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ВИБИРАЙ!
О, страшна і нещасна свобода людей
В світі зла і неправди, й облуди!
Я не бачив страшнішого рабства ніде,
Коли Господом нехтують люди.
І в покорі невільницькій, ницій, німій
Безпорадно, по-рабськи, злиденно
Не панують, плазують, як робить те змій,
Вчора, нині та завтра — щоденно!
Смертні люди невільні, свободи раби,
Жалюгідні заручники світу,
Вам би встати з колін, відійти від юрби
І звільнитись від смертного гніту.
Незалежними стати від світу принад,
Подолавши душевну знемогу,
Розірвати невільницький, рабський канат,
Переставши противитись Богу.
О блаженнеє рабство Господніх синів!
Я вільнішої волі не знаю
І в покорі сердечній Цареві царів
Бути нині й щоденно бажаю!
Вільну пісню співають невтомні вуста
Про свободу Нового Завіту.
Краще підданим бути Ісуса Христа,
Ніж монархом гріховного світу.

Володимир Сад

voice.org.ua
новини

ПЕРЕМОЖЦІ. ОСНОВА.
СПОРЯДЖЕННЯ. ЦІЛЬ

9-12 липня відбулися
трансляції традиційного молодіжного фестивалю, який
цього року внаслідок карантину проходив у форматі
online. Тема Мalynfest Live
2020: «Переможці. Основа.
Спорядження. Ціль». Трансляція здійснювалася з приміщення церкви «Благодать»
у Софіївський Борщагівці й
зібрала тисячі глядачів. Відеозапис ефірів дивіться тут.
Серед спікерів були лідери,
відповідальні за різні служіння,
вчителі, євангелісти, місіонери,
які ділилися досвідом, мотивували та скеровували молодь.
Щодня на зйомках працювало від 50 до 75 осіб. Служили гурти церков «Благодать», «Альфа»,
«Філадельфія», а також церков
Хмельницької, Чернівецької та
Миколаївської областей.
Серед піднятих тем були:
«Щастя поруч: інструктаж з виживання» (О. Матюхов, В. Ярошенко, І. Роговська); «Щастя поруч:
головне не участь, а перемога»

(В. Ярошенко); «Як бути веденим
Святим Духом» (Р. Мурах); «Дайте мені цю гору» (Л. Франк); «Яка
ціль твого життя?» (М. Паночко)
та ін. Під час панельної дискусії
«Духовна боротьба» за участю В.
Вознюка, І. Білика та О. Богомаза слухачі мали нагоду отримати
відповідь на чимало духовних питань.
Незвичний за своїм форматом Malynfest 2020 запам’ятається ранковими зарядками, рубрикою «На добраніч» з головою

відділу охорони Олександром
Савчуком (який щоночі пильнував молодь та перевіряв акаунти). А ще — бліц-прогулянками,
смачними коктейлями від Євгена
Русана в кафе «Щастя поруч»,
розіграшами подарунків у прямому ефірі, марафоном добрих
справ #квелендж (за підсумками
якого перемогла команда церкви
«Відродження» Донецької області). Та безліччю інших яскравих вражень.

Дар’я ГАВРИЛОВА

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ УЦХВЄ
14-16 липня 2020 року
в Яремчі пройшло розширене засідання Комітету братерства. У ньому
взяли участь усі єпископи, обласні пресвітери,
керівники департаментів.
«Як віруючі люди, ми маємо думати глибше, серйозніше, так, як думав Авраам, чекаючи «міста, що має
підвалини, що Бог — його
Будівничий та Творець»…
Так, як думав Мойсей, що
бажав «краще страждати з
народом Божим, аніж мати
дочасну гріховну потіху». Ми
маємо бути людьми віри, як

і ці мужі, і думати про те, що
вгорі», — зауважив на першому робочому засіданні
старший єпископ УЦХВЄ
Михайло Паночко.
Після молитви він вручив визнані МОН дипломи
магістра богослов’я старшим служителям обласних
об’єднань Львівщини і Закарпаття Володимиру Якимову та Віктору Хрипті.
Далі були звіти старшого єпископа, першого його
заступника Анатолія Козачка, скарбника Петра Карпова, голови ревізійної комісії
Віталія Зозулі та керівників
усіх департаментів.

Наступного дня присутні
вислухали семінар Михайла Мокієнка «Виклики П’ятидесятниці для Церкви ХХІ
століття». Історик говорив
про виклик однодушності,
виклик рівності, виклик публічності, виклик актуальності.
Михайло Паночко озвучив приховані процеси в
українському
суспільстві,
коли, скориставшись обмеженнями карантину, певні
сили намагаються узаконити гріховні явища. Він наголосив, що церква зобов’язана впливати на процеси,
які відбуваються в державі.

Юрист
Олександр
Йовжій запропонував при
кожному департаменті утворити громадську організацію, керівник якої входив
би до консультативних та
дорадчих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування для популяризації та відстоювання
біблійних цінностей.
Директор департаменту
зовнішніх та міжнародних
зв’язків Юрій Кулакевич порушив питання про кризову
комунікацію та інформаційну гігієну. Він навів приклади необдуманої поведінки
християн в соціальних ме-

режах і дав поради, як реагувати на фейкові повідомлення.
Також служителі обговорили розробку посібника з
душпастирства, який планують надрукувати у вересні,
та спільної концепції десятини.
На заключному робочому
засіданні були представлені
молитовний проєкт УЦХВЄ
(М. Паночко, А. Козачок) та
охоронна система для церков (В. Вознюк). Вирішено з
26 липня до 2 серпня провести Молитовний тиждень за
Україну.
Людмила БЕНДУС
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ЦЕРКВО, ТИ ГОТУЄШСЯ ДО ЗУСТРІЧІ З ХРИСТОМ?

— Що ви думаєте щодо
нинішньої ситуації, що склалася у
світі у світлі останніх подій?
— Я вважаю, що ми живемо в
останній час. Я про це нерідко говорю. І не раз чув коментарі щодо цих
своїх слів на зразок: «Ми вже дві тисячі років живемо. І щоразу, як тільки
стається якась біда, якась війна, одразу ж починають говорити про останній
час». Але я вважаю, що це самообман. Бачимо, що першоапостольська
церква вважала, що живе в останній
час. І тому ті люди жили посвяченим
життям, вважаючи, що Господь може
прийти буквально в цю ж мить. Тим
більше ми сьогодні повинні жити,
очікуючи приходу Ісуса Христа кожного дня. І я справді вірю, що прихід
Ісуса не за горами, бо на наших очах
виконується безліч пророцтв зі Священного Писання.
Проте я не зациклююся лише
на очікуванні кінця. Я думаю про те,
щоб мені правильно пройти свій
життєвий шлях і правильно реагувати на виклики того часу, у якому
мені доводиться жити.
Тобто, підсумовуючи вище сказане: у світі відбувається щось незрозуміле. У Біблії щодо останніх часів
є текст про те, що на землі буде
тривога й збентеження. Тепер, коли
чуємо: «Це насправді вірус чи за цим
криється щось інше? Якщо вірус, то
природного походження чи все ж таки
штучний?» Звучить безліч запитань, і
на кожне з них люди навперебій намагаються дати відповідь. Але я б радив

поставити собі інше запитання: «Як
пройти цей час, цей період, у якому
нам доведеться жити?»
— Останнім часом поширюється безліч різноманітної
продукції про останні часи. Особливо — різні пророцтва? Як ви
ставитеся до цього та як зрозуміти, на що варто звертати увагу, а на що ні?
— Я думаю, що краще якомога менше дивитися подібних матеріалів. Я процитую слова Ісуса
Христа: «То не ваша справа знати
час та добу, що Отець поклав у владі
Своїй. Та ви приймете силу, як Дух
Святий злине на вас, і Моїми ви
свідками будете» (Дії 1:7).
Якщо, згідно з Писанням, останньому часу буде характерно багато
хвороб, катаклізмів, бід, хоча, звісно, вони були в усі часи, краще запитаймо себе: чи ми запасаємося
вірою на той час? Чи ми ревнуємо
про дари Духа Святого, щоб, коли
довкола нас буде безліч хворих, ми
мали силу й владу покласти руки й
молитися за них? Я вірю, що потужне злиття Святого Духа — це також
одна з ознак останніх часів, про яку
говорить апостол Петро, посилаючись на слова пророка Йоіля.
Те, що відбувається у світі — вторинне. Головне, що відбувається з
твоїм серцем і твоєю вірою. Чи ревнуєш ти про те, щоб пророкувати,
бачити видіння, мати інші дари Духа
Святого? Я молюся за це. Наша церк-

