стор.3

стор.4

стор.6

ПОДРУЖНЯ ЗРАДА
НЕ СТАЄТЬСЯ
РАПТОВО
Повага між подружжям

СЛОВ’ЯНСЬКА
КЕРАМІКА, АБО
ХРИСТОС У ЖОВТНІ
...А ви кажете: — «Схід,
схід...» Це потрібно на
власні очі побачити.

означає повагу словами
й учинками, віч-на-віч і
онлайн.

ГОЛОС

УРОКИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
ІСТОРІЇ

Рухатися вперед, усвідомлюючи, що ми ще
багато чого не знаємо.

НАДІЇ

ТИ, ГОСПОДИ, НАДІЯ МОЯ...
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виходить з лютого 1991 року

voice.org.ua

R 500

ЯК УКРАЇНА БУДЕ ВІДЗНАЧАТИ

500-ЛІТТЯ РЕФОРМАЦІЇ

Представники 14 євангельських деномінацій із усієї України
21 листопада зібралися в Києві
на Всеукраїнській нараді регіональних оргкомітетів R500. Ця
зустріч стала початком спільної праці українських церков та
організацій протягом наступних
15 місяців для розповсюдження
Євангелії. На зустрічі обговорювалося, які події, заходи та акції
відбудуться в Україні в рамках
святкування 500-ліття Реформації, і як можна до них долучитися.
Усім конфесіям, які входять в
оргкомітет зі святкування R500,
було запропоновано розпочати

святкування ювілею Реформації з
посту й молитви за наступний рік
(для цього було рекомендовано
дату 30 жовтня).
Найближчий
масштабний
захід, присвячений Реформації, —
Східноєвропейський лідерський
форум (СЄЛФ), який відбувся в
Києві 9-12 листопада 2016. Один
із девізів зустрічі — «Через духовну
реформацію до відродження країни».
«Вірю, що українська євангельська церква піднімається на новий
духовний рівень, який дозволить їй
бути містом на високій горі, сіллю
для своєї землі, світлом для світу»,
— сказав напередодні форуму ди-

ректор СЄЛФ Ярослав Лукасик.
Реформація, яку почав Лютер,
торкнулася не лише богослов’я,
але й богослужіння. Один із неоціненних внесків Лютера в богослужбову практику церкви — гімни, які він писав для використання
під час літургії. Музична складова
буде займати важливе місце в багатьох заходах R500. Так, стартовою акцією Року Реформації стане
святкування Різдва 25 грудня 2016
року. «Україна і Європа святкують
Різдво разом!» — так буде називатися ця масштабна подія, у рамках
якої 2017 хористів заспівають християнські гімни на Майдані Незалежності в Києві.
З 10 до 16 квітня 2017 року,
напередодні святкування Пасхи, у
всій Україні відбудеться акція «Чисте серце — чисте місто».
Час із 8 травня до 4 червня
буде називатися Місяцем Реформації в області. У ці дні в кожній
області України будуть проходити
тижні служіння, тижні молоді, тижні
творчості, тижні сім’ї і т. ін.
Літні місяці — час вуличних акцій: цей час церкви й різні органі-

зації зможуть використовувати для
різноманітних флешмобів, фестивалів, соціальних акцій і таборів.
Крім того, пройдуть велопробіги й
поїздки по місцях Реформації. З 24
серпня до 17 вересня відбудеться
Всеукраїнський автопробіг.
Масштабна подія пройде в
Києві 17 вересня — Всеукраїнське
свято Реформації. У цей день делегації з усієї України та світу зберуться в столиці, у якій відбудеться
фестиваль служінь, урочиста хода
центром Києва і, звичайно ж, святковий концерт.
День подяки українці відзна-

чать 24 вересня. Це свято буде
транслюватися на місцевих телеканалах, а 31 жовтня в усіх областях України пройдуть святкування
Дня 500-ліття Реформації в обласних і районних центрах країни.
Служителям та керівникам
організацій і товариств R500 пропонує скористатися інформаційно-аналітичним сайтом http://r500.
ua, де можна знайти календарний
план подій, інтерактивну карту з
точками подій, анонси та новини,
фільми й аналітику, а також всі необхідні ресурси й контакти.
Юлія ДОЛМАТОВА

новини церков хвє волині

У СЕЛІ ЦМІНИ НОВОСІЛЛЯ
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ
13 листопада в селі Цміни
відбулося
відкриття-посвята дому молитви. Розділити
радість із членами цієї євангельської церкви
прибуло

багато гостей, у тому числі
представники місцевої влади
та керівництво ХВЄ. Гості виголосили багато привітань та побажань. Голова сільської ради

Наталія Оксенюк засвідчила
про молитовну підтримку
церкви під час її тяжкої недуги.
Цміни — село на Маневиччині, назва якого походить

від жовтогарячої квітки цмин,
що вкриває всі піщані пагорби
навколо поселення. Воно розташоване поряд із селом Хряськ.
У цих селах одні адміністративні

установи, одна школа й т. ін. Тому
й історія євангельської церкви в
них одна. Дім молитви побудовано на території Цмін.
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У СЕЛІ ЦМІНИ НОВОСІЛЛЯ
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

Наприкінці 1920-х років по
сусідніх селах із Доброю Вісткою пройшов брат Зуб-Золотарьов. Саме від нього й почув
Слово спасіння Гнат Таран, житель Цмін. Він став першим послідовником Христа у своєму
селі. Разом із батьком ходила
на зібрання його дочка Надя і
ще дитиною прийняла Христа
як свого особистого Спасителя,
а в 14 років вступила в заповіт
із Господом. Це відбулося 1934
року. Вістка спасіння швидко
поширилась серед односельців,
і вже наприкінці 1930-х років у
селі була невелика громада, яка
складалася з таких братів: Дмитро та Данило Кравчуки, Филимон Гнідий, Павло Грищук, Михайло, Іван та Федір Андрусики
та інші — усіх до тридцяти душ.
Під кінець 1930-х років у
церкві вже діяла недільна школа,

яку організував Антон Намуйлик. Одного разу стався такий
випадок. Антон повів групу дітей
у село Підцаревичі на служіння.
Їх перестріла польська поліція й
запитала брата, хто він такий, що
водить групу дітей? Антон показав Біблію і сказав, що навчає дітей Закону Божого. Їх відпустили
цілими й неушкодженими. Але
пізніше він все-таки постраждав
за Христа. Уже під час Другої
світової війни одного вечора
Антон Намуйлик повертався додому з братської бесіди, його
перестріли «лісовики» і, вивівши
за село, жорстоко побили, а потім закололи штиками. Бандити
не дозволяли його хоронити,
лякали тим, що коли хто прийде на похорон, то повбивають
усіх «штундів». У брата лишилося
дев’ять неповнолітніх дітей.
Під час війни відбулося велике пробудження серед молоді. У

1943 році водне хрещення прийняло тридцять дві особи з сіл
Хряськ та Цміни, а з навколишніх сіл (Лісове, Підгаття, Кукли,
Кам’януха, Будки) — сімдесят
вісім. Про це свідчать записи в
церковній книзі. Пресвітером
в той час був Данило Кравчук.
Служіння проходило в хатах Спиридона Ткачука та Гриця Демидюка. Було організовано великий хор із молоді, яким керував
Гаврило Лінник. Одного разу,
коли зібрання відбувалося в с.
Хряську в Хоми Водька, «лісовики» пригрозили, що підложать
гранати під чотири кути хати й
підірвуть будинок разом із віруючими. Усі, хто почув цю звістку,
на служіння прийшли, ніхто не
злякався погроз. «Хлопці з лісу»
того вечора жорстоко побили
молодих християн, особливо
тих, які недавно навернувся. Серед тих, кого дуже побили, був
Никанор Грицюк. Він потім не
повернувся з Сухобезводної.
Під час війни полум’яно проповідували Слово Боже Михайло
та Федір Андрусики, Сила Сушко, Спиридон Ткачук, Дмитро та
Данило Кравчуки, Петро Клепанчук, Гриць Демидюк. Проходили
гарячі служіння, Бог хрестив Духом Святим і потужно діяв. На
одному з таких зібрань Господь
повідомив, що забере працівників і поведе через випробування. Так і сталося. Згодом віруючих забрали до війська. У селі

залишили тільки брата Данила
Кравчука, який був ковалем,
щоб ладив плуги жінкам. Тих, хто
відмовився взяти до рук зброю,
було вислано до Сухобезводної,
а це п’ятнадцять чоловіків. Із них
четверо не повернулися із заслання: Никанор Грицюк, Гаврило Лінник, Іван та Гриць Андрусики. Один із односельчан став
свідком смерті Гриця Андрусика.
Він розповів, що Гриця змусили
копати яму, а потім повісили гвинтівку йому на шию. Але Гриць
брати зброю в руки відмовився.
Тоді розлючений офіцер зняв
гвинтівку й став нею бити його
по голові до тих пір, поки не
вбив.
У післявоєнний час у південні
області України виїхали із сім’ями такі брати: Семен Клепанчук,
Спиридон Ткачук, Сила Сушко.
Виїхав і пресвітер Данило Кравчук. Влада всіх членів громади
приєднала до церкви баптистів
села Козлиничі. Це тривало
двадцять вісім років. Віруючі
вечорами проводили зібрання
по хатах: у Хряську — у Хоми
Водька, у Цмінах — у Дмитра
Кравчука, у Новому Чорторийську — у Михайла Андрусика, а
згодом у Миколи Клеця. Місцева
влада неодноразово розганяла
зібрання віруючих, штрафувала
їх та забороняла брати із собою
дітей на служіння.
Лише в 1990-х роках євангельські християни сіл Хряськ і

Цміни, яких було тридцять два
чоловіки, придбали будинок
і переобладнали його під дім
молитви. У 1991 році вони зареєстрували церкву ХВЄ. Пресвітером церкви було обрано
Михайла Лінника. Оскільки він
проживав у місті Кузнецовську,
то в 1995 році на пресвітерське служіння вибрали місцевого
брата — Володимира Клеця.
СЬОГОДЕННЯ

За період свободи церква
збільшилася вдвічі. Організували хор і співочий гурт, працює
недільна школа, у якій навчається шість десятків дітей. У громаді
розвинуте жіноче служіння, відбуваються молодіжні молитви.
Через те, що церква постійно
збільшувалась, то виникла потреба в будівництві нового дому
молитви. Будівництво розпочалося осінню 2011 року. Весною
2016 року закінчили. На даний час у церкві налічується 80
членів, 19 чоловік молоді, 80 дітей та підлітків. Церква зростає.
Старший єпископ Церкви
ХВЄ України Михайло Панночко у своїй проповіді сказав, що
народ, який молиться, не скоро почне воювати й сваритися.
Тому в церкві села Цміни нехай
завжди горить на жертовнику
вогонь молитов, а полем битви
стануть душі, які заповнять місця
нового дому молитви.

