —
ПАМ’ЯТАЙ, «СЬОГОДНІ» —
ВИКОРИСТОВУЙ ДЛЯ
ПРАЦІ, ДО «ЗАВТРА» —
ГОТУЙСЯ!»

Голова незалежних церков
Німеччини Йоганн Прайсель
вранці третього дня конгресу
говорив на тему «Батьківство
і синівство». В основу семінару єпископ поклав місце з Писання, 1Тим.3:15: «…щоб знав
ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є Церква
Бога Живого, стовп і підвалина правди», та Малахії, 4:6: «І
приверне він серце батьків до
синів, і серце синівське до їхніх
батьків, щоб Я не прийшов, і не
вразив цей Край прокляттям!»
«Ми всі називаємо Бога
своїм батьком, — зауважив
служитель. — Але чи кожного
Бог називає своїм сином? У
Біблії є люди, про яких сказано, що Бог не соромиться називати себе їхнім Богом. Батьки — це дуже високий рівень
відповідальності. Носити ім’я
простіше, ніж йому відповідати. Поставимо собі запитання:
«Чи є я справжнім батьком?
Ми повинні бути не лише в положенні батьківства, а й у стані
батьківства. Що ж до синівства, то благословенними є ті
сини, які приймають і зберігають передане їм від батьків. У
цьому — Божі обітниці й Божа
нагорода».
Історик Сергій Санніков
представив
нововиданий
«Слов’янський біблійний коментар», над створенням якого
працювало 94 автори. Серед
головних цілей проекту було
не лише написання коментарів
для допомоги служителям місцевих церков Східної Європи,
а й створення герменевтичної
спільноти, члени якої вміли б
колективно осмислювати Писання, прислухатися один до
одного й з повагою ставитися
до різнодумства.
У своєму семінарі «П’ятидесятницька церква й сучасні
світоглядні виклики» євангеліст
та співак Джордж Давидюк
звернув увагу на важливість
розуміння часу: «А з Іссахарових синів, що мали розуміння
часу, щоб знати, що буде робити Ізраїль…» (1Хр.12:32).
Спікер роздумував над трьома запитаннями: «Як було колись?», «Що маємо сьогодні?»
і «Що буде завтра?». Його висновок: «Минуле — пам’ятай,
«сьогодні» — використовуй для
праці, до «завтра» — готуйся».

Під час денної сесії голова
Союзу церков ХВЄ Молдови
Віктор Павловський виклав
семінар на тему: «П’ятидесятництво між кризою й можливістю». «Нам випало жити в часи
великих змін — у техніці, економіці, політиці, — зауважив
він. — Ми живемо в час, про
який наші попередники могли
тільки молитися й мріяти — великі та гарні будинки молитви,
можливість проповіді Євангелії
та найголовніше — тисячі спасенних людей. Це час можливостей!»
Під час вечірньої сесії присутні переглянули фільм про
Реформацію, створений силами оргкомітету R500. Заступник старшого єпископа
ЦХВЄУ Микола Синюк прочитав текст звернення Конгресу до представників влади із
закликом посприяти звільненню вченого-релігієзнавця Ігоря
Козловського з полону ДНР.
Делегати підтримали це звернення одноголосно. Звернення надіслане до міжнародних
правозахисних
організацій,
урядам, президентам країн,
звідки прибули делегації, та до
відповідних органів ЄС.
«Тільки проходячи те, що
нам зараз доводиться проходити в Росії, я по-особливому почав розуміти, що
П’ятидесятниця життєво необхідна для того, щоб вистояти!» — сказав у своїй промові
єпископ Едуард Грабовенко.
Третій день конгресу завершився ревною молитвою за
народи та країни.
Делегати озвучили резолюцію конгресу, адресовану
всім п’ятидесятникам світу, у
якій зазначені основні виклики
сучасності та шляхи їх подолання.
У заключній проповіді на
закритті конгресу єпископ
Михайло Паночко наголосив:
«Сьогодні Бог настільки відкрив двері для проповіді Євангелії, що християни іноді розгублені. Ми повинні бути готові
до цього виклику та завжди зодягнені «в повну Божу зброю».
За остаточними підрахунками конгрес відвідали
близько 2000 делегатів із 20
країн. Пряму трансляцію пленарних засідань дивилися в
46 країнах.
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П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ...ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Віктор Павловський,
президент МАХВЄ,
єпископ церков ХВЄ
Молдови
Метою цього конгресу
було оцінити те, як сучасна
п’ятидесятницька церква реагує на виклики сучасності.
Треба усвідомити, що все
змінюється — культура, технологічні досягнення і, зрештою, люди в церкві. Тому
завжди треба бути гнучким
до зовнішніх змін, але мати
вертикальне
спрямування,
коли йдеться про євангельські доктрини, тому що вони
ніколи не змінюються.
Перед нинішньою церквою нині постають такі основні виклики: розчинення
серед суспільства й перехід
за грань євангельських стандартів. Тому наше завдання
— розвиватися, зберігаючи
біблійні стандарти, щоб не
залишатися на рівні минулого століття у вирішенні тих
питань, які не актуальні сьогодні.
Другий виклик — привести в церкву якомога більше
молодих людей і залучити їх
у служіння, щоб збалансувати його. Розуміємо, що дуже
важливий досвід, практика,
проте усвідомлюємо, що в
цих людей вже бракує тієї
енергії, рушійної сили, яка
б кидала виклики бездіяльності, запитуючи: «А що я ще
хочу зробити?!»

