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«Довіра Богові – надійний  захист в ід страху» .

Ісус – на Ісус – на 
нашому боці!нашому боці!
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КОЛИ СВЯТКУВАТИ КОЛИ СВЯТКУВАТИ 
РІЗДВОРІЗДВО

Правда про РіздвоПравда про Різдво ВЕЛИКА ТАЄМНИЦЯВЕЛИКА ТАЄМНИЦЯ

Людині властиво цікавитися 
майбутнім. Особливо коли рік 
приходить до завершення, а в 
щоденнику або на календарі – 
всього кілька останніх сторінок. 
Стає очевидним, що багато із за-
планованого вже ніколи не буде 
виконано – час минув. З друго-
го боку – приємне відчуття вдяч-
ності Богу: щось встиг зробити,  
рік не пройшов даремно.

Апостоли якось запитали свого Учителя: 
«Коли це буде?». Питання не стосувало-
ся наступного нового року. Їх цікавило го-

ловне – яка ознака Його приходу? (Мт. 24:3). 
Відповідь Ісуса починалася словами: «Бере-
жіться, щоб хто вас не звів»!

На нашу долю випало жити у складний час 
– час свободи й вседозволеності. З кожним 
минулим роком все більше стираються межі 
між дозволеним і гріховним, між вірою і ре-
лігією, світлом і темрявою. Тож нехай застере-
ження Сина Божого – бережіться – буде голов-
ним знаком на життєвому шляху Нового року.

Бог дозволив пройти ще один відрізок зем-
ного шляху! Вічність стала ближчою на один 
рік! Оглядаючись у рік минулий, згадуємо: вій-
на, пожежі в Каліфорнії, землетруси, цунамі, 
біженці… «Що було б, коли б Господь не був з 
нами?» (Пс. 123:2).

Це питання кожен має право поставити 
собі, і кожен може дати відповідь! Він буде з 
нами і в наступному 2019 році! Він Незмін-
ний – учора, сьогодні, повік! Тож заховайтеся 
в Ньому! З Різдвом Христовим, з Новим ро-
ком вас, друзі!

Микола СИНЮК.

З неймовірною 
швидкістю ми-
нають дні, роки, 
століття. Ось і 
настав 2019 
рік, розгорну-
лася ще одна 
сторінка нашо-
го буття...
Слово Боже 

каже, що жит-
тя людини – як 
пара, що на мить 
з’являється і 
миттю щезає. І 
жоден з нас не 
знає, скільки 
нам ще залиши-
лось, усім зро-
зуміло, що ко-
жен прижитий 
день наближає 
нас до кінця зем-
ного життя.

Такий підраху-
нок може привести до повного відчаю. Але є в Біблії персонаж, котрий 
думав інакше. Звертаючись у молитві до Бога, він просив, щоб Бог від-
крив перед його очима всю течію земного життя, але не для того, щоб 
сумувати, а щоб набути «мудре серце». «Навчи нас лічити отак наші дні, 
щоб ми набули серце мудре!» (Пс. 89 (90):12).

Ми живемо в нелегкий час, час війни та 
агресії, час вибору національної долі, час 
міжнаціональних та релігійних проти-

стоянь, реальних кровопролить, криміналь-
ного загострення та корупції, час катакліз-
мів, стихійних лихоліть, комп’ютерних ката-
строф. Слово Боже називає все, свідками чого 
ми є сьогодні,  останніми часами. Тож варто 
задуматися, яка ціль нашого життя на землі.

Справжній смисл людського буття відкри-
ває нам Євангеліє. У Нагірній 
проповіді Спаситель в тезисній 
формі проголошує свого роду 
Маніфест щастя. Він часто вжи-
ває тут слово «блаженство» як 
найвищу форму щастя.

«Блаженні вбогі духом, бо 
їхнє Царство Небесне». Мова 
не про духовну бідність, злид-
ні, духовну слабкість – мова про 
блаженство усвідомлення своєї 
убогості порівняно з багатством, 
котре сховане у Бозі. Щаслива та 
людина, котра усвідомлює свою 
духовну вбогість, свою залеж-
ність від Бога, свою потребу в 
допомозі згори. 

«Блаженні засмучені, бо вони 
будуть втішені». Але хіба Єван-
геліє не закликає всіх віруючих 
завжди радіти в Господі? Так, проте є блажен-
ний смуток, блаженні сльози! Такими слізьми 
плакав Хрис тос над долею Єрусалима і смер-
тю Лазаря! Тобто Він плакав з тими, хто пла-
че, до чого Євангеліє  закликає і нас.