Інна МЕЛЬНИК

ювілей церкви

«МОЛОДІ» ЦЕРКВИ ВІДЗНАЧАЮТЬ ЮВІЛЕЇ

Ювілей у Біблії — це кожен
п’ятдесятий рік, «рік свободи», коли після семи семиріч
(сорока дев’яти років) наступав інший — особливий. Раби
отримували свободу, борги
прощалися й таке інше (див.
Левит 25:10). На сьогодні
ювілеями називають не тільки такі великі дати, а й менші,
починаючи з десяти.
ВОЮТИН

30 жовтня євангельська
церква села Воютин Луцького району відзначила своє
перше десятиріччя. Хоча, за
спогадами очевидців, християни віри євангельської були в селі
ще в першій половині ХХ століття (1930-ті роки), коли служіння
робили по хатах. За словами
Василя Паламарчука, служителя церкви смт Торчин, робити
євангелізаційні служіння у Воютині почали у 1991 році. Спочатку покаялася дочка Олександра
Чабана — сина одного з перших
віруючих у Воютині, згодом його
зять та ще одна сім’я. Стали
відвідувати церкву в Торчині. А 4
грудня 2002 року зареєстрували
місцеву церкву, яка на той час

налічувала дванадцять членів.
Цікава історія з місцем для будівництва дому молитви. Спочатку знайшли хату в центрі села, уже
й домовилися про купівлю, але
власниця передумала й продала
хату іншим людям. На краю села,
поряд із господою Олександра
Чабана була ділянка з розвалинами старої хати. Микола Семенюк,
зять Олександра Чабана, який на
той час виконував обов’язки пресвітера, розчистив ділянку, навів
лад із документами — і воютинці
взялися за будівництво дому молитви. Уже в 2006 році його посвятили для зібрань. І тут розкрилася таємниця. Виявляється, що ті
розвалини були залишками хати,
у якій мешкали віруючі, у ній відбувалися служіння. І одного разу
в ті далекі часи Бог через Свого
пророка сказав, що на цьому місці буде стояти дім молитви. Хто в
таке на той час міг повірити. Але
Бог Своїм словам вірний, і саме
там сьогодні розташована будівля
для богослужінь та молитов християн віри євангельської.
Тепер громада налічує двадцять одну особу (в селі проживає
понад 750 людей). Пресвітером
служить Микола Семенюк. Церква
невелика, але дружна.

ГОЛОБИ

13 листопада став днем не
тільки першого снігу та переметених доріг, але й святом
для членів та гостей євангельської церкви смт Голоби Ковельського району, які
відзначили п’ятнадцятиріччя
заснування церкви. Селище з непростою історією,
з багатьма історичними й
архітектурними пам’ятками
на початку ХХІ століття поповнилося ще одним будинком-красенем — домом молитви.
Першими
євангельськими
християнами в селищі були Василь Сущ та його дружина Параска, які прибули до Голоб у 50ті роки ХХ ст. Оскільки місцевої
церкви не було, то вони відвідували сусідні — у Ковелі, Підріжжі,
Рожищі. Через п’ятнадцять років
до Голоб приїхала ще Любов
Мазурик. Їх було не багато, але
вони були світлом. Тепер у церкві є люди, які прийняли Христа як
Спасителя саме через їхнє свідчення. Діти Василя та Параски
Сущів проживають за кордоном
і зробили свій внесок в будів-

ництво дому молитви. У 1990их роках розпочалися відкриті
євангелізації. Покаялися люди.
З 1998 року відповідальним за
євангельську громаду в селищі
поставили Володимира Капітулу, який на сьогодні виконує пресвітерське служіння в «молодій»
голобській церкві. Як він сказав,
громада мало прожила, та багато пережила. Немало випробувань випало на долю й самого
служителя: на слизькій дорозі
злетів у кювет, згодом наймолодшу дочку збила машина, та
так, що вже ніякої надії не було
(тепер вона співає в християнсь-

кому гурті та керує хором). Але,
незважаючи ні на що, церква в
Голобах живе й зростає. У 2001
році вона була зареєстрована й
отримали дозвіл на будівництво.
Починалася будова, коли громада налічувала дванадцять членів,
а на сьогодні — біля шістдесяти.
У Голобах керівництво церкви ХВЄ в особі старшого єпископа Михайла Панночка, єпископа Михайла Близнюка та інших
звершили молитву за сиріт, бо
саме 13 листопада стало днем
всеукраїнської молитви за знедолених дітей.

Інна МЕЛЬНИК
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СЛОВ’ЯНСЬКА КЕРАМІКА,
АБО ХРИСТОС У ЖОВТНІ
дорожні нотатки

СЛУЖИТЕЛІ ЦЕРКВИ

м.БИЛБАСІВКА

...А ви кажете: — «Схід,
схід». Це потрібно на власні
очі побачити. Отже, візьміть
приміром, назви Слов’янськ, Билбасівка, Святогірськ, Прилісне, Черкаське,
Барвінківка,
Гаврилівка...
Хіба що Билбасівка трохи
по-чудернацькому звучить,
то й що? Був такий поміщик
колись, Билбасом величали,
маємо Билбасівку. Був колись Гаврило — Гаврилівку
маємо, а Прилісне, Барвінківка — то вже геть по-нашому виходить.
Це так, для вступу, тому що
потяг ще й не зупинився, а я дивився на продовгастий високий
пагорб праворуч і раптом згадав — та це ж та відома гора,

що її Карачун називають, а місто Слов’янськ не на горі, а під
горою. Висока нова телевежа
моргала червоними вогнями,
з висоти споглядаючи антени
на багатоповерхівках, що вже
тривалий час чекають якісного
сигналу...
Я не військовий, але коли
незабаром разом з братами
дивився на місто з вершини
Карачуна, зрозумів, чому такі
запеклі бої точилися за цю гору.
Все місто Слов’янськ — як на
долоні — внизу, а правіше, теж
внизу — Краматорськ.
«Ця гора була місцем особливих молитов, — ділиться спогадами брат Андрій Юрченко,
служитель з Билбасівки, — ми
спільно з братами ось біля цьо-

го хреста звершували гарячі молитви за наше місто, за спасіння
грішників. А потім була війна, а он
ген там, лівіше — це наша Билбасівка. Ми були сірою зоною, з
одного боку селища — українські
блок- пости, а з протилежного —
проросійські. Усе, чим обмінювалися військові, через наші голови
перелітало. Так і служіння проводили — під гуркіт вибухів...»
Унизу, під Карачуном, дві
високі білі гори. Це знамениті
слов’янські глини, з яких виготовляють найрізноманітнішу кераміку. Не тільки Опішня, що на
Полтавщині, — край гончарів, але
й Донеччина — край гончарів і художників. Чомусь саме цей край
на Свій гончарський круг знову
поставив Небесний Гончар — і
формує Свою посудину. Таку, як
Сам задумав (див. Єр.18:40).
«Майже 20 років тому, — продовжує Андрій, — мене знайшов Господь. З шматка гріховної, брудної глини сформував
посудину для Себе. До речі, в
нашій церкві практично немає
християн у другому поколінні.
Ми всі з «бувших», та й тепер у
центрі реабілітації є нові брати,
які, сподіваємося, незабаром займуть місце в церкві й служінні».
...Варто зауважити, що навіть
у столиці я не спостерігав такої
кількості української символіки,
як у Краматорську. Білборди,
прапори, навіть опори електро-

мереж із сірих перетворилися на
жовто-блакитні.
Ще одне цікаве перетворення — кінотеатр «Жовтень».
«Це приміщення однієї з наших
церков, — каже служитель, —
пам’ятаю, як несамовито залементували наші недоброзичливці, мовляв, сектанти кінотеатр
захоплюють. Одна з газет подала
простору статтю антицерковного
спрямування з промовистою назвою «Христос в октябре», відштовхнувшись від назви радянського фільму «Ленин в октябре».
Проте не тільки в «Жовтні», але
в душах багатьох краматорчан
знайшов місце Господь через
проповідь Євангелії, змінивши
їхню внутрішню сутність, подібно
до того, як кінотеатр змінив ціль
свого призначення, з місця розваг ставши домом молитви.
...Вечірнє богослужіння у
церкві, що на вул. Тельмана,
пройшло як мить, а ще були щирі
розмови, спілкування й побажання: «Нам так приємно чути гарну
українську мову». Серед інших
зауважую високого підтягнутого
брата, з гострим проникливим
поглядом. «Це наш ветеран Михайло Іванович Сидоренко, йому
за 90, але він ще активний працівник у церкві. Його служіння —
вивчення Слова. Шість років
ув’язнення за проповідь Слова,
переслідування, погрози — непроста, але благословенна доля

служителя Христового...» — ділиться спогадами служитель
місцевої церкви брат Соловйов.
...Сонце поволі схиляється
до верхів’я Карачуна. На якусь
мить розпеченим малиновим
шаром дотикається до чорної
голки телевежі, тремтить, заливаючи Слов’янськ золотом, відбиваючись на склі портретів. Ми
на могилі мучеників 21 сторіччя.
Двоє синів пастора Олександра Павенка — Альберт і Рувим
Павенки, Віктор Брадарський,
Володимир Величко. Ці імена
знають повсюди, я ж про інше,
а саме — про сформовану Христом і обпалену вогнем війни
кераміку християнського духу.
Коли після звільнення Слов’янська «доброзичливці» запропонували за «помірну» винагороду
повідомити імена тих, хто катував
і погубив наших братів, відповідь
служителя була така: «Ми не шукаємо помсти, ми прощаємо, як
і Христос простив нам...» Вогонь
болю і випробувань тільки зміцнив і загартував Христові посудинки на сході нашого краю.
«А ще передавайте найщирішу подяку церквам на Західній
Україні, ми пам’ятаємо вашу любов, доказану на ділі!..» — це вже
слова на вокзалі Слов’янська. За
вікном темінь, лишень вдалині
застережливо-червоно перегукуються вогні на горі Карачун.