нині світ став дуже вузьким.
Як на мене, головним викликом є питання цінностей. Нині
ведеться великий тиск на
церкву, знижується планка у
питаннях моралі. І саме П’ятидесятниця може відповісти
на цей виклик, бо питання
моралі — це питання серця
людини. Ні державними, ні
церковними законами цього
не заборониш. Це може зробити Господь.
Ще одним викликом є егоцентризм, коли люди зосереджуються лише на собі. Як
правило, не на своїх потребах, а на своїх задоволеннях.
І тоді церква, служіння, потреби інших людей залишаються
десь за кадром. І це турбує
нас. Але пригадую зі свого
життя, коли Дух Святий наповнив моє серце, то в ньому з’явилася любов до інших,
бажання служити, присвяти
своє життя для Бога. Але, на
жаль, за моїм спостереженням, питання сповнення Святим Духом, хрещення Святим
Духом стоїть у церквах не на
належному рівні, від чого ми
й програємо.
Разом з тим П’ятидесятниця для мене — це не просто хрещення чи сповнення
Святим Духом, це глибоке
пізнання Господа і постійне
перебування під впливом
Духа Божого. Цього ми особливо потребуємо.

Вперед назад до П’ятидесятниці! — саме так би я
закликав наше покоління християн. Ми вже буде багато
забули, втратили те, що мали
ранні п’ятидесятники на початку двадцятого століття, те,
що мала першоапостольська
церква. То треба повернутися,
але не йти назад, а не просто
зробити історичний огляд, але
мати пророчий погляд, який
дивиться вперед. Скоро прийде Господь — і Церква повинна бути сповнена Святим
Духом і готова стрічати свого
Небесного Жениха.

На мою думку, виклики, з
якими ми нині стикаємося, не
дуже відрізняються, як в Америці, так і в Україні, тому що

Сергій Цвор,
єпископ об’єднаної
церкви ХВЄ Білорусі
Говорячи про виклики,
то скрізь вони приблизно
такі, про які йдеться на цьому конгресі. Це лібералізм,
який проникає в церкву. Це
суспільство, яке потребує
спасіння, якого ніхто, крім
церкви дати не може.

Микола Гриб,
Латвійський центр
п’ятидесятницьких
церков
Я думаю, що коли ми запалені Святим Духом, то не

Моє бажання було, є і,
думаю, залишиться, це те,
щоб ми, наші діти й онуки
трималися
євангельської
віри і були відповіддю цьому
світу, на ті виклики, які він
ставить перед нами. І коли
людина думає, що хтось
буде цією відповіддю, це
не зовсім правильно. Коли
хтось думає, що я сам буду
відповіддю на ці запитання,
це теж неправильно. Але
коли ми як Церква Христова, дорослі і молодь, пастори, єпископи, євангелісти —
всі разом відповідаємо, ми
можемо стати тією відповіддю за насущні потреби сучасності.

У вік споживання люди
часто живуть тим, що хочуть
лише отримувати, але не самим вкладати. І звідси вседозволеність та деградація
морального рівня суспільства.
Ми щиро віримо, що
саме П’ятидесятниця є відповіддю на ці виклики сучасності. Я впевнений, що без
Духа Святого ми не зможемо ні вплинути, ні спинити, ні здійснити хоч якийсь
вплив на суспільство.

Одним з викликів є спільне служіння двох поколінь —
того, що відходить, зрілого,
і нинішнього, молодого. І
тут потрібне непросто діалог, не просто розуміння,
а доповнення один одного, накопичення цінностей,
здатності передати їх дали,
спільно служачи певний
період часу. Щоб потім
мати змогу з радістю спостерігати, як покоління, що
прийде після нас, робить те,
чого ми сподівалися і чого
очікували.

Найголовніше, щоб кожен служитель, кожен християнин був близький із
Богом, міг нести живе Слово Боже людям і молитися
за те суспільство, у якому
ми живемо, бо це потужна
зброя — іншої немає. Нею
користувалися
апостоли,
нею користувалися наші
попередники. Нею повинні користуватися й ми. Бо
суспільство може змінити
лише проповідь Євангелії,
потужна молитва Церкви та
її святе й побожне життя.

Микола Синюк,
заступник старшого
єпископа Церкви ХВЄ
України

Джордж Давидюк,
пастор-євангеліст,
США

Віктор Лимонченко,
єпископ об’єднання
слов’янських церков
ХВЄ східного
побережжя США

винні вивчити, у який час
ми живемо. Ми повинні чітко розуміти, до якої аудиторії ми звертаємося. Коли
до молоді, то нам треба
розуміти, як вони мислять.
Якщо до людей, які на відвідують церкву, — то що в
них у серці. Ми часто думаємо, що проповідь — це
лише тоді, коли ми щось
говоримо. Але часто гучною проповіддю стає наше
життя, наше ставлення до
людей. Я думаю, що люди
нині спрагнені, вони шукають чогось, часто навіть самі
не знаючи чого. Тому наша
роль як представників Бога
на землі — сказати людям
правду, але зробити це треба з великою любов’ю.

