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УЦХВЄ ПРЕЗЕНТУВАВ ПЕРЕКЛАД

«Я — ГОСПОДЬ

ЄВАНГЕЛЬСЬКЕ

Мета організаторів в тому,
щоб Біблією в жестах змогли
користуватися всі люди з
обмеженими можливостями
країн СНД.

Тепер я можу не лише розумом, а й серцем збагнути
багато переживань, страхів
та болю людей.

Оновлений розум оцінює все з позиції вічності, з позиції спасіння
душі, а не з погляду
нинішніх втрат та болю.

ВІДДІЛ ПРАЦІ З ГЛУХИМИ

ЦІЛИТЕЛЬ ТВІЙ!»

ЄВАНГЕЛІЇ МОВОЮ ЖЕСТІВ

ГОЛОС

ОНОВЛЕННЯ РОЗУМУ

НАДІЇ

ТИ, ГОСПОДИ, НАДІЯ МОЯ...
№5 травень 2017
поезія

Я ЖИВУ ТОБОЮ!
Йду вперед я стежкою земною,
І панує мир в душі моїй,
Бо не сам я, поруч йде зі мною
І мене тримає Дух Святий.
В Небеса показує дорогу,
До Святого Доброго Отця,
Над гріхом дарує перемогу,
І вогнем запалює серця.
Той вогонь мою холодну душу
Зігріває полум’ям святим,
Наче землю у серпневу сушу,
Він струмочком зрошує живим.
Цей струмок святої благодаті
Сил духовних додає мені.
Я радію, хочеться співати,
Забуваю труднощі земні.
Дух Святий! Живи в мені постійно,
Піднімай тоді, коли впаду,
Вірю, що з Тобою неодмінно
Я осель небесних досягну.
Підкріпляй тоді, коли безсилий,
Щоб я віру до кінця зберіг,
Проти ворога боровся сміло
І його нападки переміг.
Як мені страждати доведеться
На дорозі в Небеса важкій,
Більше й більше сповнюй спрагле серце, —
Я живу Тобою, Дух Святий!

Олександр Войтицький

виходить з лютого 1991 року
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ДУХ СВЯТИЙ,
ПОВЕРНИСЬ!
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Коли Бог зароджував
Свою Церкву, Він вилив на
неї Свого Святого Духа. Він
хрестив її у Святому Дусі,
сповнив і помазав її Духом
Святим. І скрізь, де присутній Святий Дух, є чіткі докази та свідчення цього. Однак якщо такі свідчення не
очевидні, тоді присутності
Духа Святого на тому місці
немає.
Та чи являє сучасна церква такі свідчення? Чи є вони
у вашій церкві? Чи рухається
вона в силі Святого Духа? Більше того, чи є ваше життя свідченням цього? Чи живете ви, чи
ходите у повноті Святого Духа?
Є чіткі ознаки, за якими можна визначити, що Дух Святий
відсутній чи не виливається.
Ісая описує цю моторошну ситуацію так: «Днів багато на рік
ви, безтурботні, тремтітимете,
бо збір винограду скінчився, а
згромадження плоду не прийде!
Тремтіть, ви безжурні, дрижіть,
безтурботні, роздягніться, себе
обнажіть, опережіться по стег-

нах! За принадні поля будуть
битися в груди, за виноградник урожайний... На землі цій
народу мого зійде терен й будяччя, по всіх домах радости
спаленина, на місті веселому...»
(Іс.32:10-13).
Іншими словами — ваше

життя перестане бути плодоносним. Ваша сім’я, церква,
рідні будуть перебувати в духовному застої. Прокиньтеся! Пробудіться! Ви потребуєте, щоб
Дух Святий повернувся!

Продовження на стор.2

ЦЕРКВА ХВЄ ОТРИМАЛА НОВУ НАЗВУ
Завершено
процес
перереєстрації статуту Української церкви
християн віри євангельської (УЦХВЄ)
У зв’язку з необхідністю перереєстрації статутів та на підставі
попередніх рішень Правління,
Комітету ЦХВЄУ та з’їздів, юридичну назву українського п’ятидесятницького братерства «Всеукраїнський союз церков християн віри
євангельської-п’ятидесятників»
змінено на «Українська Церква
Християн Віри Євангельської»
(УЦХВЄ). Офіційна назва англійською «Ukrainian Pentecostal Church».
Міністерство культури України
затвердило нову редакцію Статуту УЦХВЄ 16 травня 2017 року.

Аналогічним чином відбудуться
зміни до статутів і назв обласних
об’єднань і місцевих церков. Нині
триває перереєстрація обласних
та церковних статутів.
Ось який коментар щодо цього
дав старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко: «Чому з офіційної
назви братерства зникло слово «п’ятидесятники»? Насправді ми лише
уникли повтору одного з тотожних
понять — ХВЄ та п’ятидесятники.
Історичні джерела свідчать наступне, цитую: «15 серпня 1956 року під
керівництвом єпископа Афанасія
Бідаша відбувся з’їзд християн віри
євангельської в Харкові, в будинку
Валентина Зибіна. На ньому було

затверджено коротке віровчення
ХВЄ СРСР, в основу якого лягло
віровчення християн євангельської
віри (назва п’ятидесятників у Східній
Україні — прим.), прийняте на другому Всеукраїнському з’їзді в Одесі
ще в 1926 році. На цьому з’їзді була
офіційно затверджена єдина назва
п’ятидесятників – християни віри
євангельської».
Тобто нинішня назва українського п’ятидесятницького братерства здобула більш конкретне й лаконічне формулювання, тотожне за
назвам інших християнських церков
в Україні, наприклад, УПЦ, УГКЦ,
тощо.

www.chve.org.ua
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привітання

З ДНЕМ П`ЯТИДЕСЯТНИЦІ
ДОРОГІ БРАТИ ТА
СЕСТРИ!
Щиро вітаємо Вас із
святом П’ятидесятниці
— злиттям Духа Святого на учнів Господніх!
Здійснилася
обіцянка

Ісуса Христа: «І вблагаю Отця Я, — і Втішителя іншого дасть вам,
щоб із вами повік перебував, Духа Правди,
що Його світ прийняти
не може, бо не бачить
Його та не знає Його.
Його знаєте ви, бо при
вас перебуває, і в вас
буде Він. Я не кину вас
сиротами, — Я прибуду
до Вас»! (Ів.14:16—18).
Світ не може пізнати
Його, а ми пізнали. Він нас
відродив, наповнив Собою, щоб нам бути свідками Ісуса Христа: «Та
ви приймете силу, як Дух
Святий злине на вас, і Мої-

ми ви свідками будете в
Єрусалимі, і в усій Юдеї та
в Самарії, та аж до останнього краю землі» (Дії 1:8),
та щоб ріки живої води
переповнювали нас: «А
останнього великого дня
свята Ісус стояв і кликав,
говорячи: «Коли прагне
хто з вас — нехай прийде
до Мене та п’є! Хто вірує в
Мене, як каже Писання, то
ріки живої води потечуть із
утроби його» (Ів.7:37—38).
У цей день була започаткована праця Духа
Святого над Церквою,
щоб підготувати її до зустрічі з Ісусом Христом.
Звертаючись до жителів

землі, Він докоряє їм за
гріхи та відкриває шлях
до спасіння через віру в
Ісуса Христа як Особистого Спасителя.
Прислуховуймося до
голосу Духа Святого,
корімось Йому, довірмо Йому своє життя,
сповнюймося Духом Святим, готуймося до славної зустрічі з Господом
нашим Ісусом Христом!
З повагою
та любов’ю
Обласна
пресвітерська рада
церков ХВЄП Волині
Єпископ
Михайло БЛИЗНЮК

новини церков хвє волині
7 травня в церкві с. Карасин Маневицького району відбулося рукопокладення на
дияконське служіння брата Романіка Сергія
Володимировича. Рукопокладення звершили єпископ Близнюк М.І., заступник єпископа
Тарасюк А.Р. та пресвітер церкви Ковальчук
М.І.
14 травня в церкві с. Широке Горохівського району відбулося рукопокладення на дияконське служіння Савчука Тараса Богдановича, а в церкві с. Бужани – Костинюка
Олександра Романовича. Рукопокладення
звершили єпископ Близнюк М.І., заступник
єпископа Лотоцький М.Й., пресвітер Притула
В.А.
28 травня в церкві с. Чемерин Ківерцівського району відбулося рукопокладення
на дияконське служіння брата Каліша Миколи. Рукопокладення звершили заступник
єпископа Мельник П.Т., член обласної пресвітерської ради Тарасюк Б.О., пресвітер Кирилюк О.А.
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ДУХ СВЯТИЙ, ПОВЕРНИСЬ!

