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Сторінка редактора

«А Дух і невіста говорять: Прийди! А хто чує, хай каже: Прийди! І хто прагне, хай прийде, і хто
хоче, хай воду життя бере дармо!» (Об.22:17).
«А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи: Коли прагне хто з вас нехай
прийде до Мене та й п’є! Хто вірує в Мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із
утроби його» (Iв.7:37,38).
Двадцяте і двадцять перше століття характерні небувало потужною дією Духа Святого. Це і розширення до світових масштабів місіонерства, навернення до Христа мільйонів людей з усіх народів, це і
зародження та швидкий розвиток так званого п’ятидесятницького руху. Тема Духа Святого та Його дій
нині актуальна, як ніколи за всю історію християнства. Сила, завдяки якій сьогодні й виконується Божа
праця на землі, стала об’єктом пильної уваги. Одні підпорядковуються силі Духа Святого в служінні,
інші — не сприймають надто викличних та незрозумілих вчинків людей, через яких діє ця сила. Це нерідко призводить до суперечок, взаємних звинувачень і в кінцевому результаті — до неправильного,
суб’єктивного розуміння дій Духа Святого в Церкві.
Спостерігаючи за теологічними баталіями, що відбуваються між християнами щодо дій Святого
Духа, зауважую, що нерідко причиною таких непорозумінь є неправильне уявлення про ці дії. Неправильний акцент зміщує погляд віруючого з головної місії Духа Святого на зовнішні дії. Дари Духа,
знамення та чудеса, що супроводжують Його і які є нічим іншим, як інструментом для виконання головного завдання, ставляться в центрі уваги і, я б сказав, навіть обожнюються. У цьому випадку акцент
робиться не на особі Духа Божого, не на історичній ролі Його у житті Церкви, а на проявах Духа. Цієї
помилки допустилися ще в першоапостольській Церкві, що й стало причиною написання Послання до
коринтян, у якому апостол Павло роз’яснює роль Духа Святого та Його дій.
Саме тому дивними іноді є нарікання деяких віруючих, що нині немає таких дій Духа, як раніше.
Історична роль Святого Духа не в тому, щоб наробити багато шуму, звести вогонь, показати чудеса та
знамення (хоча ці ознаки і є Його «візитною карткою»), а в тому, щоб:
1) привести людей до Христа, звістити Євангелію, спасти «те, що загинуло», «проповідувати літо
Господнього помилування»;
2) утримувати світ від повного морального розтління через Свою присутність у житті викуплених
Христом грішників;
3) готувати Церкву, Наречену Ісуса, до зустрічі з Ним через служіння освячення та заохочення до
праведного та побожного життя.
Це головна мета Духа Святого на землі. А те, яким чином, у якій формі й за допомогою чого Він це
робить — другорядне. Звичайно, ми, як люди, керовані Духом Божим, і через яких часто виконується
Божа робота, повинні знати й правильно використовувати духовні інструменти. Про них багато йдеться в Писанні. Але буде помилкою акцентувати на них, вважаючи ці інструменти головним призначенням Святого Духа на землі.
«Дух і невіста говорять: Прийди!» Ці слова Божого об’явлення, якими закінчується Біблія, і є тим
вказівником, який показує правильний напрямок співпраці віруючої людини і Святого Духа. Правильно використовуючи Божі дари, біблійні засоби духовної праці, ми повинні працювати на головну мету
— спасіння грішників. Саме для цього Христос прийшов на землю. Саме для цього Він вибрав учнів —
Своїх послідовників. Саме для цього Він наділив їх силою, яка вперше вилилася у день П’ятидесятниці.
Саме до цього покликана й Церква двадцять першого століття.
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Запитання на тему номера
Які дії Духа Святого найбільш яскраво проявляються в сучасній Церкві?
Богдан ЛЕВИЦЬКИЙ, завідувач відділу молоді Церкви ХВЄ України.
— Місія Духа Святого не змінилася від днів апостолів, але проявлення сили
Його відбувається по-різному. Все залежить від того, наскільки ми пізнали Бога, наскільки ми знайомі з Ним і наскільки довіряємо Йому. В дитинстві мене
вчили, що мені необхідна сила Духа Святого. Я просив у молитві цього — і Бог
дав мені силу Святого Духа. Тепер ми, одержавши відповідні духовно-теологічні
знання, навчаємося і навчаємо отримувати Духа Святого через наставлення у вірі. Спостерігаючи за дією Духа Святого серед молоді, особливо на зібраннях під
час хвали і поклоніння, і бачачи, що вони отримують Його, дещо був незгідний,
що так легко дається цей дар, не так, як це сталося в моєму житті. Але, бачачи
переміну в подальшому житті цих дітей, я дякую Богові, що Він діє так, як Сам
хоче. Ми навчаємо молодь і заохочуємо її до того, щоб вона більше дозволяла
духовному проявлятися в її житті.
Віктор ВОЗНЮК, завідувач відділу освіти Церкви ХВЄ України.
— Що ж є дією Духа Святого? По-перше, це загальна функціональність, яка
стосується підтримки життя у Всесвіті. Така дія продовжується з часів створення
світу і є незмінною донині. По-друге, це персональна функціональність, коли Дух
Святий працює особисто з окремою особою чи групою людей. У цьому значенні
також є два напрямки: природна дія і надприродна. Незмінною є дія природна,
оскільки багато відкриттів у нашому житті відбуваються природним чином. Але
надприродний вплив Духа Святого у віках змінював форму, вираження, залишаючи незмінним зміст. Так у першоапостольський період діяли практично всі
дари Святого Духа, зазначені Павлом у Посланні до коринтян (1Кор.1:7). Проте
сьогодні активно використовуються тільки деякі з дарів. Але це жодним чином
не говорить про сутнісну зміну дії Святого Духа. Вона чітко вказана Самим Ісусом
Христом в Євангеліі. «А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про правду, і про
суд: А коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати Сам від Себе,
а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам» (Iв. 16:8,13,14).
Найбільш яскраво проявляється дія Святого Духа в сучасній Церкві в питанні спасіння та духовного зростання. «Бо ми всі одним Духом охрищені в тіло одне, чи то юдеї, чи геллени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним» (1Кор.12:13). Звичайно, не можна обминути питання дії духовних дарів, особливо коли
виділяються такі дари, як говоріння іншими мовами, пророкування, вияснення мов. Щодо цього існує немало
дискусій та непорозумінь. Але полеміка не має завадити тому, щоб вдосконалюватися духовно, практикуючи
духовні дари як потужний прояв дій Духа Святого.
Степан ВЕРЕМЧУК, єпископ, член Ради старійшин Церкви ХВЄ України.
— Особливістю служіння Духа Святого в сучасній церкві є надзвичайно широка проповідь Євангелії по цілому світові. Дух той самий. Якщо в першоапостольській Церкві ця дія більше проявлялася в чудесах та знаменнях, то сьогодні Дух Божий дуже широко використовує сучасні досягнення техніки, коли
проповідується через засоби масової інформації. Це Бог дав людям мудрість
у розробці високотехнічних засобів поширення інформації. І Дух Святий використовує ці досягнення. Я не пригадую такого розмаху проповіді Слова Божого,
як нині, за моєї молодості такого не було. Я свідок того, як люди отримували
оздоровлення від фізичних хвороб і побудження шукати євангельську церкву
під час слухання християнської радіопередачі. Через пресу, радіо, телепередачі можуть почути про спасіння люди різних категорій: від простих робітників до
представників влади. Якщо говорити про світові масштаби дії Духа Святого в
цій ділянці, то вона просто вражаюча.
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«Сьогодні Святий Дух діє набагато
потужніше, ніж у
дні першоапостольської Церкви!»

Протягом історії християнства диявол усіма силами намагався загасити Божий
вогонь, зупинити джерело, яке відкрилося в день П’ятидесятниці. Зокрема через єресі ― з’явилися николаїти, валаамове вчення, лжепророки... Ворог знає, у чому сила
Церкви. Сила Церкви ― в єдності з Христом в Дусі Святім. Цю силу диявол завжди
намагався спинити. У Самсона Даліла хотіла вивідати секрет його сили. Так само чинить лукавий, він хоче зробити церкву безсилою, обрізавши (образно) її кучері. Тому
єресі, заблудження, гріх будь-якого масштабу, послух власній гріховній природі працював проти Святого Духа. Але ми вдячні Богові, що ніякі сили не змогли згасити Його вогню. Він горів протягом двадцяти віків і горить у двадцять першому. Хоча Він
проявлявся різною мірою, але ніколи не згасав. Я вірю, що й у наші дні Він діє дуже потужно на підставі Слова: «Останніми днями Я виллю від Духа Свого на всяке тіло...»
Ми чуємо про Китай, Корею, Індонезію, Бразилію, Африку, Америку, Канаду, Україну,
Росію... Тобто Дух дихає, де хоче. Я вірю, що це ознака кінця.
Михайло ПАНОЧКО,
старший єпископ Церкви ХВЄ України
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― Чи змінилися дії Святого Духа порівняно з часами першоапостольської церкви?
― Від дня П’ятидесятниці до нашого часу Дух Святий потужно діє
на землі. Виконалися слова Христа:
«Ви приймете силу, коли на вас зійде Святий Дух!» Учні мали владу
за днів Ісуса ― виганяли демонів,
зціляли хворих... Але не мали сили
для свідчення, тому були боязливі:
відрікся Петро, а з ним покинули Його й інші. Святий Дух був з ними, та
після П’ятидесятниці Він поселився
в них. Ось у чому різниця. І, власне,
Святий Дух поселяється в кожному,
хто вірує в Нього. Ми живемо в пе
ріод дії Святого Духа. Початок Його
дії був дуже потужним і сильним,
і Він діє в наші дні. І я б сказав, що
сьогодні Він діє набагато потужніше
й сильніше ніж у перші дні. Бо в день
П’ятидесятниці увірували три тисячі.
Сьогодні, за приблизними підрахунками, ― до 500 млн. людей, які пережили хрещення Духом Святим.
― Дехто говорить, ніби Дух Святий тепер не діє так, як раніше.
― Це бачення людей, які не мають близьких стосунків з Богом. Я
бачу дії Святого Духа. Господь зціляє, відповідає на молитви, без
Святого Духа не каялися б люди. Це
величезне чудо, коли Дух Святий
міняє серце грішника. Без Святого
Духа не можна покаятися. Людина
цього, буває, не оцінює, а це важливі духовні речі. Оцінюють зцілення,
оцінюють мови, оцінюють пророцтва... І ми за все це дякуємо Богові. Але потрібно розставити речі відповідно до їхньої ваги й цінності. Це
важливі речі, але найцінніше для
Бога ― привести грішника до покаяння. Для цього помер Христос. Він
помер не ради ознак та чудес. Просто є неправильне розуміння дій
Святого Духа. Дехто думає, що це ―
суцільні чудеса й ознаки. Так, вони
супроводжують проповідь Євангелії. Та наріжним каменем церкви є
не чудеса. Наріжним каменем є Ісус
Христос ― випробуваний, дорогоцінний! Віруючий у Нього не посоромиться.
― Які дари Святого Духа найяскравіше проявляються в сучасній
церкві?

― Усі дари, про які написано в
Євангелії, є в сучасній церкві. Можливо, проявляються не так масово
і не всюди... Це залежить від рівня
віри. Бог хрестить Духом Святим з
ознакою інших мов ― люди сотнями, тисячами це переживають. Бог
по молитві церкви зціляє хворих ―
також маємо тисячі свідчень. Якщо
немає таких проявів, як, наприклад,
у часи апостолів, коли їхня тінь зціляла хворих, то це ще не значить,
що Святий Дух не діє. Не потрібно
вказувати Духу Святому, як діяти.
Дух чинить, як хоче і діє, де хоче.
Діють дари пророчі в наших
церквах, Дух Святий повідомляє,
утішає, наставляє... Можливо, й негусто. Чому? Тому що в нас уже є
Боже Слово ― світильник і основа
істини, у якому закладена вся Божа
наука. Дари Святого Духа тільки обновлюють цю науку ― на підставі Біблії. Вони є додатковими, допоміжними, а основний фундамент кожна
віруюча людина має: живи по Біблії
— і Дух Святий буде з тобою. А люди
не дуже люблять Біблію, прагнуть
переживати якісь особливі емоції,
чудеса. Це веде не туди... Автор Біблії ― Дух Святий. І нічого більшого не може бути сказано понад те,
що вже зафіксовано в Писанні. І Дух
Святий завжди буде діяти через дари в рамках Євангелії.
Також діє дар вигнання демонічних сил через служителів. Кому як
Бог вділив. Діє дар учительства ― є
служителі, які мають здібність доступно навчати. Є дар мудрості ― у
служителів, що опікуються десятками церков, у пастирів. Власне, якщо
говорити про пастирів, то їм найперше необхідний не дар чудотворення, а дар слова мудрості й учительства.
Я бачу яскраву дію Святого Духа
в наших церквах. Лише потрібно,
щоб віруючі люди розігрівали ці дари. Бо можна не використовувати,
не розвивати подарованого Господом. І тоді нема чого звинувачувати
Святого Духа чи церкву. Від нас залежить, чи будемо ми працювати
для збудування церкви.
― Яка роль людини в діях Святого Духа?
― Важливо розуміти, що Бог
починає працю з грішником, який

практично нічого не вміє, не знає,
не розуміє... Святий Дух бере грішника і з нього творить праведника.
Для того була Голгофа, щоби людину омити кров’ю Христа, образно ―
із чорної зробити білою. Щоби вона
з раба гріха стала вільною в Христі. Тому Ісус акцентує в Новому Заповіті, ― вам потрібно народитися
згори. Коли грішник приймає Ісуса
Христа, кається в гріхах і стає новою
людиною ― він тільки народився
для Бога. Йому треба ще багато речей пізнати, зрозуміти, навчитися.
Коли людна робить перші кроки,
вона ще багато чого не знає, хоча
є Божим дитям. Спочатку вона дивиться під обмеженим кутом зору
на світ. Але зростаючи у вірі, більше
пізнаючи Бога, починає дивитися
на людей інакше ― ширше й далі.
Апостол Павло мав настільки глибоке пізнання Бога і сповнення Духом,
що про себе казав: «Я боржник усім:
і гелленам, і юдеям, і варварам, і мудрим, і немудрим...» Він стояв перед таким океаном Божої любові,
яка йому відкрилася через Ісуса, що
був просто враженим, і написав: «Я
готовий проповідувати усім».
Як починає працювати над людиною Святий Дух? Накреслимо
основні етапи. Коли проповідується
Слово Боже, Святий Дух торкається
серця, спонукує його до покаяння.
Далі відкриває людині очі — і вона
бачить вірою Христа. Жертва звершилася 2000 років тому, а Святий
Дух так її представляє, ніби ― вчора.
Усе стає свіжим, не пахне старістю.
Людина захоплюється, впокорюється, вірує. Народившись згори, людина входить у нові стосунки з Богом
через Дух Святий. І ось тут людський
фактор грає величезну роль. Бог зі
Свого боку ― завжди вірний і готовий допомогти. Проблема ― в особистості людини! Це ж вчорашній
грішник. Хоча сьогодні кришталево
чистий ― але все ще у плоті, навколо нього ― спокуси. І його позиція
дуже важлива ― будувати правильні стосунки з Богом. Відразу ж гріховна природа противиться цьому.
Тому Павло каже ― я щодня себе
впокорюю. Плоть ворогує проти
духа. Важливо ― на чийому я боці.
Якщо на боці плоті, то мої стосунки
з Богом будуть дуже слабенькі. Ми
повинні прийняти рішення з момен-
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ту покаяння ― бути на боці нашого
новонародженого духа. Годувати
його Словом Божим, молитися ― це
як дихання для нього.
Святому Духу потрібно довіряти,
Святим Духом потрібно сповнятися,
Святому Духу потрібно коритися. Ці
речі бачить тільки Бог. Ми бачимо
по плодах: людина завжди невдоволена, нарікає, сумна, примхлива.
Значить ― у неї нерозвинуті стосунки з Богом. Так, вона народжена
згори, але не зростає. Дух Святий
постійно працює, щоб ми переживали «трансфігуратос» ― преображення. Щоб віруючий був внутрішньо подібний до Христа ― любив
людей, був милосердний, добрий,
мав чисте серце. Роль Святого Духа
― відобразити в нас образ Христа.
Це ― супервелика праця. Це одне
із найбільших чудес ― повернути
грішнику образ Божий.
Багато людей цього не розуміють ― і шукають духовних проявів.
Прояви ― це інструменти для досягнення мети. Наша мета ― підкоритися Духу й змінюватися в Його
образ. Якщо зміщується цей акцент,
починаються неприємності ― неправильний ріст, відсутність плоду,
людський фактор бере верх над духовним. Отже, від нас залежать наші стосунки з Богом. Бог ― завжди
стабільний. Людський фактор ― архіважливий.
― Досі ми говорили про працю
Святого Духа над особистістю людини. А як щодо дії Духа через людину? Адже фактично будь-які духовні прояви, дари Духа пов’язані з
конкретними служителями...
― І так, і не так. Я сам так вважав.
Та є свідчення деяких колишніх мусульман ― їм Сам Бог являвся особисто. Вони молилися, шукали ― й
Ісус їм відкривався прямо. Тобто не
можна сказати, що Бог діє тільки так
і не інакше. Хоча у більшості випадків Він хоче діяти через людей.
Дія Духа в людині ― основна.
Дія через людину ― другорядна.
Хочу підкреслити: яка користь мені, якщо через мене буде діяти Святий Дух, а я сам не змінююся? Дух
Святий має два вектори. Внутрішній
вектор ― змінювати нас, зближати
з Богом, щоб ми приносили плід. У
тому прославиться Отець, коли при-

несемо багато плоду. А галузка, яка
не приносить плоду ― буде відтята. Я на цьому наголошую ― щоб
не було збочень! Зовнішній вектор
― коли Бог діє через людину (пророцтва, зцілення через покладання
рук, проповідь Євангелії, інші мови
та тлумачення, чудотворення і т. ін.)
Це ― зовнішня дія. Вона не є паспортом неба. Чому багато служителів падають? Бо думають: якщо через мене Бог діє, то у мене хороші
стосунки з Ним. Бог діяв, згідно з
Біблією, через людей, які зрештою
впали. Згадаймо Самсона, Саула. Це
люди, які внутрішньо не хотіли змінюватися. Сила Давида у тому, що
він внутрішньо прагнув Бога, змінювався, визнавав провини, каявся як
ніхто... Як він любив Божого Духа!
«Не відніми від мене Духа Твого!»
― просив.
Хочу зазначити щодо зовнішніх
духовних проявів: не потрібно диктувати щось Духу Святому, щось вимагати від Нього, а просто ― покоритися.
Ми маємо в Писанні конкретну
дорогу. Все розписано. Лише потрібно вивчати і себе до цього нахиляти.
І далі ― нести істину іншим. Щоб не
тільки я був спасенним. Віруючі люди повинні всіма фібрами своєї душі прагнути спасіння інших. І от для
цього є зовнішня дія Святого Духа ―
проповідь. Я хочу, щоб кожен віруючий в Ісуса став знаряддям Святого
Духа ― для внутрішнього збудування й росту та для ефективної дії назовні. «Ви будете Мені свідками!» І
для того дано силу.
― Як пояснити незбалансованість проявів різних духовних дарів, тобто увагу людей до одних із
них і недооцінку інших?
― Людям завжди хочеться йти
легшим шляхом. Людям хочеться
бачити явну Божу дію ― і на цьому
вже будувати свою віру й стосунки
з Богом. Нам ― пасторам, євангелістам, проповідникам ― потрібно
роз’яснювати людям суть Євангелії:
вона не в тому, щоб бігти за чудесами. Ніде не написано ― шукайте
чудес. Але чітко написано: шукайте
Господа, доки можна знайти Його,
шукайте Його лиця, шукайте Його сили, шукайте Царства Божого
і правди його... А Бог буде робити

чудеса. Проте для Нього архіважливо ― нашу душу врятувати. Оце
― номер один. А люди ― зміщують
акценти. Їм подобається зовнішня
дія ― зцілення (хто ж не хоче бути
здоровим?), вигнання демонів, пророцтва... Для Бога немає проблеми
все це робити. Для Нього проблема
― наше серце змінювати.
― Помітно, що у віруючих більшу пошану має, скажімо, дар пророцтва, ніж дар учительства, хоча
це також дар Святого Духа. Як збалансувати ці вподобання?
― У п’ятидесятницьких церквах
є така проблема. Завдання служителів ― слідкувати за балансом духовних вподобань віруючих. Є дари,
які стоять на першому місці, ― зокрема дар учительства. Христос навчав людей, написано, що багато (!)
навчав. «Ідіть ― і навчіть (!) всі народи». Слід правильно розставити
пріоритети. Не треба міняти їх місцями. Насамперед ― спасіння душі. По-друге ― спасенну душу треба навчати. І по-третє ― будувати
її через духовні дари. Усе повинне
мати своє місце, не потрібно плутати. Навіщо підносити окремі дари
та ще й на цьому ґрунті робити поділення, збурення в церквах? Це ―
захоплення зовнішніми проявами.
Бог найбільше прагне ― внутрішніх
змін. І те, і те повинно бути. Але є
речі першочергові, пріоритетні, а є
― другорядні. У церквах потрібно
провадити здорову послідовну науку, а не якесь ухилення. Бо кінець
життя покаже: людина, яка розвивалася неправильно, не принесе
плоду. Вона буде сварлива, гнівлива, невдоволена, може вдаритися у
фанатизм, сектантство...
Авраам не зробив жодного чуда.
То що ― він невіруючий?! Чудо ще
не є ознакою, що я на правильній
дорозі. Навіть якщо тисячі через мене покаються ― це мене не врятує.
Яка користь людині, яка цілий світ
придбає, а душі своїй пошкодить?
Найбільше чудо ― це зміна грішника. Пропадав – і знайшовся. Був
мертвий – і ожив.
Дари духовні ― як риштування
на будівництві, яке демонтують, коли дім готовий.
― Проілюструйте, будь ласка,

7
кількома яскравими прикладами
дію Святого Духа у вашому житті.
― Один із багатьох яскравих
прикладів дії Духа Святого ― молитва за одного старенького пастора,
який вмирав від раку стравоходу.
Це було прощальне зібрання. Під
час молитви миттєво зійшла Божа
сила. Бог зцілив пастора. Він попросив їсти (до цього не їв кілька тижнів). Потім ще й ходив на служіння.
Це було явне чудо, явний результат.
Це зробив Господь!
Було в нашій церкві чудо, коли
Бог зцілив літнього чоловіка, який
дуже страждав від астми. Після молитви астми миттєво не стало ― чоловік став дихати, як хлопець!
Коли хворіли наші діти, то молилися, і не раз Господь зціляв просто
в одну мить.
Є свідчення десятків людей, які
підходили до мене і розповідали,
що тільки слухали проповідь ― і Господь зціляв печінку, миттєво зросталися переломи, проходив невгамовний головний біль.
Свідчачи людям, яких зустрічав
уперше, я бачив, як вони не те що
плакали, а просто ридали. Мені
важко було уявити, що таке можливо. Я знаю, що це дія Святого Духа
― Він торкається з любов’ю.
― Чи можна сказати, що цілі
Святого Духа різні в різні періоди
історії? І які Його цілі для нашого
часу?
― Якщо говорити в загальному,
то основна ціль Духа Святого завжди одна і та ж ― привести людей
до Основи, до Ісуса Христа. Святий
Дух просто звершує Свою роботу.
Періоди ж в історії є різні. В одні з
них люди прагнуть Бога. Ілля прагнув – і пішов дощ. Отже, дії Святого
Духа відбуваються згідно з Писанням, але проблема в людях. Чим
більше людей спрагнені Бога, тим
швидше приходить пробудження.
Коли ж люди байдужі, матеріально забезпечені ― вони обростають
плоттю, духовне завмирає, вони не
шукають Бога. Тому Господь допускає труднощі, навіть катастрофи,
щоб спонукати людину шукати головне, щоб вона не загинула. «Хто
прагне, іди до Мене і пий!» Коли є
внутрішня потреба Бога ― виливається благодать. «Шукайте ― і зна-

йдете, стукайте ― і відчинять...»
Якщо ж я не цікавлюся, то Господь
― як джентльмен ― насильно напувати мене не буде. Тому періоди
історії якраз і залежали від запитів
людської душі.
Наприклад, у часи війни люди не
думали про розкоші, люди думали,
як живими лишитися. Сама ситуація змушувала їх більше молитися,
вони були добрішими, більш жертовними, ділилися останнім шматком хліба. Коли приходить благополуччя, люди ніби обростають жиром, як морж чи тюлень. Він такий
― лінивий, його ні Бог не цікавить,
ні ближній... І на цьому ґрунті жиру
виростає егоїзм. Людина стає невдоволена сама собою, іншими невдоволена, Богом невдоволена...
Господь допустив радянську систему подібно до того, як допустив
для євреїв єгипетське рабство. Вони
б не заволали до Бога, якби не було
тиску з боку фараона. Якби їм було
добре, вони би просто асимілювалися, розчинилися серед народів. І
вже у відповідь на їхнє волання Бог
посилає Мойсея. Так і за Радянського Союзу: система давила ― і люди
шукали Бога. Але нормальні умови
― це не тиск, не переслідування.
Нормально, коли людина, живучи
гарно, користуючись благами, любить Бога, служить людям. Цього

хоче Господь. Хоча іноді заради спасіння людей Бог змушений щось робити. Це не є нормою. Це ― виняток, це екстрим.
Бог сьогодні багатьох людей в
Україні спонукує до молитви. Тисячі
людей моляться за пробудження в
країні. Найперше, що нам потрібно
― самим мати правильні стосунки
з Богом, які, власне, розставляють
пріоритети в нашому житті. Подруге ― це вклад нашої праці, наша молитва, наше праведне життя
як світло для світу, це зовнішня діяльність ― проповідь Євангелії через церкву, радіо, телебачення, газети, журнали, особисті свідчення,
публічні євангелізації... І ще один
важливий напрямок для християн
― працювати на єдність віруючих.
Святий Дух хоче, щоб Церква була
єдиною, в дружбі, показала цілісність, монолітність. І тоді оця єдність буде мати ефективний вплив
на людей. Якщо навіть двоє чи троє
погодяться про щось, то, згідно з Біблією, буде результат. А якщо погодяться 2-3 тисячі, а якщо погодяться
200-300 тисяч?! Уявляєте, як зросте
вплив на суспільство, владу, економіку? Адже Церква повинна впливати на усі сфери життя. Отакі потрібно нам ставити перед собою цілі.
Розмовляв Дмитро Довбуш

Станом на 1.01.2013 р.
у Церкві християн віри євангельської було:
Церков ― 1548
(1357 ― зареєстрованих, 191 ― у стадії реєстрації)
Членів церкви ― 108576
Молоді ― 24234
Хорів ― 710
Музичних гуртів ― 556
Сиротинців ― 21
Притулків для людей похилого віку ― 8
Реабілітаційних центрів ― 78
Служіння в тюрмах ― 81
Телепередач ― 8
Радіопередач ― 14
Газет ― 27
Журналів ― 1
Недільних шкіл ― 1567
Учнів у недільних школах ― 45375
Вчителів недільних шкіл ― 4134