Микола СИНЮК

місіонерська пошта

«ШКОЛА ЖИТТЯ» ТА БЛАГОДІЙНА ЇДАЛЬНЯ
У середині вересня після
перерви на літні канікули відбулося відкриття дитячих проектів «Школа життя» та «Благодійна їдальня». Продовжили свою
роботу в інтернаті для дітей із
вадами розвитку в с. Вишевичі
Радомишльського району Житомирської області. Благодійна

їдальня «Світанок дітям» була започаткована для дітей із неблагополучних, багатодітних, малозабезпечених сімей. 5 років вона
діє при нашій церкві, і ми бачимо
велике благословення в цьому
служінні. 70% відвідувачів — це
діти з нецерковних сімей. Бачимо,
як Бог кожного дня робить робо-

ту в цих серцях, лікує пораненні
душі й дає їм зцілення. Багато з
них прийняли Ісуса в своє серце
й відвідують церкву та недільну
школу.
Також у нас відбувається
будівництво й розширюється
служіння проекту «Центр Надії».
Мета цього служіння — консуль-

тування сімей, праця з переселенцями з зони АТО та Біблійні
уроки для дітей.
Щасливі діти та радісні вчителі
провели разом чудовий час на
відкритті проекту «Школа Життя».
Програма була наповнена цікавими конкурсами, піснями та кожен
вчитель розповів про те, чим вони

будуть зайняті протягом року разом із дітьми. У кінці свята кожен
отримав цукерки та анкету, у якій
вибрав ті гуртки, які бажає відвідувати. Діти та вчителі з великим
ентузіазмом чекають наступної
зустрічі та цікавих занять.

Вітання з міста Приморська, де ми вже місяць проживаємо й звершуємо місіонерську працю. Я труджуся
з братом Русланом і ще з
сестрами
Вірою,
Іриною,
Марією та Юлією. Цього літа
ми тут проводили дитячий табір і біблійні уроки. Тепер ми
в пошуках приміщення. Знайомимося з людьми, є діти
і підлітки, молодь, із якими
спілкуємося й стараємося з
ними подружитися й привести
їх до Бога. Дякуючи Богу, нам
тут добре. Щораз більше подобається місто й люди.
Мої рідні брати Микола, Леонід і Віктор трудяться в Сумській
області.
Микола вже років із 13 трудиться в смт Зноб-Новгород-

ське, і там тепер є церква, яка
нараховує до 30 людей. У тому
селищі він живе з сім’єю (7 дітей) і є пастором місцевої церкви. Саме у Зноб-Новгородському
в мене з’явилося бажання бути
місіонером. Там досить непогано йде діло і майже кожен рік
люди приймають водне хрещення. У селищі трудиться ще одна
сестра, вона проводить із дітьми
Біблійні уроки.
Другий мій брат Леонід уже
10 років живе й трудиться в селі
Юнаківка, він також має сім’ю
(2 дітей). У цьому селі колись
трудився два роки і я, учився проповідувати, працював із
підлітками й молоддю. У ньому
є невеличка церква. Відбуваються служіння у вівторок, четвер
і неділю. У п’ятницю приходять

підлітки й молодь на спілкування.
Тут проводяться зустрічі з дітьми,
дитячий
відпочинок-євангелізація улітку, ходять у школу, де
вже подарували кожному Новий
Завіт. Сюди приїжджає молодь
із інших церков України й проводить євангелізації по селах, допомагає людям добрими справами, роздає християнські газети.
Кожного тижня по селах організовуються зустрічі з людьми, на
яких християни співають, проповідують і просто спілкуються.
Кожного року на Різдво приїжджає молодь, щоб у багатьох хатах
різних сіл співати про народження Ісуса. Уже люди більш відкриті,
тому що багато молитов і постів
було звершено. Так, дуже багато тут вкладено сил, і віримо, що
й багато людей повірять в Ісуса

Христа. У Юнаківці проживає ще
один брат із Рівненщини, який
допомагає в служінні.
Третій мій брат Віктор три
роки проживає в смт Велика
Писарівка з іншими місіонерами та сім’єю (2 дітей). Там уже
є дім молитви, але ще церква не
зареєстрована. У селищі люди
дуже далекі від Бога, багато тих,
хто ворожить, і навіть коло дому
молитви живе молодий чоловік,
який називає себе сатаністом.
Недавно роздавали дітям у школі
Нові Заповіти. Проводяться євангелізації в центрі селища, по селах. Багато людей прихильно
ставляться до місіонерів, але
тільки інколи приходять на богослужіння. На Різдво приїжджає
молодь із західної України, щоб
привітати людей, заспівати їм

пісню, помолитися за них. Я також був тут місіонером півроку.
Усе, що тут робиться, — не надаремно, будуть люди спасенними.
Ця віра дає натхнення працювати
далі.
Узагалі Сумська область займає перше місце за смертністю,
дуже багато людей помирає,
вимирають цілі села, молодь
виїжджає у великі міста, школи
закриваються… Така непроста
ситуація.
Тепер у Києві навчаються студенти-місіонери, і декого з них
планують послати в Сумську область, у тому числі й мого меншого брата. У цій області дуже
мало віруючих, а тому роботи
багато.
Юрій ЯКОВЧУК,
Запорізька обл.

Сергій ТАРАСЮК,
Житомирська обл.
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актуальне питання

ПОДРУЖНЯ ЗРАДА

НЕ СТАЄТЬСЯ РАПТОВО
ПРО ЇЇ НАБЛИЖЕННЯ
ПОПЕРЕДЖУЮТЬ ЗНАКИ.
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ,
КОЛИ ВИ ЇХ ПОМІТИЛИ

Купивши новий мотоцикл, молодий служитель захоплено демонстрував його друзям. Раптом
наперед вийшла одна дівчина й
попросила її прокатати. Чоловік,
не замислюючись, погодився.
Вона заскочила на сидіння й міцно обняла власника мотоцикла
руками. Оскільки триматися на
мотоциклі їй було дуже важко,
вона поклала голову йому на спину. Служитель лиш кілька хвилин
прокатав її довкола, й вони повернулися до групи друзів…
Через декілька місяців відкрилося, що в служителя й цієї дівчини — стосунки. Він розповів про
цей перелюб практично одразу
своїм друзям та іншим служителям. Одне з перших питань, яке
йому поставили: коли він зрозумів, що його відносини з цією
дівчиною перетнули заборонену
межу. Він відповів, що в ту саму
мить, коли вона його торкнулася.
Коли вона тільки сіла позаду нього й обійняла його, він зрозумів,
що хоче продовжувати з нею стосунки. Усього один дотик привів
до катастрофи в шлюбі цього молодого пастора й репутації молодої жінки.
Дотики самі по собі нічого
злого в собі не містять, бо ми
знаємо, що немовлятам потрібні
дотики для повноцінного розвитку, а ще люди часто через дотики передають один одному своє
співчуття, показують турботу й
прихильність. Але якщо дотиками
розпоряджатися безтурботно, то
людям протилежної статі можуть
бути послані мимовільні небажані
сигнали.
Ми розмовляємо не лише
словами. Багато людей будуть
вас запевняти, що вміють контролювати свої «послання» протилежній статі. На жаль, вони

помиляються. Ми можемо бути
дуже обережними, намагатися
фільтрувати процес створення
своїх «послань», але в нас немає
жодних важелів впливу на те, як
ці послання будуть інтерпретовані
іншою стороною.
Подібно до того, як дотик
став каталізатором для гріховного імпульсу у випадку зі згаданим
вище служителем та дівчиною,
є ще багато невербальних факторів, які, якщо на них дивитися
крізь пальці, мають потенціал
привести до подружньої невірності.
Поговорімо ж про ці канали
невербальної комунікації та попереджувальні сигнали, яких не
можна ігнорувати.
ПОГЛЯД

Ми всі так чи інакше фліртували з протилежною статтю. Іноді
ми граємо в гру: спробуй піймати
мій погляд. Чи сидите ви в різних
кутках кімнати, чи один навпроти
іншого — зоровий контакт здатний збудити почуття: і дружні, і
сексуальні. І можуть бути негативні наслідки для шлюбу, коли
зоровий контакт зумисне використовується для таких цілей.
Якщо потрапити на гачок, тривалий зоровий контакт із ким-небудь із протилежної статі може
стати запрошенням до бесіди.
Коли починається розмова, теми
можуть бути зовсім невинними.
Знову ж таки: у розмові немає нічого аморального.
Однак надто часто невинні
теми якимсь чином приводять до
обговорення питань, які доречно
піднімати лише між подружжям.
Люди починають говорити про
почуття і мрії. Такі розмови ще
більш небезпечні, коли перенесені в рамки соціальних мереж і
приватних чатів. Текстове повідомлення дає хибне відчуття
безпеки, бо вам здається, що віртуальна відстань певним чином
захищає ваш реальний шлюб.