Йоган Прайзель,
Союз незалежних
церков Німеччини

Михайло Паночко,
голова СоюзуХВЄ
України

Едуард Грабовенко,
начальствуючий
єпископ Російської
церкви ХВЄ

Іванас Шкуліс,
секретар МАХВЄ

Віктор Прохор,
голова СДЦАБ США

зможемо сидіти на місці. Ми
підемо туди, де потрібно: туди,
де люди терплять поразку, де
суспільство деградує морально і духовно. Туди, де руйнуються сім’ї, де і люди гинуть.
Ми не зможемо бути байдужими, тому що Дух Святий Сам
запалюватиме ревне бажання
всередині нас. І якщо ми будемо рухатися вперед, використовуючи той духовний дар,
яким нас наділив Господь, ми
відповімо на багато викликів
сучасного світу.

Ми маємо на меті спорядити служителів потрібними
інструментами, щоб мати
змогу впливати на сучасне
суспільство. Кожне суспільство має свої певні виклики.
Ми не повинні жити так, як
жили наші батьки. Ми по-

Я розумію так, що виклики стоять, по-перше, всередині самої Церкви. Практика
застосування дарів Святого
Духа, сповнення Святим Духом — це той виклик, який
повинна церква прийняти,
щоб стати церквою П’ятидесятниці й відповіддю
на виклики сучасності. А
виклики ззовні — це постмодерністський, так би мовити, період, який пропагує ідею про те, що немає
абсолютної істини, немає
абсолютної моралі. Я можу
робити те, що мені добре,
приємно, вигідно, бо це і є
істиною для мене. Біблія ж
говорить зовсім по-іншому.

Розмовляла
Ольга БІДНЕНКО
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проповідь

ХАЙ ЗРЕЧЕТЬСЯ САМОГО СЕБЕ…

Егоїзму людей немає меж.
Недаремно пророк Єремія сказав, що «людське серце найлукавіше над все та невигойне»
(17:9), тобто вельми зіпсуте.
Гонитва за власними вигодами
не робить людину щасливою,
навпаки — чим більше вона
має, тим більше хоче, зрештою — нещасна, бо не може
задовольнити всіх свої бажань,
тільки постійно шкодить сама
собі. Погляньмо, наскільки
ми, християни, любимо комфорт: сучасні будинки з усіма побутовими зручностями,
автомобілі, подорожі, пікніки,
кафе, ресторани. Вдумаймося
у свої молитви: дай мені, Боже,
те й інше, збережи мене від
хвороб, злодіїв, війни. Переважно все крутиться навколо
нас — наших потреб, бажань,
мрій, нашого задоволення. І це
задоволення стосується земного життя, а не вічного. Ніби
наше призначення як християн — втішатися земними благами, а Христос, іменем Якого
ми називаємося, зобов’язаний
ними нас забезпечити. І читаючи Дії апостолів, зокрема
молитву перших християн, дивуєшся відмінності між їхніми
проханнями й нашими: «І тепер споглянь, Господи, на їхні
погрози, і дай Своїм рабам із
повною сміливістю слово Твоє
повідати, коли руку Свою простягатимеш Ти на вздоров-

лення, і щоб знамена та чуда
чинились Ім’ям Твого Святого
Отрока Ісуса» (4:29,30). Їм погрожують, їхнє життя в небезпеці, а вони просять не захисту
чи покарання переслідникам, а
відваги звіщати Боже Слово, і
щоб Господь супроводжував
їхню проповідь зціленнями,
ознаками та чудами. Тобто їх
не тривожить власна безпека
й саме життя, а спасіння людей та виконання Божої волі,
їх цікавить Божа слава. Разючий контраст між нами й ними!
Але скажу, що Господь знає,
як християн-сибаритів, розніжених, тепленьких, зробити
Своїми воїнами, витривалими
й ревними, а зрештою — щасливими.
Згадаймо, апостоли ходять
із Ісусом, їдять хліб із рибою, які
чудом помножуються, Господь
зцілює їхніх родичів, вони бачать ще багато чуд Ісусових, і
їм Отець Небесний відкриває,
що Ісус — Син Божий, Христос,
але це тішить їх тільки тому,
що надіються сидіти в Царстві
Його праворуч чи ліворуч від
Нього. Про це й сперечаються
між собою. Причому, думають,
що це царство земне. Та разом із цим вони потрапляють
у шторм, бачать, що Христові
погрожують, і мусять утікати з
Ним. І ось одного разу, коли
вони покинули Юдею, у якій
Христа хотіли побити камін-