Що це за терен та будяччя,
про які каже Ісая? Вони символізують порожнечу, сухість,
розчарування. Такі часи часто
настають для церкви, коли в ній
починають набувати авторитету непосвячені члени церкви,
вносячи в неї спустошення та
хаос. На багатьох пасторських
конференціях я чую свідчення
пасторів про такі терни та будяччя. Пастори розповідають,
що почуваються ураженими в
дусі через появу якогось віруючого чи групи віруючих, які
думають, що мають духовний
авторитет.
Це терня некероване, недисципліноване й постійно
створює в церкві хаос. Вони
постійно переслідують усіх
пасторів, які несуть служіння в
їхній церкві, перешкоджаючи
їм у всьому, розносячи чутки.
Вони думають, що служитель
Божий повинен бути бідним і
працювати, як раб. Зрештою,
вони роблять те, що відлякують
всіх новонавернених. Церква
залишається маленькою через
те, що вони постійно вносять у
неї смуту.
Як результат, багато пасторів уже на межі того, щоб
залишити своє служіння. Вони
не бачать жодного плоду від
свого служіння, і почуваються
стомленими, виснаженими до
краю. Їхні дружині, бачачи це
й бажаючи хоч якось підбадьорити своїх чоловіків, кажуть їм:
«Любий, прошу тебе, залиш
усе це. Тобі не слід миритися
з таким тиском з боку пастви.
Навіть світська робота була б
для тебе кращою, ніж ця».
По всьому світу щодня десятками закриваються церкви.
В Англії приміщення деяких із
них уже віддані міській владі,
а отже, їхні двері тепер закриті
для добра. Деякі з них були
продані під нічні клуби. Одне
приміщення було продане
окультній групі й перетворилося в музей окультизму.
Люди-терни, які сприяють
цій трагедії, подібні на перше
покоління ізраїльтян, що вий-

шли з Єгипту. Ці бунтівні люди
постійно повставали проти авторитету Мойсея, так що з часом вони стали невибачними
через їхнє безсоромне нарікання та невдоволення. Бог також
попереджував Ізраїль: «А якщо
ви не виженете мешканців того
Краю від себе, то будуть ті,
кого позоставите з них, колючками в ваших очах та тернями
в ваших боках. І будуть вас
утискати на тій землі, що на ній
ви сидітимете» (4 М.33:55).
Істина в тому, що ви не
можете змінити таких людей.
Вони так і будуть жити й помруть у пустелі відчаю й сум’яття, як це було з Ізраїлем. Їхні
серця просто будуть ставати
дедалі жорсткішими й впертішими доти, доки не почнуть
буквально в усьому противитися Духу Святому.
ОЧИЩЕННЯ —
СПРАВА СВЯТОГО ДУХА

Нині, я переконаний, Церква Ісуса Христа потребує очищення. І жоден проповідник чи
євангеліст не має такої сили,
щоб очистити дім Божий. Це
не може бути здійснено за допомогою людських здібностей.
Ні, найменше, чого потребує
церква, то це одного вигаданого людьми методу чи набору
книг-інструкцій щодо духовного життя, чи списку заходів,
як зацікавити й розворушити
мертве зібрання. Це все рівнозначно тому, що пророк називає «йти в Єгипет за допомогою, покладатися на допомогу
плоті».
Очищення дому Божого —
це справа тільки одного Духа
Святого. І коли Він приходить,
то робить цю працю дуже ретельно, починаючи з кафедри
проповідників і закінчуючи
лавками прихожан. При цьому
неважливо, наскільки велика
церква — вони може налічувати багато тисяч. Справа в
тому, що якщо ця церква не
сповнена праведності від Духа
Святого, — якщо за кафедрою

не стоїть сповнений Духа Святого проповідник, якщо гріх не
викривається і не прощається,
якщо в церкві немає місця для
покаяння, то там буде лише
порожнеча. Така церква стає
мертвим домом.
Як пастор, я повинен визнати, що можу дозволити Духу
Святому витекти з моєї душі.
Ви запитаєте: «Як це — витекти?» Так, Дух Святий перебуває в нас як джерело живої
води. І якщо в моєму серці неспокійно, якщо я розчаровуюся
і втрачаю мир, якщо я захоплююся самокопанням, якщо
я дозволяю почуттю гіркоти від
невдачі перебувати в моєму
дусі, якщо я допускаю думки
про те, щоб залишити служіння
через труднощі, — то я знаю,
що перестав утримувати живу
воду Святого Духа в собі, і вона
почала просочуватися з мене,
витікати.
Бувають моменти, коли
ви починаєте запитувати
самих себе: «Чого душа моя
так засмучується? Чому в
мене таке розчарування?
Звідки всі ці страхи?» Ви
повинні знати, що все це
незмінні ознаки витікання з
вас Духа Святого. Як прорік
Ісая, коли виливається Дух
Святий — результатом стає
мир. І якщо цього результату немає, якщо в душі все
ще сум’яття й хвилювання,
тоді ми повинні заглянути у

своє серце. Ісая нам чітко
показує, що все це хвилювання, духовне безпліддя й
відчай приходять від недостатнього використання, засвоєння сили Духа Святого.
ЧОМУ СВЯТИЙ ДУХ НЕ
ВИЛИВАВСЯ НА НАРОД?

І знову Ісая розповідає про
все так, як воно є. Він каже, що
Дух Святий не виливався через
безпечність і безтурботність.
Простіше кажучи, причиною
була духовна лінь. «Устаньте,
безжурні жінки, почуйте мій голос, дочки безтурботні, послухайте слова мого!» (Іс.32:9).
Звертаючись
до
жінок,
пророк, фактично, звертається до всієї церкви. Цей образ
зустрічається протягом всього
Писання: у Пісні над піснями
Соломона автор звертається
до обраних Божих як до «дочок єрусалимських». У Псалмі
44:14 про Ізраїль ідеться як про
«доньку царя». В інших уривках
Старого Заповіту використовується звертання «доньки Сіону». Ну й, звичайно ж, у Новому
Заповіті церква відома під іменем нареченої Христової.
Бог двічі застерігає Ізраїль
про його безпечність. Спочатку
ми читаємо: «…Безжурні жінки, почуйте мій голос, дочки
безтурботні». Потім Ісая додає:
«Тремтіть, ви безжурні, дрижіть,
безтурботні…»(Іс.32:11).

Єврейське слово, перекладене тут як «безпечні», означає
«сміливі, впевнені в собі». Тут
ось про що йдеться — скинь
із себе свою безтурботність, о
віруючий! Ти сміливий у своєму
гріху. Ти настільки впевнений у
собі, що став уже духовно лінивим. Спинися й вийди з цього
стану безтурботності!»
Ісая говорить нам, що не
може бути жодної надії, жодних
майбутніх жнив, жодного плоду, поки «Дух з височини проллється на нас» (Іс.32:15). Більше того, Писання свідчить нам,
що Дух Святий дається тільки
тим, хто просить Його з вірою.
Я запитую вас: чи наповнені
ви Духом Святим? Чи живете
ви, чи ходите ви, чи рухаєтеся ви в Дусі? Немає значення, наскільки процвітає ваша
церква чи наскільки успішним
здається вам ваше життя. Навіть якщо ви можете відповісти
ствердно «так» на всі ці запитання, ваш запас Духа завжди
повинен оновлюватися. Павло
говорить про свою надію на
допомогу Духа Ісуса Христа й
просить филип’ян молитися за
це (Фил.1:19).
Я вдячний Богові за всіх
пасторів і за всі церкви, які не
втратили Духа Святого, які горять Духом Святим, за кожну
палаючу вогнем Духа церкву,
яка дає життя. Печально, дуже
печально, що їх так мало залишилося. Моє серце тремтить
у молитві: «О Господи, о Духу
Святий, вернися у Свою церкву. Вернися й вимети геть, забери від нас все наше безглуздя. Повернися й запали нас
палаючою пристрастю до Христа. О Духу Святий, розворуши
й мою душу. Поведи мене в
таємну кімнату молитви й перебування з Тобою. Хай Ти не
почуєш більше від мене жодної сказаної поспіхом молитви.
Навчи мене очікувати Тебе,
кликати до Тебе, не здаватися й чекати, поки Ти наповниш
мене до країв. І дай мені Твій
обітований мир у душі».
Девід ВІЛКЕРСОН
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БЛАГОДІЙНІ ОБІДИ
Дехто з теперішніх волонтерів у минулому й самі були
безпритульними. Пропонуємо
вашій увазі розповідь Романа
Дмитрука, яка доводить, що
допомогти бездомним людям
— можливо!
— Я народився в м. Рівне, в
інтелігентній сім’ї. Маю старшого
брата. У Рівному в нашої сім’ї є
будинок, можна сказати, родове
гніздо. Мій батько був дуже розумною людиною, самотужки вчив
іноземні мови, загалом знав 7
мов. Маму пам’ятаю мало, вона
померла, коли мені було 6 років.
Пізніше батько одружився вдруге,
від цього шлюбу я маю молодшого брата.
Батьки були ревними комуністами, так і мене виховували. Спочатку життя складалося досить
добре. Мені дуже легко давалося
навчання. Закінчив училище за
спеціальністю слюсар-монтажник,
пішов в армію, служив у м. Рига.
Спочатку хотів стати військовим,
але коли під час Серпневого путчу
побачив справжнє лице офіцерства, то це бажання пропало. Відслуживши, одружився з дівчиною,
з якою зустрічався ще до армії.
Вона — музикант, дуже освічена
людина. У нас народилося двоє
дітей.
До армії я працював за
спеціальністю. Після армії роботи
не було — 1990-ті роки… Пробував займатися якимось бізнесом, їздити в Москву за товаром,
але успіху не мав. Змушений був
найнятися в комерційну фірму.
Пройшов кар’єрний ріст — від
вантажника до торгового представника, потім до менеджера
й завскладом. Разом із цим моє
життя заполонив алкоголь, який

почав руйнувати все. Зрештою
сім’я розвалилася. Уже набагато
пізніше усвідомив, що причиною
був насправді мій егоїзм. Хоча я
любив дружину й дітей, та коли
йшлося про власні інтереси, легко
відсував їх на другий план. Алкоголь ще більше ускладнив наші
стосунки. Я деградував із великою швидкістю, і сам це добре
розумів… Розумів, що сім’ї буде
краще без такого мене, тому пішов із дому. Це був розрив просто
по-живому! Були деякі спроби виправити ситуацію, зокрема, дуже
старався мені допомогти старший брат. Якось навіть я рік не
пив, працював із братом в одній із
фірм. Але він хотів цього більше за
мене самого, тому нічого з того не
вийшло.
Я пішов в нікуди. Став жити на
вулиці. До речі, сьогодні я знімаю
квартиру в будинку, в арці якого
колись ночував. Холодними вечорами заглядав у вікна до людей і
заздрив їм, що мають такий добробут. Щодо себе, то змирився
з тим, що помру в якомусь підвалі.
10 років, що я отак прожив, практично випали з мого життя. Усі
спогади ніби в алкогольному тумані, я навіть не можу хронологічно відтворити, що за чим було…
Я міг не розуміти часу доби, пори
року. Мені все було байдуже. Згадуючи цей період, не можу його
назвати інакше, як страхіття. Це
жах. Це великий обман. Люди, які
так живуть, — обмануті. Світ безпритульних — це світ агресії, у
якому виживає найсильніший.
Першим кроком до нормального життя було усвідомлення, що
проблема — тільки в мені самому. Пам’ятаю одну ніч, коли були
30-градусні морози. Я прийшов