Отже, що ж робити? Слідкуйте за своїм поглядом. Мені
особисто це далося нелегко, враховуючи мою пристрасть до спостережень. Я люблю спостерігати
за людьми. Можливо, ви на мене
в цьому схожі. Будьте обережні,
щоб ваша любов до спостережень не була неправильно інтерпретована. Одружені люди повинні стежити за тим, у який бік
спрямовується їхній погляд.
Йов уклав зі своїми очима заповіт не дивитися на жінок із пожадливістю. Щось подібне одружені чоловіки та жінки можуть
зробити для себе, поступово натренувавши свої очі, щоб уникати
непотрібного зорового контакту з
протилежною статтю.
Зрозуміло, співрозмовнику
потрібно дивитися в очі під час
розмови, але одна річ — дивитися в очі, а інша — «стріляти очима». І от за цим треба стежити.
Якщо коротко, то не кидайте
на протилежну стать ті погляди,
які можуть бути призначені лише
вашій другій половинці під час побачення.
ДОТИКИ

Нікого не треба переконувати, що дотики мають дуже велике
значення. Науково доведено, що
дотики здатні знизити артеріальний тиск, серцебиття і стрес. В
емоційній площині дотики дають
підтримку й підбадьорення під
час страждань та смутку, та й у
радості також. Коли ж дотики використовуються не за призначенням, просто марно, людина, яка
приймає ці дотики, може неправильно зрозуміти мотиви такої
«недоречної щедрості».
Якщо затримати свою руку на
руці колеги протилежної статі під
час розмови в офісі, це може бути
інтерпретовано як емоційне чи
сексуальне послання, яке, можливо, ви навіть і в найжахливіших
кошмарах не мали наміру відправляти.

У свою чергу ви чи об’єкт ваших дотиків можете відчути емоції чи бажання, які доречні лише
у відносинах між подружжям. І
ще — якщо ви не «наводите мости» з протилежною статтю через дотики, це ще не значить, що
вони не діють таким чином щодо
вас.
Стежте за своїми дотиками
під час розмов із протилежною
статтю. Помічайте, як часто дотики супроводжують ваші слова. І
в подальшому всіма доступними
способами уникайте подібних ситуацій.
ЧАС, ПРОВЕДЕНИЙ В
ОСОБИСТИХ РОЗМОВАХ

Треба пам’ятати, що час — це
теж мова, через яку можна передати свої бажання, зокрема через
емоції, через сексуальні теми.
Стабільне текстове спілкування з
протилежною статтю говорить про
таке: «Мені подобається з тобою
розмовляти». І далі це може бути
інтерпретовано невинно чи спотворено. Можливо, вам і вдасться
уникнути емоційного зв’язку при
обговоренні почуттів і бажань, але
немає жодних гарантій, що людина, з якою ви розмовляєте, одружена чи самотня, зможе контролювати себе так, як ви.
Будь-якою ціною уникайте
частих віртуальних розмов із протилежною статтю. Просто навіть
не починайте. Таке спілкування —
це слизька дорога. Дуже складно
свідомо відстежувати свої емоційні послання, коли «розмовляєш» віртуально. Тому спокуси
у віртуальних розмовах зовсім не
віртуальні. Під час обміну приватними повідомленнями дуже легко

посилати «змішані», розмиті сигнали, і емоційні, і сексуальні.
ВАШЕ СЕРЦЕ

І останнє: перевіряйте, що
у вас там у серці. Так, саме так.
Я достатньо часто чую аргументацію: «Ми з дружиною робимо
лише те, що краще для нас обох».
Ні, враховуючи природу людського серця, ти робиш те, що краще
для тебе. Проблеми в шлюбі стаються переважно через егоїзм, і
наслідок цих проблем — розлучення.
Запам’ятайте раз і назавжди:
якщо ви одружені чи збираєтеся одружитися, але не бачите
необхідності стежити за своїм
спілкуванням із протилежною
статтю — у вас намічається проблема. Поговоріть із самим собою відверто. Перевірте серце.
Чи навмисно ви не стежите за
своєю невербальною комунікацією з протилежною статтю, чи
ви просто наївна людина. Пам’ятайте: ви відповідаєте за слова й
послання, які відправляєте. Жести й погляди, які ми отримуємо
чи передаємо, мають здатність
вловлювати серце й душу іншої
людини.
Ми створені Господом для
вербального і невербального
спілкування з іншими людьми,
зокрема й із людьми протилежної статі. Однак у грішному світі
це спілкування не можна пускати
на самоплив без стратегії та перевірки намірів.
Повага між подружжям означає повагу словами й учинками,
віч-на-віч і онлайн. Поки смерть
не розлучить вас.
Зак КАРТЕР

новини

ЛУЦЬКИМ ВЧИТЕЛЯМ РОЗПОВІЛИ, ЯК РЕЛІГІЙНА

РЕФОРМА ВПЛИНУЛА НА ЗАХІДНУ ОСВІТУ
500
років
Реформації
(R500) — подія, яку в Україні впродовж наступного року відзначатимуть християни-протестанти.
Першим змінювати католицьку
церковну систему у 1517-му році
почав доктор богослов’я Мартін
Лютер. У Німеччині до дверей
Віттенберзької замкової церкви
він прибив дошку з дев’яносто
п’ятьма тезами. У них Лютер яро
виступив проти індульгенції, яку
на той час потрібно було купувати. Натомість реформатор доводив, що Спасіння та Божа милість
досягаються завдяки вірі.
Як така релігійна реформа впли-

нула на освітню систему Західної
Європи, про це вчителям луцьких
шкіл розповів британський вчений,
в минулому викладач Уельського
університету Роджер Брінд. Зустріч
відбулася 23 листопада в залі Благодійного комплексу «Фіміам».
«Саме освіта стала серцем
Реформації. Реформатори вважали, що усі віряни повинні мати
можливість самостійно читати,
розуміти, та практикувати біблійне вчення», — сказав Роджер
Брінд. Завдяки цьому в Європі
збільшилася кількість шкіл. Саме
тоді вперше створили навчальну
програму.

Акцент поставили не лише на
читанні та письмі, а й ввели вивчення точних наук. Людей почали вчити мислити та аналізувати. Право
навчатися отримали дівчата, яким
до цього знання були недоступні. Відтак, на думку британського
професора, освічених європейців
побільшало.
Спікер наголосив, що перед
Мартіном Лютером ідею Реформації
почали висловлювати відомі вчені та
науковці: Джон Вікліф, Ян Гус, Ієронім
Празький. Послідовниками Лютера
стали Ісаак Ньютон, Ян Амос Коменський та Гріфіт Джонс, — люди, чиїми працями користуються і досі.
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П’ЯТЬ ІДЕЙ, ЩО ЗМІНИЛИ СВІТ
ЧИ ЗМОЖУТЬ ВОНИ ЗМІНИТИ УКРАЇНУ?

Україна переживає переломний момент своєї
історії. Старе закінчилось,
а нове ще не почалося.
Політична й економічна
криза створили запит на
зміни. При тому українці
теоретично розуміють, що
справжні зміни можуть початися лише зсередини —
з серця окремих індивідів.
Українці дивляться на Захід
і бажають повторити його
успіх. Вони, як ізраїльський народ, що вийшов із
рабства, але не ввійшов
в обіцяну землю, у якій є
бажані плоди: громадянське суспільство, ефективна демократія, економічне
процвітання, верховенство
права, свободи й повага до
особистості. Де є дорога
туди і як її знайти? Чому вищеназвані соціальні феномени народилися саме на
Заході, точніше, у деяких
західних країнах, а в інших
частинах світу не з’явилися або не прижилися? Це
випадковість чи результат
певних умов?
Біблія вчить, що благополуччя народів залежить від
того, наскільки вони живуть
згідно з Божими заповідями
(див. 5М.28:2,15). Щоб переконатися в істинності цих
принципів досить лиш порівняти рівень життя в Північній
та Південній (і Східній) Європі,
Північній та Південній Америці, Південній та Північній Кореї. Країни, які прийняли Реформацію, за економічними й
іншими показниками значно
перевершили країни, які її відкинули.
Що таке Реформація? Реформація — це духовно-суспільний рух, що масово почався з виступу німецького
ченця Мартіна Лютера. У 1517
році він виразив свій протест
проти деформації біблійної
істини в римо-католицькій
церкві того часу. Мартін Лютер, як і наступні реформатори, виступав за повернення
церкви до біблійних принципів,
від яких середньовічна церква
протягом віків відійшла.
Слово «реформація» походить від слова «форма», з латинської — «вигляд», «образ».
У Біблії читаємо, що Бог створив людину за своїм образом і подобою. Ця початкова
форма-образ втрачається під
впливом гріха. Гріх деформує
людину, церкву й суспільство.
Префікс «ре» означає повернення до початкової форми.
Реформація — рух, який намагається побачити всі сфери
життя (а не лише релігійну) з
біблійної точки зору. Таким чином Божі принципи впливають
не тільки на спасіння душі, але
й на суспільну сферу життя:
культуру, економіку, політику. Саме тому Реформація і є
духовно-суспільним явищем,

Технічна революція бере свій
початок у протестантській Англії, яка у XVIII ст. переживає
ряд великих духовних пробуджень.
ЗАГАЛЬНЕ СВЯЩЕНСТВО