ням, їм Він сказав: «Вертаємося, бо Лазар помер». Звернімо
увагу на слова Хоми до своїх
товаришів: «Ходімо й ми, щоб
із Ним повмирати» (Ів.11:16).
Ці слова свідчать, що відбулася переміна у розумі апостолів.
До цього часу вони думали, що
покликані ділити тільки славу
Ісусову, а тепер зрозуміли, що
мають розділити і Його страждання, навіть смерть. До цього
розуміння рано чи пізно Господь приведе й нас, якщо ми
ще не зрозуміли, аби тільки не
були дуже впертими.
Ісус Христос ніколи не ховав від учнів того, що Він від
них хоче і що їх буде чекати,
якщо підуть за Ним. Коли Він їх
кликав за Собою, то казав, що
зробить їх «ловцями людей»,
щоб вони Його любили над
усе, щоб зреклися самих себе
і всього, що мають, щоб узяли
свій хрест і йшли за Ним. Вимоги, які, здається теперішньому
любителю комфорту, виконати
неможливо. Але Господь на
менше не погоджується: або ти
повністю Мій, або не мій. Ніякої
частковості, ніякого роздвоєння — тільки повна самовіддача. І це Христос неодноразово
давав зрозуміти своїм учням, а
разом із ними й нам. Якось Ісус
сказав своїм учням, що Йому
потрібно буде багато страждати і Його вб’ють. Тоді апостол
Петро відвів Його вбік і став

Йому перчити. Може, Петрові
було по-людськи дуже шкода
свого учителя, а може, йому
було шкода самого себе, бо
ж із смертю Христа помруть і
його надії на царювання разом
із Христом на землі, і йому самому доведеться постраждати
як учню Христовому. У будь-якому разі Христос бачив серце
Петра з його плотськими бажаннями й мотивами, що воно
ще не до кінця віддане Йому, і
що серця всіх, хто з ним, такі
самі, — тому й сказав Петрові
так, щоб усі чули: «Відступись,
сатано, від Мене, бо думаєш ти
не про Боже, а про людське!»
(Мр.8:33). А далі проголосив
суть учнівства Христового, те,
що має зробити кожен послідовник Ісусів: «Коли хоче хто
йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та й за Мною
йде! Бо хто хоче душу свою
зберегти, той погубить її, а хто
згубить душу свою ради Мене
та Євангелії, той її збереже»
(Мр.8:34,35).
Ось така, здавалося б, надмірна категоричність Ісуса Христа у стосунках з нами, людьми. Але треба зрозуміти, що
Він хоче повної самовіддачі нас
Йому не тому, що тиран і владолюбець, а тому, що тільки в
Ньому людина позбавляється оков гріха, егоїзму, страху, ненависті, корисливості,

сріблолюбства, роздвоєності й
відкривається як божественна
особистість, сповнена свободи, миру, любові — справжнього Божого життя. Бо ж Він
— Життя, Він — Любов.
Людина більше отримує з
Ним, як без Нього. Коли апостол Петро сказав Ісусові: «От
усе ми покинули, та й пішли
за Тобою слідом», мовляв, що
нам буде за це, то Ісус йому
відповів: «Немає такого, щоб
дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або
діти, чи поля ради Мене та ради
Євангелії, і не одержав би в сто
раз більше тепер, цього часу,
серед переслідувань, домів, і
братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному
вічне життя» (Мр.10:28-30). Це
обітниця Христова, а Він вірний і не може зректися Самого
Себе, не може зректися Своїх
слів.
Тож якщо ми назвали себе
християнами, тобто Христовими, то маємо довіритися
Йому повністю, віддати в Його
розпорядження все, навіть
своє життя, бо тільки в цьому
разі збережемо його. Усе інше,
що ми вирішуємо й робимо
самі поза Христом — це самообман, який може завершитися, якщо не опам’ятаємося,
великою втратою — втратою
своєї душі.

Василь МАРТИНЮК

П’ЯТЬ РАУНДІВ
ПЕРЕГОВОРІВ

роздуми над божим словом

А тепер іди ж, і Я пошлю тебе до фараона, і
виведи з Єгипту народ Мій, синів Ізраїлевих.
Вихід 3:10

Дозвольте показати Вам
п’ять раундів переговорів
Мойсея з Богом щодо того,
чому не він має виконувати
служіння Виходу з Єгипту.
На мій погляд, його так звані
«аргументи» досить часто
є й нашими аргументами,
коли Господь шукає людину
для Своєї роботи.
1.Я НЕ МАЮ
АВТОРИТЕТУ. Хто я?

Дуже часто ми оцінюємо
Боже служіння через призму
особистого авторитету, тоді як
варто пам’ятати одне: завжди,
коли Він закликає нас робити Його діло, Він супроводжує
це діло Своєю присутністю та
Своїм авторитетом. Відповідь:
ПРИСУТНІСТЬ БОЖА — «Я буду
з тобою» (3:14). Не забувай, що
Він поруч, адже обіцянка Христа:
«Я з Вами до кінця віку» — дійсна й тепер. Наше ж завдання —
«ідіть та навчіть всі народи…»

2.Я НЕ МАЮ СЛОВА.
Що скажу їм?