ва ревнує за це останні роки. Щоб нам
увійти в цей останній час сильними, із
помазанням, із владою та силою від
Духа Святого.
«Коли зійде на вас Дух Святий,
ви приймете силу й будете Господніми свідками». Коли ж ви начитаєтеся
новин чи якихось прогнозів, чи навіть
пророцтв, невідомо ким проголошених, то свідками чого ви станете?
Свідками непевності, страху й збентеження. Тому не наша справа знати
часи й доби, як би це привабливо й
цікаво не було. Наша справа прийняти силу Духа Святого й стати свідками
Христовими.
Тому поменше слухайте різних коментаторів. Тепер є багато
аналітиків-фантазерів, які висловлюють якісь власні думки, переповнюючи наш час і наш розум будь-чим, але
не Божим Словом і не Божою присутністю. Навіть серед пророків, як на
мене, нині дуже багато туману, і багато пророцтв не є пророцтвами, на
жаль. Це наша проблема, наша вина.
Нам треба більше молитися, щоб ясний сильний пророчий голос звучав
сьогодні в церкві.
Тому проводьмо свій час так, щоб
могли сказати: «Сьогодні Господь
повідав мені ось таке…» Це буде будувати віру.
— Що ви думаєте про теорію
всесвітньої змови?
— Я думаю, що всесвітня змова
є. Вона в тому, що диявол уже давно
замислив погубити світ і людей, які

живуть у ньому. Він має на меті позбавити церкву віри. Усе решта — деталі: хто, де, світовий уряд, масони,
адренохром і т. ін. Тому я б радив не
забивати цим голову, бо все одно
ніхто не скаже нам правди про те, що
відбувається у світовій політиці. Усе,
що ми дивимося на різних ресурсах,
особливо щодо цього питання, — зазвичай неправда або лише та дрібка,
яку дозволили відкрити, і вона не змальовує повної картини. Тому краще
шукати того, щоби Бог говорив саме
тобі, щоб тобі відкривав. Важливіше
за все — знати, що Бог хоче сьогодні
від мене. Можливо, хтось очікує мого
дзвінка й духовної чи іншої підтримки.
Можливо, з кимось потрібно зустрітися завтра, комусь засвідчити про Христа. Просто проживаймо правильно
свої дні.
Цього року я мав нагоду побувати в церквах Бразилії і був здивований побаченим. Я був у п’ятидесятницькій церкві, де потужно діють
дари Святого Духа. Служителі дуже
пильно ставляться до цього й ревнують про це. Коли я потрапив на
перше служіння в тій церкві, то переживав потужну Божу присутність. Ми
прийшли десь за півгодини до початку зібрання. І хоча ще служіння не
почалося, я настільки відчув Бога, що
сльози одразу потекли з моїх очей. І
майже весь час служіння я проплакав. Саме зібрання також було дуже
натхненним, я не часто переживав
такий Божий дотик. І коли я був на одному служінні (на з’їзді в джунглях),

на якому було близько п’яти тисяч
людей, мене шокував один момент.
Один пастор звернувся до людей із
запитанням, чи готуються вони до
приходу (тема приходу Христа там
ключова в проповідях). «Церкво, ти
готуєшся до зустрічі з Христом? —
запитав він, а потім сам відповів: —
Ні, Церква вже готова до зустрічі з
Христом!»
Це для мене зазвучало потужно!
Можливо, то якась наша національна особливість, що ми завжди готуємося й ніколи не готові. Завжди нам
чогось бракує. І за цей час я багато
переосмислив і вважаю, що ненормально завжди говорити, що ми не
готові. Ми повинні бути завжди готовими зустріти Христа. Це неймовірно змінює мислення. Багато питань
відпадає, коли ми усвідомлюємо,
що ця зустріч буде скоро, і маємо від
Бога все для того, щоб бути готовими до цієї зустрічі.
Павел ФЕДОРУК

свідчення

ВІДПОВІДЬ НА МОЛИТВУ ЧЕРЕЗ 20 РОКІВ

Микола Сопронюк із дружиною Катериною проживає в селі Градиськ Маневицького району. Вісім років тому
його життя кардинально змінилося.
«Ми вже одружені 7 років і, на жаль,
поки що не маємо діток. Але я знаю, що
мій Господь живий і дасть відповідь на наші
молитви. Моя тітка ревно молилася за моє
покаяння. І коли після її смерті минуло
20 років, Господь покликав мене на шлях
спасіння. Я вірю, що Бог може відповісти й
на наше бажання мати дітей. Але якщо так
не станеться, то я все одно буду вдячний
Богові, адже знаю, що мене й мою дружину чекає у вічності! Ми радіємо цим!»
— саме такими словами розпочав свою
розповідь Микола.
«Юність моя була бунтарською. Я підріс
і думав, що вже дорослий і можу сам приймати рішення. З батьками дуже часто конфліктував, бо вважав, що мені не потрібні їхні
підказки, що я самостійний».
Він мав організаторські здібності. Серед друзів прагнув вирізнятися першістю,
і це йому вдавалося. А з часом Микола
причастився до алкоголю. «Хотілося якось
виділятися в компаніях, принаймні, не відставати від інших, — розповідає він. — На-

приклад, як ішли в ліс робити шашлики, то
я старався прикласти максимум зусиль
для його приготування. Я хотів, щоб ініціатива походила від мене. Це проявлялося в
багатьох інших речах, пов’язаних з гучними компаніями й алкоголем. Я не розумів,
як мої світські бажання вплинуть на мене
й на мої стосунки з батьками. Вранці просинався заради похмілля. Перша думка не
про роботу, а про похмілля. На це в мене
не завжди вистачало грошей. Я вимагав
їх у мами. І вона, не витримуючи мого тиску, давала мені гроші на випивку. Я брав
їх і йшов похмелятися за них. Мені соромно це згадувати. Я стільки болю завдавав
своїй матері. Якби я тоді мав розуміння,
яке маю тепер, наскільки менше було б
материнських сліз».
До 34 років Микола не молився. Лише
завдяки тітці, яка була євангельською християнкою, він дізнався про Бога та силу
молитви.
«На початках я не знав Бога, адже в
Радянському Союзі всі казали, що Його
немає. Моя ж рідна тітка вірила в Нього
й знала, що Він живий. Коли вона до нас
приїжджала в село, то завжди розказувала нам про Бога. Пригадую, коли зимою
простудився, сильно занедужав, то тітка
прийшла мене провідати. Вона розгорнула Біблію й стала читати історію про
Даниїла й трьох його друзів. Був ще один
цікавий випадок. Тітка переїхала жити до
Луцька, і мені одного разу потрібно було
переночувати в неї. Серед ночі я прокинувся від того, що на собі щось відчув. Розплющив очі й побачив, що тітка поклала на
мене руки й молиться. Завдяки рідній тітці
я дізнався, що є Бог. Декілька разів ходив
із нею на богослужіння в церкву євангельських християн. Я не розумів, що таке покаяння, але знав, що людині воно потрібне
для того, щоби Бог простив їй гріхи», —
згадує брат Микола з усмішкою на обличчі.
Микола відчував дію молитов тітки у

