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

— Нещодавно відбулася 
звітно-виборна конферен-
ція Волинського об’єднання 
УЦХВЄ, на якій вас учергове 
обрано його головою. Що ви 

вважаєте основними досяг-
неннями служіння за минулу 
каденцію вашого головуван-
ня?

— Говорячи про досягнення, 
то найпершим би я назвав збе-
реження єдності між церквами, 
між служителями як помісних 
церков, так і стосовно старших 
служителів, яких ми вибирали 
чотири роки тому. У нас немає 
якихось поділів, ми дотримує-
мося одного вчення, є взаємо-
розуміння  між служителями. 

Звісно, ми можемо говорити 
також про збільшення кількості 
церков, зростання кількості 
членів. Це також свідчить про 
те, що Бог продовжує будувати 
Церкву й справа Божа не зане-
падає. 

Разом із тим, я завжди гово-
рю служителям, що навіть те, що 

вже досягнуто  в духовній праці, 
ми повинні удосконалювати.  
Тому вважаю пріоритетними 
завданнями в наступній каден-
ції — піднімати  духовний  рівень 
членів  Церкви,  посилювати 
проповідь Євангелії людям, які 
ще не прийняли Христа, а також 
примножувати участь християн 
у  справах  доброчинності — це 
ті основні напрямки, на які я ак-
центував і акцентуватиму увагу.

— Які сфери служіння, на 
вашу думку, добре розвинуті 
в області, а які потрібно ще 
розвивати?

— Ті основні напрямки 
служіння, які я згадував, уже на-
лагоджені в області. Вважаю, що 
в останні роки в нас покращила-
ся праця з євангелізації. Задіяна 
велика кількість молоді, працює 
близько 80 місіонерів, які є на 

підтримці церков. Хоча, скажу 
ще раз, зупинятися на варто, 
треба рухатися вперед.

Що б хотілося удосконали-
ти — то це духовний стан членів 
церкви. Один Бог знає справж-
ній стан людських сердець. 
Частково ми можемо оцінювати 
їх з учинків, на які дивиться й Го-
сподь. Бо якщо духовно людина 
слабне, у неї з’являються різні 
духовні хвороби. І звідси вини-
кає дуже багато проблем у церк-
вах, у сім’ях. 

— Розкажіть про освітній 
проект для служителів, який 
нещодавно стартував. Які 
його основні цілі? 

— У Волинському об’єднанні 
церков протягом останніх чо-
тирьох років обрано більше 30 
нових  служителів. І тому виник-
ла необхідність зібрати їх і про-

вести з ними 5-денне навчання 
щодо найактуальніших питань 
практичного життя служителя. 
Ми маємо відповідну навчальну 
програму, було залучено викла-
дачів, служителів із досвідом, 
щоб допомогти тим служите-
лям, які  прийняли естафету 
служіння, продовжувати діло 
Боже, використовуючи досвід 
своїх попередників, впевненіше 
почуватися й радіти, що вони 
в числі тих, кого Бог обрав для 
служіння Його дітям.

Я не можу сказати, що цей 
захід якийсь особливий. Ми по-
стійно збираємо служителів, 
проводячи з ними зустрічі, ре-
гіональні бесіди, семінари; і не 
тільки служителів, але й членів 
церкви, молодь, дітей. 

У місті Шарлотт, штат Північна 
Кароліна, у віці 99 років після три-
валої боротьби з раком, пневмонією 
та іншими хворобами помер відо-
мий релігійний і громадський діяч 
Біллі Грем. Його вважають одним 
із найвпливовіших проповідників ХХ 
століття. Біллі Грем був радником 
12 президентів, починаючи від Гаррі 
Трумена й закінчуючи Бараком Оба-
мою.

Народився він 7 листопада 1918 
року. А світову популярність здобув піс-
ля восьмитижневої серії проповідей в 
Лос-Анджелесі в 1949 році. З тих пір він 
проповідував перед 215 мільйонами лю-
дей у 185 країнах світу. Станом на 2008 

рік сукупна аудиторія Біллі Грема в медіа 
перевищила два мільярди людей.

Біллі Грем 60 разів потрапляв в топ 10 
рейтингу найбільш шанованих людей на 
Землі, що складається Інститутом Гелла-
па, тоді як президент Рональд Рейган був 
у цьому списку 31 раз.

З 1982 по 1992 рік Біллі Грем неодно-
разово відвідував СРСР і Росію. У 1988 
році він приїжджав на запрошення Росій-
ської православної церкви на святкуван-
ня тисячоліття хрещення Русі. У 1992 році 
він протягом трьох днів виступав з про-
повідями в московському спорткомплексі 
«Олімпійський», на якому були присутні 
більше 155 тисяч людей.

У 1992 році у Біллі Грема діагносту-

вали хворобу Паркінсона. У 2005 році 
він офіційно пішов на пенсію за станом 
здоров’я.

БОЖИЙ
ПОСЛАНЕЦЬ

1918-2018

У ЦЕРКВІ НА ВОЛИНІ 
ПОПОВНЕННЯ
СЛУЖИТЕЛЯМИ

ОСТАННІ БУДУТЬ 
ПЕРШИМИ

П’ЯТЬ УЧИНКІВ, 
ЯКІ ХРИСТИЯНИ
НЕ МАЮТЬ РОБИТИ

11.02.18 у євангельській 
Церкві Христа Спасителя 
відбулося рукопокладання.

Рушаємо, за вікном геть 
засніжені ялини, навіть 
кущі хиляться до землі під 
вагою снігу.

Бог не створив нас для 
«незалежного від Нього» 
життя.
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Продовження на стор.6
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МИХАЙЛО БЛИЗНЮК: «МЕНІ ХОЧЕТЬСЯ 
ДИВИТИСЯ НА ВСЕ ТАК, ЯК ДИВИВСЯ ХРИСТОС»
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Станом на 1 січня 2018 року
Церков — 213, 
у них членів — 19970.
Кількість пасторів рукопокладених — 231.
Кількість дияконів рукопокладених — 443.
Кількість благовісників — 37.
Кількість церков, які:
  а) мають власні молитовні будинки — 178; 
  б) будують молитовні будинки — 19;
  в) не мають власних молитовних будинків — 19.
Кількість хорів — 148;
музичних груп — 98;
оркестрів — 15;
диригентів 307.

Кількість Недільних шкіл: 147.
З них:  а) при церкві — 141;  б) поза церквою — 6.
Кількість учнів у НШ — 7854;
кількість учителів у НШ — 806.
Кількість молоді в церквах — 5240; кількість керівників молоді  — 130.
Кількість місіонерів, направлених церквами — 85.
Доброчинні обіди (кількість людей) — 40 170. 
Кількість притулків для дітей-сиріт — 3, у них вихованців — 35. 
Кількість притулків для людей похилого віку — 3, у них перебуває лю-
дей — 61.

Кількість реабілітаційних центрів для дорослих — 14, у них перебуває 
— 140 чол.
Служіння в тюрмах: 4.

11 лютого 2018 року 
«Церква Христа-Спаси-
теля» м. Луцька провела 
врочисте зібрання, на яко-
му було рукопокладено 
на пресвітерське служіння 
Євгена Мельничука, Ана-
толія Москвича та Ігоря 
Скоця, а на дияконське – 
Юрія Кравчука та Федора 
Громика. 

Щонеділі дім молитви 
«Церкви Христа-Спасителя» 
відвідує біля двох тисяч лю-
дей, а в день рукопокладення 
він був просто переповнений. 
Крім членів церкви, прийшли 
родичі, друзі, знайомі тих, кого 
мали руко покладати, а також 
керівництво Української Церк-
ви Християн Віри Євангельсь-
кої. Зі словами настанови та 
поради зверталися до христи-
ян старший єпископ Михайло 
Паночко, єпископи Микола 
Синюк та Михайло Близнюк, а 
також пресвітер Роман Скоць.

Микола Синюк проповіду-
вав, опираючись на слова з 
Першого послання апостола 
Павла до Тимофія: «Отже, перш 
над усе я благаю чинити мо-
литви, благання, прохання, по-
дяки за всіх людей, за царів та 
за всіх, хто при владі, щоб мог-
ли ми провадити тихе й мирне 
життя в усякій побожності та чи-
стості. Бо це добре й приємне 
Спасителеві нашому Богові…» 
(2:1-3).

Завжди пильнувати й чи-
нити лише згідно зі Словом, 
щоб зруйнувати всі задуми ди-
явола, закликав Роман Скоць. 
Основою його промови стали 
слова апостола Павла, адре-
совані молодому служителю 
Тимофію: «…щоб нас сатана 
не перехитрував, відомі бо нам 
його задуми!» (2Кор.2:11). Се-
ред речей, що допоможуть нам 
бути переможцями, він виділив 
три основні, а саме: бути задо-
воленим тим, що маєш, бути 
вдячним.

«Ісус нас робить боржника-
ми лише в одному – в любові, 
щоб ми віддавали любов, бо 
без неї у Царство Боже не ввій-
демо» – таку думку висловив 
у своєму зверненні до служи-
телів та всіх присутніх Михайло 
Близнюк. «Якщо християнин 
сповнений любові – то він буде 
служити  меншим, а не більшим 
за себе! – наголосив проповід-
ник. – Ми тоді залишаємось 
служителями, коли нами керує 
один мотив – любов до Ісуса, бо 
лише тоді ми будемо успішні, 
лише тоді будемо жертвувати, 
служити немічним і любити на-
докучливих».