«Блаженні лагідні, бо землю вспадкують 
вони». Лагідність – м’якість, але зовсім не 
слабкість і безвольність. Це властивість Хри-
ста, Котрий «очеретини над ломленої не доло-
мить і гноту тліючого не догасить». Це диво-
вижна сила, котра завойовує людські серця! 

«Блаженні голодні та спрагнені правди, 

бо вони нагодовані будуть».  Праведність – це 
правильні взаємини з Богом. Це не безгріш-
ність, але прагнення до звільнення від гріха. 

«Блаженні милостиві, бо помилувані вони 
будуть». У молитві «Отче наш» ми промов-
ляємо: «Про сти нам провини наші, як і ми 
прощаємо винуватцям нашим». У притчі про 
двох боржників Христос ясно говорить, що 
той, хто не прощає, не може сподіватися на 
прощення Боже. Ось чому «немилосердний 

суд» чекає на того, хто не чинить милосердя, 
бо милосердя ставиться вище за суд. Прит-
ча Христа про милосердного самарянина – 
найкраща ілюстрація цієї істини.

«Блаженні чисті серцем, бо вони Бога по-
бачать». Фарисеї в часи Христа ретельно об-
мивали посуд, чаші, руки і ноги. Але про чи-
стоту серця вони думали мало. Юда був се-
ред учнів, однак видав Христа за 30 срібняків. 
Христос же гово рить про блаженство «чистих 
серцем». Тільки чисті серцем Бога побачать. 

Насамперед побачать у Божому Слові! Але 

не тільки там  – вони побачать Його лицем у 
лице і будуть бачити Його вічно! 

«Блаженні миротворці, бо вони синами 
Божими стануть». Небесний Отець – Бо г 
миру. І Його сини й дочки повинні бути ми-
ротворцями. Мерзота перед Господом – той, 
хто сіє розбрат і чвари (Прип. 6:19). 

«Блаженні вигнані за правду... Блаженні 
ви, як ганьбити вас будуть, і будуть облуд-
но на вас наговорювати всяке слово лихе 
ради Мене».

Що означає – «ради Мене»? Упродовж всієї 
історії християнства учнів Христа пересліду-
вали, лихословили. І всі, хто хоче жити побож-
но у Христі Ісусі, будуть гнані й переслідувані.

За що ми терпимо зневагу і приниження? 
Скільки людей вважали себе «мучениками» 
за Христа, а насправді були му чениками за 
своє нехристиянське життя. Гоніння за Хри-
ста – це найвища нагорода, наші духовні ор-
дени і привід для невимовної радості. 

Якщо ми покірні Слову Божому, якщо шу-
каємо найперше Царства Божого (праведно-
сті, миру і радості у Сввятому Дусі) і правди 
Його, то обов’язково знайдемо своє щастя і 
ціль свого життя.

Тож нехай Новий рік з перших же днів 
стане для вас, дорогі читачі, початком ново-
го життя – життя, повністю посвяченого Го-
споду Ісусу. І неважливо, що залишилося по-
заду і скільки жахливих помилок ви здійс-
нили. Христос простить і помилує, якщо ви 
щиро визнаєте свої гріхи і покаєтеся у них. 

Хай новорічним подарунком для вас стане 
звістка про те, що Ісус Христос заплатив ціну 
за всі ваші гріхи і зазнав покарання за всі 
ваші провини. Він заплатив за все сповна, да-
руючи вам можливість почати життя заново.

Прийміть цей дарунок, звернувшись до Го-
спода в молитві: «Отче Небесний! Дякую за 
жертву Твого Сина на хресті. Ісусе, прости 
мені всі мої гріхи і дай сили більше не грі-
шити. Увійди в моє серце і будь Господом 
всього мого життя». Якщо ви помолитеся 

щиро, вас чекають щасливий Новий 
рік, щасливе нове життя і нові Божі 
благословення.

А ми безмежно вдячні Господу за 
честь служити вам, сіючи насіння жи-
вого і вічного Божого Слова. І радіє-
мо, що наша газета змогла стати по-
тужним світлом, вказуючи на дорогу 
до спасіння серед штормів та урага-
нів цього світу.

Ми і надалі будемо робити все для 
того, щоб наше слово несло надію в 
Ісусі Христі, тішило душу і скерову-
вало до Єдиного Того, Хто спасає від 
влади гріха і пекла, від влади вічної 
темряви і вічної смерті.