своєму житті, хоч і був ще дуже далеким від
Бога. Не один раз у надважких обставинах,
коли йому загрожувала смерть, він звертався до Бога. Тітка вчила хлопця молитися до
Всевишнього і в радості, і в горі. Зазвичай
Микола згадував про Нього в тривожні часи.
І кожного разу обіцяв Богові, що перестане
грішити. Після проявлених чудес, на жаль,
він не виконував обіцяного. Хоч і усвідомлював, що його життя котиться донизу, але
нічого не міг із собою зробити. Покладаючи
надію на себе та свої сили, він щораз зазнавав невдачі. Гріховні звички повністю оволоділи ним, руйнуючи життя.
«Перебуваючи в гріховному рабстві, я
став аналізувати свої цілі. Запитував себе,
чому вживаю алкоголь. Бачив однокласників, які мали сім’ї, працювали, досягали
успіхів у житті, а моя ціль була одна — від
хати до магазину, від магазину до хати.
Відчував душевну пустоту. Була апатія до
життя. Думав, що вже нічого не зміниться,
що все вже втрачено і що я ніколи не вилізу
з прірви залежностей. Але Бог і тут проявив свою милість до мене».
Бог промовляв до Миколи через думки, які наштовхували його до зміни способу життя. Микола розумів, що якщо буде
жити так надалі, то його життя закінчиться досить рано. Він знав, що за фізичною
смертю є духовна смерть — або рай, або
пекло. Бог говорив у його думках: «Миколо, вибирай — смерть або життя!»
І ось сталася одна ситуація. Микола розповідає: «Я з товаришем поїхав за
село брати глину. Викопав велику яму, з
якої подавав у відрах глину. Я ще й досі не
можу до кінця усвідомити того, що відбулося. Пам’ятаю, що був у ямі й нагинався
за відром — і, незрозуміло як, умить опинився зверху, біля неї, а вона обвалилася
раз і вдруге. Я спочатку нічого не зрозумів,
навіть покепкував з того, мовляв, могли б
бути похороненими — і не довелося б б
копати могил. Однак через 5 хвилин усві-

домив, що міг загинути. Так Бог говорив
до мого серця, закликаючи припиняти гру
з гріхом».
Після цього випадку Микола вирішив
твердо стати на шлях християнства. Він
розпочав боротьбу з гріховними звичками.
Спершу намагався звільнитися від куріння.
Настільки бажав свободи від цієї залежності,
що молився такою простою молитвою: «Господи, я не можу сам покинути курити. Дай
мені сили й допоможи мені це зробити!..
І Господь мені допоміг! Це не відбулося
так, ніби хтось рукою зняв. Була велика боротьба, але в тій боротьбі я вже надіявся не
на себе, а на Бога. Господь дав мені звільнення від куріння. Цей гріх відійшов від мене».
Отримавши звільнення від куріння,
Микола ще мав чимало гріховного: алкоголь, нецензурна лексика та емоційний
характер. Він прагнув стати іншим. Коли
одного разу прийшов на зібрання євангельських християн, то твердо вирішив
стати на стежку служіння Богові: засвідчив перед церквою покаяння й бажання
йти за Господом, і попросив помилися за
нього. Церква підтримала його в молитві.
І життя Миколи кардинально змінилося. Як
він каже: «Бог не лише звільнив мене від
куріння, алкоголю, матюків, але змінив мій
характер. Я раніше був дуже різким, мене
навіть боялися щось запитувати, настільки грубо відповідав. Моя сестра відразу
помітила позитивні зміни в характері, їй
стало приємно зі мною спілкуватися».
Бог подарував Миколі люблячу дружину, яка не побоялася вийти за нього заміж,
знаючи, яким було його минуле. Вони
радіють, що можуть своїм життям славити
Бога й розповідати іншим про Нього.
Тож Господь вислухав молитви тітки й
зробив благодатну переміну в серці Миколи через 20 років після її смерті. «Віруй в
Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та
твій дім» (Дії 16:31).

Галина ФУРМАН
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твоя місія

ІНТЕРНЕТ-БЛАГОВІСТЯ

У контексті нашого часу,
коли маємо дуже багато онлайн-заходів, стоїть
питання:
як
правильно
сконцентруватися й бути
ефективним у поширенні
Євангелії в мережі? А ефективність полягає не в тому,
скільки часу проводимо в
інтернеті, а наскільки впливаємо.
ЯКІ НАШІ МОЖЛИВОСТІ?

З 2014 до 2020 року динаміка користувачів девайсів
(ПК, смартфони, планшети
тощо) зросла з 2,6 млрд до 4
млрд. Тож поле для праці —
майже безмежна.
Соціальні мережі, месенджери є нашим інструментарієм. Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube, Viber дають
хороші можливості для благовістя. Навіть якщо ви зможете позитивно вплинути на одну
людину — це вже шикарно.
ЯКА НАША ЦІЛЬ?

«Рятуй узятих на смерть,
також тих, хто на страчення хилиться, хіба не підтримаєш їх?»
(Пр.24:11).
Соцмережі разом із величезним потенціалом несуть і
безліч небезпек. У морі інформації можна просто захлинутися. Те, що людина читає й
пише, зрештою відбивається
на її житті.
Наша місія — допомогти тим, хто потрапив у пастку
паніки, апатії або повернув на
небезпечну стежку.
ПІДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЯ

Саме так, незалежно від
віку, статусу… Якщо ви в мережі
з метою позитивно впливати,
то ви — служитель. Ви служите,
виконуєте місію. А відтак необ-

хідна певна підготовка.
1. Духовна та теологічна
основа. Це необхідно. Якщо я
хочу впливати, то маю знати,
куди та як вести людей. Навіть
якщо немає можливості навчатися в семінарії, є дуже багато хорошої літератури, майстер-класів, онлайн-програм.
2. Здатність до раціонального
обґрунтування.
Відверто кажучи, це наша слабка ланка. Часто намагаємося
вплинути, спираючись на емоції. Але сучасна вимога — раціональний підхід. У ХХІ ст. варто запитувати не «Чи потрібно в
Бога вірити?», а «В якого бога
вірити?» Наскільки ми можемо
обґрунтувати «Чому я вірю в
Ісуса Христа? Чому я відвідую
саме євангельську церкву?» —
це архіважливо.
3. Готовність до мультикультурного сприйняття.
Соцмережі наповнені людьми
з різних культур, спільнот, із
різними поглядами. Тому слід
бути толерантними. Які неправильні кроки часто роблять
користувачі? Розмова нерідко починається із суперечки.
Але важливо починати з того,
що об’єднує, а не з того, що
роз’єднує. Іноді просто потрібно дочекатися тієї точки дотику,
від якої почнеться діалог.
4. Командна робота з
моніторингом. Соцмережі —
це вулиці. Ісус Христос посилав
учнів по двох, по трьох. Підтримка один одного важлива і в
Інтернеті. Я не говорю про контроль. Але звітність потрібна
для самоконтролю, адже ми й
самі можемо потрапити в спокусу.
5. Наявність досвідчених
консультантів. Ніхто з нас не
знає відповідей на всі запитання. Коли я став працювати

з людьми в соцмережах, то почав отримувати дуже багато запитань в особисті повідомлення. Люди запитували про свої
проблеми, просили поради. Не
завжди я знав, що відповісти.
На деякі питання ми, напевно, поки живемо на цій землі
не знайдемо відповідей. Тому
дуже важливо мати знайомих,
які можуть при потребі проконсультувати в різних сферах.
Отже, ви пройшли підготовку. Що далі?
1. Визначення формаМЕТОДИКА ВЕДЕННЯ
ДІАЛОГУ В ІНТЕРНЕТІ

ту діалогу. Є кілька варіантів:
використання особистого ресурсу або співпраця з іншими
ресурсами. Тобто створювати
своє або поширювати чуже.
Дуже добре, якщо у вас є
ідея власного контенту. В такому випадку ви можете наповнювати свій блог цікавою
інформацією на різні теми,
або ж — дотримуватися одної
конкретної тематики для завоювання цільової аудиторії.
Єдине, важливо діяти не спонтанно, а мати план на кілька
кроків вперед.
Щоправда, створити щось,
що може зацікавити інтернет-аудиторію, сьогодні не так
просто. Інформаційний ринок
перенасичений, конкуренція
шалена. У вас обов’язково має
бути якась родзинка. І я вірю,
що ви її знайдете. Але якщо й ні,
то є можливість користуватися
іншими ресурсами. Головне —
завжди давати посилання на
першоджерело й не бути плагіатором.
2. Особливості ведення діалогу з невоцерковленими людьми. Починати,
звичайно, потрібно з побудови
особистих дружніх стосунків.
У процесі спілкування — підбадьорювати. Не навантажувати релігійною тематикою.
У мене є правило п’яти
«не»: чого обов’язково варто
уникати. По-перше, не засуджуйте людини. Є спокуса бути
зверхнім, спираючись на свій
досвід і знання. Це неприйнятно. По-друге, не зловживайте
церковною термінологією. На-