 «У Бога є чудовий проект – 
це Церква, завдання служителів 
у якій: приготувати святих і не 
перетворити служіння у мерт-

вий обряд», – наголосив стар-
ший єпископ Михайло Паночко. 
Він попросив рукопокладених 
служителів поводитися мудро, 
гідно покликання та з любов’ю, і 
то не своєю, а Христовою. А ще 

порадив їм дбати про Церкву, 
благословляти народ, терпіти 
й любити навіть «бродячих свя-
тих», щоб не було докорів від 
Бога, які пролунали ізраїльсь-
ким пасторам, через те що їхні 

вівці стали хворі, наполохані, 
зранені, заблукані (Єз.34).

Тож наснаги вам, мудрості й 
терпіння, дорогі служителі Хри-
стові! 

              Інна МЕЛЬНИК

СТАТИСТИКА ВОЛИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ УЦХВЄ

У НАЙЧИСЕЛЬНІШІЙ ЄВАНГЕЛЬСЬКІЙ ЦЕРКВІ  
РУКОПОКЛАДЕННЯ СЛУЖИТЕЛІВ

14 січня  в церкві с. Підбереззя Го-
рохівського району відбулося рукопо-
кладення на пресвітерське служіння Кмита 
Олександра Васильовича. Рукопокладення 
звершили заступники єпископа Паламарчук 
В. І., Лотоцький М. Й.,  пресвітери Вакуліч М. 
П., Мельничук В. Т.

20 січня  в церкві с. Мочалки Турійсь-
кого району відбулося рукопокладення на 
пресвітерське служіння  Кота Івана Кузьмови-
ча та на дияконське — Дубінчука Святосла-
ва Мелентійовича й Поліщука Святосла-
ва Ананійовича. Рукопокладення звершили 
єпископ Близнюк М. І., заступник єпископа 
Грицак В. І., пресвітер Шклярук С. С.

20 січня  в церкві с. Озеряни Турійсь-
кого району відбулося рукопокладення на 
пресвітерське служіння  Карплюка Степана 
Олександровича. Рукопокладення зверши-
ли єпископ Близнюк М. І., заступник єпископа 
Грицак В. І., пресвітер Шклярук С. С.

21 січня  в церкві с. Воєгоща Камінь-Ка-
ширського району відбулося рукопокладен-
ня на пресвітерське служіння Мацика Ана-

толія Івановича. Рукопокладення звершили 
заступники єпископа Паламарчук В. І., Карпо-
вич П. Д.,  пресвітер Козачок В. М., 

11 лютого  в церкві с. Підгайці Луць-
кого району відбулося рукопокладення на 
пресвітерське служіння Онищука Петра 
Феодосійовича. Рукопокладення звершили 
старший єпископ УЦ ХВЄ Паночко М. С., єпи-
скоп Близнюк М. І., пресвітери Мельник П. Т.,  
Сад В. І.

18 лютого  в церкві с. Будки Маневи-
цького району відбулося рукопокладення на 
пресвітерське служіння  Мельника Сергія 
Трохимовича. Рукопокладення звершили 
єпископ Близнюк М. І., заступник єпископа Та-
расюк А. Р., пресвітер Мельник П. Т.

18 лютого  в церкві с. Башлики Ківер-
цівського району відбулося рукопокладен-
ня на дияконське служіння  Давидовича 
Василя Володимировича та Ройко Юрія 
Олександровича. Рукопокладення зверши-
ли заступник єпископа Рибак П. А., єпископ 
Веремчук С. В., пресвітери Климчук С. О. та 
Федорчук П. О.

новини церков хвє волині

статистика
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…От що не кажіть, а прий-
няти рішення — це основна річ 
у будь-якій справі, тим більше, 
коли рішення стосується поїздки. 
Ну, скажімо, в Росію. Отже, їха-
ти вирішено, а їхати — до Москви, 
далі — Марій-Ел, Татарстан, Чу-
вашія, Нижньогородська область.

Дорога до Києва — приємна про-
гулянка перед основною дорогою, а 
потім — швидкий Київ-Москва.  До 
Конотопа промчали без зупинок, при-
кордонники, приємне «добрий вечір» 
і… до побачення Україно.

Ми, це Віталій  Оніщук і ваш покір-

ний слуга, автор цих нотаток. Наш ва-
гон — 18-й, останній. Отже, ми остан-
ні, проте…

— Когда последний раз в Россию 
приезжали? — це геть зовсім біляве 
дівча  у чорній формі дивиться ду-уже 
серйозно.

— 2014 рік…
— А-а, ну, панятно, — ще раз ли-

стає паспорт і довго затримує погляд 
на сторінці з дитячими іменами й 
діловито б`є штампом. На туманно-
му, замороженому пероні туди-сюди 
швендяє поліцейський із довжелез-
ною палицею-битою в руці. Знічев’я 
пробує на міцність сталеві прути за-
горожі — і знову туди-сюди, туди-сю-
ди…

Рушаємо, за вікном геть засніжені 
ялини, навіть кущі хиляться до землі 
під вагою снігу. На контактній точці 
— яскрава електрична дуга холодним 
синім полум’ям  фотографує скелети 
дерев. Морозяно й химерно…

А в Москву 18-й вагон увійшов 
першим. Перший — у хвості, вісім-
надцятий — у голові. Геть зовсім, як 
у євангельському тексті — «останні 
будуть першими, а перші — останні-
ми». На Казанському вокзалі багато 
«останніх» — тих, хто безхатченки, а 
по-російському — бомжі, «без опре-
деленного места жительства.» А ще 
— дуже густо сновигають підозрілі 
суб’єкти,  просто так, без цілі. Три 
роки тому було значно чистіше й за-
тишніше на вокзалі. Я думав: як добре 
було б, щоб ці останні стали перши-
ми в рядах спасенних Христом. Чи не 

тому до цього часу на засніжених про-
сторах Росії протоптують нові стежки 
ноги місіонерів…

О четвертій годині дня вирушає-
мо до Зеленого Долу, що в Татар-
стані. У плацкартному вагоні чисто 
й затишно, і провідник ненав’язливо 
цікавиться щодо чаю, печива… Стан-
ція «Муром».

Нічого приємного не має в тому, 
коли о 4-й ночі з теплого вагона вий-
ти на перон безлюдного вокзалу й по-
чути під ногами: «Тр-ри, Тр-ри» — це 
так російською скрипить сніг. Але що 
може бути приємнішим, коли глухої 
ночі тобі назустріч поспішає людина, 
і ти раптом упізнаєш друга — вияв-
ляється, тебе чекали.

А вранці маленький Апсетаров, 
дворічний  син Яна, розказував нам 
про своє життя й демонстрував ма-
люнки про тата й маму — ну геть 
схожі. П’ємо чай і в порожньому домі 
молитви молимося. «Нам зараз ос-
новне — правильно крісла порахува-
ти, щоб не було більше п’ятдесяти… 
Бо коли більше, то… всяке може бути. 
До п’ятдесяти людей ми можемо зби-
ратися як окрема група «лиц по инте-
ресам». Так формально ми іменуємо-
ся…» До речі, ця ж сама ситуація і в 
інших церквах — не більше п’ятдесяти 
людей можуть бути зібрані, врахову-
ючи дітей.

Зелений Дол з високого берега 

Волги не зелений, а біло-зелений. Со-
сновий ліс разом із березами створю-
ють біло-зелену канву краєвиду.

По дорозі завертаємо в Звениго-
во, така мелодійна назва містечка. 
Снігова чистота, а на морозі ледь чут-
но дзвенять голками хвої високі «мід-
ностовбурові» сосни біля приміщення 
дому молитви, та й не тільки. Містеч-
ко заховане в сосновому бору. «Схо-
же, що наше служіння тут закінчуєть-
ся, є невеликий дім молитви, нові 
люди в церкві, готуємо служителів… 
Неподалік є ще одне містечко, у да-
лекому минулому там була церква… 
Часи сталінізму зруйнували все, що 
можна було зруйнувати, але думаю, 
що церква відновиться…» — ділиться 
думками Володимир Б.

Місто поволі залишається за нами. 
За стінами багатоповерхівки лице В. 
Леніна, викладене червоною цеглою 
в стіні з білої цегли на висоту всіх п’я-
ти поверхів, проводжає нас… Чогось 
думка промелькнула: а що, коли прий-
муть росіяни закон про декомуніза-
цію, як тоді портрет демонтувати? Не 
розвалювати ж стіну? Утім, це відбу-
деться не скоро, судячи по червоних 
прапорах, передвиборчих біг-бордах 
із Леніним, Сталіним і до них подібним 
із закликом: «Станем под великие зна-
мена Октября». Ось така реінкарнація 
комунізму в російській глибинці. 