яке докорінно змінило західну
цивілізацію, а через неї й увесь
світ.
Мартін Лютер та інші реформатори проповідували ідеї,
узяті з Біблії. Серед них п’ять
важливих істин, які не тільки
преобразили життя окремих
особистостей, але мали неймовірно великий вплив на хід
історії світу.
SOLUS CHRISTUS —
ТІЛЬКИ ХРИСТОС

Це основна ідея Реформації, яка і є основною проповіддю
протестантизму. Біблія каже,
що Ісус — єдиний Спаситель
і Господь. Реформатори проповідували, що не молитви до
святих, не церковні таїнства чи
добрі вчинки можуть дати людям спасіння й вічне життя, але
лише жива віра в Ісуса Христа.
В епоху Середньовіччя, коли
християнство далеко відійшло
від євангельської істини й індульгенції визначали спасіння,
раптом з’являються люди, які
проповідують: «Так Бог полюбив світ, що дав Сина Свого,
щоб кожен, хто вірує в Нього,
не згинув, але мав життя вічне»
(Ів.3:16). Це було революційне послання про милосердного і люблячого Бога, Який
не пошкодував Свого єдиного
Сина задля спасіння бодай одного грішника. У жорстокому
середньовічному світі люди
всюди починають чути, що Бог
любить їх. Реформація змогла
визначити справжню цінність
кожної людини. Незалежно від
майнового, соціального стану,
освіти, кольору шкіри, статі
всі люди значимі, тому що Бог
віддав за них Свого Сина. До
європейця саме тоді прийшло
усвідомлення, що всі рівні перед Богом, оскільки всі є дітьми одного Отця Небесного. Ця
духовна ідея стала підґрунтям
для такого суспільного явища,
як захист прав людини. Американська конституція починається з таких слів: «Усі люди
рівні перед Богом, наділені
Творцем невід’ємними правами». А Вільям Вілберфорс,
Авраам Лінкольн, Мартін Лютер Кінг — великі борці проти залишків дискримінації в
Західному світі — були носіями протестантської парадигми
мислення, у якій не було місця рабству, а тільки свобода в
Ісусі Христі для всіх людей.

SOLA SCRIPTURA —
ТІЛЬКИ ПИСАННЯ

Протестанти вірять, що не
церковні передання, не традиції, не людське вчення, а
тільки Біблія є безпомилковим
джерелом істини про Бога.
Для того, щоб віруюча людина могла розвивати свої стосунки з Богом, їй необхідно
щодня читати Святе Писання.
У тогочасній Європі 90% людей були безграмотними, тому
всюди при церквах відкривалися школи, створювалися
вищі навчальні заклади. Процес народної освіти був настільки успішним, що за дуже
короткий період більшість населення протестантських країн
вміло читати й писати. Лютеранська Швеція була першою
державою, яка на початку XVII
століття запровадила обов’язкову загальну середню освіту.
Тому грамотність і освіта — це
плід Реформації.
Реформатори були першими, хто відкинув латинь, навчання велося рідною мовою.
Мартін Лютер переклав Біблію
німецькою мовою, заклавши
основи сучасної літературної німецької мови. У XVI-XVII
століттях протестанти перекладали Біблію всіма європейськими мовами.
Наступний плід Реформації
логічно продовжує попередній. Із загальної грамотності
й відродження європейських
мов розпочався процес національного відродження. Сучасна мапа Європи сформувалася в XVI-XVII століттях, коли
з’явився сам термін «національна держава». Реформація
дає приклад національного
пробудження на християнських засадах і формує модель
патріотизму як прив’язаності
до свого народу і до своєї країни. Не національний егоїзм, не
шовінізм, а християнський патріотизм, який коріниться на
любові до ближнього й пошані
до інших народів.
«CORAM DEO» — ПЕРЕД
БОЖИМ ЛИЦЕМ

Реформатори наголошували, що людина повинна себе
поводити однаково, незалежно від того, чи вона в церкві,
чи в будь-якому місці, оскільки
Бог бачить явні й тайні людські вчинки й перед Ним не-

можливо сховати навіть свої
думки. Проповідь про присутність Бога поступово сформувала певний менталітет законослухняності,
характерний
лише для протестантських
суспільств. Мисленню людині
західної культури притаманне
розуміння того, що правовий
закон — це не інструмент контролю уряду для маніпуляції
масами, а один із природних
законів, на рівні з законом
гравітації. Саме тут коріниться феномен західної культури,
який називається верховенством права.
Велику роль у розвитку
правової свідомості протестантського Заходу зіграли
такі люди, як шотландський
пастор Семуель Резерфорд,
який у 1644 році видав свою
книгу «Lex-Rex». Це гра слів,
що буквально означає «Закон-Король». До Реформації
панувало розуміння «Rex-Lex»,
згідно з яким король визначав,
що є законом. Ідея «Coram
Deo», як ніщо інше, посприяла розвитку правової культури
й сучасної правової системи,
зокрема в англо-американському світі.
«BERUF» — ВЧЕННЯ
ПРО ПРОФЕСІЙНЕ
ПОКЛИКАННЯ

Проповідники
Реформації проповідували, що в кожної людини є своє унікальне покликання, неповторна
життєва ціль. І насамперед
своє призначення можна віднайти в професійній сфері.
Ретельне виконання своєї
роботи — це служіння ближньому. Незалежно від того,
чи ти священнослужитель, чи
ремісник, чи домогосподарка,
чи вчитель — ти повинен виконувати свою працю «як для
Господа». Таке ставлення до
роботи сприяло формуванню
протестантської етики праці,
яку можна охарактеризувати
як служіння Богу й людям своїми професійними вміннями,
виконуючи свою працю віртуозно і з насолодою.
Ще один феномен, народжений ідеєю «Beruf», — це
розвиток науки й технологій.
Більшість видатних учених цієї
епохи були відродженими християнами. Ісаак Ньютон, між
іншим, написав більше праць
на тему теології, ніж фізики.

До Реформації церква
поділялася на дві категорії
людей: невелика каста священників і сіра маса мирян.
Реформатори натомість проголосили забутий біблійний
принцип, згідно з яким усі, хто
повірив в Ісуса Христа, стають
священиками (див. Об.1:6).
Священик — це людина з особливою місією. Цей високий
статус накладав на людей велику відповідальність за світ,
що їх оточує. Звідси виростає
новий феномен Заходу, народжений Реформацією, —
громадянське
суспільство.
У протестантських країнах
люди стали об’єднуватися в
різноманітні спілки, асоціації,
клуби, через які вони проявляли свою громадянську
активність. Це сформувало
політичну свідомість європейських націй. Так народився парламентаризм — влада
народу через своїх представників, яких обирають обдумано й відповідально. Такий
політичний лад сформувався в
пуританській Англії XVII століття, ставши провісником сучасної демократії.
Один із перших президентів США Джон Адамс
сказав: «Наша Конституція
підходить лише для народу
високоморального й релігійного. Для жодного іншого вона не годиться». Історія
доводить справедливість цих
слів; наприклад, у Латинській
Америці, Східній Європі, Африці, Азії конституціоналізм
не спрацював.
У XVI та першій половині
XVII століть Україна, як і всі
народи Європи, стояла на
роздоріжжі. Цікаво було б побачити, як виглядало б життя
українців сьогодні, якби вони
зробили той самий вибір, який
зробили шведи, голландці,
швейцарці чи британці. Чи не
те саме мав на увазі Михайло Грушевський, коли писав:
«Український корабель плив
повними вітрилами під вітром
Реформації і спустив вітрила,
коли цей вітер опав»?
Відзначення 500-ліття Реформації в нашій країні, оголошене самим Президентом
України, може стати серйозним кроком до відкриття для
України джерел європейської
цивілізації. Водночас воно дає
можливість українським євангельським християнам внести
свій власний вклад у процес
відродження нашої країни.

Ярослав ЛУКАСИК
(магістр філології, директор Східноєвропейського Лідерського Форуму)
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РЕФОРМАЦІЯ — ЦЕ
ПЕРЕДУСІМ ЗМІНА
МИСЛЕННЯ
Перегортаючи сторінки історії,
я прийшов до наступного висновку: євангельське пробудження
неможливе без вільного доступу
людини до Священного Писання
зрозумілою мовою. Будь-яке пробудження починалося саме з того,
що в людей зростала спрага до
Слова, і вони шукали можливості
отримати доступ до нього. Проблема в тому, що на різних етапах
розвитку Церкви Слово Боже замінювалося різними позабіблійними
відкриттями. У темне ХV століття
в Європі взагалі не дозволяли читати Біблію без дозволу священика. Тому люди втратили здатність
розуміти месу (богослужіння), яка
звершувалася на латині. А латинь із
ХІІІ століття в Європі ніде, крім академічних кіл, не звучала, і більшість
людей не розуміли цієї мови.
Реформація за своєю суттю —
це зміна світосприймання та богосприймання. З чого ж почалася
Реформація? Нам розповідали, що
вона почалася з того, що Лютер написав «95 тез» і прибив їх 31 жовтня
1517 року до дверей Віттенберзького університету. Але це не так.
Перш, ніж з’явився Лютер, було
200 років зміни світосприймання
та богосприймання в Європі. Такі
люди, як Джон Вікліф, Ян Гус та
інші, перекладали Священне Писання на рідну мови свого народу
й робили його доступним для простих людей, тому що поза Євангелію пробудження неможливе.
Реформація — це передусім зміна мислення. Євангельський принцип преображення спрямований на
переконання. Переконання визначають наші пріоритети, а ті, у свою
чергу, впливають на наші практичні
дії. Дуже часто ми боремося зі вчинками, не проникаючи в суть мотивів
та переконань. Але коли змінюються наші переконання, змінюються
наші пріоритети і, відповідно, змінюються наші практичні дії. Диявол ще
в Едемі зрозумів це. Прийшовши до
Єви, він натиснув одразу ж на її переконання, сказавши: «Чи так наказав Бог?» Тобто його удар припав у
центр її переконань. Він розумів, що
якщо її переконання зміняться, то
зміняться і її пріоритети, її практичні
дії зміняться.
Зміна релігійного мислення
неможлива без вільного доступу
людини до Священного Писання
рідною мовою. Переклад Євангелії
російською мовою був завершений
у 1876 році, коли вже в повітрі витали ідеї баптистського, а згодом і