йчастіше, коли людина проводить у церкві більше п’яти років,
її мова видозмінюється й може
бути незрозумілою для оточення. Третє: не перенасичуйте
розмови біблійними текстами. Вони мають бути вчасними й доречними, не викликати
оскоми. Четверте: не ведіть
довгих дискусій, не втомлюйте собою. І п’яте, не створюйте надто об’ємних послань.
Обов’язково робіть відступи та
використовуйте засоби, які допоможуть створити текст більш
читабельним. Адже ми живемо
у вік візуального сприйняття.
Наступні поради стосуються тих людей, з якими вже є
певний рівень дружби. Які наступні кроки можна й потрібно
ЕТАПИ ПІСЛЯ
НАЛАГОДЖЕННЯ СТОСУНКІВ

робити?
1. Запропонуйте молитися за людину. Зазвичай
ви будете зустрічатися з опозицією щодо своїх поглядів і
послань. Але мало хто відмовиться, якщо ви запропонуєте
молитися за нього чи за неї.
2. Регулярно відписуйте.
Чи публічно, чи приватно — ви
отримуватимете багато різних
питань. Перевіряйте пошту,
вчасно реагуйте на повідомлення. Завжди відповідайте
чесно. Якщо не знаєте відповіді, не лукавте, не придумуйте. Нещирість відчувається
здалека.
3. Спонукайте до покаяння вчасно. Не варто передчасно підштовхувати людину до
цього відповідального рішення.
Зробивши його поспішно, особа може бути неготовою ні до
цього кроку, ні до подальшого
християнського життя.
Кілька слів про неправильні
підходи, поведінкові помилки,
які допускають християни під
час спілкування у віртуальному
світі.
ПРОБЛЕМИ
ІНТЕРНЕТ-ЄВАНГЕЛІЗМУ

1. Грубість у коментарях. На жаль, культура християн потребує бути кращою.
Особливо важко буває тримати себе в руках емоційним

людям. Хочеться відповісти
конкретно й відразу. У таких
випадках варто охолонути,
зважити власні слова. Не деякі коментарі взагалі краще
не реагувати. У виняткових
випадках ви маєте повне право заблокувати людину, якщо
вона переходить межі й відверто шкодить іншим.
2. Віруючі «розумники».
Часто приходять люди, які нахапалися різної інформації і
вважають за необхідне її продемонструвати в коментарях.
Можливо, «диванні експерти»
таким чином намагаються
привернути до себе увагу. Це
часто заважає, і варто діяти залежно від ситуації — чи
вимкнути коментарі, чи обмежити їхній доступ до вашої
сторінки.
3. Індивідуалізація. Я
завжди переконую християн
працювати в команді, не закриватися в собі, зосередившись на своєму особистому
проекті. В Інтернеті досить
багато небезпек, із якими не
варто бути наодинці.
ЗАХИСТИ СЕБЕ: ДВІ СКЛЯНКИ

На завершення хочу навести таку ілюстрацію. Перед
вами дві склянки: в одній —
чиста вода, а в іншій — брудна. Так буває у віртуальному
просторі. Людина може зайти з найкращими намірами,
але якщо поводитиме себе
неправильно, то з часом її
серце ризикує наповнитися
недоброю інформацією.
Який вихід із такої ситуації? Можна вилити воду й набрати чистої. Але, на жаль, із
серцем так не вийде. Ми ж не
можемо за власним бажанням стерти з пам’яті погані
спогади. Але якщо склянку
поставити під струмінь води,
вона почне поступово світлішати. Якщо своє серце відкрити перед Божим Словом,
то брудна інформація замінюватиметься чистою.
Так ви можете в першу
чергу впливати на себе, а
вже потім — на інших.

Віктор ВОЗНЮК

християнська освіта

ВИЙШОВ ДРУКОМ ПІДРУЧНИК

«ЗАСАДИ ВІРОВЧЕННЯ» З ДОПОВНЕННЯМ

За редакцією Департаменту освіти УЦХВЄ у 2011
році з’явився підручник
«Засади віровчення». Потрібність такої книги була

очевидною, бо необхідно
було проводити систематичне навчання членів церков за основними теологічними напрямками. Окрім

того, щороку виникала потреба навчати кандидатів
до водного хрещення.
Саме тому підручник отримав багато схвальних відгуків і розійшовся кількатисячним тиражом українською та
російською мовами. Протягом
дев’яти років його активно використовували для підготовки
до водного хрещення та для
систематизації базових духовних знань.
Проте з часом виникла
природна потреба в перевиданні книги. Для цього є кілька
причин. Одна з них — внесен-

ня літературних та граматичних поправок до тексту для
кращої читабельності книги.
Друга причина полягає в
доповненні видання двома
важливими темами, яких не
було в першому виданні: «Вечеря Господня» і «Боже зцілення». Також ряд тем розширено
та доповнено підрозділами.
Готуючи друге видання, ми
сподіваємось, що воно послужить благословенням для
місцевих церков УЦХВЄ, а також для інших християнських
церков України та світу. Адже в
сучасному морі різноманітних

лжевчень «Засади віровчення» можуть стати маяком для
освітлення біблійного курсу».

Керівник
Департаменту освіти
УЦХВЄ
Віктор ВОЗНЮК
Для того, щоб замовити
книгу, заповніть анкету на
сайті Департаменту освіти
УЦХВЄ (www.chveu-osvita.
org.ua/shop.html) або зателефонуйте: +38 (096) 799
50 02, +38 (063) 429 63 89
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фотоколаж

МІСІОНЕРСЬКЕ ЛІТО

ІСПАНІЯ, МАРБЕЛЬЯ, ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА, СОЛОНЕ, ДИТЯЧИЙ ГУРТОК

ЖИТОМИРЩИНА, БРУСИЛІВ, ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ

ЛУГАНЩИНА, НОВОАЙДАР,
ДИТЯЧЕ СЛУЖІННЯ

ЛУГАНЩИНА, ЛИСИЧАНСЬК
ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ДИТЯЧЕ СЛУЖІННЯ

ДИТЯЧИЙ КЛУБ

ЛУГАНЩИНА, РАЙГОРОДКА, ЛІТНІЙ ТАБІР

ЛУГАНЩИНА, КРЕМІННА, ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ
ПОЛТАВА, ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ

ПОЛТАВЩИНА, ГЛОБИНО, ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ

ЛУГАНЩИНА, СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ,
ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ,
ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ
ЛЬВІВЩИНА, МОГУШІВ, ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

ПОЛТАВЩИНА, БЕРЕЗОВА РУДКА,
ДИТЯЧЕ СЛУЖІННЯ

ЛЬВІВЩИНА, СКОЛЕ, ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ

ЧЕРКАЩИНА, СМІЛА, РОЗДАЧА ГАЗЕТ

ХОРВАТІЯ,
ДИТЯЧИЙ КЕМП

СУМЩИНА, ТЕРНИ,
ЛІТНІЙ ТАБІР
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СЕРЕД ХВОРОБ І ПОЖЕЖ

В Україні адаптивний
карантин знову продовжили до кінця серпня, та й
статистика МОЗ не покращується в цілому. Але при
цьому важливо пам’ятати, що Бог тримає все під
Своїм контролем. Тому ми
не сумуємо, але довіряємо Йому, хоч іноді це буває й нелегко.
Проводимо богослужіння в
домі молитви, дотримуючись
запобіжних заходів. Віримо,

що Господь береже нас. Домашні групи також проходять
у вузькому колі. Страх, який
був на самому початку, змінився довірою Богу. Всі вже
втомилися від такого способу
життя й напруги, яка нібито
висить у повітрі. Але, значить,
чогось Господь учить нас через ці обставини.
4 липня 2020 року була
радісна подія для всієї нашої
церкви — шість чоловік уклали завіт із Господом через

Святе водне хрещення. Четверо з них — плоди служіння
центру реінтеграції та адаптації для залежних людей.
Слава Господу!
Кілька тижнів тому під
містом, у якому ми живемо,
у декількох місцях одночасно
почав горіти хвойний ліс. Через спекотну й вітряну погоду,
площа загоряння збільшувалася дуже швидко. Пожежні з
усієї області лише за три дні
змогли локалізувати пожежу.
На жаль, в пожежі загинуло
кілька людей, сотні будинків
у довколишніх селах і дачних
кооперативах або згоріли
повністю, або залишилися
без дахів. Наша церква разом
із іншими небайдужими людьми допомагала в с. Смолянинове: спочатку розчищали від
гару двори, привозили воду
й предмети першої необхід-

ності, потім допомагали з вікнами, відновленням покрівлі,
де це можливо. Бог посилає і
фінанси, і руки, і сили, і слова
розради й підбадьорення для
людей. Слава Господу! Молимося за постраждалих від пожежі.
Також продовжуємо будів-

ництво-відновлення дому молитви. Невеликими кроками,
але рухаємося до мети. Віримо, що незабаром все нормалізується, що ці обмеження
тимчасові.

