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

Це  зібрання служителів 
відбулося 29 січня в Луць-
ку, в домі молитви Церкви 
Христа-Спасителя. Трид-
цята звітна конференція 
зібрала більше двохсот 
пресвітерів та дияконів, що 
виконують служіння в біль-
ших і менших євангельсь-
ких громадах нашої області.

Девізом цього заходу  
стали слова з Другого по-
слання апостола Петра: «…
щоб зростали в благодаті 
й пізнанні Господа нашого 
й Спасителя Ісуса Христа». 
Розпочав зібрання голова 
ВОЦХВЄ Михайло Близнюк. 
Він привітав присутніх та 
представив гостей. На Во-

линь завітали голова Україн-
ської церкви ХВЄ Михайло 
Паночко, його заступник 
Анатолій Козачок та старші 
пресвітери з сусідніх обла-
стей: Володимир Якимів з 
Львівщини та Олександр Ко-
ток із Рівненщини. 

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ВОЛИНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЦХВЄ 

ЗУСТРІЧ МІСІОНЕРІВ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

СЛОВО, ЯКЕ
ПЕРЕДУЄ
ЧУДЕСАМ 

СЛУЖІННЯ
БОГОВІ ЧЕРЕЗ 
ПРОФЕСІЮ

15 січня 2019 року в 
Хмельницькому відбулася 
робоча зустріч місіонерів

Це Слово сьогодні між 
нами, повне благодаті та 
істини.

Щоб знайти своє місце, ми 
повинні виявити практичні 
потреби суспільства...

стор.3 стор.4 стор.6

Продовження на стор.2

конференція місіонерська школа

20 січня було особливою датою в житті для п’ятдесяти 
двох людей, які стали цього дня випускниками Біблійної 
школи в Ковелі (на базі церкви «Спасіння», четвертий ви-
пуск). Дівчата й хлопці прибули сюди не тільки з Волині, але й 
різних куточків України: Рівненщини, Черкащини, Одещини. 
Приїжджають навчатися й люди з сусідніх країн та із США.

Молоді люди вивчали Боже слово та чимало дисциплін, що 
допомагають пізнати людську сутність та велич Бога, протягом 
чотирьох місяців. За  словами Богдана Кравчука, одного з від-
повідальних за школу й викладача, це було нелегко. Адже про-
штудіювати 30 предметів, які викладали понад двадцяти різних 
учителів, висидіти шість годин за партою щодня, та й екзамени 
— це справді титанічна праця. А ще: і строга дисципліна, і ранкові 
щоденні молитви, і практична участь у служінні — це все робило 
своє діло.

13-Й ВИПУСК 
БІБЛІЙНОЇ ШКОЛИ
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актуально

ВИБОРИ-2019: КОГО ОБРАТИ?
Із наближенням президентських, а за ними й 

парламентських виборів, усе частіше християни 
ставлять собі запитання: «За кого ж віддати свій 
голос?», «Хто гідний бути обраним на високі 
державні посади?» Погоджуюся, у час передви-
борчих перегонів не так просто розібратися й 
правильно зорієнтуватися в десятках програм 
тих, хто «йде у владу». Запропоновані стратегії 
кандидатів краща одна від іншої. Дебати, ре-
клама, ефіри — усе спрямоване на те, щоб за-
воювати симпатії виборців. Передвиборчі пе-
регони та критика спричиняють протистояння і 
навіть суспільну тривогу.

Згідно з Конституцією України, кожному з нас 
надане право брати участь у виборах. Така участь 

є добровільною справою кожного. «Громадяни 
мають право... вільно обирати й бути обраними до 
органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування» (Стаття 38).

Як християни, ми покликані дбати про нашу зем-
ну країну, у якій Бог визначив нам жити й служити. 

«Отже, перш над усе я благаю чинити мо-
литви, благання, прохання, подяки за всіх лю-
дей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб мог-
ли ми провадити тихе й мирне життя в усякій 
побожності та чистості. Бо це добре й приємне 
Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі 
люди спаслися і прийшли до пізнання правди» 
(1Тим.2:1-4).

Продовження на стор.5
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Після обрання головуючого 
конференції, яким став стар-
ший єпископ Михайло Паночко, 
слухали звіт про роботу служи-
телів Волинського об’єднання 
(доповідав єпископ Михайло 
Близнюк), а також звіт ревізійної 
комісії (доповідав Петро Янюк).

 Оскільки Микола Лотоцький, 
пресвітер церкви смт Мар’янівка 
Горохівського району, заступник 
голови об’єднання в Горохівсько-
му регіоні та його скарбник, відій-
шов у вічність, то заступником у 
згаданому регіоні було обрано 
пресвітера м. Горохів Миколу Ва-
кулича, а скарбником — Петра 
Рибака — заступника голови в 
Луцькому регіоні, пастора Церкви 
Святої Трійці м. Луцька. 

Роботу з підлітками у Волинсь-
кому об’єднанні ЦХВЄ очолювати-
ме Руслан Шклярук, а за організа-
цію дитячих таборів відповідатиме 
Вадим Хлистік. 

Керівництво подякувало бра-
там, що служили в євангельських 
церквах, але через поважний вік 
відійшли від активної праці, а саме 
Дмитру Денисюку (с. Бориско-
вичі Горохівського р-ну), Сергію 
Киричику (с. Замостя Маневи-
цького р-ну),  Сергію Олешу (с. 
Підцаревичі Маневицького р-ну), 
Олександру Калисю (смт Турій-
ськ), Івану Бурдаку (с. Хоцунь Лю-

бешівського р-ну). 
Відбулася молитва й за ново-

призначених служителів.
Цього року було зареєстрова-

но три євангельські церкви в таких 
селах: Раків Ліс (Камінь-Каширсь-
кий р-н),  Градиськ та Старий Чор-
торийськ (Маневицький р-н).

Михайло Близнюк подякував  
Скандинавській дитячій місії та 
місії «Голос надії» за співпрацю 
у сфері благодійності та єван-
гелізації.

Присутні мали змогу почути 
два семінари, які провели Михай-
ло Паночко — «Духовне зростан-
ня служителя церкви» та Анатолій 
Козачок —  «Керівництво помісною 
церквою».

Наставлення для служителів 
старший єпископ Михайло Паноч-
ко побудував на словах з Дій апо-
столів: «Отож… І вони перебували 
в науці апостольській, та в спіль-
ноті братерській, і в ламанні хліба, 
та в молитвах. І був острах у кожній 
душі, бо багато чинили апостоли 
чуд та знамен… І кожного дня пе-
ребували вони однодушно у храмі, 
і, ломлячи хліб по домах, поживу 
приймали із радістю та в сер-
дечній простоті, вихваляючи Бога 
та маючи ласку в усього народу. 
І щоденно до Церкви Господь 
додавав тих, що спасалися» (Дії 
2:41-47). Закликаючи пресвітерів 

церков навчити віруючих жити по 
духу, Михайло Паночко наголошу-
вав, що для цього потрібно слу-
жителю навчитися уважно читати 
Новий Заповіт. А ще служитель 
має працювати над собою, бути 
тихим, несварливим, здібним на-
вчати. Тому що коли він за кафе-
дрою один, а вдома інший — це 
фальшування. У Біблії є поради 
щодо поведінки вдома, у церкві, 
у бізнесових справах, на роботі. 
Якщо їх виконувати, тоді можна 
стати взірцем у сімейному житті, у 
служінні й у ревності до Бога.

Анатолій Козачок радив у 
кожній місцевій церкві, не залеж-
но від її чисельності, вибудувати 
структуру дій. За його словами, 
вона потрібна для забезпечення 
життя та розвитку церкви, для за-
хисту та управління церквою, для 
впливу на суспільство, особисто-
го духовного зростання кожного 
її члена, взаємин та можливо-
стей церкви. Щоб вибудувати 
правильне функціонування єван-
гельської громади, найперше, 
що потрібно — це усвідомлення 
значення церкви та її можливо-
стей; друге — розвивати таланти 
в інших; третє — особиста від-
повідальність кожного члена, не 
тільки служителя, перед Богом і 
людьми за свої вчинки й слова.

Інна МЕЛЬНИК

 Саме праця над собою, мо-
литви, вивчення Біблії, спілку-
вання з наставниками міняли 
характери молодих людей. За 
свідченням багатьох, вони вдячні 
Богу й наставникам за час про-
ведений разом. І це сказано не 
фальшиво, не просто з чемності, 
— відкритий погляд, повний упев-
неності й віри в майбутнє, та щиру 

посмішу підробити важко. Бажан-
ня навчатися в кожного з них поя-
вилося по-своєму. У когось, особ-
ливо допитливого, з необхідності 
глибокого пізнання таїни Божого 
Слова; хтось, будучи працівником 
у дитячих християнських таборах, 
зрозумів, що йому потрібно біль-
ше конструктивних знань; комусь 
у церкві запропонували, хтось 

виростав у сім’ї місіонерів і чекав 
моменту, коли й його відпустять 
навчатися правильно доносити 
до людей істину.

Молоді люди вже задіяні 
практично. Вони допомагали на 
різдвяні свята служити по різних 
місіонерських точках. А один зі 
студентів працює в Непалі. До 
речі, там уже біля десяти попе-

редніх випускників. Засновник 
школи й практичний місіонер Во-
лодимир Величко  закликав уже 
завтрашніх самостійних місіо-
нерів використовувати якнайе-
фективніше даний кожному з них 
час. Благословило на працю мо-
лодь і керівництво Волинського 
об’єднання УЦХВЄ. 

Школа не перестає існувати. 

Відкриття нового сезону навчан-
ня відбудеться в смт Маневичі 3 
лютого. Із студентами працюва-
тиме той самий викладацький 
колектив. На сьогодні вже за-
реєстровано двадцять два сту-
денти. Бажаючі служити людям 
та ті, хто має за мету глибше 
осягнути Біблійні ази, може до-
лучитися до них.

моліться за недосягнуті

Країна:  Австралія
Народ: японці
Населення: 33000
Кількість у світі: 124714000
Мова: японська
Релігія: буддизм
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: повний переклад

Розповідайте про славу Його між поганами,
про чуда Його між усіми народами.

