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«…Отож, ідіть і навчить усі народи, хрестячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа,
навчаючи їх зберегти все, що Я заповів вам.» (Maт. 28:19"20)

ÑÎÞÇÓ Â²ËÜÍÈÕ ÖÅÐÊÎÂ ÕÐÈÑÒÈßÍ
– 18 ÐÎÊ²Â – ªÂÀÍÃÅËÜÑÜÊÎ¯ Â²ÐÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
ÿ ìîãó ñêàçàòü ñëîâàìè Ñàìóèëà: "Äî ýòîãî ìåñòà ïîìîã ìíå Ãîñïîäü".
Îí áûë ñî ìíîé âî âñåõ ìîèõ ïåðåæèâàíèÿõ, âî âñåõ òðóäíîñòÿõ è äîñòèæåíèÿõ.
Ñîþç Ñâîáîäíûõ Öåðêâåé Õðèñòèàí Åâàíãåëüñêîé Âåðû Óêðàèíû,
âñåãäà ñòðåìèëñÿ ê òîìó ê òîìó, ÷òîáû ïðîÿâëÿòü ñåáÿ, êàê â äóõîâíîé
ñôåðå, òàê è ðåàëüíûõ äåëàõ. Ìû òðóäèëèñü è áóäåì ïðîäîëæàòü òðóäèòüñÿ íàä ðàçâèòèåì äóõîâíîñòè íàðîäà Óêðàèíû, ÷òî âêëþ÷àåò â ñåáÿ è èçäàòåëüñòâî Áèáëèè è ðàñïðîñòðàíåíèå õðèñòèàíñêîé ëèòåðàòóðû, è åâàíãåëèçàöèè, è âñòðå÷è íà ðàçíûõ óðîâíÿõ.
Áóäóùåå öåðêâè è ðàñøèðåíèå åå âëèÿíèÿ íåâîçìîæíî è áåç ðàçâèòèÿ õðèñòèàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Â íà÷àëå 90-õ ìû ñ Ïî÷åòíûì åïèñêîïîì ÑÑÖÕÅÂÓ Âëàäèìèðîì Ñåðãååâè÷åì Ãëóõîâñêèì ñòîÿëè ó èñòîêîâ Âûñøåé Äóõîâíîé Øêîëû (Óêðàèíñêàÿ Åâàíãåëüñêàÿ Ñåìèíàðèÿ
Áîãîñëîâèÿ). È ÷àñòü ìîåãî ñåðäöà ïðèíàäëåæèò åé. Âî âðåìÿ âñòðå÷
íà ñàìûõ âûñøèõ óðîâíÿõ: ñ ïðåçèäåíòîì, ïðåìüåð-ìèíèñòðîì, â ãîñäåïàðòàìåíòå ÿ âñåãäà ïîäíèìàþ âîïðîñ î ïðèçíàíèè äóõîâíûõ ñåìèíàðèé íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå, êîòîðîå îòêðîåò íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ âûïóñêíèêîâ õðèñòèàíñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â ñëóæåíèè íàøåìó îáùåñòâó. Õðèñòèàíñêîå îáðàçîâàíèå ñåãîäíÿ çàíèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Ìû ðàòóåì çà åãî ïðèçíàíèå â íàøåé ñòðàíå, ìû áîðåìñÿ çà ýòî, ïðîïàãàíäèðóåì ýòî. Ìû ìîëèëèñü,
ìîëèìñÿ, è áóäåì ìîëèòüñÿ îá ýòîì. È íàãðàæäåíèå Îðäåíîì ßðîñëàâà Ìóäðîãî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íàø òðóä áûë çàìå÷åí ãîñóäàðñòâîì è äàåò íàì íàäåæäó íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì è öåðêîâüþ".