І в ці різдвяно-новорічні свята при-
йміть наші щирі вітання.

З Різдвом Христовим, Новим роком
Вітаєм, браття й сестри, щиро!
Хай Бог керує кожним кроком,
Хай серце наповняє миром!
Хай тішать рідні, друзі, діти,
А віра з кожним днем міцніє.
Бажаєм Господом радіти,
А Він хай вами порадіє!
Божого миру вам, Божого благоволін-

ня і щедрих благословень! Хай світло Бо-
жої любові досягне сердець усіх ваших рід-
них і близьких.

Олег КАРПЮК.

ÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ÙÀÑÒß•    СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Христос народився!Славімо Його!
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Старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко виступив з промовою на Київсько-
му обласному форумі сім’ї.

Захід, організатором якого виступив громадянський рух Київської області 
«За сім’ю», підтримали Київська ОДА, обласна рада та низка урядових і не-
урядових організацій, а також Всеукраїнська рада Церков і релігійних орга-
нізацій (ВРЦіРО).

Сімейна політика повинна стати частиною 
політики національної безпеки і оборони. 
Світ почне змінюватися на краще, коли 

українські сім’ї втілюватимуть Божий задум. 
Така країна стане сильною морально, духов-
но і процвітатиме економічно!

Під час дискусії учасники форуму обго-
ворювали Національну сімейну стратегію, 
вітчизняні програми і ресурси, а також ді-
лилися практичним досвідом щодо форму-
вання свідомого батьківства та зміцнення ін-
ституту сім’ї. Делегати обговорили проблеми 

і методи державної сімейної політики, су-
часні загрози і шляхи захисту традиційної 
сім’ї, освітні та просвітницькі програми тощо.

Як підсумок Форуму була прийнята Резо-
люція до органів центральної і місцевої вла-
ди на захист прав сім’ї в Україні. Було також 
представлено план заходів із розвитку ін-
ституту сім’ї у Київській області на 2019 рік.

Аналогічні форуми вже пройшли у 12 об-
ластях України. Другий Всеукраїнський фо-
рум сім’ї заплановано на березень 2019 року.

chve.org.ua.

На порозі Нового року так хо-
четься вірити в диво. Хочеться 
залишити всі свої негаразди, 
проблеми і болі в році минуло-
му і увійти прийдешнє з чистим 
аркушем душі. Але чи залежить 
щось від нас, щоб рік новий був 
успішним?
Про це ведемо розмову зі стар-

шим єпископом Української Цер-
кви Християн Віри Євангельської 
Михайлом Паночком.

– Чи вірите ви в диво?
– Так, вірю. Найбільше диво в моєму житті – те, 

що Господь простив мені гріхи і спас мою душу.
– На порозі Нового року завжди хочеться ві-

рити, що коли не з нового понеділка, то при-
наймні з нового року вдасться змінити життя 
на краще. Чи таке можливе? 

– Люди очікують, що в новому році почнеть-
ся нове життя, будуть реалізовані нові плани, до-
сягнені нові цілі. Але якщо ми налаштовані здо-
бути це самотужки, то навряд чи це станеться. 
Але якщо покладемо надію на Господа, то все 
може змінитися. У цьому життєвому морі дуже 
важко плисти без компаса, без того, Хто всім ке-
рує. Якщо Капітаном нашого життєвого корабля 
буде Господь, усе в нас буде добре.

– Минулий рік для багатьох українців ви-
дався нелегким. Але майбутнє лякає ще біль-
ше. Чого варті тільки попередження про незво-
ротні процеси, викликані глобальними змінами 
клімату. Чи можете ви потішити нас якимись 
добрими новинами.

– Так, тривожних звісток не бракує. Але вони 
мене не тривожать. І хотів би, щоб ніхто з укра-
їнців теж не тривожився. Ісус сказав: «Хай не 
тривожиться ваше серце. Віруйте в Бога і в Мене 
віруйте». Те, що відбувається, закономірний на-
слідок людської діяльності: міняється клімат, 
виникають революції, незгоди і протистояння. 
Це не Божа робота, але Він дав людині свобо-
ду, поставивши її паном над землею (див. Бут-
тя 1:26), довіривши володіти усім на землі. Бог 
створив людину повноправним господарем на 
землі, щоб вона раділа, тішилася Богом і мала в 
серці повну гармонію.

