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«І будеш ти благословенням!»
Буття 12:2
Коли в січні 1995 року в ірпінському інституті почалося навчання, ми чітко зрозуміли, що:
• Нам потрібні люди з баченням, готові втілити його в життя.
• Нам потрібні в Україні молоді люди, які не знають страху та підбадьорюють інших.
• Нам потрібні джерела надії.
• Нам потрібні люди, які пережили ривок до Бога.
• Нам потрібні люди, які шукають Божого благословення, щоб завдяки ньому стати
благословенням для інших.
Те, що тихо і з малого почалося в 1995, продовжується і сьогодні: майбутнє належить
тим, хто здатен знову відродити надію в житті ближнього.

Тому ми й запрошуємо молодих людей на дворічне навчання, яке не тільки примножує
знання, а й сприяє духовному зростанню. Дозвольте мені запропонувати вам три основні
принципи, які ми взяли з Біблії. Вони є основою нашого навчання:
По-перше, ми вчимося любити триєдиного Бога – як Небесного Отця, як Спасителя
Ісуса Христа та як Святого Духа. Він чекає на нас, на тебе. Він хоче бути поряд з тобою
у всіх життєвих ситуаціях, огортати тебе Своєю божественною любов’ю, наповнювати
тебе Своєю силою. Хто віддасть себе в повне Його розпорядження, того Він зможе
задіяти в Своїй справі.
По-друге, триєдиний Бог єдиний. Він є прикладом для нас. Ми, християни, також маємо
бути єдиними, зростати в братерській єдності та разом долати життєві негаразди.
Цьому ми також навчаємось в інституті. Лише коли ми станемо єдині, світ знов увірує.
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По-третє, моторошний діагноз нашого часу свідчить про те, що більшість людей світу
живуть у глибокій наче прірва безнадії. Для багатьох майбутнє лишається загадкою.
Навкруги панує паралізуюча байдужість, якій ми маємо протистояти життєдайною
біблійною вісткою.
Ти не можеш будувати своє життя на піску. Тобі потрібен камінь під ноги, твердий
фундамент. Це оновлюючий образ думок Христа, який хоче жити в тобі. Якщо ти
відчуваєш Божий поклик до тебе, тоді слідуй за Ісусом в колі братів. Хто чує Боже
Слово і відповідає словом «Так!», той належить до тих, хто змінює світ. Ти маєш бути
благословенням!
Пастор Герхард Ян Рьоттінг
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