до підвалу, а він закритий. Якийсь
молодий чоловік змилувався, пустив у під’їзд. Я до горища — зачинене. Той хлопець дав мені бутерброд і 20 грн. Гроші зробили свою
справу — випив горілки, потім
десь впав… А до тями прийшов
уже в наркодиспансері з обмороженими ногами, переламаною
ключицею. У такому стані мене й
забрали в центр реабілітації.
Потрапивши в наркодиспансер, я зрозумів, що мені потрібно
шукати віруючих-протестантів, бо
знав, що в них є центри реабілітації. Познайомився з волонтерами,
які відвідували наркодиспансер,
і висловив бажання пройти реабілітацію. Звичайно, я тоді не
думав щось кардинально міняти
в житті, просто планував підлікуватися й відновитися. Спочатку
мене відвезли в лікарню з переломом. Лікарі зібрали консиліум і
сказали, що без операції не обійтися, та й у разі успішного лікування рука навряд чи буде повністю
дієздатною. Ціна операції була
для мене космічною. Але церква
зібрала кошти. Щоправда, оперувати відразу не змогли, адже мав
дуже низький гемоглобін. Потрібно було нормально похарчуватися
певний час, щоб він відновився.
Через тиждень приїхали знову в
лікарню, зробили повторний рентген. Ми довго чекали, бачили, як
лікарі снують туди-сюди, щось
радяться. Потім ще раз зробили
рентген і показали нам два знімки
— зроблений щойно й тижневої
давності. На одному нічого немає,
на іншому — перелом. Мені зняли
гіпс — і рука виявилася повністю
рухомою. Це було чудо, але я чомусь сприйняв це як належне.
Через 5 місяців пішов із цен-

тру. Там розмовляли про Бога, а
я не вірив у Нього. І тільки коли
покинув центр, став порівнювати
життя до реабілітації і під час реабілітації — два різних життя! Я
читав Біблію й дивувався, наскільки вона практична й дієва. А через певний час знову потрапив у
лікарню — з обпеченими ногами.
Після лікування відразу повернувся в центр. Тоді вже твердо вирішив повністю пройти реабілітацію
й повернутися до нормального
життя.
Тепер я можу сказати, що моє
життя змінилося просто кардинально. По-перше, відновилися
стосунки з родиною, братами.
Моя колишня дружина вдруге
вийшла заміж, але в мене гарні
стосунки з нею і з дітьми. Я теж
одружився, маю роботу. Мені став
гидким тютюновий дим (курив 34
роки). Те саме з алкоголем. У
мене була така залежність, що, не
похмелившись вранці, я нічого не
міг робити. Щойно розплющував
очі, йшов шукати випивку. За мить
вона обридла! Тепер мені подобається допомагати таким людям,
яким був сам. Я знаю їхній побут,
спосіб мислення, проблеми. Наперед знаю, що вони мені скажуть
і чому. Мені легко з ними, тому що
розумію, як саме їм можна допомогти. На мою думку, найбіль-

ше заважає безпритульним
повернутися до повноцінного
життя власна гордість, а також
відсутність людини, яка могла
би підставити плече й допомогти. Прояв допомоги для безхатченка — не дати йому гроші, а
правильно спрямувати. Звичайно,
потрібна й матеріальна підтримка, але це не основне. Основне
— дати людині ціль, вплинути на її
спосіб мислення. Також я отримав
освіту капелана і їздив у зону АТО
служити військовим. Це теж дуже
непроста й дуже потрібна справа.
Коли я був безхатченком, я
стикався здебільшого із зневажливим ставленням. Хтось міг дати
гроші чи їжу, але дуже рідко. Зрідка хтось міг поговорити по-людськи — і це давало якусь надію. Тому
моє прохання до всіх громадян: не
переступайте через жодну людину, у якій би ситуації вона не була.
Зрозуміло, що здебільшого люди
стають алкоголіками, наркозалежними, безпритульними з власної
вини. Вони стають такими, бо —
слабкі. Але, проявивши любов із
мудрістю, їм можна допомогти.
Благодійна робота виконуватиметься й надалі. Від лучан волонтери просять лише розуміння
й небайдужості.
Дмитро ДОВБУШ
(журналіст, волонтер)

ВІДДІЛ ПРАЦІ З ГЛУХИМИ УЦХВЄ ПРЕЗЕНТУВАВ
ПЕРЕКЛАД ЄВАНГЕЛІЇ МОВОЮ ЖЕСТІВ

26 травня в Києві відбулася презентація унікального проекту — «Біблія мовою
жестів». На захід з’їхалися
гості з багатьох регіонів
України. Серед них працівники та керівники відділів
по роботі з глухими людьми, освітяни, слабочуючі
люди та їхні друзі, сурдоперекладачі,
священнослужителі та представники

держорганів.
Свято розпочалося зі співу
хору, який на 80% складався зі
слабочуючих людей. Увесь час
спів та промови гостей супроводжувалися перекладом на
жестову мову.
Проект «Біблія мовою жестів», започаткований відділом
праці з глухими при УЦХВЄ,
привернув до себе увагу як
в Україні, так і за кордоном.

Це перший переклад калькованою жестовою мовою (для
слабочуючих людей) частини
україномовної Біблії в перекладі професора Івана Огієнка. А також перший на пострадянському просторі переклад
книги з Біблії жестовою мовою
(для глухих), в редагуванні
якого беруть участь експерти
сурдоперекладу.
Під час заходу учасники ознайомились із відеозбірником
«Євангеліє від Марка» (саме
ця книга Біблії стала першою,
яку переклали на мову жестів).
Він складається з трьох дисків,
які після презентації мав змогу
отримати кожен бажаючий.
Присутні познайомились із
сурдоперекладачами, оцінили їхню колосальну роботу та
зрозуміли унікальність проекту для людей з вадами слуху
(яких в Україні, за офіційними
даними, близько 100 тисяч, а
фактично — близько 150 тис.).
«Над проектом працювало
близько 30 людей. Ми розпочали в жовтні 2015 року, і на

сьогодні маємо вже перший
збірник. Найближчим часом
плануємо надрукувати 20 тис.
примірників, які безкоштовно отримають люди з вадами
слуху, — розповів керівник
відділу праці з глухими людьми при УЦХВЄ Павло Смаль.
— Усі, хто бажає придбати такі
збірники, можуть звернутися
до нашого відділу».
Захід відвідали представники Міністерства освіти й
науки України та Міністерства
культури України, священнослужителі різних церков, сурдоперекладачі. Гостей привітали
єпископи
протестантських
церков із різних регіонів України. Ведучі зачитали листи колег із інших держав — Білорусі,
Болгарії, Естонії, Росії. Зі сцени також лунали слова вдячності від слабочуючих людей
— багато з них зі сльозами на
очах раділи такому подарунку.
Після презентації проекту,
обговорення в колі фахівців
нагальних проблем та демонстрації короткого фільму

на учасників чекав святковий
фуршет. Після нього відбулася
зустріч сурдоперекладачів — у
них попереду ще багато роботи.
«Ми плануємо в першу
чергу записати словник біблійних термінів для глухих людей.
Тому що багато написаних слів
та речень люди з вадами слуху, на жаль, не розуміють», —
розповів Андрій Княгніцький,
відповідальний за проект.
Після презентації й розповсюдження
першої
книги
керівники проекту планують
задіяти ще більше фахівців з
перекладу. До праці долучилося Українське Біблійне товариство, ведуться перемовини з
Біблійним товариством глухих
у Лондоні, залучаються фахівці
та консультанти з Америки та
Європи.
Цей проект не має аналогів. Мета організаторів полягає в тому, щоб Біблією в жестах змогли користуватися всі
люди з обмеженими можливостями країн СНД.
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«Я — ГОСПОДЬ, ЦІЛИТЕЛЬ ТВІЙ!»
РАННІ РОКИ

Я народилася в хорошій сім’ї, яка не відрізнялася від тисяч інших сімей
того часу. Турбота й любов
батьків
супроводжували
наше дитинство. Народилася в Киргизії, потім жила
в Росії, згодом в Україні. У
будь-якій частині великої
країни, у якій ми тоді жили,
у нас над головою було
мирне небо, а дитинство
було справді безхмарним.
Батьки виховували любов
до всього живого, вчили
нас бути чуйними, добрими та співчутливими. І ці
навички я пронесла через
усе життя — і, напевно,
саме тому Бог довірив
мені служіння душеопікуна. Але про це згодом.
Час мого дитинства був
часом тотального атеїзму й
пропаганди комуністичного
майбутнього. Про Бога говорити заборонялося, тому про
Його існування я не знала.
Одного разу, коли вчилася
в початкових класах, на похороні одного з працівників
школи чітко усвідомила, що
довкола нічого не змінилося:
сонце не перестало дарувати тепло, діти не перестали
сміятися, люди з сусідніх будинків, як і раніше, про щось
розмовляють, — а ця людина
вже ніколи не ходитиме по
землі. Тоді я замислилася: а
для чого життя, якщо одного
разу мене так само похоронять? Ці думки тривалий час
пригнічували мене, тому що в
мене не було відповіді на питання: для чого я живу?
НАВЕРНЕННЯ