Іноді проблема молодих
людей лише у відсутності
освіти й т. ін. Немає слова, немає розумних промов, але хто
сказав, що це всім потрібно
для служіння? Апостол Павло,
наприклад, у Коринті взагалі
відмовився від переконливих
та красномовних слів із метою, аби не зробити нікчемним
хрест Ісуса... Отже, коли немає
про що говорити — говори
людям про велике Ім’я Боже.
Саме так порадив Бог Мойсею!
Розкажи світові, у яке ім’я ти
живеш, віриш, яке славне ім’я
ти проповідуєш та любиш! Відповідь: ІМ’Я БОЖЕ. Скажи їм:
«Сущий послав мене» (3:14).
3.Я НЕ МАЮ ДОВІРИ.
Вони не повірять мені.

Іноді ми сприймаємо себе
занадто мізерною особою,

щоб почати справу Божу в
церкві або за її межами. Нам
здається, що ми не авторитетні, ми не можемо вчити чи
напучувати когось. Але відповідь Бога Мойсеєві була
дуже цікавою: зроби чудо для
підтвердження своїх слів! Ісус
дав владу церкві робити чудеса й Сам робив їх постійно!
А чому ми боїмося, скажімо,
помолитися за зцілення хворого? Ми маємо повне право
й повну силу чинити дивні речі
в ім’я Господнє та для Його
слави! Користуйтесь цим!
Відповідь: ВЛАДА БОЖА. «Що
в твоїй руці?! (4:1).
4.Я НЕ МАЮ КРАСНОМОВСТВА. Я не вмію говорити.

Наступним
аргументом
Мойсея були його уста. Він
не вмів красиво й правильно
висловлювати свої думки й
узагалі говорити. Але покликання Боже не залежить від

наших здібностей, а від нашої
вірності. Бог шукає саме вірних, щоб зробити їх здібними.
Він дав владу слова рибакам
Петру й Івану — і їхні промови
приводили тисячі людей до
Бога, хоча й виголошені з акцентом. Відповідь: МОЖЛИВОСТІ БОЖІ. «Я буду з устами
твоїми» (4:12).
5.Я НЕ МАЮ БАЖАННЯ.
Пошли когось іншого.

Останнім
аргументом
Мойсея було просте небажання йти в далекий Єгипет,
у якому його колись переслідували. Це небезпечно! Це не
комфортно! Це не вигідно? І
Бог розгнівався на Мойсея
за це! Він у гніві дає йому в
помічники Аарона, який стане йому швидше каменем
спотикання, ніж допомогою.
Адже саме Аарон створить
ідола для народу, саме Аарон
підніме разом із Маріам бунт

проти Мойсея, саме Аарон
був співучасником непослуху біля скелі, із якої потекла
вода, за що не ввійшов у Ханаан… Ісус, можливо, тому й
не виводив свого священства
від Аарона, що в нього було
багато падінь. Іноді наше бажання мати помічника або
заміну — це варіант гірший,
ніж ми думаємо. Відповідь:
ГНІВ БОЖИЙ. «У тебе є Аарон» (4:14).
Отже, якщо Бог тебе кличе — погоджуйся скоріше!
Він знає, що робить і чому
Він це робить. Невже Він
помиляється? Інколи складається таке враження, що
ми своїми «аргументами» не
довіряємо Його волі чи вибору і хочемо допомогти Богові своїми варіантами. Але
Його покликання завжди потребує нашого послуху, а не
наших порад!

Андрій ХОДОРЧУК
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Дитяча сторінка

Вітаю вас, мої любі друзі!
Ви, напевно любите читати

біблійні історії про сміливих героїв
віри, тих які нічого не боялись і навіть ішли на смерть за ім’я Ісуса
Христа. Ви пам’ятаєте Мойсея,
який разом з Господом вивів свій
народ з єгипетського полону і мужньо вів його 40 років по пустелі,
Йосипа, який був вірний Богу і виконав Його волю, мужнього царя
Давида, Самсона, царицю Естер,
пророків та учнів Ісуса Христа.
Вони не лякались труднощів та випробувань, тому що ішли не самі, а
Господь був завжди з ними, вони
чули Його голос, який вказував, як
потрібно діяти: «Ти підеш до всіх,
куди тільки пошлю тебе… не лякай-

Дитяча сторінка
ся, бо Я буду з тобою» (Єр.1:7,8).
Господь любить сміливих людей, тих, які вміють перемагати
труднощі, які не бояться перешкод. Недаремно в Об’явленні
сказано: «Переможець наслідує
все.., а лякливим і невірним, —
їхня частина в озері, що горить
вогнем і сіркою» (Об.21:7,8).
Сміливий — старослов’янське слово, що утворилось від слова «сміти» (посміти). Хоробрий,
відважний, мужній, безстрашний,
відчайдушний, небоязкий, дерзновенний — це слова-синоніми.
До свого народу Господь говорить: «Не бійся, бо Я тебе вику-