«Äî ýòîãî ìåñòà ïîìîã ìíå Ãîñïîäü»
Çà ñóùåñòâåííûé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå äóõîâíîñòè â Óêðàèíå,
ìíîãîëåòíþþ ïëîäîòâîðíóþ öåðêîâíóþ äåÿòåëüíîñòü è â ñâÿçè ñ
1020-ëåòèåì êðåùåíèÿ Ðóñè ïðåçèäåíò Óêðàèíû Â.À. Þùåíêî íàãðàäèë Âàñèëèÿ Ôåäîðîâè÷à Ðàé÷èíöà, Ñòàðøåãî ïðåñâèòåðà Ñîþçà
Ñâîáîäíûõ Öåðêâåé Õðèñòèàí Åâàíãåëüñêîé Âåðû Óêðàèíû, Ïðåäñåäàòåëÿ Ïîïå÷èòåëüñêîãî Ñîâåòà Óêðàèíñêîé Åâàíãåëüñêîé Ñåìèíàðèè
Áîãîñëîâèÿ îðäåíîì ßðîñëàâà Ìóäðîãî.
Îðäåí êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî áûë ó÷ðåæäåí óêàçîì ïðåçèäåíòà
Óêðàèíû äëÿ íàãðàæäåíèÿ çà âûäàþùèåñÿ ëè÷íûå çàñëóãè ïåðåä óêðàèíñêèì ãîñóäàðñòâîì â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, óêðåïëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî àâòîðèòåòà Óêðàèíû, ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, èñêóññòâà, çäðàâîîõðàíåíèÿ, çà áëàãîòâîðèòåëüíóþ, ãóìàíèñòè÷åñêóþ è îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü. Äåâèç ýòîãî îðäåíà- "Ìóäðîñòü, ÷åñòü, ñëàâà".

В.Ф. Райчинец:

"ß óæå ïðîøåë îïðåäåëåííûé ïóòü ñëóæåíèÿ, êîòîðîå íà÷èíàëîñü ñ
ðåãåíòà öåðêâè. Ïîòîì áûëî ñëóæåíèå äüÿêîíà, ïàñòîðà... Ýòî òðèäöàòü ïÿòü ëåò ìîåé æèçíè, ïåðèîä íå òàêîé óæ è ïðîäîëæèòåëüíûé, íî,
òåì íå ìåíåå, è íå òàêîé óæ êîðîòêèé. Íà ìîåì ïóòè âñòðå÷àëèñü ðàçíûå âåòðû, è äàëåêî íå âñåãäà îíè áûëè ïîïóòíûìè, íåðåäêî ïðèõîäèëîñü ïðåîäîëåâàòü èõ ñîïðîòèâëåíèå. Àíàëèçèðóÿ ïðîéäåííûé ïóòü,
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ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÄÍÅÉ –
ÎÒÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÖÅÐÊÂÈ ÏÅÐÂÛÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ
лями забывчивыми, но воплощать Слово в
жизнь и практиковать Его. Без практики не
бывает хорошего специалиста.
"Они пребывали" означает то, что они
были в пути. Церковь Христова в пути, в
движении, а не в застое. Апостол Павел
призывает церковь, "забывая заднее, про
стираться вперед".
Иногда верующие живут воспоминания
ми переживаний прошлого, тем, что было
пять, десять лет тому назад. Но взгляд, на
правленный назад, а не вперед, таит в себе
немалую опасность. Истинная Церковь на
ходится в движении вперед.
Да, действительно, с течением времени
многое изменяется, но это не хаотичное от
ступление от одного и вступление в другое.
Это, некое огранение, это жизнь у вечного
Источника, а не жизнь в мутной воде.
Апостол Павел предвидев, что Церковь в
пути будет искать новых решений и новых
приключений, предостерегает нас о том,
чтобы мы не увлекались новыми учения
ми. На Истинном пути нет заблуждений и
перекрестков чувств и это обозначает, что
церковь находится на пути к вечному Ис
точнику, к пониманию познания Того, в
Кого мы уверовали.
2. Церковь была братством общности и
единства.
В Израиле уже давно не было таких отно
шений. С тех пор, как народ Божий поте
рял подобное явление, религиозная иерар
хия овладела обществом Израиля. И когда
Дух Святой коснулся людей, случилось не
что необъяснимое их души наполнила
внутренняя близость.
Обратите внимание на слово "братство",
"брат", "сестра". Все они указывают на на
личие семейных уз родства, а не культуру
или национальность. Братолюбие да пре
бывает у вас. "Будьте братолюбивы друг ко

"…побеждающему дам вкушать от
древа жизни…"
(Откровение 2:7).