Володимир БАХМЕТ
Луганська область

«БОГ НЕ ЙДЕ НА КАРАНТИН»

Під час карантину ми
все одно продовжуємо
служити нашому Господу.
Мали змогу відвідати дітей із неблагополучних сімей
та дітей-інвалідів, переможців різних конкурсів у смт

Гриців, у Будинку школяра.
З нами була молодь із
церкви «Джерело життя»
(с.
Ленківець).
Показали невеличку виставу про
Бога, який створив світ, та
про Ісуса, Який прийшов

на землю, щоб спасти людство. Наприкінці зустрічі подарували дітям подарунки.
Були присутні також мами
та бабусі, які дуже дякували за чудове свято та подарунки. Наша молодь відчула
себе потрібною в служінні.
Яке це чудове відчуття, коли
ти можеш зробити комусь
приємне, благовістячи про
Ісуса Христа!
У мене вдома щонеділі
ввечері проходять молодіжні
служіння. За три дні запитую,
на яку тему вони самі хочуть
поговорити. Потім молодь
пише у Viber свої запитання. І
на зустрічі я намагаюся пояснити цю тему на основі Біблії.
Плануємо триденний відпочинок для молоді в с. Ве-

ликі Пузирки, де щороку проводили стаціонарний табір.
Бог не йде на карантин!
Він дає мудрість, як правильно служити під час ка-

рантину. Бог, якого я дуже
люблю, забезпечує усім необхідним.

Василь ПЕРЕПЕЛИЦЯ
Хмельницька область

СПОВІЛЬНЕНІ, АЛЕ НЕ ЗУПИНЕНІ

Звичайно,
карантин
значно уповільнив хід
нашого служіння... Але
все одно ми намагалися
не стояти на місці, молилися і постили, щоб
Господь рухався в Новоайдарі.
Недільні служіння в нас
відновилися — і це хороша
новина.
Ми вже давно молилися,
щоб Господь давав можливість знайомитися й дружити з молодими сім’ями. І

ось за кілька років познайомилися з чималою кількістю
родин. Ми стали служити
їм, спілкуватися, збиратися за одним столом. Нас це
дуже радує й надихає.
Буквально на днях ми робили знову зустріч для молодих жінок, їм дуже подобається таке спілкування.
Намагаємося
запропонувати їм у цьому спілкуванні
дружбу, Божу любов та вірність і, звичайно, простоту.
Вони всі поранені зрадою,

багатьох із них ще з народження покинули батьки. Бачимо, як вони потребують
любові й підтримки, хоча
життя й змушує носити маски «залізних леді». Запрошуємо їх служити разом із
нами дітям, щоб вони бачили Євангелію в дії. Це прекрасне служіння!
Ну і, звичайно, наші дорогоцінні дітки! Збираємо
їх, як завжди, у себе вдома,
проводимо
християнські
уроки, займаємося рукоділлям. Стали працювати і з
малюками від 3 до 6 років.
Відновили зустрічі в інтернаті. Через карантин припинили туди ходити. Але
тепер уже проводимо заняття на природі, у парковій
зоні. Вишиваємо, малюємо,
спілкуємося з ними і, звичайно, дружимо. Дуже раді
знову бачитися з ними!
Тарас ДІДИЧ
Луганська область
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проповідь

ПОЖАЛІЙ СЕБЕ!

І почав їх навчати, що Синові Людському треба багато страждати, і Його відцураються старші, і первосвященики, і книжники, і Він буде вбитий, але третього дня Він
воскресне. І те слово казав Він відкрито. А Петро узяв набік Його, і Йому став перечити. А Він обернувся й поглянув на учнів Своїх, та й Петру докорив і сказав: Відступись, сатано, від Мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське!
Мр.8:31-33

НЕБЕЗПЕЧНА ПОРАДА

Ця розмова з учнями відбулася на дорозі до Кесарії Пилипової. Ісус спочатку поцікавився в них, за кого вважають Його
люди. Учні відповіли: «За Івана
Христителя, другі за Іллю, а
інші за одного з пророків». І Він
запитав їх: «А ви за кого Мене
маєте?» Петро Йому в відповідь каже: «Ти Христос!» Він
їм заборонив про це говорити
й став оповідати, яким має бути
Його кінець. Говорив це відкрито, при всіх. Але Петрові ці слова не сподобалися. Він вирішив
пошкодувати Учителя, тому,
відкликавши Його вбік, сказав:
«Нащо це робити? Хай не буде
з тобою цього. Пожалій себе».
Ісус повернувся до інших учнів, обвів їх поглядом і суворо
докорив Петрові, який зовсім
недавно впевнено назвав свого вчителя Месією й отримав
схвальні слова від Нього.
«Відступися сатано від
мене, бо думаєш ти не про
Боже!» — ці слова прозвучали
дуже гостро. І далі Ісус, зібравши довкола себе народ, продовжив цю тему: «Коли хоче
хто йти вслід за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та й за Мною
йде. Бо хто хоче душу свою
зберегти, той погубить її, а хто
згубить душу свою ради Мене
та Євангелії, той її збереже»
(Мр.8:34-35).
«Змилосердься над собою.
Хай не станеться цього», «Пожалій себе» — такі слова, сказані Петром Ісусові, ми знаходимо в різних Євангеліях.
І такі слова ми часто можемо
чути у своєму житті. Що було
б, якби Христос прислухався до Петрових слів і пожалів
себе? Але Він не прийняв їх.
А ми часто приймаємо. І тоді
серце наше сповнюється жалем до себе.
У чому тут небезпека?
ЖАЛЬ ДО СЕБЕ
НЕ СПРИЙМАЄ ТРУДНОЩІВ

Світ боїться проблем і намагається їх уникнути. Люди
хочуть прожити комфортно,
гламурно, без будь-яких труднощів. Люди хочуть як туристи
йти в Боже Царство. От погляньте — інші працюють, а ми
рухаємося далі. І от зрештою
кінцева зупинка — Вічність. І
ми вже з Богом — тиск не піднімався, без депресій, без перевтоми. Але коли ми дивимося на апостолів, коли дивимося
на нашого Господа, то далеко
не таким був їхній шлях.
Сатані не сподобалися
слова Христа про страждан-

ня, тому він проговорив до
Ісуса через Петра. Сатана не
проти служіння християнина,
на спині якого немає хреста.
Сатана не проти активності,
де не треба нічим жертвувати
— ходи в церкву, будь стабільним номінальним віруючим,
сиди на своєму місці. У тебе
не буде проблем, поки ти не
станеш воювати за діло Боже.
І тоді ти побачиш, що раптом
виявиться багато людей, які
скажуть: «Для чого це тобі? Ти
що, найбільш праведний? Заспокойся!»
«Чи це тобі найбільше треба? Та ти мусиш дбати про
себе! Від цього серце зупинитися може, ти себе до інфаркту доведеш… Пожалій
себе!» — приблизно такі слова
можна почути, коли посвячено служиш Богові. Відповіддю
Христа на них було: «Відійди
від мене, сатано!» Солдати
на війні не розслабляються,
а наше життя на цій землі —
це боротьба проти царства
темряви. І коли ми розслабляємося, а часто це буває
після великих духовних звершень (як-от Петрове сповідування «Ти Христос — Син Бога
живого!»), у нас неочікувано
летить стріла спокуси. Петро був готовий стати одним
із стовпів Церкви, але не міг
зрозуміти, чому для створення цієї Церкви Христові треба
померти!
Іноді й нам хочеться стати
такими утішителями інших —
ну для чого тим місіонерам
їхати в якесь забите село, де
навіть доріг немає і теплої
води, і вай-фаю? Пожалійте
себе! Подивіться, як живуть
ваші ровесники: на хороших
машинах, у хороших домах і
не напружуються. А ти якийсь
дивний! Чого ти себе так обмежуєш і напружуєш?
САМОЛЮБСТВО — ОЗНАКА
ОСТАННІХ ЧАСІВ