88
Дух Святий у дії

Служіння словом та
ділом
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Боже Слово каже, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий. В Нього на першому місці завжди стояла проповідь Євангелії.
По-друге, Ісус Христос зціляв хворих,
які приходили послухати і отримати
оздоровлення. І третій пункт Його
служіння — це вигнання демонів.
Це Він практикував, коли виконував
служіння на землі. На Ньому було
помазання Духа Святого, що наділило Його здатністю виконати ці завдання. Коли Ісус воскрес, то чітко
сказав учням: «Не відлучайтесь від
Єрусалима, доки не отримаєте те
саме помазання для виконання того
ж завдання», — тобто для проповіді Євангелії, оздоровлення хворих і
щоб перемагати демонічну силу. В
день П’ятидесятниці учні отримали
хрещення Духом Святим. Вони проповідували Слово Боже — і Господь
супроводжував їхнє служіння ознаками Божої благодаті.
Після двадцяти років свободи
проповіді Євангелії люди мають Біблії, мають доступ до джерел, з яких
можна дізнатися про Бога. Євангелія
нині звучить потужно. Але сьогодні
також актуальною є дія Святого Духа, яка підтверджує істинність цієї
Євангелії. Сьогодні той Дух Божий,
Який діяв у Христі, є на Церкві, на
Його послідовниках. І ми знаходимо прояви Божої благодаті у зціленні людей.
Ми практикуємо служіння хворим людям, людям, які мають демонічну залежність. Багато людей
нині приходить в церкву. Вони отримали через покаяння і особисте навернення зцілення своєї душі, тобто
прощення гріхів, але люди мають і
фізичні недуги. Ми практикуємо молитву за хворих людей з оливопомазанням, як про це написано в Біблії.
Одна жінка, яка відвідує нашу
церкву, впала і поламала руку, тому потрапила до лікарні. Їй цю руку
склали, але — невдало. І коли вона
зрослася, після рентгену виявилося,
що потрібно цю руку знову ламати і
повторно складати. Вона літня людина і вирішила не йти на цей крок.
А в церкві ми якраз мали служіння і
молилися за хворих. Служителі звершили молитву в ім’я Ісуса Христа і
помазали її оливою. Вона свідчила,
що наступного дня, коли прокинулася і стала застеляти ліжко, то злови-

ла себе на думці, що застеляє двома руками, а не однією, як завжди. Її
пальці стали працювати. Жінка прийшла в церкву, підняла обидві руки
й перед усіма ворушила всіма пальцями. Лікарі сказали, що потрібно
ламати руку і складати наново, але
через дотик Святого Духа рука була
оздоровлена.
У нашій в церкві є сестра Надя,
яка два роки мучилася від болю в
ногах. Її ноги були опухлими, вона
не могла повноцінно жити і працювати. Надія звернулася до служителів, щоб за неї помолилися. Ми
звершили молитву, помазали її оливою — і вона потім свідчила, що відчула в своєму тілі, як біль залишив
ноги. А перед тим купила ліки, хоча
потім вирішила, що не буде їх приймати. Мова не про те, що ми проти ліків чи лікарів, просто ця жінка в
своєму серці мала таку віру, яка, за
її ж свідченням, уздоровила її. Надія
розповідала, що раніше, коли їздила
електричкою, то подруга завжди чекала на неї, бо вона повільно виходила, а тепер навпаки, вона сама чекає свою подругу, а та її наздоганяє.
Ще один приклад. Наша сестра в
Господі, коли ще була невіруючою,
мала онкохворобу. За словами лікарів, їй залишилося зовсім недовго
жити. Мене попросили її відвідати.
Я почав розповідати їй Добру Нови-

ну, запропонував покаятися. Її серце
було відкрите, вона не відмовилася, прийняла Христа через покаяння, через віру — і це була її перша
молитва. У другій молитві ми молилися за фізичне зцілення. Звершили
молитву в ім’я Ісуса Христа. Сьогодні я розумію, що це Господь дав мені слова, які я тоді промовив до неї:
«Ти не помреш, ти будеш жити». Я
помолився і пішов. Через деякий час
вона відчула, що їй стало краще. Вона прийшла в церкву, прийняла водне хрещення, отримала хрещення
Духом Святим. Уже минув рік, вона
ходить у церкву, живе, працює, має
дитину. Пам’ятаю, просто під час
служіння одна сестра підійшла до
нас і попросила помолитися за родичку, яка була на шостому місяці
вагітності — і в неї раптово відмовили нирки. Потрібно було негайно
робити операцію, але й операцію не
могли зробити, бо загинула б і дитина, і це нашкодило б матері. Ми призупинили хід служіння, звершили
молитву в ім’я Ісуса Христа, і Бог спонукав мене проголосити, щоб жила
і мати, і дитина, хоч мова не йшла
про те, щоб спасти дитину, а хоча б
врятувати матір. І вже потім сестра
Наташа, яка заявляла про потребу,
свідчила, що в момент звершення
молитви, у родички запрацювали
нирки. Їй зробили операцію. Ніхто
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не сподівався, що буде жити дитинка, але сьогодні жива і мама, і дитинка, яка нормально розвивається.
Ще один цікавий випадок був,
коли нас попросили помолитися за
пастора баптистської церкви, який
довго вже лежав в лікарні, і вже
дехто казав, що йому потрібно готуватися до переходу у вічність. Повертаючись зі служіння, ми заїхали
у лікарню. Зайшли в палату, розгорнули Євангелію, прочитали місце з
Послання Якова, де написано: «Чи
хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів Церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в
Господнє Ім’я, і молитва віри вздоровить недужого» (5:14,15). Усе відбувалося буквально п’ять хвилин.
Ми прочитали текст, помолилися і
пішли. Наступного дня пастору мали робити операцію. У нього не працював шлунок, і на операційному
столі шлунок запрацював. Лікарі зашили розтин — і все. Лікар вийшов
з операційної і сказав: «Сталося чудо!» Сьогодні цей пастор вже вдома. Стан його покращується, він став
поправлятися.
Про що це говорить? Бог надприродним чином через дію Святого
Духа уздоровлює, допомагає людям
як вчора, так і сьогодні.
Друге, на що я хочу звернути увагу, — на те, що відбувалося в житті
Ісуса Христа. Він служив людям, які
були під владою демонів. І як це було за часів Ісуса,так є і в наш час. І до
нас привозять, і ми їдемо до людей,
які одержимі нечистими духами.
Маючи благодать, помазання і владу від Бога, ми можемо руйнувати
справи диявола в ім’я Ісуса Христа,
щоб людина отримала свободу. В
чому складність? Лікарі таким людям не можуть допомогти. Тут йде
боротьба між духом Божим і духом
демонічним. І Біблія вчить, що Той,
Хто з нами, більший за того, хто у
світі. Ісус сказав: «Я даю вам владу
наступати на всяку ворожу силу», —
що ми і практикуємо.
Нещодавно до нас привозили
молодого хлопця. Він був розумний, мав вищу освіту. Але в нього
були такі напади, коли він ставав неконтрольованим, неадекватно себе
вів. І люди, які дивилися на нього
з боку, казали, що він ненормальний. Але справжня причина в тому,

що людина перебуває під впливом
демонічної сили. І коли ми за нього
молилися, то дійсно проявилися демонічні сили. Є різні прояви: люди
можуть кричати, нецензурні слова
говорити, робити різні неадекватні
речі, але суть не в тому. Це не людина таке робить, а нечиста сила,
яка є в людях. Спочатку ми з такою
людиною проводимо бесіду, говоримо на тему окультної залежності. Людина відкриває певні моменти свого життя: куди ходила, з ким і
що робила, про візити до ворожок,
шептух, фільми жахів. Людина має
визнати, що це є гріх перед Богом,
покаятися, відректися. Після цього ми молимося за неї. Слава Богу,
Господь звільнив цього хлопця, хоча
молилися довго. Сьогодні він є членом церкви. І таких прикладів чимало.
Ми маємо служіння в колоніях.
У Кременчуці є колонія, з тублікарнею, куди ми їздимо на служіння.
Ми побачили, що Господь через Духа Святого торкається людей і звільнює їх від тютюнової залежності,
алкогольної, наркотичної. Люди бачать свідчення того, що Бог живий і
реальний, це не просто теорія, яку
проповідуємо, а конкретні дії.
В одного чоловіка руки повністю
були вкриті страшною екземою. Він
вже нічого з цим не міг зробити. Але
коли ми звершили молитву в ім’я Ісуса Христа, наступного дня ніби луска злізла з рук — і вони стали гладенькі та рожеві.
Інший брат свідчив, що коли він
підійшов до хворого, який вже помирав, і просто сказав: «В ім’я Ісуса
Христа будь здоровий», — через деякий час той бігав по кімнаті вигукуючи: «Я здоровий, як бик!»
Ми говоримо, що Господь сьогодні через силу Святого Духа і дари Божої благодаті явно показує
Свою любов до людей, силу Свого
Слова, силу Своєї істини, яка приносить звільнення духовне, душевне і
фізичне. Ми це практикуємо. Беремо за основу Боже Слово, служимо
людям і бачимо, що Господь відповідає на наші молитви. Сьогодні такий час, що потреб в житті людей
не зменшилося: проблем, переживань, болю. Відповідь сьогодні є —
вона в Євангелії Ісуса Христа, яка
звучить у силі Святого Духа. І у лю-

дей, які бачать, як Бог відповідає,
росте віра. Ми практикуємо в церкві, щоб на кожному служінні розповідали свідчення — що Бог зробив,
як Бог відповів, як Бог зберіг, як Бог
зцілив, як Бог допоміг. І коли люди
чують, як інші свідчать, це зміцнює
їхню віру.
Коли у 2000 році Степан Іванович Павлусь, теперішній старший
пресвітер церков ХВЄ області, приїхав на Полтавщину, там було вісім
церков християн віри євангельської.
І з того часу, я вірю, з Божої волі,
стали приїжджати в основному із
західних областей України молоді
брати й сестри, які долучалися до
справи євангелізації в різних населених пунктах. За 12 років жертовної і посвяченої праці народилося
декілька десятків нових церков: тепер їх понад 50, не враховуючи груп,
які ще не зареєстровані. В області є
25 районних центрів, і майже у всіх
є наші церкви. Не можу не згадати
про молодіжні групи, служителів,
пасторів з діаспори, які приїжджали
на Полтавщину, служили нам і духовно, і матеріально, і це так само було від Господа. Багато подібних груп
приїжджали і з Західної України. До
цього місця поміг нам Бог, за що
слава Господу.
Михайло РОМАН,
відповідальний за працю
місіонерів місії «Голос надії»
у Полтавській області,
заступник старшого пресвітера
Полтавського об’єднання
церков ХВЄ
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Ми свідки Божого Слова,
яке збувається
Нововолинська церква ХВЄ вже більше як півстоліття є своєрідним факелом вогню Духа Святого. Народжена одночасно з новим шахтарським
містом, у якому, згідно з планами атеїстичної ідеології, не мало бути місця
жодним церквам, вона стала відомою далеко за межами Волині. Незважаючи на сильний тиск з боку влади, заборони, переслідування, церква
жила, збільшувалася і, на перекір планам безбожників, була яскравим доказом могутньої дії Духа Святого. Хоча зібрання проводилися часто підпільно, на них реально відчувалася сила Божа: у проповідях, молитвах,
зціленнях та чудесах. Початок свободи ознаменував новий етап життя громади хоча б уже тому, що більше 90 відсотків її членів емігрували у Сполучені Штати. У церкву прийшли нові люди, які не були знайомі з її попереднім духовним життям. Але церква не тільки не зменшилася, але й
виросла, більше того, утворила багато церков у місті та навколишніх селах.
Про дію Духа Святого колись і тепер розповідає старший пастор Церкви
Святої Трійці Володимир Іванович ГРИЦАК
Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той Самий. Його Церква з дня
П’ятидесятниці сповнена Святого
Духа. Бог обдарував її духовними
дарами, які проявлялися в минулому і проявляються сьогодні.
Нашій нововолинській громаді
63 роки. На початку ми були в підпіллі. Збиралися по тісних «времянках». Я пам’ятаю той час, 60-70-ті
роки, своє дитинство, юність. Хочу
сказати, що як колись, так і сьогодні Дух Святий могутньо діє у Своїй
церкві, навіть деякою мірою сьогодні більше, аніж колись. Бог продовжує хрестити Духом Святим, оздоровлює хворих, спасає грішників.
Чуємо в служіннях голос Святого
Духа, який наставляє, утішає, докоряє. Служителі керуються Словом
Божим: моляться за хворих з оливопомазанням, кладуть на них руки
― і хворі зціляються. І сьогодні на
зібраннях відчувається присутність
Святого Духа. Буває, починає співати хор, а закінчує спів вся церква на
інших мовах.
Починаючи з 60-х років і до сьогодні у нашій церкві щоденно проходять молитовні служіння о 12 годині. Кожен вівторок і п’ятниця ― дні
посту. Вівторок ― за наші сім’ї (за
зміцнення сімей і спасіння рідних).
П’ятниця ― піст за наше освячення.

Крім того, додався ще один день ―
це 17 число кожного місяця: на який
би день це число не випадало, у нас
два служіння: вранці та ввечері. Це
― молитва за Україну. Незважаючи
на пору року, на погоду ― зібрання
проводяться. Це Дух Святий побуджує народ до молитви. І люди не
втомлюються молитися!
Бачу переваги нинішнього часу.
Раніше Дух Святий діяв дещо поіншому: здебільшого для зміцнення віруючих, діяв усередині церкви,
оберігаючи її, навчаючи та докоряючи. Раніше не було на зібраннях
стільки людей зі світу. Сьогодні ж
майже на кожному зібранні є нові люди, які слухають Боже Слово,
і Дух Святий веде їх до покаяння. Є
чудова можливість робити публічні
зібрання в місті, в парку, на площах,
ставити євангелізаційні намети. На
60-річчя нашої церкви у місті 7 днів
стояв такий намет. Вранці було дитяче служіння, де багато міських дітей познайомилися з Біблією та з
Ісусом. А щовечора усі євангельські
церкви збиралися на спільне богослужіння. Багато людей за той тиждень покаялося, там могутньо діяв
Дух Святий.
Коли прийшла свобода у нашу
країну, це з 1990 року і до 2000 року,
каялося багато людей. Водне хре-

щення приймали щорічно більше
100 чоловік. А в 1993 році був своєрідний рекорд ― 178 душ. Слава Богу! На цей рік теж 55 душ готується
прийняти водне хрещення.
Для дітей маємо можливість
проводити літні табори, де дітки
приймають Ісуса, вчаться молитися,
і щороку там, в таборі, Бог хрестить
Духом Святим. Діти з невіруючих сімей свідчать своїм батькам ― і так
відбувається євангелізація. Це і є
праця Духа Святого.
За роки незалежності України
Бог допоміг відкрити 12 нових церков навколо Нововолинська. При
церкві є дім милосердя «Віфезда»,
де проживає 18 самотніх людей,
які позбавлені родинного догляду.
Там щодня читається Боже Слово
і звершується молитва. На одному
молитовному служінні до мене було пророче слово: «Я звернув увагу
на тих, хто сидить в інвалідних візках...» Це було поштовхом до того,
щоб відкрити у міській лікарні християнський медико-реабілітаційний
центр для інвалідів. Так проявляється велика Божа турбота про цих людей. Щоденно в нім перед процедурами звучить Боже Слово і звершується молитва. Ми чуємо і бачимо,
як Бог допомагає цим людям. Також
Дух Святий діє сьогодні у центрах
реабілітації для алко- та наркозалежних. Господь спасає покалічені
душі, з’єднує зруйновані сім’ї. Це
робить Господь ― і ми вдячні Йому,
що можемо бути свідками Божого
Слова, яке збувається.
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«І буде проповідуване це Євангеліє Царства по всьому світу, на
свідчення всім народам — і тоді
прийде кінець» (Мт. 24:14).
«Та ви приймете силу, як зійде
на вас Дух Святий, і ви будете
свідчити про Мене… в Єрусалимі,
по всій Юдеї, Самарії, аж до краю
землі» (Дії 1:8).
Це незаперечний факт — людині хочеться знати про своє майбутнє. «А що там, далі: після останнього дзвоника у школі, після щасливої
миті шлюбу, після перших кроків вашого немовляти, що там, далі?» Як
християни, так і далекі від віри люди
переймаються цим питанням, правда, вирішують його по-різному… Одні спішать до пророків: «Що буде
сказано від Бога?», інші — до віщунів і ворожок, переслідуючи одну й
ту саму ціль: «Що буде завтра?» Не
заперечуючи проявів дару пророчого слова в сучасній євангельській
церкві, варто зауважити, що в багатьох християн сформувалася чітка
думка: більшу вагу має пророче слово або відкриття від Господа, аніж
записане Слово Боже — Євангелія.
У відрядженнях за кордоном час
від часу мене запитували щиро віруючі земляки: «Ну, що там, брате,
говориться від Бога про майбутнє?»,
«Що було сказано на з’їздному служінні?», «Що пророки кажуть?..»
Тим, хто серйозно задумується
над майбутнім — своїм або ж долею
свого народу, рекомендую уважно
вивчити пророцтва, які не підлягають жодному сумніву щодо їх істинності та стовідсоткового здійснення.
Ці пророцтва належать найбільшому з пророків, народжених жінками.
Маю на увазі не пророка Івана Предтечу, хоч він й отримав такий титул
від Господа. Ми говоримо про Ісуса
Христа — як найбільшого й найавторитетнішого серед пророків усіх
часів і поколінь. Чи ж можна сумніватися в тому, що Автор книги під
назвою «Історія людини» знає все
про її початок, розвиток і її долю у
вічності? Він — поза простором і часом, для Нього «вчора» і «завтра» —
реальне «сьогодні», а тому буде доречним у контексті тематики нашого
часопису пороздумувати над особливим пророцтвом Ісуса Христа. Це
пророцтво, яке буквально збуваєть-

ся навіть у цю мить, коли ти читаєш
«Благовісник».
Головна ознака останнього часу
Наші сучасники втомилися від калейдоскопу дат про «останній день».
Дати приходили — він не приходив.
Лжепророки навіть не червоніли,
коли їхні передбачення мали ефект
навіть менший від ефекту «мильної
бульбашки». Висуваються нові гіпотези, проводяться більш ретельні
обрахунки, на черзі — нові дати…
Проте нас цікавлять не домисли
лжевчителів, а дійсне знання ситуації сьогодення. А воно полягає у
цьому пророцтві Ісуса Христа: «Буде проповідувана ця Євангелія Царства… всім народам — і тоді прийде
кінець». Отже, ми очевидці й свідки
здійснення пророцтва Божого Сина.
Тому що такої потуги в поширенні
Доброї новини ні наш народ, ні жоден із народів планети не переживав до цього.
Міркуйте самі:
— Біблію або окремі її книги перекладено 2527 мовами народів світу. Це найбільша кількість перекладів у всі часи у всіх народів;
— Новий Заповіт повністю перекладено 1230 мовами;
— за останні роки здійснено понад двадцять перекладів новими
мовами, серед них чуваська — мова
регіону, де несуть служіння місіонери з України;
— тільки українською мовою
здійснено 4 переклади Біблії.
Це — неповна інформація: кожен
новий день «останнього часу» додає
у список нові мови народів світу.
Думаю, подібна інформація зможе стати вагомим аргументом, який
підтверджує істинність пророцтва
Христа щодо проповіді Євангелії
всім народам світу.
Проте важливим залишається не
тільки зробити переклад Слова, але
й практично донести духовний продукт до «споживача». Сучасні медіа-технології дозволяють за лічені
секунди передати електронні версії
Божого Слова на будь-яку відстань.
Не виходячи зі студії, проповідник
може звертатися до багатотисячної
аудиторії на іншому боці планети.
Найізольованіші від впливу християнства країни стають доступними
через інтернет. Технічний прогрес

прискорює прихід Христа — проникаючи через митниці, кордони,
охорону й безліч інших перешкод,
які не можна перетнути фізично. Бог
залишається вірним Своєму пророчому слову — «буде проповідувана
Євангелія всім народам».
Але навіть за сучасних можливостей комунікації це завдання видається майже непосильним.
Повернімося до витоків. Перед
Своїм вознесінням Син Божий це
надзвичайно складне завдання доручає Своїм послідовникам. Їх було
всього дванадцять — і цілий світ, всі
народи. І це в час, у якому не було
радіо і друкарського станка. Хто зміг
би так підбадьорити, дати такий могутній запас енергії і дерзновіння,
щоб при першій невдачі не зупинитися, після смерті першого апостола
не відступити, не вмирати тоді, коли
помирала надія? У Господа був план,
Він знав, хто стане реальною силою,
яку не зможуть зупинити кордони
імперій, в’язниці й амфітеатри з голодними хижаками, гори золота й
усі принади світу.
Таким натхненником і такою Особою став Дух Святий. Друге пророцтво Спасителя до Своїх послідовників полягало у наступному: «Не відлучайтеся, поки що від Єрусалима,
не поспішайте до здійснення плану
Мого Отця до того часу, поки ви зодягнетесь силою Духа Святого і станете Моїми свідками від Єрусалима
— і до всіх народів, до останнього
краю землі» (Дії 1:8). Він, Дух Святий, з вами перебуває і в вас буде!
Це означає, що Він разом з вами
буде виконувати працю благовістя Євангелії до «останнього» краю
землі. Разом з вами йтиме морями
й пустелями, разом з вами зайде у
хатини рабів і палаци імператорів.
Разом з вами підніметься на ешафот, і тільки з Ним ви станете на поріг Вічності!
«Дух, що тіло рве до бою…»
Соціаліст Іван Франко навіть не
підозрював, що фраза з його вірша
«Вічний революціонер» стане заголовком у християнському журналі.
Проте, досліджуючи Слово, можна
з певністю стверджувати — Дух Святий має відкрито «революційний»
характер. Не в сенсі політичних чи
соціальних реформацій суспільства,
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а в плані перемін людської духовної
сутності, народженні нової особистості, нового світогляду, нового характеру. Ось слова, якими Господь
змальовував динамічний Святий
Дух ще до дня П’ятидесятниці: «Утішитель, Дух Святий… — навчить, нагадає, буде свідчити, докорить, виявить, буде говорити, прославить,
сповістить, повік пробуватиме…»
Декілька ілюстрацій, щодо реформаційного впливу Духа Святого
на особистість.
Переполохані рибалки — деякі
з них раніше ганебно втекли, деякі
відреклися — у день П’ятидесятниці
стають безстрашними, полум’яними
адептами ідеї Христа. Ось уривок
палкої промови рибалки, наповненого Духом, перед політичними та
духовними лідерами Єрусалима:
«Начальники люду та старшини Ізраїлеві! Як сьогодні беруть нас на
допит про те добродійство недужій
людині, як вона вздоровлена, — нехай буде відомо всім вам, і всім людям Ізраїлевим, що Ім’ям Ісуса Христа, що Його розп’яли ви, так Його воскресив Бог із мертвих… Він, камінь,
що ви будівничі відкинули… І немає ні в кому іншім спасіння…» (Дії
4-8). Це — апостол Петро після дня
П’ятидесятниці.
Початок дев’ятнадцятого століття. У сім’ї фармацевта і проповідника методистської церкви народився
хлопчик. Його ім’я — Хадсон Тейлор.

У п’ятирічному віці хлопчина говорив гостям, що колись він стане місіонером, а Китай був тією країною,
яка захоплювала його найбільше.
Дух Святий досягнув серця юнака у
віці сімнадцяти років. Одного разу, у
батьківській бібліотеці, він став читати християнську брошуру. Читаючи,
раптом відчув «радісне переконання, що… світло Духом Святим яскраво увірвалося до нього в душу. Нічого іншого не залишалося, як впасти
на коліна і прийняти Спасителя і Його спасіння».
Дух Святий особливим чином діяв у серці засновника Внутрішньої
Китайської Місії. «Мільйони людей
помирають без Бога» — цей заклик
звучав у всіх аудиторіях і знаходив
відгук у серцях слухачів. У 1914 р.
Китайська Внутрішня Місія стала
найбільшою місіонерською організацією у світі, яка несла світло Євангелії китайському народу.
Варто ще раз згадати про мужа
віри Сміта Віглсворта. За його свідченням, одного разу Бог заговорив
із ним і сказав: «Віглсворте, Я спалю
тебе до останку, так що Віглсворта
більше не буде, і тоді люди будуть
бачити тільки Ісуса». Оновлений і
утверджений Духом Святим Сміт
постійно кидав виклик усім християнам. Ось його слова: «Живіть приготовленими. Якщо ви почнете готуватися тоді, коли будете мати нагоду, — буде запізно. Ти не повинен

готуватися, ти повинен бути готовим
повсякчас. Будьте наповнені Духом,
будьте занурені в Дух. Будьте так
просякнуті Духом, щоб кожна ниточка вашого життя була пройнята
Духом Святим. Потім, коли вас притиснуть до стіни, або вами будуть
зловживати, то все що в такий момент проявиться в вас — це характер Христа».
Пригадую свідчення одного з місіонерів у Росії. Під час проведення
євангелізаційного служіння, людина, одержима нечистим духом вносила безлад і заважала проведенню
зібрання. Усі намагання вгамувати її
не давали результату. «Я зайшов за
лаштунки сцени, — свідчив брат, — і
промовив до Господа: «Боже, або Ти
зараз охрестиш мене Святим Духом,
щоб я мав силу протистояти духу
демонському, або я забираю речі й
прямо звідси їду на вокзал і в Україну». Раптово Дух Святий наповнив
його в усій повноті, і, зодягнений у
Божу силу, проповідник повернувся в зал — одержима людина миттю
залишила приміщення…
Декілька приведених ілюстрацій
— а їх сотні, тисячі — показують могутню, «революційну», благодатну
дію Духа Святого на особистість людини та її дух. Проте величезна міць
Духа Святого проявляється не тільки
на окремих особистостях, але й на
цілих народах, реорганізовуючи як
політичний устрій держав, так і привносячи глибокі моральні зміни в
суспільстві.
Про краплю з відра
Мова не йтиме про цілющу джерельну вологу і малесеньку її частинку, розміром у сльозу немовляти.
Краплині з відра Бог уподібнює багатомільйонні народи. «Та ж народи
— як краплина з відра, а важать —
як порох на шальках…» (Іс. 40:15).
…Повернімося до дня П’яти
десятниці, але не просто до традиційного свята єврейської нації,
а до дня, коли вогонь Духа Святого доторкнувся до представників
«крапель-народів» майже двадцяти національностей, що зібралися
в Єрусалимі. Інші мови — як ознака хрещення Духом Святим — давали можливість представникам
різних етносів розуміти великі Божі діла. Це було протиставленням
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вавилонському змішанню мов, яке
роз’єднало древній народ. Для
об’єднання «багатьох краплин» в
одній посудині під назвою «Церква»
і божественного впливу на них, Дух
Святий подарував інші мови. Як зауважує християнський служитель Дон
Річардсон: «У світлі служіння Ісуса і
Його чітких планів щодо всього світу
дар говоріння мовами інших народів, що вилився на віруючих, міг мати лише одну ціль… проповідь Євангелії (вплив Євангелії) у всіх народах». Це, власне, і відбулося. Із 120
послідовників Церква миттєво зросла до 3120, а через декілька днів до
8120 душ і продовжувала невпинно
зростати. Але основна ідея — представники майже двадцяти народів
понесли у свої країни звістку про диво дня П’ятидесятниці: Дух Святий
почав Свою працю серед них, щоб
пізніше, коли апостоли прийдуть з
благовістям Євангелії, їхні серця були відкриті для Слова.
Вплив відновлючої сили Духа
Святого на культури і нації тих часів
був настільки потужним, що практично всі вони впродовж приблизно
ста років після народження Христа
були охоплені благовістям Слова.
Дух Святий – Реформатор
Початок шістнадцятого століття
ознаменувався новим проривом від
Духа Святого. Сприйняте Мартіном
Лютером одкровення — «праведний житиме вірою» — відкрило нову епоху — епоху Реформації. Вона
торкнулася не тільки людських сердець, але й найсерйознішим чином
вплинула на культурний та економічний розвиток народів. Перекладена Лютером Біблія стала головним мовотворчим інструментом
для сучасної німецької мови, так
само, як і Пересопницька Євангелія
формувала український етнос у єдиний народ з його самобутньою мовою та культурою.
…Дві світові війни, які кривавим
валом пронеслися нашими краями, окрім того, що принесли горе,
страждання і розлуки, стали періодами великих духовних пробуджень
нашого народу.
Під час Першої світової війни та
після неї, а також в часи буремного
лихоліття революції, Громадянської
війни, навали комуно-більшовиць-