Наша подорож далі, до Червоного 
міста, а простіше — до Йошкар-Оли, 
знаменитої тим, що там час від часу 
Господь із учнями з’являється… 

Микола СИНЮК

Глобинський район 
Полтавської області, де я 
працюю як місіонер, ве-
ликий, до нього належать 
понад 90 сіл. Користую-
чись  чудовою нагодою 
Новорічних та Різдвяних 
свят, ми з іншими місіо-
нерами їздили по селах 
— ходили по хатах, по 
школах, по магазинах і 
сільських радах, звіща-
ли Добру Новину! У ці 
дні люди якось по-особ-
ливому відкриті — як для 
спілкування, так і для 
свідчення про Сина Бо-
жого, про Божу любов і 
милість. Роздали велику 
кількість християнських 

газет «Жива надія». Дару-
вали Нові Заповіти.

Часто до місіонерів на 
Полтавщину приїжджає мо-
лодь із Західної України. Так 
було й цього разу. Приїжд-
жали до нас три команди з 
Рівненщини. Вони їздили з 
нами по селах співати різ-
двяних пісень. Багато людей 
плакало, дехто молився ра-
зом із нами. 

Окрім цього, протягом 
зими ми роздавали пода-
рунки для малозабезпече-
них сімей. Не віриться іноді, 
коли бачиш, як живуть деякі 
люди! 

По селах є брати та се-
стри, які можуть лише іноді 

добратися до Глобина на 
зібрання, і ми час від часу 
відвідуємо їх разом із пасто-
ром та іншими місіонерами, 
щоб побесідувати, провести 
зібрання, а також щоб допо-
могти.

От, наприклад, у нас є 
сестра Оля з Новоселівки, 
яка ледь ходить, а раніше 
взагалі лежала. Ми їздили 
допомагати їй заготовля-
ти дрова. У неї в хаті тільки 
пічка, і треба якось людині 
перезимувати. Крім того, 
разом із Катею, яка також 
служить на місії, ми відві-
дували Валерія, він інвалід 
і проживає у своєї сестри. 
Відвідуючи його, починаєш 
цінувати можливість ходи-
ти, самостійно їсти і чисто й 
зрозуміло говорити. Також 
я часто допомагаю нашим 
місіонерам, що трудяться в 
Глобинському районі, про-
водити зібрання або дитяче 
служіння. 

Важко передати ті пере-
живання, які часом бувають 
за  рідний край, за людей, 
що проживають не тільки 
на Полтавщині, але по всій 
Україні й по всьому обличчю 
землі. Сподіваємося, Бог 
у свій час зростить посіяне 
Слово й дасть нам побачити 
плоди!

Тетяна ГАЛИНА,
Полтавська область

ОСТАННІ БУДУТЬ ПЕРШИМИ

ПЕРЕЖИВАННЯ ЗА РІДНИЙ КРАЙ

дорожні нотатки

місіонерська пошта

НОВІ ПЯТИДЕСЯТНИКИ В РОСІЇ
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Ось декілька цікавих 
фактів із життя Біллі Грема:

1. Біллі Грем прийняв хри-
стиянство у віці 16 років після 
серії проповідей євангеліста 
Мордехая Хема. Через кіль-
ка років він став пастором 
баптистської церкви. У 1950 
році він заснував Євангельсь-
ку асоціацію Біллі Грема. Був 
членом найбільшого баптист-
ського об’єднання в світі — 
Південної баптистської кон-
венції.

2. За 60-річну кар’єру Грем, 
за попередніми оцінками, осо-
бисто читав проповіді для 215 
млн осіб. Він переконав понад 
3 млн осіб покаятися в гріхах і 
позв’язати своє життя з хри-
стиянством.

3. Для донесення слова Бо-
жого він використовував весь 
арсенал доступних засобів — 
від телеграм і телефонів до 
супутникового телебачення 
та Інтернету, щоб «повернути 
грішні душі до Христа». Його 
проповіді транслювалися в 
185 з 195 країн світу.

4. За свою кар’єру він осо-
бисто проповідував у більш 
ніж 80 країнах, часто затриму-
ючись у чужих містах і країнах 
на кілька тижнів і місяців (в 
Лос-Анджелесі в 1949 році Біл-
лі Грем протягом двох місяців 
проповідував у гігантському 
наметі). Він навіть у час народ-
ження своєї першої доньки був 
у черговому відрядженні. Як 
проповідник, Біллі Грем неод-

норазово в період із 1982 по 
1992 рік відвідував СРСР і краї-
ни СНД.

5. Його «останній хресто-
вий похід» відбувся в червні 
2005 року в Квінсі (Нью-Йорк). 
У цілому його проповідь 
відвідали 230 тисяч осіб.

6. Незважаючи на те, що 
Біллі Грем був одним із найпо-
пулярніших телеєвангелістів, 
він не причетний до жодного 
великого скандалу. Його чи-
ста репутація дозволила йому 
протягом багатьох років бути 
духовним радником прези-
дентів США, у тому числі Лін-
дона Джонсона, Джорджа 
Буша і Білла Клінтона.

7. Американці вважають 
Грема одним із найбільш шано-

ваних моральних авторитетів. У 
2013 році він зайняв четверте 
місце серед найбільш шанова-
них чоловіків Америки, поряд із 
колишнім президентом Біллом 
Клінтоном. Він був у 57-й раз 

представлений у першій десят-
ці рейтингу.

За визначний вплив на 
релігійне життя його називали 
«пастором Америки» і «проте-
стантським папою».

БОЖИЙ ПОСЛАНЕЦЬ
служитель Початок на стор.1

Французький філософ якось 
сказав: «Увесь світ відчайдушно 
шукає безпеки й щастя». Рек-
тор Гарвардського університету 
вважав: «Світ шукає заспокоєн-
ня для душі й пісень для сер-
ця». 

Мільйонер із Техасу зізнався: 
«Я думав, що щастя купується за 
гроші, але розчарувався, тому що 
це не так». Зірка екрану розридала-
ся: «У мене є гроші, краса, прива-
бливість, популярність. Я повинна 
бути найщасливішою жінкою у світі, 
але я нещасна». Один відомий чо-
ловік, який належав до англійсько-
го світського товариства, зізнався: 
«Я більше не хочу жити, хоча немає 
нічого, чого я не міг би мати. Чому 
так відбувається?»

Один чоловік відвідав психіатра. 
Він сказав: «Лікарю, я самотній, 
пригнічений і нещасний. Ви можете 
мені допомогти?» Психіатр запро-
понував йому відвідати цирк і поди-
витися виставу  знаменитого клоу-
на, який, на думку багатьох, здатен 
змусити сміятися навіть найбільш 
серйозну людину. Але бідний па-
цієнт зізнався, що це неможливо. 
«Я сам цей клоун», — сказав він.

Студент університету відкрив: 
«Мені 23 роки. А я вже втомлений 
безліччю хвилювань у своєму жит-
ті». Знаменитий грецький танцівник 
минулих років одного разу зізна-
вся: «Коли я один, у мене тремтять 
руки, очі наповнюються слізьми, а 
серце до болю прагне до спокою 
та щастя, яких я ще ніколи не пе-
реживав».

Один із великих державних 
діячів повідав мені: «Я старий. Для 

мене життя вже втратило своє зна-
чення. Мені час зробити стрибок у 
невідомість. Молодий чоловіче, чи 
можете ви мені дати якусь надію?»

Наш матеріалістичний світ 
кидається на безкінечні пошуки 
джерел щастя. Чим більше ми на-
буваємо знань, тим менше, здаєть-
ся, у нас мудрості. Чим більших 
економічних успіхів ми досягаємо, 
тим сильніше нудьгуємо. Чим біль-
шими благами ми користуємося, 
тим менше задоволені життям. Ми, 
як неспокійне море: і там, і там — 
трохи миру й трохи задоволення, 
і нічого постійного чи такого, що 
приносить задоволення. 

Отож, пошуки тривають! Люди 
здатні вбивати, обманювати, хи-
трувати, красти й воювати, щоб 
задовольнити жадобу до влади, за-
доволень і багатства. Вони сподіва-
ються таким чином набути мир, 
безпеку й щастя. А всередині тихий 
голос нашіптує: «Це не те життя, 
яким воно повинне бути».

Чомусь ми впевнені, що десь 
проливаються вічні струмені ба-
жаного щастя, яке робить життя 
прекрасним. І часто думаємо, що 
коли-небудь і ми знайдемо шлях до 
щастя й досягнемо його. Іноді нам 
здається, що ми вже знайшли ща-
стя, а насправді ми обманюємося 
— і залишаємося розчарованими, 
зніченими й нещасними.

Нам треба таке щастя, яке б бу-
дувало в нашому житті міцні підва-
лини, а не мінливе щастя, яке за-
лежиться від випадкових обставин. 
Ми шукаємо такого щастя, яке б 
наповнювало душу радістю навіть в 
гірких та болючих обставинах.

Біля мого дому б’є із землі дже-
рело, і в будь-яку пору року струмінь 
води не змінюється. В околиці мо-
жуть бути повені, але потік води з 
цього джерела не збільшується. Під 
час тривалої літньої засухи він не 
висихає. Цілий рік джерело б’є рів-
номірним струменем. Таким є й те 
щастя, якого так прагнуть люди. 

За своєю природою люди-
на буває невдоволена через три 
причини. По-перше, будучи ство-
реною за Божим образом і через 
гріх розлученою зі своїм Творцем, 
вона на землі — самотній мандрів-
ник, невпевнений та безпомічний. 
Недостатньо знати, що Бог є. Лю-
дина має бути впевненою, що вона 
не одна на світі, що Божа милість і 
Божа любов керують її життям.