П

ятидесятница это не что то наду
манное и придуманное, но это живая
реальность, время рождения Церкви, и со
зидания её строения Духом Святым.
И задача Духа Святого состояла в том,
чтобы найти, облечь и вдохновить тех по
сланников и учеников, которые бы пред
ставляли строение Христовой Церкви не
сухой декларацией, но благодатью и си
лой, которую они пережили в своей жизни,
проявляя не себя, но Пославшего их, про
возгласили бы великую победу над злом и
грехом.
Первый плод Пятидесятницы (Деяние
2:42 47):
"…И они постоянно пребывали в учении
Апостолов в общении и преломлении хле
ба и в молитвах". Родилась истинная Цер
ковь, которую можно охарактеризовать
следующими признаками:
1. Они пребывали вместе.
"Пребывать" обозначает продолжитель
ный процесс. Они учились.
Учеба в нашем понимании ассоциируется
с академическим корпусом, преподавате
лями, парами, зачетами, балами. Апостоль
ское же учение, на мой взгляд, немного
другое. Оно предполагает, кроме восприя
тия знаний внедрение их в свою жизнь, по
ощрение других, живущих рядом с тобой,
поступать так же. В этом и сокрыт залог ус
пеха в ученичестве.
Суть Апостольского учения состоит в пе
редаче мыслей и желаний самого Христа.
Оно просто, доступно и внушительно. Как
важно, чтобы нам самим не быть слушате
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другу с нежностью…любовь да будет не
притворна…" (Римлянам 12:10).
Это переживание, чувство семейного оча
га гораздо выше всех отношений радо
ваться с радующимися и плакать с плачу
щими. Досадно видеть проблемы, возника
ющие в общинах сегодня, связанные с пол
номочиями, правами и привилегиями.
3. Церковь (истинная) способная радо
ваться с радующимися, и плакать с плачу
щими.
Чтобы стать друзьями, нужно поплакать
вместе. Узы, определяющие общность об
щее горе. Человеку проще разделить с кем
то скорбь, нежели радость. А это возможно
только тогда, когда умирает самолюбие.
4. В Церкви, где есть братство, стирают
ся все грани возвышения.
Примером отношений между богатыми и
бедными может служить пример, когда но
вообращенный аристократ пришел в цер
ковь. Один из служителей предложил ему
сесть рядом с его рабом. Аристократ изме
нился в лице, видя рядом своего низкого
раба. Он был возмущен тем, что ему пред
ложили сесть с рабом, да ещё и преломлять
хлеб вместе. Когда же он согласился сесть,
следующим шагом было приветствие друг
друга "лобзанием святых". Дух Святой
объединил их, и они обняли друг друга, как
братья.
5. Церковь первых дней молилась. И мо
лилась единодушно.
После первого гонения они совершили
молитву, и место поколебалось.
Никакое обетование в жизни человека не
сбудется без молитвы. Важно научиться
ждать и сохранять в молитве веру. Многие
в молитве ожидают чувств. В чем состоит
суть молитвы? Ответ может быть прост:
чтобы получить просимое. Нет, мы молим
ся Ему, потому что Он Бог. Так давайте
же наполнимся благоговейным страхом.
Страшно и Свято Имя Его!
Древние люди хорошо знали, что значит
Царь! Вспомним виночерпия Неемию, ко