МУЖНІЙ ГЕДЕОН

Ізраїльський народ порушував Божі
заповіді, служив іншим богам, тому Бог
часто віддавав його у руки ворогів. Коли
на ізраїльську землю прийшли мідіянітяни
і почали спустошувати все навколо, тоді
народ заволав до Господа, і Він вислухав
його. Бог послав свого ангела до ізраїльтянина на ім’я Гедеон і сказав: «Господь з
тобою, хоробрий муже!» «Якщо Господь з
нами, то чому все це сталося?» — запитав
Гедеон. Ангел наказав йому: «Іди і врятуй
Ізраїль. Я посилаю тебе». Але Гедеон засумнівався, говорячи, що його плем’я з
коліна Манасії найбільш нужденне, а він
наймолодший в сім’ї. Та Бог запевнив його:
«Я буду з тобою, і ти переможеш мідіянітян,
як одну людину». Гедеон зруйнував жертовник Ваала і приніс жертву Богові. Він
почав збирати народ, щоб дати відсіч ворогам. До нього прийшло багато озброєних людей, проте Господь сказав, що їх
забагато, і Він не може віддати ворогів до
їхніх рук, щоб Ізраїль не пишався своєю
перемогою. Тоді Гедеон сказав, щоб залишились найвідважніші воїни. Двадцять
дві тисячі чоловіків повернулись додому, а
залишилось лише десять тисяч. Однак, Господь сказав, що й цього забагато. «Веди
їх до води, і там Я виберу, хто з тобою піде
проти мідіянітян», — сказав Він до Гедеона.
Коли воїни прийшли до води, то одні поча-

Апостоли, учні Ісуса Христа
проповідували Його науку в різних
країнах світу і навертали всіх до
Христа. Впродовж перших трьох
віків християни повсюди зазнавали постійних гонінь. Їх переслідували єврейські юдеї, язичники.
Прихильники язичництва переконували імператорів і всіх людей,
що християни — вороги держави.
Перше гоніння на християн почалося через 30 років після Воскресіння Христового, в 64
році, в часи правління імператора Нерона. Нерон задля власної
утіхи підпалив місто Рим, а потім
всю провину склав на християн.
За наказом імператора християн
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ли пити, зачерпуючи воду долонею, а інші
стали на коліна і пили її, наче пес. Господь
вказав триста чоловіків, що пили з долонь.
Тоді Бог наказав Гедеонові разом зі
слугою спуститись до ворожого табору і послухати, про що говорять там, і це
дасть йому сили для перемоги. Гедеон так
і зробив. Пробравшись непомітно в табір,
він почув розмову двох мідіянітян. «Наснилось мені, ніби буханець хліба котився
мідіянським табором і, докотившись до
намету, вдарив у нього і він розсипався»,
—розповідав один. «Це ніщо інше, як меч
Гедеона. Бог віддав нас до його рук», —
відповів інший. Почувши таку розмову, Гедеон піднісся духом і повернувся до свого
табору.
Перш ніж вирушити в похід, Гедеон
поділив своїх воїнів на три загони і наказав
взяти в руки сурми та смолоскипи, накривши їх глечиками, щоб приховати вогонь до
певного часу. Оточивши мідіянський табір,
воїни засурмили і, порозбивавши глечики
зі смолоскипами, закричали: «Меч Господа
та Гедеона!» Перелякані мідіянітяни кинулися на всі боки по табору і почали в паніці
вбивати один одного. Хто вцілів, розбіглися
хто куди. Гедеон послав посланців до всіх
ізраїльських міст, щоб ізраїльтяни переслідували своїх ворогів. Так з Божою допомогою мужній Гедеон переміг поневолювачів.

пив… коли переходитимеш через
ріки — не затоплять тебе, а коли
будеш огонь переходити, не буде
палити тебе полум’я. Бо Я Господь,
Бог твій, Святий Ізраїлів, твій Спаситель» (Іс.43:2,3). Та Ізраїльський
народ часто не довіряв Богу, йшов
своїм шляхом, грішив, тому так
часто страждав від ворогів та переслідувань. Але коли звертався
до Бога, Господь завжди виходив
назустріч і милував його.
Знаючи, що Законом не оправдається ніхто з людей і кров ягнят
не змиє їхній гріх, Бог посилає на
землю Свого Улюбленого Сина
Ісуса Христа. У Ньому «ми маємо

Кросворд
Заповнивши кросворд,
у виділених клітинках ти
прочитаєш важливу істину,
з якою зможеш все перемагати.

1. Чоловік Авігаїл.
2. Батько Ноя.
3. Творець Всесвіту.
4. Син Йосипа.
5. Річка, де хрестився Ісус.
6. Четверта книга Мойсея.
7. Великий пророк.
8. Син Ноя.
9. Учень, якого Павло залишив на
Криті.
10. Фарисей, який став апостолом.
11. Слуга Єлисея.
12. Чоловік, якому належать слова:
«Господь дав, Господь взяв. Нехай
ім’я Боже буде благословенне!»
13. Перша Книга Мойсея.
14. Племінник Авраама.
15. Невільниця Сари.