п’ятидесятницького пробудження.
Повний український переклад був
здійснений у 1903 році. І це сталося
саме в переддень п’ятидесятницького пробудження. І хоча на той час
у Росії читати міг лише кожен п’ятий, сам факт перекладу Священного Писання був дуже важливим.
Будь-яка місія, яка приходила
на терени будь-якої країни з метою
проповіді Євангелії, починала з того,
що будувала лікарню й школу. Можна перекласти Писання, але якщо
люди не вміють читати, то значення цього тексту мінімізується для її
життя. Тому людину треба спочатку
навчити читати. Саме тому протестантизм історично часто дорівнює
просвіті.
І нині так само будь-який євангельський пастор повинен бути
зацікавлений у тому, щоб члени
церкви, де він служить, самостійно
вдома вивчали Писання. Це євангельський підхід. Ми повинні займатися самоосвітою. І в цьому наша
сила сьогодні.
У пятидесятницьких колах певний час звучав скепсис стосовно
знань. У 1960-ті роки існувала ціла
догма про те, що «треба надіятися
на Господа всім своїм серцем і не
покладатися на свій розум». І суть
цього висловлювання зводилася до
того, що серце — від Господа, а розум — від диявола. Але історія свідчить нам зовсім протилежне. Джон
Вікліф був професором і ректором
Оксфордського університету. Ян
Гус — професор празького університету. Мартін Лютер, який також
перекладав Священне Писання
німецькою мовою і є засновником
норм літературної німецької мови,
був професором Віттенберзького
університету. Тобто для того, щоб
розпізнати спотворення доктрини,
треба мати гнучкий розум. У той час
вийти й просто сказати: «Я пророкую, що католицька церква неправа, бо вона відійшла від першоджерел» — було неможливо. Для того,
щоб звершити Реформацію, крім
усього іншого, людині потрібно було
мати вчений ступінь. Їй потрібно
було мати глибоке пізнання в безлічі
сфер. Зауважте, що Лютер знав усі
енцикліки, усі постанови соборів.
Коли стояв перед кардиналом і
обґрунтовував свої думки, він називав не просто тезу, а навіть сторінку,
на якій вона записана.
Тому, опираючись на уроки
історії, раджу всім нам набувати знання від Господа й отримувати освіту. І
якщо ми, християни, нині утвердимо
в суспільстві свою академічну позицію, то зможемо мінімізувати безліч
негативних процесів, які відбуваються нині у світі. Якщо ми, протестанти,
не вивільнимо того потенціалу, який
закладений у нас, щодо освіти, самоосвіти, до пізнання, ми не зможемо здобути успіху.
Євангельські віруючі — це
допитливі віруючі. Це люди, які
ставлять пасторам незручні запитання. І хай пастори на мене
не образяться, але на ці питання треба навчитися відповідати.
Євангельські віруючі — це люди,
які мислять і мислять такими категоріями, що спілкуючись із ними,
розумієш, що їхній рівень пізнання
та бажання пізнавати не дозволяє
тобі просто відповісти щось на
кшталт: «Не можна, бо так вирішило братство!» Дуже важливо, щоб

у нас була серйозна аргументація.
Як відомо, індивідуалізм протестантизму обумовив підвищення
освітнього рівня суспільства. Більшість лауреатів Нобелівської премії
ХХ століття (я аж ніяк не хочу бути
якимось нетолерантним до інших
релігійних систем) — протестанти.
Причиною цього, на мою думку,
є те, що вони вивільнили свій внутрішній потенціал, й індивідуалізм їхнього пізнання привів їх до того, що
вони заглибилися в ту сферу, у якій
рухаються. Звичайно, ми живемо
трохи в іншій культурі, якій властивий колективізм. Проте євангельська вістка допомагає нам вивільнити
особистісний потенціал, закладений у нас. Звісно, як я вже зазначав,
своє пізнання ми повинні будувати
на Євангелії. Але ми повинні й учитися. І це потрібно для того, щоб
знати й розуміти Писання. Зауважте: саме духовні навчальні заклади
ставали центрами, де відбувалася
реформація церков. Ми вже згадували про Лютера. Чарльз Пархам,
один із основоположників п’ятидесятницького руху, почав відродження харизм і вчення про хрещення
Святим Духом також у духовному
навчальному закладі. У 1900 році в
місті Топека, штат Канзас, він створив біблійний коледж, у якому багато вчили про повернення до П’ятидесятниці. І одна зі студенток цього
коледжу Агнес Осман у 1901 році
заговорила іншими мовами. Саме
цей навчальний заклад вважається
центром нової П’ятидесятниці.
У нас є певне протиставлення
між поняттями «екклесія» та «академія», між поняттями «церква» і
«духовний навчальний заклад». Але
з історії бачимо, що саме в духовних
навчальних закладах формувався
шлях, яким церква мала рухатися далі. Зазвичай цей авангард не
завжди сприймався однозначно,
але церква поступово приходила до
тих позицій, які вироблялися в межах цих освітніх духовних закладів.
Тому я раджу, особливо молодим
людям, здобувати богословську
освіту та розвиватися в пізнанні Божого Слова.
СИЛА ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
ЦЕРКВИ В ЇЇ СУСПІЛЬНОМУ ПРИКЛАДІ
Євангельська вістка сильна не
лише доктриною, але її практичним
втіленням, суспільним прикладом
віруючих, їхнім авангардизмом і
старанністю. Суспільство загалом
не розбирається в тому, чим відрізняються між собою конфесії, але
воно бачить діла. Я досліджував поширення вчення менонітів на українських землях. Коли вони приїхали
на наші території, то запропонували
людям таку культуру господарювання, про яку українці навіть і не
здогадувалися. І це настільки вразило українських селян, що вони, не
розуміючи тонкощів їхніх релігійних
поглядів, з повагою ставилися до
них. І саме це стало сходинкою, яка
дала можливість менонітам впливати на менталітет українських селян.
І згодом ці селяни стали приймати
й учення менонітів, стаючи щирими
послідовниками Господа.
Великий вплив на поширення
християнства в Росії мав Іван Проханов. Усім нам відоме це ім’я. Але
в чому була сила його впливу. Він

завжди був в авангарді того часу.
Вуса акуратно підстрижені. Носив
красиві зазвичай німецькі костюми.
Черевики начищені. І це справляло
враження на людей. Окрім цього,
він був ініціативною та освіченою
людиною. Написав 400 гімнів, багато гімнів переклав із англійської, був
ініціатором створення союзу євангельських церков. Але разом з цим
Іван Проханов підвищив культурний
рівень християнства. У 1926 році на
зимовому з’їздів він виступив з промовою: «Християнин у побуті». Коли
я знайшов цей виступ у Львові в
архіві, то був дуже вражений. У цьому виступі Проханов каже: «Якщо у
вашому домі водяться таргани, то
ви ще не зовсім знаєте Господа Ісуса Христа. Якщо у ваших дітей воші,
то вам треба прийти на сповідь до
пастора. Якщо у вас ростуть діти,
і ви не думаєте посилати їх у вищі
навчальні заклади, ви обмежуєте їхнє покликання». Роки, коли ця
проповідь виголошувалася, були
дуже складними, голодними, кризовими роками, у країні панувала
антисанітарія. Але цей чоловік мав
прогресивне мислення. Він щиро й
навіть десь романтично вірив, що
євангельські віруючі — це зразкові
християни. І їхня сила не лише в
доктрині, яку вони проголошують.
Їхня сила в суспільному прикладі, в
авангардизмі, у практичному втіленні цієї доктрини.
Звернімося до відродження п’ятидесятницької доктрини на початку
ХХ століття. У ході цих подій були
задіяні представники різних рас. І
це було щось нове для того часу.
У питаннях ролі жінки в церкві п’ятидесятники теж були в авангарді. І
людей приваблюють саме ті постаті
чи ті релігійні напрямки, які займають авангардні позиції.
Тому запитаймо себе, що ми,
як євангельські віруючі, можемо
нині запропонувати суспільству в
духовній, соціальній, культурній,
економічній та інших сферах нашого суспільства? Чи маємо ми якісь
напрацювання, якісь інновації? Чи
є у нас такі люди, які повною мірою
вивільнили свій внутрішній потенціал? Скільки в нас кандидатів наук,
докторів наук? Ці питання дуже гостро звучать і звернені до нас. За
понад двадцять років свободи ми
могли б зробити набагато більше.
І нині я роблю виклик собі й вам:
євангельська вістка сильна не лише
доктриною, а передусім її практичним втіленням. А ми нині стикаємося зовсім з іншим. Один бізнесмен
розповів мені, що нарешті позбувся
віруючих на роботі. І розповів мені,
що один із них приходив на роботу
в понеділок опівдні. Коли він запитував, що сталося, той відповідав,
що служіння в неділю затягнулося.
А в п’ятницю покидав роботу ще
до обіду, бо йому треба готуватися до недільного служіння. І, на
жаль, це не одинична ситуація. У
нас, християн, чомусь нині багато
проблем у сфері трудової етики, у
сфері освіти. Я провів багато часу в
стінах університету і, знаючи деяких
студентів-християн, із соромом хочу
зазначити, що їхній освітній рівень
дуже низький. Вони не готуються
до екзаменів до останнього вечора,
а тоді закликають усі небесні сили,
просячи, щоб Господь компенсував
їхнє незнання. Свою лінь вони прикривають тим, що зайняті в духов-