Уже підлітком познайомилася з християнами, які
розповіли мені про Христа
й про те, що після смерті
всі, хто прийняв Його в серце, будуть проводити з Ним
вічність. Ця новина не лише
подарувала мені надію, а й
допомогла зрозуміти сенс
життя. Тепер я знала, що
живу не намарно, тому що
земне життя дано для того,
щоб визначитися, де проводити вічність. Я вирішила, що
не хочу іншого шляху. Реакція
рідних була неоднозначною:
спочатку мене висміювали за
«недалекоглядність»,
потім
лякали тим, що «для мене всі
двері зачинені». Були моменти, коли батьки відмовлялися
приймати мене як доньку. Та
хоча все це завдавало мені
болю, Божа любов виливалася в моє серце, допомагаючи
прощати, любити й молитися
за них.
УРОКИ ЖИТТЯ

Проте прогнози батьків не
збулися. Я успішно закінчила школу, потім університет.
Навчання давалося мені легко, тому я отримала кілька
дипломів. Згодом закінчила
біблійну школу. І Бог дивним

чином учив мене мудрості,
довірі, терпінню. За це я платила певну ціну. Пригадую
звичайний березневий ранок
1999 року. За вікном світило
сонце, настрій був по-весняному світлим — і, здавалося, ніщо не може затьмарити
його. Увечері я зібралася в дім
молитви, як раптом відчула,
що ноги не хочуть слухатися,
очі болісно реагують на світло
й думати чомусь стало важко.
Я вирішила, що це результат
напруженої розумової праці,
і не звернулася за медичною
допомогою,
сподіваючись,
що відпочинок усе владнає.
Уранці в понеділок відчула,
що права частина голови
заніміла, смак продуктів не
сприймався, порушилася координація рухів. Я заспокоїла
себе, що це тимчасове явище, проте попросила друзів
підтримати мене молитовно.
Але після молитви симптоми
не зникли, тому вранці викликала лікарку. Вона одразу ж
виписала мені направлення
на госпіталізацію в неврологію. Хвороба неймовірно
швидко охоплювала моє тіло:
я вже не могла вставати без
допомоги інших людей, язик
занімів, читати не могла, бо
двоїлося в очах. Зауважила,
що моя Біблія розгорнута на
тій самій сторінці, яку я читала перед тим. А на ній написано: «Я — Господь, Цілитель
твій!» (2 М. 15:26).
Обстеженням,
здавалося, не буде кінця. А згодом
встановили діагноз, як вирок,
— пухлина головного мозку.
Лікарі мовчали й заборонили
рідним сказати мені про мій
стан. Рідні метушилися в пошуках грошей на операцію, а
я навіть нічого не підозрювала. Перебуваючи в повному
невіданні, я шукала спілкування з Богом, тому що тільки в
єднанні зі своїм Спасителем
незмінно знаходила заспокоєння. Смерті не боялася,
навіть не просила зцілення,
бо, не знаючи Божої волі,
боялася її порушити. Єдине,
чого найбільше не хотіла, —
допустити нарікання.
На той час моя мама вже
знала Господа й розуміла, як
важливо християнину знати
правду про свій стан, тому
одного дня вона розповіла
мені, який у мене діагноз.
Розуміючи, що операція на
головному мозку може мати
непередбачувані наслідки, а
також знаючи, що у нас немає на це фінансів, я спочатку
відмовлялася їхати в обласну
лікарню. Але мама повідала
мені, як дивно Бог потурбувався про нас, давши потрібну суму через одних людей,
тому після певних вагань я
погодилася.
Очікування операції було
дуже важким. Боліло все тіло,
як глибока рана, ні на мить не
даючи забутися чи заснути.
Здавалося, що в ньому не залишилося жодного здорового
органа. Це притуплювало всі
почуття, думки, емоції…

Церква не переставала
молитися, а я жила надією,
що на операційному столі
закінчиться моя земна мандрівка. Та в Бога був інший
план. Лікарі під час професорського обходу вирішили
зробити мені повторні знімки…
ПРИЙШОВ ГОСПОДЬ!

Наступної ночі я відчула
реальну присутність у палаті
когось стороннього. Оглянувшись, наскільки це було можливо в моєму стані, нікого не
побачила, але в розумі чітко
зазвучали слова: «Я — Господь, Цілитель твій». Після
цього я наче провалилася в
забуття, а отямившись, знову почула ті ж слова. Сумнівів не було — це прийшов
Господь! Серце наповнилося
неймовірним миром і безтурботністю, і це надприродне
умиротворення допомагало
мені спокійно сприйняти почуте. Імовірно, навіть болю
я не відчувала в ту мить, усе
змінилося, ніби підкорившись
невидимому Повелителю. З
трепетом у душі завмерла в
очікування, але більше слів не
було. Я лише насолоджувалася Його присутністю й мовчала. Потім, ніби отямившись,
сказала: «Боже, якщо Ти мій
Цілитель, хай не торкнеться
скальпель лікарів моєї голови!» У молитві попросила,
щоб Він повернув усе втрачене за час хвороби. І тоді
очікування смерті змінилося
надією на зцілення.
Невдовзі під час обходу
лікар довго розглядав мої
знімки. Я запитала: «Що ви
там шукаєте? У мене вже нічого немає». Він здивовано
поглянув не мене й сказав:
«Дай Бог!» — «Бог дасть», —
одразу ж відповіла я.
До того в Дніпропетровській лікарні ім. Мечникова я провела місяць.
За той час мені п’ять разів
робили рентген мозку, за
допомогою різних медикаментів підтримували життєдіяльність організму. Перед святом Пасхи у мене
виявилася сильна алергія,
і всі препарати відмінили,
операцію також. І Бог розпочав Свою роботу: я вже могла по 1-2 хвилини сидіти,
стала потрохи їсти, припинилося блювання. Невдовзі
я вже могла сидіти 20-30
хвилин, тримати маленьку
пластмасову ложку та їсти
самостійно, бо до того мене
годувала мама. Сили поверталися, і я стала просити,
щоб мене відпустили додому. Лікарі погодилися на це
з умовою, що доліковуватися я буду в місцевій лікарні.
За день до виписки зробили
мені ще один знімок голови. Пухлини не було. Лікар,
посміхаючись, пояснив, що
пухлина розсмокталася, — у
його очах було здивування й
радість.
Чи могла пухлина роз-

смоктатися під дією медпрепаратів? Сумніваюся, але іншого пояснення лікар на той
момент знайти не міг. Якби
медикаментозне лікування
сприяло
розсмоктуванню
пухлин, думаю, хворих було
б набагато менше. А про летальні наслідки взагалі б забули.
Так моя віра отримала
офіційне підтвердження! Ні,
у той момент я ще не встала
на ноги й самопочуття моє не
змінилося. Проте Бог вірний
Своєму Слову — сили мої
міцніли, хоча все відбувалося не так швидко, як би мені
хотілося. Я вчилася заново
ходити, розмовляти, писати.
Але, що основне, я навчилася дивитися на все, що відбувається в житті, іншими
очима — у всьому довіряти
Богові й не впадати у відчай
у важких обставинах.
ЗАСВОЄНІ УРОКИ

Тепер, засвоївши безліч життєвих уроків щодо
того, що віра творить чудеса, розумію: усе в нашому
житті має сенс. Побачивши
діяльну Божу силу в моєму
зціленні, мій брат Дмитро
остаточно прийняв рішення
стати на Божий шлях. Згодом і мій батько прийшов до
Бога.
Від моєї хвороби не залишилося й сліду — я багато ходжу пішки, подорожую,
пишу. Я дуже хочу, щоб слава Божа поширювалася по
землі, тому після тривалих
вагань вирішила написати
повну історію свого зцілення. Робота тривала два роки,
і у 2010 році вийшла у світ
книга «Не час помирати…».
У книзі наведені медичні
висновки, виписки з історії
хвороби, а також розміщені
свідчення очевидців.
Господь наділив мене талантом писати вірші, пісні,
що свідчить про мою розумову дієздатність. Я також
автор книг «Зціляючий дотик» і «Ціна життя», що відкрило мені шлях до членства
в Союзі християнських письменників України. Тож можна
з упевненістю сказати: якщо
Бог щось робить, то робить
усе якнайкраще.
Після пережитої хвороби
співчуття й любов до людей
загостилися. Тепер я можу
не лише розумом, а й серцем збагнути багато переживань, страхів та болю людей. Це стосується не лише
фізичних недугів, але й духовної сфери життя.
Мені завжди хотілося допомагати людям, підтримуючи ослаблі руки й даруючи
надію тим, хто впав у відчай.
Є багато способів, як це зробити, і я намагаюся не втратити жодної можливості. Для
Бога не так важливо, хто ми
є і що в нас є. Але важливо,
що Він може зробити з нас і
через нас! Бути знаряддям у
Божих руках — це привілей,