Апостол Павло в Посланні до Тимофія однією з ознак
останніх часів називає те, що
«будуть бо люди тоді самолюбні». І ми бачимо тепер, як соцмережі активно пропагують і
розкручують цю ідею. Перед
нами змальовується певний
рівень життя, якому ми маємо
відповідати. І якщо ми будемо
нижче від нього, то на нас будуть дивитися скоса. Тому не
раз можна почути: «Ні, я сьогодні на співанку не прийду,
роботи багато». Ми багато чого
робимо для себе, але коли потрібно витратитися ради Царства, то вже замислюємося,
чи варто. Ми можемо поїхати
на курорт, витратити там тисячу доларів, але коли справа
стосується місії, певного виду
служіння, того, щоб купити
гітару чи хоч струну для гіта-

ри на решту від «Снікерса», ми
замислюємося, чи є на це воля
Божа. Бо акценти в нас розставлені чомусь неправильно.
Коли справа торкається
Божого, то диявол знає — нам
тратитися не треба. «Трать для
себе, — чуємо від нього, — для
чого напружуватися? Чому ти
маєш дбати про всіх? Пожалій
себе». І чи маємо ми ревність сказати йому у відповідь:
«Відійди від мене, сатано»?!
ЖАЛЬ ДО СЕБЕ — ОЗНАКА
ЕГОЇЗМУ

Жаль до себе — це зазвичай прихований егоїзм. За
ним криється самолюбство.
Він не має нічого спільного зі
справжнім служінням Богові.
Погляньте, як описує своє
служіння апостол Павло: «Я
був більш у працях, у ранах над
міру, частіш у в’язницях, часто
при смерті…» Чи можемо ми
зіставити свої випробування
хоча б з одним із названих Павлом? Погляньте, скільки разів
тут сказано «більше» і «часто».
Слуги Христові, чи робимо ми
щось більше для Бога, ніж інші
люди?!
Чому Павло себе не жалів?
Тому що девіз його життя й
служіння – «Я ж з охотою витрачуся й себе витрачу за душі
ваші, хоч що більше люблю
вас, то менше я люблений»
(2Кор.12:15). Павло все рахував за сміття «ради переважного пізнання Христа». А на що
ми готові витратитися ради
інших людей, ради проповіді
Євангелії, ради служіння Христові? Щонайменше зателефонувати комусь і поцікавитися його станом. Витратити
літр солярки й підвезти когось
на зібрання. На що ти готовий витратитися більше ради
Бога? Чи, може, навпаки – ти
відводиш іншого вбік і кажеш:
«Нащо це тобі? Ти що — хочеш
показати себе найсвятішим?
Та заспокойся… Живи, як усі.
Пожалій себе».
ЖАЛЬ ДО СЕБЕ — ЦЕ
ЛЮДСЬКИЙ ОБМАН

Христос дорікнув Петрові:
«Ти думаєш про те, що людське». І справді, коли щось стосується Божого, то наше тіло
себе починає шкодувати, бо
в нашому тілі є пожадливість,
яка нас випробовує. Кожного
ранку, коли ми прокидаємося,
починається боротьба пожадливості за моє тіло. Диявол настільки підібрав ключі до наших
тіл, що знає смаки кожного. І
він кожного захоплює тим, що
його вабить. Якщо тобі подобаються машини, то він тобі буде
підсовувати щораз нову інформацію про них — ціни, моделі,
тюнінг. Ти любиш гарний одяг
— то будеш постійно натика-

тися на відповідну інформацію: кольори, розміри, стилі.
І ми вже живемо цим, навіть
не помічаючи, як наша пожадливість керує нами.
Як же мало бути по-Божому? А по-Божому належало
Христу постраждати й увійти
в славу. І чому ми дивуємося,
коли у своєму служінні проходимо щось подібне? Мабуть, і
нам треба пройти через певні труднощі в житті ради того,
щоб росло Боже діло. Диявол
не проти служіння, у якому нічим не треба жертвувати. Але
як тільки ти почнеш віддавати
своє сили, свій час, свої кошти, свої нерви на діло Боже,
багато людей з’явиться, які
почнуть тебе відмовляти від
цього під прикриттям добрих
намірів і жалю до себе. І все
нібито й звучить розумно, бо
диявол вміє знайти безліч
причин для того, щоб ти нічого
не робив.
САМОПОЖЕРТВА — РУШІЙ
ІСТОРІЇ

Я нещодавно побачив книгу одного служителя, яка називається «Як бути пастором
без сліз?» Ця назва відображає
всю суть мислення по-людськи. Нині люди хочуть служити
Богові й не посивіти, виховувати дітей і не молитися, молитися Духом, отримувати духовні
дари й не ревнувати, говорити
проповіді й не жити свято. Так
хочеться по-людськи. Але так
не вийде. Служіння Богові, життя з Богом — це велика праця. І
саме чиясь жертва чи самопожертва рухає історію служіння,
бо хто не зрікається себе й не
бере хреста, не може йти вслід
за Христом.
Щоб Чехія дізналася про
Євангелію, у центрі Праги мав
згоріти Ян Гус. Щоб Китай мав
церкву й місію, 21-річний заможний англієць Хадсон Тейлор взяв свою дружину й двох
маленьких дітей і поїхав туди.
Там він поховав і дружину, і
синів, мова йому давалася
дуже важко. Але завдяки цьому
нині в Китаї є величезна церква, хоча й у підпіллі, є величезна християнська місія. Але
цього всього не було б, якби
люди, як Тейлор, нічим не пожертвували, а пожаліли себе й
спокійно пили англійський чай
о п’ятій вечора. Але, повторюся, історію рухають люди, які
себе не жаліють.
ЖАЛЬ ДО СЕБЕ — ЦЕ
СПОКУСА ІНШОГО

Ісус каже до Петра: «Відійди
від мене. Ти спокуса мені». Виявляється, коли я жалію себе,
то показую приклад іншим і
спокушую їх до життя без проблем. Це ситуація, коли я жалем до себе зупиняю ревність

інших. Я спокушую, показуючи
альтернативний варіант, що
можна жити легше.
Але Біблія закликає нас: «У
ревності не лінуйтеся». Тому не
вгашаймо ревність у собі, запалюймо один одного, надихаймо, підбадьорюймо, підставляймо не ногу, а плече, щоб
діло Боже рухалося. І коли ти
ослабнеш, тебе хтось підтримає. А коли хтось ослабне, ти
зможеш стати підтримкою для
нього.
САМОПОЖЕРТВА — ЦЕ
ЧАСТИНА ПЕРЕМОГИ
НАД СВІТОМ

Книга Об’явлення, яка описує
Церкву з погляду неба, розкриває
нам те, як праведники перемогли
світ і диявола: «І вони його (диявола) перемогли кров’ю Агнця
та словом свого засвідчення…»
(Об.12:11). Ці слова нам добре відомі, але це ще не кінець цитати.
А продовжується вона так: «…і не
полюбили життя свого навіть до
смерти!»
Кров Христа — це потужна
сила, проповідь Євангелії — це
найсильніше зброя. Але щоб
кров Христа через слово засвідчення мала вплив на світ, має бути
хтось, хто своєї душі не полюбить і
донесе до людей звістку про кров
Агнця. Диявол боїться людей, які
готові жертвувати ради Христа
аж так. Їх не можна нічим звабити, бо вони не люблять того, що у
світі. Вони не жаліють себе. І якщо
їх не лякає навіть смерть — вони
непереможні.
Ми можемо здобути весь
світ, жаліючи себе, але так нічого й не отримати. Ми можемо продовжувати жаліти себе
тоді, як грішники тисячами йтимуть в пекло. Але можна жити
й інакше. Христос каже: «Хто
погубить свою душу ради Мене
і Євангелії, той її знайде». Процес набуття себе починається
з вмирання для всього, що цінне на землі, з відмови від усіх
земних принад, які пропонував
сатана Христові під час випробування в пустелі.
Отець Небесний не пожалів
Свого єдиного Сина. Він віддав
Його на смерть ради нас. Чого
мені може бути шкода для Бога,
якщо за мене віддано єдиного
Сина? І коли Він просить мене
сьогодні долучитися до Його
праці, то чи маю право відмовити
Йому?
Світ каже: «Полюби себе!»
Ісус каже: «Зречися себе!» Зречися всього, що віддаляє тебе
від Господа. Не шкодуй себе, витрачай себе ради Євангелії, бо
це єдина трата, яка має значення для вічності. Найцінніші речі
в житті — це зовсім не речі. Це
справи, які йдуть за нами. І хай
Господь допоможе нам витратитися ради Євангелії й бути виконавцями Його волі, не жаліючи
себе.

