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ÑÒÈÑËÈÉ ÂÑÒÓÏ

Ó Á³áë³¿ ì³ñòèòüñÿ áàãàòî á³îãðàô³é. Ó Ñòàðîìó Çàâ³ò³
ïîêàçàí³ ïîðòðåòè Àâðààìà, Ìîéñåÿ, Äàâèäà ³ áàãàòüîõ
³íøèõ, à â Íîâîìó Çàâ³ò³ ðîçêðèò³ æèòòÿ Ïåòðà, ²îàííà,
Ïàâëà òà ³íøèõ. Ö³ á³îãðàô³¿ äîíîñÿòü äî íàñ áàãàòî
îá’ÿâëåííÿ ïðî Áîãà òà Éîãî óñòðî¿. Êîëè ïðîòÿãîì äâàäöÿòè
ï’ÿòè ðîê³â ÿ çíàõîäèâñÿ â ò³ñíîìó é äóõîâíîìó êîíòàêò³ ç
áðàòîì Âî÷ìàíîì Í³ ³ áðàâ ó÷àñòü ³ç íèì â îäí³é ðîáîò³ äëÿ
Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ ïðîòÿãîì òàêîãî äîâãîãî ÷àñó, ÿ
â³ä÷óâ òóðáîòó íàïèñàòè éîãî á³îãðàô³þ, ùîá æèòòÿ é ðîáîòà
òàêîãî ñâ³äêà Ãîñïîäà íå çíèêëè äëÿ òèõ, õòî áóäå ï³ñëÿ
íüîãî; ÿ õîò³â çáåðåãòè ¿õ, ÿê ³ ïîâèííî áóòè, äëÿ ïîäàííÿ
Õðèñòà ïðèéäåøí³ì ïîêîë³ííÿì çã³äíî ç Áîæèì áàæàííÿì.

Àëå çîâñ³ì íåëåãêî íàïèñàòè á³îãðàô³þ ëþäèíè. ×è ìîæå
íàïèñàíå ïðî ëþäèíó áóòè ¿¿ ñïðàâæí³ì ïîðòðåòîì? ×è º
íàëåæíèì ñïîíóêàííÿ, çà ÿêèì öå íàïèñàíî? ×è òî÷íå
íàïèñàíå? ßêèì áóäå âïëèâ? ßêèì áóäå ðåçóëüòàò? Ï³ñëÿ
äîâãèõ ì³ðêóâàíü ïðî âñå öå ÿ ïðèéíÿâ òàêå ð³øåííÿ:
îñê³ëüêè ÿ çíàõîäèâñÿ ï³ä íàâ÷àííÿì, íàïó÷åííÿì ³ âäîñ-
êîíàëåííÿì áðàòà Í³ òà îñê³ëüêè â³í áóâ áðàòîì, ÿêîãî ÿ
ïîâàæàâ, çà ÿêèì ñïîñòåð³ãàâ ³ ÿêîãî îö³íþâàâ ÷âåðòü â³êó,
òî÷í³ñòü íàïèñàíîãî ìíîþ ïðî íüîãî ïîâèííà áóòè ãà-
ðàíòîâàíà. Ùî ñòîñóºòüñÿ ñïîíóêàííÿ, Áîã, ùî âèïðîáîâóº
ñåðöÿ, º Ñóääåþ! Ùî ñòîñóºòüñÿ âïëèâó ³ ðåçóëüòàòó,
ìèëîñòèâèé Ãîñïîäü º áëàãîñëîâåííÿì. Áóëî äîêëàäåíî áàãàòî
çóñèëü, ùîá óíèêíóòè ëåñòîù³â, ïåðåá³ëüøåíü ³ ëþäñüêîãî
çâåëè÷åííÿ, à Ñâÿòèé Äóõ ñïðÿìîâóâàâ ³ ïåðåâ³ðÿâ óñå
íàïèñàíå. Òàêèì ÷èíîì, ÿ õîò³â áè ïîáà÷èòè, ùîá öÿ êíèãà
ïîñëóæèëà äî áëàãîâîë³ííÿ Òðèºäèíîãî Áîãà äëÿ Éîãî
áàãàòîãî áëàãîñëîâåííÿ.

Öÿ êíèãà, çà âèíÿòêîì òðèäöÿòîãî ðîçä³ëó, áóëà ï³äãî-
òîâàíà äî äðóêó â 1977 ð. Àëå íà òîé ÷àñ, õî÷à áàãàòî õòî é
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î÷³êóâàâ âèõîäó êíèãè ïðî æèòòÿ Âî÷ìàíà Í³, ó äóõîâ³ ÿ íå
â³ä÷óâàâ, ùî ïîâèíåí öå ðîáèòè. Òîìó ÿ ñõîâàâ ¿¿ íà
÷îòèðíàäöÿòü ðîê³â. Öå â³äïîâ³äàº ïåðåæèâàííþ àïîñòîëà
Ïàâëà â 2 Êîð. 12:2. Ï³ñëÿ òàêîãî äîâãîãî ïåð³îäó ïðèõîâó-
âàííÿ òåïåð ó ìåíå º â³ä÷óòòÿ, ÿê ³ â áàãàòüîõ ³íøèõ, á³ëüøå
íå ïðèõîâóâàòè ¿¿, à îïóáë³êóâàòè ¿¿ çã³äíî ç âîä³éñòâîì
Ãîñïîäà. Íåõàé òàêèé ðàá ³ ñâ³äîê Õðèñòà, ÿê áðàò Í³, ÿê ³
ðàí³øå, ãîâîðèòü ³ ñÿº êð³çü ðÿäêè ö³º¿ êíèãè ï³ä âîä³éñòâîì
Ñâÿòîãî Äóõà äëÿ íàïó÷åííÿ ñâÿòèõ ³ áóäóâàííÿ Ò³ëà
Õðèñòîâîãî ³ äëÿ ñëàâè Òîãî, Êîãî â³í ëþáèâ ³ æèâ óñå ñâîº
æèòòÿ.

Àâòîð
22 ëèïíÿ 1991 ð.
ì. Àíàõàéì, øòàò Êàë³ôîðí³ÿ
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ÐÎÇÄ²Ë ÏÅÐØÈÉ

ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍß ÓÍ²ÊÀËÜÍÎÃÎ ÄÀÐÓ
ÄËß Â²ÊÓ

ÐÓÕ ÃÎÑÏÎÄÀ Â ÊÈÒÀÉ

Ïðè ñòâîðåíí³ Áîã ïðèïèñàâ, ùî ëþäèíà ïîâèííà
íàïîâíèòè çåìëþ ³ âîëîäàðþâàòè íàä óñ³ì ñòâîðåíèì (Áóò.
1:28). Ï³ñëÿ âèêóïëåííÿ Ãîñïîäü äîðó÷èâ Ñâî¿ì ó÷íÿì ³òè ó
ñâ³ò, ùîá áëàãîâ³ñòèòè ³ çðîáèòè ó÷íÿìè âñ³ íàðîäè äëÿ Éîãî
Öàðñòâà íà çåìë³ (Ìê. 16:15; Ìò. 28:19). Ï³ñëÿ Ï’ÿòèäå-
ñÿòíèö³ äîáðà â³ñòü áóëà ïðîïîâ³äàíà ïî âñüîìó Ñåðåä-
çåìíîìîð’þ ìåíø í³æ çà ïîëîâèíó ñòîë³òòÿ, ³ áëàãîâ³ñòÿ
ïîøèðèëîñü ó ªâðîïó ïðîòÿãîì ïåðøèõ äâîõ ñòîë³òü. Îäíàê
âîíî áóëî ñõîâàíå òàì ïîíàä äåñÿòü ñòîë³òü. Ñë³äîì çà
â³äêðèòòÿì Àìåðèêè çàâäÿêè ³ìì³ãðàö³¿ ç ªâðîïè äîáðà â³ñòü
áóëà ïðèíåñåíà â çàõ³äíó ï³âêóëþ, àëå äî ðîçãðîìó ²ñïàí³¿
âîíà òàê ³ íå ïðîíèêëà ÿê ñë³ä íà Ñõ³ä.

Íåñòîð³àíè ïðèíåñëè ñâîþ ðåë³ã³þ ç Ïåðñ³¿ äî Êèòàþ ó
ñüîìîìó ñòîë³òò³. Íåñòîð³àíñòâî áóëî â³äõèëåííÿì â³ä
áîæåñòâåíîãî îá’ÿâëåííÿ. Âîíî íå áóëî ÷èñòèì áëàãîâ³ñòÿì
æèòòÿ. Òðè ³ìïåðàòîðè äèíàñò³¿ Ò’àí ó Êèòà¿ ïðèéíÿëè öþ
ðåë³ã³þ. Îäíàê ÷åðåç äâà â³êè íåñòîð³àíñòâî áóëî çàáîðîíåíå
³ çíèêëî ÷åðåç ñâîþ íåòî÷í³ñòü ³ íåñòà÷ó æèòòÿ. Ï³ñëÿ öüîãî
â Êèòà¿ íå ç’ÿâëÿëîñü æîäíèõ ñë³ä³â õðèñòèÿíñòâà â ÿê³é-
íåáóäü ôîðì³ àæ äî ïðèáóòòÿ ôðàíöèñêàíö³â ó òðèíàäöÿòîìó
ñòîë³òò³ òà ºçó¿ò³â — ó ø³ñòíàäöÿòîìó. Âîíè ç óñ³ì ñâî¿ì
çàõ³äíèì çíàííÿì òàêîæ áóëè áåçæèòòºâèìè é ïîâíèìè
òðàäèö³éíèõ ïðèïèñ³â. ¯ì íå âäàëîñÿ ïåðåìîãòè êîíñåð-
âàòèâíèõ êèòàéö³â, ÿê³ áóëè ïðîñî÷åí³ åòè÷íèìè â÷åííÿìè
Êîíôóö³ÿ ³ ââåäåí³ â îìàíó ïåðåäñóäàìè áóääèçìó. ×èñòà
äîáðà â³ñòü ³ Á³áë³ÿ áóëè ïðèíåñåí³ äî Êèòàþ ò³ëüêè íà
ïî÷àòêó äåâ’ÿòíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ.
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Ï³ñëÿ ðîçãðîìó ²ñïàí³¿, ùî áóëà äåðæàâîþ êàòîëèöüêîãî
ñâ³òó â ø³ñòíàäöÿòîìó ñòîë³òò³, çà Áîæîþ âñåâëàäíîþ
áëàãîäàòòþ â ªâðîï³ é Àìåðèö³ áóëî ïîñòàâëåíî áàãàòî
ïðîòåñòàíòñüêèõ ì³ñ³é, ÿê³ ïîñëàëè ñîòí³ ì³ñ³îíåð³â ó
ÿçè÷íèöüê³ êðà¿íè. Äî Êèòàþ áóëî ïîñëàíî á³ëüøå ì³ñ³îíåð³â,
í³æ ó áóäü-ÿêó ³íøó êðà¿íó. Ðîáåðò Ìîðð³ñîí âèñàäèâñÿ â
Êàíòîí³, ñòîëèö³ íàéï³âäåíí³øî¿ ïðîâ³íö³¿ Êèòàþ, íà ïî÷àòêó
äåâ’ÿòíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ. Êîí´ðåãàö³îíàë³ñòè, ìåòîäèñòè é
àíãë³êàíö³ ïðèáóëè â ï³âäåííó ïðîâ³íö³þ Ôóöçÿíü.
Àìåðèêàíñüê³ ïðåñâ³òåð³àíè é Ï³âäåíí³ áàïòèñòè ç’ÿâèëèñü
ó ï³âí³÷í³é ïðîâ³íö³¿ Øàíüäóí. Õðèñòèÿíñüêèé ì³ñ³î-
íåðñüêèé àëüÿíñ ïðèáóâ äî ì³æíàðîäíîãî ïîðòó Øàíõàé.
Êèòàéñüêà êîíòèíåíòàëüíà ì³ñ³ÿ ïðîíèêëà âãëèá êðà¿íè â
äåê³ëüêà ïðîâ³íö³é, à ³íø³ ì³ñ³¿ îñåëèëèñÿ â áàãàòüîõ ³íøèõ
ì³ñöÿõ. Áàãàòî õòî ç öèõ ì³ñ³îíåð³â, îñîáëèâî ïåðøî-
â³äêðèâà÷³, áóëè ëþäüìè Áîæèìè. Âîíè ïîæåðòâóâàëè áàãàòî
÷èì çàðàäè Ãîñïîäíüîãî äîðó÷åííÿ ³ äóæå áàãàòî ïîñòðàæäàëè
çà äîáðó â³ñòü. Çàâäÿêè ¿õí³é ðîáîò³ ÿê ïåðøîâ³äêðèâà÷³â ó
Êèòà¿ áóëî â³ä÷èíåíî áàãàòî äâåðåé, ³ òèñÿ÷³ ëþäåé, ÿê³ áóëè
â òåìðÿâ³ é ãð³õó, áóëè ïðèâåäåí³ äî Ãîñïîäà é îäåðæàëè
Ãîñïîäíº ñïàñ³ííÿ. Ö³ ì³ñ³îíåðè ïðèíåñëè ¿ì òðè ñêàðáè:
²ì’ÿ Ãîñïîäà, òîáòî Ñàìîãî Ãîñïîäà, äîáðó â³ñòü ³ Á³áë³þ.
Ìè âäÿ÷í³ Ãîñïîäó çà öå! Ïðîòå äîáðà â³ñòü íå áóëà ïîâíîö³ííî
ïîäàíà îñâ³÷åíèì ëþäÿì ó Êèòà¿, ³ ³ñòèíà ïðî æèòòÿ é Öåðêâó
íå áóëà ïîâí³ñòþ âèâ³ëüíåíà àæ äî ïåðøîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ
äâàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ.

Ó 1900 ðîö³ Ñàòàíà ñïðîâîêóâàâ áîêñåðñüêå ïîâñòàííÿ.
Ó öüîìó áóíò³ çàçíàëè ìó÷åíèöüêî¿ ñìåðò³ áàãàòî ì³ñ³îíåð³â
³ êèòàéñüêèõ â³ðóþ÷èõ. Íàì³ð Ñàòàíè ïîëÿãàâ ó òîìó, ùîá
ïîêëàñòè êðàé ðóõó Ãîñïîäà â Êèòà¿. Àëå çà Áîæèì
âñåâëàääÿì öå ãîí³ííÿ ïðîáóäèëî äóæå âåëèêó òóðáîòó ñåðåä
ñâÿòèõ íà Çàõîä³ â³ä÷àéäóøíî ìîëèòèñÿ çà ðóõ Ãîñïîäà â
Êèòà¿. Ìè âïåâíåí³, ùî ñàìå çàâäÿêè òîìó, ùî Ãîñïîäü
â³äïîâ³â íà ö³ â³ä÷àéäóøí³ ìîëèòâè, ï³ñëÿ áîêñåðñüêîãî
ïîâñòàííÿ áóëî ïîñòàâëåíî äåê³ëüêà ñèëüíèõ áëàãîâ³ñíèê³â
ñåðåä êèòàéñüêèõ â³ðóþ÷èõ. Ö³ «ì³ñöåâ³» ïðîïîâ³äíèêè
äîñÿãëè âåëèêîãî óñï³õó â áëàãîâ³ñò³, ³ ¿õ áëàãîâ³ñòÿ äîñÿãëî
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ñòóäåíò³â íîâîãî ïîêîë³ííÿ Êèòàþ. Ïðèáëèçíî â 1920 ðîö³
äîáðà â³ñòü ïðîíèêëà â áàãàòî ó÷áîâèõ çàêëàä³â, ³ Ãîñïîäü
ïîëîíèâ áàãàòüîõ ñòóäåíò³â âèùèõ ó÷áîâèõ çàêëàä³â ³
êîëåäæ³â ïî âñ³é êðà¿í³ ç ï³âíî÷³ äî ï³âäíÿ. Äåê³ëüêà äóæå
îáäàðîâàíèõ ÷îëîâ³ê áóëè ïðèêëèêàí³ é îñíàùåí³ Ãîñïîäîì
äëÿ Éîãî ðîáîòè.

Ïîñòàâëåííÿ Âî÷ìàíà Í³

Îäíèì ³ç öèõ âèäàòíèõ ñòóäåíò³â áóâ Í³ Øóöó. Éîãî
àíãë³éñüêå ³ì’ÿ áóëî Ãåíð³ Í³. Éîãî ä³äóñü ³ç áîêó áàòüêà, Í³
Þøåí, â÷èâñÿ â Àìåðèêàíñüêîìó êîëåäæ³ êîí´ðåãà-
ö³îíàë³ñò³â ó Ôó÷æîó ³ ñòàâ ïåðøèì êèòàéñüêèì ïàñòîðîì ó
ï³âí³÷íîìó Ôóöçÿí³ ñåðåä êîí´ðåãàö³îíàë³ñò³â. Áàáóñÿ Í³
Øóöó ç áîêó áàòüêà áóëà ñòóäåíòêîþ Àìåðèêàíñüêîãî æ³íî-
÷îãî êîëåäæó êîí´ðåãàö³îíàë³ñò³â ó Ôó÷æîó. Éîãî áàòüêî,
Í³ Óåíñüî, õðèñòèÿíèí ó äðóãîìó ïîêîë³íí³, íàâ÷àâñÿ â
Àìåðèêàíñüêîìó êîëåäæ³ ìåòîäèñò³â ó Ôó÷æîó. Í³ Óåíñüî
îäåðæàâ ãàðíó îñâ³òó ç êëàñè÷íî¿ êèòàéñüêî¿ ìîâè ³ ñòàâ
÷èíîâíèêîì ó êèòàéñüê³é ìèòíèö³. Ìàòè Í³ Øóöó, Ë³í
Õåï³í, òàêîæ õðèñòèÿíêà â äðóãîìó ïîêîë³íí³, íàâ÷àëàñÿ â
Êèòàéñüê³é çàõ³äí³é æ³íî÷³é øêîë³ â Øàíõà¿. Ó ö³é øêîë³
äîäåðæóâàëèñÿ âèñîêîãî àíãë³éñüêîãî ñòàíäàðòó. Í³ Øóöó,
õðèñòèÿíèí ó òðåòüîìó ïîêîë³íí³, â÷èâñÿ â Àíãë³êàíñüêîìó
êîëåäæ³ Òðèí³ò³ ó Ôó÷æîó. Öåé ó÷áîâèé çàêëàä áóâ äâî-
ð³÷íèì êîëåäæåì, äå ï³äòðèìóâàëè âèñîêèé ñòàíäàðò
êèòàéñüêî¿ òà àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ï³ñëÿ òîãî ÿê Ãîñïîäü
ïîñòàâèâ éîãî äëÿ çä³éñíåííÿ Ñâîãî äîðó÷åííÿ, â³í âèáðàâ
ñîá³ íîâå àíãë³éñüêå ³ì’ÿ — Âî÷ìàí Í³ — ³ íîâå êèòàéñüêå
³ì’ÿ — Òîøåí, ùî îçíà÷àº «çâóê òð³ñêà÷êè ñòîðîæà». Áóäó÷è
íåäàâíî â³äðîäæåíèì õðèñòèÿíèíîì, ïðèêëèêàíèì Ãîñ-
ïîäîì, â³í ââàæàâ ñåáå ñòîðîæåì, ïîñòàâëåíèì, ùîá ïîäàâàòè
ëþäÿì çâóê òð³ñêà÷êè â òåìíó í³÷. Çðåøòîþ, çà ðÿñíîþ
ìèë³ñòþ ³ áëàãîäàòòþ Ãîñïîäà â³í ñòàâ óí³êàëüíèì äàðîì
öüîìó â³êó. Âî÷ìàí Í³ áóâ äàíèé Ãîñïîäîì Ñâîºìó Ò³ëó äëÿ
Éîãî ðóõó â³äòâîðåííÿ íà çåìë³, íå ò³ëüêè â Êèòà¿, àëå é ïî
âñüîìó ñâ³òó.

ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍß ÓÍ²ÊÀËÜÍÎÃÎ ÄÀÐÓ ÄËß Â²ÊÓ
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ÐÎÇÄ²Ë ÄÐÓÃÈÉ

ÑÏÀÑ²ÍÍß ² ÏÐÈÊËÈÊÀÍÍß

×ÅÐÅÇ ÏÐÎÏÎÂ²ÄÜ ÄÎÐÈ Þ

Ñåðåä áëàãîâ³ñíèê³â, ÿêèõ Ãîñïîäü ïîñòàâèâ ó Êèòà¿, áóëà
ìîëîäà ñåñòðà, ÷èº àíãë³éñüêå ³ì’ÿ áóëî Äîðà Þ ³ ÷èº
êèòàéñüêå ³ì’ÿ áóëî Þ Ö³òó. Âîíà áóëà ñïàñåíà â ðàííüîìó
â³ö³, ³ ï³çí³øå ñ³ì’ÿ ïîñëàëà ¿¿ äî Àíãë³¿ âèâ÷àòè ìåäèöèíó.
Ïî äîðîç³ äî Àíãë³¿ ¿¿ êîðàáåëü çàéøîâ ó ïîðò Ìàðñåëü íà
ï³âäí³ Ôðàíö³¿. Ó öåé ìîìåíò ó íå¿ ç’ÿâèëàñü äóæå âåëèêà
òóðáîòà, ³ âîíà ñêàçàëà êàï³òàíó, ùî âîíà íå ìîæå ïðîäîâ-
æóâàòè ñâîþ ïî¿çäêó ³ ùî âîíà ïîâèííà ïîâåðíóòèñÿ äî Êèòàþ,
ùîá áëàãîâ³ñòèòè Õðèñòà. Êàï³òàí áóâ çäèâîâàíèé, àëå íå ì³ã
çðîáèòè í³÷îãî, êð³ì òîãî, ÿê ïîñëàòè ¿¿ äîäîìó. ¯¿ áàòüêè
áóëè äóæå ðîç÷àðîâàí³ ÷åðåç ¿¿ ïîâåðíåííÿ, ³ õî÷à âîíè íàìà-
ãàëèñÿ çì³íèòè ¿¿ íàñòð³é áëàãîâ³ñòèòè, ¿õí³ çóñèëëÿ íå
óâ³í÷àëèñÿ óñï³õîì. Óðåøò³-ðåøò, âîíè çäàëèñÿ. Íåâäîâç³ âîíà
ïîêèíóëà ä³ì ³ âèðóøèëà ó ïîäîðîæ, áëàãîâ³ñòÿ÷è Õðèñòà íà
âóëèöÿõ. Í³õòî íå íàéìàâ ¿¿. Âîíà ïðîñòî äîâ³ðÿëà Ãîñïîäó.
Çàâäÿêè êîøòàì, îäåðæàíèì â³ä Ãîñïîäà, âîíà âèíàéíÿëà
ïðèì³ùåííÿ â ïåðåäì³ñò³ Øàíõàÿ äëÿ áëàãîâ³ñòÿ. Ç öüîãî
ìîìåíòó ¿¿ ïî÷àëè çàïðîøóâàòè äåíîì³íàö³¿, ùîá ïðîâîäèòè
ºâàíãåëüñüê³ ç³áðàííÿ. Âîíà ïîñò³éíî ïîäîðîæóâàëà ïî áàãàòüîõ
ïðîâ³íö³ÿõ, çàéìàþ÷èñü áëàãîâ³ñíèöüêîþ ðîáîòîþ, ³ ñòàëà
ñèëüíèì ñâ³äêîì Ãîñïîäà. Âîíà ïðîäîâæóâàëà áëàãîâ³ñòèòè âñþ
ðåøòó æèòòÿ, ïðèâ³âøè äî Ãîñïîäà ñîòí³ ëþäåé.

Ó ëþòîìó 1920 ðîêó Äîðó Þ çàïðîñèëè äî Ôó÷æîó,
ñòîëèö³ ïðîâ³íö³¿ Ôóöçÿíü, äå âîíà áëàãîâ³ñòèëà â ïðèì³-
ùåíí³, ùî íàëåæàëî ìåòîäèñòàì. ̄ ¿ áëàãîâ³ñòÿ áóëî íàñò³ëüêè
ïåðåêîíëèâèì ³ ïîâíèì ñèëè, ùî ï³ñëÿ êîæíîãî ç³áðàííÿ íà
ï³äëîç³ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ö³ë³ ðÿäè ñë³ç, òîìó ùî ïðèñóòí³
ïëàêàëè. Áàãàòî ñïàñàëîñü. Ñåðåä íàâåðíåíèõ áóëà äîáðå
îñâ³÷åíà êèòàÿíêà, ìàòè Âî÷ìàíà Í³. Âîíà ³ ¿¿ ÷îëîâ³ê áóëè
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ìåòîäèñòàìè, àëå í³êîëè íå ïåðåæèâàëè ñïàñ³ííÿ. Ï³ñëÿ
ñïàñ³ííÿ âîíà ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó ³ ðåòåëüíî ñïîâ³äàëàñü
ïåðåä ÷îëîâ³êîì ³ ä³òüìè. ¯¿ ñòàðøèé ñèí, Øóöó, áóâ äóæå
çäèâîâàíèé ³ çàïàëåíèé ¿¿ âèçíàííÿì. Â³í â³ä÷óâ, ùî ïîâèíåí
ï³òè íà ç³áðàííÿ Äîðè Þ ³ ïîáà÷èòè, ùî ñàìå ìîãëî òàê
çì³íèòè éîãî ìàò³ð. Íàñòóïíîãî äíÿ â³í ï³øîâ, ³ Ãîñïîäü
ïîëîíèâ éîãî. Ï³çí³øå, óâå÷åð³ òîãî æ äíÿ, â³í ïîáà÷èâ âèä³ííÿ
Ãîñïîäà ²ñóñà, ùî âèñ³â íà õðåñò³. Çàâäÿêè öüîìó ïåðåæèâàííþ
Ãîñïîäü ïðèêëèêàâ éîãî áóòè Ñâî¿ì ñëóãîþ.

ОСОБИСТЕ СВІДЧЕННЯ ВОЧМАНА НІ, ЗРОБЛЕНЕ В
м. КУЛАНСУ, ПРОВІНЦІЯ ФУЦЗЯНЬ, 18 ЖОВТНЯ 1936 РОКУ1

Я народився в християнській сім’ї. Я був третьою
дитиною, переді мною були дві сестри. Оскільки в мене була
тітка, яка народила підряд шість дочок, моя тітка з боку
батька була незадоволена, коли в моєї матері народилися
дві дівчинки. Згідно з китайською традицією, чоловікам
віддають перевагу над жінками. Коли моя мати народила
двох дівчаток, люди сказали, що вона напевно буде як моя
тітка: перш ніж народити хлопчика, вона народить півдюжини
дівчаток. Хоча на той час моя мати не була ясно спасена,
вона знала, як молитися. Тому вона сказала Господу: «Якщо
в мене буде хлопчик, я віддам його Тобі». Господь почув її
молитву, і я народився. Мій батько сказав мені: «Ще до твого
народження твоя мати обіцяла віддати тебе Господу».

Я був спасений у 1920 році у віці сімнадцяти років. Перед
спасінням я пережив певний конфлікт у розумі стосовно того,
приймати мені Господа Ісуса як свого Спасителя чи ні і
ставати слугою Господа чи ні. Для більшості людей
проблема, що стоїть перед ними в момент спасіння, полягає
в тому, як бути звільненим від гріха. Але для мене спасіння
від гріха й кар’єра всього мого життя були тісно пов’язані
разом. Якби я прийняв Господа Ісуса як свого Спасителя, я

1Ïðèì³òêà ïåðåêëàäà÷à: óñ³ íàñòóïí³ óðèâêè ïåðåêëàäåí³ áåçïîñåðåäíüî
ç ðóêîïèñ³â Ê. Ø. Âåÿ ³ òðîõè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä îïóáë³êîâàíèõ âàð³àíò³â.

ÑÏÀÑ²ÍÍß ² ÏÐÈÊËÈÊÀÍÍß
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одночасно прийняв би Його як свого Господа. Він звільнив би
мене не тільки від гріха, але й від світу. У цей момент я боявся
спасіння, оскільки знав, що, коли буду спасений, я повинен
буду служити Господу. У такому разі моє спасіння було б
подвійним спасінням. Я просто не зміг би знехтувати покликом
Господа і побажати одержати лише спасіння. Я повинен був
вибирати: або повірити в Господа і отримати подвійне спасіння,
або позбутися і того, й іншого. Якби я прийняв Господа, це
означало б, що обидві події відбулися б одночасно.

Увечері 29 квітня 1920 року я був один у своїй кімнаті.
У моєму розумі не було миру. Сідав я чи лягав, я не міг знайти
спокою, оскільки всередині я зіткнувся з важким завданням:
приймати Господа чи ні. Спочатку я схилявся до того, щоб
не вірити в Господа Ісуса і не бути християнином. Однак від
цього в мене всередині з’явилася тривога. У мені відбувалася
справжня боротьба. Тоді я став на коліна і почав молитися.
Спочатку в мене не було слів, щоб молитися. Але, врешті-
решт, переді мною стало багато гріхів, і я усвідомив, що я
грішник. До цього в мене ніколи в житті не було подібного
переживання. Я побачив, що я грішник, і я також побачив
Спасителя. Я побачив бруд гріха, а також я побачив дієвість
дорогоцінної крові Господа, яка очищає мене і робить мене
білим як сніг. Я побачив руки Господа, прибиті цвяхами до
хреста, і в той же момент я побачив, як Він простягає Свої
руки до мене, щоб прийняти мене, й говорить: «Я чекаю,
щоб прийняти тебе». Будучи охоплений такою любов’ю, я
не міг відкинути її і вирішив прийняти Його як свого Спасителя.
Раніше я сміявся з тих, хто вірив у Господа, але того вечора
я не міг сміятися. Навпаки, я заплакав і визнав свої гріхи,
шукаючи прощення Господа. Після того як я закінчив своє
визнавання, тягар гріхів був знятий, і я відчув себе бадьорим
і повним внутрішньої радості й миру. Тоді я вперше у своєму
житті дізнався, що я грішник. Я вперше помолився і одержав
перше переживання радості й миру. Можливо, і раніше в мене
були радість і мир, але це переживання після спасіння було
дуже реальним. Будучи на самоті у своїй кімнаті, я побачив
світло і втратив будь-яке усвідомлення того, що навкруги. Я
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сказав Господу: «Господи, Ти дійсно дуже милостивий до
мене».

У цій аудиторії знаходиться принаймні троє моїх одно-
класників. Серед них брат Вей Кванші, який може за-
свідчити, яка в мене була погана поведінка і яким чудовим
учнем я був у школі. З поганого боку, я часто порушував
правила школи. З хорошого боку, я постійно був кращим на
всіх контрольних та іспитах, тому що Бог обдарував мене
кмітливістю. Мої твори часто вивішували на стенд для
виставки. На той час я був молодим чоловіком з великими
мріями і багатьма планами на майбутнє. Я вважав свої
судження розумними. Я покірливо можу сказати, що якби я
старанно трудився у світі, можливо, я досяг би великого
успіху. Мої однокласники також можуть про це засвідчити.
Але відразу після спасіння зі мною сталося багато нового.
Усі мої попередні плани стали пустими і зійшли нанівець. Я
повністю розпрощався з майбутньою кар’єрою. Для когось,
можливо, цей крок і був би простим, але для мене, молодої
людини з багатьма ідеями, мріями і планами, це було надто
тяжко. З того вечора, як я був спасений, я почав жити новим
життям, оскільки в мене ввійшло вічне життя Бога.

Моє спасіння і прикликання на служіння Господу відбулося
одночасно. Починаючи з того вечора, у мене ніколи не
виникало сумнівів з приводу мого прикликання. У той час я
визначив свою майбутню кар’єру раз і назавжди. Я зрозумів,
що, з одного боку, Господь спас мене заради мене, але в
той самий час Він зробив це заради Себе. Він хотів, щоб я
одержав Його вічне життя і Він також хотів, щоб я служив
Йому і був Його співробітником. Будучи хлопчиком, я не
розумів природи проповідування. Пізніше я почав вважати
це найлегковажнішою і найнижчою з усіх професій. У ті дні
більшість проповідників працювали у європейських або
американських місіонерів. Вони подібно до рабів залежали
від місіонерів і заробляли приблизно вісім або дев’ять доларів
на місяць. У мене не було наміру ставати проповідником,
навіть християнином я бути не хотів. Я ніколи не міг собі
уявити, що оберу професію проповідника, професію, яку я
зневажав і вважав легковажною та низькою.
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Ó ÄÎÐÈ Þ

Ï³ñëÿ ñïàñ³ííÿ ó Âî÷ìàíà Í³ ç’ÿâèëîñÿ ñèëüíå áàæàííÿ
ñëóæèòè Ãîñïîäó. Áóäó÷è ùå â ñåðåäí³é øêîë³, â³í çàõîò³â
íàâ÷àòèñÿ â Äîðè Þ â Øàíõà¿. Éîãî ìàòè ïîãîäèëàñü, ³ Äîðà
Þ ïðèéíÿëà éîãî ó ñâîþ á³áë³éíó øêîëó. Îäíàê, îñê³ëüêè â
íüîãî áóëè ïåâí³ çâè÷êè, ÿê³ íå ñõâàëþâàëà Äîðà Þ,
íàïðèêëàä ï³çíî âñòàâàòè, âîíà âèð³øèëà íå äåðæàòè éîãî.
Îäíîãî ðàçó âîíà ïîñëàëà éîãî â³äíåñòè ïîøòó äî ïîøòîâîãî
â³ää³ëåííÿ â öåíòð³ Øàíõàÿ. Îñê³ëüêè öå áóëî äàëåêî ³ ñòàí
äîð³ã áóâ ïîãàíèé, éîìó òðåáà áóëî á³ëüøå ÷àñó, í³æ âîíà
î÷³êóâàëà. Âîíà âèð³øèëà, ùî â³í ï³øîâ êóäèñü ðîçâàæàòèñÿ,
íàñïðàâä³ æ óñå áóëî íå òàê. Àëå âîíà â³ä÷èñëèëà éîãî, ³ â³í
ïîâåðíóâñÿ ó ñâîº ð³äíå ì³ñòî ³ äâà ðîêè íàâ÷àâñÿ â êîëåäæ³.

Його особисте свідчення, зроблене в м. Кулансу,
провінція Фуцзянь, 18 жовтня 1936 року

Після спасіння я залишився в школі, хоча в мене й не
було особливої цікавості до книг. Інші в класі читали романи,
а я ретельно вивчав Біблію. Пізніше, бажаючи далі прагнути
за духовним, я залишив школу і поступив до Біблійного
інституту Дори Ю в Шанхаї. Проте невдовзі вона ввічливо
відчислила мене, і я повернувся додому. Вона пояснила це
так: мені там більше було незручно залишатися. Я зрозумів,
що з моєю плоттю ще не було покінчено. Мені ще подо-
балась добра їжа й гарний одяг, і я любив поспати до вось-
мої ранку. Дора Ю визнала, що я був хорошим матеріалом
для Господніх інтересів і що в мене були гарні перспективи,
але коли вона дізналась про мої лінощі, вона відіслала мене
додому.
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У той момент я був повністю розчарований і вважав своє
майбутнє приреченим. У той час я навіть почав сумніватися
у своєму спасінні. Але звичайно я був спасений! Я навіть
вважав себе досить хорошим і перетвореним, не розуміючи,
що мені ще доведеться багато чого навчитися і пройти
певний вплив. Будучи впевнений, що Господь спас і
прикликав мене, я не міг розчаровуватися. Я визнав, що я
недостатньо добрий, але я вважав, що згодом стану краще.

Оскільки ще не прийшов час продовжувати мої духовні
пошуки, я вирішив повернутися до школи. Коли
однокласники побачили мене, вони визнали, що я змінився,
але не повністю, оскільки іноді я, як і раніше, втрачав
самовладання і робив щось погане. Іноді здавалось, що я
повністю як спасений, а іноді — як не спасений.

Ó ÌÀÐÃÀÐÅÒ ÁÀÐÁÅÐ

Ïîêè Âî÷ìàí Í³ íàâ÷àâñÿ â øêîë³, éîãî ïðàãíåííÿ çà
Ãîñïîäîì ïðèâåëî éîãî äî ÷àñòèõ êîíòàêò³â ç Ìàðãàðåò Å.
Áàðáåð. Ïàí³ Áàðáåð, àíãë³êàíñüêà ì³ñ³îíåðêà, áóëà ïîñëàíà
äî Êèòàþ, ó ïðîâ³íö³þ Ôóöçÿíü, íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ. ¯¿ ñï³âðîá³òíèêè, ì³ñ³îíåðè, ïî÷àëè ¿é çàçäðèòè ³
ñôàáðèêóâàëè ïðîòå íå¿ ñåðéîçíå çâèíóâà÷åííÿ, ÷åðåç ÿêå ¿¿
â³äêëèêàëè íàçàä. Ïàí³ Áàðáåð çíàëà Ãîñïîäà æèâèì ÷èíîì.
Âîíà ãëèáîêî ïåðåæèâàëà õðåñò ³ ïîñò³éíî çä³éñíþâàëà íà
ïðàêòèö³ çàñâîºí³ óðîêè õðåñòà. Òîìó âîíà âèð³øèëà íå
âèïðàâäîâóâàòèñÿ ïåðåä çâèíóâà÷åííÿìè, âèñóíóòèìè ïðîòè
íå¿. Äåê³ëüêà ðîê³â âîíà çàëèøàëàñÿ âäîìà ó Âåëèêîáðèòàí³¿.
Ó ïåâíèé ìîìåíò ãîëîâà ì³ñ³îíåðñüêî¿ ðàäè ä³çíàâñÿ, ùî âñå
ä³ëî ïðîòè íå¿ áóëî ïðåäñòàâëåíå â íåïðàâèëüíîìó ñâ³òë³, ³
ïîïðîõàâ ¿¿ ðîçïîâ³ñòè éîìó âñþ ³ñòèíó. Â³í ñêàçàâ, ùî
ðîçóì³º ¿¿ ïðàãíåííÿ çàñâî¿òè óðîê õðåñòà ³ ùî âîíà íå ñêàæå
í³÷îãî íà ñâ³é çàõèñò, àëå, ìàþ÷è âëàäó íàä íåþ, â³í ïðè-
ìóñèâ ¿¿ ïîâ³äàòè éîìó âñþ ³ñòèíó. Òîä³ ïàí³ Áàðáåð ðîçïîâ³ëà
éîìó âñþ ³ñòîð³þ. Âîíà áóëà ïîâí³ñòþ âèïðàâäàíà ïåðåä
ì³ñ³îíåðñüêîþ ðàäîþ, ³ áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïîñëàòè ¿¿
íàçàä äî Êèòàþ. Îäíàê âîíà âèéøëà ç ì³ñ³¿, ââàæàþ÷è, ùî
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íàñòàâ ÷àñ çðîáèòè öå, õî÷à â íå¿ ³ áóëî áàæàííÿ ïîâåðíóòèñÿ
äî Êèòàþ çàðàäè Ãîñïîäí³õ ³íòåðåñ³â.

Ïåðåä öèì ïàí³ Áàðáåð ïîçíàéîìèëàñü ³ç Ä. Ì. Ïåíòîíîì.
Ïàí Ïåíòîí áóâ ³ âåëèêèì äîñë³äíèêîì Ñëîâà, ³ òèì, õòî
çíàâ çëî äåíîì³íàö³îíàë³çìó. Çàâäÿêè ñòîñóíêàì ç íèì ïàí³
Áàðáåð òàêîæ îäåðæàëà ÿñí³ñòü ñòîñîâíî äåíîì³íàö³é.

Ïðîâ³âøè áàãàòî ÷àñó â ìîëèòâàõ, âîíà â³ä÷óëà, ùî
Ãîñïîäü ïîñèëàº ¿¿ íàçàä äî Êèòàþ. Âîíà ïîâåðíóëàñÿ äî
Êèòàþ, àëå öüîãî ðàçó íå áóäó÷è çâ’ÿçàíîþ ç ÿêîþ-íåáóäü
ì³ñ³ºþ. Â î÷àõ ëþäåé âîíà ïîâåðíóëàñÿ òóäè ñàìîñò³éíî,
ïðèáóâøè äî Êèòàþ íà ïî÷àòêó öüîãî ñòîë³òòÿ. Âîíà
ïîñåëèëàñÿ â ïåðåäì³ñò³ Ôó÷æîó, ð³äíîãî ì³ñòà Âî÷ìàíà Í³.
Âîíà æèëà òàì, äóæå ìàëî ïîäîðîæóþ÷è ³ áåç áóäü-ÿêî¿
ãëàñíîñò³. Âîíà ïðîñòî çàëèøàëàñÿ âäîìà, äóæå áàãàòî
ìîëÿ÷èñü çà ðóõ Ãîñïîäà â Êèòà¿ ³ äîïîìàãàþ÷è òèì, õòî
øóêàâ ¿¿ ïîðàäè â ïðàãíåíí³ çà Ãîñïîäîì. Âîíà áåçñóìí³âíî
áóëà íàñ³ííÿì, ïîñ³ÿíèì Ãîñïîäîì ó Êèòà¿ äëÿ Ñâîãî
â³äòâîðåííÿ. Âîíà ñêëàëà ê³ëüêà â³ðø³â, áàãàòî ç ÿêèõ áóëè
âêëþ÷åí³ äî çá³ðíèêà ã³ìí³â «Ãèìíû», îïóáë³êîâàíîãî
«Æèâèì ïîòîêîì». Óñ³ âîíè ÿâëÿþòü ãëèáîêå ïåðåæèâàííÿ
Õðèñòà.

Ìàðãàðåò Áàðáåð æèëà â³ðîþ. Ó íå¿ íå áóëî çîâí³øí³õ
çàñîá³â çàáåçïå÷åííÿ. Çã³äíî ç êèòàéñüêèì çâè÷àºì, óñ³
ðàõóíêè íåîáõ³äíî ñïëà÷óâàòè â ê³íö³ ðîêó. Àëå îäíîãî ðàçó
íàïðèê³íö³ îäíîãî ðîêó âîíà âèÿâèëà, ùî ¿é íå âèñòà÷àº ñòà
äâàäöÿòè êèòàéñüêèõ äîëàð³â. Óñüîãî ëèøå çà äâà äí³ äî
êèòàéñüêîãî íîâîãî ðîêó âîíà â³ä÷àéäóøíî ïîìîëèëàñÿ
Ãîñïîäó ïðî öþ ïîòðåáó. Â îñòàíí³é äåíü ðîêó ¿é ïðèéøîâ
ïåðåêàç â³ä Ä. Ì. Ïåíòîíà ç Ëîíäîíà ÷åðåç Áðèòàíñüêèé
áàíê ó Ôó÷æîó. Ñóìà äîð³âíþâàëà òî÷íî ñòà äâàäöÿòè
êèòàéñüêèì äîëàðàì.

Çàâäÿêè ñâî¿ì ñòîñóíêàì ç ïàí³ Áàðáåð Âî÷ìàí Í³ îäåðæàâ
âåëèêå íàïó÷åííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ. Êîæíîãî ðàçó, êîëè â
íüîãî âèíèêàëà ïðîáëåìà àáî â³í ìàâ ïîòðåáó â äóõîâíîìó
ïîâ÷àíí³ ÷è çì³öíåíí³, â³í ³øîâ äî íå¿. Âîíà ñòàâèëàñü äî
íüîãî ÿê äî þíîãî ó÷íÿ ³ ÷àñòî ñóâîðî éîãî êàðàëà.
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Ó òîé ÷àñ ó ïàí³ Áàðáåð îòðèìóâàëè äîïîìîãó áëèçüêî
ø³ñòäåñÿòè ìîëîäèõ áðàò³â ³ ñåñòåð. Áóäó÷è ãëèáîêîþ â
Ãîñïîä³ ³ íàäòî ñóâîðîþ, âîíà ÷àñòî äîêîðÿëà ìîëîäèì ëþäÿì
áàãàòî çà ùî. ×åðåç ÿêèéñü ÷àñ á³ëüø³ñòü öèõ ìîëîäèõ ëþäåé
ïðèïèíèëè ïðèõîäèòè äî íå¿. ªäèíèì, õòî ïðîäîâæóâàâ äî
íå¿ ïðèõîäèòè, áóâ Âî÷ìàí Í³. Êîëè â³í ïðèõîäèâ äî íå¿,
âîíà äîêîðÿëà é äîêîðÿëà éîìó. ×àñòî âîíà ãîâîðèëà, ùî
ÿê ìîëîäà ëþäèíà â³í íå ìîæå ñëóæèòè Ãîñïîäó òàê àáî
³íàêøå. Îäíàê ÷èì á³ëüøå âîíà äîêîðÿëà éîìó, òèì á³ëüøå
â³í ïîâåðòàâñÿ çà äîêîðàìè. Äîáðîâ³ëüíî â³ääàþ÷è ñåáå äëÿ
¿¿ äîêîð³â, â³í îòðèìàâ íåñêàçàííó äîïîìîãó.

Ñüîìîãî ëþòîãî 1950 ð. ó ñâîºìó ñï³ëêóâàíí³ ç Öåðêâîþ â
Ãîíêîíç³ â³í ñêàçàâ: «Íàâ÷àííÿ â ïàí³ Áàðáåð ïðîõîäèëî
ø³ñòäåñÿò ø³ñòü ìîëîäèõ ëþäåé. Ó ïåðøîìó ëèñò³, ÿêîãî ÿ
îäåðæàâ â³ä áðàòà Ä. Ì. Ïåíòîíà, â³í ñêàçàâ, ùî áóäå äîáðå,
ÿêùî ÷åðåç äåñÿòü ðîê³â ³ç öèõ ìîëîäèõ ëþäåé çàëèøèòüñÿ
øåñòåðî. Çàðàç, êîëè ìèíóëî ñò³ëüêè ðîê³â, çàëèøèëîñü
ò³ëüêè ÷åòâåðî».

Ìàðãàðåò Áàðáåð äóæå ñèëüíî ïåðåáóâàëà â ïðèñóòíîñò³
Ãîñïîäà. Îäíîãî ðàçó Âî÷ìàí Í³ ï³øîâ äî íå¿. Ïîêè âîíà
çàòðèìóâàëàñü ³ íå ìîãëà ïðèéíÿòè éîãî, â³í ÷åêàâ ó ¿¿
â³òàëüí³. Â³í ñêàçàâ, ùî õî÷à ¿¿ é íå áóëî òàì, ó íüîãî áóëî
ãëèáîêå â³ä÷óòòÿ Ãîñïîäíüî¿ ïðèñóòíîñò³.

Äåíü ó äåíü ïàí³ Áàðáåð î÷³êóâàëà ïîâåðíåííÿ Ãîñïîäà.
Îäíîãî ðàçó â îñòàíí³é äåíü ÿêîãîñü ðîêó âîíè éøëè âäâîõ
³ ï³ä³éøëè äî ðîãó âóëèö³. Âîíà ñêàçàëà: «Ìîæëèâî, êîëè
ìè çàâåðíåìî çà ð³ã, ìè çóñòð³íåìî Éîãî». Âîíà ç íåòåðï³ííÿì
÷åêàëà ïîâåðíåííÿ Ãîñïîäà. Âîíà æèëà é ïðàöþâàëà ç íàä³ºþ
íà ïîâåðíåííÿ Ãîñïîäà.

Ó 1933 ðîö³ Âî÷ìàí Í³ â³äâ³äàâ ªâðîïó. Â³í ñêàçàâ, ùî
ï³ä ÷àñ óñ³º¿ ñâîº¿ ïî¿çäêè â³í ïðàêòè÷íî íå çóñòð³â æîäíî¿
ëþäèíè, ÿêà á ìîãëà ïîð³âíÿòèñÿ ç Ìàðãàðåò Áàðáåð. Ñàìå
çàâäÿêè ö³é ñåñòð³ â³í ïðèäáàâ îñíîâó äóõîâíîãî æèòòÿ. Â³í
÷àñòî ãîâîðèâ ³íøèì, ùî â³í áóâ ñïàñåíèé ÷åðåç ñåñòðó ³
îäåðæóâàâ íàïó÷åííÿ òàêîæ ÷åðåç ñåñòðó.

Ìàðãàðåò Áàðáåð â³ä³éøëà äî Ãîñïîäà ó 1930 ð. Ó ñâîºìó
çàïîâ³ò³ âîíà çàëèøèëà âñ³ ñâî¿ ðå÷³ Âî÷ìàíó Í³. Âîíè
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ñêëàäàëèñü ³ç ¿¿ ñòàðî¿ Á³áë³¿ ç óñ³ìà ö³ííèìè çàïèñàìè ³ ùå
äåê³ëüêîõ ðå÷åé. Õî÷à â³í õîò³â íàïèñàòè ¿¿ á³îãðàô³þ, ÷àñ
éîìó öüîãî íå äîçâîëèâ.

Ó ñâîºìó â³äêðèòîìó ëèñò³ ó íîìåð³ æóðíàëó «Íèí³øíº
ñâ³ä÷åííÿ» çà áåðåçåíü 1930 ð. ïðî â³äõ³ä ïàí³ Áàðáåð Âî÷ìàí
Í³ íàïèñàâ òàêå: «Ìè äóæå ñóìóºìî, ïî÷óâøè íîâèíè ïðî
òå, ùî â ì³ñò³ Ëîñ³í-ïàãîäà, ïðîâ³íö³ÿ Ôóöçÿíü, ïîìåðëà
ïàí³ Áàðáåð. Âîíà áóëà äóæå ãëèáîêîþ â Ãîñïîä³, ³, ïî-ìîºìó,
òàêå ºäíàííÿ, ÿêå â íå¿ áóëî ç Ãîñïîäîì, ³ òàêà â³ðí³ñòü, ÿêó
âîíà âèðàæàëà ñòîñîâíî Ãîñïîäà, äóæå ð³äê³ñí³ íà çåìë³».

Ïàí³ Áàðáåð çàâæäè ïîì³ùàëà Âî÷ìàíà Í³ ï³ä íà÷àëüñòâî
Ëåëàíäà Âàíà (Âàí Öàé), îäíîãî ç éîãî ñï³âðîá³òíèê³â. Ëåëàíä
áóâ íà ï’ÿòü ðîê³â ñòàðøèì çà íüîãî ³ ïîñò³éíî íå ïîãî-
äæóâàâñÿ ç óÿâëåííÿìè Âî÷ìàíà. Öå çàâäàâàëî Âî÷ìàíó
áàãàòî ñòðàæäàíü. Êîëè âîíè çâåðòàëèñü äî ïàí³ Áàðáåð çà
âèð³øåííÿì ïðîáëåì, âîíà ïîñò³éíî ïðèíèæóâàëà éîãî,
ãîâîðÿ÷è, ùî Ëåëàíä ñòàðøèé çà íüîãî. Îäíîãî ðàçó áóëî
çàïëàíîâàíå õðåùåííÿ. Äëÿ íèõ ñòàëî ïðîáëåìîþ, õòî
ïîâèíåí õðåñòèòè. Âî÷ìàí ïðèéøîâ ³ç öèì ïèòàííÿì äî ïàí³
Áàðáåð. Âîíà â³äïîâ³ëà, ùî õðåñòèòè ïîâèíåí Ëåëàíä. Êîëè
Âî÷ìàí ñïèòàâ ÷îìó, âîíà â³äïîâ³ëà: «Òîìó ùî â³í ñòàðøèé
çà òåáå». Äàí-þ, ùå îäèí áðàò, áóâ ñòàðøèì, í³æ Ëåëàíä
Âàí. Âî÷ìàí ïîäóìàâ, ùî êîëè â³í ïðèâåäå Äàí-þ, â³í
ïåðåìîæå Ëåëàíäà Âàíà, ³ ñêàçàâ ïàí³ Áàðáåð: «Îñê³ëüêè
áðàò Þ ñòàðøèé çà áðàòà Ëåëàíäà, õðåñòèòè ïîâèíåí â³í».
Îäíàê âîíà â³äïîâ³ëà, ùî õðåñòèòè âñå îäíî ïîâèíåí Ëåëàíä.
Âîíà í³ â ÷îìó éîìó íå ïîñòóïàëàñÿ, ùîá â³í çàñâî¿â óðîê
õðåñòà ³ íàâ÷èâñÿ íå ðîçì³ðêîâóâàòè, à êîðèòèñÿ.

Його особисте свідчення, зроблене в м. Кулансу,
провінція Фуцзянь, 18 жовтня 1936 року

У 1923 р. нас працювало семеро як співробітники. Двоє
з нас були керівниками: співробітник, який був старший за
мене на п’ять років, і я. Ми проводили зібрання співробітників
щоп’ятниці, на якому інші п’ятеро часто змушені були
слухати суперечки між двома керівниками. Тоді ми всі були
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молоді, і в кожного з нас був свій спосіб мислення. Я часто
звинувачував старшого співробітника в тому, що він не
правий, а він — мене. Оскільки з моїм темпераментом ще
не було покінчено, я часто втрачав самовладання. Сьогодні,
у 1936 р., я інколи сміюсь, але тоді я сміявся рідко. У наших
дискусіях я визнаю, що часто я був неправий, але й він іноді
був неправий. Мені було легко прощати свої помилки, але
нелегко прощати інших. Після того як ми сперечалися в
п’ятницю, в суботу я йшов до сестри Барбер і звинувачував
іншого співробітника. Я казав: «Я говорив тому
співробітникові, що він повинен учинити так, а він не слухає.
Ви повинні поговорити з ним». Сестра Барбер відповідала:
«Він старший за тебе на п’ять років; ти повинен слухатися
його й коритися йому». Я відповідав: «Я що, повинен
слухатися його, незалежно від того, правий він чи не
правий?». Вона говорила: «Так! У Писанні говориться, що
молодші повинні коритися старшим». Я відповідав: «Я не
можу зробити цього. Християнин повинен діяти згідно з
розумом». Вона промовляла у відповідь: «Розумно це чи
ні, тебе це не повинно турбувати. У Писанні говориться, що
молодші повинні коритися старшим». У серці я злостився
на Біблію за те, що в ній говорилося таке. Я хотів дати вихід
своєму обуренню, та не міг.

Щоразу слідом за дискусією в п’ятницю я йшов до неї,
щоб виказати свої образи, але вона знову цитувала
Писання, вимагаючи, щоб я корився старшому. Інколи
увечері в п’ятницю я плакав після суперечки вдень. Потім,
наступного дня, я йшов до сестри Барбер, щоб виказати
свої образи, сподіваючись, що вона виправдає мене. Але
прийшовши додому в суботу ввечері, я знову плакав. Я жал-
кував, що я не народився декількома роками раніше. В одній
суперечці в мене були дуже добрі аргументи. Я вважав, що
варто мені навести їх, як вона побачить, що мій співробітник
був неправий, і підтримає мене. Але вона відповіла: «Правий
твій співробітник чи ні, неважливо. У той час як ти зви-
нувачуєш переді мною свого брата, чи подібний ти до люди-
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ни, що несе хрест? Чи подібний ти до агнця?».Коли вона
запитала мене так, я відчув сором; і я більше не зміг забути
цього. Моя мова і моє ставлення в той день розкрили, що я
дійсно не був подібний до людини, яка несе хрест, не був
подібний до агнця.

За таких обставин я навчився слухатися старшого
співробітника. За ці півтора роки я засвоїв найцінніші уроки
у своєму житті. Моя голова була повна ідей, але Бог хотів,
щоб я увійшов у духовну дійсність. За ті півтора роки я
зрозумів, що означає нести хрест. Сьогодні, в 1936 р, у нас
близько п’ятдесяти співробітників. Якби не той урок
слухняності, який я засвоїв за ті півтора роки, боюсь, що я
не зміг би працювати ні з ким. Бог помістив мене в ті
обставини, щоб я навчився бути під обмеженням Святого
Духа. За ці вісімнадцять місяців у мене не було можливості
виказувати свої думки. Я міг тільки плакати й болісно
страждати. Але якби не це, я ніколи б не зрозумів, як важко
було працювати наді мною. Бог хотів відшліфувати мене і
видалити всі мої гострі кути, що виступають. Це було дуже
важко зробити. Як я дякую і славлю Господа, чия благодать
провела мене через це!

Зараз я хотів би сказати слово молодим співробітникам.
Якщо ви не можете витримати випробування хреста, ви не
можете стати корисним інструментом. Бог прихильно
ставиться тільки до духа агнця: лагідності, покірливості й
миру. Ваше шанолюбство, ваші гордовиті цілі і здібності
марні в очах Бога. Я вже був на цьому шляху і повинен
часто визнавати свої недоліки. Усе, що личить мені,
знаходиться в руках Бога. Справа не в тому, праві ви чи не
праві, справа в тому, чи подібні ви до людини, яка несе
хрест, чи ні. У Церкві немає місця правильному або
неправильному; єдине, що має значення, — це чи несемо
ми хрест і чи приймаємо його переломлення. Це створює
виливання Божого життя і виконує Його волю.
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ÐÎÇÄ²Ë ×ÅÒÂÅÐÒÈÉ

ÍÀÂ×ÀÍÍß ² ÎÑßßÍÍß

Âî÷ìàí Í³ íå íàâ÷àâñÿ â áîãîñëîâñüê³é øêîë³ àáî á³á-
ë³éíîìó ³íñòèòóò³. Á³ëüøó ÷àñòèíó òîãî, ùî â³í ä³çíàâñÿ ïðî
Õðèñòà, ïðî òå, ùî íàëåæèòü äî Äóõà, ³ ïðî ³ñòîð³þ Öåðêâè,
â³í ïðèäáàâ âèâ÷àþ÷è Á³áë³þ ³ ÷èòàþ÷è êíèãè äóõîâíèõ
ëþäåé.

ÂÈÂ×ÅÍÍß Á²ÁË²¯

²ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñâîãî õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ Âî÷ìàí
Í³ ðåòåëüíî âèâ÷àâ Á³áë³þ. Â³í âèêîðèñòîâóâàâ òàê³ ìåòîäè
âèâ÷åííÿ Á³áë³¿:

1) Çàãàëüíå ïîñë³äîâíå âèâ÷åííÿ âñ³õ êíèã Á³áë³¿, ùîá
ïðèäáàòè çàãàëüíå áà÷åííÿ.

2) Âèâ÷åííÿ îêðåìèõ êíèã, íàïðèêëàä Áóòòÿ, Êíèãè
ïðîðîêà Äàíè¿ëà, ªâàíãåë³ÿ â³ä ñâ. Ìàòâ³ÿ, Ïîñëàííÿ äî
ðèìëÿí àáî Îá’ÿâëåííÿ, ùîá ïðîíèêíóòè â ãëèáèíè, ùî
ì³ñòÿòüñÿ â ö³é ÷àñòèí³ Ñëîâà.

3) Âèâ÷åííÿ îêðåìèõ òåì, òàêèõ ÿê êðàùèé çàâ³ò, âïî-
ðÿäêóâàííÿ, äðóãèé ïðèõ³ä Õðèñòà, Öàðñòâî ³ ï³äíåñåííÿ,
ùîá îòðèìàòè ïîâíå áà÷åííÿ ïåâíèõ ³ñòèí.

4) Âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ñë³â, òàêèõ ÿê âèêóïëåííÿ, ïðî-
ùåííÿ, âèïðàâäàííÿ, ïðèìèðåííÿ, ñïàñ³ííÿ, ïðàâåäí³ñòü ³
ñâÿò³ñòü, ùîá ï³çíàòè îñíîâíå çíà÷åííÿ îêðåìèõ êëþ÷îâèõ
ñë³â.

5) Âèâ÷åííÿ ïðîîáðàç³â, òàêèõ ÿê ñêèí³ÿ, æåðòîâíèê,
êîâ÷åã, õðàì ³ ïðèíîøåííÿ, ùîá îòðèìàòè ÿñíó êàðòèíó
Õðèñòà, Öåðêâè ³ äóõîâíîãî.

6) Âèâ÷åííÿ ³íîñêàçàíü, òàêèõ ÿê Ñàðà ³ À´àð (Ãàë. 4:24),
êîëîäÿçü ßêîâà (²í. 4:12-14) ³ ð³êè âîäè æèâî¿ (²í. 7:38),
ùîá çðîçóì³òè çíà÷åííÿ öèõ äóõîâíèõ ðå÷åé.
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7) Âèâ÷åííÿ ïðèò÷, òàêèõ ÿê ñ³ì ïðèò÷ ó Ìò. 13, ïðèò÷à
ïðî äåñÿòüîõ ä³â ³ ïðèò÷à ïðî òàëàíòè, ùîá çðîçóì³òè ãëèáèíè
öèõ ãëèáèííèõ òàºìíèöü.

8) Âèâ÷åííÿ ÷èñåë, òàêèõ ÿê ÷èñëà òðè, ï’ÿòü, ñ³ì, â³ñ³ì
³ äâàíàäöÿòü, ùîá çðîçóì³òè ¿õíº çíà÷åííÿ â Ïèñàííÿõ.

9) Âèâ÷åííÿ ïðîðîöòâ, òàêèõ ÿê ïðîðîöòâî ïðî ²çðà¿ëü,
ïðîðîöòâî ïðî Öåðêâó, ïðîðîöòâî ïðî ÿçè÷íèê³â, ùîá
çðîçóì³òè ³ñòèíó â Á³áë³¿ ïðî â³êè.

10) Âèâ÷åííÿ æèòò³â ïåâíèõ á³áë³éíèõ ïåðñîíàæ³â, òàêèõ
ÿê Àâðààì, Äàâèä, Äàíè¿ë, Ïåòðî òà Ïàâëî, ùîá íàâ÷èòèñÿ
íà ïðèêëàä³ ¿õí³õ æèòò³â ó Ïèñàííÿõ.

11) Âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿, òàêî¿ ÿê ³ñòîð³ÿ ²çðà¿ëÿ òà ³ñòîð³ÿ
Öåðêâè, ùîá ïîáà÷èòè, ÿê Áîã êåðóº ó Ñâîºìó óðÿä³.

12) Âèâ÷åííÿ ïñàëì³â ³ ï³ñåíü, òàêèõ ÿê ïñàëìè â Êíèç³
Ïñàëì³â ³ ï³ñí³ â ³íøèõ êíèãàõ, ùîá íàâ÷èòèñÿ ñëàâèòè é
ìîëèòèñÿ.

13) Âèâ÷åííÿ, ùî ́ ðóíòóºòüñÿ íà ïîð³âíÿíí³ îäíîãî óðèâêà
Á³áë³¿ ç ³íøèì ñõîæèì àáî íåñõîæèì óðèâêîì.

14) Âèâ÷åííÿ, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà äàâíüîºâðåéñüêîìó àáî
äàâíüîãðåöüêîìó îðèã³íàë³, ùîá íàáóòè ïðàâèëüíå çíà÷åííÿ
ïåâíîãî ñëîâà àáî ôðàçè.

15) Âèâ÷åííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïðàöü ³íøèõ, ùîá îäåðæàòè
¿õíþ äîïîìîãó, íàòõíåííÿ ³ âð³âíîâàæóþ÷èé ïîãëÿä.

16) Âèâ÷åííÿ, ùîá íàáóòè çíàííÿ ³ îòðèìàòè ñâ³òëî ç
Á³áë³¿. Äëÿ öüîãî â³í âèêîðèñòîâóâàâ îñîáëèâèé åêçåìïëÿð
Á³áë³¿ äëÿ çàïèñ³â ³ ïîì³òîê. Â³í íàñòàâëÿâ ³íøèõ âèâ÷àòè
âñþ Á³áë³þ îäèí ðàç íà ð³ê, ÷èòàþ÷è ùîäíÿ òðè ðîçä³ëè ç³
Ñòàðîãî Çàâ³òó ³ îäèí ðîçä³ë ç Íîâîãî Çàâ³òó.

17) Âèâ÷åííÿ äëÿ æèòòÿ, ùîá îòðèìàòè ùîäåííèé õë³á
äëÿ äóõîâíîãî æèòòÿ. Äëÿ ö³º¿ ìåòè â³í âèêîðèñòîâóâàâ
³íøèé åêçåìïëÿð Á³áë³¿ áåç ïîì³òîê ³ çàïèñ³â, ùîá îòðèìàòè
íîâå ñâ³òëî äëÿ äóõîâíîãî æèâëåííÿ. Â³í íàñòàâëÿâ ³íøèõ
ðîáèòè òå æ ñàìå, ÷èòàòè äåê³ëüêà â³ðø³â ³ ðåòåëüíî
ïåðåòðàâëþâàòè ¿õ, ñòèêàþ÷èñü ³ç Ãîñïîäîì äóõîì, ùî
ìîëèòüñÿ.

18) Âèâ÷åííÿ, ùî ́ ðóíòóºòüñÿ íà øâèäêîìó ÷èòàíí³, ùîá
îçíàéîìèòèñÿ ç Á³áë³ºþ. Êîëè éîìó áóëî áëèçüêî äâàäöÿòè,
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â³í ïðî÷èòóâàâ óâåñü Íîâèé Çàâ³ò îäèí ðàç íà òèæäåíü
ïðèáëèçíî ïðîòÿãîì ðîêó.

19) Âèâ÷åííÿ, ùî ́ ðóíòóºòüñÿ íà ïîâ³ëüíîìó ÷èòàíí³, ùîá
ðîçì³ðêîâóâàòè íàä îêðåìèìè óðèâêàìè Ñëîâà.

20) Âèâ÷åííÿ, ùî ́ ðóíòóºòüñÿ íà çàïàì’ÿòîâóâàíí³ ïåâíèõ
êëþ÷îâèõ â³ðø³â àáî óðèâê³â, ùîá Ñëîâî â³äêëàëîñÿ ó íüîãî
â ñåðö³ äëÿ ïîñò³éíî¿ àáî íåãàéíî¿ ïîòðåáè.

Âèâ÷àþ÷è Á³áë³þ òàêèìè ð³çíèìè ñïîñîáàìè, Âî÷ìàí Í³
äóæå äîáðå ï³çíàâ Ñëîâî ³ îòðèìàâ îñÿÿííÿ ñòîñîâíî çàäóìó
Áîãà, Õðèñòà, Öåðêâè é òîãî, ùî ñòîñóºòüñÿ ñïàñ³ííÿ ³ æèòòÿ.

×ÈÒÀÍÍß ÄÓÕÎÂÍÈÕ ÊÍÈÃ

Âî÷ìàí Í³ áóâ íå ò³ëüêè ïðåêðàñíèì äîñë³äíèêîì Á³áë³¿,
â³í òàêîæ áóâ ñòàðàííèì ÷èòà÷åì äóõîâíèõ êíèã. Â³í áóâ
äóæå îáäàðîâàíèé çäàòí³ñòþ â³äáèðàòè, çàñâîþâàòè, ðîç-
ð³çíÿòè ³ çàïàì’ÿòîâóâàòè ìàòåð³àë, ùî ï³äõîäèâ. Â³í ì³ã
ëåãêî çàñâî¿òè ïîëîæåííÿ êíèãè ç ïåðøîãî ïîãëÿäó. Çàâäÿêè
÷èòàííþ õðèñòèÿíñüêèõ êíèã â³í íå ò³ëüêè îòðèìàâ äóõîâíå
ñâ³òëî é æèòòÿ, àëå é äîáðå îçíàéîìèâñÿ ç ³ñòîð³ºþ Öåðêâè
³ õðèñòèÿíñòâà â çàõ³äíîìó ñâ³ò³. ×åðåç Ìàðãàðåò Áàðáåð â³í
ïîçíàéîìèâñÿ ç êíèãàìè Ä. Ì. Ïåíòîíà, Ðîáåðòà Ãîâåòòà,
Ã. Ã. Ïåìáåðà, Äæåññ³ Ïåíí-Ëüþ¿ñ, Ò. Îñò³í-Ñïàðêñà òà
³íøèõ. Â³í òàêîæ çáèðàâ êíèãè â÷èòåë³â ³ç ñåðåäîâèùà
Áðàò³¿â, òàêèõ ÿê Äæîíà Íåëüñîíà Äàðá³, Â³ëüÿìà Êåëë³ òà
×. Ã. Ìàê³íòîøà. Íà äîäàòîê äî öüîãî â³í òàêîæ ç³áðàâ ïðàö³
áàãàòüîõ ³íøèõ. Íà ïî÷àòêó éîãî ñëóæ³ííÿ â³í âèòðà÷àâ
òðåòèíó ñâî¿õ ãðîøåé íà îñîáèñò³ ïîòðåáè, òðåòèíó — íà
äîïîìîãó ³íøèì, à òðåòèíó, ùî çàëèøàëàñü, — íà ïðèäáàííÿ
êíèã. Ó íüîãî áóëà äîìîâëåí³ñòü ç äåÿêèìè ìàãàçèíàìè
äåðæàíèõ êíèã ó Ëîíäîí³, ùî êîëè â íèõ ç’ÿâèòüñÿ êíèãà,
íà ÿêó â³í ïðèñèëàâ çàÿâêó, âîíè íàäñèëàëè ¿¿ àâòîìàòè÷íî.
Òàêèì ÷èíîì â³í ç³áðàâ ïðàêòè÷íî âñ³ êëàñè÷í³ õðèñòèÿíñüê³
ïðàö³, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ñòîë³òòÿ. Â³í ç³áðàâ êîëåêö³þ,
ùî ñêëàäàëàñÿ ç ïîíàä òðüîõ òèñÿ÷ êðàùèõ õðèñòèÿíñüêèõ
êíèã, äå áóëè êíèãè ç ³ñòîð³¿ Öåðêâè, á³îãðàô³¿ òà àâòî-
á³îãðàô³¿ âèäàòíèõ õðèñòèÿí ³ îñíîâí³ ñïîâ³ùåííÿ òà
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êîìåíòàð³ äóõîâíèõ àâòîð³â. Êîëè éîìó áóëî äâàäöÿòü òðè,
éîãî ñïàëüíÿ áóêâàëüíî áóëà çàïîâíåíà êíèãàìè. Êíèãè áóëè
íà ï³äëîç³ é ðÿäè êíèã ëåæàëè ïî îáèäâà áîêè ë³æêà,
çàëèøàþ÷è âóçüêèé ïðîñò³ð âñåðåäèí³ äëÿ òîãî, ùîá ëåæàòè.
×àñòî ãîâîðèëè, ùî â³í áóâ ïîõîâàíèé ó êíèãàõ. ×èòàþ÷è
ö³ êíèãè ðàçîì ³ç ðåòåëüíèì âèâ÷åííÿì Á³áë³¿, â³í íå ò³ëüêè
íàáóâ áàãàòî çíàííÿ ïðî çì³ñò Á³áë³¿, â³í òàêîæ ñòàâ óð³â-
íîâàæåíèì ó ñâî¿õ ïîãëÿäàõ. Çà äîïîìîãîþ òàêîãî âèâ÷åííÿ
â³í çì³ã çðîçóì³òè á³ëüøå ³ñòèíè, í³æ óñ³ éîãî ïîïåðåäíèêè.
Öå ñèëüíî çì³öíèëî é çáàãàòèëî éîãî ñëóæ³ííÿ äëÿ Ãîñ-
ïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ. Â³í óâ³áðàâ óñå äîáðå ³ á³áë³éíå,
ïî÷èíàþ÷è ç ïðàöü îòö³â Öåðêâè ³ çàê³í÷óþ÷è ïðàöÿìè âñ³õ
âèäàòíèõ õðèñòèÿí óñ³õ â³ê³â àæ äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó ³
ïîºäíàâ öå ðàçîì ó ñâîþ ïðàêòèêó õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ ³
öåðêîâíîãî æèòòÿ.

Âî÷ìàí Í³ âèâ÷àâ çá³ðíèêè ã³ìí³â ð³çíèõ õðèñòèÿíñüêèõ
ãðóï, à òàêîæ ï³ñí³ é â³ðø³ áàãàòüîõ àâòîð³â. Â³í îçíàéîìèâñÿ
ç äåñÿòüìà òèñÿ÷àìè ã³ìí³â, ï³ñåíü ³ â³ðø³â. ²ç öèõ òâîð³â
â³í òàêîæ îòðèìàâ ñâ³òëî ³ äóõîâíó äîïîìîãó.

Äîïîìîãó, ÿêó â³í îòðèìàâ â³ä ÷èòàííÿ êíèã, ìîæíà
êëàñèô³êóâàòè òàê:

1) Â³í îòðèìàâ äîïîìîãó ïðî âïåâíåí³ñòü ó ñïàñ³íí³ ç êíèã
Äæîðäæà Êàòò³íãà, àâòîðà ³ç ñåðåäîâèùà Áðàò³¿â.

2) «Ïîäîðîæ ï³ë³ãðèìà» Äæîíà Áóíüÿíà ³ á³îãðàô³ÿ ìàäàì
Ã³éîí, à òàêîæ á³îãðàô³ÿ Õàäñîíà Òåéëîðà ³ êíèãè ³íøèõ
ì³ñòèê³â äîïîìîãëè éîìó ñòîñîâíî æèòòÿ.

3) Â³í îäåðæàâ âåëè÷åçíó äîïîìîãó â òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ
Õðèñòà, ç êíèã Äæ. Ã. Áåëëåòà, ×àðëüçà Äæ. Òðàìáóëëà,
À. Á. Ñ³ìïñîíà, Ò. Îñò³í-Ñïàðêñà òà ³íøèõ.

4) Êíèãà Åíäðþ Ìþððåÿ «Äóõ Õðèñòà» ïîäàëà âåëèêó
äîïîìîãó ñòîñîâíî Äóõà.

5) Ïðàö³ Äæåññ³ Ïåíí-Ëüþ¿ñ ³ ïàíà ×àðëüçà Ìàêäîíîó
äîïîìîãëè éîìó çðîçóì³òè òðè ÷àñòèíè ëþäèíè.

6) Â³í âèçíàâ àâòîá³îãðàô³þ Äæîðäæà Ìþëëåðà îñÿâàþ÷îþ
ñòîñîâíî â³ðè.

7) Ñâ³òëî ñòîñîâíî ïåðåáóâàííÿ â Õðèñò³ â³ä îòðèìàâ ³ç
êíèã Åíäðþ Ìþððåÿ ³ á³îãðàô³¿ Õàäñîíà Òåéëîðà.
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8) Â³í îäåðæàâ äîïîìîãó ñòîñîâíî ñóá’ºêòèâíîãî àñïåêòó
ñìåðò³ Õðèñòà ³ äóõîâíî¿ â³éíè ç êíèã Äæåññ³ Ïåíí-Ëüþ¿ñ.

9) Ïðàö³ Ò. Îñò³í-Ñïàðêñà òà ³íøèõ áóëè îñîáëèâî êîðèñ-
íèìè ñòîñîâíî ³ñòèí ïðî Ãîñïîäíº âîñêðåñ³ííÿ ³ Éîãî Ò³ëî.

10) Ùî ñòîñóºòüñÿ Áîæîãî ïëàíó âèêóïëåííÿ, êíèãà Ìåð³
Ìàêäîíîó ç òàêîþ æ íàçâîþ ïîäàëà âåëèêó äîïîìîãó.

11) Ñâ³òëî ñòîñîâíî Öåðêâè â³í îòðèìàâ ³ç êíèã Äæîíà
Íåëüñîíà Äàðá³ òà ³íøèõ â÷èòåë³â ³ç ñåðåäîâèùà Áðàò³¿â.

12) Ïðàö³ Ðîáåðòà Ãîâåòòà, Ä. Ì. Ïåíòîíà, Ã. Ã. Ïåìáåðà
òà ³íøèõ àâòîð³â ³ç ñåðåäîâèùà Áðàò³¿â áóëè êîðèñíèìè
ñòîñîâíî ïðîðîöòâà.

13) Ðîçóì³ííÿ Äæîíà Ôîêñà, ª. Ã. Áðîäáåíòà òà ³íøèõ
áóëî îñîáëèâî êîðèñíå ñòîñîâíî ³ñòîð³¿ Öåðêâè.

14) Ñòîñîâíî òëóìà÷åííÿ Á³áë³¿ òà áàãàòüîõ ³íøèõ ³ñòèí â
îñíîâíîìó Âî÷ìàí Í³ îäåðæàâ äîïîìîãó ç ïðàöü Äàðá³ ³
Áðàò³¿â.

ÍÀÂ×ÀÍÍß ² ÎÑßßÍÍß
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ÐÎÇÄ²Ë Ï’ßÒÈÉ

ÎÄÅÐÆÀÍÍß ÒÓÐÁÎÒÈ ² ÄÎÐÓ×ÅÍÍß

Âèâ÷åííÿ Âî÷ìàíîì Í³ Á³áë³¿ ³ ÷èòàííÿ áàãàòüîõ äóõîâíèõ
êíèã ïðèíåñëî éîìó âåëèêå ñâ³òëî ñòîñîâíî Áîæîãî äîìî-
âðÿäóâàííÿ. Ñàìå çàâäÿêè öüîìó îá’ÿâëåííþ, îäåðæàíîìó
â³ä Ãîñïîäà, â³í îäåðæàâ òóðáîòó ïðàöþâàòè äëÿ Ãîñïîäà.
Íàñïðàâä³ öÿ òóðáîòà áóëà Ãîñïîäí³ì äîðó÷åííÿì éîìó äëÿ
Ñâîãî â³äòâîðåííÿ â öüîìó â³ö³. Éîãî òóðáîòó ìîæíà ðîçä³-
ëèòè íà äåê³ëüêà êàòåãîð³é.

ÁËÀÃÎÂ²ÑÒß

Íàéïåðøîþ òóðáîòîþ Âî÷ìàíà Í³ áóëî áëàãîâ³ñòÿ.
Íåâäîâç³ ï³ñëÿ ñïàñ³ííÿ â³í ïîëþáèâ Ãîñïîäà ³ îäåðæàâ
ñèëüíó òóðáîòó áëàãîâ³ñòèòè ñâî¿ì îäíîêëàñíèêàì ³ ñï³â-
â³ò÷èçíèêàì. Â³í ðîáèâ öå â÷àñíî ³ íåâ÷àñíî. Äîñèòü äîâãèé
÷àñ â³í ïîñòèâñÿ ùîñóáîòè, ùîá ó íüîãî áóëà ñèëà áëà-
ãîâ³ñòèòè íà ç³áðàíí³ ïðîïîâ³äóâàííÿ ó íåä³ëþ âðàíö³. ×åðåç
éîãî ïðîïîâ³äóâàííÿ ìàéæå âñ³ éîãî îäíîêëàñíèêè áóëè
ïðèâåäåí³ äî Ãîñïîäà, ³ â éîãî øêîëó ïðèéøëî îæèâëåííÿ.
Çàâäÿêè ïðîïîâ³äóâàííþ éîãî ñï³âðîá³òíèê³â öå îæèâëåííÿ
ïîøèðèëîñü ³ çàõîïèëî ëþäåé ó éîãî ð³äíîìó ì³ñò³. Áóëè
ñïàñåí³ ñîòí³, ³ ¿õíº æèòòÿ çì³íèëîñÿ. Ó òîé æå ïåð³îä ÷àñó
â³í òàêîæ íàïèñàâ äëÿ äðóêó äåê³ëüêà äîâãèõ ºâàíãåëüñüêèõ
ñïîâ³ùåíü. Çàâäÿêè âñ³ì öèì çóñèëëÿì â³í íå ò³ëüêè ïðèâ³â
áàãàòüîõ ãð³øíèê³â äî Ãîñïîäà ³ äîïîì³ã Öåðêâ³ ó Ôó÷æîó
çá³ëüøèòèñü, àëå é çàêëàâ ì³öíó îñíîâó ³ ïîêàçàâ íàì
ãàðíèé ïðèêëàä áëàãîâ³ñòÿ. Ïðîòÿãîì óñ³õ ðîê³â, êóäè á íå
ï³øëî Ãîñïîäíº â³äòâîðåííÿ, óñþäè ï³äêðåñëþâàëè ³
ïðàêòèêóâàëè áëàãîâ³ñòÿ. Îñü ÷îìó ñîòí³ íåâ³ðóþ÷èõ êè-
òàéö³â áóëè ïðèâåäåí³ äî Ãîñïîäà äëÿ ïîøèðåííÿ Éîãî
Öàðñòâà.
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ÍÀÏÓ×ÅÍÍß ÍÎÂÈÕ Â²ÐÓÞ×ÈÕ

Ñë³äîì çà áëàãîâ³ñòÿì Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ òóðáîòó
äîïîìàãàòè ìîëîäèì â³ðóþ÷èì ó òàêèõ ï’ÿòè íàïðÿìêàõ:
1) â ¿õíüîìó õðèñòèÿíñüêîìó õîä³íí³, 2) ó çðîñòàíí³ æèòòÿ,
3) ó çíàíí³ Á³áë³¿, 4) ó çíàíí³ ïîìèëîê äåíîì³íàö³îíàë³çìó ³
5) ó çíàíí³ Öåðêâè. Â³í íàâ÷àâ ¿õ, ÿê ðåòåëüíî âèçíàâàòè
ñâî¿ ãð³õè ïåðåä Áîãîì, ÿê ïðèìèðÿòèñÿ ç ³íøèìè, ÿê
ðåòåëüíî î÷èñòèòè ìèíóëå, ÿê ïåðåìîãòè ãð³õ, ÿê çàëèøèòè
ñâ³ò, ÿê ïîñâÿòèòè ñåáå Ãîñïîäó, ÿê âèâ÷àòè Á³áë³þ, ÿê
ìîëèòèñÿ, ÿê ïðèâîäèòè ³íøèõ äî Ãîñïîäà, ÿê çóñòð³÷àòèñÿ
³ ñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñâÿòèìè, ÿê øóêàòè âîë³ Ãîñïîäà, ÿê
ñë³äóâàòè âíóòð³øíüîìó ïîìàçàííþ, ÿê æèòè â³ðîþ, ÿê
çàëèøèòè ñåêòè ³ ÿê áåðåãòè ºäí³ñòü Ò³ëà. Ùîá çä³éñíèòè
öå, â³í ïðèñâÿòèâ ÷àñ òîìó, ùîá ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â âèäàâàòè
ùîì³ñÿ÷íèé æóðíàë ï³ä íàçâîþ «Õðèñòèÿíèí», ÿêèé
îòðèìàâ øèðîêå ðîçïîâñþäæåííÿ. Áóëè âèäàí³ òèñÿ÷³
åêçåìïëÿð³â êîæíîãî íîìåðó, ³ ñîòí³ ìîëîäèõ ïîñë³äîâíèê³â
Ãîñïîäà îäåðæàëè äóæå âåëèêå íàïó÷åííÿ ç öèõ ñïîâ³ùåíü.

ÍÀÂ×ÀÍÍß ²ÑÒÈÍ

Âî÷ìàí Í³ òàêîæ îäåðæàâ òóðáîòó äîïîìàãàòè â³ðóþ÷èì
ìàòè ïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ äóõîâíîãî ñòîñîâíî Ãîñïîäí³õ
³íòåðåñ³â ³ â÷èòè ¿õ ³ñòèí Á³áë³¿. Ó ñâîºìó ðàííüîìó ñëóæ³íí³
â³í ïðîâ³â íàâ÷àííÿ çà êíèãîþ Îá’ÿâëåííÿ. Ñë³äîì çà öèì
â³í ïðîâ³â ðåòåëüíå âèâ÷åííÿ ç Öåðêâîþ â Øàíõà¿ ªâàíãåë³ÿ
â³ä ñâ. Ìàòâ³ÿ, ï³äíåñåííÿ ³ ñêîðáîòè, òîãî, ÿê çáèðàòèñÿ, ³
äåê³ëüêà ³íøèõ òåì. Îñê³ëüêè â³í äîáðå çíàâ Á³áë³þ, â³í
õîò³â ðîçêðèòè Á³áë³þ êíèãó çà êíèãîþ, àëå Ãîñïîäü ïåðå-
øêîäèâ éîãî íàì³ðó. Ï³çí³øå â³í çðîçóì³â, ùî Ãîñïîäü äàâ
éîìó òóðáîòó ³ äîðó÷åííÿ ñòîñîâíî äâîõ ðå÷åé: 1) íåñòè
îñîáëèâå ñâ³ä÷åííÿ Ãîñïîäà ³ 2) çàñíîâóâàòè ì³ñöåâ³ Öåðêâè.

ÍÅÑÒÈ ÎÑÎÁËÈÂÅ ÑÂ²Ä×ÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÀ

Ïî-ïåðøå, â³í ñàì ó÷èâñÿ ï³çíàâàòè Ãîñïîäà ãëèáîêî,
ïåðåæèâàþ÷è Éîãî âñåîá³éìàþ÷³ ñìåðòü ³ âîñêðåñ³ííÿ. ×åðåç

ÎÄÅÐÆÀÍÍß ÒÓÐÁÎÒÈ ² ÄÎÐÓ×ÅÍÍß
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òå, ùî â³í ñàì ïåðåæèâàâ öå, â³í îäåðæàâ îñîáëèâó òóðáîòó
é äîðó÷åííÿ â³ä Ãîñïîäà íåñòè ñâ³ä÷åííÿ ö³º¿ ³ñòèíè. Ùîá
âèâ³ëüíèòè öþ òóðáîòó, â³í ðîáèâ óñí³ ñïîâ³ùåííÿ, à òàêîæ
âèäàâ æóðíàë ï³ä íàçâîþ «Íèí³øíº ñâ³ä÷åííÿ», â ÿêîìó â³í
ïóáë³êóâàâ ñïîâ³ùåííÿ ïðî ñóá’ºêòèâíèé àñïåêò Ãîñïîäíüîãî
ðîçï’ÿòòÿ ³ âîñêðåñ³ííÿ, ïðî ïðèíöèïè æèòòÿ, ïðî ïåðåâàãó
Õðèñòà ³ ïðî Áîæèé â³÷íèé çàäóì. Â³í òàêîæ ïðîâîäèâ
êîíôåðåíö³¿ òà îñîáëèâ³ ç³áðàííÿ, ùîá âèâ³ëüíèòè ñïî-
â³ùåííÿ íà ö³ á³ëüø ãëèáîê³ òåìè. Ó ñâî¿õ â³äêðèòèõ ëèñòàõ
(ðîçä³ë äâàäöÿòü ï’ÿòèé ö³º¿ êíèãè) â³í á³ëüø, í³æ ÿñíî,
ïîêàçàâ öå.

ÑÒÀÂÈÒÈ Ì²ÑÖÅÂ² ÖÅÐÊÂÈ

Ïî-äðóãå, íàéá³ëüøîþ òóðáîòîþ Âî÷ìàíà Í³ áóëî ïî-
ñòàâëåííÿ é áóäóâàííÿ ì³ñöåâèõ Öåðêîâ äëÿ çàäîâîëåííÿ
Áîæîãî áàæàííÿ. Öå áóëî íàéá³ëüøå äîðó÷åííÿ â³ä Ãîñïîäà,
ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà òîìó, ùî â³í ïîáà÷èâ ³ ïåðåæèâàâ â³ä
Ãîñïîäà. Éîãî áà÷åííÿ ïîëÿãàëî â òîìó, ùî áëàãîâ³ñòÿ,
íàïó÷åííÿ â³ðóþ÷èõ, íàâ÷àííÿ ³ñòèí ³ç Á³áë³¿ ³ íåñ³ííÿ
îñîáëèâîãî ñâ³ä÷åííÿ ïîâèíí³ áóòè çã³äíî ç Áîæèì äîìî-
âðÿäóâàííÿì äëÿ ïîñòàâëåííÿ ³ áóäóâàííÿ ì³ñöåâèõ Öåðêîâ.
Óñå öå íå Áîæà ìåòà, öå ò³ëüêè çàñîáè äëÿ äîñÿãíåííÿ Áîæî¿
ìåòè, òîáòî ïîñòàâëåííÿ ³ áóäóâàííÿ ì³ñöåâèõ Öåðêîâ. Áîã
áàæàº ìàòè ì³ñöåâ³ Öåðêâè çã³äíî ç Áîæèì íîâîçàâ³òíèì
äîìîâðÿäóâàííÿì; öå Éîãî â³÷íà ìåòà. Öå ÿñíî ³ ç óñ³ºþ ïå-
ðåêîíëèâ³ñòþ ðîçêðèâàºòüñÿ â Íîâîìó Çàâ³ò³, ³ öå öåíòðàëüíå
ïîëîæåííÿ íîâîçàâ³òíîãî îá’ÿâëåííÿ. Âî÷ìàí Í³, ïîä³áíî äî
àïîñòîëà Ïàâëà, îäåðæàâ íà òóðáîòó é äîðó÷åííÿ öå îá’-
ÿâëåííÿ. Ùî ñòîñóºòüñÿ áëàãîâ³ñòÿ, íàïó÷åííÿ â³ðóþ÷èõ,
íàâ÷àííÿ á³áë³éíèõ ³ñòèí ³ íåñ³ííÿ îñîáëèâîãî ñâ³ä÷åííÿ
Ãîñïîäà, óñ³ õðèñòèÿíè ïðèâ³òíî ïðèéìàëè éîãî. Îäíàê ó
òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ ïîñòàâëåííÿ é áóäóâàííÿ ì³ñöåâèõ
Öåðêîâ, á³ëüø³ñòü õðèñòèÿí â³äêèäàëè éîãî. Äåÿê³ õðèñòè-
ÿíñüê³ ë³äåðè ³ â÷èòåë³ íå ò³ëüêè ïðîòèñòîÿëè éîìó, àëå é
îñóäæóâàëè éîãî çà öå. Íàâ³òü äåÿê³ ç éîãî ïðèõèëüíèê³â ó
ñâî¿õ ïðàöÿõ ãîâîðÿòü, ùî Âî÷ìàí Í³ áóâ íå ïðàâèé ó ñâî¿õ



29

ïîãëÿäàõ íà Öåðêâó. Ñüîãîäí³ ó âñüîìó ñâ³ò³ ìàéæå âñ³
õðèñòèÿíñüê³ êíèãàðí³ ïðîäàþòü éîãî êíèãè, òà ëèøå â
íåáàãàòüîõ ³ç íèõ º éîãî êíèãè ïðî Öåðêâó.

Öå â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ïåðåâàæàþ÷å â õðèñòèÿíñüêîìó ñâ³ò³
íåóöòâî ïðî âàæëèâ³ñòü Öåðêâè â Áîæîìó äîìîâðÿäóâàíí³.
Âî÷ìàí Í³ äóæå áàãàòî ñòðàæäàâ ÷åðåç ñâîþ â³ðí³ñòü
Ãîñïîäíüîìó äîðó÷åííþ ñòîñîâíî Öåðêâè. Â³í ö³ëêîì ÿñíî
ìàâ áà÷åííÿ ³ îäåðæàâ äîðó÷åííÿ ïðî öå. Îñê³ëüêè áà÷åííÿ
áóëî òàêèì ÿñíèì, à äîðó÷åííÿ — ðåàëüíèì, éîãî íå òóð-
áóâàëî â³äêèäàííÿ, ïðîòèñòîÿííÿ ³ îñóäæåííÿ. Â³í ïåðåä-
áà÷èâ öþ ðåàêö³þ ³ òâåðäî âèð³øèâ çàïëàòèòè çà äîðó÷åííÿ,
îòðèìàíå â³ä Ãîñïîäà. Éîãî â³ðí³ñòü öüîìó äîðó÷åííþ êîø-
òóâàëà éîìó æèòòÿ.

ЙОГО ОСОБИСТЕ СВІДЧЕННЯ, ЗРОБЛЕНЕ В м. КУЛАНСУ,
ПРОВІНЦІЯ ФУЦЗЯНЬ, 20 ЖОВТНЯ 1936 РОКУ

Між 1921 і 1923 рр. проводились зібрання оживлення з
метою привести людей до Господа. На той час вважалось,
що благовістя — це єдина робота Бога. Але Бог відкрив
мені очі і я побачив, що Його задум вимагає, щоб спасені
благодаттю стояли на ґрунті єдності в місцевих Церквах з
метою являти і підтримувати Боже свідчення на землі. Деякі
мої співробітники мали різні погляди на істину про Церкву.
Та коли я уважно вивчив Дії, я зрозумів, що бажання Бога
полягає в тому, щоб поставити місцеві Церкви в кожному
місті. На той момент світло засяяло на мене так ясно, що я
усвідомив, що це Його задум.

У той самий час, як я отримав це світло, виникла
проблема з деякими співробітниками, які дотримувались
різних поглядів на важливі положення нашої роботи. Це
привело до незгод між нами. Вони вважали, що нам слід
бути ревними в роботі по оживленню і благовістю і що плоди
такої роботи було легко побачити. Але мій погляд полягав
у тому, щоб ставити місцеві Церкви, роблячи менший
наголос на боці оживлення і благовістя. Коли старший
співробітник від’їжджав, щоб проводити євангельські
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зібрання, а він робив це часто, у мене часом виникала
спокуса таємно провести своє зібрання оживлення. Однак
замість того щоб зробити це, коли він від’їжджав, я негайно
починав діяти згідно з баченням, яке я отримав. Після
повернення він зводив нанівець усе, що я зробив, і працював
згідно зі своїм уявленням. Але як тільки він знову від’їжджав,
я повертався до свого попереднього шляху. В результаті
ми постійно рухались то вперед, то назад. Оскільки світло,
отримане нами стосовно роботи, було різним, то й наші
шляхи в роботі також відрізнялись. Один шлях був шляхом
оживлення і благовістя, а другий — поставлення місцевих
Церков. Те, що Господь розкрив мені, було надзвичайно
ясно: невдовзі Він поставить місцеві Церкви в різних
частинах Китаю. Кожного разу, коли я заплющував очі,
переді мною поставало бачення народження місцевих
Церков…

Коли Господь прикликав мене служити Собі, основним
завданням було не проводити зібрання оживлення, донести
до людей більше біблійних доктрин або щоб я став великим
благовісником. Господь розкрив мені, що Він хоче будувати
місцеві Церкви в різних місцях, щоб виявити Себе і нести
свідчення єдності на ґрунті місцевих Церков. Таким чином,
кожний святий може функціонувати в Церкві і жити
церковним життям. Богу потрібні не окремі люди, які
намагаються перемагати й бути духовними, Йому потрібна
сукупна славна Церква, яку Він викличе Собі.
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×åðåç ð³ê ï³ñëÿ ñïàñ³ííÿ Âî÷ìàí Í³ ïî÷àâ êîðèòèñÿ
Ïèñàííþ ³ â³äìîâëÿòèñÿ â³ä òðàäèö³é ñòîñîâíî õðåùåííÿ ³
ëàìàííÿ õë³áà, â³í òàêîæ çàëèøèâ ñâîþ äåíîì³íàö³þ. Òóò
íàâîäèòüñÿ óðèâîê ç³ ñïîâ³ùåííÿ, çðîáëåíîãî íèì ó Øàíõà¿
4 ãðóäíÿ 1932 ð. ³ îïóáë³êîâàíîãî â òðèäöÿòü òðåòüîìó íîìåð³
«Ïîì³òîê äî äóõîâíèõ ñïîâ³ùåíü» ó 1933 ð.

СУМНІВ

Я був спасений навесні 1920 р. Протягом першого року
після мого навернення у мене не було ясності стосовно істин
про Церкву, крім того, що сестра, яка привела мене до
Господа, сказала, що, на жаль, сьогодні в Церкві дуже
багато номінальних християн. Я також вважав, що характер
пасторів, яких я знав, був дуже убогим: їх ніколи не було
видно, крім тих моментів, коли вони приходили за пожер-
твуваннями. До оживлення моєї сім’ї ми часто грали в мажон
у себе вдома. Коли пастор приходив за пожертвуваннями,
ми не соромились дати йому гроші зі столу для гри в мажон.
Хоча він добре знав, звідки ці гроші, але все одно брав їх.
Спостерігаючи за цим, я визнав, що характер у пасторів
був надто убогим, оскільки якщо тільки вони мали гроші,
все було гаразд. Крім того, мабуть багато членів у Церкві
були номінальними.

ХРЕЩЕННЯ

У березні 1921 р. Господь показав мені істину про
хрещення. Я побачив, що хрещення кропленням, яке
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практикується деномінаціями, не відповідало Писанню.
Вивчаючи Біблію в ті дні, я виявив, що коли Господь Ісус
хрестився в річці Йордан, Він вийшов з води. У деномінаціях,
однак, коли людина хреститься, для цього використовують
маленьку чашу з водою. Як же в такому разі людина може
вийти з води? Коли я був дитиною, мене хрестив єпископ
методистської церкви. Він окропив мені голову холодною
водою і пригнув її донизу своїми двома великими руками.
Я закричав від нетерпіння, бажаючи, щоб він закінчив
якнайшвидше. Після того як мене окропили, мені видали
сертифікат хрещення, на якому були моє ім’я і підпис
єпископа. Я вважав цей сертифікат абсолютно марним.
Якби я не увірував у Господа, навіть маючи цей сертифікат,
я все одно зміг би зробити все що завгодно. На щастя я був
спасений, і моє життя змінилося. Моя мати влаштувала моє
хрещення кропленням ще до того, як я увірував у Господа.
Приблизно через рік після того, як я був спасений, я
зрозумів, що прийняте мною хрещення було неправильним
і що згідно з Писанням хрещення повинне проходити через
занурення.

Вранці 28 березня 1921 р. моя мати запитала: «Якби я
хрестилася зануренням, що б ти на це сказав?». Я відповів:
«Це якраз те, чого я чекав». Вона запитала: «Де ми можемо
хреститися зануренням?». Я відповів: «Я цікавився цим
досить довгий час. Ми можемо поїхати до Мавею (дві години
їзди від Фучжоу на маленькому пароплаві) і дізнатись у пані
Барбер. Коли Дора Ю приїздила у Фуцзянь, вона хрестилась
зануренням там, де живе пані Барбер». Ми визнали, що
замість того, щоб вибирати іншу дату, краще за все буде
поїхати того ж дня. Тому ми з матір’ю вирішили відправитися
того ж дня. Прибувши до пані Барбер, ми розповіли їй про
свій намір, і вона повністю погодилась. Таким чином, того
ж самого дня ми поспіхом відправились до містечка Янчі і
були занурені там.

Коли я хрестився зануренням, я пережив великий пово-
рот у своєму житті. Насамперед я сказав про це своєму другу
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Леланду Вану. Я познайомився з ним протягом першого року
після мого спасіння завдяки заняттям по вивченню Біблії,
які проводились у нас вдома. Оскільки більшість тих, що
приходили, були літніми, а я був підлітком, я не міг знайти
однолітка, з ким можна було б поговорити. Двома або
трьома тижнями пізніше прийшов брат Ван. Оскільки він
був значно ближче мені за віком, я почав спілкуватися з
ним. Тому наступного дня після хрещення зануренням я
пішов і сказав йому: «Учора я їздив до Янчі і був занурений
там». Він відповів: «Дуже добре, дуже добре. Раніше мене
теж хрестили кропленням у Нанкіні, але пізніше я зустрів
брата в Амоє, який розповів мені істину про хрещення.
Завдяки цьому додатковому світлу я хрестився зануренням
у Кулансу». Ми були дуже раді, тому що обидва побачили
одне й те саме світло.

Друге, що я зробив, про це я сказав старому пастору,
який проводив наше вивчення Біблії. У Фучжоу він краще
за всіх просунувся у знанні Біблії. Я особливо хотів
розповісти йому, тому що він вчив нас усе робити згідно з
Писанням. Однак, хоча я й розповідав йому про це з великим
збудженням, його ставлення було досить холодним. Тому
я спитав: «Хрещення зануренням відповідає Писанню чи
ні?». Він відповів: «Так, воно відповідає Писанню, але не
будь таким законником». Я подумав, що це дуже дивно. Він
вчив нас Біблії протягом року і постійно говорив, що коли
щось є вченням із Писання, ми повинні слідувати цьому.
Оскільки хрещення зануренням відповідає Писанню, чому
він сказав: «Не будь таким законником»? Я підкорився істині,
а він сказав: «Не будь таким законником». Я зрозумів, що у
своєму вченні він ішов на компроміс. Якщо стосовно цього
він сказав не бути законником, сумнівно, що в нього
вистачило б сміливості сказати, що треба коритися будь-
якій іншій істині про Церкву. З цього моменту у мене почали
з’являтися сумніви стосовно істин про Церкву, яких він вчив.
Я також зрозумів, що мені слід відкласти владу людини, і я
вирішив, що відтепер я старанно вивчатиму Біблію.

ÏÎÊÎÐÀ ÏÈÑÀÍÍÞ ² Â²ÄÌÎÂÀ Â²Ä ÒÐÀÄÈÖ²É
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ЛАМАННЯ ХЛІБА

У тому ж самому році (1921) я звернувся до Біблії з цілого
ряду питань. Я сказав собі: «Сьогодні в Церкві так багато
номінальних християн, проте в Біблії говориться, що в Церкві
є тільки спасені. Сьогодні так багато деномінацій, проте в
Біблії немає методистської церкви, ні пресвітеріанської
церкви, ні якої-небудь іншої деномінації. Чому тоді я є
членом методистської церкви? Оскільки в Божому слові про
це не говориться, чому я роблю це?». Єпископ методистів
був добрим другом нашої сім’ї. Бути особистим другом
єпископа — це одне, а той факт, що деномінації не
відповідають Писанню, — зовсім інше. Я побачив, що
система пасторів не відповідає Писанню і що зібрання слід
проводити згідно з біблійними принципами. На початку
світло, отримане мною стосовно цих речей, було дуже
маленьким. Я був подібний до сліпого у Мк. 8, який, хоча й
бачив людей, бачив їх тільки як дерева, що ходять. Я поба-
чив небагато, але я не бачив ясно.

Одного разу в першій половині 1922 р. мене почало дуже
непокоїти ламання хліба. Я побачив із Біблії, що віруючі
повинні часто збиратися разом для ламання хліба на спомин
Господа. Тому я сказав собі: «Чому сьогодні в церкві
ламання хліба проводиться тільки чотири рази на рік?».Крім
того, серед тих, хто приходив ламати хліб, було багато
любителів регулярно ходити в кіно, деякі були постійними
гравцями в мажон, деякі навіть сумнівались, чи можна
вважати Господа Ісуса доброю людиною чи ні, а деякі
очевидно не були навіть дітьми Божими. Коли я побачив,
що такі люди приходять приймати Святе Причастя, я став
сумніватися, йти мені чи ні. Ні! Я не міг іти. Починаючи зі
свого спасіння, аж до 1922 р., я ніколи не приймав так зване
Святе Причастя. Протягом багатьох днів я досліджував
Біблію стосовно ламання хліба. Чи повинен над цим
головувати пастор? Чи дійсно тільки ті, хто отримав
духовний сан, можуть ламати його, у той час як решта, що
не отримали його, не можуть цього робити? Я провів багато



35

часу за вивченням, але не знайшов у Писанні нічого
подібного. У Біблії нічого не говорилося про те, що пастор
повинен головувати на ламанні хліба. Це мене дуже
занепокоїло. Хоча я бажав цього і хоча в Біблії говорилось,
що ми повинні часто ламати хліб на спомин Господа, мені
ніде було ламати хліб.

Одного разу в четвер після вивчення Біблії я знайшов
свого друга, Леланда Вана, для невеличкої розмови. Я по-
ділився з ним своїм почуттям, що згідно з Біблією ми повинні
часто ламати хліб на спомин Господа, але що я не робив
цього з часу свого спасіння. Я також згадав, що в дено-
мінаціях були такі, хто очевидно не був чадом Божим і з
ким я не міг ламати хліб, і що там була ще одна проблема:
згідно з їхніми словами, ніхто, крім пастора, не міг ламати
хліб. Я сказав йому: «Ні ти, ні я — не пастори, тому навіть
якби ми зібрали всіх справжніх віруючих, ми б не змогли
ламати хліб. Хіба це не заплутано?». Брат Ван узяв мене
за руку і сказав: «Бог вів мене так само. Учора ввечері я не
міг заснути, я постійно молився і досліджував, повинні
віруючі ламати хліб чи ні, і чи повинен у такому разі
головувати пастор. Завдяки молитві й дослідженню я
зрозумів, що ніде не говориться, що тільки рукопокладений
пастор може ламати хліб». Почувши це, я подякував
Господу, тому що Він вів нас одним шляхом. Оскільки ми
ясно побачили принцип зібрання в Біблії, я сказав: «Якщо
можна зробити сьогодні, краще не відкладати на завтра;
почнімо ламати хліб найближчого Дня Господнього».

Оскільки ми прийшли до рішення, коли починати, ми
почали обговорювати місце. Наш дім був більшим, але я
не сказав матері, що я почував з цього приводу, щоб вона
не подумала, що ми, молоді, просто бунтуємо. Леланд Ван
жив у домі, який він найняв у жіночої школи і з якого збирався
скоро переїжджати, тому він вважав, що це було б не дуже
зручно. Я сказав: «Це не має значення; зустріньмося в
тебе». Після того як ми прийняли рішення, я був над-
звичайно радий у п’ятницю і суботу, оскільки я передвкушав
прийдешній щасливий день. Коли надійшов вечір Дня
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Господнього, я сказав матері, що піду до Леланда Вана
додому. Вона запитала: «Навіщо?». Я відповів: «Щоб
потурбуватися про щось дуже важливе». Того вечора ми троє
(Леланд Ван, його дружина і я) зустрілись у його маленькому
домі, щоб разом ламати хліб і випити чашу. Усе своє життя і
навіть у вічності я пам’ятатиму це переживання. Я ніколи не
був ближче до небес, ніж того вечора! Того вечора небеса
зійшли на землю! Ми втрьох не могли не плакати! Того дня
ми дізнались, що означає ламати хліб на спомин Господа.
Коли я був хлопчиком, після того як мене окропили, я
причастився Святого Причастя. Тоді я сказав: «Хліб досить
кислий, а виноградний сік досить солодкий». Я нічого не
зрозумів про значення ламання хліба; я тільки зрозумів, що
хліб був кислим, а сік — солодким. Та коли ми втрьох ламали
хліб того вечора в домі Леланда Вана, я дізнався, що це
було чимось найдорогоціннішим в очах Господа. Тоді ми
зрозуміли, що означає поклонятися Господу і споминати
Господа. Ми не могли не славити Його і не дякувати Йому.

Після першого зібрання ми запитали себе, а як щодо
наступного зібрання? У деяких деномінаціях ламали хліб
кожні три місяці, а як щодо нас? У Біблії говориться, що ми
повинні споминати Господа часто. Прочитавши Дії 2, ми
визначили, що ламання хліба повинне здійснюватись
щоденно. У Діях 20:7 говориться: «А дня першого в тижні,
як учні зібралися на ламання хліба». Це цілком ясно. На
підставі слова, таким чином, ми вирішили ламати хліб
кожного Дня Господнього. З цього дня, окрім того часу, коли
я хворів, був у дорозі або мені заважали несподівані події,
я завжди ламав хліб кожного Дня Господнього. Невдовзі
після цього моя мати дізналась, чим ми займаємося. Вона
не стала противитися, вона тільки сказала, що ми дуже
сміливі. Через декілька місяців вона також приєдналася до
нас у ламанні хліба.

Поступово той шлях, яким повів нас Господь, почав
приносити нам побічні ефекти. Пішли розмови, що деякі
члени сім’ї Ні були хрещені зануренням. Районний керівник
методистської церкви прийшов, щоб дізнатись у нас про
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це. Я сказав: «Питання стоїть так: відповідає хрещення
зануренням Писанню чи ні. Якщо ні, я готовий встати перед
зібранням і визнати свою помилку; якщо ж воно відповідає
Писанню, то я повинен слухатися». Він лише відповів: «Так,
це відповідає Писанню, але тобі не слід бути таким
законником». Якщо не слід було бути законником в одному,
не слід було б бути законником ні в чому. Я був дуже
здивований, коли виявив, що раніше методисти були нашими
добрими друзями, а тепер через хрещення зануренням вони
дуже охолонули до нас. Із цього дня я зрозумів, щî означає
слухатись Господа і що для цього потрібно платити певну
ціну. Я також зрозумів, що люди зазвичай не вважають
хрещення важливим; однак варто кому-небудь хреститися
якось інакше, як вони вважають це чимось важливим.

ВИХІД ІЗ ДЕНОМІНАЦІЇ

Протягом другої половини 1922 р. я розкрив ще одну
проблему з Біблії — проблему деномінацій. Чи говорить
Писання, що я повинен бути членом методистської церкви?
У 1 Кор. 1 Павло умовляє корінфських віруючих не роз-
ділятися: «Я ж Павлів, а я Аполлосів, а я Кифин, а я
Христів». Я почав замислюватись: хіба Уестлі більше за
Павла? Якщо Павло докорив корінфянам за слова: «Я
Христів», звичайно, якщо ви говорите, що ви з пресві-
теріанської церкви, у той час як я — з методистської, а він
— з баптистської, це не відповідає Писанню.

У той час я навчався в школі при місії. Школа послала
мене як делегата на весняний збір, і від мене попросили в
заяві вказати, членом якої деномінації я є. Я написав: «Я
християнин і належу безпосередньо Христу». Вони від-
повіли: «Тим не менше, ти все одно член деномінації». На
це я заперечив: «Ні, я просто християнин. У Біблії не го-
вориться, що я повинен бути членом якоїсь деномінації».
У той момент я твердо вирішив не визнавати своїми устами,
що я належу до методистської церкви. Коли мене за-
питували про це, я завжди відповідав: «Я християнин».
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Одного разу, читаючи Біблію, я замислився над проб-
лемою: можу я просто залишити деномінацію? Невдовзі після
цього я почув, як хтось сказав, що збанкрутував один уні-
версальний магазин. Я почув таку розмову: коли декілька
чоловік стають партнерами в бізнесі, незалежно від того, чи
берете ви особисту участь у роботі магазину чи ні, коли діло
розоряється, ніхто не може уникнути наслідків; кожен повинен
нести відповідальність за банкрутство. З цієї розмови я
зрозумів, що будучи членом методистської церкви, я був як
би діловим партнером. Хоча в дійсності я не брав участі в
системі методистської церкви, вже за назвою я не міг уникнути
наслідків. Якщо я хотів піти за Господом, я повинен був не
тільки відмовитись від членства в методистській церкві у
справах, але й вилучити своє ім’я з методистської церкви.
Коли в мене з’явилась ясність із цього приводу, я визнав за
необхідне обговорити це зі своєю матір’ю, оскільки первісно
саме вона занесла моє ім’я туди. Моя мати не відразу ж
схвалила моє рішення, оскільки боялась, що західні місіонери,
які вважались нашими добрими друзями, образяться.
Я вважав, що нам не слід боятися образити людей, нам слід
боятися образити Того, Хто більше за людей.

Одного разу я поїхав на кораблі до Мавею побачитись із
Маргарет Барбер. Я запитав її, яке її почуття від того, що
моє ім’я знаходиться в книзі життя методистської церкви (так
вони називали список членів церкви). Вона відповіла: «Боюсь,
що серед імен у цій книзі життя є багато мертвих і чимало
умираючих». Я сказав: «Чи повинне бути моє ім’я в книзі життя
на землі?». Вона промовила у відповідь: «Якщо твоє ім’я
записане в книзі життя на небесах, що може тобі дати земна
книга життя? А якщо твоє ім’я не записане в небесній книзі
життя, чим тобі допоможе земна книга життя?».

Я говорив зі своєю матір’ю про це постійно протягом двох
місяців, але вона не погоджувалась. Одного разу, коли вся
моя сім’я була в саду, я вирішив скористатись цією мож-
ливістю і поговорити з батьками. Я сказав: «Чи узгоджується
це з Писанням, що наше ім’я залишається в деномінації?».
Вони відповіли: «Ні». Я знову запитав: «Чи є нашим обов’-
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язком покора Біблії?». «Так», — відповіли вони. Тоді я вирішив
піти ще далі і сказав: «Тоді чому ми зволікаємо і не слу-
хаємось Писання?». Вони сказали у відповідь: «Дуже добре.
Давай, роби». Я відразу ж склав листа, і мій батько особисто
написав його. Після того як ми всі підписали його, я послав
його рекомендованою поштою. У цілому, в листі говорилось
таке: «Ми побачили, що секти не відповідають Писанню і що
деномінації — щось гріховне. Тому починаючи з цього дня,
будь ласка, вилучіть наші імені з вашої книги життя. Ми
робимо це не через особисту неприязнь, а просто тому, що
хочемо коритися вченню Писання. Наше рішення остаточне,
і не варто повертатися до нього. Ми, як і раніше, вважаємо
себе вашими друзями. Крім бажання коритися Біблії, у нашого
вчинку немає інших причин».

Через чотири дні, після того як ми послали цього листа,
до нас додому прийшло декілька західних місіонерів. Вони
сказали: «Можна почути про те, що церква відлучає членів,
але ніхто не чув про те, що члени відлучають себе від
церкви. З якої причини ви це зробили?». Ми відповіли: «Ми
вже пояснили нашу причину, і більше немає потреби її
обговорювати». Наступного дня вони попросили директора
однієї школи прийти поговорити з нами. Ми сказали: «Нам
нема чого сказати. Ми, як і раніше, ваші друзі, але ми хочемо,
щоб наші імена були вилучені із запису». Пізніше наш
пастор, районний керівник і єпископ прийшли до нас і
запитали, чи вчинили ми так через хрещення зануренням.
Вони пояснили, що коли члени методистської церкви хочуть
хреститися зануренням, вони не заперечують. Ми відповіли:
«Господь повів нас зробити те, що ми зробили. Ви вважаєте,
що не слід бути законниками, а ми вважаємо, що повинні
слухатися Господа за будь-яку ціну».

Питання не в суперечці з іншими про хрещення зану-
ренням чи про вихід із деномінації. Все питання ось у чому:
готові люди слухатися Писання чи ні. Хреститися
зануренням і вийти з деномінації — це не щось велике, це
лише дві речі з тисяч інших, в яких необхідна наша покора.
Найголовніше в Писанні — це покора.
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ÐÎÇÄ²Ë ÑÜÎÌÈÉ

Â×ÈÒÜÑß ÏÐÈÂÎÄÈÒÈ ËÞÄÅÉ ÄÎ ÃÎÑÏÎÄÀ

ОСОБИСТЕ СВІДЧЕННЯ ВОЧМАНА НІ, ЗРОБЛЕНЕ В
м. КУЛАНСУ, ПРОВІНЦІЯ ФУЦЗЯНЬ, 18 ЖОВТНЯ 1936 РОКУ

Коли я був спасений, я мимовільно став любити душі
грішників і надіятись, що вони будуть спасені. З цією метою
я почав благовістити і нести свідчення серед моїх одно-
класників. Однак, приблизно через рік роботи, ніхто не був
спасений. Я думав, що чим більше я зможу сказати слів і
подати доводів, тим більш я буду ефективним у спасінні
людей. Але хоча я міг багато сказати про Господа, моїм
словам не вистачало сили, щоб зворушити слухачів.

Молитва про спасіння інших

Приблизно в той самий час я познайомився із західною
місіонеркою, пані Ґроувз (співробітницею Маргарет Барбер),
яка запитала мене, скільки чоловік я привів до Господа за рік
після мого спасіння. Я опустив голову, надіючись випередити
подальші питання, і з соромом визнав тихим голосом, що
хоча я благовістив своїм однокласникам, вони не хотіли
слухати, а коли вони слухали, вони не вірили. У мене було
таке ставлення, що оскільки вони не приймають добру вість,
їм доведеться відповідати за наслідки. Вона сказала мені
відверто: «Ти не можеш приводити людей до Господа, тому
що між тобою і Господом є щось. Можливо, це приховані
гріхи, з якими ти ще не повністю покінчив, або ти винен щось
комусь». Я визнав наявність цього, і вона запитала, чи готовий
я залагодити це негайно. Я відповів, що готовий.

Вона також спитала, як я свідчив. Я відповів, що я
наздогад вибирав людей і починав говорити, незалежно від
того, слухали вони чи ні. Вона сказала: «Це неправильно.
Ти повинен спочатку поговорити з Богом, перш ніж ти
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поговориш з людьми. Ти повинен молитися Богу, скласти
список імен однокласників і запитати Бога, за кого з них
молитися. Молись за них щодня, згадуючи їх по черзі. Потім,
коли Бог надасть можливість, ти повинен свідчити їм».

Після цієї розмови я відразу ж почав працювати над
своїми гріхами, відшкодовуючи збитки, сплачуючи борги,
примиряючись зі своїми однокласниками і визнаючи
провини перед іншими. Я також заніс до записної книжки
імена всіх моїх сімдесяти однокласників і почав молитися за
них щодня, згадуючи їхні імена по одному перед Богом. Іноді
я молився за них через годину, молився мовчки, навіть у
класі. Коли випадала можливість, я свідчив їм і намагався
переконати їх повірити в Господа Ісуса. Часто мої одно-
класники жартували: «Йде пан проповідник. Послухаймо його
проповідь». Насправді ж у них не було бажання слухати.

Я знову покликав пані Ґроувз і запитав у неї: «Я повністю
виконав усе, що ви мені сказали. Чому нічого не діє?». Вона
відповіла: «Не розчаровуйся. Продовжуй молитися, доки
хто-небудь не буде спасений». За милістю Господа я
продовжував молитися щодня. Коли випадала можливість,
я благовістив. Подяка Господу, через декілька місяців, за
винятком одного, всі сімдесят, чиї імена були в моїй записній
книжці, були спасені.

Наповнення Святим Духом

Хоча дехто був спасений, я, як і раніше, не був за-
доволений, тому що багато хто в школі і в місті ще не був
спасений. Я відчував, що мені необхідно бути наповненим
Святим Духом і отримати силу згори, щоб я зміг привести
більше людей до Господа. Тоді я звернувся до пані
Маргарет Барбер. Оскільки я був незрілим у духовних речах,
я спитав її, чи необхідне наповнення Святим Духом, щоб
отримати силу і привести багатьох до спасіння. Вона
відповіла: «Так». Я спитав її, як наповнитись Святим Духом.
Вона сказала у відповідь: «Ти повинен представити себе
Богу, щоб Він наповнив тебе Собою». Я відповів, що я вже
представив себе. Але коли я подумав, я зрозумів, що, як і
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раніше, знаходжусь у своєму давньому «я». Я знав, що Бог
спас мене, вибрав і прикликав мене. Хоча я ще не досяг
повної перемоги, я був звільнений від гріхів і порочних
звичок, і багато які речі, що тримали мене, відійшли. Однак
я все ще відчував нестачу духовної сили, щоб справитися з
духовною роботою. Тоді вона розповіла мені таку історію:

Брат Прігин був американцем, що знаходився в Китаї.
Він одержав ступінь магістра і вчився з метою одержати
докторський ступінь. Відчуваючи, що стан його
духовного життя був незадовільним, він почав шукати
Господа і молитися. Він сказав Богу: «Моє невір’я дуже
сильне; є деякі гріхи, які я не можу перемогти, і в мене
немає сили працювати». Два тижні він просив Господа
про одне — наповнити його Святим Духом, щоб він міг
жити перемагаючим життям із силою. Бог запитав: «Ти
дійсно хочеш цього? Якщо так, не здавай екзамен на
докторський ступінь через два місяці, оскільки Мені не
потрібен доктор філософських наук». Він опинився перед
вибором. Він майже досяг докторського ступеня; було б
шкода відмовитися від екзамену. Він встав на коліна,
щоб помолитися, і спитав Господа, чому Той не дозволяє
йому і отримати докторський ступінь, і бути служителем.
Але ось парадокс: якщо Бог висуває вимогу, Він
тримається за неї і ніколи не йде на компроміс ні з ким.

Наступні два місяці були дуже болісними. Останньої
суботи він пережив справжній конфлікт. Чи хотів він
ступеня чи наповнення Святим Духом? Що краще:
докторський ступінь чи перемагаюче життя? Інші могли
бути й докторами і при цьому бути тими, кого
використовує Бог, а чому він не міг? Він боровся і
сперечався з Богом і повністю зайшов у безвихідь. Йому
був дорогий докторський ступінь, але й наповнення
Духом також було дороге йому. Але Бог не здавався.
Вибрати докторський ступінь — означало б зробити
неможливим житіє духовним життям. Житіє духовним
життям зажадало б відмови від докторського ступеня.
Врешті-решт, зі слізьми на очах він сказав: «Я здаюсь.
Незважаючи на те, що я вчився два роки з метою
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отримати докторський ступінь — мета, яку я плекав
тридцять років, починаючи з дитинства, — у мене не
залишилось вибору: я відмовляюсь від екзамену заради
покорення Богу». Прийнявши це рішення, він написав
записку адміністрації університету про те, що не прийде
на екзамен у понеділок, залишаючи тим самим надію
на докторський ступінь раз і назавжди. Він був так
виснажений того вечора, що не міг зробити сповіщення
наступного дня. Тому він просто розповів зібранню
історію того, як він здався Господу. Того дня зібрання
було оживлене. Три чверті присутніх на зібранні
плакали. Він сам одержав силу. Він сказав: «Якби я
знав заздалегідь, що результат буде таким, я б покорився
раніше». Його наступна робота була рясно благословлена
Господом, і він мав дуже глибоке знання Бога.

Коли я відвідував Англію, я хотів поїхати до Сполучених
Штатів, щоб побачитися з ним, але Господь забрав його
перше, ніж у мене з’явилась ця можливість. Але коли я почув
це свідчення, я сказав Господу: «Я готовий усунути все, що
стоїть між Богом і мною, щоб бути наповненим Святим
Духом». Між 1920 і 1922 рр. я відвідав 200 чи 300 чоловік,
щоб визнати перед ними свою провину. Після уважного,
суворого розгляду минулих подій я відчував, що між мною і
Господом, як і раніше, є щось ще, інакше я отримав би
духовну життєвість. Але незважаючи на подальшу роботу
в багатьох напрямках, я все ще не міг одержати силу.

Зазнає Божої роботи

Одного разу, будучи в пошуках теми з Біблії, перед тим
як зробити сповіщення, я навздогад відкрив Біблію і перед
моїми очима з’явився Пс. 73:25: «Хто є мені на небесах, окрім
Тебе? А я при Тобі на землі не бажаю нічого!». Прочитавши
ці слова, я сказав собі: «Автор цього Псалма може сказати
це, а я — ні». Я виявив, що між мною і Богом було щось.

Оскільки моєї дружини зараз немає тут, я розповім вам
цю історію. Приблизно за десять років до нашого одруження
я був закоханий у неї. Тоді вона не була спасена, і коли я

Â×ÈÒÜÑß ÏÐÈÂÎÄÈÒÈ ËÞÄÅÉ ÄÎ ÃÎÑÏÎÄÀ
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говорив з нею про Господа Ісуса і намагався переконати її
повірити, вона сміялася з мене. Повинен визнати, що я
дійсно кохав її, але в той самий час я страждав від того, що
вона сміялася з Господа, в якого я вірив. У той час я також
запитував, хто займе в моєму серці перше місце: вона чи
Господь. Змушений сказати, що варто молодим людям
закохатися, як їм дуже важко залишити свого коханого.
Я сказав Богу про свою готовність відмовитись від неї, але
глибоко в серці я не хотів цього. Прочитавши Пс. 73 ще раз,
я сказав Богу: «Я не можу сказати, що не хочу на землі нікого,
крім Тебе, тому що на землі є та, кого я кохаю». У цей момент
Святий Дух ясно показав, що між мною і Богом було щось.

Того дня я робив сповіщення, але я не знаю, про що я
говорив. Насправді я говорив з Богом, просив Його потерпіти
і дати мені сил, поки я не зможу залишити її. Я просив Бога
відкласти роботу над цим. Але Бог ніколи не сперечається з
людьми. Я почав думати над тим, щоб поїхати до кордону
ненаселеного Тибету й благовістити там, і запропонував Богу
багато інших починань, надіючись, що це зворушить Його і
Він більше не порушуватиме питання про те, щоб я залишив
свою кохану. Але варто пальцю Господа показати на щось, як
Він не прибере його. Як би сильно я не молився, я не міг
прорватися. У мене не було ентузіазму вчитися в школі, і в той
же час я не міг придбати силу Святого Духа, яку я наполегливо
шукав. Я був у тяжкому становищі. Я постійно молився,
надіючись, що моє наполегливе прохання змінить розум Божий.
Подяка Господу, що весь цей час Він хотів, щоб я навчився
відкидати себе, відкладати свою людську любов і любити Його
всім серцем. Інакше я був би некорисним християнином у Його
руці. Він розрізав гострим ножем моє природне життя, щоб я
засвоїв урок, який я не проходив раніше.

Одного разу я зробив сповіщення і повернувся до себе в
кімнату з важким серцем. Я сказав Богу, що наступного
понеділка я повернусь до школи, і шукав наповнення Святим
Духом і любов’ю Христа. Протягом наступних двох тижнів я
виявив, що, як і раніше, не можу сказати слова Пс. 73:25 з
упевненістю. Але подяка Господу, невдовзі я був на-
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повнений Його любов’ю і був готовий відкласти свою любов
і голосно проголосити: «Я відкладаю її! Вона більше ніколи
не буде моєю!». Після цієї заяви нарешті я зміг промовити
слова Пс. 73:25. Того дня я був на другому небі, якщо не на
третьому. Світ здався мені менше, і я немовби піднявся
над хмарами і піднісся над туманом. Того вечора, коли я
був спасений, були віднесені мої гріхи, а того дня, 13 лютого
1922 р., коли я відмовився від своєї коханої, моє серце було
спустошене від усього, що раніше цікавило мене.

[Òîä³ áðàò Í³ íàïèñàâ îñü òàêèé ã³ìí:

Î, ÿê âåëèêà äî ìåíå
Ëþáîâ Õðèñòà ùîäåíü!

ßê ì³ã òàêèé á³äíÿê, ÿê ÿ,
Áóòü òàê áëàãîñëîâåí?

Ùîá ìåíå ïîâåðíóòü Ñîá³,
Ðîçòðàòèâ Â³í Ñåáå.

Õîò³â áè ÿ ñâ³é õðåñò íåñòè,
Íàñë³äóâàòü Òåáå.

ß âñå ñâîº â³äêèíóâ, ùîá
Ì³ã çäîáóâàòü Õðèñòà.

Æèòòÿ ³ ñìåðòü âæå íå ñòðàøí³ —
Â íèõ ïåðåøêîä íåìà.

Áàãàòñòâî, äðóç³, ñëàâà, ÷åñòü —
Õ³áà æ êîðèñòü äàþòü?

Ãîñïîäü äëÿ ìåíå çóáîæ³â,
Ç Íèì õî÷ó âáîãèì áóòü.

Ëþáëþ Ñïàñèòåëÿ, Éîìó
Õîò³â áè äîãîäèòü.

Óñå çà âòðàòó âèçíàþ —
Äëÿ Íüîãî á ò³ëüêè æèòü.

Õòî, êð³ì Òåáå, íà íåá³ º
Óò³õîþ ìåí³?

Õòî, ÿê íå Òè, ç êèì ðàçîì ÿ
Ëþáëþ áóòü íà çåìë³.

Â×ÈÒÜÑß ÏÐÈÂÎÄÈÒÈ ËÞÄÅÉ ÄÎ ÃÎÑÏÎÄÀ
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Ñêîðáîòàì ³ ñàì³òíîñò³
Íå ïîáîðîòü ìåíå.

Ìåíå ëþáîâ’þ îòî÷è,
Ïðîøó, ²ñóñ, Òåáå!

Î Ãîñïîäè áëàãèé, ìîëþ,
Çà êðîêîì êðîê âåäè.

Áóäü ïîðó÷ ³ çì³öíè ìåíå
Êð³çü òåìíèé â³ê ïðîéòè.

Ñâ³ò, ïëîòü ³ Ñàòàíà ñï³øàòü
Ïðèíàäèòü äóøó çíîâ.

Òâîº ²ì’ÿ ùîá íå çãàíüáèòü,
Äàé ñèëó ³ ëþáîâ.

Ãîäèíà áëèçüêà, Ãîñïîäè,
Çâ³ëüíè ìåíå ç çåìë³.