ній праці, тому й не мають часу та
можливості навчатися. Звичайно, є
немало хороших прикладів. І я знаю
педагогів та студентів, які, дивлячись лише на старанність та відповідальність студентів, казали: «Ми
не знаємо ваших доктрин, але відчуваємо, що, напевно-таки, справді
з вами Бог».
Ми не можемо хизуватися тим,
що в нас найбільш повноєвангельська доктрина. Ми повинні більше
орієнтуватися на свій суспільний
приклад. Він покаже: сильна в нас
доктрина чи слабка, вона євангельська чи далека від євангельського
сприйняття дійсності.
ДУХ СВЯТИЙ — ЦЕ
ДУХ МІСІЇ

І остання теза: Дух Святий — це
Дух місії. З історії ми бачимо, що
місіонерство — це саме той фактор, який не дозволив церкві закостеніти. Місіонерство розставляє
правильні пріоритети в нашій церковній та духовній діяльності. Я цього до кінця не міг зрозуміти, аж доки
не знайшов щоденника відомого
католицького реформатора ХVІ
століття на ім’я Франциск Ківерій —
місіонера на Філіппінах та в Японії. У
той час у Римі був повний занепад.
А в служінні Франциска Ківерія —
чудеса та знамення. Навіть вигнання демонів та воскресіння з мертвих. І ось фраза з його щоденника,
якої я ніколи не забуду: «Коли ти на
місіонерстві, тобі не до Діви Марії і
не до сонму святих, тобі треба актуалізувати всю повноту євангельської істини». Ступивши на шлях
місіонерства, цей католик зрозумів,
що ні Діва Марія, ні сонми святих
не допоможуть йому протистояти
демонським силам, хворобам та
смерті. Він стикнувся з реальними
проблемами людей, вирішити які
може лише Господь. Саме тому я
кажу, що місіонерство розставляє
правильні акценти та пріоритети.
Та церква, яка звершує місіонерську діяльність і безпосередньо спілкується з людьми, має змогу зрозуміти, що для церкви є важливим,
що другорядним, а що взагалі не
має жодного значення. А та церква,
яка перестала виконувати цю функцію, вирішує «глобальні богословські
питання». І це приводить до того, що
церква втрачає свою суть та своє
призначення на цій землі. Тому, підсумовуючи, хочу зазначити: нам слід
учитися, бо лише завдяки цьому ми
ніколи не прийдемо до усвідомлення того, що ми все знаємо. Ми будемо рухатися вперед, постійно усвідомлюючи, що ми ще багато чого не
знаємо. Друге: ми повинні впливати
на оточуючий світ через своє практичне життя. Але на освічених людей
ми зможемо впливати лише тоді,
коли самі досягнемо їхнього статусу.
Освітня еліта — це часто дуже горді
люди. І вони не будуть слухати тебе,
якщо ти не матимеш таких же звань
і досягнень, що мають вони. І третє:
ми маємо місіонерське послання,
розуміючи, що Отець послав Сина,
Отець і Син послали Духа, а Отець,
Син та Дух посилають сьогодні нас,
Церкву, йти та проповідувати людям.

Михайло МОКІЄНКО
(кандидат історичних
наук, проректор Львівської
Богословської Семінарії)
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Вітаю вас, любі діти!
«Ви — сіль землі», — сказав
Ісус до своїх учнів. Чи задумувались ви, чому Він назвав їх так?
Що таке сіль? Яку роль відіграє
вона в нашому житті?
З давніх-давен люди дуже
цінували сіль, тому що добували
її з морів, випаровуючи морську
воду. Це був дуже важкий і довготривалий процес. Усе робилося вручну. Сьогодні важку працю
замінили машини. Сіль добувають
у соляних шахтах, під землею, а
також у солоних озерах і морях.
Сіль необхідна для організму
людини. У будь-якому нашому органі так само, як і у крові, сльозах і
поті, міститься сіль. Наш організм
не здатний самостійно виробляти
сіль, а ця речовина потрібна для
транспортування кисню й поживних речовин, передачі нервових
імпульсів, руху мускулатури, у
тому числі серцевого м’яза. У тілі
дорослої людини міститься 250
грамів солі. Довге сольове голодування призводить до смерті
людини.
Бог створив воду в морях і
океанах солоною, щоб знешкодити всілякі нечистоти, які несуть

малі й великі річки, впадаючи в
них. Якби води морів і океанів не
містили солі, то вони дуже швидко стали б дуже брудними, там
розводилась би велика кількість
мікробів і різних нечистот.
Сіль необхідна для збереження таких продуктів, як м’ясо, риба,
сало та ін. Сіль вживають як приправу до їжі. «Чи без солі їдять
несмачне?» (Йов.6:6).
Сіль має лікувальні властивості. Багато людей лікуються сіллю, купаються в морській воді або
приймають соляні ванни.
У багатьох країнах, у тому числі й в Україні, гостей прийнято
зустрічати з хлібом і сіллю. Це означало підтримувати дружні стосунки. У давнину тим, кого зустрічали хлібом і сіллю, засвідчували,
що готові їх захищати, ризикуючи
власним життям.
Як же зрозуміти, чому Христос
назвав своїх учнів сіллю землі?
Як сіль зберігає продукти від
псування, води морів і океанів
очищає від усяких нечистот, так і
учні Христа повинні оберігати світ
від гріховного загнивання.
Апостол Павло дає пораду:
«Слово ваше нехай буде завжди

Петрик тинявся по квартирі й
не знав, що робити. Тут мама попросила піти в магазин купити хліба та дещо для сусідки, яка зламала ногу й не виходить із дому.
Коли Петрик приніс їй цілу
сумку продуктів, вона дуже
зраділа й не знала, як йому дякувати. Тітка Марія показала йому
порожню клітку, де жив папуга.
Вона розповіла Петрику, як вона
розмовляла з ним, ділилась своїми думками.
Він був її добрим другом. Коли
вона відкрила кватирку, папуга
вилетів і не повернувся. Сусідка
жалілася, що тепер вона не має
про кого турбуватись і їй сумно
без нього.
Попрощавшись, Петрик вибіг
на вулицю. Він вирішив зайти в
зоомагазин. Там роздивлявся
маленьких папуг і думав, який би
з них сподобався тітці Марії. Петрик збирав собі гроші на іграшки, але тепер він вирішив купити
папугу для сусідки.
Наступного дня він сказав

мамі:
— Зателефонуй тітці Марії,
можливо, їй потрібно щось купити.
Мама завмерла з подиву, а
потім пригорнула Петрика й прошепотіла:
— Ось і ти людиною стаєш…
— А хіба я раніше не був людиною? — ображено запитав він.
— Був, звичайно, був, — усміхнулась мама. —Тільки тепер
у тебе ще й душа прокинулася…
Слава Богу!
— А що таке душа? — насторожився хлопчик.
— Це здатність любити.
Мама допитливо подивилася
на сина:
— Можливо, ти сам запитаєш
у тітки Марії? — І набрала номер
сусідки. Відступати було нікуди, і
Петрик зніяковіло пробурмотів:
— Тітко Маріє, можливо, вам
щось потрібно купити?
Петрик не зрозумів, що сталося, але сусідка відповіла якимось
незвичним голосом. Подякувала

В аеропорту перед польотом пасажирів пропускають

через спеціальні ворота. Якщо
хтось захоче пронести якусь
заборонену річ, охорона не
пропустить його.
Так і в Царство Небесне не
пропустять людину, яка має в
серці зло, бо туди «ніщо нечисте не ввійде».
Щоб нас не зупинила небесна охорона й не заборонила політ у небо нашій душі, зазирнімо в неї самі й побачмо,
якими бажаннями й думками
ми живемо.
Якось одну дівчинку запитали, що вона найбільше любить
робити. Не задумуючись, вона
відповіла:

П-А-П-У-Г-А

7

Дитяча сторінка

ласкаве, приправлене сіллю, щоб
ви знали, як ви маєте кожному відповідати» (Кол.4:6). Але їжу можна
пересолити, і тоді її їсти неможливо. Так і люди можуть щось говорити неправильно, із гнівом, наговорювати щось на іншого. Тоді
кажуть: «Ото він насолив йому!»
Може так статися, що сіль при
певних обставинах втрачає свою
силу. Ісус пояснював учням: «Коли
ж сіль ізвітріє, то чим насолити її?
Не придасться вона вже нінащо,
хіба щоб надвір була висипана та

потоптана людьми» (Мт.5:13).
Так буває і в житті віруючих
людей, які мали силу, були сіллю,
але при різних обставинах втрачали її.
Самсон мав велику силу
Божу. Він був сіллю для ізраїльтян, охороняв їх від ворогів. Але
коли згрішив, то втратив силу
й став негідним для служіння
Богу й людям. Филистимляни
викололи йому очі, і він молов
зерно для своїх ворогів, а потім
загинув разом із ними.

Саул, перший цар Ізраїлю,
спочатку був сіллю, був помазаником Божим і Дух Божий був на
ньому, він мав великий успіх. Але
коли не послухав Господа, проявив свавілля, то Дух Божий відійшов від нього. Він утратив силу,
дух злий находив на нього й мучив його. Кінець його був страшний, він і його сім’я загинули, а
Ізраїль був розбитий.
Отже, ви напевно зрозуміли,
що коли когось називають «сіллю землі», то мають на увазі,
що ця людина або група людей
відрізняється від інших, вона в
собі має те, чого не мають інші.
Віруючі люди повинні відрізнятися від людей світу цього так
само, як солона їжа від прісної.
Своїм життям, своєю присутністю ми повинні впливати на цей
світ так, щоб охороняти його від
загнивання. Саме вчення Ісуса
повинно стати для нас сіллю, тобто основою нашого життя.
Перевіряймо себе, чи ми
дійсно є сіллю землі. Чи маємо
ми силу Божу, щоб впливати
на цей світ, на людей навколо
нас, щоб охороняти їх від гріховного розтління.