милостиво дарований Богом.
Так склалося, що церква «Благодать», яку я раніше відвідувала, стала дуже
швидко зростати в 1990-ті
роки, і служителям були потрібні помічники, щоб нікого
з людей не залишити без
уваги. Я зголосилася взяти участь у цьому служінні,
і поступово, спілкуючись з
людьми, отримала розуміння: багато людей потребують
настанови. Те, що для мене
було очевидним, для когось
виявлялося складним. Моє
служіння багато разів видозмінювалося: спочатку це
було знайомство й особисте спілкування, але потім
воно плавно перетікало в
інший, більш відповідальний
формат. Тепер інші шукали
поради, підтримки, довірливих бесід і спільної молитви.
Розуміючи всю відповідальність, бо це людські долі, я
шукала Божого провадження. Треба було вчитися слухати й слухатися Бога, багато роздумувати про Боже
Слово й учитися застосовувати це до реального життя
та конкретної ситуації. У той
час я б із задоволенням скористалася спеціальною літературою й книгами про душеопікунство, хоча, на жаль,
їх не було. Тому основним,
а часто і єдиним джерелом
знань було водіння Духа
Святого, а досвід приходив
із роками. І нині я ділюся
цим, проводячи різні семінари, на які маю багато запрошень (якщо вас зацікавила
моя розповідь, зв’язатися зі
мною можна через зворотний зв’язок на сайті www.
francuzova.info).
Я обіцяла Богові, що буду
розповідати про Його славу,
якщо буду зцілена. Звичайно, не завжди все так легко.
Виходячи зі свого досвіду,
скажу: робити щось особливе для Господа непросто.
Це жертва. Але бути в центрі
Його волі — це привілей!
Світлана
ФРАНЦУЗОВА
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«ЩЕ
БЛИЖЧЕ»
У ЛЬВОВІ ПРОЙШЛА МОЛОДІЖНА
конференція

КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

27 травня 2017р. молодь
церков ХВЄ Волині в кількості
близько 500 чоловік відвідала
міжобласну молодіжну конференцію, яка відбулася у львівській церкві «Голгофа». Ця чергова
щорічна конференція Західного
регіону (Львівська, Волинська,
Закарпатська,
Тернопільська
області) проходила під гаслом:
«Ще ближче» і зібрала не менше
1500 молодих людей.

Молодь вітали служителі Іван
Білик, Володимир Якимів, Богдан
Левицький. Відвідав захід навіть мер
Андрій Садовий. Посадовець поділився притчею про те, як Бог дав
людині завдання штовхати важкого
каменя. Чоловік довгі роки намагався це зробити, але не спромігся зсунути брилу з місця. Врешті в полоні
сумнівів він став молитися: «Боже,
навіщо ти дав мені завдання, яке
мені не під силу? Я не можу пере-

сунути цього каменя!» Але Бог відповів: «Я ніколи не казав тобі пересунути камінь, але тільки просив його
штовхати. Те, що не під силу тобі,
можливе для Мене! А тепер поглянь,
як ти зміцнився, щодня докладаючи
зусиль, — хоча камінь на місці, але
змінився ти сам!»
Музичний супровід богослужіння
здійснював молодіжний хор та гурт із
Першої церкви християн віри євангельської м. Тернополя (вул. Квіто-

ва). А основним доповідачем конференції став Боб Сордж — пастор із
Канзас-сіті, всесвітньовідомий як автор мотивуючих християнських книг,
у минулому — керівник музичного
відділу Біблійного інституту «Елім»
(м. Ліма, штат Нью-Йорк).Служитель
говорив практично пошепки через

проблеми з голосом, про що він згадав у своїй промові. Перекладав із
англійської пастор Тарас Калівошко.
Після обідньої перерви служив
молоді співом та словом на тему
«Духовний ріст» пастор-євангеліст
Джордж Давидюк (м. Нью-Джерсі).
Дмитро ДОВБУШ

семінар

ВИПРОБУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ:

ПОДОРОЖ ІЗ ГОСПОДОМ ЧЕРЕЗ ВИПРОБУВАННЯ

Передаю вам вітання із Канзас-Сіті (США). Там я є частиною
служіння «Міжнародного дому молитви», де моляться за вас практично 24 години на добу. Напевно, вас
турбує питання: що не так із моїм голосом? 25 років тому в моєму горлі
з’явилася патологія. Зробили операцію, патологію усунули, але пошкодили голосові зв’язки. З тих пір мій
голос дуже слабкий, і мені боляче
говорити. Я поділюся з вами своєю
подорожжю з Господом через ці випробування.
Коли я втратив голос, це спричинило кризу практично в кожній сфері мого
життя. Що здатний зробити пастор, який
не може говорити, лідер прославлення, який не може співати? Я потрапив у
професійну,фізичну, емоційну й також у
теологічну кризу. Я не знаходив відповіді
в Писанні на свою проблему. Напевно,
немає нічого більш болючого, ніж бути
пастором, який не має відповіді від Бога.
Я вірив, що дари й покликання непорушні. Бог покликав мене бути пастором
і лідером поклоніння, а тепер — все це
забрав. І я не знав, що робити далі…
Господь — мій цілитель! Він обіцяв
мене зцілити, і я тримаюся за цю обітницю кожен день. Але я не розумів суті
подорожі, у яку Він мене повів. Це нерозуміння привело мене до повної кризи.
Усе, що лишалося робити — це бігти за
Богом, і я став шукати Ісуса так, як ніколи
раніше. Він же почав змінювати мене під
час цієї подорожі. Тому що не вогонь міняє тебе, а Той, Хто у вогні. У той період
можна було повісити мені на груди табличку: «На ремонті», тому що Бог працював наді мною. Я казав: «Боже, чому б
Тобі не завершити це швидше й послати
мене до народів?» Але Бог сказав, що
Він використовуватиме мене саме під
час подорожі.
Мені здається, що одного разу Бог
запитав мене: «Бобе, ти хочеш зцілення
чи змін?» І я відповів: «Я хочу всього!»

Я хочу бути зміненим Богом під час подорожі, а також хочу доторкнутися до
воскрешаючої сили Ісуса Христа. Павло
пише: «Отож, краще я буду хвалитись
своїми немочами» (2Кор.12:9). Мені знадобилося багато років, щоб зрозуміти,
що мав на увазі апостол. Боже, як я можу
хвалитися немочами, якщо вірю, що Ти
від них мене зцілиш? Тепер я, здається,
починаю розуміти: саме немочі дають
силу нашій історії. Сила історії Йосипа
— не коли він сидів на престолі, а коли
знаходився у в’язниці. Сила історії Давида — не коли він правив Ізраїлем, а коли
жив у печерах. Сила історії Йова — не
140 років, які він прожив, процвітаючи,
вона починається з тих днів, коли він
лежав вкритий проказою від тім’я до підошви. Коли Бог проводить тебе через
випробування, Він пише ту частину твоєї
історії, яка буде мати силу. І коли потім
Бог звільнить тебе від випробувань, ти
матимеш історію для майбутніх поколінь!
Не раз я чув від різних «обвинувачів»: «Бог відступає від тебе, Бог не
хоче тобі дати те чи інше». Чи ви чули
таке коли-небудь? Це одне з улюблених
звинувачень, яке бере свій початок ще з
Едему. Там обвинувач сказав Єві: «Бог не
дозволяє вам їсти плід, Бог утримує вас
від чогось». І до сьогодні диявол використовує щось таке. Він використовував це
й на мені: «Бог стримує від тебе зцілення!» Щоразу, як я чую це стародавнє звинувачення, то звертаюся до хреста, де
воно було прибите. Коли я приходжу до
хреста, я не бачу Бога, який щось би від
мене стримував. Я бачу Бога з цвяхами в
Його руках і ногах, Який каже: «Я віддаю
тобі Своє серце, Свій розум, Свою душу,
Свою силу, останню краплю Своєї крові!»
Коли я дивлюся на Ісуса Христа, я бачу
Бога, Який віддає мені все! І я проголошую сьогодні, що мій Бог не стримує нічого від мене! Тепер я Його, а Він мій! Він
не стримує від мене зцілення, а просто
зробив паузу для стратегічної цілі. І коли
Він буде готовий завершити мою історію,
ви почуєте голос із Канзасу: «Здається,
Боб Сордж зцілився, Бог завершив те,
що розпочав».
Можливо, хтось із вас не переживав випробувань, але не хвилюйтеся,
вони скоро прийдуть! Коли ти проходиш випробування, відбувається те, що
називають кризою особистості. Наша
ідентичність перевіряється потрясіннями. «Я більше не можу бути пастором?
Я більше не можу бути керівником прославлення? То хто тоді я?» Моя ідентич-

ність була пов’язана з тим, що я робив.
Коли ми приходимо до хреста Христового, Він кидає виклик нашій ідентичності.
Люди насміхалися з Ісуса: «Якщо Ти Син
Божий, то зійди з хреста!» Це був виклик
Його ідентичності. І коли ти сам переживаєш розп’яття, твоїй ідентичності буде
кинуто виклик. Тема хреста й тема ідентичності по суті є однією й тою ж темою:
«І напис провини Його помістили над
Його головою: «Це Ісус, Цар Юдейський»
(Мт.27:37). Якщо замислитися, це звинувачення насправді не було звинуваченням. Це не щось, що Він порушив, це те,
Ким Він був, — Його ідентичність. Вони
розп’яли Його не за те, що Він зробив, а
за те, ким Він був. Таке саме може відбуватися й із вами. Люди можуть «розпинати» вас не за те, що ви робите, а за те,
ким ви є. Хрест і смерть кидають виклик
твоїй ідентичності. Але Бог піднімає тебе
й підтверджує твою ідентичність воскресінням: «І об’явився Сином Божим у
силі, за духом святости, через воскресення з мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого» (Рим.1:4). Воскресіння
було ствердженням ідентичності Ісуса
Христа.
Життя — це не плавні сходинки зростання. Мені б хотілося, щоб так було.
Але воно виглядає як ламана лінія злетів
і падінь. Як припливи й відпливи океану.
Бог буде збільшувати тебе й зменшувати
тебе, і так знову й знову. Коли я перебуваю на висоті, коли збільшуються фінанси, прихильність людей, кількість лайків
у Facebook, коли краще продаються мої
книги — тоді я знаю, хто я є! Тоді я більше, ніж переможець, я можу все в Христі, Який мене зміцняє! На цьому етапі
подорожі моя ідентичність здається дуже
твердою й міцною! Коли ви маєте такий
підйом, попереджаю: прив’яжіться ременем безпеки. Тому що наступним етапом
буде протилежне: «Хто я? Що відбувається з моїм життям? Чому я живу в цьому
місті, чому я ходжу до цієї церкви? Куди
це мене приведе?» Це виклик твоїй ідентичності! Що ти будеш робити?
Я відвертий із вами: коли це сталося
зі мною, я опинився в дуже глибокій кризі.
І ось чого я навчився. У такій ситуації тобі
потрібне Слово! І Бог дав мені Слово для
моєї ідентичності: «Того часу Господь
відділив був Левієве плем’я, щоб носило
ковчега Господнього заповіту, щоб стояло перед Господнім лицем, щоб служило
Йому, і щоб благословляло Його Йменням аж до цього дня» (5М.10:8). Відтоді
я вважаю себе новозавітнмм левитом. У