Êîëè ïðèéäåø, ñï³âàòèìó:
«Àë³ëóÿ!» Òîá³ ]

Наступного тижня люди почали спасатися. Брат Вей, у
минулому мій однокласник, може засвідчити, що до цього
часу я по-особливому відносився до свого одягу. Я носив
довгий шовковий одяг у червоний горошок. Але того дня я
зняв свій вишуканий одяг і взуття. Я пішов на кухню, зварив
небагато клею і зі стосом євангельських плакатів у руках
вийшов на вулицю, щоб розклеїти їх на стінах і роздавати
євангельські листівки. У ті дні у Фучжоу, провінція Фуцзянь,
це було чимось зовсім новим.

З мого другого семестру в школі в 1922 р. я почав
євангельську роботу, і багато моїх однокласників були
спасені. Я молився щодня за тих, чиї імена були в мене в
записній книжці. З 1923 р. ми почали позичати або наймати
приміщення для зібрань, щоб розширити роботу по
євангелізації. У той час були спасені декілька сот чоловік.
Були спасені всі, за винятком одного, чиї імена були в мене
в записній книжці. Це очевидний доказ того, що Бог слухає
такі молитви. Це саме Його шлях, щоб ми молилися за
грішників перш, ніж вони будуть спасені. За ці декілька років
було багато випадків, які підтверджують цей факт.



47

ÐÎÇÄ²Ë ÂÎÑÜÌÈÉ

ÆÈÒ²ª Â ÏÐÈÑÓÒÍÎÑÒ² ÁÎÃÀ

Óñë³ä çà ñâî¿ì ñïàñ³ííÿì Âî÷ìàí Í³ ñïî÷àòêó ïî÷àâ
ïðèâîäèòè ³íøèõ äî Ãîñïîäà, à ïîò³ì â÷èòèñÿ æèòè â
ïðèñóòíîñò³ Ãîñïîäà. Â³í âèÿâèâ, ùî âñå, ùî ñòî¿òü ì³æ íèì
³ Áîãîì, ïåðåøêîäæàëî éîìó îäåðæàòè â³äïîâ³ä³ íà ìîëèòâè.
Öå òàêîæ çàâàæàëî éîìó äîâ³ðÿòè Áîãó ñòîñîâíî éîãî ïîòðåá
³ íå äîçâîëÿëî éîìó áóòè â ïðèñóòíîñò³ Áîãà. Ó òîé ñàìèé
÷àñ â³í áà÷èâ, ùî â³í ïîâèíåí ðåòåëüíî âèçíàâàòè ãð³õè Áîãó
³ ïîâí³ñòþ âèïðàâèòè áóäü-ÿê³ ïðîâèíè ñòîñîâíî ³íøèõ. Â³í
áóâ äóæå ñóâîðèé ó öèõ äâîõ ðå÷àõ, ùîá ï³äòðèìóâàòè äîáðó
ñîâ³ñòü áåç ñïîòèêàíü (1 Òèì. 1:5; Ä³¿ 24:16). Êîæíîãî ðàçó,
êîëè â³í çâåðòàâñÿ äî Áîãà ç ÿêîãîñü êîíêðåòíîãî ïèòàííÿ,
Áîã ïðàöþâàâ íàä íèì, ùîá óñóíóòè ùîñü, ùîá ï³äòðèìàòè
éîãî ºäíàííÿ ç Áîãîì. Óñå ñâîº æèòòÿ â³í ï³äòðèìóâàâ òàê³
ñòîñóíêè ç Áîãîì.

ÐÎÁÎÒÀ ÍÀÄ ÃÐ²ÕÀÌÈ

Ùîá çàëèøàòèñÿ â ïðèñóòíîñò³ Áîãà, â³í ïîñò³éíî ïèñàâ
ñâÿòèì, âèçíàþ÷èñü ó ñâî¿é íåïðàâîò³, ïðîâèíàõ ³ ïîìèëêàõ,
ïðîñÿ÷è â íèõ ïðîùåííÿ. Â³í ïðàöþâàâ íàä ãð³õàìè ³ ïåðåä
ëþäüìè, ³ ïåðåä Áîãîì. ×àñòî íà òðàïåç³ Ãîñïîäí³é áóëî ÷óòè,
ÿê â³í âèçíàâàâ ó ìîëèòâ³, ùî â³í ãð³øíèé, ³ ïðîñèâ Ãîñïîäà
ïðîñòèòè éîãî. Öå âêàçóº íà ñîâ³ñòü, ÷óòëèâó äî âñüîãî
ãð³õîâíîãî ïåðåä Áîãîì. Éîãî ñîâ³ñòü áóëà íàñò³ëüêè ÷óò-
ëèâîþ, òîìó ùî â³í ïîñò³éíî òðèìàâ ¿¿ ÷èñòîþ, ïðàöþþ÷è
íàä ãð³õàìè ïåðåä ëþäüìè ³ Áîãîì, í³÷îãî íå çàëèøàþ÷è áåç
ðîáîòè. Îñê³ëüêè â³í áåð³ã ñâîþ ñîâ³ñòü áåç ñïîòèêàíü, â³í
ì³ã ï³äòðèìóâàòè ò³ñíå ºäíàííÿ ç Áîãîì.
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ÐÎÁÎÒÀ ÍÀÄ ÏÐÈÕÈËÜÍ²ÑÒÞ ÄÎ ÑÂ²ÒÓ

Ùîá æèòè â ïðèñóòíîñò³ Áîãà, Âî÷ìàí Í³ óñóíóâ óñå
ñâ³òñüêå ç³ ñâîãî æèòòÿ. Â³í áóâ àáñîëþòíî â³ää³ëåíèé â³ä
ñâ³òó. Ó éîãî äîì³, ó éîãî ìàíåð³ âäÿãàòèñÿ àáî â ÷îìó-íåáóäü,
ùî ñòîñóºòüñÿ éîãî æèòòÿ, íå áóëî í³ÿêèõ ñë³ä³â ïðèõèëüíîñò³
äî ñâ³òó. Õî÷à â³í íå ðîáèâ öüîãî ç òî÷êè çîðó çàêîíó, â³í
óñå ñâîº æèòòÿ æèâ, áóäó÷è â³ää³ëåíèì â³ä ñâ³òó. Â³í íå
ñïðàâëÿâ í³ÿêèõ ñâÿò ³ íå ñïðàâëÿâ í³ÿêèõ äí³â íàðîäæåííÿ,
òîìó ùî â éîãî îñÿÿíîìó ðîçóì³íí³ öå áóëî ñâ³òñüêèì.

Â³í áåð³ã ñåáå â³ä ïðèõèëüíîñò³ äî ñâ³òó íå ò³ëüêè ó ñâîºìó
æèòò³, àëå é ó ñâî¿é ðîáîò³. Óñ³ éîãî êíèãè áóëî îôîðìëåí³
òàê, ùî íà íèõ íå áóëî í³ÿêîãî â³äáèòêó ñâ³òó, à òàêîæ óñ³
ïðàêòèêè, ÿê³ â³í ïðèí³ñ ó Öåðêâó, íå ìàëè í³ÿêîãî ïðèñìàêó
ñâ³òó.

Îñê³ëüêè â³í òàê ñóâîðî ïðàöþâàâ íàä ïðèõèëüí³ñòþ äî
ñâ³òó, â³í ïîñò³éíî çíàõîäèâñÿ â ïðèñóòíîñò³ Áîãà. Éîãî ñïîñ³á
æèòòÿ ðîáèâ äóæå ñèëüíèé âïëèâ íà âñ³õ íàñ, òèõ, õòî áóâ
áëèçüêèé äî íüîãî, ³ íà âñ³ Öåðêâè â Ãîñïîäíüîìó â³äòâîðåíí³,
ÿê³ îäåðæàëè êîðèñòü â³ä éîãî ñëóæ³ííÿ.

ÐÎÁÎÒÀ ÍÀÄ ÏËÎÒÒÞ

Ïëîòü — öå ã³ðøà ÷àñòèíà óïàëî¿ ëþäèíè, ³ âîíà çàâæäè
áîðåòüñÿ ïðîòè Äóõà Áîæîãî (Áóò. 6:3; Ãàë. 5:17). Âî÷ìàí
Í³ ïîâí³ñòþ ðîçóì³â öå é ïîñò³éíî ïðîòèñòîÿâ ñâî¿é ïëîò³ ³
ïðèðîäíîìó íîðîâó, ùîá ï³äòðèìóâàòè áåçïåðåðâíå ºäíàííÿ
ç Ãîñïîäîì ³ çàëèøàòèñÿ â ïðèñóòíîñò³ Áîãà. Éîãî ïëîòü
ïîñò³éíî ñòðèìóâàëàñü ïðîñòî æèò³ºì ó äóõîâ³ é ïîâåä³íêîþ
çã³äíî ç âíóòð³øí³ì ïîìàçàííÿì. Æèâó÷è ³ ïîâîäÿ÷èñü òàêèì
÷èíîì, â³í ïîñò³éíî âïðàâëÿâñÿ â ìîëèòâ³, ùîá Ãîñïîäü
çâ³ëüíèâ éîãî. Â³í áîÿâñÿ ñâîº¿ ïëîò³ ³ í³÷îãî íå ðîáèâ çã³äíî
ç ïëîòòþ; â³í ïîñò³éíî õîäèâ çã³äíî ç äóõîì, ùîá íå âòðàòèòè
ïðèñóòíîñò³ Áîãà.

ÐÎÁÎÒÀ ÍÀÄ ÑÂÎ¯Ì «ß»

Âî÷ìàíó Í³ áóëî â³äêðèòî, ùî óïàëà ëþäèíà ïðîñî÷åíà
Ñàòàíîþ ³ ìîæå ëåãêî ñòàòè âò³ëåííÿì ³ âèðàæåííÿì ñàìîãî
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Ñàòàíè. Òàêèì áóëî ïåðåæèâàííÿ Ïåòðà â Ìò. 16:21-23.
Éäó÷è çà Ãîñïîäîì, Âî÷ìàí Í³ ïîñò³éíî â³äêèäàâ ñâîº «ÿ»
(Ìò. 16:24), ùîá ïîñò³éíî íàñîëîäæóâàòèñÿ ïðèñóòí³ñòþ
Ãîñïîäà. Â³í áîÿâñÿ ñâîãî «ÿ» ³ îñóäæóâàâ éîãî á³ëüøå, í³æ
áóäü-ùî ³íøå íåãàòèâíå. Ó éîãî ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, ó éîãî
ðîáîò³ ³ â éîãî êîíòàêòàõ ç ³íøèìè íåìîæëèâî áóëî çíàéòè
é ñë³äó éîãî «ÿ». Íàâïàêè, éîãî ïîâåä³íêà ³ éîãî ðîáîòà
çàâæäè çàëèøàëè âðàæåííÿ, ùî â³í áóâ ëþäèíîþ, ùî íåñå
õðåñò ³ â³äêèäàº ñâîº «ÿ». Ñàìå çàâäÿêè òàêîìó æèò³þ â³í
ï³äòðèìóâàâ íàñîëîäæåííÿ Áîæîþ ïðèñóòí³ñòþ.

ÐÎÁÎÒÀ ÍÀÄ ÂËÀÑÍÈÌÈ ÏÅÐÅÂÀÃÀÌÈ

Âî÷ìàí Í³ äîáðå çíàâ ïðî âëàñí³ ïåðåâàãè, ÿê³ ³ñíóþòü â
óïàë³é ïðèðîä³ ëþäèíè. Éîãî ñîâ³ñòü íå äîçâîëÿëà éîìó
ï³ääàâàòèñÿ âëàñíèì ïåðåâàãàì ó äóõîâíèõ ðå÷àõ àáî â
Ãîñïîäí³é ðîáîò³. Â³í çíàâ, ùî öàð Ñàóë âòðàòèâ öàðñòâî é
ïðåñòîë ÷åðåç âëàñíó ïåðåâàãó (1 Ñàì. 15:1-28). Óñâ³äîì-
ëþþ÷è, ùî âëàñíà ïåðåâàãà ùå á³ëüø íåâëîâèìà, í³æ ãð³õ
àáî ïðèõèëüí³ñòü äî ñâ³òó, â³í ïîñò³éíî òîðêàâñÿ ñîâ³ñò³ ëþäåé
ñòîñîâíî öüîãî â ðîçìîâ³ ç íèìè. Ùîá ï³äòðèìóâàòè ïðè-
ñóòí³ñòü Áîãà, â³í íå òåðï³â í³ÿêî¿ âëàñíî¿ ïåðåâàãè, ÿêà á
³ñíóâàëà ì³æ íèì ³ Ãîñïîäîì.

ÐÎÁÎÒÀ ÍÀÄ ÍÅÏÎÑËÓÕÎÌ

Íåïîñëóõ — ùå îäíà ð³÷, íàä ÿêîþ Âî÷ìàí Í³ ïðàöþâàâ
ç ìåòîþ ï³äòðèìàííÿ ºäíàííÿ â ïðèñóòíîñò³ Ãîñïîäà. Éîãî
ïåðåæèâàííÿ áóëî òàêå, ùî í³ùî, íàâ³òü ùîñü õîðîøå é
äóõîâíå, íå ìîæå çàì³íèòè ïîñëóõ. Äëÿ íüîãî ïîñëóõ ïåðåä
Ãîñïîäîì îçíà÷àâ çàëèøàòèñÿ â³ääàíèì çàäóìàí³é âîë³
Ãîñïîäà; öå íå îçíà÷àëî ïðèéìàòè Éîãî äîçâ³ë ïîä³áíî äî
Âàëààìà (×èñ. 22:2-35). Óñå, ùî â³äõîäèòü â³ä çàäóìàíî¿ âîë³
Ãîñïîäà, º ôîðìîþ íåïîñëóõó. Äëÿ íüîãî íåïîñëóõ áóâ
çàâ³ñîþ, ÿêà ìîãëà â³ää³ëèòè éîãî â³ä Áîæî¿ ïðèñóòíîñò³.
Â³í ï³äêðåñëþâàâ: ùîá îòðèìàòè ñâ³òëî é îá’ÿâëåííÿ â³ä
Ãîñïîäà, éîìó íåîáõ³äíå â³äêðèòå îáëè÷÷ÿ. Ìàðãàðåò Áàðáåð
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ñêàçàëà éîìó, à â³í ïåðåäàâ öå òèì, õòî áóâ áëèçüêèé äî
íüîãî, ùî ìàëåíüêèé ëèñòî÷îê íà äåðåâ³ ìîæå çàêðèòè â³ä
çîðó âåñü ì³ñÿöü. Îñê³ëüêè â³í ðîçóì³â, ùî íåïîñëóõ ïðèâåäå
äî âòðàòè Áîæî¿ ïðèñóòíîñò³, â³í òâåðäî âèð³øèâ áóäü-ÿêîþ
ö³íîþ ñëóõàòèñÿ âîë³ Ãîñïîäà ³ Ãîñïîäíüîãî îá’ÿâëåííÿ.

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÊÐÎÂ² ÕÐÈÑÒÀ

Ùîá áåðåãòè ñâîº ºäíàííÿ ç Ãîñïîäîì íåïîðî÷íèì, Âî÷ìàí
Í³ íàâ÷èâñÿ çàñòîñîâóâàòè êðîâ Õðèñòà äî ñâîº¿ ñèòóàö³¿.
Â³í ñêàçàâ ìåí³, ùî îäíîãî ðàçó éîãî ñîâ³ñòü çíàõîäèëàñü
ï³ä ñèëüíèì îñóäæåííÿì ïåðåä Áîãîì ÷åðåç ïåâí³ ðå÷³. Â³í
íå ì³ã ïðîðâàòèñÿ, òîìó â³í áóâ çìóøåíèé çâåðíóòèñÿ çà
äîïîìîãîþ äî ïàí³ Áàðáåð. Ï³ñëÿ òîãî ÿê â³í ðîçïîâ³â ¿é óñþ
³ñòîð³þ, âîíà â³äïîâ³ëà éîìó: «Êðîâ ²ñóñà Õðèñòà, Éîãî Ñèíà,
î÷èùóº íàñ» (1 ²í. 1:7). Êîëè â³í ñêàçàâ ¿é, ùî, ÿê ³ ðàí³øå,
çíàõîäèòüñÿ ï³ä îñóäæåííÿì, âîíà ïîâòîðèëà éîìó äåê³ëüêà
ðàç³â: «Êðîâ ²ñóñà Õðèñòà, Éîãî Ñèíà, î÷èùóº íàñ». Óðåøò³-
ðåøò, â³í îòðèìàâ ñâ³òëî, ùî ò³ëüêè êðîâ Ãîñïîäà ìîæå
çáåðåãòè ñîâ³ñòü ëþäèíè â³ä áóäü-ÿêîãî îñóäæåííÿ ïåðåä
Áîãîì. ²ç öüîãî ñï³ëêóâàííÿ ç Ìàðãàðåò Áàðáåð â³í ä³çíàâñÿ,
ùî çàâäÿêè î÷èùåííþ êðîâ’þ Ãîñïîäà ìîæíà çáåð³ãàòè ñåáå
ïîñò³éíî â ïðèñóòíîñò³ Áîãà.

Ó 1940 ð., êîëè ÿ áóâ íà éîãî íàâ÷àíí³ â Øàíõà¿, ÿ ÷óâ,
ÿê â³í âèçíàº ãð³õ ³ çàñòîñîâóº êðîâ Ãîñïîäà ó ñâî¿é ìîëèòâ³
íà òðàïåç³ Ãîñïîäí³é. Öÿ ìîëèòâà ñïðàâèëà íà ìåíå âåëèêå
âðàæåííÿ. Öå îçíà÷àº, ùî â³í ïîêëàäàâñÿ íà î÷èùåííÿ
êðîâ’þ Ãîñïîäà äëÿ ï³äòðèìàííÿ ïîñò³éíî¿ ïðàêòèêè Áîæî¿
ïðèñóòíîñò³.

ÏÅÐÅÁÓÂÀÍÍß Â ÃÎÑÏÎÄ²

Âî÷ìàí Í³ òàêîæ ñòàðàííî çàñâî¿â óðîê ïåðåáóâàííÿ â
Ãîñïîä³ çã³äíî ç âíóòð³øí³ì ïîìàçàííÿì (1 ²í. 2:27-28). Äëÿ
íüîãî öå áóëî âàæëèâî äëÿ ïðàêòèêè ïðèñóòíîñò³ Áîãà. Â³í
çðîçóì³â, ùî âíóòð³øíº ïîìàçàííÿ — öå ðóõ ³ ðîáîòà Ãîñïîäà
âñåðåäèí³ íüîãî. Íå ïîñëóõàòèñÿ ïîìàçàííÿ — îçíà÷àëî íå
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ïîñëóõàòèñÿ Ñàìîãî Ãîñïîäà. Ò³ëüêè ñëóõàþ÷èñü âíó-
òð³øíüîãî ïîìàçàííÿ, â³í ì³ã ìàòè áëèçüêå é íàéò³ñí³øå
õîä³ííÿ ç Ãîñïîäîì. Â³í çðîçóì³â, ùî íàâ³òü íåâåëèêà
íåîõàéí³ñòü ñòîñîâíî âíóòð³øíüîãî ïîìàçàííÿ óòðèìàº éîãî
â³ä ïðèñóòíîñò³ Áîãà.

Çà äîïîìîãîþ óñ³õ âèùåâêàçàíèõ ïðàêòèê â³í ïîñò³éíî
áåð³ã ñåáå â ïðèñóòíîñò³ Áîãà. Ì³æ íèì ³ Áîãîì íå âèíèêàëî
í³ÿêèõ ò³íåé, ³ â³í ïîñò³éíî ï³äòðèìóâàâ ñâîº ºäíàííÿ ç
Ãîñïîäîì. Ñàìå â òàêîìó áåçïåðåðâíîìó ºäíàíí³ ç Ãîñïîäîì
â³í ïîñò³éíî îòðèìóâàâ íåáåñíå ñâ³òëî ³ äóõîâíå îá’ÿâëåííÿ.
Â³í âèñîêî ö³íóâàâ Áîæó ïðèñóòí³ñòü. Äëÿ íüîãî Áîæà
ïðèñóòí³ñòü áóëà æèòòÿì, ñâ³òëîì, ñèëîþ ³ ïåðåìîãîþ. Ó Éîãî
ïðèñóòíîñò³ â³í íàñîëîäæóâàâñÿ âñ³ì áàãàòñòâîì Áîæîãî
çàáåçïå÷åííÿ. Ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî â³í îòðèìàâ äîïîìîãó ç
êíèãè áðàòà Ëîðåíñà «Ïðàêòèêà ïðèñóòíîñò³ Áîãà». Ñòîñîâíî
öüîãî éîìó òàêîæ äîïîìîãëà á³îãðàô³ÿ Õàäñîíà Òåéëîðà.
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ÐÎÇÄ²Ë ÄÅÂ’ßÒÈÉ
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²ç ñàìîãî ïî÷àòêó Âî÷ìàí Í³ ïîâí³ñòþ óñâ³äîìèâ, ùî â³í
ïîâèíåí æèòè â³ðîþ íå ò³ëüêè â òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ éîãî
æèò³ÿ, àëå é ó òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ Ãîñïîäíüî¿ ðîáîòè. Òàêèì
÷èíîì, â³í íàâ÷èâñÿ ïîêëàäàòèñÿ íà Ãîñïîäà â óñ³õ ñâî¿õ
ïîòðåáàõ. Öå ïðèìóøóâàëî éîãî áàãàòî ìîëèòèñÿ, ñàìî-
â³ääàíî ïîñâÿ÷óâàòè ñåáå Ãîñïîäó, ðåòåëüíî ïðàöþâàòè ç
Ãîñïîäîì ³ ñëóõàòèñÿ Ãîñïîäà â óñüîìó. Ùîá ïîêëàäàòèñÿ
íà Ãîñïîäà æèòòºâî é ïðàêòè÷íî, éîìó áóëî íåîáõ³äíî áåðåãòè
ñâîþ ñîâ³ñòü áåç ñïîòèêàíü. Â³í ÷àñòî ãîâîðèâ, ùî ä³ðêà â
íàø³é ñîâ³ñò³ ìîæå ïðèâåñòè äî òîãî, ùî íàøà â³ðà âèòå÷å.

Æèò³º â³ðîþ áåðåãëî éîãî â Ãîñïîäí³é âîë³. Êîëè ìè
æèâåìî é ïðàöþºìî ñâî¿ìè âëàñíèìè çàñîáàìè, íàì íå
ïîòð³áíå îáìåæåííÿ âîëåþ Ãîñïîäà. Ìè ìîæåìî ðîáèòè âñå,
ùî çàõî÷åìî, êîëè çàõî÷åìî, íå øóêàþ÷è âîë³ Ãîñïîäà ³ íå
î÷³êóþ÷è Éîãî âîä³éñòâà. Àëå ÿêùî ìè æèâåìî â³ðîþ, íàì
íåîáõ³äíå îáìåæåííÿ âîëåþ Ãîñïîäà; ³íàêøå, êîëè ìè
ìîëèìîñü ó â³ð³, Â³í íå â³äïîâ³ñòü. Â³í í³êîëè íå ï³äòðèìàº
íàñ ³ íå çàäîâîëüíèòü íàø³ ïîòðåáè â óñüîìó, ùî ìè ðîáèìî
çã³äíî ç³ ñâî¿ìè âëàñíèìè ïåðåâàãàìè. Æèâó÷è â³ðîþ, Âî÷ìàí
Í³ áóâ çáåðåæåíèé â³ä çàõîïëåííÿ ëèøå çîâí³øí³ì âèãëÿäîì
ðîáîòè. Â³í òóðáóâàâñÿ ëèøå ïðî âîëþ Ãîñïîäà, à íå ïðî
óñï³øíó ðîáîòó. Â³í áàæàâ æèòè â³ðîþ, ÿêó øàíóâàâ áè Áîã.
Â³í çíàâ, ùî ÿêáè â³í çðîáèâ ùî-íåáóäü íå â æèòò³ ³ íå
çã³äíî ç Áîæîþ âîëåþ, Áîã í³êîëè á íå â³äïîâ³â íà éîãî â³ðó.
Îñü ÷îìó ³ éîãî îñîáèñòå æèòòÿ, ³ éîãî ðîáîòà ïîñò³éíî
çíàõîäèëèñü ï³ä îáìåæåííÿì.

Â³í ïîñò³éíî âïðàâëÿâñÿ â òîìó, ùîá æèòè òàêèì æèòòÿì
â³ðè. Ó Êèòà¿ â³í áóâ ïåðøîâ³äêðèâà÷åì ó ö³é ñôåð³. Â³í
ñòàâ ïåðåêîíëèâèì ïðèêëàäîì äëÿ âñ³õ ñâî¿õ êîëåã, ÿê³ áóëè
ïðèêëèêàí³ Ãîñïîäîì æèòè é ïðàöþâàòè äëÿ Íüîãî çà
äîïîìîãîþ â³ðè.
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ОСОБИСТЕ СВІДЧЕННЯ ВОЧМАНА НІ,
ЗРОБЛЕНЕ В м. КУЛАНСУ, ПРОВІНЦІЯ ФУЦЗЯНЬ,

20 ЖОВТНЯ 1936 РОКУ

Коли я молився учора ввечері, мені здалось, що Господь
хоче, щоб я ще раз поділився свідченням. Ті, хто знайомий
зі мною, знають, що я рідко свідчу про свої діла. Я помітив,
що люди часто використовують свідчення інших, ставляться
до них як до новин, які треба переказувати. Істинно і те, що
деякі свідчення недостатньо обґрунтовані. Переживання
третього неба апостолом Павлом не було відкрите іншим
чотирнадцять років. Що стосується багатьох духовних
свідчень, повинно пройти достатньо часу, перш ніж їх можна
буде розкрити. Багато хто однак розповідає їх не через
чотирнадцять років, а через чотирнадцять днів.

Стосовно грошей

Гроші можуть бути або маленькою, або великою проб-
лемою. Коли я почав служити Господу, я трохи хвилювався
про те, на що я житиму. Якби я був проповідником у
деномінації, мені б належала велика щомісячна зарплата.
Але оскільки я збирався йти шляхом Господа, я повинен
був не тільки покладатися на Його підтримку, я не міг
залежати від щомісячної зарплати. У 1921 і 1922 рр. дуже
небагато проповідників у Китаї жили, повністю покла-
даючись на Господа. Важко було знайти хоча б двох або
трьох; переважна більшість жила на зарплату. У той час у
багатьох проповідників не вистачало сміливості присвятити
весь свій час служінню Господу; вони вважали, що якби вони
не одержували регулярну зарплату, вони не знали б, як
поводитись у ситуації, в якій їм було б ні на що жити. У мене
теж були такі думки. У Китаї сьогодні [1936 р.] близько
п’ятдесяти братів і сестер у спілкуванні з нами, які живуть,
повністю покладаючись на Господа. Зараз це більш поши-
рено, ніж у 1922 р. Брати та сестри в різних місцях сьогодні
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також піклуються про працівників більше, ніж раніше.
Я думаю, що через десять років або близько того брати та
сестри виявлять ще більше піклування про потреби
служителів Господніх. Але десять років тому це було не так
поширено.

Сповістив своїх батьків про своє бажання жити вірою

У попередньому свідченні я зазначав, що після того як я
був спасений, я продовжив навчання в школі і в той же час
працював для Господа. Одного разу ввечері я заговорив з
батьком про одержання фінансової допомоги. Я сказав:
«Після того як я молився декілька днів, я вважаю, що
повинен сказати вам, що більше я не витрачатиму ваші
гроші. Я ціную, що ви так багато витратили на мене згідно
зі своїм почуттям батьківської відповідальності. Але ви
очікуєте, що в майбутньому я зароблятиму гроші й у свою
чергу підтримуватиму вас; і я повинен сказати вам наперед,
що оскільки я збираюсь бути проповідником, я не зможу
відплатити вам у майбутньому тим, чого ви чекаєте. Навіть
хоча я й не закінчив свою освіту, я хочу навчитися
покладатися виключно на Господа». Коли я сказав це, мій
батько подумав, що я жартую. Однак із цього часу, коли
моя мати давала інколи мені п’ять або десять доларів, вона
писала на конверті: «Брату Ні Тошену». Вона давала мені
гроші не як мати.

Після того як я поговорив таким чином з батьком, до мене
прийшов диявол і почав спокушати мене: «Це надзвичайно
небезпечний вчинок. Припустимо, одного разу ти не зможеш
подбати про своє житіє і знову прийдеш до батька за
грошима. Хіба це не буде ганьбою? Ти надто рано поговорив
з батьком; тобі треба було почекати, доки у твоїй роботі не
з’явиться більше прогресу, доки не спасеться багато людей
і в тебе не з’явиться багато друзів, тоді ти зможеш жити
життям віри». Але подяка Господу, з того часу як я висловив
бажання не одержувати допомогу від батька, я більше
ніколи не просив у нього грошей.
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Надія на Господа стосовно засобів до існування
під час роботи

Наскільки я знаю, сестра Дора Ю була єдиним про-
повідником на той час, хто не одержував зарплату і хто
повністю залежав від Господа в засобах до існування. Вона
була моєю духовною старшою сестрою, і ми знали один
одного дуже добре. У неї було багато друзів, китайців і
іноземців, і поле її роботи було дуже широким, оскільки вона
проповідувала повсюди. Та в мене була прямо протилежна
ситуація, про мене піклувалися одиниці, тому мені було
досить скрутно. Проте коли я звернувся до Господа, Він
сказав мені: «Якщо ти не можеш жити вірою, ти не можеш
працювати для Мене». Я знав, що для служіння живому
Богу необхідна жива робота і жива віра. Коли одного разу я
знайшов у себе в гаманці приблизно десять доларів, які
можна було дуже швидко витратити, я раптом згадав удову
з Сарепти, у якої була жменя борошна в дзбанку і трохи
олії в горняті (1 Цар. 17:12). Там було не дві жмені борошна.
Не знаю, якими засобами Бог підтримував її, але я знаю, у
Нього були засоби для цього.

У 1921 р. двоє співробітників і я вирушили проповідувати
в одне місце в провінції Фуцзянь, надіючись вирушити звідти
ще в одне місце. У кишені в мене було лише чотири долари,
це не вистачило б на три квитки на автобус. Але, подяка
Господу, один брат дав нам три квитки.

Крім того, в м. Кулансу, на півдні провінції Фуцзянь, у
мене з кишені вкрали гроші, тому в мене не залишилось
грошей на зворотній квиток. Тоді ми жили в чиємусь домі і
проповідували один раз на день у маленькій капличці. Ми
закінчили і готувалися до від’їзду. У моїх двох співробітників
були гроші на зворотній квиток, а мої — були вкрадені. (На
той час кожен з нас витрачав свої гроші.) Вони прийняли
рішення від’їхати наступного дня. Коли я почув це, я
збентежився, але я не хотів брати в борг гроші в них. У той
вечір я молився Богу, благаючи Його дати мені необхідні
гроші на дорогу. Про це ніхто не знав. У той вечір до мене
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прийшло декілька чоловік поговорити про Слово, але в мене
не було на це настрою. У цей момент до мене прийшов
диявол, щоб спокусити мене і похитнути мою віру, але я
був твердий у переконаності, що Бог не залишить мене.
Тоді я був ще юнаком, я тільки почав служити Господу вірою;
я ще не засвоїв уроку того, як жити вірою. Я продовжив
молитися Богу того вечора, думаючи, що, можливо, я зробив
щось не так. Диявол сказав: «Ти міг попросити співробітників
купити тобі квиток, а потім, із поверненням до столиці
провінції, повернути їм». Я не прийняв цієї пропозиції і
продовжував надіятися на Господа. Коли підійшов час
нашого від’їзду, грошей у мене, як і раніше, не було. Я спа-
кував свій багаж, як завжди, і найняв рикшу. У цей момент
я згадав історію про брата, в якого не було квитка на поїзд
буквально перед відходом поїзда, і що в цей самий момент
Бог звелів комусь дати йому квиток. Ми всі були готові й
сіли на рикш, яких було три. Я взяв останнього. Коли рикші
пройшли близько сорока метрів, позаду з’явився старий у
довгому одязі й закричав: «Пане Ні, зачекайте, будь ласка!».
Я наказав хлопчику рикші зупинитися. Старий простягнув
мені пакунок з їжею і конверт і зник. Я був настільки вдячний
за Боже влаштування, що мої очі наповнилися слізьми. Коли
я відкрив конверт, я знайшов там чотири долари, якраз
достатньо для квитка на автобус. Диявол продовжував
говорити зі мною: «Хіба ти не бачиш, як це небезпечно?».
Я відповів: «Я дійсно трохи хвилювався про це, але це ні в
якому разі не небезпечно, оскільки Бог задовольнив мою
потребу вчасно». Коли ми прибули до Амоя, інший брат дав
мені зворотній квиток.

У 1923 р. брат Вей Кванші запросив мене проповідувати
в м. Цзяньоу на півночі провінції Фуцзянь. У мене в кишені
було тільки п’ятнадцять доларів, третина того, що було
необхідно на дорогу. Я вирішив поїхати в п’ятницю ввечері
і продовжував молитися в середу і четвер. Однак грошей
не надійшло. Я молився знову в п’ятницю вранці. Не тільки
грошей не з’явилося, але в мене при цьому було відчуття,
що я повинен віддати п’ять доларів одному співробітнику.
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Я згадав слова Господа: «Давайте — і дадуть вам». Я не
був любителем грошей, але того дня я дійсно любив гроші
і мені було надзвичайно важко віддати. Я знову почав
молитися Господу: «О Господи, якщо Ти дійсно хочеш, щоб
я віддав п’ять доларів, я зроблю це», але внутрішньо я, як
і раніше, не хотів цього. Я був обманутий Сатаною і почав
думати, що після молитви мені не треба буде віддавати
п’ять доларів. Тоді я єдиний раз у своєму житті плакав через
гроши. Урешті-решт, я послухався Господа і дав п’ять
доларів тому співробітнику. Після того як я віддав гроші, я
був наповнений небесною радістю. Коли цей співробітник
спитав мене, чому я дав йому гроші, я відповів: «Не питай
мене, дізнаєшся пізніше».

У п’ятницю ввечері я приготувався до своєї поїздки.
Я сказав Богу: «П’ятнадцяти доларів уже було недостатньо,
і Ти схотів, щоб я віддав п’ять доларів. Хіба тепер сума не
буде ще більш недостатньою? Тепер я не знаю, як
молитися». Я вирішив спочатку поїхати пароплавом до
Шуейкоу, а потім човном у Цзяньоу. На дорогу в Шуейкоу я
витратив лише трохи. Коли пароплав повинен був ось-ось
прийти, я відчув, що якби я не молився згідно зі своїми
уявленнями, результат був би набагато кращий. Тому я
сказав Господу: «Я не знаю, як молитися; будь ласка, зроби
це за мене». І додав: «Якщо Ти не даси мені грошей, будь
ласка, дай мені човен за маленьку плату». Коли я прибув
до Шуейкоу, з’явилося багато човнярів, що шукали за-
робітку. Один запросив за мою подорож тільки сім доларів.
Ця ціна перевершувала всі мої сподівання; звичайна ціна
була в декілька разів більше. Я спитав човняра, чому ціна
була такою низькою, і він відповів: «Цей човен найнятий
магістратом, але мені дозволено взяти одного пасажира
на місце на кормі, тому мені все одно, скільки він заплатить.
Але тобі доведеться потурбуватися про своє харчування».
Спочатку в мене в кишені було п’ятнадцять доларів. Після
того як я віддав п’ять доларів співробітнику і витратив
декілька центів на поїздку на пароплаві, сім доларів — на
маленький дерев’яний човен і близько долара — на їжу,
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коли ми приїхали в Цзяньоу, у мене залишився один долар
і тридцять центів. Подяка Господу! Слава Йому, що Його
влаштування завжди добре.

Після того як я закінчив свою роботу в Цзяньоу і був
готовий повернутися до Фучжоу, виникла та сама проблема:
у мене не вистачало грошей на зворотну дорогу. Я вирішив
поїхати в найближчий понеділок, тому я продовжував
молитися аж до суботи. На цей раз у серці в мене було
почуття упевненості, я згадав, що перед моїм від’їздом із
Фучжоу Бог попросив мене віддати п ’ять доларів
співробітнику, а я жалів їх. Тоді я прочитав Лк. 6:38: «Давайте
— і дадуть вам», і я ухопився за це речення. Я сказав Богу:
«Оскільки Ти сказав це, я благаю Тебе дати мені необхідні
гроші для поїздки згідно з Твоєю обіцянкою».

У неділю ввечері британський пастор, пан Філіпс,
справжній брат, безсумнівно спасений і який любив Господа,
запросив брата Вейя і мене на вечерю. За вечерею пан
Філіпс сказав мені, що він і його церква отримали велику
допомогу від моїх сповіщень, і вони запропонували мені,
що візьмуть на себе відповідальність за витрати за мою
поїздку в обидва кінці. Я відповів, що вже є дехто, хто взяв
на себе цю відповідальність, маючи на увазі Бога. Тоді він
сказав: «Коли ви повернетесь до Фучжоу, я дам вам книгу
«Динаміка служіння», написану паном Паджеттом Вілксом,
благовісником, якого Господь сильно використовував у
Японії». Тоді я відчув, що упустив чудову можливість; мені
потрібні були гроші на поїздку, а не книга. Я десь жалкував,
що не прийняв цю пропозицію. Після вечері ми з братом
Вейєм повернулися додому разом. Я відмовився від
допомоги пана Філіпса щодо моїх витрат на поїздку, щоб
шукати тільки допомоги Бога; тим не менше в моєму серці
були радість і мир. Брат Вей не здогадувався про мою
фінансову ситуацію. У мене промайнула думка про те, щоб
узяти в борг гроші в нього і повернути йому після повернення
у Фучжоу, але Бог не дозволив мені сказати це йому. У мене
була повна впевненість, що на Бога на небесах можна
покластися, і я хотів побачити, як Він потурбується про мене.
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Коли я від’їжджав наступного дня, у мене в кишені було
лише декілька доларів. Провести мене прийшло багато
братів і сестер, і дехто ніс мій багаж. Дорогою я молився:
«Господи, звичайно Ти б не привів мене сюди, не по-
турбувавшись про моє повернення». Коли я був на половині
шляху до пристані, до мене прийшов хтось із листом від
пана Філіпса. У листі говорилось: «Хоча хтось ще взяв на
себе відповідальність про ваші витрати на дорогу, я вважаю,
що повинен взяти участь у вашій роботі тут. Чи можу я, літній
брат, брати участь у цьому? Будь ласка, не відмовтесь
прийняти цю невелику суму для даної мети». Прочитавши
листа, я відчув, що повинен прийняти запропоновані гроші;
так я і зробив. Цього було досить не тільки для мого
повернення до Фучжоу, але й на те, щоб надрукувати один
номер «Нинішнього свідчення».

Після мого повернення до Фучжоу дружина співробітника,
який отримав п’ять доларів, сказала мені: «У мене є відчуття,
що коли ти від’їжджав, у тебе самого було недостатньо
грошей. Чому ти раптом дав п ’ять доларів моєму
чоловікові?». Тоді я запитав її, що сталося з цими п’ятьма
доларами, і вона відповіла: «У середу в нас у домі
залишався один долар, і до п’ятниці ми витратили його.
У п’ятницю ми молилися цілий день. Після цього мій чоловік
відчув, що повинен піти прогулятися, і тоді він зустрів тебе,
і ти дав йому п’ять доларів. Ці п’ять доларів допомогли нам
прожити п’ять днів, а потім Бог потурбувався про нас із
іншого джерела». У цей момент вона заплакала і додала:
«Якби ти того дня не дав нам п’ять доларів, ми б страждали
від голоду. Якщо ми голодуємо, це не суттєво, але тоді як
стосовно Божої обітниці?». Її свідчення наповнило мене
радістю. Господь працював наді мною, щоб задовольнити
їхню потребу п’ятьма доларами. Слово Господа дійсно
вірне: «Давайте — і дадуть вам».

Це урок, який я засвоїв у своєму житті. Я переживаю, що
чим менше грошей у мене в руці, тим більше дасть Бог.
Цим шляхом дуже важко йти. Багато хто, можливо, вважає,
що вони можуть жити життям віри; але коли приходить
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випробовування, вони — у страху. Якщо ви не можете
повірити в дійсного і живого Бога, я не раджу вам іти цим
шляхом. Я можу засвідчити сьогодні, що Бог — це Той, Хто
дає. Постачання за допомогою круків, подібно до Іллі у свій
час, можливе й сьогодні. Я збираюсь сказати вам щось, у
що вам, можливо, буде важко повірити. У моєму пе-
реживанні Боже постачання завжди приходило, коли я
витрачав останнього долара. У мене чотирнадцятирічний
досвід. У кожному переживанні Бог хотів отримати славу
Собі. Бог задовольнив усі мої потреби і не підвів мене
жодного разу. Ті, хто давав раніше, більше не дають. Завжди
відбувається зміна тих, хто дає; одна група людей зміняє
іншу. Усе це не має значення, оскільки Бог на небі — живий
Бог. Він ніколи не міняється! Я говорю це сьогодні заради
вашої користі. Я повинен сказати це, щоб ви пішли вперед
шляхом життя вірою. Є ще від десяти до двадцяти випадків,
подібних до тих, які я вже розповів вам.

Що стосується пожертвування грошей Господу, необ-
хідно завжди виділяти певну суму — десяту частину ваших
прибутків або половину ваших прибутків — і вкладати її в
руку Бога. З боку природної істоти, вдова, яка поклала дві
лепти, можливо, зробила це неохоче, але Господь похвалив
її. Ми повинні бути прикладом для інших; не треба боятися,
оскільки Бог не підведе. Нам слід навчитися любити Бога,
вірити Йому і служити Йому згідно з Ним. Нам треба дя-
кувати Йому і славити Його за Його невимовну благодать!
Амінь.

Надія на Господа у підтримці видавничої роботи

Дехто ніколи не прийде до залу для зібрань, щоб
послухати добру вість. Саме тому в 1922 р. я почав
друкувати євангельські листівки. Необхідно принести цим
людям добру вість. Після того як я написав листівки, я почав
молитися і просити про кошти на друк і розповсюдження.
Бог сказав мені: «Якщо ти хочеш, щоб Я відповів на твою
молитву, ти сам повинен усунути всі перешкоди». Наступної
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неділі я проповідував на тему: «Усунення всіх перешкод».
У той самий час багато хто критикував дружину одного з
моїх співробітників, яка була нашою сестрою. Після зібрання
вона стояла коло дверей. Коли я прийшов на зібрання, щоб
зробити сповіщення, я поглянув на неї і внутрішньо
покритикував її, вважаючи, що критика інших на її адресу
істинна. Коли я виходив із залу зібрання після сповіщення,
я привітав її. Пізніше, коли я знову почав просити Бога
покрити витрати на видання, говорячи, що я усунув усі
перешкоди, Бог сказав мені: «Що це за сповіщення, яке ти
зробив? Ти критикував цю сестру; це перешкода до молитви,
перешкода, з якою ти повинен покінчити. Ти повинен піти
до неї і визнати свою провину». Я відповів: «Не обов’язково
визнавати іншим гріхи, які знаходяться в розумі». Бог сказав
у відповідь: «Так, це так, але в тебе інша ситуація». Опісля,
коли я думав про те, щоб визнатись їй, і стикався з нею віч-
на-віч, п’ять разів я не наважувався. Хоча я і хотів зробити
це, мене непокоїло, що вона, що завжди захоплювалася
мною, почне тепер з презирством ставитись до мене.
Я сказав Богу: «Якщо Ти накажеш мені зробити що-небудь
ще, я зроблю це, але я не хочу визнаватись їй». Я про-
довжував просити Бога про витрати на друк, але Він не
бажав і слухати моїх міркувань. Навпаки, Він наполягав на
моєму визнаванні. На шостий раз, за допомогою Господньої
благодаті, я визнався їй. Зі слізьми ми обидва визнали свою
провину і тоді простили один одного. Ми були наповнені
радістю і після цього почали любити один одного в Господі
ще більше.

Невдовзі після цього листоноша приніс листа, в якому
було п’ятнадцять американських доларів. У листі гово-
рилось: «Я хотів би розповсюджувати євангельські листівки
і відчуваю, що змушений допомогти вам у друкуванні
євангельських листівок. Будь ласка, прийміть цей дар». Як
тільки всі перешкоди були усунуті, Бог відповів на мою
молитву. Подяка Господу! Це було моє перше переживання
відповіді Бога на молитву стосовно друку. Тоді ми роздавали
більше тисячі листівок у день. Щорічно друкувалось і
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розповсюджувалось близько двох або трьох мільйонів
примірників для постачання Церков у різних місцях. За ті
декілька років, які минули з початку видавничої діяльності,
Бог завжди відповідав на мої молитви і постачав усі наші
потреби.

Господь також хотів допомогти мені друкувати журнал
«Нинішнє свідчення» і безкоштовно роздавати його. У той
час уся духовна періодика в усьому Китаї продавалася за
гроші; тільки те, що видавав я, було безкоштовним. Усі
рукописи я писав у своїй редакторській кімнаті — маленькій
спальні шкільного гуртожитку. Коли я закінчував писати
рукописи, їх відсилали до друку. Коли не було грошей, я
молився Богу про те, щоб Він потурбувався про друк. Коли
я думав про те, що я роблю, я сміявся, тому що рукописи
відсилали до друку без необхідних грошей. Доти, поки я
живий, я ніколи не забуду: одного разу, коли я ще не
припинив сміятися, до мене у двері постукали. Відчинивши
двері, я побачив жінку середніх років, яка постійно
приходила на зібрання, але до кого моє серце було незвично
холодним. Вона була заможною, але любила гроші і
ставилася до цента як до долара. Я сумнівався, що вона
взагалі може дати гроші на друкування журналу. Тоді я
спитав її, для чого вона прийшла. Вона відповіла: «Близько
години тому я почала відчувати внутрішнє занепокоєння.
Коли я помолилася Богу, Він сказав мені, що я не як
християнка, оскільки я ніколи не жертвувала достатньо, і
що я надто сильно люблю гроші. Я запитала Його, що мені
робити, і Він сказав: «Ти повинна пожертвувати небагато
грошей для використання в Моїй роботі». Потім вона
вийняла тридцять срібних доларів і поклала їх на стіл зі
словами: «Витратьте їх так, як вважаєте за потрібне». Тоді
я поглянув на стіл і побачив дві речі: рукописи і гроші.
Я подякував Господу, не подякувавши їй. Вона пішла, а я
відразу ж пішов до видавництва обговорити друк. Грошей,
які вона дала, вистачило на друк тисячі чотирьохсот
примірників журналу. Інші дали гроші на витрати для
упакування й доставки. Тепер видається близько семи тисяч
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примірників кожного номеру. Усі необхідні гроші надходять
від Бога в потрібний час і так, як я вам розповів. Я ніколи ні
в кого не випрошував пожертвувань. Інколи люди навіть
благали мене прийняти гроші. У всіх цих речах я повністю
покладався на Нього.

Ó ñïîâ³ùåíí³ Âî÷ìàíà Í³ «Ðîçïîâ³äü ïðî ìèíóëå», çðîáëå-
íîìó íà ç³áðàíí³ â íåä³ëþ 4 ãðóäíÿ 1932 ð., â³í ðîçïîâ³â ïðî
ò³ æ ñàì³ ðå÷³ ç á³ëüøèìè ïîäðîáèöÿìè.

Наприкінці 1922 р в мене з’явилась турбота видавати
журнал, тому що у Фучжоу були спасені багато людей, і ця
кількість зростала. У той час брат Леланд Ван поїхав до
району Янцзи займатися євангельською роботою. Вдома
були тільки його дружина й діти. Він запросив мене переїхати
до нього в дім, щоб допомогти попіклуватися про його сім’ю.
Щодня сестра Ван і я молилися про журнал. У той час я був
у дуже скрутній фінансовій ситуації. Пройшов місяць
молитви, а в мене не було жодного долара. Одного разу
вранці я піднявся і сказав: «Більше молитися не треба —
це буде недостачею віри. Я повинен просто почати писати.
Богу не потрібно давати нам гроші в руки, перш ніж ми
почнемо писати. Тому я більше не молитимуся про це, я
почну готувати чернетки».

Коли все було готове й останнє слово було написане, я
сказав: «Тепер з’являться гроші». Врешті-решт, я став на
коліна і почав молитися: «Боже, чернетка готова до друку,
але грошей, як і раніше, немає». Після того як я так
помолився, я відчув чудесну впевненість, що Бог неодмінно
дасть гроші. Ми почали славити Господа.

Дивовижно, що не встигли ми підвестися на ноги, як у
двері постукали. Я подумав, що це хтось із грошима. Це
був дім сестри Ван, тому я дозволив їй відчинити двері. На
мій подив, це була заможна, але скупа сестра. «О, оскільки
це вона, — подумав я, — грошей не буде». Але вона сказала
мені: «Я повинна побачитися з вами для дуже важливої
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справи». «Будь ласка, я вас слухаю», — відповів я. Тоді вона
спитала: «Як повинен жертвувати християнин?». У відповідь
я сказав, що нам не слід приймати старозавітний шлях сплати
десятини, ми повинні додержуватися слова у 2 Кор. 9:7, де
говориться, що кожен повинен давати згідно з повелінням
Бога. Він може пожертвувати половину, третину, десяту або
двадцяту частину свого прибутку. Тоді вона спитала: «Куди
дівати це пожертвування?». Я відповів: «Не давайте це
церкві, яка протистоїть Господу, а також тим, хто не вірить у
Біблію або викуплення у Господній пролитій крові. Якщо ніхто
нічого їм не жертвуватиме, вони не зможуть проводити своє
проповідування. Моліться перед кожним пожертвуванням;
потім давайте його або бідним, або якій-небудь роботі, але
ніколи не віддавайте його непідходящій організації. Вона
сказала: «Господь говорив зі мною багато днів про надмірну
прихильність до грошей. Спочатку я не могла з цим
примиритися, але тепер я можу це зробити. Коли я молилася
цим ранком, Господь сказав мені: «Тобі більше не треба Мені
молитися. Просто почни віддавати свої гроші». Я було
збентежилась, але тепер я прийшла сюди і принесла вам
тридцять доларів, щоб ви використали їх для Господньої
роботи». Грошей було достатньо, щоб надрукувати тисячу
чотириста примірників «Нинішнього свідчення». Пізніше інша
людина дала ще тридцять доларів, яких вистачило на
розсилку журналів і на непередбачені витрати. Так був
надрукований перший номер «Нинішнього свідчення».

Éîãî îñîáèñòå ñâ³ä÷åííÿ, çðîáëåíå â ì. Êóëàíñó 20 æîâòíÿ
ïðî öþ ïîä³þ, çàê³í÷óºòüñÿ òàêèìè ñëîâàìè:

Якщо людина не вміє правильно поводитися з грошима,
вона також не зможе поводитися і з іншими речами. Ми
повинні покладатися на Господа з чистим серцем і ніколи не
робити нічого, що може збезчестити Його. Коли люди дають
нам гроші, ми повинні прийняти їх заради Христа, але ніколи
не просіть кого-небудь про таку послугу. Подяка Господу, що
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після того як я оповістив батькам, що я більше не витрачатиму
їхні гроші, я все одно зміг провчитися ще два роки. Я не знав,
звідки прийдуть кошти, та коли виникала потреба, Бог завжди
постачав. Іноді ситуація виглядала надзвичайно важкою,
проте Бог ніколи не забував про мене. Ми часто надіємось
на інших людей, але Бог не хоче, щоб ми покладались на
них. Ми повинні засвоїти урок: одержуючи, віддавайте і ніколи
не будьте подібними до Мертвого моря, в яке все втікає, але
нічого не витікає. Нам слід бути подібними до річки Йордан,
у якої вода на одному кінці втікає, а на другому — витікає.
Левити у Старому Завіті посвятили себе на служіння Богу,
однак вони теж повинні були приносити десятини.

ÙÅ ÎÑÎÁÈÑÒ² ÑÂ²Ä×ÅÍÍß

Ó ñâîºìó ñïîâ³ùåíí³ «Ðîçìîâà ïðî ìèíóëå», çðîáëåíîìó
4 ãðóäíÿ 1932 ð., Âî÷ìàí Í³ íàâ³â ùå äåê³ëüêà îñîáèñòèõ
ñâ³ä÷åíü ïðî æèòòÿ â³ðîþ:

Після того як ми проводили зібрання протягом місяця,
деякі молоді брати серед нас відчули, що в майбутньому в
нас повинне бути належне місце для зібрань. Але оскільки
в нас не вистачало грошей, ми просто не могли собі цього
дозволити. Я пішов до школи, щоб обговорити це з де-
кількома братами, а саме з братами Вірним Лукою, Симоном
Лагідним і Ван Цай, і ми погодились, що нам слід про-
довжувати нашу роботу серед студентів. Тоді вперше я зняв
приміщення, місце, що належало сім’ї Хо, усі члени якої були
спасені. Вони погодились здати його мені всього лише за
дев’ять доларів за місяць. Тоді я почав молитися з де-
кількома братами і просити Бога, щоб Він потурбувався про
орендну плату за три місяці, яку необхідно було віддати
перш, ніж ми змогли б переїхати туди.

Кожної суботи я їздив до Макьяна, провінція Фуцзянь,
щоб послухати проповідь пані Маргарет Барбер. Цього разу,
коли я побачив її, вона сказала: «Ось двадцять сім доларів,
які один друг просив мене передати тобі для твоєї роботи».
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Цієї суми вистачило якраз на оренду на три місяці по дев’ять
доларів за місяць — ні надто мало, ні надто багато. Після
повернення я, анітрохи не сумніваючись, заплатив орендну
плату за три місяці наперед. Пізніше ми молилися знову, і
Господь знову забезпечив нас.

Ó ñâîºìó äðóãîìó ñâ³ä÷åíí³, çðîáëåíîìó â ì. Êóëàíñó,
ïðîâ³íö³ÿ Ôóöçÿíü, 20 æîâòíÿ 1936 ð., â³í çàñâ³ä÷èâ òàê:

Я писав книгу «Духовна людина» під час своєї довгої
хвороби. Коли вона була готова до друку, потрібно було
близько чотирьох тисяч доларів. Оскільки в мене не було
ніяких коштів, я попросив Бога покрити потребу. Про цю
потребу знали тільки чотири співробітники. Більше не знав
ніхто. Невдовзі Господь дав чотири сотні доларів, і ми
почали переговори з видавництвом про початок друкування
книги. Ми дійшли згоди, що, коли ми не внесемо своєчасно
наступні внески, ми не тільки втратимо аванс — чотириста
доларів, але й заплатимо за простій. Таким чином, ми
однодушно молилися про це. У цей час я все ще був
прикутий до ліжка. Коли видавець приходив за грошима,
Господь завжди давав нам кошти. Бачачи нашу
добросовісність, видавець сказав: «Ніхто, крім людей
Церкви, не сплачує так пунктуально».

Ó ñâîºìó â³äêðèòîìó ëèñò³ ó äåâ’ÿòíàäöÿòîìó íîìåð³
«Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ», îïóáë³êîâàíîìó â ñ³÷í³-ëþòîìó
1931 ð., â³í çðîáèâ òàêå ñâ³ä÷åííÿ:

У нас немає недостачі в грошах на друк, хоча ми ні в
кого не просили пожертвувань і ніхто не передавав нам
дарчий фонд. Сам Господь вклав турботу про Свою роботу
в серця людей, і невеликі пожертвування то звідти, то звідси,
дозволяють нам звершити те, що Він бажає звершити. Ми
дійсно вдячні Йому!
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Íàñòóïí³ ñëîâà ïîäÿêè â³í íàïèñàâ ó ñâîºìó â³äêðèòîìó
ëèñò³ ó äâàíàäöÿòîìó íîìåð³ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ»,
îïóáë³êîâàíîìó 19 ãðóäíÿ 1929 ð. Öå áóëî ñëîâî âäÿ÷íîñò³
áðàòàì ³ ñåñòðàì çà ¿õíþ â³ðí³ñòü, àëå öå òàêîæ ìîæíà
ââàæàòè ñâ³ä÷åííÿì ïðî Ãîñïîäíº ïîñòà÷àííÿ:

Я відчуваю велику вдячність з такої причини: у той час
як я був стиснутий з усіх боків, багато братів і сестер у
Господі прийшли мені на допомогу в моїх труднощах.
У воскресінні праведних нехай Господь віддасть їм рясно.
Багато братів і сестер знають, що в мене немає постійного
прибутку. Тому заради Господа і на півночі, і на півдні вони
оббирали себе, щиро й добровільно постачаючи мене
наддостатніми дарами, так що під час хвороби мені не треба
було хвилюватися про недостачу чого-небудь. Їх чудова
доброта й прихильність до мене переповнюється через
вінця. Звичайно, я не достойний. Я один з найнекорисніших
служителів Господа. Я цитую слова Павла: «Ви, що і раз, і
вдруге мені на потреби [посилали]… я шукаю плоду, що
примножується на річ вашу». Моя єдина молитва — про те,
щоб ваша доброта до мене не виявилася даремною.
Я надіюсь, що коли я піднімуся, я зможу завершити невелику
частку своєї роботи у Божій справі. Крім фінансової
допомоги, багато братів і сестер написали мені, щоб
показати свою турботу, і я висловлюю свою вдячність.
Я говорю всім, хто послужив мені таким чином: будь ласка,
прийміть мою подяку і сердечну вдячність.
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ÐÎÇÄ²Ë ÄÅÑßÒÈÉ

ÆÈÒ²ª ÐÎÇÏ’ßÒÈÌ, ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÌ
² ÏÅÐÅÌÀÃÀÞ×ÈÌ ÆÈÒÒßÌ

Çàâäÿêè ñï³ëêóâàííþ ç Ìàðãàðåò Áàðáåð Âî÷ìàí Í³
çðîçóì³â ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó, ùî ïîíÿòòÿ «õðèñòèÿíèí» ö³ëêîì
³ ïîâí³ñòþ ïîâ’ÿçàíå ç æèòòÿì. Ñàìà ïàí³ Áàðáåð áóëà
÷óäîâèì ïðèêëàäîì öüîãî ïðèíöèïó. Âîíà íå ï³êëóâàëàñÿ
í³ ïðî ùî, êð³ì æèòòÿ. ßê íàñ³ííÿ æèòòÿ âîíà áóëà ïîñ³ÿíà
ó Âî÷ìàíà Í³. Â³ä íå¿ â³í íàâ÷èâñÿ æèòè Õðèñòîì ÿê ñâî¿ì
æèòòÿì.
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Ùîá æèòè Õðèñòîì ÿê æèòòÿì, íåîáõ³äíî áà÷èòè
ñóá’ºêòèâí³ àñïåêòè ñìåðò³ Õðèñòà. Âî÷ìàí Í³ îäåðæàâ
îá’ÿâëåííÿ, ùî â³í áóâ ðîçï’ÿòèé ç Õðèñòîì, ùî âæå íå â³í
æèâ, à æèâ ó íüîìó Õðèñòîñ. Â³í òàêîæ ïîáà÷èâ: ùîá
ïåðåæèâàòè ñìåðòü Õðèñòà ñóá’ºêòèâíî, éîìó íåîáõ³äíî íåñòè
õðåñò. Â³í áóâ ðîçï’ÿòèé ç Õðèñòîì, àëå â³í çàëèøàâñÿ â
ðîçï’ÿòò³ Õðèñòà. Çàëèøàòèñÿ â ðîçï’ÿòò³ Õðèñòà — îçíà÷àº
íåñòè õðåñò, íå äîçâîëÿþ÷è äàâíüîìó ÷îëîâ³êó àáî ïëîò³
çàëèøèòè õðåñò. Â³í ðîçóì³â, ùî äëÿ òàêîãî ïåðåæèâàííÿ
Áîã ïîâèíåí âñåâëàäíî âëàøòóâàòè éîãî îòî÷åííÿ, ðîáëÿ÷è
éîãî ïðàêòè÷íèì õðåñòîì, ÿêèé òðåáà íåñòè. Ñàìå öå é çðîáèâ
Áîã. ²ç ñàìîãî ïî÷àòêó éîãî ñëóæ³ííÿ Áîã ñòâîðèâ éîìó
ñèòóàö³¿, â ÿêèõ â³í ì³ã â³äêèäàòè ñâîº «ÿ», íåñó÷è õðåñò ³
æèâó÷è Õðèñòîì ÿê æèòòÿì.

Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â â³í áóâ ëþäèíîþ ï³ä õðåñòîì,
ãîòîâèì äî ïðîòèñòîÿííÿ, â³äêèäàííÿ, êðèòèêè é îñóäæåííÿ.
Â³í íå âèïðàâäîâóâàâñÿ, íå âèáà÷àâ ñîá³, íå ñïåðå÷àâñÿ ç
ëþäüìè ³ í³÷îãî íå ïîÿñíþâàâ äëÿ òîãî, ùîá çìåíøèòè
ñòðàæäàííÿ. Â³í ïîñò³éíî óíèêàâ óñüîãî, ùî ìîãëî ïîêàçàòè
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ëþäÿì, ÿêó äîáðó ðîáîòó â³í çðîáèâ äëÿ Ãîñïîäà àáî ùî
äîáðîãî â³í çðîáèâ äëÿ ³íøèõ. Â³í ä³éñíî æèâ ðîçï’ÿòèì
æèòòÿì.

Ó ðàíí³ ðîêè éîãî ñëóæ³ííÿ éîãî ø³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â
â³äëó÷èëè éîãî â³ä Öåðêâè. Ó òîé ìîìåíò éîãî òåìïåðàìåíò
³ éîãî ïëîòü ïîâñòàëè, ùîá â³äðåàãóâàòè íà öåé â÷èíîê, ³
éîãî ïðàãíåííÿ ï³ä³ãð³âàëîñÿ òèì ôàêòîì, ùî á³ëüø³ñòü
ñâÿòèõ, ùî çóñòð³÷àëèñÿ ç íèìè, áóëè íà éîãî áîö³. Êîëè
â³í áóâ ó ïî¿çäö³, çàéìàþ÷èñü ñëóæ³ííÿì, äî íüîãî ïðèéøëè
ëèñòè é òåëåãðàìè, â ÿêèõ ãîâîðèëîñü, ùî â³í áóâ â³äëó÷åíèé.
Êîëè â³í îäåðæàâ ¿õ, ó íüîãî íå áóëî ìîæëèâîñò³ ïðî÷èòàòè
¿õ. Àëå ïîâåðòàþ÷èñü íà êîðàáë³ ó Ôó÷æîó, â³í ïðî÷èòàâ
ëèñòè é òåëåãðàìè ³ îáóðèâñÿ. Â³í â³ä÷óâ, ùî ø³ñòü éîãî
ñï³âðîá³òíèê³â íåñïðàâåäëèâî â³äëó÷èëè éîãî, ³ ïðèéíÿâ
ð³øåííÿ ïîâåðíóòèñÿ é âèïðàâäàòè ñåáå. Ïðîòå â³äðàçó æ
Ñâÿòèé Äóõ âñåðåäèí³ éîãî ïîêàçàâ éîìó, ùî Ãîñïîäü íå
äîçâîëÿº éîìó âèïðàâäîâóâàòèñÿ, Ãîñïîäü ïðèìóñèâ éîãî
çàìîâêíóòè. Êîëè â³í ïðè¿õàâ äîäîìó, á³ëÿ ïðè÷àëó íà íüîãî
÷åêàëî áàãàòî áðàò³â ³ ñåñòåð. Âîíè ïðîñòî íå ìîãëè íå ñêàçàòè
éîìó, ÿê íåñïðàâåäëèâî ø³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â îá³éøëèñÿ ç
íèì. Âîíè ïðîâåëè éîãî â³ä ïðèñòàí³ äî äîìó òîãî âå÷îðà, ³
âñå ¿õíº ñï³â÷óòòÿ ïðîáóäèëî éîãî òåìïåðàìåíò, àëå Ãîñïîäü
ñóâîðî çàáîðîíèâ éîìó ùî-íåáóäü ðîáèòè. Êîëè æ áðàòè òà
ñåñòðè ñòîâïèëèñÿ äîâêîëà íüîãî, î÷³êóþ÷è ÿêîãîñü ñëîâà,
â³í ñêàçàâ ¿ì, ùî Ãîñïîäü íå äîçâîëÿº éîìó âèïðàâäîâóâàòèñü
³ ùî íàñòóïíîãî ðàíêó â³í ïî¿äå ç äîìó â ³íøå ì³ñöå, ùîá
òðèìàòèñü ÿêíàéäàë³ â³ä ö³º¿ ñèòóàö³¿. Â³í ïîïðîñèâ ¿õ
ìîâ÷àòè ïðî öå, ³ öå ùå á³ëüøå ðîç÷àðóâàëî ¿õ. Ó ö³é ñêðóòí³é
ñèòóàö³¿ â³í äóæå áàãàòî ä³çíàâñÿ ïðî òå, ÿê ïðàêòè÷íî
çàëèøàòèñÿ â ñìåðò³ Ãîñïîäà ³ íåñòè õðåñò, ùîá æèòè
Ãîñïîäîì ³ äëÿ Ãîñïîäà. Ï³ä ÷àñ öèõ ñòðàæäàíü â³í íàïèñàâ
îñü òàêèé ã³ìí:

1. Ëèø âàðòî á òðîõè âá³ê çâåðíóòü —
² ùîá øëÿõ ì³é ëåãøå á ñòàâ.
Òà ïàì’ÿòàþ, ÿê Ãîñïîäü
Áóâ â³ðíèé ³ ñòðàæäàâ.

ÆÈÒ²ª ÐÎÇÏ’ßÒÈÌ ÆÈÒÒßÌ



ÂÎ×ÌÀÍ Í²70

2. ß ñâ³ò çàëèøèâ íàçàâæäè
² ñ³òü éîãî ïîðâàâ,
Õî÷ íà ìåíå ïîâñòàëè âñ³
² øëÿõ ì³é âóçüêèì ñòàâ.

3. Õî÷ ñâ³òñüêå â ãí³â³ ³ áëèùèòü,
Ìåí³ ö³íí³ø âñ³õ áëàã
Òâ³é ïðîìåíèñòèé, ñâ³òëèé ç³ð
² ñëîâî: «Äîáðèé ðàá!»

4. Áàæàííÿ Éîãî ñåðöÿ — öå
Íå ñëàâà é êîðèñòü òóò.
Õâàëó îäåðæó òîãî äíÿ
ß çà ïîê³ðíèé òðóä.

5. Òóäè, äå ñóäíèé Òâ³é ïðåñòîë,
ß êîæåí äåíü äèâëþñü.
Íå â³ääàñè Òè â ñóäíèé äåíü
Âñ³õ ä³ë ìî¿õ âîãíþ.

6. Õî÷ â âàñ áàãàòñòâî é äðóç³ º,
ª óñï³õ, â ñëàâ³ âè,
ª âäà÷à é ðåïóòàö³ÿ,
Ïðèäáàòè âñå çìîãëè,

7. Òà á³äíèì æåáðàòè ÿ áóäó,
Áåç ïðîöâ³òàííÿ æèòü.
Áàæàííÿ º, éäó÷è çà Íèì,
Øëÿõ â³ðíî çàâåðøèòü.

8. Êîëè Ãîñïîäü áóâ íà çåìë³,
Â³í ëèøå õðåñò ïðèäáàâ.
Ùîá áóâ ³ ÿ òàêèì, ÿê Â³í, —
Äëÿ Íüîãî âòðàò çàçíàâ.

9. ×åêàþ ñëàâè â ìàéáóòò³,
Òåðï³òèìó âñÿê÷àñ
² íå íàâàæóñü áåç Íüîãî
Çåìíèõ âêóñèòè áëàã.
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10. Â òîé äåíü îäåðæó ÿ â³íåöü;
Ìåí³ Â³í ñëüîçè âòðå.
Ïðîäîâæó â³ðíî ÿ ñâ³é øëÿõ,
Àæ äîêè Â³í ïðèéäå.

Êîëè â³í æèâ ó Øàíõà¿, ùå áóäó÷è íåîäðóæåíèì, äî íüîãî
ïðè¿õàëà ìàòè ³ çàëèøèëàñü ïîæèòè â íüîãî äåÿêèé ÷àñ.
Ïî÷àëè ïîøèðþâàòèñÿ ÷óòêè, ùî ç íèì æèâå æ³íêà. Ïàí³
¥ðîóâç, ñåñòðà, ÿêà ðàí³øå áàãàòî äîïîìîãëà éîìó, ïî÷óëà
÷óòêè ³ ïðèéøëà ñïèòàòè: «Öå ïðàâäà, ùî ç òîáîþ æèâå
æ³íêà?». Â³í â³äïîâ³â: «Òàê». Òîä³ âîíà äîêîðèëà éîìó. ×åðåç
äåê³ëüêà ðîê³â, êîëè â³í ðîçïîâ³äàâ ìåí³ öþ ³ñòîð³þ, ÿ
çàïèòàâ: «×îìó òè íå ñêàçàâ ¿é, ùî ö³ºþ æ³íêîþ áóëà òâîÿ
ìàòè?». Â³í â³äïîâ³â: «Ïàí³ ¥ðîóâç íå ñïèòàëà ìåíå, õòî öÿ
æ³íêà». Â³í ïðîñòî íå ëþáèâ ïîÿñíþâàòè ùîñü ëþäÿì, ùîá
âèïðàâäàòè ñåáå.

Êîëè â³í îäðóæèâñÿ, ò³òêà éîãî äðóæèíè ïîãðîæóâàëà
éîìó, ùî çðîáèòü ùîñü, ùîá çàøêîäèòè éîãî ðåïóòàö³¿, ÿêùî
â³í íå çðîáèòü ¿é â³çèò ââ³÷ëèâîñò³. Öå íàñïðàâä³ çóïèíèëî
éîãî â³ä íàíåñåííÿ ¿é â³çèòó. ßêáè âîíà íå ïîãðîæóâàëà éîìó
òàêèì ÷èíîì, â³í çðîáèâ áè öå. Îäíàê ï³ä òàêèìè ïîãðîçàìè
â³í íå çàäîâîëüíèâ ¿¿ âèìîãè. Â³í â³äìîâèâñÿ ùî-íåáóäü
ðîáèòè, ùîá çìåíøèòè íàïàäêè ñóïðîòèâíèê³â íà ñåáå. Â³í
â³ðèâ, ùî âñå âèõîäèòü â³ä Áîæî¿ ðóêè ³ áóâ ãîòîâèé íåñòè
áóäü-ÿêå ïðîòèñòîÿííÿ àáî íàïàäêè ÿê õðåñò, ùîá æèòè
ðîçï’ÿòèì æèòòÿì ³ç Õðèñòîì.

Ó 1942 ð. ó Öåðêâ³ â Øàíõà¿ áóëî âåëèêå çàâîðóøåííÿ
ïðîòè íüîãî. Â³í íå ñêàçàâ àí³ ñëîâà íà ñâîº âèïðàâäàííÿ,
â³í òàêîæ íå âæèâ í³ÿêèõ êðîê³â äëÿ óìèðîòâîðåííÿ ñèòóàö³¿
àáî çìåíøåííÿ ñâî¿õ ñòðàæäàíü. Çíîâó â³í â÷èâ óðîê õðåñòà,
æèâó÷è ðîçï’ÿòèì æèòòÿì çà äîïîìîãîþ Õðèñòà, ÿêèé æèâ
ó Íüîìó.

×åðåç öå çàâîðóøåííÿ â³í íå ì³ã ïðîäîâæóâàòè ñâîº
ñëóæ³ííÿ ø³ñòü ðîê³â. Çà öåé øåñòèð³÷íèé ïåð³îä ñòðàæäàíü
â³í íå ðîáèâ í³÷îãî, ùî çìîãëî á â³äòâîðèòè éîãî ñëóæ³ííÿ,
â³í òàêîæ íå íàìàãàâñÿ ïî÷àòè ÿêó-íåáóäü ³íøó ðîáîòó. Â³í
çáåð³ãàâ ïîâíå ìîâ÷àííÿ, çíàõîäÿ÷èñü ï³ä âñåâëàäíîþ ðóêîþ
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Áîãà ³ çàñâîþþ÷è óðîêè õðåñòà. Â³í ïîâí³ñòþ áåð³ã ñåáå
ïîì³ùåíèì ó ñìåðò³ Õðèñòà ³ ïåðåæèâàâ Õðèñòà ÿê ñâîº æèòòÿ
ï³ä ÷àñ öüîãî äîâãîãî âèïðîáîâóâàííÿ. Ñë³äîì çà ö³ºþ äîâãîþ
òåìíîþ í³÷÷þ, ùî òðèâàëà ø³ñòü ðîê³â, êîëè ï³äíÿëàñÿ çîðÿ
äíÿ ³ Ãîñïîäü ïðèéøîâ, ùîá â³äòâîðèòè éîãî ñëóæ³ííÿ ó
1948 ð. çàâäÿêè îæèâëåííþ â Øàíõà¿, â³í ïîïðîñèâ íàñ
çàñï³âàòè îñü òàêèé ã³ìí ïðî æèòòÿ âèíîãðàäíî¿ ëîçè. Ó öüîìó
ã³ìí³ ïîêàçàíî, ùî ëîçà ïîñò³éíî ïåðåæèâàº òðóäíîù³ é
ñòðàæäàííÿ, ïðîòå âîíà ïðîäîâæóº ïðèíîñèòè ïë³ä ³ âåñåëèòè
³íøèõ. Ó òðüîõ êóïëåòàõ öüîãî ã³ìíó ãîâîðèòüñÿ:

À âèíî ëîçè íåñå âñ³ì
Íàñîëîäó ³ òåïëî,
Õòî òðåìòèòü â õîëîäíó çèìó
² ñòðàæäàº â³ä çíåãîä.
À ëîçà... ¿é çíîâ òåðï³òè
Ñåðåä â³òðó é ñí³ãó á³ëü.
Õî÷ öå é âàæêî çðîçóì³òè —
Ñò³éêî çíîñèòü æåðåá ñâ³é.

Îñü ïðîéøëà çèìà, ³ çíîâó
Òðåáà ïë³ä ëîç³ íåñòè,
Ðîçïóñêàòèñü, ã³ëêóâàòèñü,
Çåëåííþ øóì³òü, öâ³ñòè.
² íå ìàº ñë³ç ÷è ðåìñòâà
Íà çèìó, í³ÿêèõ ñêàðã.
Âòðàò çàçíàâøè, íå áàæàº
Çìåíøèòè ñâ³é ñâ³æèé äàð.

Äèõàº ïîâ³òðÿì ç íåáà,
Òÿãíå ðóêè ââèñü ñâî¿.
¯é áðóäíèõ áàæàíü íå òðåáà, —
Ãåòü çàáóëà âïëèâ çåìë³.
Êð³çü ñòðàæäàííÿ ³ óñì³øêó
Çð³ëó æåðòâóº ëþáîâ.
Òàê ëîçà ñâ³é á³ëü, óäàðè,
Í³áè âïåðøå, òåðïèòü çíîâ.

(¹ 635, «Hymns»)
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Öåé ã³ìí ïîêàçóº, ùî Âî÷ìàí Í³ ïîñò³éíî ïåðåæèâàâ
òðóäíîù³ é ñòðàæäàííÿ, ùîá ïîðîäèòè äóõîâíèé ïë³ä äëÿ
âåñåëîñò³ ³íøèõ. Ï³ñëÿ òàêî¿ äîâãî¿ çèìè â³í ï³äãîòóâàâñÿ
ïðèíîñèòè ïë³ä, íå íàð³êàþ÷è ³ íå ïëà÷ó÷è ïðî ñóâîð³ñòü
³íøèõ ³ íå áàæàþ÷è çìåíøóâàòè ñâ³é ñâ³æèé äàð. Â³í, ÿê ³
ðàí³øå, áóâ ãîòîâèé íåñòè áóäü-ÿê³ æåðòâè, â³í çíîâó áóâ
ãîòîâèé äî ï³äð³çóâàííÿ, í³áè òåðï³â öå âïåðøå.

Â³í ñêàçàâ íàì, ñâî¿ì áëèçüêèì ñï³âðîá³òíèêàì, ùî êîëè
íàñ êðèòèêóâàòèìóòü çà ïîâåä³íêó àáî õàðàêòåð, íàì íå ñë³ä
âèïðàâäîâóâàòèñü, õî÷à ìè ïîâèíí³ áåç áóäü-ÿêîãî âàãàííÿ
áèòèñÿ çà ³ñòèíó.

Ó Øàíõà¿ â 1948 ð. áóâ áðàò ó Öåðêâ³, ÿêèé ïðîòèñòîÿâ
Âî÷ìàíó Í³, òîìó ùî éîãî äàâíº ÷åñòîëþáíå áàæàííÿ
îòðèìàòè ïîëîæåííÿ â Öåðêâ³ íå áóëî âèêîíàíå. Öåé áðàò
íàäàâ ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ìàíäð³âíîìó ïðîïîâ³äíèêó, ÿêèé
íàïèñàâ äîâãó ñòàòòþ, â ÿê³é â³í êðèòèêóâàâ ³ çâèíóâà÷óâàâ
Âî÷ìàíà Í³ â äåê³ëüêîõ ðå÷àõ. Öÿ ñòàòòÿ áóëà äóæå ïî-
øèðåíà, àëå Âî÷ìàí Í³ íå çðîáèâ í³÷îãî, ùîá âèïðàâäàòè
ñåáå ïåðåä ö³ºþ ñòàòòåþ.

Ó 1950 ð. ìè îáèäâà áóëè â Ãîíêîíç³. Îäíîãî ðàçó óâå÷åð³
ï³ñëÿ ç³áðàííÿ äâîº ìîëîäèõ ëþäåé ïåðåä ãîëîâíèìè âîð³òüìè
çàëó ç³áðàííÿ ðîçäàâàëè ëèñò³âêè ç êðèòèêîþ íà íüîãî. Ö³
äâîº ìîëîäèõ ëþäåé ñòîÿëè ïðÿìî ïåðåä íàìè, îäíàê â³í íå
â³äðåàãóâàâ. Â³í ò³ëüêè òðîõè ïîñì³õíóâñÿ ¿ì ³ ï³øîâ.

Çà âåñü äîâãèé ÷àñ çíàéîìñòâà ç íèì ÿ í³êîëè íå áà÷èâ,
ùîá â³í ëàÿâñÿ, ñïåðå÷àâñÿ ÷è áîðîâñÿ ç êèì-íåáóäü. Ñêëà-
äàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî â³í çàâæäè éäå ñë³äàìè Àãíöÿ ³ æèâå
ï³ä óìåðòâë³ííÿì ²ñóñà, ùîá ³ æèòòÿ ²ñóñà áóëî ÿâëåíå â
íüîìó (2 Êîð. 4:10).

ЙОГО ОСОБИСТЕ СВІДЧЕННЯ, ЗРОБЛЕНЕ В м. КУЛАНСУ,
ПРОВІНЦІЯ ФУЦЗЯНЬ, 20 ЖОВТНЯ 1936 РОКУ

Віруючий може читати, вивчати або досліджувати вчення
про хрест, і в той же час необов’язково приймати урок хреста
або знати шлях хреста. Коли я переживав змішування в
служінні разом з моїми співробітниками, Господь приготував
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для мене багато уроків хреста. Часто я відчував себе
збентеженим. Я не приймав дії хреста і мені було важко
підкоритися. Однак внутрішньо я знав, що коли хрест
приготований Господом, це необхідно, хоча мені й важко
підкорятися йому і прийняти його. Коли Господь був на землі,
Він навчився слухняності за допомогою хреста, який Він
перетерплював (Євр. 5:8; Флп. 2:8). Як я міг бути винятком?
Перші вісім чи дев’ять місяців, коли почав приходити урок
хреста, я не корився. Я знав, що повинен підкоритися без
опору хресту, приготованому Господом. Коли я приймав
рішення підкоритися, мій настрій тримався дуже недовго.
Коли виникала ситуація, в якій мені необхідно було
підкоритися, мені було важко підкоритися, і я був повний
бунтівних думок. Це дуже непокоїло мене.

Коли я пізнав хрест, який Господь приготував для мене,
я знайшов це дуже корисним. Серед моїх співробітників
п’ятеро були моїми однокласниками з дитинства. Ще один
приїхав з іншого міста і був на п’ять років старший за мене.
П’ятеро стали на його бік і протистояли мені. Що б я не
робив, вони незмінно осуджували мене. Вони одержували
честь за багато що з того, що робив я. Іноді, коли вони
відкидали мої погляди, я йшов на одинокий пагорб плакати
перед Богом. У той час я написав декілька гімнів про несення
хреста. Вперше я пережив значення «єднання страждань»
(Флп. 3:10, букв.). Коли я не міг насолоджуватися єднанням
зі світом, я міг насолоджуватися небесним єднанням.
У перші два роки після мого спасіння я не знав, що таке
хрест. Але в цей час я починав засвоювати його уроки.

Мене завжди ставили на перше місце в класі, а також у
школі. Я також хотів бути першим у служінні Господу. Ось
чому, коли мене зробили другим, я не послухався. Я знову
й знову говорив Богу, що я не міг цього винести; мені давали
надто мало честі і влади, і всі стали на бік мого старшого
співробітника. Але сьогодні я поклоняюсь Богу і дякую Йому
з глибин серця за те, що все це сталося зі мною. Це було
кращим навчанням. Бог хотів, щоб я навчився покірності,
тому Він влаштував усе так, що я зіткнувся з багатьма
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труднощами. Урешті-решт, я сказав Йому, що готовий
зайняти друге місце. Коли я побажав поступитись, радість,
яку я пережив, відрізнялась від радості, пережитої під час
спасіння; це була не широка, а глибока радість. Ще через
вісім чи дев’ять місяців у багатьох випадках я був готовий
бути переломленим і не робив того, що хотів. У своєму
духовному шляху я був наповнений радістю і миром.
Господь покорився руці Бога, і я був готовий зробити те ж
саме. Господь, існуючи у вигляді Бога, не визнав, що бути
рівними Богу — це скарб, за який треба ухопитися, а
спустошив Себе (Флп. 2:6-7). Як я можу ставити себе вище
за Господа? Коли я вперше почав засвоювати слухняність,
було важко, але в міру того як спливав час, мені ставало
все легше й легше. Врешті-решт, я сказав Богу, що
вибиратиму хрест, прийматиму його переломлення і
відкладатиму свої ідеї.

ÆÈÒ²ª ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÌ ÆÈÒÒßÌ

Âî÷ìàí Í³ áà÷èâ, ùî â³í áóâ ðîçï’ÿòèé ç Õðèñòîì, à òàêîæ
òå, ùî â³í áóâ âîñêðåøåíèé ç Õðèñòîì. Âîñêðåøåíèé Õðèñòîñ
ç ïîâíîòîþ Äóõà ñòàâ éîãî æèòòÿì. Ñàìå çàâäÿêè æèòòþ
âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà, ùî ïðîæèâàº âñåðåäèí³ éîãî, â³í ì³ã
íåñòè õðåñò ³ áðàòè ó÷àñòü â ºäíàíí³ Éîãî ñòðàæäàíü ³ áóòè
óïîä³áíåíèì Éîãî ñìåðò³. Çà äîïîìîãîþ æèòòÿ âîñêðåñ³ííÿ
Õðèñòà â³í çàëèøèâ ñâ³ò, â³äìîâèâñÿ â³ä ñâîãî ìàéáóòíüîãî,
â³äêèäàâ ñåáå, áóâ çâ³ëüíåíèé â³ä ãð³õà, ïåðåìàãàâ îñíîâí³
ïîðîêè, ï³äêîðÿâ ñïîêóñè Ñàòàíè, ïîêîðÿâ çë³ âèâåðòè
Ñàòàíè ³ çàâäàâàâ ïîðàçêè ñàìîìó Ñàòàí³. ² òàêîæ çà äî-
ïîìîãîþ æèòòÿ âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà â³í ñëóæèâ Ãîñïîäó,
ïðàöþâàâ äëÿ Íüîãî ³ âèêîíóâàâ Éîãî äîðó÷åííÿ. Â³í
ïîñò³éíî â³äêèäàâ ñâîþ ïðèðîäíó ñèëó â ñëóæ³íí³ Ãîñïîäó.
Â³í áîÿâñÿ âòðó÷àííÿ ñâîãî «ÿ» â Ãîñïîäíþ ðîáîòó. Â³í íå
íàâàæóâàâñÿ ñëóæèòè áåç Õðèñòà, ùî ïðîæèâàâ ó íüîìó.
Ðîáëÿ÷è ñïîâ³ùåííÿ, êîíòàêòóþ÷è ç ëþäüìè, çàéìàþ÷èñü
íàïèñàííÿì ñòàòåé, ëèñòóþ÷èñü ç³ ñâÿòèìè ³ â óñ³õ íåçíà÷íèõ
ðå÷àõ â³í ä³ÿâ íå ñàìîñò³éíî, à ÷åðåç æèòòÿ âîñêðåñ³ííÿ.
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Á³ëüø òîãî, â³í áà÷èâ, ùî Öåðêâà ÿê Ò³ëî Õðèñòîâå º
ïðîñòî çá³ëüøåííÿì, ðîçøèðåííÿì ³ âèðàæåííÿì âîñêðå-
øåíîãî Õðèñòà. Éîãî áà÷åííÿ òîãî, ùî Õðèñòîñ ó âîñêðåñ³íí³
º æèòòÿì ³ âì³ñòîì Öåðêâè, áóëî óí³êàëüíèì. Â³í íå ò³ëüêè
ñëóæèâ çà äîïîìîãîþ âîñêðåøåíîãî Õðèñòà, àëå é ïîäàâàâ
âîñêðåøåíîãî Õðèñòà ñâÿòèì äëÿ áóäóâàííÿ Éîãî Ò³ëà. Â³í
÷àñòî ï³äêðåñëþâàâ: óñå, ùî íå º Õðèñòîì ó âîñêðåñ³íí³, —
öå íå Öåðêâà, ³ âñå, ùî çðîáëåíå íå çà äîïîìîãîþ âîñêðå-
øåíîãî Õðèñòà, — öå ùîñü ÷óæå â Ò³ë³. Â³í õîò³â ñëóæèòè
Öåðêâ³ íå ÷èì ³íøèì, ÿê âîñêðåøåíèì Õðèñòîì. ×èì á³ëüøå
â³í ïðîäîâæóâàâ ñâîº ñëóæ³ííÿ, òèì á³ëüøå â³í ïîäàâàâ
âîñêðåøåíîãî Õðèñòà ñâÿòèì ³ Öåðêâàì. Âîñêðåøåíèé
Õðèñòîñ ñòàâ íå ò³ëüêè éîãî æèòòÿì ³ æèò³ºì, àëå é éîãî
ñïîâ³ùåííÿìè ³ ñëóæ³ííÿì. Â³í íå ò³ëüêè çíàâ æèòòÿ
âîñêðåñ³ííÿ ³ æèâ òà ñëóæèâ çà äîïîìîãîþ âîñêðåøåíîãî
Õðèñòà é ó âîñêðåøåíîìó Õðèñò³, â³í òàêîæ í³ñ õðåñò, áðàâ
ó÷àñòü ó Éîãî ñòðàæäàííÿõ ³ óïîä³áíþâàâñÿ Éîãî ñìåðò³.
ß âïåâíåíèé, ùî ñàìå çàâäÿêè òîìó, ùî â³í æèâ òàêèì
æèòòÿì âîñêðåñ³ííÿ, â³í çì³ã ïðîéòè ÷åðåç äîâãå ìó÷åíèöòâî
— äâàäöÿòèð³÷íå óâ’ÿçíåííÿ, ÿêå, çðåøòîþ, çàê³í÷èëîñü éîãî
ñìåðòþ.

ÆÈÒ²ª ÏÅÐÅÌÀÃÀÞ×ÈÌ ÆÈÒÒßÌ

Âèâ÷àþ÷è Ïèñàííÿ ³ ÷èòàþ÷è ïðàö³ Äæåññ³ Ïåíí-Ëüþ¿ñ,
Âî÷ìàí Í³ îäåðæàâ ÿñíå áà÷åííÿ ïðî òå, ùî îçíà÷àº áóòè
ïåðåìîæöåì. Â³í ïîáà÷èâ ïðèíöèï ³ â Ñòàðîìó Çàâ³ò³, ³ â
Íîâîìó Çàâ³ò³, ùî êîëè íàðîä Áîãà ï³äâîäèâ Éîãî, Â³í
ïðèêëèêàâ äåêîãî ïîâåðíóòèñÿ äî Éîãî ïåðâ³ñíîãî ñòàíäàðòó
³ ïåðåìàãàòè ïîðàçêó òà âèêîíóâàòè Éîãî çàäóì. Ãîñïîäü öå
ï³äêðåñëþº çíîâó é çíîâó â ñåìè ïîñëàííÿõ ñåìè Öåðêâàì â
Îá. 2 ³ 3. Â³í ïîáà÷èâ, ùî Öåðêâà çíàõîäèòüñÿ â ñòàí³
ïîðàçêè, ³ â³í ââàæàâ ñåáå ïðèêëèêàíèì Ãîñïîäîì, ùîá áóòè
ïåðåìîæöåì ó öüîìó â³ö³, ùîá Ãîñïîäü â³äòâîðèâ Ñâ³é
ïî÷àòêîâèé çàäóì ñòîñîâíî Éîãî Öåðêâè. Áàãàòå çàáåçïå÷åííÿ
Ãîñïîäíüîþ äîñòàòíüîþ áëàãîäàòòþ äîçâîëÿëî éîìó æèòè
òàêèì ïåðåìàãàþ÷èì æèòòÿì çà äîïîìîãîþ ñèëè âîñêðå-
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øåíîãî Õðèñòà. Éîãî ïåðåìàãàþ÷å æèòòÿ áóëî ðåçóëüòàòîì
æèò³ÿ ðîçï’ÿòèì ³ âîñêðåøåíèì æèòòÿì. Çà äîïîìîãîþ
ðîçï’ÿòîãî ³ âîñêðåøåíîãî æèòòÿ â³í ïåðåìàãàâ ãð³õ, ñâ³ò,
ñâîº «ÿ», ñàìîæàëêóâàííÿ, ïðèðîäíèé òåìïåðàìåíò, ïëîòü ³
Ñàòàíó. Çà äîïîìîãîþ ðîçï’ÿòîãî ³ âîñêðåøåíîãî æèòòÿ â³í
òàêîæ ïåðåìàãàâ ïåðåìîæåíå, äåãðàäîâàíå ³ â³äõèëåíå
õðèñòèÿíñòâî ç óñ³ìà éîãî ôîðìàìè ³ òðàäèö³ÿìè. Çà äî-
ïîìîãîþ ðîçï’ÿòîãî ³ âîñêðåøåíîãî æèòòÿ â³í ïåðåìàãàâ ³
êðèòèêó, â³äêèíåííÿ, ïðîòèñòîÿííÿ ³ ãîí³ííÿ ç áîêó
õðèñòèÿíñòâà. Æèâó÷è òàêèì æèòòÿì, â³í ³øîâ çà ñâî¿ì
Âîëîäàðåì, Àãíöåì, ³ í³ñ Éîãî íàðóãó, âèõîäÿ÷è çà òàá³ð
õðèñòèÿíñòâà ïåðåìàãàþ÷èì ÷èíîì. Æèâó÷è òàêèì
ïåðåìàãàþ÷èì æèòòÿì, â³í ³øîâ ñë³äàìè àïîñòîëà Ïàâëà,
äîïîâíþþ÷è òå, ÷îãî íå âèñòà÷àº ñêîðáîòàì Õðèñòîâèì
çàðàäè Éîãî Ò³ëà (Êîë. 1:24). Çðåøòîþ, æèâó÷è òàêèì
æèòòÿì, â³í ñòàâ æèâèì ñâ³äêîì Õðèñòà, íåñó÷è «ñâ³ä÷åííÿ
²ñóñà» (Îá. 1:9) íå ò³ëüêè â îõîïëåíîìó ãð³õîì ñâ³ò³, àëå é â
îõîïëåíîìó Ñàòàíîþ õðèñòèÿíñòâ³. Ïåðåìàãàþ÷å æèòòÿ,
ÿêèì â³í æèâ, óðåøò³-ðåøò, ñòàëî éîãî ñâ³ä÷åííÿì Ãîñïîäà
äëÿ Éîãî â³äòâîðåííÿ.

Òóò ïîäàí³ ñëîâà ñåñòðè Ðóòè Ë³ â ¿¿ â³äêðèòîìó ëèñò³,
îïóáë³êîâàíîìó â øîñòîìó íîìåð³ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ»
â³ä 4 ãðóäíÿ 1928 ð., ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî Âî÷ìàí Í³
òðóäèâñÿ ó ñâî¿é ðîáîò³, æèâó÷è ïåðåìàãàþ÷èì æèòòÿì:

У відкритому листі в попередньому номері наш брат
Вочман Ні сказав, що він закінчив роботу над тим номером,
хоча він був надзвичайно обтяжений з усіх боків.
Незважаючи на ситуацію, в якій він знаходився, він
продовжив підготовку для друку поточного номера
«Нинішнього свідчення». Цей період життя нашого брата
був наповнений болісними зіткненнями і небезпечною
боротьбою. Коли він писав «Духовну людину», його дні
проходили в зубах у Сатани. З того часу як ця книга була
написана, Сатана з усією силою пекла почав боротися ще
сильніше, намагаючись повністю знищити нашого брата і

ÆÈÒ²ª ÐÎÇÏ’ßÒÈÌ ÆÈÒÒßÌ
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зробити недійсним свідчення цієї книги. Ця боротьба
поглинула нас і вивела нас із ладу на багато днів. Це були
дні плачу. Але саме в цей ризикований момент наш
люблячий Отець, наш переможний Спаситель, привів
нашого брата у вознесене положення в небесних межах,
щоб перемогти жорстокі нападки Сатани. Зі слізьми радості
ми дякуємо Господу сьогодні за те, що Він дозволив нам
випустити цей номер «Нинішнього свідчення» у Своїй
перемозі.

Âî÷ìàí Í³ æèâ ïåðåìàãàþ÷èì æèòòÿì, ïðàöþâàâ çà
äîïîìîãîþ òàêîãî æèòòÿ ³ ïîäàâàâ òàêå æèòòÿ ñâÿòèì ³
Öåðêâàì. Îäí³ºþ ç òóðáîò éîãî ñëóæ³ííÿ áóëî ïðîâåñòè
äåê³ëüêà êîíôåðåíö³é ïåðåìîæö³â. Ìåòà ñïîâ³ùåíü,
çðîáëåíèõ íà öèõ êîíôåðåíö³ÿõ, ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá
ïðèêëèêàòè ïåðåìîæö³â. Éîãî íàì³ð ïîëÿãàâ ó òîìó, ùîá
äîïîìîãòè ñâÿòèì ñòàòè ïåðåìîæöÿìè ó öüîìó â³ö³ äëÿ
â³äòâîðåííÿ Ãîñïîäíüîãî ñâ³ä÷åííÿ çàâäÿêè òîìó, ùî âîíè
æèëè á ïåðåìàãàþ÷èì æèòòÿì, òîáòî ðîçï’ÿòèì ³ âîñêðå-
øåíèì æèòòÿì.

Ïðîòÿãîì óñ³õ ðîê³â ñâîãî æèòòÿ ³ ñâîãî ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàí
Í³ íàñò³ëüêè òðèìàâñÿ çà ðîçï’ÿòîãî ³ âîñêðåøåíîãî Õðèñòà,
ùî æèâ ó ä³éñíîñò³ ïåðåìàãàþ÷îãî æèòòÿ. Â îñòàíí³é ïåð³îä
éîãî æèòòÿ, ñóäÿ÷è ç óñüîãî, â³í áóâ óñóíåíèé â³ä ñâîãî
ñëóæ³ííÿ ÷åðåç çì³íó ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿. Îäíàê íàñïðàâä³
â³í áóâ âñåâëàäíî ïîì³ùåíèé â îáñòàíîâêó, ÿêà äàëà éîìó
äîâãèé ïåð³îä, äâàäöÿòü ðîê³â, ùîá æèòè ïåðåìàãàþ÷èì
æèòòÿì. Â³í æèâ òàêèì æèòòÿì, ïåðåìàãàþ÷è íàâ³òü äî
ñìåðò³. Öå ïåðåêîíëèâå ñâ³ä÷åííÿ Ãîñïîäà íå ò³ëüêè äëÿ íàñ,
éîãî ïîñë³äîâíèê³â, àëå é äëÿ âñ³õ ä³òåé Áîæèõ ó öüîìó
â³ö³.
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ÏÐÈÄ²ËßÒÈ Á²ËÜØÅ ÓÂÀÃÈ ÆÈÒÒÞ,
Í²Æ ÐÎÁÎÒ²

ÏÐÈÊËÀÄ ÌÀÐÃÀÐÅÒ ÁÀÐÁÅÐ

Ìàðãàðåò Áàðáåð áóëà ÷óäîâèì ïðèêëàäîì äëÿ Âî÷ìàíà
Í³ â òîìó, ÿê ïðèä³ëÿòè á³ëüøå óâàãè æèòòþ, í³æ ðîáîò³.
Â³í çðîçóì³â, ùî Áîãà á³ëüøå ö³êàâèòü òå, ÷èì ìè º, í³æ òå,
ùî ìè ðîáèìî; ³ éîãî ðîáîòà â³äïîâ³äàëà öüîìó ïðèíöèïó.
Â³í ñïîñòåð³ãàâ, ÿê ïàí³ Áàðáåð ïîñò³éíî ï³äêðåñëþâàëà
æèòòÿ, ïðàêòè÷íî íå ïðèä³ëÿþ÷è í³ÿêî¿ óâàãè ðîáîò³.

×àñ â³ä ÷àñó â³í ³ ïàí³ Áàðáåð ðàçîì õîäèëè ïîñëóõàòè
õðèñòèÿíñüêèõ îðàòîð³â. Â³í çàâæäè çàõîïëþâàâñÿ êðàñíî-
ìîâí³ñòþ îðàòîðà àáî éîãî çíàííÿì, çàïîïàäëèâ³ñòþ,
çä³áí³ñòþ àáî ïðèðîäíîþ ñèëîþ ïåðåêîíàííÿ. Ïîò³ì ïàí³
Áàðáåð ïîêàçóâàëà, ùî òå, ÷èì â³í çàõîïëþâàâñÿ, íå áóëî í³
æèòòÿì, í³ Äóõîì. Òå, ÷èì â³í çàõîïëþâàâñÿ, ìîãëî ï³ä³ãð³òè
ëþäåé àáî ñïîíóêàòè ¿õ íà âèêîíàííÿ ÿêèõîñü ñïðàâ, àëå
í³êîëè íå ìîãëî ïîäàòè æèòòÿ ëþäÿì. Çàâäÿêè òàê³é îö³íö³
â³í áóâ íàâ÷åíèé âèçíà÷àòè é ðîçï³çíàâàòè ð³çíèöþ ì³æ
æèòòÿì ³ ðîáîòîþ. Â³í ïî÷àâ ðîçóì³òè, ùî á³ëüø³ñòü ïðî-
ïîâ³äåé, çðîáëåíèõ ïðîïîâ³äíèêàìè ³ õðèñòèÿíñüêèìè
â÷èòåëÿìè, áóëè íå çåðíàìè æèòòÿ, à ëóøïèííÿì ïîëîâè.
Â³í òàêîæ ïîì³òèâ, ùî â á³ëüøîñò³ âèä³â õðèñòèÿíñüêî¿
ðîáîòè, ÿêà çà çàãàëüíîþ äóìêîþ ðîáèëàñÿ äëÿ Õðèñòà,
ëþäÿì ïîäàâàëîñü äóæå ìàëî æèòòÿ.

ÑË²ÄÀÌÈ ÃÎÑÏÎÄÀ ²ÑÓÑÀ

Âî÷ìàí Í³ óêàçóâàâ ñâî¿ì ñï³âðîá³òíèêàì, ùî çã³äíî ç
÷îòèðìà ªâàíãåë³ÿìè, Ãîñïîäü ó Ñâîºìó ñëóæ³íí³ íå òóð-
áóâàâñÿ ïðî ïîïóëÿðí³ñòü; Â³í íåð³äêî â³äõîäèâ, êîëè íàòîâï
øóêàâ Éîãî. Áðàò Í³ ÷àñòî ãîâîðèâ, ùî Ãîñïîäü ²ñóñ ïîñ³ÿâ
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Ñåáå ÿê íàñ³ííÿ æèòòÿ (Ìò. 13:3) ³ âïàâ ó çåìëþ ÿê ïøåíè÷íå
çåðíî, ùîá æèòòÿ â öüîìó çåðí³ âèâ³ëüíèëîñÿ ³ ïðèíåñëî
áàãàòî çåðåí (²í. 12:24).

ÍÅÁÅÇÏÅÊÀ ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒ²

Â³í ãîâîðèâ ìåí³, ùî êîëè éîãî ñï³âðîá³òíèê, ÿêèé áóâ
íà ï’ÿòü ðîê³â ñòàðøèé çà íüîãî, ïîäîðîæóâàâ ïî êðà¿í³,
ïðîâîäÿ÷è ºâàíãåëüñüê³ ç³áðàííÿ, Ìàðãàðåò Áàðáåð, ðîçó-
ì³þ÷è íåáåçïåêó ïîïóëÿðíîñò³, ïîïåðåäæàëà éîãî: «ßêùî
òè ïðîäîâæóâàòèìåø ïîäîðîæóâàòè çàðàäè ºâàíãåëüñüêî¿
ðîáîòè, ÿ á³ëüøå íå ìîëèòèìóñÿ çà òåáå». Ó íå¿ áóëà äàëåêî-
ãëÿäí³ñòü, ùîá çðîçóì³òè, ùî òàêà ðîáîòà ïðèâåäå äî ðîçáèòòÿ
ó â³ð³. Âðåøò³-ðåøò, óñå ñàìå òàê ³ ñòàëîñÿ. Öåé ñï³âðîá³òíèê
áóâ â³äâåðíåíèé â³ä äóõîâíîãî æèòòÿ ³ çàéíÿâñÿ ïîïóëÿðíîþ
ðîáîòîþ.

Âî÷ìàí Í³ áîÿâñÿ ïîïóëÿðíîñò³. Â³í ïîáîþâàâñÿ çðîáèòè
³ì’ÿ ñîá³ ³ òîãî, ùî éîãî ñëàâèòèìóòü ³ ö³íóâàòèìóòü ëþäè.
Â³í äèâèâñÿ íà òàêó ïîïóëÿðí³ñòü ÿê íà çíàðÿääÿ ñïîêó-
øàííÿ, ÿêå ñïîêóøàº ìîëîäèõ ñï³âðîá³òíèê³â ³ â³äâîäèòü ¿õ
â³ä ïðàâèëüíîãî øëÿõó æèòòÿ â ñë³äóâàíí³ çà Ãîñïîäîì. Éîãî
í³êîëè íå òóðáóâàëè çíåâàæàííÿ, ïðîòèñòîÿííÿ, â³äêèíåííÿ
³ çâèíóâà÷åííÿ ³íøèõ. Íàâïàêè, â³í ââàæàâ öå ñâîãî ðîäó
çàõèñòîì, ÿêèé áåð³ã éîãî â æèòò³ ³ äîïîìàãàâ éîìó çðîñòàòè
â Ãîñïîä³. Òàêå áà÷åííÿ äîïîìîãëî éîìó áóòè ºäèíèì ç
Ãîñïîäîì ó Éîãî ðîáîò³ ³ êîðèòèñÿ âîä³éñòâó Ãîñïîäà. Â³í
çä³éñíþâàâ îòðèìàíå íèì â³ä Ãîñïîäà îá’ÿâëåííÿ íå øëÿõîì
ðîáîòè, à øëÿõîì æèòòÿ.

ÍÅ Ê²ËÜÊ²ÑÒÜ, À ßÊ²ÑÒÜ

Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ çàâäÿêè 1 Êîð. 3:12-15, ùî íàé-
ãîëîâí³øå â íàø³é ðîáîò³ — öå íå ê³ëüê³ñòü, à ÿê³ñòü. Çîëîòî,
ñð³áëî é äîðîãîö³ííå êàì³ííÿ çàâæäè ìàë³ â ê³ëüêîñò³, àëå
âèñîê³ â ÿêîñò³, ó òîé ÷àñ ÿê äåðåâî, òðàâà é ñîëîìà çàâæäè
âåëèê³ â ê³ëüêîñò³, àëå íèçüê³ â ÿêîñò³. Äåðåâî, òðàâà é ñîëîìà
íå ìîæóòü âèòðèìàòè âèïðîáóâàííÿ âîãíåì, à çîëîòî, ñð³áëî
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é äîðîãîö³ííå êàì³ííÿ — ìîæóòü. Ìè áóäåìî â³ääàí³ ï³ä
ñóä á³ëÿ ñóäîâîãî ïðåñòîëó Õðèñòà íå çã³äíî ç ê³ëüê³ñòþ, à
çã³äíî ç ÿê³ñòþ íàøî¿ ðîáîòè.

ÏÅÐÅÏÎÂÍÅÍÍß ÆÈÒÒß

Êîëè â³í ÷óâ ïðî òå, ùî òîé àáî ³íøèé ïðîïîâ³äíèê
óñï³øíî ïðèäáàâ áàãàòî ïîñë³äîâíèê³â àáî ùî ÿêèéñü
õðèñòèÿíñüêèé ïðàö³âíèê ðîáèòü âåëèêó ðîáîòó, â³í ÷àñòî
ãîâîðèâ íàì, ñâî¿ì ó÷íÿì, ùî ä³éñíà ðîáîòà — öå ïåðå-
ïîâíåííÿ æèòòÿ.

Ç òèìè äàðàìè, çíàííÿì ³ çä³áíîñòÿìè, ÿê³ áóëè â íüîãî,
â³í ì³ã ëåãêî ïðèäáàòè áàãàòî ïîñë³äîâíèê³â ó õðèñòèÿíñòâ³.
Îäíàê Âî÷ìàí Í³ íå âèêîðèñòîâóâàâ ñâî¿ äàðè ³ çíàííÿ òàêèì
÷èíîì. Â³í çàâæäè äîêëàäàâ çóñèëëÿ äî òîãî, ùîá îáìåæèòè
ñåáå ó ôóíêö³îíóâàíí³ äàð³â ³ âèêîðèñòàíí³ çíàííÿ, ç ìåòîþ
çðîáèòè âñå ìîæëèâå, ùîá éîãî ðîáîòà áóëà ïîâí³ñòþ â æèòò³,
â³ä æèòòÿ, ç æèòòÿì ³ áóëà á ñàìèì æèòòÿì. ßêùî ò³ëüêè â
íüîãî áóëà âïåâíåí³ñòü, ùî éîãî ñëóæ³ííÿ áóëî ïåðåïîâ-
íåííÿì æèòòÿ, â³í áóâ çàäîâîëåíèé.

Éîãî ñëóæ³ííÿ ïî÷àëîñÿ ç 1922 ð., ³ â 1927 ð. áóëà
ïîñòàâëåíà Öåðêâà â Øàíõà¿, ÿêà ïîâí³ñòþ çíàõîäèëàñü ï³ä
éîãî ñëóæ³ííÿì. Íà ê³íåöü 1933 ð., êîëè ÿ âïåðøå â³äâ³äàâ
éîãî â Øàíõà¿, ê³ëüê³ñòü ñâÿòèõ, ùî çóñòð³÷àëèñÿ òîä³ â
Ãîñïîäíüîìó â³äòâîðåíí³, áóëà òðîõè á³ëüøå ñîòí³. Ó ëþòîìó
1928 ð. â³í ïðîâ³â êîíôåðåíö³þ ïåðåìîæö³â ó Øàíõà¿. Íà
öþ êîíôåðåíö³þ ïðè¿õàëè âñ³ ñï³âðîá³òíèêè ³ øóêàþ÷³ ñâÿò³
ç óñ³º¿ êðà¿íè. Òàì áóëè ïðèñóòí³ òðîõè á³ëüøå òðüîõñîò
÷îëîâ³ê. Ï³ñëÿ òîãî ÿê â³í ïðîáóâ ó ñâîºìó ñëóæ³íí³ á³ëüøå
øåñòè ðîê³â, ê³ëüê³ñòü ñâÿòèõ ó Ãîñïîäíüîìó â³äòâîðåíí³ íà
òîé ÷àñ áóëà, ÿê ³ ðàí³øå, íåâåëèêà. Òèì íå ìåíøå â³í íå
ðîç÷àðóâàâñÿ; íàâïàêè, â³í áóâ äóæå çàõîïëåíèé, òîìó ùî
ðîçóì³â, ùî öÿ íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü áóëà ðåçóëüòàòîì éîãî
ñëóæ³ííÿ. Ñëàâà Ãîñïîäó! Îñê³ëüêè Âî÷ìàíà Í³ íå ö³êàâèëà
çîâí³øíÿ ðîáîòà, æèòòÿ, ðåçóëüòàò éîãî ñëóæ³ííÿ, ïîòåêëî
ïî âñ³é çåìë³. Òà ÷àñòèíà éîãî ñëóæ³ííÿ, ÿêà çàïîâíèëà
ñüîãîäí³øíº õðèñòèÿíñòâî çàâäÿêè éîãî êíèãàì, áóëà íå éîãî

ÏÐÈÄ²ËßÒÈ Á²ËÜØÅ ÓÂÀÃÈ ÆÈÒÒÞ, Í²Æ ÐÎÁÎÒ²
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ðîáîòîþ, à øâèäøå ñàìèì æèòòÿì, ÿêå âèéøëî ç éîãî ðîáîòè.
Äëÿ íüîãî ðîáîòà îçíà÷àëà íåáàãàòî; æèòòÿ îçíà÷àëî âñå. Çà
âñå ìîº æèòòÿ â³í áóâ ºäèíîþ ëþäèíîþ, ÿêó ÿ çíàâ, õòî
ïðèä³ëÿâ á³ëüøå óâàãè æèòòþ, í³æ ðîáîò³.

Òóò íàâîäèòüñÿ óðèâîê ³ç éîãî â³äêðèòîãî ëèñòà â ÷åò-
âåðòîìó íîìåð³ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ», îïóáë³êîâàíîãî â
ëèïí³ 1928 ð.:

Ми твердо впевнені, що Бог не шукає великої роботи,
яка потрясе небо і сколихне землю. Людину цікавить тільки
видиме, але Бог не такий короткозорий. Ми не довіряємо
роботі, яка публікує фотографії і видає звіти. Сумно, що,
хоча діти Божі розуміють, що Бог не в збудженні, вони, як і
раніше, схиляються до отримання збудження. Тому нам
треба бути обережними і не вважати, що все, що звучить
добре, — від Бога. Я вважаю, що сьогодні нам більш за все
необхідно розрізняти між роботою духа і роботою душі.
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ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÍß ÁÎÃÀ ßÊ ÂÅËÈÊÎÃÎ Ë²ÊÀÐß

×åðåç íàäì³ðíó ðîáîòó é íåñòà÷ó ô³çè÷íî¿ òóðáîòè â
1924 ð. Âî÷ìàí Í³ çàõâîð³â íà òóáåðêóëüîç ëåãåíü. Öå ñòàëî
íàñò³ëüêè ñåðéîçíèì, ùî â äåÿêèõ ñâî¿õ â³äêðèòèõ ëèñòàõ
÷èòà÷àì ó ñâî¿õ âèäàííÿõ â³í ãîâîðèâ, ùî ï³äïîðè éîãî ñêèí³¿
íà çåìë³ áóëè ïîõèòíóò³. Äåê³ëüêà ðàç³â ïîøèðþâàëèñü
÷óòêè, ùî â³í óìåð. Ï³ä ÷àñ õâîðîáè â³í áàãàòî âïðàâëÿâñÿ,
ùîá ïîêëàäàòèñÿ íà Áîãà ó ñâîºìó ³ñíóâàíí³, ³ Áîã â³ðíî
ï³êëóâàâñÿ ïðî íüîãî. Â³í ñòðàæäàâ â³ä ö³º¿ õâîðîáè áëèçüêî
ï’ÿòè ðîê³â. Îäíàê, óðåøò³-ðåøò, â³í áóâ ìèëîñòèâî çö³ëåíèé
çàâäÿêè ïåðåæèâàííþ Áîãà ÿê ñâîãî Âåëèêîãî Ë³êàðÿ. Òóò
íàâîäèòüñÿ éîãî îñîáèñòå ñâ³ä÷åííÿ ïðî öå, çðîáëåíå â
ì. Êóëàíñó, ïðîâ³íö³ÿ Ôóöçÿíü, 20 æîâòíÿ 1936 ð.

ХВОРИЙ, АЛЕ НЕ ПРИПИНЯЄ ПРАЦЮВАТИ

Коли я вперше дізнався про свою хворобу в 1924 р., я
почував себе слабким, у грудях у мене був біль і в мене
була невелика температура. Я не знав, що зі мною. Лікар
Х. С. Вон сказав мені: «Я знаю, що у вас є віра і що Бог
може зцілити вас, але дозвольте мені оглянути вас і виявити
вашу хворобу». Після огляду він говорив з братом Вон
Тенміном якийсь час дуже тихим голосом. Спочатку, хоча я
й запитував, вони не говорили мені про результат огляду.
Але коли я сповістив їм, що не боюсь, лікар Вон сказав мені,
що я захворів на туберкульоз і що мій стан настільки
серйозний, що мені необхідний тривалий відпочинок.

Тієї ночі я не міг спати; я не хотів зустрітися з Господом
перш, ніж завершу свою роботу. Я був дуже пригнічений.
Я вирішив поїхати за місто відпочити і більше поспілкуватися
з Господом. Я запитав Господа: «Яка Твоя воля щодо мене?
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Якщо Ти хочеш, щоб я віддав своє життя, я не боюсь
умирати». Півроку я не міг зрозуміти волю Господа, але в
серці у мене була радість, і я вірив, що Господь не може
бути не правим. Багато листів, які я одержав у цей час, не
виражали захоплення або втіхи; навпаки, вони докоряли
мені за надмірну роботу і за недостатнє піклування про моє
життя. Один брат докорив мені, процитувавши Еф. 5:29:
«Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та
гріє його, як і Христос Церкву». Брат Чен Чиквей із Нанкіна
запросив мене до свого дому, де я міг відпочити і в той же
самий час допомогти йому з перекладом заочного біблійного
курсу доктора Ч. І. Скоуфілда. У той час до мене прийшли
поспілкуватися тридцять братів і сестер. Я говорив з ними
про питання Церкви. Я зрозумів, що рука Божа була на мені
заради особливої мети: повернути мене назад до мого
першого бачення; інакше я опинився б на шляху пропо-
відника оживлень.

Минав день за днем, а мій туберкульоз не проходив. Хоча
я намагався писати й вивчати Біблію, це було надзвичайно
важко. Щодня у мене була невелика температура, вночі я
не міг спати і часто потів. Коли мені радили більше від-
почивати, я відповідав: «Боюсь, що я можу відпочивати до
такої міри, що заіржавію». Я вважав, що можливо я й не
проживу довго, але я повинен вірити, що Бог збільшить мою
силу і що я повинен працювати для Нього. Я спитав Господа
про свою незакінчену роботу, яку Він приготував для мене.
Якщо Він приготував щось для мене, я просив Його зберегти
мені життя тільки заради цього; інакше, я вважав, що на
землі немає нічого, заради чого варто було б жити. Якийсь
час я міг підніматися з ліжка, але зрештою я не міг навіть
цього. Одного разу мене попросили провести євангельське
зібрання. Я примусив себе піднятися і попросив Господа
зміцнити мене. По дорозі на зібрання іноді я був змушений
спиратися для відпочинку на ліхтарні стовпи. Щоразу, коли
це траплялося, я говорив Господу: «Смерть за Тебе варта
того». Дехто з братів, які знали, що я робив це, докоряли
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мені за те, що я не беріг своє здоров’я. На це я відповів, що
люблю мого Господа і віддам життя за Нього.

«ДУХОВНА ЛЮДИНА» БУЛА НАПИСАНА У ХВОРОБІ

Після того як я молився більше місяця, я відчув, що
повинен написати книгу про те, що я засвоїв перед Богом.
Я думав, що людина не повинна писати книг до старості,
але коли я подумав про те, що можливо мені доведеться
залишити землю, я відчув, що повинен почати писати.
Я зняв невелику кімнату в м. Усі, провінція Цзянсу, де я
замкнувся і проводив дні за написанням книги. У той час
моя хвороба настільки посилилась, що я не міг навіть
лежати. Коли я писав, я сидів на стільці з високою спинкою
і притискав груди до столу, щоб полегшити біль. Сатана
сказав мені: «Оскільки ти скоро вмреш, чому б тобі не вмерти
у відносному спокої, замість того щоб умирати в болю?».
Я заперечив: «Я угодний Господу такий; забирайся геть!».
Щоб закінчити три томи «Духовної людини», треба було
чотири місяці. Написання цієї книги було справжнім трудом
крові, поту й сліз. Я нехтував життям, однак Божа благодать
провела мене через це. Щоразу, коли я закінчував писати,
я говорив собі: «Це моє останнє свідчення Церкві». Хоча
написання проходило посеред всіляких труднощів і
неприємностей, я відчував, що Бог був надзвичайно
близький до мене. Дехто вважав, що Бог погано обходився
зі мною. Брат Чен написав наступне: «Ти стараєшся з усіх
сил; одного разу ти про це пожалкуєш». Я відповів: «Я
люблю мого Господа і житиму для Нього»…

ХВОРОБА ПОГІРШУЄТЬСЯ

Услід за виданням книги я помолився: «Тепер, дозволь
Своєму слузі відійти в мирі». У той самий час моя хвороба
погіршилась. Уночі я не міг спокійно спати, а коли про-
синався, безперервно повертався з одного боку на другий.
Фізично я був мішком кісток. Уночі я потів, а голос у мене
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хрипів. Коли я говорив, людям було важко почути мене,
навіть коли вони прикладали вухо мені до рота. Дехто із
сестер по черзі сидів зі мною, одна з них була досвідченою
медсестрою. Коли вона бачила мене, вона плакала. Вона
свідчила: «Я бачила багато пацієнтів, але ніколи я не бачила
нікого, чий стан був би більш обтяжливим, ніж у нього.
Боюсь, що він проживе тільки ще три або чотири дні». Коли
хтось сказав мені про це, я сказав: «Нехай це буде моїм
кінцем, я розумію, що скоро вмру». Один брат надіслав
телеграму Церквам у різних місцевостях, в якій він говорив,
що мій стан безнадійний і що їм більше не треба за мене
молитися.

ЗЦІЛЕННЯ

Одного разу я запитав Бога: «Чому Ти прикликаєш мене
так рано?». Я визнав прогріхи перед Богом, боячись
опинитися в чомусь невірним. У той же самий час я сказав
Богу, що в мене немає віри. У цей день я посвятив себе
посту й молитві і віддав себе Богу ще раз. Я сказав, що не
буду нічим, тільки тим, що Він приготував мені. Я постився
з ранку до третьої години дня. У той же час співробітники
наполегливо молилися про мене в домі сестри Рут Лі. Коли
я помолився Богу, щоб Він дав мені віру, Він сказав мені
Свої слова, які я ніколи не зможу забути: «Праведний вірою
жити буде» (Рим. 1:17, НЗД). Друге речення було: «Вірою
ви стоїте!» (2 Кор. 1:24, НЗД). Третім реченням було: «Ми
ходимо вірою» (2 Кор. 5:7, НЗД). Ці слова наповнили мене
великою радістю, оскільки в Біблії говориться: «Тому, хто
вірує, все можливе!». (Мк. 9:23). Я негайно подякував і
прославив Бога, тому що Він дав мені Свої слова. Я повірив,
що Бог зцілив мене.

Випробування прийшло відразу ж. У Біблії говориться:
«Вірою ви стоїте», а я все ще лежав у ліжку. У моєму розумі
почався конфлікт: встати мені чи залишитись лежати? Ми
всі знаємо, що люди люблять себе і вважають, що зручніше
вмерти в ліжку, ніж стоячи. Тоді слово Боже виявило свою
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силу, і, ігноруючи все інше, я вдягся — я взяв одяг, який не
носив сто сімдесят шість днів. Коли я встав з ліжка, я так
сильно спітнів, що могло скластися враження, що я
промокнув під дощем. Сатана сказав мені: «Ти що,
намагаєшся встати, коли ти не можеш навіть сидіти?».
Я заперечив: «Бог сказав мені встати» і піднявся на ноги.
Мене знову пройняв холодний піт, і я ледве не впав. Я про-
довжував повторювати: «Стій вірою, стій вірою!». Потім я
пройшов декілька кроків, щоб узяти штани й шкарпетки.
Одягнувши штани, я сів. Не встиг я сісти, як до мене при-
йшло слово Бога, що я повинен не тільки стояти вірою, але
й ходити вірою. Я відчув, що здатність встати й пройти
декілька кроків була вже чимось чудовим. Як я міг очікувати,
що піду далі? «Куди мені піти?» — запитав я Бога. Він
відповів: «Спустися вниз у дім до сестри Лі в номер 215».
Декілька братів і сестер постилися й молилися там про мене
протягом двох чи трьох днів.

Я подумав, що, можливо, ходити по кімнаті було неважко,
але як я зможу спуститися сходами? Я помолився Богу:
«Боже, я можу стояти вірою, і вірою я можу зійти сходами».
Відразу ж я підійшов до дверей, що вели на сходи, і відкрив
їх. Я чесно говорю вам, що, коли я стояв зверху цих східців,
вони здалися мені найвищими сходами, які я коли-небудь
бачив у житті. Я сказав Богу: «Якщо Ти скажеш мені йти, я
піду, навіть якщо я вмру в результаті цієї спроби». Але тут я
додав: «Господи, я не можу йти. Молю Тебе, підтримай мене
Своєю рукою, коли я йтиму». Тримаючись однією рукою за
поручні, я сходив крок за кроком. І знову мене пройняв
холодний піт. Я йшов униз і продовжував вигукувати:
«Ходимо вірою, ходимо вірою!». З кожним кроком я молився:
«О Господи, тільки Ти міг примусити мене піти!». Коли я
сходив цими двадцятьма п’ятьма східцями, було таке
враження, що я йшов пліч-о-пліч з Господом у вірі.

Коли я досяг низу сходів, я відчув себе дуже сильним і
швидко пішов до задніх дверей. Я відчинив двері і відразу
ж попрямував до дому сестри Лі. Я сказав Господу: «З цього
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моменту я житиму вірою і більше не буду недієздатним».
Я постукав у двері так само, як Петро у Діях 12:12-17, тільки
мені не відкрила Рода. Коли двері відчинились і я увійшов у
дім, на мене з подивом подивилися сім чи вісім братів і
сестер. Вони не говорили і не рухалися. Приблизно годину
всі тихо сиділи, немовби серед людей з’явився Бог. Я теж
сидів там, повний подяки й хвали. Потім я розповів усе, що
сталося протягом мого милостивого зцілення. Будучи
оживленими й радіючими в духові, ми всі голосно славили
Бога за Його чудесну роботу. У той же день ми найняли
машину, щоб поїхати до Кьянвану в передмісті, щоб
провідати Дору Ю, відому благовісницю. Вона була дуже
здивована, побачивши мене, оскільки незадовго до цього
вона отримала новини про мою неминучу смерть. Коли я
з’явився, на мене дивились як на воскреслого з мертвих.
Це була ще одна можливість радісно подякувати й
прославити Господа. Наступної неділі я говорив на помості
три години.

ЯКЕ ЧУДО

Близько чотирьох років тому я був на аукціоні в домі
лікаря-німця. Коли я поцікавився, я дізнався, що саме цей
лікар робив рентгенівські знімки моєї грудної клітки багато
років тому. Він зробив три знімки і сказав, що немає ніякої
надії. Коли я попросив його зробити ще один знімок, він
відповів, що в цьому немає необхідності. Потім він показав
мені рентгенівські знімки грудної клітки іншої людини і
сказав: «Ця людина знаходилась у набагато кращому стані,
ніж ти, проте вона вмерла в себе вдома через два тижні,
після того як були зроблені ці знімки. Більше не приходь до
мене, я не хочу робити на тобі гроші». Коли я почув це, я
пішов додому вкрай розчарованим. Потім, чотири роки тому,
я прочитав оголошення в газеті про аукціон, на якому
продавалися будинок і меблі відомого німецького лікаря,
який нещодавно вмер. Коли я дізнався, що це той самий
лікар, який багато років тому зробив рентгенівські знімки



89

моєї грудної клітки, я підняв руки, щоб прославити Господа.
Я сказав: «Цей лікар умер. Він сказав, що я скоро вмру, але
зараз умер він. Господь виявив до мене Свою милість».
Знаходячись під кров’ю Господа, я сказав: «Цей лікар, який
був дужчий за мене, вмер, а я був зцілений Господом і живу
донині». Того дня я купив багато речей з його дому на згадку.

ÁÎÆÅ ÏÎÄÀËÜØÅ Ï²ÄÊÐ²ÏËÞÞ×Å Ï²ÊËÓÂÀÍÍß

Áðàò Í³ ñåðéîçíî õâîð³â òóáåðêóëüîçîì, ó 1927 ð. éîãî
ñåðöå áóëî óðàæåíå ñòåíîêàðä³ºþ. Áîã ìèëîñòèâî çö³ëèâ éîãî
â³ä òóáåðêóëüîçó, àëå âñåâëàäíî çàëèøèâ éîìó ñòåíîêàðä³þ.
Â³í ñòðàæäàâ â³ä ö³º¿ õâîðîáè ñåðöÿ ñîðîê ï’ÿòü ðîê³â, àæ
äî ê³íöÿ ñâîãî æèòòÿ. ×àñòî âîíà çàâäàâàëà éîìó ñèëüí³
áîë³ ³ éîãî ïðîéìàâ õîëîäíèé ï³ò. ²íîä³, êîëè â³í ðîáèâ
ñïîâ³ùåííÿ, ïðèõîäèâ á³ëü, ³ â³í áóâ çìóøåíèé ñïèðàòèñÿ
íà òðèáóíó. Â³í ì³ã óìåðòè â áóäü-ÿêèé ìîìåíò. Öå ìèìî-
â³ëüíî ïðèìóøóâàëî éîãî ïîâí³ñòþ ïîêëàäàòèñÿ íà Ãîñïîäà
ó ñâîºìó ³ñíóâàíí³. Ùîìèò³ â³í ³ñíóâàâ â³ðîþ â Áîãà, ³
ïðîòÿãîì óñ³õ ðîê³â Áîã ï³äòðèìóâàâ éîãî Ñâî¿ì ìèëîñòèâèì
ï³êëóâàííÿì ³ æèòòÿì âîñêðåñ³ííÿ, äî òîãî ÷àñó äîêè â³í íå
âìåð. ×åðåç ö³ ô³çè÷í³ òðóäíîù³ â³í ïåðåæèâàâ Áîãà ³
íàñîëîäæóâàâñÿ Íèì á³ëüøå, í³æ ÿêáè â³í íå ñòðàæäàâ â³ä
âèñíàæëèâî¿ õâîðîáè.