Андрій ХОДОРЧУК
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ЧИ РОСТЕ ЕДЕМСЬКЕ ДЕРЕВО?

Одне допитливе дівча, обдумуючи біблійні історії, несподівано запитало маму:
— Мамо, а чи росте зараз
десь на землі дерево, з якого
зірвали плід Адам із Євою?
Погодьтеся, запитання нестандартне, і не одразу зорієнтуєшся з відповіддю.
А й справді: чи є десь зараз
знамените дерево пізнання добра й зла? Вважаю, це не просто
наївне дитяче запитання, над
ним варто було б замислитися й
дорослим.
Ми добре знаємо цю біблійну
історію. Сам образ едемського дерева в усі часи й серед усіх
цивілізацій набув переносного й
досить широкого значення. Це
дерево стало образом спокуси,
неслухняності, причиною первородного гріха.
Едем уже в далекому минулому. Але наслідки необдуманого вчинку наших прабатьків ми
відчуваємо й донині, будучи через кров і плоть, успадковану від
прабатьків, причетними до цього
дерева. А от чи є воно сьогодні?
Є, люди добрі. І кожен із нас

не менш відповідальний перед
Богом щодо цього дерева, як
Адам із Євою. Звичайно, ми не
можемо вказати точні координати цього чуда природи, бо дорога
до Едему закрита. Але це дерево
росте в серці кожної людини, і
Творець пильно дивиться, як людина поводиться у своєму сердечному саду.
Дерево пізнання добра й зла
було не просто фізичним об’єктом, який мав у собі певну загрозу. Воно не було отруйним,
навпаки — гарне, приємне, зі
смачними плодами. Але в цьому
дереві була захована внутрішня,
духовна суть, яка була набагато важливішою за його зовнішні
якості. Це був символ слухняності Творцеві. Ми не знаємо достеменно Божих задумів, чому
Він вчинив саме так, посадивши
те дерево в саду, але розуміємо,
що Господь хотів уберегти людей
від чогось поганого. Бог знав,
що у Всесвіті є добро й зло. Він
подарував Адамові добро, даючи йому можливість насолоджуватися життям у Едемі, а від зла
хотів уберегти, щоб не захма-

рювати цього життя. Але, як Бог
Справедливий, Він залишає людині право вибору. Як вона ним
скористалася, ми добре знаємо.
І от ми втратили Едем, втратили щасливе та безтурботне
життя. Але тепер ми знаємо, що
таке добро й зло. На жаль, не стали ми ні розумнішими, ні кращими, ні добрішими. Більше того,
ми втратили почуття добра, яке
заклав Творець у нашу сутність,
— і стали злими й зіпсутими за
своєю суттю. Ми тепер набагато
краще знаємо, що таке погано,
аніж те, що добре.
І хоча в людську свідомість,
плоть і кров прийшло зло, воно
не змогло остаточно зруйнувати
добра, яке Творець заклав у людську сутність. Воно живе й досі в
серці кожної людини, постійно
подаючи сигнали через обставини, совість, через Божі відкриття, Боже Слово. Але найгучніше
голос добра прозвучав через
Божого Сина Ісуса Христа, Який
залишив славу й велич неба, щоб
на злу, грішну землю принести
промінчик добра.
Хоча людина й втратила

ХТО В УСЬОМУ ВИНЕН?
У сиву давнину в райському саду жили Адам і Єва.
Бог дозволив їм їсти плоди з
будь-яких дерев, окрім одного.
Ти ж знаєш: якщо щось заборонено, то саме це дуже хочеться
зробити. От і Єва не втрималася
і з’їла заборонений плід, а потім
почастувала Адама.
Приходить Бог і запитує Адама:
— Ти їв плоди з дерева, з якого
Я заборонив тобі їсти?
Адам відповів:
— Дружина, яку Ти мені дав,
вона мені дала плід із того дерева…
Як ти думаєш, кого Адам звинуватив у тому, що він з’їв заборонений плід?
Ні, не себе. І навіть не Єву!
Адам звинуватив у всьому Самого Бога, кажучи: «Дружину, яку ТИ
мені дав…» Слово «Ти» тут найголовніше. «Якби Ти мені Єву не дав,
цього не трапилося б… Виходить,
Ти винен, що я з’їв плід».
Минув час.
Адам і Єва вже давно не жили
в райському саду. Їм довелося
знайти собі нове місце проживання. Під пекучим сонцем вони важко працювати, обробляючи землю й добуваючи хліб «у поті лиця»,
як сказав їм Бог.

У Адама та Єви народилися
сини: спочатку Каїн, потім Авель.
Відтак з’явилися інші діти. Каїн був
землеробом. Авель — пастухом.
Сталося так, що одного разу
Каїн убив свого брата в полі.
Приходить Бог і запитує Каїна:
— Де твій брат Авель?
Каїн відповідає:
— Не знаю. Хіба я сторож
своєму братові?
Поміркуй, що сказав Каїн. Головне слово тут «Я». «Невже я повинен пильнувати Авеля? Боже,
Ти маєш бути його сторожем, а не
я». Каїн, як і його батько, звинувачує Бога в тому, що трапилося з
його братом…
Робити винними всіх навколо:
брата, сестру, вчителя, батьків,
тренера, сусіда — неправильно.
Хоча ми це дуже часто й робимо.
Недобре звинувачувати Бога.
Треба вчитися брати не себе відповідальність за те, що з нами відбувається. «Це я з’їв плід», «Так, я
не вберіг брата», «Це був я». Звинувачуючи в усьому інших, ми робимо гірше не лише собі — ми робимо гіршим світ, у якому живемо.
Віктор КУЗЬМЕНКО

незалежність, віддавши себе
дияволові та злу, Бог залишив
дерево пізнання добра й зла в
серці людини, тим самим даючи
право вибору. Сьогодні перед
кожним жителем планети стоїть
той же вибір, що й колись перед
Адамом. Але якщо вибір Адама
приніс йому смерть, сучасна людина може вибрати життя. Біблія
про це каже: «Сьогодні взяв я
за свідків проти вас небо й землю, життя та смерть дав я перед
вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти
та насіння твоє» (5М.30:19).
Диявол і до сьогодні обманює людей. Він на чорне каже,
що це біле, а на біле — чорне.
Він нашіптує людям брехню,
яке солодке й приємне зло. Він
пропонує людині сумнівні насолоди й переконує, що погане,
не таке вже й погане. Але десь у
глибині сердечного саду, у заростях бур’янів та тернини лагідно
шелестить дерево життя й пропонує зцілення від сумнівів та
тривог, від зла та гріха. І блаженний, хто скуштує плодів цього
дерева. «Ісус же сказав їм: Я хліб

життя. Хто до Мене приходить,
не голодуватиме він, а хто вірує
в Мене, ніколи не прагнутиме»
(Ів.6:35,51). Голос Божий і є тим
голосом добра, який хоче повернути нас до втраченого Едему.
Тепер ми всі стоїмо перед деревом добра й зла. Перед нами
широка дорога неправди, обману й лицемірства, а також вузька
стежина добра, яка веде в життя
вічне. Наші прабатьки зробили
неправильний вибір. А який вибір
зробиш ти?

Юрій ВАВРИНЮК

Завдання
У тілі кожної людини точиться боротьба між добром і злом. Це відчував і апостол
Павло. Розшифруй слова апостола і вчися, як Павло, перемагати в цій боротьбі. До
речі, його поради щодо цього записані в сьомому й восьмому розділах Послання до
римлян.

«Я не роблю зла, — часто можна почути від людей, — то хіба ж я грішник?»
Писання ж стверджує, що гріхом є не
просто чинити зле, а й також не робити доброго. Знайди в Біблії процитовані
нижче тексти (не забувай подумати над
тим, чого вони навчають). Встав пропущені слова й склади з них золотий
вірш, який говорить про це.
1. «________, коли ти добре робитимеш,
то підіймеш обличчя своє, а коли недобре,
то в дверях гріх підстерігає» (1М.4:7)
2. «Бо ______ хоче спасти свою душу,
той погубить її, хто ж за Мене свою душу
погубить, той знайде її» (Мт.16:25).
3. «Дорогу бо праведних ________ Господь, а дорога безбожних загине!»
(Пс.1:6).
4. «Бо … високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто
боїться Його» (Пс.102:11).
5. «Не будеш з більшістю, щоб _________
зло» (2М.23:2).