кої атеїстичної ідеології Дух Святий
через проповідь Євангелії здійснював Свою працю. Колишні військовополонені поверталися до домівок, без зброї, але з Євангеліями і
полум’яним бажанням проповідувати Христа. У цей же час, у далекій Америці Дух Святий наповнює
людину на ім’я Микита Черкесов, а
згідно з документами — Іван Воронаєв. Прислухаючись до голосу Духа
Святого, у 1920 році він повертається
до Радянської України для свідчення
і проповіді. У той час в Західній Україні десятками народжуються нові
церкви через проповідь місіонерів
Східно-Європейської місії. Двома
фронтами — на півдні й заході України розпочинається пробудження.
Друга світова війна стала ще одним
поштовхом у духовному відродженні нашого народу. Саме в той період
дія Святого Духа була надзвичайно
видимою і потужною.
Сімдесятилітнє панування тоталітарного радянського режиму зробило церкву більш згуртованою і
монолітною. Тисячі людей у різних
країнах молилися, щоб залізна завіса комунізму впала.
Вплив дії Святого Духа, для Якого не існувало колючого дроту, кордонів, охорони, продовжувався, невидимо, але реально впливаючи на
мислення можновладців, руйнуючи атеїстичну систему зсередини.
Падіння берлінської стіни, розвал
«імперії зла» — Радянського Союзу
— стали яскравими свідченнями дії
Духа Святого через молитви Христової Церкви.
Небувалий спалах пробудження,
розпочинаючи з кінця вісімдесятих
років минулого сторіччя і до нашого
часу, ще належить осмислити християнським історикам та аналітикам.
Факти свідчать: якщо за часу атеїстичного режиму про євангельські
церкви говорили, як про «аномальні
сектантські групки», то згідно з офіційною статистикою у наші дні (через 20 років) більше третини зареєстрованих церковних громад складають євангельські церкви. Тільки
Церква християн віри євангельської
за цей час кількісно зросла майже в
п’ять разів.
Проте не тільки на теренах зниклого СРСР, але й у цілому світі Дух
Святий продовжує підтверджувати

пророцтва Христа про те, що Євангелія буде проповідувана всім народам. Найяскравішим прикладом
проповіді Євангелії сьогодні є пробудження в Китаї. Асоціація домашніх
церков Китаю нараховує біля 50-ти
мільйонів людей, і ця цифра зростає
щоденно. Насьогодні реальна потреба в Бібліях складає 34 мільйони.
Хтось підрахував: через кожну надруковану Біблію до Христа навертаються 3-4 китайці.
Закінчити хочу такою ілюстрацією.
«У середині 20-го століття, знищивши всі християнські бібліотеки
в Китаї, Мао Цзедун заявив, що з
країни назавжди видалені залишки
християнства, і воно більше ніколи
не повернеться. Менш ніж через 50
років, Великодньої неділі 2009 року
провідна англомовна газета Гонконгу опублікувала на першій сторінці
світлину площі Тяньаньмень, на якій
замість портрета Мао Цзедуна на гігантському полотнищі був зображений Ісус, а нижче підпис: «Христос
воскрес». Сьогодні церква Китаю
найбільш динамічно зростає…»
Пророцтво Христа про поширення Євангелії для усіх обов’язково
збудеться до останньої крапки. Усі
«краплини з відра» — народи світу — обов’язково почують проповідь про Христа і нову можливість
у Ньому. І запорукою цьому — Дух
Святий, Його міць і сила, призначені
кожному християнину для свідчення
світу.
Микола СИНЮК,
єпископ
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На
євангелізацію
в Рівному
прийшли понад
сім тисяч
чоловік

Приводів вийти до центру міста
на майдан Незалежності для жителів Рівного було кілька. У Пасхальний день 5 травня тут відбулося
масштабне міжконфесійне свято
Слова Божого, організаторами якого стали 15 християнських громад
ХВЄ та ЄХБ. Також у цей день стартував проект відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі.
У заході взяли участь голова союзу ЦХВЄ Михайло Паночко, голова обласного об’єднання ЄХБ
Василь Басараба, голова Рівненського об’єднання ХВЄ Віктор Бо-
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ришкевич та інші.
Звертаючись до присутніх, старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко, зазначив:
― Ви добре зробили, що все
залишили і прийшли сюди почути
прекрасні пісні та Боже Слово. Ми
маємо унікальну можливість у нашій країні вільно сповідувати нашу християнську віру. Це не є дань
моді, і не просто «такий час прий-

шов». Я глибоко переконаний, що
Бог дав Україні унікальний шанс
піднятися з колін рабства, повернутися своїм серцем до Всевишнього, і що Бог рясно благословить
нашу неньку Україну.
У рамках святкувань людям було безкоштовно роздано 1100 Біблій та розповсюджено понад 30
тисяч листівок з інформацією, присвяченою річниці Хрещення Київ-

ської Русі. За останні роки це було
найбільш велелюдне християнське
свято в Рівному.
Директор місії «Добрий самарянин» Ростислав Боришкевич,
один із ведучих свята, поділився
своїми враженнями:
― Звичайно, завжди хочеться чогось більшого, чесно кажучи,
ми очікували на тисяч 15 людей...
Великий плюс ― те, що усі церк-
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Така складна
проста
арифметика

ви працювали дуже злагоджено, у
дусі єдності, на позитив! Це гарно
презентує нас як християн перед
людьми нашого міста, зокрема
владою. Люди здебільшого вважають, що є певні суперечності між
християнськими конфесіями. І вони були вражені, побачивши представників різних конфесій разом.
На одній сцені служили об’єднані
хори, духові оркестри, гурти, проповідники з різних церков. Для декого це була справжня сенсація.
Усюди, де проповідується Євангелія для спасіння людей, незалежно ― мала це чи велика євангелізація ― вона діє! Я знаю, що Слово Боже було, є і буде сильним до
приходу Ісуса Христа. Кажуть, що
час масових євангелізацій минув
― це неправда. Можливо, вони
вже не викликають такого резо-

нансу, як раніше, та я сам є свідком
того, що каються люди. Після розвалу Союзу було багато різноманітної пропаганди, різних вчень, не
тільки євангельських... Та сьогодні
люди уже розібралися, побачили,
хто є хто. Коли ми приносимо чисте
євангельське вчення, люди завжди
його приймають. Крім того, церква
багато навчилася за ці роки, вивчила потреби людей. Ми проповідуємо не ту чи іншу церкву, а перш
за все Євангелію, що веде до Ісуса
Христа.
Моє побажання ― щоб в усіх
областях були проведені подібні
заходи ― такі спільні євангельські
зібрання на честь 1025 річниці Хрещення Русі. Це можливість ще раз
засвідчити людям про Ісуса Христа.
І віримо, що не в останній раз.
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Натрапив якось в інтернеті на
одну замітку з виразно гумористичним підтекстом. Вона була
написана людиною освіченою,
що добре розуміється у вищій
математиці. Для мене це надто
високий рівень, тому я навіть не
робив спроб скопіювати текст, пішовши шляхом найменшого опору — просто сканував замітку у
форматі фото. Не намагайтеся
розібратися у тих складних значках — для більшості читачів, як і
для мене, вони нічого не кажуть.
Проте, мене зацікавив текстпояснення. Виявляється, просту
арифметичну дію, таку, як наприклад, 1+1=2, можна для солідності настільки ускладнити, що читач
вигукне: «Вау, яка розумна людина!»
Смішно, дотепно, оригінально. Але справа в тому, що саме
так чинять багато «розумних» людей, які, щоб справити враження,
прості речі настільки ускладнюють, що без професорських знань
годі й розібратися. Саме так пишуть чимало наукових та білянаукових робіт. Саме так часто люблять висловлюватися політики.
Саме так роблять навіть прості
люди.
І,чого гріха таїти, подібне можна спостерігати і в духовному
служінні. Нерідко такі «перли»
можна почути в служіннях з вуст
проповідників, читати у християнських книгах, газетах, журналах. Буває, що через надмірні цитати зі Слова Божого, вкраплення
«розумних» духовних термінів, а
то й просто через багатослівність,
важко розібрати, що ж хотів сказати промовець. Для мене показовими у цьому плані є, скажімо, книги шалено популярного в
1990-ті роки Вочмана Ні. Жодної
з них я так і не зміг осилити, я дивився на них, як на оте фото з хитроумними формулами. На фоні
загального захоплення цим автором мені було соромно в цьому
зізнаватися, щоб не подумали,
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що я «недуховний». Пригадую, бувало, при обговоренні «четвертого
виміру» чи якогось іншого аспекту
філософських роздумів китайського
проповідника, я лише глибокодумно кивав головою, вставляючи іноді
«мудрі» репліки.
Щось подібне можна спостерігати на масових євангелізаціях, де
проповідники звертаються до людей, що ніколи не тримали або майже не читали Біблії, такими «духовними» термінами та фразами, які
для непосвяченого вуха все одно,
що мова китайської провінції часів
династії Юань. Безперечно, у проповіді Євангелії неможливо обійтися
без специфічних понять, які складають основу християнської віри, таких як покаяння, народження згори,
оправдання, викупна смерть. Але і
ці поняття можна пояснити просто,
доступно і зрозуміло. Так, як це робив Христос. Чи зауважили ви, що
великий Учитель не залишив після
себе жодної богословської праці,
жодного філософського трактату?
Основою Його повчань були притчі,
життєві приклади, зрозумілі фрази,
сказані простою побутовою мовою.
Велич Божої мудрості в простій людській обгортці. Найбільша таємниця у Всесвіті, висловлена простими
словами: «Царство Боже подібне…»
Можливо, саме тому за Ним йшли
тисячні натовпи простих людей.
Багато років тому мені довелося
підвозити автомобілем одного віру-

ючого. Попутно ми взяли ще одного пасажира. Зізнаюся: я всю дорогу
молився лише про дві речі — чимскоріше доїхати до місця призначення і щоб отой випадковий пасажир
не здогадався, що я теж віруючий.
Те, що мій знайомий з особливим
азартом, напором і навіть якоюсь
агресивністю взявся євангелізувати
«заблудлу овечку», лише вона зачинила двері, було ще півбіди. Він
зумів настільки ускладнити просту
євангельську вістку про спасіння,
що отому математику, який так дотепно покепкував зі своїх колег, було
ще далеко. Навіть я, знайомий з Біблією далеко не поверхнево, не міг
втямити «переконливих» аргументів супердуховного знавця. Цитати зі
Слова Божого, до місця і не до місця,
вставлялися в переплетіння церковних штампів та внутрішньоцерковного сленгу. За якихось 40 хвилин
він встиг розказати про подробиці
старозавітніх
жертвоприношень,
особливості дієти за законом Мойсеєвим, розтлумачити таємниці пророка Даниїла, про хрещення Духом
Святим, інші мови, сучасні пророцтва «сосудів» Божих і багато-багато
чого іншого. І коли ми приїхали на
місце призначення, наш попутник
майже неприховано із полегшенням
зітхнув. До речі, я теж…
Не хочу сказати, що Біблія — такий собі збірничок простеньких оповідань для «немудрих і не книжних».
Зовсім ні. Написана високохудож-

ньою мовою, торкаючись великих
таємниць Господніх, вона, однак,
не ускладнює того, що є простим за
своєю суттю. А Добра Новина проста
для розуміння та прийняття. І в поєднанні із Силою Духа Святого вона
здатна робити чудеса. Так, як це сталося в день П’ятидесятниці, коли від
простої проповіді простих рибалок
та митників покаялися тисячі. Так,
як це було за часів наших дідів, коли
прості селяни наверталися до Бога
через просте читання Євангелії. Звичайно, слідування за Христом має
на увазі й духовне зростання. У міру
духовного зросту ми з немовлят стаємо дорослими, які можуть засвоїти
більш серйозну їжу, аніж молоко.
Але це вже процес, який не можна
форсувати. Не варто грудних немовлят годувати ковбасою: вона тільки
зашкодить здоров’ю, а то й життю.
Коли Петро та Іван, що пережили велич П’ятидесятниці, звернулися у проповіді до людей, слухачі,
«спостерігши, що то люди невчені та
прості, дивувалися» (Дії 4:13). Але
автор Дій апостолів одразу ж дає пояснення цьому феномену: «І пізнали
їх, що вони з Ісусом були». Що ж, і
ми навчімося в Ісуса простоти. У тому числі й простоти проповіді Євангелії. Щоб люди могли зрозуміти, що
«один додати один дорівнює два», а
не губитися у хитросплетенні духовних формул.
Сергій ЛУГАНСЬКИЙ
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Людина з неба

Однією з великих ознак останнього часу є
надзвичайно велике християнське пробудження
в Китаї. Через те, що ця країна є комуністичноатеїстичною і в ній жорстоко переслідують християн, немає точних даних щодо кількості навернених. Влада дуже обмежує діяльність церков, практично повністю контролюючи офіційно зареєстровані,
тому в країні надзвичайно поширені так звані «домашні церкви», які діють підпільно. Вони об’єднані в декілька союзів, але багато не входять в жодне з об’єднань. Це
ускладнює підрахунок кількості віруючих. Та все ж озвучуються цифри від 90 до 130 мільйонів.
Серед гонінь та заборон Дух Святий діє в китайській церкві
великими пробудженнями та чудесами. Одним із яскравих свідчень цьому є «брат Юн» — саме так він відомий серед підпільних
церков Китаю. Хлопчина з найбідніших верств, без будь-яких перспектив на майбутнє з милості Божої знаходить Христа й повністю присвячує
Йому життя. Він стає полум’яним проповідником Слова Божого, через нього Бог робить чудеса та знамення. А ще він відомий китайським віруючим
як «людина з неба». Саме так називається книга, у якій розповідається про
служіння брата Юна, про чудесне керівництво Духа Святого в його житті та
чудеса, які Господь проявляв через нього.
Пропонуємо уривок із цієї книги.
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...Одного разу на молитовному
зібранні в Хенані я почув від голів
домашніх церков, що вони отримали листа з церкви в Шеньсі, у якому
просять прислати до них благовісників, щоб допомогти створювати
церкви. Мені сказали: «У найближчі дні ми постили й молилися за це.
Брате Юн, Бог сказав нам, що Йому
до вподоби відправити тебе на захід, у Шеньсі. Вирушай без зволікань і візьми з собою двох наших
співробітниць…»
Перш, ніж відправитися в Шеньсі, тієї ж ночі ми стали молити Бога
підготувати серця тамтешніх людей
до прийняття Його Слова. Несподівано під час молитви я побачив жахливе видіння, яке схвилювало моє
серце. Присутні були вражені моїм
вигуком: «Алілуя! Кров Ісуса перемогла тебе!» Усі перестали молитися, їх зацікавило, що це зі мною. Піт
з мене котився градом, коли я став
розповідати: «Щойно я бачив жахливе видіння. Чорна, огидна істота
прийшла за мною. У неї було страшне, потворне обличчя. Придавивши
мене до землі, воно всілося на мене, так що я не міг навіть поворухнутися. Однією рукою чудовисько вчепилося мені в горло і стало душити, іншою вхопило щось на зразок
залізних кліщів і намагалося ними
затиснути мені рот. Я ледве дихав.
Тоді я побачив великого й сильного
ангела, що летів до мене. Я щосили
тицьнув пальцями в очі диявольської істоти. Вона звалилася з мене,
і ангел забрав мене цілим і неушкодженим. Тоді-то я і вигукнув: «Алілуя! Кров Ісуса перемогла тебе!»
Після того, як я розповів про видіння, ми помолилися і взяли участь
у вечері Господній. Доручивши себе
Господу, троє з нас — дві молоді сестри і я — вирушили в повіт Сяньян,
що в провінції Шеньсі ...
Місцеві віруючі вже знали про
наше прибуття й організували триденний семінар, на який запросили
глав домашніх церков з декількох
повітів Шеньсі. У перший день семінару я говорив про історію християнства й місіонерське служіння від
часів ранньої церкви до сьогодення.
На другий день, десь о першій годині дня, у мене пропав голос. Місцеві
віруючі запропонували мені відпочити, а замість себе поставити на

служіння моїх співробітниць. Я попросив сестру Цзюан проповідувати на тему порятунку через Хрест ...
Мене ж відвели в кімнату, де можна
було прилягти. Лігши, я став розмірковувати про проповідь, яку виголосив уранці.
Раптом почувся гуркіт! Кілька
кагебівців (співробітників комітету
громадської безпеки — ред.) вибили двері моєї кімнати і, схопивши
мене, притиснули до ліжка. Один з
них сів на мене, придавивши всім
своїм тілом. Однією рукою він схопив мене за горло, інший витягнув
посвідчення моєї особи і закричав:
«Ми з комітету громадської безпеки. А ти хто такий?» Мені відразу
ж пригадалося видіння з чудовиськом… Два інші кагебівці заламали
мені руки за спину і зв’язали їх, а потім і всього мене обмотали мотузками. Один з них побачив дерев’яний
хрест на стіні з написаними на місці
перетину перекладин словами: «Бо
так полюбив Бог світ…» На поперечині ліворуч і праворуч можна було
прочитати: «Він помер на хресті» та
«Він поклав на Себе гріхи всіх нас».
Поліцейські прочитали ці слова й
голосно розсміялися. Вони зірвали
цей хрест зі стіни й прив’язали його
до моєї спини. Потім вони стали люто штовхати мене. Град ударів упав
на мої руки, ноги та боки.
Тут вбіг господар будинку і,
вставши перед кагебівцями на коліна, став благати їх звільнити мене.
Він казав: «Це добра людина. Він не
зробив нічого поганого. Будь ласка,
арештуйте мене замість нього». Поліцейські стусанами виштовхали його з кімнати. При цьому вони кричали: «Тобі ніколи не розплатитися за
цю людину».
Так я вперше удостоївся честі нести хрест Христовий на собі, причому в буквальному сенсі слова!
Кагебівці з переможним виглядом
повели мене, закривавленого й побитого, у селище Сяньян. Тут Святий
Дух нагадав мені одне місце Писання: «Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов
на смерть засуджених, бо ми стали
дивовищем світові, і Анголам, і людям» (1Кор.4:9).
Коли жителі цього селища побачили мене зв’язаним з великим червоним хрестом на спині, негайно

поширився слух про те, що з’явився
«Ісус з Хенаня». Зібралося безліч
людей, щоб стати очевидцями цього чудового видовища... Вулицями
мене гнали до самого вечора. Під
вечір привели у великий внутрішній
двір поліцейського відділення.
Мене не розв’язали, відв’язали
тільки дерев’яний хрест. Потім мене
замкнули у великому приміщенні.
Як я помітив, двері тут були залізні,
замки теж.
Незабаром з’явилися поліцейські, судячи з облич, справжні лиходії. З їхніх слів я зрозумів, що вони
зі мною гратися не стануть. Господь
же говорив до мого серця: «І за сімома замками Отець збереже тебе».
Вони закричали мені: «Звідки
ти взявся?» — «З Хенаня», — відповів я. Тут я згадав, що в Хенані я
був оголошений у розшук як злочинець. Мені не хотілося називати їм
ні свого повіту, ні міста, адже цим я
міг завдати багато неприємностей
тамтешнім віруючим. Ось чому я замовк і більше не відповідав на їхні
запитання.
«Бог хоче, — так думалося мені,
— щоб я, як Давид у біблійній історії, прикинувся божевільним». Що
я і зробив. Не кажучи ні слова, упав
на землю і, закотивши очі, став битися як припадочний. Переляканим
кагебівцям здалося, що я і справді
збожеволів.
Тим часом зовні стовпилися роззяви та з цікавості заглядали у вікна.
Один з поліцейських вирушив у
суміжне приміщення подзвонити
в Хенань, щоб у тамтешніх властей
довідатися про мене. Інші слідчі
пішли з ним послухати цю розмову.
Залишивши мене самого, двері прикрили. Я все ще був туго зв’язаний
мотузками й не бачив ніякої можливості втекти. Роззяв ззовні теж зацікавила телефонна розмова, і вони стовпилися біля вікон суміжного
приміщення, щоб усе почути.
У цю мить, коли ніхто не бачив
мене, Дух Святий сказав моєму серцю: «Бог Петра — твій Бог». І тут я
згадав, як ангели відчинили Петрові
тюремні ворота — і він просто вийшов. «Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для
тих, хто має успадкувати спасіння?»
(Євр.1:14). Мотузки, якими були
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зв’язані мої руки за спиною, самі
по собі раптово ослабли! Я вирішив
бігти, але мотузки розплутувати не
став: якщо мене спіймають, то скажу, що шукав туалет. І ось, тримаючи
руки за спиною, я зубами повернув
дверну ручку і вийшов із приміщення! У цю мить Бог дарував мені віру
й відвагу. Я нагадав собі, що Кров Ісуса Христа захищає мене. У внутрішньому дворі я пройшов крізь натовп
цікавих. Ніхто з них не зупинив мене
і не сказав ні слова! Бог засліпив їм
очі — і вони не побачили мене.
Я пройшов через внутрішній двір
до туалетів, розташованих метрів за
десять від приміщення, де проходив допит. Там я швидко звільнився
від мотузок. Мої руки й плечі оніміли, бо зв’язаним тримали мене вже
дуже довго.
Головні ворота поліцейського
відділення виявилися замкненими,
так що втекти можна було, тільки
перестрибнувши через бетонну стіну заввишки близько двох з половиною метрів. Зверху стіна була всипана битим склом. Поглянувши на бетонну стіну, я попросив Бога зцілити
мої руки й тіло, бо вирішив перестрибнути через неї. Іншого шляху в
мене не було…
Спочатку я підстрибнув і вчепився за край стіни, потім, як міг, підтягнувся й побачив з іншого боку
антисептик-відстійник завширшки
метрів з три. Я вже ледь тримався
за край бетонної стіни з внутрішньої
сторони, як раптом невідома сила
підняла мене й перекинула через
стіну і навіть через відстійник! Ме-

ні негайно згадалося Писання: «З
Тобою поб’ю я ворожого відділа,
із Богом своїм проберусь на стіну»
(2Сам.22:30).
Бог Петра чудесно допоміг мені
подолати бетонну огорожу та дав
сили бігти! Думаю, що за Його дорученням тут діяв той же самий ангел,
що з’явився мені в останньому видінні. У горах стояла густа темрява.
Я біг навмання по пагорбах і лісах,
не знаючи, де перебуваю. Мені хотілося втекти від поліцейських якнайдалі. Я біг, а з серця лилися псалми,
сповнені вдячності Богові: «Світло
сходить у темряві для справедливих, Він ласкавий, і милостивий, і
праведний! …І навіки він не захитається, у вічній пам’яті праведний
буде! Не боїться він звістки лихої,
його серце міцне, надію складає на
Господа! Уміцнене серце його не боїться, бо він бачить нещастя поміж
ворогами своїми!» (Пс.111:4,6-8).
Поки я біг, мої ноги не раз підкошувалися, але Бог зі Своєї великої
милості підтримував мене. Через
кілька годин я подолав два гірських
хребти й перейшов убрід річку. Раптом у темряві я почув чийсь голос:
«Брате Юн, куди це ти?» Якийсь чоловік наблизився до мене й сказав:
«Брате Юн, що з тобою?» Побачивши кров і рани на моїх руках, він заплакав: «Що сталося?» Було близько опівночі. Я не міг роздивитися,
хто це, і пошепки запитав: «Ти віруючий? Ти знаєш мене?»
Виявилося, що вчора ввечері та
сьогодні вранці той чоловік був на
семінарі, але коли я втратив голос

і пішов відпочити, він вирушив на
ферму, щоб закінчити там деяку роботу. Ні про який арешт у той день
він не чув. Провидінням Божим ця
людина залишила зібрання за кілька хвилин до приходу кагебівців. У
цього працьовитого брата було багато термінових справ по господарству, і він трудився в полі до півночі,
удобрюючи ґрунт під зернові культури. Він намагався надолужити
час, який у нього пішов на останні
зібрання.
Я розповів йому те, що зі мною
сталося… «Де ми є? Ти допоможеш
мені?» — запитав я в нього. Брат
сказав мені: «Ходімо до мене, там
ти переодягнешся». — «Ні, — заперечив я. — Зараз не час. Важливіше
потрапити до моїх співробітниць і
пастора вашої церкви».
Ферма цього брата була далеко
від місця зібрання. Він відразу залишив свою ношу й повів мене дуже
вузькою стежкою вниз, поки нарешті ми не зайшли в будинок, де мене напередодні заарештували. Там
ми почули гучну молитву. Місцеві
віруючі молилися до Господа за моє
звільнення. Побачивши мене, вони
не повірили своїм очам! Їх вразило
те, як Бог позбавив мене від руки
лиходіїв. Вони замінили мій просочений кров’ю одяг, обмили рани й
обережно змили кров з обличчя і
рук. Потім я підбадьорив віруючих
Шеньсі, помолився за них і віддав
усіх у Божі руки. Я промовляв до
них, «душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі, та навчаючи,
що через великі утиски треба нам
входити у Боже Царство» (Дiї 14:22).
Вони твердо обіцяли робити все так,
як учить їх Слово Боже. Усі плакали.
Уже перед світанком, після молитви, ми втрьох попрощалися з
усіма й вирушили в інше місце на
машині. Стривожена влада шукала
мене всюди, але знайти не могла.
Через кілька днів ми благополучно
повернулися в Хенань.
Наша
поїздка
на
захід
запам’яталася великими сльозами
й чудесним порятунком від злих
людей. Ми мали надію тільки на
милість Божу, яка вилилася у відповідь на гарячі молитви наших братів
і сестер.
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Свідчення Духа
Розкажу про одну ситуацію, яка
сталася в перші роки мого християнства. Наша церква тоді була ще
зовсім молодою. Із захопленням і
сумом згадую той час: які ми були
ревні, які ми були сміливі! Усе було і
вперше, і знову. Ми віддавалися цій
новизні легко, вільно і з готовністю, пропонуючи себе для служіння
скрізь, де ми були потрібні. Але це
так, до слова… А згадана мною ситуація полягала ось у чому.
Не буду розповідати всіх подробиць, але факт у тому, що дочка однієї з наших літніх сестер прийняла
дозу якихось ліків більшу, ніж це було сумісно з життям. У такому стані
її і знайшов батько вдома. Швидка
привезла її в нашу місцеву лікарню,
і лікарі почали боротьбу за життя.
Коли я про це дізнався, то ще з двома братами негайно попрямував туди. Зайшовши у відділення, ми запитали медсестру, де знаходиться
дівчина, і сказали, що хочемо просто молитися біля тієї палати. Неохоче і з певною часткою підозрілості
нам все-таки це дозволили.
Ми підійшли до палати, звідки
час від часу вибігали медсестри,
кудись зникали, а потім так само

швидко поверталися. Ми стали на
коліна прямо посеред лікарняного
коридору й тихо молилися. Через
короткий час до нас стали приєднуватися все нові й нові молитовники.
Незабаром коридор перетворився
на одне велике молитовне зібрання. Спочатку на нас дивилися як на
диво. З палат виходили хворі й з цікавістю стояли поруч, спостерігаючи
за подіями. Персонал, що виходив
та входив, щоразу окидав нас здивованим поглядом, коли проходив
мимо.
З часом до нас «звикли» і, як мені
здалося, навіть збадьорились такою
несподіваною «групою підтримки».
Обличчя лікарів з часом ставали
все спокійнішими й спокійнішими.
А боротьба за життя тривала. Я добре пам’ятаю, що так ми простояли
на колінах рівно три (!) години, не
сходячи з місця. І весь цей час ми ні
на хвилину не припиняли молитися.
Нарешті двері в палату відчинилися,
вийшла звідти жінка-лікар і сказала
нам, що всі життєві органи дівчини
стали функціонувати і що її життю
тепер не загрожує небезпека.
Та ми й самі відчули в дусі, що
битва виграна і що наша молитва
почута. Потихеньку молитва стала
стихати, поки зовсім не замовкла.