Слово проповыдника

торый приходил к Царю! Бог есть Царь!
Он огонь поядающий. Первая Церковь
видела Ананию и Сапфиру. Жизнь в благо
дати, жизнь в благоговейном страхе.
6. Церковь  служение для того, чтобы
отдать Богу то, что мы Ему принесли: свое
время, свою благодарность, своё покло
нение и всю славу.
Церковь первых дней была радостной
Церковью. Что двигало этими людьми?
Они тоже переживали немало трудностей
и бедность. Что значит радость? В нашем
мире иллюзию радости и смеха создают ар
тисты, однако они не способны заполнить
внутреннюю пустоту.
Греческое слово "фортис" радость внут
ренняя. Дух Утешитель наполняет нас
мужеством и силой.
7. Любящим и призванным всё содейст
вует ко благу.
Истинная Церковь привлекает людей.
Мир пристально смотрит на Церковь по
следних дней. Церковь первых христиан
образец оригинал. Церковь последних
дней должна стать копией оригинала.
Для того, чтобы вкушать от древа жизни,
необходимо отображать Церковь, рожден
ную в день Пятидесятницы.
В.Ф. РАЙXИНЕЦ,
Старший пресвитер ССЦХЕВУ.
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Х З'ЇЗД СОЮЗУ ВІЛЬНИХ ЦЕРКОВ
35 червня Українська Єван
гельська Теологічна Семінарія,
яка розташована в мальовничо
му куточку Киева ПущаВодиці,
приймала учасників Х з'їзду Со
юзу Вільних Церков Християн
Євангельської Віри України.
999 делегатів з 999 об'єднань
зібралися разом, щоб подякува
ти Господа за його (водительст
во) за минулий з попереднього
з'ізду період, прославити Його
ім'я разом з молодіжним хором
с. Поляни, Олександром Топин
кою та групою з м. Донецьк.
Учасники з'їзду мали нагоду
вислухати проповіді Василя Ф.
Райчинця, Старшого Єпископо
СВЦХЄВУ, пастора Харківської
Християнської Церкви Петра І.
Коваленка та пастора з Австралії
Джона Партингтона. Присутні
здійснили молитву за українські
церкви разом з Єпископом Жи
томирського Об'єднання Петром
М. Залізним, слухали свідчення з
областей
та
від
служінь
СВЦХЄВУ. На з'їзді був визна
чений час і для вчення, і для
індивідуальної молитви. Учасни
ки тепло прийняли служіння гос
тей з Білорусії. Сестри учасниці
Х з'їзду під час семінарів мали
благословений час спілкування з
командою сестер із Австралії.
На Пленарному засіданні пас
торів з регіональними Єпископа
ми його учасники заслухали ко
роткий звіт по кожному регіону
та звіт Старшого Єпископа за
2006 2008 рр. Також, були виз
начені мета та шляхи її досягнен
ня на два наступних роки діяль
ності СВЦХЄВУ.
Учасники засідання розгля
нули проект "Союз Вільних
Церков 2010" та прийняли ба
чення на 2008 2010 рр., погоди
ли дату та місце проведення ХІ
з'їзду Союзу Делегати завер

шили Х з'їзд Союзу Вільних
Церков Християн Євангельської
Віри України молитвою вдяч
ності Господу за Його незмінні
милості, за любов і підтримку в
усіх сферах діяльності, як Союзу
в цілому, так і кожної окремої
помісної церкви та служіння.
Василь Ф. Райчинець, Стар
ший Єпископ СВЦХЄВУ:
Наша головна мета досягти
неспасенних душ, приготувати їх
до зустрічі з Ісусом Христом…
Важливим кроком просвіт
ницької діяльності Союзу став
"День Біблії", який було проведе
но в багатьох церквах України…
Др Анатолій В. Глуховсь
кий, ректор Української Єван
гельської Теологічної Семінарії:

"Я вбачаю за необхідне, розви
ток теологічної освіти безпосе
редньо в регіонах через відкриття
Біблійних шкіл на сході і заході,
на півдні і півночі України, а та
кож в Криму. Уже в наступному
навчальному році ми плануємо
відкриття Біблійних шкіл в с. По
ляна і в м. Каменець Поділь
ський…
УЄТС працює над розвитком
магістерської програми, аспіран
тури та докторантури для подаль
шої підготовки служителів …".
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Єпископ Петро М. Залізний,
Житомирське
Об'єднання,
завідуючий
благодійним
відділом СВЦХЄВУ:

"За звітний період відкрито
Центр Християнської освіти,
створено канцелярію Житомирсь
кого Об'єднання СВЦХЄВУ. Уже
вісім років випускається газета
"Євангельська Нива". Нині
приділяємо багато уваги роботі з
віруючими, молимось і думаємо
над укріпленням духовності в
церквах…
Щодо роботи благодійного
відділу, то ми віримо, що через
оздоровлення дітей з невіруючих
родин в християнських літніх та
борах, через їх навчання нормам
християнської поведінки в період
відпочинку ми досягнемо сер
дець дорослих, бо вони, безумов
но, побачать зміни на краще в
своїх дітях…".
Єпископ Юрій С. Музика,
ІваноФранківське Об'єднання
СВЦХЄВУ:
"Ми визначилися з
при
орітетним напрямком еван
гелізації "Євангелізація від сер
ця до серця". Але, вважаю, що не
можна залишати без уваги і хрис
тиян, бо питання виховання хри
стиян в вірності Божому Слову
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ХРИСТИЯН ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ВІРИ УКРАЇНИ
Єпископ Андрій А. Бонда
ренко, Луганське Об'єднання
СВЦХЄВУ:
"В об'єднанні 18 церков До
нецької, Харківської і Луганської
областей. В своєму служінні шу
каємо, перш за все, керівництва
Духа Святого. І дякувати Бога,
Він дає в церквах і пророцтва, і
слово знання…
Наша особлива увага в
служінні спрямована на села, що
знаходяться на кордоні з
Росією…".