цьому уривку є три визначення, які показують, хто я є. Перше — я покликаний
бути носієм ковчега Господнього (символічно — присутності Божої). Друге — я
покликаний стояти перед Ним і служити
Йому. І третє — я покликаний благословляти інших людей Його ім’ям від повноти
Його присутності. Ось те, ким я є. Я хочу
бути новозавітним левитом і стояти перед Богом, носити Його присутність 24
години на добу, 7 днів на тиждень, куди
б не йшов.
Коли Господь шукав метафору для
позначення Своєї присутності, Він вибрав не воду, Він вибрав оливу. Вода
швидко випаровується, а олива залишається на тобі. Коли Господь помазує
тебе Своєю присутністю, Він не хоче,
щоб це помазання швидко зникло, але
щоб залишилося на тобі. Щоб ти став
його носієм. Під час хрещення Ісуса голуб спустився на Нього. Якби на вашому плечі сидів голуб і ви хотіли, щоб він
там лишився, як би ви рухалися? Якщо
рухатися рвучко, він злетить. Але я хочу,
щоб Дух Святий залишався зі мною! Ісусе, підкори мій рух, мої кроки Собі! Моя
душа не може бути задоволеною тимчасовим помазанням. Я хочу постійно бути
носієм Твоєї присутності.
Таке помазання зійшло одного разу
на Давида. Є момент у Писанні, який
розкриває сутність життя Давида: «І взяв
Самуїл рога оливи, та й помазав його
серед братів його. І Дух Господній злинув на Давида, і був на ньому від того
дня й далі» (1Сам.16:13). Коли Самуїл
помазав Давидла оливою, Дух Господній залишився на ньому від того дня й
надалі, це було постійне помазання. І
воно абсолютно поміняло життя Давида.
«І спитався Давид тих людей, хто стояв з
ним, говорячи: Що буде зроблене тому,
хто вб’є цього филистимлянина й здійме
образу з Ізраїля? Бо хто цей необрізаний
филистимлянин, що так зневажає полки
Живого Бога?» (1Сам.17:26). Коли інші
дивилися на филистимлянина, вони бачили в ньому гіганта, чемпіона. Коли Давид подивився на Голіафа, він побачив
необрізаного филистимлянина. Давиде,
що в тебе за окуляри? З того часу, як
Давида помазав Самуїл, щось зійшло на
нього, він став бачити по-іншому. Коли
Боже помазання зійде на тебе й залишиться на тобі, ти будеш зовсім по-іншому дивитися на свої виклики. Давид
бачив у гіганті необрізаного, а у розгубленому ізраїльському війську — військо
Бога Живого. Коли Саул дивився на своє

військо, він розчаровувався, коли військо
дивилося саме на себе, воно розчаровувалося. Але Давид бачив по-іншому!
Що ви бачите, коли дивитеся на ваше
молодіжне зібрання, на ваш хор, на вашу
церкву? Групу невдах чи військо Живого
Бога? Боже, пошли Своє постійне помазання на моє життя, зміни моє бачення!
Я тут не тому, що ви поставили мене
на сцену, дали мікрофон і гітару. Можете
все це забрати — і для мене нічого не
зміниться. Тому що я той, хто я є, незалежно від того, де знаходжуся. Я роблю
роботу, яку роблять ангели. Вони стоять
перед Богом, оглядають Його славу й
красу, схиляються, знову піднімаються,
споглядають на славу й знову поклоняються. І це моя робота! Коли Він посилає
кудись, я йду. А коли не посилає — я лишаюся на місці. Ангел Гавриїл сказав Захарії: «Я Гавриїл, що стою перед Богом».
Гавриїл згадується в Писанні 3 рази:
коли з’являється Даниїлу, потім аж через
600 років — Захарії, далі через 6 місяців
— Марії (це був період його сильної зайнятості). «Гавриїле, що ти робиш?» — «Я
стою перед Богом, споглядаю Його славу, коли Він мене посилає, я йду, а коли
не посилає, я лишаюся стояти» — «Ми
зрозуміли, Гавриїле, але, що ти РОБИШ
перед Богом? Що такий могутній ангел
РОБИТЬ?» — «Це і є те, що я РОБЛЮ!
Я СТОЮ перед Богом!» В Америці є
таке прислів’я: «Не стій просто так, роби
щось!» Тобто працюй, не гай часу. Але
Бог пояснив мені інакше: «Я не покликав
тебе, щоб ти робив будь-що. Я покликав
тебе, щоб ти стояв у Моїй присутності!
Коли Я тебе пошлю — тоді йди. А коли
не посилатиму — стій на місці».
У найглибшій кризі свого життя,
коли все захиталося, я знайшов свою
ідентичність біля підніжжя Божого престолу, стоячи перед своїм Улюбленим!
Коли ви опинитеся в кризі, запитуючи
себе: «Що я тут роблю? В чому ціль мого
життя?», добре, якщо матимете текст із
Писання, до якого зможете звернутися.
Попросіть у Бога таке Слово, і Він його
дасть вам! Я хочу запросити вас стати перед Богом. Бог не покликав вас
стояти перед пастором, перед громадою. Ви покликані стояти перед Богом.
Це особисте. Тільки між Ісусом і вами.
Скажіть Богові: «Я тут, щоб отримати
свою ідентичність у Твоїй присутності».
Єдине місце, де ви можете знайти свою
ідентичність, — перед престолом Божим. Відгукніться на Божий поклик!
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проповідь

ЄВАНГЕЛЬСЬКЕ ОНОВЛЕННЯ РОЗУМУ
Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, — повіддавайте ваші тіла на жертву
живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, і не стосуйтесь до віку цього,
але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, —
добро, приємність та досконалість.
Рим. 12:1-2

З наверненням до Христа
людина має пережити повне
оновлення. Інакше можна
створити формальну організацію, бути хорошими християнами, та позбавленими
євангельського духу, що, по
суті, й сталося з історичною
церквою до Реформації. Богові таке не потрібне.
Мені здається, що основні
проблеми сьогоднішнього християнства саме в тому, про що
попереджав Христос, закликаючи своїх учнів остерігатися
заквасок — фарисейської, саддукейської та Іродової. І ці три
закваски присутні й у нашому
житті. Фарисейська закваска —
це лицемірство. Воно включає
в себе прагнення все робити
напоказ, здаватися кращими,
ніж ми є насправді. Тобто незалежно від того, що твориться в
душі, показувати себе святим
перед людьми. Саддукейською
закваскою є, як на мене, матеріалізм. Послідовники цього
вчення не вірили в духовний
світ — ні в духів, ні в ангелів, ні
у воскресіння. Основне їхнє життя було на землі. І ця проблема
також поширюється серед нас:
ми хочемо здобувати більше,
мати щось краще, як в інших.
Закваска Іродова — це властолюбство, яке також проникає в
нинішнє християнство. Спочатку
ці закваски проникають у розум,
а потім формують всі життєві цінності людини.
Навернення
передбачає
оновлення — оновлення емоцій,
характеру, світогляду. В основі
всього лежить євангельське оновлення розуму, тому що фактично
розум визначає інші згадані сфери. Але, на жаль, сфері розуму
ми приділяємо дуже мало уваги.
Ми звертаємо увагу на вчинки: ні,

цього не можна, не буду робити,
то гріх. А подумати? Подумати
можна. Усе починається з думки.
Якщо людина повірила й покаялася, але в неї не змінилися
думки, тобто не відбулося євангельського відновлення розуму,
то її світогляд не дуже відрізнятиметься від світогляду невіруючої
людини. Така людина буда сперечатися, змагатися, навіть мстити — і думати, що це правильно.
Тобто якщо оновлення розуму не
відбулося, то ввірування особливо не змінить нас.
У цьому світі точиться боротьба за розум людей. Відомий
вислів звучить так: «Хто завоює
розум, той завоює світ». Навіть
світські вчені стверджують, що
для того, щоб змінилося суспільство, потрібно, щоб змінилася
ментальність. Правда, на їхню
думку, для повної зміни ментальності потрібний проміжок часу на
три покоління. У нас немає стільки часу, але в нас є Господь, який
може змінювати наш розум.
Чому сказано, що духовний
судить про все, а про нього ніхто судити не може? Чи це якісь
особливі привілеї? Ні, справа в
тому, що духовний судить про
все правильно, тому що керується при цьому Божим розумом. А
душевна людина судить по-людськи, тому не може розсудити
правильно.
Отже, що потрібно для того,
щоб наш розум оновився? Я хочу
окреслити кілька сфер нашого
життя, які потребують особливої
уваги, щоб ми могли по-євангельськи оцінювати ситуації, з
якими стикаємося.
Передусім я хочу поговорити
про любов. Не буду розкривати
різні види любові, але хочу провести паралель між двома її видами «філео» і «агапе». Як відомо,