Люди стали підніматися з колін, тихо перемовляючись і ділячись першими враженнями про подію. І тут
я розходився... «Чому ми припинили молитися? — звернувся я до всіх
присутніх. — Треба продовжувати!
Не можна заспокоюватися, треба
молитися і молитися!»У цей момент
я щось невиразно відчував у своєму
серці, але не міг зрозуміти що. І тоді
до мене звернувся один з тих братів, з якими ми прийшли першими:
«А навіщо, Михайле? Наша молитва
вже почута! Невже ти не відчуваєш
свідчення Духа в своєму серці? Продовжувати — це буде вже по плоті…»
І тут я зрозумів, що саме я відчував, коли промовляв до братів і сестер свої останні слова. Я теж відчував це свідчення Духа, що проблема
вирішилася на небесах і що справу
зроблено. Але мені хотілося бути
дуже духовним, і тому я став закликати людей продовжити молитву.
Але те, що я хотів зробити — це дійсно було б вже по плоті. Я знехотя
визнав цю, не дуже приємну мені
правоту своїх товаришів і змирився
з нею.
У той день я отримав один із перших і дуже пам’ятних уроків керівництва Духа у своєму християнському житті. З тих пір мені стає сумно,
коли я бачу, як хтось «продовжує»,
коли Бог «закінчив»…
Михайло ЮНАКОВСКИЙ
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Духа не вгашайте
Олексій ПРОКОПЕНКО
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Довгий час фраза «вгашати Духа» була для мене наповнена змістом дуже абстрактним і майже містичним, мені важко було знайти їй
якісь конкретні точки прилягання.
От якщо, допустимо, я подивився
який-небудь фільм (нехай навіть із
хорошим змістом), то чи я угасив
Духа? Або послухав християнський
реп (знову ж із хорошим змістом)?
Або якщо висловив критичне судження про будь-яку книгу християнського автора?
Чи вгашає Духа церква, у якій
приватне говоріння мовами не заохочується, а публічне — забороняється? Чи вгашають Духа служителі,
які не дозволяють використовувати
під час спільних богослужінь барабани? Або які зупиняють проповідника, який переступив через годину й десять хвилин?
Неважко помітити, що заповіддю «не вгашай Духа» можна маніпулювати вельми довільно, перетворюючи її на знаряддя для
просування яких завгодно ідей і застосування яких завгодно заборон.
Але що ж насправді мав на увазі
апостол Павло, кажучи: «Духа не
вгашайте»? На мій погляд, відповісти на це питання нам допоможе,
як звичайно, контекст.
У віршах 16-22 п’ятого розділу
Послання до ефесян змінюється
стиль мовлення: апостол переходить до серії коротких наказів, які
в оригіналі всі закінчуються дієсловами. Структуру цих віршів можна
побудувати по-різному: у вигляді
трьох тривіршів або простого хіазму. Однак у кожному разі фраза
«Духа не вгашайте» виявляється
прямо в центрі. Ось один з варіантів структури (переклад наш — О.
П.):
16 Завжди радійте.
17 Безперестанку моліться.
18 У всяких [обставинах] дякуйте: бо це воля Божа в Христі Ісусі
для вас.
19 Духа не вгашайте.
20 Пророцтвами не гордуйте.
21 Усе випробовуйте, тримайтеся доброго;
22 від усякого виду зла утримуйтеся.
У стародавній близькосхідній
поезії і високій прозі головну думку

нерідко ставили в центр. У зв’язку
з характерною структурою цих віршів можна припустити, що повеління не вгашати Духа — головне
в цьому уривку, а всі інші заповіді
його розшифровують. У світлі цього
давайте поглянемо на прочитані вірші ще раз.
Коли ми вгашаємо Духа? Поперше, коли проявляємо невдоволення, замість того щоб радіти: «Завжди радійте» (16). Радість
— це плід Святого Духа (Гал.5:22).
Сповнюючись Духом Святим, учні
сповнювалися й радості (Дії 13:52).
Християнська радість можлива «у
Святому Дусі» (Рим.14:17). Тому,
коли ми піддаємося зневірі, дратуємося або нарікаємо, ми вгашаємо
Духа.
По-друге, ми вгашаємо Духа, коли нехтуємо молитвою: «Невпинно моліться» (17). Дух Святий — це
Дух молитви. Навіть у найважчих
обставинах Він нас не залишає, а
«заступається за нас невимовними
зітханнями» (Рим.8:26). Тому Павло
закликає нас: «Моліться Духом…»
(Еф.6:18). Коли ми не молимося,
ми проявляємо самовпевненість,
вважаючи, що й самі, без Божої допомоги з усім впораємося. Подібна
самовпевненість — це гашення Духа молитви, Духа Святого.
По-третє, ми вгашаємо Духа,
якщо не зрощуємо у своєму серці
вдячності Господу: «У всяких [обставинах] дякуйте: бо це воля Божа в Христі Ісусі для вас» (18). Дух
Святий піклується про благо Божих
дітей, тому, коли ми без подяки в
серці сприймаємо життєві благословення, ми вгашаємо Духа. Дух
Святий нас перетворює на образ
Христовий (2Кор.3:18), і Його силою тим, «хто любить Бога, хто покликаний [Його] постановою, усе
допомагає на добре» (Рим.8:28).
Тому, коли ми не дякуємо Богові за
труднощі й випробування, ми вгашаємо Духа.
По-четверте, гашення Духа відбувається тоді, коли ми принижуємо Слово Боже: «Пророцтвами не
гордуй ...» (20). Дух Святий — автор
пророчого слова (2Петр.1:21). І цим
словом Він користується як Своїм
мечем: у Посланні до ефесян, 6:17,
Писання названо «мечем Духа».

Тому, якщо ми принижуємо непогрішність, авторитет, самодостатність Писання, ми вгашаємо Духа.
По-п’яте, Духа Святого вгашає
некритичне ставлення до життя і
навколишнього світу. Павло говорить: «Усе випробовуйте…» ( 21). Ці
слова не означають, що все потрібно спробувати, скуштувати на практиці: і гріх, і праведність, і істину, і
помилки, і таку церковну програму,
й іншу, — як іноді неправильно застосовують ці слова. Тут мається на
увазі те, що перш ніж щось спробувати на практиці, потрібно це піддати перевірці: добре чи погано,
мудро чи ні. Оскільки Дух Святий
— це Дух мудрості (Іс.11:2, порівн.
2М.35:31), некритичне ставлення
до того, що пропонує нам навколишній світ, вгашає Духа.
По-шосте, ми вгашаємо Духа
моральним релятивізмом (моральною відносністю). Це коли замість
того, щоб триматися тільки хорошого, а від усякого виду зла утримуватися (21, 22), ми кажемо: «Добре й
те, й інше». Приміром, ми будемо
і гуманітарну допомогу збирати, і
одностатеві шлюби благословляти
— мовляв, і те, й інше нормально.
Однак Дух Божий не випадково названий «Святим». Заниження планки святості, допущення гріховної
поведінки неминуче вгашає Духа
Святого. «Ніяке гниле слово нехай
не виходить з уст ваших, а тільки
добре для збудування, щоб воно
подало благодать тим, хто чує. І не
засмучуйте Духа Святого Божого… »
(Еф.4:29, 30).
Отже, наскільки широко можна
застосовувати заповідь «Духа не
вгашайте»? Судячи з контексту послання, Духа вгашає насамперед
невдоволення, самовпевненість,
невдячність, приниження Писання, некритичність і моральний релятивізм. Не будемо вгашати Духа
Святого, а, навпаки, будемо завжди
радіти, безперестанку молитися,
у всіх обставинах дякувати, Слово
Боже підносити, усе піддавати випробуванню й триматися тільки того, що вгодно Богові.
Сайт www.propovedi.ru
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Як і коли діє Святий
Дух?
Олександр ПОПЧУК
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У Біблії багато йдеться про надзвичайне, про чуда й знамена, які
супроводжували Божих людей, Божих помазаників. І саме ці надзвичайні моменти в житті християнина
й Церкви всіх часів і поколінь звершує Святий Дух через Свої дари. У
Слові Божому згадуються дев’ять
дарів Духа. Три дари, через які Святий Дух щось відкриває: слово знання, слово мудрості й дар розпізнання духів. Три дари, через які діє
сила Божа: дар уздоровлення, дар
чудотворення і дар віри. І три дари
для збудування, коли Дух Божий говорить через людські уста: дар інших мов, дар вияснення мов і дар
пророцтва.
Сьогодні гостро постає питання:
чи ж нині діє Дух Святий у церквах? І
якщо діє, то як саме? Усі ми знаємо,
що Писання закликає ревнувати про
дари духовні. Але як це — ревнувати? Я вважаю, що тут має місце три
моменти. Якщо людина навернулася до Бога і хрещена Святим Духом,
вона має виконувати три умови, які
є важливими для того, щоб через
неї проявлялися дари Святого Духа. Перша духовна заповідь — це
чисте, богобоязливе життя. Друга
— щоб людина постійно сповнялася
Святим Духом. Коли дух людини свіжий, бадьорий — людина сповнена
сили Святого Духа. Сповнення Святим Духом у людині активізує дію
дарів Святого Духа. І третє — людина має бути на передовій, служачи
іншим тим даром, яким Дух Святий
наділив її.
Божий Дух завжди діє пристойно, акуратно, мудро, зразково. Я
ніде не знаходжу, щоб у діях Духа
щось було незрозумілим, дивним,
неадекватним.
Сповнення Святим Духом є чи не
головною умовою життя християнина. У Посланні до римлян, в 12 розділі, написано: «Палайте духом»; у
п’ятому розділі Послання до ефесян
написано: «Сповняйтеся Духом», у
Першому і Другому посланнях до
Тимофія написано: «Зігрівай дар
Божий» і «Про це піклуйся, у цьому
перебувай, щоб успіх твій був явний
для всіх». Що ж нам допомагає сповнятися Духом? Передусім потрібно
мати правильні знання. Є інформація, яка зміцнює нашу віру, і є інфор-

мація, яка руйнує нашу віру. Так само є люди, які зміцнюють нас у вірі,
а є люди, які руйнують нашу віру. І
нам потрібно вміти розібратися, що
добро, а що зло; що мені корисно, а
що ні. Посилена молитва і духовний
спів дуже допомагають сповнятися
Духом. Також полум’яна проповідь
— коли проповідник палає від Святого Духа і може запалити інших. Це
натхненні пісні. Під наповненням
Святим Духом я маю на увазі не говоріння мовами. Цей дар нам дано
як знамено хрещення Святим Духом
для того, щоб молилися, коли нам
важко, і для того, щоб, коли нам потрібно сповнятися Святим Духом,
ми його посилено застосовували.
Реалії сьогодення
Сьогодні мені доводиться бувати
в багатьох зібраннях по всій Україні.
Є багато хорошого, але є й багато
місць, де хотілося б, щоб було краще. Будь-яка євангельська община, невеличка чи дуже велика, має
керуватися передусім Писанням.
По-друге, керуватися братами, які
поставлені над нами старшими, а
також дарами відкриття. Дари відкриття — це слово знання, слово
мудрості й дар розпізнання духів.
Але тепер багато людей замість того, щоб вивчати Писання чи шукати
Бога, просто їдуть десь помолитися,
щоб почути пророчий голос. Так чинити неправильно, бо відкриття Духа Святого набагато вище і точніше
за дар пророцтва. Ми не применшуємо дару пророцтва, але повинні
знати, що дар пророцтва дано церкві для збудування, а не для управління.
Коли Йосип задумав відпустити Марію, то він не був на молитві
і йому не було сказано через когось. Йому Бог відкрив особисто.
Особисте відкриття набагато точніше, об’єктивніше й конкретніше,
ніж пророцтво. Пророцтво дано
для збудування церкви. Його мета
— підкріпити, зміцнити, підбадьорити, торкнутися серця. Згідно з Писанням, люди мають, спілкуючись з
Богом особисто (у таємній кімнаті),
говорити мовами, а в церкві має бути багато пророцтв. А в багатьох наших церквах навпаки — пророкують
по хатах, а в церкві мовчать і багато

говорять іншими мовами. Цей дар
дано не для управління церквою,
його мета допомагати в служінні,
допомагати неспасенним. Дар пророцтва не є вищим від Церкви, не є
вищим від пастора. Я помічаю, що
дехто навіть приватизував цей дар.
Дар інших мов дано кожному члену церкви особисто, а дар пророцтва — для церкви, а брат чи сестра
лише носій цього дару. Дух Святий
може відкрити людині те, що хоче
відкрити, безліччю інших способів,
окрім пророцтва — це й сновидіння, і видіння, слово знання від Духа
Святого. Часто Дух Божий відкриває
істину через Писання. Наша справа
— жити чисто й свято, сповнятися
Святим Духом і бути дуже чутливим
до Святого Духа.
Через неправильне розуміння
ми маємо чимало випадків, коли
носії дару пророцтва стають проблемою в громаді. Вони часто служать в інших церквах, мотивуючи це
тим, що «пророк немає честі в себе
на батьківщині». Хоча ми вчимо, що
той, хто має дар пророцтва, повинен триматися своєї церкви, своїх
братів, бо пастор зобов’язаний доглядати й тих, хто має дари. Вони
повинні мати підтримку, підбадьорення, час від часу наставлення.
Іноді я чую, як люди говорять:
«Я бачив те», «Я чув те», «Мені Бог
сказав те». Слухаючи їхні відкриття,
мені іноді здається, що ці люди не
знають Бога або неправильно користуються термінологією. Я вважаю, що той, хто є носієм дару і має
якусь інформацію від Святого Духа,
повинен бути першим, хто фільтрує
ту чи іншу інформацію і роздумує,
чи її передавати церкві, чи ні. Якщо
ця інформація корисна, розумна,
логічна, від Бога (він упевнений, що
це від Бога), тоді він може цю інформацію передавати церкві. Але якщо
він бачить, що в тій інформації щось
не ясно, немає логіки або не знаєш,
куди передати цю інформацію, краще просто записати і не передавати
це людям. Я чимало разів бачив на
служінні, що, коли дар пророцтва
починає проявлятися, брат (чи сестра) починає зупиняти зібрання,
лякати людей, знічувати їх.
Усі — пастори, молодь, старші
люди — мають потребу в підбадьо-
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ренні та зміцненні від Божого Духа.
Але часто замість підбадьорення
отримують страх, якісь прогнози. Я
вважаю, що це неправильно. Добре,
коли діють дари. Але є декілька не
менш важливих речей. По-перше,
щоб люди справді знали Бога особисто, щоб добре знали Писання. У
Посланні до коринтян сказано: «До
сорому я це кажу вам, але деякі з
вас не знають Бога». Люди інколи
себе ведуть по-дитячому невиважено, часто немудро, непорядно й невиховано. І при цьому кажуть: «Це
не я — це Божий Дух». Дорогі мої,
це неправда. Не може бути такого,
щоб Бог діяв невиховано, непорядно, неакуратно. Ця людина просто
імітувала дію дару. То не був дар Духа Святого. Можливо, хтось скаже,
що я висловлююсь надто різко, що
так не можна говорити. Але я дуже
довіряю Писанню і довіряю Богу. А
Писання каже: «Улюблені, не всякому духу вірте, але випробовуйте…»
Є справжній дар пророцтва від
Бога, а є дар не від Бога — це віщунський дух. А в Єремії (23 розділ)
написано, що ще люди можуть пророкувати мрії серця. Це люди, які не
бояться Бога. Вони пророкують від
себе, там нема ні віщунського духа,
ні Божого — просто від себе. Є такі,
що крадуть слова один в одного. От
побуде десь на зібранні, почує пророцтво від справжнього пророка — і
десь на іншому зібранні «пророкує»
те ж саме від себе.
Але як дари Духа допомагають
в служінні, так хибні «дари» приносять клопіт, бо виявляються через
людей непокірних. Ми так вважаємо і цього навчаємо, що одарований християнин має бути одним із
найкращих у церкві — слухняним,
смиренним, покірним, таким, що
боїться Бога. Коли пророка Єремію
арештували й сказали, що за його
вчинки його необхідно забити, він
відповів: «Я у ваших руках, можете
мене і забити, але знайте, що мене
справді послав Господь». Це приклад смиренного одарованого брата. Нас ніхто не побиває камінням.
Але якщо тобі підказали, поправили
тебе, то ти маєш дякувати, бо в Писанні написано, що частка неправдивих пророків в озері, що горить
вогнем та сіркою. Дари Духа дано
для допомоги служителям, благо-

вісникам, при відкритті церков, при
вирішенні різних питань, щоб вести
церкву.
Ми живемо в останні часи, і лукавий діє дуже агресивно. Він часто
робить так, щоб люди не мали часу
для зібрання, для Писання, для молитви, для спілкування з віруючими
людьми, тобто для того, що людину
може зміцнити. А як мине певний
час, то такі люди, навіть якщо вони
дуже хороші, ослабнуть. А на ослаблених нападає і сумнів, і страх. Це
потрібно бачити й розуміти. І дари
Духа Святого це все нам відкривають.
Як ставитися до пророцтва?
Коли діють дари Духа Святого в
зібранні, відчувається присутність
Бога. Наповнює благоговіння, пошана до Всевишнього, страх Божий.
Наповнює свіжість від Святого Духа,
сила. А страх і сумніви відходять.
По-друге, потрібно знати, що всі
дари Духа дано для збудування. Ні
один з дарів не руйнує ні церкву, ні
віру, ні сім’ю. А ми маємо не один
випадок, коли церкви поділилися
через неправильні дари, розпалися
сім’ї, люди перестали служити Богу.
Справжні дари приносять справжні плоди. Чому про пророків неправдивих Господь сказав, що за
плодами їх пізнаєте їх? Є люди, які
поїхали в одне місце — наробили
шкоди, в інше місце — наробили
клопоту, ще десь — посварили, ще
десь — зруйнували. І називають
себе одарованими. Але їхні плоди
свідчать зовсім про інше.
Ми навчаємо, щоб до всяких незвичних проявів люди ставилися
правильно і обережно. Ми навчаємо, що найвірніше пророче слово
— це Євангелія, її потрібно приймати стовідсотково. А всяку інформацію, яка приходить через видіння,
сновидіння, через пророцтво чи
вияснення мов — таку інформацію
потрібно перевіряти. Через те ми
навчаємо, що слово Боже ми приймаємо повністю, а до пророчого
слова потрібно прислухатися і розмірковувати над ним. Мене дивує,
що немало людей довіряють пророчому слову більше, ніж Писанню. До
мене зверталися десятки людей, до
яких було пророче слово: «Тебе Бог
залишив, тебе Бог покинув, тебе Бог

відсторонив…» Це не від Божого Духа, Бог такого не говорить. А людей
це мучить, калічить…
Сьогодні є немало горя на землі. Прийшов такий час, коли багато
хвороб. І ми вчимо, щоб люди шукали Бога — вірили, молились, постили. Та замість того, щоб шукати
Бога, вони шукають одарованих людей, шукають пророків. Не написано, що коли важко — шукайте пророків… Не написано: «всі, хто водиться пророками…», а написано:
«всі, хто водиться Духом Божим…»
Одна справа, коли тобі переказали
телефонний дзвінок, а інша справа,
коли тобі особисто зателефонували. Одна справа, коли ти через посередника отримуєш відкриття від
Бога, і зовсім інша — коли тобі Бог
особисто відкриває. Бог бажає мати справу з кожним особисто. Коли
на виноградній лозі є гілки, то кожна окремо прищеплена, і бере сама
соки і сама плодоносить. У Посланні до римлян написано: «Бо всі, хто
водиться Духом Божим…» Це — не
тільки пасторам чи благовісникам,
чи пророкам. А в нас чомусь так заведено, що тільки той, хто має дар
пророцтва, має інформацію, а всі
решта — ні. Це неправильно! Ми
мусимо вчити, щоб кожен був у зібранні, вчився молитися, вчився
вірити і отримувати натхнення від
Святого Духа і відкриття від Нього.
Дух Святий колись і сьогодні
Є люди, які стверджують, що Бог
тепер не діє, що колись Його дарів
було більше. Я так не думаю. Поперше, років 20-30 тому євангельських християн було менше. Подруге, тоді чи не найбільшою дією
Духа був дар пророцтва. І тоді найбільшим чудом було, коли хтось покаявся. Я є християнином 28 років,
навернувся до Бога ще в радянську
пору. Останні 25 років, я, дякувати
Богу, на передовій і кожного тижня
бачу навернення людей — і це найбільше чудо. Трохи рідше чую пророцтва і їхнє тлумачення, ще рідше
сам пророкую. Молюсь за хрещення Святим Духом і за зцілення — і
люди отримують. І це є в багатьох
зібраннях. Церква в Україні росте.
Господь багатьох хрестить Святим
Духом. Якщо хтось не бачить цього,
то це не значить, що його немає.
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Були часи, коли церква мусила
ховатися й берегти віру. Тепер ми
маємо можливість відкрито сповідувати віру і можемо поширювати її
по всіх теренах України.
Бог зцілює людей. Це реально.
Нещодавно я повернувся з Тернополя. Два місяці тому до мене телефонували, щоб молитися, бо в реанімації помирала одна сестра. Ми молилися з цією сім’єю, і через годину
зателефонував чоловік тієї сестри:
«Брате, дякуйте Господу, Бог зцілив
мою жінку». І на зібранні вони підходили до мене, і ми дякували Богу
за зцілення. Немало таких випадків
є і в церкві, де я служу. Знаю хлопчика років 13, якому відняло ноги і
десь півроку він провів у інвалідному візку. До яких тільки лікарів не
зверталися — у Рівному, Львові, Києві робили різні обстеження, але всі
розводили руками, бо не знали, що
робити. Зрештою їм сказали, що якщо Бог не допоможе, то ніхто нічого
зробити не може. Я в тій хаті був десятки разів і молився. Ми прийняли
рішення шукати Господа. Разів 8-10
молилися за хлопця, мазали його
оливою, клали на нього руки. І раптом на одній молитві цей хлопчина
каже: «Я відчуваю пальці на нозі».
Ми ще кілька днів молилися, і буквально через тиждень після того,
як він відчув пальці на нозі, повністю все ожило. І тепер, дивлячись на
нього (йому вже десь 15 років), навіть і не скажеш, що він був інвалідом. І м’яча ганяє, і на велосипеді
їздить, і вдома допомагає.
Я думаю, що дія дарів Святого
Духа може змінюватися в залежності від ситуації. Якщо за радянських
часів церква була в одній ситуації —
одні дари більше проявлялися, інші
менше. Сьогодні, коли змінилася
ситуація, може мінятися і дія дарів
Святого Духа. Справа в тому, що існує духовний баланс. Бог — наймудріша особа у Всесвіті. І Він бачить,
коли церква проходить долину —
потрібно більше підтримки, де більше хвороб — там більше зцілень,
якщо хтось на передовій — там більше знамен, підтверджень. Це як в
збройних силах: де потрібно авіацію
— авіація, чи піхота, чи ще щось. Так
само і в духовному світі. Бог не діє
автоматично, Він діє індивідуально.