дуже актуальне в час, коли безза
коння світу намагається, бук
вально, ввірватися в Церкву Гос
подню".

Єпископ Юрій Ф. Селезньов,
Кримське
Об'єднання
СВЦХЄВУ:

Єпископ Олександр В. Зай
цев, Донецьке Об'єднання
СВЦХЄВУ:
"Важливий момент, що заслу
говує на особливу увагу духовне
пробудження в церквах, щоб сьо
годні із за необхідності багато
працювати та заробляти гроші,
молитви, євангелізації та інша
праця в церкві не відійшла на
другий план…
Пріоритетний напрямок робо
ти нашого Об'єднання на даний
період служіння вдовам і сиро
там…".

Єпископ Микола І.Сичов,
Київське Об'єднання СВЦХЄВУ,
завідуючий Місіонерським від
ділом:

Рада Єпископів СВЦХЄВУ:

"Насьогодні
нововідкриті
церкви в м. Марганець і в м.
Дніпропетровськ організувались
в нове об'єднання церков
СВЦХЄВУ…
Одинадцять церков Київсько
го Об'єднання висловили бажан
ня створення Духовного Центру,
що діяв би в складі Союзу
ВЦХЄВУ".

"Нагальною є необхідність
укріплення авторитету Єписко
па, пастора, як тих, що
мають
помазання Святого Духа для
керівництва церквою. Вирішення
духовних питань має бути компе
тенцією керівника церкви…
Пріоритет нашого служіння в
найближчий час
служіння
підліткам, тому що молодші діти
в Недільній школі, молодь в Мо
лодіжному служінні, а підлітки за
лишаються по за увагою…".
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– Старший Єпископ Василь
Ф. Райчинець
– Ректор УЄТС д р Анатолій
В. Глуховський
– Єпископ Петро М. Залізний
– Єпископ Олександр В. Зайцев
– Єпископ Юрій Ф. Селезньов
– Єпископ Юрій С. Музика
– Єпископ Микола І. Сичов
– Єпископ Андрій А. Бонда
ренко
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Äìèòðî À. ÁÓËÀÕ, ïàñòîð öåðêâè "Áëàãîäàòü", ì. Êè¿â:
ка команда, до складу якої входять ті, яким
ще не виповнилось 25, як і ті, котрим уже
біля 60. Головне в лідерській команді це
вірність Господу і справі. Це головний кри
терій, яким ми керуємось в своїй роботі.

Що, на вашу думку, додає вам наснаги
продовжувати свою роботу, не дивлячись
на труднощі, що виникають в служінні?
Те, що дає сили рухаться вперед, не див
лячись та труднощі та перепони, що вини
кають на шляху пастора є розуміння мети
спасіння людських душ, можливість дати
людям шанс, які ще не чули Євангелія от
римати спасіння і змінити своє життя. Го
ловний мій мотив, щоб на ниві Божій було
якомога більше моїх друзів, знайомих і
якомога менше грішників в пеклі.
Яким чином ви вирішуєте питання
взаємовідносин поколінь в церкві?
Ну перш за все скажу, що неможливо до
годити всім. У Бога є ланцюг підпорядко
ваності, згідно якого визначається рівень і
міра відповідальності надана нам Богом.
Це не залежить від вікової різниці. Так як
чоботар шиє взуття, кондитер випікає
тістечка, церковне лідерство має визначати
мету та напрям руху. І якщо ми в цьому
процесі керуємось Біблійними законами,
то це не спроба догодити людям, а Богу. І в
церкві завжди будуть незадоволені.
Скоріше, це визначається духовним віком
християн. В нашій церкві більше 80
відсотків тих, хто прийшов до Бога з ву
лиці. Грань поколінь стирається з за того,
що у нас є представники середнього по
коління, котрі вже 15 років як прийшли до
Бога, і ті, яким вже сімдесят, а вони прий
шли до церкви вчора. У нас немає тенденції
до розбурхування питань, пов'язаних з
віковим фактором. Якщо людина любить
Бога, вона сприймає будь яке прославлен
ня. У нас э розуміння, що певна музика
співвідноситься з певним поколінням лю
дей і кожна церква формує стиль прослав
лення, виходячи з індивідуальності своєї
церкви, враховуючи її характерні особли
вості. Прикладом може бути наша лідерсь