По-друге, людина почувається 
невпевненою, якщо не знає істини. 
Людина — не тварина. Вона повин-
на знати своє походження і своє 
призначення, а також уявляти своє 
майбутнє.

По-третє, людина потребує 
миру, який звільнив би її від неви-
мовної боротьби й від оманливих 
очікувань. Людині потрібен душев-
ний мир, який би пронизував усю її 
істоту й діяв безперервно, навіть у 
випробуваннях і нестачах.

Вісім разів у Нагорній проповіді 
Ісус Христос користується словом 
«блаженні». Це слово з грецького 
оригіналу ми могли б перекла-
сти словом «щасливі», але вони 
не рівнозначні. Перше слово має 
більш об’ємний і глибокий зміст. І 
це утримує нас від зміни першого 
перекладу.

Перше слово в Нагорній про-
повіді «блаженні…» Ми спростимо 
це слово до всезагального розумін-
ня і скажемо: «Щасливі…» Далі йде 
формула Ісуса Христа щодо щастя.

Ці формули, ці заповіді — не 
все вчення Христа. Мета приходу 
Ісуса не в тому, щоб провести со-
ціальну реформу, і не тільки в тому, 
щоб показати приклад ідеального 
життя на землі. Христос, у першу 
чергу, Спаситель. Він взяв на Себе 
наші гріхи й помер на хресті за 
грішників, щоб викупити й спасти 
їх. Ми не можемо зрозуміти Нагор-
ної проповіді без урахування цього 

факту. Уже Старий Заповіт учить, 
що Месія буде лагідний, що Він 
перетворить скорботу в радість, 
що правда буде Його насущним 
хлібом. Христос — досконала Лю-
дина, Боголюдина — виконав усі 
заповіді блаженства. Йому особи-
сто притаманні всі атрибута, яким 
Він учить нас в Нагорній проповіді.

Учення Христа, коли Він пе-
ребував на землі, було не тільки 
революційним, але й розумним. 
Його слова дуже прості й у той же 
час глибокодумні. Вони торкали-
ся людей і приймалися ними чи 
з радістю, чи з обуренням. Ті, хто 
слухав Його, ніколи не залишалися 
такими, якими були раніше. Усі без 
винятку, вислухавши Христа, ста-
вали або кращими, або гіршими. 
Люди йшли за Ним чи відходили 
від Нього в гніві та лютості. У словах 
Христа була сила, яка надихала лю-
дей діяти рішуче. Христос сказав: 
«Хто не зі Мною, той проти Мене» 
(Мт.12:30).

За Христом на землі йшли Його 
сучасники. Вони перевернули світ у 
духовному сенсі, тому що їхні сер-
ця були відроджені Істиною. Історія 
зробила крутий поворот до кращо-
го. Люди стали більш людинолюб-
ними. Гідність, великодушність і 
честь прийшли разом із християн-
ством. Стали стрімко розвиватися 
мистецтво, музика й наука. Нареш-
ті людина змогла набути схожості з 
Божим образом, за яким була ство-
рена. Суспільство стало відчувати 
вплив християнства. Несправед-
ливість, жорстокість і нетерпимість 
стали виганятися хвилею духовної 
сили, яка мала походження, з одно-
го боку, від учення Христа, а з іншо-
го — від Його голгофської жертви. 
Минуло багато століть відтоді, як ця 
духовна сила увійшла у світ. Духов-
на сила християнства тече безпе-
рервно — то стрімким потоком, то 
ледь помітно й напоює наше життя 
істинним блаженством…

Людина ж часто зводить своє 
життя  тільки до потреб тіла. Але 
Біблія вчить нас, що людина — це 
не просто тіло. Кожен із нас — жива 
душа! Наші душі створені за обра-
зом Бога. Як і в наших тілах, так і в 
наших душах є певні особливості 

та бажання. У нашої душі є осо-
бистість, розум, совість, пам’ять. 
Людська душа також прагне щастя, 
миру, задоволення. Та передусім 
душа прагне Бога — бажає прими-
ритися зі своїм Творцем і вічно спіл-
куватися з Ним.

У світі, у якому живемо, ми на-
даємо більше уваги задоволенню 
тілесних бажань і дуже мало уваги 
звертаємо на душу. У результаті 
ми живемо однобоко. Ми жиріємо 
фізично й матеріально, а духовно 
залишаємося слабкими, кволими, 
безкровними. Ми витрачаємо ве-
лику кількість грошей і часу на дієти, 
дорогі тренажери й фітнес-клуби. 
У багатьох людей так виявляєть-
ся турбота про фізичний бік життя. 
Звичайно, наші тіла дані нам Богом, 
і ми повинні турбуватися про них, 
як можемо. Але турбота про душу 
значно важливіша.

Апостол Павло звелів Тимо-
фію: «…Вправляйся в благочесті. 
Бо вправа тілесна мало корисна, 
а благочестя корисне на все, бо 
має обітницю життя теперішньо-
го та майбутнього» (1Тим.4:7-8). 
Душа, створена Богом, не може 
бути повністю задоволеною, поки 
як слід не пізнає Бога. Тільки Бог 
може виконати її таємні бажання, 
вдовольнити її апетити. Я можу 
володіти красою кінозірки чи ба-
гатством мільйонера з Техасу, але 
при цьому не знайти спокою, ща-
стя й задоволення. Чому? Просто 
тому, що звертаю увагу на тіло, а 
не на душу. Душа вимагає стіль-
ки ж уваги, як і тіло. Вона вимагає 
спілкування з Богом. Вона вимагає 
поклоніння Господу й роздумуван-
ня. Якщо її не годувати, не вправ-
ляти її, вона стає слабкою й змор-
щеною. Вона буде невдоволеною, 
зніченою, неспокійною. 

Багато людей звертаються до 
алкоголю чи наркотиків, щоб ута-
мувати плач і скарги душі. Інші шу-
кають нового сексуального досвіду. 
Треті ще якось намагаються пом’я-
кшити душевний біль. Але ніщо, 
окрім Бога, не задовольнить душу 
повністю, тому що душа створена 
для Бога, і без Бога вона неспокій-
на, вона таємно страждає.

Біллі ГРЕМ

ПОШУКИ ЩАСТЯ
скарби слова
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13 лютого 2018 року 
в МОН України відбу-
лося вручення свідоцтв 
про державне визнання 
дипломів духовних за-
кладів, що засвідчує від-
повідний кваліфікацій-
ний рівень випускників 
для держаних установ і 
організацій. Адже сьо-

годні випускники духов-
них вишів задіяні в різ-
номанітних служіннях 
церков і активно спі-
впрацюю з різними уста-
новами на місцях.

За словами заступника 
декана Київського біблій-
ного інституту Оксани Малі-
щук, на основі свідоцтва 

бакалавра можна буде про-
довжити навчання за рівнем 
магістра в державних на-
вчальних закладах. А також 
вести просвітницьку діяль-
ність у закладах, підпоряд-
кованих Міністерству освіти 
й науки України.

«Цього разу свідоцтва 
отримали близько двад-
цяти випускників КБІ, се-
ред них і старший єпископ 
УЦХВЄ Михайло Паночко, 
його перший заступник 
Микола Синюк та єпископи 
з кількох областей Украї-
ни. Серед них були також 
викладачі самого КБІ, зо-
крема декан Алла Нечипо-
рук»,  — розповідає Оксана 
Маліщук.

Як повідомив голова Де-
партаменту вищої освіти 
України Олег Шаров, на 
даний час визнано 1000 
духовних дипломів різних 
рівнів, ще 300 знаходиться 
у процесі розгляду.

Що стосується випуск-
ників КБІ, то на сьогодні дер-
жавою визнано 42 дипломи, 
31 з яких — на останньому 
засіданні. У більшості інших 
вузів братерства іще мен-
ше. А це говорить про те, 
що навчальним закладам 
УЦХВЄ потрібно оптимізу-
вати свою роботу із   Де-

партаментом вищої освіти.  
Адже сам факт визнання 
державою дипломів духов-
них закладів — безпреце-
дентний в історії незалеж-
ної України. Важливо ним 
скористатися.

21 лютого, на 100-му 
році життя, відійшов до Бога 
найвидатніший проповідник 
сучасності Біллі Грем. Свої 
співчуття у Твітері озвучи-
ли: президент Америки До-
нальд Трамп та перша леді 
Меланія Трамп, колишній 
президент Барак Обама і всі 
передові новинні портали. 
Мені просто цікаво: чи мож-
ливо таке в наших країнах, 
щоб передові ЗМІ і прези-
денти так гаряче відгукува-
лися про протестантських 
проповідників? 

Я зібрав для вас 15 фак-
тів із життя цього великого 
проповідника.

1. Біллі Грем покаявся в 16 
років на служінні проповідни-
ка Мордехая Гама. Кажуть, що 
на тому зібранні було всього 
кілька десятків людей, і тіль-
ки двоє з них вийшли вперед 
для покаяння, серед них і був 
підліток Біллі.

Якщо на ваші  служіння 

приходить лише «жменька лю-
дей», не вішайте носа, оскіль-
ки, можливо, серед ваших 
прихожан зростає майбутній 
Біллі Грем.