6. «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб
пізнати вам, що то є воля Божа, ________,
приємність та досконалість» (Рим.12:2).
7. «Отож, прославляйте Бога в тілі
своєму _____ в дусі своєму, що Божі вони!»
(1Кор.6:20).
8. «Стережіться, брати, щоб у комусь
із вас _____ було злого серця невірства,
що воно відступало б від Бога Живого!»
(Євр.3:12).
9. «Серце мудрого __________ розумними уста його» (Пр.16:23).
10. «Ви від Бога, дітки, і ви перемогли
їх, більший бо Той, Хто в вас, аніж ______,
хто в світі» (1Ів.4:4).
11. «Так само й віра, коли діл не _______,
мертва в собі!» (Як.2:17).
12. «Бо заплата за "__________ смерть,
а дар Божий — вічне життя в Христі Ісусі,
Господі нашім!» (Рим.6:23).

КАПСУЛА ЧАСУ
Над стор. працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

Візьми коробку з-під
взуття й поклади в неї
все, що забажаєш: свої
малюнки, списані зошити, щоденник з оцінками,
пластмасові або дерев’яні
іграшки, фотографії, книж-

ку, яку ти прочитав. Напиши лист, яким ти хотів
би бути та яким би хотів
побачити світ через 10
(20) років. Поклади лист
у коробку, заклей її, вкажи дату, коли цю коробку

можна буде відкрити.
Хотілося б, щоби світ за
цей час став кращим, чи
не так? Що ти зробиш для
цього?
З книги «Світло в темряві
ночі» Віктора Кузьменка
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«ХТО ВАС ТОРКАЄТЬСЯ, ТОЙ ТОРКАЄТЬСЯ
ДО ЗІНИЦІ ЙОГО ОКА»

Це трапилося в середині 2000-х. Щосереди,
о 19:00, наша молодіжна євангелізаційна група
відвідувала одну з лікарень міста, щоб протягом
двох годин спілкуватися
з хворими, роздавати
Євангелії й розповідати
про Христа.
Одного вечора після імпровізованого богослужіння
до мене підійшла медсестра
й дещо стривожено сказала:
— Старша жінка з сусідньої палати просить вас про
зустріч.
У тій палаті було три ліжка. Одне пустувало, на іншому лежала людина, риси
обличчя якої не вдалося

розгледіти. А медсестра
підвела мене до ліжка біля
вікна, на якому лежала стара жінка. На вигляд їй було
далеко за 70. Я був спокійний — уже не вперше доводилося молитися за людей,
однак навіть не підозрював,
що ця зустріч буде не схожою на всі інші.
Медсестра вийшла, а я
присів на край ліжка хворої:
— Доброго вечора! Ви
хотіли мене бачити?
Те, що сталося потім, не
забуду до кінця життя.
Крижаний погляд старої
пронизував наскрізь. Жінка, яка до того здавалася
нерухомою, прудко схопила своєю кістлявою рукою

моє зап’ястя й різким рухом притягнула до себе. Від
несподіванки я на хвилю
втратив дар мови — вирячкуваті скляні очі, зморщене
обличчя, рідкі зуби й жмут
сивого волосся виглядали страшно. Із вуст жінки
злетіли жахливі прокляття
на мене й наше служіння в
лікарні.
За мить, опанувавши
себе, висмикнув руку. Я
знав, що Господь поруч, і
жодне з проклять, які почули
мої вуха, не торкнулися духа,
тому що біля мене Небесний
Щит, Який боронить усіх, хто
покладає надію на Нього:
«Душа наша надію складає
на Господа, Він наша поміч
і щит наш…» (Пс.32:20). В
Ім’я Ісуса Христа я наказав
жінці замовкнути — і вона
відразу замовкла. На жаль,
молитви не потребувала...
По дорозі додому я думав: «Як бідолашна дійшла
до такого стану? Чому її серце закам’яніло для Бога й
усього, що Він робить?»
Минув час. За півроку ми
з молоддю повернулися до
лікарні. Мене впізнала медсестра й розповіла, яка доля
спіткала ту бідолашну жінку.
Світлана (з етичних міркувань не називаю її справжнього імені) — колишній

працівник того ж медичного
закладу. Проте безбожний
стиль життя привів її до розбитого корита.
За свідченнями співробітників, колега завжди
була проти Біблії й недолюблювала усіх, хто говорив
про християнську віру. Свої
останні дні жінка провела в
самотності. Від неї відвернулися всі родичі. Чоловіка
не мала, а єдиний син заявив, що «відтепер мами в
нього нема», і переїхав до
іншого міста.
Тільки тому, що Світлана
довго працювала в медичному колективі, їй надали
можливість підлікувати своє
тіло. Але вона потребувала
зовсім іншого лікування.
Провівши кілька тижнів у
лікарні, жінка повернулася
додому. Згодом сусіди зауважили, що давно не бачили
Світлани, а від її квартири,
яка була на другому поверсі
старого австрійського будинку, доносився неприємний запах. На стук ніхто не
відзивався. Тож сусідам довелося заходити в помешкання зі спільного дерев’яного балкона через вікно.
Вони побачили щось жахливе: посеред кімнати лежало мертве тіло старенької,
яке вже кілька днів нівечили

щурі та миші...
Я зовсім не радів, що Бог
дозволив, щоб таке сталося
з моїм «ворогом». Та жінка насправді була ворогом
самій собі. Але мене по-особливому вражають Слова Бога, коли Він порівнює
нас, Своїх дітей, із «зіницею
Свого ока»: «Хто вас торкається, той торкається до
зіниці Його ока» (Зах.2:12).
Господь блискавично реагує, коли хтось торкається
Його дітей. Як зіниця ока
швидко реагує на кількість
світла і на будь-які зміни, так
само й Бог. Але в сотні разів
швидше! Того пам’ятного
вечора в лікарні Бог заступився за Своїх дітей, поставивши духовний захист для
наших душ.
А що ж бідолашна жінка? Мені було дуже шкода
її, коли я слухав, який жахливий кінець вона мала, бо
«не зрозуміла часу відвідин
своїх». Я переконаний, що
протягом її життя Бог неодноразово промовляв до
неї (бо Він говорить багато
разів у різні пори року, доби,
усього життя, використовуючи різноманітні методи),
але жінка, на жаль, вибрала
інший шлях...
Богдан ГАЛЮК

КРОСВОРД
По вертикалі:

1. Учень Ісуса. 2. Гора, зайнята Гедеоном перед нападом на амаликитян. 4. Місто, у
яке втікав Йона. 5. Річка Палестини. 8. Син Симона-кірінеянина. 9. Дочка Калева. 10.
Блага вість. 14. Місто в Едомі, у якому царював Гадад. 15. Батько Авнера. 18. Батько
Єзавелі. 19. Добра приправа, поки не ізвітріє. 20. Батько Самуїла. 24. Друг Йова. 25.
Морський порт, який відвідав Павло по дорозі в Македонію.

По горизонталі:
3. Найвища церковна судова влада. 6. Місто на побережжі Лікії. 7.Суддя Ізраїлю. 11.
Острів, на якому був зцілений батько Публія. 13. Правнук Соломона, цар. 16. Наймолодший син Аарона. 17. Місто, де Самсон ослячою щелепою побив 1000 чоловік. 21.
Місто, у якому народився Єремія. 22. Йосип оплакував батька … днів. 23. Жінка з долини Сорек. 26. Євангеліст. 27. Долина, де Амація побив Едома. 28. Співробітник Павла.

Відповіді на кросворд розміщений у №5 (травень) 2020р.
По горизонталі: 5.Тіртак. 7.Кармел. 8.Ніневія. 9.Міцпа. 11.Завій. 12.Єретики. 13.Мемухан. 17.Молот. 18.Неват. 19.Саламін. 21.Девора. 22.Матвій.
По вертикалі: 1.Віфанія. 2.Екрон. 3.Скеля. 4.Берехія. 6.Сарепта. 10.Аметист. 11.Завулон. 14.Кесарія. 15.Йохевед. 16.Гавриїл. 19.Страх. 20.Ноомі.
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