Як впоровадиться кадрова політика
(команда, адміністрація) церкви?
Кадрова політика в церкві визначається
11розділом Послання до Євреїв: "Будьте
святі, як я святий". Без святості ніхто не
побачить Господа. Я ставлю достатньо ви
сокі вимоги як до себе (в перву чергу!), так
і до членів моєї команди. Ці вимоги
свіввідносяться з тим, що на нас дивляться,
як на представників Христа. Колись у мене
був такий випадок, коли йдучи по церков
ному коридору я зустрів бабусю з внучкою,
яка, побачивши мене, сказала: "Бабусю, ди
вись, он іде Ісус". І пастор і його команда
мають представляти собою Христа,
відповідно, вони мають нести в собі якості
притаманні Христу. Були випадки, коли
людина, не дивлячись на її високі про
фесійні якості не могла продовжувати бути
частиною команди із за невідповідності
свого духовного рівня. Адже Бог не виби
рає кваліфікованих, Він кваліфікує вибра
них.
Як би ви охарактеризували взаємовід
носини Вашої церкви та суспільства?
Одним з напрямків роботи нашої церкви
з перших днів її заснування була соціальна
робота. Крім цього
служіння єван
гелізації, учнівства, поклоніння, спілкуван
ня, те про що говориться в Діях Апостолів
в 2 розділі. Ми раді, що у нас є можливість
взаємодіяти з суспільством саме добрими
вчинками. Як сказав один із….. монахів:
"Ми проповідуємо Христа, якщо потрібно,
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інколи словами". Саме наші слова мають
свідкувати суспільству, що ми представ
ники Бога. Ми служимо суспільству духов
ним чинником, але не цураємось того, щоб
надати і матеральну допомогу. Прикладом
тому може служити тюремне служіння, в
якому ми вже задіяні протягом 16 років. Це
також і співпраця з дитячими будинками
та приймальниками розподільниками і
навіть загальноосвітніми школами, яким
ми допомагали і учбовими посібниками, і
зошитами. Ми також проповідуємо Слово
Боже і в армійських підрозділах, і
підопічним Служіння милосердя. Церква
повинна впливати на суспільство, а не
суспільство на церкву. Але цей вплив має
бути не словами, а справами.

Інтерв’ю з пастором

мим найкращим чином. Знання
це
відправна точка досягнень людини. Я вірю
в теологічну освіту і в те, що настане час,
коли вона набуде статусу престижної, тому
що вона дає надійний фундамент для
будівництва. Прикладом того може бути
моя лідерська команда: четверо з пяти клю
чових лідерів здобувають нині теологічну
освіту. Кожному часовому проміжку
відповідають певні вимоги. І працівник ду
ховної сфери повинен мати духовний фун
дамент, тільки в цьому випадку він може
бути повноцінним членом єдиного ор
ганізму
церкви. Бо ж церква не є ко
мерційна корпорація, а духовний організм,
який функціонує від живлення Божим
словом. Людина, яка причетна до
відповідальності за духовний стан церкви і
суспільства має мати належний рівень.

Яким чином ви здійснюєте розвиток
взаємовідносин з пасторами, церквами та
служіннями?
Христос єдиний Господь. Всі ми є члена
ми Божої родини. На зразок того, як в одній
сім'ї всі діти різні, в Христі ми можемо ма
ти порозуміння незалежно від наших по
глядів, сприйняття та самовираження. Вся
ка різниця покривається любов'ю. Якщо
церква визнає триєдиність Христа, про
повідує Христа розп'ятого, я не бачу пере
пон для взаєморозуміння і взаємоприняття.