2. За 60 років служіння Біл-
лі Грема на його крусейдах по-
бувало близько 215 мільйонів 
чоловік у 185 різних країнах.

3. У молодості, коли Біллі 
Грем став пастором баптист-
ської церкви, перш за все він 
змінив її назву, забравши сло-
во «баптистська», щоб не від-
лякувати людей.

4. Біллі був духовним на-
ставником 12 президентів 
США, починаючи від Гаррі Тру-
мена до Барака Обами. 

Я вірю, що в наших країнах 
було б більше порядку, якби 
у президентів духовними на-
ставниками були пастори 
євангельських церков.

5. Станом на 2008 рік су-

купна аудиторія Біллі Грема 
в медіа перевищувала 2 мі-
льярди людей. Його аккаунт у 
Фейсбук досі має 3,5 мільйони 
підписників!

6. Біллі Грем 60 разів по-
трапляв в топ-десятку рей-
тингу найвпливовіших людей 
на землі за опитуванням, яке 
проводив інститут Gallup.

7. У 1988 році Біллі відвідав 
СРСР на запрошення керівни-
цтва православної церкви для 
святкування Тисячоліття хре-
щення Київської Русі.

8. У 1992 році Біллі Грем 
протягом трьох днів проповіду-
вав у Московському спортком-
плексі «Олімпійський», де його 
почули понад 155 тисяч осіб.

9. Одного разу Біллі про-
повідував 100 вечорів по-
спіль. Це було в 1957 році в 
Нью-Йорку.

10. Біллі Грем допоміг 
майбутньому президентові 
Джорджу Бушу позбутися ал-
когольної залежності. Про це 
колишній президент написав 
у своїй книзі «Decision Points».

11. Біллі тривалий час був 
членом демократичної партії.

12. Один з головних про-
спектів в місті Шарлот — на-

званий іменем Біллі Грема. 
Уявіть собі, щоб, наприклад, 
центральна вулиця Одеси 
була названа іменем Івана Во-
ронаєва або центральна вули-
ця Петербурга названа іменем 
Івана Проханова.

13. Незважаючи на те, що 
Біллі Грем був одним з найпо-
пулярніших теле-євангелістів, 
він не заплямував свою репу-
тацію ніякими фінансовими 
або сексуальними скандалами. 
Кажуть, що у Біллі було прави-
ло ніколи не заходити в ліфт з 
будь-якої жінкою, щоб уникнути 
помилкових звинувачень.

Якби наші служителі дотри-
мувалися такого ж правила, 

ми б сьогодні мали набагато 
менше скандалів, які завдають 
шкоди Церкві.

 
14. Труну для Біллі Грема 

змайстрували ще в 2006 році. 
Вона вручну була виготовлена 
засудженими у в’язниці суво-
рого режиму Angola в штаті 
Луїзіана. Тюрма Angola відома 
як південний Alcatraz.

15. Знаменитий вислів Біл-
лі: «Одного разу ви почуєте, 
що Біллі Грем помер. Не вірте 
цим словам. Я буду ще більш 
живим, ніж зараз. Просто змі-
ниться моя адреса. Я піду в 
Божу присутність».

Роман САВОЧКА

новини

15 МАЛОВІДОМИХ ФАКТІВ
ІЗ ЖИТТЯ БІЛЛІ ГРЕМА

У МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ ВИПУСКНИКАМ 
ДУХОВНИХ ВИШІВ ВРУЧИЛИ СВІДОЦТВА 

ПРО ДЕРЖАВНЕ ВИЗНАННЯ ДИПЛОМІВ
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— З якими найбільшими 
труднощами вам довелося сти-
катися за час служіння старшим 
пресвітером? Що для вас є най-
складнішим у цьому служінні? 
Чи приносить воно вам задово-
лення? Де ви черпаєте натхнен-
ня для праці?

— Найбільші труднощі прихо-
дять тоді, коли люди духовно знеси-
лені, коли вони не можуть прощати, 
не можуть контролювати своїх уст, 
коли вони перестали розрізняти, 
де голос Святого Духа, а де голос 
ворожий. І ворог навіює людям такі 
ідеї, які видаються в їхніх очах єдино 
правильними, хоч і суперечать Сло-
ву Божому. Це найважче для мене — 
бачити, що церква духовно ослабла 
чи хтось із  служителів і став настіль-
ки самовпевненим, що будь-які по-
ради сприймає як приниження його 
гідності.

Написано, коли Варнава прий-
шов у Антіохію, то побачив бла-
годать. І цю благодать, яку  дає 
Господь, мають бачити не лише 
віруючі, а й невіруючі люди. А вона 
виявляється тоді, коли між христия-
нами взаємоповага, любов, Божий 
страх. Бачити у своєму служінні про-
яви різноманітної  Божої благодаті 
в різних-різних ситуаціях — це най-
більше задоволення в моєму служін-
ні. Натхнення в праці дає Дух Свя-
тий, у Нього я завжди його шукаю.

Не можу сказати, що всі про-
блеми, які є в церквах, нам вдалося 
вирішити, бо церков чимало, їх 213. 
Але найгостріші проблеми, які вели 
до поділу й викликали непорозумін-
ня,  спокусу, з Божою допомогою 
нам вдавалося вирішувати. І це ті-
шить і надихає мене. Радує також те, 
що Господь допомагає нам в прове-
денні бесід і служінь, відповідає на 
наші молитви. І це, безумовно, та-
кож  неймовірно надихає.

— У чому полягає специфіка 
Волині, що відрізняє її від інших 
областей? Плюси і мінуси? Як ви 
оцінюєте духовну атмосферу в 
області?

— Специфіка волинських церков 
та, що в них закладені тверді основи 
першими вчителями, проповідника-
ми, які тут насаджували церкви. Це 
дає нам можливість те нове, що при-
ходило й приходить до нас із різних 
сторін — зі сходу чи із заходу — пе-
ревіряти вченням, яке в нас закладе-
не першопрохідцями, яке випробу-
ване часом. І я дякую Богові, що нас 
не підхопив вітер якихось лжевчень, 
хоча, звісно, щось змінюється, з’яв-
ляються нові напрямки праці. Але 
сам фундамент, сама основа вчення 
незмінна, а вона — Євангелія Ісуса 
Христа та вчення апостолів. Тому ми 
деколи незрозумілі для так названих 
новітніх церков, але мені хочеть-
ся дивитися на все так, як дивився 
Христос, як учили Апостоли, як було 
в часи перших християн, коли по-о-
собливому  церкву супроводжували 
прояви Святого Духа, — це наші 
орієнтири.

Мінуси в тому, що в нас дуже 
важко приживаються якісь нові 
форми служіння, як-от, наприклад, 
дитячі табори. Хоча й ця праця ви-
конується вже більш активно, і я вва-
жаю, що на неї слід звернути особ-
ливу увагу, щоб не втратити наших 
підлітків, але і це служіння потребує 
удосконалення. Може, не так просто 

приживається й місіонерська праця, 
хоча багато церков підтримують її, 
але не для всіх вона до кінця зро-
зуміла.

Якщо давати оцінку духовно-
му стану в області, то вона буде 
залежати від позиції оцінювання. 
Якщо дивитися поглядом людини, 
наповненої Святим Духом, то вона 
побачить дію Духа Святого, те, що 
робить Бог, — побачить нові церк-
ви, молитовні будинки, нові спасенні 
душі, багатьох проповідників, ревну 
молодь,  прояви дарів Святого Духа. 
Якщо дивитися з позиції критика, то 
побачимо багато недоліків. Але для 
сповненої Духом людини це озна-
чає, що потрібно працювати з людь-
ми, учити їх, турбуватися про їхній 
духовний стан, щоб не було місця 
ворогові.

Але все-таки справжній духов-
ний стан Церкви знає лише Господь, 
а ми оцінюємо на стільки, на скільки 
нам це відкрито.

— Чи є близькими стосунки 
людей із Богом? Що найбільше 
віддаляє християн від Бога?

— Слово Боже вчить, щоб кожен 
випробовував свою справу, пізнавав 
себе — і тоді матиме похвалу в собі, 
а не в іншому. Тому я боюся робити 
будь-яке узагальнення щодо особи-
стих стосунків з Богом кожної окре-
мої людини. Я не можу визначити 
середнього духовного стану Церкви, 
якщо він навіть і є, бо це так само 
безцільно, що визначати середню 
температуру тіла хворих у лікарні.

Як на мене, то про духовний стан 
християн свідчить зроблена праця, а 
на даний час її робиться набагато 
більше, ніж робилось двадцять років 
тому. Якщо ми проводили декілька 
євангелізацій за рік, то тепер їх про-
водиться десятки й десятки різними 
церквами. Якщо в нас було лише 
60-70 молитовних будинків, то на 
сьогодні їх уже на 100 більше. Кіль-
кість членів постійно зростає, кіль-
кість церков зростає. Це, звісно, ро-
бить Бог, але через людей, які Йому 
покірні, Йому вірні. Отже, є люди, які 
близькі з Богом, і Він їх використову-
вав, використовує і буде використо-
вувати аж до Свого приходу.