Псалом 96:3

ЯПОНЦІ АВСТРАЛІЇ РУКОПОКЛАДЕННЯ В с.КУКЛИ

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ВОЛИНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЦХВЄ 
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конференція

20 січня в домі молитви селі Кукли Маневицького району відбулося святкове бого-
служіння. Причиною цього стало не лише свято Водохреща, а й урочиста подія рукопо-
кладення на служіння: на пресвітерське — Руслана Наумчука, а на дияконське — Івана 
Крищука.

Розділили радість місцевої церкви віруючі сусідніх церков та вихідці з куклівської громади. 
Зокрема — Андрій Семенюк, який проживає в США, але своїми благодійними й місіонерськи-
ми справами відомий не лише в Куклах, але й в багатьох місцях України. Були Микола Марчук 
та Сергій Дерлюк — мужі, що виконували служіння в цій церкві в минулому аж до старості. 

На святі згадували пережите в минулому. Церква в селі була зареєстрована лише в 1990-
их роках, але перші євангельські християни появилися тут ще в 1928 році. Спільнота пере-
живала не раз темні й трагічні 
часи. Як наголошував присутній 
на зібранні Михайло Близнюк, 
боротьба за віру була, є і буде 
до приходу Ісуса. Але у церк-
ви є майбутнє, бо має численне 
підростаюче покоління, якому 
передається чисте євангельське 
вчення. 

Отож, посвячені на служін-
ня, «пасіть стадо Боже, що у 
вас, наглядайте не з примусу, 
але добровільно по-Божому, не 
для брудної наживи, а ревно, 
не пануйте над спадком Божим, 
але будьте для стада за взір» 
(1Петр.5:2,3).

новини церков хвє волині

Початок на стор.1

Початок на стор.1

Протягом 2018 року
Прибуло нових членів церкви – 1035.
З них прийняли водне хрещення – 758;
з інших громад –249;
прийняті з відлучення – 28. 
Вибуло  членів церкви – 1005.
З них відійшли у вічність – 292;
перейшли в інші громади – 380;
емігрували за кордон – 217;
вилучені – 116.
Зареєстрованих церков – 208, у них членів – 18 900.
Незареєстрованих церков – 5, у них членів – 1100.
Кількість церков, які
мають власні молитовні будинки – 178;
будують молитовні будинки – 21;
не мають власних молитовних будинків – 17.
Кількість молоді в церквах – 5050,   керівників молоді – 
150.
Кількість місіонерів, направлених церквами – 103.  
З них в Україні працюють – 93, в Непалі – 10.
СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ: 
Кількість притулків для дітей-сиріт – 2,  у них виховується – 
35 дітей. 
Кількість притулків для людей похилого віку – 3,  у них пере-
буває – 63 особи.
Кількість реабілітаційних центрів для дорослих – 17, у них 
перебуває – 140 чоловік.
ДИТЯЧЕ СЛУЖІННЯ:
Кількість недільних шкіл при церкві – 140,  поза церк-
вою –  14. Діток, що відвідують заняття – 8200 чоловік.

МОВОЮ ЦИФР

місіонерська школа
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17 січня у місті Луцьку від-
булася робоча зустріч праців-
ників відділу освіти Волинсь-
кого об`єднання Української 
церкви християн віри єван-
гельської, організована його 
завідувачем Миколою Волко-
вим. У ній взяли участь близько 
двох десятків відповідальних 
за освіту по регіонах, викла-
дачів релігійних дисциплін, 
окремих служителів церкви.

Учасники зустрічі обговори-
ли положення «Про відділ освіти 
Волинського об`єднання церков 
ХВЄ» та затвердили його. 

В положенні визначено ос-
новні напрямки діяльності відділу 
освіти, серед яких надання до-
помоги служителям церков в за-
безпеченні контролю за відповід-
ністю вчення, яке викладається в 
церквах, Святому Письму;  спри-
яння духовному зростанню членів 
місцевих церков області через 

підвищення рівня їхніх знань; ор-
ганізація та проведення курсів 
підвищення кваліфікації дири-
гентів, учителів недільних шкіл, 
проповідників; постійний моніто-
ринг інформації щодо духовної 
освіти членів церков, зокрема 
служителів;  орієнтація молодого 
покоління на здобуття духовної 
освіти та надання рекомендацій 
щодо вибору навчальних закладів; 
допомога випускникам духовних 
навчальних закладів знайти себе 
в церковному служінні; проведен-
ня різноманітних курсів, семінарів, 
конференцій та інше.

У положенні намічено дов-
гострокову стратегію розвитку 
освіти в церкві. Зокрема передба-
чено заснування навчального ду-
ховного  закладу при Волинському 
об`єднанні церков ХВЄ, що дасть 
змогу здійснювати підготовку хри-
стиянських служителів та праців-
ників для церков. З цього приводу 

учасники зустрічі висловили ряд 
міркувань та ділових пропозицій. 

Щодо окремих питань, які 
обговорювалися під час зустрічі, 
висловили свої рекомендації пер-
ший заступник  єпископа Волин-
ського об`єднання церков ХВЄ 
Василь Паламарчук, пресвітер лу-
цької «Церкви Христа-Спасителя» 
Ігор Скоць, заступник єпископа 
Волинського об`єднання церков 
ХВЄ у Горохівському регіоні Мико-
ла Вакуліч. 

В режимі інтерактивного спіл-
кування (онлайн) участь в засідан-
ні працівників відділу освіти взяв 
Віктор Вознюк — завідувач відділу 
освіти Української церкви ХВЄ. Він 
звернув особливу увагу присутніх 
на роль працівників християнської 
освіти у вирішенні питання змі-
ни мислення християн в умовах 
нинішнього часу. Як відомо, відділ 
освіти, який очолює Віктор Воло-
димирович, активно впроваджує 

освітній проект «Зміна мислення 
християн  згідно з вимогами часу».  

Служитель вказав на окремі 
виклики сучасності, перед якими 
можуть встояти лише ті христия-
ни, яких зуміли озброїти знаннями 
Слова Божого. Адже іноді христи-
ян втягують у негативні справи та 
суспільні процеси через елемен-
тарну необізнаність. Тому сьогодні 
перед служителями, які задіяні в 
навчальному процесі в церквах, 
стоїть завдання організації проце-
су систематичного й  поглиблено-
го вивчення Біблії.

Учасники зустрічі намітили 
план роботи на поточний рік із 
графіком проведення різноманіт-
них курсів та навчань, обговори-
ли організаційні питання щодо 
проведення в лютому цього року 
в селі Заозерне Любомльського 
району тижневого стаціонарного 
навчання для служителів церков. 
Особливу увагу було приділе-

но питанню впровадження в усіх 
недільних школах церков області 
єдиної навчальної програми та ро-
зробки й друку сучасних навчаль-
них посібників, які б відповідали 
цій програмі. 

В ході зустрічі неодноразово 
наголошувалося на тому, що для 
збереження духовної спадщини 
церкви та її примноження, фор-
мування ідейної та організаційної 
монолітності християнства, ут-
вердження непорушності віруючих 
у своїх поглядах та переконаннях 
в умовах політичної нестабільності 
та негативних явищ у державі, 
потрібно систематично навчати 
доктрин церкви. Це формуватиме 
правильний світогляд віруючої лю-
дини й  робитиме її здатною зали-
шатися справжнім християнином. 

Учасники робочої зустрічі пе-
ресвідчилися в тому, що  майбут-
нє церкви — за навчанням.

Ігор КРОЩУК

15 січня 2019 року в Хмельни-
цькому відбулася робоча зустріч 
місіонерів області, яку відвідали 
директор «Голосу надії» Микола 
Синюк, заступник Віталій Оніщук, 
завідувач інформаційного відділу 
Юрій Вавринюк, завідувач відділу 
євангелізації Володимир Гусак. У 
ході зустрічі місіонери ділилися 
власними успіхами та невдачами, 
говорили про плани на майбутнє, а 
також обговорювали методи праці.

Єпископ Ростислав Мурах прочитав 
уривок із книги Повторення Закону: «І 
вийшов Мойсей із моавських степів на 
гору Нево, на верхів’я Пісґі, що навпро-
ти Єрихону, а Господь дав йому поба-
чити ввесь Край: Ґілеад аж до Дану, і 
ввесь Нефталим, і край Єфрема та 
Манасії, і ввесь край Юди аж до Остан-
нього моря…» (5М.34:1,2). «Хто був у 
Ізраїлі поблизу Єрихону — це рівнина. 
І побачити все те, що тут написано — 
неможливо, — зауважив служитель. — 
Скільки може бачити людина? Може, 
на кілометрів 30-40. Тому, я думаю, 
Бог дав Мойсею не буквально, а в дусі 
побачити той Край, який посяде Бо-
жий народ. Сьогодні ви говоритимете, 
що бачите ви. Я в щирості скажу, що 
бачу, як старший пресвітер. По-перше, 
я бачу, що місіонери зможуть вкрити 
Хмельницьку область церквами. Із 56 
общин у нас зростає лише 16. Решта 
— стагнація. Тому сказати, що церкви 
області мають потенціал, аби справи-
тися з усіма викликами, не можна. Ба-
гато общин зосереджені на своїх вну-
трішніх проблемах, і на місіонерство 
їх уже не вистачає. Хоча, я думаю, що 

саме місіонерство вирішило би багато 
їхніх проблем… Але поки відбудеться 
переміна мислення служителів, прой-
де багато часу. Я не можу чекати, поки 
вони поміняються. Тому — зайнятий 
пошуком місіонерів, і дуже вдячний 
усім, хто відгукнувся. Я не боюся сказа-
ти, що ми потребуємо допомоги. Тому 
що ми робимо те, що можемо, але цьо-
го не достатньо. Коли перші місіонери 
«Голосу надії» прийшли на Хмельнич-
чину, у 9 райцентрах не було церков. 
Тому це для мене — пріоритет. І я по-
силаю місіонерів перш за все туди».

«Першоапостольська церква була 
об’єднана одною ідеєю, — сказав Ми-
кола Синюк. — Перша ідея — христо-
центризм, а друга — місіонерство. Ін-
шого не було — ані різних конфесій, ані 
різних тлумачень… По суті саме місіо-
нерство народило богослов’я. А про-
блеми почалися тоді, коли Духа Свя-
того — Духа місіонерства — обмежили 
стінами церкви». Директор надав ін-
формацію про останні події в житті місії 
та закликав місіонерів поділитися радо-
щами й проблемами їхнього служіння.

Зокрема, Олександр Лепуг 
розповів, як відрізнялося його служін-
ня в Непалі та на Хмельниччині. «Коли 
був у Непалі, згадував про Княгинин і 
думав: напевно, я тут був корисніший. 
А зараз, здається, що там був корисні-
ший, — сказав місіонер. — У Непалі ми 
займалися будівництвом, благовістям. 
Коли вперше пішли проповідувати, ста-
ли пробувати спілкуватися з людьми 
англійською, і завершилося тим, що 
люди з нас посміялися, а ми з них. Ні 
вони нас не зрозуміли, ні ми їх. Потім 

уже брали з собою дівчат, які знали ан-
глійську, непальську, і вони нас пере-
кладали. А загалом там є церкви, але 
їх ще потрібно багато навчати, бо люди 
не знають навіть основ християнського 
вчення. Тут, у Княгинині, робимо багато 
духовної і фізичної праці, зокрема бага-
то благовістили на Різдво».

Назар Мартинович розповів про 
активну допомогу при реконструкції 
дому молитви в Княгинині — так що 
телефон навіть перестав приймати від-
битки стертих пальців: «Я ще не зовсім 
дорослий, але із юних років тато брав 
мене з собою всюди — і мені це спо-
добалося. Саме з такого життя я маю 
велику радість. Навіть, коли наробишся 
так, що вже нічого не хочеться, навіть 
їсти, падаєш на ліжко — втомлений, 
але задоволений днем, який прожив».

Про місіонерство в Лемківцях та 
Шепетівці поділилися Василь Перепе-
лиця з дружиною. Одним із цікавих мо-
ментів у їхньому служінні було відкриття 
дитячого табору прямо в залізничному 
вокзалі.

Олександр Савчук, який служить у 
Хмельницьку, розповів про нещодавно 
розпочатий євангелізаційний проект 
«Royal Rangers», який має два напрям-
ки — діти й підлітки. «Проект добре 
зарекомендував себе, і виникла ідея 
поширити це служіння на нашу христи-
янську школу, — зауважив він. — Я ви-
коную роль заступника пастора щодо 
душпастирської та міжцерковної робо-
ти, а також щодо співпраці з владою. 
Цього року вперше провели обласний 
форум сім’ї, також мали тиждень сім’ї, 
молитовні сніданки тощо».

Про проведення таборів у Дераж-
ному розказав Віктор Бондарук. «Коли 
починали табори, хотіли ширше поши-
рити інформацію й звернулися в місце-
ву газету, — поділився місіонер. — Але 
суми, яку там назвали, у нас не було. 
Тож просто стали ходити й запрошу-
вати дітей. Але наступного дня нам 
передзвонили з редакції, розпитали й 
надрукували оголошення безкоштовно. 
Таким чином про табір дізналися біль-
ше людей, навіть з окружних сіл з’їха-
лися. Приходили до нас із міської ради 
— люди, які займаються неблагополуч-
ними сім’ями. Побачивши роботу, яка 
проводиться з дітьми, вони привели 
своїх підопічних».

Віталій Оніщук проповідував на текст 
із Приповістей, 25:13: «Немов снігова 

прохолода в день жнив, посол вірний 
для тих, хто його посилає, і він душу 
пана свого оживляє». «Вірний посол — 
той, який здолав усю відстань, переніс 
усі труднощі, ні на що не скаржився… 
Він виконав своє завдання до кінця, 
— зауважив служитель. — Хочеться, 
щоб ми усі були такими, які прино-
сять Господу приємність! Як той вояк, 
який пробіг марафонську дистанцію, і з 
останніх сил доніс звістку про перемо-
гу. Як би важко не було — донесімо лю-
дям звістку про перемогу Ісуса Христа!»

Після обідньої перерви місіонери в 
неформальному спілкуванні обговорю-
вали актуальні питання служіння. Серед 
висловлених думок були такі: «Най-
краще — проповідувати не словом, а 
ділом», «Не варто одночасно братися за 
багато проектів», «Щоб люди залиша-
лися в церкві, необхідна індивідуальна 
опіка, увага», «Важливо мати стабільне 
місце для зустрічей», «Завжди необхід-
но запитувати думку людей, яким слу-
жимо, будувати діалог», «Орієнтуватися 
— перш за все на людей із хорошою ре-
путацією», «Зручність приміщення для 
богослужінь — не на першому, але й не 
на останньому місці у сучасному світі», 
«Проповідувати Євангелію — прямо, 
без зовнішніх обгорток», «Важливо — 
знайти власні особливі для кожної міс-
цевості методи». Закінчили бесіду обго-
воренням успіхів і здобутків.

На завершення проповідував Мико-
ла Синюк: «І молився Єлисей і говорив: 
Господи, розкрий йому очі, і нехай він 
побачить! І відкрив Господь очі того 
слуги, і він побачив, аж ось гора повна 
коней та огняних колесниць навколо 
Єлисея!...» (2Цар.6:17). «Слухаючи ваші 
свідчення, — сказав служитель, — у 
мене теж відкрилися очі на деякі речі… 
Побачити те, що заховане — цьо-
го бажаю собі й бажаю вам. Господи, 
відкрий, щоб я міг побачити ситуацію 
очима Єлисея — мужа, який має тісний 
контакт із Тобою! Я маю потребу, щоб 
на мої очі поклав руки Господь. Щоб 
Святий Дух відкрив, як ми повинні ру-
хатися. Те, що я роками роблю — воно 
в руслі Божого бачення, чи, може, я 
сам собі придумав або хтось мене по-
слав?.. Коли Ісус поклав руки сліпому 
на очі, той прозрів і став бачити ясно! 
Господи, дай нам ясно бачити!»

Місіонери завершили зустріч спіль-
ною молитвою.

Дмитро ДОВБУШ

МАЙБУТНЄ — ЗА НАВЧАННЯМ 

ЗУСТРІЧ МІСІОНЕРІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

духовна освіта

місіонерські новини
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У нинішній церкві виникла 
така тенденція, щоб відділяти 
роботу, навчання, спілкування, 
особисте життя, родинні сто-
сунки й служіння Богові. І наше 
життя стає схожим на окремі 
коробочки з певним вмістом. 
І  в кожній із цих коробочок ми 
проявляємося по-своєму. Але 
так не повинно бути. Ми повинні 
прагнути позбутися цих коробо-
чок, щоб усе наше життя стало 
суцільним служінням, постійним 
перебуванням у Божій присут-
ності та Його волі. Ми повинні 
досягнути такого стану, щоб 
наша духовність не відділялася 
дверима церкви, щоб, йдучи у 
світ, я був таким же, яким є на 
зібранні в церкві.

Поставмо собі питання, де ми 
справжні: чи у стінах молитовного 
будинку, чи за його межами — там, 
де ми вчимося, працюємо, спілкує-
мося з друзями, відпочиваємо?

Нещодавно мене запросили 
в одну церкву. Я проповідував у 
форматі «питання-відповідь». За 
той вечір сказав десь із десяток 
міні-проповідей. І одне з питань 
звучало так: «Що б можна було зро-
бити, щоб покращити наше неділь-
не зібрання». Моя відповідь була 
несподіваною для них. Я сказав: «Я 
б вас розігнав». Усі погляди спря-
мувалися на мене, але я відповів: 
«Зачекайте, не вважайте мене пе-
редчасно єретиком. Я маю на увазі 
ось таке: зберімося, помолимося 
разом і розійдемося на дві години 
— ні, не додому, в людні місця, де 
допоможемо людям, які цього по-
требують, поспілкуємося з ними, 
підтримаємо, підбадьоримо. Не-
нав’язливо засвідчимо їм про Хри-
ста, запросимо на зібрання. А потім 
через дві години повернемося й 
проаналізуємо те, що сталося». Я 
не встиг завершити, коли піднявся 
один брат і запитав: «А як же служін-
ня!» Тоді я запитав: «Як ви вважаєте: 
коли Ісус ходив і проповідував, це 
було служіння? А ще — Він служив 

більше в приміщенні чи поза ним?» 
Відповідь була очевидною, але тут 
встав ще один брат і сказав: «Це 
все добре. Але ж якщо ми вийде-
мо, нас не будуть слухати!» — «От у 
тому-то й сіль, — відповів я. — Коли 
ви, зрозумівши, що вас не хочуть 
слухати, повернетеся в молитовний 
будинок, то ваша молитва не буде 
традиційною, на кшталт: «Господи, 
бережи, дай-дай-дай…» Ви будете 
щиро просити в Бога пробачення й 
благати, щоб Він Сам говорив че-
рез ваші уста, коли іншого разу ви 
будете звертатися до людей.

Займаючись повсякденним 
справами, ми можемо виявити 
духовність людям і своєю духовні-
стю вплинути на суспільство. Істо-
рично склалося так, що християни 
займали в суспільстві позиції, які 
були менш впливовими. Звісно, 
усі професії важливі, і я з пошаною 
ставлюся до всіх. Проте християн 
можна було знайти серед двірників, 
прибиральників, обслуговуючого 
персоналу. Так, вони гідно викону-
вали свою працю й були прикладом 
для оточуючих. Проте є професії, які 
дають нам змогу впливати на більш 
широке коло людей. Це, зокрема, 
вчителі, лікарі. Колись, це вже було 
давніше (і, слава Богу, ця тенденція 
з кожним роком змінюється), я був 
у одній місцевості, де більше поло-
вини дітей у школі з християнських 
сімей. Але коли я запитав, скільки 
там вчителів-християн, то христи-
яни на мене подивилися з поди-
вом: «Як? Це ж світське?!» Тобто ми 
спокійно віддаємо своїх дітей світ-
ським учителям, а не спрямовуємо 
наших дітей, щоб вони стали вчите-
лями й могли правильно впливати 
на дітей, не несучи їм ідей, які супе-
речать Божій істині.

А хіба не добре було б, якби 
християнами були фармацевти? 
Я знаю одного християнина, який, 
працюючи в цій сфері, сказав мені 
одного разу: «О, як би я хоті побу-

дувати завод, де б виготовлялися 
якісні ліки за доступними цінами!» А 
чи погано було б, якби християнами 
були інженери, юристи, управлін-
ці — ті люди, які б могли керувати 
різними сферами в нашій державі?!

Проте, незважаючи на те, яку 
професію ви обрали й чим займає-
теся в житті, Слово Боже каже вам: 
«І все, що тільки чините, робіть від 
душі, немов Господеві, а не людям!» 
(Кол.3:23). Тобто і простий токар на 
заводі, й інженер, і управлінець та й 
навіть прибиральниця можуть слу-
жити Богові, перебуваючи на своє-
му робочому місці.

Не знаю чому, але серед нас 
часто побутує думка, що служити 
Богові можна в церковній аудиторії, 
а якщо ще вужче — то на сцені. І 
що може робити це вибране коло 
людей. Але поклонятися Богові 
ми можемо в будь-якому місці. Я 
вважаю, якщо фахівець на своєму 
робочому місці робить все так, як 
для Господа, то він служить Богові. І 
якщо токар, виготовивши певну де-
таль, зробив її якомога якісніше, то 
дарма, що вона впала в загальний 
ящик і ніхто не знатиме, що саме 
вона прослужила якійсь людині на-
багато довше. Але це знатиме Го-
сподь, і Він прийме це поклоніння.

Нам потрібна трансформація 
мислення. Ми повинні відходити 
від думки про нашвидкуруч вико-
нану роботу, яка приносить миттєві 
швидкі гроші. Ми повинні дбати про 
якісне виконання своїх обов’язків. І 
працюючи так, ми зможемо навіть 
інших людей, які спостерігають за 
тим, як ми працюємо, підштовхнути 
у напрямку до Бога. 

Перед нами стоять дуже серй-
озні виклики. Ми маємо неймовір-
ні можливості. У нас закладено 
величезний потенціал. І якщо все 
це об’єднати, може виникнути 
неймовірний вибух євангелізації. 
Апостол Павло, аналізуючи своє 
служіння, сказав: «Браття, я себе не 
вважаю, що я досягнув. Та тільки, 
забуваючи те, що позаду, і спішачи 
до того, що попереду, я женусь до 
мети за нагородою високого покли-
ку Божого в Христі Ісусі» (Фил.3:13-
14).

Часто я чую з уст християн таку 
молитву: «Боже, дай бути хоч біля 
порогу дому Твого». Але не цього 
хоче Бог для нас. Він не покликав 
нас для того, щоб ми якось доплен-
талися до Царства Божого, але для 
того, щоб ми з чимось туди прий-
шли. Для того, щоб ми потрапили 

в Царство Боже, прийшов Божий 
Син. Він все зробив для нас, і по-
трапити туди ми не можемо самі, 
і в цьому нам не може допомог-
ти жодна людина. Лише Христові 
смерть, воскресіння та вознесіння 
на небеса дають нам право бути з 
Ним у Царстві Божому. А для нас 
Бог передбачив інше завдання — 
приводити інших людей до Христа.

Люди, які оточують нас, спо-
стерігають за нами. Цікавим є те, 
що вони знають, що нам можна, 
а що ні. Писання каже: «Ви наш 
лист, написаний у наших серцях, 
якого всі люди знають і читають!» 
(2Кор.3:2).

Усі ми знаємо, що до кожно-
го приладу додається інструкція. 
Але не всі ми спочатку читаємо її. 
Спершу намагаємося самі щось 
розібратися, потім просимо допом-
оги в інших. Наприклад, батьки мо-
жуть попросити в дітей показати, як 
користуватися новим телефоном. 
Те ж саме і з Біблією. Знаю одно-
го чоловіка, якому порадили читати 
Біблію з Нового Заповіту. Прочитав-
ши родовід, він сказав: «Як так, що 
чоловіки когось родили? То якщо я 
вже не розумію того, що на початку, 
як зрозумію те, що далі», — і від-
клав Біблію вбік. Усі ми знаємо, що 
Біблія — то інструкція для нашого 
життя. Але невіруючі люди не спі-
шать одразу вивчати її. Вони спер-
шу хочуть, щоб ми їм показали таке 
життя, про яке сказано в Біблії. І від 
того, як ми покажемо, виникатиме 
цікавість чи навпаки — упереджен-
ня щодо Писання.

Але де вони можуть побачити 
це. У церкві? Ні, бо там більша ча-
стина людей — віруючі. Нас можуть 
побачити на наших робочих місцях. 
І саме в тому полягає суть служіння 
Богу через професію. 

З юних років ми стоїмо перед 
дилемою: а де ж наше місце, ким 
ми можемо стати? Звісно, бути на 
своєму місці — дуже важливо. Про-
те на нас тисне багато факторів, 
які змушують нас робити спроби 
швидко збагатитися, досягнути яко-
гось особливого статусу, отримати 
від життя якомога більше, тому що 
перед нами світ змальовує картин-
ку багатих, успішних і задоволених. 
Але дуже часто ця картинка вигада-
на. Та якщо ми хочете знайти місце 
й почати впливати на людей там, ви 
повинні налаштуватися, що це три-
валий процес. Для служіння Богові 
потрібна серйозна духовна та інте-
лектуальна основа.

Але яку картинку змальовують 
перед нами? Пам’ятаю, колись у 
Київ приїжджали люди, через яких 
Бог діяв у плані зцілення. Люди кая-
лися, отримували духовне хрещен-
ня. Але як подавали нам це? «Ти 
тільки повір Богові — і все це прий-
де у твоє життя». І нам здавалося, 
що нам ще півкроку лишилося до 
того, щоб це проявлялося в нашо-
му житті. Ми  поверталися з таким 
натхненням! Але що відбувалося? 
Кричали ми так, як там, слова ви-
користовували ті самі, але нічого не 
відбувалося. Ми повторювали лише 
зовнішнє, але, як відомо, чемпіона-
ми стають не на рингу, а в спортив-
ному залі.

Тому щоб досягти успіху в житті 
та служінні, слід налаштуватися на 
ретельну рутинну працю, яка часто 
не непомітна й нудна. 

Окрім того, ми повинні знай-
ти своє місце. Це хоче бачити Бог. 
Для цього Він дав нам таланти. Я 
не вірю, що Бог покликав і наділив 
здібностями лише деяких. Він дав 
кожному свої вміння й можливості. 
І не особливо якісь високі вміння в 
певних духовних сферах. І це може 
бути вам дано, але цьому має пе-
редувати бажання розвиватися й 
служити в малому. Ми повинні на-
вчитися тримати в порядку свій дім і 
елементарно забивати цвях. Бо на-
віть якщо ваше покликання — бути 
великим місіонером, то коли ви 
приїдете на місце свого служіння, 
то люди придивлятимуться до вас: 
о котрій годині ви встаєте вранці, чи 
навколо вашого будинку порядок. 
Тому спочатку в житті ми маємо 
набути риси, які позитивно харак-
теризуватимуть нас як людину — 
виховану, культурну, охайну, чуйну. 
Якщо ми будемо такими, то нам на-
багато легше буде сказати людям 
про Христа так, щоб бути почутим.

Щоб знайти своє місце, ми по-
винні виявити практичні потреби су-
спільства й стати відповіддю на них. 
І орієнтуючись на це, ми повинні 
обирати професійну діяльність. Як 
це зробити? Передусім ця справа 
має бути угодна Богові. Вона має 
служити Церкві. Тобто кожна ваша 
справа повинна сприяти збуду-
ванню, а не руйнуванню Тіла Хри-
стового. Ця справа має приносити 
радість і нам, і оточенню, і, що дуже 
важливо, вона повинна забезпечу-
вати нас матеріальними ресурса-
ми. Таку справу, яка відповідає цим 
критеріям, ми можемо вважати і 
професією, і служінням Богові.

Віктор ВОЗНЮК

практичне християнство

СЛУЖІННЯ БОГОВІ ЧЕРЕЗ ПРОФЕСІЮ

17 грудня 2018 року Всеукраїнсь-
ка Рада Церков і релігійних організацій 
відвідала Тернопіль і Збараж, де зу-
стрілася з керівництвом області, місце-
вими ієрархами церков та священиками, 
керівниками місцевих релігійних органі-
зацій.

В обговоренні також взяли участь голо-
ва Тернопільської обласної державної ад-
міністрації Степан Барна, голова обласної 
ради Віктор Овчарук, мер Збаража Роман 
Полікровський, а також місцеві релігійні діячі 
— члени обласної ради церков при Терно-
пільській обласній держадміністрації.

«Для нас надзвичайно важливо, що ті 
християнські та моральні цінності, які є в усіх 
без винятку конфесіях, представлених у Все-

українській Раді Церков, а їх — сімнадцять, 
мають ключовий момент — ми будуємо мо-
ральне суспільство», — підкреслив очільник 
області Степан Барна.

Учасники виїзного засідання обговори-
ли питання державно-конфесійних відносин 
в Україні, розвитку військового й медичного 
капеланства, збереження інституції сім’ї в 
умовах нав’язування гендерної ідеології, за-
безпечення прозорого й чесного виборчого 
процесу у 2019 році.

«Хочу подякувати всім церквам за ту до-
помогу, що надаєте нашим громадянам у 
важкий час війни — за опіку військовими, 
українськими родинами, а особливо роди-
нами наших загиблих героїв, за капеланське 
служіння та підтримку, насамперед духовну. 

Знаю, що церкви й релігійні організації з усієї 
України надали чимало й матеріальної допо-
моги, але підтримка насамперед духовним 
словом зцілює й рятує в складні хвилини», — 
сказав голова обласної ради Віктор Овчарук.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій прийняла звернення до Крем-
ля з вимогою відпустити додому полонених 
українських моряків, які перебувають у Росії 
під арештом від часу російської збройної 
агресії в Керченській протоці 25 листопада. 
Глави українських конфесій висловили слова 
підтримки сім’ям полонених українських мо-
ряків, а також усім заручникам і політв’язням, 
що незаконно утримуються російською вла-
дою, в тому числі на окупованих територіях 
України в Криму, а також в Донецькій і Луган-

ській областях.
З огляду на виклики, які сьогодні пере-

живає інституція сім’ї та подружжя як союз 
чоловіка й жінки, Всеукраїнська Рада Церков 
і релігійних організацій вирішила оголосити 
новий 2019 рік — Роком сім’ї.

ІРС

РАДА ЦЕРКОВ ОГОЛОСИЛА 2019 РІК – РОКОМ СІМ’Ї

ЗІ СЛОВОМ У СВІТ

БУТИ НА СВОЄМУ МІСЦІ

ВИ — ЛИСТ, ЯКИЙ 
УСІ ЧИТАЮТЬ

УСПІШНЕ СЛУЖІННЯ
ВИМАГАЄ ЧАСУ Й ПОСВЯТИ

ПРОФЕСІЯ — ЦЕ
МАЙДАНЧИК ДЛЯ

ВИЯВЛЕННЯ ДУХОВНОСТІ

новини
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актуально

Християни — свідомі 
громадяни країни, тому пе-
редусім вони моляться, щоб 
правильно й відповідально 
перед Богом зробити вибір 
щодо кандидатів у владні 
крісла.

Біблія каже: «Немає вла-
ди, як не від Бога, і влади 
існуючі встановлені від Бога» 
(Рим.13:1). Це означає, 
що Бог контролює проце-
си зміни влади. «Він змінює 
часи та пори року, скидає 
царів та настановляє царів» 
(Дан.2:21). Всяка влада від 
Бога, але слід пам’ятати: 
не всяка влада Божа. Саме 
тому, обираючи, необхідно 
виявляти не тільки грома-
дянську, а й передусім хри-
стиянську свідомість та від-
повідальність.

Яким же критеріям, з хри-
стиянської точки зору, мають 
відповідати кандидати на 
державні посади? Наші цін-
ності визначать наш вибір. 
Але про що насамперед слід 
пам’ятати християнам, оби-
раючи владу?

1. СВОБОДА
ВІРОСПОВІДАННЯ

У Конституції України 
зазначено: «Кожному гаран-
тується право на свободу 
думки і слова, на вільне ви-
раження своїх поглядів і пе-
реконань» (Стаття 34).

«Кожен має право на 
свободу світогляду і віро-
сповідання. Це право вклю-
чає свободу сповідувати 
будь-яку релігію або не 
сповідувати жодної, безпе-
решкодно відправляти од-
ноособово чи колективно 
релігійні культи і ритуаль-
ні обряди, вести релігійну 
діяльність» (Стаття 35).

Історично євангельські 
християни-баптисти завжди 
відстоювали принцип сво-
боди й рівності людини в 
суспільстві. Право жити 
вільно дане кожному Богом. 
Люди, що при владі, покли-
кані забезпечити це право. 
Будь-яке насилля, диктат, 
тоталітаризм є злочином і не 
відповідає Божому задуму 
щодо гідного життя людини в 
соціумі. Свобода коштує до-
сить дорого і її варто цінува-
ти. Під час виборів особливо 
варто про це пам’ятати но-
вому поколінню християн, які 
не зазнали переслідувань за 
часів Радянського Союзу.

Христова Церква пам’я-
тає різні періоди свого існу-
вання. Часи жорстоких пе-
реслідувань і часи свободи. 
Бог допускає до влади й кри-
вавих диктаторів, і людей, 
які прихильно ставляться до 
віруючих, і щиро віруючих 
християн. Проте, обираючи 
владу, слід пам’ятати, що 
наші інтереси перш за все в 
тому, що ми використовуємо 
свободу як можливість для 
проповіді Євангелії й поши-
рення Царства Божого: «…
нехай святиться Ім’я Твоє, 
нехай прийде Царство Твоє» 
(Мт.6:9-10).

В умовах свободи Хри-
стова Церква отримує знач-
ні можливості служити всім 
людям. Свобода в Україні 
сприяє безперешкодному 
служінню Церкви упродовж 
останніх років. Наша країна 
здобула свободу й незалеж-
ність, у тому числі й релігій-
ну. Рівність усіх релігій, мож-
ливість вільно сповідувати 
віру, звершувати служіння, 
позитивно впливаючи на су-
спільні процеси, — це є неза-
перечним надбанням країни 
й благословенням для хри-
стиян в Україні. Тому, обира-
ючи владу, ми обираємо тих, 
хто цінує свободу й готовий її 
забезпечувати й надалі.

2. ВІДПОВІДНІСТЬ
ПРОГРАМ КАНДИДАТІВ 

БІБЛІЙНИМ
(ДУХОВНИМ) ЦІННОСТЯМ

Успішний розвиток краї-
ни бере свої витоки із ду-
ховних джерел. Соціальний, 
культурний, економічний, 
політичний прогрес країни 
залежить від панівних духов-
но-моральних цінностей.

Сьогодні Україна декла-

рує свою духовну значимість, 
вказуючи на багатовікову 
християнську спадщину. Ми, 
як християни, зацікавлені 
в тому, аби духовні основи 
держави базувалися на пра-
вильних моральних засадах.

Духовна необізнаність, 
безпринципність або відвер-
те відступництво від Божих 
законів кандидатів на високі 
посади є сигналом для хри-
стиян утриматися від їх під-
тримки.

Біблія каже: «Благосло-
венням праведників під-
носиться місто, а устами 
безбожних руйнується» 
(Пр.11:11). Для нас, христи-
ян, важливо, щоб у таких 
важливих сферах суспіль-
ного життя, як сім’я, вихо-
вання дітей, освіта, трудова 
етика тощо державні мужі 
демонстрували здорові, ви-
сокі моральні стандарти, що 
відповідають Божим зако-
нам і не суперечать законам 
людського буття. Натомість 
різного роду збочення, які 
суперечать Слову Божому, 
вважаємо небезпечними, ан-
тибіблійними, а людей, які їх 
пропагують чи підтримують, 
не гідними влади.

Відомо, що в минулому 
більшість провідних країн 
світу досягли економічного 
процвітання та добробуту в 
першу чергу завдяки людям, 
які розбудовували країни 
згідно з Божими законами.

Такий критерій у виборі 
допоможе нам розрізнити 
дешевий популізм від серйоз-
них духовних переконань тих, 
хто бореться за право обійма-
ти державні посади в Україні.

Варто дізнатися, яке ж 
бачення кандидати мають у 
питаннях віри, моралі, Церк-
ви, духовної розбудови краї-

ни. На жаль, ці питання часто 
взагалі не висвітлюють або ж 
свідомо про них не говорять.

3. НЕБЕЗПЕКА
АТЕЇСТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

«Безумний говорить у 
серці своїм: нема Бога!» 
(Пс.14:1).

Сімдесят років безбожжя 
й атеїзму довели Радянський 
Союз до розпаду. Омріяний 
«рай» без Бога не вдалося 
збудувати. Наслідки такого 
курсу політиків, які відводили 
український народ від Бога, 
країна пожинає ще й досі.

Християнин, який допо-
магає безбожнику-атеїсту 
«прийти до влади», — чи-
нить гріх. Ми не можемо 
віддавати голос за тих, хто 
дотримується безбожної 
ідеології (комуністичної, не-
омарксистської, сатанізму 
тощо). Ми розуміємо, що 
такі люди будуть руйнува-
ти країну, навіть якщо вони 
здібні професіонали.

І навіть якщо у своїх про-
грамах вони «заграють» з 
християнами й гарантують 
«покращити життя вже сьо-
годні», — ми розуміємо, що 
це не більше, як передвибор-
ча тактика. Ми не можемо 
проміняти біблійні переко-
нання на дешеві матеріальні 
обіцянки.

4. МОРАЛЬНІ
(ХРИСТИЯНСЬКІ)

ЧЕСНОТИ ЛЮДЕЙ,
ЯКІ ЙДУТЬ У ВЛАДУ

Справедливість, чесність, 
порядність, щирість, уваж-
ність, безкорисливість — не-
обхідні риси характеру лю-
дей, які покликані приймати 
важливі рішення на рівні дер-
жави. Адже Бог завжди бла-
гословляє порядних людей у 
владі. «Вибери з-між усього 
народу людей здатних, бого-
боязних, людей надійних, не-
користолюбних, та й постав 
їх над ними (2М.18:21).

Слід зважати на те, на-
скільки кандидат готовий 
зважати на рани суспільства: 
алкоголізм, наркоманію, 
ігроманію, поширення амо-
ральності тощо, усе те, що 
руйнує моральні устої су-
спільства.

Згідно з Біблією, влада 
має відзначатися мудрим 
керівництвом, зупиняти 
злочинців, забезпечувати 

справедливе правосуддя 
(Рим.13:2-4). Влада чес-
но бере відповідальність за 
важливі процеси розвитку 
країни, системно впровад-
жує необхідні зміни й дбає 
про людей. «Цар утримує 
край правосуддям, а лю-
дина хабарна руйнує його» 
(Пр.29:4).

У минулому Бог поперед-
жав Ізраїль про умови вибо-
ру «президента» (5М.17:14-
20). Ми живемо у світській 
державі, і в наших умовах 
здається це неможливим, 
але, як християни, ми моли-
мося й хочемо бачити людей, 
які максимально відповіда-
ють таким Божим критеріям.

5. ПРОФЕСІЙНІСТЬ
І ДОСВІД В УПРАВЛІННІ

Сьогодні в суспільстві ве-
ликий попит на «нові обличчя» 
в політиці. І багато «нових» 
готові прийти до влади. Од-
нак слід пам’ятати, що не 
кожна людина, яка претендує 
на відповідальні державні по-
сади, має необхідний досвід і 
здібності у сфері управління. 
Не кожен може бути керівни-
ком на рівні держави.

Популізм і амбіції канди-
датів не варті того, щоб хри-
стиянин втратив пильність і 
розуміння реальної ситуації. 
Нам необхідно зберігати ду-
ховну тверезість і виваженість. 
Ми самостійно перед Богом 
робимо свій вибір як христия-
ни, не продаємо свого голосу 
й не помножуємо корупції та 
хабарництва, бо «хабар губить 
серце» (Екл.7:7).

Тепер ми, як християни, 
посилюємо молитви й знову 
беремо духовну відповідаль-
ність за долю й розвиток нашої 
країни. Бог усе контролює й 
наперед знає, хто керуватиме 
нашою державою. Однак наша 
участь у цьому теж неабияка, 
адже, аби зробити правильний 
вибір, потрібно відповідально 
ставитися до цього питання 
й можновладців вибирати за 
критеріями, що відповідають 
Божому Слову та нашим хри-
стиянським переконанням.

Тому церкви у 2019 році 
щоп’ятниці мають піст і молит-
ву за нашу державу. 

А 29 березня проходитиме 
Всеукраїнський піст і молитва 
за вибори, аби Україна мала 
духовне пробудження та еко-
номічне процвітання.

Валерій АНТОНЮК

ВИБОРИ-2019: КОГО ОБРАТИ?

9 січня 2019 року в анексова-
ному Криму Севастопольський 
міський суд ліквідував релігійну 
організацію «Церква Євангель-
ських християн-баптистів «Бла-
годать». Організація виключена 
з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб.

У прес-службі суду повідоми-
ли, що підставою для такого рі-

шення стали «неодноразові грубі 
порушення вимог російського за-
конодавства у сфері діяльності 
некомерційних організацій». Зо-
крема, «відповідач не повідомила 
в Мін’юст про зміну адреси юри-
дичної особи».

За даними суду, церкву 
баптистів зареєстрували в 2015 
році в будинку на вулиці Михай-

лівській. На наступний рік проку-
ратура провела перевірку вико-
нання законодавства про протидію 
екстремізму в релігійних об’єд-
наннях, яка виявила, що за цією 
адресою ніякої організації немає. 
Мін’юст зажадав актуальної інфор-
мації про реєстрацію церкви, але 
за два роки нібито не отримав її.

РАДІО СВОБОДА

В АНЕКСОВАНОМУ КРИМУ СУД ЛІКВІДУВАВ ЦЕРКВУ

Початок на стор.1

новини



ГОЛОС НАДІЇ6 №1 січень 2019

НЕХАЙ БУДЕ ВОЛЯ ТВОЯ ...
«Хай буде воля Твоя»... У цих сло-

вах не тільки згода на безумовну 
покірність Богу, а й право на найбіль-
шу обітницю — прояв Божої сили в на-
шому житті.

1983 рік був роком великих труднощів 
для нашої сім’ї.

В кінці березня, як тільки потепліло, ми 
почали будівництво. До нашого старого 
будинку, побудованого циганами, ми при-
будували стільки ж приміщень: тепер у нас 
був величезний зал для зібрань, простора 
кухня, ванна, великий коридор і другий по-
верх, з «ламаним дахом».

У цьому ж році, в липні, у нас народи-
лася дочка. Ми дали їй ім’я Єлизавета на 
честь Єлизавети Андріївни Храпової й усіх 
інших біблійних Єлизавет.

До Різдва будинок було «здано в ек-
сплуатацію», і великою радістю для нас 
було запросити церкву провести свята у 
нашому домі. У той час наше приміщення 
було найбільш містким: два зали розділя-
ла розсувна стінка.

Але надмірна святкова метушня не 

минула без наслідків для нашого немов-
лятка. Ліза застудилася, що призвело до 
судом (спазмів дихальних шляхів). Дитина 
на очах синіла, й тільки штучне дихання, 
яке робила мати, повертало її до життя. 
Швидка допомога, дитяча лікарня, реані-
мація... Лікування не давало позитивних 
результатів — дитині ставало все гірше й 
гірше.

Хоча для лікарні смерть дитини в її 
стінах вважається надзвичайною подією, 
щодо нашої дочки медперсонал не вира-
жав особливого занепокоєння.

— Помре дитина, не переймайся: у тебе 
ще п’ятеро є. У неї почалося вже омертвін-
ня кори головного мозку. Ненормальною 
буде... Навіщо тобі це? — так «потішали» ті, 
хто повинен був допомагати матері, зму-
ченій у боротьбі за життя доньки.

Дні та ночі злилися в одну суцільну сіру 
смугу. Ніхто не знає, в який момент може 
настати задуха. Штучне дихання — єдина 
реальна допомога.

А стан все погіршувався.
— Буду боротися до останнього її по-

диху! — вирішила мати.
За місяць боротьби за життя дитини 

дружина повністю вибилася з сил.
Тієї фатальної ночі, з неділі на по-

неділок, ми чергували разом. Наша ди-
тинка лежала в дитячому ліжечку майже 
без дихання, без плачу. Вона ні на що не 
реагувала. Життя тануло на очах. Вираз 
її маленького личка змінювався, стаючи 
то ангельсько-красивим, то якимось не-
живим, зморщеним. На прохання надати 
допомогу чергова лікар, не заходячи в па-
лату, відповіла:

— Все, що потрібно було зробити, ми 
зробили.

Кисень виявився теж перекритим. 
Все було ясно: наша крихта приречена на 
смерть. Тоді ми, схиливши коліна біля її 
ліжка, сказали те, чого не могли вимовити 
до цього моменту:

— Господи, невже Ти дав нам цю ди-
тину для того, щоб забрати? Господи, нам 
важко погодитися з її смертю... Але нехай 
буде воля Твоя... Допоможи нам, Господи, 
пережити біль розлуки...

І смерть позадкувала. Вона відступила 
назад.

До ранку стан дитини почав поліпшу-
ватися і дуже швидко вона пішла на по-
правку. Як ми раділи, знову отримавши 
дорогоцінний подарунок від Бога! Це було 
схоже на воскресіння з мертвих.

Згодом багато разів дочка Ліза тішила 
нас своїми успіхами в навчанні й благо-
словеннями в житті!

Даниїл УМНОВ,
м. Одеса, Україна

невигадані історії

Якось мені трапилася діа-
грама, з допомогою якої її ав-
тор зобразив духовний зріст 
церкви і дію дарів Духа Свято-
го протягом 100 років. Те, що 
я побачив на ній, викликало 
в мені безліч запитань. І най-
прикрішим для мене було те, 
що ми йдемо до низу, у нас 
згасаючий імпульс — і цьому є 
певна причина. Я заглибився в 
історію та біографії людей, які 
були на початку дії Духа Божо-
го на нашій землі. Аналізував 
їхню працю, те, що вони ро-
били, до чого їх закликав Бог, 
досліджував, як вони служи-
ли один одному. Вивчав, які 
веління Божі вони виконували 
й чим усе це закінчувалося.

І я побачив, що біля витоків 
пробудження стояли люди, яких 
певною мірою можна порівняти з 
Іваном Хрестителем. Більшість із 
них не були чудотворцями. Лише 
дехто з них мав цей дар. Один 
із багатьох був пророком. Вони 
переважно були простими людь-
ми, та мали один дуже важливий 
інструмент, яким працювали для 
Божої слави. Про цей інструмент 
багато сказано в Писанні. «І зібра-
лось багато, аж вони не вміщали-
ся навіть при дверях. А Він (Ісус) 
їм виголошував слово» (Мр.2:2). 
Саме з цього починає Марко, а не 
з реклами чудес чи неймовірного 
дійства, яке б мало відбутися. Це 
було звичайне зібрання, на яке 
зібралося дуже багато людей. 
Що їх туди привело, якщо не було 
ні оголошень, ні реклами й нічо-
го, що могло здивувати їх? Але ці 
люди прийшли, тому що хотіли 
почути слово, яке виголошував 
Христос.

Дії Христа завжди дивува-
ли мене. Якби це робив я, то все 
було б зовсім по-іншому. Хотілося 
б, щоб чудеса передували слову. 
Хотілося, щоб все було велично 
й потужно. У Христа все було, на 
перший погляд, просто. Він знав 
достеменно сутність людини, 
знав широту, висоту й глибину, 
але завжди починав із проповіді 
— з того, що говорив до людей. 

Багатолюдні й широкомасштаб-
ні зібрання Ісуса Христа не по-
чиналися з чудес і знамен. Вони 
завжди починалися з проповіді, 
яка іноді складалася з притч, іноді 
з життєвих історій та прикладів. 
Іноді Христос просто йшов вули-
цею, звертав увагу на певну лю-
дину й казав їй якісь слова, як це 
було, наприклад, із Закхеєм. Хоча 
при такій безлічі людей, які ото-
чували Христа, треба було все ж 
починати з чудес. Але Ісус чинив 
не так.

І тоді я поставив собі запитан-
ня: «А, можливо, це й є відповіддю 
на наш сьогоденний запит, коли 
ми кажемо: «Боже, не діють Твої 
дари! Чому так порожньо й сумно 
в наших серцях?» Можливо, від-
повідь у тому, що ми обрали не-
правильний підхід, неправильно 
почавши своє життя чи служіння. 

З чого ми хотіли б почати? 
Декому потрібно, щоб його гучно 
представили, щоб його визна-
ли кимось. І зрештою така лю-
дина розчаровується, серце 
сповнюється смутком, коли не 
отримує того, що очікувала. Але 
не з того починав Ісус. Він почи-
нав із слова, яке дав Йому Отець. 
І це слово було найпотужнішим ін-
струментом.

Ми не раз чуємо про Івана 
Хрестителя, який не робив жод-
ного чуда. Але я не знаю більшого 
чуда, ніж те, яке зробив Іван. Він 
показав приклад усім новозавіт-
ним церквам, почавши служіння 
із проповіді — проповіді, яка мала 
силу наблизити серця дітей до 
батьків і батьків до дітей. Він мав 

слово, яке могло зібрати довкола 
себе замучених, пригнічених лю-
дей, які жили в рабстві гріха. Це 
слово було настільки владним та 
сильним, що змусило навіть фа-
рисеїв, які були скуті правилами 
закону та заповідями людськими, 
прийти на берег, де проповідував 
Іван. І там вони почули те, чого б 
ніколи не почули в синагозі, ба-
гато років служачи Богові: «Роде 
зміїний, хто вас надоумив утіка-
ти від гніву майбутнього? Отож, 
учиніть гідний плід покаяння!» 
(Мт.3:7-8). Зазвичай їм віддавали 
почесті, вони завжди отримували 
славу й обов’язково перші місця в 
синагозі. Вони були пошановані, 
коли йшли вулицею. Але вони не 
знали правди про себе — ніхто 
їм не сказав її. І лише той Іван — 
чоловік, одягнений у жалюгідний 
одяг і не гідний того, щоб такі ша-
новані люди постали перед ним, 
зумів сказати їм правду Божу, яка 
могла їх звільнити. Так, вони прав-
ду відкинули, але вони її почули. 

Проповідь Івана змінила дум-
ку людей про Бога, дала їм змогу 
побачити Його в іншому ракурсі. 
З його проповіді люди побачили 
Бога, Який хоче, щоб ми ділилися 
сорочкою чи їжею з тим, хто її не 
має (див. Лк.3:11); Бога, Який че-
кає від митників, щоб ті не стягу-
вали з людей більше, ніж належить 
(див. Лк.3:13); Бога, Який хоче, 
щоб той, хто приходить у церкву 
служити, не був із роду зміїного.

Проте сам Іван був чесним, 
відкритим, сповненим Божого по-
мазання та Його любові. І Сам Бог 
міг говорити через Нього. Сам Бог 

дав Йому слово, показавши нам 
приклад, що чудеса починаються 
там, де звучить слово від Бога.

Те ж саме і з проповіддю Хри-
ста. Пригадуєте, як він зібрав два-
надцятьох — зовсім різних і доволі 
непростих людей за своїм ха-
рактером. І, думаю, я не відкрию 
секрет, коли скажу, що Христос 
не вчив їх творити чудеса. Він не 
дав їм жодного уроку про це, не 
виклав жодної лекції на цю тему. 
Проте ці люди постійно чули Його 
проповіді, вони чули слова, які го-
ворив Христос, і щоразу вбирали 
їх своїм серцем. І після того, як 
чули слова настанови та збуду-
вання, вони бачили, як до Христа 
приносили хворих, як Він клав на 
них руки — і ті отримували оздо-
ровлення. Це послідовність, яка 
забезпечує дію Божих дарів.

Апостол Павло у своїх послан-
ня чітко й конкретно каже: «Одно-
му дається слово знання, іншому 
слово мудрості…» І вже далі йдуть 
віра, зцілення та інші дари. Така 
послідовність забезпечує дію 
Божу, тому вона результативна. 
Христос учив своїх учнів цьому. Він 
учив їх проповідувати, щоб, коли 
Він забереться від землі й Петро 
постане перед великим натовпом 
людей, усі уважно слухали його 
слова. І Петро почав правильно 
— не з чудес, хоча й мав право на-
ступати на всяку силу ворожу й міг 
найпершим зробити чудо, чим би 
здивував людей, привернув їхню 
увагу й викликав бажання слухати. 
Але він піднявся на підвищення й 
проповідував про Ісуса Христа. 
Говорив про того, хто помер за 
гріхи й воскрес для оправдання. І 
багато людей після цієї проповіді 
заметушилися в серцях своїх і 
сказали: «Що нам робити?» Дія 
Божа відбувається відразу.

Або ж дім Корнилія. Там апо-
стол Петро виголошує проповідь. 
Господар цього дому, запрошую-
чи апостола, знав, що цей чоловік 
скаже таке слово, яким спасеться 
він і весь його дім. Тож Корнилій 
не послав по чудотворця, він, ма-
буть, і не знав на той час, що цей 
Симон — простий рибак. Але коли 

прийшов цей простий чоловік і 
став проповідувати, Дух Святий 
злинув на тих, хто сидів і слухав 
слово. Чому? Тому що в їхньому 
серці відбувалася Божа робота.

Якщо ми не чуємо, що Господь 
хоче сказати нам, якщо ми не чує-
мо живого слова, яке вивертає 
наше серце й змушує працювати 
наш розум, спонукуючи нас спря-
мувати свій погляд на Ісуса, —  ми 
йтимемо по життю порожні, зне-
можені та знедолені. Але якщо до 
нашого слуху досягає живе слово 
— ми йдемо по життю радісні, на-
повнені, задоволені. І тоді ми ба-
чимо, як приходить зцілення і дія 
Божого Духа.

Ось де криється секрет: най-
перше має бути слово — відвой-
оване, вимолене, яке приводить 
у страх та тремтіння навіть ту лю-
дину, яка його проголошує. Сло-
во відкриття, яке змушує інших 
звернути свій погляд у бік Бога. Це 
Слово сильне зціляти. Це Слово 
сильне діяти. І там, де воно зву-
чить, починають діяти Божі дари. 
Починає звучати палка молитва, 
починає оживати зібрання.

Цього слова потребує кожен 
— навіть фараони, навуходоносо-
ри й валтасари. Коли ці живі слова 
звучали перед такими запекли-
ми людьми, воно приводило їх у 
страх і тремтіння перед Богом Не-
бесним. І вони казали, як-от Наву-
ходоносор:  «Прославляю і возве-
личую Господа!», бо вони бачили 
у словах Божих мужів, звернених 
до них, Того, Який воістину став 
Словом.

Це Слово сьогодні між нами, 
повне благодаті та істини. І це 
велике благословення для нас. 
Це відправна точка, з якої почи-
нає діяти Бог. Немає Слова — не 
буде подальшої дії. Тому хай Бог 
благословить кожного, і того, хто 
покликаний звіщати слово, і того, 
до кого це слово звіщатиметься, 
щоб докласти зусилля для того, 
щоб отримати це слово від Бога 
— живе та  діяльне. І ми матимемо 
благословення. 

Олександр СМІТЮХ
м.Луцьк

СЛОВО, ЯКЕ ПЕРЕДУЄ ЧУДЕСАМ 
проповідь
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Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Було це зовсім недавно 
на Поліссі. В одному селі жив 
хлопчик невеличкого зросту, 
проворний такий, дуже лю-
бив говорити, весь час щось 
«цвірінькав». Через це його 
прозвали Горобченком.

Якось у передріздвяний вечір 
він затримався у своїх друзів до-
пізна. Уже настав час поверта-
тися додому. Але дорога йшла 
через ліс. Додому було близько 
трьох кілометрів. Було уже тем-
но, на дворі йшов тихий сніг, який 
розпочався ще вранці. Снігу уже 
насипало по коліна. Горобченко 
вирушив додому.

Сніг все йшов і йшов. Йти було 
важко. Коли дійшов до лісу, йому 
здалося, що із всіх сторін на нього 
хтось дивиться. Якісь дивні звуки 
лунали звідусіль. Хоча він розумів, 
що це вітер хитає крони дерев, 
інколи скидаючи сніг із гілок. Але 
у страху великі очі. Все більше він 

лякався. А тут ще почулося про-
низливе виття чи то вовка, чи то 
собаки. Він так і не зрозумів, що 
це було, бо кинувся бігти. 

Добряче втомившись, він зро-
зумів, що повернув не на ту доро-
гу. Ці дерева, кущі були для нього 
незнайомі. Він злякався, але вже 
не диких звірів, а того, що заблу-
кав.

— Ісусе, — промовив Гороб-
ченко, — допоможи мені. Я хочу 
додому. Мені страшно.

У хлопчика на щоках з’явили-
ся дрібні сльози. Він став диви-
тися по сторонах, марно надію-
чись когось побачити. «Тут нікого 
немає, всі сьогодні разом із свої-
ми рідними згадують народжен-
ня Божого Дитяти», — подумав 
він.

Думки про це не давали спо-
кою. Уже в повній безнадії він 
схилив коліна прямо на снігу і по-
думки промовив: «Ісусе, якщо Ти 

є, врятуй мене!»
Коли він так стояв навколіш-

ки, то почув чоловічий голос.
— Хлопче, що ти у цій порі тут 

робиш?
Це був дід Максим. Він пра-

цював лісником і повертався 
додому з роботи на старих, але 
добротних санях, в які був запря-
жений кінь Буян.

— Діду Максиме! — прокри-
чав хлопчик. — Який я радий вас 
бачити!

— Сідай, підвезу додому! — 
промовив дід Максим, показуючи 
рукою на місце біля себе. 

Дорогою хлопчик розповів ді-
дові свою пригоду. Весь час вони 
проговорили. І Горобченко навіть 
не помітив, як кінь Буян зупинив-
ся.

— Все, приїхали. Ти вже вдо-
ма. — промовив дід Максим. — І 
ще одне, синку, не забудь завтра 
сходити до Церкви і подякувати 
Ісусові за те, що Він тебе вряту-
вав.

— Добре, діду Максиме. 
Обов’язково піду разом із татом 
і мамою та братиками і сестрич-
ками.

Ось так Ісус у Свій день на-
родження вислухав молитву 
Горобченка і врятував його. А 
ви звертаєтеся до Бога, коли 
вам страшно? А чи дякуєте 
Йому тоді, коли Він відповідає 
вам?

Руслан ПРИХОДЬКО

Що ти робиш, коли тобі страшно? На-
певно, біжиш до тата чи мами. Але іноді 
може трапитися так, що тата й мами не 
буде поруч. Але поруч із тобою завжди 
буде Бог! Він найсильніший у світі й може 
захистити тебе й дати тобі сміливість.

Пригадуєш псалом про доброго Пастира? 
Якщо ні, то можеш прочитати його у книзі 
Псалмів (Псалом 22). Його автор, цар Да-
вид, каже: «Коли я піду хоча б навіть долиною 
смертної темряви, то не буду боятися злого, 
бо Ти при мені» (Пс.22:4). 

Про сміливість Давида дуже багато на-
писано в Біблії. І цю сміливість йому давав 
Сам Бог. Батьки з дитинства навчили Давида 
любити Господа. Це допомагало йому пере-
магати страх у хвилини небезпеки. Одного 
разу, коли Давид, будучи юнаком, пас овечок, 
раптом вискочив лев і схопив одну з них! Да-
вид сміливо побіг за левом і переміг його. Ін-
шого разу ведмідь напав на його отару. Давид 
переміг і його. 

Та одного разу Давид проявив особливу 
сміливість. У той час його народ воював із 
филистимлянами. Оскільки Давид був дуже 
юним, його не взяли на війну. Але він прийшов 
на поле бою, принісши їжу своїм братам. Там 
він побачив, що військо ізраїльтян у страху пе-
ред велетнем, який насміхається над ними і 
Богом. Голіаф, так звали велетня, викликав 
когось із воїнів на бій, але всі боялися його. 
Коли Давид почув про це, то сказав Саулові, 
який був тоді царем: «Хай не лякається нічиє 
серце через нього. Я піду й буду битися з отим 
филистимлянином».

Давид узяв пращу (ремінь з петлею) і п’ять 
камінців і вийшов проти велетня. Коли Голіаф 
став насміхатися над юнаком, Давид відповів 
йому: «Ти йдеш на мене з мечем і списом та 
ратищем, а я йду на тебе в Ім’я Господа Са-
ваота. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою 

руку... І пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів!» 
(1Сам.17:46). І сталося так, як і казав Давид:  
перший же камінь, випущений із пращі, влучив 
Голіафові прямо в лоб і — той упав замерт-
во! Побачивши це, филистимляни злякалися й 
повтікали. 

У чому секрет сміливості Давида? Він знав, 
що Бог із ним і допоможе йому, бо немає ніко-
го сильнішого за Господа. Він хоче бути і твоїм 
Другом. Тому, коли тобі страшно, звертайся 
до Нього і пам’ятай, що лише Бог може дару-
вати тобі сміливість. 

Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

Розшифруй вірш з Біблії. Знайди в Біблії, де він записаний 
і хто його автор.

Г-О-Р-О-Б-Ч-Е-Н-К-О

СМІЛИВІСТЬ ДАВИДА Завдання

Нічка сонечко ковтнула 
Чорним ротом хмари,              
Розтягнулися довкола 

Тіні, як примари.

Стиснув міцно страх Вікусю
У свої лещата.

Знов кричить мала: «Боюся!
Де ви, мамо, тату?!

Ось погляньте: з-попід ліжка
У моїй кімнаті

Виповзають змії нишком,
Як тут можна спати?»

Татова рука надійна 
Вмить весь страх розвіє:

— Придивись — це ж лише тіні,
Де тут взятись зміям?

Ти забула, що за нами
Наш Господь пильнує?

Клич Його, як тата й маму, —
Він тебе почує.

…Руки-тіні простягнула
Нічка до Вікусі.

— Не боюсь! — мала всміхнулась. —
Я тепер з Ісусом!

Ольга Міцевська

ВІКУСИНІ 
СТРАХИ

ДОПОМОЖИ ДАВИДУ ДІЙТИ ДО ГОЛІАФА
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Замовлення №101

Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №1 січень 20198

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №12 (грудень) 2018р.
По горизонталі: 3.Степан. 5.Золото. 7.Віфлеєм. 8.Хорив. 10.Гомор. 12.То-

вит. 13.Хур. 14.Димас. 17.Голан. 19.Марія. 20.Назарет. 22.Нааман. 23.Деліла.
По вертикалі: 1.Калев. 2.Йотам. 3.Салмон. 4.Берло. 6.Огірок. 9.Вавилон. 

10.Горизонт. 11.Пуа. 15.Состен. 16.Гілбоа. 18.Харан. 20.Нісан. 21.Текел.

1. Він з’являється на всяку безбожність. 2. Власник винограднику, сусід Аха-
ва. 3. Там жили велетні. 5. Місто для запасів, що побудували фараону.                 6. 
Велика пустеля, яку проходили ізраїльтяни. 9. Плід Духа. 10. Місто, якому Ісус 
докоряв і виголосив горе. 11. Син Якова. 17. Головний міністр Ахашвероша. 18. 
Нечиста тварина. 21.Бунтував проти Мойсея й Аарона. 22. Місто в коліні Гада. 
25. Невістка Ноомі.

КРОСВОРД

4. Мудрість, що зверху… 7. Річка Едему. 8. Місто поблизу Вефіля. 12. Там 
Уззу поразив Бог. 13. Син Аарона. 14. Місто, біля якого Ісус воскресив юнака. 
15. Морський порт у Памфілії. 16. Євангеліст. 19. Внук Соломона. 20. Суддя 
Ізраїля. 23. Гора в Галілеї, сім миль від Назарету. 24. Місце таборування після 
Ріммону Переца  (4М.33:20). 26. Чотиривласник, один із чотирьох правителів 
царства.

новини

Чи доводилося вам стикатися з 
людьми, які абсолютно не розбирають-
ся в тій чи іншій сфері, але поводяться 
зухвало, зарозуміло, влаштовують 
фахівцю високого класу справжнього 
прочухана, екзаменують і критикують. 
Невже вони не відчувають своєї не-
компетентності? Виявляється, ні! Існує 
так званий ефект Даннінга-Крюгера, 
відкритий двома психологами, які за 
це відкриття у 2000 році стали лауреа-
тами Нобелівської премії з психології.

Повне формулювання ефекту звучить 
так: «Люди, які мають низький рівень 
кваліфікації, роблять помилкові висновки, 
приймають невдалі рішення і при цьому 
не здатні усвідомлювати свої помилки че-

рез низький рівень своєї кваліфікації».
Нерозуміння помилок призводить до 

переконаності у власній правоті, а отже – 
до підвищення впевненості в собі й усві-
домлення своєї переваги. Таким чином 
ефект Даннінга-Крюгера є психологічним 
парадоксом, з яким усі ми нерідко сти-
каємося в житті: менш компетентні люди 
вважають себе професіоналами, а більш 
компетентні схильні сумніватися в собі й 
своїх здібностях.

Чи не є цей ефект справедливим у 
духовному житті та служінні? Чим менше 
служитель/християнин має знань та до-
свіду (початківець), тим більш упевнений 
у своїй правоті. Своєю поведінкою такий 
часто демонструє свою перевагу над ін-

шими служителями/людьми/конфесіями, 
ніколи не прислухається до порад інших, 
адже вважає, що і так все знає; у своїх 
діях занадто радикальний, інколи – зухва-
лий. Натомість той, хто постійно зростає 
в пізнанні, набуваючи знання та досвід, 
усе більш приходить до усвідомлення, що 
його знання часткові; що так багато ще є 
недослідженого в тій чи іншій сфері (а та-
кож у Біблії). Відповідно такий служитель/
християнин у своїх висловлюваннях обе-
режніший, а у поведінці – більш помір-
кований. Говорячи про «знання, яке на-
димає», Павло каже так: «Коли хто думає, 
ніби щось знає, той нічого не знає ще так, 
як знати повинно» (1Кор.8:2).

Олександр ГЕНІШ

Пропонуємо суто юридичні відповіді на поши-
рені запитання щодо прийнятого Закону та нової 
процедури реєстрації церков.

ПРИЙНЯТИЙ ЗАКОН СТОСУЄТЬСЯ ЛИШЕ ПЕ-
РЕХОДУ ПРАВОСЛАВНИХ ГРОМАД В ІНШУ КОН-
ФЕСІЮ?

Ні. Закон впливає на реєстрацію всіх релігійних ор-
ганізацій, яких в Україні понад 36 тисяч.

Зокрема, тепер Мінкультури та обласні держад-
міністрації будуть приймати документи за принципом 
«єдиного вікна», здійснюючи одночасно й реєстрацію 
статуту, і державну реєстрацію — внесення змін до Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб.

ЯКЩО РЕЛІГІЙНІ ГРОМАДИ НЕ ПЕРЕРЕЄСТРУ-
ЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ РОКУ, ЇХ БУДЕ ПОЗБАВЛЕНО 
РЕЄСТРАЦІЇ?

Зовсім ні. Такої норми немає в прийнятому Законі. 
Лише вказується, що до моменту перереєстрації у разі 
суперечностей застосовуються норми Закону про сво-
боду совісті, а не статуту релігійної громади.

ЧИ МОЖНА СКАЗАТИ, ЩО ПРИЙНЯТИЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ 4128-Д ЗАГРОЖУЄ СВОБОДІ 

ВІРОСПОВІДАННЯ?
Так. Ця вимога суперечить статті 4 Закону України 

«Про свободу совісті та релігійні організації», де зазна-
чено: «В офіційних документах ставлення громадянина 
до релігії не вказується». Офіційний документ — це не 
лише паспорт, а й протокол загальних зборів релігійної 
громади.

Мало хто з релігійних організацій захоче подава-
ти державі список усіх членів громади, як того вимагає 
прийнятий Закон. Адже віруючі ще пригадують репресії 
радянських часів. Також перед очима сучасний при-
клад репресій окупаційної влади на Луганщині («ЛНР»), 
яка спочатку примушувала релігійні громади до пере-
реєстрації, а потім відмовила в реєстрації всім євангель-
ським церквам і стала адресно переслідувати віруючих.

Тож навіщо ці дані владі? Що вона буде з ними роби-
ти? Відслідковувати віруючих із «неправильної» церкви 
чи потенційних «екстремістів» із якоїсь нетрадиційної 
конфесії? Крім цього, чи не вийде так, як із базами да-
них інших державних структур, що списки віруючих опи-
няться в продажу десь на ринку чи в Інтернеті?

Блог Максима ВАСІНА

17 січня 2018 року Верховна 
Рада вирішила ухвалити нову 
редакцію законопроекту № 
4128-д одразу як закон — без 
другого читання, відтак запро-
вадила новий порядок реєстра-
ції релігійних організацій без 
проведення жодних консульта-
цій із ними. Прийнятий Закон 
вносить доповнення до статей 
8, 14 та 18 Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні ор-
ганізації», запроваджуючи нові 
вимоги для реєстрації та пере-
реєстрації релігійних організа-
цій, а також створюючи «єдине 
вікно» для подання документів.

Однією з найбільших проблем 
прийнятого Закону є запровад-
ження нової перереєстрації всіх 
релігійних організацій із вимогою 
надати списки всіх віруючих, які 

взяли участь у загальних зборах 
релігійної громади. Це пов’язано 
з нормою прийнятого Закону про 
необхідність приведення статутів 
усіх релігійних громад у відповід-
ність до нового Закону впродовж 
року з моменту набрання ним 
чинності. При цьому така пере-
реєстрація коштуватиме вірую-
чим чималих витрат, адже кожен 
підпис на новій редакції статуту та 
протоколі загальних зборів релігій-
ної організації має бути нотаріаль-
но засвідчений.

Напередодні голосування до 
Голови Верховної Ради, керівни-
цтва профільного Комітету та пар-
ламентських фракцій був надісла-
ний перелік суттєвих зауважень до 
законопроекту № 4128-д, однак 
парламентарі його проігнорували. 

ІРС

ЕФЕКТ ДАННІНГА-КРЮГЕРА В ЖИТТІ СЛУЖИТЕЛЯ

ЗАКОН ПРО НОВИЙ ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЦЕРКОВ

власний погляд