ВОДА СТАЛА

ЗДОРОВОЮ

й просила принести молока, якщо
він піде в магазин.
Коли Петрик приніс їй молоко,
він ніби ненавмисне став розпитувати про зниклого папугу. Сусідка
охоче розповіла й про колір, і про
поведінку свого улюбленця.
У зоомагазині таких папуг виявилося декілька. Петрик довго
вибирав. Коли він приніс свій подарунок тітці Марії, то…
Уявіть це самі…

ПОДАРУНОК

Б. ГАНАГО

— Дарувати!
Увесь свій вільний від домашніх справ і уроків час вона
намагається дарувати людям
радість. То якомусь малюку
іграшку змайструє або рукавички зв’яже, то бабусі-сусідці
продукти з магазину принесе.
Вона й сама немов подарунок. Дивишся на неї — і світ
світлішим стає.
Таких варта небесна охоче
пропустить в Царство Небесне:
іншим дарувала радість, роблячи це в ім’я Господа, тепер
лети, сама радій.
А як ми? Що зробили для
ближнього в ім’я Господа?

Коли Бог захотів взяти на небо пророка Іллю, його слуга Єлисей попросив, щоб сила, яка була на пророкові, зійшла на нього вдвічі більшою. Ілля
сказав, якщо Єлисей побачить, як Бог забере його на небо, то так і станеться.
Єлисей не залишав свого учителя, і коли вогняна колісниця підхопила пророка на небо, він побачив це і як плащ Іллі впав на землю. Єлисей підняв
плащ і, підійшовши до Йордану, вдарив ним по воді, як це робив Ілля. Вода
розступилася. Коли це побачили жителі Єрихона, вони зрозуміли, що на Єлисея зійшов Дух Божий. Тож підійшли до нього й стали скаржитися, що в місті
погана вода, а через неї навколишня земля неродюча.
Єлисей сказав: «Подайте мені нового дзбанка, і покладіть туди солі. І він
всипав у воду солі й промовив: «Так сказав Господь: «Уздоровив Я цю воду,
не буде вже звідти смерті, ані непліддя!» І була вилікувана та вода, і так є аж
до цього дня» (2Цар.2:19-23).
Єлисей очистив води Єрихона сіллю, і вода стала здоровою, а земля плодоносною. Так і ми, подібно до солі, повинні очищати тих, які живуть поряд із
нами, тих, із ким спілкуємося. Це доручив нам Ісус.

Завдання

Ісус сказав: «Майте у собі сіль…» (Мр. 9:50). Напишіть, які
якості повинен мати християнин, щоб бути сіллю землі.

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД
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КОЛИ ТИ НАДТО
ЗАЙНЯТИЙ ДЛЯ

СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ

Декілька перших кроків до того, як знайти і виділити час для Бога,
навіть коли тобі здається, що часу немає
ЗАЙНЯТИЙ

МОЛИСЯ ПРОТЯГОМ ДНЯ

Це слово дуже часто використовують
люди: «надто зайнятий», «дуже зайнятий»
або «просто зайнятий». У нас є робота,
на якій треба працювати; діти, яких треба
виростити; зустрічі, на які треба встигнути;
зібрання, на яких треба побувати; друзі, з
якими треба підтримувати зв’язок; чоловік/
дружина, яких треба любити.
То як же нам підтримувати стосунки з
Богом навіть тоді, коли наше життя стрімко
обертається довкола нас? Як нам ставити
Бога в центрі свого серця й думок тоді,
коли живемо дуже зайнятим життям?
Пропонуємо декілька порад, як наблизитися до Ісуса, коли життя видається безумною гонитвою.

Важливо регулярно мати час, відведений для молитви, тому що, як і в будь-яких
стосунках, постійне спілкування дуже важливе. Ти можеш молитися коротко, але часто, коли їдеш в машині, коли йдеш із одного кабінету в інший чи коли прибираєш
удома.
В одному коледжі був професор, який
молився за когось із людей щоразу, коли
вмикав світло. Це чудовий приклад того,
як суміщати звичайні повсякденні справи з
цілеспрямованою молитвою. Це підтримує
наші серця в спілкуванні з Богом і запрошує Його в наше щоденне життя — де Він
уже перебуває.

ПОЧНИ З ПИСАННЯ

КРОСВОРД
По вертикалі:
1. Кара Божа на землю. 2. Филистинська долина, де жила Деліла. 4.Допоміг нести хреста Ісусу. 5. Головний убір первосвященика. 9. Дружина Мойсея. 11. Цар Шинеару. 12. Племінник Давида. 13. Старший брат Давида. 16.
Брат Маріам. 17. Писар при Єзекії. 21. Переховувала вивідувачів. 22. Місто,
в якому поселився Лот.

По горизонталі:
3. Ідол вогню. 6. Учень Ісуса. 7. Місто, побудоване Ашшуром. 8. Ім’я
Самсон означає… 10. Перше юдейське місто, де почали вклонятися ідолам. 14. Керівник над областю в Персидському царстві. 15. Охрестив Павла. 18. Син Аарона. 19. Батько апостола Якова. 20. Ковчег зроблений з
дерева… 22. Нечиста тварина. 23. Батько Самсона.

Відповіді на кросворд, розміщений у №10, 2016р.
По вертикалі: 1.Вавилон 2.Ілій 3.Іван 4.Завулон 7.Шамір 12.Нават 13.
Лоіда 16.Радість 17.Арйох 19.Самарія 22.Тарс 23.Йоіл
По горизонталі: 5. Кармел 6.Валаам 8.Йонатан 9.Єліав 10.Акила 11.Нахан 13. Лаван 14.Ківра 15.Аріїл 16. Ремет 18.Анхус 20.Адада 21. Єліма
22.Тимофій 24.Статир 25.Ізмаіл

Твоєю метою має стати читання Біблії
щодня рано-вранці, щоб на все, що буде
відбуватися, дивитися з погляду біблійної
об’єктивної реальності. Читання Біблії — це
те, що допоможе тобі бути вкоріненим в
істині й з’єднаним із Богом.
Коли починатимеш свій день із Біблії,
твоє серце й розум будуть готові краще
реагувати на Божу присутність протягом
усього дня. Більше того, ти помітиш, що
добріший до людей і більш поблажливий
до себе.
Тебе здивує той факт, що читання та
вивчення Слова, щоб бути близько з Богом, складна справа, тим більше, що робити це потрібно постійно. Тому підійди до
цього творчо. Ти їздиш на роботу? Якщо
ти за кермом, то можеш слухати аудіоверсію Біблії. Якщо ти їдеш у метро, то читай
із телефону чи бери з собою кишенькову
Біблію.
ПРИСЛУХАЙСЯ ДО ІСТИНИ
Безліч голосів звучать довкола нас
щоденно — голоси, які кажуть нам, що ми
недостатньо хороші, що нам треба почати
любити себе, що нам треба стати більш
привабливими й заробляти більше грошей. Якщо ти надто довго слухаєш ці голоси, тебе поглинає ця неправда. Краще
заповни свої думки музикою чи словами,
які допоможуть тобі зосередитися на Богові протягом дня.
Нині ми маємо доступ до багатьох християнських засобів масової інформації. Інтернет-повідомлення, які вказують на Ісуса
серед бурхливого світу; музика, яка фокусує увагу на Ньому; проповіді, які вкорінюють думки в істині — це те, чим ти можеш
заповнити свій вільний час. Ці ресурси допоможуть тобі пам’ятати, що ти улюблений
у Христа і що маєш все, чого потребуєш,
— це саме те, що треба чути постійно.

СПИНИСЯ, КОЛИ
ПОЧУВАЄШСЯ ПРИГНІЧЕНИМ
У Посланні до филип’ян апостол Павло
пише: «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання
молитвою й проханням з подякою. І мир
Божий, що вищий від усякого розуму, хай
береже серця ваші та ваші думки у Христі
Ісусі» (Фил.4:6-7). Людині складно прийняти мир Божий, якщо вона зайнята настільки, що не знаходить часу спинитися й попросити Бога про допомогу. Ідея зробити
паузу стає дуже важливою в такому стані.
Часто буває декілька моментів протягом дня, коли ти відчуваєш себе перевантаженим, стривоженим чи стурбованим, — зазвичай через те, чого не можеш
контролювати. У такі моменти, якщо ти
дійсно зупинишся й звернешся до Бога, і
не дозволиш страху чи тривозі заволодіти
тобою, — ти побачиш, що Він пропонує
тобі Свій мир, який вищий від будь-якого
страху.
Добре, якщо в тебе є декілька друзів,
яким ти можеш написати, коли почуваєшся
пригніченим. Ти можеш попросити їх молитися за тебе чи дати пораду. Час, який ти
витратиш на те, щоб спинитися, зробивши
паузу для молитви й прохання про допомогу, займе набагато менше часу, ніж той,
який ти витратиш на хвилювання протягом
наступних п’яти хвилин чи п’яти днів!
ІНВЕСТУЙ У СТОСУНКИ, ЯКІ
ДОПОМАГАЮТЬ ТОБІ ЛЮБИТИ ІСУСА
Для того, щоб жити життям, у центрі якого буде Бог, тобі знадобляться
близькі люди, які допоможуть тобі тримати свій погляд на Ньому. Це не означає, що абсолютно всі твої друзі повинні
бути християнами — зовсім ні. Однак це
значить, що тобі треба прагнути до того,
щоб мати декілька глибоко дружніх стосунків, які витікають зі спільної любові до
Христа.

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 № 218