ГОНІННЯ ХРИСТИЯН

розшукували і хапали, віддавали
на шматування звірам. Християн
зашивали у шкіри звірів, де вони
вмирали мученицькою смертю.
Віруючих цькували псами. Їх
розпинали на хрестах. Людей, що
сповідували вчення Ісуса, обливали смолою і запалювали серед
ночі для освітлення садів Нерона.
В цих гоніннях 67 року постраждали апостоли Петро і
Павло. Павла порубали мечем,
а Петра розіп’яли на хресті головою вниз, як він сам забажав, бо
вважав себе негідним, щоб його

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

розіп’яли так, як Ісуса Христа.
Історик Тацит, який сам був
свідком цих подій, стверджував,
що усі християни ішли на смерть
відважно, з молитвою, навіть дехто з піснею і посмішкою на устах.
Незвичні факти мученицького терпіння були незрозумілі язичникам.
Вони думали, що мають справу з
магами, які перед тортурами натирають себе зіллям і не відчувають
болю. Насправді ж їх вела правдива віра. Грецьке слово «мартіс»,
яке традиційно перекладається, як
«мученик», має іще одне, основне
значення. Мартіс означає «свідок».
І зазнавати мук від невірних означало для страдників свідчити про
свою віру. Тобто, мученики і свідки
у християнському розумінні — це
борці віри. Їхня мука — подвиг,
свідчення вірності Господу. І сам
мученик не пасивний страждалець, а сміливець і герой віри.
Імператор Траян, що правив
з 98 по 117 рік суворо заборонив
існування таємних товариств, які
мали свої власні закони і не підкорялися державним. Нічні служби
християн і їхні таїнства, відмова
служити у війську і здійснювати
куріння язичницьким богам най-

відвагу входити до святині кров’ю
Ісусовою», яка очищає наш гріх, і
дає сили для перемоги.
Апостол Павло навчає свого
учня Тимофія: «…не дав нам Бог
духа страху, але сили, і любові, і
здорового розуму». Коли наше
життя заховане в Ісусі Христі, тоді
ми можемо все перемагати силою
Духа Святого, Який в нас перебуває. І разом з Давидом та апостолом Павлом можемо сказати: «Господь моє світло й спасіння моє,
— кого буду боятись? Господь — то
твердиня мого життя, — кого буду
лякатись?» «Я все можу в Тім, хто
мене підкріпляє, — в Ісусі Христі!»

більше лякали римських урядників. Імператор Марк Аврелій,
котрий правив з 161 по 180 рік,
ненавидів християн за їхнє вчення.
При ньому християн почали вистежувати. Ввели систему тортур,
щоб змусити їх зректися віри. Християн виганяли з їхніх домів, бичували, били камінням, волочили по
землі і залишали тіла просто неба.
Найстрашнішим було гоніння християн за часів імператора
Діоклетіана. Воно тривало з 303
р. до 313 р. Тоді вбивали сотні тисяч християн. Їх піддавали
різним тортурам: пекли розпеченим залізом, мучили, мордували на площах, потім лікували
і знову катували, вимагаючи від
них лиш одного — привселюдної
відмови від Господа. У місті Іліополі Фінікійському на сході Римської імперії жив багатий язичник
Діоскор, який мав доньку Варвару. Щоб заховати її від лихого ока, Діоскор тримав доньку у
спеціально збудованій вежі, подалі від людей. Варвара ж була
надзвичайно допитливою дівчиною. І коли питання на духовні
теми вже не знаходили відповіді
у батька-язичника, вона почала

таємно спілкуватися з християнами. Невдовзі сама увірувала
і присвятила себе служінню Господові. Діоскор, довідавшись
про це, дуже розлютився і відрубав своїй доньці голову.
Язичники могли терпіти
будь яку віру, аби лишень вона
не заважала їм жити в ігрищах
і розпусті. Християнська ж віра
повністю міняла їх спосіб життя: замість егоїзму — любов,
замість гордості — смирення,
замість розкоші — утримання
від насолод і піст.
Та гоніння лише посилили
християнську церкву. Тих, які
приймали християнську віру, неможливо було зламати. Чим більше гнали і мучили християн, тим
більше поширювалася вістка про
спасіння. За словами видатного
ранньохристиянського письменника і теолога Тертуліана, «кров
християн була тим насінням, з
якого виростала віра». На місце
замордованих мучеників приходили нові послідовники Христа.
Християни, що тікали від своїх
карателів, переїздили в інші країни і туди несли благу вістку Христову. І сьогодні вона досягла
нас завдяки мужнім героям
віри, які йшли на смерть і тортури за ім’я Христа.

ГОЛОС
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ПЛОДИ

ПЛІДНИЙ САД

НЕБЕСНА РАДІСТЬ

Сумна, і справді, доля, незавидна
Тих, хто веде земне життя безплідне.
Пустої смоківниці вони гірші,
Бо плодоносити не хочуть, грішні.
В житті лише для себе бачать щастя,
І їх також очікує прокляття.
Серця невдячні їхні дуже черстві,
І для Небес вони духовно мертві.
В марнотах час втрачають непомітно,
Блукають в темряві вони без світла.

Стою я у задумі мрійній…
Мене до себе запросив
Духмяним кличем сад осінній,
Щоб я плоди дозрілі їв.

Небесна радість — світоч правди,
Вона — святого Духа плід.
Виводить грішника назавжди
На шлях, де є Господній слід.

Шумлять обтяжені дерева,
Обвисло віття від плодів…
Пора осіння, вереснева,
Вже сад чекає холодів.