«філео» — це емоційна любов,
сердечна прив’язаність. «Агапе»
— це любов, яка випливає з розуму. Наприклад, пізно ввечері
на мене напала група хуліганів —
побили мене, роздягли, обібрали,
зламали два ребра й вибили три
зуби. А потім утекли. У цій ситуації
вони виявилися моїми ворогами.
Як я маю ставитися до ворогів,
згідно з Писанням? Любити. Я не
вірю, що знайдеться така людина, яка б могла любити цих людей любов’ю «філео». Не думаю,
що комусь захочеться догнати
цих людей, обійняти, розцілувати, привітати. З людського погляду, ці бандити в даний момент у
більш вигідній ситуації. Вони зараз десь пиво питимуть за мої
гроші, а я навіть встати не можу.
Але погляньмо на цю ситуацію з
позиції вічності, з позиції спасіння
душі. З цього погляду я перебуваю в кращій ситуації. От наскільки відрізняється погляд людини з
обновленим розумом від погляду
тілесної людини. Тому, маючи обновлений розум, я ще не можу
підвестися, усе тіло болить від
завданих ударів, але в мені вже
діє любов «агапе»: я молюся за
них, бо розумію, що все, що я
втратив, минуще, а вони йдуть
у вічну погибель. Ось чому Христос, висячи на хресті, молився
за тих, хто його розпинав. У той
час всі думали, що саме Христос
перебуває в найважчому становищі. Проте Він бачив, що саме
розпинателі були в найскрутнішому становищі, хоча й насміхалися
та виявляли свою зверхність.
Оновлений розум оцінює все з
позиції вічності, з позиції спасіння
душі, а не з погляду нинішніх втрат
та болю. І це дає нам змогу ніколи
ні на кого не ображатися. Разом
із тим, не все, що нині завдає нам
болю, є поганим. У Писанні ска-

зано, що тим, хто любить Бога
й покликаний Його постановою,
усе допомагає на добро. Навіть
у земному житті ми знаємо, що
не все, що приносить біль, — зло.
Наприклад, хірург втручанням у
наш організм робить нам боляче. Проте ми розуміємо, що цей
біль — нам на користь, бо якби ця
операція не була проведена, ми
могли б навіть померти. Так само
й у духовному житті: для нашого
внутрішнього здоров’я потрібні й
найпекучіші уколи, і найболючіші
операції, і найгіркіші мікстури. А
ми часто категорично відмовляємося приймати це.
Що казати про нас? Апостол
Павло ніяк не міг зрозуміти, для
чого йому та колючка в тілі. Він
тричі благав Господа забрати це
жало. Але Бог не зробив цього,
але пояснив Павлові, для чого
йому це. І апостол пише, що це
було йому дано, щоб він не величався через пребагато об’явлень,
бо сила Божа звершується в немочі. А підсумовуючи все, Павло
каже: «Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах,
у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий,
тоді я сильний» (2Кор.12:10).

Тобто
оновлений
розум
будь-яку ситуацію завжди сприйматиме як благо. Принизили
мене — значить, це мені потрібно.
Без цього я, можливо, й не спасся. Бог знає, що нам допускати
в житті. Не раз ми думаємо, що
в житті буває те, чому Бог не повелів бути. Але Писання свідчить,
що кожна волосина на нашій голові порахована. Жодна волосина
не падає без Божої волі.
Пам’ятаєте, як Давид втікав
від Авесалома, а його злословив
Шім’ї. Його друзі-воєначальники
казали, що готові «зняти голову
цьому мертвому псові». І що на
це відказав Давид? «Дайте йому
спокій, і нехай проклинає, бо так
наказав йому зробити Господь!»
Якщо ми розуміємо, що ми в
Божих руках, ми Христові, розум
обновлений, то що б не трапилося, як би брати не поставилися
до нас, що б нам не сказали, як
би не принизили, — Бог бачить
це й допускає в нашому житті.
Ми лише маємо сказати: «Дякую
Тобі, Господи. Пече — але це
укол, Болить — але це операція».
І тоді це буде нам на благо.

Анатолій
КЛІНОВСЬКИЙ

СВІДЧИ ПРО ЛЮБОВ ХРИСТА
БУДЬ МІСІОНЕРОМ

Один брат у Христі розповів
про себе таку історію. Якось
після водного хрещення він
підійшов привітати нових членів
церкви. Коли дійшла черга до

літньої сестри, брат після добрих
побажань додав:
— Слава Господу, що ви хоч і пізно, але все-таки прийшли до Нього!
Вона відповіла йому:

— Але ж це ти винен у тому, що
я так затрималася з цим: могла б
уже років п’ять тому почати славити
своїм життям Бога!
Здивовано вислухавши її, він запитав:
У чому ж моя вина? Адже я з
вами навіть не був знайомий?!
Нова сестра в Христі жваво пояснила:
— Бачу, що ти мене не впізнав, а
я ось тебе дуже добре запам’ятала
й тому, коли в цю церкву прийшла,
відразу тебе впізнала: адже скільки
років разом в одній електричці їздимо! У тебе, мабуть, теж за містом
городня ділянка є?
Брат розгублено кивнув головою, а вона тут же продовжила:
— Їхати-то нам більше години, і
сидимо один проти одного... Скільки разів поговорити з тобою хотіла,
хоч і не знала, що ти віруючий... Та
де ж там? Ти газетою закриєшся —

і нікого для тебе немає! Турбувати
якось незручно було. Я тебе добре
запам’ятала і на першому ж зібранні,
коли ти проповідувати став, одразу
впізнала!
— А як же ви все-таки до церкви
прийшли? — запитав присоромлений брат.
— Та вже знайшлися добрі люди!
— із посмішкою відповіла вона, і обличчя її просвітліло. — На автобусній
зупинці випадково познайомилася з
однією жінкою, розговорилися, ну й
потім разом із нею сюди прийшла!
Тепер вона мені сестра, сестра Віра,
дякую Богу!
— А ось я чомусь вас зовсім не
пам’ятаю, — зніяковіло пробурмотів
брат.
— Шкода: скільки років даремно втратила, — зітхнувши, сказала
вона. — У мене душа вже давно за
Богом тужила... От якби ти ще тоді
зі мною поговорив! Сказав би мені:

«Як вас величати?» А я б тобі: «Тіткою Марією мене звуть, мила людино!» А ти б мені: «Ви, тітко Маріє,
у Бога вірите?» А я б тобі: «Вірю, але
щось на серці дуже важко... Гріхи
тиснуть, мабуть!» А ти б мені: «Тож
гріхи Христос прощає, тільки покайтеся...» А я б тобі: «А як мені, дорогенький, покаятися правильно?» І
ось тут ти б мені за годину все встиг
пояснити й до церкви б запросив...
І тоді б я ще п’ять років тому Богу
служити почала б, ось воно як!
— Вибачте мені, сестро Маріє!
— зі сльозами від щирого серця вигукнув брат, — винен перед Господом і вами!
— Прощаю від душі, а як же
інакше? — м’яко відповіла вона. —
Тільки ти більше газеткою від людей не відгороджуйся: розмовляй із
ними, про любов Христа свідчи!
Геннадій АНДРОСОВ
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ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЦЕРКВИ БОЖОЇ

На 50-й день після Воскресіння Христового весь
християнський світ святкує
День Трійці, П’ятидесятниці
або Зіслання Святого Духа.
Цей день ще прийнято називати Днем народження Церкви.
Коли Ісус звершав Пасхальну вечерю з учнями, Він
пообіцяв, що «не залишить
їх сиротами», а «прибуде до
них» і «вблагає Отця» дати
їм «іншого Утішителя, щоб із
ними повік перебував». «Уті-

шитель же, Дух Святий, що
Його Отець пошле в Ім’я Моє,
навчить вас усього, і пригадає вам усе, що Я вам говорив», — запевнив Ісус учнів.
Перед Своїм Вознесінням Ісус сказав апостолам
не відлучатися з Єрусалима,
доки вони «не зодягнуться
силою з висоти».
Апостоли чекали обітниці. В День П’ятдесятниці Дух
Святий зійшов на них, і вони,
сповнившись великої сили,
стали проповідувати Єван-

МІЙ БОГ
Хто дасть цілющої води
Для спраглих вуст щодня напитись?
До кого можна в час біди
Посеред тиші помолитись?
Одна тут відповідь тобі:
Скоріше поспішай до Бога.
Зітхання кожне, кожен біль
Знімає Він, коли тривога.
Ми на коліна припадем,
Всі наші дні перед Всевишнім,
А щоб добром творився день,
Молитись будемо ще більше.

Сергій Рачинець

КРОСВОРД

КОЛИ ТИ ПРАВИЛЬНО ВПИШЕШ ВСІ СЛОВА В КЛІТИНКИ, ТО У
ВИДІЛЕНИХ З НИХ ПРОЧИТАЄШ ВАЖЛИВУ БІБЛІЙНУ ІСТИНУ.
1. Син царя Соломона.
2. Місто миру.
3. Мати Йосипа.
4. Місто, яке Господь знищив за гріх.
5. Брат Мойсея.
6. Сестра Мойсея.
7. Остання книга Біблії.
8. Пісня хваління Господу.
9. Ісус сказав: «Я є Дорога, Правда і __________».
10. Учень, з яким апостол Павло був у в’язниці.
11. Друг Давида.