Я вважаю, що найбільше відда-
ляє людину від Бога втрата особи-
стого тісного з Ним  спілкування. 
Вона сама відступає від Бога, а 
зрештою  втрачає  інтерес  до Божо-
го Слова і до Церкви, і до служіння, 
тому що немає внутрішнього ко-
реня, внутрішнього зв’язку зі своїм 
Господом. Тоді втрачається страх 
Божий, Божа благодать перестає 
її тішити. Такій людині дуже важко 
допомогти, допоки вона сама цього 
захоче. Та людина, яка не шукає під-
тримки в Богові, не збагачується в 
Ньому, шукатиме задоволення своїх 
душевних потреб у чомусь іншому, 
що зрештою приводить до краху 
віри, розчарувань та різних спокус. 
Вакуум у душі, як відомо, може за-
повнити тільки Божа присутність, і 
ніщо інше не принесе  сердечного 
миру та спокою.

— Наскільки гострою ви вва-
жаєте проблему пасивності хри-
стиян щодо служіння? Як мо-
тивувати людей? Як створити в 
церкві атмосферу, де кожен від-
чував би себе потрібним і не бо-
явся проявити власні здібності?

— Створити таку атмосфе-

ру — це обов’язок служителів, які 
поставлені в Церкві для того, «щоб 
приготувати святих на діло служ-
би». Людей без таланту немає. І тих, 
кого Бог не хоче задіяти, але привів 
у церкву, також бути не може. Якщо 
Бог покликав, то Він має працю для 
тої чи іншої людини.

Як мотивувати? Просто навчати 
та наголошувати, що кожен із нас 
потрібний для Церкви та Христа і 
повинен знайти себе в Господній 
праці. Друге — особистий приклад 
тих людей, які вже служать Богові. 
Якщо люди будуть бачити, як Бог 
супроводжує  інших  у труді, благо-
словляє, виявляючи Своє помазан-
ня й силу, вони також захочуть більш 
ревно служити такому Богу.

— Останніми роками на Во-
лині дуже пожвавилося дитяче 
служіння, зокрема літні табори, 
а також відкрилися нові місіо-
нерські точки. Які методи бла-
говістя ви вважаєте сьогодні 
найефективнішими?

— Ми тепер особливу увагу при-
діляємо розвитку дитячого служіння, 
про це багато говоримо на конфе-
ренціях і бесідах зі служителями, 
тому що дуже важливо, щоб діти до 
12 років визначилися щодо служін-
ня Богові. Потім їм буде зробити це 
набагато важче. Я хотів би, щоб ми 
не перекладали це служіння лише на 
молодь. Дуже важливо, щоб пастор, 
братерська рада церков була  за-
цікавлена цим служінням.

Щодо місіонерів, то я щиро вдяч-
ний Богові за них, що вони сіють 
Слово, служать людям.  Я дякую всім 
батькам, хто благословляє на цю 
почесну працю своїх дітей. Оскіль-
ки працювати туди пішли переваж-
но  молоді й не особливо досвідчені 
люди, а справа перед ними дуже 
відповідальна — виступати проти 
ворога душ людських, — то, звичай-
но, хотілося б, щоб вони не впали в 
якусь крайність: чи у якусь штучну 
святість, чи навпаки — у безпечність. 
Хочеться, щоб служителі й молитва-
ми, і словом, і ділом підтримували цю 
працю, нею цікавилися.

Щодо найефективніших методів, 
то на цей час найбільш ефективна, 
як на мене, персональна євангелі-
зація, коли спасенна людина бере 
під свою опіку іншу, яка ще далеко 
від Бога, і поступово приводить її 
до Христа — молитвами, добрим 
ділом, словом. А також надто важ-
ливі дитячий євангелізм та євангелі-
зація  через доброчинність.

— Як складаються міжкон-
фесійні стосунки на Волині? 
Зокрема, цього року не прово-
дився щорічний міжконфесійний 
благодійний Різдвяний марафон. 
Чому?

— Зі свого боку, ми намагає-
мося налагоджувати мирні взаємо-
стосунки з різними конфесіями. На 
Волині є Рада церков, куди входять 
дев’ять голів основних конфесій. 
Ми час від часу маємо можливість 
сидіти за одним столом, обговорю-
вати різні питання щодо суспільства, 
щодо нашого впливу на процеси, які 
відбуваються у владі. На цих зустрі-
чах, де присутні також і представни-
ки влади, ми завжди наголошуємо, 
що від нас, старших служителів, 
залежатиме те, як один до одного 
будуть ставитися члени церков чи 
прихожани, яких ми представляємо. 

Тому коли виникають спірні питання, 
а вони, на жаль, є, то намагаємося їх 
вирішувати. Я вважаю, що в Україні 
роботи вистачає для всіх конфесій, 
і дав би Бог, щоб ми виконували ту 
працю, яку Бог нам довірив.

Щодо благодійного марафону, 
який не відбувся, то це насамперед 
пов’язано з реформою держтеле- і 
радіомовлення. Воно перейменова-
не в суспільне мовлення. На жаль, 
ця «реформа» спрацювала проти 
християн. Разом із тим, на рівні ад-
міністрації не було, напевно, також  
ініціативи та підтримки цієї справи, 
бо ж захід міжконфесійний і потребує 
особливих організаційних зусиль. 
Виявляється, державне телерадіо 
стало суспільним, але не нашим. 
Навіть, на жаль, транслювати нашу 
теле-та радіопрограму  «Крок назу-
стріч» стало не можливим.

— Чи цей рік святкування 
500-ліття Реформації вплинув на 
дружбу між протестантськими 
конфесіями?

— Я думаю, що це мало свої 
позитиви, бо ми змогли ближче по-
знайомитися — і не лише на рівні 
голів конфесій. Ми мали багато 
спільних засідань, де могли обгово-
рювати не лише проект R-500, а й 
інші злободенні питання. І я вважаю, 
що це дало змогу нам краще зро-
зуміти один одного.

— За час війни на Донбасі 
віруючі Волині відправили туди 
тонни гуманітарних вантажів. 
Горе, з одного боку, об’єднало 
людей, а з іншого — підштовх-
нуло церкву до активнішої взає-
модії із суспільством. Чи плану-
ються цього року певні соціальні 
проекти з участю церкви?

— З нашої області зусиллями 
церков відправлено 500 тонн ван-
тажів. Ми відгукувалися на потребу 
людей, заохочували членів церкви 
до цієї справи. Як буде в цьому році, 
не знаю. Ми  контактуємо зі служи-
телями, які відповідають за Луган-
ську й Донецьку області. І якщо там  
буде така  потреба, люди наші знову 
відгукнуться. 

— До обласного об’єднання 
входять церкви з різними тра-
диціями та поглядами. Якщо 
на відстані більшість вміщають 
одне одного, то під час спіль-
них заходів можуть проявлятися 
певні протиріччя. Та й всередині 
окремих церков не завжди мир-
но. Що, на вашу думку, є запо-
рукою єдності християн, і як її 
досягнути?

— Я не зовсім погоджуються з 
питанням. Ми збираємо конферен-
ції, збираємо регіональні бесіди — у 
нас немає протиріч. А якщо форма 
служінь десь в чомусь і відрізняєть-
ся, то не настільки, щоб робити нас 
чужими. Серед служителів об’єд-
нання немає несприйняття один 
одного.

А запорукою єдності християн є 
Сам Христос. І якщо б ми дивилися 
один на одного з позиції Христа, Який 
прийшов, щоб всіх прийняти, ніко-
го не відкинути, не відвернутися, не 
принизити, то ми б ніколи не роз’єд-
нувалися, а навпаки — служили один 
одному. Тому дуже важливо впро-
ваджувати традиції та переконання 
не свої, а Христові, підтверджені 
Євангелією, це ніколи не поділить 
християн. З іншого боку — дерево, 

яке посадив не Бог, як сказав Хри-
стос, буде викорінене. Якщо людина 
не народжена згори чи, можливо, це 
втратила, а  називає себе християни-
ном чи служителем, то вона рано чи 
пізно відокремиться від Церкви.

— Що за останній час ви 
назвали б найбільшим Божим 
втручанням у ваше життя? На-
приклад, особлива відповідь на 
молитву, випробування, яке до-
велося пройти тощо.

— Кожен день життя для мене 
— це Божа милість. Я  живу за пра-
вилом апостола Павла: забуваючи 
те, що в минулому, прагну до того, 
що попереду. Я свідок, як Бог від-
повідає на молитви, уздоровлює, 
хрестить Святим Духом, спасає не-
спасенних, захищає та підтримує у 
житті, дає Свої поради. Свої спога-
ди, якщо буде до вподоби Господу, 
напишу тоді, як закінчуватиму свою 
земну дорогу. Нехай свідчать про 
Божу милість ті, хто її отримав. А ми, 
служителі, лише  зробили те, що по-
винні були зробити. 

— Що ви хочете побажати 
або до чого закликати волинсь-
ку церкву?

— Будьмо вірними Ісусу Христу. 
І збережімо цю вірність за всіх об-
ставин, з якими тільки зустрінемо-
ся в житті. 

Хочу, щоб у своєму житті ми 
змогли зрозуміти й виконати волю 
Божу, бо для кожного з нас є в Бога 
мета, і досягати цієї мети ми повин-
ні протягом всього свого життя. У 
цьому запорука  щоденних Божих 
проявів, Він нас буде ними супро-
воджувати. Пізнаймо, чого хоче від 
нас Бог, і робімо це, знаючи, що 
особливо  велика нагорода від Го-
спода на нас чекає у небесах.