Òå áîæåñòâåíå çö³ëåííÿ, ÿêå ïåðåæèâ Âî÷ìàí Í³, â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä òàê çâàíîãî äàðó çö³ëåííÿ. Öå áóëà íå ïðîñòî
÷óäåñíà ä³ÿ Áîãà; öå áóëà ä³ÿ æèòòÿ âîñêðåñ³ííÿ ÷åðåç ïðîöåñ
áëàãîäàò³ çà äîïîìîãîþ âïðàâëÿííÿ æèâî¿ â³ðè ó â³ðíîìó
Ñëîâ³ Áîæîìó äëÿ íàïó÷åííÿ ³ çðîñòàííÿ æèòòÿ. Öå áóëî íå
ïðîñòî ÷óäî áîæåñòâåíî¿ ñèëè; öå áóëî ùîñü, ïîâí³ñòþ
ïîâ’ÿçàíå ç áëàãîäàòòþ ³ áîæåñòâåíèì æèòòÿì.
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ÐÎÇÄ²Ë ÒÐÈÍÀÄÖßÒÈÉ

ÎÄÐÓÆÅÍÍß ² ÇÀÍßÒÒß Á²ÇÍÅÑÎÌ

ÎÄÐÓÆÅÍÍß

Êîëè Âî÷ìàí Í³ áóâ ï³äë³òêîì, â³í çàêîõàâñÿ â ìîëîäó
ä³â÷èíó, ÿêó çâàëè ×åð³ò³ ×åí. ̄ õí³ ñ³ì’¿ äðóæèëè ïðîòÿãîì
òðüîõ ïîêîë³íü. Ï³ñëÿ òîãî ÿê Âî÷ìàí Í³ ïîâåðíóâñÿ äî
Ãîñïîäà, ×åð³ò³ áóëà ùå íå ñïàñåíà. ²íîä³ âîíà âèñì³þâàëà
Ãîñïîäà â ïðèñóòíîñò³ Âî÷ìàíà Í³. Öå íåïîêî¿ëî éîãî. ßê
ì³ã â³í, òîé, õòî ëþáèâ Ãîñïîäà, îäðóæèòèñÿ ç ò³ºþ, õòî
çíåâàæàâ Ãîñïîäà? Êîëè â³í øóêàâ íàïîâíåííÿ Ñâÿòèì
Äóõîì, Ãîñïîäü çàæàäàâ, ùîá â³í â³äìîâèâñÿ â³ä íå¿. ßêèéñü
÷àñ â³í áîðîâñÿ ç öèì. Óðåøò³-ðåøò, Ãîñïîäü ïðèìóñèâ éîãî
çàëèøèòè ¿¿. Íà òîé ÷àñ â³í ðåâíî ïîñâÿòèâ ñåáå ³ ñâîº
ìàéáóòíº Ãîñïîäó. Â³í ïåðåæèâàâ ä³éñí³ñòü Ïñ. 73:25
ïðàêòè÷íî — íà çåìë³ ³ íà íåá³ â³í íå ëþáèâ í³êîãî, êð³ì
Ãîñïîäà.

Äåñÿòü ðîê³â ïîòîìó, çàê³í÷èâøè óí³âåðñèòåò, ×åð³ò³
íàâåðíóëàñü äî Ãîñïîäà ³ ïî÷àëà ïðèõîäèòè íà ç³áðàííÿ
Öåðêâè â Øàíõà¿ ó 1934 ð. Óñ³ ö³ äåñÿòü ðîê³â Ãîñïîäü
âñåâëàäíî çáåð³ã ¿¿ â³ä øëþáó. Çðåøòîþ Ãîñïîäü ïðèâ³â ¿¿
íàçàä äî Âî÷ìàíà Í³. Îäíàê ò³òêà ×åð³ò³ äóæå îïèðàëàñÿ
öüîìó øëþáó. Âîíà ñïðèéìàëà Âî÷ìàíà Í³ ïðîñòî ÿê á³äíîãî
ïðîïîâ³äíèêà. Ç îäíîãî áîêó, ÷åðåç öå Âî÷ìàí Í³ ñóìí³âàâñÿ,
âëàøòîâóâàòè âåñ³ëëÿ ÷è í³, àëå ç äðóãîãî áîêó, éîãî ìàòè
áóëà íàäòî ñòóðáîâàíà éîãî îäðóæåííÿì, îñê³ëüêè éîìó áóëî
âæå òðèäöÿòü. Ó 1934 ð. ï³ä ÷àñ éîãî ÷åòâåðòî¿ êîíôåðåíö³¿
ïåðåìîæö³â, ÿêà ïðîâîäèëàñü ó ì. Õàí÷æîó, ç³áðàëèñü óñ³
ñï³âðîá³òíèêè. Éîãî ìàòè ñêîðèñòàëàñÿ öèì, ùîá ïðèñêîðèòè
âåñ³ëëÿ. Â ðåçóëüòàò³ â³äðàçó æ ï³ñëÿ êîíôåðåíö³¿ â³äáóëîñÿ
âåñ³ëëÿ. Ò³òêà ×åð³ò³ áóëà âêðàé íåçàäîâîëåíà øëþáîì ñâîº¿
ïëåì³ííèö³. Âîíà ïî÷àëà ïîãðîæóâàòè, ùî êîëè Âî÷ìàí Í³
íå ïðèéäå ç â³çèòîì ââ³÷ëèâîñò³, âîíà âëàøòóº éîìó íå-
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ïðèºìíîñò³. Â³í çâè÷àéíî ïðèéøîâ áè ç òàêèì â³çèòîì, ÿêáè
âîíà íå âèñóâàëà òàêèõ ïîãðîç. Îäíàê ÷åðåç ¿¿ ïîãðîçè â³í íå
ñòàâ öüîãî ðîáèòè. Â³í ââàæàâ, ùî íå ìîæå ïîñòóïèòèñÿ ¿¿
áàæàííþ ï³ä òàêèì òèñêîì. Ëþäè ìîãëè ïîäóìàòè, ùî â³í
âåäå ç íåþ ïîë³òè÷í³ ³ãðè, ùîá äîãîäèòè ¿é. Ñàìå òîìó â³í
â³äìîâèâñÿ çðîáèòè òå, ùî âîíà ïðîñèëà. ×åðåç öåé êîíôë³êò
ó Øàíõà¿ âèáóõíóëî âåëèêå çàâîðóøåííÿ, ñïðîâîêîâàíå
íåâäîâîëåíîþ ò³òêîþ ×åð³ò³. Öå çàâäàëî Âî÷ìàíó áàãàòî
ñòðàæäàíü. Îäíàê öåé øëþá áóâ çàáåçïå÷åííÿì Ãîñïîäà.
×åð³ò³ áóëà ïîì³÷íèêîì, ÿêèé áóâ ïîòð³áåí éîìó â éîãî
õâîðîáëèâîìó ñòàí³. Âîíà áóëà ºäèíîþ, êîãî ïóñêàëè äî íüîãî
ï³ä ÷àñ éîãî äâàäöÿòèð³÷íîãî óâ’ÿçíåííÿ. Ãîñïîäü çàáðàâ ¿¿
çà îäèí ð³ê äî ñìåðò³ Âî÷ìàíà. Çà Áîæèì âñåâëàääÿì ó íèõ
íå áóëî ä³òåé, ÿê³ îáòÿæóâàëè á ¿õ ï³ä ÷àñ òàêîãî äîâãîãî
âèïðîáîâóâàííÿ.

ÇÀÍßÒÒß Á²ÇÍÅÑÎÌ

Äðóãèé áðàò Âî÷ìàíà áóâ êâàë³ô³êîâàíèì õ³ì³êîì.
Ó 1938 ð. â³í çàñíóâàâ ìàëåíüêó ôàðìàöåâòè÷íó ôàáðèêó.
Â³í ìàâ âåëèêèé äîñâ³ä ó âèðîáíèöòâ³ ë³ê³â, àëå íå ìàâ
í³ÿêîãî äîñâ³äó â êåðóâàíí³ ñïðàâàìè. Áàòüêè çâèíóâà÷óâàëè
Âî÷ìàíà â òîìó, ùî â³í äîïîìàãàº áàãàòüîì ³íøèì áðàòàì ³
íå äîïîìàãàº ñâîºìó âëàñíîìó áðàòó â á³çíåñ³. ×åðåç òàêó
íàñòðîºí³ñòü ñâîº¿ ñ³ì’¿, â äðóã³é ïîëîâèí³ 1939 ð. Âî÷ìàí
ïî÷àâ äîïîìàãàòè ñâîºìó áðàòó çàéìàòèñÿ ñïðàâàìè
ôàðìàöåâòè÷íî¿ ôàáðèêè. Ó öåé ÷àñ â³í òàêîæ â³ä÷óâàâ
òóðáîòó ïîñòà÷àòè ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â. Â³í ââàæàâ, ùî
çàâäÿêè çàíÿòòþ á³çíåñîì ìîæíà áóäå îäåðæàòè ïðèáóòîê ³
âèêîðèñòîâóâàòè éîãî íà çàäîâîëåííÿ ¿õí³õ ïîòðåá. Òîìó â³í
óçÿâ ó ñâî¿ ðóêè êåðóâàííÿ âñ³ºþ ôàáðèêîþ ³ ðåîðãàí³çóâàâ
¿¿. ×åðåç öå íåìèíó÷å âòðó÷àííÿ äåõòî ç áðàò³â, çàéíÿòèõ íà
ö³é ôàáðèö³, ñòàëè íåçàäîâîëåí³ íèì. Ñàòàíà ñêîðèñòàâñÿ
ö³ºþ ñèòóàö³ºþ ³ ñïðîâîêóâàâ ñåðåä ñâÿòèõ ó Øàíõà¿ áóðþ
ïðîòè Âî÷ìàíà. Â ðåçóëüòàò³ â³í íå çì³ã ôóíêö³îíóâàòè â
ñëóæ³íí³. Ó òîé æå ñàìèé ÷àñ îêóïàö³ÿ ÿïîíñüêî¿ àðì³¿, ùî
âòîðãàëàñÿ, ïðèìóñèëà éîãî ïåðåâåçòè ôàáðèêó âãëèá êðà¿íè,

ÎÄÐÓÆÅÍÍß ² ÇÀÍßÒÒß Á²ÇÍÅÑÎÌ
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ç Øàíõàÿ â ×óíöèí. ×óíöèí áóâ êèòàéñüêîþ ñòîëèöåþ ï³ä
÷àñ êèòàéñüêî-ÿïîíñüêî¿ â³éíè. Òàì â³í ïðîäîâæèâ çàíÿòòÿ
á³çíåñîì ³ áóâ òàêîæ íàéíÿòèé óðÿäîì. Ï³ñëÿ â³éíè â³í ïðèâ³ç
ôàðìàöåâòè÷íó ôàáðèêó íàçàä äî Øàíõàÿ. Çàâäÿêè ïðè-
áóòêàì â³ä á³çíåñó â³í ì³ã íå ò³ëüêè ïîäáàòè ïðî ïîòðåáè
áàãàòüîõ áðàò³â ³ ñåñòåð; â³í òàêîæ çì³ã ïðèäáàòè öåíòð
íàâ÷àííÿ ç ïðèáëèçíî äâàíàäöÿòüìà áóíãàëî, ìàëåíüêèìè
áóäèíî÷êàìè, íà ãîð³ Êóë³í, íåïîäàë³ê â³ä éîãî ð³äíîãî ì³ñòà.
Ó 1948 ð. ó Öåðêâó â Øàíõà¿ áóëî ïðèíåñåíå îæèâëåííÿ, ³
â³í â³äíîâèâ ñâîº ñëóæ³ííÿ. Ó òîé æå ñàìèé ÷àñ â³í òàêîæ
ïåðåäàâ ôàáðèêó ðîáîò³ ÿê ïîæåðòâóâàííÿ Ãîñïîäó. Öåé
â÷èíîê ïîä³ÿâ íà áàãàòüîõ áðàò³â ³ ñåñòåð, ³ âîíè ó ñâîþ
÷åðãó â³ääàëè ñâî¿ âîëîä³ííÿ ðîáîò³.

ÑÂ²Ä×ÅÍÍß ÁÐÀÒÀ ÑÀÌÓ¯ËÀ ×ÅÍÀ

Òóò íàâîäèòüñÿ ñâ³ä÷åííÿ Ñàìó¿ëà ×åíà, øóðèíà ïàíà Í³,
ïðî Âî÷ìàíà Í³ ÿê á³çíåñìåíà:

Я закінчив хімічний факультет коледжу, і в 1938 р. я
зайнявся фармацевтичним бізнесом як помічник другого
брата Вочмана Ні, Вай-цу (Джорджа). З того часу, коли
Вочман Ні почав керувати підприємством наприкінці 1939 р.,
я працював з ним близько десяти років, доки я не залишив
Китай у 1949 р.

Через японське вторгнення наша фабрика переїхала з
Шанхая в Чунцин. У 1943 р. Вочман Ні повернувся у Фучжоу.
Тоді він надіслав мені телеграму, щоб я приїхав туди. Коли
я приїхав, він сказав мені, що є один брат, якому треба
приблизно десять тисяч доларів, щоб розрахуватися з
боргом. Я був дуже здивований його щирістю: він хотів
беззастережно заплатити великий борг брата. Але цей
випадок показав мені, що він займався бізнесом не для своїх
потреб, а для потреб інших.

Іноді Господь піклувався про потреби Вочмана Ні, а іноді
ні. Тоді він працював власними руками, щоб потурбуватися
про свої потреби, а також про потреби інших.
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Час минав, з’явилася сувора заборона на придбання
іноземної сировини, і фармацевтичний бізнес не міг
розвиватися на високому рівні. Святим, як і раніше, було
необхідне забезпечення, однак прибуток був обмежений.
У цій ситуації Вочман був змушений піти на державну
роботу, щоб не стати тягарем для інших. Він працював не
тільки щоб мати можливість допомагати іншим, але й щоб
подбати про свої витрати.

Після війни він повернувся до Шанхая з фармацевтичною
фабрикою. Він побудував бізнес на міцній основі, і було таке
благословення від Господа, що до бізнесу була додана ще
одна фабрика, яка виробляла фарбу. З фінансового
благословення цих двох фабрик Вочман Ні міг пожертвувати
велику суму грошей Церкві в Шанхаї на будівництво залу
для зібрань. Він також зміг декількома пожертвуваннями
підтримувати центр навчання на горі Кулін у Фучжоу.

Я вважаю, що був єдиною людиною, яка була з ним у
бізнесі від початку до кінця. Можу засвідчити, що його
рушійною силою було не власне збагачення. Він був
повністю полонений Господом. Хоча його критикували за
те, що він зайнявся бізнесом, я можу засвідчити, що він не
витрачав прибуток на власне насолодження. Гроші, які він
заробляв, були для Господа, і він витрачав їх так, як бажав
Господь.

Завдяки його багатому досвіду в Господі він міг дуже
ефективно працювати з урядовими чиновниками. Усі його
начальники захоплювались ним. Він ніколи не намагався
довести, що він вище; навпаки, він жив і працював у духові
слухняності і приймав вказівки від тих, хто знаходився вище
за нього. Саме тому, коли війна скінчилася і уряд повернувся
до Нанкіна, йому запропонували високу посаду. Однак через
його взаємовідносини з Господом і його служіння зі
співробітниками та Церквами було необхідно залишити
роботу в уряді.

ÎÄÐÓÆÅÍÍß ² ÇÀÍßÒÒß Á²ÇÍÅÑÎÌ
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ÐÎÇÄ²Ë ×ÎÒÈÐÍÀÄÖßÒÈÉ

ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Ó æèòò³ é ðîáîò³ Âî÷ìàíà Í³ âåëèêó ðîëü ç³ãðàëè ÷îòèðè
ñåñòðè. Â³í áóâ ñïàñåíèé çàâäÿêè ïðîïîâ³ä³ Äîðè Þ, ïðîõîäèâ
âäîñêîíàëåííÿ ï³ä íà÷àëîì Ìàðãàðåò Áàðáåð ³ îòðèìóâàâ
ïîñòà÷àííÿ â³ä äâîõ ñòàðøèõ ñï³âðîá³òíèöü, Ðóòè Ë³ ³ Ï³ñ
Âàí. Äîðà Þ ³ Ìàðãàðåò Áàðáåð áóëè ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ, ó
òîé ÷àñ ÿê Ðóò Ë³ ³ Ï³ñ Âàí áóëè òîãî æ ïîêîë³ííÿ, ùî é
Âî÷ìàí Í³.

ÐÓÒ Ë²

Ðóò Ë³ íàðîäèëàñÿ â ïðîâ³íö³¿ Õóáåé ó 1894 ð., ïðèáëèçíî
çà äåâ’ÿòü ðîê³â äî íàðîäæåííÿ Âî÷ìàíà Í³. ¯¿ êèòàéñüêå
³ì’ÿ áóëî Ë³ Þàí-þ.

Ñïàñ³ííÿ

Òóò íàâîäÿòüñÿ óðèâêè ç ¿¿ îñîáèñòèõ ñâ³ä÷åíü, çðîáëåíèõ
ó ð³çíèé ÷àñ ³ çàïèñàíèõ äîêòîðîì ×åí Þëàíîì ³ Âåé Êâàíø³.

Я народилась і виросла в нехристиянській сім’ї. Я вва-
жала себе хорошою людиною, якій не потрібне спасіння.
Під час мого першого року навчання в Нормальному коледжі
для дівчаток в Ухані я пережила страх згрішити проти Бога,
хоча на той час у мене не було впевненості, що Бог існує.
Після того як я провчилась декілька років і набула якесь
знання, я стала безтурботною.

Пізніше я викладала в одній школі в Тяньцзіні, яку відкрив
мій родич. Мій дядько з боку матері був віруючим, і я
поважала його характер і знання. Проте я вважала його
трохи марновірним. Я вивчила англійську в однієї місіонерки
із Заходу, але не хотіла ходити на її вивчення Біблії. Коли я
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була деканом Нанкінського суспільного нормального
коледжу, я часто радила студентам не вірити в Христа.

У березні 1918 р. я пливла на кораблі по річці Янцзи і
насолоджувалась краєвидом. У той момент я зрозуміла, що
повинна існувати Вища Істота, яка вища за людство, мудра
і всемогутня, як говориться в Рим. 1:19-20.

Одного разу одна з моїх колег, пані Чен, відкрила свою
Біблію і звернула мою увагу на Рим. 2:28-29. Вона також
прочитала Рим. 3:29. У цей момент я зрозуміла, що є Бог і
що Він також мій Бог.

Наприкінці квітня пані Чен запросила мене на обід у дім
пані Мері А. Ліман, американської місіонерки, де я виявила,
що моя подруга молилася за мене. Після обіду пані Ліман
переконала мене повірити в Господа і попросила мене стати
на коліна та помолитися з нею. Після молитви деякі з
присутніх заспівали мені гімн: «О, якби Він вашим
Спасителем був! За вас я молюсь, За вас я молюсь» (гімн
№ 933 в англійському збірнику «Гімни»).

З цього часу я почала читати декілька віршів з Біблії
щодня. Одного разу я стала на коліна і помолилася, що
коли Бог істинний і якщо Біблія істинна, Він повинен дати
мені здатність повірити Біблії. Я була здатна вірити.

Потім я захотіла навчитися молитися і співати гімни.
Я таємно попросила одного з моїх студентів християн
принести мені гімн зі словами й музикою. Було так чудесно,
коли я співала перший куплет гімну: «В чудесний день
вирішив я вибрати Тебе, Спасителю мій і Бог!». Я вирішила
повірити, що Ісус — мій Спаситель. Я співала приспів «Коли
Ісус змив мені гріхи» і дуже раділа. Я відчувала, що Бог
сказав мені, що Ісус змив мої гріхи. Того дня я була спасена.

Пізніше до мене знову прийшло світло Боже. Я зрозуміла,
наскільки я була грішною і обтяженою гріхами. Я визнала
всі свої гріхи Богу і отримала Його прощення. З цього часу
щоразу, коли я згадувала, що погано обходилась з ким-
небудь, я визнавалась перед ними. Таким чином, у моєму
повсякденному житті і в моєму внутрішньому бажанні
сталася велика переміна.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ
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Одного разу я прочитала Лк. 12:8. Я вирішила визнатись
перед людьми, що повірила в Ісуса. Однак у мене не
вистачало відваги визнати Господа перед людьми. Я довго
боролася з цим, і мене це дуже тривожило. Одного разу я
почула голос у собі: «Чи готова ти залишити все і піти за
Мною?». Спочатку я не знала, що це означає, але пізніше
дізналася. Коли я зрозуміла, що означає це слово, я сказала
Господу: «Господи, я готова». Після того як я прийняла
рішення, я пішла до директора школи і звільнилася з роботи.

Прикликання

Невдовзі після цього одна християнська школа для
дівчаток запропонувала мені місце декана. Я подумала
застосувати свої методи для покращання релігійного життя
в школі. Через два тижні я захворіла і знала, що це
дисциплінування Господа. Я зрозуміла, що була не права,
оскільки була повна шанолюбства і в роботі для Господа
покладалася на свою силу. З цього часу я почала пізнавати
Господа. Невдовзі після цього Господь знову зажадав, щоб
я залишила роботу вчителя і служила Йому всім серцем.
Я звільнилась у березні 1920 р. Врешті-решт, я відповіла
на поклик Господа служити Йому.

Залишивши роботу, я працювала сім років з аме-
риканською місіонеркою, одержуючи багато допомоги й
напучення.

Пошук Господнього шляху

За ці роки я часто стикалася з різними групами в
християнстві. Я виявила, що більшість із них перетворились
в організації людських думок. Я бажала шукати прямого
шляху. Нарешті Господь привів мене в Нанкін. Там я
познайомилася з деякими духовними братами й сестрами,
які допомогли мені. Я почала узнавати різницю між тим, що
від людини, і тим, що від Бога.



97

Êîíòàêò ç Âî÷ìàíîì Í³

Íàïðèê³íö³ 1922 ð. Ðóòó Ë³ çàïðîñèëè â³äâ³äàòè Ôó÷æîó
äëÿ ºâàíãåëüñüêî¿ ðîáîòè. Áðàòè òà ñåñòðè ó Ôó÷æîó
ãîòóâàëèñÿ çóñòð³òè ¿¿ íà ïðè÷àë³. Óâå÷åð³ íàïåðåäîäí³ ¿¿
ïðè¿çäó Âî÷ìàí Í³ ðîçì³ðêîâóâàâ, ïðèºäíóâàòèñÿ äî ö³º¿
çóñòð³÷³ ÷è í³, äóìàþ÷è, ùî, ìîæëèâî, âîíà é äîáðà
ºâàíãåë³ñòêà, àëå îñê³ëüêè âîíà æ³íêà, ¿¿ íå òðåáà ö³íóâàòè
äóæå âèñîêî. Îäíàê óíî÷³ éîìó íàñíèâñÿ ñîí. Ó öüîìó ñí³
â³í òà ³íø³ çóñòð³÷àëè ¿¿ íà ïðè÷àë³. Êîëè â³í ïîáà÷èâ ¿¿ óâ³
ñí³, Ãîñïîäü ñêàçàâ éîìó, ùî âîíà áóäå éîãî ñï³âðîá³òíèêîì.
Íàñòóïíîãî ðàíêó â³í ïðîáóäèâñÿ ³ ñåðéîçíî ïîäóìàâ ïðî
öåé ñîí. Â³í çðîçóì³â, ùî êîëè öåé ñîí áóâ â³ä Ãîñïîäà,
ÿêùî â³í íå çóñòð³íå ¿¿, â³í óïóñòèòü âîëþ Ãîñïîäà. Òîìó â³í
ï³øîâ. Êîëè ¿¿ êîðàáåëü ï³ä³éøîâ äî ïðè÷àëó, áàãàòî áðàò³â
³ ñåñòåð ï³äíÿëèñÿ íà áîðò, ùîá ïðèâ³òàòè ¿¿, àëå Âî÷ìàí Í³
çàëèøèâñÿ ïîçàäó. Óñ³ ïîòèñíóëè ðóêó ñåñòð³ Ë³ ³ â³äðå-
êîìåíäóâàëè ¿¿ áðàòó Í³. Â³í ñêàçàâ: «ß âæå áà÷èâ ¿¿».
Çâè÷àéíî, âîíè íå çðîçóì³ëè, ùî â³í ìàâ íà óâàç³. Ó 1926 ð.
Ðóòó Ë³ ³ ×åí ×èêâåé çàïðîñèëè Âî÷ìàíà â Íàíê³í â³äïî÷èòè.
Òîä³ â³í ïî÷àâ á³ëüøå ñï³ëêóâàòè ç Ðóòîþ Ë³ ³ äåÿêèìè ³íøè-
ìè. Ó ñâîºìó âèêëàä³ ìèíóëîãî, çðîáëåíîìó íà ç³áðàíí³ â Øàí-
õà¿ 4 ãðóäíÿ 1932 ð., Âî÷ìàí Í³ òàê îïèñàâ ñèòóàö³þ Ðóòè Ë³:

За рік до того, як я поїхав до Нанкіна, я спілкувався з
сестрою Лі про істину, про Церкву. Проте оскільки її
ставлення було непохитним і оскільки вона була зовсім не
сприйнятливою, я більше про це не згадував. Пізніше вона
прочитала книгу про історію Церкви, побачила, що
виникнення деномінацій не відповідає Писанню, і в неї
з’явилась якась ясність. Урешті-решт, я почув, що вона
хрестилась зануренням. Пізніше вона і дехто із сестер
почали проводити зібрання ламання хліба кожного Дня
Господнього. Коли я відвідував Нанкін, я, природно,
відвідував зібрання, щоб споминати Господа з ними.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ
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Ó òîé ÷àñ Ðóòó Ë³ çàïðîñèëè áóòè ðåäàêòîðîì «Äóõîâíîãî
ñâ³òëà», ïðîâ³äíîãî äóõîâíîãî æóðíàëó, ÿêèé âèäàâàëè
âèäàòí³ õðèñòèÿíñüê³ àâòîðè êðà¿íè. Âîíà ïðèéíÿëà
ïðîïîçèö³þ, àëå çàâäÿêè ñâîºìó êîíòàêòó ç Âî÷ìàíîì Í³
âîíà îòðèìàëà ïîâíîö³ííå ñâ³òëî ïðî Ãîñïîäí³é ðóõ ³
âèð³øèëà ïîâåðíóòèñÿ äî Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ. Òàêèì
÷èíîì, âîíà íàïèñàëà çàÿâó ïðî òå, ùî éäå ç ïîñàäè ðåäàêòîðà
«Äóõîâíîãî ñâ³òëà». Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ â³äõèëèâ ¿¿ ïðîõàííÿ
³ ïîáàæàâ çàëèøèòè ¿¿ áóäü-ÿêîþ ö³íîþ. Îñê³ëüêè âîíà áóëà
ëþäèíîþ ç âåëèêèì ïî÷óòòÿì â³äïîâ³äàëüíîñò³, ó òîé ìîìåíò
âîíà íå çìîãëà çä³éñíèòè ñâîº áàæàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ.

Ó 1927 ð. Íàíê³í áóâ îêóïîâàíèé ðåâîëþö³éíîþ àðì³ºþ.
Äåê³ëüêà áóäèíê³â Öåðêîâ ³ ðåäàêö³ÿ æóðíàëó «Äóõîâíå
ñâ³òëî» áóëè ñïóñòîøåí³ ñóïðîòèâíèêàìè õðèñòèÿíñòâà.
Æóðíàë ïðèïèíèâ ³ñíóâàííÿ, ³ Ðóò Ë³ áóëà âèâ³ëüíåíà ï³ä
Ãîñïîäí³ì âñåâëàäíèì âëàøòóâàííÿì.

Âåëè÷åçíà äîïîìîãà

Çâ³ëüíèâøèñü ³ç ïîñàäè ðåäàêòîðà, âîíà ïî¿õàëà äî Øàíõàÿ,
ùîá çóñòð³òèñÿ ç äåÿêèìè ñï³âðîá³òíèöÿìè. Ó òîìó æ ðîö³
Âî÷ìàí Í³ ïåðåâ³ç ñâîº ºâàíãåëüñüêå âèäàâíèöòâî äî Øàíõàÿ
³ ïîïðîñèâ Ðóòó äîïîìàãàòè éîìó â ðåäàêòîðñüê³é ðîáîò³.

Âîíà ïðåêðàñíî âîëîä³ëà êèòàéñüêîþ ìîâîþ ³, ïî÷èíàþ÷è
ç 1927 ð., óñ³ ïðàö³ Âî÷ìàíà Í³ áóëè â³äðåäàãîâàí³ íåþ. Âîíà
íàäàëà âåëè÷åçíó äîïîìîãó â éîãî âèäàâíè÷îìó ñëóæ³íí³.

Ó 1933 ð. â³í âèð³øèâ âèäàâàòè «Äîá³ðêó íîâèí» äëÿ
çâ’ÿçêó ³ ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ñâÿòèìè ³ Öåðêâàìè. Â³í ïîïðîñèâ
Ðóòó áóòè âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè ðåäàêòîðà. Âîíà íàäàëà
âåëè÷åçíó äîïîìîãó ³ çàîùàäèëà éîìó áàãàòî ö³ííîãî ÷àñó.

Ó 1937 ð. ÷åðåç ÿïîíñüêå âòîðãíåííÿ áðàòè òà ñåñòðè
ðîçñ³ÿëèñü. Òîä³ Âî÷ìàí Í³ ïî÷àâ âèäàâàòè æóðíàë «Â³ä-
÷èíåí³ äâåð³», ùîá ñïðèÿòè òå÷³¿ ³íôîðìàö³¿ ì³æ ñâÿòèìè ³
Öåðêâàìè. ×åðåç òå, ùî Âî÷ìàí Í³ ïî¿õàâ äî ªâðîïè, Ðóòó
Ë³ çíîâó ïîïðîñèëè áóòè âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè ðåäàêòîðà.
¯¿ ðîáîòà ÿê ðåäàêòîðà íàäàëà áàãàòî äîïîìîãè óñ³ì Öåðêâàì
ó Êèòà¿ òà êðà¿íàõ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Àç³¿.
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Ç 1950 ïî 1952 ðð. Âî÷ìàí Í³ â³ä÷óâàâ âåëèêó òóðáîòó
ïðèñêîðèòè âèäàííÿ ñïîâ³ùåíü ç éîãî íàâ÷àíü 1948 ð. ³
1949 ð. Ó âèêîíàíí³ öüîãî çàâäàííÿ Ðóò Ë³ íàäàëà éîìó
íåîö³íåííó äîïîìîãó. Çàâäÿêè ¿¿ äîïîìîç³ á³ëüø³ñòü éîãî
ñïîâ³ùåíü áóëè âèäàí³ ó âèãëÿä³ êíèã äî éîãî óâ’ÿçíåííÿ ³
ñòàëè âåëè÷åçíîþ ñïàäùèíîþ Ãîñïîäíüîìó â³äòâîðåííþ
ñüîãîäí³. ßê ìè âäÿ÷í³ Ãîñïîäó çà öå!

Á³ëüø òîãî, Ðóò Ë³ íå ò³ëüêè ìàëà ì³öíó îñíîâó â äóõîâ-
íîìó æèòò³ é çíàíí³, àëå é âîëîä³ëà äîñòàòí³ì çíàííÿì ³
ïåðåæèâàííÿì ó ëþäñüêîìó æèòò³. Âîíà áóëà äóæå çä³áíîþ
ëþäèíîþ, ó ÿêî¿ ãëèáîêà ïðîíèêëèâ³ñòü ïîºäíóâàëàñü ³ç
äèñöèïë³íîâàíèì õàðàêòåðîì. Âîíà ìîãëà ïîñòà÷àòè ³ äáàòè
íå ò³ëüêè ïðî ñåñòåð, àëå é ïðî áðàò³â ³ â Öåðêâàõ, ³ â ðîáîò³.

Òóò íàâîäÿòüñÿ óðèâêè ç ¿¿ â³äêðèòèõ ëèñò³â, îïóáë³-
êîâàíèõ ó «Íèí³øíüîìó ñâ³ä÷åíí³», êîëè âîíà ï³äì³íÿëà
Âî÷ìàíà Í³, ÿê³ ïîêàçóþòü, ÿêà â íå¿ áóëà äóõîâíà âàãà.
Ó ñüîìîìó íîìåð³ â³ä 27 áåðåçíÿ 1929 ð. âîíà íàïèñàëà
îñü ùî:

Чим більше розширюється наше бачення і ми бачимо
вічне бажання Боже, тим більш радісними й повними надії
ми стаємо, і тим більше нам необхідно ясно визнавати межі,
які відміряв нам Бог. Якщо Бог поставив когось ще робити
іншу роботу, ми просимо Господа благословити це, і наші
серця радіють за це. Але ми самостійно не наважуємося
почати роботу, щоб задовольнити потреби в нашому
оточенні. Ми молимося за одне і надіємось на одне: щоб
бути вірними Господу в тих межах, які Він відміряв нам. Коли
ми думаємо, що Церква поділяє те саме життя, що й
Христос, і що вона зрештою виросте повністю в Нього,
Голову, ми просто не можемо не славити зі співами
таємницю благовістя. О брати та сестри, нехай Господь
зворушить наше полум’яне й любляче серце піднятися й
молитися. Моліться, щоб прискорити завершення будування
Тіла Христового і прихід Його Царства.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ
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Òóò íàâåäåíèé óðèâîê ç âîñüìîãî íîìåðó «Íèí³øíüîãî
ñâ³ä÷åííÿ», îïóáë³êîâàíîãî 18 òðàâíÿ 1929 ð.:

Ми не хочемо, щоб істини Божі відкладалися лише в
головах людей, а також щоб вони залишалися на книжкових
полицях. Навпаки, ми хочемо, щоб вони засвоювалися
людським духом і виявлялися в людському житії. Тому, хоча
в кожному номері міститься тільки декілька сторінок, ці
сповіщення в них дуже важливі. Ми надіємось, що кожен
номер, який одержується, ви не тільки прочитуєте, а й
проводите час, щоб спізнавати його глибини. Істина стає
вашою не тільки завдяки знанню. Швидше після того, як ви
пережили цю істину, ви отримуєте її визволення і свободу.

Öÿ îñòàííÿ öèòàòà — ç äåâ’ÿòîãî íîìåðó «Íèí³øíüîãî
ñâ³ä÷åííÿ», îïóáë³êîâàíîãî 20 ÷åðâíÿ 1929 ð.

Жодна зі статей у цьому номері не є пустою теорією.
Якщо ми упокоримося і виявимо старанність, ми побачимо
істину «Христос у нас». Як реально, як значно і як славно!
Ми також побачимо, скільки нам необхідно молитви, щоб
бути співробітниками Бога, і яке в нас повинне бути
відношення, щоб Сатана був скинутий з небес.

О читачі, тепер дійсно настав час, коли Господь повинен
оживити нас. Проте нам слід бачити різницю між
оживленням людської роботи і оживленням Святого Духа.
Якщо це штучне оживлення, нехай воно грандіозне й велике,
це не що інше як плоть в іншому її вигляді. Коли ми
навчимося відкладати себе і лише використовувати свою
віру для ототожнення з Христом у Його повноті, який це
приносить спокій. У нас уже й так багато шляхів, і в нас уже
багато помилок. Бог не хоче, щоб ми спасли ситуацію, Він
також не хоче, щоб ми розчаровувались і відступали.
Навпаки, Він хоче, щоб ми визнали, що ми підійшли до кінця
свого шляху і що добрість нашої плоті — це не що інше як
марнота. Таким чином, ми повинні звернутися до Нього і
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шукати Його волі. Найбільша небезпека в тому, що ми не
хочемо просити Бога досліджувати наше життя й роботу,
що ми не хочемо відкласти свою природну здібність і думки
і повністю покладатися на Бога та що ми не бажаємо
припинити боротися в наших невдачах і слабкостях і
дивитися тільки на Бога. Ми дійсно повинні молитися
Господу, щоб Він дарував нам світло об’явлення, щоб ми
пізнали себе і спасіння Бога і отримали оживлення Святого
Духа.

Усім моїм читачам, які очікують бути піднесеними, я хочу
сказати, що ми всі повинні пильнувати! Невелика думка про
плоть — це ворожнеча з Богом; невеликої турботи про це
життя вже достатньо, щоб зловити в пастку наше серце.
Якщо ми ще не готові, тоді не віддаваймося спокою. Наш
брат Вочман Ні говорить: «Я тремчу при думці, що
світильники нерозумних дів не горітимуть довго». Читачі,
що ви відчуваєте?

Ìàþ÷è ÿñíå çíàííÿ ³ñòèíè, áàãàòå ïåðåæèâàííÿ æèòòÿ,
ñàìîâ³ääàí³ñòü ó ñë³äóâàíí³ çà Ãîñïîäîì ³ òî÷í³ñòü ó ïðî-
íèêëèâîñò³ Ðóò Ë³ ìîãëà íàäàòè ñâîº÷àñíó äîïîìîãó,
íàëåæíó ï³äòðèìêó ³ ïðàêòè÷íó äîïîìîãó áàãàòüîì ïî-
òðåáóþ÷èì. Ïðîòÿãîì óñ³õ ðîê³â Âî÷ìàí Í³ äóæå áàãàòî
ïîêëàäàâñÿ íà íå¿. Âîíà áóëà ä³éñíèì çàáåçïå÷åííÿì â³ä
Ãîñïîäà.

Â³ðíà äî ê³íöÿ

Ðóò Ë³ áóëà êèíóòà äî â’ÿçíèö³ â 1956 ð., äî òîãî ÿê âîíà
ñïî÷èëà â Ãîñïîä³ ó â³ö³ áëèçüêî ñ³ìäåñÿòè ï’ÿòè ðîê³â. Âîíà
çáåðåãëà ñâîþ â³ðó äî ê³íöÿ.

Ï²Ñ ÂÀÍ

Ï³ñ Âàí íàðîäèëàñÿ â³ä íåõðèñòèÿíñüêèõ áàòüê³â ó 1899 ð.
Âîíà áóëà íà ï’ÿòü ðîê³â ìîëîäøà çà Ðóòó Ë³ ³ íà ÷îòèðè
ðîêè ñòàðøà çà Âî÷ìàíà Í³. ¯¿ ñ³ì’ÿ ïîõîäèëà ç ïðîâ³íö³¿

ÄÎÏÎÌÎÃÀ
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Àíüõîé. ¯¿ êèòàéñüêå ³ì’ÿ áóëà Âàí É³ñóí. Ï³ñëÿ òîãî ÿê
âîíà ñòàëà õðèñòèÿíêîþ, âîíà âèáðàëà íîâå ³ì’ÿ, Âàí Ïåé÷åí,
ùî îçíà÷àº «çàõîïëþâàòèñÿ ³ñòèíîþ ³ íîñèòè ³ñòèíó».

Ñïàñ³ííÿ ³ ïðèêëèêàííÿ

Áàæàþ÷è, ùîá âîíà îäåðæàëà ñó÷àñíó îñâ³òó, ¿¿ áàòüêè
ïîñëàëè ¿¿ â õðèñòèÿíñüêó øêîëó äëÿ ä³â÷àòîê ó ì. Õàí÷æîó
â ïðîâ³íö³¿ ×æåöçÿí. Ñàìå òàì âîíà íå ò³ëüêè ç³òêíóëàñÿ ç
õðèñòèÿíñòâîì, àëå é ïî÷óëà äîáðó â³ñòü, óâ³ðóâàëà â Ãîñïîäà
²ñóñà ³ îòðèìàëà ñïàñ³ííÿ. Íà öåé ÷àñ ¿¿ áàòüêî ñòàâ ìåðîì
îêðóãó â ïðîâ³íö³¿ ×æåöçÿí. Äëÿ ¿¿ áàòüê³â áóëî âåëèêîþ
ãàíüáîþ, ùî âîíà ïðèéíÿëà ³íîçåìíó ðåë³ã³þ. Òîìó ¿é äóæå
ñèëüíî ïðîòèñòîÿëè.

Âîíà áóëà íå ò³ëüêè ñïàñåíà, àëå é ñèëüíî ïðèâåðíóòà
Ãîñïîäîì ³ ñòàëà ðåâíîþ çàðàäè ïðîïîâ³äóâàííÿ Éîãî äîáðî¿
â³ñò³. Öå çáóäæóâàëî ùå á³ëüøó çë³ñòü â ¿¿ áàòüêàõ ïðîòè íå¿.
Îäíàê öå áóëî íå âñå. Îñê³ëüêè âîíà áóëà ñèëüíî ïðèâåðíóòà
Ãîñïîäîì ³ çàêîõàëàñÿ â Íüîãî, âîíà áóëà ãëèáîêî ïåðåêîíàíà,
ùî Ãîñïîäü õî÷å, ùîá âîíà â³ääàëà âñå ñâîº æèòòÿ ñëóæ³ííþ
Éîìó â áëàãîâ³ñíèöüê³é ðîáîò³. Öå ïðèíåñëî äóæå âåëèêå
ðîç÷àðóâàííÿ ¿¿ áàòüêàì. Âîíè áóëè äóæå çäèâîâàí³ ¿¿ çàÿâ³,
ùî âîíà éäå ç äîìó ³ çáèðàºòüñÿ ïîäîðîæóâàòè çàðàäè
áëàãîâ³ñòÿ. Âîíè íå ìîãëè öüîãî çíåñòè. Âîíè âèð³øèëè íå
â³äïóñêàòè ¿¿. Âîíà ïî÷àëà ìîëèòèñÿ ³ ïîñòèòèñÿ. ¯¿ ìà÷óõà,
áà÷à÷è íàñê³ëüêè âîíà áóëà â³ä÷àéäóøíîþ ³ ðîçóì³þ÷è, ùî
âîíà íàñòðîºíà á³ëüø í³æ ñåðéîçíî ³ íå ïåðåäóìàº, ñòàëà
çàñòóïàòèñÿ çà íå¿ ïåðåä áàòüêîì ³ ïîðàäèëà éîìó â³äïóñòèòè
¿¿. Âðåøò³-ðåøò, ãí³â ¿¿ áàòüêà âùóõ, ³ â³í âèð³øèâ äîçâîëèòè
¿é ïðèéíÿòè ñàìîñò³éíå ð³øåííÿ. Íàñòàâ äåíü, êîëè âîíà
â³ä÷óëà, ùî ïðèéøëà ãîäèíà çàëèøèòè ä³ì ³ ï³òè çà Ãîñïîäîì
â³ðîþ. Êîëè âîíà âèéøëà çà âîðîòà äîìó, ¿¿ áàòüêî é ìàòè
ï³øëè çà íåþ ³, çóïèíèâøèñü ïî îáèäâà áîêè äâåðíîãî ïðîð³çó,
ç³ ñë³çüìè ñêàçàëè: «Äîíþ ìîÿ! Äîíþ ìîÿ! Òîá³ íå ïîòð³áí³ í³
áàòüêî, í³ ìàòè; òîá³ ïîòð³áåí ò³ëüêè òâ³é ²ñóñ!». Âîíè âñ³
ïëàêàëè ðàçîì. Àëå íàâ³òü òàêà ïðèâ’ÿçàí³ñòü áàòüê³â íå
ïîä³ÿëà íà íå¿ ³ íå ïðèìóñèëà ¿¿ çì³íèòè ð³øåííÿ. Ï³ñëÿ òîãî
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ÿê âîíà ï³øëà ç äîìó, âîíà íà ÿêèéñü ÷àñ âèðóøèëà â÷èòèñÿ
â Íàíê³íñüêó æ³íî÷ó ñåì³íàð³þ.

Äî òîãî ÿê âîíà ñïàñëàñü, áàòüêî çàðó÷èâ ¿¿ ç ìîëîäèì
÷îëîâ³êîì ç áàãàòî¿ ñ³ì’¿, ñòóäåíòîì, ùî íåäàâíî ïîâåðíóâñÿ ç
Í³ìå÷÷èíè ³ ìàâ áëèñêó÷å ìàéáóòíº. Êîëè âîíà â³äïîâ³ëà
Ãîñïîäó íà Éîãî çàêëèê â³ääàòè âñå ñâîº æèòòÿ áëàãî-
â³ñòâóâàííþ, âîíà â³ä÷àéäóøíî ïîêëàëà êðàé ¿¿ çàðó÷èíàì.
Ðîçóì³þ÷è ¿¿ íåçâîðîòíó ð³øó÷³ñòü, áàòüêî áóâ çìóøåíèé
ñïîâ³ñòèòè ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà ïðî ¿¿ ð³øåííÿ. Àëå öåé ìîëîäèé
÷îëîâ³ê íå õîò³â â³äìîâëÿòèñÿ â³ä íå¿, äîêè âîíà ñàìà îñîáèñòî
íå ïîÿñíèòü éîìó ñèòóàö³þ. Êîëè öå áóëî çðîáëåíî, â³í
ñïîâíèâñÿ ñï³â÷óòòÿ ³ çâ³ëüíèâ ¿¿ â³ä çàðó÷èí. Óðåøò³-ðåøò,
âîíè âñ³ ïîãîäèëèñü, ùî ¿¿ äâîþð³äíà ñåñòðà, äî÷êà áðàòà ¿¿
áàòüêà, áóäå çàðó÷åíà ç öèì ìîëîäèì ÷îëîâ³êîì çàì³ñòü íå¿.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ â Íàíê³íñüê³é æ³íî÷³é
ñåì³íàð³¿ âîíà ïî÷àëà ñâîþ áëàãîâ³ñíèöüêó ðîáîòó. ¯¿
áëàãîâ³ñòÿ áóëî òàêèì ïåðåêîíëèâèì ³ ñèëüíèì, ùî áàãàòî
äåíîì³íàö³é çàïðîøóâàëè ¿¿ ïðîâîäèòè ç³áðàííÿ. Ó ðàíí³ ðîêè
¿¿ ïðîïîâ³äóâàííÿ âîíà ïîäîðîæóâàëà ïî ð³çíèõ ïðîâ³íö³ÿõ,
³ ñîòí³ ëþäåé áóëè ïðèâåäåí³ äî Ãîñïîäà çàâäÿêè ¿¿ áëàãîâ³ñòþ.

Ó êâ³òí³ 1925 ð. ¿¿ çàïðîñèëè â ìîº ð³äíå ì³ñòî ×³ôó
ïðîïîâ³äóâàòè â çàë³, ùî íàëåæàâ Ï³âäåííèì áàïòèñòàì.
ß ïî÷óâ ïðî öå ³ ìåí³ ñòàëî ö³êàâî ïîäèâèòèñÿ íà òàêó ìîëîäó
ä³â÷èíó áëàãîâ³ñíèöþ, ÿêà áëàãîâ³ñòâóº ó äâàäöÿòü ï’ÿòü
ðîê³â. Ìè ðàí³øå í³êîëè íå ÷óëè í³÷îãî ïîä³áíîãî. Òîìó ÿ
ï³øîâ íà ¿¿ ç³áðàííÿ, ³ ÿ ìîæó çàñâ³ä÷èòè, ùî ç òîãî äíÿ ³
äîíèí³ ÿ í³êîëè íå áà÷èâ òàêîãî ñèëüíîãî ïðîïîâ³äóâàííÿ.
Âîíà ïðîïîâ³äóâàëà ç³áðàííþ, äå áóëî á³ëüøå òèñÿ÷³ ÷îëîâ³ê,
íå ïðî ãð³õ àáî ïðî ãåºííó îãíåííó, à ïðî òå, ÿê Ñàòàíà
çàâîëîä³âàº ëþäüìè ³ çàõîïëþº ¿õ. ßê îñíîâó äëÿ ñâîãî
ñïîâ³ùåííÿ âîíà âèêîðèñòàëà ³ñòîð³þ ïðî òå, ÿê ôàðàîí
âîëîä³â ä³òüìè ²çðà¿ëÿ. ß áóâ â³äðàçó æ çàõîïëåíèé Ãîñïîäîì.

Ïîâåðíåííÿ äî Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ

Êîëè âîíà â÷èëàñÿ â ñåì³íàð³¿ â Íàíê³í³, âîíà ïîçíà-
éîìèëàñü ³ç ñåñòðîþ Ðóòîþ Ë³ òà ³íøèìè ñåñòðàìè, à òàêîæ
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ç Âî÷ìàíîì Í³. Çàâäÿêè ñâîºìó êîíòàêòó ç íèìè âîíà
îòðèìàëà îñÿÿííÿ ïðî äåíîì³íàö³¿ ç íåãàòèâíîãî áîêó ³ ïðî
Öåðêâó — ç ïîçèòèâíîãî. ¯¿ ñï³ëêóâàííÿ ç íèìè ï³çí³øå
ïîâåðíóëî ¿¿ ñàìîâ³ääàíî íà øëÿõ Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ.
Çðîáèâøè öå, âîíà çàëèøèëà ñâîº ïîïóëÿðíå ïðîïîâ³äóâàííÿ,
ÿêå ö³íóâàëè ñîòí³ õðèñòèÿí ó äåíîì³íàö³ÿõ. Äëÿ íèõ áóëî
áåçóìñòâîì êèäàòè òàêó áàãàòîîá³öÿþ÷ó ºâàíãåëüñüêó ðîáîòó.
Ïðîòå äëÿ íå¿ öå áóëà ïîê³ðí³ñòü íåáåñíîìó áà÷åííþ, çàðàäè
ÿêîãî âîíà áóëà ãîòîâà çàïëàòèòè áóäü-ÿêó ö³íó. Íàïðèê³íö³
1926 ð. âîíà ³ äåê³ëüêà ³íøèõ ñåñòåð ïåðå¿õàëè äî Øàíõàÿ,
äå âîíè ïî÷àëè çóñòð³÷àòèñÿ.

Âåëèêà äîïîìîãà

Ï³ñëÿ òîãî ÿê áóëà ïîñòàâëåíà Öåðêâà â Øàíõà¿, âîíà
ñòàëà äóæå áàãàòî äîïîìàãàòè ñåñòðàì. Ó òîé ñàìèé ÷àñ âîíà,
ÿê ³ ðàí³øå, áàãàòî áëàãîâ³ñòèëà, ïðîïîâ³äóþ÷è â øêîëàõ ³
â³äâ³äóþ÷è ³íø³ ì³ñòà. Ó íå¿ äóæå ãàðíî âèõîäèëî íå ò³ëüêè
ïðîâîäèòè ºâàíãåëüñüê³ ç³áðàííÿ, àëå é êîíòàêòóâàòè ç
îêðåìèìè ëþäüìè çàðàäè ñïàñ³ííÿ. Êîëè âîíà æèëà â
Øàíõà¿, âîíà â³äâ³äóâàëà íîâèõ ëþäåé ç äîáðîþ â³ñòþ. Äóæå
ð³äêî çóñòð³÷àëàñÿ ëþäèíà, ç ÿêîþ âîíà ãîâîðèëà ³ ÿêà á íå
ñïàñëàñü. Ó òîé ÷àñ ÿê Ðóò Ë³ äóæå áàãàòî äîïîìàãàëà
ñåñòðàì, òóðáîòà Ï³ñ Âàí ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá òóðáóâàòèñÿ
ïðî òèõ, êîìó òðåáà áëàãîâ³ñòèòè.

Âîíà áóëà ñóâîðîþ ³ â³äâåðòîþ ëþäèíîþ. ×åðåç ñâîþ ëþáîâ
äî Ãîñïîäà âîíà äóæå ñèëüíî äèñöèïë³íóâàëà ñåáå. Îòæå, ó
íå¿ áóâ ÷óäîâèé õàðàêòåð. ̄ ¿ ïîñâÿ÷åííÿ Ãîñïîäó áóëî á³ëüø
í³æ ñàìîâ³ääàíèì, ç ïîñò³éíî ïàëàþ÷îþ ðåâí³ñòþ. ¯¿ âîëÿ
çàâæäè áóëà ïîê³ðëèâà Ãîñïîäó, ¿¿ ðîçóì áóâ ïîñò³éíî ³ â
íåîáõ³äíèõ âèïàäêàõ òâåðåçèé ó ðîçóì³íí³ äóõîâíèõ ðå÷åé,
à ¿¿ äóõ áóâ ÷èñòèì, ñèëüíèì ³ çàâæäè ïðàãíóâ êîíòàêòóâàòè
ç ëþäüìè. Òàêèì ÷èíîì, âîíà äîñÿãëà âèñîêî¿ òî÷êè â
äóõîâíîìó ³ ìàëà âåëèêó ì³ðó â äóõîâíîìó æèòò³. Ìàþ÷è
âñ³ ö³ ÿêîñò³, âîíà áóëà îñíàùåíà ãîñòðèì ïî÷óòòÿì
ïðîíèêëèâîñò³ â äîïîìîç³ ³íøèì.

Óñÿ ¿¿ ³ñòîòà áóëà äëÿ Ãîñïîäà ³ äëÿ Éîãî â³äòâîðåííÿ.
Í³ùî íå çàõîïëþâàëî ¿¿, íå çàâàæàëî ¿é ³ íå â³äâîë³êàëî ¿¿
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â³ä Ãîñïîäí³õ ³íòåðåñ³â. Âîíà çàâæäè áóëà ãîòîâà ïîòóð-
áóâàòèñÿ ïðî ïîòðåáè ³íøèõ íà øêîäó ñâî¿ì âëàñíèì
ïîòðåáàì. Ó íå¿ áóëî øèðîêå ñåðöå, çäàòíå âì³ñòèòè
âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü íóæäåííèõ ÿê ó äóõîâíîìó, òàê ³ ó
ô³çè÷íîìó ïëàí³. Òàêèì ÷èíîì, ñîòí³ â³ðóþ÷èõ, íå ò³ëüêè
ñåñòðè, àëå é áðàòè, îòðèìóâàëè ¿¿ òåïëó, í³æíó òóðáîòó.

Ó íå¿ áóâ âèäàòíèé äóõ ³ ëþáëÿ÷å ñåðöå, òâåðåçèé ðîçóì ³
â³äâåðòèé õàðàêòåð. Âîíà çàâæäè áóëà â³äâàæíà ³ â í³æíîñò³
é ïîê³ðëèâîñò³ âêàçóâàëà íà ñëàáêîñò³, íåäîë³êè, äåôåêòè,
ïðîâèíè é ³íîä³ íàâ³òü ãð³õè òèõ, ç êèì âîíà ðîçìîâëÿëà. ¯¿
ñëîâî áóëî ñèëüíèì, ³íîä³ íàâ³òü ãîñòðèì, àëå ¿¿ òîí áóâ
ïîâíèé áëàãîäàò³ é ïîìàçàííÿ. Çàâäÿêè òàêîìó ãîâîð³ííþ
ò³, êîìó âîíà ãîâîðèëà, çàâæäè îäåðæóâàëè áàãàòó é íàëåæíó
äîïîìîãó íå ò³ëüêè â æèòò³, àëå é ó ïðàêòè÷íèõ ñïðàâàõ
¿õíüîãî ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ. Âî÷ìàí Í³ äóæå ö³íóâàâ ¿¿
äîïîìîãó â öèõ àñïåêòàõ. Ïîòð³áíà áóäå ö³ëà â³÷í³ñòü, ùîá
ðîçêðèòè âñþ äîïîìîãó, ÿêó âîíà íàäàëà ñâî¿ì ñï³âðîç-
ìîâíèêàì.

Âîíà íàäàâàëà âåëèêó äîïîìîãó íå ò³ëüêè Öåðêâ³ â
Øàíõà¿, àëå é â³äâ³äóâàëà Öåðêâè â ³íøèõ ì³ñòàõ ïî âñüîìó
Êèòàþ ³ ïî êðà¿íàõ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Àç³¿. Íåâäîâç³ ï³ñëÿ
òîãî ÿê áóëà ïîñòàâëåíà Öåðêâà â ×èôó, âîíà ïðè¿õàëà
ïðîâ³äàòè íàñ. ̄ ¿ â³äâ³äàííÿ ñèëüíî çì³öíèëî íàñ ³ äîïîìîãëî
íàì ó Ãîñïîäíüîìó øëÿõó. Ó 1943 ð. ÿ çàõâîð³â, ³ Öåðêâà â
×èôó áóëà ïðèãí³÷åíà ÷åðåç ìîþ òðèâàëó õâîðîáó. Âîíà
ïðè¿õàëà âîñåíè öüîãî ðîêó, ùîá ïðîâ³äàòè ìåíå é Öåðêâó.
¯¿ ïðè¿çä ïðèí³ñ íàì ñâîº÷àñíó äîïîìîãó â íàøîìó âè-
ïðîáóâàíí³. Ó ò³é æå ïî¿çäö³ âîíà â³äâ³äàëà ñâÿòèõ ó Öèíäàî
³ äàëà ¿ì íåîáõ³äíå ïîñòà÷àííÿ.

Ó ñâî¿é ðîáîò³ ïîøèðåííÿ Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ âîíà
ðàçîì ç ïî÷àòêóþ÷îþ ìîëîäîþ ñåñòðîþ áóëà ïðèçíà÷åíà
äîïîìàãàòè ìåí³ çàñíóâàòè Ãîñïîäíº ñâ³ä÷åííÿ â Òÿíüöç³í³.
Áóäó÷è íà äåñÿòü ðîê³â ñòàðøîþ çà ìåíå â ðîáîò³, âîíà
ï³äòðèìóâàëà ìåíå â óñ³õ íåîáõ³äíèõ ïîòðåáàõ, ÿê³ âèíèêàëè
â ìåíå â Ãîñïîäí³é ðîáîò³. ² Öåðêâà â Òÿíüöç³í³, ³ Öåðêâà â
Ïåê³í³ îòðèìóâàëè âåëèêó ³ ïîñò³éíó êîðèñòü â³ä ¿¿ ïðè-
ñóòíîñò³. Ï³ñ Âàí ³ ÿ, à òàêîæ ³íø³ ïîäîðîæóâàëè ïî ï³âí³÷íî-
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çàõ³äíîìó Êèòàþ ³ ñëóæèëè â áàãàòüîõ ì³ñòàõ. Ó íàøèõ
ïî¿çäêàõ âîíà çàâæäè òâåðäî ï³äòðèìóâàëà ìåíå, ³ ò³, õòî
áóâ ç íåþ, çàâæäè îòðèìóâàëè ¿¿ äîïîìîãó ³ òóðáîòó.

Ó çàâîðóøåíí³, âèêëèêàíîìó ïðîòèñòîÿííÿì ç áîêó ò³òêè
ïàí³ Í³ ÷åðåç øëþá ¿¿ ïëåì³ííèö³, Ï³ñ Âàí áóëà ºäèíîþ, õòî
çàëèøèâñÿ â Øàíõà¿ ³ âèñòîÿâ ó ñêëàäí³é ñèòóàö³¿ óâåñü
ïåð³îä çàíåïîêîºííÿ. Ó ö³ äí³ âîíà äîïîìàãàëà ìåí³ òóðáó-
âàòèñÿ ïðî Öåðêâó â öüîìó ì³ñò³, äîêè Âî÷ìàí áóâ ó â³ä’¿çä³.
Ï³çí³øå, ó çàâîðóøåíí³, ï³äíÿòîìó áðàòàìè òà ñåñòðàìè â
Øàíõà¿ ó 1942 ð., êîëè Âî÷ìàí Í³ áóâ çìóøåíèé ïðèïèíèòè
ñâîº ñëóæ³ííÿ, ó Ï³ñ Âàí áóëî ÿñíå áà÷åííÿ ä³éñíî¿ ñèòóàö³¿
â³ä Ãîñïîäà, ³ âîíà ñòîÿëà òâåðäî çà äàð Ãîñïîäà Ñâî¿é Öåðêâ³,
Âî÷ìàíà Í³. Íà öåé ÷àñ âîíà ä³éñíî áóëà ñò³íîþ ïðîòè òå÷³¿,
ÿêà ïðîòèñòîÿëà âñüîìó íåðîçóì³ííþ ³ íàïàäêàì. ̄ ¿ ïîçèö³ÿ
çàêëàëà îñíîâó äëÿ ïîäàëüøîãî â³äòâîðåííÿ ñëóæ³ííÿ
Âî÷ìàíà.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê Öåðêâà â Øàíõà¿ çàêðèëàñü ó 1942 ð., âîíà
çàëèøèëàñü ó Øàíõà¿. Öå áóëî çðîáëåíî ç íàì³ðîì ³
î÷³êóâàííÿì, ùî é Öåðêâà â Øàíõà¿, ³ ñëóæ³ííÿ áðàòà Í³
áóäóòü â³äòâîðåí³. Âîíà áóëà óí³êàëüíèì íàñ³ííÿì äëÿ ö³º¿
ïîäâ³éíî¿ ìåòè. Âðåøò³-ðåøò, ó 1946 ð. Ãîñïîäü âèêîðèñòàâ
¿¿ ïðè ó÷àñò³ áðàòà Þ ×åíõâà çíîâó â³ä÷èíèòè äâåð³ Öåðêâè
â Øàíõà¿. Ñàìå âîíà âë³òêó òîãî ðîêó íàïîëåãëèâî çàïðî-
øóâàëà ìåíå â ëèñò³ â³äâ³äàòè â³äòâîðåíó Öåðêâó òàì. Ï³ä
÷àñ ìîãî â³äâ³äóâàííÿ Öåðêâà áóëà ó âåëèê³é ì³ð³ çö³ëåíà, ³
ÿ áóâ óêð³ïëåíèé ³ çì³öíåíèé. Ï³ñëÿ â³äòâîðåííÿ Öåðêâè â
Øàíõà¿ âîíà ñèëüíî âèêîðèñòîâóâàëà ñâîþ äóõîâíó ôóíêö³þ
â òóðáîò³ ïðî ìîëîäèõ â³ðóþ÷èõ. Çàâäÿêè ¿¿ ôóíêö³¿ ³ òóðáîò³
áóëè ïîñòàâëåí³ ³ îòðèìàëè íàïó÷åííÿ äåê³ëüêà ìîëîäèõ
ñâÿòèõ. Óñå öå áóëî âåëèêèì êðîêîì ó òîìó, ùîá ïðèâåñòè
Âî÷ìàíà íàçàä äî ñâîãî ñëóæ³ííÿ.

Çàâäÿêè ¿¿ íàïîëåãëèâîìó çàïðîøåííþ íàïðèê³íö³ 1946 ð.
ÿ â³ä÷óâ òóðáîòó çàëèøèòèñÿ â Øàíõà¿ ³ ïðàöþâàòè ðàçîì ç
íåþ çàðàäè ïîáóäóâàííÿ çàíîâî Öåðêâè ³ â³äòâîðåííÿ
ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà. Âîíà íàäàëà ìåí³ íåâèìîâíó äîïîìîãó â
ñëóæ³íí³, íàñò³ëüêè, ùî â 1947 ³ 1948 ðð. áóëî ïðèíåñåíå
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îæèâëåííÿ. Öå áóâ ùå îäèí êðîê ó òîìó, ùîá ïðèâåñòè
Âî÷ìàíà Í³ íàçàä äî ñâîãî ñëóæ³ííÿ. Çðåøòîþ, çàâäÿêè
öüîìó îæèâëåííþ â³í â³äíîâèâ ñâîº ñëóæ³ííÿ â Øàíõà¿.
Ç 1942 ïî 1948 ðð. âîíà â³ä³ãðàâàëà âàæëèâó ðîëü ï³ä
Ãîñïîäí³ì âîä³éñòâîì ³ ïîìàçàííÿì, ùîá ï³äòðèìóâàòè
æèòòºâó ë³í³þ Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê Âî÷ìàí Í³ â³äòâîðèâ ñâîº ñëóæ³ííÿ, éîãî
ïåðøîþ òóðáîòîþ áóëî ïðîâåñòè íàâ÷àííÿ íà ãîð³ Êóë³í.
Ï³ä ÷àñ éîãî äðóãîãî íàâ÷àííÿ òàì, ó 1949 ð., Ï³ñ Âàí íàäàëà
éîìó âåëèêó äîïîìîãó, ï³êëóþ÷èñü ïðî ñåñòåð ³ ìîëîäèõ,
ùî íàâ÷àëèñÿ.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê îæèâëåííÿ äîñÿãëî Ãîíêîí´à â 1950 ð.,
âîíà ïðè¿õàëà ç Øàíõàÿ ç ðÿñíèì áëàãîñëîâåííÿì, ùîá
ïðîâ³äàòè òàìòåøíþ Öåðêâó ³ Öåðêâè â Àìî¿ òà Ôó÷æîó.
Ï³ñëÿ ö³º¿ ïî¿çäêè âîíà ïîâåðíóëàñÿ äî Øàíõàÿ. Öå áóëà ¿¿
îñòàííÿ ïî¿çäêà â ñëóæ³íí³.

ß ãëèáîêî çîáîâ’ÿçàíèé ¿é ñâî¿ì ñïàñ³ííÿì, çðîñòàííÿì ó
æèòò³ ³ ñëóæ³ííÿì ó Ãîñïîäí³é ðîáîò³. Ï³ñëÿ Âî÷ìàíà Í³
âîíà íàäàëà ìåí³ íàéá³ëüøó äîïîìîãó ó âäîñêîíàëþâàíí³
ìåíå. Áàãàòî õòî ç íàñ ïàì’ÿòàº ¿¿ òàê ñàìî ³ç ñåðäå÷íîþ
âäÿ÷í³ñòþ. Âîíà áóëà âåëè÷åçíîþ äîïîìîãîþ â Ãîñïîäíüîìó
â³äòâîðåíí³.

Çàê³í÷åííÿ á³ãó

Ñåñòðà Ï³ñ Âàí òàêîæ áóëà êèíóòà äî â’ÿçíèö³ ó 1956 ð. ³
çàëèøàëàñÿ òàì àæ äî ñâîãî â³äõîäó äî Ãîñïîäà, ÿêîãî âîíà
ëþáèëà, ó â³ö³ ïðèáëèçíî ñ³ìäåñÿòè ðîê³â. Âîíà ä³éñíî
çàê³í÷èëà ñâ³é á³ã ó çìàãàíí³.

ÄÎÏÎÌÎÃÀ
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ÐÎÇÄ²Ë Ï’ßÒÍÀÄÖßÒÈÉ

ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÍß ÄÈÑÖÈÏË²ÍÓÂÀÍÍß
ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ

Ïîä³áíî äî ßêîâà â äàâíèíó, Âî÷ìàí Í³ ïåðåæèâ áàãàòî
ä³¿ â ðóö³ Ãîñïîäà. Ï³ñëÿ äîâãîãî ïåð³îäó âèïðîáîâóâàíü, ï³ä
÷àñ ÿêîãî éîãî ñëóæ³ííÿ áóëî çóïèíåíå, ó íàøîìó ñï³ëêó-
âàíí³ ç íèì ó Øàíõà¿ â³í ÷àñòî ãîâîðèâ ïðî äèñöèïë³íóâàííÿ
Ñâÿòîãî Äóõà. Ó ïåðåæèâàíí³ â³í çàñâî¿â òàêèé óðîê: êîëè
ä³òè Áîæ³ ïðÿìóþòü çà Áîãîì, ùî á ç íèìè íå òðàïèëîñü,
ÿêèì áè íå áóëî äæåðåëî, ÿêîþ á íå áóëà ïðèðîäà ä³¿ ³ ÿê áè
öå íå â³äáóâàëîñü — óñå âëàøòîâàíî âñåâëàäíîþ ðóêîþ Áîãà.
Öå âñåâëàäíå âëàøòóâàííÿ íàøèõ îáñòàâèí — äèñöè-
ïë³íóâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà. Äóõ Áîæèé äèñöèïë³íóº íàñ ÷åðåç
òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç íàìè.

Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ: òå, ùî ìè ÿâëÿºìî ñîáîþ çà ïðèðîäîþ,
íå îçíà÷àº í³÷îãî; ìàº çíà÷åííÿ ò³ëüêè òå, ùî Äóõ âáóäîâóº
â íàøó ³ñòîòó. Óñå, ÷èì ìè º â³ä íàðîäæåííÿ, — äîáð³ ìè ÷è
ïîãàí³, êîðèñí³ ÷è í³ — º ïðèðîäíèì ³ ÿâëÿº ñîáîþ ïåðåøêîäó
äëÿ òîãî, ùîá Ñâÿòèé Äóõ âáóäîâóâàâ áîæåñòâåíå æèòòÿ â
íàøó ³ñòîòó. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè íàøà ïðèðîäíà ñèëà, ïðèðîäíà
ìóäð³ñòü, ïðèðîäíà êì³òëèâ³ñòü, ïðèðîäíà ñõèëüí³ñòü,
ïðèðîäí³ íåäîë³êè, ïðèðîäí³ ÷åñíîòè ³ ïðèðîäí³ ÿêîñò³, à
òàêîæ íàø õàðàêòåð ³ çâè÷êè ïîâèíí³ áóòè çðóéíîâàí³, ùîá
Ñâÿòèé Äóõ óòâîðèâ ó íàñ íîâó ñõèëüí³ñòü, íîâèé õàðàêòåð,
íîâ³ çâè÷êè, íîâ³ ÷åñíîòè ³ íîâ³ ÿêîñò³. Ùîá çâåðøèòè öþ
ðîáîòó ç ïåðåñêëàäàííÿ, Ñâÿòèé Äóõ ðóõàºòüñÿ âñåðåäèí³
íàñ äëÿ îñÿÿííÿ, íàäèõàííÿ, âîä³éñòâà ³ ïðîñî÷åííÿ íàñ
áîæåñòâåíèì æèòòÿì. Â³í òàêîæ ïðàöþº â íàøîìó îòî÷åíí³,
ùîá âëàøòóâàòè êîæíó äåòàëü, ëþäèíó, ïîä³þ ³ ð³÷ ó íàø³é
ñèòóàö³¿ äëÿ ñêðóøåííÿ òîãî, ÷èì ìè º çà ïðèðîäîþ. Â³í
ìîæå âëàøòóâàòè òàê, ùî â íàø ä³ì áóäå ïîì³ùåíà ÿêà-
íåáóäü ëþäèíà, ùîá çðóéíóâàòè íàøó ïðèðîäíó øâèäê³ñòü
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÷è ïîâ³ëüí³ñòü. Â³í ìîæå âëàøòóâàòè âñå òàê, ùî áóäå
óñóíåíà íàøà ïðèðîäíà êì³òëèâ³ñòü ÷è íåäîóìêóâàò³ñòü. Â³í
ìîæå âëàøòóâàòè ³íøó ñèòóàö³þ, ùîá çðóéíóâàòè íàøó
ïðèðîäíó ìóäð³ñòü ÷è ãëóïîòó. Â³í âèêîðèñòîâóº áóäü-ÿêèõ
ëþäåé, áóäü-ÿê³ ðå÷³ òà ñïðàâè äëÿ çðóéíóâàííÿ âñ³õ àñïåêò³â
íàøî¿ ïðèðîäíî¿ ³ñòîòè, ùîá ìè óïîä³áíèëèñü îáðàçó Õðèñòà.

Âî÷ìàí ïîáà÷èâ ó Ðèì. 8, ùî, ç îäíîãî áîêó, Äóõ Áîæèé
ïðàöþº âñåðåäèí³ íàñ, ùîá ìè óñâ³äîìèëè ñâîº ñèí³âñòâî, à,
ç äðóãîãî, — óñå â íàøîìó îòî÷åíí³ ïðàöþº íà áëàãî, ùîá
ìè óïîä³áíèëèñü îáðàçó Éîãî Ïåðâîðîäíîãî Ñèíà. Óñ³ ëþäè
³ âñ³ ñèòóàö³¿, ùî ñòîñóþòüñÿ íàñ, âëàøòîâàí³ Äóõîì Áîæèì,
ùîá â³äïîâ³äàòè Éîãî ðîáîò³ âñåðåäèí³ íàñ äëÿ íàøîãî
óïîä³áíåííÿ îáðàçó Ïåðâîðîäíîãî Ñèíà Áîæîãî. Ðîáîòà Äóõà
âñåðåäèí³ íàñ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çðîáèòè íàñ çà ñêëàäîì
íîâîþ ³ñòîòîþ; ó òîé ÷àñ ÿê ðîáîòà Äóõà ççîâí³ ïîëÿãàº â
òîìó, ùîá çðóéíóâàòè âñ³ ïðèðîäí³ àñïåêòè íàøî¿ ñòàðî¿
³ñòîòè çà äîïîìîãîþ íàøîãî îòî÷åííÿ.

Âî÷ìàí Í³ ï³äêðåñëþâàâ, ÿê öå âàæëèâî. Óñå â íàøîìó
ïðèðîäíîìó æèòò³ ïîâèííå áóòè çðóéíîâàíå, ùîá íàøà ³ñòîòà
áóëà ïåðåñêëàäåíà áîæåñòâåíèì æèòòÿì çà äîïîìîãîþ
Ñâÿòîãî Äóõà. Çàâäÿêè âñüîìó, ùî â³äáóâàëîñÿ ç íèì ïðî-
òÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â, â³í ä³çíàâñÿ, ùî ä³òè Áîæ³ ïîòðåáóþòü
äèñöèïë³íóâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà. Â³í íàâ÷èâñÿ ïðèéìàòè áóäü-
ÿê³ îáñòàâèíè áåç ñêàðãè, çâèíóâà÷åííÿ, íåçàäîâîëåííÿ ³
êðèòèêè. Â³í ââàæàâ óñå äèñöèïë³íóâàííÿì Ñâÿòîãî Äóõà.
Â³í ç óñüîãî ä³ñòàâàâ äóõîâíó êîðèñòü. Â³í íå ïðîïóñêàâ
æîäíî¿ ìîæëèâîñò³ çàñâî¿òè óðîê ³ îäåðæàòè ïðèáóòîê. Â³í
÷àñòî òàê çàïèòóâàâ òèõ, õòî ñòðàæäàâ: «ßêèé óðîê âè
çàñâî¿ëè? ßêó êîðèñòü âè îäåðæàëè?». Â³í íå íàñòàâëÿâ
í³êîãî ç íàñ ïîêðàùóâàòè ñâ³é õàðàêòåð àáî âèïðàâëÿòè ñâîþ
ïîâåä³íêó; â³í äîïîìàãàâ óñ³ì íàì çàñâî¿òè óðîê äèñöèïë³-
íóâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà.

Â³í ïîñò³éíî íàãàäóâàâ íàì, ùî ïîêðàùóâàòè õàðàêòåð
àáî âèïðàâëÿòè ïîâåä³íêó — îçíà÷àº ðîáèòè ïðèðîäíó ³ñòîòó
êðàùîþ, ó òîé ÷àñ ÿê äèñöèïë³íóâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà ðóéíóº
íàøó ïðèðîäíó ³ñòîòó, ùîá çðîáèòè ¿¿ çà ñêëàäîì îíîâëåíîþ.

ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÍß ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ
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ß í³êîëè íå áà÷èâ ³ íå ÷óâ, ùîá â³í ùî-íåáóäü àáî êîãî-
íåáóäü îñóäæóâàâ. Â³í çàâæäè áóâ ñïîê³éíèì, ìèðíèì ³
ãîòîâèì ïðèéíÿòè áóäü-ÿêå îòî÷åííÿ. ßêà á íå áóëà ñèòóàö³ÿ,
â³í äàâàâ Ñâÿòîìó Äóõó âñ³ëÿêó ìîæëèâ³ñòü çðóéíóâàòè
ÿêèéñü àñïåêò éîãî ïðèðîäíîãî æèòòÿ ³ îíîâèòè éîãî áî-
æåñòâåíèì æèòòÿì. Â³í çàâæäè áóâ ãîòîâèé ñï³âðîá³òíè÷àòè
ç Äóõîì, ùî æèâå â íüîìó, äëÿ çä³éñíåííÿ Éîãî äèñöèïë³-
íóâàííÿ ÷åðåç çîâí³øí³ îáñòàâèíè. Îñü ÷îìó â³í çàâæäè áóâ
ó ìèð³ ç ³íøèìè, ó ñïîêî¿ ç Ãîñïîäîì ³ çðîñòàâ ó æèòò³.
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ÐÎÇÄ²Ë Ø²ÑÒÍÀÄÖßÒÈÉ

ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÍß ÏÅÐÅËÎÌËÅÍÍß
ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÃÎ ×ÎËÎÂ²ÊÀ

² ÂÈÂ²ËÜÍÅÍÍß ÄÓÕÀ

Íà ñàìîìó ïî÷àòêó ñâîãî õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ Âî÷ìàí
Í³ íàâ÷èâñÿ íåñòè õðåñò, æèòè ðîçï’ÿòèì æèòòÿì ³ æèòè â
ïðèñóòíîñò³ Ãîñïîäà. Ðîçä³ëè ç éîãî êíèãè «Íîðìàëüíå æèòòÿ
õðèñòèÿíèíà» ÿâëÿþòü ñîáîþ óðîêè, çàñâîºí³ íèì ó ò³ ðàíí³
ðîêè. Ï³çí³øå â³í çàñâî¿â ïîäàëüø³ äóõîâí³ óðîêè: äèñöèïë³-
íóâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà, ïåðåëîìëåííÿ çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà
³ âèâ³ëüíåííÿ äóõà. Ó ñâîºìó ñï³ëêóâàíí³ ï³ñëÿ áàãàòüîõ
ñòðàæäàíü ï³ä ÷àñ â³éíè â³í âèä³ëèâ òðè îñíîâíèõ ìîìåíòè:
äèñöèïë³íóâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà, ïåðåëîìëåííÿ çîâí³øíüîãî
÷îëîâ³êà ³ âèâ³ëüíåííÿ äóõà.

Áåçñóìí³âíî, ï³ä ÷àñ ñâî¿õ òðèâàëèõ ñòðàæäàíü â³í çàñâî¿â
áàãàòî óðîê³â, àëå ó ñâîºìó ñï³ëêóâàíí³ â³í íå ïîêàçàâ ³íøèõ
óðîê³â. Â³í íå ò³ëüêè ãîâîðèâ ïðî ïåðåëîìëåííÿ çîâí³øíüîãî
÷îëîâ³êà ³ âèâ³ëüíåííÿ äóõà, ö³ ïåðåæèâàííÿ áóëè òàêîæ
éîãî ä³éñí³ñòþ. Íàïðèê³íö³ ñîðîêîâèõ ðîê³â, êîëè â³í
â³äíîâèâ ñâîº ñëóæ³ííÿ, â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç íèì ñêëàäàëîñÿ
âðàæåííÿ, ùî â³í ïåðåëàìàíà ëþäèíà, ëþäèíà, ÷åðåç ÿêó
Äóõ ìîæå áóòè âèâ³ëüíåíèé â³ëüíî.

Â³í ÷àñòî ãîâîðèâ, ùî õî÷à Ñâÿòèé Äóõ æèâå â íàøîìó
äóõîâ³, ÿêùî íàø çîâí³øí³é ÷îëîâ³ê íå áóäå ïåðåëàìàíèé,
íàø äóõ íå áóäå âèâ³ëüíåíèé. Ñâÿòèé Äóõ, ùî æèâå â íàøîìó
äóõîâ³, çàìêíåíèé ³ ñõîâàíèé íàøèì çîâí³øí³ì ÷îëîâ³êîì.
Ñàìå òîìó çîâí³øí³é ÷îëîâ³ê ïîâèíåí áóòè ïåðåëàìàíèé,
ùîá âíóòð³øí³é ÷îëîâ³ê (ëþäñüêèé äóõ ç³ Ñâÿòèì Äóõîì)
áóâ âèâ³ëüíåíèé. Îñíîâà â Ïèñàíí³ äëÿ ö³º¿ ä³éñíîñò³ —
2 Êîð. 4:16: «Õî÷ íèùèòüñÿ çîâí³øí³é íàø ÷îëîâ³ê, çàòå
äåíü-ó-äåíü â³äíîâëÿºòüñÿ âíóòð³øí³é».
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Âî÷ìàí Í³ â÷èâ, ùî, êîëè ìè êîíòàêòóºìî ç ³íøèìè,
áëàãîâ³ñòèìî, çàéìàºìîñü ñëóæ³ííÿì Ñëîâà àáî ñâ³ä÷èìî,
íàì òðåáà âèâ³ëüíÿòè äóõà, ùîá ³ç íàñ âèõîäèâ Äóõ æèòòÿ ³
âêëàäàâ æèòòÿ â ³íøèõ. Ñê³ëüêè æèòòÿ ìîæå áóòè âêëàäåíî
ó ñâ³ä÷åííÿõ ³ ñëóæ³íí³ çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè çìîæå
áóòè âèâ³ëüíåíèé äóõ çñåðåäèíè íàñ. Íàñê³ëüêè áóäå âè-
â³ëüíåíèé äóõ çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè áóâ ïåðåëîìëåíèé
çîâí³øí³é ÷îëîâ³ê. Ñïðàâà òóò íå ïðîñòî â çðóéíóâàíí³
ÿêèõîñü àñïåêò³â ïðèðîäíî¿ ³ñòîòè; ñïðàâà â ïåðåëîìëåíí³
çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà.

Ñòèêàþ÷èñü ç ³íøèìè, Âî÷ìàí Í³ íå âèêîðèñòîâóâàâ ñâîþ
ïðèðîäíó ïðîíèêëèâ³ñòü äëÿ ðîçóì³ííÿ ¿õíüî¿ ñèòóàö³¿. Â³í
çàâæäè âïðàâëÿâ ñâîãî äóõà, ùîá â³ä÷óòè ¿õíþ ä³éñíó
ñèòóàö³þ ïåðåä Ãîñïîäîì. Ùîðàçó, êîëè â³í ãîâîðèâ ç ³íøèìè
àáî ñëóõàâ ¿õ, íà ïåðøîìó ì³ñö³ áóâ éîãî äóõ, à íå éîãî
ïåðåëîìëåíèé çîâí³øí³é ÷îëîâ³ê. Ó ðåçóëüòàò³ â³í íå ãîâîðèâ
³íøèì çíàííÿ àáî íàñòàíîâè, à ïåðåäàâàâ æèòòºâå ïîñòà÷àííÿ
ó ñâîºìó âèâ³ëüíåíîìó äóõîâ³.

Êîëè â³í ãîâîðèâ Ñëîâî, íàéâàæëèâ³øèì áóëî âèâ³ëüíåííÿ
äóõà. Éîãî òóðáóâàëà íå äîêòðèíà, à âèâ³ëüíåííÿ ñâîãî äóõà.

Äëÿ íüîãî ãîâîð³ííÿ Ñëîâà Áîæîãî áóëî íåâäàëèì, ÿêùî
â íüîìó íå áóëî âèâ³ëüíåííÿ äóõà. Âî÷ìàíó Í³ áóëî íåâàæêî
âèâ³ëüíÿòè ñâîãî äóõà, îñê³ëüêè âíàñë³äîê áàãàòüîõ ðîê³â
ñòðàæäàíü éîãî çîâí³øí³é ÷îëîâ³ê áóâ ïåðåëîìëåíèé. Îäíàê
íàì, òèì, ùî áóëè ç íèì, áóëî âàæêî âèâ³ëüíÿòè íàøîãî
äóõà, òîìó ùî íàø çîâí³øí³é ÷îëîâ³ê, ÿê ³ ðàí³øå, çàëèøàâñÿ
ö³ëèì.

Êîëè â³í áóâ ç ³íøèìè àáî ãîâîðèâ Ñëîâî, éîìó íå òðåáà
áóëî ïðîâîäèòè áàãàòî ÷àñó çà ï³äãîòîâêîþ äî âèâ³ëüíåííÿ
äóõà. ²ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïðîìîâè â³í ì³ã âèâ³ëüíèòè ñâîãî
äóõà, íå ãàÿ÷è ÷àñó. Îñê³ëüêè éîãî çîâí³øí³é ÷îëîâ³ê áóâ
ïåðåëîìëåíèé, â³í ì³ã âèâ³ëüíèòè ñâîãî äóõà â áóäü-ÿêèé
÷àñ, ÿêùî ò³ëüêè â³í ñàì íàâìèñíî íå ñòðèìóâàâ éîãî. Íàì,
óñ³ì ³íøèì, áóëî âàæêî âèâ³ëüíÿòè íàøîãî äóõà; à éîìó
áóëî âàæêî îáìåæóâàòè ñâîãî äóõà, òîìó ùî îáîëîíêà éîãî
çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà áóëà ïåðåëîìëåíà.
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Òå, ïðî ùî ìè ãîâîðèìî òóò, — öå íå ïðîñòî õîä³ííÿ â
äóõîâ³, ùîá æèòè äóõîâíèì æèòòÿì; ìè ãîâîðèìî ïðî
âèâ³ëüíåííÿ äóõà, ùîá æèòòÿ çñåðåäèíè íàñ ìîãëî âè-
â³ëüíèòèñÿ äëÿ ïîñòà÷àííÿ ³ æèâëåííÿ ³íøèõ. Ñï³ëêóâàííÿ
Âî÷ìàíà Í³ ³ éîãî ñëóæ³ííÿ áóëè áàãàò³ æèòòÿì. Óâåñü ñåêðåò
ïîëÿãàâ îñü ó ÷îìó: éîãî çîâí³øí³é ÷îëîâ³ê áóâ ïåðåëîì-
ëåíèé, à éîãî äóõ ëåãêî âèâ³ëüíÿâñÿ.

Âî÷ìàí Í³ íàïîëåãëèâî ï³äêðåñëþâàâ ïåðåëîìëåííÿ
çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà äëÿ âèâ³ëüíåííÿ äóõà. Â³í ãîâîðèâ,
ùî ïåðåëîìëåííÿ çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà íå ìîæíà äîñÿãòè
çà êîðîòêèé ÷àñ. Óñ³ ñèòóàö³¿ ³ îòî÷åííÿ â óñüîìó íàøîìó
æèòò³ âëàøòîâàí³ Áîãîì, ùîá äîñÿãòè ñàìå öüîãî. Öå
îñòàòî÷íå çàâåðøåííÿ äèñöèïë³íóâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê â³í â³äíîâèâ ñâîº ñëóæ³ííÿ, â³í çíîâó é
çíîâó ï³äêðåñëþâàâ ïåðåëîìëåííÿ çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà.
Ó ñï³ëêóâàíí³ ç íàìè ïðî Ãîñïîäíþ ðîáîòó â³í ï³äêðåñëþâàâ,
ùî ñåðåä ñï³âðîá³òíèê³â îáìåæåííÿ â êîðèñíîñò³ é ïðèíåñåíí³
ïëîäó â êîæíîìó âèïàäêó íàñòàâàëî ÷åðåç íåñòàòîê ö³º¿ îäí³º¿
ðå÷³ — ïåðåëîìëåííÿ çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà. Âíàñë³äîê
áàãàòüîõ ðîê³â ñòðàæäàíü â³í ïîâí³ñòþ ïåðåæèâ öå ïåðå-
ëîìëåííÿ ³ âñòàíîâèâ äîáðèé âç³ðåöü ó öüîìó. Íàñê³ëüêè ÿ
çíàþ, öå áóâ íàéîñòàíí³øèé óðîê, ÿêèé â³í çàñâî¿â â³ä
Ãîñïîäà.

ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÍß ÏÅÐÅËÎÌËÅÍÍß
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ÇÐ²Ë²ÑÒÜ

Ó Áóòò³ ðîçêðèâàºòüñÿ, ùî êîëè ßê³â ä³éøîâ äî ê³íöÿ
ñâîãî æèòòÿ, â³í äîçð³â ³ ñòàâ ²çðà¿ëåì. Ï³ñëÿ òîãî ÿê Âî÷ìàí
Í³ ïðîéøîâ ÷åðåç áàãàòî ïåðåæèâàíü ç Ãîñïîäîì ³ áàãàòî
ñòðàæäàíü, ó íüîìó òàêîæ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè çð³ëå æèòòÿ.
Éîãî çð³ë³ñòü âèÿâëÿëàñÿ äåê³ëüêîìà øëÿõàìè.

Â³í áóâ ºäèíèé ç Ãîñïîäîì, òîìó ùî âñÿ éîãî ³ñòîòà áóëà
ïðîñî÷åíà Ãîñïîäîì. Ó éîãî ³ñòîò³ áóëî âàæêî çíàéòè õî÷
ÿêèé-íåáóäü ñë³ä ÷îãî-íåáóäü ïðèðîäíîãî. Â³í çàâæäè áóâ ó
äóõîâ³, â³í í³êîëè íå â³ä÷óâàâ ïîðàçêè ç áîêó ïëîò³ àáî
îáìåæåííÿ ïðèðîäíèì ÷îëîâ³êîì.

Â³í çàâæäè áóâ ãîòîâèé ïîäàâàòè Ãîñïîäà ³íøèì. Éîìó íå
òðåáà áóëî ãîòóâàòèñÿ äî ñëóæ³ííÿ; â³í ì³ã ïîäàâàòè æèòòÿ ³íøèì
ïîñò³éíî ³ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò. Âî÷ìàí Í³ ìàâ çð³ëó ì³ðó æèòòÿ.

Â³í áóâ ïîâåí ïðîíèêëèâîñò³ òà çäàòíèé òî÷íî ðîçð³çíÿòè
ñèòóàö³þ ³íøèõ. Â³í áóâ çäàòíèé â³ää³ëèòè ïðîáëåìó ëþäèíè
³ ðåòåëüíî äîñë³äèòè ¿¿ ñòàí.

Éîãî ñåðöå áóëî âåëèêèì, ³ â³í íàñîëîäæóâàâñÿ òèì, ùî
í³ñ òÿãàð³ ³íøèõ. Òÿãàð³ ³íøèõ íå áóëè äëÿ íüîãî òÿæêîþ
íîøåþ; éîãî òóðáîòà çà íèõ áóëî ïîä³áíà äî îêåàíó, áåç áóäü-
ÿêèõ îáìåæåíü. Â³í ïîâí³ñòþ í³ñ òÿãàð Ãîñïîäíüîãî â³ä-
òâîðåííÿ â áóäóâàíí³ Öåðêîâ ó Êèòà¿. Îäíàê íå áóëî í³ÿêèõ
âêàç³âîê íà òå, ùî â³í áîðîâñÿ àáî òðóäèâñÿ äëÿ âèêîíàííÿ
öüîãî äîðó÷åííÿ.

Ïðè ïîâîäæåíí³ ç ³íøèìè ñîëîäê³ñòü, í³æí³ñòü ³ ì’ÿê³ñòü
áóëè ìèìîâ³ëüíèìè. Â³í íå ïðèêèäàâñÿ. Àðîìàò öèõ ÷åñíîò
ïðîñòî âèëèâàâñÿ ìèìîâ³ëüíî ç ïîâíîòè éîãî çð³ëîãî æèòòÿ.

Â³í ñâ³ä÷èâ, ùî ãîòîâèé àáî äî ï³äíåñåííÿ, àáî äî ìó÷å-
íèöüêî¿ ñìåðò³. Êîëè ÿ ïèøó ö³ ñëîâà, ó ìåíå íà ñòîë³ ëåæàòü
äâà ïðåñ-ïàï’º ç êàìåíþ. Íà îäíîìó íàïèñàí³ éîãî ñëîâà:
«Ìîº ìàéáóòíº — àáî áóòè ï³äíåñåíèì, àáî âìåðòè ìó÷å-
íèöüêîþ ñìåðòþ».



115

ÐÎÇÄ²Ë Â²Ñ²ÌÍÀÄÖßÒÈÉ

ÂÈËÈÂÀªÒÜÑß ßÊ ÆÅÐÒÂÀ ÓÇËÈÂÀÍÍß

Ó ëèñòîïàä³ 1948 ð. ³ ëþòîìó 1949 ð. Âî÷ìàí Í³ ñêëèêàâ
ó Øàíõà¿ äâ³ òåðì³íîâ³ êîíôåðåíö³¿ äëÿ ïðîâ³äíèõ ñï³â-
ðîá³òíèê³â. Íà îñòàíí³é ç öèõ êîíôåðåíö³é ï³ñëÿ äîâãî¿
ìîëèòâè ³ ðîçì³ðêîâóâàííÿ Âî÷ìàí Í³ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ
çàëèøèòèñü ó Øàíõà¿ äëÿ ðîáîòè Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ.
Ç îäíîãî áîêó, â³í ïîâí³ñòþ ïîêëàäàâñÿ íà âñåâëàääÿ Ãîñïîäà,
ç äðóãîãî, â³í ðîçóì³â ðèçèê ³ áóâ ãîòîâèé áóòè ïðèíåñåíèì
ó æåðòâó çàðàäè Ãîñïîäíüîãî ñâ³ä÷åííÿ. Òàêà ãîòîâí³ñòü ç
éîãî áîêó çâè÷àéíî æ áóëà ïîñòà÷àííÿì Ãîñïîäíüî¿ áëàãîäàò³.
Ï³ñëÿ òîãî ÿê â³í ïðèéíÿâ ð³øåííÿ çàëèøèòèñü ó Øàíõà¿,
â³í â³äðàçó æ ïî÷àâ ï³äãîòîâêó äî ïðîâåäåííÿ ñâîãî äðóãîãî
íàâ÷àííÿ â Êóë³í³.

Ó ñ³÷í³ 1950 ð. â³í â³äâ³äàâ Ãîíêîí´ ç íàì³ðîì ï³ñëÿ
êîðîòêî÷àñíîãî ïåðåáóâàííÿ òàì ïîâåðíóòèñÿ äî êîíòè-
íåíòàëüíîãî Êèòàþ. Áðàòè ç ³íøèõ ì³ñöü ðàäèëè éîìó íå
ïîâåðòàòèñÿ ³ ïîïåðåäæóâàëè éîãî ïðî íåáåçïåêó. Îäíàê ÷åðåç
òóðáîòó ïðî Öåðêâè, ñï³âðîá³òíèê³â ³ Ãîñïîäíº ñâ³ä÷åííÿ â
êîíòèíåíòàëüí³é ÷àñòèí³ êðà¿íè â³í, íå âàãàþ÷èñü, ïðèéíÿâ
ð³øåííÿ ïîâåðíóòèñÿ. Ùîäî öüîãî â³í áóâ ïîä³áíèé äî
àïîñòîëà Ïàâëà â Ä³ÿõ 20:24: «Àëå ÿ í³ ïðî ùî íå òóðáóþñü,
³ ñâîãî æèòòÿ [ñâîº¿ äóø³ — ãðåöüê.] íå ââàæàþ äëÿ ñåáå
ö³ííèì, àáè íî ñê³í÷èòè äîðîãó ñâîþ òà ñëóæ³ííÿ, ÿêå ÿ
îäåðæàâ â³ä Ãîñïîäà ²ñóñà». Â³í óñâ³äîìëþâàâ ðèçèê, àëå
éîãî âîëÿ áóëà òâåðäî íàñòðîºíà ³ éîãî äóõ áóâ ð³øó÷èé,
ùîá çàê³í÷èòè ñâ³é á³ã ³ ñëóæ³ííÿ, ÿêå â³í îäåðæàâ â³ä
Ãîñïîäà. Ó öåé ñàìèé ÷àñ â³í îäåðæàâ òåëåãðàìó ç³ Ñâàòîó
ïðî òå, ùî âìåðëà éîãî ìàòè. Îäíàê ÷åðåç íàãàëüíó ïîòðåáó
ñåðåä Öåðêîâ ³ ñï³âðîá³òíèê³â ó êîíòèíåíòàëüí³é ÷àñòèí³
êðà¿íè â³í ó ñåðåäèí³ áåðåçíÿ ïîïðÿìóâàâ ç Ãîíêîí´à ïðÿìî
äî Øàíõàÿ, çàëèøèâøè ïîõîðîí ñâîº¿ ìàòåð³ ó ðóêàõ ñòàðøî¿
ñåñòðè.
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Öå áóâ âàæëèâèé ÷àñ äëÿ â³äòâîðåííÿ â Êèòà¿. Ïîâåð-
íóâøèñü äî Øàíõàÿ, â³í òðóäèâñÿ äëÿ òóðáîòè ïðî Öåðêâè
é ñï³âðîá³òíèê³â ³ íàïó÷åííÿ áàãàòüîõ â³ðóþ÷èõ, ÿê³ ïî-
âåðíóëèñÿ äî Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ â³ä äåíîì³íàö³é ³
â³ëüíèõ ãðóï. Ïåðåäáà÷àþ÷è ìàéáóòí³ ïîä³¿, â³í òàêîæ
ñêîðèñòàâñÿ íàãîäîþ ³ îïóáë³êóâàâ ñïîâ³ùåííÿ, çðîáëåí³ íà
ñâî¿õ äâîõ íàâ÷àííÿõ ó Êóë³í³. Âî÷ìàí Í³ íàä³ÿâñÿ, ùî âîíè
çìîæóòü áóòè çáåðåæåí³ äëÿ ìàéáóòíüî¿ êîðèñò³ Öåðêîâ.

Íàâåñí³ 1952 ð. â³í áóâ çààðåøòîâàíèé òà óâ’ÿçíåíèé ³
âë³òêó 1956 ð. ï³ñëÿ äîâãîãî ñóäó áóâ çàñóäæåíèé äî ï’ÿò-
íàäöÿòè ðîê³â òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ. Ïðîòå éîãî òàê í³êîëè
é íå çâ³ëüíèëè.

Ï³ä ÷àñ éîãî óâ’ÿçíåííÿ ëèøå éîãî æ³íö³ áóëî äîçâîëåíî
³íîä³ ïðîâ³äóâàòè éîãî. Âîíà âìåðëà 7 ëèñòîïàäà 1971 ð. Öå
áóëî äëÿ íüîãî âåëèêîþ ñêîðáîòîþ, ³ öå â³äð³çàëî éîãî â³ä
áóäü-ÿêèõ êîíòàêò³â ³ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì. Íåâäîâç³ ï³ñëÿ ¿¿
ñìåðò³, 30 òðàâíÿ 1972 ð., Âî÷ìàí Í³ òàêîæ íàáëèçèâñÿ äî
ê³íöÿ ñâîº¿ ìàíäð³âêè ïî çåìë³ ³ ñïî÷èâ ç Õðèñòîì, ÿêîìó
â³í ñëóæèâ ö³íîþ ñâîãî æèòòÿ.

Éîãî â³ðà â Ãîñïîäà í³êîëè íå çì³íþâàëàñÿ. Â³í âèëèâ
ñåáå ÿê æåðòîâíå óçëèâàííÿ íà Ãîñïîäíº â³äòâîðåííÿ äëÿ
òóðáîòè ïðî Öåðêâè, ÿê³ áóëè ïîñòàâëåí³ çàâäÿêè éîãî
ñëóæ³ííþ çã³äíî ç áà÷åííÿì ³ äîðó÷åííÿì, ÿêå â³í îäåðæàâ
â³ä Ãîñïîäà. Äîáðîþ áèòâîþ â³í áèâñÿ, á³ã çàê³í÷èâ, â³ðó
çáåð³ã.

Êîëè â³í çíàõîäèâñÿ ó â’ÿçíèö³, â³í áóâ óâ’ÿçíåíèé, àëå
éîãî ñëóæ³ííÿ íå áóëî çâ’ÿçàíå (2 Òèì. 2:9). Ï³ä Ãîñïîäí³ì
âñåâëàääÿì éîãî ñëóæ³ííÿ ïîøèðèëîñü ïî âñüîìó ñâ³òó ÿê
àíòèñâ³ä÷åííÿ ñüîãîäí³øíüîìó õðèñòèÿíñòâó ³ áàãàòå
ïîñòà÷àííÿ æèòòÿ âñ³ì øóêàþ÷èì õðèñòèÿíàì.

Éîãî ºäèíîþ òóðáîòîþ áóëè Öåðêâè ÿê ä³ì Áîæèé, Áîæà
ñêèí³ÿ. Õî÷à éîãî âëàñíà çåìíà ñêèí³ÿ çíèêëà, Öåðêâè, ÿê³
áóëè â íüîãî íà ñåðö³, íå ò³ëüêè âèæèâàþòü, àëå é ïðî-
äîâæóþòü åíåðã³éíî çðîñòàòè ³ ïîøèðþâàòèñÿ ïî âñ³é çåìë³.
«Õî÷à â³í óìåð, â³í, ÿê ³ ðàí³øå, ãîâîðèòü».
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Ó öüîìó ðîçä³ë³ ì³ñòÿòüñÿ ñâ³ä÷åííÿ ï’ÿòüîõ ÷îëîâ³ê, ÿê³
îñîáèñòî çíàëè Âî÷ìàíà Í³. Òå, ùî âîíè íàïèñàëè ïðî íüîãî,
âîíè ïî÷åðïíóëè ç³ ñâîãî îñîáèñòîãî çíàííÿ ³ âëàñíîãî äîñâ³äó
ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â.

1. ÉÎÃÎ ØÓÐÈÍ

Ïåðøå ñâ³ä÷åííÿ — öå ñâ³ä÷åííÿ éîãî øóðèíà, Ñàìó¿ëà
². Ë. ×åíà, ÿêèé áóâ ñòàð³éøèíîþ Öåðêâè â Ëîñ-Àíäæåëåñ³.

Його взаємовідносини з Вочманом Ні

Бабуся Вочмана Ні і моя бабуся були однокласницями в
школі. Їхня дружба поклала початок взаємовідносинам між
нашими двома сім’ями. Наші батьки також були одно-
класниками, а також наші сестри і свого часу ми з ним також
відвідували одну й ту саму школу. Однак наші взаємини
були не просто дружбою, яка виникає між людьми у світі,
це були взаємовідносини, які існують між двома хрис-
тиянськими братами. Ці взаємовідносини між нами
продовжувалися протягом багатьох років. Саме завдяки
спілкуванню з Вочманом Ні в 1927 р. мені стало ясне моє
спасіння. У 1934 р. він одружився з моєю сестрою, та хоча
він і став моїм шурином, наші взаємини продовжували
ґрунтуватися не на сімейних зв’язках, а на наших взаємо-
відносинах у Христі.

Упевненість у спасінні завдяки Вочману Ні

Мої духовні взаємовідносини з Вочманом Ні почалися,
коли я одержав упевненість у спасінні. Він подав мені Христа
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в Духові, приводячи мене в справжнє й живе насолодження
упевненості в спасінні. Він просто спитав мене: «Ти спа-
сений?». Я відповів: «Не знаю». Він знову запитав: «Чому
ти не спасений?». Я знову відповів: «Не знаю». Тоді він
спитав: «Ти віриш в Ін. 3:16?». Потім він поділив цей вірш
на фрази: «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого
Єдинородного». Він запитав: «Ти віриш у це?». Я відповів:
«Так, я вірю в це». Він спитав: «Ти віриш, що кожен, хто
вірує у Нього, не загине, а має життя вічне?». Я сказав: «Так,
я вірю і в це». Він спитав: «Ти спасений?». Я відповів: «Не
знаю». Тоді він твердо сказав мені: «Але це сказав Бог.
Якщо ти не віриш тому, що Він говорить, ти робиш Його
неправдомовцем!». Ці слова зняли покривало з мого серця
й оживили мого духа. Я відразу ж відчув помазання
всередині і повністю повірив, що спасений.

Одержання служіння від Вочмана Ні

Декілька разів, коли в мене виникали особисті проблеми,
я йшов до Вочмана Ні по допомогу. Жодного разу він не
докорив мені. Він міг просто запитати: «Що ти засвоїв від
Господа?». Він допоміг мені зрозуміти, що все відбувається
під рукою Бога і працює на благо, щоб уподібнити мене
образу Його Сина (Рим. 8:28-29).

Одного разу мою дружину відвезли до лікарні на
операцію. Після операції ворог напав на неї зі зви-
нуваченнями, і вона почала думати, що вмре. Це дійшло
до Вочмана Ні, і він та моя сестра пішли провідати її. Він
зрозумів, що вона перебувала під наклепом ворога і
послужив їй віршем Об. 12:11: «Вони перемогли його кров’ю
Агнця і словом свідчення свого; і не злюбили життя свого
навіть до смерті». Потім він зателефонував мені і визнався,
що його неспроможність допомогти мені бути збереженим
у Господньому єднанні дала ворогу підставу напасти на мою
дружину. Він попросив у мене вибачення за цю не-
спроможність. Він повністю розумів, що битва стосувалася
не тільки моєї дружини, але що для битви були необхідні
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чоловік і Церква. Ось чому він попросив у мене вибачення.
Він розумів: щоб боротися з ворогом, мені необхідна Церква,
і з його боку було упущення — він не зміг бути єдиним зі
мною. Однак я сказав йому, що це не його провина, усьому
провиною були моє недостатнє посвячення і моя любов до
світу. Саме це дало підставу ворогу. Я відразу ж покаявся
Господу. У той же момент, коли я покаявся, ворог залишив
мою дружину, і Господь дав їй спокій. Наступного ранку,
коли мати Вочмана Ні прийшла помолитися з нею, вона
змогла співати хвали Господу і насолоджуватися Господнім
солодким помазанням. Цей випадок показує, що Вочман Ні
знав шляхи Божі. Завдяки його духовній проникливості моя
сім’я отримала допомогу і була приведена назад до повного
союзу з Христом у нашому повсякденному житті.

Моє враження про Вочмана Ні

Вочман Ні був людиною, повністю просоченою Господом.
Він був людиною, яка жила в Господній присутності. Його
схильність, характер і поведінка були перетворені завдяки
рокам, що були проведені під вдосконалюючою рукою пані
Маргарет Е. Барбер. Він міг слухати, не обриваючи, слова
або пропозиції інших. Він був людиною, чиє внутрішнє єство
було зачеплене Господом, і тим, хто придбав велику
кількість багатих переживань, будучи підданим Господній
дії. Якби не це, такому генію було б надзвичайно важко
підтримувати взаємини з таким глупим, нерозумним братом,
як я. Пізніше, коли я тісно працював з ним, я спостерігав,
що він був здатний слухати кожну людину, не складаючи в
неї враження своєї переваги. Він був перетворений до такої
міри, що міг бути збудованим з кожним, який би не був у
того стан, не засмучуючись через його недоліки або дитя-
чість.

Коли я спостерігав за тим, як Вочман Ні працював, я
ніколи не бачив, щоб він намагався нав’язати свою владу.
Швидше він сам показував приклад. Він вставав рано вранці
і працював у звичайні години. Він ніколи не приймав нічого
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легковажно і не діяв недбало. Він також не був лінивим. Він
ніколи не вважав себе начальником, і він ніколи не вимагав
від інших того, що сам не робив. Він працював своїми
руками, навчаючи інших працювати разом з ніжністю,
любов’ю, терпінням і співробітництвом.

Сьогодні більша частина християнства критикує його за
служіння про Церкву. Проте я можу засвідчити, що його
служіння про Церкву не було доктриною, теорією або
нездійсненним планом. Він не тільки вчив того, що Бог
відкрив йому про Церкву, він також здійснював об’явлення
на практиці. Хоча практику Церкви в такому вигляді, як Бог
відкрив її Вочману Ні, не можна було побачити у великому
масштабі під час його життя, сьогодні вона повністю
виправдала себе. Її можна здійснити. Тисячі віруючих
сьогодні можуть засвідчити, що живуть у повній дійсності
церковного життя.

2. ÎÄÍÎÊËÀÑÍÈÊ

Âåé Êâàíø³, ÿêèé óìåð ó 1988 ð., áóâ îäíîêëàñíèêîì
Âî÷ìàíà Í³. Òóò íàâîäèòüñÿ ñâ³ä÷åííÿ, ÿêå â³í íàïèñàâ ó
1973 ð.:

Декілька років ми з Вочманом Ні були однокласниками в
коледжі Триніті, навчальному закладі, заснованому Церквою
Англії в м. Фучжоу. Ми були хорошими друзями і часто
займалися та гралися разом. У середніх і на початку старших
класів ми обидва були номінальними християнами. У нас
обох було якесь знання Біблії, і ми зовні дотримувалися
форм хрещення, святого причастя, відвідування церкви,
вивчення Біблії і молитви. Але ми так і не прийняли у свої
серця Христа, який був розп’ятий за наші гріхи і воскрес на
третій день, і не знали Його як нашого особистого Спа-
сителя. Ми обидва любили світ і прагнули марноти світу.

Вочман Ні прагнув одержати вчений ступінь у китайській
літературі. Він часто писав статті для газет. Гроші, які
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одержував, він витрачав на лотерейні квитки. Він любив
ходити в кіно. Я віддавав перевагу спорту і бажав слави й
визнання людей.

На нашому першому році навчання в коледжі його життя
раптово змінилося. Він став палаючим християнином і
перестав прямувати за світом. Він часто свідчив своїм
однокласникам, вмовляючи їх увірувати в Господа Ісуса.
Багато однокласників увірували в Господа і почали добро-
вільно молитися в каплиці коледжу, навіть у вихідні. Він
часто вивчав Біблію в класі, однак, схоже, це не впливало
на його оцінки. Він часто отримував вищі оцінки на екзаменах
із кожного предмету. Життя багатьох студентів змінилося з
прийняттям Господа, і директор гуртожитку визнав, що деякі
неслухняні студенти, які раніше порушували шкільні
правила, прийняли Господа, і в їхньому житті сталася велика
зміна. У результаті студенти порушували шкільні правила
набагато рідше.

Спасіння завдяки Вочману Ні

Вочман Ні запрошував мене відвідати декілька єван-
гельських зібрань, але я відмовлявся. У моєму серці було
бажання стати знаменитим у світі спорту. Проте одного разу
він прийшов до мене в кімнату і благовістив мені сам на
сам, спонукаючи мене прийняти Господа Ісуса як мого
Спасителя. Хоча я намагався сперечатися з ним про якісь
релігійні проблеми, він не сперечався, замість цього він
поставив мені кілька запитань: «Ти згрішив? Ти не знаєш,
чи прощені твої гріхи? Ти не знаєш, чи спасений ти?». У той
момент не знаю чому, але в серці я відчув смуток. Пізніше
я зрозумів, що це була докоряюча робота Святого Духа.
Він благовістив мені, пояснюючи, що Бог полюбив мене і
віддав за мене Свого Єдинородного Сина і що, коли я дійсно
повірю в Нього, я не загину, а матиму вічне життя. Коли він
запитав мене, чи повірив я в Христа, я відповів, що так. Ми
разом стали на коліна і помолилися — він молився першим.
Потім я помолився і попросив Господа простити мої гріхи і
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подякував Йому за любов до мене і моє спасіння. Коли я
підвівся, моє серце було наповнене радістю й миром. Я пе-
режив дуже велику переміну в житті і приніс плід покаяння.
Моє ім’я було одним із записаних у його молитовному списку,
і Господь відповів на його молитву. Слава Господу!

Відтворений Вочманом Ні

У 1924 р. я перевівся в Нанкінський університет і підпав
під вплив модернізму. Моя віра похитнулася. У той час
Вочман Ні жив у домі брата в Нанкіні, видужуючи після
хвороби. Я часто провідував його для спілкування, і він
допоміг мені уникнути впливу модернізму. Після того як його
здоров’я покращилось, я зміг домовитися, щоб він благо-
вістив у Нанкінському університеті. В результаті його
проповідування були спасені двоє моїх однокласників.

Отримання напучення від Вочмана Ні

У 1928 р., коли я збирався залишити університет, я думав
про служіння Господу повний час. Я не хотів бути про-
повідником на зарплаті, але я не знав, як жити вірою, тому я
пішов до Вочмана Ні за спілкуванням. На той час він був
досить самотній і мав дуже велику потребу в співробітниках,
у яких був би той самий розум. Коли я порушив це питання,
він не став недбало підбадьорювати мене служити Господу.
На нього не вплинули ні його потреба у співробітниках, ні
особисті взаємовідносини між нами. Він просто сказав мені не
чекати, доки води Йордана розійдуться, а ступити у воду вірою
— тоді шлях переді мною відкриється. Він знав, що мені не
вистачає такої віри. Я чекав зміни зовнішніх обставин, перш
ніж я почну служити Господу. (П’ятдесят років тому в Китаї
було важко знайти кого-небудь, хто служив Господу вірою, як
Вочман Ні.) Тому я відклав думку про служіння Господу весь
час і викладав у коледжі вісім років.

Навесні 1934 р. Вочман Ні проводив свою третю кон-
ференцію переможців у Шанхаї. Вранці він говорив про
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центральність і універсальність Христа. Вдень він говорив
про Божих переможців. Завдяки його сповіщенням на цій
конференції Господь дав мені об’явлення, яке зробило
велику переміну в моєму духовному житті. В результаті я
встав на конференції і вперше посвятив усе своє життя
Господу. У той час я все ще викладав у школі.

У 1935 р. в Чифу брат Ні заново пережив вилиття Святого
Духа. Після цього він провів конференцію в Цюаньчжоу,
провінція Фуцзянь, і попросив мене бути там. Там багатьом
допомогли пережити вилиття Святого Духа, і результатом
цього було те, що в них була сила й відвага свідчити за
Господа. Він також проповідував про секрет перемагаючого
життя, який полягає в тому, щоб дозволити Христу жити
замість нас, згідно зі свідченням Павла у Гал. 2:19, 20. Ця
конференція принесла велике оживлення.

Затвердження і призначення Вочманом Ні

У жовтні 1936 р. Вочман Ні проводив конференцію
співробітників у Кулансу, провінція Фуцзянь. Він послав мені
телеграму і запросив мене приїхати. На цей час у мене була
ясність щодо покликання Господа, і я вирішив залишити
свою роботу вчителя, щоб жити вірою і служити Господу.
Коли я шукав водійства Господа, я одержав запрошення
брата Ні. Я відразу ж зрозумів, що це була воля Господа —
щоб я відвідав цю конференцію. Я вдячний Господу за те,
що на цій конференції мені випала рідкісна можливість
послухати свідчення Вочмана Ні, яке я пізніше зміг
опублікувати в трьох статтях. У кінці конференції брат Ні та
інші співробітники доручили мені почати роботу в Кантоні,
а пізніше в Гонконзі. У 1937 р. Вочман Ні почав Господню
роботу в південно-західній частині Китаю, у місті Куньмін у
провінції Юньнань. Після того як там була поставлена
Церква, він запросив мене приїхати і працювати в цій
місцевості. Я прийняв цю турботу і перевіз туди свою сім’ю.
Я працював там три роки аж до мого повернення в Гонконґ
у 1940 р.

ÑÂ²Ä×ÅÍÍß



ÂÎ×ÌÀÍ Í²124

Після Другої світової війни, коли Вочман Ні приїздив до
Кантона або Гонконґа, я користувався нагодою і шукав його
спілкування. Я зазвичай планував поставити йому декілька
питань, але після невеликого з ним спілкування запитувати
було не потрібно. У нашому спілкуванні я завжди отримував
наддостатнє постачання життя.

Навчання у Вочмана Ні

У 1948 р. в мене знову з’явилася можливість відвідати
конференцію у Церкві в Шанхаї. Брат Ні говорив про те, що
ми повинні передати себе і все, що ми маємо, Господу. Його
слова були повні дії та сили Святого Духа, і зібрання були
повні Господньої присутності. Багато хто був оживлений і
віддав себе й своє майно, щоб бути збудованими разом у
служінні Господу. На останньому зібранні конференції,
оскільки я від’їжджав у Фучжоу, брат Ні в присутності всіх братів
і сестер, що зібрались, сказав мені на прощання ось що:

Є тільки один Христос, але через різні погляди і
акценти працівників здається, що Христос був роз-
ділений на багато Христів. Якщо працівник не може
виражати іншим одного Христа, якого Бог бажає
представити, його робота невдала. Багато хто сьогодні
тісно контактує з Господом, у той час як інші просто
тіснять Його (Мк. 5:24). Напевно, хтось торкнувся Його
спини, узяв Його за руку або розірвав Його одяг; однак
у них не було ніяких з Ним взаємовідносин у житті.
Серед багатьох, хто обступив Ісуса, жінка, хвора на
кровотечу, була не єдиною хворою, але тільки вона
була зцілена в житті (Мт. 9:20-22).

Можливо, хтось дійсно знає Христа у Віфсаїді (Мк. 8:22-
26), Христа в Гадарі (Мк. 5:1-20) або Христа в Еммаусі
(Лк. 24:13-35). В їхніх переживаннях вони дійсно побачили
чудеса й ознаки. Можливо, вони самі збираються робити
чудеса. Проте якщо немає дійсного внутрішнього
об’явлення, жодна з цих робіт не приведе ні до чого.
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Можливо, хтось зможе говорити іншим з рушійною силою
про Христа в Еммаусі. Вони можуть тлумачити Писання і
робити інших палаючими в серцях, однак усе це нічого
не варте. Справжня робота — це вкладати Христа
об’явлення в інших. Я говорю ці слова не тільки брату
Вею, але й усім співробітникам і всім подібним братам і
сестрам. Якщо ми з вами не можемо вкладати Христа
об’явлення в інших, наша робота невдала.

Тут ми бачимо, що працівник Господній може зай-
няти два зовсім різних положення: одне підкреслює
роботу, тлумачення Писання, чудеса, діла сили,
відповіді на молитви і т. ін. Друге підносить людям
Христа об’явлення.

У тому ж 1948 р. з початку червня до кінця вересня
Вочман Ні проводив навчання на горі Кулін, провінція
Фуцзянь, з метою навчання співробітників з усього Китаю.
Я був на цьому навчанні. Щодня ми проводили приблизно
сім годин, слухаючи брата Ні і приймаючи його служіння.
Це дуже допомогло мені в моєму духовному розумінні, а
також у принципах роботи для Господа…

Мій останній контакт з Вочманом Ні

На самому початку 1950 р. Вочман Ні приїхав до Гонконґа.
Невдовзі до нього приєднався Уітнесс Лі. У минулому дуже рідко
виходило так, що обидва ці брата одночасно відвідували одну
Церкву. Їхнє служіння привело до великого оживлення в Церкві в
Гонконзі. До цього на зібрання приходило близько трьохсот
чоловік. У результаті оживлення кількість зросла до двох чи трьох
тисяч чоловік. На Церкві в Гонконзі було особливе благословення.

3. ÒÎÉ, ÕÒÎ ÍÀÂ×ÀÂÑß Â ÍÜÎÃÎ

×åí Ó÷åí, ïðîâ³äíèé ñï³âðîá³òíèê íà îñòðîâ³ Òàéâàíü, áóâ
îäíèì ³ç òèõ, õòî íàâ÷àâñÿ ó Âî÷ìàíà Í³. Òóò íàâîäèòüñÿ
éîãî ñâ³ä÷åííÿ ïðî Âî÷ìàíà Í³:
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Спасений завдяки Вочману Ні

Уперше я познайомився з Вочманом Ні в Чифу, провінція
Шаньдун, улітку 1935 р. Мені був двадцять один рік. Я виріс
у християнській сім’ї і вчився в християнській школі. Хоча
батько моєї матері був пастором Вільних методистів,
християнство справляло на мене гнітюче враження, і я став
атеїстом. Однак Бог змилувався наді мною і познайомив
мене з Вочманом Ні та Уітнессом Лі. Саме завдяки їм я
одержав спасіння.

Моя тітка, яка достатньо турбувалася про моє спасіння,
знайшла можливість представити мене Вочману Ні у
вітальні в Уітнесса Лі. Він почав благовістити мені, і ми
почали сперечатися про існування Бога. Він навів багато
доводів на доказ існування Бога, але я сперечався, що
оскільки я не бачу Бога, я не можу повірити в Нього. Тоді
він запитав: «Ти що, все можеш побачити своїми очима?
Ти що, заперечуєш існування чогось просто тому, що не
бачив цього? Наприклад, у цій кімнаті є електричні хвилі й
повітря. Чи можеш ти заперечувати їхнє існування? Бог не
фізичний; Бог є Дух. Неможливо торкнутися Бога своїми
очима; необхідно використати свого духа. Якщо ти шукаєш
Бога своїм духом, ти знайдеш Його». Тоді я запитав: «Як
мені торкнутися Бога моїм духом?». Він відповів так: «Просто
поговори з Богом із глибини, згідно зі своєю потребою і
внутрішнім відчуттям».

Я прийшов додому і почав молитися згідно з його
напученням. Подяка Богу! Він відповів на мою молитву і
змінив мене зсередини. Наступної неділі я прийшов на
зібрання. Уітнесс Лі благовістив. Його слова були настільки
сильними, що Господь зміг покорити мене, визволити мене
і ясно спасти мене.

Одержання допомоги завдяки його виданням

Слідом за спасінням я таємно посвятив себе Господу.
Господь був настільки дорогоцінний і такий чудовий для
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мене, що я був готовий залишити світ і служити Йому до
кінця життя. Потім дванадцять років я не бачив Вочмана
Ні, але продовжував одержувати допомогу завдяки його
духовним виданням.

Навчання у Вочмана Ні

Я був тим, хто навчався на першому навчанні Вочмана
Ні на горі Кулін, м. Фучжоу, у 1948 р. Я був на цьому навчанні
приблизно чотири місяці і одержав від нього велику допо-
могу. Одного разу після мого свідчення він сказав ось що:

Брате Чене, ви сказали, що в духовних речах ви
часто відчували себе млявим і нерідко — сухим. Маю
надію, що відтепер ви нехтуватимете цими почуттями.
Почуваєте ви себе млявим чи ні, не звертайте на це
уваги. Просто віддайте себе в руки Господа і вірте, що
Він може подбати про вас і мимовільно провести вас
через це. Є багато проблем, які ми не можемо пере-
могти самі. Однак, коли ми дивимось на Господа і
наближаємось до Господа, проблема зникає.

Я наведу вам історію про стоногу. Одного разу, коли
стонога збиралася піти, вона оглянула свої ноги, щоб
вирішити, яка повинна піти першою. Спочатку повинна
йти ліва чи права? А може, восьма чи десята? Стонога
застряла, намагаючись прийняти рішення. Проблема
розуму стала проблемою практики. Врешті-решт,
зійшло сонце. Відразу ж стонога вибігла подивитися на
схід сонця, не думаючи, яка нога повинна йти першою.
Вона забула про те, як ходити, і просто пішла. Коли
зникла проблема розуму, зникла й проблема практики.

Чим більше ви намагаєтесь покінчити з внутрішньою
сухістю, пригніченістю і млявістю, тим більше ви не
можете перемогти їх. Це стає проблемою, тому що ви
робите це проблемою. Якщо ви забудете про це і
залишите це, воно зникне.

Іноді ми перемагаємо проблему за допомогою
боротьби, а іноді — забуваючи її. Багато що можна
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перебороти, застосовуючи силу. Але іноді проблему
можна вирішити, просто забувши її. Хваліться своєю
слабкістю і залишайте боротьбу і свої методи; тоді Його
сила покриє вас.

Секрет ось у чому: просіть Бога показати вам хоч
трохи Його багатство і Його славу за допомогою чи-
тання Біблії, молитви, зібрань і спілкування з братами.
Мимовільно ви забудете все інше. Внутрішнє на-
повнення приходить завдяки тому, що ми забуваємо, а
забуття приходить завдяки стиканню з Господом. Варто
вам торкнутися Господа, як ви більше ніколи не ди-
витиметеся на себе.

Після його коментарів до мого свідчення я поставив йому
таке запитання: «Я рік хворів на туберкульоз, у мене навіть
була кров у мокроті. Одного разу прийшло слово Бога, я
отримав віру, і хвороба була зцілена. Але іноді я знову блюю,
і знову з’являються симптоми. Чому симптоми з’являються
знову, і як мені перемогти це?».

Брат Ні відповів так:

Щодо зцілення, ми повинні приділяти увагу трьом
речам: 1) не спокушайте Бога, 2) не приймайте ці
симптоми, 3) вірте, що благодаті достатньо.

У Тимофія була хронічна проблема зі шлунком.
Павло радив йому більше не пити воду. У ті дні в іудеїв
під будинками знаходились резервуари з водою, щоб
зберігати дощову воду або воду, одержану з іншого
джерела. У цій воді розмножувалися бактерії і робили
її негігієнічною. Тому Павло радив Тимофію вживати
трохи вина (1 Тим. 5:23). Вино має зігріваючий ефект і
допомагає кровообігу. У Павла був дар зцілення, і він
зцілив багато хворих, але він не зцілив хворобу Ти-
мофія. Тимофій сам був так само обдарований, однак
він не міг вирішити проблему зі своїм шлунком. Бог не
дав слова. Тимофій міг сказати: «Не має значення, п’ю
я воду чи вино». Ні! Це було б спокушанням Бога. Він
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не міг пити воду з глиняного резервуару. Коли ми
покладаємось на Бога і спокушаємо Бога, зовні це може
виглядати однаково. Різниця в тому, є у вас слово Боже
чи ні. На перший погляд, встати і піти з Божим словом
— те ж саме, що і встати й піти без Божого слова. Але
встати й піти без Божого слова — означає спокушати
Бога. Якщо я виходжу з того, що Бог може зцілити мене,
я спокушаю Бога. Але якщо в мене є Боже слово, мені
не треба хвилюватися про закон гігієни. Якщо в мене
немає Божого слова, я не повинен іти наперекір з
природним законом. Погляньте на чоловіка з сухою
рукою. Оскільки Господь сказав йому слово, він не
чекав, доки в нього зміняться симптоми, щоб повірити
у своє зцілення. Він міг ігнорувати симптоми. Господь
сказав йому простягнути руку, і він просто простяг руку.
На слово Господа можна покластися, а на симптоми
— ні. Паралізований не чекав, доки він стане силь-
нішим, щоб узяти своє ложе і піти. Господь сказав йому
взяти своє ложе й піти, тому він узяв його й пішов. Коли
у вас є Господнє слово, вам не треба перевіряти свій
пульс або дивитись, чи спала температура. Якщо немає
Божого слова, треба слідувати закону гігієни. Але якщо
у вас є Боже слово, ви можете дозволити собі впадати
в крайності й не боятися нічого.

Вочман Ні потім зробив ось таке свідчення про те, як він
був зцілений:

Я був хворий. Потім одного разу Бог послав Своє
слово, щоб зцілити мене. Я знав лише те, що мені слід
піклуватися про Боже слово, а не про свої симптоми.
Якщо Бог сказав, що я зцілений, тоді Його слово
зупинило мою хворобу. Якщо ви продовжуєте дивитися
на свою хворобу, Боже слово втрачає свою дієвість.
Мене не радувало, коли моя температура спадала, і я
не нервувався, коли вона зростала. Мої очі були
звернені не на температуру, а на Боже слово. Висока
температура чи низька, хороший аналіз крові чи ні, —
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це не Господь. Тільки Господь є Господь. Навчіться
сміятися над температурою. Не має значення, висока
вона чи низька. Навчіться довіряти Божому слову, а не
симптомам. Тільки Боже слово дійсне, симптоми — це
неправда. Коли Бог говорить, що все кінчено, то все
кінчено. Якщо у вас у мокроті кров, напевно Бог
перевіряє вашу віру. Навчіться довіряти Божому слову,
а не симптомам, і симптоми зміняться. Спочатку я теж
не міг повірити, що був зцілений, тому що в мене не
було Божого слова. Але одного разу слово Боже
прийшло, однак мої симптоми, як і раніше, були дуже
серйозними. Але я встав і сказав: «Господи, заборони
цим симптомам, якщо вони неправдиві». Через годину
чи дві хвороба зникла.

У мене були проблеми з легенями, проблеми з
нирками, проблеми з печінкою і проблеми з серцем.
У 1923 р. в мене був перитоніт. Понад місяць я лежав
у ліжку. Мені було боляче дихати. У мене була висока
температура, і я сильно страждав. Брат Мяо попросив
святих прийти до мене і помолитися за мене. Коли він
молився, я нічого не відчував. Проте, коли молилась
одна сестра, пані Барбер: «Ніхто не може славити Тебе
в могилі. Якщо наш брат умре, він не зможе славити
Тебе», моє серце відчуло полегшення, хоча в мене, як
і раніше, була висока температура і сильний біль. Коли
настав день, я встав і пішов до Лосін-пагоди, щоб
редагувати номер журналу «Християнин». Якщо у вас
немає Божого слова, ви повинні піклуватися про своє
тіло. Але якщо у вас є Боже слово, вам слід ігнорувати
симптоми. Ставтеся до симптомів як до спокуси й
неправди. Не тримайтесь за симптоми, відходьте від них.

Деякі хвороби зціляються негайно, деякі — ні. Коли
одного разу я хворів, я попросив Господа зцілити мене.
Господь сказав: «Зцілення не буде досить швидким,
але Моєї благодаті досить для тебе». Потім Господь
показав мені дещо. Човен, що плив посередині ріки,
підійшов до великого каменю і не міг плисти далі.
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Господь запитав мене: «Чи прибрати Мені камінь, щоб
ти пройшов далі, чи Мені підняти рівень води, щоб ти
пішов далі?». У цей момент мені стала ясна воля
Господа, і я сказав: «Господи, я не прошу Тебе усунути
проблему; я прошу збільшення Твоєї благодаті».