Головне, щоб церква прагнула дарів Святого Духа, щоб жила чисто й
робила справу Божу. Бог діяв і може
діяти через будь-яку людину. Навіть
невіруючу. Слово Боже каже, що коли потрібно було донести істину й
нікого не було поруч, Дух Божий зійшов на ослицю — і та пророкувала.
Якщо це потрібно, Бог такі речі може робити. Коли людина не на передовій, мало в зібранні, мало на
молитвах, мало благовістить, і каже:
«А я не бачу…», тоді я їй відповідаю,
що потрібно повертатися до чистого життя, сповнятися Духом, більше
молитися і благовістити.
«Новітні» прояви Духа
В останні десятиліття, коли настала свобода, коли наша країна стала
більш відкритою для західних місіонерів, проповідників, з’явилися «нові прояви» Духа Святого, яких раніше не було. Перш за все, це в нових
харизматичних церквах. Щодо цього
в Новому Заповіті є три види заповідей: остерігайтесь, не робіть і отак
робіть. Ми вчимо, що зрілий християнин має бути порядним, вихованим і обережним. Коли ми остерігаємося електричного струму, то це не
значить, що ми слабаки. Це говорить
про те, що ми розумні. Я увірував в
Господа Ісуса, я довіряю Богу і довіряю Писанню. І ми вчимо, що все,
що згідно з Писанням, ми його приймаємо і воно є від Бога. З іншим —
краще не мати справи. Наприклад,
ті ж самі падіння. У своєму служінні
я бачив, як падають, але падають ті,
які мають демонів. Так було в житті Христа, апостолів і в моєму житті
так. Я таким людям кажу: «Я не проти таких служінь, але в мене є одна
умова: нехай падають — але каються, хай падають — але зціляються,
хай падають — але звільняються».
Який сенс падати на землю і не мати
євангельського результату?
А святий сміх? Писання говорить
про радість. І це називається натхнення і підбадьорення від Святого
Духа. І ми маємо попередження, що
в останні часи на землю прийдуть
неправдиві християни, неправдиві
пророки, які будуть робити великі
чуда й знамена. І це відбувається тепер.
Ми повинні йти за Богом. Але те-

пер нові церкви часто не йдуть за
Божим Духом, а копіюють Англію,
Щвецію, Штати чи навіть африканські церкви. Коли тебе буде вести
Дух Божий, то кожна церква буде
оригінальною. Але головною умовою є те, щоб ти плід приносив. А
це спасіння людини, зміна людини,
народження згори, чуда, знамена,
звільнення від демонів — нормальний євангельський результат. У нас
нема ніякої потреби в чомусь новому. Ми потребуємо плоду, явного
євангельського результату. Якщо нема Євангелії й плоду, а тільки щось
робиться, то Біблія нам відкриває,
що багато надзвичайних речей є і в
людей, які служать сатані. Не все, що
надзвичайне,— від Божого Духа.
Іноді я чую, як кажуть:«Треба
щось робити». Але вважаю, що не
«щось» треба робити, а те, що скаже Господь. Є те, що говорить Бог, а
є мрії, хотіння, ідеї, чужі ідеї, ентузіазм. Є речі, які захоплюють людину,
а є слово від Бога. У своїй суті християнство — це слідування за Ісусом
Христом і виконання того, що Він каже.
Якщо навіть нема нічого надзвичайного, це не проблема, головне,
щоб людина вірила в Бога. Наприклад, Іван Хреститель, найбільший
пророк, не звершив жодного чуда.
У нього були полум’яна проповідь,
міцний дух і покаяння людей.
Олександр ПОПЧУК,
завідувач відділом євангелізації
Церкви ХВЄУ, пастор, м. Рівне
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Історичні постаті

Вільям Бранхам:
Божий пророк
з людськими слабкостями
Якби Бог мені сьогодні ввечері сказав піти на президентський
цвинтар і воскресити завтра вранці Джорджа Вашингтона, я
б на весь світ проголосив: «Прийдіть і подивіться, як це відбудеться!» Я б сказав: «Приведіть всіх... Зберіть всіх критиків до
одного і поставте їх колом; ви побачите славу Божу. Поставте тут стілець, де можете присісти і трохи відпочити; він
з’явиться через хвилину, як тільки я його покличу».
Вільям Бранхам

У нашій рубриці «Історичні постаті» ми здебільшого представляємо
людей, які справили позитивний вплив на історію християнства. Однак, є
не менш відомі імена, які залишили після себе досить суперечливу славу.
Постать Вільяма Бранхама — приклад того, як служитель може з власної
волі використати довірене Богом служіння не за призначенням. Цей матеріал актуальний ще й тому, що вчення Вільяма Бранхама набуває поширення і в Україні.
Можливо, ім’я Вільяма Бранхама нічого не скаже більшості наших читачів, але ще попередньому
поколінню він був широко відомий
завдяки своєму неймовірному дару
пророцтва та зцілення.
Після смерті Бранхама на основі
його вчення виникли сотні церков,
а його проповіді, скрупульозно перенесені на папір, практично стали
для цих церков новим Писанням.
Історія служіння Вільяма Бранхама
дуже важлива не тільки у зв’язку із
зростанням цих церков, але й тому,
що деякі моменти його вчення стали основою для формування перекручених віровчень серед християн.
Чому так сталося, що людина, наділена великими дарами Духа Святого, стала натхненником лжеістини в
християнстві? У цьому ми спробуємо розібратися.
Вільям Маріон Бранхам народився 6 квітня 1909 р. неподалік від Бурксвіла, штат Кентуккі. Через кілька
років родина переїхала до Джеферсонвіля, штат Індіана (там тепер розташована неофіційна штаб-квартира

заснованого Бранхамом руху).
Бранхам навернувся до християнства у віці дев’ятнадцяти років і
протягом п’яти років був пастором
баптистської церкви в Джеферсонвілі. Вже тоді він почав отримувати
видіння й одкровення.
У 1936 році Бранхам відвідав зібрання п’ятидесятницького руху
«Jesusonly» в місті Мішауака і зрозумів, що Бог хоче, аби він виїхав з
Індіани і благовістив в інших містах
разом із цими людьми. Однак несхвалення родичів дружини змусило Вільяма відмовитися від цього.
Наступного року його перша дружина і однорічна дочка померли, і
він прийняв це як Божу кару за те,
що не поїхав з п’ятидесятниками«єдінствєніками».
Публічне служіння
Як казав Бранхам, у травні 1946
року Бог привів його до таємної печери в Індіані, «яку не може знайти жодна людина». Там майбутній
пророк зустрів ангела, від якого дізнався, що Бог доручив йому нести

звістку про божественне зцілення усім людям. Ангел сказав, якщо
Бранхам буде щирим і зможе переконати людей, то ніщо не встоїть перед його молитвами, «навіть
рак», що він отримає два надприродних знамення: по-перше, здатність діагностувати захворювання
через фізичні зміни у своїй лівій руці
і, по-друге, здатність бачити таємні
думки і справи людей. Якщо перша
ознака не переконає людей у тому,
що це Божа дія, то їх переконає друга. Публічне служіння Бранхама почалося в тому ж місяці і з надприродною швидкістю поширилося на
всі Сполучені Штати.
Неодноразово засвідчено, що на
його служіннях відбувалося багато
дивовижних фізичних зцілень. Девід Харел, найкращий літописець
зцілень і харизматичних відроджень
сорокових років, згоден з тим, що
«сила служінь Бранхама ... залишається легендою, яка не має аналогів
в історії харизматичного руху».
Люди, що були п’ятидесятниками
все своє життя, тремтіли перед конкретними деталями, якими рясніло
«слово знання» Бранхама. Він називав імена, адреси, хвороби й подробиці особистого життя людей,
яких ніколи раніше не бачив. Гордон Ліндсей, засновник інституту
«Christfor the Nations» в Далласі,
писав, що дар знання, яким володів
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Бранхам, «був практично непомильний. Багато сотень разів я бачив, як
він говорив під помазанням Святого
Духа, і щоразу безпомилково відкривав сердечні таємниці людей ―
те, про що він, без сумніву, просто
не міг знати».
На плечі Бранхама ліг надзвичайно виснажливий графік. Часто його
буквально зносили з ораторської
трибуни у повній знемозі. У середині
1948 Бранхам був близький до того,
щоб залишити свою діяльність, частково через перевтому, частково через неприємне відкриття, що деякі
його послідовники буквально хрестили новонавернених у його ім’я й
носили фотографії з підписом «Брат
Бранхам, наш Господь». Наприкінці того ж року Бранхам повернувся
до євангелічної діяльності й подався
за океан. Але в 1955 році інтерес до
служіння Бранхама почав слабшати.
Коли його служіння ще було в самому розквіті, Бранхам обмежував
свої проповіді особистим свідченням та проголошенням Божої влади
спасати грішників і зцілювати хвороби. Багато з його кампаній були організовані християнами-трінітаріанцями (прихильниками вчення про
Триєдиного Бога ― прим. ред.), і він
поступався правом проповідувати
на користь інших, у той час як сам займався зціленням. Однак у «Скинії»
(рідна церква Бранхама в Джеферсонвілі) він міг із повною свободою
викладати свої справжні переконання. І коли наприкінці 50-х його популярність повністю зів’яла, Бранхам
звернувся до тих церков, які вірили в його послання, і його своєрідне вчення стало поширюватися все
більше й більше.
Вільям Бранхам і лжевчення
Із раннього віку Бранхам відкидав християнське вчення про Трійцю. Він гучно проголошував: «Віра
в Трійцю ― від диявола! Я заявляю,
що ТАК КАЖЕ ГОСПОДЬ!» Бранхам
наполягав, що вчення про Трійцю
походить від сатани і зводиться до
того, що є «три Бога». Тому він заявив, що кожен віруючий, хрещений
відповідно до формули триєдності, записаної в Євангелії від Матвія
28:19, повинен бути хрещений заново «в Ім’я Господа Ісуса Христа».
Бранхам зазвичай говорив про

Отця, Сина і Святого Духа як про три
«прояви», «імені», «виміри» або
«якості» Бога.
Бранхам також стверджував,
що Бог відкрив йому складне вчення, яке відоме як доктрина «зміїного насіння». Суть його: гріх Єви в
Едемському саду полягає не в тому,
що вона з’їла заборонений плід, а
в тому, що вона вступила в статеві
стосунки зі змієм. До гріхопадіння
змій був «чимось між шимпанзе і
людиною, але ближче до людини».
Cатана увійшов у змія і спокусив Єву.
Тому Каїн був зачатий сатаною, а не
Адамом. З тих пір завжди існувала
раса людей, які були безпосередніми нащадками сатани. Коли Ісус
сказав до євреїв в Євангелії від Івана (8:44): «Ваш батько диявол», його
слова не були образною мовою. Нащадки сатани ніколи не можуть бути врятовані, тому що вони «насіння
змія».
Одночасно існує і «насіння Бога»,
рід людей, які безумовно призначені для спасіння. Ця група людей і
є справжньою Нареченою Христа.
Вони призначені почути й отримати
«звістку» брата Бранхама.
Крім них, є ще одна, проміжна
категорія людей, які походять ні від
насіння Бога, ні від насіння змія. У
них взагалі немає ніякого призначення, і вони отримують спасіння
чи прокляття згідно з власним вибором. Бранхам учив, що переважна
більшість людей традиційної Церкви належить саме до цієї категорії.

Бранхам проповідував й інші сумнівні вчення. Він заперечував, що
пекло вічне, і стверджував, що сатана й усі грішники зрештою будуть
знищені. Він говорив, що коридори
Великої Піраміди (Хеопса) і дванадцять знаків Зодіаку теж є Божими
одкровеннями, хоча і менш значними, ніж Біблія. Він стверджував, що
пострижене жінкою волосся, згідно
з Біблією може бути приводом для
розлучення (див. Матвія 5:32), А діти, які ще не з’явилися на світ, не є
живими людьми до моменту свого
першого подиху.
Уявлення Бранхама про Ісуса були небіблійними, принаймні, в одному важливому аспекті: він стверджував, що Ісус під час Свого земного життя був Сином людським, а не
Сином Божим. «Він ніколи не називав себе Сином Божим, ― говорив
Бранхам, ― але казав, що Він ― Син
людський». Бранхам учив, що Ісус
став Сином Бога (тобто Святим Духом) після Свого вознесіння на небеса.
Вплив на сучасні вчення
Одне з учень Бранхама, яке, ймовірно, зробило певний вплив на сучасне «вчення віри», говорить про
силу «вимовленого слова». Кеннет
Хейгін, дуже популярний вчитель віри, мабуть, вельми шанобливо ставився до вчення Бранхама. В одній
зі своїх робіт він називає Вільяма
Бранхама «пророком».
Бранхам вважав, що однією з
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ознак, які підтверджують його звання пророка для цього століття, була
його здатність створювати матеріальні об’єкти з нічого. Бранхам називав цей дар «третьою тягою» і вважав, що це «нове служіння» ніхто не
в силах повторити, хоча, по суті, його
служіння ґрунтувалося на владі вимовленого слова творити речі з нічого, exnihilo: «Лише вимовте слово,
і вони постануть перед вами».
Сучасні вчителі віри, схоже, багато чого запозичили з цієї доктрини. Думка про те, що віра ― це сила, яка неминуче щось матеріалізує,
якщо її пробуджує вимовлене слово, зобов’язана своїм походженням
Бранхаму.
Ще одне вчення Бранхама, що
стало популярним у наші дні, полягає в тому, що Наречена Христа ― це
не зібрання усіх відроджених християн. Бранхам учив, що на небо буде вознесена лише вибрана Наречена, в той час як переважна більшість
християн, які не прийняли його послання, зазнають Великої Скорботи.
Оцінюючи заяви Бранхама
Ми повинні оцінювати твердження Бранхама з точки зору єдиного
істинного критерію: їхньої відповідності Божому Слову. Деякі послідовники Бранхама заявляють, що істинність його доктрин і одкровень підтверджується численними чудесами
й точністю його «слова знання».
Однак нам здається, що сам
Бранхам добре відповів всякому,
хто намагається зображати його непогрішним учителем: «Невже ви не
розумієте, що не можна засновувати
свою віру на сеансах зцілення? Ви не
можете будувати віру на подібних
знаменнях. Єдине, що може бути
підставою віри, ― це біблійне «ТАК
КАЖЕ ГОСПОДЬ».
Підходячи до вчення Бранхама
із його власними мірками, ми приходимо до висновку, що претензії
Бранхама на роль єдиного пророка
нашого часу слід відкинути через
низку причин. Перш за все, думка,
що кожному періоду історії Церкви
даний свій пророк ― не більше ніж
людське припущення. Біблія ніде не
підтверджує, що під сімома церквами Одкровення слід розуміти сім послідовних періодів часу, і в Новому
Завіті ви не знайдете заповіді йти за

іншим «пророком», ніж Господь Ісус Спасителем. Духовний приклад ВіХристос.
льяма Бранхама ― це також приПо-друге, якби Бранхам дій- клад великої спокуси, що спіткала
сно був посланий Богом виправити не тільки його самого, але і тих, хто
Церкву, він би неодмінно мав здо- за ним пішов. Це один із тих випадровий погляд на таку основополож- ків, коли послідовники потрапляють
ну доктрину, як Трійця. А також на у якийсь сліпучий духовний дурман.
інше основоположне вчення, яке Це приклад жорсткої залежності люговорить, що під час земного життя дини від містичного світу, занепаІсус Христос був Сином Бога.
лого світу, який буквально підкорив
По-третє, слід було б очікувати, людину своїй волі, поглинув, спощо істинний пророк буде правильно кусивши незбагненним і незрозумітлумачити точку зору своїх
опонентів. Пророк, який руйнує єресь, повинен вміти чітко «вказувати» на конкретне
заблудження. Бранхам періодично заявляв, що прихильники Трійці вірять в існування трьох Богів, хоча насправді вони завжди говорили, що
є тільки один Бог. Іншими
словами, Бранхам виставляв
вчення своїх братів у викривленому вигляді.
І, нарешті, послідовники
Бранхама проповідують, що
рівень духовності християнина визначається не його
вірністю Біблії, а тим, чи прийняв він одкровення Бранхама. По суті, Бранхам учив,
що ви можете стати частиною Нареченої Христа, лише
Знамените фото, на якому зафіксоваприйнявши його особливе ний так званий «вогненний стовп» над говчення («слово для вашого ловою брата Бранхама, 1950 р.
часу»). Якщо ви відкинете
одкровення, це буде свідченням того, що ви не перебуваєте лим. І тут Бранхам просто доповнив
«в істині».
число «християнських духовидців».
Вільям Бранхам був щирим і вва- Перед нами зразок особливого бажав, що любить Господа, проте не чення та розуміння духовності, а
дотримувався біблійних істин. Як ми точніше ― псевдодуховності, з абпереконалися, він погано знав вчен- солютною вірою в ту «істину», яка
ня Біблії і помилявся в деяких його підтверджується надприродними
аспектах. Його вчення містило в со- діями і на особистому рівні сприйбі набагато більше неточностей, ніж мається як незаперечна. Бранхам
ми можемо розглянути в цій корот- показав приклад служителя, що відкій статті. Тим, хто вважає зцілення кинув соборний досвід Церкви. І як
Бранхама свідченням його правоти, наслідок ― приклад створення своми нагадуємо, що мета божествен- го власного релігійного досвіду, на
ного зцілення ― приводити людей вершині якого він став як основний
до Бога-Цілителя, а не до людини- пророк даного етапу Церкви, як прослужителя.
рок, якого вкрай необхідно прийняОбраз Вільяма Бранхама ― це ти.
образ відкритої людини, щирого
служителя, який надихає і веде за
Ерік Пемент,
собою, який має надприродне ке- Центр апологетичних досліджень
рівництво, який вірить у Бога як свого Отця і визнає Ісуса Христа своїм

33

34
Свідчення

У віруючих (і невіруючих) людей іноді складається думка, що життя слідування за Богом — це суцільна низка чудес, зцілень та благословень. Але не всі
молитви бувають почуті і не всі проблеми вирішені.
Хтось, як сказав автор Послання до євреїв, «одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли»
(11:39). В таких випадках найбільшим чудом є віра
цих людей: не тільки не втрачена, але й загартована

та зміцніла. Тоді свідчення твердості віруючих, які попри усі проблеми та випробування зберегли віру, є не
менш сильним, аніж свідчення про чудесне вирішення проблеми.
Пропонуємо свідчення людини, яка пройшла долиною страждань, яка не отримала явного зцілення, але
продовжує свідчити про Божу милість в її житті.
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Я описую свій життєвий шлях для
того, щоб ще раз нагадати усім про
любов нашого Небесного Отця!
Тривалий час у моєму житті все
було так, «як у людей», доки мій чоловік не став зловживати спиртним.
Після цього наше життя перетворилося на суцільний морок! Я не знала, що робити. Як це все зупинити?
Кодування проти алкоголізму не допомогло. Мені приходила настирна думка: потрібно вмерти — й усе
закінчиться! Але Бог мене бачив і
знав, що зі мною відбувається. У той
час я часто ходила по вулицях Одеси
одна, пізно ввечері повертаючись
з роботи. Людей навколо не було,
я спрямовувала очі до неба й зверталася до невідомого мені тоді Бога вголос: «Допоможи!» І в нашому
житті стали відбуватися (як тоді мені
здавалося) випадковості, які стали
тим ланцюжком, що привів нас до
Бога.
Спочатку я «випадково» побачила в газеті оголошення про центр
анонімних алкоголіків «Ступєні»,
але я вирішила знову «закодувати»
чоловіка. Це був 1992 рік, і «фахівців», які пропонували подібні послуги, на той час розвелося дуже багато. Але знову трапилася «випадковість»: я сіла в трамвай, щоб їхати
в кабінет із кодування, а він попрямував по іншому маршруту й привіз
мене в центр «Ступені». Я вирішила,
що це неспроста, і відчинила двері
центру. Там побачила людей, які
щиро хотіли нам допомогти, та ще
й безкоштовно! То справді були люди від Бога! А головне: ми вперше
почули зрозумілою мовою звістку
про Ісуса Христа. Ми почали читати
Біблію й ходити до церкви не для
виконання релігійних обрядів, як
раніше, а слухати проповіді Слова
Божого. Усе більше дізнаючись про
Божу любов, ми відчули себе грішниками, тому покаялися, а через
два роки я, мій чоловік і наша дочка
прийняли святе водне хрещення,
обіцяючи служити Богу допоки нашого життя.
Це був кінець мого старого (першого) життя і початок іншого — цілком нового, сповненого радості та
щастя. Ми з чоловіком отримали
мир з Богом, спокій, про що раніше
не могли й мріяти. Чоловік з Божою

допомогою перестав вживати алкоголь, ми знайшли нових друзів, яких
називали нашими братами й сестрами по вірі. У нас з’явилося також багато друзів з різних куточків землі.
Наш дім був завжди відкритий для
всіх гостей, що часто приїжджали до
нашої церкви. То були найщасливіші роки нашого життя, то було моє
друге життя…
Настало нове тисячоліття… 12
лютого я потрапила до лікарні з діагнозом: гострий приступ остеохондрозу. Я сподівалася швидко підлікуватися і повернутися додому.
Але не так сталося, як гадалося. У
результаті недбалості лікаря, неправильно призначених і введених
ліків мене паралізувало від грудей
до п’ят, я оглухла, очі переставали
бачити. Лікар, як зазвичай в таких
випадках буває, не винуватий. Я погано пам’ятаю подробиці тих днів. Я
нічого не чула, тільки бачила очі мого чоловіка.
Потяглися довгі дні мого лікування за наш рахунок. Ми журилися,
де взяти кошти, яких потрібно було
дуже багато. Усі ті дні ми молилися і
просили Бога про допомогу. І стали
відбуватися дивні речі. По-перше, в
мене був внутрішній спокій, я простила своєму лікарю і не тримала
на нього образи. По-друге, до мене в палату почалося справжнє паломництво. Приходили усі: родичі,
друзі, брати та сестри в Христі, навіть люди, яких я раніше не знала. В
один із днів було 20 відвідувачів. У
лікарні дивувалися: «Хто це така?»
А люди йшли постійно, ми отримали від них все необхідне. Невдовзі
у нас була сума коштів, потрібна для
мого лікування. Цілий день я спілкувалася зі своїми дорогими відвідувачами — і це зміцнювало мої сили:
духовні й фізичні. Ми з чоловіком
мали спілкування з християнами
різних конфесій, й усі вони підносили до Бога за мене молитви. Я так
потребувала підтримки, і я отримала її! Слава Господу за таке чудо!
Звичайно, були в мене й запитання: «Господи, за що? Чому? Що це і
як довго протриває?» Раніше я читала книги про інвалідів, спілкувалася з деякими з них. Їхні страждання
викликали в моєму серці співчуття,
мені хотілося їм допомогти, якось

утішити. І от — я сама інвалід і виявилася зовсім до цього неготовою,
хоч Дух Святий мене раніше попереджав про те, що може трапитися.
Господь дав мені мудрість побачити
в усьому, що відбулося зі мною, не
злий жарт долі, а волю Божу. Але це
прийшло потім, а поки я щоночі чекала відповіді на свій німий лемент,
але нічого не чула. Слава Богу, що
Бог дав мені чоловіка, що все уміє
робити сам: уколи, масажі, клізми,
компреси. Я лежала в лікарні п’ять
місяців без душу і ванни, але завдяки чоловікові завжди була чистою,
на чистій постелі. Повірте мені, небагато хто зараз може цим похвалитися. Мій зір відновився, я могла
бачити й читати Слово Боже!
З лікарні ми поїхали до санаторію — там я побачила стільки горя,
що моє власне вже не здавалося
мені таким страшним. У лікарні я
була такою одна, а в санаторії нас
було багато. Увесь час я молилася
Богу, щоб Він дав мені сили витерпіти біль, молилася й дякувала Богові
за чоловіка… Це був важкий час, але
Бог нас зміцнював. Я поступово звикала до свого нового стану.
Минув майже рік, як я розпочала
своє третє життя — життя інваліда.
Людина недосконала, якщо вона не
одержує того, що хоче, то впадає в
депресію. Я не була винятком. Але
Господь був поруч, хоч я Його перестала відчувати, занурившись у своє
горе з головою. Тоді Він вирішив поговорити зі мною через книгу. Є така
християнка Лінда Ділоу, вона пише
чудові книги — це дар від Бога. Описуючи своє життя, складні ситуації,
у котрі потрапляли інші люди, вона
намагається допомогти, за допомогою Божою знайти вихід, щоб люди,
що потрапили в тяжкі випробування, залишалися вірними Богові, сподівалися тільки на Його допомогу,
зміцнювали свою віру й любов до
Небесного Отця…
Я стала дивитися на свою хворобу, приймаючи до уваги вічність,
а не тільки земне життя. Тут мені
відкрився вірш із книги Ісаї: «Я Господь, Бог твій, що навчає тебе про
корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити» (48:17).
Так міркуючи, я звільнилася від жалості до себе і зміцнювалася на дум-
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ці, що все можу в Ісусі Христі, Який
дає мені міць. Так, я все можу перебороти за допомогою Того, Хто дає
мені Свою силу! Я по-новому поглянула на свій стан. Побачила його не
таким уже й поганим — і стала активно трудитися. Слава Богу, я перестала бути сумним інвалідом, а
горіла бажанням жити й радувати
свого Творця слухняністю і любов’ю
до Нього й до людей.
Минув ще рік, я частково вийшла
з паралічу, посилено тренуючи своє
тіло, багато чого вже могла робити
самостійно. Навчилася ходити за
допомогою ходунків! Слух не відновився, але й до цього звикла і навчилася розуміти співрозмовників
по губах. Дуже дошкуляє постійний
біль, особливо вночі, але й до цього
можна звикнути. Я заспокоїлася і тепер кожен свій день вручаю Господові, усі свої «завтра» також віддаю
в руки Тому, Кому вони відомі наперед. Богу відомо все, що зі мною
відбудеться, і я знаю: Він зможе і хоче мені допомогти в будь-якій ситуації. Головне: залишитися до кінця
вірною Богові.
***
Уже майже сім років продовжується моє життя інваліда. Щодо
здоров’я мало що змінилося, але
змінилася я. Не скажу, що кожен
мій день однаково наповнений радістю і щастям, усяке буває, але всетаки радості більше, ніж суму. Друзі
відвідують мене, допомагають духовно й підтримують матеріально.
Моляться за мене, передають привіти. Це дуже цінне для людини,
що позбавлена спілкування. Моєму
чоловіку Бог дає сили доглядати за
мною. Моїй доньці дає заробіток,
щоб нам допомагати.

Якби не милість Божа й любов,
я не мала б цього. Але для Господа
немає нічого неможливого. Мені
тепер ніколи себе жаліти, весь день
заповнений до краю. Я знайшла місце в цьому житті, щоб бути комусь
корисною і служити для слави Імені
Господа нашого. У ці роки я робила
багато чого. Був час, що писала вірші. Я й раніше писала вірші, але
це було більше схожим на сплеск
емоцій. Після паралічу я не могла
заримувати жодного рядка і думала, що з віршами покінчено, як і зі
співом. Але в Господа щодо цього,
очевидно, Свій план. Я знову стала
писати вірші, у яких відбивалися мої
молитви, роздуми, спогади, спостереження. Я активно листуюся зі
своїми друзями, посилаю їм книги,
свої вірші. Слава Богу! І тільки Йому!
Деякий час я вишивала вірші з Біблії
на подарунки, шила речі для дітей з
бідних родин. Потім Господь послав
нам кошти на покупку комп’ютера
— і спілкування моє розширилося.
Слава Богу за всі Його милості, Його
рука не зубожіла давати дітям Своїм
усе необхідне. Я цілком забезпечена з Його допомогою! Держава платить мені пенсію, дає безкоштовні
путівки до санаторію. Усе це одне
велике чудо, що вчинив Господь для
мене й моєї родини! Я так вдячна
Йому, моїм рідним, моїм братам і
сестрам у Христі, що вони розкрили свої серця і дали Господові волю
виявити Свою любов до мене через
них. Я не часто відвідую Церкву, але
кожне відвідування — свято. Це таке щастя! Бути часточкою Тіла Господа нашого Ісуса Христа!
Чому я так докладно описую усе,
що відбулося зі мною? Тому що людина дуже часто нехтує тим, що має
з дитинства. Зупиніться! Подумайте!

Яким багатством ви володієте! Ногами, якими можете йти куди хочете,
руками, що роблять для вас усе, що
хочете, слухом — можна чути увесь
світ. Як добре, коли людина щодня
дякує Творцеві не тільки за їжу, але
й за те, що так дивно створена! Я
хочу, щоб ви, мої дорогі друзі, на
хвилину задумалися: «А що, якщо я
опинюся в подібній ситуації?» Я ніколи про це не думала раніше, тому
виявилася неготовою до такої зміни в своєму житті. Я нікого не збираюся вчити. Я просто хочу, щоб ви
пам’ятали не тільки про смерть (вона не страшна для віруючої людини), але й про можливість абсолютної зміни у вашому житті, причому
не в кращий бік. Так, усі ми знаємо,
що за все потрібно дякувати Богові, і
повірте мені, я Йому дякую від усього серця. Але я тепер знаю, як важко
дякувати, коли ти глуха, паралізована і потребуєш постійної допомоги. У кожного з нас свої проблеми,
можливо для когось параліч не такий страшний, як п’яний чоловік і
діти-наркомани. Я з цим згідна, але
тепер я твердо знаю, за все потрібно дякувати й радіти, що Бог нас любить. Це моя точка зору. Я не знаю:
чи буде в мене четверте життя, чи
наступить зцілення тут на землі, чи
це відбудеться вже у вічності? Твердо знаю лиш одне: у вічності мене
очікує життя, сповнене здоров’я,
любові, радості, щастя, тому що про
це ясно говорить у Біблії мій Отець
Небесний, а я Йому вірю! Скільки
часу до цього потрібно потерпіти? Я
не знаю. Але з Божою допомогою,
набравши сил з Його джерела, хочу
бути вірною Йому до кінця!
Наталія ДЬОМІНА,
Одеса

Надія народжується не тоді, коли ви думаєте, що
комусь доводиться гірше, ніж вам.Надія приходить,
коли ви порівнюєте свої страждання з безмежною,
безмірною любов’ю і благодаттю Божою.
Нік Вуджисік
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Коли ми приходимо у світ, нам
мало що підноситься на блюдечку з
блакитною облямівкою. Щоб навчитися ходити, нам потрібно сповзати всю підлогу вздовж та впоперек
тисячі разів. Щоб навчитися писати,
треба списати під лінієчку всякими
знаками купи зошитів.
І так у всьому.
І нам би до того звикнути. До того, що над усім потрібно наполегливо працювати.
Але ні. Ми чомусь свято віримо,
що сьогодні чи завтра,те чи це хтось
зробить за нас. І коли нам пропонують готове рішення якогось питання, важливого чи не дуже, ми погоджуємося, не довго думаючи. Цим,
наприклад, користується реклама.
«Цей крем — запорука вашої молодості та сексуальності!» чи «Ось готове рішення для вашого бізнесу!»
й т.ін. Також і в стосунках з дітьми,
коханими — нам можуть пропонувати готовий шаблон…
Від готових схем, накатаних колій, готових рішень не вбереглася й
церква.
Так, є непохитні Божі заповіді,
істини. Їх не можна перекручувати, викреслювати щось, щось до
них додавати. Але є серед віруючих
багато якихось небіблійних «відсебенькок»: «Це перевірене життям
інших людей…», «Цього немає в Біблії, але ось уже багато років у нас
така традиція, і,якщо хочеш бути з

нами, ти мусиш чинити ось так».
Я не думаю, що віра, життя з Богом — це готове рішення, схема. Помоєму, віра — це щоденне прагнення до Бога. Це приємна, іноді важка, але вдячна праця. Але якщо ми
лінуємося шукати своє покликання,
своє місце, свої шляхи, ми приймаємо готове рішення. Це ж — чудове
рішення. Але це — чуже рішення.
Воно — не відкрите тобі особисто,
не пережите тобою.
Так, часто буває, що інші люди
допомагають нам навчитися ходити. Але що було б, якби все життя
нас носили на руках чи возили на
візку?
Ось чому не на всі наші молитви
Бог говорить «так».
Ось чому життя не тече так гладко й солодко.
Ось чому Всемогутній Бог не робить всього, чого ми хочемо.
З дитинства я не довіряю готовим рішенням, які даються в школі,
в ЗМІ і навіть у церкві. Навіть, якщо
певне готове рішення і торкнулося
мене, я намагаюся своїм, хай навіть
не найбільш глибоким розумом зіставити почуте з Писанням, власною совістю, мріями і навіть почуттями та досвідом.
Іноді доводиться приймати непопулярне рішення — не те, якого
чекає від тебе мати, друг чи пастор.
Воно — моє, вистраждане, але його
можуть не прийняти, не зрозуміти

тепер, а іноді — й тривалий час.
Я пам’ятаю, мама після того, як
мені виповнилося 20 років, постійно намагалася переконати мене вийти заміж. Вона це мотивувала тим,
що «у твоєму віці в мене було двоє
дітей», «майже всі твої однокласниці вийшли заміж», і взагалі — «пора
народжувати».
Ці розмови були досить частими, але з мене «як з гуски вода». Я
знала, що вийду заміж, але з інших
міркувань. Я знаю дівчат, які виходили заміж не тому, що морально,
психологічно, духовно дозріли для
створення сім’ї, а тому, що «вік піджимав».
А скільки людей одружувалися, виходили заміж за так званими
«пророцтвами», коли до них підходили й казали, що Бог звелів їм
створити сім’ю з тим чи з іншим! А
потім — страждання, сльози, розлучення... Не у всіх, але в багатьох.
Чи не надто висока плата за готове рішення?
Все це — думки вголос.
Може, було забагато слів. Але
таким чином я нагадую собі: думай
власною головою. Чи, як сказано
в Новому Заповіті: «Нехай тільки
так ходить кожен, як кому Бог призначив, як Господь покликав його. І
так усім Церквам я наказую» (1 Кор.
7:17).
Кароліна РАДІОНОВА
www.carolina.livejournal.com
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Бог у моєму житті

Чудеса без
чудес
Юрій ВАВРИНЮК
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Той, з ким стається чудо,
про це не знає.
Мудреці Талмуду
Мені, як християнину, іноді буває соромно і незручно за себе. Це
буває, коли чую свідчення про особливі чуда в житті віруючих, читаю
про це в християнських періодичних
виданнях та книгах. Коли одночасно зі сльозами вдячності Богові за
особливі переживання, відкриття,
здійснені чудеса в житті наркоманів,
злочинців, смертельно хворих, чую,
як по щоці котиться сльоза розчарування: «Господи, а чому ж у мене такого немає?!»
Так, на сором собі повинен признатися: в моєму житті не було чудес…
Не був наркоманом, не лежав на
смертному одрі, не дивився смертельній небезпеці у вічі. Звичайне
собі життя, про яке й нічого засвідчити.
Якось один християнин, жити
якому через алкоголізм залишалося
лічені місяці, який «випадково» потрапив на зібрання, покаявся і якого
Бог чудесним чином зцілив від фізичних та духовних недугів, сказав
мені: «Ти не так любиш Бога як я: ти
з дитинства віруючий, не скуштував
того страшного гріха, що я. Я пройшов через пекло, тому більше вдячний Богові, більше люблю Його за
чудо, Яке він вчинив мені».
Ось так… Навіть алкоголіки та
наркомани відчувають більшу вдячність Богові та люблять Його більше,
аніж я…
Але чи це так?
Чудесні шляхи без чудес
Це ж чудо, що народилися саме
ви, саме у своїх батьків і саме
в тій країні. Думка про це лише
підтверджує це чудо і є окремим
чудом.
Валерій Афонченко
Відкиньмо в бік емоції та ейфорію захоплення чудесами і подивімося на життя реально та неупереджено.
Я народився в звичайній селянській родині. Народився в мирний
час у відносно мирній країні. А міг би

народитися, як мої батьки, у передвоєнні роки, пережити жахіття бомбардувань, голоду, примусового переселення. Міг би народитися десь
в африканській країні, де десятиліттями йде громадянська війна. Або в
Камбоджі, де диктатура «червоних
кхмерів» знищила до трьох мільйонів мирного населення, у тому числі
і дітей. Міг би, але народився в Радянському Союзі, який хоч і не був
раєм, але з дитинства я мав хліб і до
хліба, дах над головою, можливість
учитися.
І це було чудо.
Я народився у домі, де родинний
затишок та любов один до одного були найбільшою цінністю. А міг народитися у безбожній сім’ї, де батько
або навіть і мати — п’яниці чи наркомани. Де батьки так з’ясовують стосунки, що дітям серед ночі потрібно
втікати через вікно. Де діти виростають голодні та усіма забуті. Міг з
відчаю та безвиході втекти з дому і
поселитися у каналізації, нюхаючи
клей та жити крадіжками. Міг би в
перші хвилини свого життя бути викинутим власною матір’ю у смітник,
якимось чудом вижити і потрапити у
притулок і все життя мучити себе запитанням: «А хто ж то мої батьки?..»
Але з першої миті життя мене підхопили ніжні, турботливі руки батьків,
і навіть зараз, через 50 років, я відчуваю їхнє тепло та ласку. Батьки вчили мене доброму та прекрасному,
охороняли мене, іноді карали (за що
я безмежно їм вдячний), вказували
правильний напрямок життя.
І це було чудо.
Я народився у християнській родині, де знали Бога, вірили в Нього
і служили Йому. А міг би — в домі,
де відверто відкидали Господа, сповідуючи атеїзм, де глузували над вірою. Міг би виховуватися під наглядом батьків, які були «войовничими
безбожниками» (була така організація за радянських часів), міг би скидати дзвони та руйнувати бульдозером церкви… А потім все життя жити
під прокляттям як той, хто бореться
з Богом. Але я виховувався в атмосфері Божої присутності, змалку знав
Слово Боже, ходив у церкву, і коли
увійшов у пору свідомого життя, переді мною навіть не стояло питання, бути чи не бути віруючим. Іно-

ді мені навіть якось незручно і незатишно, коли чую чіткі та реальні
свідчення про навернення до Бога,
про конкретні дати і навіть голини,
коли колишні грішники зустрілися з
Богом. У мене такого не було. Мені
здавалося, що я завжди знав Бога і
жив з Ним. Він з дитинства був для
мене такою ж реальністю, як батьки.
У мене не було болючих і особливих переживань, особливих видінь
чи відкриттів. Коли я став дорослим,
рішення служити Богові, прийняти
водне хрещення було природнім,
закономірним та спокійним етапом
мого життя.
І це було чудо.
Народився я здоровим фізично
та психічно. Хоча, як і в кожної людини, були та є тимчасові хвороби,
я не сліпий, не глухий, не розумово
відсталий, як деякі люди. У мене цілі
руки та ноги, я можу сам собі дати
раду, мене не годують з ложечки і не
возять в інвалідному візку. Мені не
доводилося місяцями чи роками лежати в ліжку, терплячи біль та приносячи його рідним.
І це було чудо.
А потім я одружився. Бог дав мені чудову дружину. В подружньому
житті були різні моменти: і суперечки, і непорозуміння, але з повним
правом можу сказати, що наша сім’я
— благословенна. А могло бути, як в
багатьох людей — і сварки, і розлучення, і подружні зради, і поламані
долі твої і твоїх дітей. Могли б, як це
нині нерідко буває, через суд ділити
дітей, визначати розклад зустрічей з
ними… Але Бог мене зберіг від цього.
І це було Його чудо.
Був особливий момент у моєму
житті, коли я реально тримав на руках Боже чудо — нашу першу доньку. Вона народилася без проблем,
здоровою, не було гучних та слізних
молитов про Боже втручання, які ми
чуємо в наших богослужіннях, коли
лікарі безсилі щось зробити. Хоча
внутрішніх переживань вистачало
і дуже напружених. Дружина була
вже на середині вагітності, коли нашу країну накрила жахлива чорнобильська трагедія. Тоді толком ніхто
нічого не знав, ні про наслідки, ні
про те, що можна, чого не можна, в
атмосфері загального страху можна
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було почути що хоч, особливо про
страшні наслідки аварії для вагітних.
Один Бог знає про мої переживання,
про які я навіть не говорив дружині,
щоб не засмучувати її. Але донька
народилася цілком здоровою. На
сьогодні вона подарувала нам двох
онуків.
І це було чудо.
Потім у нас було ще п’ять таких
чудес. Народжувалися хороші здорові сини та доньки. І особливо
хвилюючим було те, коли Бог вчинив подвійне чудо: останніми в нас
народилися двійнята: Леся і Тарас.
Звичайно, дружині це далося нелегко: і тиск високий, і «страшилки» лікарів. Але попри всі побоювання немовлята народилися без проблем та
ускладнень. Майже по чотири кілограми кожен.
І це було чудо.
Як зазначив один з біблійних авторів, не вистачить мені часу згадати
про інші не менш значущі моменти
мого життя, які я з повним правом
можу назвати чудесами. Про те, як
Бог дав мені, будівельнику та токарю за фахом, служіння у християнському виданні. Про те, як Він турбувався про моє життя, благословляючи духовно, фізично та фінансово.
Про те, як зберігав та захищав там,
де не було видимих небезпек та
проблем. Про те, як Господь допоміг
нам виховати дітей християнами. З
першого погляду, нічого особливого у цих життєвих віхах і немає, моє
життя, ну, аж ніяк не «витягує» на
свідчення Нікі Круза чи Тоні Ентоні,
слухаючи яких, аж кров холоне. Але
це були чудеса. Реальні Божі чудеса,
які ми, на жаль, не помічаємо, за які
мало дякуємо і про які майже ніколи
не розповідаємо.
І нарешті, усі перераховані чудеса я не можу нічим пояснити. Чому
мені «повезло» більше, аніж тим,
хто не отримав тих привілеїв, що

мав я? Деякою мірою моя похвальба милостями згори може бути навіть образливою для тих, чию ситуацію я порівнював зі своєю. Я ж не
кращий від них.
І це теж чудо.
Буденність чудес і чудеса буденності
Ми в щоденній суєті не помічаємо
чудес. А уявіть, якщо одного ранку просто не зійде сонце…
Ольга Аніна
Біблію, як Старий, так і Новий Заповіт, служіння Ісуса Христа і життя
християн як послідовників Сина Божого неможливо уявити без чудес.
Слово Боже просякнуте чудесами,
які Господь чинив безпосередньо
Сам, так і через Своїх людей. Тому
людина, яка вірить Божому Слову,
яка вірить Богові та служить Йому,
має повне право розраховувати на
чудеса. Але що ж таке чудо?
Згідно з одним із визначеннь,
чудо — це подія, яка сталася не під
впливом природних сил та законів, а
всупереч їм, під дією чогось надприродного. Іншими словами, це все те,
що не вкладається у рамки звичного, буденного, закономірного.
За висновками лікарів, хворий
не має шансів на видужання, але з
незрозумілих медицині причин він
стає здоровим — це чудо. Обставини життя склалися так, що людину чекає смерть, важка втрата, або
щось інше не менш жахливе, але
раптом все вирішується несподіваним чином — це чудо. Людина проміняла на горілку чи наркотики свій
дім, родину, совість, валялася десь у
брудних підвалах чи під парканом, і
раптом від простої проповіді покаялася, повністю змінилася, розпочавши нове, зразкове життя — це чудо.
Саме такі випадки насамперед

приходять нам на думку, коли мова
заходить про чудеса. Для християн
присутність чудес навіть є певним
мірилом духовного рівня. Є чудеса
в житті — Бог дійсно з тобою, немає
— значить, щось у твоїх стосунках з
Богом не так.
Але хіба чудеса повинні визначати нашу віру чи бути її основою?
Безперечно, вони допомагають нам
прийти до Бога, допомагають утвердитися у вірі, але віра ніколи не повинна базуватися на чудесах. «Блаженні, що не бачили й увірували»,
— сказав Ісус. Іноді буває, що наше
захоплення чудесами, шукання та
очікування чудес є не що інше, як
невір’я. Нам важко повірити Богові тоді, коли немає видимих чудес в
житті. А хіба те, що відбулося у моєму житті і що я сприймав як буденність, як закономірність, не є чудом
Божим? Хіба щоденні, щохвилинні
Господні благословення не менш
значущі та дивні, аніж зцілення від
раку? Але нерідко ми відмовляємося їх бачити і гонимося за чимось
ефектним, сенсаційним, більше того
— вимагаємо від Бога чудес.
Такий стан мені нагадує сучасних
дітей, які живуть в достатку та розкошах і не завжди цінують тим, що
мають. Наші батьки розповідають,
що в дитинстві шоколадка чи інші
ласощі були для них справжнім чудом, коли їх отримували, це ставало
великим святом і довго пам’яталося.
За радянських часів апельсини чи
мандарини з’являлися на столі лише на великі свята. Нині цим нікого
не здивуєш. Діти вимагають чогось
більшого, аніж шоколадка чи апельсин. В їхній уяві чудо — це щось на
зразок поїздки в Туреччину чи айфон в подарунок.
Ми, як ті забезпечені діти, піднімаємо планку Божих чудес кожного
разу все вище та вище. Якщо для попереднього покоління реальним чу-
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дом були кілька картоплин на вечерю (я чув такі свідчення), то нині ми
вважаємо за проблему низьку ціну
на картоплю («Ой, куди ті тонни дівати цього року: заготівельники беруть за безцінь?!»). Божі чудеса стали буденністю, добробут став нормою, свобода вірити (чи не вірити)
не зміцнила, а послабила нашу віру.
Скажіть, як часто ви дякуєте Богові за те, що можете ходити, маєте
роботу (нехай і не дуже оплачувану), маєте хліб і до хліба, живете під
мирним небом? Чи задумувалися
ви над тим, що те буденне та звичне, що оточує вас, на що ви не звертаєте особливої уваги, а іноді навіть
не задоволені ним, для багатьох людей у світі є справжнім чудом? Для
когось чиста питна вода — чудо, черствий хліб, який у нас годиться хіба
що свиням — чудо, спокійно лягти у
зручну постіль і звично прокинутися
ранком живим та неушкодженим —
чудо.
Господи, дякую Тобі за чудеса буденності!
Провокація чуда
Очікування чуда є в кожної людини, але найсильніше воно в тих,
хто не чекає ніяких чудес від себе.
Олена Сіренка
Наш Бог — Бог чудес. Це незаперечна істина. Це істина, яка підтверджена життям. Він робив, робить і
буде робити чудеса в нашому житті.
І звичайні, непомітні нами, і чудеса,
які змушують нас вигукнути: «Слава
Тобі, Всевишній!».
Але є декілька тривожних симптомів щодо нашого ставлення до чудес.
Нерідко очікування чудес від Бога — це результат нашого небажання
щось робити самим. Нерідко ми па-

сивні в наших фізичних та духовних
діях, а той просто ліниві, але наполегливо вимагаємо в Бога чуда. Пригадую стару історію (чи, може, притчу)
про одного християнина, який кожного дня гаряче молився, щоб Бог
допоміг одній бідній вдові, яка не
мала що їсти. Якось під час чергової
молитви він зауважив, що старший
син раптом став з колін і вийшов з
хати. Він знайшов його біля запряженого коня, коли той навантажував
воза лантухами з харчами. «Що ти
робиш? — суворо запитав батько. —
Та ось хочу допомогти Богові відповісти на твої молитви».
Ми зобов’язані робити свою,
людську частину праці, а Бог обіцяє
зробити чудо в ситуаціях, непідвладних нам.
По-друге, я зауважив, що більшість Божих чудес в житті людей
— це наслідок неправильних дій
самих людей. Іншими словами, люди через своє недбальство, невір’я,
відверті гріхи калічать самі себе,
свої долі та долі близьких — а потім
чекають від Бога чудес. Це не значить, що в таких випадках не варто
турбувати Бога, мовляв, сам наламав дров, сам і приводь до порядку. Навпаки, через явні чудеса така
людина швидше приходить до Господа і виправляється. Але наскільки
б менше було б приводів для чудес,
якби ми просто цінували Боже чудо
любові та турботи і жили свято і праведно. Так, в таких випадках було б
менше яскравих сенсаційних чудес,
але проявилося б найбільше чудо —
чудо Божих благословень. Мене Бог
зберіг від наркотиків, п’янства, злочинності, розпусти — і я вважаю це
найбільшим чудом мого життя. І що
найдивовижніше — я нічим не кращий від тих, кого Бог підняв з самісінького дна гріха та відступництва.
Що може бути більш чудовим?!

Віра як чудо
Чудо повинне бути від віри, а не
віра від чуда.
Микола Бердяєв
Але найбільше чудо, яке ми можемо бачити в нашому житті — це
чудо покаяння, чудо прощення та
усиновлення. Хоча в різних людей
ця доленосна подія відбувається
по-різному. Хтось, як я, поступово
приходить до Господа без особливих потрясінь. У когось дорога до
спасіння проходить через долини
відчаю, проблем, розпусного життя
і — вершини Божого чудесного втручання. Але коли Спаситель Духом
Святим оселяється в серці людини,
Його присутність і є тим чудом, яке
не піддається логічному поясненню.
Я просто приймаю його вірою як дарунок від Господа. Я живу Богом і в
Бозі. Тому мені не потрібні чудеса —
вони в мені. А якщо і станеться щось
в житті непередбачене, вище моїх
можливостей, я вірю в те, що Господь сильний подарувати мені чудо.
Якщо ж його не станеться — буду
вдячний Богові за чудо Його присутності зі мною.
…Насамкінець повернуся до згаданого вище зауваження, що я не
так гаряче люблю Бога, як покаяний
грішник. Відверто кажучи, ці слова
так нагадують дітей, які сперечаються між собою, хто більше любить
маму. Що ж, дозволю собі також повестися по-дитячому і заперечити
моєму опонентові: «Я розумію твої
почуття, розумію твою вдячність,
але, вибач мені, я все-таки більше
люблю Бога, бо бачу більше милості
в моєму житті — Він зберіг мене від
брудної ями гріха та відступництва».
І це Боже чудо. Моє чудо.
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Віра та життя

Чудеса в решеті:

як відсіяти справжні чудеса
від фокусів
Ганна ЯРМОЛЮК
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Чи вірите ви в чудеса? У те, що в
нашому надтехнологічному світі, де
все вивчено до дрібниць, можуть
відбуватися речі абсолютно нелогічні, загадкові й надприродні? Дуже
часто в новинах можна почути повідомлення про хрести і навіть лики
святих, які випадково знаходять на
зрубах дерев, про ікони і статуї, що
«плачуть» миром, сльозами, кров’ю
або навіть перлами. Що це ― серйозне попередження згори чи просто фокуси невідомої сили, яка навіть атеїстів здатна переконати, що
«щось таки є»?.. Як ці чуда здатні
вплинути на наше життя? І як відрізнити справжнє чудо Боже від фальшивки?
Здавалося б, сьогодні наука не
залишає жодного шансу для чудес.
Усе те, що кілька століть тому було
б дивом, сьогодні просто буденна
реальність: нас не дивує, що, не виходячи зі свого будинку, людина може здійснювати покупки в будь-якій
точці світу, що люди можуть переміщатися в просторі з шаленою швидкістю на літаку, що, перебуваючи в
різних точках планети, вони можуть
спілкуватися... Нас сьогодні важко
чимось здивувати. Повний скептицизм і відкидання всього надприродного, невіра ні в Бога, ні в диявола, ні в будь-яке чудо ― ось філософія наших днів.
Однак із цією крайністю мирно
уживається протилежне їй ― здатність людини повірити у що завгодно і відчайдушно бажати дива, коли
приходить біда. Коли логіка й обставини ― проти нас, коли ми перепробували масу засобів ― і нічого не
допомогло, коли сподіватися більше
нема на що ― тільки на диво, залишається лише одне ― шукати відповідь за межею логіки, на полі чудес. У такі хвилини для нас настільки
важливий результат, що його ціна
вже перестає щось означати.
Так, чіпляючись за соломинку, люди часто потрапляють у лапи
шарлатанів, екстрасенсів, лжецілителів або псевдохристиянських
старців. Вони заспокоюють себе: заради гарної мети всі засоби добрі.
Коли людина за всяку ціну намагається змінити щось у своїй долі так,
що навіть готова переступити через
свої духовні принципи, зв’язавшись

з лукавим, чи ставить вона собі питання: чим вона готова пожертвувати задля цього чуда? Можливо,
власною душею? Зазвичай ми не
турбуємо себе такими питаннями,
поки стоїмо на порозі цього довгоочікуваного чуда і відчайдушно стукаємо в невідомі двері. Дуже шкода,
адже потім за це чудо лукавий нам
виставляє такий рахунок, що будемо розплачуватися все життя. Біблія
ставить нам питання: «Яка користь
людині, якщо вона придбає увесь
світ, а душу свою занапастить? Або
що дасть людина за душу свою?»
(Мт.16:26). Коли здоров’я, гроші або
навіть сім’я стають для нас найціннішим у житті ― заради чого ми готові продати душу дияволу ― нам
слід пам’ятати, що ми не зможемо
викупити її назад. Це вічне рабство,
без прав, без надії, і це вічна смерть.
Дехто шукає допомоги в Бога,
але все одно збивається на хибний
шлях, бо вважає: просто вірити в Бога, як всі, ― це якось дуже просто.
Адже он скільки християн, а хіба їхнє
життя без проблем?.. Значить, потрібно йти далі, копати глибше, шукати приховане ― ось там справжнє
чудо. Так люди часто заглиблюються
в релігію у гіршому її значенні, заходять у такі її нетрі, куди не пробивається світло істини. Вони грузнуть у
містицизмі, поклоняючись чудесам
більше, ніж самому Богові.
Багато людей помиляються, вважаючи, що чудеса мають виключно добре, божественне начало. Так
вважати ― велика помилка. Бог
справді творив чимало чудес і робить це сьогодні, але дива не є Його стратегією. Позиція Бога така, що
Він принципово не бажає ловити
Собі послідовників на приманку дива. Тому що Він знає: чудеса не породжують істинної віри, і роззяви,
спраглі чудес, ніколи ними не наситяться.
Це тактика сатани ― заманювати і спокушати людей чудесами.
Виступаючи в ролі наживки, чудеса
змушують нас від здивування відкрити рот і проковтнути гачок. Тому
ті, хто так сильно бажає «хліба і видовищ», сповна ними насолодяться. Чудес стає все менше і менше в
науці, де все піддається логічному
поясненню, але там, де людська ло-

гіка відступає, чудес, як і раніше, хоч
греблю гати. Особливо кишить чудесами сфера релігії. Тому ця сфера
стає полем, на якому поруч з Божими чудесами проростають і брехливі чудеса, посіяні сатаною.
Віруючі юрбами йдуть на паломництво до ікони Божої Матері, щоб
подивитися, як сухі гілки лілії, якою
прикрашена ікона, пускають зелене
листя і навіть розцвітають раз на рік
на Великдень. У цей же час щорічно відбувається ще одне диво, подивитися на яке до храму Гробу Господнього в Єрусалимі з’їжджаються
люди з усього світу ― сходження з
неба «благодатного вогню». Незважаючи на величезний ажіотаж навколо цих чудес, у віруючих немає
однозначного пояснення, навіщо
потрібні ці шоу.
Ще більш підозрілою є ситуація з
іконами, що виділяють сльози, кров
або миро. Наприклад, у Свято-Введенському монастирі в Росії, в одній
з келій, відбувається мироточення
будь-яких ікон, які туди приносять.
Прямо, як конвеєр якийсь. Це насторожує, тому що «гарантованість»
результату, керованість чудом ― це
явна ознака окультного, бісівського
сценарію.
Цей бум релігійних чудес свідчить про те, що ми дійсно живемо в
останній час і друге пришестя Христа зовсім близько: «Тоді, як хто скаже до вас: «Ото, Христос тут чи отам,
не йміть віри. Бо постануть христи
неправдиві, і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки
та чуда, що звели б, коли б можна,
і вибраних» (Мт.24:23,24). Багато
чудес християнського спрямування
роблять ведмежу послугу самому
християнству: вони відволікають віруючих від істинного поклоніння
живому і нетлінному Богу і приковують їхню увагу до матеріальних речей ― ікон, мощів, папірців, ганчірок, води, що по суті є фетишизмом
і язичництвом. Людина вірить вже
не в Божу силу, яка проявляється через предмет, а в чудесну властивість
самого предмета.
Словом, усе залежить від віри
людини: якщо, приступаючи до святині, людина бажає отримати зцілення саме від Бога, хоч і за допомогою святині, то Бог дійсно може
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зробити чудо як знак своєї сили. Якщо ж людину цікавить виключно результат, фокус, а в її серці ще немає
віри в Бога, і вона каже: «Ось, якщо
спрацює, тоді й повірю», ― то тут сатана може скористатися нагодою і
показати фальшиве чудо або ж просто прибрати чи перемістити проблему, яку він же раніше і створив.
І саме тому, що фокус «спрацював»,
людина довіряється, а сатана заволодіває її серцем.
Чому ж Бог не любить показувати
фокуси, на які такий щедрий сатана?
По-перше, як Дух і як Творець всього
сущого Бог встановив певні принципи як фізичного світу, так і духовного. Один із цих принципів полягає в
тому, що дива не породжують віру.
Бог каже у Своєму Слові: «Блаженні,
що не бачили й увірували» (Ів.20:29).
Крім того, Біблія повідомляє нам, що
«віра від слухання, а слухання через
Слово Христове» (Рим.10:17). Виявляється, все дуже просто: людина,
яка читає Слово Боже і спілкується з
Богом, зростає у вірі.
Це зовсім не означає, що всі зроблені Богом чудеса ― щось порожнє. Біблія ― це воістину книга чудес,
що відображає велику силу Божу.
Бог завжди творив чудеса, щоб досягти певної мети. Але Він ніколи
не сипав чудесами направо і наліво
просто так або заради ефектності й
сенсації. Коли ж за чудеса береться
сатана, усе зводиться до того, щоб
приголомшити, засліпити, ввести в
оману ― і нічого більше. Це може
виглядати дуже навіть красиво, релігійно, але позбавлене будь-якого
збудовуючого змісту, як пил в очі.
Якщо ікону дійсно змусив плакати
Бог, яку ж мету Він переслідував, коли навіть ніхто добре і не зрозумів,
що Він цим хотів сказати? Якщо вже
Бог говорить з людиною, то по ділу, і
так, щоб адресат точно все зрозумів.
Є ще один аргумент на користь

того, що всі чудеса, що відбуваються з іконами ― це бісівські фокуси:
Бог споконвічно проти ікон. У Біблії
написано: «Не роби собі різьби й
усякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під
землею. Не вклоняйся їм, і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний...» (5М.5:8-9). Якщо Бог не
бажає, щоб люди поклонялися іконам, то навіщо ж йому змушувати їх
плакати, щоб ще більше приковувати увагу людей до цих ікон? Це просто абсурд.
Небезпека для людини в тому, що
сатана вміє підробляти багато Божих
чудес, і за зовнішньою правильною
релігійністю нам буває важко розпізнати брехню. Біблія розповідає нам
історію про те, як Бог послав Мойсея
та його брата Аарона до фараона з
проханням відпустити євреїв з Єгипту. Щоб довести, що це дійсно Його
воля, Бог зробив чудо: Аарон кинув
свій жезл на підлогу перед фараоном ― і він став вужем. Тоді фараон
скликав своїх єгипетських чаклунів
― і вони зробили те ж саме своїми
чарами: кожен з них кинув свій жезл
― і вони зробилися зміями. Але змія
Аарона поглинула змій чаклунів. Незважаючи на зовнішню схожість цих
чудес, перемога за Богом: Він не дозволив насміятися над Собою і зробив так, щоб Його послання дійшло
до адресата.
Коли ми стикаємося з яким-небудь дивним фактом, корисно перевіряти його, ставлячи питання: якій
меті посприяло це чудо, кого воно
прославляє? В інтернеті, наприклад,
можна знайти свідчення людей, які
бачили хрест на небі у вигляді хмар
або щось подібне. Який сенс Богу
прославлятися через воду, камені
або інше Своє творіння? Сумнівно,
щоб Бог розігрував увесь цей спектакль у небі заради людей, які, лише
на хвилину зупинившись, знімуть це

на мобільні телефони, щоб показати
друзям, а потім відправляться далі
жити по-старому, чинити колишні
помилки... Хрест, який з’являється в
небі на хвилину, щоб зупинити нас
на мить... і нічого не змінити в нашому житті. Чи такі чудеса робить
Всемогутній Бог? Звичайно ж, ні. Бог
хоче прославлятися в житті Своїх дітей. Він хоче робити чудеса через їхні прості вчинки й просту віру... Він
бажає прикувати нашу увагу до Себе
не на хвилину, а на всю вічність. Він
хоче намалювати цей хрест Божої
любові не на небі, а в наших серцях.
Коли апостол Павло писав листа до
коринтських християн, він сказав:
«Ви і є лист Христа, він написаний
завдяки нашому служінню. І не чорнилом, а Духом живого Бога. І не на
кам’яних скрижалях, а на скрижалях
плотяного серця».
Друга причина, чому Бог економить на чудесах, у тому, що істина і
справжня сила не потребує, щоб її
захищали. Всемогутньому Богу не
до лиця «розстелятися» перед кожним «фомою невіруючим», махати
чарівною паличкою, аби всіма способами довести йому Своє існування. Бог вирішив, що в тому Слові, яке
Він дав, у Біблії, міститься така кількість чудес, яка достатня для нашого збудування. Вихід євреїв з Єгипту
супроводжувався просто неймовірними чудесами (у які, до речі, не повірив фараон, що ще раз доводить,
наскільки духовно сліпими бувають
люди). Ісус зціляв хворих, воскрешав мертвих, виганяв демонів, годував тисячі людей, і всі ці чудеса були
пророцтвом Царства Небесного, яке
чекає на всіх віруючих в Бога. Однак
Ісус не здійснював чудес там, де стикався з невір’ям, де люди жадали
дива заради дива. Близько трьох років книжники та фарисеї спостерігали за всім, що здійснював Ісус, але
їм було мало. Одного разу вони при-

Найперше й найголовніше чудо християнства — Втілення Бога. Ми, християни, віримо, що
Бог став Людиною, і чудеса або підводять нас до цього, або випливають із цього. У будь-якій
природній події проявляється зараз і тут сама суть природи; точнісінько так само будь-яке
чудо виявляє в конкретному місці і часі суть і сенс Втілення. Християнство не вважає, що чудеса «бувають». Вони не випадкові дірки в природі, а етапи обдуманого наступу, мета якого
— повна перемога. Доречність і достовірність кожного чуда перевіряється його відношенням
до Чуда з чудес; інакше про нього не варто й говорити.
Клайв Стейплз Льюїс
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йшли до Нього й сказали: «Учителю!
Хотілося б нам побачити ознаку від
Тебе!» Але Він сказав їм у відповідь:
«Рід лукавий і перелюбний шукає
ознаки, та ознаки йому не дадуть,
окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині китовій три
дні і три ночі, так перебуде три дні
та три ночі й Син Людський у серці
землі» (Мт.12:38-40). Ісус дотримав
Свого слова і вчинив це чудо: Він помер, але воскрес на третій день, перемігши смерть. Та фарисеї і в це чудо не повірили.
Коли ми зрозуміємо головний
принцип, що чудеса не породжують
віру, то суперечка щодо того, якою
силою відбувається чудо ― Божою
або диявольською ― стає просто
безглуздою. По-перше, сфера чудес
― це сфера не нашої компетенції,
щоб влазити туди і судити про щось,
а по-друге, якщо вже надприродне
явище саме по собі не веде нас до
нового життя, то нам і не варто зациклюватися на чудесах, шукати в
них виходу зі своїх проблем. Нехай
хоч тисячу разів розцвітає гілка лілії
на іконі, наше життя залишиться колишнім, поки ми не примиримося з
Богом.
Не дива породжують віру, а навпаки: віра здатна творити дива. Чудесне зцілення, надприродна допомога у важких ситуаціях, звільнення
від всіляких залежностей і навіть повне відродження особистості ― все
це Бог творить сьогодні! Однак дуже
часто ці чудеса носять характер особистий, інтимний, таємний, тому що
це сфера дуже близьких взаємин
між Богом і людиною. Іноді те, що
для християнина ― чудо, у невіруючого викликає глузування або подив, тому що його серце закрите невірством.
Друзі, якщо ви перебуваєте в такій ситуації, коли допомогти може
лише диво, зверніться безпосередньо до Бога в молитві. І це справжнє
чудо, що, живучи на землі в суєті, де
немає нічого постійного і надійного,
ми можемо спілкуватися з вічним
Богом, Який безкінечно любить нас
і вірний нам. Це диво, що вже сьогодні ми можемо жити вічним життям. І це диво, коли навіть посеред
труднощів ми можемо радіти в присутності Бога.

1

Побічні ефекти
Уявіть собі таку ситуацію. Ви приходите в аптеку, спонукувані бажанням купити розрекламовані ліки. На ваше щастя, їх тільки вчора завезли.
Ви з радістю просите провізора дати упаковку і починаєте читати анотацію. «Так, — задоволено бурмочете собі під ніс, — зміцнює..., підвищує...,
захищає..., сприяє виведенню..., перешкоджає утворенню...»! Так це ж
все для мене! От що пощастило, то пощастило!» Витягуючи з кишені гаманець, ви швидким поглядом пробігаєте розділ «Побічні ефекти». Вас
він цікавить мало, бо ви вже захоплені продуктом. І раптом!..
І раптом у «побічних ефектах» ви читаєте те, що кидає вас у стан шоку:
«Хронічний розлад шлунка, нетримання сечі, неконтрольований метеоризм, імпотенція, шизофренія, раптова зупинка серця». Від прочитаного
ви відчуваєте, як пульсує кров у скронях. Тремтячими руками віддаєте товар назад, невиразно попередивши: «Я ще подумаю…» Отже, чи будете
ви брати такі ліки? Думаю, відповідь очевидна! Ні! А чому? А тому, що
ви, як розсудлива людина, розумієте, що шкоди від цих, так званих ліків,
більше, ніж користі. Однак…
Однак, той же самий сценарій розігрується знову й знову саме в нашому житті. Реальність — це досить таки важка штука. Усе так тисне! Усе так
і норовить зламати тебе! Від цього ми часто ходимо з душевним болем,
що вимагає якихось «ліків». І «світ цей» охоче пропонує нам безліч різних
гріховних «рецептів», які, згідно з його рекламою, допоможуть нам швидко впоратися з проблемою. У розділі «Показання» ми можемо прочитати
таке: «Знімає біль, заспокоює нерви, підвищує самооцінку, викликає почуття радості й задоволення, дає відчуття легкості й окриленості». О, так
це ж нам треба! Так це ж все про нас!
Але не поспішайте. Прочитайте розділ «Побічні ефекти». Там ви побачите ось що: «Шок від повернення в реальність, докори сумління, новий
виток комплексу неповноцінності, стан пригніченості, почуття неспроможності, ефект повільного вмирання, безцільність життя, скрегіт зубів і
озеро вогняне». Як вам такі «Побічні ефекти»? І як в цьому разі у вас з розсудливістю? Що, важко відповісти?! Я знаю, що важко! Найдраматичніше,
що навіть це часом не зупиняє нас. Розуміємо всю тяжкість наслідків, і
проте робимо.
На жаль, це наслідки нашої загальнолюдської гріховної «хвороби». І
нам потрібно частіше заглядати в Біблію, яка, як «Духовна Медична Енциклопедія», описує різні гріховні прояви і дає правильний рецепт, попереджаючи про побічні ефекти «самолікування». Ось тільки одне з них:
«Сину мій! Почуй мудрість мою і нахили своє вухо до мого розуму, щоб
бути розсудливим… Бо мед виливають вуста чужої жінки, і м’якша від оливи мова її… Але наслідки від неї гіркі, як полин, гострі, як меч двосічний»
(Пр.5:1-4).
Тому, перш ніж щось зробити, «прочитайте» у своїй уяві «анотацію» до
вашого вчинку. І якщо «побічних ефектів» в ньому більше, ніж користі, то
зробіть так, як учать нас ті ж Притчі трохи вище: «Покинь… цю стежку, не
ходи нею, поверни з неї і йди собі мимо» (Пр.4: 15).
Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ
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Поетичне слово
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Ів. 14:16-17
Не зневажай те, що роблю Я,
Народе Мій, не зневажай!
Я в серці кожному працюю,
Мені ти тільки право дай!
Спиняє сумнів і невіра
Води живої джерело…
Не я, а ти стаєш безсилим,
Ти сам собі готуєш зло.
Не зневажай Мого навчання
І застережень не втрачай.
Веду тебе не на вигнання.
Веду в святий небесний край.
І на земній твоїй дорозі
Даю Я радість, а не страх.
Я хочу бути на підмозі
Тобі у всіх твоїх ділах.
І коли ти летиш до неба,
І коли сяєш, як зоря,
Знай — перемога буде в тебе,
Поки в тобі керую Я!
І серцем чистим і смиренним
Спитай: нащо Печать оця?
Навіщо десять днів про Мене
Благав Ісус Свого Отця?
Не дай навкруг згуститись мряці!
Хай ллються води через край.
Не зневажай Моєї праці,
Прошу тебе, не зневажай!
Ольга Лазарук
***
Доторкнись до мене, Дух Святий.
Заспіває серце стоголосо.
В пісню, наче у дівочу косу,
Ти любові сяєво вплети.
Все, що маю, назавжди Твоє.
Подумки в майбутню зустріч лину.
Що не так, хай Слово розіб’є,
Кров Ісуса змиє геть провину.
Ти — моя опора, щит і захист.
Мотлоху земного вже не треба.
Світлого бажання юна птаха, —
Ти політ благослови до неба.
Віка Яричевська

***
Дух Божий знає Божі таємниці.
Він, свідок Божих дум і Божого лиця,
Тепер відвідує усі земні темниці,
Щоб визволити втомлені серця,

Що сковані в кайдани сатаною
І вже для боротьби не мають сил,
І гнані, йдуть невпинною ходою
До відчаю, до холоду могил.
А Дух, звільнивши, їм відкриє Бога:
— Дивіться, Він, Котрий страждав й воскрес!
І їхня побіжить дорога
До Господа любові, до небес.
Дух Божий не покине у свободі:
Напоїть в спрагу, втішить у жалю
І шепотітиме стривоженому: «Годі,
Утішся, Я з тобою, Я люблю!»
Василь Мартинюк
П’ятидесятниця

День п’ятдесятий, як воскрес Господь...
Всі учні ув очікуванні дива.
Молитва їхня, щира і горлива,
Як фіміам, струмує до висот.
Він говорив... Так-так, Він говорив:
«Не йдіть з Єрусалима, любі діти,
Бо скоро Духом буду вас хрестити
І приготую до великих жнив».
Так-так, казав Він: силою одягне
І свідками пошле по всій землі
Робити чуда, утішать жалі
І напоїти всіх, хто неба прагне.
І раптом шум. Здивовані зіниці.
Знялася буря? Вітер? Ніби, ні...
З’явились язики, як огняні,
Й на голови осіли поодинці.
О, що це? Радість. Як її втаю?
Слова із вуст. Я вперше їх промовив...
Це Дух Святий, це Дух тебе наповнив, —
Бог виконав обітницю Свою.
Василь Мартинюк
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***
О, Дух Святий! Ти — Всемогутній!
Щасливий, хто в Тобі живе!
У душах вірою присутній
Ти твориш прагнення нове!

Над кожним серцем Ти працюєш!
Звіщаєш правди благодать...
То дотиком Судді схвилюєш,
Щоб спокій серед бурі дать.
То ніжно-ніжно обнімаєш...
Кайдани падають тоді!
Як добре, що усе Ти знаєш,
І не залишиш у біді!
Охоплюєш красою неба,
Зовеш у вічність знов і знов...
Мій друже, чуєш? Це для тебе
Бог Духа дав — Свою Любов!
Лідія Гапонюк
***
Ісус воскреслий, гора Оливна,
Любимі учні, довкіл краса…
Вже наближалась хвилина дивна —
Піти на хмарі у небеса.

І Він піднявся. Небесні брами
Повідчинялися Царю царів,
Щоб наші храми, сердечні храми,
Наповнив подих Його дарів.
Чекають учні, росте напруга.
У місті свято, врочиста мить.
Надходить ера Святого Духа,
Щоб, запалавши, завжди горіть.
І — шум раптово, мов сильний вітер,
В очах надія, в серцях любов.
Чекають Духа Господні діти —
За мить священну пролита кров.

А далі — сяйво, немов вогненне,
Затріпотіло, та не пекло.
Народ побачив щось незбагненне,
Те, що чекали, таки зійшло.
Вогнем любові в сердечнім храмі,
Вогнем священним на вівтарі —
З небес утіха злилась дарами,
Як обітниця Цяря царів.
Небесний Отче, Ти Свого Сина
Послав на землю — і Він нас спас,
А потім Духа Ти дав людині,
Щоби сирітство минуло нас.
Щось більше дати вже неможливо
І ближче стати ніхто не зміг.
Життя з достатком, таке щасливе,
Тобі, Ісусе, кладу до ніг.
Володимир Сад
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У. І. Нанналлі

49
Останнім часом серед євангельських християн стали популярними так
звані служіння звільнення від родових проклять. З’явилися окремі служителі, які «спеціалізуються» на цих служіннях, організовуючи цілі конвеєри
«звільнень». Що ж говорить з цього приводу Слово Боже і як потрібно ставитися до згаданого вчення істинним християнам?
В останні роки вчення про родове прокляття стає все більш популярним в п’ятидесятницьких і харизматичних церквах. На цю тему
проповідують найвідоміші служителі. Однак суть абсолютної істини
і достовірність тлумачення Писання
не можна вимірювати кількістю людей, які проповідують це вчення, чи
їх знаменитістю. Питання віри (у що
ми віримо) і практики (відповідність
способу життя християнським канонам) можна виміряти лише правильним розумінням Писання.
Основи для вчення про родове
прокляття
Більшість вчителів, які проповідують про родове прокляття, беруть за основу тексти з Книги Вихід
(20:5,6; 34:6), Книги Числа (14:18) і
Книги Повторення Закону (5:9,10). У
кожному з них є слова: «Той, Хто карає провину батьків на синах у третьому та четвертому поколіннях…»
Ці слова зазвичай сприймають
так: провина людини передається
всім її нащадкам на генетичному
рівні. Людина не лише вспадковує
гріховну природу своїх предків (противлення Богу), але й бере на себе
всі накопичені віками їхні провини. У підсумку Бог вважає її винною
не лише у її власних провинах, але
у провинах її предків. Окрім того,
вважається, що сатана має право
називати своїми рабами тих християн, які не позбулися наслідків родового прокляття: невдач, насилля, імпотенції, ожиріння, бідності,
лихослів’я, сорому, хвороби, смутку
й навіть фізичної смерті. Захисники ідеї родового прокляття розвивають логічний ланцюжок ще далі.
Вони роблять висновки, що кров
Ісуса Христа була пролита за гріхи
людства, але необхідно зробити ще
один крок, щоб визволитися від гріха, який був успадкований від предків. Без цього додаткового кроку неможливо звільнитися від тих гріхів,
які зробили ще праотці. Ця процедура перетворилася в пишну цере-

монію, яка включає перерахування
гріхів предків аж до четвертого покоління, розкаяння в гріхах замість
них, проголошення особливих молитов, щоб тим самим вибавитися
від тих гріхів.
На одному з сайтів, що присвячені темі родового прокляття, написано: «Царство Боже і тьма керуються абсолютно чітким «законом».
Христос прийшов, щоб підтвердити
Старий Заповіт, а не для того, щоб
перекреслити закон Божий… Уся
сім’я має молитися за прощення гріхів праотців. Сатана з’являється перед престолом і з повним правом
заявляє про свою владу над вашим
фізичним чи фінансовим станом.
Його заява розглядається з точки зору закону — чи дійсно він може заявляти права на вашу сім’ю. Родове
прокляття. Я зустрічав багато людей,
які не отримали зцілення від хвороби незважаючи на безперестанні молитви. А вони вірять у зцілення! Пастори не розуміють, у чому ж
причина, і звинувачують людину в
«слабкій вірі». Я бачив, як люди, які
дізналися про родове прокляття, були зцілені назавжди! Необхідно два
тижні, щоб розкрити перед церквою це вчення і навчити молитися.
У наші дні Бог піднімає армію, щоб
звільнити церкву сильним помазанням… але для цього потрібно отримати відповідні знання».
На онові тексту з Книги Вихід
(20:4,5) Ніл Андерсон навчає, що
демони передаються з покоління
в покоління і що ці демони міцно
тримаються за християн саме через
родове прокляття. Для того, щоб
звільнитися від демонічного впливу, християнину потрібно вияснити причини, через які у демонів є
така можливість, і усунути їх через
певні церемонії звільнення. В особливо важких випадках потрібно
отримати консультацію спеціаліста
з демонічного впливу. Проводиться
спеціальна діагностика, надається
спеціальна формула для повторення, наприклад: «Я виганяю всякий

демонічний вплив, який був переданий мені моїми предками».
Служителі, які проповідують це
вчення, як правило надають своїм
читачам детальні діагностичні тести
й контрольні списки питань, і навіть
текст, який потрібно точно повторювати під час церемонії звільнення.
На одному сайті пропонують: «Складіть детальний список гріхів, які
зробили члени вашої сім’ї за останні
чотири покоління. Якщо члени сім’ї
продовжують грішити і сьогодні, то
сповідуватися у їхніх гріхах потрібно
кожного дня… Дуже важливо каятися за всю свою сім’ю. Після того, як
ви сповідалися за кожен гріх в списку, відречіться від будь-яких претензій сатани на ваше життя в ім’я Ісуса
Христа. Потім поклоніться Господу і
почніть славити Його. У наступні дні
ви все більше й більше будете відчувати свободу, яку дарує вам Господь».
Як нам реагувати?
Вивчайте біблійні тексти, на яких
базується це вчення. По-перше, потрібно зрозуміти близькосхідний
контекст біблійних текстів, на яких
базується вчення про родове прокляття. У 20 і 34 розділах Книги Вихід Мойсей звертається до дітей Божих, які зі всіх сторін були оточені
язичництвом. Язичники вірили, що
смерті достойний кожний, хто порушив культові постанови, забував
день народження свого бога, помилявся в жертвоприношеннях, виражав вірність іншому богові, який допоміг у якійсь проблемі (дощ, безпліддя чи війна). Зверніть увагу, що
в язичництві ніколи не піднімалося
питання доктрини чи моралі. Головний бог, якому поклонялася людина, виносив смертний вирок тому,
хто образив, і його сім’ї, доки всі до
одного не будуть знищені.
Мойсей писав П’ятикнижжя в
основному з ціллю настанови. Він
об’являє марновірним ізраїльтянам, що їхній Бог відрізняється від
язичницьких божків. Йому важливий послух серця, а не точне виконання культових обрядів. Ті, чиє
життя є постійним зневажанням Бога, будуть віддані під справедливий
суд. Більше того, якщо вони не перестануть противитися Богу і Його
Слову, вони ризикують піддати не-
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гативному впливу і своїх наступників: не внаслідок якоїсь загальної,
біологічно успадкованої провини, а
внаслідок поганого прикладу (див.
наступний пункт).
По-друге, необхідно розуміти
точку зору Мойсея. Діти, які потрапляли під осудження, осуджувалися
за поведінку, якої були навчені, а не
за успадковану провину і прокляття. Плоди чи наслідки гріха не передаються потомкам генетично чи за
законом. Негативні наслідки гріха
передаються в результаті засвоєної
поведінки. Фраза «до четвертого
покоління» має на увазі прадіда і
вказує, що людина може впливати
на свого сина, внука і правнука доти, доки не помре. Його можливість
робити неблагочестивий вплив на
своїх нащадків припиняється з його
смертю. Але поки вона жива, її нащадки можуть зробити вибір: йти
нечестивим шляхом чи навернутися
до Господа.
По-третє, необхідно читати тексти, на які опирається це вчення,
не вириваючи їх із загального контексту. Численні дослідники Старого Заповіту, які вірять в Біблію, кажуть, що суд Божий поширюється
лише на членів другого, третього і
четвертого покоління, «які ненавидять Мене» (2М.20:5, 5М.5:9, див.
також 5М.7:10; 32:41). Учені мужі
стверджують, що дані слова описують тих, на кого поширюється суд,
— людей, які свідомо вирішили наслідувати старших, які пішли проти
Бога. Ці слова з Писання пояснюють,
що суд Божий призначений тим, хто
вперто противиться Богові й робить
свідомий вибір на користь гріхів
своїх праотців.
Зверніть увагу на відсутність біблійних доказів існування родового
прокляття. Сама фраза «родове прокляття» жодного разу не згадується
в Біблії. Фразу «родове прокляття»
не знайдемо в жодному Заповіті.
Звичайно, тільки цього факту недостатньо для того, щоб класифікувати вчення як таке, що суперечить
Біблії. Слово «Трійця» теж не згадується в Писанні, однак воно точно
відображає біблійне вчення. Але
той факт, що родове прокляття не
згадується в Біблії, має насторожити християн і вказати, що до даного
питання слід віднестися особливо

уважно. Поняття родового прокляття чуже Писанню. Коли слова з Книги Вихід (20:5 і 34:6,7) та інші читаються в близькосхідному контексті
й тлумачаться правильно, вірогідність того, що ці тексти обгрунтовують вчення про родове прокляття,
повністю усувається. Діагностичні
тести, ритуали й молитви, які рекомендують прихильники вчення про
родове прокляття, неможливо знайти в Писанні. Послідовність вибавлення від прокляття ніде в Біблії не
описана, а Біблія ж наше єдине керівництво в питаннях віри і її практичного застосування. Коли б родові
прокляття дійсно були, Бог неодмінно залишив би в Писанні відповідні
вказівки, як з цим боротися.
Вивчайте все Писання
Вивчення біблійних доказів —
завжди необхідний крок при тлумаченні Біблії. Як і в будь-якому іншому питанні, розглянувши Писання,
залишається мало сумнівів щодо
правильного висновку. Зверніть
увагу ще раз на слова Мойсея, які
часто приводять для підтведження вчення про родове прокляття.
Мойсей також писав, що батьки не
мають бути покараними смертю
за провини дітей і діти не мають
бути покарані смертю за провини
батьків, кожен має бути покараний
смертю за свою провину (див. 5М.
24:16). Богонатхненність і однозначність Писання, а також проголошений часом принцип «Писання тлумачить Писання» вимагають, щоб
ми тлумачили слова Мойсея з Книги
Повторення Закону (5:9,10) в світлі
його абсолютно однозначних слів з
24 розділу.
У Другій книзі царів (14:6) і в
Другій книзі хронік (25:4) є паралельні тексти: «Не будуть забиті
батьки за синів, а сини не будуть
забиті за батьків, а тільки кожен за
гріх свій буде забитий» (2Цар.14:6).
Ці уривки Писання свідчать про те,
що вчення Мойсея розуміли чітко і
практикували в древньому Ізраїлі.
До того часу, як з’явилися пророки, ізраїльтяни вже забули, що колись Мойсей відучував їх від язичництва. Пророки постійно стикалися з однією і тою ж проблемою. У
часи вавилонського вигнання пророк Єзекеїль писав: «І було мені

слово Господнє таке: «Що це вам,
що ви складаєте приповістку на Ізраїлеву землю, говорячи: Батьки їли
неспіле, а оскома в синів на зубах!
Як живий Я, — говорить Господь Бог,
— не будете вже складати тієї приповістки в Ізраїлі! Тож усі душі Мої:
як душа батькова, так і душа синова
– Мої вони! Душа що грішить, — вона помре» (Єз.18:1-4). Пророк Єремія, сучасник Єзекеїля, звертався до
жителів Єрусалима: «Тими днями
не скажуть уже: Батьки їли неспіле,
а оскома в синів на зубах! Бо кожен
за власну провину помре, і кожній
людині, що їсть недоспіле, оскома
впаде їй на зуби» (Єр.31:29,30). Ці
уривки не залишають сумнівів. Насправді, це і є принцип «Писання
тлумачить Писання»: складні тексти
необхідно тлумачити в світлі більш
зрозумілих текстів, таких, як наведені приклади з книг пророків Єзекеїля і Єремії.
Заради справедливості варто
відзначити, що далеко не всі юдеї
в той час намагалися скинути проблеми з хворої голови на здорову.
Пророк Даниїл, який стикнувся з випробуваннями вавилонського полону, проявив себе зовсім нетипово
для своїх сучасників у Юдеї й Вавилоні. Замість того, щоб звинувачувати за всі невзгоди своїх предків, як
це робили слухачі Єремії і Єзекеїля, він визнав, що він і його сучасники відповідають за те покарання,
що прийшло. Він пише: «І молився
я Господеві, Богові своєму, і сповідався, і казав: О мій Господи, Боже
великий і грізний, що стережеш заповіта і милість для тих, хто кохає
Тебе, та для тих, хто виконує Твої заповіді! Ми прогрішилися та чинили
беззаконня, і були несправедливі, і
бунтувалися, і відверталися від Твоїх заповідей та від постанов Твоїх…»
(Дан.9:4,5).
У молитві Даниїл не пояснює полон гріхами батьків. Це ще більш показово, якщо згадати, що Даниїл чудово пам’ятав, як протягом кількох
поколінь Бог через пророків звертався до Ізраїля і попереджав, що
на них нагряне такий суд, якщо вони
не покаються. До того часу, як прийшов Христос, юдеї знову забули все,
що їх навчав Мойсей і пророки про
язичництво. Христос боровся з тими
ж самими проблемами. У Єванге-
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лії від Івана (9:1-3) ми читаємо: «А
коли Він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження.
І спитали Його учні Його, говорячи:
«Учителю, хто згрішив: чи він сам,
чи батьки його, що сліпим він родився?» Ісус відповів: «Не згрішив
ані він, ні батьки його, а щоб діла
Божі з’явилися на ньому». Поки учні
тлумачили те, що відбувається постарому, з язичницької точки зору,
що гріх і провина переходять у спадок, Христос намагався явити славу
й благодать Бога.
Христос говорив: «Іди собі, але
більше не гріши» (Ів.8:11). Зі слів
Христових можна зробити припущення, що прощення Господнього
достатньо для тієї міри духовного преображення, у результаті якої
життя людини міняється повністю.
Христос вірив, що жінка, яку Він щойно простив, мала право прийняти
своє рішення — або далі перебувати в гріху, або ж відмовитися від
нього. Ніякої згадки про те, що потрібно якісь додаткові молитви, ритуали й формальне відречення на
додаток до благодатного прощення
Господнього.
Слова Павла: «…день гніву та
об’явлення
справедливого
суду Бога, «що кожному віддасть за
його вчинками» (Рим.2:5,6) і «Всі
ми станемо перед судним престолом Божим. Тому кожен із нас
сам за себе дасть відповідь Богові» (Рим.14:10,12) — цілком однозначно визначають акценти Нового
Заповіту на особистій відповідальності кожного. Ці уривки потрібно
розглядати як відображення єдиного вчення Писання, починаючи від
Мойсея (5М. 24:16) і пророків (Єр.
31:29,30; Єз.18:1-4, 14-26, 18-20;
Дан.9:4,5,7-9) і аж до вчення Христа (Ів.8:11; 9:1-3). Мойсей намагався
боротися з язичництвом, але в часи
пророків люди знову повернулися
до язичництва.
Пророки також намагалися боротися з язичництвом, але до приходу Ісуса люди знову повернулися
до язичницького мислення. Сучасна
церква користується свідченнями
Мойсея, пророків, Христа і апостолів, а також Новим Заповітом, повнотою Духа Святого й дарами Духа,
включно з даром розпізнання духів.
Однак, незважаючи на це, частина