Служителям бажаю, щоб були 
взірцем у всьому, зберігали єд-
ність, любов до Церкви, до народу 
Божого. 

Членам Церкви бажаю, щоб 
поважали служителів, молилися за 
них, підтримували їх, дякували їм. 
Служителям теж приємно знати, 
що їхню працю цінують, що вони 
потрібні.

Дітям бажаю, щоб шанували 
своїх батьків і чекали благосло-
вень, які є для них у Бога із самих 
ранніх років їхнього життя. Мо-
лодь сильна, коли пробуватиме в 
Слові Божому, тому не залишай-
те Писання, перебувайте в мо-
литвах,  бо найцінніше в житті не 
вимірюється грошима.

Хай Господь збагатить вас уся-
кими благами — земними й небес-
ними, які в Нього ніколи не закін-
чаться!

Василь МАРТИНЮК

МИХАЙЛО БЛИЗНЮК: «МЕНІ ХОЧЕТЬСЯ
ДИВИТИСЯ НА ВСЕ ТАК, ЯК ДИВИВСЯ ХРИСТОС»

інтерв`ю
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Вітаю вас, мої маленькі 
друзі!

Я хочу вірити, що ви з не-
терпінням чекаєте виходу 
нашої газети і з великим ба-
жанням читаєте нашу дитячу 
сторінку. Думаю, що у вас є 
бажання читати Боже Слово, 
молитись, робити добрі спра-
ви, адже це приємне Богу. Це 
чудові бажання. Але, я впев-
нена, що у вас є ще багато ін-
ших бажань. Чи завжди вони 
приємні Господу? Адже є такі 
бажання, які Бог засуджує. 
Він знав про них і тому дав 
нам таку заповідь: «Не жадай 
дому ближнього свого, не жа-
дай жінки ближнього свого, 
ані раба його, ані невільниці 
його, ані вола його, ані осла 
його, ані всього, що у ближ-

нього твого». 
Десята заповідь доповнює 

всі інші. Вона говорить про те, 
що необхідно не лише виявля-
ти християнські чесноти, але 
ще й мати чисте серце, чисті 
думки. Слово Боже нам гово-
рить: «Які думки в серці люди-
ни, такою вона і є». Але наших 
думок ніхто не знає, крім Бога. 
Тому Він і звертається до нас 
словами Соломона: «Над усе, 
що лише стережеться, серце 
своє стережи, бо з нього по-
ходить життя» (Пр. 4:23). Адже 
гріховні думки — провісники 
гріховних справ. І якщо ми не 
відженемо гріховну думку, то 
вона заволодіє нашою сві-
домістю, і наше сильне бажан-
ня може підштовхнути нас до 
гріха. 

Реклама сучасного світу 
пропонує людині все для задо-
волення її бажань. І більшість 
людей намагаються будь-що 
задовольнити свої бажання, 
не думаючи про наслідки. Але 
запитаймо у людей, які все ма-
ють, які досягли всього бажа-
ного, чи  вони щасливі. Чи за-
доволені повністю ті, які мають 
велике багатство? Людина, яка 
не може зупинитись у своїй 
жадібності, яка все більше і 
більше намагається вдоволити 
себе, насправді є нещасною. 
Без Христа людина ніколи не 
буде щасливою, і ніяке земне 
багатство не може дати втіху 
для її душі. Недаремно Біблія 
говорить: «Велике надбання 
—  благочестя із задоволен-
ням». Один мудрець, дивля-

чись на предмети розкоші, ви-
гукнув: «Скільки є речей, в яких 
я не маю потреби!» Тут доречно 
згадати слова з псалма Дави-
да: «Хай Господь буде розкіш 
твоя, — і Він сповнить твого 
серця бажання!»

Тіло людини завжди бажає 
противного духові, — пояснює 
апостол Павло, — через те, що 
гріх живе в нашій плоті. Тому 
«не роблю я доброго, що хочу, 
але зле, чого не хочу, те чиню. 
Нещасна я людина! — продов-
жує Павло. — Хто визволить 
мене від тіла смерті?» (Рим. 
7:19).

Апостол знав Того, Який 
визволяє усіх нас від тіла 
смерті. Це — Христос. І ті, хто 
в Ньому ходить, живуть не за 
тілом, а за духом. І їхнє бажан-

ня — тільки добро, «волю їх Він 
виконує і благання чує». 

Тож нехай думки нашого 
серця будуть приємні Господу, 
а нашим найбільшим бажан-
ням буде: «Твою волю чинити, 
мій Боже, хочу, і Закон твій у 
мене в серці!» (Пс.39:9). 

«Чому тільки з Маринкою всі 
дружать, а зі мною не хочуть? — ду-
мала Іринка, йдучи зі школи додому. 
— Чому сьогодні вчителька знову 
хвалила Маринку? Я ненавиджу цю 
дівчину…

   Іринка заздрила своїй одно-
класниці й вирішила завтра після 
контрольної з математики заховати 
її зошит. 

Гріх заздрості поселився в серці 
дівчинки. Побачивши на вулиці гар-
ну машину чи будинок, вона хотіла 
мати їх. Їй захотілось мати такі ж гарні 

плаття, як в інших дівчат. У магазині її 
очі жадали всього, що там було най-
кращого. І якби їй сказали щось взя-
ти, то вона б нічого не залишила.

   Вдома її зустріла бабуся і за-
питала: 

— Що трапилося, внучко? Чому 
в тебе таке сумне обличчя?

— Нічого, — буркнула Іринка. — 
Я хочу їсти. 

   Дівчинка переодягнулась, по-
мила руки і сіла за стіл.

— Я відчуваю, що в тебе не все 
гаразд, — промовила бабуся. — 
Можливо, тебе хтось образив?

   Іринка стиснула губи, розпла-
калась і тоді зізналася:

— Тільки з Маринкою всі дру-
жать, тільки її хвалять. Колись я була 
в усьому першою, і вчителька часто 
мене хвалила. А тепер її… Я нена-
виджу…

Бабуся підійшла ближче, при-
горнула внучку до себе:

— Не плач, моя дівчинко. Поду-
май, чому з тобою не хочуть дружити. 
Можливо, в цьому твоя вина?

Іринка витерла сльози і пере-
стала плакати, а потім тихенько 
мовила:

— Може й так. Коли вчителька 
попросила мене прибрати в класі, я 
відмовилась, сказавши, що не маю 
часу. А Маринка погодилась. Вчи-
телька почала її хвалити. Я ж їй по-
заздрила. На конкурсі читців Марин-
ка отримала грамоту, а я ні. Я знову 
позаздрила їй і наговорила поганих 
слів. З того часу зі мною не дружать…

— Ось бачиш причину, — промо-
вила бабуся. — У своє серце ти впу-
стила заздрість. А заздрість — це гріх, 
це бажання того, що належить іншим. 
Боже Слово навчає нас: «Не пожадай 
того, що не належить тобі». Якщо ти 
любитимеш Бога і виконуватимеш 
Його повеління, Він дасть тобі все, що 
необхідно. Тож не заздри Маринці і не 
бажай їй зла. Попроси у Господа про-
щення за цей гріх і попроси, щоб Він 
звільнив тебе від нього і дав любові до 
твоєї однокласниці.

Іринка послухала бабусиної по-
ради. Після молитви їй стало лег-
ко і радісно. А наступного дня вона 
попросила пробачення у Маринки і 
пригостила її бабусиними булочками. 
Так дівчинка перемогла зло. 

   Марійка ШЕВЧУК

У Навота єзреелянина був вино-
градник біля палати Ахава, самарій-
ського царя. І захотів цар придбати 
його собі, запропонувавши Навоту 
інший виноградник та гроші. Та 
Навот відповів, що не може цьо-
го зробити, тому що це спадщина 
його батьків. І пішов Ахав гнівний та 
незадоволений до свого дому. І ліг 
на ліжку своєму, відвернувшись до 
стіни, і не хотів навіть їсти.

І прийшла до нього жінка його 
і запитала, чому він такий сумний. 
Ахав розповів їй про все. Тоді Єза-
вель, так звали жінку, сказала до 
нього:

— Устань і поїж хліба, і хай буде 
веселе серце твоє. Я дам тобі вино-
градник Навота.

І написала вона листи до всіх 
вельможних людей міста від імені 
царя, у яких просила оголосити піст 
і посадити Навота на чолі народу. А 
навпроти нього щоб посадили двох 
негідних людей, які б свідчили про 
те, що він зневажив Бога і царя. І за 

це щоб покарати Навота, побивши 
його камінням.

   І зробили так старші та вель-
можні люди того міста, і Навот по-
мер. А Єзавель сказала до Ахава:

— Іди і забери виноградник На-
вота, тому що помер він.

У той час, коли Ахав пішов, щоб 
узяти собі виноградник, до пророка 
Іллі було слово Господнє, щоб він 
ішов назустріч Ахаву. І промовив 
Ілля до Ахава:

— Ти вбив, а тепер хочеш посі-
сти? Так сказав Господь: «На тому 
місці, де пси лизали Навотову кров, 
пси лизатимуть і твою власну кров! 
Ось Я спроваджу на тебе лихо і ви-
гублю все за тобою, навіть те, що 
мочить на стіну, невільного та віль-
ного в Ізраїлі!.. І з’їдять пси Єзавель 
на передмур’ї Єзреелю… за те, що 
ти запродався чинити зло в Господ-
ніх очах». 