У світі немає хвороби, яку християнин не може
перемогти. Якщо у вас є слово Господа, не турбуйтеся
через симптоми. Вірте, що Бог вірний. Зміцнюйтесь,
стикаючись з Божим словом, а не шукаючи усунення
симптомів. Вам також не треба боятися, що симптоми
стануть перешкодою. Хоча камінь не усунений, рівень
води буде збільшений, не трохи, а сильно. Такий наш
шлях.

На закінчення можна сказати, що слід запам’ятати
три речі: 1) якщо ви дієте без Божого слова, ви
спокушаєте Бога; 2) якщо у вас є Боже слово, не
зважайте на симптоми; 3) якщо слово Боже не зцілить
вас негайно, тоді Його благодаті буде досить для вас.
Він ніколи не хотів, щоб ми хворіли і зазнавали нестачу
достатньої благодаті. У Павла була неміч, однак він
працював більше, ніж усі інші. Хвороба ніколи не
зупиняє роботу. Навчіться віддавати себе істинному і
вірному Господу.

За місяць до приходу на навчання в Куліні я блював
кров’ю, і я був у Шанхайській лікарні. Коли кровотеча
припинилась, я поїхав у Кулін. Ось чому я запитав про
повернення симптомів після зцілення. Після того як я
одержав допомогу і водійство брата Ні, Господь показав
мені, що у всесвіті є тільки дві справжні речі: Бог і Його слово.
Усе інше — неправда. Оскільки в мене було Боже слово, я
був зцілений, а оскільки я був зцілений, мені не треба було
непокоїтися про симптоми. Оскільки слово Боже прийшло,
будь-які симптоми були неправдою. Я дякую Богу за те, що
починаючи з червня 1948 р. до сьогоднішнього дня у 1991 р.,
сорок три роки, я ніколи не блював кров’ю, не було навіть і
сліду цього. Симптоми повністю зникли. Слава Господу!
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Вражений Вочманом Ні

Щоразу, коли Вочмана Ні запитували, його відповідь
завжди була практичною, по суті, ясною, повною помазання
і наповненою світлом. Він поводився зовсім нормально і
відкрито, і він був дуже доступним для спілкування. У нього
була велика здатність і широке серце. У духовних речах він
досяг вершин і торкнувся глибин. Що стосується Божого
принципу і мети, він був дуже багатий у розумінні й пе-
реживанні. Його часто неправильно розуміли і про нього
погано говорили, але він ніколи не намагався пояснити або
виправдати себе. Одного разу, коли його запитали, чому
не спробувати пояснити, щоб уникнути нерозуміння, він
відповів: «Брати, якщо люди довіряють нам, не треба нічого
пояснювати, якщо ж люди не довіряють нам, марно що-
небудь пояснювати». Він не тільки не пояснював нічого і не
виправдовувався, коли зводили наклеп на нього поза його
спиною, але він навіть не сперечався і не розмірковував,
коли йому докоряли в обличчя.

Він нехтував багатством. Через його руки проходили
значні суми грошей. Йому довіряли великі суми для
розподілу в Господній роботі, і він заробив великі гроші у
своєму бізнесі. Проте, одержуючи їх однією рукою, він
роздавав їх другою. Одного разу він сказав: «Я впевнений,
що серед співробітників у Китаї я єдиний, хто частіше за
все витрачає останній долар». Це було дійсно так. Усі, хто
був близький до нього, знали, що часто він залишався з
порожніми руками, не залишаючи нічого для себе. Але для
Господньої роботи і потреб Церкви він був готовий віддати
все.

4. ÁËÈÇÜÊÈÉ ÒÎÂÀÐÈØ

Òóò íàâîäèòüñÿ ñâ³ä÷åííÿ áëèçüêîãî òîâàðèøà Âî÷ìàíà
Í³, äîêòîðà ×åí Þëàíà, ÿêèé áóâ ïðîâ³äíèì áðàòîì ó Öåðêâ³
â Òàéáå¿, íà Òàéâàí³.
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Враження про Вочмана Ні

Вочман Ні прибув до Чунцина 6 березня 1945 р. і через
три дні він відвідав бенкет любові, на який його запросила
Церква в Чунцині. Він жив у мене в домі десять днів, і ми
продовжували бачитись близько року. Пізніше він переїхав
до місця, що називалося Маленький Лункан. Деякі з нас
приходили до нього додому раз або два на тиждень для
спілкування. Це продовжувалось близько шести місяців.
Я завжди готував запитання і ставив їх одне за одним. Його
відповіді вирішили багато проблем. Від нього завжди
залишалось солодке враження, однак у нас ніколи не
втрачалось відчуття поваги. Його ставлення було м’яким і
лагідним, а його слова — повними помазання. У розмові з
ним не було ніякого відчуття дистанції, було лише відчуття
зрошення й постачання. Часто його оточували сім або вісім
братів і сестер, говорячи і запитуючи декілька годин, але
він ніколи не показував стомленості. Його слова й поведінка
залишали незабутнє враження.

Про духовне напучення

Він розповідав нам, що ще будучи студентом, він
щотижня ходив до Маргарет Барбер за докорами. Коли його
не було за що докорити, вона запитувала, доки не знаходила
яку-небудь провину, а потім докоряла йому. Він сказав, що
завдяки цьому він отримав відмінне духовне напучення.

Одного разу Вочману Ні докоряв один працівник. Цей
працівник показував пальцем і стукав кулаком, докоряючи
Вочману Ні майже чотири години. В один момент сусіди, які
вважали, що працівник був не правий, вирішили втрутитись.
Але Вочман Ні спокійно сидів на стільці, тримаючи газету,
не змінюючи виразу, начебто нічого не відбувалося. Іноді,
коли йому докоряли, він кивав головою. Коли я побачив це,
я не міг цього зрозуміти. Тепер я знаю, що він отримував
дисциплінування з Божої руки і корився цим обставинам,
які допустив Бог.
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Часто Вочман Ні міг раптово підвести очі, подивитися на
небо й сказати: «Він — Бог». Це вказувало, що будь-які
обставини знаходились під Божим всевладним
упорядкуванням і що він був готовий прийняти їх і підкоритися.

Вочман Ні незвично ставився до тих, хто завдавав йому
шкоди і причиняв біль. Одного разу він сказав: «Брати, що
скоюють провини, подібні до маленьких дітей, які впали в
брудну яму. Їхній одяг і волосся забруднились. Але ви-
купайте їх, і вони знову будуть чистими. У майбутньому всі
брати й сестри будуть прозорим дорогоцінним камінням у
Новому Єрусалимі».

У Чунцині брати попросили його взяти участь у трапезі
Господній. Однак він не став причащатися хліба або чаші,
він просто сидів і мовчки молився. Він пояснив це так:
«Проблема з Церквою в Шанхаї ще не вирішена, тому я не
можу ламати хліб тут». Я запитав його, коли він відновить
своє служіння, і він відповів: «Це неможливо».

Що стосується Господнього водійства в роботі, Вочман
Ні мав дуже тонку проникливість і був швидким у прийнятті
рішень. Пояснюючи, чому це так, він сказав: «Якщо я не
правий, Господь використає стіну й осла, щоб зупинити
мене, як Він зробив з Валаамом». Це ставлення вказує, що
Вочман Ні завжди корився дисциплінуванню Святого Духа.

Про християнське життя

Одного разу Вочман Ні напучував деяких з нас: «Хрис-
тияни повинні уникати системи християнства. Набагато
важливіше покінчити із системою, ніж із посвяченням. Марно
посвячувати себе, знаходячись у системі». Коли його за-
питали, чи дозволено грати в карти не на гроші, він відповів:
«Для християнина немає абсолютного правильного або
неправильного. Можливо, для одного це нормально, а для
іншого те ж саме — ненормально. Правильне чи
неправильне для християнина залежить від рівня життя,
якого він досяг; рівень життя відбивається в тому, чого він
не може робити».



135

Молитва і єднання з Господом

Вочман Ні молився повільно, слова повільно виходили з
його уст по одному або по два. Коли я був у Чунцині, я
мимовільно перейняв його вид молитви. Молячись так, я
відчув присутність Господа, що перебував зі мною. Кожне
слово було спрямоване до Господа, і слова били джерелом
зсередини. Пізніше один провідний брат докорив мені за
цю практику й сказав мені, що не слід копіювати молитву
іншого, тому я припинив так молитися. Однак до сьо-
годнішнього дня, коли я молюсь на самоті, я, як і раніше,
молюсь так, виливаючи Богу по одному або по два слова.
Молячись так, набагато легше торкнутися помазання.

Про те, як підтримувати єднання з Господом, Вочман Ні
використовував такий приклад: «Уявіть собі потяг, який їде
із Сичуаня до Куньміну. Він повинен проїхати через багато
тунелів. Іноді він їде в темряві, а іноді — у світлі. Пере-
живання єднання християнина з Господом таке саме. Якщо
він у темряві, йому треба визнавати свій гріх. Якщо немає
відчуття гріха, він повинен використовувати свою волю, щоб
продовжувати єднання».

Зрілість у житті

Щодо зрілості в житті, Вочман Ні говорив так:

Щоб життя дозріло, потрібен час. Молоді люди не
можуть бути по-справжньому зрілими, я не беру до уваги
їхню зарозумілість. Зрілість належить до збільшення
спроможності. Ви повинні дозволити Богу дати вам час
безмірних страждань, тоді ваша спроможність
збільшиться. Деякі можуть страждати через втрату п’яти
доларів, але ніколи не страждатимуть через втрату п’яти
тисяч. Хтось може простити інших два або три рази, але
на п’ятий раз у них трясуться руки. З’ївши плід, можна
виявити, неспілий він чи спілий. Неспілий плід на смак
кислий і гіркий, а також він міцний і твердий. Тільки спілий
плід солодкий і смачно пахне. У мадам Гійон був аромат
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зрілості. Вона була вчителем для літніх і другом для дітей.
Християнське життя зростає природно. Це не як штучне
дозрівання, як достигання бананів при помірному теплі.
Син Людський прийшов, щоб їсти й пити. У деяких людей
їжа й питво викриває їхній справжній стан. Життя не
приходить як результат духовного зрощування. Якщо у
вас є Дух, нічого зрощувати не треба; якщо у вас немає
Духа, ви не можете нічого зрощувати. Лілеї розпукуються
і в птахів росте пір’я досить мимовільно. Їм не треба
«зрощувати» пір’я. Зрощування лише породжує «святого»
згідно з уявленням світу, воно не може породити дійсного
християнина. З негативного боку, достатньо мати печать
хреста. Не треба боротися, щоб приносити плід. Боротьба
тільки відкладає зростання життя, вона не може
прискорити його. Нам дуже важливо прийняти Боже
упорядкування в обставинах. Це упорядкування —
дисциплінування Святого Духа. Якщо ми уникаємо Божого
упорядкування хоч один раз, то ми втрачаємо можливість
збільшити свою спроможність. Це подовжить час,
необхідний для дозрівання життя в нас, і від нас навіть
буде потрібне доповнення цього уроку, щоб досягти
зрілості. Віруючий ніколи не зможе залишитись тим самим,
пройшовши через страждання. Або у нього збільшиться
спроможність, або він ще більше зробиться жорстоким.
Ось чому, коли віруючі проходять через страждання, вони
повинні розуміти і звертати увагу на те, що зрілість у житті
— це загальна сума отримання дисциплінування Святого
Духа. Люди можуть побачити людину зрілу в житті, але
вони не можуть побачити накопичене дисциплінування
Святого Духа, яке ця людина отримувала таємно день у
день протягом багатьох років.

Декілька духовних висловлювань

Одного разу Вочман Ні сказав: «Чим нижче ми покладемо
річ, тим у більшій вона безпеці. Безпечніше за все поставити
чашку на підлогу». Він мав на увазі, що чим більше працівник
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Господа впокорює себе, тим у більшій він безпеці. Іншого
разу він сказав: «Якщо хрест не «запечатаний від повітря»,
його знесе вітром». Це означає, що коли ви несете хрест,
ви не повинні говорити секрет іншим. Варто вам сказати,
через що ви проходите, як значення хреста зникає.

У нього було ще одне висловлювання: «Деякі падають,
але падають на верхньому поверсі, у той час як інші стоять,
але стоять на нижньому поверсі. Ті, що стоять на нижньому
поверсі, не повинні сміятися з тих, хто падає на верхньому».

Стосовно напучення кого-небудь брат Ні сказав: «Мож-
ливі два результати: 1) людина, яку ви напучуєте, буде
відтворена або 2) вона зробиться жорстокою. Правильним
було ваше напучення чи ні, визначається не за виглядом
людини, яку ви напучували. Якщо, відкинувши ваше
напучення, вона опиниться в темряві — це доводить, що
воно було правильним. Але якщо вона відкине ваше
напучення і, як і раніше, продовжить єднання з Господом,
— це доводить, що ваше напучення було неправильним».

Одного разу він сказав мені: «Якщо якісь жебраки сплять
під наметом і ти розбудиш їх, пригости їх супом, потім благо-
вісти їм. Тоді ти напевно торкнешся помазання всередині».
Після переїзду на Тайвань я познайомився з племінником
Вочмана Ні, Суфу. Він сказав мені, що в дитинстві бачив,
як його дядько зустрів групу кулі, що сиділи навпочіпки
навколо азартної гри. Вочман Ні теж сів навпочіпки поряд з
ними і став говорити і сміятися. Він дійсно ставав усім для
всіх, щоб придбати деяких.

Його житіє

Спостерігаючи за способом життя Вочмана Ні, я відчував,
що він збагнув, як мати наддостаток і як терпіти нестаток, і
що в будь-якій справі і в усіх обставинах він збагнув секрет.
Коли він вперше приїхав до Чунцина, він жив у маленькій
квартирі, де було тільки ліжко й стіл. Коли до нього
приходили, дерев’яні східці гойдались і дуже скрипіли.
Пізніше він переїхав до будинку своєї фабрики, і нічого не
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змінилося; його ставлення було таким самим, як і раніше.
Що стосується їжі, іноді він їв тільки хліб і воду, а іноді він
насолоджувався наддостатніми бенкетами любові. Таке
враження, що йому були байдужі всі ці речі в його житті.

5. ÑÂ²Ä×ÅÍÍß ÇÀÕ²ÄÍÎ¯ Ì²Ñ²ÎÍÅÐÊÈ

Åë³çàáåò Ï. Ðàäåìàõåð áóëà ì³ñ³îíåðêîþ â Øàíõà¿ ï³ä ÷àñ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ òåïåð ñëóæèòü Ãîñïîäó â Öåðêâ³ â
Õàí³í´òîí-Á³÷, øòàò Êàë³ôîðí³ÿ, ÑØÀ. Òóò ïîäàºòüñÿ ¿¿
ñâ³ä÷åííÿ ïðî Âî÷ìàíà Í³:

Минуло сорок вісім років відтоді, як я бачила Вочмана Ні
востаннє. Це було в лютому 1943р., коли Америка воювала
з Японією. Більшість іноземців, що жили в Міжнародному
поселенні в Шанхаї у Китаї, перебували під юрисдикцією
японців. За один день до того як мене інтернували разом з
багатьма іншими американцями (мої співробітники були
англійцями), у двері увійшов Вочман Ні, не попередивши,
як він зазвичай і робив, відвідуючи нас, чотирьох іноземців.
Після того як ми поїли і насолодились солодким
спілкуванням, він дав мені невеличку пляшечку без етикетки
з висококонцентрованими вітамінами, які виробляли
Лабораторії Сі-Бі-Сі, зі словами: «Приймайте по краплі в
день». Яка передбачливість і турбота про маленьку сестру,
яку збиралися посадити до в’язниці на невизначений час.

Коли я вперше почула ім’я Вочмана Ні в 1934 р., я нічого
не знала про нього. Я уявляла собі літню людину з довгою
сивою бородою! Я практично не розуміла, що він був не
набагато старший за мене — на той час йому було десь
близько тридцяти. Через декілька років я вперше побачила
його на Хатонроуд, куди я разом з літньою місіонеркою
приходила іноді на трапезу Господню і на особливі зібрання.

Проживання Духа всередині

На початку 1938 р. Вочман Ні проводив вивчення Біблії з
Церквою в Шанхаї про Святого Духа. Оскільки в мене було
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п’ятидесятницьке минуле, я була заплутана й розчарована.
Я хотіла почути, що він скаже, сподіваючись одержати відповіді
на деякі складні питання. Наприклад, чому в житті багатьох,
що визнавали, що вони одержали вилиття Духа і мали
виявлення цього, було так багато суперечностей? Де було
їхнє благочестиве житіє? Чому я жила переможеним життям?

Слово, яке Господь сказав мені через Вочмана Ні,
викликало переворот у моєму житті. Того вечора, коли він
сказав, що Ісус став Духом, щоб жити в нас, наді мною
засяяло світло. Раніше здавалося, що Господь був далеко
від мене; тепер Він був реальний всередині. Це вирішило
мою основну проблему. Зараз я могла знайти Його у своїй
істоті. Більш того, я побачила, що робота Святого Духа
двояка. Є зовнішній аспект з дарами і виявленнями, але,
що більш важливо, є і внутрішній аспект — внутрішнє
наповнення, яке перетворює життя.

Він використав корисну ілюстрацію, яка залишила
незабутнє враження: якщо важко навантажена машина їде
з ненакачаними шинами, можливо, ця машина попаде в
аварію. Це схожа картина того, хто переживає багато
виливань Духа без відповідної роботи Духа всередині.
Я подякувала Богу за те, що не потрапила в аварію. Тепер
я зрозуміла, чому багато моїх знайомих у минулому зрештою
збезчестили Господнє Ім’я.

Іншого разу він робив свідчення про дівчину, яку він
любив і яку він залишив заради Господа. Він процитував
Пс. 73:25: «Хто є мені на небесах, окрім Тебе? А я при Тобі
на землі не бажаю нічого!» — і сказав, що це стало його
дійсністю. Це свідчення вразило мене. Я ніколи не чула і не
зустрічала нікого, хто б міг чесно сказати подібне.

Царство

Вивчення Біблії закінчилось, але Господь не закінчив зі
мною. У неділю ввечері перед від’їздом Вочмана Ні до Гонконґа
і Англії ми вшістьох зібралися біля каміну в домі місіонерського
подружжя. Ми вже зустрічалися таким неформальним чином

ÑÂ²Ä×ÅÍÍß



ÂÎ×ÌÀÍ Í²140

декілька разів до цього. Зазвичай приходило багато іноземців,
ми їли й спілкувалися разом, жадібно слухаючи Вочмана Ні,
коли він говорив вільною англійською про Царство або як він
відповідав на питання, що стосувались його сповіщень про
Святого Духа. Одного разу в мене з’явилось глибоке внутрішнє
відчуття: тут з нами розмовляє Бог!

Це дало йому останню можливість поділитися своєю
турботою перед від’їздом за кордон. Він почав: «Я хочу сказати
ще дещо про Царство». Під час своєї розмови він сказав
наступне: «Господу потрібні глашатаї Царства». У цей момент
зі мною щось сталося, і Вочман Ні, розуміючи це, сказав: «Не
бійтеся, пані Пек». Просто через силу Господнього говоріння
я змінилася і стала іншою людиною. Слава Господу за такого
вірного, покірливого і доступного Його служителя.

Інші спогади

Є ще інші спогади практичних і уважних виявів люблячої
турботи: день, коли Вочман і пані Ні принесли шовкові
стьобані ковдри для декількох місіонерів; декілька
запрошень у їхній дім на смачні вечері, де подавалися
ласощі із Фучжоу; розмова після серйозного неправильного
рішення, прийнятого мною, і утішлива відповідь: «Іноді
навіть наші помилки є правильними».

У період між 1940 р. і початком 1943 р. відбулися зміни в
церковному житті. Ми почали зустрічатися в маленьких
групах у різних районах міста для трапези Господньої і
молитовних зібрань. Вочман Ні зазвичай говорив у неділю
вранці, у середу ввечері та іноді для нових віруючих у
п’ятницю ввечері, а також під час особливих конференцій.
Я пам’ятаю, що він часто говорив про Маргарет Е. Барбер,
завдяки якій він одержав багато допомоги на початку свого
християнського життя. Говоріння Слова було життєдайним,
і багато вражень впроваджувалось так глибоко, що ставали
незабутніми. Ось один приклад — його коментар до Рим.
12:1-2: «Божа воля не для тих, хто не посвячений. Все
питання в тому: який я. Чи достойний я знати Його волю?
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Усе благо — це не воля Божа, але Божа воля — завжди
благо». А ось його слово новим віруючим: «Спасіння без
посвячення подібне до залізниці з однією рейкою. Щоб
просуватися вперед духовною дорогою, нам потрібні
обидві». А також його слово про Ін. 14:6: «Скільки істин ви
знаєте, які звільнили вас? Істина — це Христос, тому якщо
істина для вас — це тільки «істина», цього недостатньо».

Одне сповіщення про волю Божу переповнило мене.
Воно показало волю Божу від вічності в минулому до вічності
в майбутньому. По суті він сказав ось що: напочатку була
тільки одна воля — Божа незаперечна воля. Потім Сатана
упав, і у всесвіті з’явилася друга воля — бунтівницька воля.
Пізніше Бог створив людину зі свободною волею, здатну
вибирати бути їй єдиною або з Богом, або з Сатаною.
У вічності в майбутньому після того як Сатана буде кинутий
в озеро вогненне, у всесвіті буде тільки одна воля, але воля
не така сама, як на початку, оскільки Божа воля і воля
людини будуть повністю злиті в одну волю.

Упевненість у його водійстві

В один момент у 1942 р. служіння Вочмана Ні припинилось.
Оскільки ми не завжди знали про його поїздки або про його
справи в інших місцевостях, спочатку це не здалося нам
дивним. Минали тижні, хоча я не знала, що його попросили
не служити на Хатон-роуд, у мене з’явилося почуття якоїсь
прихованої течії. Також настав день, коли іноземців попросили
не приходити на зібрання. Чи було це через японську окупацію,
чи через страх, що нас можуть звинуватити в шпигунстві, я не
знаю. Ми завжди раділи, коли Вочман Ні несподівано
відвідував нас у ті дні. Оскільки на той час він займався
Лабораторіями Сі-Бі-Сі, він особисто показав нам компанію.
Що б інші не відчували під час його «вироблення наметів», у
нас не було нічого, крім довіри й упевненості в його водійстві.
Як ми могли судити його? Саме через його вірність у
прямуванні за Господом і проголошенні Його Слова деякі з
нас були приведені у славне церковне життя.

ÑÂ²Ä×ÅÍÍß



ÂÎ×ÌÀÍ Í²142

ÐÎÇÄ²Ë ÄÂÀÄÖßÒÈÉ

ÎÁ’ßÂËÅÍÍß, ÎÄÅÐÆÀÍ² ÂÎ×ÌÀÍÎÌ Í²

Âî÷ìàí Í³ ïîâí³ñòþ â³ðèâ ó á³áë³éíó, ôóíäàìåíòàëüíó
â³ðó, ÿêî¿ äîòðèìóþòüñÿ âñ³ ñïðàâæí³ õðèñòèÿíè. Â³í â³ðèâ
ó áóêâàëüíå íàòõíåííÿ Á³áë³¿ ³ ùî Á³áë³ÿ — öå Áîæå ñâÿòå
Ñëîâî. Â³í â³ðèâ, ùî Áîã òðèºäèíèé — Îòåöü, Ñèí ³ Äóõ —
âîíè ðîçð³çíþâàëüíî òðîº, àëå ïîâí³ñòþ ºäèí³, ñï³â³ñíóþòü ³
âçàºìîïðèñóòí³ â³ä â³÷íîñò³ äî â³÷íîñò³. Â³í â³ðèâ, ùî ²ñóñ
Õðèñòîñ — Ñèí Áîæèé, Ñàì Áîã, ÿêèé âîïëîòèâñÿ ÿê ëþäèíà
ç ëþäñüêèì ³ áîæåñòâåíèì æèòòÿì, ùî Â³í ïîìåð íà õðåñò³
äëÿ çâåðøåííÿ âèêóïëåííÿ, ùî Â³í âîñêðåñ ò³ëåñíî ç ìåðòâèõ
íà òðåò³é äåíü, ùî Â³í âîçí³ññÿ íà íåáî ³ áóâ âîöàðåíèé, áóâ
óâ³í÷àíèé ñëàâîþ ³ çðîáëåíèé Ãîñïîäîì óñüîãî ³ ùî Â³í
ïðèéäå âäðóãå, ùîá ïðèéíÿòè Ñâî¿õ ïîñë³äîâíèê³â, ñïàñòè
²çðà¿ëÿ ³ âñòàíîâèòè Ñâîº òèñÿ÷îë³òíº Öàðñòâî íà çåìë³. Â³í
â³ðèâ, ùî êîæåí, õòî ïîâ³ðèòü ó Ãîñïîäà ²ñóñà, áóäå ïðîùåíèé
Áîãîì, îáìèòèé âèêóïëÿþ÷îþ êðîâ’þ, âèïðàâäàíèé â³ðîþ,
â³äðîäæåíèé Ñâÿòèì Äóõîì ³ ñïàñåíèé áëàãîäàòòþ. Òàêèé
â³ðóþ÷èé º ÷àäîì Áîæèì ³ ÷ëåíîì Ò³ëà Õðèñòîâîãî. Â³í
òàêîæ â³ðèâ, ùî äîëÿ êîæíîãî â³ðóþ÷îãî — áóòè íåâ³ä’ºìíîþ
÷àñòèíîþ Öåðêâè, ÿêà º Ò³ëî Õðèñòîâå ³ ä³ì Áîæèé.

Íà äîäàòîê äî öèõ ï’ÿòè àñïåêò³â õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ
Âî÷ìàí Í³ îäåðæàâ ïîäàëüøå îñÿÿííÿ ³ ÿñíå îá’ÿâëåííÿ â³ä
Ãîñïîäà ïðî ï’ÿòäåñÿò òðè ³íø³ á³áë³éí³ â÷åííÿ, ÿê³ âàæëèâ³
äëÿ á³ëüø ïîâíîãî ðîçóì³ííÿ ³ ïðàêòèêè õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè.

Ç 1920 ÏÎ 1932 ÐÎÊÈ

1. Óïåâíåí³ñòü ó ñïàñ³íí³

Îäèí ³ç ïåðøèõ îñíîâíèõ ìîìåíò³â, ÿêèé Ãîñïîäü ðîçêðèâ
Âî÷ìàíó Í³, — öå âïåâíåí³ñòü â³ðóþ÷èõ ó ñïàñ³íí³. Ó ò³ äí³ â
Êèòà¿ ïðàêòè÷íî æîäíà õðèñòèÿíñüêà ãðóïà íå â÷èëà
á³áë³éíîãî â÷åííÿ ïðî âïåâíåí³ñòü ó ñïàñ³íí³. Îäíàê ó Âî÷ìàíà
Í³ ç’ÿâèëàñÿ ãðàíè÷íà ÿñí³ñòü ïðî öå, ³ â³í áëàãîâ³ñòèâ
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õðèñòèÿíàì, ùîá äîïîìîãòè ¿ì çðîçóì³òè, ùî âîíè ñïàñåí³.
Â³í ì³ã ïîêàçàòè ¿ì ç íàïèñàíîãî Ñëîâà, ùî â³ðóþ÷èé ìîæå
áóòè àáñîëþòíî âïåâíåíèé ó ñâîºìó ñïàñ³íí³. Â³í äîïîìàãàâ
òèì, õòî ñóìí³âàâñÿ, âçÿòè â³ðø ³ç Á³áë³¿, íàïðèêëàä ²í. 3:16,
³ çàñâî¿òè éîãî, äîêè â³í íå ñòàâàâ äëÿ íèõ êîíêðåòíèì ñëîâîì
ïðî òå, ùî âîíè í³êîëè íå çìîæóòü çàãèíóòè. Â³í òàêîæ
ïîêàçóâàâ ¿ì, ùî Äóõ Áîæèé æèâå â íèõ ³ ñâ³ä÷èòü ç ¿õí³ì
äóõîì, ùî âîíè ä³òè Áîæ³ (Ðèì. 8:16). Âî÷ìàí Í³ íàâîäèâ ùå
îäèí äîêàç óïåâíåíîñò³ â ñïàñ³íí³ ç 1 ²í. 3:14: «Ìè çíàºìî,
ùî ìè ïåðåéøëè â³ä ñìåðòè â æèòòÿ, áî ëþáèìî áðàò³â».

2. Ð³çíèöÿ ì³æ áëàãîäàòòþ ³ Çàêîíîì

Á³ëüø³ñòü õðèñòèÿí ó ò³ äí³ íå ìàëè âïåâíåíîñò³ ó ñïàñ³íí³,
òîìó ùî íå çíàëè ð³çíèö³ ì³æ áëàãîäàòòþ ³ Çàêîíîì. Âî÷ìàí
Í³ îòðèìàâ ÿñíå Ãîñïîäíº îá’ÿâëåííÿ, ùî ñïàñ³ííÿ ò³ëüêè
çà áëàãîäàòòþ, à íå çà ä³ëàìè Çàêîíó. ßêáè ñïàñ³ííÿ áóëî
ïîâ’ÿçàíå ³ç Çàêîíîì, âîíî çàëåæàëî á â³ä íàøèõ ä³ë. Àëå
ñïàñ³ííÿ — â³ä Ãîñïîäíüî¿ áëàãîäàò³, âîíî çàëåæèòü ò³ëüêè
â³ä òîãî, ÷èì Â³í º ³ ùî Â³í çðîáèâ äëÿ íàñ.

3. Ð³çíèöÿ ì³æ ñïàñ³ííÿì ³ ïåðåìîãîþ

Äåÿê³ õðèñòèÿíè íå çíàëè ð³çíèö³ ì³æ ñïàñ³ííÿì ³
ïåðåìîãîþ. Öå ùå îäíà ïðè÷èíà íåâïåâíåíîñò³ â ¿õíüîìó
ñïàñ³íí³. Ó òîé ìîìåíò, êîëè ìè óâ³ðóâàëè â Ãîñïîäà ²ñóñà
Õðèñòà, íàøå ñïàñ³ííÿ ñòàëî íàä³éíèì. Îäíàê ïåðåìîãà
ïîâ’ÿçàíà ç ïîäîëàííÿì ãð³õà, ñâ³òó, ïëîò³, íàøîãî «ÿ» ³
âñüîãî íåãàòèâíîãî â íàøîìó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. Íàøà
â³÷íà äîëÿ ÿê ä³òåé Áîæèõ çíàõîäèòüñÿ ó â³÷í³é áåçïåö³
çàâäÿêè ïðîñò³é â³ð³ â ²ñóñà Õðèñòà äëÿ íàøîãî ñïàñ³ííÿ.
Àëå ïåðåìîãà ïîâ’ÿçàíà ç íàøèì ïîâñÿêäåííèì æèòòÿì ³
íàëåæèòü äî âïîðÿäêóâàëüíî¿ íàãîðîäè.

4. Ð³çíèöÿ ì³æ ñïàñ³ííÿì ³ íàãîðîäîþ

Áóäü-ÿêèé õðèñòèÿíèí, ÿêèé íå ìàº ÿñíîñò³ ïðî ð³çíèöþ
ì³æ ñïàñ³ííÿì ³ íàãîðîäîþ, ç³òêíåòüñÿ ç òðóäí³ñòþ âïåâ-
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íåíîñò³ ó ñâîºìó ñïàñ³íí³. Ð³çíèöÿ áóëà ïîâí³ñòþ ðîçêðèòà
Âî÷ìàíîì Í³. Ñïàñ³ííÿ äàºòüñÿ áëàãîäàòòþ ÷åðåç â³ðó (Åô.
2:8), ó òîé ÷àñ ÿê íàãîðîäà — öå ðåçóëüòàò ðîáîòè çã³äíî ç
Ãîñïîäíüîþ âîëåþ (Ìò. 16:27; 1 Êîð. 3:14).

5. Ð³çíèöÿ ì³æ Öàðñòâîì Íåáåñ ³ â³÷íèì æèòòÿì

Äåÿê³ õðèñòèÿíè íå íàâàæóâàëèñü ñêàçàòè, ùî âîíè
ñïàñåí³, òîìó ùî ¿ì íå áóëà ÿñíà ð³çíèöÿ ì³æ îòðèìàííÿì
â³÷íîãî æèòòÿ ³ âõîäæåííÿì ó Öàðñòâî Íåáåñ. Êîëè ëþäèíà
óâ³ðóº â Ãîñïîäà ²ñóñà äëÿ ñâîãî ñïàñ³ííÿ, âîíà îòðèìóº â³÷íå
æèòòÿ. Àëå ùîá óâ³éòè â Öàðñòâî Íåáåñ, íåîáõ³äíî æèòè
ïîâñÿêäåííèì æèòòÿì ï³ä íåáåñíèì ïðàâë³ííÿì. Òàêå æèò³º
— öå âïðàâëÿííÿ ó â³ö³ Öåðêâè, ³ âîíî äîçâîëÿº íàì áðàòè
ó÷àñòü ó Ãîñïîäíüîìó òèñÿ÷îë³òíüîìó ïðàâë³íí³ ó â³ö³
Öàðñòâà. Òàêà ó÷àñòü — öå íàãîðîäà çà æèòòÿ ï³ä íåáåñíèì
ïðàâë³ííÿì ³ í³ÿê íå ïîâ’ÿçàíà ç³ ñïàñ³ííÿì. Âî÷ìàí Í³
îòðèìàâ äîêëàäíå ³ ÿñíå îá’ÿâëåííÿ ïðî öå.

6. ²ñòèíè Öàðñòâà

Âî÷ìàí Í³ òàêîæ ïîâí³ñòþ ïîáà÷èâ íîâîçàâ³òí³ ³ñòèíè ïðî
Öàðñòâî. Â³í ïîáà÷èâ, ùî Íîâèé Çàâ³ò ðîçð³çíþº Öàðñòâî
Íåáåñ ³ Öàðñòâî Áîæå. Öàðñòâî Áîæå îõîïëþº âñå ïðàâë³ííÿ
Áîãà â³ä â³÷íîñò³ â ìèíóëîìó äî â³÷íîñò³ â ìàéáóòíüîìó.
Àëå Öàðñòâî Íåáåñ — öå ìåíøà ñôåðà âñåðåäèí³ Öàðñòâà
Áîæîãî; öå íåáåñíå ïðàâë³ííÿ ñåðåä â³ðóþ÷èõ ó íèí³øíüîìó
â³ö³ Öåðêâè (Ìò. 5:3, 10) ³ íàãîðîäà â ïðèéäåøíüîìó â³ö³
Öàðñòâà (Ìò. 5:20; 7:21). Óñ³ â³äðîäæåí³ â³ðóþ÷³ çíàõîäÿòüñÿ
â Öàðñòâ³ Áîæîìó (²í. 3:5), àëå ò³ëüêè ò³, õòî æèâå ï³ä
íåáåñíèì ïðàâë³ííÿì, óñïàäêóþòü â³ê Öàðñòâà ÿê íàãîðîäó.
Öàðñòâî Áîæå ïîâ’ÿçàíå ç³ ñïàñ³ííÿì, ó òîé ÷àñ ÿê Öàðñòâî
Íåáåñ — ³ç íàãîðîäîþ.

7. Ï³äíåñåííÿ

Ðàçîì ç îá’ÿâëåííÿì ïðî Öàðñòâî Ãîñïîäü òàêîæ äàâ
Âî÷ìàíó Í³ îá’ÿâëåííÿ ïðî ï³äíåñåííÿ. Çã³äíî ç íèí³øí³ì
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ôóíäàìåíòàëüíèì áîãîñëîâ’ÿì, õðèñòèÿíàì ãîâîðÿòü, ùî
êîëè ò³ëüêè âîíè ñïàñåí³, ïðè ïîâåðíåíí³ Ãîñïîäà âîíè âñ³
ðàçîì áðàòèìóòü ó÷àñòü ó çàãàëüíîìó ï³äíåñåíí³ ç³ âñ³ºþ
Öåðêâîþ ïåðåä ñêîðáîòîþ. Àëå Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ, ùî íå
âñ³ â³ðóþ÷³ áóäóòü ï³äíåñåí³ â îäèí ³ òîé ñàìèé ÷àñ. Äåÿê³
â³ðóþ÷³ ñòàíóòü çð³ëèìè ïåðåìîæöÿìè äî ñêîðáîòè, òîìó
âîíè áóäóòü ï³äíåñåí³ ïåðøèìè. Îäíàê á³ëüø³ñòü â³ðóþ÷èõ
äîçð³þòü ï³çí³øå, òîìó âîíè áóäóòü ï³äíåñåí³ ï³çí³øå.
Öàðñòâî ïîâ’ÿçàíå ç íàãîðîäîþ, à ï³äíåñåííÿ — ç³ çð³ë³ñòþ.
Ï³äíåñåííÿ ìîæíà ïîð³âíÿòè ç³ æíèâàìè. Óðîæàé íå æíóòü
³ íå âíîñÿòü äî êîìîðè, êîëè â³í ùå çåëåíèé. Ñïî÷àòêó â³í
ïîâèíåí äîçð³òè. Óñ³ õðèñòèÿíè ïîâèíí³ ñòàòè çð³ëèìè â
æèòò³. Êîëè âîíè äîçð³þòü, Ãîñïîäü ïîæíå ¿õ ³ ïðèíåñå ¿õ äî
ñâîº¿ íåáåñíî¿ êîìîðè. Ö³ äâ³ ðå÷³ ïîâèíí³ áóòè ïîñò³éíî ó
íàñ íà äóìö³: 1) Öàðñòâî — öå íàãîðîäà ïåðåìàãàþ÷èì
â³ðóþ÷èì ³ 2) ï³äíåñåííÿ âèìàãàº çð³ëîñò³ ïåðåìîæö³â.

8. Â³äõèëåííÿ õðèñòèÿíñòâà

Íåâäîâç³ ï³ñëÿ ñïàñ³ííÿ Âî÷ìàí Í³ òà äåê³ëüêà ³íøèõ
ìîëîäèõ â³ðóþ÷èõ, ÿê³ âñå ùå áóëè ñòóäåíòàìè, ïî÷àëè
ðîçóì³òè, âèâ÷àþ÷è Á³áë³þ, ÿêèì íåíîðìàëüíèì º õðèñ-
òèÿíñòâî ñüîãîäí³. Ãîñïîäü ïîêàçàâ ¿ì, ùî õðèñòèÿíñòâî
ïðàêòè÷íî â óñüîìó â³äõèëèëîñü â³ä Áîæîãî øëÿõó, ïðè-
ïèñàíîãî â Éîãî ñâÿòîìó Ñëîâ³.

9. Öåðêâà, åêëåç³ÿ, Ò³ëî Õðèñòîâå

Ãîñïîäü äàâ Âî÷ìàíó Í³ ÿñíå áà÷åííÿ Éîãî Öåðêâè. Áðàò
Í³ ïðîïîâ³äóâàâ ³ â÷èâ, ùî Öåðêâà — öå íå áóä³âëÿ, íå
îðãàí³çàö³ÿ ³ íå õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ. Öåðêâà — öå îðãàí³çì.
Öå æèâå ò³ëî. Ç äðóãîãî áîêó, Öåðêâà — öå åêëåç³ÿ, ç³áðàííÿ
âèêëèêàíèõ.

10. Äâà àñïåêòè Öåðêâè

Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ, ùî Öåðêâà º ³ âñåëåíñüêîþ, ³ ì³ñöåâîþ.
Ó âñüîìó âñåñâ³ò³ º ò³ëüêè îäíà Öåðêâà, Öåðêâà Áîæà (1 Êîð.
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10:32). Öÿ ºäèíà Öåðêâà âèðàæåíà â áàãàòüîõ ì³ñöåâîñòÿõ
íà çåìë³, ³ â êîæí³é ì³ñöåâîñò³ — öå ì³ñöåâà Öåðêâà.
Âñåëåíñüêà Öåðêâà ñêëàäàºòüñÿ ç óñ³õ ì³ñöåâèõ Öåðêîâ, à
ì³ñöåâ³ Öåðêâè — öå ïðàêòè÷íå âèðàæåííÿ âñåëåíñüêî¿
Öåðêâè. Ó Ìò. 16:18 ðîçêðèâàºòüñÿ âñåëåíñüêà Öåðêâà, ó
òîé ÷àñ ÿê ó Ìò. 18:17 ìè áà÷èìî ì³ñöåâó Öåðêâó. Áåç
ì³ñöåâèõ Öåðêîâ íåìîæëèâî áðàòè ó÷àñòü ó âñåëåíñüê³é
Öåðêâ³ é íåìîæëèâî ìàòè ïðàêòè÷íå öåðêîâíå æèòòÿ. Ó Ä³ÿõ,
ó Ïîñëàííÿõ ³ â Îá’ÿâëåíí³ Öåðêâà âèðàæåíà ÿê ì³ñöåâ³
Öåðêâè, òîáòî Öåðêâà â ªðóñàëèì³, Öåðêâà â Àíò³îõ³¿, Öåðêâà
â Åôåñ³ ³ ò. ä. Êåðóâàííÿ Öåðêâîþ íå âñåëåíñüêå, à ì³ñöåâå.

11. Äåíîì³íàö³îíàë³çì

Ó òîé ñàìèé ÷àñ, êîëè Âî÷ìàí Í³ îäåðæàâ îá’ÿâëåííÿ ïðî
Öåðêâó, â³í ïîáà÷èâ ïîðî÷í³ñòü äåíîì³íàö³îíàë³çìó. Äåíî-
ì³íàö³¿ ðîçä³ëÿþòü Ò³ëî Õðèñòîâå íà áàãàòî îðãàí³çàö³é.
Öå îñóäæóºòüñÿ Ïèñàííÿì (1 Êîð. 1:11-13).

12. Ñèñòåìà äóõîâåíñòâà òà ³ºðàðõ³ÿ

Âî÷ìàí Í³ òàêîæ îòðèìàâ ñâ³òëî ñòîñîâíî ñèñòåìè
äóõîâåíñòâà é ìèðÿí. Öÿ ñèñòåìà âêëþ÷àº ³ºðàðõ³þ, ÷èíè é
ïîëîæåííÿ ó ôîðì³ õðèñòèÿíñòâà, ÿêå ïåðåòâîðåíå â ëþäñüêó
îðãàí³çàö³þ. Ó ðèìñüêî-êàòîëèöüê³é öåðêâ³ º ñâÿùåíèêè,
ºïèñêîïè, àðõ³ºïèñêîïè, êàðäèíàëè ³ ïàïà. Ó öåðêâ³ Àíãë³¿
º ñâÿùåíèêè, ºïèñêîïè, àðõ³ºïèñêîïè, à âåðõîâåíñòâî ïîêëà-
äàºòüñÿ íà ìîíàðõà, ùî öàðþº. Ó ïðîòåñòàíòñüêèõ öåðêâàõ
º ñâî¿ ïàñòîðè. Òàêà ñèñòåìà äóõîâåíñòâà ö³ëêîì ÿñíî ñó-
ïåðå÷èòü îá’ÿâëåííþ Íîâîãî Çàâ³òó ³ çâîäèòü íàí³âåöü
ôóíêö³þ ÷ëåí³â Ò³ëà Õðèñòîâîãî. Äåíîì³íàö³îíàë³çì ðîçð³çóº
Ò³ëî Õðèñòîâå íà øìàòêè, à äóõîâåíñòâî ðóéíóº ôóíêö³þ
âñ³õ éîãî ÷ëåí³â.

13. Âñåëåíñüêå ñâÿùåíñòâî

Âñåëåíñüêå ñâÿùåíñòâî — öå ùå îäíà ³ñòèíà, â³äêðèòà
Âî÷ìàíó Í³. Â³í ïîáà÷èâ, ùî ñâÿùåíñòâî â Íîâîìó Çàâ³ò³
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â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñâÿùåíñòâà â Ñòàðîìó Çàâ³ò³. Ñâÿùåíñòâî
â Ñòàðîìó Çàâ³ò³ çðåøòîþ áóëî ïîêëàäåíå íà ä³òåé Ààðîíà, â
ðåçóëüòàò³ ÷îãî ç’ÿâèâñÿ êëàñ äóõîâåíñòâà, ùî â³äð³çíÿâñÿ
â³ä ìèðÿí. Àëå â Íîâîìó Çàâ³ò³ ñâÿùåíñòâî â³ääàíå âñ³ì
â³ðóþ÷èì (Îá. 1:6; 1 Ïåòð. 2:5, 9). Ó Íîâîìó Çàâ³ò³ íåìàº í³
äóõîâåíñòâà, í³ ìèðÿí, óñ³ º ñâÿùåíèêàìè.

14. Ïðåñâ³òåð³ÿ, íàëåæíå ñòàð³éøèíñòâî

Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ ÿñíå îá’ÿâëåííÿ ç Ïèñàííÿ, ùî Öåðêâà
ïîâèííà êåðóâàòèñÿ ïðåñâ³òåð³ºþ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñòà-
ð³éøèí. Êîæí³é ì³ñöåâ³é Öåðêâ³ ïîòð³áíà ãðóïà äîñâ³ä÷åíèõ
áðàò³â, ÿê³ çìîæóòü âåñòè çà ñîáîþ ³ íàãëÿäàòè çà ä³ÿëüí³ñòþ
Öåðêâè. Ó Á³áë³¿ òàêà ãðóïà ëþäåé çâåòüñÿ ïðåñâ³òåðàìè,
ñòàð³éøèíàìè, ºïèñêîïàìè, íàãëÿäà÷àìè.

15. Ð³çíèöÿ ì³æ ïîñàäîþ ³ äàðîì

²ç Á³áë³¿ Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ, ùî ïîñàäè â Öåðêâ³ â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ â³ä äàð³â. Ïîñàäè â Öåðêâ³ âêëþ÷àþòü ñòàð³éøèí,
äèÿêîí³â, ÿê³ º ì³ñöåâèìè (Ôëï. 1:1), ó òîé ÷àñ ÿê äàðè
âêëþ÷àþòü ïðîðîê³â, áëàãîâ³ñíèê³â, ïàñòèð³â ³ â÷èòåë³â, ÿê³
º âñåëåíñüêèìè (Åô. 4:11).

16. Õðåùåííÿ ³ òðàïåçà Ãîñïîäíÿ

Ãîñïîäü ðîçêðèâ Âî÷ìàíó Í³, ùî íàëåæíà ôîðìà âîäíîãî
õðåùåííÿ — öå çàíóðåííÿ. Ãîñïîäü òàêîæ ïîêàçàâ éîìó
á³áë³éíèõ øëÿõ ïðàêòèêè òðàïåçè Ãîñïîäíüî¿. Õðåùåííÿ —
öå ñâ³ä÷åííÿ â³ðóþ÷îãî, ùî éîãî äàâíüîìó æèòòþ ïðèéøîâ
êðàé ³ ùî â³í áóâ â³ää³ëåíèé â³ä ñâ³òó äëÿ Ãîñïîäà ³ Éîãî
Ò³ëà. Òðàïåçà Ãîñïîäíÿ — öå ñïîìèí Ãîñïîäà ³ ñâ³ä÷åííÿ
ïðî ºäí³ñòü ³ ºäíàííÿ Éîãî Ò³ëà.

17. Ïîêðèòòÿ ãîëîâè é ïîêëàäàííÿ ðóê

Âî÷ìàí Í³ òàêîæ ïîáà÷èâ á³áë³éíå çíà÷åííÿ ïîêðèòòÿ
ãîëîâè ³ ñïðàâæíþ ïðàêòèêó ïîêëàäàííÿ ðóê. Ïîêðèòòÿ
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ãîëîâè — öå âèðàæåííÿ ï³äêîðåííÿ é ïîñëóõó âåðõîâåíñòâó
Õðèñòà ó Öåðêâ³. Ïîêëàäàííÿ ðóê — öå îòîòîæíåííÿ, ÿêå
âêàçóº, ùî â³äáóâàºòüñÿ ïåðåäà÷à òîãî, ùî çíàõîäèòüñÿ â
Ò³ë³, ³íøèì ÷ëåíàì Ò³ëà. ×åðåç ïîêëàäàííÿ ðóê â³ðóþ÷èì
ïåðåäàþòüñÿ äóõîâí³ äàðè ³ ðåàë³çóºòüñÿ ºäíàííÿ ì³æ ÷ëå-
íàìè Ò³ëà Õðèñòîâîãî.

18. Æèòòÿ â³ðîþ â Áîãà

Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ, ùî ñïðàâæí³é ñëóæèòåëü Áîæèé
ïîâèíåí æèòè â³ðîþ â Áîãà ³ íå áóòè íàéíÿòèì ïðàö³âíèêîì
ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿. Ïðàêòèêà æèòòÿ â³ðîþ áóëà ïðàêòè÷íî
íåâ³äîìà â Êèòà¿ ó ðàíí³ ðîêè ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà Í³. Ç³áðàííÿ
Áðàò³¿â íå íàéìàþòü ñëóæèòåë³â Ãîñïîäí³õ ïîñåðåä ñåáå, àëå
êîëè Áðàò³ÿ âèðóøèëè äî Êèòàþ, âîíè ïîäóìàëè, ùî íå-
ìîæëèâî íàâ÷èòè êèòàéñüêèõ â³ðóþ÷èõ æèòè â³ðîþ â Áîãà.
Äóìêà ïðî æèòòÿ â³ðîþ ïðîñòî íå âêëàäàëàñü â óÿâëåíí³
êèòàéñüêîãî õðèñòèÿíèíà, îäíàê Âî÷ìàí Í³ ³ â÷èâ öüîãî
øëÿõó, ³ ïðàêòèêóâàâ éîãî ñàì.

19. Áîæåñòâåíå çö³ëåííÿ

Âî÷ìàí Í³ íå ò³ëüêè â³ðèâ ó áîæåñòâåíå çö³ëåííÿ ç Ïèñàíü,
â³í ïåðåæèâ éîãî ñàì. Äëÿ íüîãî öå áóëî íå ïðîñòî çîâí³øí³ì,
÷óäîä³éíèì äàðîì, à âíóòð³øí³ì ïåðåæèâàííÿì, ùî ñïðè-
÷èíÿº áóäóâàííÿ â æèòò³.

20. Ñìåðòü ³ âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà

Ãîñïîäü äàâ Âî÷ìàíó Í³ îñîáëèâå îá’ÿâëåííÿ ïðî ñìåðòü ³
âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà. Â³í ïîáà÷èâ, ùî ñìåðòü Õðèñòà ìàº äâà
àñïåêòè: îá’ºêòèâíèé àñïåêò, ÿêèé ïîê³í÷èâ ç íàøèìè
ãð³õîì, ãð³õàìè, ñâ³òîì, Ñàòàíîþ ³ ñèëàìè òåìðÿâè; ³ ñóá’-
ºêòèâíèé àñïåêò, ÿêèé ïîê³í÷èâ ç íàøîþ ïëîòòþ, íàøèì
«ÿ» ³ íàøèì äàâí³ì ÷îëîâ³êîì. Â³í òàêîæ ïîáà÷èâ, ùî â
ñìåðò³ Õðèñòà áóâ ïîêëàäåíèé êðàé äàâíüîìó ñòâîð³ííþ.
Öå áóâ íåãàòèâíèé á³ê õðåñòà. Ç ïîçèòèâíîãî áîêó, áóëî âè-
â³ëüíåíå áîæåñòâåíå æèòòÿ Õðèñòà, ùîá ïîðîäèòè íîâå
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ñòâîð³ííÿ. Ó âîñêðåñ³íí³ íàøîãî Ãîñïîäà áóëî âèâ³ëüíåíå
Éîãî áîæåñòâåíå æèòòÿ, ùîá â³äðîäèòè â³ðóþ÷èõ ³ çðîáèòè
¿õ ÷ëåíàìè Ò³ëà Õðèñòîâîãî. Ç Éîãî âîñêðåñ³ííÿ ç’ÿâèëàñÿ
Öåðêâà, à òàêîæ ó Éîãî âîñêðåñ³íí³ áóäóºòüñÿ Ò³ëî Õðèñòîâå.
² ñàìå â ñèë³ Éîãî âîñêðåñ³ííÿ â³ðóþ÷³ ìîæóòü íåñòè õðåñò ³
óïîä³áíþâàòèñÿ Éîãî ñìåðò³ â ºäíàíí³ Éîãî ñòðàæäàíü (Ôëï.
3:10). Íàñîëîäæóþ÷èñü æèòòÿì âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà, ëþäè
Ãîñïîäí³ îäåðæóþòü ñèëó æèòè íåáåñíèì ³ ñâÿòèì æèòòÿì
ï³ä ÷àñ ñâîãî õîä³ííÿ íà çåìë³. Öå âîñêðåñ³ííÿ º Ñàì âîñ-
êðåñëèé Õðèñòîñ, ³ Äóõ Õðèñòà — öå éîãî ä³éñí³ñòü.

21. Âîçíåñ³ííÿ Õðèñòà

Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ, ùî Õðèñòîñ âîçí³ññÿ íà íåáåñà
íàéâèùå çà âñå. Í³ òÿæ³ííÿ çåìë³, í³ äåìîíè, í³ êíÿçü ñèëè
ïîâ³òðÿ, í³ âñ³ ñèëè òåìðÿâè íå ìîãëè ïåðåøêîäèòè Éîìó
àáî âòðèìàòè Éîãî. Óñ³ âîíè çàðàç ó Íüîãî ï³ä íîãàìè.
Çàâäÿêè Ñâîºìó âîçíåñ³ííþ Â³í áóâ çðîáëåíèé Ãîñïîäîì
óñüîãî (Ä³¿ 2:36), à òàêîæ çàâäÿêè Éîãî âîçíåñ³ííþ óñ³ Éîãî
ïîñë³äîâíèêè áóëè ïðèâåäåí³ â íåáåñí³ ì³ñöÿ (Åô. 2:6). Éîãî
ïîëîæåííÿ, Éîãî ñëóæ³ííÿ ³ Éîãî æèòòÿ òåïåð º íåáåñíèìè.
Çàðàç Â³í çàéìàºòüñÿ òèì, ùî ïîäàº íåáåñíå æèòòÿ ³ ñàì³
íåáåñà ó Ñâî¿õ ëþäåé, ùîá çðîáèòè ¿õ íåáåñíèìè ëþäüìè,
ÿê³ æèòèìóòü íåáåñíèì æèòòÿì íà çåìë³.

22. Ïðèõ³ä Õðèñòà

Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ ÿñíå ³ äîêëàäíå áà÷åííÿ ïðèõîäó
Õðèñòà. Â³í ïîáà÷èâ, ùî ïðèõ³ä Ãîñïîäà (ãðåöüê. ïàðóñ³ÿ)
ìàº òàºìíèé àñïåêò ³ â³äêðèòèé àñïåêò. Äî òèõ, ùî ïèëü-
íóþòü, òèì, õòî øóêàâ Éîãî ³ ÷åêàº Éîãî ïîâåðíåííÿ, Â³í
ïðèéäå òàºìíî, ÿê çëîä³é (Ìò. 24:43; Îá. 3:3), ç íåáåñ ó
ïîâ³òðÿ äî âåëèêî¿ ñêîðáîòè. Àëå äî òèõ, õòî îõîïëåíèé
ñâ³òîì, Â³í ïðèéäå ÿê áëèñêàâêà (Ìò. 24:27, 30) ç ïîâ³òðÿ
íà çåìëþ ï³ñëÿ âåëèêî¿ ñêîðáîòè. Ó Éîãî òàºìíîìó ïðèõîä³
â³ðóþ÷³ áóäóòü ï³äíåñåí³ â ïîâ³òðÿ, ó òîé ÷àñ ÿê Éîãî â³ä-
êðèòèé ïðèõ³ä ïðèíåñå ñóä ñâ³òó íà çåìë³.
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23. Âíóòð³øíº ïðîæèâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà

Ðîçï’ÿòèé, âîñêðåøåíèé ³ âîçíåñåíèé Õðèñòîñ çàðàç
ïðîæèâàº â äóõàõ Éîãî ëþäåé ÿê Äóõ æèòòÿ, ðîáëÿ÷è Õðèñòà
ä³éñíèì äëÿ íèõ. Äóõ Õðèñòà, ùî ïðîæèâàº â íèõ, — öå ³
Ñâÿòèé Äóõ, ³ Äóõ Áîæèé. Îñíîâíà ôóíêö³ÿ Ñâÿòîãî Äóõà
ïîëÿãàº â òîìó, ùîá âêëàäàòè áîæåñòâåíå æèòòÿ â Áîæèõ
ëþäåé, â³äðîäæóþ÷è ¿õ, ïîìàçóþ÷è ¿õ, îñâÿ÷óþ÷è é ïåðå-
òâîðþþ÷è ¿õ çàâäÿêè ïðîñî÷åííþ ¿õ ñàìèì åëåìåíòîì Áîãà.
Âî÷ìàí Í³ äóæå áàãàòî ãîâîðèâ ïðî öå.

24. Íàâ÷àííÿ ïîìàçàííÿ

Ðàçîì ç îá’ÿâëåííÿì, ÿêå Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ ïðî Ñâÿòîãî
Äóõà, â³í òàêîæ îòðèìàâ ñâ³òëî ñòîñîâíî íàâ÷àííÿ ïî-
ìàçàííÿ. Ïîìàçàííÿ — öå ðóõ ³ ðîáîòà Ñâÿòîãî Äóõà
âñåðåäèí³ íàøîãî äóõà. Ïîìàçàííÿ íàâ÷àº íàñ ïðî âñå
çñåðåäèíè (1 ²í. 2:27). Çàêîí æèòòÿ çàì³íþº ñîáîþ ñòàðî-
çàâ³òíèé Çàêîí, à íàâ÷àííÿ ïîìàçàííÿ çàì³ùàº ñòàðîçàâ³òíèõ
ïðîðîê³â. Ñàìå çàâäÿêè íàâ÷àííþ ïîìàçàííÿ ìè ïåðåáóâàºìî
â Ãîñïîä³.

25. Âèëèòòÿ Ñâÿòîãî Äóõà

Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ äâà àñïåêòè Ñâÿòîãî Äóõà: ïðîæèâàííÿ
Ñâÿòîãî Äóõà âñåðåäèí³ äëÿ æèòòÿ ³ âèëèòòÿ Ñâÿòîãî Äóõà
äëÿ ñèëè. Òîãî äíÿ, êîëè Ãîñïîäü âîñêðåñ ³ç ìåðòâèõ, Â³í
âäèõíóâ â ó÷í³â Ñâÿòîãî Äóõà (²í. 20:22). Ó òîé ìîìåíò
Ñâÿòèé Äóõ óâ³éøîâ â ó÷í³â ³ ñòàâ æèòè â íèõ äëÿ íàä³ëåííÿ
¿õ æèòòÿì. Àëå â äåíü Ï’ÿòèäåñÿòíèö³ Ñâÿòèé Äóõ áóâ âè-
ëèòèé íà ó÷í³â (Ä³¿ 2:4, 33). Öå âèëèòòÿ Äóõà â³äáóëîñÿ ç
ìåòîþ ïåðåäàòè ñèëó ó÷íÿì. Äðóãå ïåðåæèâàííÿ Äóõà — öå
òå, ùî â Á³áë³¿ íàçèâàºòüñÿ õðåùåííÿ ó Ñâÿòîìó Äóõîâ³.
Á³ëüø³ñòü õðèñòèÿí íå áà÷àòü ð³çíèö³ ì³æ öèìè äâîìà
àñïåêòàìè Äóõà. Îäíàê Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ ÿñíå îá’ÿâëåííÿ
ïðî öþ ð³çíèöþ. Õî÷à â³í í³êîëè íå ãîâîðèâ ìîâàìè, â³í
îòðèìóâàâ ïîâòîðþâàí³ ïåðåæèâàííÿ âèëèòòÿ Ñâÿòîãî Äóõà.
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26. Òðüîõ÷àñòèííà ëþäèíà

Ó ðàíí³ ðîêè õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ,
ùî ëþäèíà ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí: äóõà, äóø³ é ò³ëà
(1 Ñîë. 5:23). Â³í ïîáà÷èâ, ùî äóøà — öå îñîáà ëþäèíè, ò³ëî
— öå çîâí³øíÿ ÷àñòèíà ëþäèíè äëÿ ñòèêàííÿ ç ô³çè÷íèì
ñâ³òîì, à äóõ — öå íàéãëèáøà ÷àñòèíà ëþäèíè äëÿ ñòèêàííÿ
ç äóõîâíèì ñâ³òîì. Îñê³ëüêè Áîã º Äóõ, ìè ïîâèíí³ ïîêëîíÿ-
òèñÿ ³ ñëóæèòè Éîìó â íàøîìó äóõîâ³ (Ðèì. 1:9; ²í. 4:24).
Â³ðóþ÷³ â³äðîäæóþòüñÿ Äóõîì Áîæèì ó ñâîºìó äóõîâ³, Äóõ
Áîæèé ñâ³ä÷èòü ç ¿õí³ì äóõîì (Ðèì. 8:16), Ãîñïîäü ²ñóñ ïåðå-
áóâàº ç ¿õí³ì äóõîì (2 Òèì. 4:22), ³ âîíè º îäíèì äóõîì ç Ãîñ-
ïîäîì (1 Êîð. 6:17). Äóõ ïîâèíåí áóòè â³ää³ëåíèé â³ä äóø³ (ªâð.
4:12), ùîá â³ðóþ÷³ õîäèëè, æèëè é ïðàöþâàëè ó ñâîºìó äóõîâ³
(Ãàë. 5:16, 25) ³ áóëè äóõîâíèìè ëþäüìè (1 Êîð. 2:14-15).

27. Îñâÿ÷åííÿ â³ðîþ

Äåñü áëèçüêî 1925 ð. Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ îñâÿ÷åííÿ â³ðîþ.
Â³í îòðèìàâ ñâ³òëî ïðî â÷åííÿ ïðî ñâÿò³ñòü Äæîíà Óåñòë³ ³
ñêàçàâ, ùî Óåñòë³ â÷èâ íå ñïðàâæíüî¿ ñâÿòîñò³, à áåçãð³øíî¿
äîñêîíàëîñò³. Çàâäÿêè ñâîºìó âèâ÷åííþ â³í ïî÷àâ ðîçóì³òè,
ùî Áðàò³ÿ ïåðåâåðøèëè Óåñòë³ ó ñâîºìó áà÷åíí³ ñâÿòîñò³.
Îäíàê õî÷à ¿õíº â÷åííÿ ïðî ñâÿò³ñòü áóëî ïðàâèëüíèì, âîíî
áóëî íàäòî îá’ºêòèâíèì ³ ñêëàäàëîñü â îñíîâíîìó ç³ çì³íè çà
ïîëîæåííÿì. Áðàò³ÿ â÷èëè, ùî çîëîòî ó ñâ³ò³ áóëî áóäåííèì,
ó òîé ÷àñ ÿê çîëîòî, âáóäîâàíå â õðàì, áóëî îñâÿ÷åíèì. Ùå
îäèí ïðèêëàä: Áðàò³ÿ â÷èëè, ùî â³âö³ é òåëÿòà â ñòàäàõ
áóëè áóäåííèìè, òà êîëè ¿õ ïîì³ùàëè íà æåðòîâíèê, âîíè
áóëè îñâÿ÷åí³ (Ìò. 23:17, 19). Íà äîäàòîê äî öüîãî Áðàò³ÿ
íàâîäèëè äëÿ îïèñó îñâÿ÷åííÿ íàñòóïíó ³ëþñòðàö³þ: ¿æà íà
ðèíêó áóäåííà, àëå ¿æà íà ñòîë³ õðèñòèÿí ñòàº îñâÿ÷åíîþ çà
äîïîìîãîþ ìîëèòâè. Âî÷ìàí Í³ çàçíà÷àâ, ùî âñ³ ö³ ïðèêëàäè
íàëåæàòü äî çîâí³øíüî¿ çì³íè ïîëîæåííÿ, àëå â æîäíîìó ç
íèõ íå ìàºòüñÿ íà óâàç³ âíóòð³øíÿ ïåðåì³íà çà ñõèëüí³ñòþ.
Â³í ó÷èâ, ùî îñâÿ÷åííÿ — öå íå ïðîñòî çì³íà çà ïîëîæåííÿì,
âîíî ïîâèííå òàêîæ â³äáóâàòèñÿ â ñõèëüíîñò³ (Ðèì. 6:19, 22).
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28. Õðèñòîñ ÿê æèòòÿ

Äëÿ Ñâî¿õ â³ðóþ÷èõ Õðèñòîñ º æèòòÿì (Êîë. 3:4), ³ öå
æèòòÿ — Äóõ æèòòÿ (Ðèì. 8:2) â ¿õíüîìó äóõîâ³. Óñå, ùî
â³ðóþ÷èé ðîáèòü, ïîâèííå ðîáèòèñÿ âèõîäÿ÷è ç öüîãî âíóò-
ð³øíüîãî æèòòÿ. Êîæíèé â³ðóþ÷èé ïîâèíåí æèòè çà äîïî-
ìîãîþ öüîãî áîæåñòâåíîãî æèòòÿ âñåðåäèí³ (Ãàë. 2:20).

29. Çàêîí Äóõà æèòòÿ

Áîæåñòâåíå æèòòÿ, ÿêå â³ðóþ÷³ îòðèìàëè â³ä Ãîñïîäà,
çíàõîäèòüñÿ ó Ñâÿòîìó Äóõîâ³. Ñâÿòèé Äóõ íàçèâàºòüñÿ
Äóõîì æèòòÿ (Ðèì. 8:2). Öå áîæåñòâåíå æèòòÿ ìàº ñâ³é
âëàñíèé çàêîí ³ â³äì³òí³ ðèñè, ³ éîãî ôóíêö³ÿ ïîëÿãàº â òîìó,
ùîá ðåãóëþâàòè íàñ ³ ïîñòà÷àòè íàñ Áîæèì áîæåñòâåíèì
åëåìåíòîì. Öå íå ïðîñòî çîâí³øíÿ áóêâà çàêîíó, à çàêîí
æèòòÿ (ªâð. 8:10), ïîñèëåíèé Äóõîì Áîæèì âñåðåäèí³ íàñ.
Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ ïîâíå îá’ÿâëåííÿ ïðî öåé âíóòð³øí³é
çàêîí. Ñàìå çàâäÿêè öüîìó âíóòð³øíüîìó çàêîíó, ùî
íàçèâàºòüñÿ çàêîíîì æèòòÿ, ìè çâ³ëüíÿºìîñü â³ä çàêîíó ãð³õà
é ñìåðò³ ³ çäàòí³ æèòè ïðàâåäíèì ³ ñâÿòèì æèòòÿì.

30. Çàêîí ãð³õà é ñìåðò³

Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ ç Ïèñàííÿ, ùî çãð³øåííÿ ³ ñìåðòü —
öå çàêîí (Ðèì. 8:2). Öåé çàêîí çíàõîäèòüñÿ â ÷ëåíàõ íàøîãî
ò³ëà (Ðèì. 7:23) ³ ïîõîäèòü â³ä ïîðî÷íîãî æèòòÿ Ñàòàíè.
Êîæíà óïàëà ëþäèíà çíàõîäèòüñÿ ï³ä éîãî ñèëîþ. Àëå çàêîí
Äóõà æèòòÿ ñèëüí³øèé çà çàêîí ãð³õà é ñìåðò³ ³ çäàòíèé
çâ³ëüíèòè íàñ â³ä íüîãî.

31. Êðàùèé çàâ³ò

Íîâèé çàâ³ò, ÿêèé Ãîñïîäü ²ñóñ óâ³â ó ä³þ äëÿ íàñ Ñâîºþ
êðîâ’þ, êðàùèé çà ñòàðèé çàâ³ò (ªâð. 7:22; 8:6). Ñòàðèé çàâ³ò
â³äïîâ³äàº Çàêîíó Ñòàðîãî Çàâ³òó, äå áóëî ñâÿùåíñòâî çã³äíî
³ç çàêîíîì ïëîòñüêî¿ çàïîâ³ä³, ó òîé ÷àñ ÿê íîâèé çàâ³ò
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â³äïîâ³äàº çàêîíó æèòòÿ, äå º ñâÿùåíñòâî çã³äíî ç ñèëîþ
íåçíèùóâàëüíîãî æèòòÿ (ªâð. 8:10; 7:16).

32. Ïåðåìàãàþ÷å æèòòÿ Õðèñòà

Îñê³ëüêè Õðèñòîñ ïåðåì³ã Ñàòàíó ³ âñå íåãàòèâíå ó âñåñâ³ò³,
Éîãî æèòòÿ — öå ïåðåìàãàþ÷å æèòòÿ. ßêùî ìè æèâåìî
Õðèñòîì, Éîãî æèòòÿ ïåðåìàãàº âñå íåãàòèâíå â íàñ.

33. Ïðèêëèêàííÿ ïåðåìîæö³â

Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ îá’ÿâëåííÿ ïðî ïðèêëèêàííÿ ïåðå-
ìîæö³â. Îñê³ëüêè âñÿ Öåðêâà çàçíàëà ïîðàçêè, íå çìîãëà
çàäîâîëüíèòè Ãîñïîäíº áàæàííÿ, Ãîñïîäü ïðèéøîâ, ùîá
ïðèêëèêàòè äåÿêèõ Ñâî¿õ â³ðóþ÷èõ ñòàòè ïåðåìîæöÿìè. Öå
ÿñíî ðîçêðèâàºòüñÿ â ñåìè ïîñëàííÿõ â Îá. 2 ³ 3. Îñê³ëüêè
âñÿ Öåðêâà â³äõèëèëàñÿ â³ä ìåòè, Ãîñïîäü ïðèêëèêàº òèõ,
õòî ëþáèòü Éîãî, ïåðåìàãàòè äåãðàäîâàíó Öåðêâó.

34. Äóõîâíà â³éíà

Äî 1925 ð. Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ äóõîâíó â³éíó. Â³í ïîáà÷èâ,
ùî äëÿ äîñÿãíåííÿ Áîæî¿ áîæåñòâåíî¿ ìåòè ó âñåñâ³ò³
â³äáóâàºòüñÿ îñíîâíà áèòâà ì³æ Áîãîì ³ Éîãî âîðîãîì,
Ñàòàíîþ. Öÿ áèòâà âêëþ÷àº âñ³õ Áîæèõ ä³òåé. ßêùî âîíè
ñòàíóòü íà á³ê Ñàòàíè, âîíè áóíòóâàòèìóòü ïðîòè Áîãà; ÿêùî
âîíè ñòàíóòü íà á³ê Áîãà, âîíè áèòèìóòüñÿ ïðîòè Ñàòàíè.
Óñ³ ïåðåìàãàþ÷³ â³ðóþ÷³ ïîâèíí³ çðîçóì³òè, ùî çíàõîäÿòüñÿ
íà ïîë³ áèòâè, âîíè á’þòüñÿ çà Áîæèé â³÷íèé çàäóì. Ùîá
áèòèñü ó ö³é äóõîâí³é â³éí³, â³ä â³ðóþ÷îãî âèìàãàºòüñÿ
ïîáà÷èòè éîãî íåáåñíå ïîëîæåííÿ. Â Åô. 2 ö³ëêîì ÿñíî
ïîêàçàíî, ùî ìè ïîñàäæåí³ â íåáåñíèõ ìåæàõ, à â Åô. 6
ðîçêðèâàºòüñÿ, ùî ìè á’ºìîñÿ ïðîòè ñèë ó íåáåñíèõ ìåæàõ.
Â³ðóþ÷³ ïîâèíí³ çáåð³ãàòè ñâîº íåáåñíå ïîëîæåííÿ, ùîá âîíè
ìîãëè çàâäàòè ïîðàçêè Áîæèì âîðîãàì ó íåáåñíèõ ìåæàõ.
ßêùî ïîëîæåííÿ â³ðóþ÷èõ — íà çåìë³, âîíè çíàõîäÿòüñÿ
ï³ä âîðîãîì ³ âòðà÷àþòü ïåðåìîæíå ïîëîæåííÿ.
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Ç 1933 ÏÎ 1937 ÐÎÊÈ

35. Ìåæ³ ì³ñöåâî¿ Öåðêâè

Ó 1933 ³ 1934 ðð. Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ, ùî ìåæ³ ì³ñöåâî¿
Öåðêâè — öå ìåæ³ ì³ñòà, äå çíàõîäèòüñÿ Öåðêâà. Â³í çàç-
íà÷àâ, ùî â ìåæàõ ì³ñòà íå ìîæå áóòè á³ëüøå îäí³º¿ Öåðêâè.
Öå ìèìîâ³ëüíî óñóâàº ðîçä³ëåííÿ.

36. Öåíòðàëüí³ñòü ³ óí³âåðñàëüí³ñòü Õðèñòà

Ó 1933 ³ 1934 ðð. Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ òàêîæ öåíòðàëüí³ñòü
³ óí³âåðñàëüí³ñòü Õðèñòà â Áîæîìó â³÷íîìó çàäóì³. Â³í
ïîáà÷èâ, ùî é ó âñåñâ³ò³, ³ â õðèñòèÿíñüêîìó æèòò³ Õðèñòîñ
ïîâèíåí ìàòè ïåðåâàãó (Êîë. 1:18); â³í òàêîæ ïîáà÷èâ, ùî
Õðèñòîñ — âñå é ó âñüîìó â íîâîìó ÷îëîâ³êîâ³, ÿêèé º
Öåðêâîþ (Êîë. 3:10-11).

37. ¥ðóíò ì³ñöåâî¿ Öåðêâè

Ó 1937 ð. Âî÷ìàí Í³ ïî÷àâ áà÷èòè ́ ðóíò ì³ñöåâî¿ Öåðêâè.
Öå áóëî ïîäàëüøèì êðîêîì ï³ñëÿ ìåæ³ ì³ñöåâîñò³, ³ öå
âêàçóº, ùî â³ðóþ÷³ íå ïîâèíí³ ðîçä³ëÿòèñÿ í³ ç ÿêî¿ ïðè÷èíè.
¥ðóíò Öåðêâè — öå ́ ðóíò ºäíîñò³. Êóäè á ìè íå ïî¿õàëè ³ äå
á ìè íå áóëè, ìè ïîâèíí³ áóòè ºäèíèìè ç â³ðóþ÷èìè â ö³é
ì³ñöåâîñò³. Ó ì³ñò³ ïîâèííà áóòè ò³ëüêè îäíà Öåðêâà. Öåðêâà
— öå íå öåðêâà â äîì³, öåðêâà íà ôàáðèö³, öåðêâà â
ñòóäåíòñüêîìó ì³ñòå÷êó, öåðêâà íà ÿê³éñü âóëèö³ àáî öåðêâà,
ùî âèçíà÷àºòüñÿ çà ÿêîþñü ³íøîþ îçíàêîþ. Ì³ñöåâà Öåðêâà
— öå Öåðêâà â ì³ñò³. ßêùî â ì³ñò³ á³ëüøå îäí³º¿ Öåðêâè,
â³ðóþ÷³ â ö³é ì³ñöåâîñò³ áóäóòü ðîçä³ëåí³.

38. Ì³ãðàö³ÿ

Âî÷ìàí Í³ ÿñíî ïîáà÷èâ ç Ä³é, ùî º äâà ñïîñîáè ïîøèðåííÿ
äîáðî¿ â³ñò³: ïåðøèé — öå êîëè ïîñèëàþòüñÿ àïîñòîëè, à äðóãèé
— çà äîïîìîãîþ ì³ãðàö³¿ â³ðóþ÷èõ (Ä³¿ 8:4). Ï³ä éîãî ñëóæ³ííÿì
äëÿ ïîøèðåííÿ áëàãîâ³ñòÿ âèêîðèñòîâóâàëèñü îáèäâà ìåòîäè.
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Ç 1938 ÏÎ 1942 ÐÎÊÈ

39. Ïðàêòè÷í³ñòü öåðêîâíîãî æèòòÿ

Ó 1939 ð. Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ ïîäàëüøå ñâ³òëî ïðî Öåðêâó,
öüîãî ðàçó ïðî ïðàêòè÷í³ñòü öåðêîâíîãî æèòòÿ. Â³í îòðèìàâ
ÿñíå ñâ³òëî ç Íîâîãî Çàâ³òó ïðî òå, ÿê ñòàð³éøèíè ïîâèíí³
çä³éñíþâàòè ñâîº ñòàð³éøèíñòâî ïðàêòè÷íî òà ÿê äèÿêîíè ³
äèÿêîíèñè ïîâèíí³ ñëóæèòè ñâÿòèì ³ Öåðêâàì. Â³í òàêîæ
äîïîìàãàâ óñ³ì ÷ëåíàì Öåðêâè áðàòè ó÷àñòü ó ñïðàâàõ
Öåðêâè.

40. Ä³éñí³ñòü Öåðêâè

Ðàçîì ç ïðàêòè÷íèìè àñïåêòàìè Öåðêâè Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ
ä³éñí³ñòü Öåðêâè. Â³í ï³äêðåñëþâàâ, ùî âì³ñòîì Öåðêâè ïîâè-
íåí áóòè Õðèñòîñ, ÿêèé æèâå â óñ³õ ÷ëåíàõ ³ ÿêèé âèÿâëÿºòü-
ñÿ ç óñ³õ ÷ëåí³â. Óñå, ùî íå º Õðèñòîì, íå º Öåðêâîþ. Ïðàêòè÷íî
êàæó÷è, Öåðêâà — öå Õðèñòîñ. Îòæå, Õðèñòîñ — öå ä³éñí³ñòü
Öåðêâè, ³ Öåðêâà ïîâèííà áóòè âèðàæåííÿì Õðèñòà.

41. ªäí³ñòü Öåðêâè

Ñïðàâæíÿ ºäí³ñòü Öåðêâè — öå ºäí³ñòü Äóõà (Åô. 4:3).
Ñïðàâæíÿ ºäí³ñòü — öå íå ºäí³ñòü äîêòðèí, äóìîê àáî
ÿêèõîñü ïðàêòèê; ñïðàâæíÿ ºäí³ñòü — öå Ñàì Äóõ. Ìè
ìîæåìî áóòè ºäèí³ â äîêòðèí³ ³ â òîìó, ÿê ìè ùîñü ðîáèìî,
àëå ÿêùî ìè íå â Äóõîâ³, ó íàñ íåìàº ñïðàâæíüî¿ ºäíîñò³.

42. Áà÷åííÿ Ò³ëà

Ç 1939 ïî 1942 ðð. Âî÷ìàí Í³ ïîñò³éíî òóðáóâàâñÿ ïðî
îá’ÿâëåííÿ ïðî Ò³ëî Õðèñòîâå. Ó íüîãî áóëà òóðáîòà äî-
ïîìîãòè âñ³ì õðèñòèÿíàì ïîáà÷èòè Ò³ëî íå ç áîêó äîêòðè-
íè, à ïðàêòè÷íî. Â³í ïîñò³éíî ï³äêðåñëþâàâ, ùî áà÷åííÿ
Ò³ëà ðîáèòü ³íäèâ³äóàë³çì íåìîæëèâèì. Âàðòî êîìóñü
ïîáà÷èòè Ò³ëî, ÿê â³í ïî÷èíàº ïîâîäèòèñü ³ ä³ÿòè ñóêóïíî
ç ³íøèìè.

ÎÁ’ßÂËÅÍÍß, ÎÄÅÐÆÀÍ² ÂÎ×ÌÀÍÎÌ Í²
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43. Âëàäà Ñâÿòîãî Äóõà â Ò³ë³

Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ, ùî îñê³ëüêè Ò³ëî Õðèñòîâå º îðãà-
í³çìîì, Ñâÿòèé Äóõ ïîâèíåí ìàòè âëàäó íàä óñ³ì ó êîæí³é
÷àñòèí³. Óñÿ ä³ÿëüí³ñòü Ò³ëà ïîâèííà çíàõîäèòèñü ï³ä âëàäîþ
³ ñïðÿìîâóâàííÿì Ñâÿòîãî Äóõà.

44. Ä³éñí³ñòü Ñâÿòîãî Äóõà

Ñâÿòèé Äóõ — öå ä³éñí³ñòü óñüîãî äóõîâíîãî. Âèðàç
«äóõîâíå» ïóñòèé, ÿêùî Ñàì Ñâÿòèé Äóõ íå º âì³ñòîì ³
ä³éñí³ñòþ âñüîãî äóõîâíîãî. Ñâÿòèé Äóõ — öå ä³éñí³ñòü æèòòÿ
õðèñòèÿí, à òàêîæ ä³éñí³ñòü ¿õíüîãî æèò³ÿ. Óñå, ÷èì âîíè º, ³
âñå, ùî âîíè ðîáëÿòü, ïîâèííå ìàòè Ñâÿòîãî Äóõà ÿê ä³éñí³ñòü.

45. Âëàäà Öåðêâè

Äëÿ çä³éñíåííÿ ïðàêòè÷íîãî öåðêîâíîãî æèòòÿ Âî÷ìàí
Í³ ïîáà÷èâ íåîáõ³äí³ñòü ó âëàä³. Âëàäà, ÿêó Õðèñòîñ ÿê
Ãîëîâà âêëàäàº ó ïåâíèõ ÷ëåí³â Ñâîãî Ò³ëà, íàçèâàºòüñÿ
ïðåäñòàâíèöüêîþ âëàäîþ. Ì³ñöåâ³ Öåðêâè ïîâèíí³ çíàõî-
äèòèñü ï³ä òàêîãî ðîäó ïðåäñòàâíèöüêîþ âëàäîþ â ÷óäåñíîìó
ïîðÿäêó. Öÿ âëàäà âàæëèâà äëÿ áóäóâàííÿ ì³ñöåâî¿ Öåðêâè.
Ó öüîìó âèïàäêó Öåðêâà ñòàº âåðòèêàëüíîþ ïîñóäèíîþ. Äëÿ
öüîãî íåîáõ³äíà ïîêîðà.

46. Áóäóâàííÿ Öåðêâè

Ãîñïîäü ðîçêðèâ ÷åðåç Âî÷ìàíà Í³, ùî â³ðóþ÷³ ïîâèíí³
ïðàêòè÷íî çáóäîâóâàòèñÿ ç ³íøèìè â ì³ñöåâèõ Öåðêâàõ ï³ä
âëàäîþ Öåðêâè. Òàêå áóäóâàííÿ º ïåðåâ³ðêîþ äëÿ ñïðàâæíüî¿
äóõîâíîñò³. ßêùî ëþäèíà íå ìîæå çáóäîâóâàòèñÿ ç ³íøèìè
â ì³ñöåâ³é Öåðêâ³, ¿¿ äóõîâí³ñòü ñóìí³âíà.

47. Êîîðäèíàö³ÿ â öåðêîâíîìó æèòò³

Ùå îäíå îá’ÿâëåííÿ, îòðèìàíå Âî÷ìàíîì Í³, ÿêå ò³ñíî
ïîâ’ÿçàíå ç âëàäîþ ³ áóäîâîþ, — öå îá’ÿâëåííÿ ïðî êîîðäè-
íàö³þ â Öåðêâ³. Óñ³ì ÷ëåíàì ó ì³ñöåâ³é Öåðêâ³ íåîáõ³äíî íå
ò³ëüêè áóäóâàòèñÿ ç ³íøèìè, àëå é êîîðäèíóâàòèñÿ ç ³íøèìè.



157

Ñëóæ³ííÿ Öåðêâè íåìîæëèâî çä³éñíþâàòè ³íäèâ³äóàëüíî.
Óñ³ ÷ëåíè ïîâèíí³ ñëóæèòè ñêîîðäèíîâàíî.

48. Ò³ëî ³ äóõîâíà â³éíà

Ó ðàíí³ ðîêè ñâîãî ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ, ùî äóõîâíà
â³éíà íàëåæèòü îêðåìèì ëþäÿì. Îäíàê, ïî÷èíàþ÷è ç 1939 ð.,
â³í ïîáà÷èâ, ùî öå íå ùîñü, ùî ñòîñóºòüñÿ îêðåìèõ ëþäåé, à
ùîñü, ùî ïîâ’ÿçàíå ç Ò³ëîì. Âî¿í â Åô. 6 — öå íå îêðåìèé
â³ðóþ÷èé, à Ò³ëî. Âî÷ìàí Í³ íàïîëåãëèâî ï³äêðåñëþâàâ, ùî
ÿêùî â³ðóþ÷³ — ³íäèâ³äóàë³ñòè, ¿ì áóäå âàæêî áîðîòèñÿ ïðîòè
ñèë ó íåáåñíèõ ìåæàõ. Ùîá áîðîòèñÿ ç âîðîãîì, íàì ïîòð³áíå
Ò³ëî. Íàì òðåáà áóòè íå ò³ëüêè â íåáåñíèõ ìåæàõ, àëå é ó Ò³ë³.

Ç 1942 ÏÎ 1948 ÐÎÊÈ

49. Äèñöèïë³íóâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà

Ïåð³îä ç 1942 ïî 1948 ðð. áóâ ïåð³îäîì äîâãîãî ñòðàæäàííÿ
äëÿ Âî÷ìàíà Í³. Ó öåé ÷àñ â³í â÷èâñÿ áà÷èòè íåîáõ³äí³ñòü ó
äèñöèïë³íóâàíí³ Ñâÿòîãî Äóõà äëÿ ïåðåñêëàäàííÿ íàøî¿ ³ñòîòè
³ äëÿ ïåðåëîìëåííÿ çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà. Â³í ïîáà÷èâ, ùî Áîã
âñåâëàäíî âëàøòîâóº íàø³ îáñòàâèíè, ùîá âîíè ïðàöþâàëè íà
áëàãî ÷åðåç äèñöèïë³íóâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà. Ñâÿòèé Äóõ
âëàøòîâóº íàøå îòî÷åííÿ ³ äèñöèïë³íóº íàñ ÷åðåç íàøå îòî÷åí-
íÿ, ùîá ïåðåñêëàñòè íàñ âñåðåäèí³ áîæåñòâåíèì åëåìåíòîì.

50. Ïåðåëîìëåííÿ çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà ³ âèâ³ëüíåííÿ äóõà

Êîëè Âî÷ìàí Í³ ïðîõîäèâ öåé ïåð³îä ñòðàæäàíü ç 1942 ïî
1948 ðð., â³í ïîáà÷èâ ïåðåëîìëåííÿ çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà ³
âèâ³ëüíåííÿ ëþäñüêîãî äóõà. Äóõ Õðèñòà æèâå â íàøîìó äóõîâ³.
ßêùî íàø çîâí³øí³é ÷îëîâ³ê íå ïåðåëîìëåíèé, íàø äóõ ç Äóõîì
Õðèñòà çàìêíåíèé â îáîëîíö³ íàøîãî çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà. Òîìó
³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ó ïåðåëîìëåíí³ íàøîãî çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà,
ùîá íàø äóõ ç Äóõîì Õðèñòà áóâ âèâ³ëüíåíèé äëÿ âêëàäàííÿ
æèòòÿ â ³íøèõ. Äèñöèïë³íóâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà ïðèçíà÷åíå,
ùîá îäíî÷àñíî çðóéíóâàòè äåÿê³ àñïåêòè íàøîãî ïðèðîäíîãî
æèòòÿ ³ ïåðåëîìèòè íàøîãî çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà.

ÎÁ’ßÂËÅÍÍß, ÎÄÅÐÆÀÍ² ÂÎ×ÌÀÍÎÌ Í²
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51. Âèêîðèñòàííÿ äóõà

Ðàçîì ç òèì ñâ³òëîì, ÿêå Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ ïðî
âèâ³ëüíåííÿ äóõà, â³í òàêîæ ïîáà÷èâ, ùî â³ðóþ÷èé ïîâèíåí
íàâ÷èòèñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ñâîãî ëþäñüêîãî äóõà. Ó ãîâî-
ð³íí³ Ñëîâà, áëàãîâ³ñòâóâàíí³, êîíòàêòóâàíí³ ç ëþäüìè ³
íàâ³òü ó âñüîìó â íàøîìó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ â³ðóþ÷³
ïîâèíí³ ïåðø çà âñå âèêîðèñòîâóâàòè ñâîãî äóõà, à íå ñâî¿
ðîçóì, ïî÷óòòÿ àáî çíàííÿ. Äóõ çàâæäè ïîâèíåí áóòè
ïîïåðåäó íèõ. Ñâî¿ì äóõîì ìè ìîæåìî òîðêàòèñÿ äóõà ³íøèõ.
Ò³ëüêè çà äîïîìîãîþ ñâîãî äóõà â³ðóþ÷èé ìîæå ïåðåäàâàòè
Äóõà æèòòÿ ³ âêëàäàòè æèòòÿ â ³íøèõ.

Ç 1948 ÏÎ 1950 ÐÎÊÈ

52. Ðåã³îí ðîáîòè

Ó 1948 ð. Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ îá’ÿâëåííÿ, ùî â òîé ÷àñ ÿê
Öåðêâà çíàõîäèòüñÿ â ì³ñöåâîñò³, ðîáîòà çä³éñíþºòüñÿ â
ðåã³îíàõ. Öåðêâà ïîâ’ÿçàíà ç ì³ñöåâ³ñòþ, à ðîáîòà — ç ðåã³îíîì
àáî ðàéîíîì. Öåðêâè, ùî áóëè ï³ä ðîáîòîþ Ïåòðà, çíàõîäèëèñü
ó â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâîñòÿõ, à ðîáîòà Ïåòðà áóëà â ðàéîí³, ÿêèé
ñêëàäàâñÿ ç óñ³õ öèõ ì³ñöåâîñòåé. Òå æ ñàìå áóëî ³ ç ðîáîòîþ
Ïàâëà é Öåðêâàìè, ïîñòàâëåíèìè çàâäÿêè éîãî ðîáîò³.

53. Ïåðåäà÷à âñüîãî

Ùîá ðîáîòà äîñÿãëà ñâîº¿ ìåòè ³ ì³ñöåâ³ Öåðêâè áóäóâàëèñÿ
ïðàêòè÷íî, Âî÷ìàí Í³ ïîáà÷èâ íåîáõ³äí³ñòü òîãî, ùî â³ðóþ÷³
â Ãîñïîäíüîìó â³äòâîðåíí³ ïîâèíí³ ïåðåäàòè íå ò³ëüêè ñåáå,
àëå é óñå ñâîº ìàéíî ðîáîò³. Òàêèì ÷èíîì â³ðóþ÷³ çâ³ëüíÿ-
þòüñÿ â³ä åãî¿ñòè÷íîñò³ é ³íäèâ³äóàë³çìó. Öå òàêîæ äîïîìàãàº
â³ðóþ÷èì ï³äêîðèòèñÿ âëàä³ Ãîñïîäà. Öå íàâ³òü äàº Ãîñïîäó
ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàòè ¿õíº ìàéíî çàðàäè Éîãî ìåòè ³ äàòè
¿ì á³ëüøå ô³çè÷íèõ áëàãîñëîâåíü.

Öå íå âñå. Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ áàãàòî ñâ³òëà ç Ïèñàíü ïðî
áàãàòî ³íøèõ ðå÷åé, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ³ñòèíè äîáðî¿ â³ñò³ ³
ïðàêòè÷íèõ ïèòàíü, òàêèõ ÿê Äåíü Ãîñïîäí³é, øëþá, îäÿã,
ñòàâëåííÿ äî ãðîøåé ³ ò. ³í. Ïðî öå ãîâîðèòüñÿ ó 27-ìó ðîçä³ë³.
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Âî÷ìàí Í³ ïåðåòåðï³â áàãàòî ñòðàæäàíü çàðàäè ñâîãî
ñëóæ³ííÿ. Â³í áóâ ñàìîâ³ääàíèé ó ïðÿìóâàíí³ çà Ãîñïîäîì ³
â³ðíèé ó âèêîíàíí³ ñâîãî äîðó÷åííÿ. ×åðåç éîãî â³ðí³ñòü ³
ñàìîâ³ääàí³ñòü ç íèì ïîñò³éíî ïîãàíî ïîâîäèëèñü, ³ â³í
ïðîéøîâ ÷åðåç áàãàòî òðóäíîù³â. Îñê³ëüêè â³í ïîñò³éíî
áîðîâñÿ çà Ãîñïîäíº â³äòâîðåííÿ, â³í ïîñò³éíî çíàõîäèâñÿ
ï³ä íàïàäêàìè âîðîãà. Ó òîé ñàìèé ÷àñ â³í çíàõîäèâñÿ ï³ä
âñåâëàäíîþ ðóêîþ Áîãà. Âñåâëàäí³ âëàøòóâàííÿ Áîãà â éîãî
îòî÷åíí³ òàêîæ áóëè äæåðåëîì íåñïîêîþ ³ çàñîáîì, çà
äîïîìîãîþ ÿêîãî Áîã ïðàöþâàâ íàä íèì. Ç öèõ äâîõ ïðè÷èí
â³í æèâ æèòòÿì ñòðàæäàíü. Çäåá³ëüøîãî éîãî ñòðàæäàííÿ
ïðèõîäèëè ç òàêèõ äæåðåë.

². ÓÁÎÃ²ÑÒÜ

Ó ðàíí³ ðîêè ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà Í³ åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ
â Êèòà¿ áóëà äóæå âàæêîþ. Ïðîòå â³í îòðèìàâ îñÿÿííÿ äî
òàêî¿ ì³ðè, ùî ì³ã âèêîíàòè Ãîñïîäíº äîðó÷åííÿ, ñëóãóþ÷è
Éîìó ïîâí³ñòþ â³ðîþ. Ñâ³òëî, ÿêå â³í îòðèìàâ, çðîáèëî
íåìîæëèâèì éîãî ðîáîòó íà êîãî-íåáóäü: í³ íà ì³ñ³þ, í³ íà
äåíîì³íàö³þ, í³ íà òàê çâàíó öåðêâó, í³ íà ÿêóñü ëþäèíó.
×åðåç òå, ùî â³í ïîáà÷èâ, â³í âïðàâëÿâñÿ, ùîá æèòè ò³ëüêè
³ âèêëþ÷íî â³ðîþ â Áîãà. Ó ò³ äí³ öå áóëî íå ïðîñòèì øëÿõîì.
Ó ö³é ô³íàíñîâ³é ñèòóàö³¿ â³í ï³çíàâ, ùî òàêå óáîã³ñòü. Ó ðàí-
í³ äí³ éîãî ñëóæ³ííÿ â Øàíõà¿ ³íîä³ â íüîãî íå áóëî í³ÿêî¿
¿æ³, îêð³ì íåâåëè÷êîãî øìàòêà õë³áà.

²². ÏÎÃÀÍÅ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Áðàò Í³ òàêîæ ÷àñòî ñòðàæäàâ â³ä ïîãàíîãî çäîðîâ’ÿ. Â³í
ïî÷àâ ñâîº ñëóæ³ííÿ äî 1923 ð. ³ îäðóæèâñÿ ò³ëüêè â 1934 ð.
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Ïðîòÿãîì öèõ îäèíàäöÿòè ðîê³â ó íüîãî íå áóëî äðóæèíè,
ÿêà á äîïîìàãàëà éîìó. Ó ö³ ðîêè â³í æèâ îäèí. Ñàìå ï³ä
÷àñ öüîãî ïåð³îäó â³í çàõâîð³â íà òóáåðêóëüîç ëåãåíü ³ ñòðàæ-
äàâ â³ä ö³º¿ õâîðîáè äåê³ëüêà ðîê³â.

Ó íüîãî òàêîæ áóëà õâîðîáà øëóíêà ³ õâîðîáà ñåðöÿ —
ñòåíîêàðä³ÿ. Â³í òàê í³êîëè ³ íå âèë³êóâàâñÿ â³ä õâîðîáè
ñåðöÿ. Â³í ðîçïîâ³äàâ ìåí³, ùî äåê³ëüêà ðàç³â ïåðåä ç³áðàííÿì
êîíôåðåíö³¿ â³í áóâ çìóøåíèé ëåæàòè â ë³æêó àæ äî òîãî,
ÿê íàñòàâàâ ÷àñ éîìó ãîâîðèòè. Ò³ëüêè òîä³ â³í âñòàâàâ. Ï³ñëÿ
ãîâîð³ííÿ â³í â³äðàçó æ ïîâåðòàâñÿ â ë³æêî.

×åðåç ñâîº ïîãàíå çäîðîâ’ÿ Âî÷ìàí Í³ íàâ÷èâñÿ ñèëüíî
ïîêëàäàòèñÿ íà Ãîñïîäà. Â³í íàâ÷èâñÿ æèòè æèòòÿì âîñ-
êðåñ³ííÿ, ùîá ïîäáàòè ïðî ñâî¿ ô³çè÷í³ ïîòðåáè. ×àñòî â³í
ñëóæèâ íå ñâîºþ ô³çè÷íîþ ñèëîþ, à æèòòÿì âîñêðåñ³ííÿ.

Òóò íàâîäÿòüñÿ óðèâêè ç éîãî â³äêðèòèõ ëèñò³â ó «Õðèñ-
òèÿíèí³» ³ «Íèí³øíüîìó ñâ³ä÷åíí³», ÿê³ ïîêàçóþòü éîãî
ïîãàíå çäîðîâ’ÿ ³ äóõîâí³ óðîêè, ÿê³ â³í çàñâî¿â çàâäÿêè ¿ì.
Öåé ëèñò ç âèïóñêó æóðíàëó «Õðèñòèÿíèí» çà ãðóäåíü 1927 ð.,
òîì 2, íîìåð 12:

Коли цей номер дійде до вас, буде вже кінець року.
Оглядаючись на минулий рік, ми дійсно дякуємо Йому за
те, як Він благословляв нас, вів нас, вчив нас, постачав
нас, спонукав нас, зціляв нас, докоряв нам, карав нас і
дисциплінував нас. Слава Господу, о моє серце! Знову
вважаючи себе в цьому році такими занечищеними,
переможеними, свавільними (упертими), бунтівниками,
неприємними, неправедними, повними недоліків і неправди,
ми відчуваємо себе повністю незадоволеними собою. Як
би нам хотілось, щоб ці темні плями не були частиною історії
нашого життя. Але бажання є бажання, а ми, як і раніше,
зазнаємо поразки. Яка шкода! Проте розуміння свого стану
тільки переконує нас у невиліковності нашої плоті і примушує
нас голосно співати хвалу Господу, оскільки в такій поразці
Він, як і раніше, милостивий до нас. О Господи! Як ми
можемо забути твою благодать?
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Таке враження, що про моє погане здоров’я в минулому
році було відомо всім. У трьох місцевостях з’явилися чутки,
що моя земна скинія була зруйнована. Саме тому молитви
за мене збільшились, як ніколи раніше. Я дуже ціную тих,
хто піклується про моє фізичне благополуччя. Недавно моя
фізична сила була значно ослаблена. Навіть невелика
діяльність створює для мого тіла суттєве навантаження. Але
слава Господу, що цей рік був, як і раніше, наповнений
багатьма днями роботи. Замість того щоб відпочивати й
покриватися іржею, чому не трудитись і довіряти? Сила
обітниці ніколи не зменшується під час потреби. За це я не
можу не славити Господа.

Недостача плоду, порожнеча життя, застарілий дух і
слабкість тіла — хоча б одного достатньо, щоб я відчув
сором. Насправді я не заслуговую ні на що, окрім сорому.
Нехай усе працює на благо тим, хто любить Бога, — це
істинно й варто довіри. У моїй ситуації ці слова знову стали
дійсними.

Òóò íàâîäèòüñÿ óðèâîê ç äâàíàäöÿòîãî íîìåðó «Íèí³ø-
íüîãî ñâ³ä÷åííÿ», îïóáë³êîâàíîãî â ãðóäí³ 1929 ð.:

Я впевнений, що з інших джерел, а також через цей
журнал ви всі знаєте, що я був хворий. Дійсно, починаючи з
1926 р., моє тіло з кожним днем ставало слабіше. Я хворів
постійно, і на додаток до цього я страждав від нестачі
відпочинку через те, що на мене було покладено багато
обов’язків. Моє здоров’я постійно погіршувалося. Написання
«Духовної людини» виснажило мої сили, і з тих пір як я
закінчив її писати, я страждав і страждаю від постійної
хвороби навіть до цього часу…

Звичайно, найцінніше — це те, що я пережив під час своєї
хвороби. Із самого початку я молився, щоб я придбав з цієї
хвороби те, що мені необхідно, оскільки не хочу хворіти
просто так. Коли я оглядаюсь на минулий рік, я можу з
вдячністю сказати, що Бог поводився зі мною як треба; не
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можна пропустити жодного дня. Багато з цих переживань
не можна розголошувати, але я повністю упевнений, що
вони призначені для мого особистого збагачення, а також
для вашої користі.

Зараз завдяки Божій необмеженій і невичерпній благодаті
і завдяки вашим безперестанним молитвам я знову
повернувся від воріт смерті. Я надіюсь на Господа, що в
зручний Йому час Він приведе мене до повного одужання.
Тепер я відпочиваю і одночасно працюю. Я віддаю себе
Богу ще раз, щоб виконати Його волю і служити Його святим.

Íàñòóïíèé óðèâîê óçÿòèé ç äåâ’ÿòíàäöÿòîãî íîìåðó «Íè-
í³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ», îïóáë³êîâàíîãî â ñ³÷í³-ëþòîìó 1931 ð.:

Бог використав мою хворобу протягом останніх двох чи
трьох років, щоб випробувати співчуття багатьох святих.
Моя слабкість стала для багатьох нагодою любити Господа.
Коли я думаю про вашу любов і доброту до мене, як я
вдячний! Коли я чую про багатьох братів і сестер, розсіяних
повсюди, які, хоча й не знають мене, але через наші
взаємини в Господі плакали перед Ним за моє здоров’я, я
відчуваю, що те, що дали мені ви, таке глибоке, а те, що
дав вам я, настільки поверхове. Через це я не можу не
відчувати, що якби в мене було більше життя, енергії і часу,
як я хотів би розтратити їх на святих.

Хоча моя хвороба накопичувалася багато років, вона
збільшилась через написання «Духовної людини». Подяка
Богові, що зараз я відновлююсь. Я знову можу писати небагато
листів, готувати небагато статей, проводити заняття по
вивченню Біблії і відвідувати деякі зібрання. Є ще багато чого,
що я хотів би робити, але не можу. Все одно я вдячний Богові
за те, що я можу робити. Ті, хто знає тіло людини, говорять,
що я декілька разів був близький до смерті, але подяка Богові,
Він береже мене до цього дня. Надіюсь, що в дні моєї
мандрівки по землі я зможу вірно служити Йому й вам.
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Íàñòóïíèé óðèâîê óçÿòèé ç äâàäöÿòü ï’ÿòîãî íîìåðó «Íè-
í³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ» çà òðàâåíü-÷åðâåíü 1932 ð.:

Протягом останніх декількох місяців через хворобу серця
та інші фізичні недуги моя земна скинія знову може бути
зруйнована в будь-який момент. Часто я опиняюсь на
роздоріжжі, не знаючи, куди піти. З людської точки зору, я
не знаю, плакати чи сміятися. Але подяка Господу, заради
Господа немає нічого надто важкого і немає надто високої
плати. В очах тих, хто довіряє і слухається, темна туманна
ситуація, як і раніше, є чистим і ясним небом. Істинні ось ці
рядки: «Якщо радості земної стало менше, Господи, дай
більше неба. Нехай дух славить Тебе, хоч серце розбите».

²²². ÄÅÍÎÌ²ÍÀÖ²¯

Ïðîòèñòîÿííÿ ç áîêó äåíîì³íàö³é áóëî òðåò³ì äæåðåëîì
ñòðàæäàíü Âî÷ìàíà Í³. Â³í áóâ àíòèñâ³ä÷åííÿì ïðîòè íèõ,
³ ÷åðåç öå âîíè çàâäàâàëè éîìó áàãàòî ñòðàæäàíü.

À. Ïðåçèðñòâî

Äåíîì³íàö³¿ ïîâí³ñòþ ñòàâèëèñÿ ç ïðåçèðñòâîì äî
Âî÷ìàíà Í³, ³ öå çàâäàâàëî éîìó áàãàòî ñòðàæäàíü. Â³í ïî÷àâ
ïèñàòè òðè òîìè «Äóõîâíî¿ ëþäèíè», êîëè éîìó áóëî
äâàäöÿòü òðè. Îäèí ³ç êðàùèõ áîãîñëîâ³â ó Êèòà¿ â³äðåàãóâàâ
íà öå òàêèìè ñëîâàìè: «Âî÷ìàí Í³ — ïðîñòî ðîçóìíèé
ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé äîñÿã óñï³õ³â ó ÷èòàíí³ àíãë³éñüêèõ
êíèã. Â³í ç³áðàâ óñå öå ç êíèã ³ ïåðåêëàâ öå íà êèòàéñüêó».
²íîä³ ïðåçèðñòâî ðàíèòü ãëèáøå, í³æ êðèòèêà. Ó òîé ÷àñ
ªâð. 13:13 áóëî äóæå ä³éñíèì, ³ éîãî çàñòîñîâóâàâ Âî÷ìàí
òà ³íø³: «Òîæ âèõîäüìî äî Íüîãî ïîçà òàá³ð, ³ íàðóãó Éîãî
ïîíåñ³ìî». Âî÷ìàí ³ ò³, õòî áóëè ç íèì, ïîâí³ñòþ ïîñëóõàëèñÿ
öüîãî ñëîâà ³ ïîíåñëè íàðóãó Õðèñòà, âèéøîâøè çà òàá³ð
îðãàí³çîâàíîãî õðèñòèÿíñòâà. Öÿ íàðóãà áóëà íàñïðàâä³
ïåðåæèâàííÿì õðåñòà.

ÑÒÐÀÆÄÀÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²



ÂÎ×ÌÀÍ Í²164

Á. Êðèòèêà

Ïîðÿä ç ïðåçèðñòâîì Âî÷ìàí ïåðåæèâàâ ñèëüíó êðèòèêó
ç áîêó äåíîì³íàö³é. Õî÷à âîíè é ñòàâèëèñÿ ç ïðåçèðñòâîì äî
íüîãî, Âî÷ìàí Í³ äå÷îãî äîñÿã; êîëè öå ñòàëî î÷åâèäíèì,
âîíè ïî÷àëè â³äêðèòî êðèòèêóâàòè éîãî. Ó ñâîºìó âèäàíí³
«Õðèñòèÿíèí», ùî ïóáë³êóâàëîñü ³ç 1925 ïî 1927 ðð., â³í
ð³øó÷å âèêðèâàâ â³äõèëåííÿ äåíîì³íàö³é â³ä ÷èñòèõ ³ñòèí
Ïèñàííÿ. Äåíîì³íàö³¿ íå ìîãëè íå êðèòèêóâàòè éîãî. Âîíè
âèïóñòèëè áàãàòî âèäàíü, ùî êðèòèêóâàëè éîãî ñëóæ³ííÿ.

Â. Ïðîòèñòîÿííÿ

Ñë³äîì çà êðèòèêîþ ïðèéøëî ïðîòèñòîÿííÿ. Ñëóæ³ííÿ
Âî÷ìàíà Í³ Áîæèì ëþäÿì âèêëèêàëî ïðîòèñòîÿííÿ äåíî-
ì³íàö³é, ³ âîíè ï³äíÿëèñü, ùîá ïðîòèñòîÿòè éîìó. Âîíè
ïðîòèñòîÿëè éîìó ïðèõîâàíî é â³äêðèòî. Äåÿê³ ïðîïîâ³äíèêè
ïðîòèñòîÿëè éîìó ç³ ñâî¿õ êàôåäð, çàñòåð³ãàþ÷è ñâî¿ ç³áðàííÿ
â³ä íüîãî.

Òóò íàâîäÿòüñÿ óðèâêè ç éîãî â³äêðèòèõ ëèñò³â ó «Íè-
í³øíüîìó ñâ³ä÷åíí³», ÿê³ ðîçêðèâàþòü éîãî ñòàâëåííÿ äî
ïðîòèñòîÿííÿ. Ó äâàíàäöÿòîìó íîìåð³, îïóáë³êîâàíîìó â
ãðóäí³ 1929 ð., â³í íàïèñàâ:

Улюблені брати, час Господнього приходу швидко
наближається. Ми повинні бути вірними. У майбутньому ми
можемо перетерпіти ще більше нерозуміння і ще більше
протистояння; але оскільки ми були призначені для цього,
ми повинні залишатися вірними… Брати, будь ласка,
продовжуйте згадувати мене у ваших молитвах, щоб у всій
моїй скорботі я зміг стояти твердо, вірно несучи добре
свідчення за Господа.

Тільки дві верстви лишилось
Ще терпіти біль в ногах.
Зникнуть там і гріх, і горе.
Наш Ісус пройшов цей шлях.
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«Не губися і не бійся.
Далі йди! — шепоче Він. —
І, можливо, вже сьогодні
Буде скінчений шлях твій».

Ó 26-ìó íîìåð³ çà ëèïåíü-ñåðïåíü 1932 ð. â³í íàïèñàâ:

Цей номер був складений посеред багатьох страждань.
Я знаю, що Сатана і його злі духи дуже зайняті, оскільки він
знає, що сповіщення «Нинішнього свідчення» шкідливе для
нього. Тому і сповіщення, і той, хто проповідує, є об’єктами
його нападок. З цієї причини я благаю всіх братів у Господі
постачати мене багатьма молитвами.

Різні спокуси, що приходять, тиск, нерозуміння і труднощі
можуть ослабити навіть фізично найсильнішого, не кажучи
вже про когось, як я, чия земна скинія часто хитається. Важко
стати мучеником, але так само важко стати і відступником.
Важко бути вірним, та ще важче втратити стриманість. Дуже
боляче стримувати наші вуста, але якщо ми виправдовуємо
себе, це також не приносить радості. Погане ім’я приносить
смуток, але й добре ім’я не обов’язково приносить радість.
Нас цікавить тільки вірна робота, збереження першої любові
і підтримка цілеспрямованості, доки ми чекаємо повернення
Господа. Хіба Господь не сказав нам із самого початку, що
ми повинні нести хрест і стикатися зі стражданнями на землі?

Òóò íàâîäèòüñÿ óðèâîê ç äâàäöÿòü äåâ’ÿòîãî íîìåðó,
îïóáë³êîâàíîãî â ñ³÷í³-ëþòîìó 1933 ð.:

Це напевно час спокус, усе заплутане, холодне й грубе.
У цей час християнину дійсно важко стояти. Але хіба ми не
знали цього вже якийсь час, із самого початку? Що ще ми
можемо сказати?

Ми ходимо в самотині й здивуванні, ми повинні або
скласти зброю, або бути піднесеними. О Господи, що по-
Твоєму краще?
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Це перший номер цього року. Ми не можемо сказати, що
буде більша надія, більша сміливість або більший прибуток,
ніж у минулому році. Навпаки, напевно, будуть більші
труднощі, однак нам треба йти вперед, як звичайно.

Ïðîòèñòîÿííÿ âèõîäèëî íå ò³ëüêè â³ä ì³ñöåâèõ õðèñòèÿí,
àëå é â³ä ì³ñ³îíåð³â. Á³ëüø³ñòü ì³ñ³îíåð³â ïðîòèñòîÿëè
Âî÷ìàíó Í³ ÷åðåç éîãî àíòèñâ³ä÷åííÿ. Îñê³ëüêè âîíè
ïîæåðòâóâàëè ñâî¿ìè êðà¿íàìè, ñâî¿ìè äîì³âêàìè ³ ñâî¿ìè
êàð’ºðàìè ³ ïðè¿õàëè â ÿçè÷íèöüêó êðà¿íó, ùîá äîïîìîãòè
ëþäÿì ñïàñòèñü ³ ïîáóäóâàòè ñâî¿ öåðêâè-ì³ñ³¿, âîíè ãëèáîêî
îáóðþâàëèñÿ éîãî ñëóæ³ííÿì. Ïîñåðåä ö³º¿ ñèòóàö³¿ öåé
ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, ìîëîäèé òóá³ëåöü, ÿêèé í³êîëè íå áóâ çà
ìåæàìè Êèòàþ, ï³äíÿâñÿ ³ ïî÷àâ âèäàâàòè àðãóìåíòè, ÿê³
íàïàäàëè íà ñàì³ óñòî¿ ¿õíüî¿ ðîáîòè ³ äåíîì³íàö³éí³ öåðêâè,
ïîñòàâëåí³ íèìè. Â³í â÷èâ, ùî âñ³ äåíîì³íàö³¿ íå â³äïîâ³äàþòü
Ïèñàííþ ³ ùî ò³ëüêè îäíà Öåðêâà â³äïîâ³äàº Ïèñàííþ —
Öåðêâà â ì³ñöåâîñò³. Â³í âèðàæàâ âäÿ÷í³ñòü ì³ñ³îíåðàì çà
òå, ùî âîíè ïðèíåñëè â Êèòàé äîáðó â³ñòü, àëå â³í ð³øó÷å
ïðîòåñòóâàâ ïðîòè òîãî, ùî âîíè ïðèâåçëè ç ñîáîþ ñâî¿
äåíîì³íàö³¿, áóäóâàëè ñâî¿ öåðêâè-ì³ñ³¿ â ðîçä³ëåíí³. Â³í
ãîâîðèâ, ùî âñ³ íàçâè äåíîì³íàö³é, òàê³ ÿê ïðåñâ³òåð³àíè,
áàïòèñòè, ìåòîäèñòè, àíãë³êàíè ³ ò. ä., òðåáà â³äêèíóòè. Â³í
íàäðóêóâàâ ö³ ñïîâ³ùåííÿ ³ ðîçïîâñþäèâ ¿õ ïî âñüîìó Êèòàþ.
Â³í áóâ ïîâí³ñòþ ïåðåêîíàíèé, ùî éîãî ïîãëÿä â³äïîâ³äàº
Ïèñàííþ, ³ â³í çàïëàòèâ âèñîêó ö³íó çà éîãî äîäåðæàííÿ.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê ó 1939 ð. íà êåñâ³êñüê³é êîíâåíö³¿ â³í
ïðîìîâèâ ìîëèòâó, ÿêà ãëèáîêî çà÷åïèëà âñ³õ ïðèñóòí³õ,
ãîëîâà, ÿêèé òàêîæ áóâ ãîëîâîþ Êèòàéñüêî¿ êîíòèíåíòàëüíî¿
ì³ñ³¿, ïîãîâîðèâ ç áðàòîì Í³. Áðàò Í³ ñêîðèñòàâñÿ ö³ºþ
íàãîäîþ, â³ä÷óâàþ÷è, ùî öå ñëóøíèé ÷àñ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç
êåð³âíèêîì îäí³º¿ ç êðàùèõ ì³ñ³é, ùî âèðóøèëè äî Êèòàþ.
Ïðîòÿãîì óñüîãî ñï³ëêóâàííÿ ãîëîâà Êèòàéñüêî¿ êîíòè-
íåíòàëüíî¿ ì³ñ³¿ ïîãîäæóâàâñÿ ç íèì. Â³í ñêàçàâ áðàòó Í³,
ùî Ãîñïîäü äîðó÷èâ éîìó ðîáèòè â Êèòà¿ òå ñàìå, ùî
â³äïîâ³äàëî òóðáîò³ ïàíà Õàäñîíà Òåéëîðà, çàñíîâíèêà
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Êèòàéñüêî¿ êîíòèíåíòàëüíî¿ ì³ñ³¿, ³ ùî ¿õí³ ì³ñ³îíåðè â Êèòà¿
áóëè íå ïðàâ³, êîëè ïðîòèñòîÿëè éîìó. Çðåøòîþ, ãîëîâà ì³ñ³¿
âèðóøèâ äî Êèòàþ ³, ñêëèêàâøè â Øàíõà¿ ì³ñ³îíåð³â Êè-
òàéñüêî¿ êîíòèíåíòàëüíî¿ ì³ñ³¿, ñêàçàâ ¿ì, ùî âîíè íå ïðàâ³
ó ñâîºìó ïðîòèñòîÿíí³ ðîáîò³ Âî÷ìàíà Í³. Â³í ñêàçàâ ¿ì, ùî
Âî÷ìàí Í³ ðîáèâ òå ñàìå, ùî é âîíè. Â³í ïîðàäèâ ¿ì,
ïî÷èíàþ÷è ç öüîãî äíÿ, í³êîëè íå ïðîòèñòîÿòè éîìó. Àëå
ï³ñëÿ òîãî ÿê â³í ïî¿õàâ ³ ïîâåðíóâñÿ äî Ëîíäîíà, âîíè
ïðîäîâæóâàëè ïðîòèñòîÿòè éîìó.

Ã. Íàïàäêè

Äåíîì³íàö³¿ ïðîòèñòîÿëè éîìó, íàïàäàëè íà íüîãî ³ ðîáèëè
âñå ìîæëèâå, ùîá çðóéíóâàòè éîãî ñëóæ³ííÿ. Îñü ëèøå îäèí
ïðèêëàä. Êîëè ò³òêà ïàí³ Í³ ïî÷àëà ïðîòèñòîÿòè øëþáó ñâîº¿
ïëåì³ííèö³ ç Âî÷ìàíîì, äåÿê³ õðèñòèÿíè ç äåíîì³íàö³é
ïî÷àëè ñï³âðîá³òíè÷àòè ç íåþ, ùîá íàïàäàòè íà íüîãî, ³
ðîáèëè âñå ìîæëèâå, ùîá çðóéíóâàòè éîãî ñëóæ³ííÿ. Âîíè
íåíàâèä³ëè éîãî ³ ïî÷àëè ïðîòè íüîãî ÷èñëåíí³ âèñòóïè.

Ä. ×óòêè

Îäèí ³ç ìåòîä³â, ÿê³ éîãî ñóïðîòèâíèêè âèêîðèñòîâóâàëè
äëÿ íàïàäîê íà íüîãî, — öå ðîçïóñêàííÿ ÷óòîê ïðîòè íüîãî.
Öå «ïîãîâ³ð» (äîñë.), ïðî ÿêèé ãîâîðèòü Ïàâëî ó 2 Êîð. 6:8.
×óòêè — öå íàéá³ëüø ï³äñòóïíèé ³ ðóéí³âíèé âèä íàïàäîê.
×óòêè — öå íå ùî ³íøå, ÿê íåïðàâäà. Äåÿê³ ñóïðîòèâíèêè
ãàíüáèëè Âî÷ìàíà Í³, ðîçïóñêàþ÷è ÷óòêè ³ íåäîáðó ñëàâó.
Êîëè Âî÷ìàí Í³ áóâ íåîäðóæåíèé ³ æèâ ó Øàíõà¿, äî íüîãî
ïðè¿õàëà ïîæèòè íà ÿêèéñü ÷àñ éîãî ìàòè. Äåõòî ïî÷àâ
ðîçïóñêàòè ÷óòêè, ùî â³í æèâå ç æ³íêîþ. ßê³ ëóêàâ³ ÷óòêè!

Äî 1934 ð. ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà Í³ ïîâí³ñòþ â³äêèäàëîñÿ
äåíîì³íàö³ÿìè. Â³í ï³äí³ñ ¿ì ñâîº ñëóæ³ííÿ, à ó â³äïîâ³äü
îòðèìàâ ¿õíº ïðåçèðñòâî, êðèòèêó, ïðîòèñòîÿííÿ, íàïàäêè
³ ðîçïóñêàííÿ ÷óòîê. Éîãî ïîâí³ñòþ â³äêèäàëè!

Êîëè Ãîñïîäü ²ñóñ áóâ íà çåìë³, ò³, ùî íàâ÷àþòü ³óäåéñòâó,
òåæ ñòàâèëèñü ³ç ïðåçèðñòâîì äî Íüîãî, êðèòèêóâàëè Éîãî,
ïðîòèñòîÿëè Éîìó, íàïàäàëè íà Íüîãî ³ ðîçïóñêàëè ïðî Íüîãî
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÷óòêè. Òå ñàìå ðîáèëè ³ ç àïîñòîëàìè. Öå îñíîâí³ âèäè çáðî¿,
ÿêó Ñàòàíà âèêîðèñòîâóº ïðîòè Áîæîãî äîìîâðÿäóâàííÿ. Â³í
íàïàäàâ íà Âî÷ìàíà Í³ ç ò³ºþ ñàìîþ çáðîºþ.

Å. Íåðîçóì³ííÿ é ïåðåêðó÷åííÿ

Âî÷ìàíà Í³ òàêîæ íå ðîçóì³ëè ³ çîáðàæóâàëè ó íåïðà-
âèëüíîìó ñâ³òë³. Âî÷ìàí îïèñóâàâ çîáðàæåííÿ â íåïðàâèëüíîìó
ñâ³òë³ òàêèìè ñëîâàìè: «Òîãî Âî÷ìàíà Í³, ÿêîãî âîíè çîáðà-
æóþòü, ÿ á òàêîæ îñóäèâ». Âî÷ìàíà Í³ ÷àñòî çîáðàæóâàëè
÷åðåç ô³ëüòð íåòî÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ðàçîì ç ï³äîçð³ëèìè
äîìèñëàìè òèõ, õòî íå ðîçóì³â éîãî. Òîìó ò³, õòî çîáðàæóâàâ
éîãî òàêèì ÷èíîì, ñòâîðþâàëè ö³ëêîì íåïðàâèëüíå óÿâëåííÿ
ïðî íüîãî. Öå òàêîæ çàâäàâàëî éîìó ñòðàæäàíü.

²V. ÁÐÀÒÈ ÒÀ ÑÅÑÒÐÈ

Ùå îäíèì äæåðåëîì ñòðàæäàíü Âî÷ìàíà Í³ áóëè áðàòè
òà ñåñòðè. Ö³ ñòðàæäàííÿ áóëè á³ëüø ñåðéîçíèìè çà ïðè-
ðîäîþ, í³æ ò³, ÿê³ çàâäàâàëè äåíîì³íàö³¿. Ñòðàæäàííÿ â³ä
äåíîì³íàö³é ïðèõîäèëè ççîâí³, ó òîé ÷àñ ÿê ñòðàæäàííÿ â³ä
áðàò³â ³ ñåñòåð ïðèõîäèëè çñåðåäèíè. Ñòðàæäàííÿ, ùî
ïðèõîäèëè â³ä âíóòð³øíüîãî êîëà, íåïîêî¿ëè éîãî á³ëüøå,
í³æ ÿê³-íåáóäü ³íø³.

À. Â³äëó÷åííÿ

×åðåç äâà ðîêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïî÷àëàñÿ ïðàêòèêà öåð-
êîâíîãî æèòòÿ ó ð³äíîìó ì³ñò³ Âî÷ìàíà Í³ â 1922 ð., â³í áóâ
â³äëó÷åíèé ñâî¿ìè ñï³âðîá³òíèêàìè. Â³í áóâ â³äëó÷åíèé, òîìó
ùî ñòîÿâ çà ³ñòèíó Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ ³ ïðîòåñòóâàâ
ïðîòè òîãî, ùî ïðîâ³äíèé ñï³âðîá³òíèê áóâ ïðèçíà÷åíèé
äåíîì³íàö³éíèì ì³ñ³îíåðîì. Ââàæàþ÷è éîãî çàïåðå÷åííÿ
íàäòî ãîñòðèì, âîíè â³äëó÷èëè éîãî. Â³äëó÷åííÿ — äóæå
ñåðéîçíà ñïðàâà, ³ â öüîìó âèïàäêó âñå áóëî çðîáëåíî, êîëè
â³í ïî¿õàâ ó ïîäîðîæ ç³ ñëóæ³ííÿì. Á³ëüø³ñòü â³ðóþ÷èõ,
ÿê³ çóñòð³÷àëèñÿ ç íèì, ñòàëè íà éîãî á³ê, àëå Ãîñïîäü íå
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äîçâîëèâ éîìó áóäü-ùî ðîáèòè äëÿ ñâîãî âèïðàâäàííÿ. Öå
áóëî ñïðàâæí³ì ñòðàæäàííÿì äëÿ ïðèðîäíîãî ÷îëîâ³êà.

Á. Ðîçõîäæåííÿ â ïîãëÿäàõ

Ç òîãî ìîìåíòó, ÿê Âî÷ìàí Í³ ïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó, â³í áóâ
ó ñï³ëêóâàíí³ ç îäí³ºþ ñòàðøîþ ñåñòðîþ. Âîíà ëþáèëà
Ãîñïîäà, øóêàëà Ãîñïîäà ³ áóëà äîñòàòíüî îáäàðîâàíà
Ãîñïîäîì. Îòðèìàâøè ïîâàãó õðèñòèÿí ç ð³çíèõ áîê³â, âîíà
ïî÷àëà ïîäîðîæóâàòè é ïðîïîâ³äóâàòè. Âîíà ñòàëà ïîñò³éíî
ðîçõîäèòèñü ó ïîãëÿäàõ ç Âî÷ìàíîì Í³. Ó ñ³÷í³ 1934 ð., êîëè
â³í ïðîâîäèâ òðåòþ êîíôåðåíö³þ ïåðåìîæö³â ó Øàíõà¿, öÿ
ñåñòðà áóëà ïðèñóòíÿ íà ç³áðàííÿõ. Êîëè Âî÷ìàí Í³ ãîâîðèâ,
âîíà ÷àñòî õèòàëà ãîëîâîþ. Öå áóëî ñòðàæäàííÿì äëÿ íüîãî,
³ öå áóâ íå ºäèíèé âèïàäîê. Ç ðîêàìè â ðîáîò³ ³ â Öåðêâàõ
â³í ñòèêàâñÿ ç òàêèì ðîçõîäæåííÿì äåê³ëüêà ðàç³â.

Â. Íåçð³ë³ñòü ³ íåêîìïåòåíòí³ñòü

Ñåðåä òèõ, õòî ïðàöþâàâ ç Âî÷ìàíîì Í³ ³ í³ñ â³äïî-
â³äàëüí³ñòü ç íèì ó öåðêîâíîìó æèòò³, í³õòî íå ì³ã çð³âíÿòèñÿ
ç íèì ó çð³ëîñò³ é êîìïåòåíòíîñò³; óñ³ áóëè íåçð³ëèìè é
íåêîìïåòåíòíèìè. Ï’ÿòäåñÿò ðîê³â òîìó â Êèòà¿ Âî÷ìàí áóâ
ºäèíèì ³ âèäàòíèì ó ñâîºìó çíàíí³ äóõîâíèõ ðå÷åé. Â³í ï³øîâ
íàáàãàòî äàë³ â³ä óñ³õ ³íøèõ. Â³í áà÷èâ áàãàòî ÷îãî, ùî áðàòè
íå áà÷èëè, ³ ¿õíÿ íåçð³ë³ñòü ³ íåêîìïåòåíòí³ñòü çàâäàâàëè
éîìó áàãàòî ñòðàæäàíü.

Ã. Óïåðò³ñòü

Óïåðò³ñòü áðàò³â òàêîæ ïðèìóøóâàëà éîãî ñòðàæäàòè.
Îäíîãî ðàçó íà ç³áðàííÿ Öåðêâè â Øàíõà¿ ïðèéøîâ ìîëîäèé
÷îëîâ³ê ³ ñïàññÿ. Â³í çáèðàâñÿ ïî¿õàòè äî Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â
äëÿ îäåðæàííÿ ïîäàëüøî¿ îñâ³òè. Îäíàê ïåðåä â³ä’¿çäîì ç
Êèòàþ â³í õîò³â õðåñòèòèñÿ.

Âî÷ìàíó áóëà ÿñíà éîãî ñèòóàö³ÿ, ³ â³í ïîãîäèâñÿ, ùî òîìó
òðåáà õðåñòèòèñÿ. Àëå ñòàðøèé ñï³âðîá³òíèê íå ïîãîäèâñÿ.
Â³í âèñóíóâ ïðè÷èíó, ùî öåé ìîëîäèé ÷îëîâ³ê áóâ íàäòî

ÑÒÐÀÆÄÀÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²



ÂÎ×ÌÀÍ Í²170

íîâèì. Â³í ïðèõîäèâ íà ç³áðàííÿ âñüîãî ëèøå ðàç àáî äâà ³
çáèðàâñÿ ïî¿õàòè äî Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â. Òàêó ëþäèíó íå
ìîæíà õðåñòèòè. Â³í îá´ðóíòóâàâ ñâîþ íåçãîäó â÷åííÿì ñàìîãî
Âî÷ìàíà Í³, ùî â öåðêîâíîìó æèòò³ í³ùî íå ïîâèííî ðîáèòèñÿ
áåç ñï³ëêóâàííÿ, ³ éîãî ñï³ëêóâàííÿ ïîëÿãàëî â òîìó, ùî öüîãî
áðàòà íå òðåáà õðåñòèòè. Â³í óïåðòî òðèìàâñÿ çà öå â÷åííÿ
ïðî ñï³ëêóâàííÿ ³ âèêîðèñòîâóâàâ éîãî äëÿ òâåðäæåííÿ, ùî
öüîãî ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà íå òðåáà õðåñòèòè. Éîãî òóðáóâàëî
òå, ùî ìîæëèâî ìîëîäèé ÷îëîâ³ê íå ñïàñåíèé. Âî÷ìàí ñêàçàâ
éîìó, ùî ÿêùî õðåùåííÿ öüîãî ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà áóäå
ïîìèëêîþ, â³í ïîíåñå ïåðåä Ãîñïîäîì ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Àëå òîé ñï³âðîá³òíèê óïåðòî íàïîëÿãàâ íà ñâîºìó.

Ó 1933 ð. Âî÷ìàí Í³ ïî÷àâ ðîçóì³òè: ÿêùî ñåñòðè íå
ìîëÿòüñÿ íà ìîëèòîâíèõ ç³áðàííÿõ Öåðêâè, — öå âåëèêà
âòðàòà. Â³í ïðèéøîâ äî âèñíîâêó, ùî áóäå íàëåæíèì, ÿêùî
ñåñòðè ìîëèòèìóòüñÿ íà ç³áðàíí³. Îäíàê ïðîâ³äí³ áðàòè ó
Öåðêâ³ â òîé ÷àñ óïåðòî òðèìàëèñÿ çà ñòàðèé øëÿõ. Öå òàêîæ
çàñìóòèëî éîãî.

Ä. ×åñòîëþáñòâî

Áðàò Í³ òàêîæ ñòðàæäàâ â³ä ÷åñòîëþáíîãî ïðàãíåííÿ áðàò³â
äî ïîëîæåííÿ. Ñåðåä òðüîõ ïåðøèõ áðàò³â, ùî ïðèéøëè â
Öåðêâó â Øàíõà¿ íà ñàìîìó ïî÷àòêó, îäèí áóâ äóæå
÷åñòîëþáíèé ³ õîò³â áóòè ïðîâ³äíèì áðàòîì. ×åðåç éîãî
÷åñòîëþáñòâî â³í çàâäàâ áàãàòî òóðáîò. Óðåøò³-ðåøò, ó
1948 ð., ïðîáóâøè ó Öåðêâ³ äâàäöÿòü ðîê³â, â³í ï³øîâ. Â³í
ïî÷àâ çóñòð³÷àòèñÿ ó ñåáå âäîìà ç ìàíäð³âíèì ïðîïîâ³äíèêîì.
Öåé ìàíäð³âíèé ïðîïîâ³äíèê ï³çí³øå íàïèñàâ äîâãó ñòàòòþ
ïðîòè Âî÷ìàíà Í³. Öå òàêîæ ïðèíåñëî éîìó ñòðàæäàííÿ.

Öå áóâ ò³ëüêè îäèí âèïàäîê. Äåê³ëüêà êèòàéñüêèõ ïðî-
ïîâ³äíèê³â çà ìèíóë³ ï’ÿòäåñÿò ðîê³â ïðîéøëè ÷åðåç öåðêîâíå
æèòòÿ. Âîíè ïðèõîäèëè íà ç³áðàííÿ, î÷³êóþ÷è, ùî ¿ì äàäóòü
ÿêåñü ïîëîæåííÿ. Àëå Âî÷ìàí çàâæäè ïîÿñíþâàâ, ùî Öåðêâà
— íå îðãàí³çàö³ÿ, ³ â í³é íåìàº í³ÿêèõ ïîëîæåíü. Êîëè éîãî
çàïèòóâàëè ïðî ïîëîæåííÿ, â³í â³äïîâ³äàâ: «Õòî äàñòü ìåí³
ïîëîæåííÿ? Íåìàº í³ÿêîãî ïîëîæåííÿ. Öåðêâà — öå îðãà-
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í³çì». Äåõòî ïðèõîäèâ ³ çóñòð³÷àâñÿ ç Öåðêâîþ ÿêèéñü ÷àñ,
î÷³êóþ÷è îòðèìàòè ïîñàäó. Îäíàê, óðåøò³-ðåøò, âèÿâèâøè,
ùî íå ìîæóòü îòðèìàòè áàæàíîãî, âîíè éøëè ³ ñòàâàëè
ñóïðîòèâíèêàìè.

Å. Áóíò ³ íàïàäêè

Áóíò áðàò³â ³ ñåñòåð áóâ ùå îäíèì äæåðåëîì ñòðàæäàíü
Âî÷ìàíà Í³. Îäèí áðàò ñï³âðîá³òíèê ñêî¿â àìîðàëüíèé
â÷èíîê. Âî÷ìàí äîïîì³ã Öåðêâ³ â ì³ñöåâîñò³ öüîãî ñï³â-
ðîá³òíèêà â³äëó÷èòè éîãî. Ó â³äïîâ³äü â³í áóíò³âíèöüêèì
÷èíîì íàïàâ íà áðàòà Í³. Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ÿïîíñüêà àðì³ÿ îêóïóâàëà Øàíõàé, öåé ñï³âðîá³òíèê
íàä³ñëàâ Âî÷ìàíó ëèñòà òàêîãî çì³ñòó, ùî ÿêáè éîãî ðîçêðèëè
àáî âèÿâèëè öåíçîðè, â³í çàâäàâ áè áàãàòî íåïðèºìíîñòåé.
Ùî öå áóâ çà íàïàä!

Ï³ä ÷àñ éîãî ñëóæ³ííÿ äåÿê³ áóíòóâàëè ïðîòè íüîãî é
íàïàäàëè íà íüîãî. Íàéñåðéîçí³øèé âèïàäîê ñòàâñÿ íàâêîëî
éîãî çàíÿòòÿ á³çíåñîì ³ âêëþ÷àâ ñâÿòèõ ó Øàíõà¿ â 1942 ð.
Á³ëüø³ñòü áðàò³â ³ ñåñòåð, âêëþ÷àþ÷è ñï³âðîá³òíèê³â ³
ñòàð³éøèí, çáóíòóâàëèñÿ ïðîòè íüîãî ³ íàïàëè íà íüîãî. Öå
áóëî äëÿ íüîãî âåëè÷åçíèì äæåðåëîì ñòðàæäàííÿ ³ ïðèìó-
ñèëî éîãî ïðèïèíèòè ñâîº ñëóæ³ííÿ íà ø³ñòü ðîê³â. Öå áóëî
ñåðéîçíå ³ äîâãå ñòðàæäàííÿ.

Îäíàê çàâäÿêè âñ³ì öèì ñòðàæäàííÿì â³í çàñâî¿â óðîêè.
Ö³ ñòðàæäàííÿ íå ò³ëüêè äîïîìîãëè éîìó ïîêëàäàòèñÿ íà
Ãîñïîäà, âîíè òàêîæ ïðàöþâàëè, ùîá â³í ïîê³í÷èâ ç³ ñâîºþ
ïëîòòþ, ñâî¿ì «ÿ», ñâîºþ äóøåþ ³ ñâî¿ì ïðèðîäíèì æèòòÿì.
Íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, îñòàòî÷íèì ïåðåæèâàííÿì, ÿêå â³í çàñâî¿â
çàâäÿêè ñòðàæäàííÿì, êîëè éîãî ñëóæ³ííÿ ïðèïèíèëîñÿ íà
ø³ñòü ðîê³â, — öå ïåðåëîìëåííÿ çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà. Â³í
í³êîëè íå ïåðåäàâàâ ëèøå â÷åííÿ ³ äîêòðèíè; éîãî ñïî-
â³ùåííÿ ì³ñòèëè ä³éñí³ñòü, ÿêó â³í çàñâî¿â çàâäÿêè
ïåðåæèâàííþ ñòðàæäàíü. Ïåðåæèâàííÿ, ÿêå â³í ïðèäáàâ
÷åðåç ñòðàæäàííÿ, ñòàëî âåëèêîþ äîïîìîãîþ äëÿ âñ³õ íàñ ³
ñòàëî áàãàòèì ñïàäêîì óñ³ì Öåðêâàì ó Ãîñïîäíüîìó â³ä-
òâîðåíí³. Â³í ïðèäáàâ öåé áàãàòèé ñïàäîê âèñîêîþ ö³íîþ.
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Éîãî ñòðàæäàííÿ òàêîæ äîïîìîãëè éîìó îòðèìàòè
îá’ÿâëåííÿ â³ä Ãîñïîäà. ×àñòî çàâäÿêè òîìó àáî ³íøîìó
ñòðàæäàííþ â³í îòðèìóâàâ ÿêåñü îá’ÿâëåííÿ. Éîãî ñòðàæ-
äàííÿ ÷àñòî ñòàâàëè Ãîñïîäí³ì îá’ÿâëåííÿì. Â³í áóâ
î÷èùåíèé, çðóéíîâàíèé ³ ñêëàäåíèé áîæåñòâåíèì æèòòÿì
çà äîïîìîãîþ Ñâÿòîãî Äóõà, ä³þ ÿêîãî â³í çàçíàâ çàâäÿêè
ñâî¿ì ñòðàæäàííÿì. ×åðåç öå ïåðåæèâàííÿ ñòðàæäàíü â³í
áóâ îñíàùåíèé ³ ïîñòàâëåíèé ó íàëåæíå ïîëîæåííÿ, ùîá
îòðèìóâàòè Ãîñïîäíº îá’ÿâëåííÿ.

V. ²ÍØ²

À. Íåïðàâäèâå îáâèíóâà÷åííÿ ³ òþðåìíå óâ’ÿçíåííÿ

Âî÷ìàí Í³ áóâ çààðåøòîâàíèé ó áåðåçí³ 1952 ð. Éîãî ñóäèëè,
ïðåä’ÿâèëè íåïðàâäèâå îáâèíóâà÷åííÿ ³ çàñóäèëè äî ï’ÿò-
íàäöÿòè ðîê³â â’ÿçíèö³ â 1956 ð. Â³í óìåð â óâ’ÿçíåíí³ 30
òðàâíÿ 1972 ð. Íåìîæëèâî ä³çíàòèñü, ùî â³í ïåðåæèâ ï³ä ÷àñ
öüîãî äîâãîãî óâ’ÿçíåííÿ. Òóò íàâîäèòüñÿ â³ñ³ì ëèñò³â, ÿê³ áóëè
íàïèñàí³ íàïðèê³íö³ éîãî óâ’ÿçíåííÿ éîãî ðóêîþ, ³ âîíè º
ºäèíèì çàñîáîì, çàâäÿêè ÿêîìó ìè ìîæåìî òðîõè ïîáà÷èòè
éîãî ñòðàæäàííÿ, ïî÷óòòÿ ³ ñïîä³âàííÿ ï³ä ÷àñ óâ’ÿçíåííÿ.

Лист перший

22 квітня 1972 р.

Старша сестро Пінчен!

Я одержав ваш лист від 7 квітня і виявив, що ви не
одержали мого листа, в якому я сповіщав вам, що те, що
ви надсилали мені щоразу, я одержував. Усе, що ви згадали
у своєму листі, я одержав. Я дуже вдячний вам.

Ви знаєте, що в мене хронічне захворювання, це хвороба
самого органа. Коли воно загострюється, я дуже страждаю,
але навіть коли воно сховане, воно все одно присутнє.
Різниця лише в тому, загострюється воно чи ні. Тут літо, і
хоча довге перебування на сонці може змінити колір моєї
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шкіри, воно не може змінити мою хворобу. Однак я
підтримую свою радість, тому не хвилюйтесь, будь ласка.
Надіюсь, що ви також подбаєте про себе і будете наповнені
радістю у своєму серці.

Бажаю вам усього доброго.

Шуцу

Âî÷ìàí íàïèñàâ öüîãî ëèñòà ñòàðø³é ñåñòð³ ñâîº¿ äðóæèíè,
ÿêó â ëèñò³ â³í íàçâàâ «ñòàðøîþ ñåñòðîþ».

Öÿ ñåñòðà æèëà â Ïåê³í³, ³ âîíà áóëà ñòàðøà çà ïàí³ Í³ íà
äâàäöÿòü ðîê³â. Ñàìå ï³ä ÷àñ ¿¿ â³çèòó äî ïàí³ Í³ ó 1971 ð.
ïàí³ Í³ óïàëà ç òàáóðåòêè ³ çëàìàëà äâà ðåáðà. ×åðåç öå
ïàä³ííÿ òèñê ïàí³ Í³ ï³äñêî÷èâ, ³ öå ïðèâåëî äî ¿¿ ñìåðò³.
×åðåç öþ âåëèêó âòðàòó ñòàðøà ñåñòðà âèçíàëà, ùî ¿é
íåîáõ³äíî çàëèøèòèñü ï³ñëÿ ñìåðò³ ïàí³ Í³ ³ ïîäáàòè ïðî
Âî÷ìàíà ³ íàä³ñëàòè éîìó íåîáõ³äí³ ðå÷³. «Òå, ùî âè íàä-
ñèëàëè ìåí³ ùîðàçó» ñòîñóºòüñÿ öüîãî.

«Êîëè âîíî [õðîí³÷íå çàõâîðþâàííÿ] çàãîñòðþºòüñÿ, ÿ
äóæå ñòðàæäàþ» ³ «âîíî [ïåðåáóâàííÿ íà ñîíö³] íå ìîæå
çì³íèòè ìîþ õâîðîáó» âêàçóº, ùî â³í, ÿê ³ ðàí³øå, ñòðàæäàâ
â³ä ñâîº¿ õâîðîáè.

«Îäíàê ÿ ï³äòðèìóþ ñâîþ ðàä³ñòü» âêàçóº, ùî â³í ïðàê-
òèêóâàâ ñëîâî àïîñòîëà Ïàâëà Ôëï. 4:4: «Ðàä³éòå çàâæäè â
Ãîñïîä³». Ñëîâà «áóäåòå íàïîâíåí³ ðàä³ñòþ ó ñâîºìó ñåðö³»
âêàçóþòü, ùî â³í íå ò³ëüêè ðàä³â ó Ãîñïîä³ ñàì, àëå é ï³ä-
áàäüîðþâàâ ñåñòðó ñâîº¿ äðóæèíè íàïîâíþâàòèñÿ ðàä³ñòþ
Ãîñïîäà. ² òà, é ³íøà ôðàçà ïîêàçóþòü, ùî ï³ä ÷àñ éîãî
òþðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ â³í ïîêëàäàâñÿ íà Ãîñïîäà ³ áàãàòî
ºäíàâñÿ ç Ãîñïîäîì. Â³í áóâ ïîä³áíèé äî àïîñòîëà, ÿêèé,
çàçíàþ÷è óâ’ÿçíåííÿ, ðàä³â ó Ãîñïîä³ ³ íàñíàæóâàâ ñâî¿õ
÷èòà÷³â òàêîæ ðàä³òè â Ãîñïîä³ (Ôëï. 2:17-18). Ó ñâîºìó
ëèñò³ â³í íå öèòóâàâ í³÷îãî ç Ïèñàííÿ, ùî ïîêàçóº, ùî â
íüîãî íå áóëî íà òå ñâîáîäè. Öåé ëèñò áóâ íàïèñàíèé 22
êâ³òíÿ 1972 ð., çà òðèäöÿòü â³ñ³ì äí³â äî éîãî ñìåðò³. Â³í
ï³äïèñàâ öüîãî ëèñòà ñâî¿ì ³ìåíåì, Øóöó, ÿêå ÷àñòî
âèêîðèñòîâóâàëîñü ñåðåä ðîäè÷³â.
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Лист другий

6 травня 1972 р.

Старша сестро Пінчен!

Завтра (7 травня) виповнюється півроку з дня смерті
сестри Хвей. За останні півроку відбулося дуже багато змін.
Коли я згадую минулі дні і розглядаю й пещу предмети, що
залишились від неї, я не можу не горювати і не відчувати
болю в серці. За останні двадцять років я жодного разу не
зміг подбати про неї. Я жалкуватиму про це все життя. Це
все через мене, я у великому боргу перед нею і я завдав їй
стільки страждань. Моя хвороба хронічна і часто затухає.
Що стосується мого житія, я щосили намагаюсь зробити все
простіше, щоб не турбувати інших. Хворіючи, я дійсно скучаю
за своїми родичами і хочу побути з ними. Однак я підкорююсь
влаштуванню свого оточення. Останні десять днів чи близько
того я не міг не мати глибоких почуттів до сестри Хвей.

Як ваше здоров’я? Ви завжди в моїх спогадах. Оскільки
ви літня людина, ви повинні більше піклуватися про себе.
Ви, як і раніше, думаєте про приїзд на південь? Не знаю,
що сказати. Можу лише побажати вам усього доброго.

Шуцу

Ó öüîìó ëèñò³ «ñåñòðà Õâåé» ñòîñóºòüñÿ äðóæèíè Âî÷ìàíà,
×åð³ò³, ÷èº êèòàéñüêå ³ì’ÿ áóëî Ï³íõâåé.

Лист третій

16 травня 1972 р.

Старша сестро Пінчен!

Я одержав обидва ваших листи, один з Пекіна від 6-го
числа і другий з Шанхая від 11-го. Цього разу, коли ви
приїдете, сподіваюсь, що ви зможете залишитись трохи
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довше і трохи більше відпочити. Оскільки я хворію, я хочу
більше спілкуватися зі своїми родичами. Тут дуже гарні гори
й чиста вода. У цього місця є одна особлива риса: діти тут
особливо симпатичні, більш симпатичні, ніж ті, яких я бачив
у Шанхаї. Надіюсь, що ви зможете відпочити тут.

Попіл сестри Хвей — дійсно проблема. Коли ви приїдете,
ми обговоримо це.

Мені особливо нічого не треба. Просто привезіть мені
електричний ліхтарик.

Бажаю вам усього доброго.

Шуцу

Лист четвертий

22 травня 1972 р.

Старша сестро Пінчен!

Я говорив з наглядачем про мій переїзд із цього
господарства. Він сказав: «Вам не можна їхати в Пекін або
Шанхай. Вам можна їхати тільки в маленьке містечко, у село.
Коли надійдуть підтверджуючі документи, уряд займеться
цим згідно зі встановленими правилами. Не треба
обговорювати це зі мною».

Тому, будь ласка, знайдіть мені кого-небудь із моїх
родичів, чиє ім’я можна використати, щоб узяти мене на
поруки. Можете пояснити їм, що я можу подбати про своє
житіє. Надіюсь, що вони зможуть прийняти мене і що вони
можуть попросити адміністрацію комуни у себе видати мені
сертифікат, в якому говорилося б, що я можу жити там і що
вони приймуть мене.

Надіюсь, що знайдеться хтось серед моїх родичів. Ма
Сіньтао — один із тих, хто, можливо, готовий зробити це.
Будь ласка, обговоріть це з ним або з кимось ще.

У суботу ввечері в мене був ще один приступ. Декілька
годин моє серце тремтіло. Потім я прийняв трохи діацину і
зміг перенести його. У неділю я спав цілий день. Оскільки я
хворію, я дуже хочу повернутися до своїх родичів і бути з
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ними, як опадаючий лист повертається до свого коріння.
Я втратив контакт з ними більше двадцяти років тому. Тому
я можу попросити лише вас допомогти мені.

Коли ви приїдете, привезіть один катті тайчанського
ялового фаршу і один катті сушеної яловичини. Через мою
стенокардію лікар сказав мені не їсти яєчного жовтка, жиру
або яких-небудь внутрішніх органів зі страху, що моя
хвороба погіршиться. Тому я можу їсти тільки пісне м’ясо.
Якщо я не їстиму нічого, у мене не буде постачання
амінокислотами в білку. Це проблема для мене.

Бажаю вам усього доброго.

Шуцу

Ó öüîìó ëèñò³ Âî÷ìàí Í³ ïîñëàâñÿ íà ñâîþ õâîðîáó á³ëüøå
îäíîãî ðàçó. Ä³àöèí — öå êîìåðö³éíà íàçâà í³àöèíó,
í³êîòèíîâî¿ êèñëîòè. Ñòåíîêàðä³ÿ, õðîí³÷íå çàõâîðþâàííÿ, ùî
áóëî â íüîãî, — öå õâîðîáà, ïðè ÿê³é âèíèêàþòü ñèëüí³ áîë³ â
ãðóäÿõ ÷åðåç íåäîñòàòíº ïîñòà÷àííÿ êðîâ’þ ñåðöåâîãî ì’ÿçà.

Ìà Ñ³íüòàî — äâîþð³äíèé ïëåì³ííèê Âî÷ìàíà, ÷îëîâ³ê éîãî
ïëåì³ííèö³, ÿêà áóëà äî÷êîþ éîãî äâîþð³äíî¿ ñåñòðè. Ï³ä ÷àñ
éîãî óâ’ÿçíåííÿ öåé äâîþð³äíèé ïëåì³ííèê ³ éîãî äðóæèíà
ï³êëóâàëèñÿ ïðî ïàí³ Í³, ó ÿêî¿ áóëî ïîãàíå çäîðîâ’ÿ. ² â³í, ³
éîãî äðóæèíà áóëè áðàòîì ³ ñåñòðîþ â Ãîñïîä³. Âðåøò³-ðåøò,
éîãî äðóæèíà âìåðëà, çàëèøèâøè öüîãî äâîþð³äíîãî ïëå-
ì³ííèêà ï³êëóâàòèñÿ ïðî ïàí³ Í³ ñàìîìó.

Òîãî æ äíÿ, êîëè áóâ íàïèñàíèé âèùåíàâåäåíèé ëèñò,
Âî÷ìàí íàïèñàâ ³íøîãî ëèñòà öüîìó ðîäè÷ó (äèâèñü ëèñò
ï’ÿòèé).

Лист п’ятий

22 травня 1972 р.

Двоюрідний племіннику Сіньтао!

Я впевнений, що твоя тітка, коли вона ще була жива,
напевно говорила тобі про мою ситуацію.
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Ти знаєш, що моя старша сестра постачає мене усім
необхідним; тому, що стосується мого житія, у мене немає
проблем. Я старий і в мене багато хвороб, я дуже хочу бути
з родичами. Як опадаючий лист повертається до коріння,
так і я шукаю остаточного місця відпочинку. Я дуже надіюсь,
що ти зможеш узяти на себе відповідальність і зробиш це
для мене. Я покладаюсь на тебе в усіх відношеннях.

Через смерть твоєї тітки шість з половиною місяців тому
в мене болять усі внутрішні органи, і кожний день дуже
важкий для мене. Надіюсь, що ти докладеш усіх зусиль і
надішлеш мені сюди сертифікат. Коли твоя тітка була жива,
вона багато разів згадувала Хвей і її дітей. Цікаво, як зараз
діти? Я скучаю за ними.

Я чув, що мій приїзд до Чжецзяну може викликати
проблему з продуктовими картками. Я вважаю, що оскільки
я їм дуже мало, ми знайдемо яке-небудь рішення; тому це
не має значення.

Ми не листувалися один з одним понад двадцять років.
Я часто згадую тебе.

Бажаю тобі всього доброго.

Шуцу

Öåé ëèñò áóâ íàïèñàíèé Âî÷ìàíîì ñâîºìó äâîþð³äíîìó
ïëåì³ííèêó.

«Òâîÿ ò³òêà» ñòîñóºòüñÿ ïàí³ Í³. Ñëîâà «íàïåâíî ãîâîðèëà
òîá³ ïðî ìîþ ñèòóàö³þ» çã³äíî ç êîíòåêñòîì óñüîãî ëèñòà,
ìîæëèâî, ñòîñóþòüñÿ çäîðîâ’ÿ Âî÷ìàíà ³ òîãî, ùî ñòîñóâàëîñÿ
éîãî çâ³ëüíåííÿ ç â’ÿçíèö³. «Ìîÿ ñòàðøà ñåñòðà» ñòîñóºòüñÿ
éîãî ñòàðøî¿ ñåñòðè, ïàí³ ×åí, ÿêà æèëà â Ãîíêîíç³. Ï³ä ÷àñ
éîãî óâ’ÿçíåííÿ ñàìå âîíà íàäñèëàëà ô³íàíñîâó äîïîìîãó äî
Øàíõàÿ äëÿ Âî÷ìàíà Í³ ³ éîãî äðóæèíè. Ñàìå çàâäÿêè ¿é ó
íüîãî íå áóëî ïðîáëåì ó òîìó, ùî ñòîñóâàëîñÿ éîãî æèò³ÿ.

«ß äóæå õî÷ó áóòè ç ðîäè÷àìè» âêàçóº, ùî â³í î÷³êóâàâ,
ùî éîãî âèïóñòÿòü ³ç â’ÿçíèö³ ³ â³í çìîæå æèòè ç³ ñâî¿ì
äâîþð³äíèì ïëåì³ííèêîì. Ó òîé ìîìåíò â³í ââàæàâ ñåáå
îïàäàþ÷èì ëèñòîì, ÿêèé «ïîâåðòàºòüñÿ äî êîð³ííÿ»; â³í
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øóêàâ «îñòàòî÷íîãî ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó» íà ðîêè ñâîãî æèòòÿ,
ùî çàëèøèëèñü. «Çðîáèø öå äëÿ ìåíå» âêàçóº íà òå, ùî â³í
ïðîñèâ ñâîãî äâîþð³äíîãî ïëåì³ííèêà ïðèãîòóâàòè éîìó ì³ñöå
â³äïî÷èíêó. «Â óñ³õ â³äíîøåííÿõ» — ó öüîìó â³í ïîêëàäàâñÿ
íà öüîãî ðîäè÷à.

«×åðåç ñìåðòü òâîº¿ ò³òêè ø³ñòü ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³â òîìó
â ìåíå áîëÿòü óñ³ âíóòð³øí³ îðãàíè, ³ êîæíèé äåíü äóæå
âàæêèé äëÿ ìåíå». Öå ïîêàçóº, ÿêå ãëèáîêå ãîðå â³í ïåðåæèâ
ç³ ñìåðòþ äðóæèíè ³ ÿê â³í â³ä öüîãî ñòðàæäàâ.

«Äîêëàäåø óñ³õ çóñèëü ³ íàä³øëåø ìåí³ ñþäè ñåðòèô³êàò»
— ìîæëèâî, âêàçóº, ùî Âî÷ìàí õîò³â, ùîá éîãî ðîäè÷
íàä³ñëàâ éîìó ñåðòèô³êàò, ùî ï³äòâåðäæóâàâ ¿õí³ ñòîñóíêè,
ùîá éîãî çâ³ëüíèëè ³ç â’ÿçíèö³.

«Ïðè¿çä äî ×æåöçÿíó» ïîêàçóº, ùî ä³ì éîãî ðîäè÷à
çíàõîäèâñÿ ó ×æåöçÿí³, êóäè Âî÷ìàí ìàâ íàì³ð âèðóøèòè ³
â³äïî÷èâàòè â ðîêè, ùî çàëèøèëèñü.

«Ìîæå âèêëèêàòè ïðîáëåìó ç ïðîäóêòîâèìè êàðòêàìè»
âêàçóº íà ìîæëèâó ïðîáëåìó äëÿ íüîãî êóïóâàòè ¿æó â
×æåöçÿí³, îñê³ëüêè â³í áóâ áè ïðè¿æäæèì.

Öåé ëèñò áóâ íàïèñàíèé 22 òðàâíÿ 1972 ð., óñüîãî ëèøå
çà â³ñ³ì äí³â äî éîãî ñìåðò³.

Лист шостий

25 травня 1972 р.

Старша сестро Пінчен!

Завтра мене переводять із Феншуліна до господарства
Шаншіяпу. Коли ви приїдете, не купуйте квиток до
Феншуліна. Купіть квиток до Шаншіяпу. Це трохи далі, ніж
Феншулін, на наступній зупинці. Я надіслав вам ще одного
листа перед цим. Не знаю, одержали ви його чи ні. Надіюсь
скоро побачити вас.

Бажаю вам усього доброго.

Шуцу
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Öåé ëèñò ñåñòð³ éîãî äðóæèíè ïîêàçóº, ùî 26 òðàâíÿ éîãî
ïåðåâåëè ç ãîñïîäàðñòâà ó Ôåíøóë³í³ â ³íøå ãîñïîäàðñòâî â
Øàíø³ÿïó, ùî çíàõîäèëîñü äàë³ íà îäíó çóïèíêó.

Лист сьомий

26 травня 1872 р.

Сіньтао!

Ще будучи у Феншуліні, я написав тобі листа,
сподіваючись, що ти зможеш одержати для мене сертифікат
від адміністрації комуни, в якому б ясно було зазначене твоє
бажання прийняти мене і гарантувати моє утримання. (Ти
знаєш, що моя старша сестра піклується про мої по-
всякденні потреби.) Твоє ставлення повинне бути твердим
і ясним.

[Тут Вочман Ні поставив декілька довгих тире.]
Сьогодні мене перевели з Феншуліна в групу одужуючих

у Пайюншані. Надіюсь, що ти зробиш усе можливе й
надішлеш мені відповідь. Цей сертифікат необхідно
надсилати прямо в групу № 14, у господарство Пайюншан.
Адміністрація комуни повинна адресувати його в госпо-
дарство Паймаолін, округ Ґуанте, провінція Аньхой. Але коли
надсилатимеш його, надішли його групі № 14, господарство
Пайюншан, округ Ґуанте, провінція Аньхой.

Я дуже надіюсь повернутися до своїх родичів. Будь ласка,
постарайся.

Бажаю тобі всього доброго.

Шуцу

Öå äðóãèé ëèñò, ÿêèé Âî÷ìàí Í³ íàïèñàâ ñâîºìó
äâîþð³äíîìó ïëåì³ííèêó. Â³í áóâ íàïèñàíèé 26 òðàâíÿ
1972 ð., óñüîãî ëèøå çà ÷îòèðè äí³ äî éîãî ñìåðò³.

«Ùå áóäó÷è ó Ôåíøóë³í³, ÿ íàïèñàâ òîá³ ëèñòà» âêàçóº,
ùî ïåðøèé ëèñò áóâ íàïèñàíèé ó Ôåíøóë³í³.
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«Íàä³øëè éîãî ãðóï³ ¹ 14, ãîñïîäàðñòâî Ïàéþíøàí, îêðóã
¥óàíòå, ïðîâ³íö³ÿ Àíüõîé» — âêàçóº, ùî Âî÷ìàí óìåð ó
ãîñïîäàðñòâ³ Ïàéþíøàí, îêðóã ¥óàíòå, ïðîâ³íö³ÿ Àíüõîé.
Ãîñïîäàðñòâî Ïàéþíøàí — öå, íàïåâíî, òå æ ñàìå, ùî é
Øàíø³ÿïó, ïðî ÿêå ãîâîðèòüñÿ â øîñòîìó ëèñò³.

«ß äóæå íàä³þñü ïîâåðíóòèñÿ äî ñâî¿õ ðîäè÷³â» — ïîêàçóº,
ÿê â³í õîò³â çâ³ëüíåííÿ ³ ïîâåðíåííÿ äî ñâî¿õ ðîäè÷³â. Àëå
â³í óìåð ÷åðåç ÷îòèðè äí³.

Ó âñ³õ íàâåäåíèõ âèùå ëèñòàõ íå çãàäóºòüñÿ ²ì’ÿ Ãîñïîäà
àáî Áîãà. Öå ïîêàçóº, ùî éîìó áóëî çàáîðîíåíî ðîáèòè öå.

Лист восьмий

30 травня 1972 р.

Старша сестро Пінчен!

Мене перевели до Шаншіяпу, у групу № 14. Це
знаходиться за десять [китайських] миль від станції й
відділене від неї горою. Вам буде дуже незручно приїздити
сюди. Вам більше не треба приїздити.

Хоча я хворий, я, як і раніше, радію в серці. Будь ласка,
не турбуйтеся. Я все ще намагаюсь щосили не дозволяти
собі засмучуватися через мою хворобу.

Залишаю попіл Пінхвей на ваше піклування. Я довіряю
вам у всьому. Даю вам свою згоду на все.

Цей лист короткий, проте мої почуття глибокі. Я лише
можу побажати вам усього доброго.

Шуцу

Öå îñòàíí³é ëèñò Âî÷ìàíà Í³. Â³í ïîêàçóº, ùî ãîñïîäàðñòâî,
â ÿêîìó â³í óìåð, çíàõîäèëîñü äîñèòü äàëåêî, çà äåñÿòü
êèòàéñüêèõ ìèëü â³ä ñòàíö³¿ ³ áóëî â³ää³ëåíå â³ä íå¿ ãîðîþ.
Òîé ôàêò, ùî â³í çì³íèâ ñâîº ð³øåííÿ ³ á³ëüøå íå õîò³â, ùîá
ñåñòðà éîãî äðóæèíè ïðîâ³äóâàëà éîãî, ³ òå, ùî â³í çàëèøèâ
ïîï³ë ñâîº¿ äðóæèíè íà ï³êëóâàííÿ ¿¿ ñåñòðè, ìîæëèâî, âêàçóº,
ùî â³í â³ä÷óâàâ íàáëèæåííÿ ñìåðò³. Â³í óìåð òîãî æ äíÿ.
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Á. Ñìåðòü ³ ïðèíèæåííÿ

Íåìîæëèâî ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíó ñìåðò³ Âî÷ìàíà. Îäíàê íà
ìîìåíò éîãî ñìåðò³ ç íèì íå áóëî æîäíîãî ðîäè÷à, áðàòà àáî
ñåñòðè. Ç ëþäñüêî¿ òî÷êè çîðó, öå áóëà ñóìíà é ïðèíèçëèâà
ñìåðòü. Ïðî éîãî ñìåðòü íå áóëî íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ³
íå áóëî ïîõîðîíó. Éîãî ï³ääàëè êðåìàö³¿ 1 ÷åðâíÿ 1972 ð.
Ïðî éîãî ñìåðòü ³ êðåìàö³þ 1 ÷åðâíÿ 1972 ð. áóëà ïîâ³äîìëåíà
ò³ëüêè ñòàðøà ñåñòðà ïàí³ Í³. Ñàìå âîíà çàáðàëà éîãî ïîï³ë
³ â³ääàëà éîãî äâîþð³äíîìó ïëåì³ííèêó Âî÷ìàíà. Â³í ó ñâîþ
÷åðãó ïîõîâàâ ïîï³ë ðàçîì ç ïîïåëîì ïàí³ Í³ ó ñâîºìó ð³äíîìó
ì³ñò³ ¥âàí÷àî â îêðóç³ Õàéí³íü, ïðîâ³íö³ÿ Öæåöçÿí.

Òóò íàâîäèòüñÿ ðîçïîâ³äü âíó÷àòî¿ ïëåì³ííèö³ áðàòà Í³,
ÿêà ñóïðîâîäæóâàëà ñòàðøó ñåñòðó ïàí³ Í³, êîëè òà ¿çäèëà
çàáèðàòè ïîï³ë áðàòà Í³:

У червні 1972 р. ми одержали повідомлення з трудового
господарства, що мій двоюрідний дідусь помер. Моя старша
тітка і я відразу ж поїхали до трудового господарства. Але
приїхавши туди, ми дізнались, що його вже піддали кремації.
Ми могли побачити тільки попіл… Перед своєю смертю він
залишив під подушкою клаптик паперу, на якому тремтячою
рукою було написано декілька рядків. Він хотів засвідчити
про істину, яку він зберіг навіть до смерті, усе своє життя.
Ця істина така: «Христос — Син Божий, який помер для
викуплення грішників і воскрес через три дні. Це
щонайбільша істина у всесвіті. Я вмираю через свою
віру в Христа. Вочман Ні». Коли офіцер у трудовому
господарстві показав нам цей папірець, я молилася, щоб
Господь дозволив мені швидше запам’ятати його на-
пам’ять…

Мій двоюрідний дідусь помер. Він був вірний до смерті.
Із закривавленим вінцем він пішов до Господа. Хоча Бог не
виконав його останнього бажання — вийти живим і по-
єднатися з дружиною, Господь приготував щось набагато
краще — вони поєдналися перед Господом.
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Òàê Âî÷ìàí Í³ çàê³í÷èâ ñâîº ïåðåáóâàííÿ íà çåìë³. Ó
òðàâí³ 1989 ð., ÷åðåç ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â, éîãî ïîï³ë ³ ïîï³ë
ïàí³ Í³ áóâ ïåðåâåçåíèé éîãî äâîìà ïëåì³ííèêàìè ³ç
Öæåöçÿíó íà ãðîìàäñüêå êëàäîâèùå ó Øèàíüøàí³ â ì³ñò³
Ñó÷æîó â ïðîâ³íö³¿ Öçÿíñó. ¯õ îáîõ ïîõîâàëè íà «Õðèñ-
òèÿíñüêîìó êëàäîâèù³» ïîðÿä ç áðàòîì Âî÷ìàíà Í³ Õâàéöó
³ äðóæèíîþ îñòàííüîãî.

Âî÷ìàí Í³ áóâ ëþäèíîþ ñòðàæäàíü. Â³í ñòðàæäàâ, éäó÷è
ñòîïàìè Àãíöÿ. Ñüîãîäí³ â ðåçóëüòàò³ éîãî ñòðàæäàííÿ ìè
ìàºìî áàãàòó ñïàäùèíó â Ãîñïîäíüîìó â³äòâîðåíí³. Òóò
íàâîäÿòüñÿ äâà îñòàíí³õ êóïëåòè ç ã³ìíó ¹ 635 ç àíãë³éñüêîãî
çá³ðíèêà «Ã³ìíè», â ÿêîìó ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ñòðàæäàííÿ
ëîçè. Ö³ ñëîâà, ÿê³ â³í äîïîì³ã ìåí³ ïåðåêëàñòè ó â³ðøîâàíó
ôîðìó â Ãîíêîíç³ â 1950 ð., ï³äñóìîâóþòü óñå éîãî æèòòÿ.

Æèòòÿ ö³ííå íå ïðèäáàííÿì,
À âñ³ì òèì, ùî çàãóáèâ;

Íå âèíîì, ÿêå òè âèïèâ,
À âèíîì, ÿêå ïðîëèâ.

Áî ëþáîâ âñå ïîäîëàº —
Â ¿¿ æåðòâ³ ñèëà º.

Òîé, õòî á³ëüø çà âñ³õ ñòðàæäàº,
²íøèì á³ëüø çà âñ³õ äàº.

Õòî âèìîãëèâèé äî ñåáå,
Áîãó á³ëüøà êîðèñòü â í³ì;

Õòî ñèëüí³øå ðàíèòü ñåáå,
Òîé ë³êóº ³íøèõ á³ëü.

Õòî öóðàºòüñÿ ñòðàæäàííÿ,
Çâóê ïîðîæí³é ïîäàº.

Õòî æèòòÿ òóò íå æàë³º,
Ðàä³ñòü âèùó çäîáóº.

Âî÷ìàí Í³ çðîçóì³â, ùî æèòòÿ ö³ííå íå ïðèäáàííÿì, à òèì,
ùî çàãóáèâ, ³ ùî òîé, õòî á³ëüøå çà âñ³õ ñòðàæäàº, á³ëüøå çà
âñå ìîæå ïðèíåñòè ³íøèì. Ñàìå òîìó â³í í³êîëè íå æàë³â
ñåáå, à í³ñ õðåñò ³ ºäíàííÿ ñòðàæäàíü Õðèñòà, óïîä³áíþþ÷èñü
Éîãî ñìåðò³, ùîá ÿâëÿòè ñâî¿ì æèòòÿì Õðèñòà äëÿ æèâëåííÿ
³ çáàãà÷óâàííÿ Íèì ³íøèõ.
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ÐÎÇÄ²Ë ÄÂÀÄÖßÒÜ ÄÐÓÃÈÉ
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Ìè ïîáà÷èëè îá’ÿâëåííÿ, ÿê³ îòðèìàâ â³ä Ãîñïîäà Âî÷ìàí
Í³, ³ ñòðàæäàííÿ, ÷åðåç ÿê³ â³í ïðîéøîâ. Ïîáà÷èâøè äåùî
ïðî éîãî îá’ÿâëåííÿ ³ ñòðàæäàííÿ, ìè ïåðåõîäèìî äî éîãî
ñëóæ³ííÿ.

ÑËÓÆ²ÍÍß, ßÊÅ ÏÎÑÒÀª Â²Ä ÎÁ’ßÂËÅÍÍß
ÏËÞÑ ÑÒÐÀÆÄÀÍÍß

Ñëóæ³ííÿ — öå ï³äñóìîê îá’ÿâëåííÿ ïëþñ ñòðàæäàííÿ.
Áåç îá’ÿâëåííÿ íåìîæëèâî ìàòè ñëóæ³ííÿ, òîìó ùî í³÷îãî
áóäå ïîäàâàòè. ßêùî æ ó ëþäèíè º îá’ÿâëåííÿ, àëå ïðè öüîìó
¿é íå âèñòà÷àº ñòðàæäàíü, ó íå¿, ÿê ³ ðàí³øå, íåìàº ñëóæ³ííÿ.
Ìîæëèâî, ó íå¿ º ÿêåñü ó÷åííÿ àáî äàð, àëå öå íå ñëóæ³ííÿ.
²ñíóº ð³çíèöÿ ì³æ ó÷åííÿì ³ ñëóæ³ííÿì. Ñëóæ³ííÿ — öå
ùîñü âèùå é ãëèáøå. Äàð — ùîñü ïîâåðõîâå ³ êîøòóº
íåáàãàòî, ó òîé ÷àñ ÿê ñëóæ³ííÿ âàãîìå é äîðîãîö³ííå. ßêùî
âè îòðèìàëè îá’ÿâëåííÿ â³ä Áîãà, Â³í ïîì³ñòèòü âàñ ó
ñòðàæäàííÿ, ùîá ó âàñ áóëî ñëóæ³ííÿ.

²ç ïðàöü àïîñòîëà Ïàâëà ìè áà÷èìî, ùî ïåðø í³æ
ïåðåæèâàòè ñòðàæäàííÿ, â³í îòðèìàâ îá’ÿâëåííÿ. Êîëè â³í
îòðèìàâ îá’ÿâëåííÿ, â³í íå ï³øîâ â³äðàçó æ ðîçäàâàòè â÷åííÿ
àáî çíàííÿ. Çðîáè â³í òàê, öå íå áóëî á ñëóæ³ííÿì; öå áóëî
á ÿêèìîñü â÷åííÿì àáî âèêîðèñòîâóâàííÿì äàðó. Àëå ï³ñëÿ
òîãî ÿê â³í îòðèìàâ îá’ÿâëåííÿ, Ãîñïîäü ïîì³ñòèâ éîãî â
ïåâí³ ñòðàæäàííÿ. Òîìó â óñ³õ éîãî Ïîñëàííÿõ ìè áà÷èìî
öþ ïîñë³äîâí³ñòü: ïî-ïåðøå, îá’ÿâëåííÿ; ïî-äðóãå, ñòðàæ-
äàííÿ; ïî-òðåòº, ñëóæ³ííÿ, ÿêå ïîñòàº ç ïåðøèõ äâîõ.
Îòðèìàòè îá’ÿâëåííÿ — öå îäíå, àëå êîëè îá’ÿâëåííÿ
âïðîâàäæåíå â íàøå ºñòâî — öå ³íøå.

Êîëè ðîáëÿòü ôàðôîðîâó âàçó, íà íå¿ íàíîñèòüñÿ ÿêèéñü
ìàëþíîê. Ïîò³ì âàçó ñòàâëÿòü ó ï³÷, ³ ìàëþíîê çàï³êàºòüñÿ
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íà âàç³. Ïðîéøîâøè ÷åðåç ï³÷, ìàëþíîê ³ âàçà ñòàëè îäíèì.
Îòðèìàííÿ îá’ÿâëåííÿ ïîä³áíå äî íàíåñåííÿ íà íàñ ìàëþíêà;
àëå öåé ìàëþíîê ïîâèíåí çàïåêòèñÿ â íàñ, ùîá çðîáèòè
ìàëþíîê îäíèì ç íàìè. Êîëè ìàëþíîê çàï³êàºòüñÿ íà âàç³,
í³õòî íå ìîæå ñòåðòè éîãî; íå ìîæíà òàêîæ ³ âàçó â³ää³ëèòè
â³ä ìàëþíêà. ßêùî âàçó ðîçáèòè, ðîçáèâàºòüñÿ é ìàëþíîê,
îñê³ëüêè âîíè îäíå. Òå æ ñàìå ³ ç íàìè. Íàñ ìîæíà îáïàëèòè
ò³ëüêè çà äîïîìîãîþ ñòðàæäàíü. Æîäåí ñïðàâæí³é ñëóæèòåëü
Áîæèé íå ìîæå óíèêíóòè ñòðàæäàíü.

Ì³ðà æèòòÿ, îá’ºì ä³éñíîñò³ ³ áàãàòñòâî Õðèñòà, ÿê³ ìè
ìîæåìî ïîäàâàòè ³íøèì, çàëåæàòü áåçïîñåðåäíüî â³ä äâîõ
åëåìåíò³â: ñê³ëüêè îá’ÿâëåííÿ ìè îòðèìàëè ³ ñê³ëüêè ìè
ïðîéøëè ñòðàæäàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ òîãî, ùî áóëî â³äêðèòî
íàì. Êîëè äî îá’ÿâëåííÿ äîäàþòüñÿ ñòðàæäàííÿ, âèõîäèòü
ñëóæ³ííÿ.

Ïàâëî ñêàçàâ: «Îñü òîìó, ìàâøè… òàêå ñëóæ³ííÿ…» (2 Êîð.
4:1). Â³í ñêàçàâ, ùî â íüîãî áóëî íå ÿêåñü â÷åííÿ àáî äàð, à
ñëóæ³ííÿ. ² çíîâó â³í ñêàçàâ: «ßê³é ÿ, Ïàâëî, ñòàâ ñëó-
æèòåëåì» (Êîë. 1:23). Â³í ñêàçàâ, ùî â³í áóâ çðîáëåíèé íå
îðàòîðîì àáî â÷èòåëåì, à ñëóæèòåëåì. Ìè íå ìàºìî íà óâàç³
ñüîãîäí³øí³õ «ñëóæèòåë³â». Ñëîâî «ñëóæèòåëü» áóëî ç³ïñî-
âàíå ³ íåïðàâèëüíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ñüîãîäí³øíüîìó
õðèñòèÿíñòâ³. Ñëóæèòåëü — öå ëþäèíà, ùî ìàº ä³éñíå
ñëóæ³ííÿ, ñëóæ³ííÿ, ÿêå âèíèêàº ç öèõ äâîõ ðå÷åé: îá’-
ÿâëåííÿ ïëþñ ñòðàæäàííÿ.

Ð²ÇÍÈÖß Ì²Æ ÄÀÐÎÌ ² ÑËÓÆ²ÍÍßÌ

Ð³çíèöþ ì³æ äàðîì ³ ñëóæ³ííÿì ìîæíà ïðî³ëþñòðóâàòè
íà ïðèêëàä³ îñëèö³ Âàëààìà. Îäíîãî ðàçó îñëèöÿ ÿçè÷-
íèöüêîãî ïðîðîêà ðàïòîâî çàãîâîðèëà ëþäñüêîþ ìîâîþ (×èñ.
22:28-30). ×è ìîæíà öå íàçâàòè ñëóæ³ííÿì? Çâè÷àéíî, í³!
Öå áóâ äàð. Ñëóæ³ííÿ — öå âèðàæåííÿ òîãî, ÷èì ìè º, ó òîé
÷àñ ÿê äàð — öå ïðîñòî ä³ÿ. Êîëè âè äèâèòåñü íà òå, ÿê
ëþäèíà ãîâîðèòü, õîäèòü ³ æåñòèêóëþº, âè íå óÿâëÿºòå, ùî
âîíà ê³íü àáî ÿêà-íåáóäü ³íøà òâàðèíà. Îñê³ëüêè âîíà
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ëþäèíà, âñå, ùî âîíà ðîáèòü, — öå âèðàæåííÿ ö³º¿ ëþäèíè,
öå ¿¿ ñëóæ³ííÿ.

Â³çüì³òü äëÿ ïðèêëàäó ìàâï. ²íîä³ äðåñèðóâàëüíèêè
ìîæóòü íàâ÷èòè ¿õ ïîâîäèòèñü ÿê ëþäèíà, àëå öå ëèøå äàð
àáî ä³ÿ. Ó ñüîãîäí³øíüîìó õðèñòèÿíñòâ³ áàãàòî ä³ÿëüíîñò³.
Çäåá³ëüøîãî öå ä³ÿ. ßêáè äî íàñ íà ì³ñÿöü ïðè¿õàâ àïîñòîë
Ïàâëî, ìè á âèãóêíóëè: «Â³í ä³éñíî º òèì, ùî ïîäàº!».Òå,
ùî â³í ïîáà÷èâ, áóëî âïðîâàäæåíå â éîãî ³ñòîòó; òîìó â³í
ïîäàº òå, ÷èì º. Îñîáà ³ º ñïîâ³ùåííÿ. Ñüîãîäí³ áàãàòî
êðàñíîìîâíèõ ³ íàâ÷åíèõ, ó êîãî ï³ñëÿ ³ìåí³ âêàçóºòüñÿ ¿õí³é
íàóêîâèé ñòóï³íü, òèõ, õòî âäÿãàºòüñÿ îñîáëèâèì ÷èíîì, õòî
ñòî¿òü íà êàôåäð³ ³ îñîáëèâèì òîíîì ïðîìîâëÿº ïðîïîâ³äü.
Öå ïðîñòî ä³ÿ, à íå ñëóæ³ííÿ. Àïîñòîë Ïàâëî áóâ ³íøèì, ³
Âî÷ìàí Í³ òåæ áóâ ³íøèì.

ß ïðîâ³â ç Âî÷ìàíîì Í³ áàãàòî ðîê³â. Â³í ãîâîðèâ ïðî
õðåñò, ³ â íüîìó ÿ áà÷èâ õðåñò. Â³í áóâ ëþäèíîþ õðåñòà.
Ñòðàæäàííÿ, ÿê³ â³í îòðèìóâàâ çâ³äóñ³ëü, áóëè ïðîñòî
ðîáîòîþ õðåñòà, ³ îá’ÿâëåííÿ, ÿêå â³í îòðèìàâ ïðî õðåñò,
áóëî âïðîâàäæåíå â íüîãî. Ïðîòÿãîì öèõ ðîê³â â³í íå ïðîñòî
â÷èâ àáî âèêîðèñòîâóâàâ äàð. ß ìîæó çàñâ³ä÷èòè ç ãëèáèí
ñâîº¿ ³ñòîòè, ùî â³í çàéìàâñÿ ñëóæ³ííÿì; â³í ðîáèâ òå, ÷èì
â³í áóâ.

Äëÿ áóäóâàííÿ Öåðêîâ äàðè íå òàê íåîáõ³äí³ ÿê ñëóæ³ííÿ.
Âî÷ìàí Í³ ìàâ íå ïðîñòî äàð, à ñëóæ³ííÿ. Â³í ïîáà÷èâ ùîñü
Áîæå ³ âñå öå áóëî çàïå÷åíå â íüîìó. Íàâ³òü éîãî ïðèñóòí³ñòü
ïîäàâàëà æèòòÿ ëþäÿì. Éîãî ïðèñóòí³ñòü çàâæäè çíà÷èëà
äóæå áàãàòî íà ç³áðàíí³. ßêùî â³í áóâ òàì, ç³áðàííÿ áóëî
áàãàòèì; ÿêùî éîãî òàì íå áóëî, ç³áðàííÿ íå áóëî òàêèì
áàãàòèì. Éîãî ïðèñóòí³ñòü, íàâ³òü ìîâ÷àçíà, çíà÷èëà äóæå
áàãàòî. Ó íüîãî áóëî ñïðàâæíº ñëóæ³ííÿ. Öå áóëî íå éîãî
çíàííÿ, äîêòðèíà àáî äàð, à ùîñü â³ä Áîãà, âïðîâàäæåíå â
éîãî ³ñòîòó, òîìó íàâ³òü éîãî ïðèñóòí³ñòü íà ç³áðàíí³ çíà÷èëà
äóæå áàãàòî. ²íîä³, êîëè ñòóðáîâàí³ ñâÿò³ ïðèíîñèëè ñâî¿
ïðîáëåìè â éîãî ïðèñóòí³ñòü, éîìó íå òðåáà áóëî ãîâîðèòè
àí³ ñëîâà, ¿õí³ ïðîáëåìè âèð³øóâàëèñü. Ó éîãî ïðèñóòíîñò³
âîíè îòðèìóâàëè íåîáõ³äíå ¿ì ñâ³òëî. Éîãî ïðèñóòí³ñòü

ÑËÓÆ²ÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²
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ñòàâàëà ¿õí³ì îñÿÿííÿì, îñê³ëüêè â éîãî ³ñòîòó áóëî âïðî-
âàäæåíå Áîæå ñâ³òëî. Âîíè áà÷èëè ñâ³òëî â éîãî ñâ³òë³. ßê
íàì íåîáõ³äíå òàêå ñëóæ³ííÿ â Öåðêâ³ ñüîãîäí³!

Çà ò³ ðîêè, ÿê³ ÿ ïðîâ³â ç Âî÷ìàíîì Í³, ÿ ïîì³òèâ, ÿê â³í
ïîñò³éíî ïðèìåíøóâàâ çíà÷åííÿ äàð³â. Â³í ïîñò³éíî ï³ä-
êðåñëþâàâ íåîáõ³äí³ñòü ñëóæ³ííÿ.

Ó Á³áë³¿ º äâà Ïîñëàííÿ, íàïèñàíèõ àïîñòîëîì Ïàâëîì
êîð³íôÿíàì. Îñíîâíà òåìà â Ïåðøîìó ïîñëàíí³ — «äàðè», ³
âîíè çãàäóþòüñÿ ç íåãàòèâíîãî áîêó. Ó Äðóãîìó ïîñëàíí³
îñíîâíå ñëîâî — «ñëóæ³ííÿ», ³ ïðî íüîãî ãîâîðèòüñÿ ç
ïîçèòèâíîãî áîêó. Ó Ïåðøîìó ïîñëàíí³ Ïàâëî ïðèíèæóº
äàðè, à â Äðóãîìó — â³í âèõâàëÿº ñëóæ³ííÿ. Ó Äðóãîìó
ïîñëàíí³ âàæêî çíàéòè ñëîâî «äàð», à â Ïåðøîìó — âîíî
ç’ÿâëÿºòüñÿ áàãàòî ðàç³â.

ÑËÓÆ²ÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í² — ÕÐÈÑÒÎÑ ² ÖÅÐÊÂÀ

²ç îá’ÿâëåíü Âî÷ìàíà Í³, ÿê³ áóëè âïðîâàäæåí³ â íüîãî
ñòðàæäàííÿìè, ïîñòàëî ñëóæ³ííÿ. Éîãî ñëóæ³ííÿ ìàëî äâà
ö³ëêîì ÿñíèõ àñïåêòè: ïî-ïåðøå, Õðèñòîñ, ³, ïî-äðóãå,
Öåðêâà. Éîãî ñëóæ³ííÿ áóëî ïîâíèì, íàëåæíèì ³ ïðàâèëüíî
óð³âíîâàæåíèì. ß í³êîëè íå çíàâ í³êîãî, õòî òàê òî÷íî ³
íàñò³ëüêè ïîâíî çíàõîäèâñÿ á ó ð³âíîâàç³ â àñïåêòàõ Õðèñòà
³ Öåðêâè, ÿê Âî÷ìàí Í³. Â³í ìàâ ÿñíå áà÷åííÿ Õðèñòà, ³ â³í
òàêîæ îòðèìàâ ïîâíå îá’ÿâëåííÿ ïðî Öåðêâó. Ó ñâîºìó
óñíîìó ñëóæ³íí³, à òàêîæ ó ñâî¿õ ïóáë³êàö³ÿõ â³í çàâæäè
áóâ òî÷íî óð³âíîâàæåíèé ó öèõ äâîõ àñïåêòàõ. Áàãàòî õòî â
Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ çíàº, ùî â³í âèäàâ áàãàòî êíèã ïðî
Õðèñòà ÿê æèòòÿ ³ Õðèñòà ÿê óñå. Àëå áàãàòî õòî íå
óñâ³äîìëþº, ùî â³í òàêîæ âèäàâ áàãàòî êíèã ïðî Öåðêâó.

Ùîäî Öåðêâè ó ñâîºìó ñëóæ³íí³ â³í ðîçãëÿäàâ äâà
îñíîâíèõ ïîëîæåííÿ: âì³ñò Öåðêâè ³ ïðàêòèêó Öåðêâè àáî,
³íøèìè ñëîâàìè, ä³éñí³ñòü Öåðêâè ³ ïðàêòè÷í³ñòü Öåðêâè.
Âì³ñò ³ ä³éñí³ñòü Öåðêâè — öå Ñàì Õðèñòîñ. Âî÷ìàí îòðèìàâ
áà÷åííÿ, ùî Õðèñòîñ íå ò³ëüêè äëÿ îêðåìèõ â³ðóþ÷èõ, àëå,
ùî á³ëüø âàæëèâî, äëÿ Öåðêâè ñóêóïíî. Éîãî áà÷åííÿ
â³äð³çíÿëîñü â³ä áà÷åííÿ òèõ, êîãî ñüîãîäí³ ââàæàþòü
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äóõîâíèìè ëþäüìè; âîíè ââàæàþòü, ùî Õðèñòîñ â îñíîâíîìó
äëÿ õðèñòèÿí ÿê îêðåìèõ ëþäåé ³ ìàëî çâåðòàþòü óâàãè íà
Öåðêâó. Âîíè íàâ³òü áîÿòüñÿ ðîçìîâëÿòè ïðî Öåðêâó, îñ-
ê³ëüêè ðîçóì³þòü, ùî âàðòî ïîðóøèòè ïèòàííÿ ïðî Öåðêâó,
ÿê âèíèêíå ïðîáëåìà, à ¿ì õî÷åòüñÿ óíèêàòè âñ³õ ïðîáëåì.
Áà÷åííÿ Õðèñòà Âî÷ìàíîì Í³ ïîëÿãàëî â òîìó, ùî Õðèñòîñ
ïðèçíà÷åíèé äëÿ íàñîëîäæåííÿ îêðåìèìè â³ðóþ÷èìè, ùîá
áóäóâàòèñÿ â Öåðêâó. Âðåøò³-ðåøò, Õðèñòîñ, ÿêîãî ìè
ïåðåæèâàºìî, ñòàº ä³éñí³ñòþ ³ âì³ñòîì Öåðêâè. Âî÷ìàí òàêîæ
ïîáà÷èâ, ùî öÿ ä³éñí³ñòü Öåðêâè ïðàêòè÷íà ³ ùî íàì
íåîáõ³äíà ïðàêòè÷í³ñòü Öåðêâè. Òîìó â³í ïîäàâàâ ³ ä³éñí³ñòü,
³ ïðàêòè÷í³ñòü Öåðêâè. Ä³éñí³ñòü Öåðêâè — öå âì³ñò, à
ïðàêòè÷í³ñòü Öåðêâè — öå ¿¿ âèðàæåííÿ.

Õðèñòîñ — íå ïðîñòî äëÿ îêðåìèõ õðèñòèÿí, à äëÿ
ñóêóïíîãî Ò³ëà. ² Õðèñòîñ, ÿêèì ìè íàñîëîäæóºìîñü ÿê
õðèñòèÿíè çîêðåìà, ïðèçíà÷åíèé ïîâí³ñòþ äëÿ áóäóâàííÿ
ñóêóïíîãî Ò³ëà. Îñü ÷îìó Õðèñòîñ º ³ âì³ñòîì Öåðêâè, ³
ä³éñí³ñòþ Öåðêâè. Ä³éñí³ñòü Öåðêâè — öå ïðîñòî Õðèñòîñ,
ùî ñòàº ä³éñíèì äëÿ áàãàòüîõ îêðåìèõ õðèñòèÿí, ñóêóïíèì
÷èíîì. Ùîá â³äïîâ³äàòè ö³é ä³éñíîñò³, íàì íåîáõ³äíà
ïðàêòèêà Öåðêâè. ßêùî ìè çàëèøàºìîñü óäîìà ³ òðèìàºìîñü
çà Õðèñòà ÿê ä³éñí³ñòü, Öåðêâè íå áóäå. Íàâ³òü ìàþ÷è
ä³éñí³ñòü ïîîäèíö³, ìè íå ìàòèìåìî äîñòàòíüî ïðàêòè÷íîñò³.
Õðèñòèÿíàì íåîáõ³äíî çáèðàòèñÿ ðàçîì ³ çáóäîâóâàòèñü,
êîæíîìó òðåáà âèéòè ç³ ñâîº¿ ìàëåíüêî¿ êë³òêè òà óâ³éòè â
îäíó âåëèêó êë³òêó ï³ä îäíèì äàõîì, ùîá çä³éñíþâàòè íà
ïðàêòèö³ öåðêîâíå æèòòÿ. Òîä³ â íàñ áóäå íå ò³ëüêè ä³éñí³ñòü,
àëå é ïðàêòè÷í³ñòü öåðêîâíîãî æèòòÿ. Öå äâà îñíîâíèõ
ïîëîæåííÿ ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà Í³.

Ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà ïðî Õðèñòà ÿê æèòòÿ ïðèéìàëîñÿ
ïîâí³ñòþ, àëå éîãî ñëóæ³ííÿ ïðî Öåðêâó ÷àñòî â³äêèäàëè.
Ñüîãîäí³ â³äáóâàºòüñÿ òå æ ñàìå. Áàãàòî õòî îòðèìàâ äîïîìîãó
â³ä éîãî ñëóæ³ííÿ ïðî Õðèñòà ÿê æèòòÿ, àëå ò³ æ ñàì³ ëþäè
íå õî÷óòü ïðèéìàòè éîãî ñëóæ³ííÿ ïðî Öåðêâó. Ó áàãàòüîõ
êíèãàðíÿõ ïðîäàþòüñÿ éîãî êíèãè ïðî Õðèñòà ÿê æèòòÿ,
àëå éîãî êíèãè ïðî Öåðêâó íå ïðîäàþòüñÿ íàâìèñíå. Äåÿê³

ÑËÓÆ²ÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²
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âèäàâö³ âèäàþòü éîãî êíèãè ïðî Õðèñòà ÿê æèòòÿ ç ãëèáîêîþ
âäÿ÷í³ñòþ äî éîãî ñëóæ³ííÿ â öüîìó àñïåêò³, àëå âîíè
îñóäæóþòü éîãî ñëóæ³ííÿ ïðî Öåðêâó. Âèäàâö³ é ïðîäàâö³
íàâ³òü ðîáëÿòü óñå ìîæëèâå, ùîá ñõîâàòè éîãî ñëóæ³ííÿ ïðî
Öåðêâó. Ìè ïîâí³ñòþ çã³äí³ ç òèì, ùî éîãî êíèãè ïðî Õðèñòà
ïîâèíí³ âèäàâàòèñÿ, îñê³ëüêè âîíè ÷óäåñí³. Àëå íå÷åñíî é
íåïîðÿäíî ïðèõîâóâàòè éîãî êíèãè ïðî Öåðêâó.

Áóëà íàâ³òü ïîøèðåíà ÷óòêà, ùî ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè Âî÷ìàí Í³ çì³íèâ ñâîº óÿâëåííÿ ïðî ïðàêòè÷í³ñòü
öåðêîâíîãî æèòòÿ ³ ́ ðóíò Öåðêâè. Öå àáñîëþòíî íå â³äïîâ³äàº
³ñòèí³. Éîãî êíèãà «Ïîäàëüø³ áåñ³äè ïðî öåðêîâíå æèòòÿ»
ï³äòâåðäæóº é ïîêàçóº áåç áóäü-ÿêî¿ ò³í³ ñóìí³âó, ùî ï³ñëÿ
1948 ð. â³í íå ò³ëüêè íå çì³íèâ ñâî¿ óÿâëåííÿ ïðî Öåðêâó, à
ãîâîðèâ ïðî ñâîº ïî÷àòêîâå áà÷åííÿ ùå á³ëüø ð³øó÷å, í³æ
ðàí³øå. Â îäíîìó ç³ ñâî¿õ ñïîâ³ùåíü, çðîáëåíèõ íåçàäîâãî
äî ñâîãî óâ’ÿçíåííÿ, â³í ñêàçàâ, ùî ïîáà÷åíå íèì ïðî Öåðêâó
â 1937 ð. áóëî àáñîëþòíî ïðàâèëüíèì. Â³í ï³äòâåðäèâ òå,
ùî ïîáà÷èâ ðàí³øå, â³í çîâñ³ì íå çì³íèâñÿ. Â³í çàëèøèâñÿ
â³ðíèé Ãîñïîäíüîìó áà÷åííþ é äîðó÷åííþ ïðî Õðèñòà ³
Öåðêâó. Ïðîòÿãîì óñüîãî éîãî æèòòÿ éîãî ñëóæ³ííÿ áóëî
äëÿ Õðèñòà ³ Öåðêâè, íå ò³ëüêè äëÿ îäíîãî Õðèñòà, àëå äëÿ
Õðèñòà ³ Öåðêâè.



189

ÐÎÇÄ²Ë ÄÂÀÄÖßÒÜ ÒÐÅÒ²É

ÇÂÈ×ÀÉÍ² ÇÀÑÎÁÈ ÑËÓÆ²ÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²

Âî÷ìàí Í³ âèêîðèñòîâóâàâ â³ñ³ì ð³çíèõ çàñîá³â äëÿ çä³é-
ñíåííÿ ñëóæ³ííÿ, ÿêå Ãîñïîäü âïðîâàäèâ ó íüîãî. Ï’ÿòü ç
íèõ áóëè çâè÷àéíèìè, à òðè — îñîáëèâèìè. Ï’ÿòü çâè÷àéíèõ
çàñîá³â — öå áëàãîâ³ñòÿ, íàâ÷àííÿ Á³áë³¿, ïî¿çäêè, êîíòàêòè
ç ëþäüìè ³ ëèñòóâàííÿ ç ëþäüìè. Òðüîìà îñîáëèâèìè
çàñîáàìè áóëè ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é, ïðîâåäåííÿ íàâ÷àíü
³ âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü.

². ÁËÀÃÎÂ²ÑÒß

Ïåðøèì çàñîáîì, ÿêèé çàñâî¿â Âî÷ìàí Í³ äëÿ çä³éñíåííÿ
ñâîãî ñëóæ³ííÿ, áóëî áëàãîâ³ñòÿ. Öåé çàñ³á â îñíîâíîìó
ñòîñóâàâñÿ ðàíí³õ ðîê³â éîãî ñëóæ³ííÿ. Â³í áëàãîâ³ñòèâ ³
ãðóïàì ëþäåé, ³ îêðåìèì ëþäÿì; â³í áëàãîâ³ñòèâ ó äîìàõ ³
íà âóëèöÿõ; â³í áëàãîâ³ñòèâ ó ì³ñòàõ ³ â ñåëàõ. Â³í òàêîæ
áëàãîâ³ñòèâ íà áàòüê³âùèí³ ³ çà êîðäîíîì. Íà äîäàòîê äî
ãîâîð³ííÿ â³í âèêîðèñòîâóâàâ äëÿ áëàãîâ³ñòÿ ëèñò³âêè é
áðîøóðè. Õî÷à éîãî íå ââàæàëè â ïåðøó ÷åðãó áëàãîâ³ñíè-
êîì, â³í áàãàòî çàéìàâñÿ áëàãîâ³ñíèöüêîþ ðîáîòîþ ³ ïðèí³ñ
Ãîñïîäó ñîòí³ òâåðäèõ ïëîä³â äëÿ áóäóâàííÿ Éîãî Öåðêîâ.

²². ÍÀÂ×ÀÍÍß Á²ÁË²¯

Âî÷ìàí Í³ òàêîæ âèêîðèñòîâóâàâ íàâ÷àííÿ Á³áë³¿ äëÿ
çä³éñíåííÿ ñâîãî ñëóæ³ííÿ. Äî 1928 ð. â³í ïðîâ³â ó Øàíõà¿
ñòàðàííå âèâ÷åííÿ êíèãè Îá’ÿâëåííÿ ç íåâåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
â³ðóþ÷èõ. Íàïðèê³íö³ 1931 ð. â³í ïðîâ³â ì³ñÿ÷íå á³áë³éíå
âèâ÷åííÿ öåðêîâíèõ ³ñòèí ç³ ñâÿòèìè â Øàíõà¿. Ï³ñëÿ 1931 ð.
çà äåê³ëüêà ðîê³â ç ïåðåðâàìè â³í ïðîâ³â âèâ÷åííÿ ªâàíãåë³ÿ
â³ä ñâ. Ìàòâ³ÿ ç³ ñâÿòèìè â Øàíõà¿. Ó 1932 ð. àáî áëèçüêî
òîãî â³í ïðîâ³â âèâ÷åííÿ Á³áë³¿ ïðî ñêîðáîòó é ï³äíåñåííÿ ç³
ñâÿòèìè â Øàíõà¿. Öå âèâ÷åííÿ áóëî îïóáë³êîâàíå â áðîøóð³
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ï³ä íàçâîþ «Ñêîðáîòà é ï³äíåñåííÿ». Ó ëþòîìó 1934 ð. ñë³äîì
çà òðåòüîþ êîíôåðåíö³ºþ ïåðåìîæö³â â³í ïðîâ³â âèâ÷åííÿ ç
Öåðêâîþ â Øàíõà¿ ³ äåê³ëüêîìà ñï³âðîá³òíèêàìè ç ð³çíèõ
ì³ñöåâîñòåé ïðî ìåæ³ ì³ñöåâèõ Öåðêîâ. Ö³ ñïîâ³ùåííÿ áóëè
îïóáë³êîâàí³ ó êíèç³ ï³ä íàçâîþ «Æèòòÿ ç³áðàíü». Ó òðàâí³
1935 ð. íà ïðîõàííÿ äåê³ëüêîõ ñï³âðîá³òíèê³â (ìåíøå äåñÿòè)
â³í ïðîâ³â ñòàðàííå âèâ÷åííÿ Êíèãè Ï³ñí³ íàä ï³ñíÿìè íà
Çàõ³äíîìó îçåð³, ì. Õàí÷æîó. Ö³ ñïîâ³ùåííÿ òàêîæ áóëè
îïóáë³êîâàí³ ó êíèç³ «Ï³ñíÿ íàä ï³ñíÿìè». Ó òðàâí³ 1937 ð.
â³í ïðîâ³â âèâ÷åííÿ ç Öåðêâîþ â Øàíõà¿ ïðî ºâàíãåëüñüê³
ïèòàííÿ ³ ïðî òå, ÿê óâ³éòè â Öàðñòâî. Ó æîâòí³ òîãî æ ðîêó
â³í ïðîâ³â ùå îäíå âèâ÷åííÿ ç Öåðêâîþ â Øàíõà¿ ïðî ð³çíèöþ
ì³æ ì³ñöåâèìè Öåðêâàìè ³ ðîáîòîþ. Ó ëþòîìó 1938 ð. â³í
âèâ÷àâ ³ñòèíó ïðî Ñâÿòîãî Äóõà ç Öåðêâîþ â Øàíõà¿. Öå
âèâ÷åííÿ âêëþ÷àëî ðîáîòó Óò³øèòåëÿ âñåðåäèí³ â³ðóþ÷èõ,
ðîáîòó Ñâÿòîãî Äóõà, ï³ñëÿ òîãî ÿê â³í áóâ âèëèòèé íà â³-
ðóþ÷èõ, ³ íåîáõ³äí³ñòü ó òîìó, ùîá æèòòÿ â³ðóþ÷èõ áóëî
íàïîâíåíå Ñâÿòèì Äóõîì. Ó ëþòîìó 1938 ð. â³í ïðîâ³â
äåê³ëüêà ç³áðàíü ïî âèâ÷åííþ Á³áë³¿ ç Öåðêâîþ â Ãîíêîíç³.
Ó 1945 ð. â³í ïðîâ³â âèâ÷åííÿ îðòîäîêñ³¿ Öåðêâè ç Öåðêâîþ â
×óíöèí³. Öå âèâ÷åííÿ áóëî îïóáë³êîâàíå â êíèç³ «Îðòîäîêñ³ÿ
Öåðêâè». ×åðåç òàê³ âèâ÷åííÿ Á³áë³¿ áàãàòî ñâÿòèõ áóëè îñÿÿí³
³ áóëî ïîñòàâëåíî áàãàòî Öåðêîâ.

²²². ÏÎ¯ÇÄÊÈ

Ïî¿çäêè áóëè òðåò³ì çàñîáîì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî Âî÷ìàí
çä³éñíþâàâ ñâîº ñëóæ³ííÿ. Õî÷à ó íüîãî íå áóëî áàæàííÿ
áóòè ïîïóëÿðíèì, ï³ä âîä³éñòâîì Ãîñïîäà â³í ïîäîðîæóâàâ
ïî áàãàòüîõ ïðîâ³íö³ÿõ ó Êèòà¿. Êóäè á â³í íå ïî¿õàâ, òàì
ñïàñàëèñü ãð³øíèêè, â³ðóþ÷³ îäåðæóâàëè íàïó÷åííÿ â æèòò³,
³ Öåðêâè àáî çì³öíþâàëèñü, àáî ïðîêëàäàâñÿ øëÿõ äëÿ
ïîñòàâëåííÿ Öåðêâè.

À. Âñåðåäèí³ êðà¿íè

Ó 1922 ð. â³í â³äâ³äàâ Øàíõàé, ñâ³äêóþ÷è â çàë³ Õðèñòè-
ÿíñüêîãî ì³ñ³îíåðñüêîãî àëüÿíñó.
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Ó 1924 ð. â³í ïðîïîâ³äóâàâ ó Õàí÷æîó. Çâ³äòè â³í ïî¿õàâ
äî Íàíê³íà, ùîá äîïîìîãòè â ðîáîò³ æóðíàëó «Äóõîâíå ñâ³òëî».

Ó 1925 ð. â³í ïðîâîäèâ ç³áðàííÿ îæèâëåííÿ ç äåíî-
ì³íàö³ÿìè â ×æàí÷æîó, íà ï³âäí³ ïðîâ³íö³¿ Ôóöçÿíü.

Ó áåðåçí³ 1926 ð. â³í â³äâ³äóâàâ Àìîé, Êóëàíñó, ×æàí÷æîó
³ Òóíüàí íà ï³âäí³ ïðîâ³íö³¿ Ôóöçÿíü ïðèáëèçíî ïðîòÿãîì
äâîõ ì³ñÿö³â.

Óë³òêó òîãî æ ðîêó â³í ïðîâîäèâ ºâàíãåëüñüê³ ç³áðàííÿ â
ïðîâ³íö³¿ Àíüõîé.

Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1926 ð. â³í çíîâó â³äâ³äàâ ï³âäåííèé
Ôóöçÿíü ³ çàñíóâàâ ç³áðàííÿ äëÿ Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ â
Àìî¿, Òóíüàí³ é ïðèëåãëèõ ì³ñöÿõ.

Ï³çíüîþ îñ³ííþ 1926 ð. ×åí ×èêâåé ³ Ðóò Ë³ çàïðîñèëè
éîãî â³äâ³äàòè Íàíê³í âäðóãå. Â³í æèâ óäîìà â áðàòà ×åíà ³
äîïîìàãàâ éîìó ïåðåêëàäàòè çàî÷íèé á³áë³éíèé êóðñ
Ñêîóô³ëäà ³ ïðîïîâ³äóâàâ ó Íàíê³íñüêîìó óí³âåðñèòåò³.

Íà ïî÷àòêó 1927 ð. â³í ïîñåëèâñÿ â ì³ñòå÷êó Öàî÷³àî,
ïîáëèçó Óñ³, ïðîâ³íö³ÿ Öçÿíñó, äå â³í íàïèñàâ ïåðøèé òîì
«Äóõîâíî¿ ëþäèíè».

Ó áåðåçí³ 1927 ð. â³í ïðè¿õàâ äî Øàíõàÿ, â³äâ³äàâøè
ç³áðàííÿ ç³ ñâÿòèìè â Ãîñïîäíüîìó â³äòâîðåíí³. Ï³çí³øå â³í
ïîñåëèâñÿ â Øàíõà¿.

Óë³òêó 1928 ð. ³ â ëèïí³ 1930 ð. â³í âèðóøèâ íà â³äïî÷èíîê
äî Êóë³íó, ïðîâ³íö³ÿ Öçÿíñ³.

Ó ñ³÷í³ 1931 ð. â³í â³äâ³äàâ Ñâàòîó ³ Öç³ÿíü, ïðîâ³íö³ÿ
¥óàíäóí, ³ ïîâåðíóâñÿ äî Øàíõàÿ íàïðèê³íö³ òîãî æ ì³ñÿöÿ.

Òîãî æ ðîêó â³í â³äâ³äàâ Ïåê³í.
Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ 1932 ð. â³í â³äâ³äàâ Öç³íàíü, ñòîëèöþ

ïðîâ³íö³¿ Øàíüäóí. Ïåðåáóâàþ÷è â Öç³íàí³, â³í ïîãîâîðèâ ç
á³ëüø í³æ â³ñ³ìäåñÿòüìà ñòóäåíòàìè ç óí³âåðñèòåòó ×èëó,
ÿê³ â³äïî÷èâàëè â ãîðàõ ó Òàéàí³. Ñë³äîì çà öèì â³í ïðàöþâàâ
â óí³âåðñèòåò³ îäèíàäöÿòü äí³â. Öå â³äâ³äóâàííÿ ïðèãîòóâàëî
øëÿõ äëÿ ïîäàëüøîãî âèíèêíåííÿ Öåðêâè â Öç³íàí³.

Ó ÷åðâí³ 1932 ð. éîãî çàïðîñèëà Êèòàéñüêà íåçàëåæíà
öåðêâà â ×èôó, äå â³í ãîâîðèâ ç â³ðóþ÷èìè ç äåíîì³íàö³é
ïðîòÿãîì îäíîãî òèæíÿ. Öå â³äâ³äóâàííÿ ñïðèÿëî ïîñòàâ-
ëåííþ Öåðêâè â ×èôó.

ÇÂÈ×ÀÉÍ² ÇÀÑÎÁÈ ÑËÓÆ²ÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²
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Ó ëèïí³ òîãî æ ðîêó éîãî çàïðîñèëè ãîâîðèòè ç³ ñòóäåíòàìè
³ ÷ëåíàìè öåðêâè â ñåì³íàð³¿ Ï³âäåííèõ áàïòèñò³â ó Õóàí-
ñ³ºí³, ì³ñò³ íåïîäàë³ê â³ä ×èôó.

Ó êâ³òí³ 1933 ð. Âî÷ìàí â³äâ³äàâ ñâÿòèõ ó Ãîñïîäíüîìó
â³äòâîðåíí³ ó Öç³íàí³, ñòîëèö³ ïðîâ³íö³¿ Øàíüäóí. Çâ³äòè
â³í âèðóøèâ äî ×èôó, ùîá â³äâ³äàòè Öåðêâó ³ ïîãîâîðèòè ç³
ñâÿòèìè â Ãîñïîäíüîìó â³äòâîðåíí³ ³ òèìè, õòî çíàõîäèâñÿ
â äåíîì³íàö³ÿõ.

Óçèìêó òîãî æ ðîêó â³í çíîâó â³äâ³äàâ Öç³íàíü, ùîá
â³äâ³äàòè Öåðêâó ³ çì³öíèòè ñâÿòèõ.

Ó æîâòí³ 1934 ð. â³í ïðîâ³â ñâîþ ÷åòâåðòó êîíôåðåíö³þ
ïåðåìîæö³â ó Õàí÷æîó.

Íàâåñí³ 1935 ð. â³í ïî¿õàâ ³ç Ñàìó¿ëîì ×åíîì, ñâî¿ì áðàòîì
Äæîðäæåì ³ òðåò³ì áðàòîì ÷åðåç ïðîâ³íö³¿ ×æåöçÿí, Öçÿíñ³
³ Õóíàíü, ùîá â³äâ³äàòè ïðîâ³íö³¿ ¥óàíñ³, ¥óéäæîó ³ Þíüíàíü
òà ïîäèâèòèñÿ ñèòóàö³þ ³ ÿê âîíà ïîâ’ÿçàíà ç ïðîñóâàííÿì
Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ.

Ó ñåðïí³ òîãî æ ðîêó â³í ïðè¿õàâ äî ×èôó ç Øàíõàÿ ³
ïðîâ³â ç Öåðêâîþ â öüîìó ì³ñò³ îñîáëèâó êîíôåðåíö³þ.

Ó æîâòí³ òîãî æ ðîêó â³í â³äâ³äàâ Êóëàíñó íà ï³âäí³
ïðîâ³íö³¿ Ôóöçÿíü, ïðîâ³âøè òàì êîíôåðåíö³þ ç³ ñï³â-
ðîá³òíèêàìè.

Ó ñ³÷í³ 1936 ð. â³í ïî¿õàâ ³ç Øàíõàÿ äî Ïåê³íà, ùîá
â³äâ³äàòè òàìòåøíþ Öåðêâó. Ç Ïåê³íà â³í âèðóøèâ äî
Òÿíüöç³íÿ ç ìåòîþ çì³öíèòè òàì íîâó ðîáîòó, ïðîâ³âøè
îñîáëèâ³ ºâàíãåëüñüê³ ç³áðàííÿ.

Ó òðàâí³ òîãî æ ðîêó éîãî çàïðîñèëè äî Êàéôèíó,
ïðîâ³íö³ÿ Õåíàíü, ùîá ãîâîðèòè ç ÷èíîâíèêàìè ïðîâ³íö³¿.
Çâ³äòè â³í ïîâåðíóâñÿ äî Øàíõàÿ.

Ó ëèñòîïàä³ 1937 ð. â³í â³äâ³äàâ Õàíêîó ³ ïðîâ³â ÷àñ ç³
ñï³âðîá³òíèêàìè ç ïðèáåðåæíèõ ïðîâ³íö³é. Íà ö³é êîí-
ôåðåíö³¿ â³í âèâ³ëüíèâ ñïîâ³ùåííÿ ïðî «Ïåðåîñìèñëåííÿ
ðîáîòè», ÿê³ áóëè ïåðåâèäàí³ ÿê «Íîðìàëüíå õðèñòèÿíñüêå
öåðêîâíå æèòòÿ».

Ó ãðóäí³ 1937 ð. â³í ïî¿õàâ äî Ãîíêîí´à, â³äøë³ôóâàâ
ñïîâ³ùåííÿ ïðî «Ïåðåîñìèñëåííÿ ðîáîòè» ³ ïîâåðíóâñÿ äî
Øàíõàÿ â ñ³÷í³ 1938 ð.
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Ó ëþòîìó â³í çíîâó âèðóøèâ ç Øàíõàÿ äî Ãîíêîí´à ³
ïðîâ³â òàì ç³áðàííÿ ïî âèâ÷åííþ Á³áë³¿.

Ó 1941 ð. â³í â³äâ³äàâ Ãîíêîí´.
Ó áåðåçí³ 1945 ð. â³í ïî¿õàâ äî ×óíöèíà, ùîá æèòè òàì

ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Êîëè â³í ïåðåáóâàâ òàì, áàãàòî
øóêàþ÷èõ ñâÿòèõ óñòàíîâëþâàëè êîíòàêòè ç íèì. Â³í ïðîâ³â
ç íèìè ç³áðàííÿ ïî âèâ÷åííþ ñåìè ïîñëàíü â Îá. 2 ³ 3, ÿê³
áóëè ñêëàäåí³ â êíèãó «Îðòîäîêñ³ÿ Öåðêâè». Ó ëþòîìó ³
áåðåçí³ 1949 ð. â³í â³äâ³äàâ Òàéáåé, ïðîâ³â ñï³ëêóâàííÿ ç
ïðîâ³äíèìè áðàòàìè äåñÿòü äí³â ³ ïîäàâ ¿ì áàãàòî äîïîìîãè â
òîìó, ùî ñòîñóâàëîñü äóõîâíîãî çíàííÿ ³ ïåðåæèâàííÿ æèòòÿ.

Ó ñ³÷í³ 1950 ð. â³í ïðè¿õàâ ³ç Øàíõàÿ äî Ãîíêîí´à íà äâà
ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³. Âå÷îðàìè â³í ïðîâîäèâ ç³áðàííÿ Öåðêâè,
à ðàíêàìè äîñèòü äîâãî â³í çóñòð³÷àâñÿ ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè ³
ïðîâ³äíèìè ñâÿòèìè â Öåðêâ³ â Ãîíêîíç³. Ó ïåðø³é ÷àñòèí³
éîãî â³çèòó éîãî ñëóæ³ííÿ ïðèíåñëî îæèâëåííÿ Öåðêâ³ â
öüîìó ì³ñò³. ×åðåç öå îæèâëåííÿ áàãàòî ñâÿòèõ ó Ãîíêîíç³
ïåðåäàëè ñâîº ìàéíî.

Á. Çà êîðäîíîì

Êð³ì ïî¿çäîê âñåðåäèí³ Êèòàþ, â³í òàêîæ â³äâ³äàâ äåê³ëüêà
êðà¿í.

Ó ëèñòîïàä³ 1924 ð. â³í â³äâ³äàâ Ñ³ò³àâàí ó Ìàëàéç³¿. Â³í
ïðè¿õàâ íàñòóïíîãî ðîêó â òå æ ñàìå ì³ñöå ³ çàñíóâàâ ïåðøó
Öåðêâó â Ï³âäåííî-Ñõ³äí³é Àç³¿. Â³í ïîâåðíóâñÿ ç Ìàëàéç³¿
äî Êèòàþ â òðàâí³ 1925 ð.

Ó áåðåçí³ 1931 ð. â³í ïðàöþâàâ îäèí òèæäåíü â ßïîí³¿.
Íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ 1933 ð. â³í ïðî¿õàâ ÷åðåç Ôðàíö³þ ³

ÿêèéñü ÷àñ æèâ ó Ëîíäîí³. Â³í â³äâ³äàâ ç³áðàííÿ Áðàò³¿â, à
òàêîæ çóñòð³âñÿ ç Ò. Îñò³í-Ñïàðêñîì ³ òèìè, õòî çóñòð³÷àâñÿ
ç íèì ó äîì³ Îíîð Îóê ó Ëîíäîí³. Ó Ëîíäîí³ â³í òàêîæ
â³äâ³äàâ Ä. Ì. Ïåíòîíà ³ Äæîðäæà Êàòò³í´à, ÿêèé ñêàçàâ
Âî÷ìàíó: «Áåç Íüîãî ÿ íå ìîæó æèòè, à áåç ìåíå Â³í íå
ìîæå æèòè». Áðàò³ÿ ïðèâåçëè éîãî äî Àìåðèêè, ùîá
â³äâ³äàòè ç³áðàííÿ ó Âàíêóâåð³ â Êàíàä³ ³ â Íüþ-Éîðêó.
Ó Íüþ-Éîðêó â³í ãîâîðèâ àíãë³éñüêîþ ç á³ëüø í³æ äâîìà
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òèñÿ÷àìè â³ðóþ÷èõ ç îòî÷åííÿ Áðàò³¿â. Ó ñåðïí³ òîãî æ ðîêó
â³í ïîâåðíóâñÿ äî Êèòàþ. Çàâäÿêè ö³é ïî¿çäö³ éîìó ñòàëî
ÿñíå ä³éñíå ïîëîæåííÿ Áðàò³¿â.

Ó ëèïí³ 1937 ð. â³í â³äâ³äàâ Ìàí³ëó íà Ô³ë³ïï³íàõ ³
ïðîâîäèâ òàì ç³áðàííÿ âðàíö³ ³ ââå÷åð³. Ïåðåáóâàþ÷è íà
Ô³ë³ïï³íàõ, â³í ïðîâ³â âè¿çä ó ãîðè â Áà´³î. Òàì â³í ãîâîðèâ
ç á³ëüø í³æ ñîòíåþ â³ðóþ÷èõ ïðî ïåðåìàãàþ÷å æèòòÿ Õðèñòà,
âèëèâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà òà ³ñòèíè ïðî Öåðêâó ³ ºäíàííÿ.

Ó âåðåñí³ òîãî æ ðîêó â³í ïî¿õàâ ç Ìàí³ëè äî Ñ³í´àïóðà,
Ñ³ò³àâàíà ³ Ïåíàíà â Ìàëàéç³¿.

Ó ëþòîìó 1938 ð. â³í ïî¿õàâ ç Øàíõàÿ äî Ãîíêîí´à, Ñ³í´à-
ïóðà ³ Ïåíàíà, ïðîâîäÿ÷è ç³áðàííÿ ç Öåðêâàìè â öèõ ì³ñöÿõ.

Ó êâ³òí³ Âî÷ìàí âèðóøèâ ó ïî¿çäêó ÷åðåç ²íä³þ ³ â òðàâí³
ïðèáóâ äî Ëîíäîíà íà çóñòð³÷ ç Ò. Îñò³í-Ñïàðêñîì.

Äâàäöÿòü äðóãîãî ëèïíÿ â³í â³äâ³äàâ Êåñâ³êñüêó Êîíôå-
ðåíö³þ ç áðàòîì Ñïàðêñîì. Óðàíö³ ïðîâîäèëîñÿ ì³ñ³îíåðñüêå
ç³áðàííÿ. Ãîëîâà ç³áðàííÿ, ïàí Â. Ã. Îëä³ñ, çíàþ÷è, ùî íà
öüîìó ç³áðàíí³ ïðèñóòí³é Âî÷ìàí, ïîïðîñèâ éîãî ïîìîëèòèñÿ.
Ñïî÷àòêó â³í ñóìí³âàâñÿ, àëå çâåðíóâøèñü äî Ñïàðêñà ³
îäåðæàâøè éîãî ï³äáàäüîðåííÿ, â³í ïðîìîâèâ òàêó ìîëèòâó:
«Ãîñïîäü öàðþº. Â³í öàðþº, ³ Â³í — Ãîñïîäü óñüîãî. Í³ùî
íå ìîæå òîðêíóòèñÿ Éîãî âëàäè. ª äóõîâí³ ñèëè, ÿê³
íàìàãàþòüñÿ çðóéíóâàòè ³íòåðåñè Ãîñïîäà â Êèòà¿ ³ ßïîí³¿.
Ìè íå ìîëèìîñÿ çà ßïîí³þ. Ìè íå ìîëèìîñÿ çà Êèòàé. Àëå
ìè ìîëèìîñÿ çà ³íòåðåñè Òâîãî Ñèíà â Êèòà¿ òà ßïîí³¿. Ìè
íå çâèíóâà÷óºìî æîäíî¿ ëþäèíè. Âîíè ëèøå çíàðÿääÿ â
ðóêàõ Ãîñïîäíüîãî âîðîãà. Ãîñïîäè, ìè ñòî¿ìî ó Òâî¿é âîë³.
Ãîñïîäè, çðóéíóé öàðñòâî òåìðÿâè. Ãîñïîäè, ãîí³ííÿ ïðîòè
Òâîº¿ Öåðêâè — öå ãîí³ííÿ ïðîòè Òåáå»1. Öÿ ìîëèòâà áóëà
ïðîìîâëåíà â ïðèñóòíîñò³ ÿïîíñüêîãî õðèñòèÿíèíà, ó òîé
÷àñ ÿê âåëèêå ñïóñòîøåííÿ, ùî ñïðè÷èíÿëà ÿïîíñüêà àðì³ÿ,
ïîñèëþâàëîñü. Óñå ç³áðàííÿ áóëî ïîëîíåíå é ãëèáîêî âðàæåíå
ö³ºþ ìîëèòâîþ.

Ó æîâòí³ òîãî æ ðîêó éîãî çàïðîñèëè äî Äàí³¿. Â³í òàêîæ
â³äâ³äàâ Íîðâåã³þ, Í³ìå÷÷èíó é Øâåéöàð³þ. Â³í ïîâåðíóâñÿ

1 Ç «Êåñâ³êñüêî¿ êîíôåðåíö³¿» (The Keswick Convention, 1938, ð. 246)
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äî Ëîíäîíà ÷åðåç Ïàðèæ. Êîëè â³í çíàõîäèâñÿ â Ëîíäîí³,
éîãî êíèãà «Ïåðåîñìèñëåííÿ ðîáîòè» áóëà ïåðåêëàäåíà íà
àíãë³éñüêó ìîâó. Ðîáîòà ïî ïåðåêëàäó áóëà çðîáëåíà çà
äîïîìîãîþ äåÿêèõ ñåñòåð, ³ êíèãà áóëà âèäàíà âèäàâíèöòâîì
Îñò³í-Ñïàðêñà ï³ä íàçâîþ «Ïðî íàø³ çàâäàííÿ». Öÿ êíèãà
áóëà îïóáë³êîâàíà ç íàä³ºþ, ùî âîíà çìîæå ïîäàòè ùîñü
Ãîñïîäí³ì ëþäÿì ó Çàõ³äíîìó ñâ³ò³ ïðî ïðàêòè÷í³ñòü öåð-
êîâíîãî æèòòÿ. Íà òîé ÷àñ éîãî ñëóæ³ííÿ ïðî Õðèñòà ÿê
æèòòÿ áóëî ïîâí³ñòþ ïðèéíÿòå â Ï³âí³÷í³é ªâðîï³. Îäíàê
àòìîñôåðà íà òîé ÷àñ íå ñïðèÿëà âèâ³ëüíåííþ éîãî ñëóæ³ííÿ
ïðî ïðàêòè÷í³ñòü öåðêîâíîãî æèòòÿ. Ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè â
íüîãî ç’ÿâèëàñÿ òóðáîòà çàëèøèòè ¿ì ñâîþ îñíîâíó êíèãó
íà öþ òåìó.

Â³í âè¿õàâ ç Àíãë³¿ ó òðàâí³ 1939 ð. ³ ïîâåðíóâñÿ äî Øàíõàÿ
â ëèïí³, ïðî¿õàâøè ðàçîì ç òèì ÷åðåç ²íä³þ òà Ñ³í´àïóð.

Éîãî â³çèòè äî ³íøèõ êðà¿í ñïðàâëÿëè íà âñ³õ, õòî
çóñòð³÷àâñÿ ç íèì, ãëèáîêå âðàæåííÿ òîãî, ùî â³í îäåðæàâ
äîðó÷åííÿ â³ä Ãîñïîäà. Ö³ êîíòàêòè ïðîêëàëè øëÿõ äëÿ
ìàéáóòíüîãî ïðîñóâàííÿ Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ çà ìåæàìè
Êèòàþ.

²V. ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÊÎÍÒÀÊÒ²Â Ç ËÞÄÜÌÈ

Âî÷ìàí Í³ òàêîæ çä³éñíþâàâ ñâîº ñëóæ³ííÿ, îñîáèñòî
âñòàíîâëþþ÷è êîíòàêòè ç ëþäüìè. Â³í âèêîðèñòîâóâàâ öåé
çàñ³á, ìàþ÷è ñïðàâó ç îñîáëèâèìè âèïàäêàìè. Â³í áóâ áàãàòèé
æèòòÿì ³ ìàâ òîíêó ïðîíèêëèâ³ñòü, çàâæäè ïîäàþ÷è ñâîº-
÷àñíó äîïîìîãó òèì, õòî ïðèõîäèâ äî íüîãî. Çàâäÿêè éîãî
îñîáèñòîìó ñï³ëêóâàííþ áàãàòî áëóêà÷³â áóëè ïðèâåäåí³
íàçàä äî Ãîñïîäà, áàãàòî â³ðóþ÷èõ, ùî â³äâîë³êëèñü, áóëè
ïîâåðíåí³ íà øëÿõ, áàãàòî ïåðåìîæåíèõ â³ðóþ÷èõ áóëè
â³äòâîðåí³ äëÿ Ãîñïîäíüî¿ ïåðåìîãè, áàãàòî ïîòðåáóþ÷èõ
îòðèìàëè ïîñòà÷àííÿ æèòòÿ ³ áàãàòî øóêàþ÷èõ áóëè îñÿÿí³
é ïîâåðíóëèñÿ äî Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ. Éîãî äóõ çàâæäè
áóâ ñèëüíèé ³ çäàòíèé â³äð³çíÿòè ä³éñíó ñèòóàö³þ òèõ, õòî
ïðèõîäèâ äî íüîãî. Òàêèì ÷èíîì, â³í ì³ã äàòè ¿ì íåîáõ³äíå
íàïó÷åííÿ ÷è â äóõîâíîìó æèòò³, ÷è â ïðàêòè÷íèõ ñïðàâàõ.
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V. ËÈÑÒÓÂÀÍÍß Ç ËÞÄÜÌÈ

Îñòàíí³ì ç³ çâè÷àéíèõ çàñîá³â, ÿê³ Âî÷ìàí Í³ âèêî-
ðèñòîâóâàâ äëÿ çä³éñíåííÿ ñâîãî ñëóæ³ííÿ, áóëî ëèñòóâàííÿ
ç ³íøèìè. Êîíòàêò ³ ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè çà äîïîìîãîþ
ëèñòà — öå â ïðèíöèï³ òå æ ñàìå, ùî é îñîáèñòèé êîíòàêò.
Äî íüîãî ÷àñòî íàäõîäèëè ëèñòè â³ä â³ðóþ÷èõ ó ð³çíèõ
ì³ñöÿõ, â ÿêèõ áóëè çàïèòàííÿ é îñîáèñò³ ïîòðåáè. ßêáè
éîìó äîçâîëèâ ÷àñ, â³í ïðèñâÿòèâ áè óâåñü ñâ³é ÷àñ ëèøå
öüîìó îäíîìó. Â³í ìàâ äîñòàòíº çíàííÿ ³ íàääîñòàòíº
ïîñòà÷àííÿ æèòòÿ, ùîá â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ òèõ, êîìó
â³í ïèñàâ, ³ çàäîâîëüíÿòè ¿õí³ ïîòðåáè.

Òóò íàâîäèòüñÿ óðèâîê ç éîãî â³äêðèòîãî ëèñòà â ÷åò-
âåðòîìó íîìåð³ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ», îïóáë³êîâàíîãî â
ëèïí³ 1928 ð. Ó öüîìó ëèñò³ ðîçêðèâàºòüñÿ, ÿêèé íàãîëîñ
â³í ðîáèâ íà ëèñòàõ äëÿ çä³éñíåííÿ ñâîãî ñëóæ³ííÿ:

Протягом останніх чотирьох місяців я присвятив усю свою
істоту написанню «Духовної людини». З цієї причини я не
міг відповісти на багато накопичених листів, що надходять.
Мені хотілося б, щоб брати та сестри, що пишуть мені,
зрозуміли, що ця затримка не означає, що моє серце не
відкрите для вас. Кожний лист був старанно прочитаний. Я
щиро співчуваю вашим проблемам. Однак через обмеження
в часі я не міг відповісти відразу ж. Мені хотілось би, щоб
усі, хто пише мені, мали це на увазі.

Òóò íàâîäèòüñÿ ùå îäèí óðèâîê ç éîãî â³äêðèòîãî ëèñòà â
òðèíàäöÿòîìó íîìåð³ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ», îïóáë³-
êîâàíîãî â áåðåçí³ 1930 ð.:

Багато з вас написали мені, самі запитуючи про Біблію,
але відверто кажучи, я не можу відповісти. Якби я відповідав
на кожне запитання, мені був би потрібен заочний біблійний
курс. Проте, якщо це проблеми, що стосуються духовного
життя, я, можливо, зможу приділити їм небагато часу.
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(1)

Ï’ÿòü çâè÷àéíèõ çàñîá³â ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà Í³, ïðî ÿê³
ãîâîðèëîñü ó ïîïåðåäíüîìó ðîçä³ë³, º çàãàëüíèìè äëÿ âñ³õ
õðèñòèÿíñüêèõ ïðàö³âíèê³â. Òà îñê³ëüêè Âî÷ìàí îäåðæàâ ó
òóðáîòó é äîðó÷åííÿ îñîáëèâå ñëóæ³ííÿ äëÿ Ãîñïîäíüîãî
íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ â öüîìó â³ö³, â³í âèêîðèñòîâóâàâ òðè
äîäàòêîâèõ îñîáëèâèõ çàñîáè äëÿ çä³éñíåííÿ ñâîãî îñîáëèâîãî
ñëóæ³ííÿ.

². ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²É

Ïåðøèì îñîáëèâèì çàñîáîì, ÿêèé Âî÷ìàí âèêîðèñòîâóâàâ
ó ñâîºìó ñëóæ³íí³, áóëî ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é. Çâè÷àéí³
ç³áðàííÿ Öåðêâè áóëè íåäîñòàòí³ìè äëÿ âèâ³ëüíåííÿ
îñîáëèâèõ ñïîâ³ùåíü, îäåðæàíèõ íèì â³ä Ãîñïîäà äëÿ
ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ. Äëÿ âèâ³ëüíåííÿ éîãî îñîáëèâî¿ òóðáîòè
áóëà íåîáõ³äíà á³ëüøà àóäèòîð³ÿ, ùî ñêëàäàëàñÿ ç òèõ, õòî
ùèðî øóêàâ Ãîñïîäà ³ Éîãî ³íòåðåñ³â, ³ ïîñë³äîâí³ ç³áðàííÿ,
ÿê³ ïðîâîäèëèñü áè ÷åðåç ïåâí³ ïðîì³æêè ÷àñó. Ç öèõ ïðè÷èí
â³í ïðîâîäèâ áàãàòî îñîáëèâèõ êîíôåðåíö³é. Îñíîâí³ êîí-
ôåðåíö³¿ íàçèâàëèñÿ êîíôåðåíö³ÿìè ïåðåìîæö³â, ó òîé ÷àñ
ÿê ³íø³ ïðîñòî íàçèâàëèñÿ îñîáëèâèìè êîíôåðåíö³ÿìè.

Òóò íàâîäèòüñÿ óðèâîê ç éîãî â³äêðèòîãî ëèñòà ó äâàäöÿòü
äðóãîìó íîìåð³ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ», îïóáë³êîâàíîãî ó
âåðåñí³-ãðóäí³ 1931 ð., â ÿêîìó ïîÿñíþºòüñÿ ìåòà éîãî
êîíôåðåíö³é:

На наших конференціях у нас тільки один намір: говорити
сповіщення про перемогу Христа, не говорити про що-
небудь ще. Проповідування цієї теми — наш особливий
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обов’язок… У дійсності, якщо людина не знає Бога в
аспектах довіри й слухняності Йому, практично марно
говорити з нею про інші речі. З вірними ми можемо говорити
про інші речі, але якщо ми ділимося з тими, хто ще не хоче
вірно служити Богу, це тільки зчиняє суперечки… Наші
зібрання для вивчення Біблії, з другого боку, мають іншу
природу: вони проводяться для тих, хто хоче вірно служити
Богу і шукає більш ясного розуміння біблійних істин. Ось
чому на цих зібраннях у нас є свобода порушувати ті
питання, яких ми неохоче торкаємось на конференціях. Ми
надіємось, що на наших майбутніх конференціях ні оратор,
ні слухачі не порушуватимуть, відкрито або у приватній
бесіді, будь-які питання, які знаходяться за рамками
перемоги Христа, щоб одержати повне Боже
благословення… Це не означає, що інші питання не важливі,
але це означає, що коли люди щиро бажають одержати
перемогу Христа і повірити Господу й послухатися Його, Він
мимовільно спрямує їхню увагу до цих інших зовнішніх речей,
і вони автоматично підкоряться. На цьому етапі, якщо комусь
щось неясно, ми готові допомогти їм на зібраннях вивчення
Біблії. Ми глибоко відчуваємо: те, що Церкві Божій настійно
необхідно, і те, що вона абсолютно повинна переживати
сьогодні, це — перемога Христа — факти й принципи, які Він
проголосив через Свою смерть і воскресіння. Стосовно цього
нам треба бути вірними й постійними, і нам необхідно
проповідувати це від усього серця.

Òóò íàâîäèòüñÿ éîãî äðóãå îñîáèñòå ñâ³ä÷åííÿ, çðîáëåíå â
ì. Êóëàíñó 20 æîâòíÿ 1936 ð. ïðî êîíôåðåíö³þ ïåðåìîæö³â:

Бог показав мені, що в кожній місцевій Церкві повинна
бути поставлена група переможців (тих, про кого говориться
в Об. 2 і 3), щоб вони були Господніми свідками. Тому кожен
рік проводилась конференція переможців, щоб вірно
вивільняти сповіщення, дані мені Богом.
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Âî÷ìàí ïðîâ³â ïåðøó êîíôåðåíö³þ ïåðåìîæö³â ó Øàíõà¿
â ëþòîìó 1928 ð. Éîãî ñïîâ³ùåííÿ òîðêàëèñÿ â³÷íîãî çàäóìó
Áîãà ³ ïåðåìîãè Õðèñòà. Â³í â³äêðèâ òàºìíèöþ, ùî éäå
äóõîâíà áèòâà: ó Áîãà áóâ ïëàí, àëå Éîãî âîðîã Ñàòàíà, ñèëà
òåìðÿâè, ïðîòèñòîÿâ éîìó. Îäíàê Õðèñòîñ çàâäàâ ïîðàçêè
Ñàòàí³ ó Ñâî¿é ñìåðò³ íà õðåñò³ é çäîáóâ ïîâíó ïåðåìîãó.
Òåïåð Áîãó ïîòð³áí³ â³ðóþ÷³, ÿê³ á ðîçä³ëèëè Éîãî ïåðåìîãó
³ áîðîëèñÿ á ïðîòè ñèëè òåìðÿâè, çàñòîñîâóþ÷è òå, ùî
çä³éñíèâ Õðèñòîñ. Íà ö³é êîíôåðåíö³¿ áóëè ïðèñóòí³
ùîíàéá³ëüøå ï’ÿòäåñÿò ÷îëîâ³ê. Äâàäöÿòü àáî òðèäöÿòü áóëè
íå ç Øàíõàÿ, â îñíîâíîìó ç ï³âíî÷³ ïðîâ³íö³¿ Öçÿíñó ³ îêðóãó
Ï³íüÿíü ó ïðîâ³íö³¿ ×æåöçÿí. Àóäèòîð³ÿ áóëà ìàëåíüêîþ,
àëå âïëèâ ³ ðåçóëüòàò áóëè âåëèêèìè.

Äðóãà êîíôåðåíö³ÿ ïåðåìîæö³â áóëà ïðîâåäåíà â Øàíõà¿
ç 8 ïî 18 æîâòíÿ 1931 ð. Îãîëîøåííÿ ïðî öþ êîíôåðåíö³þ â
«Íèí³øíüîìó ñâ³ä÷åíí³», îïóáë³êîâàíîìó â òðàâí³ 1931 ð.,
âèãëÿäàëà òàê:

Мета цієї конференції — об’єднати всіх віруючих на
кожному місці, у яких такий самий розум, щоб вони очікували
перед Богом і отримали сповіщення, які виходять від Нього.
Наш попередній досвід підказує нам, що нам усім слід
одержати більше напучення. Тому ми повинні зробити
особливий наголос на свідченні «перемоги Христа», яке
Господь доручив нам. Нехай ті, хто заступається перед
Господом, моляться в однодушності за цю конференцію,
щоб у нас була сила виключно від Святого Духа без якої б
то не було домішки душевної сили.

Òóðáîòà Âî÷ìàíà íà ö³é êîíôåðåíö³¿ òîðêàëàñÿ çàâ³òó
Áîæîãî ³ ìóäðîñò³ Áîæî¿. Â³í ðîçêðèâ ä³éñíå çíà÷åííÿ ³ âì³ñò
íîâîãî çàâ³òó, ÿêèé Áîã óâ³â ó ä³þ äëÿ íàñ çàâäÿêè âè-
êóïëåííþ Õðèñòà. Áîã ñïî÷àòêó îáõîäèâñÿ ç³ Ñâî¿ì íàðîäîì
çà äîïîìîãîþ Ñâîãî Ñëîâà. Ñïî÷àòêó Â³í ïîîá³öÿâ Ñâîºìó
íàðîäó ó Ñâîºìó Ñëîâ³, ùî Â³í çðîáèòü ùîñü äëÿ íüîãî çã³äíî
ç³ Ñâî¿ì ïëàíîì, ïîò³ì Éîãî Ñëîâî ñòàëî Éîãî îá³òíèöåþ.
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Êîëè Éîãî îá³òíèöÿ áóëà âèêîíàíà â Õðèñò³, âîíà ñòàëà
ôàêòîì. Êîëè Â³í çàïîâ³äàâ öåé ôàêò Ñâî¿ì îáðàíöÿì, áóâ
çàòâåðäæåíèé çàâ³ò. Öåé çàâ³ò º íîâèì çàâ³òîì, ùî êðàùèé
çà ñòàðèé. Â³í áóâ çàòâåðäæåíèé ÷åðåç êðîâ Õðèñòà ³
ï³äòðèìàíèé ñëóæ³ííÿì Éîãî íåçëàìíîãî æèòòÿ. Ö³ ñïîâ³-
ùåííÿ áóëè ñïî÷àòêó çðîáëåí³ íà ö³é äðóã³é êîíôåðåíö³¿
ïåðåìîæö³â, ïîò³ì îïóáë³êîâàí³ â «Íèí³øíüîìó ñâ³ä÷åíí³»
ç 1932 ïî 1934 ðð. ³ ï³çí³øå íàäðóêîâàí³ â ïåðø³é ïîëîâèí³
êíèãè «Ùî òàêå íîâèé çàâ³ò?».

Ó ëèñòîïàä³ 1932 ð. â³í ïðîâ³â îñîáëèâó êîíôåðåíö³þ ç
Öåðêâîþ â Øàíõà¿. Ó òîé ÷àñ äî íàñ ïðè¿õàëè ïîñï³ëêóâàòèñÿ
â³ñ³ì áðàò³â ³ ñåñòåð ³ç ç³áðàíü Áðàò³¿â â Àíãë³¿, Ñïîëó÷åíèõ
Øòàòàõ ³ Àâñòðàë³¿.

Ó ñ³÷í³ 1934 ð. â³í ïðîâ³â ñâîþ òðåòþ êîíôåðåíö³þ
ïåðåìîæö³â ó Øàíõà¿. Òóò íàâåäåíèé óðèâîê, âçÿòèé ç éîãî
îãîëîøåííÿ ïðî öþ êîíôåðåíö³þ. Îãîëîøåííÿ ç’ÿâèëîñü ÿê
÷àñòèíà éîãî â³äêðèòîãî ëèñòà â òðèäöÿòü äðóãîìó íîìåð³
«Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ» çà æîâòåíü-ãðóäåíü 1933 ð. ³ â íüîìó
ãîâîðèòüñÿ ïðî ïðèðîäó ö³º¿ êîíôåðåíö³¿:

Ми вже провели дві такі конференції — одну в лютому
1928 р. і другу в жовтні 1931 р. Конференція, яка
проводилась у листопаді минулого року, була іншою за
природою і тому ми вважаємо майбутню конференцію
третьою конференцією переможців.

Мені хотілося б, щоб усі брати й сестри розуміли природу
такої конференції; менш значним питанням у Біблії не буде
приділено ніякої уваги. Ми хочемо у Святому Духові
побачити лише Христа і Його розп’ятого. У таких питань, як
пророцтво, організація Церкви, тлумачення Писання,
прообрази, хрещення, покладання рук, говоріння мовами,
чудеса і сотень інших питань, є своє належне місце. Як
християни ми не повинні заперечувати, що в них є своє
місце. Однак вони не є ні центром Писання, ні центром життя
Святого Духа. У Бога тільки один центр — Христос —
Христос і Він розп’ятий. Наші щорічні подібні конференції
повинні повертати нас назад до цього центру. Тому ми
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неохоче говоримо на цих конференціях про що-небудь
другорядне. Ми хочемо робити основний наголос на
центральному моменті, який підкреслює Сам Бог…

Цього разу на нашій конференції, як і раніше, ми хотіли
б підкреслити центральну тему. Після довгої молитви я
відчув, що тема, яку мені дав Господь, — це «Божі
переможці». Усе на цій конференції буде зосереджене
навколо цього центру…

Нарешті, на цій конференції ми надіємось зустріти
Христа, отримати світло і об’явлення з неба і бути на-
повненими життям, яке незнайоме звичайним людям. У нас
немає ніякого наміру приділяти увагу чому-небудь
другорядному, зовнішньому. «Щоб пізнати Його» (Флп. 3:10)
— ось чого ми шукаємо.

Ê³ëüê³ñòü òèõ, ùî â³äâ³äàëè òðåòþ êîíôåðåíö³þ ïå-
ðåìîæö³â, áóëà áëèçüêî òðüîõñîò, ïðè öüîìó á³ëüøå ñòà
ïðè¿õàëî ç ð³çíèõ ïðîâ³íö³é ç óñ³º¿ êðà¿íè. Ñïîâ³ùåííÿ
ðîáèëèñü íà äâ³ òåìè. Ïåðøà òåìà — öå öåíòðàëüí³ñòü ³
óí³âåðñàëüí³ñòü Õðèñòà. Öÿ òåìà ðîçêðèâàëà, ùî Õðèñòîñ º
öåíòðîì ³ îêðóæí³ñòþ ó âñåñâ³ò³ òà â õðèñòèÿíñüêîìó æèòò³.
Â³í ïîâèíåí ìàòè ïåðåâàãó â óñüîìó. Äðóãà òåìà — öå Áîæ³
ïåðåìîæö³. Ó ö³é òåì³ ðîçêðèâàëîñÿ, ùî Áîã çàêëèêàâ Ñâî¿õ
ïåðåìîæö³â ó êîæíîìó â³ö³, ùîá âîíè çàì³íèëè Éîãî
ïåðåìîæåíèõ ëþäåé äëÿ âèêîíàííÿ Éîãî çàäóìó. Âèòÿãè ç
öèõ ñïîâ³ùåíü áóëè îïóáë³êîâàí³ ó òðèäöÿòü ÷åòâåðòîìó
íîìåð³ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ» çà áåðåçåíü-êâ³òåíü 1934 ð.

Ó æîâòí³ òîãî æ ñàìîãî ðîêó â Õàí÷æîó áóëà ïðîâåäåíà
éîãî ÷åòâåðòà êîíôåðåíö³ÿ ïåðåìîæö³â. Íà íå¿ â îñíîâíîìó
ïðè¿õàëè ò³ æ ñàì³ ëþäè, ùî é íà òðåòþ êîíôåðåíö³þ â
Øàíõà¿. Éîãî ñïîâ³ùåííÿ çíîâó ïîðóøóâàëè äâ³ òåìè. Ïåðøà
òåìà òîðêàëàñÿ æèòòÿ Àâðààìà; âîíà ðîçêðèâàëà, ùî Àâðààì
áóâ ïåðåìîæöåì äëÿ âèêîíàííÿ Áîæîãî çàäóìó. Äðóãîþ
òåìîþ áóëà äóõîâíà â³éíà; ó í³é ðîçêðèâàëîñÿ, ÿê áîðîòèñÿ
ç âîðîãîì äëÿ âèêîíàííÿ Áîæîãî â³÷íîãî çàäóìó.

Ï³ä ÷àñ éîãî òðåòüîãî â³çèòó â ×èôó ó ñåðïí³ 1935 ð. â³í
ïðîâ³â îñîáëèâó êîíôåðåíö³þ ç òàìòåøíüîþ Öåðêâîþ ïðî
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ïåðåìàãàþ÷å æèòòÿ Õðèñòà. Ó òîé ÷àñ ñâÿò³ îäåðæàëè âåëèêó
äîïîìîãó â ïåðåæèâàíí³ âèëèâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà. Çàâäÿêè
ö³é êîíôåðåíö³¿ áóëî ïðèíåñåíå îæèâëåííÿ, ÿêå ïîøèðèëîñü
íà Øàíõàé òà ³íø³ ì³ñòà. Ï³ñëÿ òîãî ÿê ó ×èôó ïî÷àëîñÿ
îæèâëåííÿ, Âî÷ìàí ïîâåðíóâñÿ ó âåðåñí³ äî Øàíõàÿ ³ ïðîâ³â
êîíôåðåíö³þ ç Öåðêâîþ ïðî âèëèâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà.

Ó æîâòí³, ñë³äîì çà êîíôåðåíö³ºþ â Øàíõà¿, â³í òàêîæ
ïðîâ³â êîíôåðåíö³þ ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè â Êóëàíñó íà ï³âäí³
ïðîâ³íö³¿ Ôóöçÿíü íà òó ñàìó òåìó.

Ó ñ³÷í³ 1937 ð. â³í ñêëèêàâ òåðì³íîâå ç³áðàííÿ â Øàíõà¿
äëÿ âñ³õ ñï³âðîá³òíèê³â ç óñ³º¿ êðà¿íè. Ó íüîãî áóëà òóðáîòà
ïîä³ëèòèñÿ ç³ ñâî¿ìè ñï³âðîá³òíèêàìè íîâèì áà÷åííÿì, ÿêå
â³í îäåðæàâ â³ä Ãîñïîäà ïðî ðîáîòó â ì³ñöåâèõ Öåðêâàõ.

Ó ëèñòîïàä³ òîãî æ ðîêó â³í ïðîâ³â êîíôåðåíö³þ â Õàíêîó
ç³ ñâî¿ìè ñï³âðîá³òíèêàìè, ùîá íàëåæíîþ ì³ðîþ âèâ³ëüíèòè
ò³ æ ñàì³ ñïîâ³ùåííÿ ïðî ñâîº íîâå îá’ÿâëåííÿ ïðî ðîáîòó ³
ì³ñöåâ³ Öåðêâè. Õî÷à ñïîâ³ùåííÿ áóëè òàêèìè ñàìèìè, ùî
é ó Øàíõà¿, àëå âì³ñò áóâ ãëèáøèé ³ îá’ÿâëåííÿ — ÿñí³øå.
Ö³ ñïîâ³ùåííÿ áóëè íàäðóêîâàí³ â êíèç³ «Ïåðåîñìèñëåííÿ
ðîáîòè» («Íîðìàëüíå õðèñòèÿíñüêå öåðêîâíå æèòòÿ»).

Ï³ñëÿ ñâîãî ïîâåðíåííÿ ç ªâðîïè â³í ñêëèêàâ îñîáëèâó
îäèíàäöÿòèäåííó êîíôåðåíö³þ â ñåðïí³ 1939 ð. Íà ö³é êîíôå-
ðåíö³¿ â³í âèâ³ëüíèâ ñâî¿ ñïîâ³ùåííÿ ïðî ïðèíöèïè Ò³ëà.

Ç 1940 ïî 1942 ðð. â³í ïðîâ³â áàãàòî îñîáëèâèõ ç³áðàíü.
Ó öåé ïåð³îä â³í çàéìàâñÿ íàâ÷àííÿì ñï³âðîá³òíèê³â ³ â òîé
ñàìèé ÷àñ äîïîìàãàâ Öåðêâ³ â Øàíõà¿ áóäóâàòèñÿ ïðàêòè÷íî.
Îñíîâíèì ìåòîäîì, ÿêèé â³í ï³äêðåñëþâàâ íà öèõ ç³áðàííÿõ,
áóëà íåîáõ³äí³ñòü ïîáà÷èòè Ò³ëî. Â³í òàêîæ çðîáèâ äåê³ëüêà
ñïîâ³ùåíü ïðî á³ëüø ãëèáîê³ ðå÷³ äóõîâíîãî æèòòÿ.
Ñïîâ³ùåííÿ, ùî ì³ñòÿòüñÿ â éîãî êíèç³ «Áîã Àâðààìà, ²ñààêà
òà ßêîâà», áóëè çðîáëåí³ â òîé ÷àñ.

Ó êâ³òí³ é òðàâí³ 1948 ð. â Øàíõà¿ áóëà ïðîâåäåíà îñîáëèâà
êîíôåðåíö³ÿ íå ò³ëüêè äëÿ ì³ñöåâèõ ñâÿòèõ, àëå é äëÿ
â³ñ³ìäåñÿòè øóêàþ÷èõ ñâÿòèõ ç ³íøèõ ì³ñò ç óñ³º¿ êðà¿íè.
Íà ö³é îñîáëèâ³é êîíôåðåíö³¿ â³í ãîâîðèâ â îñíîâíîìó ïðî
ðîáîòó. Éîãî òóðáîòà ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá ç óðîê³â ìèíóëîãî
çàñâî¿òè, ÿê êðàùå çà âñå ðóõàòèñÿ âïåðåä ó ìàéáóòíüîìó.
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Ñàìå íà ö³é îñîáëèâ³é êîíôåðåíö³¿ â³í â³äíîâèâ ñâîº
ñëóæ³ííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ ö³º¿ êîíôåðåíö³¿ óñ³ áðàòè é ñåñòðè
ïåðåäàëè ðîáîò³ ñâîº ìàéíî. Áðàò Í³ ïåðøèì çðîáèâ öå. Öå
ïðèâåëî äî îæèâëåííÿ, âíàñë³äîê ÷îãî â³ñ³ìäåñÿò øóêàþ÷èõ
áðàò³â ³ ñåñòåð â³äâ³äàëè ïåðøå äîâãî÷àñíå íàâ÷àííÿ Âî÷ìàíà
íà ãîð³ Êóë³í, íåïîäàë³ê â³ä Ôó÷æîó.

Ó 1950 ð. â ñ³÷í³ é ëþòîìó â³í ïðîâîäèâ îñîáëèâó
êîíôåðåíö³þ â Ãîíêîíç³. Â³í ãîâîðèâ ïðî òå, ÿê ïåðåìîãòè
áàãàòñòâî ³ ÿê ïåðåäàòè âñå ìàéíî äëÿ ïðîñóâàííÿ Ãîñïîäíüî¿
ðîáîòè. Ó òîé ñàìèé ÷àñ â³í ï³äêðåñëþâàâ, ùî â³ðóþ÷³, ùî
õðåñòèëèñÿ â Äóõîâ³ â îäíå Ò³ëî, ïîâèíí³ çáóäîâóâàòèñü ó
Öåðêâ³, ùîá Öåðêâà áóëà ñóêóïíèì çàñîáîì Ãîñïîäà äëÿ
ïîøèðåííÿ Éîãî áëàãîâ³ñòÿ. Áàãàòî áðàò³â ³ ñåñòåð âèð³øèëè
ïåðåäàòè ñâîº ìàéíî ðîáîò³, ùî ó ñâîþ ÷åðãó îæèâèëî âñþ
Öåðêâó. Çàâäÿêè öüîìó â³çèòó áóëà çàêëàäåíà îñíîâà äëÿ
òîãî, ùîá Öåðêâà â Ãîíêîíç³ îòðèìàëà â ìàéáóòíüîìó áàãàòî
áëàãîñëîâåííÿ — ÿê ó æèòò³, òàê ³ â ÷èñåëüíîñò³.

²². ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÍÀÂ×ÀÍÜ

Âî÷ìàí ïðîâîäèâ íàâ÷àííÿ ÿê äðóãèé îñîáëèâèé çàñ³á
çä³éñíåííÿ ñâîãî ñëóæ³ííÿ. Ïðî÷èòàéìî éîãî âëàñí³ ñëîâà
ïðî öå, ñêàçàí³ ï³ä ÷àñ éîãî äðóãîãî ñâ³ä÷åííÿ â ì. Êóëàíñó
20 æîâòíÿ 1936 ð.:

Якщо повернення Господа затримається, буде необхідно
поставити багато молодих людей для продовження
свідчення й роботи для майбутніх поколінь. Багато
працівників уже молилися про це з надією, що з’явиться
належне місце для навчання молодих людей. Моє бажання
— не відкривати семінарію або біблійний інститут, а
поселити молодих людей разом, щоб вони жили життям
Тіла й практикували духовне життя. У такому місці вони б
одержали навчання для напучення, навчаючись читати
Писання, молитися й будувати гарний характер. З нега-
тивного боку, буде навчання, щоб навчити їх працювати над
гріхом, світом, плоттю й природним життям. У слушний час
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ці молоді люди повернуться до своїх Церков у різних
місцевостях, щоб перемішуватися разом з іншими святими
для служіння Господу в Церкві. Я придбав десять акрів1

землі в Ченжу, у передмісті Шанхая. Зараз ведеться
планування будівлі на цьому місці, і невдовзі молоді люди
зможуть зібратися там для навчання.

À. Ïî÷àòêîâèé åòàï

Íàâ÷àííÿ Âî÷ìàíà ïî÷àëèñÿ â 1933 ð. Íà ïî÷àòêîâèõ
åòàïàõ â³í ïî÷àâ ç äåê³ëüêîõ ìîëîäèõ áðàò³â, ÿê³ æèëè íà
äðóãîìó ïîâåðñ³ çàëó ç³áðàííÿ â Øàíõà¿. Íà öüîìó åòàï³
íàâ÷àííÿ áóëî íåôîðìàëüíèì. Ò³, ùî íàâ÷àëèñÿ, æèëè ðàçîì,
âèâ÷àëè Á³áë³þ ³ ïðîâîäèëè ç íèì îñîáèñòî ÿêèéñü ÷àñ äëÿ
îäåðæàííÿ äóõîâíî¿ äîïîìîãè. ²íîä³ â³í ïðîâîäèâ ÷àñ ³ç íàìè
âå÷îðàìè, êîëè íå áóëî ç³áðàíü Öåðêâè. Òàêå íåôîðìàëüíå
íàâ÷àííÿ ïðîäîâæóâàëîñü áëèçüêî äâîõ ðîê³â.

Á. Íàâ÷àííÿ â Øàíõà¿

Ó 1936 ð. Âî÷ìàí ïî÷àâ áóäóâàòè áóäèíîê äëÿ íàâ÷àííÿ â
×åíæó, ó ïåðåäì³ñò³ Øàíõàÿ. Ïðÿìî ïåðåä òèì ÿê áóäèíîê
áóâ çàê³í÷åíèé, ñïàëàõíóëà â³éíà ì³æ ßïîí³ºþ ³ Êèòàºì, ³
áóäèíîê áóâ çðóéíîâàíèé. Ï³ñëÿ öüîãî ó íüîãî íå áóëî
ìîæëèâîñò³ çä³éñíèòè ñâîþ òóðáîòó àæ äî 1940 ð.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äî Øàíõàÿ ç ªâðîïè â³í âèð³øèâ
ïîñåëèòèñÿ â Øàíõà¿, ùîá âèâ³ëüíèòè ñâî¿ ñïîâ³ùåííÿ ïðî
Ò³ëî Õðèñòîâå ³ äîïîìîãòè â ïðàêòè÷íîìó áóäóâàíí³ Öåðêâè.
Ó òîé ÷àñ â³í çíÿâ ì³ñöå â ñåë³ Þãâà á³ëÿ Øàíõàÿ, â ÿêîìó
â³í ïðîâ³â ñâîº ïåðøå íàâ÷àííÿ. Îñê³ëüêè íà òîé ÷àñ ó íüîãî
áóëà òóðáîòà ïðî Ò³ëî Õðèñòîâå, éîãî íàâ÷àííÿ áóëî
ñêîíöåíòðîâàíå íà ö³é òåì³. Íà íàâ÷àíí³ â³í ÷àñòî ïðîñèâ
íàñ äàòè ñâîº ñâ³ä÷åííÿ ïðî òå, ÿê ìè áà÷èìî Ò³ëî. Ï³ñëÿ
êîæíîãî ñâ³ä÷åííÿ â³í ÷àñòî çàÿâëÿâ: «Í³, òè íå ïîáà÷èâ
Ò³ëî». Ïîò³ì â³í âèêîðèñòîâóâàâ ñëîâà òîãî æ, õòî íàâ÷àâñÿ,

1 Îäèí êèòàéñüêèé àêð ïðèáëèçíî äîð³âíþº ï’ÿòèñòàì ï’ÿòäåñÿòè
êâàäðàòíèì ìåòðàì — Ïðèì. Ðåä.
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ùîá äîâåñòè, ùî òîé íå ïîáà÷èâ Ò³ëî. Äåêîìó, õòî ñâ³ä÷èâ,
â³í ãîâîðèâ, ùî Ò³ëî äëÿ íèõ áóëî ïðîñòî äîêòðèíîþ àáî
òåîð³ºþ, à íå áà÷åííÿì.