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

гелію різними мовами людям,
які зібралися в Єрусалимі.
Апостоли прийняли силу від
Бога й понесли добру новину
по цілому світу.
Ця блага звістка досягла й нас із вами. Кожен, хто
прийняв Ісуса в своє серце,
той має в Ньому життя вічне,
той стає храмом Божим і Дух
Святий перебуває в ньому. «Я
в Отці, а Отець — в Мені», —
казав Ісус. А Дух Святий — в
нас. Він завжди з нами, Він
не залишає нас сиротами,

як і обіцяв. Дух Святий недаремно названий Утішителем,
тому що Він утішає, навчає,
застерігає від небезпеки й
гріха, дає силу перемагати
труднощі, зміцняє дітей Своїх
на Божій дорозі.
Отож, свято П’ятдесятниці
або Зіслання Святого Духа —
це свято Божої повноти в нас,
свято життя, торжество перемоги! Це — наше усиновлення! Це — сила від Бога, щоб
ми могли нести вістку спасіння всім людям.

ТРИЄДИНИЙ БОГ
— Матусю, ти можеш мені
пояснити, як може бути три
речі в одному й одне може
бути одночасно в трьох речах, — звернулася до мами
Марійка.
— Що ти маєш на увазі?
— запитала мама.
— Учителька недільної
школи поставила нам таке
запитання. Я думаю, що це
безглуздя. Як таке може
бути?
— Розумію, — сказала
мама, — учителька запитала вас про триєдність Бога
Отця, Сина і Святого Духа.
— Але я думала, що це
різні імена Бога, як от, наприклад, одні звуть мене
Марійка, інші — Маша, а
дехто — Марічка.
— Ні, це не так. Я спробую тобі це пояснити. Ось
бачиш книгу, у ній є три різні

речі: обкладинка, сторінки,
текст. Все це складає одну
книгу.
— Щось трохи розумію,
сказала Марійка.
— Або візьмемо інший
приклад. Подивись на сонце. Воно величне, недосяжне, прекрасне, як наш Бог
Отець. Сонце посилає своє
проміння, яке дає світло.
Проміння подібне до Сина,
Ісуса Христа, якого Бог послав на землю, щоб спасти
людей від темряви гріха й
смерті.
Коли проміння сонця досягає землі, вона нагрівається теплом. Уяви собі, що це
Дух Святий. Ми не бачимо
тепла, але відчуваємо його,
так само ми не бачимо Духа
Святого, але відчуваємо
Його присутність, Він утішає, підтримує нас.

БОЖИЙ ХРАМ
Одного разу Наталка з
мамою пішла на хутір, де
колись жили дідусь та бабуся. Вони вже померли, і їхня
хатинка довгий час стояла
порожньою. Вона обросла
бур’яном, дощ обмив стіни,
які колись були біленькими. Всередині було похмуро,
вікна, кутки були обплетені

павутиною. Пахло сирістю,
цвіллю і порожнечею.
— Мамо, я не хочу тут
бути. Тут так брудно, стільки
павуків і, напевно, миші є. Я
хочу додому, — сказала Наталка.
— Але, доню, коли ми
приберемо, хатинка стане
знову чистенькою, як і була
раніше, — сказала мама,
взявши доню за руку. — Ти
бачиш, що може статись з
хатиною, коли ми її занедбаємо. Це може статись і з
нашою душею, коли не дбати
про неї щодня. Господь сказав, що ми є храмом Божим.
З давніх-давен люди будували храми різним богам.
Коли ізраїльський народ вийшов із Єгипту, Бог наказав
Мойсеєві збудувати скінію,
де Він перебував. Пізніше
цар Соломон за тим же зразком збудував величний храм
в Єрусалимі.
Одного разу Ісус сказав:
«Зруйнуйте цей храм — і Я за
три дні поставлю його!» Ісус
мав на увазі не будівлю, а

— Зрозуміла! — вигукнула Марійка. — Дякую тобі,
матусю! Сонце, проміння й
тепло — це все в одному і в
той же час — це різне. Бог
Отець, Син і Дух Святий —
це три різні особи Бога. І в
той же час це єдиний Бог!

храм Свого тіла. Чому Він назвав Своє тіло храмом? Тому
що в храмі перебуває Бог, а
Він є Богом, і тіло Його було
храмом.
Слово Боже навчає нас:
«Ви — Божий храм і Дух Божий у вас пробуває. Як хто
нівечить Божий храм, того
знівечить Бог, бо храм Божий
святий, а храм той — ви».
— Наталко, коли ти прийняла Бога у своє серце, ти
стала храмом Божим. І потрібно щодня доглядати й
очищати його, щоб він не
заростав бур’яном недбальства й лінощів до читання
слова Божого й молитви,
щоб бруд цього світу не закрив віконця твого серця для
Божого світла, щоб у нього
не забралися павуки ненависті й не плели павутиння
самолюбства.
— Ні, мамо, я не хочу, щоб
храм моєї душі був подібний
до цієї хати, — сказала Наталка й заходилася прибирати оселю.

(За Х.Приходько)
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ОГОЛОШЕННЯ
26-28 липня 2017 року
в християнському таборі «Берізка»,
що в с.Олександрія Рівненської області,
відбудеться чергова Конференція
місії «Голос надії».
Також нагадуємо, що з 10 по 16 липня буде піст
та молитва за благословення Конференції. Просимо підтримати нас у цій потребі.
Якщо ви відчули у своєму серці бажання підтримати
місіонерів і, зокрема, допомогти їм приїхати на конференцію, де вони зможуть отримати благословення для
майбутньої праці, звертайтеся за телефонами:
0332254406 - місія «Голос надії»,
503-7713095 - Віктор Дежнюк у США.

КРОСВОРД
По вертикалі:

1.Місто, у якому Павло зустрівся з Тимофієм. 2.Річка, що протікає в Палестині. 4.Водойма,
назва якої означає «посланий». 5. Ім’я одного з дияконів церкви в Єрусалимі. 8.Родинні зв’язки
Гофні з Пінхасом. 9.Місто в пустелі, біля якого Мойсей повторив Закон. 10.Бееротянин, зброєносець Йоава. 14.Ім’я одного з тих, хто підтримував руки Мойсея. 15.Скільки років було Аврааму, коли народився його син Ісак? 18.Ім’я матері Переца і Зерафа. 19.Гірке насіння, із якого
давали десятину. 20.Міра грошей в 60 мін. 24. Суддя Ізраїлю. 25.Начальник синагоги в Коринті.

По горизонталі:
3.Скільки було Ноєві років, коли настав потоп? 6.Старовинна міра довжини. 7.Один
із князів перських і мідійських. 11. «Ревека любила Якова, а Ісак …» 12.Місто в Едомі,
у якому царював Гадад. 13.Те, що належить тільки одному Богу? 16.Ім’я одного з
малих пророків. 17.Тесть Мойсея. 21.Річка Дамаска. 22.Повивальна бабка в Єгипті.
23.«Життя людини, як …». 26.Морський порт, у якому був апостол Павло по дорозі в
Македонію. 27.Хвала Богові, «будь благословенний». 28.Ім’я матері Аарона.
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ХРИСТИЯНИ
ПРОТЕСТАНТСЬКИХ
ЦЕРКОВ РАЗОМ
МОЛИЛИСЯ ЗА УКРАЇНУ
Християни
протестантських церков молились за
Україну. Подібний захід організовано вже другий рік
поспіль за ініціативи британського євангеліста Девіда
Хасавея. Цього року служіння відбулися 27 травня в
різних містах по всій країні.
Найбільше з них — у Києві,
у столичному Палаці спорту,
куди приїхали християни і з
регіонів.
Люди просили в Бога заступництва, молилися за зупинення
військової агресії й відновлення
територіальної цілісності країни, за впровадження біблійних
цінностей і підняття духовності
й моралі в суспільстві, за утвердження інституту сім’ї й подолання корупції та за інші глобальні потреби нашого народу.
«Усі євангельські протестантські церкви знаходяться тут,
тому що це біль для всіх, тому
ми всі об’єднуємося для того,
щоб молитися, для того, щоб
діяти в одному напрямку, в одному дусі. Я думаю, що це ввійде в добру традицію, навіть коли
все стане спокійно — ми будемо продовжувати молитися за
Україну, тому що Україна цього
потребує. Українці — це особливий народ», — сказав президент
Українського біблійного товариства Григорій Комендант.
«Сьогодні унікальна можливість, дана нам Богом, щоб у
такій великій кількості ми творили молитви, моління, прохання,
подяки за всіх людей. Я вірю
в силу молитви, що вона буде
працювати — це духовна зброя,

яка може зруйнувати твердині
лукавого», — наголосив Михайло Паночко, закликаючи багатотисячне зібрання до молитви за
очищення України від корупції,
криміналізації, клептократії та
олігархії.
Ініціатор заходу — відомий
британський євангеліст Девід
Хасавей — у завершальній проповіді сказав про підтримку, яку
надали британські віруючі, щоб
такий масовий захід в Палаці
спорту міг відбутися. «Як країна,
Велика Британія стоїть разом
із вами. І я вірю, що це є початок нової дружби», — наголосив проповідник. Він поділився
одкровенням, яке ще п’ятдесят
років тому спонукало його працювати на території України,
бо хотів бути там, де Бог буде
робити Свої чудеса. «Я знав у
своєму дусі, що одного дня Бог
визволить Україну від комунізму.
І це чудо сталося! Сьогодні ж те,
що ми бачимо тут, — це також
чудо. Бо немає жодної західної
так званої християнської країни,
де можна було б скликати всіх
християн, зламавши бар’єри
між конфесіями», — сказав проповідник. Він також зауважив,
що це лише початок і Господь
має щось більше для України.
Слово до молитви мали
представники УПЦ КП, УГКЦ та
єпископи різних євангельських
церков. Наприкінці всі священнослужителі здійняли свої руки
в молитві, щоб поблагословити
присутніх та весь народ України.
За матеріалами
http://www.chve.org.ua,
https://risu.org.ua
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