Якщо в мені є радість Божа,
Якщо я вільний від провин, —
Вона душі моїй сторожа,
Зі мною в серці Божий Син.

Беру тремтячою рукою,
До вуст підношу стиглий плід.
Нектар із нього б’є рікою,
Смаку лишає ніжний слід.

Якщо і я ту радість маю,
Живу у святості всі дні,
По Божій волі поступаю —
Гріхам не місце у мені.

О, недаремні всі старання:
І труд важкий, і піт з чола,
В саду зустрінуті світання,
Молитва, що снагу дала.

Якщо в життєвій я дорозі
Люблю всіх ближніх, як себе, —
Душа не буде у тривозі,
Бо дух Святий мене веде.

Безплідне віття з димом ватри
Неслося вітром за село.
Щоб гарний урожай зібрати,
Густе зривалося зело.

Небесна радість — Дар від Бога,
У ній євангельське чуття,
Христос — це Правда і Дорога,
Христос — Надія і Життя.

Усі старання лиш для того,
Аби зростити пишний сад,
Діждатись плоду золотого,
Щоб заспівало серце в лад.

О радість вічна, непідкупна!
У ній духовна чистота.
Вона для тих лише доступна,
Віддав хто серце для Христа.

А світло те — це Боже Одкровення,
Що плід приносити дає натхнення.
І віри нашої плоди відомі —
Це добрі справи, сповнені любові
До ближнього, в якому розпізнати,
Христос велів нам і сестру, і брата.
Наповнене і радості, і сенсу
Таке життя, воно Отцю до серця.
Тож хай плоди в нас віри щедро зріють,
На вічне з Ним життя дають надію!

Віктор Рибаков

Федір Урдюк

Я — вітка, щеплена рукою
Творця уже не мало літ.
В Його саду цвіту з любов’ю,
Щоб принести для Нього плід.

Ігор Попович

КРОСВОРД
По вертикалі:
1.Перше місто від початку царювання Німрода. 2.Батько Пінхаса, священик. 3.Один із учнів Ісуса Христа. 4.Один із синів Якова. 7.Місто, у якому жив
суддя Тола. 12.Місто біля Рами, резиденція Самуїла. 13.Бабуся Тимофія.
16.Плід Духа. 17.Начальник сторожі Навуходоносора. 19.Місто, побудоване
Амврієм – царем Ізраїлю. 20.Столиця Кілікії. 23.Один із малих пророків.

По горизонталі:
5.Місце, де була оселя Навала. 6.До нього заговорила ослиця. 8.Син
Саула. 9.Брат Давида. 10.Юдей-християнин із Понту. 11.Там Господь
вразив Уззу. 13.Брат Ревеки. 14.Міра землі. 15.Символічна назва Єрусалима. 16.Місто Іссахара (І.Н.19:21). 18.Филистимський цар, у якого переховувався Давид. 20.Місто, згадане в Книзі Ісуса Навина (15:22).21. Ворожбит з Пафи. 22.Молодий християнин, якого апостол Павло називав
«сином по вірі». 25.Син Авраама.

Відповіді на кросворд, розміщений у №9, 2016р.
По вертикалі: 1.Нова. 2.Ахаік. 3.Голан. 7.Пішон. 8.Ераст. 10.Трава.
11.Капернаум. 12.Воанергес. 13.Веніяміна. 14.Метушалах. 22.Просо.
23.Авель. 24.Нісан. 29.Махла. 30.Лідда. 33.Іска.
По горизонталі: 4.Ахашверош. 5.Еліяв. 6.Адада. 9.Єміма. 15.Лазар.
16.Лот. 17.Кадеш. 18.Мара. 19.Асаф. 20.М’ята. 21.Ашна. 25.Пунон. 26.Ніл.
27.Терах. 28.Праща. 31.Скарб. 32.Авігу. 34.Олександр.

Газета друкується на добровільні пожертви і розповсюджується безкоштовно
Засновники: мiсiя «ГОЛОС НАДIЇ»,
Пожертви на газету надсилайте: «Християнська місія «Голос надії»
обласна Пресвiтерська рада церков ХВЄП Волині.
р/р № 26003055430080
Тираж: 9000 примiрникiв
в Приватбанку м. Луцька
Реєстрацiйний номер: ВЛ 030 від 10 березня 1994 р.
МФО №303440, код 13359754
Редактор: Юрiй ТРОЦЬ
або на адресу місiї поштовим переказом з помiткою: «На газету»
Адреса: вул. Воронiхiна, 14а, м. Луцьк, Україна, 43020
Виходить
щомiсяця
Редакцiя не завжди подiляє думки авторiв матерiалiв, що друкуються
Телефон: 0332-78-80-82; 0332-25-44-06 / Факс: 0332-78-97-98
Надiсланi матерiали не рецензуються i назад не повертаються
E-mail: golosnadiyi@gmail.com
При передруку матерiалiв посилання на газету
Skype: golos_nadiyi
«ГОЛОС НАДIЇ» обов’язкове
www.voice.org.ua
Віддруковано: видавництво «А-Прінт», м.Тернопіль, тел.(0352)-52-27-37, http://a-print.com.ua
Замовлення № 180