Коли Ахав почув ці слова, то 
роздер шати свої, зодягнувся у ве-
ретище і постив, і ходив сумний.

Господь, побачивши, як упоко-
рився Ахав перед Його лицем, ска-
зав, що не наведе на його дім лиха 
за його днів, а за днів сина. 

І виконав Господь слово Своє, 
покаравши Ахава за те, що він увів 
у гріх синів Ізраїля та присвоїв собі 
чужу власність.

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

БАБУСИНА ПОРАДА

ВИНОГРАДНИК НАВОТА

КРОСВОРД

1. Гора, на якій Мойсей говорив з Богом.
2. Книга Біблії, в якій подані закони про жертви.
3. Місце, на якому покладалась жертва.
4. Хто підняв бунт проти Мойсея?
5. Зброя, з якою порівнюється Слово Боже.
6. Ісус сказав: «Я є Дорога, Правда і ____________».
7. Місцевість, де Тит наставляв пресвітерів Церкви Христової.
8. Цар, який переслідував Давида.
9. Син Ноя.
10. Невістка, яка була вірною своїй свекрусі.
11. Як називає Ісуса Іван в книзі Об’явлення?
12. Син Каїна.
13. Як називає Себе Ісус?
14. Євангеліст, який описує поклоніння мудреців Ісусові.
15. Ізраїльтянин, який був правителем Єгипту.
16. Пророк, який покарав свого слугу проказою.

ЗАПОВНИ КРОСВОРД І У ВИДІЛЕНИХ КЛІТИНКАХ
ПРОЧИТАЙ ВАЖЛИВУ БІБЛІЙНУ ІСТИНУ
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в інші дні тижня.
Ой! Зачепило трошки, чи не так? 

Багато хто з нас зробили Бога лише 
одним із пунктів свого тижневого 
розкладу, і це вже увійшло в звичку.

Істина ж у тому, що все наше 
життя має обертатися навколо Бога. 
Бог заслуговує бути номером один у 
списку наших пріоритетів. Будь-яке 
інше ставлення до Нього руйнує сам 
фундамент християнської віри. Про-
аналізуйте, як і на що ви витрачаєте 
свій час, гроші, сили. Якщо ви хочете 
побачити зміни в своєму житті, тоді 
вам слід дати Богові у своєму серці 
найпочесніше місце. Перестаньте 
ставитися до Бога як до «останнього 
запасного гравця» на полі.

3. Постійно просити в Бога 
«своє» й відкидати те, що Він 
нам уже дав.

Дуже багато хто з нас ставиться 
до Бога як до «власного джина». Мо-
литва нам дана як відкритий доступ 
до Бога для спілкування з Ним, але 
гірка реальність така, що ми вико-
ристовуємо її як банк або фаст-фу-
дівські ресторани.

Не нам вирішувати й вказувати 
Богу, що нам давати. Ми повинні 
довіряти Його планам, вірити Його 
обітницям. Я не буду розповідати, як 
часто Бог посилав мені відповіді, а я 
не приймав їх тільки тому, що вони 
«виглядали» не так, як я їх уявляв.

Кожен раз, усвідомлено ігнорую-
чи Божі відповіді (ті, що нам не подо-
баються), ми немов кажемо Йому: 
«Я не довіряю Твоїм планам».

4. Робити спроби вписа-
тися в культуру, спотворюю-

чи послання Ісуса.
Немає нічого поганого в бажанні 

бути сучасним, але ми повинні ро-
зуміти, що через прагнення стати 
«культурно доречним» дуже легко 
спотворити Христове послання. 
Марно сподіватися змінити цей світ, 
якщо ми нічим не відрізняємося від 
нього.

Я твердо вірю, що Ісус прийшов 
не скасувати, але просвітити культу-
ру, але це не означає, що ми повинні 
розбавляти Його послання, щоб лю-
дям було легше його «проковтнути».

5. Говорити людям, що «Бог 
ніколи не пошле їм того, з чим 
вони не зможуть впоратися».

Чому ми не повинні вчити цьо-
му людей? Просто тому... що це 
обман. Така думка повністю спо-
творює те, що написано в Першо-
му посланні до коринтян, 10:13. У 
цьому вірші йдеться про спокуси 
— але навіть у ньому сказано, що 
в моменти важких випробувань ми 
потребуємо Бога. Реальність така, 
що Бог може послати саме такі 
труднощі, з якими самі не впорає-
мося, щоб ми були змушені шукати 
допомоги в Нього. Вас це шокує? 
Зрозумійте ж, що не завжди у ва-
шому житті все буде відбуватися за 
вашими планами, думками й надія-
ми, тому що Бог не створив нас 
для «незалежного від Нього» життя. 
Іноді доля видає нам такі неприємні 
сюрпризи, що нам, щоб пройти че-
рез цю чорну смугу, просто необ-
хідно покладатися на Бога, на Його 
розраду, мир, присутність. 

Джаред ВІЛСОН

1. Казати людям: «Я буду 
молитися за тебе» – і не роби-
ти цього.

Це звинувачення небезпідстав-
не. Не думаю, що хтось не грішив 
цим час від часу. І оскільки більшість 
із нас не «навмисно» забувають про 
це, найкраще, що ми можемо зро-
бити, — одразу ж, коли пообіцяли, 

виділити час у своєму розкладі для 
молитви за тих чи інших людей.  Не-
вже ми дійсно настільки зайняті, що 
не в змозі зупинитися на хвилину й 
помолитися за чиюсь потребу? Ми 
повинні подбати про те, щоб нас-
правді виконувати свої християнські 
обов’язки й постійно пильнувати за 
цим. Наша молитва може стати по-

воротним моментом у житті іншої 
людини, привести її до пізнання Бо-
жої любові. 

Не дозволяйте своїй «зайня-
тості» позбавляти вас можливості 
нести своїми молитвами життя Хри-
стове іншим людям.

2. Відвідуючи церкву що-
неділі, ігнорувати Божий голос 

Відповіді на кросворд, розміщений у №1 (січень) 2018р.
По горизонталі: 1.Золото. 4.Талант. 7.Хіра. 10.Нова. 12.Авігаїл. 13.Йосип. 

15.Азека. 16.Естер. 17.Ласея. 21.Гітпа. 22.Нігер. 24.Сівраїм. 26.Лехі. 28.Град. 
29.Ананій. 30.Амасай.

По вертикалі: 1.Закхей. 2.Орпа. 3.Омега. 4.Текел. 5.Льон. 6.Троада. 8.Роса. 
9.Еглон. 11.Овед. 14.Персида. 15.Ашкелон. 18.Шіфра. 19.Атах. 20.Агар. 21.Гілбоа. 
23.Раддай. 24.Сінай. 25.Мааха. 27.Іван. 28.Газа.

1. Скільки чоловік ввійшло в ковчег?  2. Гора в Галілеї.  4. Десята частина Ефи. 5. 
Острів у Егейському морі. 9. Це слово означає – «посланний». 11. Дорогоцінний 
камінь у третьому ряду первосвященницького нагрудника. 12. Місце проживання 
судді Толи. 13. Старший брат Давида. 16. Придверний таборів синів Левія. 17. 
Місто, у якому жили велетні.  21.Місто коліна Гада.  22. Суддя Ізраїля. 

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

3. Назва Самарійського міста. 6. Наймолодший син Гедеона. 7. Ім`я жінки, котра 
переховувала вивідувачів. 8. Стародавнє місто, у якому був Авраам. 10. Місто, у яке 
втік Давид від Саула. 14. По дорозі в це місто двом учням явився Ісус. 15. Місто, 
в котре втікав Йона.  18. Юдей з Понту. 19. Стародавнє грецьке місто. 20. Пізня 
стоянка Ізраїльтян. 22. Там Ездра пробув три дні перед подорожжю в Єрусалим. 23. 
Кордон між Моавом і амореянином. 

П’ЯТЬ УЧИНКІВ, ЯКИХ ХРИСТИЯНИ
НЕ МАЮТЬ РОБИТИ

Українська Церква Християн Віри Євангельської 

МІЖНАРОДНА МІСІОНЕРСЬКА ШКОЛА
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

З 4 червня по 23 серпня 2018 року на базі Київського біблійного інституту в співпраці з 
церквами Скандинавії проводитиме навчання Місіонерська школа.

Досвідчені місіонери, пастори, викладачі богослов’я з країн ближнього зарубіжжя й
Скандинавії будуть викладати біблійні доктрини, історію місій, релігії світу,

ознайомлять студентів із методами й стратегіями місіонерського служіння,
розкажуть про відкриття й зростання церков.

Завершивши навчання, студенти зможуть взяти участь у 
короткочасних місіонерських поїздках по Україні та в інші 
країни для розвитку довгострокового служіння. 
Навчання безкоштовне.
Детальна інформація:
Телефони: (044)450-60-00 – секретар
(067) 708-43-61 – координатор ММШ
Е-mail: kuksa18@gmail.com
Сайт: www. kbi.org.ua
FB: www.facebook.com/missionschoolkiev

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ


