Цíнність — цінністю вважається будь-яке матеріальне
або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради
якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе.
uk.wikipedia.org

Все життя людей орієнтується на їхні цінності. Батьки готові
жертвувати багато чим, навіть своїм життям заради своїх дітей, люди
вкладають багато часу та зусиль, щоб заробити гроші, інші частину
свого життя, здібностей та можливостей жертвують заради мистецтва,
музики та інших цінностей. Христос казав: «Бо де скарб ваш, там буде й
серце ваше!» (Лук.12:34).
Життя Церкви «Еммануїл» також визначається її цінностями.
Протягом 2011 року люди Церкви розглядали та випробовували цінності
життя духовної Турійської сім’ї. І справді, що ж єднає та надихає братів
та сестер у Христі в містечку Турійськ?
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Ñïàñ³ííÿ âñ³ì ëþäÿì
Діти Божі радіють спасінню в Ісусі Христі та
дякують Богові за те, що знайшов їх у гріховній
темряві. Але вони також свідомі того, що навколо є ще
багато друзів та знайомих, котрі досі гинуть без
Спасителя. Християни не тішаться лише власним
спасінням, вони мають обов’язок та бажання донести
Євангелію – Добру Звістку до багатьох людей навколо. Вони кажуть: «я
не соромлюсь Євангелії, бож вона сила Божа на спасіння кожному, хто
вірує» (Рим.1:16).
Для цього постійно організовуються семінари по євангелизму,
проповідується про розп’ятого Христа та спасіння, запрошуються в
домашні групи та на загальні зібрання знайомі та друзі, організовуються
літні євангелізаційні табори, проводяться зустрічі для чоловіків, жінок,
проводяться заняття для дітей та молоді. Якщо ти спасенний, то
допоможи прийти до Христа іншим. Адже задля цього приходив на
землю та був розіп’ятий Син Божий.

Ìîëèòâà – çàïîðóêà óñï³õó
Сім’я Божих дітей у Турійську дуже добре
усвідомлює свою залежність від Господа. Члени Церкви
вірять словам Ісуса: «...без Мене нічого чинити не
можете ви». (Iван.15:5).
Розуміння цих слів приводять людей Церкви до
постійної молитви. Розуміти Боже керівництво, отримати сили для
духовної боротьби та служіння, взаємодіяти з іншими християнами,
звершити непідсильну людям місцевої церкви працю, досягнути
пробудження та покаяння своїх односельчан та друзів – все це
неможливо лише людськими зусиллями. Тому, щоб досягнути Божих
цілей та виконати Його доручення, необхідна Його сила, мудрість та
керівництво. Молитва дає змогу знайти Божий захист від диявольських
нападків та дає перемогу у духовній боротьбі.

ªäí³ñòü Ò³ëà Õðèñòîâîãî
Біблія порівнює Церкву – поєднаних Божих
дітей – до Тіла Господа Ісуса Христа. Кожен віруючий
є живим дієвим членом цього Тіла. Христос є голова
Тіла. Він керівник, Господь. А кожен член живе та
виконує волю свого Господа. Але жоден член не живе
окремо. І хоча у кожного члена свої здібності, функції, призначення та
всі поєднані однією кров’ю, що пролилася на Голгофському хресті, всі
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наповнені одним Духом, всі керовані одним бажанням виконувати волю
Господа. Христос дбав про те, щоб це Тіло було гармонійно поєднаним
та єдиним: «щоб були всі одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я у Тобі, щоб одно
були в Нас і вони.» (Iван.17:21).
В єдності сила церкви Христової. Єдність в думках, в словах, в
служінні. Це не означає шаблон мислення, або ходити строєм, але це
показує різноманіття поєднане в любові та у виконанні спільного
завдання. Єдність говорить про розуміння один одного, сприйняття
інших з їхніми успіхами та слабостями, це тісна співпраця у досягненні
спільної мети та підтримка один одного.
Історія свідчить про силу церкви. Ніщо в світі – ні переслідування,
ні смерть, ні бідність, ні зневаги, ні в’язниця, – не могли і не зможуть
здолати її. Але найбільше, що знесилює тіло Христове, це поділення та
відсутність єдності. Ось тому так важливо триматися разом та
підтримувати один одного.

Êîæíèé õðèñòèÿíèí
îáäàðîâàíèé ñëóæèòåëü

–

äóõîâíî

Церква цінує кожним віруючим, розуміючи його,
як особливу людину, наділену Богом духовними дарами
для звершення призначеного їй служіння. Ми віримо,
що згідно Святого Писання кожному у Тілі Христовому
дарований хоча б один духовний дар для звершення
служіння у славу Господа. «А все оце чинить один і той
Самий Дух, уділяючи кожному осібно, як Він хоче».
(1Кор.12:11).
Тому на кожній дитині Божій лежить велика відповідальність не
лише мати духовний дар, не лише знати який цей дар, але дбати, щоб
застосовувати його злагоджено з іншими братами та сестрами у Христі у
збудуванні Церкви для слави Господа. Різноманітність дарів дає чудову
гармонію Тілу Христовому та збагачує різноманіттям важливе служіння
людям та Богу.

Äóõîâíèé çð³ñò ÷åðåç íàâ÷àííÿ
«Уважай на самого себе та на науку, тримайся
цього. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто
тебе слухає!» (1Тим.4:16) – так направляє нас Писання.
Для цього необхідно постійно досліджувати
Біблію – Боже Слово, вивчати його напам’ять, збиратися
для вивчення Святого Письма по Біблійним курсам
різного спрямування, навчати дітей, підлітків, молодь,
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дорослих. Для цього віруючі регулярно збираються у домашніх групах,
підбадьорюють один одного, пізнають все більше і більше Біблійні
істини, вчаться застосовувати на ділі у повсякденному житті.

Ëþáîâ äî áëèæíüîãî
Християни розуміють, що любов до Бога, лише
порожні слова, якщо вона не виливається у стосунки з
ближнім – чоловіком, дружиною, дітьми, сусідами,
співробітниками, знайомими і просто людиною, що
знаходиться поруч. Це так само важливо, як і любити
Бога. Про це наголосив Ісус: «А друга (заповідь)
однакова з нею (з першою): Люби свого ближнього, як
самого себе! Нема іншої більшої заповіді над оці!» (Мар.12:31).
Практичне повсякденне життя показує які цінності ми сповідуємо.
Якщо Любов Божа справді заповнила серце, то вона стає джерелом у
серці такої людини і виливається на тих, хто поруч. У світі стільки
злоби, ненависті, лукавства, обману та зла, що любов до ближнього по
суті зустрічається дуже рідко. І хто, як не діти Небесного Отця виявлять
Божу любов у відповідь на світську жорстокість та брутальність. Це як
жива вода для спраглих душ, як свіже повітря у просяклій злобою
атмосфері.
Відвідати хворого, потішити засмученого, допомогти немічному,
привітати відкинутого, подарувати тому, хто на це не заслуговує,
виявити милість зраненому, навіть подати склянку води спраглому – ось
дієва рука любові до ближнього. Лише любов може перемогти зло, лише
прощення зупинить помсту, лише милість вгамує лютість. Лише
тримаючись принципу любові ми стаємо подібними до люблячого
Небесного Отця, лише тримаючись цієї дорогої цінності ми стаємо
насправді духовно багатими.

Á³áë³ÿ - Áîæà ³ñòèíà
«Я вже всю Біблію прочитав і знаю що в ній
написано. Для чого я знову повинен читати її?» - іноді
можна почути подібне запитання від християн.
Є причини повертатися до Божого Слова знову
і знову:
• Це Слово Самого Бога. Все що Творець хотів
відкрити і сповістити людині міститься саме в
Біблії. «Навіки, о Господи, слово Твоє в небесах
пробуває» (Пс.118:89).
• Це єдиний правдивий орієнтир в житті: «Твоє слово то
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правда» (Iван.17:17).
• Писання це не букви в книзі Біблії, «Бо Боже Слово живе та діяльне,
гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу
душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри
серця» (Євр.4:12).
• Писанням потрібно жити: «Написано: Не хлібом самим буде жити
людина, але кожним словом, що походить із уст Божих» (Матв.4:4).
• Перебувати в Писанні – запорука успіху Псалом 1.
• Воно надійний керівник на життєвій дорозі: «Усе Писання Богом
надхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, до
виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до
всякого доброго діла готова» (2Тим.3:16,17).
• «Візьміть… і меча духовного, який є Слово Боже» (Еф.6:17).
• «Віра від слухання, а слухання через Слово Христове» (Рим.10:17).
• «Дослідіть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя,
вони ж свідчать про Мене!» (Iван.5:39).
Отож життя християнина неможливе без Писання та перебування
в Ньому. Де б не перебував віруючий і щоб не робив – підставою у
всьому для нього є Слово Боже.

Ëþáîâ äî Áîãà.
Áîãà
Ãîëîâíà ìîòèâàö³ÿ
ñëóæ³ííÿ.

äî

æèòòÿ

³

Центром всього життя віруючого є його Господь
Ісус Христос. Найбільша заповідь навчає: «Люби
Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею
своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї! Це
заповідь перша!» (Мар.12:30).
Чому віруючі люди цураються злого та прагнуть
добра та справедливості, чому готові пливти проти
течії, відстоювати віру в Бога та триматися біблійних принципів, часто
поступаючись своїми комфортом та інтересами? Чому так спішать до
церкви, постійно читають Біблію, багато часу проводять в щирій молитві
до Бога, люблять співати пісні про Господа та прагнуть про Нього
розповісти своїм друзям та знайомим? Чому історія християнства
переповнена героями віри, які власне життя віддали заради вірності
Господу? Відповідь коротка та проста: ЛЮБОВ ДО БОГА!!!
Любов до Творця, який щиро любить Своє твориво – людину, аж
до пожертви розп’яття Сина Божого Ісуса Христа на хресті заради
спасіння людей від гріха та вічної загибелі – визначає плин всього життя
християнина – його рішення, його поведінку, його характер.
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Єдність з Господом, життя з Ним дає віруючим духовну силу,
сердечний мир, надію, віру та любов, щоб побороти всі труднощі,
подолати всі перепони у земній боротьбі і бути подібному Ісусу Христу.
Ніщо у світі не дає більшої внутрішньої сили людині, як її любов
до Небесного Отця та єдність з ним. Щира любов до Бога спонукує Його
дітей славити Свого Господа на недільних богослужбових зібраннях
піснями, поезією, молитвами, а також усім своїм повсякденним життям.

У 2011 році люди Церкви «Еммануїл» розглядали, наскільки
дорого коштують ці скарби. Бо цінні речі коштують дорого і за все цінне
потрібно платити велику ціну. Можливо оплата виходить не стільки в
гривнях чи в доларах, як у посвяті, вірності, жертовності та
самовідречені. Христос знайшов нас, людей, що складають Церкву, як
дорогоцінну перлину, щоб набути її, Він заплатив величезну ціну
власного життя, оплатив це Своєю Кров’ю.
Ми платимо лише за те, що вважаємо цінним. Є речі які
неможливо купити за гроші. Однак, за все потрібно платити. Щоб
зібрати скарби на Небі, потрібно заплатити за них ще тут на Землі. Все,
що зроблено в Ім’я Господа, для добра людей – вартує дорого і
виправдує весь зміст нашого життя.
«Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро...»
(Гал.6:10).
Христос і сьогодні пропонує: «Раджу тобі купити в Мене...» (Об.3:18).
Не знехтуйте Його пропозицією, у Нього є надзвичайні багатства!

Церква “Еммануїл”, Турійськ
2015 рік