п’ятидесятницьких і харизматичних
церков навернулися до язичництва.
Ті, хто не прислухався до слів Христа
і не дослідив Писання у всій повноті,
були враженими містичним тлумаченням Божого світу. В тому світі досконала Божа жертва обмежена силою дії, її доводиться доповнювати
якимось заклинаннями й людськими зусиллями. Спробуйте набрати
в інтернеті фразу «родове прокляття», і ви побачите, що це вчення
більш популярне серед екстрасенсів
й окультистів, ніж серед християн.
М’яко кажучи, дивні соратники. Тому саме собою з’являється питання:
що за цим стоїть?
Визнавайте досконалість хреста
Церква 21 століття має визнати
досконалість жертви Христової так
само недвозначно, як це робила
рання Церква. Павло проголошував

без тіні страху чи сумніву: «І вас, що
мертві були в гріхах та необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із
Ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, — Він із середини взяв його та й прибив його на
хресті, розброївши влади й начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, — перемігши їх на хресті»
(Кол.2:13-15).
Слова Павла не залишають сумнівів: усі гріхи до одного викуплені
Христовою смертю. Більше того, як
каже Павло, начальства й влади не
лише виявилися скинутими, але й
виведені на посміховисько. Смерть
Христа принесла прощення від гріхів і звільнення від демонічного
впливу тим, хто визнає цю жертву.
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В Україні відбудеться наймасштабніший в історії
конгрес Християн Віри Євангельської
З 10 по 13 жовтня 2013 року
в м. Львові пройде Міжнародний конгрес християн віри євангельської. Як планується, участь
у ньому візьмуть понад 2 тисячі єпископів, керівників національних об’єднань та пасторів
слов’янських церков із різних країн
світу. Ключову роль в підготовці та
проведенні форуму візьмуть глави п’ятидесятницьких об’єднань з
країн колишнього Радянського Союзу, прибудуть делегації з Польщі,
Німеччини, США, Канади та інших
держав.
За словами старшого єпископа
ЦХВЄУ Михайла Паночка, ініціатива української церкви щодо проведення конгресу була підтримана
під час чергового засідання комітету Міжнародної асамблеї ХВЄ.
Місцем проведення обрали дім
молитви церкви «Голгофа» у Львові (на сьогодні — найбільша споруда серед молитовних будинків
братства в Україні).
— Керівники церков з радістю
прийняли таку ідею й доручили
нам розпочати підготовчу роботу
до конгресу, — розповідає Ми-

хайло Паночко. — Мета цього міжнародного форуму: спільна молитва
за спасіння людей, низка семінарів
та доповідей на тему євангелізації.
Доповідачі будуть ділитися досвідом: як краще поширювати Боже
Слово, щоб досягати людських сердець у сучасному світі. Також йтиметься про особливу роль Святого
Духа, який через вірних Христових
бажає сьогодні втілювати Божі плани в життя.
Міжнародний конгрес ХВЄ такого масштабу відбудеться вперше за
історію п’ятидесятницької церкви в
цій частині світу. Спроби зібрати подібний форум робилися й раніше (в
Єрусалимі та деяких інших містах),
однак досягти поставлених цілей тоді не вдалося.
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Біометричні паспорти:
чому християни бояться Антихриста?
Я не раз помічав, що як тільки
розмова заходить про Антихриста,
число 666 і апокаліпсис, багато людей прямо таки оживають і починають навперебій ділитися таємничими знаннями, отриманими з різних
джерел ― від ЗМІ до духовних одкровень і пророцтв. Ніяка тема, здається, так не захоплює християн, як
тема останнього часу. Варто тільки
прозвучати фразі «печать на чоло»
у проповіді, як прокинуться навіть
парафіяни, що добряче задрімали!
Так от. Що ж у цьому поганого,
запитаєте ви? Давайте по порядку.
Ну, по-перше, характерно те, що
в багатьох випадках подібні теми
супроводжуються якимось благоговійним страхом перед прийдешніми
страшними подіями, а іноді навіть
нотками паніки в тембрі співрозмовників. Причому люди самі нагнітають атмосферу грядущої небезпеки. По-друге, особисто я знаю не
так багато християн, які мають досить об’єктивний погляд на цю проблему. У переважної більшості щодо
подій «кінця світу» в голові справжній вінегрет ― із різних людських
здогадок, версій, тлумачень, які мають мало спільного з вченням Біблії.
І, по-третє, це нагадує ситуацію на
політичній арені, коли можновладці з метою відвернути увагу мас від
дійсно насущних питань (як то ―
жебрацькі пенсії, корупція і т. ін.)
зіштовхують лобами... кого завгодно ― захисників російської та української мови, гомофілів і гомофобів
і т. д., спеціально піднімаючи теми
апріорі провокаційні. Так і з «кінцем
світу». У той час, як церкви катастрофічно потребують якісного вчення,
підняття рівня консультування, мобілізації ресурсів для євангелізації
― найбільш нагальною справою є,
безперечно, дізнатися, з якої ж країни прийде «муж гріха»!
Котроїсь зими, коли в Україні
лютував вірус грипу, пам’ятаю, трапився такий випадок. Уявіть собі атмосферу загальної паніки, підігрітої
ЗМІ з подачі гігантів фармацевтич-

ного бізнесу: люди ― по вулицях у
марлевих пов’язках, масова скупка медикаментів, волання в мережах з приводу кількості летальних
випадків... І ось ― пізній час, наша
квартира, мама працювала (такий у
неї графік), я щось читав, сидячи на
дивані разом із сестрою. Раптом задзвонив телефон. Піднявши трубку і
почувши кілька перших фраз, мама
спочатку зблідла, а потім повільно
присіла на стілець. «Молитися, молитися, терміново потрібно молитися!» ― все лунав голос у слухавці. Виявляється: десь через когось
(причому ніхто не знає де і через
кого), було пророцтво приблизно
такого змісту: цьогорічна епідемія

Довідка:
23 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про документи, що засвідчують особу і підтверджують
громадянство України», який

грипу ― це Божі суди. Більше того ― такого-то числа (тобто сьогодні), рівно о дванадцятій годині ночі
(прямо окультизм якийсь) проходитиме ангел-губитель по домівках
(випадково забрів зі Старого Завіту)
і винищуватиме (тут, як каже один
письменник-сатирик, наберіть повітря в груди) «готових і не готових»...
Зараз у мене немає ніякого бажання розглядати теологічні невідповідності подібних одкровень, тому
я просто продовжу свою розповідь.

Як зараз пам’ятаю, наші погляди, як
один, спрямувалися на циферблат
настінного годинника. Ви не повірите, хвилинну стрілку всього кілька поділок відділяло від констатації
півночі! А далі почався якийсь психоз. Моя молодша сестра схопила
мене за руку, і я відчув, що її прямо
всю трясе. Ангел-губитель, дванадцята година, Божі суди, треба молитися... Страхіття! Сяк-так заспокоївши домашніх, ми все ж схилилися на коліна. Правда, вся ця історія
принесла єдину користь: такої благальної молитви у нас не було вже
давно!
От у мене питання: чому ж так
звані «духовні» християни, які лю-

передбачає введення в Україні
біометричних паспортів. Введення біометричних паспортів
є зобов’язанням України, прийнятим в рамках плану дій щодо введення безвізового режиму
з ЄС.
Біометричний паспорт відрізняється від звичайного тим, що
в нього вбудована спеціальна мікросхема, яка містить фотографію власника, а також його дані:
прізвище, ім’я, по батькові, дату
народження, номер паспорта,
дату його видачі й закінчення
терміну дії, а також будь-які додаткові відомості про власника.

блять різні духовні прояви і мало не
будують на них свою віру, коли зустрічаються обличчям до обличчя з
небезпекою, впадають у відчай і виявляються зовсім безпорадними?
Чому складається таке враження,
що люди більше бояться приходу
Лжехриста і супутніх катастроф, ніж
чекають пришестя Справжнього Ісуса? Та просто тому, що не на тому
будують. Безперечно, людину завжди цікавила сфера надприродного. Що там казати, я й сам, будучи
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ще невідродженим, своє читання Біблії почав з книги Одкровення. Але
не на тому закликав Месія закладати свою основу! Можливо, саме тому в Біблії так невизначено і туманно описані останні дні, що не наша
справа «знати час та добу»? Наше
завдання ― зміцнювати своє спасіння і допомагати спастися іншим! І
чекати Його ― всім своїм серцем. У
такому разі не буде часу думати про
Армагеддон і боятися його.
Світ же намагається нас відвернути від суті, лякаючи страшними
картинами. Білборди з проголошенням кінця світу, таємничі пророцтва
Майя, новий світовий порядок, масони... о, ледь не забув ― біометричні паспорти! Власне, вони то і
стали поштовхом до написання цієї
статті. Адже це вже конкретні відчутні речі, які стосуються безпосередньо кожної людини ― і тому вже
викликали відомий ажіотаж, до речі, не тільки серед протестантів.
Вивчаючи матеріали з даної
проблематики, я переконався, що
більшість служителів оцінюють введення біометричних документів як
природній процес, у якому поки що
немає прямої загрози для християн.
Для лаконічності наведу дві найбільш влучні, на мій погляд, цитати.
― Ми живемо у вік технологій.
І якби навіть не було пророцтв Одкровення, ми б усе одно отримали
біометричні паспорти. Тому що все
йде до поступового витіснення паперових носіїв електронними. Це
стосується практично всіх сфер людської діяльності: ЗМІ, освіти, промисловості, медицини і т. д. У книзі Одкровення чітко написано, що
знак звіра тісно пов’язаний із релігійно-політичною владою звіра. Ця
влада повстає проти Бога і Його народу. Та як ІІН (індивідуальний ідентифікаційний номер), електронні
паспорти або податківці пов’язані з
владою звіра? Хто цей звір? Де він?
Як він діє?
Не варто піднімати через ці паспорти хвилю протесту в нашому суспільстві. Приймайте, користуйтеся
і вивчайте особисто Писання. Наша
боротьба не проти крові й плоті, але
проти духів і їхньої влади. Більшість
питань, які з’являться в останній час,
будуть пов’язані з духовними битва-

ми, що проходитимуть в серці людини. Прийняти ІІН або відмовитися
від нього ― це не битва за Бога. Це
громадянська позиція ― і не більше.
Хоча, звичайно, технічний розвиток є передумовою майбутньої системи. Але це не означає, що зараз
треба протистояти цій системі. У 13
розділі Одкровення написано, що
люди, які не приймуть печатки звіра, не зможуть продавати або купувати. Іншими словами, влада звіра
буде використовувати економічні
санкції для успішного контролю над
масами. Не варто боятися прийняти
біометричні дані. У майбутньому,
якщо ви не будете лояльні до системи, то вона сама вас відключить
від «обслуговування та сервісу»,
аби ви не могли задовольняти свої
найголовніші потреби (харчування,
одяг, бензин, нерухомість, медицина, страховка і т. д.). Це нагадує
«продуктові картки» під час Другої
світової війни. У різних країнах, у тому числі й у нацистській Німеччині,
ввели такі картки, якими володіли
лише слухняні системі громадяни.
Якщо хтось не лояльний, то в нього
й картки цієї не було. А значить, він
не міг купити собі їжу, користуватися послугами ресторану чи кафе. Усе
було на обліку системи.
Так що користуйтеся технологіями для задоволення своїх життєвих потреб. Сьогодні вони ще не
пов’язані з системою Антихриста, а
тому є безпечними. Усе це не головне. Головне ― поглиблювати особисті стосунки з Христом. У майбутньому, коли прийде система
Антихриста, нам не про картки до-

ведеться думати, а про те, як лишитися вірними Божим заповідям. Війна між добром і злом відбувається
в серці людини. А картки та паспорти ― не найважливіші питання цієї
війни.
Інтернет-ресурс
«Ночной
страж».
― Думка про те, що людина, навіть без бажання прийнявши електронний номер, автоматично відрікається від Христа ― суперечить
природі християнської віри, суперечить тому ж Апокаліпсису. Навіть
сам диявол бажає вільного поклоніння собі. І тільки вільне йому поклоніння означає відречення від
Христа. Коли людина свідомо грішить, вона дійсно відмовляється від
Бога. Якщо людина сьогодні живе
не по-християнськи і мислить не похристиянськи, вона вже потенційно
приймає печать Антихриста у своє
життя.
Щоб якась автоматична, технологічна або інша система, відлучила
мене від Христа ― це неможливо.
Про це говорить апостол Павло: ні
небо, ні земля, ніщо інше не може
відлучити мене від любові Божої!
Георгій Коваленко, священнослужитель
Вищесказане наштовхує на такі
висновки. Першою необхідністю сучасної церкви є навчання віруючих
і духовне зростання. Тільки глибоке
пізнання Господа може надати твердості духа в екстремальних ситуаціях. Тільки тверда основа на Божому
Слові дозволить бачити ознаки часу
й правильно орієнтуватися в тому,
що відбувається. По-друге, віруючим варто більше звертати увагу на
покликання церкви ― благовістя,
а також на речі, що сприяють особистому зростанню, ніж на більш
інтригуючі, але менш корисні теми.
І, нарешті, технічний прогрес, який,
безперечно, є передумовою й основою для подій останніх днів, усе ж
не повинен відштовхувати й лякати
християн. Усе це повинно прийти,
щоб виконалося Писання. Але наше
завдання ― використати переваги
і можливості останнього часу для
придбання спасенних душ.
Дмитро ДОВБУШ
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Звітна конференція ЦХВЄ-2013:
«Зростаймо в благодаті й пізнанні»
Небувало щедра на сніг весна попри усі побоювання організаторів не завадила проведенню конференції. 27-28 березня в Пущі-Водиці зібралися 360 пасторів
і єпископів з усіх куточків України, щоб підсумувати роботу братства за 2012 рік, разом прославити Господа і
збагатитися Словом.
Відкриваючи зібрання, яке проходило під девізом
«Зростаймо в благодаті й пізнанні», старший єпископ
ЦХВЄУ Михайло Паночко побажав: «Нехай у цьому
спілкуванні буде благодать. Також принесімо радість
нашому Небесному Батьку».
Присутніх вітали, зокрема: Іван Русин, ректор Української євангельської теологічної семінарії, на базі якої
проходила конференція; місіонер Асамблей Божих
США Пол Піарке, який висловив своє захоплення свідченнями Божої вірності, що змінює людське життя;
місіонер у Тамбовській області Росії Рувим Назарчук;
старший єпископ Союзу вільних церков ХЄВ Василь
Райчинець, який зуважив: «Якщо подивитись на духовну мозаїку України, то плакати хочеться. Але яке благословення, коли бачиш церкви, де сивочоле покоління розуміє молодь. Там де протягнута рука дружби, Бог
робить чудо».
Старший єпископ Михайло Паночко, звітуючи про
роботу в 2012 році, зазначив, що станом на 1 січня до
Всеукраїнського союзу ЦХВЄУ додалося ще 15 церков.
Союз збільшився на 1239 членів. Зросла також частка
молоді – більш як на 1300 чоловік. За рік було побудовано ще 16 домів молитви, ще один сиротинець та будинок для людей похилого віку, шість реабілітаційних
центрів, налагоджено постійне служіння ще в трьох
тюрмах.
Перший заступник старшого єпископа ЦХВЄУ Микола Синюк звітував про роботу очолюваного ним місіонерського відділу. За останній рік місією братства «Добрий Самарянин» було відкрито 5 місіонерських точок
у Чернігівській, Полтавській і Житомирській областях.
А посланці місії «Голос надії» сьогодні працюють у 15

областях України та закордоном. Микола Петрович закликав пасторів працювати над трьома «М»: молодь,
молитва, місіонерство.
Про роботу своїх відділів звітували: Іван Хрипта, Петро Карпов, Віктор Вознюк, Богдан Левицький, Лариса
Мурах, Сергій Вінковський, Євген Мельничук, Людмила Степанченко, Павло Смаль, Анатолій Коренівський
та Олександр Попчук.
Крім того, було піднято деякі актуальні проблеми
братерства. Зокрема, відповідальний за відділ соціального служіння Рустам Фатулаєв зауважив: «Суспільство
нам вдячне за соціальну роботу – лунають подяки від
голови Пенітенціарної служби України за діяльність у
тюрмах, у Верховній Раді відзначають... Однак є й інша
сторона. Я бачу, що в церкві назріла потреба реформування ставлення до служіння (сьогодні воно охоплює
три напрямки: реабілітацію, тюремне служіння та служіння дітям-сиротам). На минулорічній конференції
йшлося про роботу місії «Агапе», яка турбується про
сиріт, їй потрібна підтримка, але протягом року ніхто
із пасторів навіть не подзвонив до місії... Чому? Нам
треба переглянути своє ставлення».
На іншу проблему звернув увагу відповідальний
за відділ зовнішніх та міжнародних зв’язків братства
Юрій Кулакевич. Із вступом у дію змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» церкви були визнані юридичними особами, а це означає,
що право здійснювати державний контроль над церквою отримали десятки різних служб та організацій. Тому Юрій Петрович порадив пасторам запросити церковних юристів для роботи з документами. Крім того,
ускладнилася процедура приїзду в Україну місіонерів
з-за кордону. А перед самою конференцією стало відомо, що держава скасувала старий реєстр отримувачів
гуманітарної допомоги, отже, тим, хто отримує допомогу з-за кордону, доведеться знову зайнятися «паперовими справами», щоб потрапити до нового реєстру.

55

Сім днів у Іспанії
Щорічні відвідини іспанських церков, що входять до
братства ЦХВЄУ, для старшого єпископа Михайла Паночка вже стали доброю традицією. Це – сотні кілометрів дорогами Королівства Іспанії, десятки звершених
молитов, бесід, семінари, служіння з розбору Слова.
Цього року поїздка тривала з 10 по 17 квітня. Михайло
Степанович поділився деякими деталями.
ВАЛЕНСІЯ. Літак вилетів із Київського аеропорту
«Жуляни» і через кілька годин приземлився у Валенсії,
що на березі Середземного моря. Там мене зустріли віруючі з місцевої невеличкої церкви (біля десятка чоловік, в основному заробітчани). Увечері ми спілкувалися,
розмірковували над Божим Словом та молилися. Серед
присутніх була одна невіруюча жіночка, яка досить добре сприйняла Слово. До Валенсії приїхав пастор церкви ХВЄ з міста Мадрида Ярослав Демко, щоб зустріти
мене. Наступного дня ми вирушили до Мадрида, що
розташований майже за 360 км.
МАДРИД. Церква в Мадриді налічує майже сто членів. Два дні ми спілкувалися на вечірніх богослужіннях,
а на третій день, у суботу 13 квітня, провели семінар,
на який приїхали представники церков із інших міст Іспанії. Зокрема, були пастори з Севільї та Малаги, група
братів із Торрев’єхи і Марбелю. Це ті міста, де народилися й сьогодні діють наші церкви. Як правило, вони
невеликі – 20-30 членів, але це офіційно зареєстровані релігійні громади, котрі орендують приміщення для
проведення богослужінь. Загалом церкви ХВЄУ в Іспанії
налічують близько 200 членів (ця цифра постійно змінюється, адже періодично одні віруючі приїжджають,
інші від’їжджають).
У неділю брати запросили мене взяти участь у євангелізації в міському сквері Мадрида, де зазвичай збираються наші заробітчани в пошуках роботи й житла. Туди
приїжджають мікроавтобуси з України, які привозять
різні передачі, там відбувається обмін інформацією й товарами. Сотні й сотні людей. О
10-й ранку віруючі розставили столики з матеріалами для роздачі (християнські книги,
брошури, Біблії) та апаратуру. Почали співати псалми, а потім запросили до слова мене.
Скажу відверто, у такій нецерковній атмосфері, де люди кудись поспішають, кожен у своїх справах, давно не проповідував. Але, дякувати Богу, на проповідь, яка тривала 15-20
хвилин, зібралися слухачі. І на заклик вийти
до покаяння відгукнулося п’ятеро людей (четверо жінок і один чоловік). Троє з них покинули всі свої плани та поїхали на зібрання на 12
годину. Того дня покаялася ще одна жіночка.
Брати й сестри дуже раділи. Після служіння
вони влаштували спільний обід, під час якого до мене та пастора підійшли люди із країн
колишнього Союзу, які попросили проводити

служіння ще й російською мовою. У Мадридській церкві вже озброїлися цією ідеєю.
ТОРРЕВ’ЄХА. У перекладі назва міста Торрев’єха
означає «Стара вежа». Щоб дістатися туди, нам із виконуючим обов’язки пастора місцевої церкви Володимиром Дудиком довелось подолати на авто ще понад
півтисячі кілометрів. Місто розташоване на півдні країни, на узбережжі Середземного моря. Там ми оглянули
історичні пам’ятки. Наступного дня, у вівторок, зробили екскурсію за 65 км до знаменитої Картахени (колись
місто називали Карфаген), де збереглися старовинні
замки й амфітеатри. А увечері – знову чудове зібрання
з братами й сестрами, що з’їхалися з цієї місцевості. До
речі, разом із п’ятидесятниками у Торрев’єсі церкву відвідують і баптисти, які задоволені служінням. Того вечора молилися за служителів, Дух Святий дав їм дуже цінне слово для підбадьорення. Як і в інших містах, брати й
сестри отримали для роздачі привезені мною з України
Євангелія, диски з проповідями, брошури. Наступного
ранку на мене чекав ще один переїзд – 200 кілометрів
до аеропорту Валенсії, звідки я щасливо прилетів до Києва.
Довідка:
Іспанська церква поки що перша в Західній Європі,
яка стала частиною братства ЦХВЄУ. Народжується такий
осередок у Німеччині, там є вже три церкви (міста Берлін, Диллинген і Росток), котрі хотіли б, об’єднавшись,
стати частиною нашого братства. У Парижі є одна церква, яку підтримують брати з Іспанії. Вони запрошують
Михайла Степановича відвідати Францію. Є також група
віруючих у столиці Бельгії Брюсселі. Збираються понад
сто християн віри євангельської, щоправда, вони у своїй
більшості румуномовні, бо в основному вихідці з Чернівецької області.
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Служіння, присвячене людям
похилого віку

Вам легко згадати ті речі, які ви робили вперше? Мені швидко приходить на пам’ять перша проповідь, перший екзамен у школі, перший заробіток... Не тільки хороше. А пам’ятаєте свої перші помилки? Перша двійка,
перша маленька неправда, перша сварка...
Вперше... Зовсім нещодавно це слово для мене прозвучало із зовсім новим, несподіваним забарвленням,
від якого заболіло щось всередині... Але ― все по порядку.
17 березня стало особливою датою для «Церкви
Христа Спасителя» м. Луцька. Справа в тому, що молодь
церкви вирішила зробити свято для старших людей і
приурочити їм спеціальне служіння.
Я спілкувався з людиною, якій прийшла ця ідея і яка,
зрештою, була основним ініціатором проведення вищезгаданого служіння (вона просила себе не називати). На запитання: що стало поштовхом до організації
такого свята, я почувнаступне: «Справа в тому, що ми
часто буваємо в поїздках і дуже потребуємо молитовної
підтримки. Не раз після богослужіння підходять старші
люди. Вони розпитують про наше служіння і кажуть, що
завжди моляться за нас. Таких людей ― дуже багато.
Наш успіх завдячує їхнім молитвам. Ми робимо спільну
справу. І це дуже зворушує і зміцняє! Їхнє служіння ―
зовсім непомітне, ніхто про нього не знає, хоч я вірю, що
Бог дасть їм справедливу винагороду у вічності. А тут, на
землі, хотілося б хоч якось їх підтримати, підбадьорити,

надихнути. Тому ми й не могли не відповісти взаємністю на їхню щирість. Це свято ― це найменше, що ми
могли зробити...»
Організатори богослужіння також висловили подяку служителям церкви, які підтримали їхню ініціативу і
навіть запропонували зробити другу частину свята у вигляді спілкування за обідом у підвальному приміщенні.
Саме ця частина і стала найцікавішою, адже кожен із
людей поважного віку, що залишилися (а їх було понад
150), мав змогу поділитися свідченнями з власного життя, послужити піснею або поетичним словом усім присутнім. Атмосферу, що панувала в нижньому залі дому
молитви «Церкви Христа Спасителя», я міг би назвати
зворушливою... Це непросто передати словами. Я маю
на увазі навіть не самі свідчення чи пісні, які там лунали. До болю зворушливо було ― дивитися в очі людей,
у них була вдячність. Вдячність за те, що їх помітили, не
забули... Відчувалося, що вони дуже цінують цим святом і це те, чого вони вже давно чекали, те чого потребувала їхня душа.
Я спілкувався з однією старшою сестрою, розпитував про її враження від цього дня. І якось знічев’я кажу:
«Шкода тільки, що так рідко відбуваються подібні заходи!» ― «Рідко? ― відповіла вона. ― Та це ж уперше!»
Уперше...

Отут мені й стало боляче. Я пишу це не для
критики чи докору. Але погодьтеся, людей поважного віку в наших церквах не дуже балують увагою, у той час як саме вони, напевно,
найбільше її потребують. Молодіжні конференції, підліткові ― скільки завгодно... А тих,
кого називають дідусями і бабусями, ― ніби
списують із активного служіння. Хоч десь підсвідомо ми й розуміємо, що в Бога пенсіонерів немає ― варто тільки згадати Мойсея, Авраама, Калева, яких Бог сильно використовував у похилих роках.
Тому бажаю усім читачам взяти на озброєння досвід ентузіастів луцької церкви і у свою
чергу зробити щось «вперше» у своїх церквах.
Дмитро Довбуш