Які нагальні питання виникають в ва
шому служінні сьогодні?

Як Ви визначаєте значення освіти: як
світської, так і християнської?

Самим нагальним питанням в церкві є
питання відносин. Кожна людина живе в
своїй внутрішній парадигмі: подобається,
не подобається. І коли їй все подобається,
то немає і питань, Але коли їй щось не по
добається виникає антагонізм, котрий не
дає їй можливості об'єктивно сприймати
дійсність. Дуже часто ми забуваємо, що в
церкві грішники, яких спас Бог, які спасені
благодаттю. Відносини один з ключових
аспектів моєї пасторської праці.

Людина, яка хоче досягнути чогось в
житті, котре на наших очах трансформува
лось з індустрійного в інформаційне, має
розвиватись академічно в обраній сфері.
Коли ми говоримо про церкву, її взаємодію
з суспільством, тимпаче. Освіта, постійне
підвищення рівня знань необхідність сьо
годні, тому що суспільство не стоїть на
місці, а постійно рухається вперед. І церква
має йти в ногу з часом. Освіта дає мож
ливість людині виконувати свої функції са
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"Ìè îáèðàºìî æèòòÿ â ïåðåìîç³"
Під таким гаслом 13 15 липня в
благодійному центрі "Відкрите
серце", що в с. Озадівка Жито
мирської області, відбулася п'ята
молодіжна
конференція
СВЦХЄВУ. Перший день конфе
ренції розпочав молитвою благо
словення помічник єпископа з
питань молодіжного служіння
С.В. Силка. В той же день учас
ники конференції мали змогу
поспілкуватися з ректором Ук
раїнської Євангельської Тео
логічної Семінарії А.В.Глуховсь
ким та його дружиною Світла
ною. Благословінням для молоді

стало спілкування з єпископом
П.М. Залізним та його помічни
ком С.В. Силка. Приємною не
сподіванкою стала участь і му
зичної групи з с. Глевахи
(Київська обл.), яка проводила
ранкові молитви та вела учас
ників конференції у прослав
ленні. Два наступні дні були при
свячені вивченню таких важли
вих і значимих тем, як "Пробуд
ження починається з мене" та
"Віра без справ мертва". У
вільний час молодь була залуче
на до цікавих конкурсів та зма
гань. Підсумовуючи конфе

ренцію можна зробити висновок,
що три дні в Озадівці стали по
штовхом як в духовному житті
молоді, так і в соціальному.

Ç òóðáîòîþ ïðî ä³òåé

Яке ж чудове українське село!
Оспівана в піснях і віршах бага
тьма поетами, письменниками,
художниками
природа
в
сільській місцевості, не припи
няє радувати наше око. В місті ти
не побачиш такого зоряного неба
над собою. А візьми, вийди в селі
на відкриту місцевість, підніми

голову, і побачиш, як перед то
бою розкриється вся велич кос
мосу. А звуки природи коли схо
дить вранішня роса, такого ти не
почуєш серед міської метушні.
Благодійна організація "Відкри
те серце" якраз таке місце в яко
му можна відпочити і фізично і
духовно.
Приміщення
бла
годійного центру "Відкрите сер
це" розміщене на березі водойми
ща біля лісу поблизу села
Озадівка що в Бердичівському
районі на Житомирщині. Де
кілька років поспіль проводяться
оздоровчі табори для дітей різних
вікових категорій з багатодітних,
малозабезпечених та незахище

них сімей. В цьому році відбува
лись оздоровлення дітей за
підтримки київської церкви "При
мирення" пастором якої є доктор
Глуховський Анатолій Володими
рович. Група братів та сестер із
цієї церкви не тільки збирали по
жертви на утримання дитячого та
бору, але і самі приїхали, щоб про
вести два благословенні заїзди,
послуживши дітям. Загалом, у
2008 році Бог допоміг нам оздоро
вити чотириста двадцять шість
дітей. Віримо, що Він допоможе
продовжити
реконструкцію
приміщення та упорядкувати те
риторію, щоб і надалі служити Бо
гу служачи людям.

Благодійна допомога Івано"Франківщині
Виконуючи повеління Христа піклуватися про
нужденних, на засіданні Житомирського обласного
управління СВЦХЄВУ було прийнято рішення про
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