Â³í òàêîæ íàâ÷àâ íàñ ó ïèòàíí³ ïîñâÿ÷åííÿ. Êîæíîãî
ðàíêó â³í ïðîñèâ îäíîãî, õòî íàâ÷àâñÿ, äàòè ñâ³ä÷åííÿ ïðî
ñâîº ïîñâÿ÷åííÿ. Ï³ñëÿ êîæíîãî ñâ³ä÷åííÿ â³í, ïîä³áíî äî
ë³êàðÿ, ñòàâèâ ä³àãíîç, äóæå ïðîíèêëèâî ñóäèâ éîãî ïîä³áíî
äî ñóää³ ³ ÷àñòî áåçæàë³ñíî îïåðóâàâ íà íàñ ïîä³áíî äî õ³ðóðãà.
Ò³ëüêè äåÿê³ ïðîéøëè éîãî ñòàòå÷íå é ñóâîðå äîñë³äæåííÿ
¿õíüîãî ïîñâÿ÷åííÿ. Îäíàê óñ³ îòðèìàëè ïðàêòè÷íó äîïîìîãó
â æèòò³. Íàâ÷àííÿ ïðîäîâæóâàëîñü áëèçüêî äâîõ ðîê³â, ³
äîñèòü áàãàòî ÷îëîâ³ê ç ³íøèõ ì³ñò çàëèøàëèñÿ â Øàíõà¿
äîâãèé ÷àñ äëÿ íàâ÷àííÿ. Ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî íàâ÷àâñÿ, áóëà
áëèçüêî ñ³ìäåñÿòè ÷è â³ñ³ìäåñÿòè.

Â. Íàâ÷àííÿ íà ãîð³ Êóë³í

Ó ðîêè ñâîãî ìîâ÷àííÿ Âî÷ìàí ñêîðèñòàâñÿ ìîæëèâ³ñòþ
³ ïðèäáàâ áàãàòî áóäèíê³â íà ãîð³, ÿêà íàçèâàëàñü Êóë³í,
íåïîäàë³ê â³ä Ôó÷æîó, äå áàãàòî ì³ñ³îíåð³â áóëè ó ñâî¿õ ë³òí³õ
òàáîðàõ. Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè á³ëüø³ñòü ì³ñ³îíåð³â
âè¿õàëè ç êðà¿íè ³ ç ðàä³ñòþ ïðîäàëè ñâî¿ áóäèíêè çà äóæå
íèçüêó ö³íó. Âî÷ìàí êóïèâ á³ëüøå ï’ÿòíàäöÿòè öèõ áóäèíê³â
ç íàì³ðîì ïðèãîòóâàòè ¿õ äëÿ ñâî¿õ íàâ÷àíü.

Ïîò³ì ñë³äîì çà îæèâëåííÿì, ÿêå ïðèéøëî â Øàíõàé ó
1948 ð., êîëè áóëî â³äòâîðåíå éîãî ñëóæ³ííÿ, áëèçüêî
â³ñ³ìäåñÿòè áðàò³â ³ ñåñòåð ïî¿õàëè ç íèì íà ãîðó Êóë³í ³
çóïèíèëèñÿ â öèõ áóäèíêàõ íà ÷îòèðè ì³ñÿö³, ç ÷åðâíÿ ïî
æîâòåíü 1948 ð. Òóò íàâîäèòüñÿ ñâ³ä÷åííÿ ×åí Ó÷åíà, îäíîãî
ç òèõ, õòî â íüîãî íàâ÷àâñÿ:

Відкриваючи навчання, брат Ні дещо пояснив: «По-перше,
навчання — це не семінарія. Наша мета — не передати тим,
хто навчається, якесь біблійне знання або методи роботи, а
допомогти тим, хто вже йде за Господом і йде цим шляхом,
піти далі. Моє служіння в деякій мірі відрізняється від служіння
брата Уітнесса Лі. Він може зробити так, що ті, у кого немає
прагнення йти за Господом, почнуть прямувати за Господом,
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що у нездібних з’явиться здібність і що ті, хто не йде вперед,
підуть уперед. Я визнаю, що в мене немає того, що є в нього.
Протягом двадцяти років я міг допомогти тільки тим, у кого
вже щось було, отримати більше і допомогти шукаючим
отримати допомогу. Чи буде це навчання успішним або
невдалим, залежить від того, якою людиною ви є. Якщо ви
вже чимось захоплені й самозадоволені, ви не отримаєте
допомоги. Але якщо ви дійсно хочете йти вперед, я можу
допомогти вам піти далі, і якщо у вас є трохи світла, я можу
допомогти вам отримати більше світла. Моє служіння полягає
не в тому, щоб оживити вас або змінити вас, а в тому, щоб
повести вас, якщо ви вже на шляху. Моє служіння не для
того, щоб тягнути тих, хто сидить вдома, і примусити їх ходити.

По-друге, це навчання торкатиметься чотирьох частин:
1) як бути служителем Божого Слова; 2) як допомагати
новим віруючим; 3) чому приділяти увагу і вирішення
проблем; 4) як займатися справами Церкви».

Вміст навчання був дуже багатий. Брат Ні робив спо-
віщення по шість годин на день, п’ять днів на тиждень. Тут
наводяться деякі деталі:
І. Як бути служителем Божого слова. Служитель Слова —

це той, хто служить людям за допомогою Божого Слова:
А. Ви повинні знати, як використовувати свого духа.

Щоб бути служителем Слова, основна вимога, яку
необхідно засвоїти, — це як використовувати свого
духа, інакше те, що ви робите, буде з душі, почуттів
і розуму.

Б. Ви повинні торкнутися влади. Працівник повинен
торкнутися влади. Він повинен навчитися коритися
не тільки безпосередній владі, але й пред-
ставницькій владі. Тільки ті, хто торкнеться влади
й навчиться коритися, можуть бути владою й
служителями Божого Слова.

В. Ви повинні знати людей. Перш ніж ви зможете
допомогти братам і сестрам, вам треба знати,
належний у них духовний стан, чи ні. Щоб пізнати
людей, ви повинні не просто слухати їхні слова,
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але й навчитися торкатися їхнього духа. Для цього
потрібно, щоб ви самі отримали серйозну Божу дію
і дозволили б Богу копати глибоко й старанно
зачепити вас. Якщо ви ніколи не зазнавали дії і
якщо у вас немає ясності або ви нерозумні, ви
ніколи не зможете пізнати інших. Тому ви повинні
жити в Божому світлі.

Г. Навчіться вивчати Боже Слово:
1. Проводьте час. Особливо молоді люди повинні

проводити багато часу за вивченням Слова.
2. Ви повинні бути належною людиною. Від того,

яка ви людина, залежить, яку Біблію ви чита-
тимете. Вам не слід бути недбалим, суб’єк-
тивним, озлобленим або цікавим.

Ґ. Навчіться говорити Боже Слово. Вам слід про-
повідувати не себе, а Слово. Коли говорить дехто,
з їхнім говорінням виходить не Боже слово, а
людське мислення, уявлення і думки. Повинен
бути правильним не тільки ваш духовний стан, але
навіть ваші слова. Інакше люди не будуть торкатися
Бога або одержувати світло й постачання.

Д. У вас повинні бути об’явлення й турбота. Той, хто
служить Господу, повинен отримати об’явлення від
Бога і вивільнити цю турботу. Тільки так ви можете
дати людям дійсне постачання.

ІІ. Як допомогти новим віруючим:
А. Минуле повинне бути зруйноване. Після того як

новий віруючий спасається, він, як і раніше, несе з
собою все з минулого життя. Він змішує життя
Господа з усім своїм минулим. Якщо він оцінить
себе, він усе ще праведний і гордий, він все ще
бажає марнославства, у нього все ще дивний
норов і він не може ужитися з іншими. З усім цим
повинно бути покінчено, і він повинен стати як мала
дитина, щоб він міг стати новою людиною.

Б. У християн є стандарт. У християнина є стандарт
у житті, уявленні й думці. Якщо він не знає цього
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стандарту, йому буде дуже легко хвалитися собою,
бути задоволеним собою і покладатися на себе.
Те, що він вважає неправильним, може не бути
неправильним, а те, що він вважає правильним,
може не бути правильним. Тільки ті, хто знає цей
стандарт, знають, що вони не повинні робити і що
вони не повинні говорити. Тільки ті, хто знає
стандарт, здатні виявити, що правильне, а що —
ні. Новим віруючим необхідне таке напучення, яке
б допомогло їм зруйнувати те, що повинне бути
зруйноване, і додати те, що повинне бути додане.
Тільки так від них можна чекати, що вони стануть
християнами зі стандартом християнина.

В. Практика:
1. Хто такий новий віруючий?

а. Після того як грішник увірує в Господа і
хреститься, він стає новим віруючим.
Незалежно від його віку, освіти, положення
або досвіду у світі йому потрібно отриму-
вати напучення для нових віруючих.

б. Ті, хто вже вірить у Господа декілька років,
але ніколи не отримували напучення,
також повинні брати участь.

2. Шлях:
а. За допомогою говоріння. Коли ви говорите,

вам слід говорити голосно і ясно, роз-
гляньте основні пункти і тримайтесь теми.
Не використовуйте тему як платформу,
щоб говорити те, що хочете; не говоріть
так, начебто ви промовляєте проповідь.

б. Запитуйте. Вам слід заохочувати запи-
тання (1 Кор. 14:35). Однак запитання
повинні відповідати темі і не повинні
заходити за неї.

в. Відповідайте. Відповідь повинна бути
ясною. Якщо запитання далеко не за
темою, ви повинні привести його назад до
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теми. Коли ви відповідаєте, ви не повинні
намагатися зберегти обличчя, не при-
діляючи уваги істині. Якщо ви знаєте, так
і скажіть, що знаєте; якщо ви не знаєте,
так і скажіть, що не знаєте.

г. Говоріть згідно з порядком п’ятдесяти тем
для напучення нових віруючих. Роз-
глядайте п’ятдесят тем щороку.

д. Увійдіть в уклад повсякденного життя. Не
просто говоріть. Ви повинні перевіряти, чи
виконують вони те, що ви сказали. Ви
повинні підштовхувати й перевіряти до тих
пір, доки слово не буде виконане в їхньому
житії і доки не буде ясно, що вони дійсно
настроєні серйозно.

Г. Стосовно провідних святих:
1. Майте належне ставлення. Положення про-

відних святих повинне бути таким, як у вісників,
що говорять Боже Слово, а не в учителів, які
прийшли вчити. Вони повинні бути подібні до
низьких, які вчать низьких, а не високих, які
вчать низьких.

2. Торкайтеся свіжого духа. П’ятдесят тем, про які
вже говорилося, повторюватимуться щороку,
тому ті, хто робить сповіщення, повинні тор-
катися свіжого духа. Якщо ваш дух стане ста-
рим, те, що ви говорите, буде просто доктри-
ною, подібно до повторення молитовника.

3. Просіть Господнього благословення. Життя
християнина залежить від Господнього бла-
гословення. Якщо у вас немає Господнього
благословення, навіть якщо те, що ви говорите,
акуратно систематизоване і в повному порядку,
ви все одно не зможете цього добре здійснити.
Справа не в тому, чи йде християнин пра-
вильним шляхом, а в тому, чи йде він шляхом
Господнього благословення.
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ІІІ. Чому приділяти увагу і вирішення проблем:
А. Чому приділяти увагу:

1. Піклуйтесь про своє тіло. Хтось запитав у
літнього брата, який вік найкорисніший у житті
людини. Подумавши трохи, він відповів: «Пе-
ріод між сімдесятьма й вісімдесятьма роками».
Деякі пішли до могили, так і не досягнувши
свого найкориснішого віку. Коли це трапля-
ється, це втрата для Церкви. Ви не повинні
шкодити своєму тілу. Вам треба вправлятися
у стримуванні стосовно свого повсякденного
життя, включаючи ваші їжу й пиття.

2. Розвивайте свій характер. Служителю Гос-
подньому необхідний хороший характер.
Недбалий, лінивий або поганий характер може
зруйнувати і знищити роботу людини, навіть
якщо вона обдарована.

Б. Вирішення проблем. Щодня під час навчання
проходило зібрання, на якому ті, хто навчався, по
черзі свідчили й запитували. Після кожного
свідчення брат Ні виносив докладне судження і
виправляв згідно зі станом і потребою кожного. З
одного боку, він указував, у чому була справжня
проблема, а з другого, він показував кожному шлях
благословення. Його слова судження й
направлення були строго по суті, повними світла,
а іноді суворими й серйозними. Коли він закінчував,
ті, що знаходились під судом, молились і більшість
із них каялась і визнавалася зі слізьми й плачем.

ІV. Як займатися справами Церкви. Брат Ні провів багато
спілкування з цієї теми. Сказане ним можна підсу-
мувати у сім пунктів:
А. Посади в Церкві. Це дві посади — диякони і ста-

рійшини (наглядачі).
Б. Як служити. Служіння повинне бути служінням

усього Тіла, а не демонстрацією однієї людини.
Церква — це Тіло Христове, і всі спасені як члени
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повинні функціонувати. Є два аспекти церковного
служіння: священицьке служіння з духовного боку
і левитське служіння з ділового боку.

В. Як зустрічатися. Церква повинна мати такі види
зібрань: євангельське зібрання, зібрання для нових
віруючих, молитовне зібрання, зібрання трапези
Господньої, зібрання, про яке говориться в 1 Кор.
14, зібрання сестер і дитяче зібрання. Місцевій
Церкві не треба підтримувати сповіщення в День
Господній. І це, звичайно ж, не повинно вста-
новлювати систему пасторів. У будь-якому разі
Церква не повинна йти за «звичаєм народів»
(деномінацій). Ми повинні відкинути традиції і піти
шляхом відтворення.

Г. Взаємовідносини між місцевою Церквою, роботою
і апостолами:
1. Вища влада місцевої Церкви — це ста-

рійшинство. Старійшини призначаються
апостолами. Усунення старійшин також
залежить від апостолів, тому старійшини
повинні слухатися апостолів.

2. Апостоли відповідають за роботу, а старій-
шини відповідають за Церкву. Але в певному
регіоні роботи апостоли також можуть бути
старійшинами.

3. Коли виникає проблема між Церквами,
апостоли і старійшини повинні зібратися разом
перед Господом і шукати Його розуму, спіл-
куватися і вирішити проблему згідно з Діями
15. Але в той самий час ми повинні не просто
здійснювати на практиці біблійний шлях, у нас
повинен бути Дух Писання.

Ґ. Координація між працівниками. Працівники повинні
координуватися. Щоб мати координацію, ви повинні:
1. Знати владу. У Божій роботі є головний будів-

ничий, який керує серед апостолів. Тому ви
повинні навчитися коритися.
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2. Шукати єднання. Без єднання немає коор-
динації. Щоб здійснювати єднання на практиці,
співробітники повинні навчитися:
а. Відкривати свої серця один одному.
б. Залишати індивідуалізм і бути в одно-

душності як одна людина.
в. Нести тягарі один одного.
г. Активно шукати єднання.

3. Тільки у владі та в єднанні можлива справжня
практика розташування, поїздок, перебування
в одному місці та обов’язки.

Д. Хто є співробітником, а хто — апостолом:
1. Апостол. Апостольство — це не дар, а посада.

З обдарованих людей Бог вибирає деяких, які
є посудинами, придатними для Його вико-
ристання, і посилає їх працювати і вста-
новлювати Церкви для Нього. Наприклад, у
Діях 13 Павло й Варнава були пророками і
вчителями згідно зі своїми дарами. Але коли
одного разу Святий Дух послав їх, вони стали
називатись «апостолами» у Діях 14:4. Від
апостола не вимагається мати професію або
залишити її, якщо вона в нього є. Павло за
професією був апостолом, а не виготов-
лювачем наметів. Він просто працював як
виготовлювач наметів, щоб бути апостолом.

2. Співробітник. Рамки співробітників ширші, ніж
рамки апостолів. Усі брати та сестри повинні
зробити свою професію чимось другорядним
заради служіння Богу. Усі ті, хто для Господа,
є нашими співробітниками.

Е. Питання фінансів:
1. Що стосується розподілення грошей у місцевій

Церкві, є такі категорії:
а. Звичайні витрати.
б. Турбота про бідних.
в. Турбота про потреби відповідальних братів.
г. Потреби інших місцевих Церков.
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ґ. Постачання окремих працівників.
д. Постачання всього регіону роботи.

2. Фінансові взаємовідносини між співробіт-
никами:
а. Провідний святий повинен постачати

співробітників.
б. Співробітники повинні одержувати

постачання згідно з особистою потребою,
а не згідно з даром.

в. Ми повинні навчитися жити вірою, покла-
датися на Бога, а не на людське джерело,
і не нести відповідальності за кого-небудь
ще. Усі повинні навчитися отримувати
вірою і давати вірою.

Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ â æîâòí³ ò³, õòî íàâ÷àâñÿ, ïîâåðíóëèñÿ
äî ñâî¿õ ì³ñöü ïî âñüîìó Êèòàþ, â³äâ³çøè ³ç ñîáîþ äîïîìîãó,
ÿêó âîíè îäåðæàëè. Êóäè á âîíè íå ïî¿õàëè, âîíè ïîøè-
ðþâàëè îæèâëåííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ ñòàâñÿ âåëè÷åçíèé äóõîâíèé
âèáóõ. Ñîòí³ ãð³øíèê³â áóëè ïîëîíåí³ äëÿ Ãîñïîäíüîãî
öàðñòâà, áàãàòî â³ðóþ÷èõ çàïàëèëèñÿ äëÿ Ãîñïîäíüîãî
â³äòâîðåííÿ, Öåðêâè çá³ëüøèëèñü ³ áóäóâàëèñü á³ëüøå, í³æ
êîëè-íåáóäü.

Öå áóëî ïåðøå íàâ÷àííÿ Âî÷ìàíà Í³ íà ãîð³ Êóë³í. Éîãî
òóðáîòà ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá ïðîâîäèòè òàêå íàâ÷àííÿ
ïîñò³éíî ïðèíàéìí³ ðàç íà ð³ê. Ñèòóàö³ÿ òîä³ çàæàäàëà â³ä
íüîãî â³äêëàñòè ÷àñ äðóãîãî íàâ÷àííÿ ç ëþòîãî íà ñåðïåíü
1949 ð. Çì³ñò öüîãî íàâ÷àííÿ áóâ òàêèì ñàìèì, ùî é ïåðøîãî,
ç äåÿêèìè ïîêðàùàííÿìè. Ò³, õòî íàâ÷àâñÿ, áóëè ³íøîþ
ãðóïîþ â³ðóþ÷èõ. Ïîñåðåä íàâ÷àííÿ â³í ïåðåâ³â éîãî ç ãîðè
Êóë³í äî ñåáå äîäîìó íà Êàñòîìñ-ëåéí ó ì³ñò³ Ôó÷æîó.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê äðóãå íàâ÷àííÿ çàê³í÷èëîñü, ÷åðåç ïîë³òè÷íó
ïåðåì³íó íàâ÷àííÿ ïðîäîâæóâàòè áóëî íåìîæëèâî. Õî÷à éîãî
íàâ÷àííÿ ïðèïèíèëî ³ñíóâàííÿ, òå, ùî â³í âèâ³ëüíèâ ï³ä
÷àñ ñâî¿õ äâîõ íàâ÷àíü íà ãîð³ Êóë³í, áóëî íàäðóêîâàíå ³
ñòàëî âåëèêîþ äîïîìîãîþ áàãàòüîì øóêàþ÷èì ó ñë³äóâàíí³
çà Ãîñïîäîì ó Ãîñïîäíüîìó â³äòâîðåíí³. Ï³äñóìîê öèõ
íàâ÷àíü ñüîãîäí³ íåìîæëèâî ïåðåîö³íèòè.

ÎÑÎÁËÈÂ² ÇÀÑÎÁÈ ÑËÓÆ²ÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²



ÂÎ×ÌÀÍ Í²214

ÐÎÇÄ²Ë ÄÂÀÄÖßÒÜ Ï’ßÒÈÉ

ÎÑÎÁËÈÂ² ÇÀÑÎÁÈ ÑËÓÆ²ÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²

(2)

²²². ÂÈÄÀÂÍÈ×À Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

Òðåò³ì îñîáëèâèì çàñîáîì, ÿêèé Âî÷ìàí Í³ âèêî-
ðèñòîâóâàâ äëÿ ñâîãî ñëóæ³ííÿ, áóëà âèäàâíè÷à ä³ÿëü-
í³ñòü.

À. ªâàíãåëüñüê³ ëèñò³âêè

Íà ïî÷àòêó 1922 ð. Âî÷ìàí ïî÷àâ äðóêóâàòè ºâàíãåëüñüê³
ëèñò³âêè äëÿ ðîáîòè ïî áëàãîâ³ñòþ. Ó ñâîºìó â³äêðèòîìó
ëèñò³ â òðèíàäöÿòîìó íîìåð³ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ»,
îïóáë³êîâàíîìó â áåðåçí³ 1930 ð., â³í ñêàçàâ: «Çà ò³ äâà ðîêè
áóëî ðîçïîâñþäæåíî ñîòí³ òèñÿ÷ ëèñò³âîê. Ìè ïîñò³éíî ÷óºìî
ïðî òå, ÿê ëþäè ñïàñàëèñÿ ÷åðåç íèõ».

Ó ñâîºìó â³äêðèòîìó ëèñò³ ó äåâ’ÿòíàäöÿòîìó íîìåð³ òîãî
æ æóðíàëó, îïóáë³êîâàíîìó â ñ³÷í³-ëþòîìó 1931 ð., â³í
ñêàçàâ: «ªâàíãåëüñüê³ ëèñò³âêè, ÿê³ ìè íàäðóêóâàëè, áóëè
ùåäðî áëàãîñëîâëåí³ Ãîñïîäîì. Çà îñòàíí³ äâà ÷è òðè ðîêè
ìè ðîç³ñëàëè ïîíàä ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ëèñò³âîê, à â öüîìó ðîö³
ìè íàäðóêóâàëè ï³âòîðà ì³ëüéîíà ëèñò³âîê».

Á. «Íèí³øíº ñâ³ä÷åííÿ»

Íàïðèê³íö³ 1922 ð. ó Âî÷ìàíà ç’ÿâèëàñÿ òóðáîòà âèäàâàòè
æóðíàë ï³ä íàçâîþ «Íèí³øíº ñâ³ä÷åííÿ». Êèòàéñüêîþ ìîâîþ
â³í íàçèâàºòüñÿ Ôóñ³íü, ùî îçíà÷àº «îæèâëåííÿ». Ïåðøèé
íîìåð áóâ îïóáë³êîâàíèé òèðàæåì ó òèñÿ÷ó ÷îòèðèñòà ïðèì³ð-
íèê³â ó ñ³÷í³ 1923 ð. ó Ôó÷æîó. Â³í áóâ ïðèñâÿ÷åíèé âèêëþ÷íî
ãëèáèíàì Áîæèì ³ ñêëàäàâñÿ ç³ ñïîâ³ùåíü ïðî æèòòÿ ç
Ãîñïîäîì ²ñóñîì ÿê öåíòðîì, îñîáëèâèé íàãîëîñ ðîáèâñÿ íà
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Éîãî æèòò³, Éîãî ðîçï’ÿòò³, Éîãî âîñêðåñ³íí³, Éîãî çàñòóï-
íèöòâ³, Éîãî Ò³ë³, Éîãî ïîâåðíåíí³ ³ Éîãî Öàðñòâ³. Ö³ ñïîâ³-
ùåííÿ áóëè ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâàí³ äëÿ çðîùóâàííÿ äóõîâíîãî
æèòòÿ ³ íå íàìàãàëèñÿ âñòóïèòè äî ³íòåëåêòóàëüíèõ äåáàò³â.

Öåé æóðíàë ïðîäîâæóâàâ ³ñíóâàòè àæ äî 1925 ð., êîëè ó
Âî÷ìàíà ç’ÿâèëàñÿ òóðáîòà âèäàâàòè «Õðèñòèÿíèí». Âèäàííÿ
«Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ» áóëî â³äíîâëåíå â ñ³÷í³ 1928 ð. ó
Øàíõà¿. Òóò íàâîäÿòüñÿ óðèâêè, âçÿò³ ç éîãî äðóãîãî ñâ³ä-
÷åííÿ, çðîáëåíîãî â Êóëàíñó 20 æîâòíÿ 1936 ð., ³ éîãî
â³äêðèòîãî ëèñòà, ÿê³ ðîçêðèâàþòü ìåòó æóðíàëó ³ ïðè÷èíó,
ç ÿêî¿ áóëî â³äíîâëåíå éîãî âèäàííÿ:

Перед тим як я захворів, я не тільки відвідував різні місця,
щоб проводити особливі зібрання, але й мав сильне
бажання скласти хороші повні коментарі. Я вирішив
присвятити свою енергію, час і гроші написанню великих
коментарів, які складались би приблизно зі ста томів. Після
закінчення «Духовної людини», яку я почав писати в Нанкіні,
коли захворів, я зрозумів, що завдання дослідити Писання
не для мене. Проте з тих пір я часто стикався з цією
спокусою. Після хвороби Бог відкрив мені, що центральний
момент сповіщень, які Він дав мені, був не для дослідження
Писань, проповідування звичайної доброї вісті, вивчення
пророцтв або чого-небудь зовнішнього, а для виділення
живого Слова життя. Тому я визнав за необхідне відновити
видання «Нинішнього свідчення», щоб допомогти Божим
дітям у духовному житті та війні.

Òóò òàêîæ íàâîäèòüñÿ óðèâîê ç éîãî â³äêðèòîãî ëèñòà ç
äâàäöÿòü ÷åòâåðòîãî íîìåðó æóðíàëó «Õðèñòèÿíèí», îïóá-
ë³êîâàíîãî â ãðóäí³ 1927 ð.:

У Біблії містяться численні вчення, які звичайні віруючі не
можуть повністю зрозуміти. Більш того, свідчення Господа
настільки незрівнянно велике, що ми не можемо одержати й
проповідувати його повністю. Коли я чекав і молився, Бог
доручив мені свідчення, яке Він хоче, щоб я ніс особисто.
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Я вважаю книгу «Духовна людина» планом особливого
свідчення, яке Господь доручив мені. У минулому день у день
рука Господа на мені ставала все важчою, і я був змушений
усвідомити, що Він хоче, щоб я ніс особливе свідчення Його
Сина, Господа Ісуса Христа. Багато хто має звичайне
свідчення, але Господь хоче, щоб я ніс особливе свідчення
для Нього. Тому я готовий залишити роботу по тлумаченню
Писання, чого я бажаю більше за все, щоб нести особливе
свідчення, яке Бог недавно доручив мені. Чудесно те, що
Господь веде також усіх братів і сестер, які зустрічаються і
спілкуються в Шанхаї, тим самим шляхом. Тому за допомогою
майбутніх номерів «Нинішнього свідчення», згідно з одер-
жаним від Бога, ми особливо пояснюватимемо Тілу Хрис-
товому «глибини Божі». Ми від усього серця бажаємо нести
це унікальне свідчення, яке Господь доручив нам. Ми також
повністю розуміємо, що Господь поставить багатьох інших
віруючих, крім нас, щоб разом нести це свідчення. Чим більше
ми йдемо духовним шляхом, тим більше ми розуміємо
важливість сповіщення про хрест. Віруючі сьогодні зазнають
невдачі, тому що вони не дозволили хресту працювати
глибоко і зруйнувати всю роботу плоті. У житті віруючих, як і
раніше, існує змішання нового й давнього створіння, тому
що давнє створіння ще не було заміщене Богом. Таке
змішання завжди приводить до втрати для нового створіння.
Правильність зовнішньої поведінки, видатна організація
Церкви, збільшення біблійних знань або старання в Божій
роботі — усього цього недостатньо, щоб гарантувати нам
відсутність домішки плоті всередині. Навпаки, плоть може
вільно діяти в усіх цих речах і щосили сприяти цьому. Тому
абсолютно необхідна робота хреста, що знищує давнє
створіння. Якщо хрест не стає між новим і давнім створінням,
духовне життя людини є неправильним, поверховим і
дрібним. Оскільки життя віруючого постійно пов’язане і з
нашим «я», і з Господом, хрест повинен зруйнувати наше
«я», щоб у Господа було Його законне місце. Час тисячо-
літнього Царства буде слушним для того, щоб Господь
переміг Сатану. Отже, за благодаттю Господа ми повинні
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нагадувати Церкві Божій, що Тіло Христове повинне
піднятися і працювати з Ним, щоб принести Царство. Наше
бажання полягає в тому, щоб ворог був незабаром
осоромлений і щоб Христос незабаром прославився.

Ó ñâîºìó â³äêðèòîìó ëèñò³, îïóáë³êîâàíîìó â ïåðøîìó
íîìåð³ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ» çà ñ³÷åíü-êâ³òåíü 1928 ð.,
â³í ñêàçàâ:

Ми видаємо цей маленький журнал, тому що одержали
доручення від Бога допомагати Його дітям, особливо в тому,
що стосується духовного життя й війни. У кожному віці існує
унікальна істина, особливо необхідна на цей період. Для
нас, тих, хто живе наприкінці цих днів, також повинна бути
якась особлива істина, дуже необхідна нам. За допомогою
«Нинішнього свідчення» ми маємо намір нести свідчення
істини, що необхідна в нинішньому віці.

Òóò íàâîäÿòüñÿ ñëîâà, óçÿò³ ç â³äêðèòîãî ëèñòà ó äåâ’ÿò-
íàäöÿòîìó íîìåð³ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ» çà ñ³÷åíü-ëþòèé
1931 ð.:

Дехто думає, що зміст «Нинішнього свідчення» занадто
глибокий і занадто спеціалізований. Проте багато читачів
написали нам, що в той час як інші журнали дуже
використовуються Господом, «Нинішнє свідчення» дає те,
чого не дають інші. Ось чому ми переконані, що доручення,
яке ми одержали від Господа, правильне. Тому за благо-
даттю Господа «Нинішнє свідчення» продовжуватиме
вирікати глибини Божі в цьому році і в майбутніх роках, якщо
дозволить Господь.

Âèäàííÿ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ» áóëî ïðèïèíåíå ï³ñëÿ
òðèäöÿòü øîñòîãî íîìåðó â ëèïí³-ñåðïí³ 1934 ð. ³ áóëî
çàì³íåíå «Ñâ³ä÷åííÿì» ó 1948 ð. Îäíàê ïóáë³êàö³ÿ «Íèí³ø-
íüîãî ñâ³ä÷åííÿ» áóëà â³äíîâëåíà â ñ³÷í³ 1951 ð.
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Â. «Õðèñòèÿíèí»

Ùîá ïîêëàñòè îñíîâó äëÿ ðîçóì³ííÿ éîãî á³ëüø ãëèáîêîãî
âèäàííÿ, «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ», Âî÷ìàí âèð³øèâ âèäàâàòè
³íøèé æóðíàë ï³ä íàçâîþ «Õðèñòèÿíèí». Ó «Ðîçïîâ³ä³ ïðî
ìèíóëå», çðîáëåí³é ó Äåíü Ãîñïîäí³é 4 ãðóäíÿ 1932 ð. íà
ç³áðàíí³ â Øàíõà¿, â³í òàê âèñëîâèâ ñâîþ òóðáîòó ïðî öåé
æóðíàë:

Видавання «Нинішнього свідчення» почалось у січні
1923 р. Воно друкувалось з нерегулярними інтервалами, і
його видання було припинене в 1925 р. Коли я жив у Лосін
Пагоді, я відчув, що необхідно видавати регулярний журнал,
який би приділяв більше уваги істинам про спасіння і Церкву
і торкався б також пророцтв і прообразів. Я хотів, щоб цей
журнал (під назвою «Християнин») був би тимчасовим за
природою. У 1925 р. було видано два номери, у 1926 —
десять, а в 1927 — ще дванадцять.

Ó ñï³ëüíîìó òðèíàäöÿòîìó é ÷îòèðíàäöÿòîìó íîìåð³
«Õðèñòèÿíèíà» áóëî îïóáë³êîâàíå îñü òàêå îãîëîøåííÿ:

МЕТА: Проголошувати спасіння хреста, зрощувати
духовність християнина, попереджувати про
небезпеку модернізму і вирікати волю Божу.

ЗМІСТ: У «Християнині» містяться сповіщення,
короткі статті, історії, ознаки часу, вивчення,
дослідження Біблії, запитання і відповіді (усі
бажаючі можуть запитувати про Писання).
Щомісяця ми видаємо «Тлумачення Писань»,
присвячене винятково тлумаченню Біблії.
Сьогоднішня тема — книга Об’явлення.

Êîæíèé íîìåð öüîãî ùîì³ñÿ÷íîãî âèäàííÿ ñêëàäàâñÿ
ïðèáëèçíî ç â³ñ³ìäåñÿòè ñòîð³íîê. Ó öèõ íîìåðàõ â³í òëóìà-
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÷èâ ïåðø³ òðè ðîçä³ëè Îá’ÿâëåííÿ, â³äâîäÿ÷è áàãàòî ÷àñó
ñåìè ïîñëàííÿì. Ñàìå çàâäÿêè öèì ñïîâ³ùåííÿì ïðî ñ³ì
Öåðêîâ äåíîì³íàö³îíàë³çì áóâ ïîâí³ñòþ âèêðèòèé ³ ïîêàçàíà
íàëåæíà Öåðêâà. Çàâäÿêè ÷èòàííþ öèõ æóðíàë³â ó áàãàòüîõ
ìîëîäèõ ëþäåé ïî âñüîìó Êèòàþ â³äêðèëèñÿ î÷³. ß áóâ îäíèì
ç íèõ. Ñàìå òàê ÿ ïî÷àâ áà÷èòè ïîðî÷í³ñòü äåíîì³íàö³é, à
òàêîæ ïîáà÷èâ Öåðêâó. Ó íàñ, ÿê ³ ðàí³øå, º äâàäöÿòü òðè ç
ïî÷àòêîâèõ äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ íîìåð³â «Õðèñòèÿíèíà». Âîíè
áóëè íàïîâíåí³ íå ò³ëüêè ðÿñíèì îá’ÿâëåííÿì, àëå é âåëèêèì
íàòõíåííÿì. Âîíè áóëè ÷óäåñí³. Ïðàêòè÷íî íåéìîâ³ðíî, ùî
ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, ÿêîìó áóëî ò³ëüêè äâàäöÿòü äâà, ì³ã òàê
òëóìà÷èòè Ïèñàííÿ. Ó öèõ íîìåðàõ â³í íå ò³ëüêè âèòëóìà÷èâ
ïåðø³ äâàíàäöÿòü ðîçä³ë³â Îá’ÿâëåííÿ, àëå é ïåðø³ äâà
ðîçä³ëè Áóòòÿ. Â³í ãîâîðèâ ïðî ïåðøèé, äðóãèé ³ òðåò³é äåíü
³ çàñòîñîâóâàâ ¿õ â îñíîâíîìó äî Õðèñòà. Â³í ñêàçàâ ö³ëêîì
ÿñíî, ùî ç’ÿâëåííÿ ñóõîäîëó ç âîäè òðåòüîãî äíÿ áóëî
ïðîîáðàçîì âèõîäó Õðèñòà ç ìåðòâèõ. Õðèñòîñ áóâ äîáðîþ
çåìëåþ, ÿêà âîñêðåñëà òðåòüîãî äíÿ, ùîá ïîðîäèòè âñ³ëÿê³
âèäè æèòòÿ. ßêå ÷óäîâå îá’ÿâëåííÿ!

Òóò íàâîäÿòüñÿ ï’ÿòü óðèâê³â, ÷îòèðè ç ÿêèõ óçÿò³ ç³ ñëîâà
ðåäàêòîðà ó «Õðèñòèÿíèí³», à îäèí — ³ç «Çàì³òîê äî äó-
õîâíèõ ñïîâ³ùåíü», ùî ðîçêðèâàþòü éîãî òóðáîòó ³ ìåòó ó
âèäàíí³ «Õðèñòèÿíèíà».

Ç ï’ÿòîãî íîìåðó «Õðèñòèÿíèíà», îïóáë³êîâàíîãî ó áåðåçí³
1926 ð.:

З цього часу, якщо дозволить Господь, у кожному номері
«Християнина» буде вміщена рубрика про «Ознаки часів»,
щоб наші читачі могли краще зрозуміти ситуацію в останні
дні і знати, як крок за кроком виконуються пророцтва Біблії.
Нехай Господь використає цю рубрику, щоб наснажити
Своїх дітей пильнувати й молитися і підготувати себе. Якщо
людина дізнається, що Господь незабаром прийде, вона
не лінуватиметься, а навпаки, залишить світ. Ті, хто знає
про скоре повернення Господа і при цьому все ще любить
світ, знаходяться у жалюгідному духовному стані.
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Мета «Християнина» полягає не в тому, щоб пропо-
відувати кого-небудь, чиї-небудь ідеї або які-небудь «ізми».
Його завдання полягає в тому, щоб проповідувати Ісуса
Христа і Його розп’ятого. Ми вдячні Господу, що цей журнал
викликав у багатьох симпатію і молитву. Наш намір при
написанні цих сторінок полягає в тому, щоб проповідувати
сповіщення про Господа людям, які далеко і які близько.
Я глибоко впевнений, що коли Господні служителі ясно
благовістять про замісницьку смерть хреста і покладаються
на могутню силу Святого Духа, щоб відроджувати грішників,
вони ні в якому разі не будуть безплідними. На жаль, сьогодні
проповідується не благовістя Бога, благовістя благодаті
Божої. Сповіщення про хрест, як його розкриває Бог,
заміщене людськими ідеалами й правилами для покращання.
Не дивно, що це не справляє впливу на грішників. Інші
проповідують спасіння Боже за допомогою своєї кмітливості
й мудрості і не дозволяють Святому Духові працювати з ними
за допомогою сили. Тому хоча вони й проповідують,
наприкінці вони не можуть спасти людські душі. Я покірливо
молюсь, щоб Господь змилувався над нами і в говорінні
благовістя Господнього примусив нас покладатися не на свої
здатність або силу, а на Божого Духа.

Íàñòóïíèé óðèâîê óçÿòèé ³ç ñï³ëüíîãî òðèíàäöÿòîãî é
÷îòèðíàäöÿòîãî íîìåðó «Õðèñòèÿíèíà», îïóáë³êîâàíîãî â
ñ³÷í³-ëþòîìó 1927 ð.:

Коли ми вперше почали видавати «Християнина», наш
початковий намір полягав у тому, щоб спробувати друкувати
його тільки один рік. У той час, як, з одного боку, сьогодні
існує не так багато духовних видань, з другого, їх достатньо,
щоб у нас з’явилося запитання, наскільки необхідно видавати
«Християнина». Однак, починаючи з його появи, читачі
повсюди свідчать, що він задовольняє величезну потребу
в Церкві сьогодні і має своє унікальне місце. Постійно
надходять їхні передплати, рекомендації і наснаження. Ми
вдячні Богу за те, що Він зробив «Християнина» таким
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прийнятним для Своїх дітей. Таким чином, ми маємо намір
продовжувати цю роботу ще один рік…

Коли ми випустили наш перший номер «Християнина»,
ми включили до нього твердження, в якому були показані
наша мета, стандарт і умови передплати. Зараз ми хотіли
б знову надрукувати те, що ми сказали тоді:

МЕТА: У цьому маленькому щомісячному виданні
наше бажання полягає в тому, щоб постачати
молоком нових віруючих і твердою їжею тих, хто
більш старший. Ми особливо підкреслюємо
спасіння хреста. Але нас навіть ще більше турбує
духовний стан віруючих. Ми просимо Бога зміц-
нити нас, щоб ми могли проповідувати всю Божу
волю. Що стосується помилок модернізму, ми
намагатимемося попередити дітей Божих про його
небезпеку.

СТАНДАРТ: Біблія — наш єдиний стандарт. Ми не
боїмося проповідувати чисте слово Біблії, не-
зважаючи на протистояння людей; але якщо це
не Слово Біблії, ми ніколи не погодимося з ним,
навіть якщо всі його схвалюють…

Зміст «Християнина» в цьому році залишиться таким
самим, що й раніше. Крім «Ознаки часів», «Історій» та
«Запитань і відповідей», які вже були в минулому році, ми
приготували три статті про «Прискорений шлях до шеолу»
для євангельських сповіщень у цьому році (перше з них буде
опубліковане в цьому номері). Далі публікуватимуться інші
статті, в яких також проголошуватиметься добра вість. Усі
наші читачі можуть вільно передавати євангельські
сповіщення іншим (неважливо, чи згадуєте ви при цьому
назву цього журналу). Є один пастор, який регулярно читає
євангельські сповіщення з цього журналу своїй конгрегації в
неділю. Він вважає, що хоча вони не можуть безпосередньо
чути нашого проповідування, він, як і раніше, може вико-
ристовувати цей безпосередній метод для задоволення
потреби. Господь рясно благословив те, що він зробив.
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У цьому році буде багато сповіщень, особливо тих, що
стосуються віри, у рубриці «Духовні напучення». Як і раніше,
публікуватимуться статті про молитву пана Міка. Ми також
надіємось надрукувати декілька практичних статей,
написаних іншими дітьми Божими. У першій половині цього
року ми маємо намір надрукувати «Практику віри», «Діла
віри», «Важливо чи ні», «Поблажливість Ісуса»,
«Підкуповувати совість» та інші. «Годинна розмова з паном
Джорджем Мюллером» була перекладена паном Ван Цаєм
і буде опублікована в рубриці «Свідчення». Якщо Господь
дозволить, пан Ван перекладе нам інші статті. Най-
зворушливіша рубрика — це «Невисловлене сповіщення»
в «Історіях». У цьому році ми також надіємось опублікувати
свідчення школярів і студентів. Будь ласка, зверніть на них
увагу.

Ми переклали «Походження Біблії» і надіємось неза-
баром його опублікувати.

Що стосується тлумачення Біблії, ми продовжимо «Роздуми
про Буття». Однак кожна стаття буде окремою. Були закінчені
шоста і сьома статті. Одна з них — «Історія творіння і основна
істина про домовпорядкування», а інша — «Історія творіння і
сім великих персонажів Буття». Ті, хто насолоджується
читанням цієї рубрики, одержать багато духовної їжі.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê áóëè îïóáë³êîâàí³ äâàäöÿòü ÷îòèðè íîìåðè
«Õðèñòèÿíèíà», ó Âî÷ìàíà ç’ÿâèëàñÿ òóðáîòà â³äíîâèòè
âèäàâàííÿ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ». Òàêèì ÷èíîì, «Õðèñ-
òèÿíèí» ïðèïèíèâ ³ñíóâàííÿ â ñ³÷í³ 1928 ð. ×åðåç ø³ñòü ç
ïîëîâèíîþ ðîê³â, ó ëèïí³ 1934 ð., âèäàííÿ áóëî çíîâó
â³äíîâëåíå. Òóò ïîÿñíþºòüñÿ ïðè÷èíà ³ ìåòà ïðèïèíåííÿ
³ñíóâàííÿ «Õðèñòèÿíèíà». Öåé óðèâîê óçÿòèé ç â³äêðèòîãî
ëèñòà Âî÷ìàíà ó äâàäöÿòü ÷åòâåðòîìó íîìåð³ «Õðèñòèÿíèíà»,
îïóáë³êîâàíîìó â ãðóäí³ 1927 ð.:

Після довгого періоду очікування й молитви тепер мені
ясна воля Господа про «Християнина» на наступний рік.
Коли я вперше почав видавати цей журнал, я знав, що він
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буде тимчасовим. Спочатку я мав намір видавати його як
пробу протягом одного року. Після першого року я
продовжив його видання ще на рік. Зараз пройшло два
повних роки. Коли я почав, декілька друзів запитали: «Що
ти маєш на меті, видаючи «Християнина»? Що ти плануєш
зробити з «Нинішнім свідченням», яке ти видавав раніше?».
Я відповідав: «Мета «Християнина» полягає в тому, щоб
привести віруючих до читання «Нинішнього свідчення».
Коли я відчую, що час настав, я припиню видання «Хрис-
тиянина». Саме так я відповів тоді своїм друзям. Тепер час
настав, «Християнин» припинить існування.

Цілий рік я постійно знаходився перед Богом, роздумуючи
і молячись над майбутнім цього журналу. День у день мені
ставало більше й більше ясно, що доручення цього журналу
виконане. Тепер Бог веде мене до того, щоб нести інше
особливе свідчення. Якщо цей інструмент був використаний
у руках Бога і якщо Він зараз бажає відкласти його вбік, хто
я такий, щоб говорити ні? Деякі друзі, що довідались про
моє рішення, відчули жаль, що «Християнин» припинить
існування. Також, з людської точки зору, таке враження, що
цей журнал отримав таке широке розповсюдження, що жаль
закривати його. Згідно з моєю природною думкою, я неохоче
припиняю видання «Християнина», оскільки я знаходжу
благовоління в такій роботі. Але Бог натиснув на гальма, і я
повинен слухатися з радістю. Того дня ви дізнаєтесь, що я
в цьому послухався Бога.

Я глибоко впевнений, що тих різних свідчень, які ми
надрукували в «Християнині», особливо тих, що стосуються
зовнішньої поведінки віруючих, достатньо. Якщо ми
продовжимо наше стомлююче повторення, це зробить
«Християнина» журналом, який спеціалізується на «виході
з деномінацій», «хрещенні зануренням» і т. ін. Я вдячний
Богу, що Він дав співробітникам і мені однакове відчуття з
цього приводу…

Чи означає це, що ми припинимо видання таких праць
про наше свідчення? Господь веде віруючих, що збираються
в Шанхаї, видавати «Нинішнє свідчення». Тому «Нинішнє
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свідчення» буде написаним свідченням віруючих, які
збираються і спілкуються в Шанхаї.

Òóò íàâîäèòüñÿ îãîëîøåííÿ Âî÷ìàíà ïðî éîãî âèäàííÿ,
ÿêå îïóáë³êîâàíå ó ÷åðâíåâîìó íîìåð³ «Çàì³òîê äî äóõîâíèõ
ñïîâ³ùåíü» çà 1934 ð.:

У січні 1927 р., після того як мені стала ясна Божа воля, що
я був спеціально прикликаний нести свідчення про духовний
бік істини (який виключає все, що може викликати розходження
в поглядах про пророцтва, Церкву і тлумачення Біблії), я
припинив видання «Християнина» і почав знову видавати
«Нинішнє свідчення». Це не означає, що робота
«Християнина» не важлива, навпаки, у неї є своє важливе
місце. Але я вважаю: те, що Господь доручив мені, — це істини,
які в ці декілька років більше відповідають природі «Нинішнього
свідчення». Вчення, що відповідають природі «Християнина»,
також дуже потрібні, але стосовно того, що Господь не доручав
мені, я повинен чекати, доки це зробить хто-небудь ще.

У 1930 р., побачивши стільки молодих віруючих (духовно
кажучи) без допомоги, я почав видавати більш простий і легкий
журнал «Замітки до духовних сповіщень». Я мав надію, що
Божі діти одержать користь і приєднаються до істин, які
ідентичні за природою істинам з «Нинішнього свідчення».
У той же самий час я постійно очікував у серці, і я часто говорив
про це співробітникам, що було б краще, якби Бог поставив
когось ще займатися цією проміжною роботою.

Минулого року під час моєї немочі я отримав особливий
вплив від Господа і глибоко відчув у той час, що коли я
продовжуватиму так само працювати, я не зможу в належній
мірі завершити те, що Бог доручив мені. З’явилася також
небезпека, що коли я залишусь безтурботним, це зробить
некорисним мій послух у 1927 р. В результаті у мене виникла
думка припинити видання «Заміток до духовних сповіщень».

Це питання було принесене братам у цьому році на
конференції, і було показано, що оскільки було поставлено
так багато братів, вони повинні почати приймати турботу
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про багато речей. Брати прийняли одностайне рішення
відновити видання «Християнина» і дозволити мені
припинити випуск «Заміток до духовних сповіщень».

Це не означає, що я не нестиму більше відповідальності
за зміст «Християнина». Я буду радий іти за братами і
публікувати в «Християнині» рукописи, які я зібрав у
минулому. Але що стосується мене, з цього моменту я
нестиму тільки духовне свідчення.

«Замітки до духовних сповіщень» припинять існування з
цим номером, а з наступним номером з’явиться «Християнин».
Нехай Бог одержить славу в нашому новому влаштуванні!

Òóò íàâîäèòüñÿ îãîëîøåííÿ Ó³òíåññà Ë³, ùî ç’ÿâèëîñÿ â
ïåðøîìó íîìåð³ «Õðèñòèÿíèíà», ÿêèé çíîâó ïî÷àâ âèäà-
âàòèñÿ â ëèïí³ 1934 ð.:

Припинення існування «Заміток до духовних сповіщень»
і відновлення «Християнина» були оголошені братом
Вочманом Ні у п’ятнадцятому номері «Заміток до духовних
сповіщень». Тут ми хотіли б додати декілька слів про
повторне видання «Християнина».

З того часу як у 1928 р. брат Ні відклав видання «Хрис-
тиянина» і відновив друк «Нинішнього свідчення», хоча
істини, що відповідали природі «Нинішнього свідчення»,
допомогли багатьом Божим дітям у їхньому духовному житті,
таке враження, що вчення, які відповідають природі
«Християнина», були сховані від Божих дітей. Ми розуміємо,
що принципи духовного життя дійсно мають першорядну
важливість, але не можна при цьому мати нестаток у світлі
на шляху. У той час як ми приділяємо увагу духовному життю,
ми ні в якому разі не повинні нехтувати духовним знанням.
Сьогодні внутрішньому життю віруючих необхідне напучення,
а його зовнішній поведінці — зрощування. Хоча «Замітки до
духовних сповіщень» можуть надати значну допомогу дітям
Божим у цьому аспекті, це все одно не те ж саме, що й попе-
реднє видання, «Християнин». Тому ми відчули необхідність
у повторному виданні «Християнина».
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Хоча рішення про відновлення видання «Християнина»
було прийняте братами після конференції у січні цього року,
перший номер, за благодаттю Божою, вийшов тільки зараз.
У той час як ми визнаємо, що затримка відбулася з нашої
вини, ми також віримо, що це було Божим влаштуванням.

Після відновлення його друку природа і зміст «Хрис-
тиянина» будуть в основному такими ж, як і раніше.
Відмінності ось такі: рубрика, що називалась «Сповіщення»,
тепер змінена на «Замітки про духовні сповіщення», а
рубрика, що називалась «Тлумачення Писання», — на
«Вивчення Біблії». Ці зміни торкнулися тільки стилю, але
функція залишилась колишньою. «Тлумачення Писання»
було змінене на «Вивчення Біблії» з такої причини: ми в
майбутньому маємо намір видавати замітки про вивчення
Біблії, які брат Ні проводив з братами та сестрами в Шанхаї
протягом останніх декількох років. Таким чином брати та
сестри, що шукають істини в кожній місцевості, одержать
допомогу. «Сповіщення» змінені на «Замітки до духовних
сповіщень» для продовження лінії журналу «Замітки до
духовних сповіщень», щоб допомога, що одержується дітьми
Божими, не припинялась. Тому хоча «Замітки до духовних
сповіщень» припинили існування як незалежне видання, його
існування по суті не скасоване. Ми просто вбудували його як
рубрику в «Християнині». Отже, з одного боку, відновлюється
видання «Християнина», а з другого, зберігаються «Замітки
до духовних сповіщень». З одного боку, ми хочемо відтворити
попереднє свідчення «Християнина», а з другого, ми хочемо
зберегти користь від «Заміток до духовних сповіщень».

Ми надіємось, що Бог використає це невелике свідчення,
щоб вести Своїх дітей і привести їх до Свого живого Слова,
Христа, і до Його написаного Слова, Біблії. Так вони зможуть
побачити, як рухатися далі сьогодні і коритися Христу, щоб
Він зайняв більше і більш повне місце в їхньому житті й
роботі. Ми також надіємось, що вони зможуть побачити
небесний взірець — Христа — і звернуть усю свою увагу на
Його центральну роботу — Церкву, — щоб Христос був
звеличений, а Тіло Христове, Церква, була побудована. Ми
також бажаємо, щоб Бог використав цей журнал для
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проголошення Своєї волі і вивільнення Своїх істин, щоб
духовне життя Його дітей зрощувалось, а їхні проблеми —
вирішувались. Хоча відповідальність ця велика, а ми бідні
й слабкі, ми не покладаємось на себе або на щось від нас.
Навпаки, ми покладаємось на Нього, на Його вседостатню
благодать і Його отінюючу силу.

Сьогодні, коли Церква знаходиться в такому заплу-
таному, темному, спустошеному і відступницькому стані,
якщо ми відверто говоримо Його волю і не уникаємо Його
істин, ми неминуче викличемо на себе нападки ворога і
протистояння людей. Але оскільки земля відкинула Господа,
хіба не повинні нападки й протистояння бути часткою і тих,
хто йде за Ним? У роботі служіння Господу ми не шукаємо
нічого, крім Його вдоволення і задоволення на небі. Ми не
сміємо порівнювати себе з апостолом Павлом, але ми
бажаємо послідувати його вірності і сказати разом з ним:
«Бо тепер чи я в людей шукаю признання чи в Бога? Чи
людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще людям,
я не був би рабом Христовим».

Нарешті, дорогі брати, через величезну відповідальність,
нападки ворога і наші власні слабкості нам потрібні ваші
молитви за нас з тим же серцем, у тому ж розумі і під тим
же ярмом. Нехай благословить вас усіх Бог!

Òóò íàâîäèòüñÿ îãîëîøåííÿ ç òîãî æ íîìåðó æóðíàëó ïðî
â³äíîâëåííÿ âèäàííÿ «Õðèñòèÿíèíà»:

ТЕМА: Вирікати Божу волю і зрощувати духовне
життя християнина.

ЗМІСТ: «Замітки до духовних сповіщень», «Два-
надцять повних кошиків», «Історії», «Свідчення»,
«Запитання і відповіді», «Вивчення Біблії».

Âèäàííÿ «Õðèñòèÿíèíà ïðîäîâæóâàëîñü äî 1940 ð. Ïîò³ì
âîíî áóëî â³äêëàäåíå, äîêè íå áóëî çàì³íåíå æóðíàëîì
«Øëÿõ» ó 1948 ð.
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(3)

²²². ÂÈÄÀÂÍÈ×À Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

Ã. «Çàì³òêè äî äóõîâíèõ ñïîâ³ùåíü»

Ï³ñëÿ òîãî ÿê Âî÷ìàí Í³ ïðèïèíèâ âèäàííÿ «Õðèñ-
òèÿíèíà» ³ â³äíîâèâ äðóê «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ» ó 1928 ð.,
ÿê ³ ðàí³øå, çàëèøàëàñÿ ïîòðåáà â ñïîâ³ùåííÿõ äëÿ ìîëîäèõ
â³ðóþ÷èõ. Äëÿ çàäîâîëåííÿ ö³º¿ ïîòðåáè â³í ïî÷àâ âèäàâàòè
ñâ³é òðåò³é æóðíàë — «Çàì³òêè äî äóõîâíèõ ñïîâ³ùåíü».
Íà íèæí³é îáêëàäèíö³ ç³áðàííÿ ïðàöü çà ãðóäåíü 1933 ð.
ç’ÿâèëîñÿ íàñòóïíå îãîëîøåííÿ:

1) Цей журнал почав уперше видаватися у квітні 1930 р.
До кінця 1933 р. було надруковано сорок чотири номери.
Якщо Господь дозволить, ми надіємось видавати по одному
номеру на місяць.

2) Цей журнал призначений для початкового рівня. Іноді
в ньому розглядається благовістя, іноді — робота й служіння
Господа, а іноді — інші сповіщення для напучення молодих
віруючих.

Ñïîâ³ùåííÿ, ùî ïóáë³êóâàëèñÿ â öüîìó æóðíàë³, äåÿê³ ç
ÿêèõ ïåðåë³÷åí³ ó äâàäöÿòü ñüîìîìó ðîçä³ë³ â ÷àñòèí³ «Êíèãè
äëÿ íàïó÷åííÿ íîâèõ â³ðóþ÷èõ» (äðóãà ãðóïà), ïðèçíà÷àëèñü
â îñíîâíîìó äëÿ íàïó÷åííÿ íîâèõ â³ðóþ÷èõ.

Çðåøòîþ öåé æóðíàë çëèâñÿ ç «Õðèñòèÿíèíîì», ùî
ç’ÿâèâñÿ çíîâó â 1934 ð., ³ ñòàâ ó íüîìó ïåðøîþ ðóáðèêîþ.1

1 Äèâèñü ïðî öå 25-é ðîçä³ë, äå íàâîäèòüñÿ îãîëîøåííÿ Âî÷ìàíà Í³ ó
«Çàì³òêàõ ïðî äóõîâí³ ñïîâ³ùåííÿ» çà ÷åðâåíü 1934 ð., ³ îãîëîøåííÿ
Ó³òíåññà Ë³ ó ïåðøîìó â³äòâîðåíîìó íîìåð³ «Õðèñòèÿíèíà» â 1934 ð.
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¥. «Äîá³ðêà íîâèí»

Äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ì³æ Öåðêâàìè ³ çâ’ÿçêó ì³æ ñâÿòèìè â
ð³çíèõ ì³ñöåâîñòÿõ íàïðèê³íö³ 1933 ð. ó Âî÷ìàíà âèíèêëà
òóðáîòà âèäàâàòè «Äîá³ðêó íîâèí». Íàâåäåíèé òóò â³äêðèòèé
ëèñò, àäðåñîâàíèé óñ³ì áðàòàì ³ ñåñòðàì ³ íàäðóêîâàíèé ó
ïåðøîìó íîìåð³ öüîãî æóðíàëó, ïîÿñíþº éîãî ïîõîäæåííÿ:

30 листопада 1933 р.

Усім братам і сестрам, які прикликають
Господа від щирого серця:

Господь милостивий до нас, і за це ми дякуємо Йому.
У цей останній час Він дав нам світло і дозволив нам узнати,
що Його благовоління полягає в тому, щоб явити через нас
у цьому світі якості, які підходять Його Церкві, щоб Він міг
придбати щось для Себе. Ми також дякуємо Йому за те,
що Він схиляє наші серця і створює в нас готовність коритися
Йому і догоджати Йому. Без цього ми не здатні викликати
жодної доброї думки.

Протягом минулих декількох років ми змогли побачити,
що щоб догодити Йому і явити Його якості в Церкві, ми не
повинні зустрічатися в розділенні, ми повинні зустрічатися
в Його Імені. (Це зовсім невелике питання, але ми дякуємо
Господу за це.) Тому багато братів зустрічаються в Імені
Господа в різних місцевостях. (Ми знаємо понад сто таких
місць.) Це дійсно радує й утішає. Однак хоча зібрання в
Біблії і мали своє місцеве управління, вони, як і раніше,
зберігали спілкування один з одним. Зараз існує багато
зібрань, однак деякі з них навіть не знають про існування
інших місцевих зібрань. У такому разі вони звичайно ж не
можуть знати про те, що відбувається в інших місцях. Це
не можна вважати спілкуванням.

Ми впевнені, що Божа воля полягає в тому, щоб у нас було
місцеве управління, і в той самий час щоб ми були відкриті
для виправлення з боку інших. Місцеве управління дозволяє
нам нести свою відповідальність, у той час як спілкування
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дозволяє нам отримувати допомогу і виправлення від інших.
Ось чому в 1 Сол. є такі слова, як «наслідувачі» і «взірець»
(1:6, 7; 2:4). Якщо ми не відкриті для виправлень інших, ми
можемо бути не праві, не розуміючи цього, і інші підуть вперед,
а ми так і не дізнаємось, як наслідувати.

Багато братів писали листи окремим людям, у яких
повідомляли новини про свої місцевості. Нам також писали
брати з проханням передати їм інформацію про ту або іншу
місцевість. Ми вважаємо, що такий взаємний обмін
новинами і належний, і необхідний, але нам не вистачало
часу на читання таких листів.

Коли ми опублікували перший номер «Заміток до ду-
ховних сповіщень», ми мали намір включати в нього новини
з різних місцевостей. Однак пізніше ми зрозуміли, що
більшість читачів «Заміток до духовних сповіщень» не
ходять з нами, і тому ми відчули, що публікація новин у
цьому журналі неминуче приведе до виникнення нерозу-
міння. Тому ми припинили цю практику. Однак необхідність
у взаємному обміні новинами ні в якому разі не зникла.
Навпаки, вона кожного дня збільшується.

Отримавши невелике світло від Господа, щоб побачити
Тіло Христове, ми глибоко впевнені, що коли діє одна людина,
це прикро, а якщо зібрання рухається незалежно, це жахливо.
Якщо наше розуміння правильне, найбільшим недоліком
сьогоднішніх християн є те, що вони не знають, що таке життя
Тіла. Таке враження, що вони були відділені від інших, що
вірно йдуть за Господом. Сьогодні повсюди переважає
індивідуалізм віруючих, і робота хреста, життя воскресіння і
сила Святого Духа використовуються виключно для розвитку
особистої святості, особистої духовності, а також щоб
допомогти досягти особистої перемоги. Бути індиві-
дуальністю дійсно важливо, але бути окремою людиною і не
знати, як бути братом серед братів або сестрою серед сестер
— це просто ще одна форма найненависнішого «я». Як ми
хочемо, щоб відтепер діти Божі навчилися забувати про своє
«я» і навчилися бути слугами й рабами братів.

З цією метою ми вирішили видавати цілий журнал під
назвою «Добірка новин». Наше бажання полягає не в тому,
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щоб донести це видання до всіх віруючих, а тільки для тих,
хто збирається з нами і ходить з нами у кожній місцевості.
Ми не надсилатимемо його тим, хто не стоїть на положенні
Церкви, як того вимагає Господь.

Цей журнал складатиметься виключно з новин і прохань
про молитву з різних місцевостей. Джерелом новин буде
кореспонденція, яку ми одержали. Одним джерелом будуть
листи, одержані нами безпосередньо від братів, а другим
— листи, написані третім особам і потім передані нам.

Що стосується природи цього видання, нам необхідно
навести деякі пояснення. Ми знаємо, що звичайна практика
полягає в тому, що листи видаються, щоб люди 1) одержали
славу і 2) використали новини як основу для реклами, щоб
одержати матеріальний прибуток. Через це серед нас будуть
духовні брати, які, бажаючи уникнути подібного, не захочуть,
щоб їхні листи публікувалися. Однак ми повинні пам’ятати,
що спілкування братів важливе. Ваш рух і діяльність зібрання
у вашій місцевості є турботою всіх братів. Не варто позбавляти
братів наснаги, яку вони можуть отримати від вас, і привілею
принести прохання про вашу роботу просто тому, що ви
бажаєте, щоб ваша діяльність залишилася схованою. Без
сумніву, зі свого боку, ви смиренні, але як щодо братів, які не
одержать вашої допомоги? Життя Тіла — це життя турботи
про братів. Без сумніву, неправильно шукати популярності в
релігійному світі, але коли ви навмисне ховаєтесь серед братів
(не сторонніх) — це не покірність, а відступ. Якщо ви чините
так, це не означає, що ви вільні від міркування про себе;
навпаки, це означає, що ви завжди дивитесь на себе. Це не
духовне житіє, а діяльність, яку навмисно здійснює плоть.
Нехай Бог звільнить нас, з одного боку, від зла сьогоднішнього
релігійного світу, а з другого боку, від надмірного душевного
міркування про себе і «нарочитої покірності». Будь ласка,
пам’ятайте про приклади в Біблії. З одного боку, в Біблії
говориться так: «Віра ваша звіщається по всьому світові» (Рим.
1:8); «Бо пронеслося Слово Господнє від вас не тільки в
Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в
Бога» (1 Сол. 1:8) і «Прочувши про вашу віру…» (Кол. 1:4).
Але, з другого боку, у ній також говориться: «А прибувши та
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скликавши Церкву, вони розповіли, як багато вчинив Бог із
ними, і що відкрив двері віри поганам» (Дії 14:27) і
«Розповіли, як багато вчинив Бог із ними» (Дії 15:4).

Сьогодні нам потрібні не духовні гіганти, які зрощують
виключно себе і які високої про себе думки, а брати, які
піклуються про інших і знають, як бути членами разом з іншими.
Нам потрібні не брати, що ховаються, а корисні брати.

Усе полягає виключно у вашому намірі. З одного боку,
не намагаймося навмисно відступати, а з другого, навмисно
виставляти себе напоказ. Не шукаймо людської слави, а в
усьому шукаймо того, щоб прославити Бога і будуватися з
братами.

Будь ласка, зверніть увагу на такі принципи:
1) Будь ласка, постарайтеся надіслати нам новини про

ситуацію в роботі, труднощі, з якими ви стикаєтесь, досягнуті
результати, прохання про молитву та іншу інформацію.

2) У принципі всі звіти повинні бути точними, ясними і такими,
що напучують. Немає обмеження в об’ємі матеріалу та в стилі.

3) Якщо хтось надішле вам листа, в якому згадуються
новини про зібрання в якійсь місцевості, будь ласка,
перешліть цього листа нам, щоб брати в різних місцевостях
змогли більше дізнатись про Господню роботу.

4) Нам також хотілося б публікувати оголошення про
зібрання й роботу.

5) Відповідальні брати в кожній місцевості попереджені про
те, щоб не давати це видання тим, хто не зустрічається з нами.
Краще не давати цей журнал нікому, крім тих, хто ходить з нами.

6) Усю пошту слід надсилати Редактору, «Добірка новин»,
поштова скринька 323, Шанхай.

Тепер ми передаємо це в руку Божу і братам. Нехай це
буде прийнятним для вас так само, як і для Бога. Благодать
Божа хай буде з нашим духом.

Мир з вами.
Ваш брат,
раб Христа,

Вочман Ні
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Öåé æóðíàë ïðî³ñíóâàâ ò³ëüêè äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè, à
ñàìå äî ëèïíÿ 1935 ð. Ëèñò Âî÷ìàíà Í³, îïóáë³êîâàíèé ó
äâàíàäöÿòîìó íîìåð³ «Äîá³ðêè íîâèí» çà ëèïåíü 1935 ð.
ïîêàçóº, ÷îìó éîãî ïðèïèíèëè âèäàâàòè. Ó ëèñò³ ãîâîðèëîñü
îñü ùî:

19 червня 1935 р.

Братам, які мають той же розум
в усіх місцевостях:

Коли ми вперше вирішили видавати «Добірку новин»,
наш намір полягав у тому, щоб завдяки цьому невеличкому
виданню брати в усіх місцевостях змогли ділитися своїми
новинами один з одним і щоб зібрання в різних місцевостях
змогли спілкуватися одне з одним. Ми також надіялись
одержати більше новин про особисті духовні переживання
братів і сестер, щоб усі святі в різних місцевостях змогли
одержати взаємне напучення у своєму духовному житті.
Наша робота духовна, і ми особливо підкреслюємо життя.
Про це вже вказувалося в «Походженні» в першому номері
і в «Листі про цей журнал і співробітників» у дев’ятому
номері. Про це також говорилось у «Деяких словах від
відповідальних братів» у десятому номері.

Однак, хоча такими були наші намір і надія, листи, які ми
одержали від святих, здебільшого не приділяли цьому ніякої
уваги. І навіть ми самі не твердо трималися своєї мети при
редагуванні матеріалу. Статті в минулому торкалися в
основному зовнішніх речей, таких як хрещення, вихід з
деномінацій і т. ін. Таким чином, складається враження, що
цей журнал став особливим виданням про те, як виходити
з деномінацій.

Тепер нам ясно, що, коли справа стоїть саме так, ми не
тільки не досягли мети цього видання, але й позбулися свого
свідчення. Брати, у цьому ми відхилились від Господнього
серця. Отже, ми можемо тільки шукати благодаті Божої і
надіятися на зміну.
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Ми зазначали раніше, що «наша робота духовна, і ми
особливо підкреслюємо життя. Нам ясно, що Бог хоче, щоб
ми виявили життя Христа в місцевих Церквах. Тому
дійсність нашої роботи — це життя Христа, а зовнішнє
вираження нашої роботи — місцева Церква. Тепер, коли
зовнішня Церква знаходиться в запустінні, у нас немає ні
найменшого наміру заснувати нову «кампанію», «групу»,
«організацію» або «деномінацію». Ми навіть не
наважуємося називати себе Церквами в різних місцях. Ми
стоїмо тільки на положенні місцевої Церкви.

«Що є нашим центром? Чи полягає наша робота в тому,
щоб проповідувати Христа як Господа або проповідувати
вихід із деномінацій? Я дійсно боюсь, що в кожній місцевості
є брати, які, будучи обмеженими в розумінні й духовному
переживанні перед Богом, мають лише небагато знання про
зовнішні речі, такі як хрещення, покриття голови і деномінації,
і щосили рекламують це. Роблячи це, вони приводять до
того, що інші починають неправильно розуміти нас, думаючи,
що ми тільки підкреслюємо зовнішні речі і що ми не
звеличуємо Ісуса Христа як Господа. Ми знаємо, що, коли
людина йде за Господом, вона напевно потурбується про ці
зовнішні речі. Але це зовсім не означає, що той, хто практикує
ці зовнішні речі, повністю йде за Господом. Ми повинні
підкреслювати знову й знову заради цих неосвічених братів
серед нас, що хоча ми віримо в ці зовнішні речі, наше
свідчення, яке відрізняє нас від інших, не в цих зовнішніх
речах». (Дивись дев’ятий і десятий номер цього журналу.)

Тому ми прийняли рішення, що після цього номеру ми
більше не видаватимемо цей журнал. Ми надіємось, що
наше рішення здасться хорошим усім братам. Відтепер
приділяймо більше уваги внутрішньому свідченню, ніж
зовнішнім речам. Це означає не те, що ми нехтуємо
зовнішніми речами, а те, що ми не повинні приділяти їм
дуже велике значення. Ми визнаємо, що в них є своє місце,
але вони не є ні нашим центром, ні нашим свідченням. Ми
можемо тільки просити Божого прощення і поблажливості
братів за минулі невдачі. Нехай Господь спрямує всю нашу
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увагу на те, що важливе для Нього. Нехай благословить
вас усіх Господь.

Мир з вами в Господі.

Ваш брат

Вочман Ні

Ä. «Â³ä÷èíåí³ äâåð³»

×åðåç ÿïîíñüêå âòîðãíåííÿ â ëèïí³ 1937 ð. áàãàòî ñâÿòèõ
³ ñï³âðîá³òíèêè â Ãîñïîäíüîìó â³äòâîðåíí³ áóëè çìóøåí³
ïåðå¿õàòè ç ïðèáåðåæíèõ ïðîâ³íö³é óãëèá Êèòàþ. Ó Âî÷ìàíà
ç’ÿâèëàñÿ òóðáîòà âèäàâàòè «Â³ä÷èíåí³ äâåð³» íå ÿê îô³ö³é-
íèé æóðíàë, à ÿê ÷àñòèíó éîãî îñîáèñòîãî ñëóæ³ííÿ ñâÿòèì
ó ðîçñ³ÿíí³. Â³äêðèòèé ëèñò, îïóáë³êîâàíèé ó ïåðøîìó
íîìåð³ ó âåðåñí³ 1937 ð., ðîçêðèâàº íàì ìåòó âèäàííÿ íèì
ö³º¿ ãàçåòè:

Відкритий лист

19 вересня 1937 р.

Усім братам і сестрам,
які є причасниками
милостивого покликання:

Багато років я відчував, що необхідне видання, яке можна
було б використовувати для обміну новинами про роботу в
усіх місцевостях. Місцевий інформаційний бюлетень
належить певній місцевості і служить певній Церкві. Але нам
потрібна газета для взаємного обміну новинами, яка
послужить усім місцевостям, тобто та, яка послужить роботі.
Назва «Відчинені двері» була вибрана набагато раніше, і я
надіявся, що Господь поставить інших, які візьмуть на себе
цю відповідальність. Така була моя надія, тому що, з одного
боку, є потреба, а, з другого, моє особливе положення
робить неможливим для мене займатися цим самостійно.
Якби це взяв на себе хтось інший, це було б просто чимось
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особистим і робилось би тим, у кого є такий дар. Але якби
це робив я, це стало б чимось офіційним і було б засноване
на моєму положенні. Тому, щоб уникнути цього, я декілька
років не наважувався рухатись.

Я ніколи не припускав, що ця газета видаватиметься в
таких обставинах, у цей час і в цьому місці. Тепер я повинен
робити те, що не хотів робити. Однак, будь ласка, завжди
майте на увазі, брати, що це особисте служіння, а не
інструмент організації. Якщо який-небудь співробітник або
Церква в якій-небудь місцевості не хочуть, щоб їхні новини
з’являлися в цьому виданні, будь ласка, так і скажіть, щоб
ніхто не був цим скривджений. Але мені хотілося б одер-
жувати новини з усіх місцевостей, щоб ті, хто турбується
про вас, могли заступатися.

Нещодавно я планував подорож до Англії та Америки.
Не знаю чому, але вона увесь час відкладалася. Провівши
десять тижнів у Південно-Східній Азії, я все ще не досяг
Індійського океану. Коли я був у Пенані, я відчув, що Господь
хоче, щоб я повернувся і потурбувався про деяку роботу,
перш ніж поїхати до Англії.

Наголос у «Відчинених дверях» робитиметься на єван-
гельській роботі в усіх місцевостях. Таке враження, що зараз
прийшов час, коли двері для проповідування Слова відчи-
нені навстіж, і ми молимося, щоб Бог дозволив нам скориста-
тися цією нагодою. У цьому виданні ми друкуватимемо:

1) Статті про принципи роботи.
2) Новини про благовістя в усіх місцевостях.
3) Адреси працівників (апостолів), що знаходяться в русі.
4) Адреси залів зібрань місцевих Церков, щоб брати, які

є біженцями через війну, знали, де зустрічатися.
5) Місцезнаходження братів (учнів) у Господі в кожному

місці, щоб утішити тих, хто турбується про них.
Зараз ми тимчасово видаємо цю газету в Євангельському

дворі, 1 вулиця, Сяотунчіа, Ханкоу. У майбутньому ми
можемо переїхати до Ченшу, хоча це важко передбачити.
Наша адреса для кореспонденції залишається в Ханкоу до
додаткового оголошення.
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Є ще одне питання. Через те, що маршрут співробітників
у різних місцях постійно міняється, це створює проблему
для тих, хто хоче написати їм. Ми хотіли б послужити братам
у цьому. Кожен, хто хоче, щоб ми переслали їхню пошту,
може надіслати її за вказаною вище адресою, і ми про неї
подбаємо відповідним чином.

Це видання не призначене для продажу. Ми покла-
даємося на Бога в задоволенні наших потреб.

Мир з вами.

Ваш брат

Вочман Ні

Âèäàâàííÿ ö³º¿ ãàçåòè ï³ñëÿ äåâ’ÿòíàäöÿòîãî íîìåðó ó
âåðåñí³ 1939 ð. áóëî ïðèïèíåíå, äîêè âîíà íå áóëà çàì³íåíà
«Ñëóæèòåëÿìè» â 1948 ð. Çðåøòîþ ¿¿ âèäàâàííÿ áóëî â³ä-
íîâëåíå ó ÷åðâí³ 1950 ð.

Å. «Äîáðà â³ñòü»

Êð³ì âèäàíü, ïðî ÿê³ âæå ãîâîðèëîñü, äðóêóâàëàñÿ òàêîæ
ãàçåòà ïðî áëàãîâ³ñòÿ. Òóò íàâîäèòüñÿ ëèñò ïðî öþ ãàçåòó,
ùî ç’ÿâèâñÿ â ñüîìîìó íîìåð³ «Äîá³ðêè íîâèí» ó ÷åðâí³
1934 ð., â ÿêîìó ðîçêðèâàþòüñÿ ¿¿ ìåòà ³ çì³ñò:

Після третьої конференції переможців минулого січня
співробітники з різних місцевостей провели зібрання в
Шанхаї. На цьому зібранні більшість співробітників
висловили надію, що буде випущене написане свідчення,
призначене виключно для благовістя.

Недавно декілька співробітників у Шанхаї також відчули
сильну турботу видавати таке написане свідчення. Тому,
починаючи з липня цього року, ми вирішили видавати газету
під назвою «Добра вість». Це видання буде цілком і повністю
благовістям грішникам.

Зміст цієї газети буде включати три рубрики: сповіщення,
історії та свідчення. Сповіщення — це прості євангельські
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сповіщення, історії — це історії спасіння віруючих у минулому,
а свідчення — це свідчення спасіння сьогоднішніх віруючих.

Öüîãî àâòîðà çàïðîñèëè íåñòè òóðáîòó ïðî íàïèñàííÿ
ñïîâ³ùåíü ³ ïðî ðåäàãóâàííÿ ãàçåòè. Ïåðøèé íîìåð «Äîáðî¿
â³ñò³» áóâ íàäðóêîâàíèé ó ëèïí³ 1934 ð. ªâàíãåëüñüêå
ñïîâ³ùåííÿ â òðåòüîìó íîìåð³, ÿêå ìàëî çàãîëîâîê «Áîã º»,
áóëî îäíèì ç óñíèõ ñïîâ³ùåíü Âî÷ìàíà Í³. Öÿ ãàçåòà ìàëà
ò³ëüêè òðè âèïóñêè ³ ïðèïèíèëà ³ñíóâàííÿ â 1936 ð.

ª. Çàì³íà âèäàíü

Â³äðàçó æ ñë³äîì çà êîíôåðåíö³ºþ â Øàíõà¿ â 1948 ð.,
êîëè Âî÷ìàí â³äíîâèâ ñâîº ñëóæ³ííÿ ³ áðàòè ïåðåäàëè ñâîº
ìàéíî ðîáîò³, â³í ïîòóðáóâàâñÿ ïðî òå, ùîá äðóêóâàòè ÷îòèðè
âèäàííÿ çàì³ñòü òèõ, ïóáë³êàö³ÿ ÿêèõ áóëà òèì÷àñîâî
ïðèïèíåíà.

1) «Ñâ³ä÷åííÿ» áóëî ïîêëèêàíå çàì³íèòè «Íèí³øíº ñâ³ä-
÷åííÿ». Òåìà ö³º¿ ãàçåòè òîðêàëàñÿ âèêëþ÷íî ñïîâ³ùåíü ïðî
æèòòÿ. ¯¿ çì³ñò ïîâèíåí áóâ âêëþ÷àòè îòðèìàíå ñâ³òëî ³
çàñâîºí³ óðîêè ïåðåä Áîãîì òà äîïîìîãó äëÿ ä³òåé Ãîñïîäí³õ,
ùîá ó íèõ áóëî ñïðàâæíº çðîñòàííÿ â æèòò³.

2) «Øëÿõ» áóâ ïðèçíà÷åíèé çàì³íèòè «Õðèñòèÿíèíà».
Îñíîâíîþ òåìîþ «Øëÿõó» ïîâèííà áóëà ñòàòè á³áë³éíà
³ñòèíà, ùî ïîêàçóº äóõîâíèé øëÿõ. Çì³ñòîì öüîãî âèäàííÿ
ìàâ áóòè øëÿõ áëàãîâ³ñòÿ, øëÿõ æèòòÿ, øëÿõ âèâ÷åííÿ
Á³áë³¿ ³ ëþäè øëÿõó.

3) «Ñëóæèòåë³» ïîâèíåí áóâ çàì³íèòè «Â³ä÷èíåí³ äâåð³».
Ïðèðîäà «Ñëóæèòåë³â» ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá äîïîìîãòè Öåð-
êâàì ³ òèì, õòî ñëóæèòü, ó òîìó, ÿê ï³çíàòè øëÿõ ñëóæèòè
é âèð³øèòè ïðîáëåìè â ñëóæ³íí³. Âî÷ìàí íàïèñàâ äåê³ëüêà
ñë³â äëÿ âèäàííÿ ö³º¿ ãàçåòè â ïåðøîìó íîìåð³ çà ëèïåíü
1948 ð.:

Протягом багатьох років було багато чуток, але мало
новин з різних місцевостей. Багато місцевостей не спіл-
кувалося з іншими. Існує необхідність у спілкуванні між
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служителями. Ось тому ми видаватимемо газету
«Служителі» з надією, що брати зрозуміють, чим насправді
є служителі. Ми також надіємося допомогти один одному
вирішити проблеми, що стосуються служителів. І нарешті,
ми надіємось, що завдяки цьому брати узнають про щось із
того, що відбувається серед служителів. У цей останній час
усе дуже серйозно. Ці дні важливіші, ніж ми думаємо. Нехай
Господь змилується над нами.

4) «ªâàíãåë³º» ïîâèííå áóëî çàì³íèòè «Äîáðó â³ñòü».
Îñíîâíèì çàâäàííÿì «ªâàíãåë³ÿ» áóëî ïðîãîëîøåííÿ
ºâàíãåë³ÿ Áîæîãî, à äî çì³ñòó âõîäèëè ºâàíãåëüñüê³ ñïîâ³-
ùåííÿ, ñâ³ä÷åííÿ ïðî ñïàñ³ííÿ ³ ºâàíãåëüñüê³ ³ñòîð³¿.

Ï³ñëÿ çì³íè ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó ÷åðâí³ 1950 ð. áóëî
â³äíîâëåíå âèäàííÿ «Â³ä÷èíåíèõ äâåðåé» ç äâàäöÿòîãî
íîìåðó, â ÿêîìó ì³ñòèëîñÿ îñü òàêå îãîëîøåííÿ:

«Відчинені двері»

(Газета «Служителі» тепер злилася з цією газетою.)
ПРИРОДА: Показати як служити, допомагати тим, хто

служить, і Церквам у різних місцевостях рухатися вперед і
вирішувати проблеми служіння…

ОГОЛОШЕННЯ: З цього року ми надіємось відновити
видання «Християнина» і «Нинішнього свідчення». Тому
«Шлях» зіллється з «Християнином», а «Свідчення»
зіллється з «Нинішнім свідченням».

Áóëî âèïóùåíî òðè íîìåðè ö³º¿ ãàçåòè àæ äî 1951 ð., ³ âîíà
ïðèïèíèëà ³ñíóâàííÿ ç àðåøòîì Âî÷ìàíà Í³.

Âèäàííÿ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ» áóëî â³äíîâëåíå â ñ³÷í³
1951 ð. ç òðèäöÿòü ñüîìîãî íîìåðó, ³ áóëî âèïóùåíî ùå äâà
íîìåðè äî êâ³òíÿ 1951 ð. Æóðíàë òàêîæ àâòîìàòè÷íî ïðè-
ïèíèâ ³ñíóâàííÿ ç àðåøòîì Âî÷ìàíà.

Âèäàííÿ «Õðèñòèÿíèíà» òàê ³ íå áóëî â³äíîâëåíå.
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Æ. Êíèãè

Íà äîäàòîê äî âèïóñêó ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü Âî÷ìàí Í³
òàêîæ îïóáë³êóâàâ áàãàòî êíèã äëÿ çä³éñíåííÿ ñâîãî ñëó-
æ³ííÿ. Äåÿê³ ç öèõ êíèã ÿâëÿëè ñîáîþ ñïîâ³ùåííÿ,
îïóáë³êîâàí³ â éîãî ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ ³ ïåðåâèäàí³ ó
âèãëÿä³ êíèã. ¯õ ìîæíà ðîçïîä³ëèòè òàêèì ÷èíîì:

1. Êíèãè ïðî áëàãîâ³ñòÿ

Õî÷à áëàãîâ³ñòÿ íå áóëî öåíòðàëüíèì ìîìåíòîì ñëóæ³ííÿ
Âî÷ìàíà Í³, â³í îïóáë³êóâàâ 21 áðîøóðó ïðî áëàãîâ³ñòÿ.

1) «Áîã ³ñíóº».
2) «Áîã áàæàº».
3) «Ïàñõà».
4) «Ñòðàæäàííÿ õðåñòà».
5) «ßê ï³òè äî ïåêëà».
6) «Øëÿõ äî ïåêëà».
7) «Äîðîãà äî ïåêëà».
8) «Ñóä».
9) «Ñïàñ³ííÿ çëî÷èíöÿ» (Ëê. 23:39-43).
10) «Ñïàñ³ííÿ àìîðàëüíî¿ æ³íêè» (²í. 4:1-15, 28-29).
11) «×îìó õîðîø³ ëþäè éäóòü äî ïåêëà?»
12) «×è ìîæå ìîðàëüí³ñòü ñïàñòè íàñ?»
13) «×è çíàºòå âè, ùî âè ñïàñåí³?»
14) «Óïåâíåí³ñòü ó ñïàñ³íí³».
15) «Õðèñòîñ ÿê âèÿâëåííÿ Áîãà».
16) «Õðèñòîñ ³ õðèñòèÿíñòâî».
17) «Õðèñòîñ ÿê íîâå æèòòÿ».
18) «Õðèñòîñ ³ õðèñòèÿíèí».
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19) «Äëÿ ÷îãî Â³í ïðèéøîâ?». Àâòîð — Ðóò Ë³.
20) «Áîã ëþáèòü ñâ³ò». Àâòîð — Ó. Ë³.
21) «Çàãèáåëü áàãàòîãî» (Ëê. 16:19-31). Àâòîð — Ó. Ë³.

Â³í òàêîæ îïóáë³êóâàâ êíèãó çàïèòàíü ³ â³äïîâ³äåé ïðî
ºâàíãåëüñüêó ³ñòèíó, äàâøè ïîÿñíåííÿ ï’ÿòäåñÿòè àñïåêòàì
áëàãîâ³ñòÿ.

2. Êíèãè äëÿ íàïó÷åííÿ íîâèõ â³ðóþ÷èõ

Íà ñâîºìó íàâ÷àíí³ íà ãîð³ Êóë³í Âî÷ìàí ïîä³ëèâñÿ ñåð³ºþ
ç ï’ÿòäåñÿòè ñïîâ³ùåíü äëÿ íàïó÷åííÿ íîâèõ â³ðóþ÷èõ. Òàì
áóëè òàê³ ñïîâ³ùåííÿ:

1) Õðåùåííÿ; 2) Î÷èùåííÿ ìèíóëîãî; 3) Ïîñâÿ÷åííÿ;
4) Â³äêðèòî âèçíàâàòè; 5) Â³ää³ëåííÿ â³ä ñâ³òó; 6) Ïðè-
ºäíàííÿ äî Öåðêâè; 7) Ïîêëàäàííÿ ðóê; 8) Óñóíåííÿ
â³äì³ííîñòåé; 9) Âèâ÷åííÿ Á³áë³¿; 10) Ìîëèòâà; 11) Ðàíî
âñòàâàòè; 12) Â³äâ³äóâàòè ç³áðàííÿ; 13) Âèäè ç³áðàíü;
14) Äåíü Ãîñïîäí³é; 15) Ñï³âàííÿ ã³ìí³â; 16) Õâàëà;
17) Ëàìàííÿ õë³áà; 18) Ñâ³ä÷åííÿ; 19) Ïðèâîäèòè ëþäåé
äî Õðèñòà; 20) Ñïàñ³ííÿ âñüîãî äîìó; 21) ßêùî õòîñü
çãð³øèòü; 22) Ñïîâ³äü ³ â³äøêîäóâàííÿ; 23) Â³äòâîðåííÿ
áðàòà; 24) Ðåàêö³ÿ â³ðóþ÷îãî; 25) Ñâîáîäà â³ä ãð³õà;
26) Íàøå æèòòÿ; 27) Âîëÿ Áîæà; 28) ßê ïîâîäèòèñü ³ç
ãðîøèìà; 29) Ïðîôåñ³ÿ; 30) Øëþá; 31) Âèá³ð ïàðè;
32) ×îëîâ³ê ³ äðóæèíà; 33) Áàòüêè; 34) Äðóç³; 35) Ðîçâàãà;
36) Ìîâà; 37) Îäÿã òà ¿æà; 38) Àñêåòèçì; 39) Õâîðîáà; 40)
Óðÿäîâå ïðîùåííÿ; 41) Äèñöèïë³íóâàííÿ Áîæå; 42) Ä³ÿ
Ñâÿòîãî Äóõà; 43) Ïðîòèñòîÿííÿ äèÿâîëó; 44) Ïîêðèòòÿ
ãîëîâè; 45) Øëÿõ Öåðêâè; 46) ªäí³ñòü; 47) Ëþáèòè áðàò³â;
48) Ñâÿùåíñòâî; 49) Ò³ëî Õðèñòîâå; 50) Âëàäà Öåðêâè.

Íàì³ð ïîëÿãàâ ó òîìó, ùîá êîæíà ì³ñöåâà Öåðêâà âèêîðèñ-
òîâóâàëà ö³ ï’ÿòäåñÿò ñïîâ³ùåíü äëÿ íàïó÷åííÿ íîâèõ â³ðó-
þ÷èõ êîæíîãî òèæíÿ ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ³ ïîâòîðþâàëà á
öå ùîðîêó.

Íàñòóïí³ 35 êíèã áóëè ïåðåâèäàííÿì ñïîâ³ùåíü, îïóá-
ë³êîâàíèõ ó «Çàì³òêàõ ïðî äóõîâí³ ñïîâ³ùåííÿ», ÿê³ Âî÷ìàí
âèäàâàâ äëÿ âèêîðèñòîâóâàííÿ íîâèìè â³ðóþ÷èìè:

1) «ªäèíèé ãð³õ ëþäèíè».
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2) «Âèçíàâàòè ãð³õè».
3) «Ïðîùåííÿ ³ ñïîâ³äü».
4) «Ùå îäèí àñïåêò æåðòâè çà ïðîâèíó».
5) «Ñïàñ³ííÿ çà äîïîìîãîþ õðåùåííÿ».
6) «Çíà÷åííÿ õðåùåííÿ».
7) «Ñåðöå Õðèñòà».
8) «Ïå÷àòü Ñâÿòîãî Äóõà».
9) «Ö³íí³ñòü â³ðóþ÷èõ ïåðåä Áîãîì».
10) «Äóõîâíèé ï³äðàõóíîê ÷àñó».
11) «×îòèðè ñëóæèòåë³ Íîâîãî Çàâ³òó».
12) «Ï’ÿòü ïðèò÷ ïðî íîâ³ òà ñòàð³ ðå÷³».
13) «Ñàìîîñâÿ÷åííÿ íàøîãî Ãîñïîäà».
14) «Ñï³â÷óòòÿ íàøîãî ïåðâîñâÿùåíèêà».
15) «Ñèëà âèáîðó».
16) «×îìó Ãîñïîäü íå ðîç÷àðîâóºòüñÿ?»
17) «Ñëîâî ëþäèíè, çóïèíåíå Áîãîì».
18) «Ëþá³òü Áîãà».
19) «Øêîäà ñàìîìó ñîá³ ³ ïðàãìàòèçì».
20) «×îòèðè ðå÷³, ùî ïîòðåáóþòü óâàãè õðèñòèÿíèíà».
21) «Äîáðå ä³ëî» (Ìò. 26:10).
22) «Ìàð³ÿ» (²í. 20:16).
23) «² Ïåòðó» (Ìê. 16:7).
24) «Ñêàæ³òü éîìó».
25) «Äàâèä ³ Ìåô³âîøåò».
26) «Îñîáèñòà é ãðîìàäñüêà ñòîðîíà â³ðóþ÷îãî».
27) «Óäîâà, äðóæèíà é ä³âà».
28) «Ïðîò³êàòè é â³äïëèâàòè çà òå÷³ºþ».
29) «Í³ ïðî ùî íå òóðáóéòåñÿ» (Ôëï. 4:6).
30) «Äâà ñïîêî¿».
31) «Øëÿõ äî ñëàâè».
32) «ßê ï³çíàòè âîëþ Áîæó».
33) «Â³ðèòè é ñëóõàòèñÿ».
34) «Ïðàâåäíèê, ùî îñòóïèâñÿ».
35) «Ñëüîçè».

3. Êíèãè ³ç çàãàëüíèìè ñïîâ³ùåííÿìè äëÿ õðèñòèÿí

Íàñòóïí³ äåâ’ÿòíàäöÿòü êíèã áóëè îïóáë³êîâàí³ ÿê çàãàëü-
í³ ñïîâ³ùåííÿ äëÿ õðèñòèÿí:
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1) «Â³ñíèê õðåñòà».
2) «Ðîáîòà Ñâÿòîãî Äóõà».
3) «Æèòè â³ðîþ».
4) «Æèòè â³ðîþ ³ ÿê óâ³éòè â ³ñòèíó».
5) «Æèòòÿ íà ïîâåðõíåâîìó ´ðóíò³».
6) «Âëàäà é ï³äêîðåííÿ».
7) «Ïñèõ³÷í³ ñèëè ïðîòè äóõîâíèõ ñèë».
8) «Øëÿõ çíàííÿ Áîãà».
9) «Áîæå ñâ³òëî é ñàìîñïîãëÿäàííÿ».
10) «Ïåðøèé ãð³õ ëþäèíè».
11) «Âñåëåíñüêå áàòüê³âñòâî, îìàíà».
12) «Ñëóæ³ííÿ äîìó ÷è Ãîñïîäó».
13) «Ïîêëîí³ííÿ øëÿõàì Áîæèì».
14) «Ðîáîòà ìîëèòâè».
15) «Ìîëèòîâíå ñëóæ³ííÿ Öåðêâè».
16) «Ïîêëîí³òüñÿ Áîãó». Àâòîð — Ðóò Ë³.
17) «Öàðñòâî íåáåñ». Àâòîð — Ó. Ë³.
18) «Îñòàíîê ³ ðîäîâ³ä Õðèñòà». Àâòîð — Ó. Ë³.
19) «Ñâ³òëî ïðî äîìîâïîðÿäêóâàííÿ». Àâòîð — Ó. Ë³.

Â³í òàêîæ íàäðóêóâàâ ñòî ñîðîê ÷îòèðè ñïîâ³ùåííÿ ó
äâàíàäöÿòè òîìàõ ï³ä íàçâîþ «Äâàíàäöÿòü ïîâíèõ êîøèê³â».
Òðèäöÿòü ï’ÿòü ³ç öèõ ñïîâ³ùåíü áóëè ïåðåâèäàííÿì êíèã,
ïðî ÿê³ ãîâîðèëîñü âèùå, à ñ³ì — ïåðåâèäàííÿì êíèã ïðî
öåíòðàëüí³ ñïîâ³ùåííÿ. Ç³ ñòà äâîõ ñïîâ³ùåíü, ùî çàëè-
øèëèñü, äåñÿòü áóëè çðîáëåí³ Þ ×åíõâà, à äâàíàäöÿòü —
Ó³òíåññîì Ë³. ²íø³ â³ñ³ìäåñÿò áóëè çðîáëåí³ Âî÷ìàíîì Í³.

4. Êíèãè ïðî öåíòðàëüí³ ñïîâ³ùåííÿ

Ãîñïîäü äàâ íà òóðáîòó é äîðó÷åííÿ Âî÷ìàíó Í³ îñîáëèâå
ñâ³ä÷åííÿ Õðèñòà â Éîãî ðîçï’ÿòò³, âîñêðåñ³íí³, âîçíåñ³íí³,
ïîâåðíåíí³ é Öàðñòâ³. Òàêèì ÷èíîì, éîãî ñëóæ³ííÿ áóëî
çîñåðåäæåíå íà ñìåðò³ é âîñêðåñ³íí³ Õðèñòà äëÿ óòâîðåííÿ
Öåðêâè â æèòò³ ç ìåòîþ ïåðåæèâàòè ïåðåìîãó Õðèñòà, ùîá
ïðèíåñòè Éîãî Öàðñòâî. Òîìó â³í ââàæàâ ñïîâ³ùåííÿ ïðî öå
öåíòðàëüíèìè ñïîâ³ùåííÿìè. Éîãî òóðáîòà â ñïðàâ³ ïðîâå-
äåííÿ êîíôåðåíö³é ïåðåìîæö³â ³ âèäàííÿ «Íèí³øíüîãî
ñâ³ä÷åííÿ» ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá ï³äíîñèòè òàê³ öåíòðàëüí³
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ñïîâ³ùåííÿ. Â³í òàêîæ ïåðåêëàâ êèòàéñüêîþ ìîâîþ êíèãè,
ùî çíàõîäèëèñÿ â ò³é ñàì³é êàòåãîð³¿. Óñ³ êíèãè, ùî ïîòðà-
ïèëè äî ³íøèõ êàòåãîð³é ó ïåðø³é ÷àñòèí³ öüîãî ðîçä³ëó,
ïîâèíí³ áóëè çà éîãî çàäóìîì ï³äãîòóâàòè â³ðóþ÷èõ äî
ïðèéíÿòòÿ öèõ öåíòðàëüíèõ ñïîâ³ùåíü, ÿê³ ì³ñòèëèñÿ â
îñíîâíîìó â òàêèõ äâàäöÿòè äâîõ êíèãàõ:

1) «Ïîäðîáèö³ äóõîâíîãî îáðîáëåííÿ» (ïî÷àòêîâà àíã-
ë³éñüêà íàçâà «Õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ ³ â³éíà»), ÿêà îïóá-
ë³êîâàíà ó ÷åðâí³ 1927 ð. Öÿ êíèãà áóëà ïî÷àòêîâèì êðîêîì
äî íàïèñàííÿ «Äóõîâíî¿ ëþäèíè».

2) «Äóõîâíà ëþäèíà» â òðüîõ òîìàõ áóëà âèäàíà âîñåíè
1928 ð. Öÿ êíèãà áóëà íå ò³ëüêè öåíòðàëüíîþ, àëå é íàé-
âèäàòí³øîþ ñåðåä ïðàöü Âî÷ìàíà Í³. Ó í³é ðîçãëÿäàþòüñÿ òðè
îñü òàê³ ïîëîæåííÿ: 1) òðè ÷àñòèíè ëþäèíè — äóõ, äóøà ³
ò³ëî; 2) ð³çíèöÿ ì³æ äóøåþ ³ äóõîì; 3) ïëîòñüêèé õðèñòèÿíèí;
4) äóøåâíèé õðèñòèÿíèí; 5) ñóá’ºêòèâíèé àñïåêò õðåñòà ³ ðîáîòà
Ñâÿòîãî Äóõà; 6) äóõîâíà ëþäèíà ³ 7) äóõîâíà â³éíà.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê áóëî îïóáë³êîâàíî äâà âèäàííÿ «Äóõîâíî¿
ëþäèíè», Âî÷ìàí Í³ çðîçóì³â, ùî áàãàòî éîãî ÷èòà÷³â
çàéíÿëèñÿ ñàìîñïîãëÿäàííÿì. Â³í òàêîæ â³ä÷óâ, ùî öÿ êíèãà
áóëà áåçäîãàííî íàïèñàíà ³ äóæå äîêëàäíà. Òîìó â³í âèð³øèâ
á³ëüøå íå âèäàâàòè ¿¿. Öå îñîáëèâî ñòàëî ãîñòðèì ï³ñëÿ
1939 ð., êîëè â³í ïîáà÷èâ, ùî äóõîâíà â³éíà — öå íå ùîñü,
ùî ñòîñóºòüñÿ îêðåìèõ ëþäåé, à ùîñü ñóêóïíå. Â³í ñêàçàâ
ìåí³, ùî éîãî áà÷åííÿ äóõîâíî¿ â³éíè â «Äóõîâí³é ëþäèí³»
´ðóíòóâàëîñÿ â îñíîâíîìó íà ïðàöÿõ ³ ïåðåæèâàíí³ Åâàíà
Ðîáåðòñà ³ Äæåññ³ Ïåíí-Ëüþ¿ñ. Ðîáåðòñ ³ Ïåíí-Ëüþ¿ñ áà÷èëè
ò³ëüêè ³íäèâ³äóàëüíèé àñïåêò äóõîâíî¿ â³éíè, ³ òàêèì ÷èíîì
âîíè óÿâëÿëè öå ÿê ùîñü âàæêå. Àëå ÷åðåç äåñÿòü ðîê³â
ï³ñëÿ âèäàííÿ «Äóõîâíî¿ ëþäèíè» Âî÷ìàí ïî÷àâ ðîçóì³òè,
ùî äóõîâíà â³éíà, çã³äíî ç Åô. 6, ïîâèííà çä³éñíþâàòèñÿ
Ò³ëîì Õðèñòîâèì ñóêóïíî. Òîìó â³í ïðèéíÿâ îñòàòî÷íå
ð³øåííÿ ïðèïèíèòè âèäàííÿ ö³º¿ êíèãè. Îäíàê ï³çí³øå,
ïåðåáóâàþ÷è íà Òàéâàí³, ìè çðîçóì³ëè, ùî, êîëè íå áðàòè
äî óâàãè ðîçä³ë ïðî äóõîâíó â³éíó, öÿ êíèãà ìîæå áóòè äóæå
êîðèñíîþ â³ðóþ÷èì ó òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ äóõîâíîãî æèòòÿ,
³ âèð³øèëè ïåðåâèäàòè ¿¿. Êîæåí, õòî ÷èòàº öþ êíèãó,
ïîâèíåí ìàòè âñå âèùåñêàçàíå íà óâàç³.
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3) «² âè óìåðòâëåí³ äëÿ Çàêîíó» (Ðèì. 7:4, 15-19, äîñë.).
4) «Ñôåðà ñïàñ³ííÿ â³ðóþ÷îãî». Ó ö³é êíèç³ ãîâîðèòüñÿ,

ùî Áîæå ñïàñ³ííÿ äîñÿãàº íàøî¿ ñîâ³ñò³ (ªâð. 9:14), ñåðöÿ
(Ìò. 5:8; Ôëï. 4:7), äóø³, ðîçóìó, ì³ö³ (Ìê. 12:30), äóìîê (2
Êîð. 10:5), ìîâëåííÿ (ßê. 1:26, ÍÇÄ), ïîæàäëèâîñò³ ò³ëà (Ðèì.
8:12-13), ÷ëåí³â (Ðèì. 6:13, 19) ³ íàøîãî «ÿ» (Ãàë. 2:19, 20).

5) «Ïåðåìàãàþ÷å æèòòÿ» (1 ²í. 5:12; Ôëï. 1:21).
6) «Íîðìàëüíå õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ». Ó ö³é êíèç³ ì³ñ-

òÿòüñÿ ñïîâ³ùåííÿ ïî Ðèì. 5—8 ³ 12, çðîáëåí³ Âî÷ìàíîì Í³
ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè ïî ªâðîï³ ó 1938 ³ 1939 ðð. Âîíà áóëà
îïóáë³êîâàíà íà àíãë³éñüê³é ìîâ³ ³ ïåðåêëàäåíà íà êèòàéñüêó.

7) «Äâîÿêà ³ñòèíà» (Ôëï. 2:12-18, ÍÇÄ). Äâîÿê³ñòü ó
íàñòóïíîìó: ç îäíîãî áîêó, Áîã áàæàº, ùîá ìè «çâåðøóâàëè»
ñâîº ñïàñ³ííÿ, ç äðóãîãî æ, Áîã «âèêëèêàº» ùîñü ó íàñ. Ìè
çâåðøóºìî òå, ùî Áîã âèêëèêàº âñåðåäèí³ íàñ.

8) «Äâà ïðèíöèïè ïîâåä³íêè» (Áóò. 2:9, 16-17). Öå ïðèíöèï
æèòòÿ ³ ïðèíöèï ïðàâèëüíîãî ³ íåïðàâèëüíîãî. Õðèñòèÿíè
ïîâèíí³ æèòè çà ïåðøèì ïðèíöèïîì, à íå çà äðóãèì.

9) «Ó Õðèñò³» (1 Êîð. 1:30; Ðèì. 8:1-2; 2 Êîð. 5:17; Êîë.
1:14; 2 Êîð. 5:21; 1 Êîð. 1:2; Êîë. 2:10; Åô. 1:3; ²í. 16:33;
2 Êîð. 12:2). Ìè õðèñòèÿíè — ëþäè â Õðèñò³, ùî íàñîëî-
äæóþòüñÿ âèêóïëåííÿì, æèòòÿì, ìèðîì, ïåðåìîãîþ ³ âñ³ìà
äóõîâíèìè áëàãîñëîâåííÿìè â Íüîìó.

10) «Øåäåâð Áîæèé» (Åô. 2:1-10). Â³ðóþ÷³ º øåäåâðîì
Áîæèì ó Õðèñò³ çàâäÿêè Éîãî ñìåðò³, âîñêðåñ³ííþ ³ âîçíåñ³ííþ.

11) «Íîâèé Çàâ³ò» (ªâð. 8:6, 8-13). Íîâèé çàâ³ò — öå êðàùèé
çàâ³ò, ââåäåíèé ó ä³þ âèêóïëÿþ÷îþ êðîâ’þ Õðèñòà, ³ òîé, ùî
ãàðàíòóºòüñÿ ³ çä³éñíþºòüñÿ âîñêðåñëèì Õðèñòîì â Éîãî
â³÷íîìó ñâÿùåíñòâ³ çã³äíî ç ñèëîþ íåçíèùóâàëüíîãî æèòòÿ.

12) «Îíîâëåííÿ ðîçóìó» (Ðèì. 12:2; Åô. 4:23). Ðîçóì
â³ðóþ÷èõ ïîâèíåí áóòè îíîâëåíèé, ùîá âîíè çíÿëè äàâíüîãî
÷îëîâ³êà ³ çîäÿãëèñü ó íîâîãî.

13) «Ñèëà âîñêðåñ³ííÿ» (Ôëï. 3:10; Ä³¿ 2:32-33; Åô. 1:19-
23; 2 Êîð. 4:7). Ñèëà âîñêðåñ³ííÿ — öå ñèëà Ñâÿòîãî Äóõà, â
ÿê³é â³ðóþ÷³ æèâóòü, ïðàöþþòü ³ ïåðåìàãàþòü ³ çà äîïîìîãîþ
ÿêî¿ áóäóºòüñÿ Öåðêâà.

14) «Ìîëèòâà ïðî îá’ÿâëåííÿ» (Åô. 1:15-23). Àïîñòîë
Ïàâëî ìîëèâñÿ â Åô. 1 ïðî òå, ùîá â³ðóþ÷³ îäåðæàëè îá’ÿâ-
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ëåííÿ ïðî íàä³þ Áîæîãî ïðèêëèêàííÿ, áàãàòñòâî ñëàâè
Áîæîãî ñïàäêó ó ñâÿòèõ, âåëè÷ Éîãî ñèëè äî â³ðóþ÷èõ ³
Öåðêâó ÿê Ò³ëî, ïîâíîòó Òîãî, Õòî íàïîâíþº âñå ó âñüîìó.

15) «Õðèñòîñ — äîðîãà, ³ñòèíà ³ æèòòÿ». Öÿ êíèãà
ñêëàäàºòüñÿ ç ï’ÿòè ðîçä³ë³â: 1) Õðèñòîñ ÿê äîðîãà, ³ñòèíà ³
æèòòÿ (²í. 14:6); 2) Õðèñòîñ ÿê âîñêðåñ³ííÿ ³ æèòòÿ (²í.
11:25); 3) Õðèñòîñ ÿê õë³á æèòòÿ ³ ñâ³òëî æèòòÿ (²í. 6:35;
8:12); 4) Õðèñòîñ ÿê «ß º» (²í. 8:24, 28, 58) ³ 5) Õðèñòîñ ÿê
ñêåëÿ äëÿ Öåðêâè (Ìò. 16:16-18).

16) «Õðèñòîñ — óñ³ äóõîâí³ ä³ëà é ðå÷³». Öÿ êíèãà òàêîæ
ñêëàäåíà ç ï’ÿòè ðîçä³ë³â. Ïåðø³ òðè ðîçä³ëè òàê³ ñàì³, ÿê ³
ïåðø³ òðè ðîçä³ëè ïîïåðåäíüî¿ êíèãè; ÷åòâåðòèé ðîçä³ë
ðîçïîâ³äàº ïðî òå, ùî Õðèñòîñ º ä³ëàìè é ðå÷àìè Áîæèìè
(²í. 1:29; 6:35; 8:12; 11:25; 14:6; 1 Êîð. 1:30; Êîë. 3:4; 1 Òèì.
1:1; Ïñ. 27:1), à â ï’ÿòîìó ðîçä³ë³ ãîâîðèòüñÿ ïðî Õðèñòà,
ÿêèé ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ ä³ëàì ÷è ðå÷àì (²í. 8:28; Êîë. 3:3-4;
1:16-20).

17) «Õðèñòîñ ñòàâ íàøîþ ìóäð³ñòþ» (1 Êîð. 1:30). Áîã
ïîì³ñòèâ íàñ ó Õðèñòà ³ çðîáèâ Õðèñòà â íàñ íàøîþ ìóäð³ñòþ
äëÿ íàøî¿ ïðàâåäíîñò³, îñâÿ÷åííÿ é âèêóïëåííÿ.

18) «Ïðàâåäí³ñòü Áîãà». Öÿ êíèãà ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ
ðîçä³ë³â: 1) Ïðàâåäí³ñòü Áîãà (Ðèì. 3:21-28); 2) Õðèñòîñ ÿê
íàøà ïðàâåäí³ñòü (1 Êîð. 1:30) ³ 3) Ìè ñòàºìî ïðàâåäí³ñòþ
Áîæîþ (2 Êîð. 5:21).

19) «Ñâÿòèé Äóõ ³ ä³éñí³ñòü» (²í. 4:24; 16:13; 1 ²í. 5:6).
Ä³éñí³ñòü çíàõîäèòüñÿ ó Ñâÿòîìó Äóõîâ³. Óñå, ùî çíàõîäèòüñÿ
ó Ñâÿòîìó Äóõîâ³, º ä³éñí³ñòþ.

20) «Ñâÿòà é íåïîðî÷íà» àáî «Ñëàâíà Öåðêâà» (Åô. 5:22-
32). Ñïîâ³ùåííÿ â ö³é êíèç³ âèêîðèñòîâóþòü ªâó â Áóò. 2,
äðóæèíó â Åô. 5, æ³íêó â Îá. 12 ³ íåâ³ñòó â Îá. 21, ùîá
ïðî³ëþñòðóâàòè âñ³ äóõîâí³ àñïåêòè òîãî, ùî Öåðêâà ñëàâíà,
ñâÿòà é íåïîðî÷íà.

21) «Áîã Àâðààìà, ²ñààêà òà ßêîâà». Öÿ êíèãà ðîçïîâ³äàº
ïðî òðè àñïåêòè ïîâíîãî ïåðåæèâàííÿ â³ðóþ÷îãî. Ïåðøèé
àñïåêò ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ï³çíàòè Áîãà Îòöÿ ³ ïåðåæèâàòè
Éîãî ÿê äæåðåëî âñ³õ áëàãîñëîâåíü, ÿê öå ïîêàçóº ïåðå-
æèâàííÿ Àâðààìà. Äðóãèé àñïåêò ïîëÿãàº â òîìó, ùîá
ï³çíàòè ñïàäîê Ñèíà ³ íàñîëîäæóâàòèñü óñ³ì áàãàòèì ñïàäêîì
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Áîãà Îòöÿ, ïðèãîòîâàíèì ó Õðèñò³ äëÿ â³ðóþ÷îãî, ÿê
ïîêàçàíî â ïåðåæèâàíí³ ²ñààêà. Òðåò³é àñïåêò — ó òîìó,
ùîá ï³çíàòè äèñöèïë³íóâàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà ³ ïåðåæèâàòè
ä³þ íà ïðèðîäíå æèòòÿ ³ ðîáîòó Ñâÿòîãî Äóõà ó â³ðóþ÷èõ,
ÿê öå ïîêàçàíî â ïåðåæèâàíí³ ßêîâà.

22) «Ïåðåëîìëåííÿ çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà ³ âèâ³ëüíåííÿ
äóõà» (²í. 12:24; ªâð. 4:12-13; ²í. 4:23-24; 1 Êîð. 2:11-14;
2 Êîð. 3:6; Ðèì. 1:9; 7:6; 8:4-8; Ãàë. 5:16, 22-23, 25). Öÿ
êíèãà ï³äêðåñëþº ïåðåëîìëåííÿ íàøîãî çîâí³øíüîãî
÷îëîâ³êà, òîáòî ïðèðîäíîãî ÷îëîâ³êà, ùîá ³ç íàñ ì³ã
âèâ³ëüíèòèñÿ íàø äóõ ç³ Ñâÿòèì Äóõîì.

5. Êíèãè ïðî ïðàêòè÷í³ñòü Öåðêâè

Ó ñâî¿õ êíèãàõ ïðî öåíòðàëüí³ ñïîâ³ùåííÿ Âî÷ìàí Í³
ðîçãëÿäàâ ä³éñí³ñòü Öåðêâè. Ó íüîãî òàêîæ áóëà òóðáîòà
âèäàòè ï’ÿòü êíèã ïðî ïðàêòè÷í³ñòü Öåðêâè:

1) «Æèòòÿ ç³áðàíü». Öÿ êíèãà ñêëàäàºòüñÿ ³ç âñòóïó ³
÷îòèðüîõ ðîçä³ë³â. Ó âñòóï³ â³í ï³äêðåñëþº íåîáõ³äí³ñòü ó
Öåðêâ³. Òåìè ðîçä³ë³â òàê³: 1) Âëàäà Öåðêâè, ñòàð³éøèíñòâî;
2) Ïðàêòèêà ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ì³ñöåâèìè Öåðêâàìè; 3) ßê
çóñòð³÷àòèñÿ ³ 4) Ìåæ³ ì³ñöåâî¿ Öåðêâè — öå ìåæ³ ì³ñòà, â
ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ ì³ñöåâà Öåðêâà.

2) «Ïåðåîñìèñëåííÿ ðîáîòè». Öÿ êíèãà ÿâëÿº ñîáîþ îñíîâíó
ïðàöþ áðàòà Í³ ïðî ïðàêòè÷í³ñòü Öåðêâè. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ
ç äåñÿòè ðîçä³ë³â, â ÿêèõ â îñíîâíîìó ðîçãëÿäàºòüñÿ òàêå:
1) õòî òàê³ àïîñòîëè; 2) ÿê óñòàíîâëþþòüñÿ ì³ñöåâ³ Öåðêâè;
3) ÿê ïðèçíà÷àþòüñÿ ñòàð³éøèíè; 4) ´ðóíò ºäíîñò³ ³ ´ðóíò
ðîçä³ëåííÿ; 5) âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ ðîáîòîþ ³ Öåðêâàìè ³
6) îðãàí³çàö³ÿ ì³ñöåâî¿ Öåðêâè.

Öÿ êíèãà áóëà ïåðåêëàäåíà íà àíãë³éñüêó ìîâó ï³ä íàçâîþ
«Ïðî íàø³ çàâäàííÿ» ³ áóëà ïåðåâèäàíà ï³ä íàçâîþ «Íîð-
ìàëüíå õðèñòèÿíñüêå öåðêîâíå æèòòÿ».

3) «Ïîäàëüø³ áåñ³äè ïðî öåðêîâíå æèòòÿ». Öÿ êíèãà
ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñïîâ³ùåíü, çðîáëåíèõ Âî÷ìàíîì Í³ ó 1950 ³
1951 ðð. ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ³ â í³é ãîëîâíèì ÷èíîì
ðîçãëÿäàþòüñÿ: 1) ́ ðóíò Öåðêâè; 2) âì³ñò Öåðêâè; 3) ºäí³ñòü
Öåðêâè ³ 4) ñëóæ³ííÿ Öåðêâè.
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4) «Îðòîäîêñ³ÿ Öåðêâè». Öÿ êíèãà ñêëàäåíà ç³ ñïîâ³ùåíü,
çðîáëåíèõ Âî÷ìàíîì Í³ ïðî ñ³ì ïîñëàíü â Îá. 2 ³ 3 ïðî
öåðêîâíå æèòòÿ.

5) «Ñïðàâè Öåðêâè». Ó ö³é êíèç³ ì³ñòèòüñÿ êóðñ íàâ÷àííÿ
Âî÷ìàíà Í³ íà ãîð³ Êóë³í ïðî ä³ëîâ³ ïèòàííÿ Öåðêâè.

6. Êíèãè ïðî ïðàö³âíèê³â Ãîñïîäí³õ

1) «Ñëóæ³ííÿ Áîæîãî Ñëîâà». Çì³ñò ö³º¿ êíèãè ÿâëÿº ñîáîþ
êóðñ íàâ÷àííÿ áðàòà Í³, çðîáëåíèé íà ãîð³ Êóë³í ïðî
ñëóæèòåë³â Ñëîâà Áîæîãî ³ ¿õíº ñëóæ³ííÿ.

2) «Õàðàêòåð Ãîñïîäíüîãî ïðàö³âíèêà» òàêîæ º êóðñîì
íàâ÷àííÿ, çðîáëåíèì íà ãîð³ Êóë³í, â ÿêîìó ðîçãëÿäàºòüñÿ
õàðàêòåð òîãî, õòî ïðàöþº äëÿ Ãîñïîäà.

7. Êíèãè ïðî âèâ÷åííÿ Á³áë³¿

Òóò íàâîäÿòüñÿ âèäàííÿ ïðî âèâ÷åííÿ Á³áë³¿:

1) «Äå çíàõîäèòüñÿ òðåòº íåáî?» (ªâð. 8:1; 2 Êîð. 12:2; ²ñ.
14:12-14; Ïñ. 75:7-8; 48:3; ªç. 1:1, 4; Çàõ. 6:6, 8; Éîâ. 26:7).

2) «Ñèíîïñèñ Îá’ÿâëåííÿ» ïðîïîíóº äåÿêå âàæëèâå çíàííÿ
äëÿ âèâ÷åííÿ Îá’ÿâëåííÿ ³ ïîâíèé ïëàí éîãî 22-õ ðîçä³ë³â.

3) «Âèâ÷åííÿ Á³áë³¿ äëÿ ïî÷àòê³âö³â» ì³ñòèòü 26 óðîê³â.
4) «Òëóìà÷åííÿ Îá’ÿâëåííÿ» ðîçãëÿäàº ïðîðîöòâà ïðî

Öåðêâó, ³óäå¿â, ñâ³ò, âåëèêèé Âàâ³ëîí ³ Íîâèé ªðóñàëèì.
5) «Âèâ÷åííÿ ªâàíãåë³ÿ â³ä ñâ. Ìàòâ³ÿ» ðîçãëÿäàº Öàðñòâî

Íåáåñ.
6) «Âèâ÷åííÿ Ï³ñí³ íàä ï³ñíÿìè» ðîçãëÿäàº åòàïè äóõîâ-

íîãî æèòòÿ.
7) «ßê âèâ÷àòè Ïèñàííÿ» ïîêàçóº áëèçüêî ñîðîêà ð³çíèõ

ñïîñîá³â âèâ÷åííÿ Á³áë³¿.
8) «Êîðîòêèé îãëÿä Ïèñàííÿ» ó ÷îòèðüîõ òîìàõ ì³ñòèòü

êîðîòêèé îãëÿä ñîðîêà ÷îòèðüîõ êíèã Á³áë³¿ — â³ä Áóòòÿ äî
Ä³é, íå âêëþ÷àþ÷è òàêèì ÷èíîì êíèãè â³ä Ïîñëàííÿ äî
ðèìëÿí äî Îá’ÿâëåííÿ.

9) «Ùîð³÷íå âèâ÷åííÿ Á³áë³¿» ïðîïîíóº òåìè ³ ïëàíè óñ³õ
êíèã Á³áë³¿ ç ãðàô³êîì ùîäåííîãî ÷èòàííÿ.



249

10) «Ï’ÿòäåñÿò äâ³ îñíîâí³ ³ñòèíè â Ïèñàíí³», àâòîð —
Ó. Ë³, äå ì³ñòèòüñÿ íàñòóïíå:

1) Ñòàí ëþäèíè; 2) Ëþáîâ Áîãà; 3) Âèêóïëåííÿ Õðèñòà;
4) Ðîáîòà Ñâÿòîãî Äóõà; 5) Ïîêàÿííÿ ³ óâ³ðóâàííÿ; 6)
Ïðîùåííÿ; 7) Î÷èùåííÿ; 8) Îñâÿ÷åííÿ; 9) Âèïðàâäàííÿ;
10) Ïðèìèðåííÿ ç Áîãîì; 11) Â³äðîäæåííÿ; 12) Â³÷íå
æèòòÿ; 13) Âîëÿ; 14) Ñïàñ³ííÿ; 15) Óïåâíåí³ñòü ó ñïàñ³íí³;
16) Áåçïåêà ñïàñ³ííÿ; 17) Ïîñëóøí³ñòü ïî÷óòòþ æèòòÿ;
18) Æèò³º â ºäíàíí³ æèòòÿ; 19) Ïîñâÿ÷åííÿ; 20) Ðîáîòà
íàä ãð³õîì; 21) Áóòè âåäåíèì; 22) ×èíèòè âîëþ Áîæó;
23) Íàïîâíåííÿ Ñâÿòèì Äóõîì; 24) Áëàãîâ³ñòÿ; 25) Ñëó-
æ³ííÿ Ãîñïîäó; 26) Äåê³ëüêà ìîìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ
æèòòÿ â³ðóþ÷èõ; 27) Ï³çíàííÿ Áîãà; 28) Â³ðí³ñòü Áîãà ³
ïðàâåäí³ñòü Áîãà; 29) Îáðàííÿ ³ âèçíà÷åííÿ íàïåðåä Áîãà;
30) Ñîþç Áîãà ç ëþäèíîþ; 31) Îñîáà Õðèñòà; 32) Äîðîãî-
ö³ííà êðîâ Õðèñòà; 33) Çàêîí ³ áëàãîäàòü; 34) Â Àäàì³ ³ â
Õðèñò³; 35) Äâ³ ïðèðîäè â³ðóþ÷îãî; 36) Òðè æèòòÿ ³ ÷îòèðè
çàêîíè; 37) Ñîþç ³ç Õðèñòîì; 38) Íîâîçàâ³òíå ñëóæ³ííÿ;
39) Â³ðóþ÷³ ³ ãð³õ; 40) Îòðèìàííÿ íàãîðîäè; 41) Âõî-
äæåííÿ â Öàðñòâî Íåáåñ; 42) Ñòðàæäàííÿ; 43) Öåðêâà;
44) Àíãåëè; 45) Äèÿâîë; 46) Ñâ³ò; 47) Ãð³õ; 48) Ñìåðòü ³
âîñêðåñ³ííÿ; 49) Ñóä; 50) Íåáî ³ ïåêëî; 51) Ï³äíåñåííÿ
â³ðóþ÷èõ; 52) Äðóãèé ïðèõ³ä Õðèñòà.

8. Ïåðåêëàäåí³ êíèãè

Íà äîäàòîê äî ïåðåðàõîâàíèõ âèùå êíèã ï³ä âèäàâíè÷èì
ñëóæ³ííÿì áðàòà Í³ ç ÷àñîì áóëî ïåðåêëàäåíî äåê³ëüêà
äóõîâíèõ êíèã.

1) Òàê³ îäèíàäöÿòü êíèã òîðêàëèñÿ öåíòðàëüíèõ ñïîâ³ùåíü
³ áóëè â îñíîâíîìó ïåðåêëàäåí³ ñàìèì áðàòîì Í³:

(1) «Õðåñò Õðèñòà», ïåðøèé ðîçä³ë íàïèñàíèé
Åíäðþ Ìþððåºì, à äðóãèé — Äæåññ³ Ïåíí-
Ëüþ¿ñ.

(2) «Ñîþç ³ç Õðèñòîì ó ñìåðò³», àâòîð — Äæåññ³
Ïåíí-Ëüþ¿ñ.

(3) «Øëÿõ çâ³ëüíåííÿ», àâòîð — Äæ. Ïåíí-Ëüþ¿ñ.
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(4) «Çíà÷åííÿ áëàãîâ³ñòÿ», àâòîð — Ò. Îñò³í-
Ñïàðêñ.

(5) «Òðè îñíîâíèõ ïðèíöèïè õðåñòà», àâòîð —
Ò. Îñò³í-Ñïàðêñ.

(6) «ßâëåíà òàºìíèöÿ», àâòîð Ò. Îñò³í-Ñïàðêñ.
(7) «Ïåðåìàãàþ÷å æèòòÿ — öå ä³éñíèé ôàêò»,

àâòîð — Ò. Îñò³í-Ñïàðêñ.
(8) «Æèòòÿ âîñêðåñ³ííÿ ³ Ò³ëî Õðèñòîâå», àâòîð

— Ò. Îñò³í-Ñïàðêñ.
(9) «Öàðþþ÷å æèòòÿ», àâòîð — ×. Ã. Àøåð.

(10) «Ïåðåìîãà çíàõîäèòüñÿ â ñîþç³ ç Õðèñòîì»,
àâòîð — Ìàêê³.

(11) «Áîæèé ïëàí âèêóïëåííÿ», àâòîð — ïàí
×àðëüç À. Ìàêäîíîó, ïåðåêëàäåíà Þ ×åíõâà.

2) Òàê³ ñ³ì êíèã ïðî âíóòð³øíº æèòòÿ áóëè ïåðåêëàäåí³
áðàòîì Þ ×åíõâà. Ö³ êíèãè êîðèñí³, ÿêùî ¿õ ïðàâèëüíî
âèêîðèñòîâóâàòè.

(1) «Ñìèðíà ³ç ñîëîäêèì çàïàõîì», àâòîá³îãðàô³ÿ
ìàäàì Ã³éîí.

(2) «Æèòòÿ ç³ ñìåðò³ — äóõîâíèé ïîò³ê», àâòîð —
ìàäàì Ã³éîí.

(3) «Êîðîòêèé, ïðîñòèé ìåòîä ìîëèòâè», àâòîð —
ìàäàì Ã³éîí.

(4) «Ëèñòè ìàäàì Ã³éîí».
(5) «Ïðàêòèêà ïðèñóòíîñò³ Áîæî¿», àâòîð — áðàò

Ëîðåíñ.
(6) «Äóõîâí³ ïðàâèëà», àâòîð — áðàò Ëîðåíñ.
(7) «Ïðàâèëà ñâÿòèõ», àâòîð — îòåöü Ô³íåëîí.

3) Òàê³ 8 êíèã íà çàãàëüí³ òåìè áóëè ïåðåêëàäåí³ ³íøèìè:

(1) «Ñèí Áîæèé», àâòîð — Äæ. Ã. Áåëëåò.
(2) «Ïðÿì³ øëÿõè äëÿ ä³òåé Áîæèõ», àâòîð —

À. Ì.
(3) «Ïîòîêè â ïóñòèí³», àâòîð — ïàí ×àðëüç Å.

Êîóìàí.
(4) «Õðèñòèÿíñòâî ÷è ðåë³ã³ÿ», àâòîð — À. ×. Ãåáå-

ëåéí.
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(5) «ßê ïðèâîäèòè ëþäåé äî Õðèñòà», àâòîð —
Ð. À. Òîððåé.

(6) «Áà÷èòè é ÷óòè», àâòîá³îãðàô³ÿ Äæåéìñà
Ì’Êåíäð³êà.

(7) «Äâîÿê³ñòü áîæåñòâåíî¿ ³ñòèíè», àâòîð — Ðîáåðò
Ãîâåòò, ïåðåêëàä Þ ×åíõâà.

(8) «Ñó÷àñíà íàóêà ³ äîâãèé äåíü ²ñóñà Íàâèíà»,
àâòîð — Ãàðð³ Ð³ììåð.

Ç. Ñõåìà

«Ñõåìà òîãî, ùî â³äáóäåòüñÿ» ïîêàçóº ïëàí óñ³õ ïðîðîöòâ
ïðî ìàéáóòíº ³ çîáðàæóº ï³äíåñåííÿ ñâÿòèõ, âåëèêó ñêîðáîòó,
ïðèõ³ä Õðèñòà, ñóä á³ëÿ ñóäíîãî ïðåñòîëó Õðèñòà, òèñÿ÷î-
ë³òòÿ, ñóä á³ëÿ âåëèêîãî á³ëîãî ïðåñòîëó ³ íîâå íåáî òà íîâó
çåìëþ ç Íîâèì ªðóñàëèìîì.

². Çá³ðíèêè ã³ìí³â

Ï³ä âèäàâíè÷èì ñëóæ³ííÿì Âî÷ìàíà Í³ áóëè îïóáë³êîâàí³
òðè çá³ðêè ã³ìí³â:

1) «Ã³ìíè»: çá³ðêà ç³ ñòà â³ñ³ìäåñÿòè ÷îòèðüîõ ã³ìí³â.
Á³ëüø³ñòü ³ç öèõ ã³ìí³â áóëè âèáðàí³ áðàòîì Í³ ç á³ëüøå
í³æ äåñÿòè òèñÿ÷ ã³ìí³â, ï³ñåíü ³ â³ðø³â òà áóëè ïåðåêëàäåí³
íèì ç äåÿêèìè ïîêðàùàííÿìè ³ âèïðàâëåííÿìè. Äåÿê³ áóëè
íàïèñàí³ íèì, à îäèí áóâ íàïèñàíèé Ðóò Ë³. Ñïî÷àòêó â³í
íàçèâàâñÿ «Ã³ìíè äëÿ ìàëîãî ñòàäà». Ï³çí³øå â³ä ö³º¿ íàçâè
â³äìîâèëèñü, òîìó ùî ëþäè íàçèâàëè íàñ Öåðêâîþ ìàëîãî
ñòàäà. Çì³ñò ïîä³ëÿâñÿ íà òàê³ êàòåãîð³¿: ñëîâà õâàëè, ðàä³ñòü
ñïàñ³ííÿ, ñòðóìêè äîëèíè ïëà÷ó, ñîþç ³ç Õðèñòîì, çðîñòàííÿ
â áëàãîäàò³, ïîøóê ó äóõîâíîìó øëÿõó, óò³õà ïîäîðîæí³õ,
ìîëèòîâíå ç³áðàííÿ, ïîñâÿ÷åííÿ, äóõîâíà â³éíà, Ñâÿòèé Äóõ,
ðîáîòà, õâàëà â³ä íåìîâëÿò ³ òðóáà áëàãîâ³ñòÿ.

2) «Ã³ìíè»: á³ëüø îáøèðíà çá³ðêà ³ç 1052 ã³ìí³â, ç³áðàíèõ
³ ñêëàäåíèõ Âî÷ìàíîì Í³ ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ ç äåÿêèìè
áðàòàìè.

3) «ªâàíãåëüñüê³ ï³ñí³»: çá³ðêà ç³ ñòà ï³ñåíü ³ ã³ìí³â,
ç³áðàíèõ ³ ñêëàäåíèõ Ó³òíåññîì Ë³.
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Âî÷ìàí Í³ ìàâ ó ñâîºìó ñëóæ³íí³ êîíêðåòíó ìåòó. Éîãî
ñëóæ³ííÿ ôîêóñóâàëîñÿ íà Õðèñò³ é âèðàæàëîñÿ â ì³ñöåâèõ
Öåðêâàõ. Ìåòà éîãî ñëóæ³ííÿ ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá óñòàíîâ-
ëþâàòè ì³ñöåâ³ Öåðêâè. Â³í áëàãîâ³ñòèâ ç íàì³ðîì óòâîðèòè
ìàòåð³àë äëÿ áóäóâàííÿ Öåðêîâ. Éîãî íàâ÷àííÿ Á³áë³¿, íàïó-
÷åííÿ íîâèõ â³ðóþ÷èõ, ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é, ïðîâåäåííÿ
íàâ÷àíü ³ âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü ìàëè ìåòó — áóäóâàííÿ
ñóêóïíî¿ áóäîâè â ì³ñöåâèõ Öåðêâàõ. ×èòàþ÷è éîãî ïðàö³,
ìè ìîæåìî çðîçóì³òè, ùî â³í îòðèìàâ â³ä Ãîñïîäà ÿñíå
áà÷åííÿ ³ êîíêðåòíå äîðó÷åííÿ ñòîñîâíî ö³º¿ ìåòè.

Â²Í Ï²ÄÊÐÅÑËÞª ÌÅÒÓ

Ó âñòóï³ äî ñâîº¿ êíèãè «Æèòòÿ ç³áðàíü» â³í íàïîëåãëèâî
ï³äêðåñëþâàâ öþ ìåòó:

…Ще до настання часу, у вічності, у Бога була Своя воля
і підготований план. Його мета полягає в тому, щоб мати
групу людей, які містять Його життя і подібні до Його Сина.
Мета Бога полягала не тільки в тому, щоб у Нього був
окремий Христос, але й сукупний Христос. Цей сукупний
Христос є Церква. Із цього ми можемо дізнатись, що саме
Церкві Бог сьогодні приділяє увагу. На жаль, не тільки
плотські віруючі не роблять наголос на тому, що виділяє
Бог, але навіть духовні віруючі не роблять цього. Вони
завжди замінюють Церкву Божу багатьма ділами.

Сьогодні Сатана займається одним: він робить так, що
люди замінюють Церкву Божу різними ділами. Однак ми
знаємо, що задум Бога від початку до кінця полягає в тому,
щоб мати сукупного Христа, тобто Церкву, щоб Христос був
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Головою, а віруючі — членами. Сатана вирішив зруйнувати
цей план. Ось чому він робить усе, щоб люди прагнули
різних справ, щоб замістити цим Церкву.

Сьогодні багато хто робить особливий наголос на
благовісті, і, чинячи так, вони заміщують Церкву
благовістям. Сьогодні багато хто може благовістити і
спасати грішників. І благовістя — щось добре, але якщо
благовістя замінює Церкву і приводить до того, що люди
ніколи не думають про Церкву, тоді вони цілком точно
обмануті Сатаною. Те, що я сказав, не надто різке. Божий
намір у благовісті полягає в тому, щоб просто зібрати
каміння для Церкви. Якщо благовістя заміщає Церкву, це
неправильно.

Деякі люди засновують місії, закликають до благовістя
за кордоном, ревно жертвують гроші, створюють наці-
ональні ради, утворюють організації для благовістя за
кордоном і посилають місії за кордон для євангельської
роботи. Але чому люди сьогодні знають тільки місії і не
знають Церкви? Причина ось у чому: від вічності в минулому
Бог робить наголос на Церкві, а людина в цьому віці — на
місіях. Багато хто забув Церкву! Пан Гордон сказав: «Бог
ніколи не засновує місії, Він тільки встановлює Церкву».
Проте люди сьогодні засновують місіонерські ради, єван-
гельські організації, школи, лікарні, гуманітарні організації,
сирітські притулки, благодійні асоціації (як це робить
Методистська єпископальна церква) і навіть недільні школи
для допомоги іншим. Добре це чи погано? Це добре, але
якщо людина використовує їх для заміни Церкви Божої, Бог
ніколи не буде задоволений. Ви бачите підступництво
Сатани? Хитрий метод Сатани полягає в тому, щоб вико-
ристати роботу, яку використовує Бог, і замістити нею
Церкву, яку Бог у Своїй вічній волі хоче встановити. Якщо
ваші очі відкриті, ви побачите, що все це необхідно залишити
і звернути всю увагу до Церкви, тому що церковне життя,
життя Тіла Христового, — це мета Бога.

Багато християн, можливо, скажуть: «Ми не засновували
місіонерських рад, гуманітарних громад, недільних шкіл,
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шкіл і лікарень». Будь ласка, не поспішайте відповідати.
Можливо, ви не робили всіх цих неправильних речей з
негативного боку, але що ви зробили з позитивного боку?
Багато хто може подумати: «Якщо тільки я ревний, пере-
магаю і є святим християнином, цього цілком достатньо».
Брати та сестри, я говорю рішуче: це не те, чого бажає Бог,
це не Його унікальна мета. Я ні в якому разі не стверджую,
що завзятість, перемога і святість незначні. Ці речі мають
значення, але це не Божа остаточна мета. Бог бажає мати
сукупну Церкву, будову, духовний дім. Йому не потрібні
окремі або часткові шматки цегли, черепиці, дерева чи
каміння. Богу хочеться мати тіло, а не палець або який-
небудь інший член. Богу потрібна Церква. Його бажання
полягає в тому, щоб Христос мав перевагу в Церкві, а також
був Головою Церкви. Хоча дерево, камінь, цегла і черепиця
необхідні, вони не є метою Бога. Ви були християнином
багато років, але скільки часу ви провели в думках про те,
що бажає Бог? Ви коли-небудь думали так про Церкву? Чи
ваша основна увага приділялась тому, як молитись, як
перемагати гріх, як допомагати грішникам спасатися і як
добре вивчати Біблію. Чи думаєте ви тільки про це, чи ви
коли-небудь замислювались по-справжньому, що таке
Церква? Богу потрібна Церква. Усе, що не є цим, не може
бути метою Бога. Я ні в якому разі не говорю, що це не
добре, але я говорю, що все, що не є Церквою, не може
вважатися метою Бога. Якщо недільні школи призначені
тільки для недільних шкіл, сирітські притулки — тільки для
сирітських притулків, гуманітарні товариства — тільки для
гуманітарних товариств, а благовістя — тільки для бла-
говістя, з ними все гаразд, якщо тільки вони не замінюють
Церкву. Оскільки всі ці речі не є Церквою Божою. Богу ж
потрібна Церква. Смерть Господа Ісуса була для Церкви, і
прихід Святого Духа був теж для Церкви. Від початку до
кінця в Новому Завіті можна знайти один принцип: усе —
для Церкви. Візьміть, наприклад, той факт, що смерть
Господа була для Церкви. У Посланні до ефесян говориться:
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«Христос полюбив Церкву, і віддав за неї Себе». Господь
був воскрешений із мертвих, щоб бути вище від усякого
уряду і влади, і Він знаходиться найвище за все, щоб бути
Головою над усім для Церкви. Господь будує Церкву на цій
скелі. Робота Святого Духа за минулі дві тисячі років
призначалась для будування Церкви. Бог спасає грішників
і дає людям можливість перемагати, щоб встановити
Церкву. Саме для будування Церкви Бог дав нам апостолів,
пророків, благовісників, пастирів і вчителів. У Посланні до
ефесян говориться, що Господь очищає Церкву через
обмивання водою в слові і освячує її, щоб поставити її Собі
славною Церквою, що не має ні плями, ні зморшки, ні чогось
подібного, а щоб вона була свята й непорочна. Тут знову
зачіпається Церква. Божа остаточна мета полягає в тому,
щоб мати Новий Єрусалим, а Новий Єрусалим є прообразом
Церкви. Божа мета, як вона записана у Старому Завіті,
Новому Завіті, чотирьох Євангеліях і Об’явленні, полягає в
тому, щоб придбати Новий Єрусалим, який призначений для
Церкви. Я рішуче заявляю, що коли наша мета, робота або
житіє сьогодні не призначені для Церкви, тобто для
досягнення того, чого бажає Бог, — ми великі невдахи.
Нехай Господь змилується над нами і звільнить нас від
нашого обмеженого бачення, покаже нам Свою мету і те,
що Він виділяє в Писанні…

Церква — це Божа мета. Сьогодні Він помістив Свою мету
перед людиною. Боже остаточне бажання полягає в тому,
щоб мати Новий Єрусалим. Бог має намір помістити Церкву,
яка представлена Новим Єрусалимом, в кожне місто як
єдине ціле. Перед тим як Новий Єрусалим зійде з небес, у
Бога є мета — придбати мініатюру Нового Єрусалима в
кожному місті. Це означає, що Бог бажає мати Церкву в
кожному місті, щоб виразити Свою вічну волю. Від початку
до кінця найважливіша робота, яку бажає зробити Бог, —
це побудова Тіла Христового. Ось чому Він установлює
місцеву Церкву в кожному місті. Місцева Церква — це
мініатюра величної Церкви Божої, маленька модель, що
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виражає Новий Єрусалим. Воля Божа полягає в тому, щоб
установити Церкву, Тіло Христове, Новий Єрусалим. Але
це надто обширно; як ми можемо торкнутися Нового
Єрусалима, який знаходиться на новому небі й новій землі?
Що нам робити? Ми ніколи не зможемо цього досягти. Однак
ви можете приїхати до Шанхая для досягнення цієї мети.
Тому що в кожному місті є мініатюра, в яку Бог поміщає
спасених і з’єднує та збирає їх разом, щоб вони стали
місцевою Церквою і так виражали Його волю…

Моя мета — не звинувачувати вас! Я сам винен! За
багато років євангельської роботи в Китаї лише одиниці
приділяли увагу тому, на чому робить наголос Бог. Римська
католицька церква була в Китаї більше трьохсот років, а
якщо ми включимо несторіанство, християнство було в Китаї
понад тисячу років. Однак ніхто ніколи не приділяв уваги
вираженню Божої волі в мініатюрі. Але й ми такі самі. Ми
тільки звертаємо увагу на особисту перемогу над гріхами,
перемагаючі переживання, роботу й спасіння душ, але ми
так і не побачили, як виражати в тій або іншій місцевості
Божу волю про Церкву. Нехай Бог змилується над нами і
дасть нам побачити, що особиста перемога над гріхами,
перемагаючі переживання і робота по спасінню душ — це
просто щось, що стосується місцевих зібрань, це не повинно
заміщати собою Церкву. Божий центр прикріплений до
Церкви в кожній місцевості, і все повинне бути з’єднане з
цим центром. Тому наша мета сьогодні полягає не просто
в тому, щоб приділяти увагу перемагаючим переживанням,
перемозі над гріхами, благовістю грішникам і одержанню
відповідей на молитви. Навпаки, ми повинні піти далі й
запитати, що нам робити, щоб бути тісно збудованими з
іншими братами та сестрами…

Питання сьогодні не в тому, хороший чи поганий цей
камінь, великий він чи маленький, гарний чи потворний, а в
тому — чи збудований цей камінь з іншими каменями і чи
можуть ці камені бути збудовані в дім. Багато християн
сьогодні дуже хороші, а інші винятково сяють і гарні, але
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вони не можуть збудовуватися разом. Вони або надто
великі, або надто високі, вони просто не можуть збудуватися
з іншими християнами. Кожна спасена людина є живим
каменем. Тому питання не в тому чи є ви переможцем,
переможеним, сильним, слабким, добрим чи поганим.
Питання в тому, чи можемо ми поєднатися з іншими живими
каменями і збудуватися в будову. Якщо ви камінь, який
залишає щілини між собою та іншими каменями, ви не дуже
корисні в домі Божому.

Ó â³äêðèòîìó ëèñò³, îïóáë³êîâàíîìó â «Äîá³ðö³ íîâèí»
çà ëèïåíü 1935 ð., Âî÷ìàí ï³äêðåñëþâàâ öþ ìåòó çíîâó îñü
òàêèì êîðîòêèì ³ ð³çêèì ñëîâîì: «Íàì ÿñíî, ùî Áîã õî÷å,
ùîá ìè ÿâèëè æèòòÿ Õðèñòà â ì³ñöåâèõ Öåðêâàõ. Òîìó
ä³éñí³ñòü íàøî¿ ðîáîòè — öå æèòòÿ Õðèñòà, à çîâí³øíº
âèðàæåííÿ íàøî¿ ðîáîòè — ì³ñöåâ³ Öåðêâè».

ÉÎÃÎ Â²ÐÍ²ÑÒÜ Ö²É ÌÅÒ²

Ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà Í³ ïðèéìàëîñÿ áàãàòüìà õðèñòèÿíàìè,
àëå ìåòà éîãî ñëóæ³ííÿ â³äêèäàëàñü á³ëüø³ñòþ ç íèõ. Âîíè
ö³íóâàëè éîãî ñëóæ³ííÿ, àëå ¿õ íå ö³êàâèëà éîãî ìåòà —
áóäóâàííÿ ì³ñöåâèõ Öåðêîâ. Äåõòî íàâ³òü ââàæàâ, ùî â³í íå
ïðàâèé, ìàþ÷è òàêó ìåòó. Îäíàê íàñïðàâä³ íå â³í áóâ íå
ïðàâèé, à âîíè íå áà÷èëè, ùî Ãîñïîäü ðîçêðèâ éîìó Áîæå
áàæàííÿ ïðèäáàòè Õðèñòà, âèðàæåíîãî â ì³ñöåâèõ Öåðêâàõ.
Â³äâåðòî êàæó÷è, íà òîé ÷àñ, êîëè Âî÷ìàí Í³ áóâ ïîñòàâëåíèé
Ãîñïîäîì, ñåðåä ì³ëüéîí³â õðèñòèÿí ç³ âñ³ëÿêèìè âèäàìè
õðèñòèÿíñüêî¿ ðîáîòè ÷è áóëà õî÷ îäíà íàëåæíà Öåðêâà,
ïîáóäîâàíà ç Õðèñòà â ºäíîñò³ áåç ÿêîãî-íåáóäü åëåìåíòó
ðîçä³ëåííÿ? Ó ñèòóàö³¿, íàïîâíåí³é ðîçä³ëåííÿì ³ ïëóòà-
íèíîþ, â³í îòðèìàâ íåáåñíå áà÷åííÿ, ùî Ò³ëî Õðèñòîâå
ïîâèííå âèðàæàòè â îäí³é Öåðêâ³ â êîæí³é ì³ñöåâîñò³ òå,
ùî íà ñåðö³ ó Áîãà. Â³í áóâ ëþäèíîþ ïî ñåðöþ Áîãà, ùî
ñâ³ä÷èâ ³íøèì õðèñòèÿíàì ïðî áà÷åííÿ, ÿêå ïîáà÷èâ, àëå
éîãî ïîâí³ñòþ íå ðîçóì³ëè é íåõòóâàëè â öüîìó. ×åðåç ñèëüíå

ÌÅÒÀ ÑËÓÆ²ÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²
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äåíîì³íàö³éíå ìèíóëå ³íø³ õðèñòèÿíè ìàëè çàâ³ñó ³ íå ìîãëè
ïîáà÷èòè ÿñíå áà÷åííÿ Áîæîãî ñåðäå÷íîãî áàæàííÿ. Äåõòî
êðèòèêóâàâ éîãî çà îáìåæåí³ñòü. ²íø³ ââàæàëè éîãî «âè-
êðàäà÷åì îâåöü». À òðåò³ íàâ³òü çâèíóâà÷óâàëè éîãî â òîìó,
ùî â³í íå ïðàâèé ñòîñîâíî Öåðêâè. Ó ä³éñíîñò³, â³í íå áóâ í³
îáìåæåíèì, í³ íåïðàâèì, â³í áóâ â³ðíèé ìåò³ ñâîãî Âîëîäàðÿ
³ ñïðèéíÿâ öþ ìåòó ÿê ìåòó ñâîãî ñëóæ³ííÿ. Â³í çíàâ ö³íó ³
áóâ ãîòîâèé ïëàòèòè çà öå. Â³í íàâ³òü çàïëàòèâ çà öå ö³íîþ
ñâîãî æèòòÿ. Éîãî íå ö³êàâèëî í³÷îãî, êð³ì ñåðäå÷íîãî
áàæàííÿ éîãî Âîëîäàðÿ — ì³ñöåâèõ Öåðêîâ, ùî ñóêóïíî
âèðàæàþòü Éîãî. Â³í áóâ íå «âèêðàäà÷åì îâåöü», à ñïðàâæí³ì
ñâ³äêîì ñâîãî Âîëîäàðÿ, ÿêèé ïîëþáèâ Öåðêâó ³ â³ääàâ Ñåáå
çà íå¿. Ó íüîãî íå áóëî í³ÿêîãî íàì³ðó áóäóâàòè ñâîþ âëàñíó
«öåðêâó» àáî áóäóâàòè ùî-íåáóäü äëÿ ñåáå. Â³í òóðáóâàâñÿ
ò³ëüêè ïðî Áîæå ñåðäå÷íå áàæàííÿ. Éîãî ñåðöå áóëî äîñèòü
øèðîêå, ùîá ïðèéíÿòè âñ³õ ä³òåé Áîæèõ, ³ â³í ëþáèâ óñ³õ
Áîæèõ âèêóïëåíèõ, õî÷à áàãàòî õòî íåïðàâèëüíî ðîçóì³â ³
íåõòóâàâ éîãî. Ó íüîãî áóëî âåëèêå ïðàãíåííÿ: ùîá óñ³
îòðèìàëè ñâ³òëî é ïîáà÷èëè, ÷îãî â ä³éñíîñò³ áàæàº Ãîñïîäü,
³ øóêàëè Ãîñïîäà çã³äíî ç Éîãî ñåðöåì.

Çã³äíî ç ëþáîâ’þ Ñàìîãî Ãîñïîäà äî Öåðêâè ³ çã³äíî ç
áà÷åííÿì, ÿêå Âî÷ìàí Í³ îòðèìàâ â³ä Ãîñïîäà, â³í í³ñ
àíòèñâ³ä÷åííÿ ïðîòè ðîçä³ëåíîãî õðèñòèÿíñòâà ³ ñóðìèâ ó
ñóðìó, ùîá óñ³, õòî ä³éñíî øóêàº Ãîñïîäà, çàëèøèëè äåíî-
ì³íàö³éí³ ðîçä³ëåííÿ ³ ïîâåðíóëèñÿ äî ñïðàâæíüî¿ ºäíîñò³
Ò³ëà Õðèñòîâîãî äëÿ ñóêóïíîãî âèðàæåííÿ Õðèñòà â êîæí³é
ì³ñöåâîñò³. Öå áóëà ìåòà âñüîãî éîãî ñëóæ³ííÿ, ³ â³í çáåð³ã
öþ ìåòó àæ äî äíÿ ñâîº¿ ñìåðò³.
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ÐÎÇÄ²Ë ÄÂÀÄÖßÒÜ ÄÅÂ’ßÒÈÉ

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÑËÓÆ²ÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî Âî÷ìàíà Í³ çíåâàæàëè, êðè-
òèêóâàëè, íå ðîçóì³ëè, íåõòóâàëè ³ éîìó ïðîòèñòîÿëè
äåíîì³íàö³¿, éîãî ñëóæ³ííÿ âñå îäíî äîñÿãëî äåê³ëüêîõ ðå÷åé.
Éîãî ñëóæ³ííÿ ïðîÿñíèëî ïèòàííÿ ñïàñ³ííÿ áëàãîäàòòþ. Âîíî
ïðîáóäèëî ó â³ðóþ÷èõ ³ ó â³äòâîðåíí³, ³ çà éîãî ìåæàìè ëþáîâ
äî Ãîñïîäà. Âîíî ñïîíóêàëî õðèñòèÿí øóêàòè ³ñòèíó. Âîíî
ââåëî øóêàþ÷èõ ñâÿòèõ ó äóõîâí³ñòü. Âîíî ïðèâåëî Ãîñïîäí³õ
ëþäåé äî îòîòîæíåííÿ ç Õðèñòîì ó Éîãî ñìåðò³, âîñêðåñ³íí³
é âîçíåñ³íí³. Âîíî âñòàíîâèëî ì³ñöåâ³ Öåðêâè. ² âîíî
ïðèíåñëî é ïîáóäóâàëî ñëóæ³ííÿ ïîñòà÷àííÿ. Ïîì³ðêóéìî
ïðî êîæíå ç öèõ ïîëîæåíü.

ÏÐÎßÑÍÅÍÍß ÏÈÒÀÍÍß ÑÏÀÑ²ÍÍß ÁËÀÃÎÄÀÒÒÞ

Ç òîãî ìîìåíòó, êîëè äîáðà â³ñòü ïî÷àëà ïðîïîâ³äóâàòèñÿ
â Êèòà¿, õî÷à ¿¿ øèðîêî ³ ç åíòóç³àçìîì çâ³ùàëè, äî
ïîñòàâëåííÿ Âî÷ìàíà Í³ ñïàñ³ííÿ çà áëàãîäàòòþ òàê ³ íå
áóëî â íàëåæí³é ì³ð³ ÿñíå äëÿ êèòàéñüêèõ õðèñòèÿí. Ïåðøèì
êðîêîì ó éîãî ñëóæ³íí³ áóëî áëàãîâ³ñòÿ. Êîëè â³í ïî÷àâ
áëàãîâ³ñòèòè, â³í âèÿâèâ, ùî äåêîìó íåîáõ³äíå ÿñíå â÷åííÿ
ïðî âïåâíåí³ñòü ó ñïàñ³íí³. Ðàçîì ç áëàãîâ³ñòÿì â³í ïîäàâàâ
ÿñíå ñëîâî Á³áë³¿ ïðî âïåâíåí³ñòü ó ñïàñ³íí³. Çà äâàíàäöÿòü
ðîê³â, ì³æ 1922 ³ 1934 ðð., çàâäÿêè éîãî òðóäó öå ïèòàííÿ
ñòàëî ÿñíå êèòàéñüêèì õðèñòèÿíàì. Âîñåíè 1933 ð. ìåíå
çàïðîñèëè ïðîïîâ³äóâàòè â êàïëèö³ ïðåñâ³òåð³àíñüêî¿ ë³êàðí³
â Ñó÷æîó, ïðîâ³íö³ÿ Öçÿíñó. Êîëè ÿ ãîâîðèâ òèì, õòî
ç³áðàâñÿ, ùî âîíè ìîæóòü çíàòè íàïåâíî, ùî âîíè ñïàñåí³,
çã³äíî ç Á³áë³ºþ, ÿ ïîì³òèâ, ÿê ïàñòîð õèòàº ãîëîâîþ, ïî-
êàçóþ÷è, ùî â³í íå çãîäåí. Öåé âèïàäîê ïîêàçóº íåóöòâî
áàãàòüîõ õðèñòèÿí ñòîñîâíî ñïàñ³ííÿ íà òîé ÷àñ ó Êèòà¿.
Îäíàê, ïî÷èíàþ÷è ç 1934 ð. ³ äî íèí³øíüîãî ìîìåíòó, ö³ äâ³



ÂÎ×ÌÀÍ Í²260

ðå÷³ — ñïàñ³ííÿ áëàãîäàòòþ ³ âïåâíåí³ñòü ó ñïàñ³íí³ —
êðèøòàëåâî ÿñí³ äëÿ õðèñòèÿí íà Äàëåêîìó Ñõîä³, ³ â óñ³õ
äåíîì³íàö³ÿõ ñòàëî ïîïóëÿðíèì ïðîïîâ³äóâàòè ö³ ³ñòèíè.

ÏÐÎÁÓÄÆÅÍÍß Ó Â²ÐÓÞ×ÈÕ ËÞÁÎÂ² ÄÎ ÃÎÑÏÎÄÀ

Çàâäÿêè óñíîìó ³ íàïèñàíîìó ñëóæ³ííþ Âî÷ìàíà Í³ áàãàòî
õðèñòèÿí çàïàëàëè ³ ïî÷àëè ëþáèòè Ãîñïîäà. Öå ñòàëî òå÷³ºþ,
ùî çàõîïèëà íå ò³ëüêè íåâ³ðóþ÷èõ, àëå é ñîòí³ õðèñòèÿí
ð³çíîãî â³êó ïî âñüîìó Êèòàþ. Êóäè á íå ï³øëî öå ñëóæ³ííÿ,
âîíî ïðèíîñèëî îæèâëåííÿ â ïðÿìóâàíí³ çà Ãîñïîäîì. Öå
íå ùîñü ïîâåðõîâå, ³ öå íå ùîñü, ùî ðîñòå ïîä³áíî äî ãðèá³â
çà îäíó í³÷. Óñå â³äáóâàëîñÿ ïîâ³ëüíî é ì³öíî, ïîä³áíî äî
íàñ³ííÿ, ùî áóëî ïîñ³ÿíå â ãëèáèíè áàãàòüîõ øóêàþ÷èõ ³
ëþáëÿ÷èõ Ãîñïîäà, ÿêå ïðèòÿãëî ¿õ äî Íüîãî ³ ïî÷àëî
çðîùóâàòè ¿õ ó Íüîìó. Îäèí áðàò ó Øàíõà¿ ñâ³ä÷èâ, ùî êîëè
â³í óïåðøå ïî÷óâ, ÿê ãîâîðèòü Âî÷ìàí, êîëè çãàäóâàëîñÿ
²ì’ÿ Ãîñïîäà, âîíî áóëî òàêå ñîëîäêå äëÿ íüîãî. Íàâ³òü
êîðîòêà ìîëèòâà Âî÷ìàíà â ²ìåí³ Ãîñïîäà âï³éìàëà éîãî äëÿ
Ãîñïîäà. Âî÷ìàí Í³ ÿê îñîáà ³ éîãî ñëóæ³ííÿ ÿê Ãîñïîäíº
ïîñòà÷àííÿ ñòàëè ïîòóæíèì ìàãí³òîì, ÿêèé ïðèòÿãóâàâ
ëþäåé ³òè çà íèì ó ëþáîâ³ äî Ãîñïîäà óñ³ì ñåðöåì. Çàâäÿêè
éîãî ñëóæ³ííþ ëþäè íå ïî÷èíàëè ðóõàòèñÿ çà Ãîñïîäîì ÿê
ó ïîðèâ³ åíòóç³àçìó, íàâïàêè, éîãî ñëóæ³ííÿ ïðèìóøóâàëî
¿õ ãëèáîêî â ¿õí³é ³ñòîò³ òîðêàòèñÿ Ãîñïîäà â ëþáîâ³. Áàãàòî
ç òèõ, õòî ç³òêíóâñÿ ç³ ñëóæ³ííÿì, áóëè ïîâí³ñòþ ïîëîíåí³
é çàõîïëåí³ Ãîñïîäîì ³ ïîñâÿòèëè ñåáå ïîâí³ñòþ Éîìó äëÿ
Éîãî ðóõó íà çåìë³.

ÑÏÎÍÓÊÀÍÍß ÕÐÈÑÒÈßÍ ØÓÊÀÒÈ ²ÑÒÈÍÈ

Ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà òàêîæ ìàëî òàêó ÿê³ñòü: âîíî ñïî-
íóêàëî ñëóõà÷³â øóêàòè ³ñòèíó çã³äíî ç Ïèñàííÿì. Äî òîãî
ÿê áóëî âñòàíîâëåíå éîãî ñëóæ³ííÿ, íå áàãàòî êîìó ç õðèñ-
òèÿí ó Êèòà¿ áóëî ö³êàâî çâ³ðÿòè âñþ ³ñòèíó ç Ïèñàííÿì.
Á³ëüø³ñòü õðèñòèÿí ïðîñòî éøëè çà òðàäèö³ºþ ³ â íàâ÷àíí³,
³ â ïðàêòèö³. Òå, ÷îãî â÷èëè ³ ùî ïðàêòèêóâàëè ì³ñ³îíåðè ³
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ïàñòîðè, õðèñòèÿíè ïðîêîâòóâàëè, íå âïðàâëÿþ÷èñü, ùîá
îäåðæàòè â³ä÷óòòÿ Äóõà, ³ íå çâ³ðÿþ÷è öå ç³ ñâÿòèì Ñëîâîì.

Âî÷ìàí Í³ áóâ ïåðøîâ³äêðèâà÷åì ó òîìó, ùî â³í áðàâ ï³ä
ñóìí³â óñ³ äîêòðèíè, ôîðìè, îáðÿäè é ñâÿòèí³ ñüîãîäí³øíüîãî
õðèñòèÿíñòâà. Â³í çâ³ðÿâ óñå ç ÷èñòèì ñëîâîì Áîæèì ó
Ïèñàíí³. Òàê â³í ñàì âèÿâèâ áàãàòî ³ñòèí ó Ïèñàíí³ ³ ñòâîðèâ
àòìîñôåðó ïîøóêó ³ñòèíè ñåðåä øóêàþ÷èõ õðèñòèÿí. Òàêå
âèïðîáîâóþ÷å ñòàâëåííÿ ñòàëî ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ³
â³äì³òíîþ ðèñîþ éîãî ñëóæ³ííÿ, ÿêå ìèìîâ³ëüíî äîïîìîãëî
âñ³ì, ùî ñòèêàëèñÿ ç íèì, â³äêèíóòè íåïðàâèëüí³ ³ íå-
â³äïîâ³äí³ Ïèñàííþ â÷åííÿ ³ ïðàêòèêè. Ó ñåðöÿõ Áîæèõ ëþäåé
ïðîáóäèëàñÿ ëþáîâ äî âèâ÷åííÿ Á³áë³¿. Öå ñòàëî äóæå âåëèêîþ
òå÷³ºþ ñåðåä õðèñòèÿí íà Äàëåêîìó Ñõîä³. Çàâäÿêè öüîìó
ñëóæ³ííþ áàãàòî æèòò³â çì³íèëîñÿ, áàãàòî øëþá³â ³ ñ³ìåé
áóëî âèïðàâëåíî, áàãàòî õòî îäåðæàâ äîïîìîãó â çðîñòàíí³ â
æèòò³, áàãàòî õòî îòðèìàâ îñÿÿííÿ ³ ï³çíàâ âîëþ Áîæó òà
áàãàòî õòî áóâ ïîëîíåíèé ³ ïîâåðíóâñÿ äî Ãîñïîäíüîãî â³ä-
òâîðåííÿ. Íà äîäàòîê äî öüîãî áóëî âèïðàâëåíî íåìàëî
çîâí³øí³õ ïðàêòèê ó áàãàòüîõ äåíîì³íàö³ÿõ, ùî íå â³äïîâ³äàëè
Ïèñàííþ. Òàê³ ñëîâà ÿê «ñï³ëêóâàííÿ», «÷àñ ç³áðàííÿ», «áðàò»
àáî «ñåñòðà», «òðàïåçà Ãîñïîäíÿ» ³ áàãàòî ³íøèõ, ùî ðàí³øå
íå âæèâàëèñÿ òàê øèðîêî, ñòàëè çâè÷àéíèìè çàâäÿêè
ñëóæ³ííþ Âî÷ìàíà Í³. Çàìîëîäó ÿ ÷àñòî ÷óâ, ÿê ì³é ïàñòîð
âæèâàâ ñëîâî «äåíîì³íàö³¿» ôîðìàëüíèì ³ îô³ö³éíèì ÷èíîì
áåç áóäü-ÿêîãî íåãàòèâíîãî çíà÷åííÿ. Îäíàê ï³ñëÿ òîãî ÿê
ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà Í³ ïî÷àëî ñóðìèòè ïðîòè äåíîì³íàö³îíà-
ë³çìó, í³õòî âæå íå íàâàæóâàâñÿ âæèâàòè ñëîâî «äåíîì³íàö³ÿ»
â ïîçèòèâíîìó çíà÷åíí³. Ïðàêòè÷íî âñ³ õðèñòèÿíñüê³ ë³äåðè
áóëè ïåðåêîíàí³, ùî äåíîì³íàö³¿, ç òî÷êè çîðó äîêòðèíè,
íåïðàâèëüí³. Õî÷à âîíè íå çàëèøàëè ñâî¿ äåíîì³íàö³¿, âîíè
íàïîëÿãàëè, ùî, íåçâàæàþ÷è íà ñâî¿ äåíîì³íàö³¿, âîíè íå
ìàþòü äóõà äåíîì³íàö³é. Àëå äåíîì³íàö³¿, ÿê âîíè ñòâåð-
äæóâàëè, ÿê ³ ðàí³øå, íåîáõ³äí³ äëÿ ïîøèðåííÿ äîáðî¿ â³ñò³
é íàïó÷åííÿ â³ðóþ÷èõ. Ñóðìà ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà Í³ ïðîòè
äåíîì³íàö³îíàë³çìó çàëèøèëà íåçàáóòíº âðàæåííÿ ó âóõàõ ³
ñîâ³ñò³ âñ³õ õðèñòèÿí íà Äàëåêîìó Ñõîä³ àæ äî ñüîãîäí³øíüîãî
äíÿ.

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÑËÓÆ²ÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²
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ÏÐÈÂÅÄÅÍÍß ØÓÊÀÞ×ÈÕ Â²ÐÓÞ×ÈÕ
ÄÎ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ²

Ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà Í³ áóëî äóõîâíèì çà ïðèðîäîþ ³ ðîáèëî
äóæå âåëèêèé íàãîëîñ íà äóõîâíîñò³. Áàãàòüîì øóêàþ÷èì
â³ðóþ÷èì äîïîìîãëè â³ää³ëèòè äóøó â³ä äóõà. Äî òîãî ÿê
ñëóæ³ííÿ Áîæîãî ñëîâà âèÿâèëîñÿ ÷åðåç íüîãî, íåáàãàòî
êèòàéñüêèõ õðèñòèÿí óì³ëè â³äð³çíÿòè äóõà â³ä äóø³. Òåïåð,
îñê³ëüêè éîãî ñëóæ³ííÿ ïðîäîâæóâàëîñü áàãàòî ðîê³â ³
íàãîëîñ ó íüîìó ðîáèòüñÿ íà âàæëèâîñò³ çíàííÿ äóø³, ç
íåãàòèâíîãî áîêó, ³ äóõà, ç ïîçèòèâíîãî, ïîøóê äóõîâíîñò³
ñòàâ ÷èìîñü ö³ëêîì çâè÷àéíèì ñåðåä õðèñòèÿí íà Äàëåêîìó
Ñõîä³. Õî÷à áàãàòî õðèñòèÿí íà Äàëåêîìó Ñõîä³ æèâóòü
çã³äíî ç äóøåþ àáî ïëîòòþ, à íå ç äóõîì, òèì íå ìåíøå
çàâäÿêè öüîìó ñëóæ³ííþ âîíè ä³çíàëèñü, ùî º ð³çíèöÿ ì³æ
ïëîòñüêèì ³ äóøåâíèì æèòòÿì ³ õîä³ííÿì òà äóõîâíèì
æèòòÿì ³ õîä³ííÿì. Ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà Í³ ïðîêëàëî øëÿõ
äëÿ òîãî, ùîá øóêàþ÷³ õðèñòèÿíè æèëè é ïðàöþâàëè çã³äíî
ç äóõîì, à íå çã³äíî ç ïëîòòþ àáî ç äóøåþ. Éîãî ñëóæ³ííÿ â
öüîìó àñïåêò³ ñèëüíî ï³äíÿëî ñòàíäàðò õðèñòèÿíñüêîãî
æèòòÿ íà Äàëåêîìó Ñõîä³.

ÏÐÈÂÅÄÅÍÍß ËÞÄÅÉ ÃÎÑÏÎÄÍ²Õ
Â ÎÒÎÒÎÆÍÅÍÍß Ç ÕÐÈÑÒÎÌ Ó ÉÎÃÎ ÑÌÅÐÒ²,

ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍ² É ÂÎÇÍÅÑ²ÍÍ²

Öåíòðàëüíèì ìîìåíòîì ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà Í³ áóâ Õðèñòîñ
ó Éîãî ñìåðò³, âîñêðåñ³íí³ é âîçíåñ³íí³. Â³í ñàì í³ñ öå
ñâ³ä÷åííÿ ³ ó ñâîºìó æèòò³, ³ ó ñâî¿é ðîáîò³. Áàãàòî ç òèõ, õòî
ç³òêíóâñÿ ç íèì, áóëè ïðèíåñåí³ â îòîòîæíåííÿ ç Õðèñòîì ó
Éîãî ñìåðò³, âîñêðåñ³íí³ é âîçíåñ³íí³. Öå ñëóæ³ííÿ äîïîìîãëî
¿ì æèòè Õðèñòîì â óïîä³áíåíí³ Éîãî ñìåðò³ çàâäÿêè Éîãî
æèòòþ âîñêðåñ³ííÿ. Öå áóëî öåíòðàëüíèì ìîìåíòîì éîãî
ñëóæ³ííÿ, ³ öå áóëî íàáàãàòî ãëèáøå, í³æ óñ³ ïîïåðåäí³
ïîëîæåííÿ â éîãî äîñÿãíåííÿõ. Òàêå æèòòÿ â ñîþç³ ç Õðèñòîì
— öå âíóòð³øíÿ ñóòí³ñòü Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ, ñõîâàíà
îñíîâà öåðêîâíîãî æèòòÿ ³ ï³äòðèìóþ÷èé ñòîâï Ãîñïîäíüîãî
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ñâ³ä÷åííÿ. Ñàìå öÿ ÿê³ñòü ïîðîäæóº ïåðåìîæö³â, ÿê³ ç’ºäíàí³
ç Ãîëîâîþ, ùîá áèòèñÿ â äóõîâí³é â³éí³ äëÿ âèêîíàííÿ Áîæîãî
â³÷íîãî çàäóìó, ùîá ïðèíåñòè Éîãî Öàðñòâî.

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Ì²ÑÖÅÂÈÕ ÖÅÐÊÎÂ

Äîñÿãíåííÿ éîãî ñëóæ³ííÿ â ðåçóëüòàò³ ïðèâåëè äî
âñòàíîâëåííÿ ñîòåíü ì³ñöåâèõ Öåðêîâ, â îñíîâíîìó íà
Äàëåêîìó Ñõîä³. Íà ìîìåíò éîãî àðåøòó â 1952 ð. â Êèòà¿
áóëî ïîñòàâëåíî áëèçüêî ÷îòèðüîõñîò ì³ñöåâèõ Öåðêîâ.
Ïðèáëèçíî ñòî ç íèõ çíàõîäèëèñü â îêðóç³ Ï³íüÿíü ó ïðîâ³íö³¿
×æåöçÿí ó ï³âäåííîìó Êèòà¿, á³ëüøå ñîðîêà çíàõîäèëèñü ó
ïðîâ³íö³¿ Ñè÷óàíü íà ï³âí³÷íîìó çàõîä³ Êèòàþ, áëèçüêî
äâàäöÿòè — áëèæ÷å äî ï³âíî÷³, ó ïðîâ³íö³¿ Öçÿíñó, ³ á³ëüøå
äâàäöÿòè — ó ïðîâ³íö³¿ Òàéâàíü. ²íø³ áóëè ðîçêèäàí³ ïî
âåëèêèõ ì³ñòàõ ³ ïîðòàõ ïî âñ³õ ïðîâ³íö³ÿõ Êèòàþ. ßêáè
ñèòóàö³ÿ íå çì³íèëàñü, ìîæëèâî, ùî ö³ ì³ñöåâ³ Öåðêâè, ùî
çíàõîäèëèñü ï³ä ñëóæ³ííÿì Âî÷ìàíà Í³, ìîãëè á ºâàíãå-
ë³çóâàòè âåñü Êèòàé.

Íà äîäàòîê äî öüîãî ïîíàä òðèäöÿòü Öåðêîâ ó êðà¿íàõ
Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Àç³¿ — Ô³ë³ïï³íàõ, Ñ³í´àïóð³, Ìàëàéç³¿,
Òà¿ëàíä³ òà ²íäîíåç³¿ — áóëî ïîñòàâëåíî ïðÿìî àáî ïîá³÷íî
çàâäÿêè ñëóæ³ííþ Âî÷ìàíà Í³.

ÁÓÄÓÂÀÍÍß ÑËÓÆ²ÍÍß ÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß

Õî÷à öå íå áóëî éîãî îñîáëèâèì íàì³ðîì, çàâäÿêè éîãî
ñëóæ³ííþ, â îñíîâíîìó íàäðóêîâàíîìó, áóëî ìèìîâ³ëüíî
ïîñòàâëåíå ñëóæ³ííÿ ïîñòà÷àííÿ. Çà îñòàíí³ ï³ââ³êó íà
Äàëåêîìó Ñõîä³ áàãàòî õðèñòèÿíñüêèõ ïðàö³âíèê³â, âêëþ-
÷àþ÷è òèõ, õòî ïðîòèñòîÿâ éîìó, âèêîðèñòîâóâàëè éîãî ïðàö³
äëÿ ñâîãî ïðîïîâ³äóâàííÿ ³ â÷åííÿ. Éîãî ºâàíãåëüñüêå
âèäàâíèöòâî, âðåøò³-ðåøò, ñòàëî äæåðåëîì ïîñòà÷àííÿ.
Á³ëüø³ñòü øóêàþ÷èõ õðèñòèÿí ó êèòàºìîâíîìó ñâ³ò³ îäåð-
æàëè äóõîâíó ¿æó ³ æèòòºâå ïîñòà÷àííÿ ç éîãî âèäàíü. Òàêèì
÷èíîì, íàâ³òü äåíîì³íàö³¿, ùî ïðîòèñòîÿëè éîìó, îòðèìóâàëè
æèâëåííÿ çàâäÿêè éîãî íàïèñàíîìó ñëóæ³ííþ.

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÑËÓÆ²ÍÍß ÂÎ×ÌÀÍÀ Í²
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ÐÎÇÄ²Ë ÒÐÈÄÖßÒÈÉ

ÏÐÎÂÈÄÅÖÜ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÎÃÎ ÎÁ’ßÂËÅÍÍß
Â ÍÈÍ²ØÍÜÎÌÓ Â²Ö²

Íà çàê³í÷åííÿ ìîæíà ñêàçàòè, ùî áðàòà Í³ ÿê óí³êàëüíèé
äàð öüîãî â³êó, äàíèé Ãîñïîäîì Ñâîºìó Ò³ëó äëÿ Éîãî ðóõó
â³äòâîðåííÿ íà çåìë³, ñë³ä ââàæàòè ïðîâèäöåì áîæåñòâåíîãî
îá’ÿâëåííÿ â íèí³øíüîìó â³ö³ çã³äíî ç òèì, ùî â³í ïîáà÷èâ
ó áîæåñòâåíîìó îá’ÿâëåíí³. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ áîæåñòâåíèõ
áà÷åíü, ÿê³ â³í ïîáà÷èâ, ìîæíà ïîêàçàòè òàêèì ÷èíîì:

². Òðèºäèíèé Áîã — Áîæåñòâåíà Òð³éöÿ:
À. Îòåöü ÿê äæåðåëî.
Á. Ñèí ÿê âò³ëåííÿ Îòöÿ.
Â. Äóõ ÿê òå, ùî ðîáèòü Ñèíà ä³éñíèì.

²². Â³÷íèé ïëàí Áîãà:
À. Áîã çðîáèâ ó â³÷íîñò³ â ìèíóëîìó â³÷íèé ïëàí

(äîìîâðÿäóâàííÿ) çã³äíî ç áàæàííÿì Éîãî áëàãî-
âîë³ííÿ.

Á. Çðîáèòè Õðèñòà, äðóãîãî â Áîæåñòâåí³é Òð³éö³,
öåíòðàëüí³ñòþ ³ óí³âåðñàëüí³ñòþ â Áîæîìó
òâîð³íí³ òà âèêóïëåíí³, äëÿ òîãî ùîá Â³í ìàâ
ïåðåâàãó â óñüîìó.

Â. Ìàòè Öåðêâó, ÿêà â³äïîâ³äàëà á Õðèñòó ÿê Éîãî
ïàðà, Éîãî Ò³ëî ³ Éîãî ïîâíîòà, ÿê íîâèé ÷îëîâ³ê
ó Áîæîìó íîâîìó ñòâîð³íí³ ³ ÿê Áîæ³ äîìàøí³,
Áîæèé ä³ì ³ Áîæå Öàðñòâî.

Ã. Çðîáèòè öüîãî Õðèñòà Ñïàñèòåëåì, Ãîëîâîþ, æèò-
òÿì ³ åëåìåíòîì Öåðêâè.

¥. Öåé Õðèñòîñ áóäå Ïðàâèòåëåì ó òèñÿ÷îë³òíüîìó
Öàðñòâ³, à Éîãî ïåðåìàãàþ÷³ â³ðóþ÷³ öàðþâàòè-
ìóòü ðàçîì ç Íèì òèñÿ÷ó ðîê³â.

Ä. Öåé Õðèñòîñ áóäå òàêîæ öåíòðîì ³ ä³éñí³ñòþ
Íîâîãî ªðóñàëèìà, ñâÿòîãî ì³ñòà, ÿê âçàºìíîãî
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æèòëà Áîãà ³ Éîãî âèêóïëåíèõ äëÿ âèðàæåííÿ
ïðèãîòîâàíîãî Òðèºäèíîãî Áîãà íàâ³êè.

²²². Âò³ëåííÿ Òðèºäèíîãî Áîãà:
À. Áîãà Îòöÿ.
Á. Ó Áîãîâ³ Ñèí³.
Â. Ç Áîãîì Äóõîì.
Ã. Ùîá áóòè âò³ëåííÿì ³ âèðàæåííÿì Òðèºäèíîãî

Áîãà.
¥. Ùîá ïðèíåñòè Áîãà â ëþäèíó, çðîáèâøè Áîãà

ºäèíèì ç ëþäèíîþ ÿê Áîãî÷îëîâ³êà.
Ä. Ùîá ïîºäíàòè Áîãà ç ëþäèíîþ.

²V. Õðèñòîñ ÿê Ñèí Áîæèé:
À. Âò³ëåííÿ Áîæåñòâà.
Á. Öåíòðàëüí³ñòü ³ óí³âåðñàëüí³ñòü áîæåñòâåíîãî

ðîçäàâàííÿ:
1. Ó òâîðåíí³.
2. Ó âèêóïëåíí³.
3. Ó öåðêîâíîìó æèòò³.
4. Ó õðèñòèÿíñüêîìó æèòò³.
5. Ìàòè ïåðåâàãó â óñ³õ âèùåâêàçàíèõ ïóíêòàõ.

V. Ñìåðòü Õðèñòà:
À. ¯¿ âèêóïàþ÷èé àñïåêò, ùî ðîç³ï’ÿâ óñå íåãàòèâíå

³ äàâíº.
Á. ¯¿ æèòòºâèâ³ëüíÿþ÷èé àñïåêò, ùî âêëàäàº æèòòÿ

ó â³ðóþ÷èõ.
V². Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà:

À. Ïåðåìàãàº ñìåðòü.
Á. Ðîáèòü Õðèñòà Ïåðâîðîäíèì Ñèíîì Áîæèì.
Â. Ðîáèòü Õðèñòà æèòòºäàéíèì Äóõîì.
Ã. Â³äðîäæóº âñ³õ â³ðóþ÷èõ ³ ðîáèòü ¿õ áàãàòüìà

ñèíàìè Áîæèìè ³ áðàòàìè Õðèñòà.
¥. Ïðèíîñèòü ëþäèíó â Áîãà.

V²². Áîæåñòâåíå æèòòÿ:
À. Æèòòÿ Áîãà.
Á. Â³÷íå æèòòÿ.
Â. Íåñòâîðåíå æèòòÿ.

ÏÐÎÂÈÄÅÖÜ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÎÃÎ ÎÁ’ßÂËÅÍÍß
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Ã. Ïåðåìàãàþ÷å æèòòÿ.
¥. Íåçíèùóâàëüíå æèòòÿ.

V²²². Äóõ:
À. Çàâåðøåííÿ Òðèºäèíîãî Áîãà.
Á. Çàñòîñóâàííÿ Îòöÿ â Ñèí³ äî â³ðóþ÷èõ.
Â. Äóõ æèòòÿ.
Ã. Æèòòºäàéíèé Äóõ.
¥. Â³äðîäæóþ÷èé Äóõ.
Ä. Äóõ, ùî æèâå âñåðåäèí³.
Å. Îñâÿ÷óþ÷èé Äóõ.
ª. Ïåðåòâîðþþ÷èé Äóõ.

Æ. Äóõ ÿê ïåðâîïë³ä âêóøàííÿ ³ íàñîëîäæåííÿ
Áîãîì ÿê â³÷íî¿ ÷àñòêè â³ðóþ÷èõ.

Ç. Äóõ ñèëè íà â³ðóþ÷èõ.
È. Ä³éñí³ñòü Áîãà.

 ². Ä³éñí³ñòü Õðèñòà.
 ¯. Ä³éñí³ñòü ³ñòèíè.
É. Ä³éñí³ñòü âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà.

²Õ. Âèêóïëåííÿ Õðèñòà ³ ñïàñ³ííÿ Áîæå:
À. Âèêóïëåííÿ Áîæå áóëî çâåðøåíå çàì³ñíèöüêîþ

ñìåðòþ Õðèñòà çà ãð³øíèê³â.
Á. Ñïàñ³ííÿ Áîæå ́ ðóíòóºòüñÿ íà Õðèñòîâîìó âèêóï-

ëåíí³, ùîá ñïàñòè íàñ â³ä íàøèõ ìèíóëèõ ãð³õ³â ³
â³ä íàøèõ íèí³øí³õ ïðîáëåì äî îñòàòî÷íîãî íàñî-
ëîäæåííÿ Òðèºäèíèì Áîãîì ó Íîâîìó ªðóñàëèì³
íàâ³êè.

Â. Ñïàñ³ííÿ Áîæå äàºòüñÿ â³ä Áîæî¿ áëàãîäàò³, ÿêà
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä Çàêîíó.

Ã. Áîæå ñïàñ³ííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä Ãîñïîäíüî¿ íàãî-
ðîäè. Áîæå ñïàñ³ííÿ äàºòüñÿ â³ðóþ÷èì ñüîãîäí³
çàâäÿêè ¿õí³é â³ð³; Ãîñïîäíÿ íàãîðîäà áóäå äàíà
ïåðåìàãàþ÷èì â³ðóþ÷èì ïðè Éîãî ïðèõîä³ íàçàä
çã³äíî ç ¿õí³ì ïåðåìàãàþ÷èì æèòòÿì ³ ðîáîòîþ.

Õ. Â³ðóþ÷³:
À. ßê òðüîõ÷àñòèíí³ ëþäè ç äóõîì, äóøåþ ³ ò³ëîì.
Á. Â³äðîäæåí³ áîæåñòâåíèì æèòòÿì, ùîá áóòè ä³òüìè

Áîæèìè.
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Â. Ùîá áóòè ÷ëåíàìè, ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè Ò³ëà
Õðèñòîâîãî.

Ã. Ùîá áóòè îñâÿ÷åíèìè áîæåñòâåíîþ ïðèðîäîþ Áîãà.
¥. Ùîá áóòè ïåðåòâîðåíèìè Õðèñòîì ÿê Äóõîì.
Ä. Ùîá áóòè ïðîñëàâëåíèìè áîæåñòâåíîþ ñëàâîþ

íàâ³êè.
Õ². Öåðêâà:

À. Ó ñâîºìó âñåëåíñüêîìó àñïåêò³ — ºäèíà âñåëåíñüêà
Öåðêâà ÿê âñåëåíñüêå âèðàæåííÿ Õðèñòà.

Á. Ó ñâîºìó ì³ñöåâîìó àñïåêò³ — áàãàòî ì³ñöåâèõ
Öåðêîâ ÿê ì³ñöåâ³ âèðàæåííÿ Õðèñòà.

Â. ßê Öàðñòâî Áîæå.
Ã. ßê ä³ì, æèòëî, õðàì Áîæèé.
¥. ßê Ò³ëî Õðèñòîâå.
Ä. ßê íåâ³ñòà Õðèñòà.
Å. ßê çá³ëüøåííÿ Õðèñòà.
ª. ßê ïîâíîòà, âèðàæåííÿ, â³äòâîðåííÿ, ïðîäîâæåííÿ,

ïîøèðåííÿ, çðîñòàííÿ ³ íàäëèøîê Õðèñòà.
Æ. ßê íîâèé ÷îëîâ³ê:

1. Ç Õðèñòîì ÿê ñâî¿ì æèòòÿì.
2. Ç Õðèñòîì ÿê ñâî¿ì âì³ñòîì.

Õ²². Íîâèé ªðóñàëèì:
À. ßê ñêèí³ÿ Áîæà, â³÷íå æèòëî Áîãà.
Á. ßê íåâ³ñòà Õðèñòà.
Â. ßê îñòàòî÷íå çàâåðøåííÿ Öåðêâè, Ò³ëà Õðèñòîâîãî.
Ã. Ñêëàäàºòüñÿ ç óñ³õ ñâÿòèõ Ñòàðîãî Çàâ³òó ³ Íîâîãî

Çàâ³òó.
¥. Ñêëàäåíèé:

1. Ç ïðèðîäè Áîãà ÿê ÷èñòîãî çîëîòà.
2. Ç âèêóïàþ÷îãî Õðèñòà ÿê ïåðëèí.
3. Ç ïåðåòâîðþþ÷îãî Äóõà ÿê äîðîãîö³ííîãî êàì³í-

íÿ.
Ä. ßê â³÷íà ñêèí³ÿ âèêóïëåíèõ, â³äðîäæåíèõ, ïåðå-

òâîðåíèõ ³ ïðîñëàâëåíèõ ñâÿòèõ.
Å. ßê îñòàòî÷íå ³ â³÷íå âèÿâëåííÿ òà âèðàæåííÿ

Òðèºäèíîãî Áîãà, ïîºäíàíîãî ç âèêóïëåíèìè òðüîõ-
÷àñòèííèìè ëþäüìè.

ÏÐÎÂÈÄÅÖÜ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÎÃÎ ÎÁ’ßÂËÅÍÍß
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Óñ³ ïåðåðàõîâàí³ âèùå äâàíàäöÿòü ïîëîæåíü º íàé-
òàºìí³øèìè ïèòàííÿìè â áîæåñòâåíîìó îá’ÿâëåíí³ çã³äíî ç
Ïèñàííÿì.

Áðàò Í³ áóâ íå ò³ëüêè ïðîâèäöåì öèõ áîæåñòâåíèõ áà÷åíü,
àëå é ïåðøîâ³äêðèâà÷åì ó ïåðåæèâàíí³ é íàñîëîäæåíí³
âì³ñòó âñ³õ öèõ áîæåñòâåíèõ áà÷åíü.
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ÐÎÇÄ²Ë ÒÐÈÄÖßÒÜ ÏÅÐØÈÉ

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ Ó²ÒÍÅÑÑÀ Ë²
Ç ÂÎ×ÌÀÍÎÌ Í² Ç 1925 ÐÎÊÓ ÏÎ 1934 Ð²Ê

ÏÅÐØÈÉ ÊÎÍÒÀÊÒ

Íà ïî÷àòêó íàøî¿ ³ñòîð³¿ ì³æ ìíîþ ³ Âî÷ìàíîì Í³ áóëà
âåëè÷åçíà ãåîãðàô³÷íà â³äñòàíü. Â³í çíàõîäèâñÿ ó ï³âäåíí³é
ïðîâ³íö³¿ Ôóöçÿíü, à ÿ — ó ï³âí³÷í³é ïðîâ³íö³¿ Øàíüäóí.

Â³í áóâ ñïàñåíèé ó 1920 ð., à ÿ — â 1925ð. Ä³äóñü ìîº¿
ìàòåð³ áóâ Ï³âäåííèì áàïòèñòîì, ³ â³í ó ñâîþ ÷åðãó ïðèâ³â
ìîþ ìàòè ó õðèñòèÿíñòâî. Âîíà íàâ÷àëàñÿ â øêîë³ ì³ñ³¿
Àìåðèêàíñüêèõ Ï³âäåííèõ áàïòèñò³â ³, áóäó÷è ùå ä³â÷èíêîþ,
õðåñòèëàñÿ â öåðêâ³ Ï³âäåííèõ áàïòèñò³â áëèçüêî 1885 ð.
ß íàðîäèâñÿ â 1905 ð. Âîíà ç’ºäíàëà ìåíå ç³ ñâîºþ áàïòèñò-
ñüêîþ öåðêâîþ â ×èôó. ß â÷èâñÿ â êèòàéñüê³é ïî÷àòêîâ³é
øêîë³ Ï³âäåííèõ áàïòèñò³â ³ â àíãë³éñüêîìó êîëåäæ³ ì³ñ³¿,
ÿêèé íàëåæàâ Àìåðèêàíñüêèì ïðåñâ³òåð³àíàì ó ×èôó. Õî÷à
â äèòèíñòâ³ ÿ â³äâ³äóâàâ ñëóæáè â öåðêâ³ Ï³âäåííèõ áàïòèñò³â
³ íåä³ëüíó øêîëó, ÿ íå áóâ ñïàñåíèé ³ í³êîëè â íèõ íå õðåñòèâ-
ñÿ. Çðåøòîþ íà ï’ÿòü ðîê³â ÿ ïðèïèíèâ õîäèòè íà õðèñòè-
ÿíñüê³ ñëóæáè.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê ìîÿ äðóãà ñåñòðà ïåðåæèëà ñïàñ³ííÿ, âîíà
ïî÷àëà ìîëèòèñÿ çà ìåíå ³ ïîçíàéîìèëà ìåíå ç äóæå ïðèºìíèì
êèòàéñüêèì ïàñòîðîì Êèòàéñüêî¿ íåçàëåæíî¿ öåðêâè. Öåé
ïàñòîð äåê³ëüêà ðàç³â â³äâ³äàâ ìåíå, íàñíàæóþ÷è ìåíå ïðèéòè
íà éîãî íåä³ëüí³ ðàíêîâ³ ñëóæáè. Ï³ñëÿ äîâãî¿ çàòðèìêè, íà
äðóãèé äåíü êèòàéñüêîãî íîâîãî ðîêó â 1925 ð. ÿ âèð³øèâ
ðàíî âðàíö³ â³äâ³äóâàòè ñëóæáè ö³º¿ Êèòàéñüêî¿ íåçàëåæíî¿
öåðêâè. Ïðèáëèçíî ÷åðåç äâà ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³ âîíè
õðåñòèëè ìåíå êðîïëåííÿì ó ñâîº ÷ëåíñòâî. Àëå ïî-
ñïðàâæíüîìó ÿ ñïàññÿ ³ íàâåðíóâñÿ äî Ãîñïîäà ÷åðåç ïðîïîâ³äü
ñåñòðè Ï³ñ Âàí ó êâ³òí³ òîãî æ ðîêó. Íà òîé ÷àñ ÿ, áóäó÷è
ìîëîäèì ÷îëîâ³êîì, áóäóâàâ ÷åñòîëþáí³ çàäóìè ñòîñîâíî ñâîº¿
îñâ³òè ³ ìàéáóòíüîãî. Àëå ï³ñëÿ òîãî ÿê ÿ áóâ ñïàñåíèé çàâäÿêè
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ïðîïîâ³ä³ ñåñòðè Ï³ñ Âàí, òîãî æ äíÿ, êîëè ÿ éøîâ äîäîìó, ÿ
çóïèíèâñÿ ³ ïîìîëèâñÿ Áîãó, çã³äíî ç³ ñïîâ³ùåííÿì ñåñòðè
Âàí, ïðèáëèçíî òàêèìè ñëîâàìè: «Áîã, ÿ íå õî÷ó çíàõîäèòèñü
ó ïîíåâîëåíí³ â Ñàòàíè ÿê ôàðàîíà çà äîïîìîãîþ ñâ³òó ÿê
ªãèïòó, ÿ õî÷ó ñëóæèòè Òîá³ ³ ïðîïîâ³äóâàòè ºâàíãåë³º Ãîñïîäà
²ñóñà ïî ñåëàõ áóäü-ÿêîþ ö³íîþ âñå ñâîº æèòòÿ».

Ç öüîãî äíÿ ÿ ïîëþáèâ Á³áë³þ. Ñëîâî Á³áë³¿ ñòàëî ñîëîäøå
çà ìåä, ÿê ãîâîðèòüñÿ â Ïñ. 19:11 ³ â Ïñ. 119:103. Ñëîâî ãîäóâàëî
ìåíå, çì³íèëî ìîº æèòòÿ ³ ñïîíóêàëî ìåíå ëþáèòè Ãîñïîäà ³
éòè çà Íèì. ß ñòàðàâñÿ ç³áðàòè ÿêîìîãà á³ëüøå êíèã ïðî Á³áë³þ.

Íåâäîâç³ ÿ ïî÷àâ â³äâ³äóâàòè ç³áðàííÿ Áðàò³¿â (ãàëóçêà
Áåíäæàì³íà Íüþòîíà) ó íàøîìó ì³ñò³. Òå, ÿê âîíè òëóìà÷èëè
Á³áë³þ ³ â÷èëè á³áë³éíèõ ³ñòèí, ñèëüíî ïðèâàáèëî ìåíå.
ß áåçïåðåðâíî â³äâ³äóâàâ ¿õí³ ç³áðàííÿ ïðîòÿãîì ñåìè ðîê³â,
ïî÷èíàþ÷è ç ðîêó ìîãî ñïàñ³ííÿ. ß áàãàòî ÷îãî íàâ÷èâñÿ â
íèõ, îñîáëèâî ñòîñîâíî á³áë³éíèõ ïðîîáðàç³â, ïðîðîöòâ ³
ïðèò÷. ¯õí³ â÷åííÿ äîïîìîãëè ìåí³ çàëèøèòè ïðèõèëüí³ñòü
äî ñâ³òó â ¿¿ çîâí³øíüîìó àñïåêò³ ³ çáåðåãëè ìåíå, ùîá
òðèìàòèñü Ãîñïîäíüîãî øëÿõó. Ïðîòå ÿ íå îäåðæàâ îñîáëèâî¿
äîïîìîãè â òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ æèòòÿ, Äóõà é Öåðêâè. Ç ¿õ-
í³õ â÷åíü ÿ îòðèìàâ áàãàòî çíàíü, àëå äóæå ìàëî æèòòÿ.

Êîëè ÿ øóêàâ òîãî, ùîá ðåòåëüíî ï³çíàòè Á³áë³þ, ó ìîºìó
ð³äíîìó ì³ñò³ ç’ÿâèëîñÿ õðèñòèÿíñüêå ïåð³îäè÷íå âèäàííÿ
«Ðàíêîâà ç³ðêà». ß ïðèäáàâ ³ ïðî÷èòàâ óñ³ äîñòóïí³ âèïóñêè
ö³º¿ ãàçåòè. Êîëè ÿ ÷èòàâ, ÿ ÷àñòî ïîì³÷àâ ñòàòò³, íàïèñàí³
Âî÷ìàíîì Í³. Áóëî î÷åâèäíî, ùî ö³ ñòàòò³ áóëè íàéâèçíà-
÷í³øèìè ñòîñîâíî á³áë³éíèõ ³ñòèí. Âîíè áóëè êðàùèìè â
óñ³é ãàçåò³. ×èì á³ëüøå ÿ ¿õ ÷èòàâ, òèì á³ëüøå ÿ íàñîëî-
äæóâàâñÿ ÷èòàííÿì. Áåðó÷è äî óâàãè, ÿê àâòîð çâåðòàâñÿ äî
÷èòà÷³â, ÿ óÿâëÿâ ñîá³, ùî öå ë³òí³é êèòàéñüêèé â÷èòåëü,
ÿêîìó íàé³ìîâ³ðí³øå çà ø³ñòäåñÿò. Íàñïðàâä³, â³í áóâ
ìîëîäèì ÷îëîâ³êîì, óñüîãî ò³ëüêè íà äâà ðîêè ñòàðøèì çà
ìåíå. Ïîò³ì âèéøîâ íîìåð ãàçåòè, â ÿêîìó áóëî îãîëîøåííÿ,
ùî Âî÷ìàí Í³ âèäàâàòèìå ñâ³é æóðíàë ï³ä íàçâîþ
«Õðèñòèÿíèí». ß íåãàéíî ïåðåäïëàòèâ öåé æóðíàë. Ç 1925
ïî 1927 ðð. ÿ îäåðæàâ óñ³ äâàäöÿòü ÷îòèðè íîìåðè. Êîëè
íàäõîäèâ æóðíàë, ÿ, ÿêùî ì³ã, ïîãëèíàâ éîãî ö³ëêîì òîãî
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æ äíÿ. Îêð³ì ÷èòàííÿ «Õðèñòèÿíèíà», ÿ ïðèäáàâ óñ³ êíèãè,
ÿê³ â³í îïóáë³êóâàâ ïðî äóõîâíå æèòòÿ. Ç íèõ ÿ îäåðæàâ
âåëè÷åçíó äîïîìîãó â ïèòàíí³ æèòòÿ. ß äóæå ö³íóâàâ öåé
æóðíàë ³ ö³ êíèãè ³ äîðîæèâ íèìè.

Ó òîé ñàìèé ÷àñ ÿ ïðî÷èòàâ ñòàòòþ Âî÷ìàíà Í³ ó «Ñâ³òèëü-
íèêó íîç³ ìî¿é», ïåð³îäè÷íîìó âèäàíí³, ùî äðóêóâàëîñÿ
Áðàò³ÿìè Íüþòîíà â ×èôó. Öÿ ñòàòòÿ ñïðàâèëà íà ìåíå
ãëèáîêå âðàæåííÿ.

Ó ò³ äí³ ÿ ïî÷àâ ëèñòóâàòèñÿ ç Âî÷ìàíîì, ³ öå ïîêëàëî
ïî÷àòîê íàøîìó ïåðøîìó êîíòàêòó. ß ïèñàâ, çàïèòóþ÷è ïðî
Á³áë³þ, à â³í íà íèõ â³äïîâ³äàâ. Â îäíîìó ëèñò³ ÿ ïîïðîõàâ
éîãî ïîðàäèòè ìåí³ êðàùó êíèãó ç ðîçóì³ííÿ Á³áë³¿. Â³í
â³äïîâ³â, ùî, íàñê³ëüêè â³í çíàº, êíèãà, ÿêà ìîæå ïðèíåñòè
íàéá³ëüøó êîðèñòü ó ï³çíàíí³ Á³áë³¿, — öå «Ñèíîïñèñ êíèã
Á³áë³¿» Äæîíà Íåëüñîíà Äàðá³. Â³í äîäàâ, ùî êîëè ÿ íå
ïðî÷èòàþ ¿¿ ÷îòèðè àáî ï’ÿòü ðàç³â, ÿ íå çìîæó äîáðå çðî-
çóì³òè ¿¿. ×åðåç â³ñ³ì ðîê³â, êîëè ÿ ãîñòþâàâ ó íüîãî â Øàíõà¿,
â³í ïîäàðóâàâ ìåí³ öåé íàá³ð êíèã.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê ÿ ñïàññÿ, ÿ ïðîäîâæóâàâ â³äâ³äóâàòè íåä³ëüí³
ðàíêîâ³ ñëóæáè â Êèòàéñüê³é íåçàëåæí³é öåðêâ³ ùå ïðèáëèçíî
äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè. Àëå çàâäÿêè ÷èòàííþ ïðàöü Âî÷ìàíà
Í³ ÿ ïî÷àâ ðîçóì³òè, ùî äåíîì³íàö³¿ íåïðàâèëüí³ ³ ùî º òàêà
ð³÷, ÿê íàëåæíà Öåðêâà. Õî÷à âíóòð³øíüî ÿ ïîðâàâ ç äåíî-
ì³íàö³ÿìè, ÿ, ÿê ³ ðàí³øå, çàëèøàâñÿ òàì. Ó ö³é äåíîì³íàö³¿
áóâ ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé ðîçóì³â, ùî ÿ â³äð³çíÿþñü â³ä ³íøèõ
ó ïðÿìóâàíí³ çà Ãîñïîäîì. Îäíîãî ðàçó â³í çàïèòàâ: «Çâ³äêè
ìè çíàºìî, ùî ìè ñïàñåí³?». Ñêîðèñòàâøèñü íàãîäîþ äîïîìîãòè
éîìó ç óïåâíåí³ñòþ ó ñïàñ³íí³, ÿ ïðîñòÿãíóâ éîìó êíèãó
Âî÷ìàíà Í³ ïðî öå. Êîëè â³í ïðî÷èòàâ ¿¿, ó íüîãî ç’ÿâèëàñÿ
ÿñí³ñòü, ³ â³í áóâ ñïàñåíèé. Éîãî çâàëè Äó ×àí÷èí. Ì³æ íàìè
ïî÷àëè ðîçâèâàòèñÿ â³äíîñèíè, ³ íàø ïàñòîð ïîð³âíÿâ ¿õ ç
â³äíîñèíàìè ì³æ ²ñóñîì Íàâèíîì ³ Êàëåâîì. Ï³çí³øå öåé áðàò
ïåðå¿õàâ ïî ðîáîò³ äî Øàíõàÿ, ³ ÿ çàîõîòèâ éîãî â³äâ³äóâàòè
ç³áðàííÿ, äå ñëóæèâ Âî÷ìàí Í³. ×åðåç ñ³ì ðîê³â â³í ñòàâ îäíèì
ç ïåðøèõ òðüîõ ñòàð³éøèí Öåðêâè â Øàíõà¿.

Íàïðèê³íö³ 1927 ð. Êèòàéñüêà íåçàëåæíà öåðêâà îáðàëà
ìåíå ÷ëåíîì ñâîº¿ ðàäè. Öå áóëà íåçâè÷àéíà ïîøàíà äëÿ òàêîãî
ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà ÿê ÿ. Àëå â öåé ìîìåíò ÿ áóâ çìóøåíèé

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ Ó²ÒÍÅÑÑÀ Ë² Ç ÍÈÌ
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ñêàçàòè ¿ì, ùî íå ìîæó ïðèéíÿòè öå ïîëîæåííÿ ³ á³ëüøå
çàëèøàòèñÿ â ¿õí³é äåíîì³íàö³¿. ß íàâ³òü ïîïðîõàâ ¿õ
âèêðåñëèòè ñâîº ³ì’ÿ ç ¿õíüî¿ «êíèãè æèòòÿ». Òàêèì ÷èíîì,
ÿ ïî÷àâ ðåãóëÿðíî çóñòð³÷àòèñÿ ³ç ç³áðàííÿì Áðàò³¿â,
â³äâ³äóþ÷è âñ³ ñ³ì ç³áðàíü íà òèæäåíü. ß ñèä³â ç íèìè, æàä³áíî
âáèðàþ÷è âñ³ äîêòðèíè, ÿêèõ âîíè â÷èëè. ß çàëèøàâñÿ ç
íèìè àæ äî 1932 ð. Êîëè ÿ ùå áóâ ç íèìè, ìåíå õðåñòèâ ó
ìîð³ çàíóðåííÿì ¿õí³é ïðîâ³äíèé áðàò, ïàí Áåðíåò, ó 1930 ð.

Îäíîãî ðàçó â ñåðïí³ 1931 ð. ÿ éøîâ ïî âóëèö³, ³ ìåí³
ðàïòîâî ñïàëî íà äóìêó, ùî âñ³ â÷åííÿ, îäåðæàí³ ìíîþ ó
ç³áðàíí³ Áðàò³¿â, áóëè â îñíîâíîìó äîêòðèíàìè. ß ïîäóìàâ,
ñê³ëüêè ÿ íàêîïè÷èâ çíàííÿ ³ ÿêèì ìåðòâèì ÿ áóâ. ß òàê ³
íå ïîâåðíóâñÿ ó ñâ³ò, öå òàê, àëå õî÷à ÿ é â³äâ³äóâàâ ñ³ì
ç³áðàíü íà òèæäåíü, ÿ áóâ ïîâí³ñòþ õîëîäíèé ³ áåçïë³äíèé.
Ó òîé ìîìåíò ÿ ïåðåæèâ ãëèáîêå é ñïðàâæíº ïîêàÿííÿ.

Íàñòóïíîãî äíÿ ðàíî âðàíö³ ÿ ï³äíÿâñÿ íà âåðøèíó
ìàëåíüêî¿ ãîðè ïîðÿä ç äîì³âêîþ. ß âèãóêóâàâ Ãîñïîäó ³
ïëàêàâ â³ä÷àéäóøíî. Ðàíîê çà ðàíêîì ÿ ï³äí³ìàâñÿ òóäè
ìîëèòèñÿ. Ïî÷èíàþ÷è ç öüîãî äíÿ, ìåíå ìàëî ö³êàâèëè
ðîçìîâè, ÿ ò³ëüêè õîò³â ìîëèòèñÿ. Öå ïåðåæèâàííÿ ïðîäîâ-
æóâàëîñü äåê³ëüêà ì³ñÿö³â, ç ñåðïíÿ ïî ëþòèé ÷è áåðåçåíü
íàñòóïíîãî ðîêó.

Ó òîé ÷àñ, êîëè ÿ øóêàâ Ãîñïîäà, ó âåðåñí³ 1931 ð. Âî÷ìàí
çáèðàâñÿ ïðîâåñòè ñâîþ äðóãó êîíôåðåíö³þ ïåðåìîæö³â ó
Øàíõà¿. Ó òîé ÷àñ ÿ ëèñòóâàâñÿ ç íèì, ³ ìåíå çàïðîñèëè íà
öþ êîíôåðåíö³þ. Àëå ÷åðåç ÿïîíñüêèé íàïàä íà Ìàíü÷æóð³þ,
íåäàëåêî â³ä ïðîâ³íö³¿ Øàíüäóí, ìåí³ çàáîðîíèëè ¿õàòè íà
öþ êîíôåðåíö³þ.

Íàâåñí³ 1932 ð. áðàò Äó ×àí÷èí ïîâåðíóâñÿ äî ×èôó ç
Øàíõàÿ ³ ïðèéøîâ ïîáà÷èòèñÿ ç³ ìíîþ. Â³í ðîçïîâ³â ìåí³
ïðî âñ³ ÷óäîâ³ ç³áðàííÿ ³ âñ³ ÷óäîâ³ ðå÷³ Öåðêâè â Øàíõà¿.
Öå ïðîáóäèëî â ìåí³ ùå ñèëüí³øå áàæàííÿ ïî¿õàòè äî
Øàíõàÿ ³ ïðè÷àñòèòèñÿ áëàãîñëîâåíü òàì ç³ ñâÿòèìè.

ÏÅÐØÈÉ ÎÑÎÁÈÑÒÈÉ ÊÎÍÒÀÊÒ

Ìè ç áðàòîì Äó ï³øëè â íàøó ñòàðó äåíîì³íàö³þ ³
çàïðîïîíóâàëè ¿ì çàïðîñèòè Âî÷ìàíà Í³, ùîá â³í ïðè¿õàâ ³
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ïîãîâîðèâ ç íèìè. Õî÷à ìè âèéøëè ç ö³º¿ äåíîì³íàö³¿, ó íèõ
çàëèøèëîñü ïðî íàñ äóæå äîáðå âðàæåííÿ. Âîíè ïðèéíÿëè
íàøó ïðîïîçèö³þ ³ çàïðîñèëè Âî÷ìàíà ïðè¿õàòè é ãîâîðèòè.
Êîëè Äó ×àí÷èí ïîâåðòàâñÿ äî Øàíõàÿ, ÿ ïîïðîõàâ éîãî
ïåðåäàòè ìîº çàïðîøåííÿ Âî÷ìàíó, ùîá â³í ïðè¿õàâ äî
íàøîãî ì³ñòà, ³ â³í çðîáèâ öå. Ó òîé ñàìèé ÷àñ ñåì³íàð³ÿ
Ï³âäåííèõ áàïòèñò³â ó Õóàíñ³ºí³, ì³ñò³ íåïîäàë³ê â³ä ×èôó,
òàêîæ çàïðîñèëà Âî÷ìàíà ãîâîðèòè òàì. Òàêèì ÷èíîì, óë³òêó
1932 ð. â³í ïðè¿õàâ, ùîá ãîâîðèòè â öèõ äâîõ ì³ñöÿõ. ß ðàçîì
ç ³íøèìè ï³øîâ çóñòð³òè ïàðîïëàâ, íà ÿêîìó â³í ïðèáóâàâ,
³ êîëè ìè ïîáà÷èëèñü, ìè â³äðàçó æ óï³çíàëè îäèí îäíîãî.
Ìè ëèñòóâàëèñÿ âæå ÿêèéñü ÷àñ, ³ òîìó âï³çíàëè îäèí îäíîãî.
Â³í ââ³ðèâ ñåáå ìåí³ ³ ïî÷àâ ãîâîðèòè ç³ ìíîþ ïðî òå, ùî
áóëî â íüîãî íà ñåðö³. Â³í ãîâîðèâ ç âåëèêèì ç³áðàííÿì ïðè-
áëèçíî îäèí òèæäåíü ó çàë³ Êèòàéñüêî¿ íåçàëåæíî¿ öåðêâè.
ß îòðèìàâ âåëèêó äîïîìîãó ç éîãî ñïîâ³ùåíü, ³ ï³ñëÿ ö³º¿
êîíôåðåíö³¿ ÿ ïî¿õàâ ñóïðîâîäæóâàòè éîãî äî ñåì³íàð³¿
Ï³âäåííèõ áàïòèñò³â ó Õóàíñ³ºí³.

Ó ò³ ðîêè íà ï³âíî÷³ Êèòàþ áóâ ñèëüíèé ï’ÿòèäåñÿòíèöüêèé
ðóõ, ³ ñåì³íàð³ÿ, äî ÿêî¿ Âî÷ìàí ïðè¿õàâ ãîâîðèòè, ïîòðàïèëà
ï³ä âïëèâ öüîãî ðóõó. Íà öèõ ç³áðàííÿõ ÿ âïåðøå ïîáà÷èâ
äèâí³ ïðàêòèêè ï’ÿòèäåñÿòíèê³â. Îäí³ ñòðèáàëè, äðóã³ ñì³-
ÿëèñÿ, à òðåò³ êðè÷àëè. Êàðòèíà áóëà äóæå äèâíîþ. Ï³ñëÿ
òîãî ÿê ãîëîâóþ÷èé ïàñòîð ç äåÿêèìè çóñèëëÿìè çàñïîêî¿â
ç³áðàííÿ, Âî÷ìàí çðîáèâ ñâîº ñïîâ³ùåííÿ. Â³í ñêàçàâ
çàïàëþþ÷å ñëîâî ïðî áëàãîâ³ñòÿ Áîæî¿ ëþáîâ³ ç Ëê. 15.

Ï³ñëÿ öüîãî ç³áðàííÿ ìè ç Âî÷ìàíîì éøëè äîäîìó ðàçîì.
Äîðîãîþ ÿ ñêàçàâ: «Ùî öå çà ñïîñ³á ïðîâåäåííÿ ç³áðàíü —
êðèêè, ñòðèáêè é êà÷àííÿ?». Â³í â³äïîâ³â, ùî â Íîâîìó Çàâ³ò³
íåìàº ïðèïèñó, â ÿêîìó ãîâîðèëîñÿ á, ÿê íàì çóñòð³÷àòèñÿ.
Éîãî ñëîâî âðàçèëî ìåíå, ³ ìåí³ ñòàëî ö³êàâî, íåâæå â³í çãîäåí
ç öèìè äèâíèìè ïðàêòèêàìè ï’ÿòèäåñÿòíèöüêîãî ðóõó.
Âðåøò³-ðåøò, ÿ âèÿâèâ, ùî â³í íå áóâ çãîäåí ç òàêîþ ïðàêòè-
êîþ, àëå â³í ³ íå íàïîëÿãàâ íà ÿê³é-íåáóäü çîâí³øí³é ôîðì³.

ß æèâ ó ãóðòîæèòêó ñåì³íàð³¿. Îäíîãî ðàçó âäåíü, êîëè
ïðîõîäèëî ï’ÿòèäåñÿòíèöüêå ç³áðàííÿ, íà ÿêîìó áðàò Í³ íå
ãîâîðèâ, ÿ çàëèøèâñÿ ó ñâî¿é ê³ìíàò³, ùîá ïðîâåñòè ÿêèéñü
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÷àñ ³ç Ãîñïîäîì. ß ïðî÷èòàâ ²ñ. 44:22 ³ êîëè ÷èòàâ: «Íàâåðíèñÿ
æ äî Ìåíå, òåáå áî ß âèêóïèâ», â³ä÷óâ ãëèáîêî âñåðåäèí³, ùî
Ãîñïîäü çàêëèêàº ìåíå ñëóæèòè Éîìó. ß â³ä÷óâ ó ãëèáèí³,
ùî Ãîñïîäü äàâ ìåí³ â³ðø 21 ÿê îá³öÿíêó: «Òè ðàá Ì³é!.. Íå
áóäåø çàáóòèé Ìíîþ» (ºâð.). À â³ðø 23 áóâ ñõîæèé íà ÿñíå
ñëîâî ìåí³ ïðî ìåòó Éîãî ïîêëèêàííÿ: «Áî Ãîñïîäü âèêóïèâ
ßêîâà, ³ ïðîñëàâèâñü â ²çðà¿ë³!».Ïðèñóòí³ñòü Ãîñïîäà áóëà äóæå
ðåàëüíîþ äëÿ ìåíå òàì, ³ ÿ áóâ ïîâí³ñòþ ïîìàçàíèé, îñâ³æåíèé
Éîãî Äóõîì ³ íàïîâíåíèé ðàä³ñòþ ³ íàñíàãîþ.

Ï³ñëÿ ç³áðàíü ó ñåì³íàð³¿ Âî÷ìàí ïîâåðíóâñÿ äî ×èôó ³
æèâ ó ìåíå âäîìà äâà ÷è òðè äí³. Ìè äóæå äîáðå ñï³ëêóâàëèñÿ
ïðî Ãîñïîäí³ ³íòåðåñè.

Áóäó÷è ó ìåíå âäîìà, â³í ïîïðîñèâ ìåíå â³äðåêîìåíäóâàòè
éîãî ïàíó Áåðíåòó, çàñíîâíèêó ç³áðàííÿ Áðàò³¿â Íüþòîíà â
ìîºìó ð³äíîìó ì³ñò³. Ïàí Áåðíåò áóâ ë³òíüîþ ëþäèíîþ ³
â³äì³ííèì ó÷èòåëåì Á³áë³¿, ÿêèé â÷èâñÿ á³ëÿ í³ã â÷èòåëÿ
Áðàò³¿â Áåíäæàì³íà Íüþòîíà. Êîëè ìè âòðüîõ ç³áðàëèñÿ
ðàçîì, ÿ çðîçóì³â, ùî ïàí Áåðíåò íå ö³íóº ñâ³ä÷åííÿ Âî÷ìàíà
çà Ãîñïîäà. Ïàí Áåðíåò ï³äêðåñëþâàâ òî÷í³ñòü á³áë³éíèõ
çíàíü, à Âî÷ìàí — íåîáõ³äí³ñòü ó æèòò³.

Ì³é ÷àñ ç Âî÷ìàíîì ïðîòÿãîì òèõ äí³â âðàçèâ ìåíå
ñîëîäê³ñòþ, êðàñîþ, ïðèâàáëèâ³ñòþ ³ íîâèçíîþ Ãîñïîäà. Ö³
äí³ äàëè ìåí³ íîâèé ñòàðò ó ñë³äóâàíí³ çà Ãîñïîäîì ³
ïðèìóñèëè ìåíå çðîáèòè äîêîð³ííèé ïîâîðîò â³ä çíàííÿ äî
æèòòÿ. Çàâäÿêè öèì äíÿì ç Âî÷ìàíîì Í³ ÿ ïî÷àâ ºäíàòèñÿ
ç Ãîñïîäîì á³ëüø áëèçüêèì ÷èíîì. Ãîñïîäü ñòàâ äëÿ ìåíå
á³ëüø äîðîãîö³ííèì. Öå ïåðåæèâàííÿ áóëî âèùå çà
ïåðåæèâàííÿ ìîãî ñïàñ³ííÿ. Ö³ äí³ ç Âî÷ìàíîì âïëèíóëè
íà ì³é øëÿõ ó Ãîñïîä³ íà íàñòóïí³ ï’ÿòäåñÿò äåâ’ÿòü ðîê³â,
ïî÷èíàþ÷è ç 1932 ð. Íàâ³òü ó â³÷íîñò³ ÿ íå çìîæó çàáóòè ö³
äí³! ßêà öå áóëà ìèë³ñòü ³ áëàãîäàòü äî ìåíå.

Çà äåíü äî ñâîãî â³ä’¿çäó Âî÷ìàí äîðó÷èâ ìåí³ íå ðîáèòè
í³÷îãî ï³ñëÿ éîãî â³ä’¿çäó, ³íàêøå ³íø³ ïîäóìàþòü, ùî ÿ
íàñë³äóþ éîãî. ß â³äïîâ³â: «ßê ÿ ìîæó çðîáèòè ùî-íåáóäü?
Ó öüîìó ì³ñò³ í³õòî íå ñòî¿òü ç³ ìíîþ».

Àëå â äåíü éîãî â³ä’¿çäó ùîñü ñòàëîñü. Óâå÷åð³ ïðèéøîâ
áðàò, ùî áóâ ÷ëåíîì ðàäè äåíîì³íàö³¿, ÿêó ÿ çàëèøèâ,
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çàïèòàòè Âî÷ìàíà, ÷è íå äîïîìîæå â³í ³íøîìó áðàòó, ùî
çíàõîäèòüñÿ â ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³. Êîëè ÿ ñêàçàâ éîìó,
ùî Âî÷ìàí ïî¿õàâ, ìè ïîãîäèëèñü ðàçîì ïðîâåñòè ÷àñ
ñï³ëêóâàííÿ. Áóëî ë³òî, ³ ìè ï³øëè äî áåðåãà ìîðÿ. Ï³ñëÿ
äîâãî÷àñíîãî ñï³ëêóâàííÿ, ïðèáëèçíî î äåñÿò³é ãîäèí³ âå÷îðà,
öåé áðàò ïîâåðíóâñÿ äî ìåíå ³ ñêàçàâ: «Òè ïîâèíåí õðåñòèòè
ìåíå ñüîãîäí³ â ìîð³». Ï³ñëÿ äîâãîãî âàãàííÿ ÿ çðîáèâ öå.
Çàâäÿêè ö³é ïîä³¿ ó ìåíå âäîìà ïî÷àëîñÿ ç³áðàííÿ. ß íàïèñàâ
Âî÷ìàíó, ïîÿñíþþ÷è, ùî ñòàëîñÿ. Â³í ïðè¿õàâ ó êâ³òí³
íàñòóïíîãî ðîêó óòâåðäèòè ³ çì³öíèòè íàñ ó Ãîñïîäíüîìó
â³äòâîðåíí³ ³ ãîñòþâàâ ó ìåíå âäîìà ïðèáëèçíî äåñÿòü äí³â.
Â³í ñëóæèâ íàì ó íàøîìó çàë³ ç³áðàíü, à ðàíêàìè ãîâîðèâ ç
õðèñòèÿíàìè, ùî çíàõîäèëèñü ó äåíîì³íàö³ÿõ, ó çàë³ Êèòàé-
ñüêî¿ íåçàëåæíî¿ öåðêâè. Éîãî ñïîâ³ùåííÿ ñèëüíî íàïó-
÷óâàëè âñ³õ ïðèñóòí³õ ³ äîïîìîãëè áóäóâàííþ òàìòåøíüî¿
Öåðêâè â Ãîñïîäíüîìó â³äòâîðåíí³.

Òîä³ ÿ ðîçïîâ³â éîìó, ùî Ãîñïîäü ïðèêëèêàâ ìåíå ñëóæèòè
Éîìó, êîëè ÿ áóâ ç íèì ó Õóàíñ³ºí³ çà ð³ê äî öüîãî. Íà öå
â³í í³÷îãî íå ñêàçàâ.

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ Â ÃÎÑÏÎÄÍÜÎÌÓ ÏÐÈÊËÈÊÀÍÍ²

Òàê ñàìî, ÿê ó äåíü ñâîãî ñïàñ³ííÿ, ÿ áàæàâ ïðîâåñòè ñâîº
æèòòÿ áëàãîâ³ñòâóþ÷è, òàê ñàìî ³ êîëè ÿ çàê³í÷èâ êîëåäæ,
Ãîñïîäü íàãàäàâ ìåí³ ïðî òå ñàìå. Àëå ÿ çíàéøîâ â³äìîâêó,
ùî ìåí³ íåîáõ³äíî äîïîìîãòè ñâîºìó ìîëîäøîìó áðàòó
çàê³í÷èòè éîãî íàâ÷àííÿ â êîëåäæ³. Ï³ñëÿ òîãî ÿê â³í çàê³í÷èâ
êîëåäæ, Ãîñïîäü çíîâó íàãàäàâ ìåí³, ùî ÿ ïîâèíåí çàëèøèòè
ñâîþ ðîáîòó ³ â³ääàòè óâåñü ñâ³é ÷àñ áëàãîâ³ñòþ. Ó òîé ÷àñ ÿ
çíàâ, ùî ìîÿ äîëÿ — öå â³ääàòè ñâîº æèòòÿ ñëóæ³ííþ Ãîñïîäó.
Îäíàê ó ìåíå íå âèñòà÷àëî â³ðè ³ ñì³ëèâîñò³ çðîáèòè öå.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê ó ìîºìó ð³äíîìó ì³ñò³ áóëà ïîñòàâëåíà
Öåðêâà, ÿ, ÿê ³ ðàí³øå, ïðàöþâàâ ³ â òîé ñàìèé ÷àñ òóðáóâàâñÿ
ïðî ç³áðàííÿ. Íà 1933 ð., ð³âíî ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ç’ÿâèëàñÿ Öåðêâà, ðîáîòà êèï³ëà. Ì³é ÷àñ áóâ íåîáõ³äíèé.
Ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â, ì³æ 1 ñåðïíÿ ³ 21 ñåðïíÿ, ÿ áîðîâñÿ
ç Ãîñïîäîì. ß â³ä÷óâàâ ãëèáîêî âñåðåäèí³, ùî Â³í çàêëèêàº
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ìåíå çàëèøèòè ìîþ ðîáîòó ³ ñëóæèòè Éîìó â³ðîþ, àëå ÿ íå
íàâàæóâàâñÿ çðîáèòè ÿê³-íåáóäü êðîêè ÷åðåç íåñòà÷ó â³ðè.

Ñåðåä óñ³õ áðàò³â ³ ñåñòåð ó Öåðêâ³ íà òîé ÷àñ ò³ëüêè ÿ ³ ì³é
ìîëîäøèé áðàò çàðîáëÿëè íåïîãàí³ ãðîø³ íà ñâî¿é ðîáîò³. Òîìó
á³ëüøà ÷àñòèíà ïîòðåá Öåðêâè òàºìíî ïîêðèâàëàñÿ íàìè
äâîìà. Òîìó, êîëè ïðèéøîâ çàêëèê Ãîñïîäà çàëèøèòè ðîáîòó,
ÿ ïîäóìàâ ïðî âñ³ ïîòðåáè. Íå ò³ëüêè á çíèçèëàñü ê³ëüê³ñòü
ïîæåðòâóâàíü Öåðêâè, ÿêáè ÿ çàëèøèâ ñâîþ ðîáîòó, àëå ³íø³
ïîâèíí³ áóëè á ï³êëóâàòèñÿ ïðî ìåíå. Òîìó ÿ áîðîâñÿ ç öèì.

Ï³ñëÿ òðüîõ òèæí³â áîðîòüáè ç Ãîñïîäîì ÿ ïðîñòî íå ì³ã
³òè âïåðåä, òîìó ââå÷åð³ 21 ñåðïíÿ ï³ñëÿ ìîëèòîâíîãî
ç³áðàííÿ ÿ ïîÿñíèâ ñâîþ ñèòóàö³þ äâîì ïðîâ³äíèì áðàòàì ³
ïîïðîñèâ ¿õ ïîìîëèòèñÿ çà ìåíå. Ï³ñëÿ îäèíàäöÿòî¿ âå÷îðà
ÿ ï³øîâ äî Ãîñïîäà ³ ñòàâ íà êîë³íà ïåðåä Íèì ó ñâî¿é ê³ìíàò³
äëÿ ÷èòàííÿ. Ãîñïîäü â³äðàçó äîêîðèâ ìåí³: «Ó òåáå çëå ñåðöå
íåâ³ðñòâà ó â³äñòóïàíí³ â³ä Áîãà Æèâîãî» (ªâð. 3:12). Ó ñåðö³
ÿ ñêàçàâ: «Ó ìåíå äðóæèíà ³ òðîº ä³òåé, ïðî ÿêèõ òðåáà
äáàòè». Ãîñïîäü â³äïîâ³â: «Çíàº Îòåöü âàø Íåáåñíèé, ùî âñüîãî
òîãî âàì ïîòð³áíî… à âñå öå âàì äîäàñòüñÿ» (Ìò. 6:32-33).
Ó öåé ìîìåíò ìåí³ ñòàëî ÿñíî, ùî ÿ ïîâèíåí â³ääàòè óâåñü ñâ³é
÷àñ ñëóæ³ííþ Ãîñïîäó. ªäèíèé ôàêòîð, ÿêèé çìóøóâàâ ìåíå
ñóìí³âàòèñÿ, — öå íåñòà÷à â³ðè. ß â³ä÷óâàâ ãëèáîêî âñåðåäèí³,
ùî Ãîñïîäü áóâ òàì. Éîãî ïðèñóòí³ñòü áóëà íàñò³ëüêè ðåàëüíîþ,
ùî ÿ íå ì³ã çàïåðå÷óâàòè ¿¿. Àëå äî öüîãî ìîìåíòó ÿ íå ì³ã
ìîëèòèñÿ. Òîä³ Â³í çàñòåð³ã ìåíå: «ßêùî áåðåø Ìîº ñëîâî,
áåðè éîãî; ³íàêøå ß ïîðâó ç òîáîþ». Â³äðàçó æ ï³ñëÿ öüîãî
ñëîâà ÿ â³ä÷óâ, ùî Ãîñïîäü â³ä³éøîâ. ß á³ëüøå íå ì³ã ìîëèòèñÿ,
ÿ íàâ³òü íå ì³ã ñêàçàòè «àì³íü». Ìî¿ î÷³ íàïîâíèëèñü ñë³çüìè.
Âðåøò³-ðåøò, ÿ ñêàçàâ: «Ãàðàçä, âèð³øåíî». ²íøîãî øëÿõó ³
áóòè íå ìîãëî. Íàñòóïíîãî ðàíêó îáèäâà ïðîâ³äíèõ áðàòè
ïðèéøëè äî ìåíå é ñêàçàëè, ùî, ïîìîëèâøèñü, âîíè â³ä÷óëè,
ùî öå â³ä Ãîñïîäà, ùî ÿ ïîâèíåí çàëèøèòè ñâîþ ðîáîòó ³ â³ääàòè
óâåñü ñâ³é ÷àñ ñëóæ³ííþ Ãîñïîäó.

Íàñòóïíîãî äíÿ ÿ çàëèøèâ ñâîþ ðîáîòó. Çàëèøèâøè
ðîáîòó, ÿ ï³øîâ íà ïîøòó ³ çíàéøîâ ëèñòà, ùî ÷åêàâ íà
ìåíå, ç ×àí÷óíÿ, ñòîëèö³ Ìàíü÷æóð³¿, ùî çíàõîäèëàñü ï³ä
ÿïîíñüêîþ îêóïàö³ºþ. Â³äêðèâøè éîãî, ÿ íà ñâ³é ïîäèâ
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âèÿâèâ ïåðøå çàïðîøåííÿ, ÿêå ÿ îäåðæàâ ó ñâîºìó æèòò³,
ùî çàêëèêàëî ìåíå ïî¿õàòè â ³íøå ì³ñöå ãîâîðèòè çà Ãîñïîäà.
Çäàâàëîñü, ùî öå ÿñíå ï³äòâåðäæåííÿ â³ä Ãîñïîäà ïðî ìîº
çâ³ëüíåííÿ, ³ ÿ áóâ äóæå çì³öíåíèé ³ çàõîïëåíèé. ß ïðèéíÿâ
öå çàïðîøåííÿ ³ ïî¿õàâ. Çàâäÿêè ìîºìó â³äâ³äóâàííþ òàì
áóëî âñòàíîâëåíå ç³áðàííÿ. Ïðîïîâ³äíèê, ñòàð³éøèíè, äèÿ-
êîíè òà ³íø³ ÷ëåíè ïðåñâ³òåð³àíñüêî¿ äåíîì³íàö³¿ — âñüîãî
áëèçüêî äâàäöÿòè ÷îëîâ³ê, íàâåðíóëèñÿ äî Ãîñïîäíüîãî
â³äòâîðåííÿ, ³ ÿ õðåñòèâ ¿õ ó ð³÷ö³ â îäèí äåíü.

ß ïðîâ³â ó öüîìó ì³ñö³ ñ³ìíàäöÿòü äí³â. Êîëè ÿ áóâ òàì,
ïðèéøîâ ëèñò â³ä êåð³âíèêà êîìïàí³¿, â ÿê³é ÿ ïðàöþâàâ,
äå ãîâîðèëîñÿ, ùî êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿ íå õî÷å â³äïóñêàòè
ìåíå ³ äàº ìåí³ ï³äâèùåííÿ òà çá³ëüøóº ìåí³ çàðïëàòó. Öå
áóëî â ê³íö³ âåðåñíÿ. ß ïî÷àâ ðîçäóìóâàòè; çà ïîë³òèêîþ
íàøî¿ êîìïàí³¿ ðîá³òíèêè îäåðæóâàëè ïðåì³þ â ê³íö³ ðîêó.
Ìåíå ñïîêóøàëà äóìêà, ùî êîëè ÿ ïðîðîáëþ ùå òðè ì³ñÿö³,
ÿ ìîæó îäåðæàòè ïðåì³þ, à ïîò³ì çâ³ëüíèòèñÿ.

Êîëè ÿ ïîâåðíóâñÿ äî ñâîãî ð³äíîãî ì³ñòà, íà ìåíå ÷åêàâ
ëèñò â³ä Âî÷ìàíà Í³. ß ïîãëÿíóâ íà êîíâåðò ³ ïîáà÷èâ, ùî
â³í áóâ â³äïðàâëåíèé ç Øàíõàÿ. ß â³äêðèâ ³ ïðî÷èòàâ éîãî.
Â³í áóâ íàïèñàíèé 17 ñåðïíÿ, ÿê ðàç ïîñåðåä ìîº¿ áîðîòüáè
ç Ãîñïîäîì. Ó ëèñò³ ãîâîðèëîñÿ: «Áðàòå Ó³òíåññå, ùî
ñòîñóºòüñÿ òâîãî ìàéáóòíüîãî, ÿ ââàæàþ, ùî òîá³ òðåáà
ñëóæèòè Ãîñïîäó ïîâíèé ÷àñ. Ùî òè â³ä÷óâàºø? Íåõàé âåäå
òåáå Ãîñïîäü». Íåìîæëèâî ïîÿñíèòè, ÿêå ñèëüíå ï³äòâåð-
äæåííÿ ÿ ïðèäáàâ, îäåðæàâøè öþ êîðîòêó çàïèñêó â³ä íüîãî.
Öÿ íåâåëè÷êà çàïèñêà ïðîñòî çâåëà íàí³âåöü ëèñò ìîãî
êåð³âíèêà. Ó ñåðö³ ÿ ðàä³â. ß ñêàçàâ ñîá³: «Óñå âèð³øåíî.
Íàâ³òü ÿêùî õòîñü çàïðîïîíóº ìåí³ óâåñü ñâ³ò, ÿ íå â³çüìó
éîãî. Çàâòðà ÿ ï³äó äî îô³ñó ³ ñêàæó êåð³âíèêîâ³ êîìïàí³¿,
ùî â³äõèëÿþ éîãî âèã³äíó ïðîïîçèö³þ». Íàñòóïíîãî äíÿ ÿ
òàê ³ çðîáèâ. Ïîò³ì ÿ â³ä÷óâ, ùî ïîâèíåí ïî¿õàòè äî Øàíõàÿ,
ùîá ïîáà÷èòèñü ³ç Âî÷ìàíîì Í³ ³ äîâ³äàòèñü, ÷îìó â³í íàïèñàâ
ìåí³ öþ çàïèñêó â òîé ÷àñ, 17 ñåðïíÿ.

Ó Øàíõà¿ Âî÷ìàí ðîçïîâ³â ìåí³ òàêó ³ñòîð³þ. Â³í ñêàçàâ
ìåí³, ùî êîëè â³í ïîâåðòàâñÿ äî Êèòàþ ç ªâðîïè, éîãî êîðàáåëü
ïëèâ ïî Ñåðåäçåìíîìó ìîðþ. Îäíîãî ðàçó, çíàõîäÿ÷èñü ó ñâî¿é
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êàþò³, êîëè â³í â³ä÷óâàâ òóðáîòó ³ ìîëèâñÿ çà Ãîñïîäíþ ðîáîòó
â Êèòà¿, â³í â³ä÷óâ, ùî ïîâèíåí íàïèñàòè ìåí³ çàïèñêó, â
ÿê³é ãîâîðèëîñÿ á, ùî ÿ ïîâèíåí â³ääàòè óâåñü ñâ³é ÷àñ
ñëóæ³ííþ Ãîñïîäó. Êîëè â³í ñêàçàâ ìåí³ öå, ÿ áóâ ïîâí³ñòþ
ïåðåêîíàíèé, ùî â³í áóâ ëþäèíîþ, ÿêà ö³ëêîì áóëà ç
Ãîñïîäîì. ²íàêøå, ÿê öå ìîæëèâî, ùî ÿ çíàõîäæóñü çà òèñÿ÷³
ìèëü ³ áîðþñü ³ç Ãîñïîäîì, à â³í ó Ñåðåäçåìíîìó ìîð³ îäåðæóº
òóðáîòó íàïèñàòè ìåí³ ïðî öå â òîé ñàìèé ìîìåíò, êîëè Áîã
ïðàöþº íàä³ ìíîþ? ß áóâ ïåðåêîíàíèé, ùî â³í ëþäèíà Áîæà.
Éîìó íå òðåáà áóëî ïðîñèòè ìåíå ïðàöþâàòè ç íèì, ÿ âæå
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ. ß ïîâèíåí áóâ ³òè çà íèì ³ ïðàöþâàòè ç
íèì. Öåé âèïàäîê, ÿêèé ÿ ùîéíî ðîçïîâ³â, ñòàâ îñíîâî-
ïîëîæíèì ôàêòîðîì ó íàø³é ñï³ëüí³é ðîáîò³ äëÿ Ãîñïîäà.

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ ÏÐÈ ÂÕÎÄÆÅÍÍ² Â ÐÎÁÎÒÓ

Êîëè ÿ ïåðåáóâàâ ó Øàíõà¿ â æîâòí³ 1933 ð., Âî÷ìàí
ïðèéìàâ ìåíå ÿê ãîñòÿ. ß æèâ ó íüîãî áëèçüêî ÷îòèðüîõ
ì³ñÿö³â, ³ â öåé ÷àñ â³í çðîáèâ áàãàòî äëÿ ìîãî âäîñêîíàëåííÿ.
Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ÿ çíàâ, ùî â³í ðîáèòü, à â äåÿêèõ — òîä³
ìåí³ áóëî íå çðîçóì³ëî. ß ïðîâîäèâ ç íèì áàãàòî ÷àñó. Ìè
áóëè ðàçîì áàãàòî ãîäèí, ³ ÿ çàâæäè äàâàâ éîìó ìîæëèâ³ñòü
ãîâîðèòè. ß íå ãîâîðèâ, îñê³ëüêè ðîçóì³â, ùî ÷èì á³ëüøå ãî-
âîðþ, òèì á³ëüøå íåðîçóìíèì ñòàþ. ß â³ääàâ óâåñü ÷àñ éîìó.
Â³í í³êîëè íå ãîâîðèâ ç³ ìíîþ ïðî ïóñò³ ðå÷³, à çàâæäè êîðèñ-
òóâàâñÿ íàãîäîþ ³ ãîâîðèâ ç³ ìíîþ â îñíîâíîìó ïðî ÷îòèðè ðå÷³.

Ïî-ïåðøå, â³í äîïîì³ã ìåí³ ï³çíàòè Ãîñïîäà ÿê æèòòÿ. Äî
òîãî ÿê ÿ ïðè¿õàâ äî íüîãî, ÿ ëþáèâ Ãîñïîäà ³ âæå íàáóâ
áàãàòî äîêòðèíàëüíèõ çíàíü ïðî Á³áë³þ. Àëå â ìåíå íå áóëî
ÿñíîñò³ ñòîñîâíî æèòòÿ. Ò³ëüêè êîëè ÿ ïðîâ³â ÷àñ ³ç íèì, ó
ìåíå â³äêðèëèñü î÷³ ³ ÿ ïîáà÷èâ, ùî òàêå æèòòÿ.

Îäíîãî ðàçó âäåíü ìè ñèä³ëè ðàçîì, ³ ìè îáèäâà ìîâ÷àëè.
ß ñèä³â íà äèâàí³, à â³í — íà êð³ñë³-ãîéäàëö³. Ïîãîéäóþ÷èñü,
â³í çàïèòàâ ìåíå: «Áðàòå Ó³òíåññå, ùî òàêå òåðï³ííÿ?». Ìåíå
öå çäèâóâàëî. Çàïèòàííÿ áóëî äóæå ïðîñòèì. Çâè÷àéíî æ, ìè
âñ³ çíàºìî, ùî òàêå òåðï³ííÿ. Àëå îñê³ëüêè ïèòàííÿ âèéøëî ç
éîãî óñò, âîíî ìàëî áóòè âàæëèâèì. ß íå íàâàæóâàâñÿ
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â³äïîâ³äàòè. Ãîéäàþ÷èñü, â³í çíîâó çàïèòàâ: «Ùî òàêå
òåðï³ííÿ?». ß íå çðîçóì³â, ÿêèé ó íüîãî áóâ íàì³ð ñòîñîâíî
ìåíå â öåé ìîìåíò. Ó íüîãî áóëà òóðáîòà, àëå ÿ íå ì³ã çðîçóì³òè
¿¿. Âðåøò³-ðåøò, ÿ ñêàçàâ: «Ãàðàçä, òåðï³ííÿ äëÿ ìåíå — öå
ñâîãî ðîäó âèòðèâàë³ñòü. Êîëè ëþäè ïîãàíî äî òåáå ñòàâëÿòüñÿ
³ ãîíÿòü òåáå, à òè çíîñèø ñòðàæäàííÿ, öå òåðï³ííÿ». Â³í
ïîõèòàâ ãîëîâîþ ³ ïðîìîâèâ: «Í³!».Òîä³ ÿ ñêàçàâ: «Áóäü ëàñêà,
ñêàæè ìåí³, ùî òàêå òåðï³ííÿ». Â³í â³äïîâ³â: «Òåðï³ííÿ — öå
Õðèñòîñ». ß íå ì³ã öüîãî çðîçóì³òè. Äëÿ ìåíå öå áóëî ñõîæå
íà ³íîçåìíó ìîâó. ß çàïèòàâ: «Áðàòå, ùî òè ìàºø íà óâàç³,
ãîâîðÿ÷è, ùî òåðï³ííÿ — öå Õðèñòîñ? ×è íå ìîæåø òè öå
ïîÿñíèòè?».Â³í ò³ëüêè ïðîäîâæóâàâ ãîéäàòèñÿ. Â³í íå ñêàçàâ
í³÷îãî â ïîÿñíåííÿ. «Òåðï³ííÿ — öå Õðèñòîñ», — ïîâòîðèâ
â³í. Öå íå ò³ëüêè çäèâóâàëî ìåíå, àëå é ãëèáîêî çàíåïîêî¿ëî.
Â³í çàëèøàâñÿ â öüîìó ñòàí³ äîñèòü äîâãî. ß íå ñòàâèâ í³ÿêèõ
ïèòàíü, à â³í í³÷îãî íå ãîâîðèâ. Ìåí³ äóæå õîò³ëîñü ä³çíàòèñÿ,
ùî â³í ìàâ íà óâàç³, àëå ï³ñëÿ äîâãî¿ ïàóçè áåç áóäü-ÿêèõ
ïîÿñíåíü ÿ ïðèéøîâ äî ïîâíîãî ðîç÷àðóâàííÿ. Áóëî âæå äîñèòü
ï³çíî, ³, âðåøò³-ðåøò, ÿ ñêàçàâ: «Áðàòå Í³, ÷àñ âèéøîâ, ÿ
ïîâèíåí ïîâåðíóòèñÿ íà âå÷åðþ». Â³í â³äïîâ³â: «Ãàðàçä».

Êîëè ÿ ïîâåðíóâñÿ â ä³ì äëÿ ãîñòåé, ÿ áóâ ä³éñíî çàíåïî-
êîºíèé. ß ï³øîâ äî ñâîº¿ ê³ìíàòè ³ ïî÷àâ ìîëèòèñÿ: «Ãîñïîäè,
ùî îçíà÷àº, ùî òåðï³ííÿ — öå Õðèñòîñ?». Ó ò³ äí³ Ãîñïîäü
çàãîâîðèâ ç³ ìíîþ, ³ ìî¿ î÷³ â³äêðèëèñü. ß ïîáà÷èâ, ùî ìîº
òåðï³ííÿ — öå Ñàì Õðèñòîñ. Ñïðàâæíº òåðï³ííÿ — öå íå
ïðîñòî ïîâåä³íêà, à Õðèñòîñ, ÿêèé âèÿâëÿºòüñÿ ç íàñ. ß ïîáà-
÷èâ öå! Ñàìå òàêèì ÷èíîì Âî÷ìàí äóæå ñèëüíî äîïîì³ã ìåí³
â æèòò³.

Ïî-äðóãå, ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ Âî÷ìàí òàêîæ ðîçïîâ³äàâ
ìåí³ ³ñòîð³þ Ãîñïîäíüîãî ðóõó â íüîìó, ïî÷èíàþ÷è ç òîãî
ðîêó, êîëè â³í áóâ ñïàñåíèé, ³ äî íèí³øíüîãî äíÿ. ß íå áóâ
ïîâí³ñòþ â Öåðêâ³, à òàêîæ ó ò³ ïåðø³ äåñÿòü ðîê³â Ãîñïîäíüîãî
â³äòâîðåííÿ ÿ íå áóâ ó ðîáîò³; òîìó â³í ãîäèíà çà ãîäèíîþ
ïåðåäàâàâ ìåí³ âñå ïðî Ãîñïîäí³é ðóõ ó ò³ ðîêè, íå ñòèñëî, à â
óñ³õ ïîäðîáèöÿõ. Ó òîé ÷àñ ÿ íå ðîçóì³â, ÷îìó â³í ïåðåïîâ³äàº
ìåí³ âñå öå, àëå ï³çí³øå äîâ³äàâñÿ. Â³í ìàâ íàì³ð âäîñêî-
íàëþâàòè ìåíå ³ áóäóâàòè ìåíå. Â³í çàêëàäàâ äîáðó îñíîâó.
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Ïî-òðåòº, â³í íàïó÷óâàâ ìåíå â ïèòàííÿõ ³ñòîð³¿ Öåðêâè ç
ïåðøîãî ñòîë³òòÿ äî íèí³øíüîãî äíÿ. Â³í âèêëàâ óñ³ îñíîâí³
ðå÷³, ÿê³ â³äáóëèñÿ ñòîñîâíî Öåðêâè, ³ â³í ðîáèâ öå îñîáëèâèì
÷èíîì. Â³í ðîáèâ öå ç áîêó Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ ³ ìàþ÷è
ÿê ìåòó Ãîñïîäíº â³äòâîðåííÿ.

Ïî-÷åòâåðòå, â³í òàêîæ äîïîì³ã ìåí³ ïðèäáàòè æèâèé øëÿõ
çíàííÿ Á³áë³¿. Áðàò³ÿ äîïîìîãëè ìåí³ ï³çíàòè Á³áë³þ ç òî÷êè
çîðó áóêâè, à â³í äîïîì³ã ìåí³ ï³çíàòè Á³áë³þ ç òî÷êè çîðó
æèòòÿ. Â óñ³õ íàøèõ ñï³ëüíèõ ðîçìîâàõ ÿ îäåðæàâ â³ä íüîãî
áàãàòî äîïîìîãè â öèõ ÷îòèðüîõ ðå÷àõ. Áóëà çàêëàäåíà äîáðà
îñíîâà äëÿ ìîº¿ ðîáîòè, íàâ³òü äî òåïåð³øíüîãî ìîìåíòó, ó
òîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ æèòòÿ, Öåðêâè é ðîáîòè.

Îäíîãî ðàçó âäåíü, êîëè ÿ çàéìàâñÿ, â³í çàéøîâ äî ìåíå â
ê³ìíàòó ³ êèíóâ ìåí³ íà ë³æêî äâà íàáîðè äåðæàíèõ êíèã.
Â³í ñêàçàâ: «Îñü äëÿ òåáå äåÿê³ êíèãè» ³ â³äðàçó æ ï³øîâ.
Îäíèì íàáîðîì êíèã áóâ «Ñèíîïñèñ êíèã Á³áë³¿» Äæîíà
Íåëüñîíà Äàðá³ ó ï’ÿòè òîìàõ, à äðóãèì — «Íîâèé Çàâ³ò
äëÿ àíãë³éñüêèõ ÷èòà÷³â» Ãåíð³ Àëüôîðäà â ÷îòèðüîõ òîìàõ.
ß çðîçóì³â, ùî äàâøè ìåí³ ö³ êíèãè, â³í õîò³â óäîñêîíàëèòè
ìåíå â çíàíí³ Ñëîâà Áîæîãî.

Íà äîäàòîê äî öüîãî â³í ïîì³ñòèâ ìåíå â òàêå ñòàíîâèùå,
â ÿêîìó ÿ ì³ã áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ é ñëóæèòè â ì³ñöåâ³é
Öåðêâ³ â Øàíõà¿. Öå äàëî ìåí³ ÷óäîâó ìîæëèâ³ñòü íàâ÷èòèñÿ
ñëóæèòè Ãîñïîäó. Îäíàê ïåðåä òèì, ÿê ïîñòàâèòè ìåíå â öå
ñòàíîâèùå, â³í ïåðåâ³ðèâ ìåíå. Â³í ïåðåâ³ðÿâ ìåíå òàºìíî.
Ñïî÷àòêó ÿ íå çíàâ, ùî â³í ðîáèòü; ÿ íå ðîçóì³â, ùî ìåíå
ïåðåâ³ðÿþòü. Ó ïîïåðåäí³ ðîêè, êîëè ìè ëèñòóâàëèñÿ, â³í
ïî-ñïðàâæíüîìó íå çíàâ ìåíå. Àëå êîëè ìè æèëè ðàçîì
ÿêèéñü ÷àñ, â³í ñïîñòåð³ãàâ çà ìíîþ ³ òàºìíî ïåðåâ³ðÿâ ìåíå.
Ñïî÷àòêó, â³äðàçó æ ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî Øàíõàÿ, ìåíå
ïîïðîñèëè ãîâîðèòè íà îñíîâíîìó ç³áðàíí³ â íåä³ëþ âðàíö³.
Öå çàñòàëî ìåíå çíåíàöüêà, àëå ÿ çðîáèâ äîñèòü äîâãå
ñïîâ³ùåííÿ ïðî øëÿõ äî ñëàâè ç Ìò. 13:53—17:8.

Ó òîé ÷àñ Öåðêâà â Øàíõà¿ çóñòð³÷àëàñÿ ó äâîõ çàëàõ.
Îñíîâíèì çàëîì áóâ ïåðøèé çàë, à äðóãèé çàë áóâ ÿê áè
äðóãîðÿäíèì. Íåâäîâç³ ï³ñëÿ ìîãî ïðèáóòòÿ äî Øàíõàÿ áðàòè
âëàøòóâàëè òàê, ùî ÿ ïîâèíåí áóâ ïðîâîäèòè êîíôåðåíö³þ
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â äðóãîìó çàë³. ß äóìàþ, ùî öå ñòàëîñÿ çã³äíî ç íàïó÷åííÿì
Âî÷ìàíà, ùîá òðîõè ïåðåâ³ðèòè ìåíå. ß ãîâîðèâ êîæíîãî
âå÷îðà, ³ âñ³ óçíàëè ìåíå. ß ïðîõîäèâ ïåðåâ³ðêó áëèçüêî
òèæíÿ. Âî÷ìàíà òàì íå áóëî, àëå âñå, ùî ÿ ãîâîðèâ, äîõîäèëî
äî íüîãî. Íàïåâíî, ÿ ïðîéøîâ öþ ïåðåâ³ðêó, îñê³ëüêè ï³çí³øå
ìåíå ïîïðîñèëè ðåãóëÿðíî ãîâîðèòè â ïåðøîìó çàë³.

Îäíîãî ðàçó Âî÷ìàí ïðèí³ñ ìåí³ æìóò ëèñò³â ç ð³çíèõ
ì³ñöü. Éîìó ïèñàëè ð³çí³ ëþäè, ÿê³ çàïèòóâàëè ïðî Öåðêâó,
öåðêîâíó ïðàêòèêó, æèòòÿ ³ òëóìà÷åííÿ Á³áë³¿. Â³í ñêàçàâ:
«Ó³òíåññå, ÿ íàäòî çàéíÿòèé. Ó ìåíå íå âèñòà÷àº íà öå ÷àñó.
×è íå íàïèñàâ áè òè â³äïîâ³ä³ íà ö³ ëèñòè ³ íå â³äïîâ³â áè òè
íà âñ³ ö³ çàïèòàííÿ çà ìåíå?». ß íå ì³ã ñîá³ óÿâèòè, ùî öå
áóëî ïåðåâ³ðêîþ, àëå öå áóëî òàê. ß ñêàçàâ éîìó: «Íàïåâíî
º çàïèòàííÿ, íà ÿê³ ÿ íå çíàþ â³äïîâ³äåé». Â³í â³äïîâ³â: «Öå
íåâàæëèâî; ÿêùî â òåáå áóäóòü ïèòàííÿ, ïðîñòî çàïèòóé
ìåíå». Çà ìèë³ñòþ Ãîñïîäà ÿ â³äïîâ³â íà âñ³ ëèñòè. Íàéäîâøó
â³äïîâ³äü ÿ íàïèñàâ ïðî ñåêòè ³ ñòðóêòóðó Öåðêâè. Âî÷ìàí
äóæå îö³íèâ ¿¿ ³ îïóáë³êóâàâ ó ÷åòâåðòîìó ³ ï’ÿòîìó íîìåðàõ
«Äîá³ðêè íîâèí». Ó ñ³÷í³ 1934 ð. â Øàíõà¿ Âî÷ìàí ïðîâîäèâ
òðåòþ êîíôåðåíö³þ ïåðåìîæö³â. Íà öþ êîíôåðåíö³þ
ïðè¿õàëî áàãàòî ñï³âðîá³òíèê³â ³ ñâÿòèõ ç ð³çíèõ ì³ñöü ç óñ³º¿
êðà¿íè. Âîíà ïî÷àëàñü ó ïîíåä³ëîê. Ïðàêòè÷íî âñ³ ãîñò³
ïðè¿õàëè â Äåíü Ãîñïîäí³é äî ïî÷àòêó êîíôåðåíö³¿. Âðàíö³
â Äåíü Ãîñïîäí³é, êîëè ìè âñ³ ÷åêàëè òîãî, ùî Âî÷ìàí ïðèéäå
³ ãîâîðèòèìå, ìåí³ ïðèíåñëè êîðîòêó çàïèñêó, â ÿê³é â³í
ïðîñèâ ìåíå ãîâîðèòè íà òîìó ç³áðàíí³. ² ÿ, ³ âñ³ ïðèñóòí³
áóëè çäèâîâàí³, ùî â³í íå ïðèéøîâ íà öå ç³áðàííÿ. Àëå ÿ
ãîâîðèâ íà öüîìó ç³áðàíí³ çã³äíî ç éîãî ïðîõàííÿì ³ ïðèäáàâ
íîâå ïåðåæèâàííÿ.

Ïðîòÿãîì äåñÿòèäåííî¿ êîíôåðåíö³¿ ÿ îäåðæàâ áàãàòî
äîïîìîãè ç éîãî ñïîâ³ùåíü. Âîíè áóëè âî³ñòèíó ÷óäîâèìè,
ó÷èíèëè ñïðàâæí³é ïåðåâîðîò ³ â ìîºìó õðèñòèÿíñüêîìó
æèòò³, ³ â ìîºìó öåðêîâíîìó æèòò³. Ìî¿ î÷³ â³äêðèëèñü, ³ ÿ
ïîáà÷èâ Õðèñòà â Éîãî ïåðåâàç³ â óñüîìó çã³äíî ç Áîæèì
â³÷íèì ïëàíîì. ß ðîáèâ êîðîòê³ çàïèñè íà âñ³õ éîãî
ñïîâ³ùåííÿõ, ÿê³ â³í çðåøòîþ îïóáë³êóâàâ ó áåðåçíåâîìó ³
êâ³òíåâîìó íîìåðàõ «Íèí³øíüîãî ñâ³ä÷åííÿ» çà 1934 ð.
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Îäíîãî ðàçó äî ïî÷àòêó êîíôåðåíö³¿ ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ðàçîì.
Ó òîé ÷àñ â³í çàïèòàâ ìåíå, ÿê ÿ âèâ÷àþ Á³áë³þ ùîäíÿ.
ß â³äïîâ³â, ùî çíàõîäæóñü ó Ä³ÿõ ³ â Ïîñëàíí³ äî êîëîñÿí.
Â³í â³äðàçó æ â³äïîâ³â, ùî ö³ äâ³ êíèãè äóæå äîáðå ï³äõîäÿòü
îäíà äî îäíî¿. Ñïî÷àòêó ÿ íå çðîçóì³â, ùî â³í ìàâ íà óâàç³,
àëå, âðåøò³-ðåøò, ÿ îäåðæàâ äîïîìîãó ³ çðîçóì³â, ùî â Ä³ÿõ
ðîçêðèâàºòüñÿ, ùî Õðèñòîñ âîçí³ññÿ íà íåáåñà ³ áóâ ó÷èíåíèé
Ãîñïîäîì ³ Õðèñòîì (2:36), ó òîé ÷àñ ÿê ó Ïîñëàíí³ äî êîëîñÿí
ðîçêðèâàºòüñÿ, ùî Õðèñòîñ ïîâèíåí ìàòè ïåðåâàãó â óñüîìó ³
ïîâèíåí áóòè âñ³ì ³ â óñüîìó â Áîæîìó äîìîâðÿäóâàíí³ (1:18;
3:11). Çà âñå ìîº õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ íå áóëî ³íøî¿ ëþäèíè,
ÿêà á äîïîìîãëà ìåí³ ï³çíàòè Ïèñàííÿ òàê ãëèáîêî ³ æèâî
÷èíîì, îñîáëèâî ñòîñîâíî îá’ÿâëåííÿ ïðî Õðèñòà ç Öåðêâîþ.

Îäíîãî ðàçó ïåðøèé çàë ó Øàíõà¿ âèð³øèâ ïðîâåñòè
ºâàíãåëüñüêå ç³áðàííÿ, àëå í³õòî íå çíàâ, õòî ãîâîðèòèìå. Áàãàòî
õòî äóìàâ, ùî ãîâîðèòèìå Âî÷ìàí. ß ïî÷óâàâ ñåáå äîñèòü
ñïîê³éíèì ³ ïðèãîòóâàâñÿ ïîñëóõàòè éîãî ñïîâ³ùåííÿ. ß òàêîæ
íàä³ÿâñÿ ä³çíàòèñü á³ëüøå ïðî òå, ÿê áëàãîâ³ñòèòè. Ïðèáëèçíî
çà ãîäèíó äî ç³áðàííÿ äî ìåíå ó äâåð³ ïîñòóêàëè ³ ìåí³ ïåðåäàëè
çàïèñêó. Ó í³é ãîâîðèëîñÿ: «Áðàòå Ó³òíåññå, çðîáè ñüîãîäí³
óâå÷åð³ ºâàíãåëüñüêå ñïîâ³ùåííÿ». ß áóâ âðàæåíèé! Ùî ìåí³
ðîáèòè? Òàê ÷è ³íàêøå, ÿ ïîâèíåí áóâ ãîâîðèòè.

Òîãî âå÷îðà ÿ ãîâîðèâ ç ²í. 16 ïðî òå, ùî Äóõ âèÿâëÿº ñâ³òîâ³
ïðî ãð³õ, ïðàâåäí³ñòü ³ ñóä. ß ñêàçàâ ëþäÿì ïðî ãð³õ, òîìó ùî
ìè íàðîäèëèñÿ â³ä Àäàìà, ïðî ïðàâåäí³ñòü, òîìó ùî ìè ìîæåìî
ïîâ³ðèòè â Õðèñòà, ³ ïðî ñóä, òîìó ùî ìè éäåìî çà Ñàòàíîþ.
ß ñïîâ³ñòèâ ëþäÿì, ùî º ò³ëüêè òðè îñîáè — Àäàì, Õðèñòîñ ³
Ñàòàíà. Ìè âñ³ íàðîäèëèñÿ ãð³øíèêàìè â Àäàì³, àëå çàðàç Áîã
äàâ íàì ìîæëèâ³ñòü óâ³éòè â Õðèñòà, ùîá áóòè âèïðàâäàíèìè,
ïðèéíÿâøè Éîãî ÿê íàøó ïðàâåäí³ñòü. Óâ³ðóâàâøè â Õðèñòà,
ìè ïåðåíîñèìîñÿ ç Àäàìà â Õðèñòà. Îäíàê, ÿêùî ìè íå óâ³ðóºìî
â Õðèñòà, ìè çàëèøèìîñÿ ãð³øíèìè â Àäàì³ ³ îäíîãî ðàçó ìè
ðàçîì ³ç Ñàòàíîþ ðîçä³ëèìî Áîæèé ñóä íàä íèì. Êîëè ÿ ãîâîðèâ
öå ñïîâ³ùåííÿ, ÿ íå áà÷èâ Âî÷ìàíà íà ç³áðàíí³. ß íå çíàâ, äå
â³í, ³ í³õòî íå ãîâîðèâ ìåí³, äå â³í. Àëå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ îäíîãî
ðàçó ìè éøëè ïî âóëèö³, ³ â³í ðàïòîâî ïîâåðíóâñÿ äî ìåíå ³
ñêàçàâ: «Áðàòå Ó³òíåññå, ìàëî õòî â ö³é êðà¿í³ ìîæå çðîáèòè
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ñïîâ³ùåííÿ ç ²í. 16 ïðî òðè ïîëîæåííÿ — ïðî ãð³õ, ïðàâåäí³ñòü
³ ñóä òà ïðî Àäàìà, Õðèñòà ³ Ñàòàíó, — ÿê öå çðîáèâ òè.
ß íàñíàæóþ òåáå éòè âïåðåä». Êîëè ÿ ïî÷óâ öå, ÿ ñêàçàâ ñîá³:
«Çâ³äêè â³í öå çíàº?». Âðåøò³-ðåøò, ÿ âèÿâèâ, ùî êîëè ÿ
ãîâîðèâ, â³í ñòîÿâ çà çàäí³ìè äâåðèìà ³ ñëóõàâ ìîº ñëîâî. Â³í
÷óâ óñå. Íà öåé ÷àñ ÿ çíàâ, ùî â³í ïîñò³éíî ïåðåâ³ðÿº ìåíå.

Ó 1934 ð., ï³ñëÿ òîãî ÿê ÿ ïðîáóâ ó Øàíõà¿ áëèçüêî
÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â, Âî÷ìàí îäíîãî ðàçó ïðèéøîâ ïîáà÷èòèñÿ
ç³ ìíîþ. Â³í ñêàçàâ: «Áðàòå Ó³òíåññå, ìè, ñï³âðîá³òíèêè òóò,
ââàæàºìî, ùî òè ïîâèíåí ïåðåâåçòè äî Øàíõàÿ ñâîþ ñ³ì’þ ³
ïðàöþâàòè òóò ç íàìè. Ïðèíåñè öå Ãîñïîäó, ³ ïîäèâèìîñü,
ÿê Â³í ïîâåäå òåáå». ß ïðèí³ñ öå Ãîñïîäó, ³ â òîé ìîìåíò ìî¿
î÷³ â³äêðèëèñÿ, ³ ÿ ïîáà÷èâ ùîñü çíà÷íå. ß ïîáà÷èâ, ùî,
ïî÷èíàþ÷è ç êíèãè Ä³é, áóâ ò³ëüêè îäèí ïîò³ê, îäíà òå÷³ÿ
íà çåìë³; â³í ïî÷àâñÿ â³ä ïðåñòîëó áëàãîäàò³ ³ ñïóñòèâñÿ â
ªðóñàëèì. Ç ªðóñàëèìà â³í ïîò³ê ÷åðåç Ñàìàð³þ ³ ïðîéøîâ
íà ï³âí³÷ â Àíò³îõ³þ; ïîò³ì ç Àíò³îõ³¿ â³í ïîâåðíóâ íà çàõ³ä
ó Ìàëó Àç³þ ³ â ªâðîïó. ß ïîáà÷èâ, ùî â óñ³é êíèç³ Ä³é áóâ
ò³ëüêè îäèí ïîò³ê Ãîñïîäíüî¿ ðîáîòè íà çåìë³ ³ ùî òàì íå
áóëî çàïèñó ïðî ÷èþñü ðîáîòó, õòî íå çíàõîäèâñÿ â öüîìó
ïîòîö³. Êîëè Âàðíàâà â³ää³ëèâñÿ â³ä Ïàâëà ³ ïî÷àâ ³íøó
òå÷³þ, çàïèñ ïðî éîãî ðîáîòó â Ä³ÿõ ïðèïèíÿºòüñÿ (Ä³¿ 15:36-
41). Ï³çí³øå ñï³âðîá³òíèêè, òàê³ ÿê Òèìîô³é ³ Àïîëëîñ, ï³ñëÿ
òîãî ÿê âîíè áóëè ïîñòàâëåí³ Ãîñïîäîì äëÿ Éîãî ðîáîòè,
çëèëèñÿ ç îäíèì ïîòîêîì Ãîñïîäíüîãî ðóõó, õî÷à ¿ì íå òðåáà
áóëî éòè â ªðóñàëèì äëÿ ö³º¿ ìåòè (Ä³¿ 16:1-3; 18:24-28).
Ãîñïîäü â³äêðèâ ìåí³, ùî òå÷³ÿ Éîãî ðîáîòè â Êèòà¿ ïîâèííà
áóòè îäíîþ. Îñê³ëüêè âîíà ïî÷àëàñü ó Øàíõà¿, ÿ íå ïîâèíåí
¿õàòè íà ï³âí³÷ ³ ïðîäîâæóâàòè ³íøó òå÷³þ. ßêùî Ãîñïîäü
çáèðàºòüñÿ çðîáèòè ùîñü íà ï³âíî÷³, ÿ ñïî÷àòêó ïîâèíåí
óâ³éòè â ïîò³ê ó Øàíõà¿; òîä³, âðåøò³-ðåøò, ïîò³ê ó Øàíõà¿
ä³éäå äî ï³âíî÷³. Õî÷à íà ï³âíî÷³ âæå ïî÷àëàñÿ ðîáîòà, ó
ìåíå ç’ÿâèëàñÿ íàéá³ëüøà ÿñí³ñòü ïðî îäèí ïîò³ê. Ìàþ÷è
íà óâàç³ öå áà÷åííÿ, ÿ ïîâåðíóâñÿ íà ï³âí³÷ ï³ñëÿ êîíôåðåíö³¿
Âî÷ìàíà, ïðîáóâ òàì ÿêèéñü ÷àñ, à ïîò³ì ïîâåðíóâñÿ äî
Øàíõàÿ, ùîá æèòè é ïðàöþâàòè ðàçîì ç íèì. Òàêèì ÷èíîì,
áóâ ò³ëüêè îäèí ïîò³ê ³ îäíà òå÷³ÿ Ãîñïîäíüî¿ ðîáîòè â Êèòà¿.
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ÐÎÇÄ²Ë ÒÐÈÄÖßÒÜ ÄÐÓÃÈÉ

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ Ó²ÒÍÅÑÑÀ Ë²
Ç ÂÎ×ÌÀÍÎÌ Í² Ç 1934 ÐÎÊÓ ÏÎ 1936 Ð²Ê

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ Ó ÐÎÇÏÎÄ²Ë² ÐÎÁÎÒÈ

Êîëè ÿ ïåðåáóâàâ íà ï³âíî÷³, ñë³äîì çà ñâîºþ êîíôåðåíö³ºþ
Âî÷ìàí ïðîâ³â ñåð³þ ç³áðàíü ³ç Öåðêâîþ â Øàíõà¿ ó ëþòîìó
1934 ð. Íà ç³áðàííÿõ òàêîæ áóëè ïðèñóòí³ ó÷àñíèêè êîí-
ôåðåíö³¿, ÿê³ çàòðèìàëèñü ï³ñëÿ êîíôåðåíö³¿, ³ ìåòîþ öèõ
ç³áðàíü áóëî âèâ÷åííÿ Á³áë³¿ ñòîñîâíî æèòòÿ ç³áðàíü. ß ïî-
âåðíóâñÿ äî Øàíõàÿ ç ×èôó â òðàâí³. ×åðåç äåíü ï³ñëÿ ìîãî
ïðèáóòòÿ Âî÷ìàí ïðèéøîâ äî ìåíå äîäîìó, êèíóâ ìåí³
æìóòîê ñòàòåé ³ ñêàçàâ: «Áóäü ëàñêà, íàïèøè äî öèõ ñòàòåé
ïåðåäìîâó». Êîëè ÿ â³äêðèâ öåé æìóòîê, ÿ áóâ äóæå ðàäèé,
âèÿâèâøè, ùî ö³ ñòàòò³ ñêëàäàëèñü ç³ ñïîâ³ùåíü, çðîáëåíèõ
íèì íà ç³áðàííÿõ ïî âèâ÷åííþ Á³áë³¿, ÿê³ â³í ïðîâ³â ó ìîþ
â³äñóòí³ñòü. ß íå ì³ã çóïèíèòèñÿ, äîêè íå çàê³í÷èâ ÷èòàòè
âñ³ ÷îòèðè ðîçä³ëè. Íàéá³ëüø âðàæàþ÷èì ó âñ³õ ðîçä³ëàõ
áóëà ìåæà ì³ñöåâî¿ Öåðêâè. Ïðî÷èòàâøè ö³ ðîçä³ëè, ÿ
íàïèñàâ äî íèõ ïåðåäìîâó. Âîíè áóëè îïóáë³êîâàí³ ó âèãëÿä³
êíèãè ï³ä íàçâîþ «Æèòòÿ ç³áðàíü».

Ó òîé ÷àñ, êîëè ÿ ïîâåðíóâñÿ äî Øàíõàÿ, çäîðîâ’ÿ áðàòà
Í³ áóëî ïîãàíèì. Á³ëüø³ñòü ç³áðàíü â³í àáî â³äïî÷èâàâ, àáî
áóâ äåñü ùå. Â³í ãîâîðèâ â îñíîâíîìó ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³é.
Òóðáîòà ïðî ñëóæ³ííÿ íà çâè÷àéíèõ ç³áðàííÿõ ïðèïàëà ìåí³.

Áðàò Í³ í³ñ îñíîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äâà âèäàííÿ:
«Íèí³øíº ñâ³ä÷åííÿ» ³ «Õðèñòèÿíèí». Âèäàííÿ «Õðèñòè-
ÿíèíà» áóëî â³äêëàäåíå íà ñ³ì ðîê³â, ïðîòÿãîì ÿêèõ â³í
âèäàâàâ ò³ëüêè «Íèí³øíº ñâ³ä÷åííÿ». Ó 1934 ð. áàãàòüìà
ñï³âðîá³òíèêàìè áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ â³äíîâèòè âèäàííÿ
«Õðèñòèÿíèíà», ³ ìåíå ïîïðîñèëè ðåäàãóâàòè éîãî. ß í³ñ
öþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü àæ äî 1940 ð.

Ïî÷èíàþ÷è ç ê³íöÿ 1933 ð., Âî÷ìàí Í³ ïî÷àâ òàêîæ
âèäàâàòè ãàçåòó ç íîâèíàìè ïðî ðîáîòó ³ Öåðêâè ï³ä íàçâîþ
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«Äîá³ðêà íîâèí». Ñòàðøó ñåñòðó ñåðåä íàñ, Ðóò Ë³, ïðè-
çíà÷èëè âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè ðåäàêòîðà ö³º¿ ãàçåòè. Êîëè
âîíà âè¿æäæàëà ³ç Øàíõàÿ, íà ìåíå ëÿãàëà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
³ çà öþ ãàçåòó.

Çàâäÿêè âñ³ì öèì îáîâ’ÿçêàì äëÿ ìåíå áóëà â³äêðèòà
íåéìîâ³ðíà ìîæëèâ³ñòü íàâ÷èòèñÿ ïðàöþâàòè äëÿ Ãîñïîäà â
Éîãî â³äòâîðåíí³, äîïîìàãàòè ³íøèì çðîñòàòè â æèòò³,
áóäóâàòè Öåðêâè çà äîïîìîãîþ æèòòÿ, òóðáóâàòèñÿ ïðî
âèäàâíè÷å ñëóæ³ííÿ. Áóäó÷è âñåâëàäíî ïîì³ùåíèì ï³ä
êåð³âíèöòâî áðàòà Í³, çà Ãîñïîäíüîþ ìèë³ñòþ ³ áëàãîäàòòþ,
ÿ çàñâî¿â áàãàòî óðîê³â ñòîñîâíî æèòòÿ, ïðàêòèêè Öåðêâè ³
òóðáîòè ïðî ðîáîòó æèâèì ÷èíîì. Çàñâîºíå ìíîþ çà öåé ÷àñ
çàêëàëî ì³öíó îñíîâó äëÿ ìîãî ìàéáóòíüîãî. ßê ÿ âäÿ÷íèé
Ãîñïîäó çà öå! ßê ÿ âäÿ÷íèé áðàòó Í³ çà éîãî âäîñêîíàëþþ÷ó
ðîáîòó ³ çà éîãî ìèëîñòèâó é ìóäðó ðîáîòó íàä³ ìíîþ.

Îñê³ëüêè ìè âñ³ ðàçîì æèëè â Øàíõà¿, ó íàñ áóëà ìîæëèâ³ñòü
áàãàòî é êîðèñíî ñï³ëêóâàòèñÿ. Îäíîãî ðàçó äâîº ç íàñ ¿õàëè
íà ìîëî÷íó ôåðìó â ïåðåäì³ñò³ Øàíõàÿ, ùîá â³äâ³äàòè äåÿêèõ
áðàò³â. Ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ïðî ñèòóàö³þ ì³æ
íàìè ³ äåíîì³íàö³ÿìè. Êîëè ìè ïîäóìàëè ïðî òå, ùî äåíîì³íàö³¿
â³äêèäàþòü íàøå ñâ³ä÷åííÿ, â³í ñêàçàâ: «Â³äíèí³ ìè ïîâèíí³
çâåðíóòèñÿ äî ÿçè÷íèê³â, ÿê öå çðîáèëè àïîñòîëè â Ä³ÿõ 13:46».
Öå â³äêðèëî ìåí³ î÷³, ³ ÿ ïîáà÷èâ Ãîñïîäí³é øëÿõ ùå á³ëüøå.

Óë³òêó 1934 ð. â³í ïî¿õàâ ç ÷îòèðìà áðàòàìè, ñàì âåäó÷è
ìàøèíó, ùîá â³äâ³äàòè ÷îòèðè ïðîâ³íö³¿, — Öçÿíñó,
×æåöçÿí, Öçÿíñ³ ³ Àíüõîé, — ùîá ïîäèâèòèñÿ íà ñèòóàö³þ
â öèõ ì³ñöÿõ, ùî ñòîñóâàëàñÿ Ãîñïîäíüîãî ðóõó. Ï³ä ÷àñ
ö³º¿ ïî¿çäêè ÿ çðîçóì³â, ùî â³í ëþáèòü Ãîñïîäà âñ³ì ñåðöåì
³ ùî â³í ìàº ãëèáîêó ïðîíèêëèâ³ñòü ³ äàëåêîãëÿäí³ñòü
ñòîñîâíî áàãàòüîõ ðå÷åé. Ìè, ï’ÿòü áðàò³â ç ï’ÿòè ð³çíèõ
ïðîâ³íö³é, â³ä ï³âíî÷³ äî ï³âäíÿ, ïîäîðîæóâàëè ³ æèëè ðàçîì
äåê³ëüêà äí³â. Ìè íàñîëîäæóâàëèñÿ êîðèñíèì áóäóþ÷èì
ñï³ëêóâàííÿì áðàòà Í³ ³ Ãîñïîäíüîþ ïðèñóòí³ñòþ ç ºäí³ñòþ
³ ãàðìîí³ºþ â äóõîâ³. ß í³êîëè íå çìîæó çàáóòè äîðîãîö³íí³
é ñîëîäê³ ïåðåæèâàííÿ òèõ çîëîòèõ äí³â ó íåáåñíèõ ìåæàõ!

Óë³òêó 1934 ð. ñåñòðà Ðóò Ë³ â³äâ³äàëà Öåðêâè â ¥óàíäóí³
é Ãîíêîíç³. Òîìó â öåé ÷àñ ìåíå ïîïðîñèëè ïîòóðáóâàòèñÿ
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ïðî ðåäàãóâàííÿ «Äîá³ðêè íîâèí». Ó òîé æå ñàìèé ÷àñ áðàò
Í³ ïî¿õàâ íà â³äïî÷èíîê äî Ôó÷æîó, ñâîãî ð³äíîãî ì³ñòà.
Â³äïî÷èâàþ÷è ó Ôó÷æîó, â³í íàïèñàâ ìåí³ òàêîãî ëèñòà ïðî
öå âèäàííÿ, ÿêèé áóâ îïóáë³êîâàíèé ó ¹ 9 «Äîá³ðêè íîâèí».

6 липня 1934 р.

Дорогий брате Уітнессе:

…Що стосується статей для «Добірки новин», я особисто
маю надію, що в майбутньому буде більше новин про те, як
брати та сестри посвятили себе Господу, про те, як вони
слухалися Господа і приймали Господа як Голову над усім,
як вони перемагали сухість і входили в більш достатнє життя
і як вони звільнилися від гріховного життя і перемогли гріх.
Ці духовні аспекти набагато важливіші, ніж зовнішній вихід
з деномінацій.

Що є нашим центром? Чи полягає наша робота в тому,
щоб проповідувати Христа або проповідувати вихід з
деномінацій? Я дійсно боюсь, що в кожній місцевості є брати,
які, будучи обмежені в розумінні й духовних переживаннях
перед Богом, мають лише небагато знання про зовнішні
речі, такі як хрещення, покриття голови і деномінації, і з усіх
своїх сил публікують тільки це. В результаті в інших
з’являється неправильне розуміння стосовно нас, вони
думають, що ми тільки підкреслюємо ці речі і що ми не
звеличуємо Ісуса Христа як Господа.

Ми знаємо, що коли хтось іде за Господом, він неодмінно
подбає про ці зовнішні речі. Але це не означає, що той, хто
практикує ці зовнішні речі, обов’язково повністю йде за
Господом. Ми повинні знову й знову підкреслювати заради
неосвічених братів серед нас, що хоча ми віримо в ці
зовнішні речі, проте наше свідчення, яке відрізняє нас від
інших, не в цих зовнішніх речах.

Ще одне питання, яке постійно в мене на серці, — це
співробітники. Ми дякуємо Богу, що багато тих, хто мав чин і
положення в деномінаціях, побачили істину про Церкву. Це
також проблема! Багато хто побачив тільки помилковість
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сектантства серед деномінацій, але не зрозумів шкоди
системи в деномінаціях. Тому, можливо, залишивши
деномінації, вони не відкинули систему. Отже, вони думають,
що оскільки вони були співробітниками в деномінаціях, вони
можуть бути тим самим і при виході з деномінацій. Їм просто
байдуже, обдаровані вони чи ні і були вони прикликані
Господом чи ні. Хоча вони залишили свої деномінації, вони
так і не залишили роботу, яку їм дали деномінації. Через це
у нас з’являється багато непридатних працівників.

Я вважаю, що Божа воля полягає ось у чому: якщо в людини
немає ясності, що вона була покликана і безумовно
обдарована, після виходу з деномінації вона повинна шукати
нормальну роботу і свідчити про Господа там. У неї ніколи не
повинна з’являтися думка, що, оскільки вона була працівником
раніше, вона може вільно почати роботу в будь-якій місцевості.
Це найнебезпечніше серед нас. Ми воліли б, щоб у місцевості
не було працівника або роботи взагалі, аніж щоб там робилося
щось недбало. О, з плоттю необхідно покінчити!

Я вдячний Богу, що багато хто послухався у зовнішніх
речах, проте їхня слухняність не просто обмежується цими
речами. Ці речі є не чим іншим, як частиною нашої
слухняності Божій волі. Якщо це не виникає зсередини, усе
зовнішнє не має ніякої цінності…

Мир тобі.

Твій брат,

Вочман Ні

Ó òîé ñàìèé ÷àñ, ïîäîðîæóþ÷è ïî ï³âäíþ, ñåñòðà Ðóò Ë³
íàïèñàëà Âî÷ìàíó ³ ìåí³ ëèñòà ïðî Öåðêâó. Âî÷ìàí ïîïðîñèâ
ìåíå îïóáë³êóâàòè éîãî â äåñÿòîìó íîìåð³ «Äîá³ðêè íîâèí»
ç òàêèì éîãî êîìåíòàðåì:

13 липня 1934 р.

Цей лист був написаний брату Уітнессу і мені сестрою Лі
під час її перебування й роботи у південному Китаї. Вона
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особливо попросила, щоб ми не публікували її листа в
«Добірці новин», тому що розмова про справи Церкви
суперечить положенню сестри, яка покриває голову. Але
почуття цього листа корисне для віруючих у кожній
місцевості, і ми друкуємо його. Брат Лі і я беремо на себе
всю відповідальність за його зміст і все, що стосується його.

Вочман Ні

Îñü ëèñò Ðóò Ë³:

Дорогі брати Вочмане та Уітнессе:

…Уся робота повинна пройти через вогонь, щоб довести
свою цінність. Що може зробити людина без Господа?

У цей час, перебуваючи в різних місцях, завдяки
особистому спілкуванню з братами та сестрами і виходячи з
того, що я побачила й почула, я можу дякувати Господу за
багато що. Однак у мене є певні побоювання і зітхання.
Більшість братів і сестер у Сватоу подібні до аркуша білого
паперу: усе, що треба, — це гарний напис. Вони також подібні
до наділу доброї землі: усе, що їм треба, — це добре сіяння.
Протягом року там зустрічалось близько двадцяти братів і від
сорока до п’ятдесяти сестер, не враховуючи тих, хто приходив
тільки за сповіщеннями. Сестри в Тайшані працюють без-
перервно і роблять усе, на що вони здатні. Це добрі ознаки.

Мені хотілося б, щоб віднині брати приділяли увагу таким
речам:

1) Якщо брати в тій або іншій місцевості бажають
проводити трапезу Господню, вони принаймні повинні знати,
що таке Церква і причину трапези. Якщо хтось думає, що
просто тому, що в них немає назви, вони не секта, і в той
же час, судячи з діяльності, вони є сектою в іншому вигляді,
і якщо вони вважають, що тільки вони Церква і що вони
кращі за всіх інших, вони неминуче стануть гіршою сектою.

2) Брати та сестри в місцевості, яким невистачає дару,
повинні знайти нормальну роботу і служити Богу зі своєю
роботою. Інакше вони просто стануть мертвими пропо-
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відниками, що сидять у своїх приходах, де ні грішники не
спасаються, ні брати та сестри не зростають у житті. Отже,
це місце повне духовної смерті. Можливо, ми ігноруємо
будь-яке висміювання з боку деномінацій, але як щодо
нашого свідчення? Якщо місце не має працівника, краще,
якщо брати та сестри жваво молитимуться, пам’ятатимуть
Господа і даватимуть особисті свідчення. Необов’язково
дотримуватися встановленої форми. Якщо брат або сестра
стверджують, що він або вона були прикликані Господом і
при цьому не мають дару, тоді в очах інших це прикликання
сумнівне. Проблема з таким співробітником у тому, що він
або самовпевнений, або лінивий. Іноді проблеми також
виникають стосовно матеріального постачання — чисті
зазнають страждання, а інші можуть перетворити благочестя
у привід для збагачення.

3) Якщо брат або сестра обдаровані, їм краще служити
Богу згідно з тим, що він або вона має. Якщо при служінні
вони заходять за межі свого дару, це неминуче буде
несправжнім або помилкою.

4) Хоча ми й стоїмо на «правильному» боці, тим не менше
було б краще, якби в наших сповіщеннях наголос робився
на тому, що в Біблії, і не говорилося б докладно, що та чи
інша деномінація права чи не права. Ми повинні дозволити
кожному шукаючому, після того як він почув істину і зрозумів
помилку того, у чому він перебував, побажати заплатити
ціну і піти за Словом. Уникайте суперечок через другорядні
речі. Хіба це не шлях Братіїв — розділятися через різні
тлумачення Біблії? Усе більше й більше я відчуваю, що
кожного разу, коли ми ламаємо хліб, хоча наші очі можуть
бачити тільки певну кількість братів і сестер, однак завдяки
хлібу ми в дійсності бачимо всіх спасених. Інакше свідчення
Еф. 1:23 буде втрачене.

5) Коли влада місцевої Церкви знаходиться в руках
сестер і в сестер немає ясності, тоді брати повинні відверто
напучувати їх про це. Але якщо сестри навмисно від-
мовляються зайняти належне положення, тоді у братів там
не буде положення. Однак є місця, де дуже хороші сестри,
у той час як брати давні, формальні й мертві. У таких ви-
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падках необхідно, щоб брати, що одержали осяяння,
розібралися з цими братами. Якщо брати не хочуть слухати,
тоді ніхто не може звинувачувати сестер за те, що ті
відходять назад або від’єднуються. У таких випадках брати,
як і раніше, є сектою, тільки до неї додається слово «вільна».
У такій ситуації бути простимо, якщо ні в кого немає ясності,
але якщо він не слухається, узнавши, тоді справа вже
стосується спонукання.

Я кажу так багато не тому, що у братів у Шанхаї є сильні
якості або особлива влада; я тільки надіюсь, що у вашому
говорінні або листах ви приділите увагу цим аспектам.
Я сестра, і в цьому листі я просто розмовляю з вами як
член сім’ї, що повідомляє вас про ці речі.

Брати у Сватоу дуже палають заради благовістя,
проповідують двічі на тиждень, і щоразу за це відповідають
двоє братів. Стосовно цього я буду чесною і скажу, що брати
в Шанхаї відстають.

Я дійсно прошу Господа забезпечити роботу і задовольнити
потребу в усіх місцевостях. Недавно досить багато братів і
сестер у кожній місцевості не мали роботи, на той час як інші
мали досить посередню роботу. Хоча багато братів і сестер
давали все, що можуть, але роботі й працівникам, як і
раніше, не вистачає. З одного боку, працівники ніколи не
повинні говорити братам і сестрам прямо або побічно про
свої потреби, натякаючи або говорячи через інших. Але з
другого боку, часто деякі брати та сестри або вважають
відповідального працівника багатим, або турбуються тільки
за роботу, а не за працівника. Я говорю це не тому, що в
мене є потреба, а виходячи з мого спостереження.

Вибачте мені за те, що я написала про стільки речей.

Мир у Господі Ісусі!

Щиро ваша,

Рут Лі

Привіт усім братам і сестрам у Шанхаї.
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Òèì ñàìèì ë³òîì Âî÷ìàí íàïèñàâ «Äåê³ëüêà ñë³â â³ä-
ïîâ³äàëüíèì áðàòàì» ³ ïîïðîñèâ ìåíå ï³äïèñàòè ¿õ ðàçîì ç
íèì òà îïóáë³êóâàòè ¿õ ó äåñÿòîìó íîìåð³ «Äîá³ðêè íîâèí».
Îñü ùî òàì áóëî íàïèñàíî:

«Добірка новин» — це видання для поширення новин
всередині сім’ї. Воно абсолютно не призначене для публіки
і доступне тільки тим братам, які ходять разом з нами. Ми
надсилаємо його вам, тому що довіряємо, що ви маєте
спілкування з нами і поділяєте відповідальність за заступ-
ництво про новини, що містяться в ньому. Ми надсилаємо
його вам, тому що довіряємо, що ви не розголошуватимете
це звичайним людям «за межами кола», а будете звер-
татися до Бога про це «за завісою»!

Ми також упевнені, що ви розумієте, що наша робота
духовна і що ми робимо наголос на житті. Нам ясно, що Бог
хоче, щоб ми виявили життя Христа в місцевих Церквах.
Тому дійсність нашої роботи — це життя Христа, а зовнішнє
вираження нашої роботи — це місцева Церква. Нині, коли
зовнішня церква знаходиться в запустінні, у нас немає ні
найменшого наміру почати новий «рух», «групу», «орга-
нізацію» або деномінацію. Ми навіть не наважуємося
називати себе Церквами в різних місцевостях. Ми тільки
стоїмо на положенні місцевої Церкви. Таким чином, у цьому
виданні містяться новини про зібрання, які стоять на
положенні місцевої Церкви в кожній місцевості. Що
стосується його змісту, тут немає нічого, крім Христа.

У нас немає штаб-квартири. Що стосується місцевостей,
у нас немає ні сили контролювати яку-небудь з них, ні права
втручатися в які-небудь їхні справи. Усе, що в них є, вони
отримали від свого Голови, Господа Ісуса. Єднання молитви
і напрямок у різних справах — усе є взаємним. Ці молитва
і напрямок виникають через потребу і завдяки тому, що
Господь дає нам сили. Відповіді на всі питання духовні, не
офіційні, і їхнє джерело — дар, а не положення. Ми не
хочемо бути «Діотрефами» серед Божих дітей, так само як
і не хочемо ми бути класом Ніколаїтів.
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Усі брати, які їдуть працювати, послані Господом. Ми є
їхніми співробітниками. Ми надіємось, що ви зможете нести
якусь духовну відповідальність з нами.

Вочман Ні

Уітнесс Лі

Êîëè â³í ïîâåðíóâñÿ â Øàíõàé ³ç Ôó÷æîó, ìåíå çàïðîñèëè
â³äâ³äàòè Öåðêâè â îêðóç³ Ï³íüÿí, ïðîâ³íö³ÿ ×æåöçÿí.
Âî÷ìàí çàîõîòèâ ìåíå ïî¿õàòè, ³ ÿ ïî¿õàâ. Ó æîâòí³ òîãî æ
ðîêó â³í ïî¿õàâ äî Õàí÷æîó, ùîá ïðîâåñòè ÷åòâåðòó
êîíôåðåíö³þ ïåðåìîæö³â, ³ ÿ âèðóøèâ òóäè ç Ï³íüÿíà, ùîá
áóòè íà êîíôåðåíö³¿. ² çíîâó öå áóâ ñëàâíèé ÷àñ!

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ Ó ÑÒÐÀÆÄÀÍÍßÕ

Ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³¿ â Õàí÷æîó ìàòè Âî÷ìàíà Í³ ³ ñòàðøà
ñåñòðà ñï³âðîá³òíèöÿ, Ðóò Ë³, ïåðåêîíóâàëè Âî÷ìàíà îäðó-
æèòèñÿ ï³ä ÷àñ ö³º¿ êîíôåðåíö³¿. Âîíè ââàæàëè öåé ÷àñ
ñëóøíèì, òîìó ùî òàì áóëè ïðèñóòí³ âñ³ ñï³âðîá³òíèêè ç óñ³º¿
êðà¿íè. Âî÷ìàí ïîãîäèâñÿ, àëå çà óìîâè, ùî ÿ áóäó éîãî ñâ³äêîì,
à Ôèëèï Ëóàí áóäå ðîçïîðÿäíèêîì öåðåìîí³¿ íà âåñ³ëë³. Ñåñòðà
Ë³ ïîñï³ëêóâàëàñÿ ç íàìè îáîìà ïðî öå. Ìè â³äðàçó æ ñêàçàëè
¿é, ùî áóäåìî á³ëüø í³æ ðàä³ âèêîíàòè òå, ÷îãî áàæàº Âî÷ìàí,
³ â³ä÷óëè, ùî òàêå ïðîõàííÿ â³ä íüîãî — öå ÷åñòü.

Íà âåñ³ëë³ ñâ³äêîì áóëà äðóæèíà Ñàìó¿ëà ×åíà. Óñ³
ñï³âðîá³òíèêè ³ ì³ñöåâ³ ñâÿò³ áóëè ïðèñóòí³ íà âåñ³ëë³. Öå
áóëî ùàñëèâèì ÷àñîì äëÿ âñ³õ íàñ.

Ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ ÿ ïî¿õàâ äî ×èôó íà â³äïî÷èíîê. Êîëè ÿ áóâ
òàì, ñòàëîñÿ âåëèêå çàâîðóøåííÿ ÷åðåç îäðóæåííÿ Âî÷ìàíà.
Îñê³ëüêè ÿ áóâ ñâ³äêîì, à Ôèëèï Ëóàí — ðîçïîðÿäíèêîì
öåðåìîí³¿, íàñ îáîõ ââàæàëè íàéá³ëüø çäàòíèìè íåñòè
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ö³é ñèòóàö³¿. Òîìó áðàò Ëóàí íàä³ñëàâ ìåí³
òåëåãðàìó ³ ïîïðîñèâ ìåíå ïîâåðíóòèñÿ äî Øàíõàÿ ³ ïî-
òóðáóâàòèñÿ ïðî ñèòóàö³þ. ß â³äðàçó æ íàä³ñëàâ òåëåãðàìó
Âî÷ìàíó ç³ ñëîâàìè ç Ïîâò. Çàê. 23:6: «Ïåðåì³íèâ òîá³ Ãîñïîäü,
Áîã òâ³é, òå ïðîêëÿòòÿ íà áëàãîñëîâåííÿ». ß ïðèáóâ äî Øàíõàÿ
â ïåðøèé äåíü íîâîãî, 1935 ðîêó. Ìè ç Ôèëèïîì Ëóàíîì çà
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äîïîìîãîþ ñåñòðè Ï³ñ Âàí ùîñèëè íàìàãàëèñÿ çàñïîêî¿òè
çàâîðóøåííÿ. Óñ³ íàø³ çóñèëëÿ çäàâàëèñÿ ìàðíèìè ÷åðåç ñèëüí³
íàïàäêè ïðîòèâíèê³â. Óðåøò³-ðåøò, ÷åðåç õâîðîáó é ñòîìëåí³ñòü
Ôèëèï Ëóàí ïîâåðíóâñÿ äî ñåáå äîäîìó äî Õàí÷æîó íà
â³äïî÷èíîê. Öå çàëèøèëî ìåíå îäíîãî ó ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³.

Ó öåé ïåð³îä âèïðîáóâàíü îäíîãî ðàçó âðàíö³ Âî÷ìàí
ïðèéøîâ äî ìåíå ç ãàçåòîþ çà òîé äåíü ³ ñêàçàâ: «Çà âñå ñâîº
æèòòÿ ÿ í³êîëè íå áà÷èâ, ùîá òàê â³äêðèòî íàïàäàëè íà
øëþá, äðóêóþ÷è â³äêðèòå îãîëîøåííÿ, íàáðàíå âåëèêèìè
ë³òåðàìè, ó ïðîâ³äí³é ãàçåò³ êðà¿íè». Â³í ñêàçàâ öå ç âåëèêèì
æàëåì. Ï³ñëÿ öüîãî â³í ïî¿õàâ ³ç Øàíõàÿ äî ï³âäåííî-
çàõ³äíèõ ïðîâ³íö³é Êèòàþ.

Ó òîé æå ñàìèé ÷àñ Ðóò Ë³ âèðóøèëà ç Øàíõàÿ â ïî¿çäêó
ïî öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ Êèòàþ. ªäèíà äîïîìîãà, ÿêó ÿ
îäåðæóâàâ, âèõîäèëà â³ä ñåñòðè Ï³ñ Âàí. Ñèòóàö³ÿ óñêëàä-
íþâàëàñü. Çà ìèë³ñòþ Ãîñïîäà ìè ç ñåñòðîþ Âàí âèð³øèëè
íå çíàòè í³÷îãî, íå ðîáèòè í³÷îãî ³ í³÷îãî íå ãîâîðèòè ïðî
öþ ïðîáëåìó. Ìè ïðîñòî ïðîäîâæóâàëè íàø³ ç³áðàííÿ ç
ïîçèòèâíèì íàñòðîºì. Ñëàâà Ãîñïîäó, âðåøò³-ðåøò, Â³í
çäîáóâ ïåðåìîãó ³ ïðîâ³â íàñ ÷åðåç öå.

Äî òîãî ÿê Âî÷ìàí ïî¿õàâ ³ç Øàíõàÿ, â³í íå ñêàçàâ ìåí³
í³ ñëîâà ïðî ðîáîòó òàì. Àëå ï³ñëÿ éîãî â³ä’¿çäó ÿ äîâ³äàâñÿ
â îäíîãî ³ç ñòàð³éøèí, ùî éîãî íàïó÷åííÿ ¿ì áóëî òàêå, ùî
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîáîòó áóëî äîðó÷åíà ìåí³.

×åðåç òðè ÷è ÷îòèðè ì³ñÿö³ Âî÷ìàí ïîâåðíóâñÿ, ³ äî òðàâíÿ
1935 ð., õî÷à áóðÿ ùå íå ñòèõëà, âîíà ïîì³òíî óùóõëà. Òîä³
Ðóò Ë³ çàïðîïîíóâàëà ìåí³, ùî, îñê³ëüêè Âî÷ìàí íå ñëó-
æèòèìå, ìè ïîâèíí³ çíàéòè øëÿõ ñïîíóêàòè éîãî ñëóæèòè.
Àëå ÿê ìè íå ñòàðàëèñÿ ñïîíóêàòè éîãî, â³í íå õîò³â ñëóæèòè.
Òîä³ îäíîãî ðàçó Ðóò ñêàçàëà ìåí³: «Âáëàãàéìî éîãî ïðîâåñòè
ç íàìè âèâ÷åííÿ ïî Êíèç³ Ï³ñí³ íàä ï³ñíÿìè». Òàêèì ÷èíîì,
ìè ï³øëè äî íüîãî ³ ñêàçàëè, ùî íàì ä³éñíî íå òåðïèòüñÿ
ï³çíàòè Êíèãó Ï³ñí³ íàä ï³ñíÿìè, ³ ìè ïîïðîñèëè éîãî ïî¿õàòè
ç íàìè íà Çàõ³äíå îçåðî â Õàí÷æîó íà ïàðó òèæí³â, ùîá
â³äïî÷èòè ³ â òîé æå ÷àñ ïðîâåñòè ç íàìè âèâ÷åííÿ Êíèãè
Ï³ñí³ íàä ï³ñíÿìè. Â³í äóæå öüîìó çðàä³â ³ çðîáèâ öå. Ç íèì
ïî¿õàëè é æèëè òàì ò³ëüêè ÷åòâåðî áðàò³â ³ òðè ñåñòðè, ÿê³
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áóëè ñï³âðîá³òíèêàìè. Öå âèâ÷åííÿ, çðîáëåíå íèì òîãî ðàçó,
çàðàç îïóáë³êîâàíå â êíèç³ «Ï³ñíÿ íàä ï³ñíÿìè». ² çíîâó ÿ
îäåðæàâ âåëèêó äîïîìîãó çàâäÿêè öüîìó âèâ÷åííþ åòàï³â ³
ïîâîðîò³â æèòòÿ. Ï³ñëÿ öüîãî Âî÷ìàí ïî÷àâ çíîâó ðåãóëÿðíî
ñëóæèòè.

Ïî÷èíàþ÷è ç 1933 ð., êîëè Âî÷ìàí ïîâåðíóâñÿ ç³ ñâîº¿
ïîäîðîæ³ äî Áðàò³¿â ó Àíãë³þ, Áðàò³ÿ íàïèñàëè íàì äåê³ëüêà
ëèñò³â ïðî íàøå ñï³ëêóâàííÿ ç íèìè. Äî âåñ³ëëÿ Âî÷ìàíà ó
íàñ íå áóëî ÷àñó â³äïîâ³ñòè íà ö³ ëèñòè. Àëå êîëè âåñ³ëëÿ
áóëî ïîçàäó ³ áóðÿ âùóõëà, Âî÷ìàí ïî÷àâ äóìàòè, ÿê êðàùå
çà âñå â³äïîâ³ñòè íà ëèñòè Áðàò³¿â ïðî íàøå ñï³ëêóâàííÿ ç
íèìè. Â³í ïîïðîñèâ ìåíå ïîòóðáóâàòèñÿ ïðî öå, àëå ÿ íå
ïðèéíÿâ éîãî ñëîâà. Âðåøò³-ðåøò, â³í çðîáèâ öå ñàì ³
ïîïðîñèâ ìåíå, ùå îäíîãî ñï³âðîá³òíèêà ³ òðüîõ ñòàð³éøèí
ó Øàíõà¿ ï³äïèñàòè öüîãî ëèñòà.

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ Â ÏÎØÈÐÅÍÍ² ÐÎÁÎÒÈ

Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ 1935 ð. ÿ ïîâåðíóâñÿ äî ×èôó. Âî÷ìàí
âèð³øèâ â³äâ³äàòè Àíãë³þ, àëå ïåðåä â³ä’¿çäîì äî Àíãë³¿ â³í
ç äðóæèíîþ ïëàíóâàâ ïðè¿õàòè äî ×èôó íà â³äïî÷èíîê ³
ïîæèòè ó ìåíå âäîìà. Ñåñòðà Í³ ïðè¿õàëà ïåðøîþ â ëèïí³, à
áðàò Í³ ïðè¿õàâ òðîõè ï³çí³øå. Âîíè ãîñòþâàëè â ìåíå òðîõè
á³ëüøå ì³ñÿöÿ. Íà äåê³ëüêà äí³â Âî÷ìàí ïî¿õàâ ó Öçèíàíü
äî áðàòà Ñòåðíñà, ÿêèé áóâ àìåðèêàíñüêèì ïðåñâ³òåð³àíñüêèì
ë³êàðåì. Öåé ë³êàð îäåðæàâ áàãàòî äóõîâíî¿ äîïîìîãè â³ä
íüîãî ³ ÷àñòî ïðè¿çäèâ ç³ ñâîºþ ñ³ì’ºþ ³ç Öçèíàíÿ äî ×èôó
ï³ä ÷àñ ë³òíüî¿ â³äïóñòêè.

Ó òîé ÷àñ Âî÷ìàí ³ Öåðêâè çíàõîäèëèñü â îñîáëèâî
ïðèãí³÷åíîìó ñòàí³. Îäíîãî ðàçó, ïðî÷èòàâøè ñòàòòþ ïðî
îæèâëåííÿ â õðèñòèÿíñüêîìó æóðíàë³, â³í ñêàçàâ: «Íàì
ïîòð³áíå òàêå îæèâëåííÿ». Íåâäîâç³ ï³ñëÿ öüîãî îäíîãî ðàçó
ââå÷åð³, êîëè â³í øóêàâ Ãîñïîäà íà òåí³ñíîìó êîðò³ äîìó, äå
æèâ ë³êàð Ñòåðíñ, â³í ùå ðàç ïåðåæèâ âèëèòòÿ Ñâÿòîãî Äóõà.
Ï³ñëÿ öüîãî â³í ïðîâ³â ç íàìè êîíôåðåíö³þ ïðî ïåðåìàãàþ÷å
æèòòÿ Õðèñòà. Öÿ êîíôåðåíö³ÿ ïðèíåñëà îæèâëåííÿ ó
Öåðêâó â ×èôó, ³ ÿ ñàì îäåðæàâ âåëè÷åçíó äîïîìîãó â ïåðå-
æèâàíí³ Õðèñòà ÿê ïåðåìàãàþ÷îãî æèòòÿ.
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×åðåç öå îæèâëåííÿ Âî÷ìàí â³äêëàâ ñâîþ ïîäîðîæ äî
Àíãë³¿ ³ ïîâåðíóâñÿ äî Øàíõàÿ. Îñê³ëüêè Ãîñïîäü ïðèí³ñ
îæèâëåííÿ, áóëî âèð³øåíî, ùî ñï³âðîá³òíèêè ïîâèíí³
ïî¿õàòè â îñíîâí³ ì³ñòà äëÿ ïîøèðåííÿ Ãîñïîäíüîãî â³ä-
òâîðåííÿ. Ìåíå ïðèçíà÷èëè ïðàöþâàòè íà ï³âíî÷³, ³ ÿ ïî¿õàâ
äî Òÿíüöç³íÿ, íàéá³ëüøîãî ïîðòó íà ï³âíî÷³ Êèòàþ íåïîäàë³ê
â³ä ñòàðî¿ ñòîëèö³, Ïåê³íà. Öå áóëî çðîáëåíå çà ïðÿìèì
íàïó÷åííÿì áðàòà Í³. Ó öåé ÷àñ ÿ ïî¿õàâ äî Øàíõàÿ, ùîá
ïîáà÷èòèñÿ ç íèì çàðàäè öüîãî.

Ó ñ³÷í³ 1936 ð. ÿ ðàçîì ³ç ñåñòðîþ Ï³ñ Âàí, ìîëîäîþ
ñåñòðîþ ïîì³÷íèöåþ ³ äâîìà ìîëîäèìè áðàòàìè ñï³âðî-
á³òíèêàìè áóâ ïîñëàíèé òóäè. ×åðåç ÿêèéñü ÷àñ Âî÷ìàí
ïðè¿õàâ äî Ïåê³íà ³ Òÿíüöçèíÿ, ùîá çì³öíèòè ïî÷àòîê ðîáîòè
òàì. Ìè ñïåö³àëüíî âèä³ëèëè òèæäåíü äëÿ òîãî, ùîá â³í
áëàãîâ³ñòèâ âåðõ³âö³ ñóñï³ëüñòâà. Ï³ñëÿ öèõ îñîáëèâèõ
ç³áðàíü Âî÷ìàí ïîâåðíóâñÿ äî Øàíõàÿ ³ ïðîäîâæóâàâ
ïðàöþâàòè òàì äëÿ Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ.

Ó òðàâí³ òîãî æ ðîêó äóæå âèñîêîïîñòàâëåíèé ÷èíîâíèê
óðÿäó ïðîâ³íö³¿ Õåíàíü, õðèñòèÿíñüêèé áðàò, ìàþ÷è ðåâí³ñòü
áëàãîâ³ñòèòè ñâî¿ì êîëåãàì, çàïðîñèâ Ï³ñ Âàí áëàãîâ³ñòèòè
¿ì, à ïîò³ì çàïðîñèâ Âî÷ìàíà ³ ìåíå çðîáèòè òå æ ñàìå. Ìè
îáèäâà ïî¿õàëè çà éîãî çàïðîøåííÿì ³ æèëè ó íüîãî âäîìà
áëèçüêî òèæíÿ. Âå÷îðàìè ìè áëàãîâ³ñòèëè ãóáåðíàòîðó ³ âñ³ì
âèñîêîïîñòàâëåíèì ÷èíîâíèêàì ç ¿õí³ìè äðóæèíàìè é
äðóçÿìè ó äâîð³ öüîãî áðàòà. Ç³áðàííÿ áóëè äîñèòü óñï³ø-
íèìè. Ïðîòÿãîì äíÿ ìè ç Âî÷ìàíîì ïðîâîäèëè ÷àñ ó ñï³ë-
êóâàíí³. Â³í áóâ çíîâó òðîõè ïðèãí³÷åíèé, ³ îäíîãî ðàçó â³í
ñêàçàâ ìåí³: «ßêáè ñåñòðà Ì. Å. Áàðáåð áóëà âñå ùå æèâà,
íàø äóõîâíèé ñòàí áóâ áè ï³äíÿòèé». Ç öüîãî ÿ çðîçóì³â,
ùî â³í øóêàâ ïåâíî¿ äóõîâíî¿ äîïîìîãè.

Âîñåíè òîãî ðîêó ÿ çà ñâîºþ ³í³ö³àòèâîþ ç³òêíóâñÿ ç
ï’ÿòèäåñÿòíèöüêèì ðóõîì ó Ïåê³í³ ³ ïî÷àâ ãîâîðèòè ìîâàìè
³ â òîé æå ÷àñ äîïîìàãàâ ³íøèì ðîáèòè òå ñàìå. Êîëè íîâèíè
ïðî öå ä³éøëè äî Øàíõàÿ, Âî÷ìàí íàä³ñëàâ ìåí³ òåëåãðàìó
ç³ ñëîâàìè ç 1 Êîð. 12:30: «×è æ ìîâàìè âñ³ ðîçìîâëÿþòü?».
Öÿ ïðîñòà òåëåãðàìà äóæå ñèëüíî äîïîìîãëà ìåí³ â ö³é
ñèòóàö³¿.
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ÐÎÇÄ²Ë ÒÐÈÄÖßÒÜ ÒÐÅÒ²É

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ Ó²ÒÍÅÑÑÀ Ë²
Ç ÂÎ×ÌÀÍÎÌ Í² Ç 1937 ÐÎÊÓ ÏÎ 1950 Ð²Ê

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ Â ÍÎÂÈÕ ÎÁ’ßÂËÅÍÍßÕ

Íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 1936 ð. ÿ îòðèìàâ òåëåãðàìó â³ä
Âî÷ìàíà Í³, â ÿê³é â³í ïðîñèâ ìåíå íåãàéíî ïðè¿õàòè äî
Øàíõàÿ íà òåðì³íîâó êîíôåðåíö³þ óñ³õ ñï³âðîá³òíèê³â. Ï³ñ
Âàí, ×åí Þöó, òðåò³é ñï³âðîá³òíèê ³ ÿ ïðèáóëè äî Øàíõàÿ
âðàíö³ 1 ñ³÷íÿ 1937 ð. Âî÷ìàí çóñòð³â íàñ íà âîêçàë³, ³
êîíôåðåíö³ÿ ïî÷àëàñü ó òîé æå äåíü. Íà ö³é êîíôåðåíö³¿
áóëè âèâ³ëüíåí³ ñïîâ³ùåííÿ, ÿê³ çàðàç ñêëàäàþòü ñóòü êíèãè
«Íîðìàëüíå õðèñòèÿíñüêå öåðêîâíå æèòòÿ». Ï³ä ÷àñ ö³º¿
êîíôåðåíö³¿ â³í çàñòóäèâñÿ. Â³í ïîêëèêàâ ìåíå äî ñâîãî ë³æêà
³ ïîïðîñèâ ìåíå çðîáèòè ñïîâ³ùåííÿ, ÿêå â³í çáèðàâñÿ
âèâ³ëüíèòè ïðî Ä³¿ 13. Ï³ñëÿ òîãî ÿê ÿ îäåðæàâ â³ä íüîãî âñ³
ïóíêòè, ÿ çðîáèâ öå, ÿê â³í áàæàâ, ³ âèâ³ëüíèâ ñïîâ³ùåííÿ,
àëå ÿ çìóøåíèé âèçíàòè, ùî âîíî áóëî íàäòî íåïîâíîö³ííèì.
Çðåøòîþ, ï³ñëÿ îäóæàííÿ â³í ñàì çðîáèâ öå ñïîâ³ùåííÿ çíîâó.

Îäíîãî ðàçó ï³ä ÷àñ êîíôåðåíö³¿ â³í óçÿâ ìåíå ïîäèâèòèñü
áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê öåíòðó íàâ÷àííÿ, ÿêèé â³í ïëàíóâàâ
ïîáóäóâàòè â ×åíæó, ïåðåäì³ñò³ Øàíõàÿ. Â³í ðîçïîâ³â ìåí³
ïðî ñâîþ òóðáîòó ïåðåäàòè ìîëîäèì ëþäÿì, ùî øóêàþòü
Ãîñïîäà, ïðàêòè÷íå íàâ÷àííÿ ïðî æèòòÿ, Öåðêâó ³ ðîáîòó.
Áóä³âíèöòâî öåíòðó íàâ÷àííÿ áóëî çðóéíîâàíå ÿïîíñüêîþ
àðì³ºþ, ùî âòîðãëàñÿ, ó ñåðïí³ 1937 ð., ïåðåä òèì ÿê âîíî
áóëî çàê³í÷åíå.

Ó òîé ÷àñ áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ, ùî ÿ ïîâèíåí ïî¿õàòè
ïî ïðîâ³íö³ÿõ ï³âí³÷íîãî Êèòàþ, ùîá ïðîïîâ³äóâàòè é ó÷èòè
â äåíîì³íàö³ÿõ. Ìè â³ä÷óëè â òîé ìîìåíò, ùî ïîâèíí³
ïåðåäàòè äåíîì³íàö³ÿì óñå ñâ³òëî, ÿêå Ãîñïîäü äàâ íàì.
Óë³òêó ³ âîñåíè òîãî ðîêó ÿ áàãàòî ïîäîðîæóâàâ ïî ï³âí³÷íî-
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çàõ³äíèõ ïðîâ³íö³ÿõ Ñè÷óàíü, Øàíüñ³ ³ Øåíüñ³ ³ç ñåñòðîþ
Ï³ñ Âàí òà ³íøèìè.

Òîãî ë³òà ßïîí³ÿ íàïàëà íà Êèòàé, ³ áàãàòî ñï³âðîá³òíèê³â
ïåðå¿õàëè ç óçáåðåææÿ âãëèá êðà¿íè. Ó Ñ³àí³, îñòàíí³é
çóïèíö³ íàøî¿ ïîäîðîæ³ íà ï³âí³÷íèé çàõ³ä, ìè îäåðæàëè
òåëåãðàìó â³ä Âî÷ìàíà Í³ ïðî òå, ùî íàì ñë³ä ïî¿õàòè äî
Õàíêîó â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ Êèòàþ, ùîá çóñòð³òèñÿ ç íèì
³ ñï³âðîá³òíèêàìè íà êîíôåðåíö³¿ ñï³âðîá³òíèê³â. Ìè ç Ï³ñ
Âàí ïî¿õàëè òóäè ïî¿çäîì. Êîëè ÿ ÷åêàâ áðàòà Í³ â Õàíêîó,
ÿ îäåðæàâ òåëåãðàìó â³ä ñòàð³éøèí ó ×èôó, â ÿê³é âîíè
ïåðåêîíóâàëè ìåíå ïîâåðíóòèñÿ ³ ïîäáàòè ïðî ìîþ ñ³ì’þ ó
çâ’ÿçêó ç ÿïîíñüêèì âòîðãíåííÿì. Ï³ñëÿ ìîãî â³ä’¿çäó ç
Õàíêîó ïðè¿õàâ Âî÷ìàí ³ âäðóãå çðîáèâ ñïîâ³ùåííÿ ïðî
«Íîðìàëüíå õðèñòèÿíñüêå öåðêîâíå æèòòÿ» íà êîíôåðåíö³¿
ñï³âðîá³òíèê³â. Ïîâåðíóâøèñü äî ×èôó, ÿ íå ì³ã âè¿õàòè
çâ³äòè çíîâó ÷åðåç â³éíó, òîìó ÿêèéñü ÷àñ ÿ çìóøåíèé áóâ
çàëèøàòèñÿ ó ï³âí³÷íîìó Êèòà¿, ó òîé ÷àñ ÿê á³ëüø³ñòü ³íøèõ
ñï³âðîá³òíèê³â çíàõîäèëèñü ó ãëèáèí³ êðà¿íè.

Ó ñåðïí³ 1939 ð., ï³ñëÿ òîãî ÿê Âî÷ìàí ïîâåðíóâñÿ äî Øàíõàÿ
ç Ëîíäîíà, ùîá ïðîâåñòè êîíôåðåíö³þ ïðî Ò³ëî Õðèñòîâå,
â³í òåëåãðàìîþ çàïðîñèâ ìåíå âçÿòè â í³é ó÷àñòü. Íà òîé ÷àñ
ÿ ïîäîðîæóâàâ ³ ïðàöþâàâ ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ìîº¿
ïðîâ³íö³¿ ç ÷îòèðìà ìîëîäèìè ñï³âðîá³òíèêàìè. Ìè âï’ÿòüîõ
ïî¿õàëè äî Øàíõàÿ íà êîíôåðåíö³þ. Íà âñ³õ ç³áðàííÿõ
êîíôåðåíö³¿ áðàò Í³ çàïðîøóâàâ ìåíå ÷èòàòè â³ðø³ Ïèñàííÿ
ïåðåä òèì, ÿê â³í ãîâîðèâ. Ñàìå ï³ä ÷àñ ö³º¿ êîíôåðåíö³¿ â
1939 ð. ìî¿ î÷³ â³äêðèëèñü ³ ÿ ïîáà÷èâ Ò³ëî Õðèñòîâå.

Áóäó÷è ãîñòåì íà ö³é êîíôåðåíö³¿, ÿ çíîâó áóâ ó ò³ñíîìó
êîíòàêò³ ç Âî÷ìàíîì. Â³í ðîçïîâ³â ìåí³ ïðî ñâîþ ïîäîðîæ
äî ªâðîïè, ïîÿñíèâ ìåí³ ñïðàâæíº ïîëîæåííÿ Ãîñïîäí³õ
³íòåðåñ³â â Àíãë³¿ òà â ï³âí³÷í³é ªâðîï³.

Ï³ñëÿ êîíôåðåíö³¿ ÿ ïîâåðíóâñÿ äî ×èôó, ìàþ÷è íàì³ð
ïðè¿õàòè íà íàâ÷àííÿ áðàòà Í³ â Øàíõà¿. Ó êâ³òí³ íàñòóïíîãî
ðîêó ÿ ³ ùå äåê³ëüêà ÷îëîâ³ê â³äâ³äàëè íàâ÷àííÿ ³ æèëè òàì
áëèçüêî äâîõ ì³ñÿö³â.

Îäíîãî ðàçó ÿ éøîâ ç íèì ïî ñõ³äöÿõ çàëó ç³áðàííÿ, ³ â³í
ñêàçàâ ìåí³: «Ó íàñ ó ðóêàõ º êðåñëåííÿ Áîæîãî ïëàíó». Öå
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çäèâóâàëî ìåíå. «Ùî òàêå «êðåñëåííÿ»?» — çàïèòàâ ÿ ñåáå.
Ç ÷àñîì ÿ âèÿâèâ, ùî â³í ïðàêòèêóâàâ ó Øàíõà¿ ñòîñîâíî
ïðàêòè÷íîñò³ öåðêîâíîãî æèòòÿ. ß â³äâ³ç «êðåñëåííÿ» íàçàä
íà ï³âí³÷ ³ çàñòîñîâóâàâ éîãî íà ïðàêòèö³ â ×èôó áëèçüêî
äâîõ ðîê³â.

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ Â ÎÆÈÂËÅÍÍßÕ

Çàâäÿêè çä³éñíåííþ íà ïðàêòèö³ öüîãî êðåñëåííÿ â ×èôó
â 1942 ð. ïðèéøëî îæèâëåííÿ. ×åðåç öå îæèâëåííÿ ÿ çàçíàâ
ãîí³ííÿ ³ áóâ êèíóòèé íà îäèí ì³ñÿöü äî â’ÿçíèö³ ó òðàâí³
1943 ð. Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç â’ÿçíèö³ ÿ ñåðéîçíî çàõâîð³â íà
òóáåðêóëüîç ëåãåíü. ×åðåç ãîí³ííÿ, òþðåìíå óâ’ÿçíåííÿ ³
õâîðîáó ÿ áóâ çìóøåíèé âè¿õàòè ç³ ñâîãî ð³äíîãî ì³ñòà â
1944 ð. ß ïî¿õàâ äî Öèíäàî ³ â³äïî÷èâàâ òà îäóæóâàâ òàì
áëèçüêî äâîõ ðîê³â. Ï³ñëÿ òîãî ÿê ßïîí³ÿ êàï³òóëþâàëà â
ñåðïí³ 1945 ð., ìåíå çàïðîñèëè â³äâ³äàòè Öåðêâó â Íàíê³í³
ó ÷åðâí³ íàñòóïíîãî ðîêó, äå ÿ çíîâó çóñòð³â Ðóò Ë³ ï³ñëÿ
øåñòèð³÷íî¿ ðîçëóêè. Ç Íàíê³íà ÿ ïî¿õàâ äî Øàíõàÿ íà
çàïðîøåííÿ òàìòåøíüî¿ Öåðêâè ³ çàëèøàâñÿ òàì áëèçüêî
òðüîõ òèæí³â. ß ïðîâ³â êîíôåðåíö³þ ç â³äòâîðåíîþ Öåðêâîþ
â Øàíõà¿ ïðî äåðåâî æèòòÿ ³ áàãàòî ñï³ëêóâàâñÿ ç Ï³ñ Âàí ³
Þ ×åíõâà, ôàõ³âöåì ç õâîðîá î÷åé. Òîãî æ ë³òà Âî÷ìàí
ïîâåðíóâñÿ ç ×óíöèíà äî Øàíõàÿ ³ ðîçì³ñòèâ òàì ñâ³é
ôàðìàöåâòè÷íèé á³çíåñ. Â³í ùå íå â³äíîâèâ ñâîº ñëóæ³ííÿ,
àëå â ìåíå â òîé ÷àñ áóëà ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äàòè éîãî ³
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íèì.

Ï³ñëÿ ìîãî ïåðåáóâàííÿ â Øàíõà¿ ÿ ïîâåðíóâñÿ äî Öèíäàî.
Âîñåíè ìîÿ äðóæèíà é ä³òè çìîãëè ïðèºäíàòèñÿ äî ìåíå,
ïðè¿õàâøè ç ×èôó. ¥ðóíòóþ÷èñü íà çàïðîøåíí³ òà çàîõî÷åíí³
ïðîâ³äíèõ áðàò³â ó Íàíê³í³ é Øàíõà¿, ÿ ïåðå¿õàâ ç³ ñâîºþ
ñ³ì’ºþ äî ¿õíüîãî ðàéîíó äëÿ ðîáîòè â æîâòí³ 1946 ð.

Áóäó÷è çíîâó â Øàíõà¿, ÿ ìàâ áàãàòî ìîæëèâîñòåé áà÷èòè
áðàòà Í³ ï³ñëÿ øåñòèð³÷íî¿ ðîçëóêè. Êîëè ÿ áóâ íà ï³âíî÷³,
â³í çíàõîäèâñÿ â çàõ³äí³é ÷àñòèí³ êðà¿íè. Ï³ä ÷àñ â³éíè ìè
íå ëèñòóâàëèñÿ, ³ ìåíå òðîõè íåïîêî¿ëî, ÷è ïðàâèëüíà ìîÿ
ïðàêòèêà â ×èôó, ÷è í³. Òàêîæ ó òîé ÷àñ Ï³ñ Âàí ³ ÿ áóëè
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ñòóðáîâàí³ â³äòâîðåííÿì ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà. Òîìó ìè îáèäâà
ñêîðèñòàëèñÿ ìîæëèâ³ñòþ ³ ñï³ëêóâàëèñÿ ç íèì. ×àñòî ìè
ñï³ëêóâàëèñÿ ïðî æèòòÿ, Äóõà, ðîáîòó, Öåðêâó ³ Ãîñïîäí³é
ðóõ ó â³äòâîðåíí³. Â óñ³õ öèõ ïèòàííÿõ â³í ñèëüíî äîïîì³ã
íàì. Ó íàøîìó ñï³ëêóâàíí³ ÿ ðîçïîâ³â éîìó ïðî âñå, ùî
ïðàêòèêóâàâ çà ö³ ðîêè ðîçëóêè. Â³í â³äïîâ³â íà öå íàñíà-
æåííÿì çä³éñíþâàòè öå â ³íøèõ Öåðêâàõ. Ìè â³ä÷óâàëè
íàãàëüíó ïîòðåáó ó â³äíîâëåíí³ éîãî ñëóæ³ííÿ ÷åðåç â³ä-
òâîðåííÿ Öåðêâè â Øàíõà¿ ³ øèðîêî â³ä÷èíåí³ äâåð³ â íîâèõ
ïîëÿõ. ß ïîïðîñèâ éîãî â³äíîâèòè ñâîº ñëóæ³ííÿ, òà â³í
â³äïîâ³â ìåí³, ùî ÷åðåç ïåâíèõ áðàò³â-áóíòàð³â éîãî äóõ, ùî
ñëóæèòü, íå äîçâîëÿº éîìó ñëóæèòè â Öåðêâ³ â Øàíõà¿.
ß óñâ³äîìèâ, ùî äëÿ â³äòâîðåííÿ éîãî ñëóæ³ííÿ íåîáõ³äíå
áóëî îæèâëåííÿ ñåðåä íàñ.

Â³í áóâ ïîâí³ñòþ â³äêðèòèé äëÿ Ï³ñ Âàí ³ äëÿ ìåíå ³ äàâàâ
íàì íàïó÷åííÿ ïðî Ãîñïîäíþ ðîáîòó. Ó ñâîºìó ñï³ëêóâàíí³
ç íàìè â³í ï³äêðåñëþâàâ çíîâó é çíîâó íåîáõ³äí³ñòü ïåðå-
ëîìëåííÿ íàøîãî çîâí³øíüîãî ÷îëîâ³êà, ùîá áóâ âèâ³ëüíåíèé
íàø äóõ ç³ Ñâÿòèì Äóõîì ó íàøîìó â³äêðèòîìó ñëóæ³íí³ é
îñîáèñòîìó êîíòàêò³ ç ³íøèìè. Öå äóæå ñèëüíî äîïîìîãëî
ìåí³.

Ï³ñëÿ íåòðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ â Øàíõà¿ ñåðåä ñâÿòèõ
ïî÷àëî âèíèêàòè îæèâëåííÿ, ³ ê³ëüê³ñòü òèõ, ùî â³äâ³äóâàëè
ç³áðàííÿ, äóæå çðîñëà. Áàãàòî ç òèõ, õòî áóâ çàõîïëåíèé
áóðåþ â 1942 ð., ÿêà ïðèâåëà äî çàêðèòòÿ Öåðêâè â Øàíõà¿,
áóëè â³äòâîðåí³. Íîâèíè øâèäêî ïîøèðèëîñü ïî âñ³õ Öåðêâàõ
â óñ³é êðà¿í³. Öåðêâè â ïðîâ³íö³ÿõ Ôóöçÿíü ³ ¥óàíäóí
íàñò³éíî çàïðîøóâàëè Ï³ñ Âàí ³ ìåíå â³äâ³äàòè ¿õ. Ñï³â-
ðîá³òíèêè ³ ïðîâ³äí³ áðàòè ç óñ³º¿ êðà¿íè ïðè¿æäæàëè â
Øàíõàé äëÿ ñï³ëêóâàííÿ. Áóëî âèð³øåíî, ùî ó êâ³òí³ 1948 ð.
áóäå ïðîâåäåíà êîíôåðåíö³ÿ äëÿ âñ³õ øóêàþ÷èõ ç óñ³º¿
êðà¿íè, ÿê³ ïðè¿äóòü ³ ñï³ëêóâàòèìóòüñÿ ïðî Ãîñïîäíº
â³äòâîðåííÿ.

Íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 1947 ð. ñåñòðà Ï³ñ Âàí, ñåñòðà Ðàõ³ëü
Ë³ ³ ÿ âïåðøå â³äâ³äàëè Öåðêâó â Ãîíêîíç³, à ïîò³ì çâ³äòè
ïî¿õàëè â³äâ³äàòè Öåðêâè â Êàíòîí³, Ñâàòîó, Àìî¿ òà Ôó÷æîó,
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ð³äíîìó ì³ñò³ Âî÷ìàíà. Ï³ä ÷àñ íàøîãî òðèòèæíåâîãî
ïåðåáóâàííÿ ç Öåðêâîþ ó Ôó÷æîó áóëî ïðèíåñåíå îæèâëåííÿ.

Ïåðø í³æ ïîâåðíóòèñÿ íà ï³âäåíü, ÿ ñêëàâ ³ ç³áðàâ
«Çá³ðêó êèòàéñüêèõ ºâàíãåëüñüêèõ ã³ìí³â». Êîëè ìè áóëè
ó Ôó÷æîó, Âî÷ìàí ïîäèâèâñÿ ðóêîïèñ ³ â³äøë³ôóâàâ äå-
ê³ëüêà ºâàíãåëüñüêèõ ï³ñåíü, îñîáëèâî îäíó ï³ä íàçâîþ «²ñóñ
ïîòð³áåí».

Ï³ñëÿ êîíôåðåíö³¿ ó Ôó÷æîó ìè ïðîâåëè ç Âî÷ìàíîì ùå
äâà òèæí³ äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç íèì, ùîá ïðèñêîðèòè â³ä-
òâîðåííÿ éîãî ñëóæ³ííÿ. Êîëè ³íø³ ñï³âðîá³òíèêè ³ ïðîâ³äí³
áðàòè ïî÷óëè ïðî öå ñï³ëêóâàííÿ, âîíè òàêîæ íå çàõîò³ëè
â³ä’¿æäæàòè — âîíè ïðîñèëè íàñ ä³çíàòèñÿ, ÷è äîçâîëèòü
Âî÷ìàí ¿ì òàêîæ áðàòè ó÷àñòü ó öüîìó ñï³ëêóâàíí³. Ñïî÷àòêó
â³í íå äàâàâ ¿ì äîçâîëó, àëå ï³ñëÿ ïîäàëüøèõ óìîâëÿíü â³í
ïîãîäèâñÿ, ùîá âîíè áóëè ïðèñóòí³ ïðè óìîâ³, ùî âîíè
ñèä³òèìóòü íà â³äñòàí³ â³ä íüîãî ó äðóã³é ÷àñòèí³ éîãî âåëèêî¿
â³òàëüí³. Ò³ëüêè Ï³ñ Âàí, Ðàõ³ëü Ë³ ³ ÿ ñèä³ëè ïîðÿä ç íèì ³
ñï³ëêóâàëèñÿ. ß â³äêðèâ ñï³ëêóâàííÿ, çàïèòàâøè éîãî, ÷îìó
Öåðêâè â ïðîâ³íö³ÿõ Ôóöçÿíü ³ ¥óàíäóí áóëè íàïîâíåí³
ïëóòàíèíîþ. Â³í â³äðàçó æ â³äïîâ³â, âèâ³ëüíèâøè ñïî-
â³ùåííÿ ïðî ªðóñàëèì. Ñëîâî âèëèâàëîñÿ ç íüîãî ïîíàä
ãîäèíó. Ìè ñèä³ëè òàì ó ïîäèâ³. Íà íàøå çäèâóâàííÿ îäíà
ñåñòðà, ùî ñèä³ëà ñåðåä òèõ, õòî çíàõîäèâñÿ â³ääàë³ê,
âèãóêíóëà: «×îìó á íàì íå çðîáèòè öå ïðîñòî çàðàç, çã³äíî
ç³ ñïîâ³ùåííÿì áðàòà Í³?». Áðàò Í³ â³äïîâ³â: «ßêùî âè õî÷åòå
öå çðîáèòè, âè ïîâèíí³ ïåðåäàòè ñåáå ðîáîò³ (ñëóæ³ííþ).
Ï³äïèø³òü çàïèñêó, â ÿê³é áóäå â³äîáðàæåíå âàøå ïîñâÿ-
÷åííÿ, ³ ïåðåäàéòå ¿¿ áðàòó Ë³». Âîíè âñ³ çðîáèëè öå.

Êîëè ïðîâ³äí³ áðàòè Öåðêâè ó Ôó÷æîó ïî÷óëè ïðî öå,
âîíè ïðèéøëè òîãî æ âå÷îðà é ïåðåäàëè ³ ñåáå, ³ Öåðêâó
ðîáîò³. Öå ïðèâåëî â çáóäæåííÿ âñ³õ ñâÿòèõ ó ì³ñò³, ³ Âî÷ìàí
âèð³øèâ ñêëèêàòè ç³áðàííÿ âñ³º¿ Öåðêâè. Â³í ïîïðîñèâ ìåíå
ãîâîðèòè íà öüîìó ç³áðàíí³, àëå ÿ ð³øó÷å ñêàçàâ éîìó, ùî
êîëè â³í íå ï³äå ³ íå ãîâîðèòèìå, ÿ íàâ³òü íå ïðèéäó íà
ç³áðàííÿ. Òàêèì ÷èíîì â³í ïðèéíÿâ öþ òóðáîòó é ãîâîðèâ
íà öüîìó ç³áðàíí³. Óñ³ ìè çðîçóì³ëè, ùî öå áóëî ïî÷àòêîì
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â³äòâîðåííÿ éîãî ñëóæ³ííÿ. Ñîòí³ ðàä³ëè öüîìó. Ö³ ïîä³¿
â³äáóâàëèñÿ â áåðåçí³ 1948 ð.

Ïîò³ì ÿ ñêàçàâ éîìó, ùî ïîíàä ñîðîê ñï³âðîá³òíèê³â ³
øóêàþ÷èõ ñâÿòèõ ïðè¿äóòü ó êâ³òí³ íà êîíôåðåíö³þ â
Øàíõà¿, ÿêà âæå áóëà çàïëàíîâàíà. ß çàïèòàâ éîãî, ÷è íå
ïîòóðáóºòüñÿ â³í ïðî öþ êîíôåðåíö³þ, ³ â³í ïîãîäèâñÿ.

Íà îäíîìó ³ç ç³áðàíü êîíôåðåíö³¿ â Øàíõà¿ â³í ïîïðîñèâ,
ùîá ìè çàñï³âàëè äóõîâíó ïðîçó ïðî æèòòÿ âèíîãðàäíî¿ ëîçè.
Ï³ñëÿ ñò³ëüêîõ ðîê³â ñòðàæäàíü â³í õîò³â âèðàçèòè ñâî¿
ïî÷óòòÿ ÷åðåç ñï³âàííÿ ö³º¿ ïðîçè. Ïîò³ì ÿ ïåðåêëàâ öå ó
â³ðøîâàíó ôîðìó, ³ ìè ñï³âàëè öå íà ç³áðàíí³.

Íàçâàíà êîíôåðåíö³ÿ ðîçøèðèëà îæèâëåííÿ, ÿêå âæå áóëî
ïðèíåñåíå â Øàíõàé. Òàêîæ çàâäÿêè ö³é êîíôåðåíö³¿
ñëóæ³ííÿ Âî÷ìàíà áóëî ïîâí³ñòþ â³äòâîðåíå. Ó òîé ÷àñ â³í
âèð³øèâ ïðîâåñòè øåñòèì³ñÿ÷íå íàâ÷àííÿ â öåíòð³ íàâ÷àííÿ
íà ãîð³ Êóë³í. Ï³ñ Âàí, Ðóò Ë³ ³ ìåíå ïîïðîñèëè çàëèøèòèñü
ó Øàíõà¿ ³ ïîäáàòè ïðî Öåðêâó é ïîñòà÷àííÿ íàâ÷àííÿ.

Íà 1948 ð. ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî â³äâ³äóâàâ Öåðêâó â Øàíõà¿,
ñèëüíî çá³ëüøèëàñü. Òîìó ïîòð³áíî áóëî ïîáóäóâàòè âåëèêèé
çàë ç³áðàíü, ³ äëÿ ö³º¿ ìåòè áóëà ïðèäáàíà ä³ëÿíêà çåìë³ íà
Íàíüÿíü-ðîóä. Âàðò³ñòü ñêëàäàëà äâ³ñò³ äåñÿòü çëèâê³â çîëîòà,
ùî äîð³âíþâàëî ñòà ï’ÿòè òèñÿ÷àì äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ áóëî
íåîáõ³äíî çàïëàòèòè â òðè ð³âí³ âíåñêè. Íà òîé ÷àñ ó Öåðêâè
áóëà ò³ëüêè ïîëîâèíà ïî÷àòêîâîãî âíåñêó.

Îäíîãî ðàçó Âî÷ìàí ïîïðîñèâ ìåíå çàéòè äî íüîãî äîäîìó.
Êîëè ÿ ïðèéøîâ äî íüîãî, â³í âðó÷èâ ìåí³ òðèäöÿòü ñ³ì
çîëîòèõ çëèâê³â, åêâ³âàëåíò â³ñ³ìíàäöÿòè òèñÿ÷ ï’ÿòèñîò
äîëàð³â, ÿêèõ áóëî á³ëüø í³æ äîñòàòíüî, ùîá çàïëàòèòè äðóãó
ïîëîâèíó ïåðøîãî âíåñêó. Â³í ñêàçàâ ìåí³, ùî ñïåö³àëüíî
â³äêëàâ öå çîëîòî äëÿ ì³ñöÿ ï³ä çàë ç³áðàííÿ Öåðêâè â
Øàíõà¿.

Ó òîé ÷àñ â³í òàêîæ çðîçóì³â, ùî Ãîñïîäíº â³äòâîðåííÿ
ïîøèðèëîñÿ íà Òàéâàíü, ³ â íüîãî ç’ÿâèëàñÿ òóðáîòà êóïèòè
äëÿ ö³º¿ ìåòè íåáàãàòî çåìë³ â Òàéáå¿, ñòîëèö³ Òàéâàíþ. Áðàò,
ÿêèé áóâ á³çíåñìåíîì ó Òàéáå¿, îá³öÿâ ïîòóðáóâàòèñÿ ïðî öå
äëÿ íüîãî, ³ Âî÷ìàí íàä³ñëàâ öüîìó áðàòó òðîõè ãðîøåé äëÿ
ö³º¿ ìåòè. Êîëè öåé áðàò ïðè¿õàâ íà êîíôåðåíö³þ â Øàíõà¿,
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ó ñåñòðè Ï³ñ Âàí ³ ìåíå ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî â³í ìîæå
áóòè íå â³ðíèé ó ô³íàíñîâèõ ïèòàííÿõ. Îäíîãî ðàçó, êîëè
Âî÷ìàí çàïðîñèâ ìåíå äîïîìîãòè éîìó íàä³ñëàòè ñóìó ãðîøåé
öüîìó áðàòó, Ï³ñ Âàí ³ ÿ ñêîðèñòàëèñÿ íàãîäîþ ³ âèðàçèëè
éîìó íàøå ïî÷óòòÿ ïðî öüîãî áðàòà. Â³í â³äïîâ³â, ùî Ãîñïîäü
çíàâ, ùî ²óäà êðàäå ç³ ñêðèíüêè ç ãðîøèìà, àëå âñå îäíî
äîçâîëèâ éîìó òóðáóâàòèñÿ ïðî ãðîø³. ß â³äïîâ³â: «ß íå
ìîæó öüîãî çðîçóì³òè». Àëå â³í í³÷îãî íå ïîÿñíèâ.

Ï³çí³øå, êîëè ìåíå ïîñëàëè íà Òàéâàíü, Âî÷ìàí äîðó÷èâ
ìåí³ â³äâ³äàòè öüîãî áðàòà ³ äàâ ìåí³ ïîâíó âëàäó çàéíÿòèñÿ
ç íèì óñ³ìà ðàõóíêàìè. ß âçÿâ ³ç ñîáîþ îäíîãî ³ç ñòàð³éøèí
ó Òàéáå¿ ³ ïîïðîñèâ ó öüîãî áðàòà ðàõóíîê. Â³í äàâ íàì êóïó
ïðîöåíòíèõ ðàõóíê³â, â ÿêèõ áóëî íàïèñàíî, ùî áðàò Í³
âèíåí áóâ éîìó íåìàëó ÷àñòêó. ß íàä³ñëàâ çâ³ò ïðî öþ
ðîçìîâó íàçàä Âî÷ìàíó, àëå íå îäåðæàâ ïîäàëüøèõ âêàç³âîê
â³ä íüîãî ç öüîãî ïðèâîäó.

Îäíîãî ðàçó, êîëè ìè ñï³ëêóâàëèñü ïðî Ãîñïîäíþ ðîáîòó,
â³í çàïèòàâ ìåíå, ÷îìó ÿ ïî¿õàâ ó ïåâíå ì³ñöå. ß â³äïîâ³â,
ùî õîò³â äîïîìîãòè òàìòåøí³é Öåðêâ³ âèð³øèòè ¿õí³
ïðîáëåìè. Â³í ñêàçàâ, ùî ÿ çàéìàþñü ïîë³òèêîþ. Ïîò³ì â³í
äîäàâ, ùî ÿêùî ìè ðîáèìî ùîñü ç ìåòîþ, ÿêîþ á ãàðíîþ,
äóõîâíîþ àáî á³áë³éíîþ âîíà íå áóëà, ìè çàéìàºìîñü
ïîë³òèêîþ. Ò³ëüêè ñë³äóâàííÿ çà Ãîñïîäí³ì âîä³éñòâîì —
öå íå ïîë³òèêà. ßêùî âè íå çäàòí³ ñêàçàòè, ùî âàøà ïî¿çäêà
òóäè — öå ñë³äóâàííÿ çà Ãîñïîäîì, âè çàéìàºòåñü ïîë³òèêîþ.
Òîãî æ, 1948, ðîêó ÷åðåç âåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü Öåðêâè â
Øàíõà¿ â³í ïðèçíà÷èâ ìåíå ñòàð³éøèíîþ òàì, ùîá äîïî-
ìàãàòè ñèòóàö³¿.

ÂÇÀªÌÎÂ²ÄÍÎÑÈÍÈ Ó ÍÀÏÐßÌÊÓ ÇÀ ÌÅÆ² ÊÈÒÀÞ

Ó ëèñòîïàä³ 1948 ð. áðàò Í³ ñêëèêàâ òåðì³íîâó êîíôå-
ðåíö³þ óñ³õ ñï³âðîá³òíèê³â ó Øàíõà¿ äëÿ ìîëèòâè, ñï³ë-
êóâàííÿ ³ ïîøóêó âîä³éñòâà ïðî òå, ÷è çàëèøàòèñÿ íàì ó
Êèòà¿, ÷è âè¿õàòè. Ó òîé ÷àñ ÿ çíàõîäèâñÿ â Õàí÷æîó, ïðî-
âîäèâ êîíôåðåíö³þ ïðî ì³ãðàö³þ ç Öåðêâîþ òàì. Â îñòàíí³é
äåíü êîíôåðåíö³¿ ÿ îäåðæàâ òåëåãðàìó â³ä áðàòà Í³, â ÿê³é
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â³í ïðîñèâ ìåíå íåãàéíî ïîâåðíóòèñÿ äî Øàíõàÿ. Êîëè ÿ
ïðèáóâ äî Øàíõàÿ, ÿ âèÿâèâ, ùî â³í ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàº
íà òå, ùîá ïî÷àòè ç³áðàííÿ. Íà ñàìîìó ïåðøîìó ç³áðàíí³
â³í íå ïî÷àâ â³äðàçó ñï³ëêóâàòèñÿ ç íàìè, íàâïàêè, â³í
ïðîñòî îãîëîñèâ, ùî îñê³ëüêè âñ³ çíàþòü ïîë³òè÷íó ñè-
òóàö³þ, áðàò Ë³ ïîâèíåí âè¿õàòè ç êðà¿íè. Â³í ñêàçàâ:
«Íåâàæëèâî, ïîäîáàºòüñÿ éîìó öå ÷è í³, ìè ïîâèíí³ ïî-
ïðîñèòè éîãî âè¿õàòè çà êîðäîí». Öå áóâ ñåðéîçíèé ÷àñ.
Ïðàêòè÷íî í³õòî íå ãîâîðèâ àí³ ñëîâà. Áóëà ìîëèòâà, ³
Âî÷ìàí çàâåðøèâ ç³áðàííÿ òàêèìè ñëîâàìè: «Ïðèíåñ³ìî
öå Ãîñïîäó ³ ïîäèâ³ìîñü, ÿê Ãîñïîäü ïîâåäå íàñ». Òàêèì
áóëî ð³øåííÿ.

×åðåç çì³íó â ïîë³òè÷í³é ñèòóàö³¿ ó Ï³âí³÷íîìó Êèòà¿ áðàò
Í³ ñï³ëêóâàâñÿ ç³ ìíîþ, ùî ×åí Ó÷åí, Øåí Ôîíëó ³ Ëüþ
Øàîëüÿí ó Öèíäàî ïîâèíí³ ïåðå¿õàòè ç³ ñâî¿ìè ñ³ì’ÿìè íà
Òàéâàíü äëÿ ïîøèðåííÿ Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ. Ó ðåçóëü-
òàò³ ìè îáèäâà íàä³ñëàëè òåëåãðàìó öèì áðàòàì.

Ï³ñëÿ êîíôåðåíö³¿ ñï³âðîá³òíèê³â Âî÷ìàí ïîïðîñèâ ìåíå
çàëèøèòèñü ó Øàíõà¿ ³ íàãëÿäàòè çà áóä³âíèöòâîì íîâîãî
çàëó äëÿ ç³áðàíü. Ó ëþòîìó íàñòóïíîãî ðîêó íà â³äêðèòò³
äðóãî¿ êîíôåðåíö³¿ ñï³âðîá³òíèê³â ïðî òå, õòî çàëèøèòüñÿ, à
õòî ïî¿äå, Âî÷ìàí ïîâòîðèâ ñâîº îãîëîøåííÿ ç ïîïåðåäíüî¿
êîíôåðåíö³¿, ùî ÿ ïîâèíåí âè¿õàòè ç êðà¿íè. Íà öåé ðàç
ï³ñëÿ ìîëèòâè â³í îãîëîñèâ óñ³ì ³íøèì, ùî çã³äíî ç éîãî
ïî÷óòòÿì â³í ³ âîíè ïîâèíí³ çàëèøèòèñü ³ ï³äãîòóâàòèñÿ äî
òîãî, ùîá ïîæåðòâóâàòè âñ³ì çàðàäè Ãîñïîäíüî¿ ðîáîòè.

Ï³ñëÿ ç³áðàííÿ, êîëè ãîòóâàëàñÿ âå÷åðÿ, ìè ç Âî÷ìàíîì
âèéøëè ïðîãóëÿòèñÿ. ß çàïèòàâ: «Áðàòå, ÷îìó òè âèð³øèâ,
ùî ÿ ïîâèíåí âè¿õàòè ç êðà¿íè, à òè ³ âñ³ ³íø³ — çàëèøèòèñÿ
é ïîæåðòâóâàòè âñ³ì çàðàäè Ãîñïîäíüî¿ ðîáîòè? ×è îçíà÷àº
öå, ùî òè ââàæàºø ìåíå íåäîñòîéíèì?». Â³í ïîÿñíèâ: «Áðàòå,
òè ïîâèíåí çðîçóì³òè, ùî õî÷à â ö³é íàäçâè÷àéíî âàæê³é
ñèòóàö³¿ ìè ïîêëàäàºìîñÿ íà Ãîñïîäà, ìîæëèâî, ùî âîðîã
îäíîãî ðàçó ïîâí³ñòþ çíèùèòü íàñ. ßêùî öå ñòàíåòüñÿ, òè
áóäåø çà ìåæàìè Êèòàþ, ³ â íàñ, ÿê ³ ðàí³øå, ùîñü çàëè-
øèòüñÿ. Òîìó òè ïîâèíåí ïî¿õàòè». ß ñêàçàâ éîìó: «ßêùî
ñïðàâà â öüîìó, ÿ â³çüìó òâîº ñëîâî ³ ïî¿äó». Òîä³ â³í çàïèòàâ
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ìåíå, ïî¿äó ÿ â Ãîíêîí´ ÷è Òàéâàíü. ß â³äïîâ³â: «Íå ìàþ í³
íàéìåíøîãî óÿâëåííÿ, ÿ ùå ïðî öå íå äóìàâ. ß çðîáëþ âñå,
ùî òè ñêàæåø». Öå áóëî âñå.

Ó òîé ÷àñ ìè ç Âî÷ìàíîì íàïèñàëè ëèñòà áðàòàì Öàî
×èíõâàþ, ×åí Ó÷åíó, Øåí Ôîíëó, Ëüþ Øàîëüÿíó ³ ×åí
Þëàíó â Òàéáå¿, â ÿêîìó ïðèçíà÷èëè ¿õ ñòàð³éøèíàìè
Öåðêâè òàì äî ïîâíîãî ¿¿ ïîñòàâëåííÿ.

Ï³ñëÿ öüîãî ÿ çàëèøàâñÿ â Øàíõà¿, íàìàãàþ÷èñü
çàê³í÷èòè áóä³âíèöòâî íîâîãî çàëó, à Âî÷ìàí ïî¿õàâ äî
Ôó÷æîó, ùîá çä³éñíèòè ñâîº äðóãå íàâ÷àííÿ.

×åðåç äâà ì³ñÿö³ ÿ îäåðæàâ òåëåãðàìó â³ä Âî÷ìàíà, ùî
çíàõîäèâñÿ ó ñâîºìó öåíòð³ íàâ÷àííÿ, â ÿê³é ãîâîðèëîñü,
ùî ÿ ïîâèíåí ïåðåäàòè âñ³ îáîâ’ÿçêè â Øàíõà¿ ì³ñöåâèì
ïðîâ³äíèì áðàòàì ³ íåãàéíî ïðè¿õàòè äî íüîãî. ß òàê ³ çðîáèâ.
Ï³ñëÿ òîãî ÿê ÿ ïðè¿õàâ äî Ôó÷æîó ³ ïîæèâ ó öåíòð³ íàâ÷àííÿ
íåäîâãèé ÷àñ, ñèòóàö³ÿ ñòàëà âèìàãàòè ìîãî â³ä’¿çäó íà
Òàéâàíü. Öå â³äáóëîñÿ â òðàâí³ 1949 ð.

Ï³ñëÿ ñâîãî äðóãîãî íàâ÷àííÿ Âî÷ìàí äîðó÷èâ òðüîì ñâî¿ì,
ùî íàâ÷àëèñü, — îäíîìó áðàòó ³ äâîì ñåñòðàì — ïðè¿õàòè
íà Òàéâàíü ³ äîïîìîãòè ìåí³ â Ãîñïîäí³é ðîáîò³. Áðàò ïðè¿õàâ
íà Òàéâàíü ³, óâàæíî âèâ÷èâøè ñèòóàö³þ òàì, çàëèøèâ
äîðó÷åííÿ áðàòà Í³. Äâ³ ñåñòðè, îäíàê, ïðè¿õàëè é ïðàöþâàëè
íà Òàéâàí³ çã³äíî ç íàì³ðîì áðàòà Í³. Âî÷ìàí íàïèñàâ ìåí³
ïðî íèõ äîâãîãî ðåêîìåíäàö³éíîãî ëèñòà, îñîáëèâî ïðî çì³íó
â ¿õí³é ñõèëüíîñò³.

ÎÑÒÀÍÍ²É ÊÎÍÒÀÊÒ

Íà ïî÷àòêó 1950 ð. Âî÷ìàí Í³ ïðè¿õàâ ç êîíòèíåíòàëüíîãî
Êèòàþ â Ãîíêîí´. ×åðåç òå ùî òàì çàâäÿêè éîãî ñëóæ³ííþ
áóëî ïðèíåñåíå îæèâëåííÿ, â³í ïîñëàâ ìåí³ òåëåãðàìó íà
Òàéâàíü, â ÿê³é â³í ïðîñèâ ìåíå çóñòð³òèñÿ ç íèì äî éîãî
â³ä’¿çäó â Êèòàé. ß â³äïîâ³â, ùî â íàñ ïðîõîäèòü äóæå
âàæëèâà êîíôåðåíö³ÿ â Òàéáå¿ ³ ÿ íå çìîæó ïðè¿õàòè â
Ãîíêîí´ äî éîãî â³ä’¿çäó. Â³í â³äïîâ³â, ùî ÿê ò³ëüêè ÿ
çâ³ëüíþñü, ÿ ïîâèíåí ïî¿õàòè â Ãîíêîí´, íåçàëåæíî â³ä òîãî,
áóäå â³í òàì ÷è í³, ùîá ïîòóðáóâàòèñÿ òàì ïðî ñëóæ³ííÿ
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Öåðêâè. Âðåøò³-ðåøò, 16 ëþòîãî ÿ ïî¿õàâ ó Ãîíêîí´ ³
çàëèøàâñÿ òàì ï³âòîðà ì³ñÿöÿ.

Òóò íàâîäèòüñÿ ñâ³ä÷åííÿ áðàòà Øó Öçèí÷èíà, ñòàð³éøèíè
â Öåðêâ³ â Ãîíêîíç³ â òîé ïåð³îä ÷àñó:

Увечері 15 лютого 1950 р. брат Ні сказав нам: «Сьогодні
вдень я одержав телеграму від брата Лі. Він буде тут завтра
для спілкування зі старійшинами й відповідальними братами.
Я також попросив його керувати тут. Завтра він прибуде.
Надіюсь, що ви зустрінете його в аеропорту». На цей момент
я вже був старійшиною і потурбувався про те, щоб брати та
сестри зустріли його в аеропорту Кай-Так наступного дня.

Óðàíö³ íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ìîãî ïðèáóòòÿ áðàò Í³ ïðèâ³â
ìåíå íà ç³áðàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ³ ïðîâ³äíèõ ñâÿòèõ. Ó ïðè-
ñóòíîñò³ âñ³õ â³í ñêàçàâ: «Áðàòå Ó³òíåññå, çã³äíî ç âëàäîþ,
ÿêó Ãîñïîäü äàâ òîá³, çàéìèñÿ îðãàí³çàö³ºþ âñ³õ ñëóæ³íü
ñï³âðîá³òíèê³â, ñòàð³éøèí ³ äèÿêîí³â ó Öåðêâ³ òóò». Öå áóëî
âåëè÷åçíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ — çàêëàäàòè äîáðó îñíîâó äëÿ
ñëóæ³ííÿ Öåðêâè â Ãîíêîíç³.

Óâå÷åð³ â³í â³äâ³â ìåíå íà îñîáëèâå ç³áðàííÿ îæèâëåííÿ ³
ïîïðîñèâ ìåíå ãîâîðèòè. ß ñêàçàâ: «Äîêè òè òóò, ó ìåíå
íåìàº òóðáîòè ãîâîðèòè». Òîä³ â³í ïðîäîâæèâ ñëóæèòè íà
öèõ îñîáëèâèõ ç³áðàííÿõ.

Â îæèâëåíí³ â Ãîíêîíç³ äåÿê³ áðàòè é ñåñòðè ïåðåäàëè
ñâîº ìàéíî ðîáîò³ äëÿ Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ. Âî÷ìàí
ïîïðîñèâ ìåíå íàð³âí³ ç íèì óçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ðîçïîðÿäæåííÿ íèì.

Òóò íàâîäèòüñÿ ñâ³ä÷åííÿ áðàòà Øó Öçèí÷èíà ïðî îäíå ³ç
ç³áðàíü:

Дев’ятого лютого я прийшов на зібрання, і слово зібрання
сильно зачепило мене. Наприкінці зібрання я встав і промовив
молитву й посвятив себе з гучним плачем і слізьми. Я почав
співати гімн: «Коли дивлюсь я на чудесний хрест». Уся моя
істота була наповнена невимовною радістю. На зібранні в
той вечір були присутні понад двісті чоловік. Зібрання за
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розкладом повинне було закінчитись о 9.30 вечора. Але після
того як деякі почали молитися, Святий Дух продовжив
працювати, і понад двадцять чоловік посвятили себе один
за одним. Зібрання продовжувалося до 10.45.

Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî ïîñâÿ÷åííÿ áðàò Øó ³ éîãî äðóæèíà
íàïèñàëè òàêó çàÿâó:

9 лютого 1950 р., 21:30

Милостивому Господу, який полюбив нас:

Ми дякуємо Тобі і славимо Тебе. Через Твоє покликання
і милість ми з радістю приносимо наші тіла в живу жертву, і
ми передаємо наших дітей, нашу роботу, наш час, наше
майбутнє і все, що ми маємо, у Твої руки. Ми з радістю
служитимемо Тобі в координації з усіма братами та сестрами
в Церкві. Прийми нас, і нехай Твоя благодать і любов будуть
з усіма нами. Амінь.

Одержувачі благодаті,

Шу Цзинчин
Цао Лайїн

Ó â³äïîâ³äü íà òå, ùî âîíè ïåðåäàëè ñåáå ðîáîò³ äëÿ
Ãîñïîäíüîãî â³äòâîðåííÿ, áðàò Í³ ³ ÿ íàïèñàëè ¿ì òàêó
â³äïîâ³äü:

18 березня 1950 р.

«Хіба, залишаючись непроданою, вона не твоєю
залишалась? І коли вона була продана, хіба не в твоїй владі
була?» Дії 5:4 (досл.).

Дорогий брате Цзинчине:

Ми прочитали листа, якого ти передав нам. Поспіл-
кувавшись з цього приводу двічі, ми вважаємо, що згідно з
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вашим нинішнім духовним станом, ще не прийшов час вам
працювати разом як «домоправителі». Тому, що стосується
вашого майбутнього, ми вважаємо, що вам слід рухатися
вперед згідно з такою системою:

1) Наскільки можливо, все у вашому майні, чим ви не
користуєтесь, повинне бути продане. Спробуйте зібрати все
разом. Половину цих надходжень слід віддати старійшинам
Церкви для побудови залу зібрання в Гонконзі. Іншу
половину треба відіслати через старійшин для використання
роботою в Шанхаї.

2) Ваш бізнес повертається вам для вашого керування.
Прибуток, який ви одержите, слід віддавати старійшинам
для використання роботою в районі Гонконґа.

Ми надіємось, що ви будете вірними в цьому і що ви
зможете дати гарний звіт перед Господом як вірний
доморядник того дня. Більше того, ми надіємось, що ви
будете рухатися вперед у своєму розпорядженні фінансо-
вими справами.

Мир з вами.
Ваші брати,

Вочман Ні
Уітнесс Лі

Òóò íàâîäÿòüñÿ ùå äâà ëèñòè, íàïèñàí³ áðàòîì Í³ ³ ìíîþ
³íø³é ñåñòð³ ïðî âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àëüíîãî ìàéíà.

15 березня 1950 р.

Дорога сестро Ітен:

Мир у Господі!

Ми прочитали листа про передачу твого майна. Як ми
вдячні Господу, що Він торкнувся тебе в цьому відношенні
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і дав тобі благодать, що дозволила тобі задовольнити Його
вимоги.

Ми помітили, що ти дружина брата, і ми згадали оповідь
у Діях 5, в якій розкриваються тісні взаємовідносини між
чоловіком і дружиною в питанні посвячення. Хоча це
подружжя в Біблії зазнало невдачі, це показує ще більше,
як важливо перемагати. Далі розкривається, що навіть якщо
чоловік зазнає поразки, одна дружина може перемогти.

У світлі цього ми надіємось, що ви зможете допомогти
своєму чоловікові перемагати разом з вами.

Часто, коли чоловік вагається у питанні посвячення, якщо
його дружина тверда у своєму посвяченні, він може бути
спасений завдяки її впливу. Ми віримо, що ви будете вірні,
або разом зі своїм чоловіком, або наодинці.

Ваші брати,

Вочман Ні
Уітнесс Лі

15 березня 1950 р.

Дорога сестро Ітен:

Мир у Господі!

Стосовно цінностей, які ви віддали, будь ласка, учиніть з
ними так:

1) Віддайте швейну машину братам, які працюють разом.
2) Щодо надлишку грошей, який у вас є щомісяця, будь

ласка, віддавайте його старійшинам Церкви в Гонконзі і
попросіть їх залишати половину для Церкви в Гонконзі і
передавати половину, що залишається, в Ханчжоу, Чунцин,
Куньмін і Фучжоу для Господньої роботи.

Ми вважаємо, що таке рішення відповідає Господній волі.
Нехай Господь буде з вами і благословить ваше майбутнє.

Ваші брати,

Вочман Ні
Уітнесс Лі
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Р.S.
1) Лист, який ми написали, повинен показати вам, у чому

полягає ваша відповідальність. Але ви, як і раніше, можете
піти за водійством Святого Духа і або покласти гроші в
скриньку для пожертвувань, або відіслати їх до інших місць
роботи. Ми не хотіли б, щоб наша конкретна вказівка звела
нанівець водійство Святого Духа.

2) Коли ви віддасте гроші старійшинам згідно з нашою
порадою, будь ласка, позначте «Дружина» на конверті, щоб
старійшини знали, що робити.

Ïåðåä òèì ÿê ïðè¿õàòè íà çóñòð³÷ ç Âî÷ìàíîì äî Ãîíêîí´à,
ùå ïåðåáóâàþ÷è íà Òàéâàí³, ÿ çàê³í÷èâ ðîáîòó ïî çáèðàííþ
³ ñêëàäàííþ äðóãî¿ êèòàéñüêî¿ çá³ðêè ã³ìí³â. ß ïîäàâ éîìó
ðóêîïèñ, ³ â³í â³äøë³ôóâàâ ã³ìí ïðî æèòòÿ ëîçè, äîäàâøè
äî íüîãî äåê³ëüêà êóïëåò³â. Çàðàç öå ã³ìí ¹ 635 ó íàø³é
àíãë³éñüê³é çá³ðö³ ã³ìí³â.

Ó òîé ÷àñ ÿ ðîçïîâ³â éîìó, ùî ñêëàâ ø³ñòäåñÿò óðîê³â ïðî
îñíîâí³ ³ñòèíè Ïèñàííÿ ³ ùî íåîáõ³äíî áóëî ïåðåâèäàòè
ïåðøó êèòàéñüêó çá³ðêó ã³ìí³â ³ äåÿê³ ³íø³ éîãî âèäàííÿ.
Òîä³ â³í ïîòóðáóâàâñÿ ïðî âèäàâíèöòâî ³ ðîáîòó ç ë³òåðàòóðîþ
òàêèì ÷èíîì:

1) ªâàíãåëüñüêå âèäàâíèöòâî ïîâèííå áóòè âñòàíîâëåíå â
òðüîõ ì³ñöÿõ: Øàíõà¿, Òàéáå¿ ³ Ãîíêîíç³. Âî÷ìàí îñîáèñòî
êåðóâàòèìå âèäàâíèöòâîì ó Øàíõà¿, ÿ â³äïîâ³äàòèìó çà
âèäàâíèöòâî â Òàéáå¿, à áðàò Âåé — çà âèäàâíèöòâî â
Ãîíêîíç³. Äàë³ ìåíå ïîïðîñèëè äîïîìàãàòè âèäàâíèöòâó â
Ãîíêîíç³ ùîäî ë³òåðàòóðíî¿ ³ ðåäàêòîðñüêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

2) Óñ³ òðè âèäàâíèöòâà ìàòèìóòü îäíå é òå ñàìå àâòîðñüêå
ïðàâî.

(Ó 1975 ð. Ê. Ø. Âåé ³ ÿ ç ³íøèìè çàëó÷åíèìè áðàòàìè
ïåðåðîçïîä³ëèëè àâòîðñüêå ïðàâî ÷åðåç ñèòóàö³þ, ùî
ñêëàëàñÿ íà òîé ÷àñ, òàêèì ÷èíîì: óñ³ êèòàéñüê³ êíèãè
âèäàâàòèìóòüñÿ ªâàíãåëüñüêèì âèäàâíèöòâîì ó Òàéáå¿; óñ³
àíãë³éñüê³ êíèãè âèäàâàòèìóòüñÿ «Æèâèì ïîòîêîì» ó ÑØÀ;
öåðêîâíå âèäàâíèöòâî Ãîíêîí´à âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ
ò³ëüêè äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ íàøî¿ ë³òåðàòóðè â Ãîíêîíç³.)
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Áóäó÷è ó Ãîíêîíç³, ÿ ïîä³ëèâñÿ ç áðàòîì Í³ òèì, ÿê Ãîñïîäü
áëàãîñëîâèâ ðîáîòó íà Òàéâàí³. Òàêèì ÷èíîì â³í íàñíàæèâ
ìåíå ïîâåðíóòèñü ³ çàëèøàòèñÿ òàì äëÿ Ãîñïîäíüî¿ ðîáîòè.

Îñê³ëüêè ÿ áóâ äóæå ñòóðáîâàíèé ïðî éîãî ïîâåðíåííÿ äî
êîíòèíåíòàëüíîãî Êèòàþ, îäíîãî ðàçó ÿ ïðîâ³â ç íèì äîâãå
ñï³ëêóâàííÿ ïðî öå. ß ñêàçàâ éîìó: «ß íå íàâàæóþñü ñêàçàòè,
ó ÷îìó ïîëÿãàº âîëÿ Ãîñïîäà. Öå äóæå âåëèêå ³ ñåðéîçíå ïèòàí-
íÿ». Â³í â³äïîâ³â ìåí³: «Ùî íàì ðîáèòè ç óñ³ìà Öåðêâàìè íà
êîíòèíåíò³? ß ïîâèíåí ïîâåðíóòèñÿ, ùîá ïîòóðáóâàòèñü ïðî
íèõ ³ ñòîÿòè ðàçîì ç íèìè äëÿ Ãîñïîäíüîãî ñâ³ä÷åííÿ».

Ùîäî öüîãî áðàò Øó Öçèí÷èí çàñâ³ä÷èâ îñü ùî:

Перед тим як брат Ні поїхав з Гонконґа, брат Лі радив
йому багато разів не повертатися на континент. Але брат
Ні відповів: «Якщо мати виявила, що її дім горить, а сама
вона назовні займається пранням, що вона зробить? Хоча
вона розуміє про небезпеку, хіба вона не побіжить у дім?
Хоча я знаю, що моє повернення повне небезпеки, я знаю,
що всередині, як і раніше, залишилось багато братів і
сестер. Як я можу не повернутися?». Брат Лі тричі відводив
його з автовокзалу додому в Даймонд-хілл…

Íåçâàæàþ÷è íà ïîðàäè ³íøèõ, îäíîãî ðàçó â ñåðåäèí³
áåðåçíÿ áðàò Í³ ïîïðîñèâ ñâîãî øóðèíà Ñàìó¿ëà ×åíà â³äâåçòè
éîãî íà çàë³çíè÷íèé âîêçàë äëÿ â³ä’¿çäó â êîíòèíåíòàëüíèé
Êèòàé. Â³í çðîáèâ öå, íå ïîâ³äîìèâøè ïðî öå êîãî-íåáóäü
ùå. Íåâäîâç³, 1 êâ³òíÿ, ÿ ïîâåðíóâñÿ äî Òàéáåÿ.

Òîä³ ÿ áà÷èâ éîãî âîñòàííº. Ç öüîãî ÷àñó ìè íå ëèñòóâàëèñÿ
³, çâè÷àéíî, á³ëüøå í³êîëè îäèí îäíîãî íå áà÷èëè. Ìè ò³ëüêè
îäåðæóâàëè ïîá³÷í³ íîâèíè ïðî íüîãî â³ä éîãî ðîäè÷³â, äîêè
â³í íå â³ä³éøîâ äî Ãîñïîäà.

ÂÐÀÆÅÍÍß ÏÐÎ ÊÎÍÒÀÊÒÈ

Ïðîòÿãîì óñ³õ äâàäöÿòè ï’ÿòè ðîê³â, óïðîäîâæ ÿêèõ ÿ
çíàâ Âî÷ìàíà Í³, ç 1925 ïî 1950 ðð., íà ìåíå ñïðàâëÿëè
ãëèáîêå âðàæåííÿ äåÿê³ éîãî ÿêîñò³.
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Ñàìîâ³ääàí³ñòü ñòîñîâíî Ãîñïîäà

Â³í ëþáèâ Ãîñïîäà ïåðøîþ ëþáîâ’þ. Äëÿ íüîãî Ãîñïîäü
áóâ ïåðøèì ó âñüîìó. Â³í í³êîëè íå éøîâ íà êîìïðîì³ñ,
êîëè ñïðàâà ñòîñóâàëàñÿ Ãîñïîäí³õ ³íòåðåñ³â, à òàêîæ â³í íå
æåðòâóâàâ í³ÿêîþ ³ñòèíîþ çàðàäè çðó÷íîñò³. Â³í òàêîæ
í³êîëè íå éøîâ çà Ãîñïîäîì íàïîëîâèíó. Éîãî â³ääàí³ñòü
Ãîñïîäó áóëà ñàìîâ³ääàíîþ.

Äîáðà âð³âíîâàæåí³ñòü

Ó çíàíí³ Á³áë³¿ ³ ó ñâî¿é öåðêîâí³é ïðàêòèö³ â³í áóâ äóæå
äîáðå âð³âíîâàæåíèé. Â³í íå éøîâ çà ÿêèìè-íåáóäü â÷åííÿìè
àáî ïðàêòèêîþ íåâð³âíîâàæåíî, ÿê öå ðîáèòü áàãàòî õðèñòèÿí
â äåíîì³íàö³ÿõ. Â³í ÷àñòî ïîð³âíþâàâ îäíó òî÷êó çîðó íà òó
÷è ³íøó ð³÷ ç ³íøèìè òî÷êàìè çîðó, ùîá áóòè çáåðåæåíèì ³
íå âïàñòè â êðàéí³ñòü. Ó ñâîºìó ïîâñÿêäåííîìó õðèñòè-
ÿíñüêîìó æèòò³ â³í ïðàêòèêóâàâ òîé æå ïðèíöèï.

Âñåîñÿæí³ñòü

×èòàþ÷è áàãàòî êëàñè÷íèõ õðèñòèÿíñüêèõ êíèã, â³í
çàñâî¿â áàãàòî õîðîøèõ äóõîâíèõ ïîëîæåíü â³ä ð³çíèõ
õðèñòèÿíñüêèõ ãðóï, ç³áðàâøè ¿õ ó ïðàêòèêó öåðêîâíîãî
æèòòÿ. Â³í í³êîëè íå â³äêèäàâ äîáðå õðèñòèÿíñüêå ïî-
ëîæåííÿ ò³ëüêè òîìó, ùî âîíî ïðèéøëî ç íåïðàâèëüíîãî
äæåðåëà. Â³í íàâ³òü âèáðàâ äåê³ëüêà ïîçèòèâíèõ ìîìåíò³â
³ç êðàéíüîãî ï’ÿòèäåñÿòíèöòâà. Òàê â³í çì³ã ïðèíåñòè â
ñüîãîäí³øíþ ïðàêòèêó Öåðêâè âñ³ áàãàòñòâà, ÿê³ Õðèñòîñ
äàâ Ñâîºìó Ò³ëó çà ìèíóë³ ñòîë³òòÿ. Çàâäÿêè éîìó òåïåð ìè
ñïðîìîæí³ áðàòè ó÷àñòü ó âñ³õ öèõ áàãàòñòâàõ ó ì³ñöåâèõ
Öåðêâàõ, íå âóçüêî, íå øëÿõîì ñåêòàíòñòâà, à âñåîñÿæíî.

Çíàííÿ Á³áë³¿

Çà âñå ñâîº æèòòÿ ÿ íå çóñòð³÷àâ æîäíî¿ ëþäèíè, ÿêà á
çíàëà Á³áë³þ òàê ãëèáîêî, ÿê Âî÷ìàí Í³. Â³í îòðèìàâ áàãàòî
äîïîìîãè â³ä êðàùèõ õðèñòèÿíñüêèõ àâòîð³â ó ìèíóëèõ
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ñòîë³òòÿõ, àëå â³í òàêîæ ñòîÿâ ó íèõ íà ïëå÷àõ, ïîáà÷èâøè
ç Ïèñàííÿ á³ëüøå, í³æ âîíè. Â³í çíàâ íå ò³ëüêè áóêâó Á³áë³¿,
à é Äóõà Á³áë³¿. Â³í ïðîíèê ó ãëèáèíè ³ òîðêíóâñÿ Äóõà
Ïèñàííÿ. Éîãî çíàííÿ Á³áë³¿ áóëî íàïîâíåíå ñâ³òëîì ³
ïðîñî÷åíå æèòòÿì. Ó íüîãî áóâ íå ò³ëüêè îá’ºêòèâíèé ïîãëÿä
íà Ïèñàííÿ, à é ñóá’ºêòèâíå ïåðåæèâàííÿ Áîæîãî Ñëîâà.

Çíàííÿ Ãîñïîäà

Â³í áóâ ïî-ñïðàâæíüîìó ëþäèíîþ Áîæîþ, ùî çíàëà
Ãîñïîäà ïîâí³ñòþ. Â³í çíàâ Ãîñïîäà â Éîãî ä³ëàõ, à òàêîæ ó
Éîãî øëÿõàõ. Â³í çíàâ Ãîñïîäà íå ò³ëüêè çã³äíî ç Éîãî
ëþáîâ’þ, ìèë³ñòþ, áëàãîäàòòþ, ïðàâåäí³ñòþ ³ ñâÿò³ñòþ, àëå
é çã³äíî ç Éîãî â³÷íèì çàäóìîì ³ Éîãî íèí³øí³ì äîìî-
âðÿäóâàííÿì. Ó íüîãî áóëî ³ ïîâíå, îá’ºêòèâíå çíàííÿ, ³
æèâå, ñóá’ºêòèâíå óñâ³äîìëåííÿ Ãîñïîäà. Â³í çíàâ Ãîñïîäà
îñîáèñòî, à òàêîæ ó Öåðêâ³, ó Éîãî Ò³ë³.

Çíàííÿ æèòòÿ

Â³í çíàâ, ùî Ãîñïîäü ÿê æèòòºäàéíèé Äóõ æèâå â éîãî
äóõîâ³, ³ â³í çíàâ, ÿê âïðàâëÿòè ñâîãî äóõà. Â³í íà ïðàêòèö³
çä³éñíþâàâ â³äêèäàííÿ ðîçóìó, ïî÷óòò³â ³ âîë³ ñâîº¿ äóø³, à
òàêîæ â³í ïðàêòèêóâàâ ïîâåä³íêó ³ â÷èíêè â äóõîâ³. Òàê â³í
æèâ Ãîñïîäîì ÿê ñâî¿ì æèòòÿì. Â³í ìàëî õâèëþâàâñÿ ïðî
ðîáîòó; â³í ïîñò³éíî òóðáóâàâñÿ ïðî æèòòÿ á³ëüøå, í³æ ïðî
ðîáîòó. Â³í ïîñò³éíî ãîâîðèâ, ùî ðîáîòà ïîâèííà áóòè âèëè-
âàííÿì æèòòÿ. Éîãî ñëóæ³ííÿ áóëî íå ñëóæ³ííÿì ðîáîòè, à
ñëóæ³ííÿì æèòòÿ. Â³í ïðèä³ëÿâ á³ëüøå óâàãè òîìó, ÷èì â³í
áóâ, í³æ òîìó, ùî â³í ðîáèâ. Â³í áóâ ä³éñíî ëþäèíîþ æèòòÿ.

Çíàííÿ Öåðêâè

Â³í ÿñíî ïîáà÷èâ, ùî Öåðêâà ÿê Ò³ëî Õðèñòîâå º Õðèñ-
òîâèì âèðàæåííÿì, äå Â³í º ¿¿ æèòòÿì ³ âì³ñòîì. Â³í òàêîæ
ïîáà÷èâ, ùî Öåðêâà ìîæå áóòè ïðàêòè÷íîþ ëèøå ïðè
íàÿâíîñò³ ì³ñöåâèõ Öåðêîâ. Â³í ïîáà÷èâ, ùî ò³ëüêè Öåðêâè
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â ì³ñöåâîñòÿõ ìîæóòü çä³éñíþâàòè Áîæèé â³÷íèé çàäóì ïî
áóäóâàííþ Öåðêâè òàêèì ÷èíîì, ùî âîðîòà ïåêëà í³êîëè íå
ïîäîëàþòü ¿¿. Â³í ïîâí³ñòþ ðîçóì³â, ùî â³äòâîðåííÿ
íàëåæíîãî öåðêîâíîãî æèòòÿ íà íàëåæíîìó ́ ðóíò³ — öå Áîæå
íèí³øíº äîìîâðÿäóâàííÿ. Â³í íå ïðîñòî â÷èâ äîêòðèí ïðî
Öåðêâó. Â³í îòðèìàâ ïîâíå îá’ÿâëåííÿ ç Íîâîãî Çàâ³òó íå
ò³ëüêè ùîäî çì³ñòó òà ä³éñíîñò³ Öåðêâè, àëå é ùîäî ïðàê-
òè÷íîñò³ Öåðêâè. Ïðîòÿãîì óñ³õ ðîê³â ñâîãî ñëóæ³ííÿ â³í
ï³äêðåñëþâàâ íå ò³ëüêè ïåðåæèâàííÿ Õðèñòà, à é ïðàêòèêó
öåðêîâíîãî æèòòÿ. Éîãî áà÷åííÿì áóâ íå ò³ëüêè Õðèñòîñ, à
Õðèñòîñ ³ Öåðêâà. Õðèñòîñ áóâ éîãî æèòòÿì, à Öåðêâà áóëà
éîãî æèò³ºì. Â³í ñòðàæäàâ çà Öåðêâó á³ëüøå, í³æ çà Õðèñòà.
Ãîí³ííÿ, ÿê³ ïðèõîäèëè äî íüîãî â³ä äåíîì³íàö³é, ïðèõîäèëè
â îñíîâíîìó ÷åðåç òå, ùî â³í ðîáèâ íàãîëîñ íà Öåðêâ³.
Ó íüîãî áóëà òóðáîòà çä³éñíþâàòè ñâîº áà÷åííÿ ïðî ïðàê-
òè÷í³ñòü öåðêîâíîãî æèòòÿ. Â³í õîò³â ïîáà÷èòè ì³ñöåâó
Öåðêâó â êîæíîìó ì³ñò³ Êèòàþ.

ÄÀÐ Â²ÊÓ

ß ââàæàþ Âî÷ìàíà Í³ óí³êàëüíèì äàðîì, äàíèì Ãîëîâîþ
Ñâîºìó Ò³ëó äëÿ Ñâîãî â³äòâîðåííÿ â öüîìó â³ö³. ß ïîâí³ñòþ
ïîâàæàþ éîãî ÿê òàêèé äàð. Ó ìåíå º ïîâíà âïåâíåí³ñòü ³
ïåðåêîíàí³ñòü, ùî öå áóëî â³í Ãîñïîäà, ùî ÿ ï³øîâ çà öèì
äàðîì äëÿ Ãîñïîäí³õ ³íòåðåñ³â ó Éîãî íèí³øíüîìó ðóñ³ íà
çåìë³. ß íå â³ä÷óâàþ í³ÿêîãî ñîðîìó, êîëè ãîâîðþ, ùî éøîâ
çà ëþäèíîþ, — ëþäèíîþ, ÿêà áóëà óí³êàëüíèì äàðîì ³
ïðîâèäöåì áîæåñòâåíîãî îá’ÿâëåííÿ â öüîìó â³ö³.

ß á³ëüø í³æ âäÿ÷íèé Ãîñïîäó çà òå, ùî â³äðàçó æ ï³ñëÿ
ñïàñ³ííÿ ÿ áóâ ïðèâåäåíèé ó òàê³ êîðèñí³ âçàºìîâ³äíîñèíè ç
Âî÷ìàíîì Í³ ³ âñòóïèâ ó ò³ñí³ âçàºìîâ³äíîñèíè ç íèì ó ðîáîò³
Éîãî â³äòâîðåííÿ çàâäÿêè áàãàòüîì ïîä³ÿì çà òàêèé äîâãèé
ïåð³îä ÷àñó. Îá’ÿâëåííÿ ïðî Õðèñòà, Öåðêâó, äóõà é æèòòÿ,
ÿê³ ÿ ïîáà÷èâ çàâäÿêè Âî÷ìàíó Í³, âëèâàííÿ æèòòÿ, ÿêå ÿ
îäåðæàâ â³ä íüîãî, ³ ðå÷³, ùî íàëåæàòü äî ðîáîòè é Öåðêâè,
ÿê³ ÿ çàñâî¿â â³ä íüîãî, ïîòðåáóþòü â³÷íîñò³, ùîá îö³íèòè
¿õíþ ñïðàâæíþ ö³íí³ñòü.
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ÔÎÒÎÃÐÀÔ²¯

ÌÀÏÀ ÊÈÒÀÞ

1. Ëèñò äðóãèé, ðîçä³ë äâàäöÿòü ïåðøèé (ñòîð. ), â³ä
Âî÷ìàíà Í³ äî ñåñòðè ñâîº¿ äðóæèíè â³ä 6 òðàâíÿ 1972 ð.

2. Ëèñò òðåò³é, ðîçä³ë äâàäöÿòü ïåðøèé (ñòîð. ), â³ä
Âî÷ìàíà Í³ äî ñåñòðè ñâîº¿ äðóæèíè â³ä 16 òðàâíÿ 1972 ð.

3. Ëèñò ÷åòâåðòèé, ðîçä³ë äâàäöÿòü ïåðøèé (ñòîð. ), â³ä
Âî÷ìàíà Í³ äî ñåñòðè ñâîº¿ äðóæèíè â³ä 22 òðàâíÿ 1972 ð.

4. Ëèñò ï’ÿòèé, ðîçä³ë äâàäöÿòü ïåðøèé (ñòîð. ), â³ä
Âî÷ìàíà Í³ äî ñâîãî äâîþð³äíîãî ïëåì³ííèêà â³ä 22 òðàâíÿ
1972 ð.

5. Ëèñò øîñòèé, ðîçä³ë äâàäöÿòü ïåðøèé (ñòîð. ), â³ä
Âî÷ìàíà Í³ äî ñåñòðè ñâîº¿ äðóæèíè â³ä 25 òðàâíÿ 1972 ð.

6. Ëèñò ñüîìèé, ðîçä³ë äâàäöÿòü ïåðøèé (ñòîð. ), â³ä
Âî÷ìàíà Í³ äî ñâîãî äâîþð³äíîìó ïëåì³ííèêó â³ä 26 òðàâíÿ
1972 ð.

7. Ëèñò âîñüìèé, ðîçä³ë äâàäöÿòü ïåðøèé (ñòîð. ), â³ä
Âî÷ìàíà Í³ äî ñåñòðè ñâîº¿ äðóæèíè â³ä 30 òðàâíÿ 1972 ð.

8. Ëèñò Âî÷ìàíà Í³ òà Ó³òíåññà Ë³ äî Øó Öç³í÷èíó â
Ãîíêîíç³ â³ä 18 áåðåçíÿ 1950 ð. (ðîçä³ë òðèäöÿòü òðåò³é,
ñòîð.___).

Ôîòîãðàô³¿ Âî÷ìàíà Í³

Âî÷ìàí Í³ íà ñâîºìó âåñ³ëë³: íåâ³ñòà é æåíèõ (çë³âà);
âåñ³ëüíà ôîòîãðàô³ÿ (óíèçó), Ó³òíåññ Ë³ (òðèìàº ñåðòèô³êàò)
ñòî¿òü ïðàâîðó÷ â³ä æåíèõà, äðóæèíà Ñàìó¿ëà ×åíà ÿê ñâ³äîê
ñòî¿òü ë³âîðó÷ â³ä íåâ³ñòè, à áàòüêè Âî÷ìàíà ñòîÿòü ïðàâîðó÷
â³ä Ó³òíåññà Ë³.

Ùå îäíà ôîòîãðàô³ÿ Âî÷ìàíà Í³ (óãîð³); ìîãèëà Âî÷ìàíà
Í³ òà éîãî äðóæèíè â Ñó÷æîó (óíèçó), [ìîãèëà Âî÷ìàíà Í³
ïðàâîðó÷].

Ìàïà Êèòàþ
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Âèéøëè ç äðóêó êíèãè é áðîøóðè Âî÷ìàíà Í³ òà Ó³òíåññà Ë³:

ÊÍÈÃÈ:

• Ñëàâíà Öåðêâà
• Áîã Àâðààìà, ²ñààêà òà ßêîâà
• Ìîëèòîâíå ñëóæ³ííÿ Öåðêâè
• Íîðìàëüíà õðèñòèÿíñüêà â³ðà
• Òðèºäèíèé Áîã — æèòòÿ äëÿ òðüîõ÷àñòèííî¿ ëþäèíè
• Ïðî Òðèºäèíîãî Áîãà — Îòöÿ, Ñèíà ³ Äóõà
• Íàø ëþäñüêèé äóõ
• Îíîâëþâàòèñÿ äåíü çà äíåì
• Ñåêðåò äîñâ³äíîãî ï³çíàííÿ Õðèñòà
• Áîæåñòâåíèé ïîò³ê
• Óðîêè ³ñòèíè (ï³äðó÷íèê; ïîñë³äîâíå ³ ñèñòåìàòè÷íå âèñâ³òëåííÿ òåì

Á³áë³¿, ïðîðîöòâ, ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é, æèòòÿ îñ³á òà ³í.; 48 óðîê³â; 2 òîìè)
• Äåðåâî æèòòÿ
• Âî÷ìàí Í³: ïðîâèäåöü áîæåñòâåíîãî îá’ÿâëåííÿ (á³îãðàô³ÿ Âî÷ìàíà Í³

— â³ðíîãî ðàáà Õðèñòà, Êîãî â³í ëþáèâ ³ Êîìó â³ääàâ óñå æèòòÿ)
• Âñåîá³éìàþ÷èé Õðèñòîñ
• Æèòòºâèâ÷åííÿ ªâàíãåë³ÿ â³ä ²îàííà (äåòàëüíå ³ ïîâíå òëóìà÷åííÿ ç

ãëèáèííèì îá’ÿâëåííÿì ³ñòèíè, ïîñòà÷àííÿì æèòòÿ, ñâ³òëà; 3 òîìè)
• Êëþ÷îâå îá’ÿâëåííÿ æèòòÿ â Ïèñàíí³
• Áîæå íîâîçàâ³òíå äîìîâðÿäóâàííÿ (ï³äñóìîê, æàòâà ïîêàçàíîãî Ãîñïîäîì

Ó³òíåññó Ë³ ïðîòÿãîì 59-ð³÷íîãî âèâ÷åííÿ íèì Íîâîãî Çàâ³òó)
• Áîæåñòâåíå äîìîâðÿäóâàííÿ

ÁÐÎØÓÐÈ:

Ïðèêëèêàííÿ ²ìåí³ Ãîñïîäà Çá³ëüøåííÿ Õðèñòà
Äîðîãîö³ííà êðîâ Õðèñòîâà Ñåíñ ëþäñüêîãî æèòòÿ
Çðîñòàòè ðîñòîì Áîæèì Õðèñòîñ º Äóõ ³ æèòòÿ
Äâà ïðèíöèïè ïîâåä³íêè Áîã âîñêðåñ³ííÿ
Ñïàñ³ííÿ: óïåâíåí³ñòü, íàä³éí³ñòü, ðàä³ñòü Õðèñòîñ º Áîã

Çâåðí³òüñÿ çà íàøîþ àäðåñîþ, ³ âè áåçêîøòîâíî îòðèìàºòå
äåÿê³ ³ç öèõ âèäàíü, à òàêîæ áåçêîøòîâíèé æóðíàë «ÏÎÒ²Ê»:

À/Ñ 1983,  ÏÎØÒÀÌÒ,  ì. ×ÅÐÍ²Ã²Â,  14000
Òåëåôîí: (04622) 4-12-80; Å-mail: vmd@gls.cn.ua

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïëàòí³ êíèãè íàäàºòüñÿ çà ö³ºþ æ àäðåñîþ.

ÄËß ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÏÎÂÅÐÍÅÍÍß ÏÎÑÈËÎÊ, ÁÓÄÜ ËÀÑÊÀ,
ÏÈØ²ÒÜ ÏÎÂÍÓ ÒÎ×ÍÓ ÀÄÐÅÑÓ ÄÐÓÊÎÂÀÍÈÌÈ Ë²ÒÅÐÀÌÈ