Але гріх це все зруйнував, відділив люди-
ну від Бога, і тепер всі проблеми можна оціню-
вати за двома критеріями. Якщо більшість лю-
дей будуть грішити і чинити зло, воно проросте 

бур’яном і закінчиться війнами і катаклізмами, 
бо що сіє людина, те вона й пожне.

Якщо ж більшість людей будуть навертатися 
до Бога, Бог буде їх благословляти. Так говорить 
свята Біблія. І є багато прикладів цього в істо-
рії людства. Не Бог є причиною біди, а людина.

– У році, що минув, в Україні сталася по-
дія, значення якої ми до кінця ще не розуміє-
мо. Мова про надання Православній Церкві 
в Україні статусу незалежної. Як ви як стар-
ший служитель євангельської Церкви оціню-
єте цю подію?

–  Одразу ж після обрання предстоятелем Цер-
кви я надіслав митрополиту Епіфанію привітан-
ня, вітаючи його з цією важливою подією. І поба-

жав, щоб Церква роз-
вивалася і розквітала, 
щоб Бог благословив 
її. Бо давним-давно 
назріла потреба мати 
в Україні незалежну 
Церкву. Це позитивна 
подія, головне – щоб 
людське втручання не 
спотворило цей пози-
тив. І загалом ми очі-
куємо від цього важ-
ливих змін у суспіль-
стві. Єдине, від чого 
я хотів би застерег-
ти, – щоб цей процес 
не був заполітизова-
ний і щоб у керівни-
цтві Церкви розуміли, 
що Церква буде роз-
виватися лише тоді, 
коли буде близькою 
до Бога, а не до яки-

хось політичних механізмів чи навіть державної 
підтримки. Сам Господь сказав: «Без Мене нічо-
го робити не можете ви».

– Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій, у якій ви представляєте УЦХВЄ, 
оголосила 2019 рік Роком сім’ї. Невже це най-
більш актуальна тема нашого суспільства?

– Рік 2018 був Роком Божого Слова. В Укра-
їні відбулися просто унікальні заходи. Скажімо, 
на Софійській площі безперервно упродовж 72 
годин читалася Біблія – від Буття до Об’явлен-
ня. Її читали різні люди – від політиків, депута-
тів і священиків різних конфесій до простих лю-
дей. Ще одна акція – створення рукопису Біблії, 
у якому вже взяли участь сотні і сотні українців. 
Було також проведено багато круглих столів, ба-
гато різних заходів, ціль яких була одна – щоб 
наш народ полюбив Боже Слово, цю Конституцію 
всіх християн незалежно від конфесійної належ-
ності, яку  досі так мало людей, на жаль, читають. 
А це головне джерело нашої віри, за яким має 
будуватися кожна церква і згідно з яким спаса-
ються наші душі.

На зміну року Божого Слова приходить Рік 
сім’ї. І це не випадково – питання сім’ї Біблія під-
німає на непорушну висоту. Відносини між чоло-
віком і жінкою, дітьми і батьками на інших заса-
дах, ніж біблійні, побудувати неможливо. Але у 
зв’язку з євроінтеграцією частина європейських 
дипломатів нав’язують нам так звану гендер-
ну ідеологію. ВРЦіРО задекларувала своє став-
лення до цих явищ. І всі члени ВРЦіРО в цьому 
питанні однодумні – і католики, і православні, і 
протестанти, і юдеї, і мусульмани в один голос 
заявили про свою підтримку нормальної сім’ї. 
Усі інші формати стосунків – аморальні, проти-
природні, гріховні і нелюдські. Водночас сім’я, де 
народжуються діти, – стала для пропагандистів 
гендерної ідеології такою собі кісткою в горлі. 

І під приводом проблеми насилля над жінка-
ми (її буцімто вирішує Стамбульська конвенція) 
просувають поняття гендеру і свої гріховні тези 
в українське суспільство.

Але невже українське законодавство не в 
змозі захистити наших жінок від насильства? 
І лише підписання тої конвенції вирішить про-
блему? Багато європейських країн, і серед них  
наша найближча сусідка – Польща – відмови-
лися від підписання цієї конвенції. Та це не оз-
начає, що там не вирішують проблеми насилля.

Загрози для сім’ї сильнішають не тільки з боку 
гендерної ідеології. Добрі стосунки в сім’ї руй-
нують алкоголь, наркоманія, подружні зради, за-
робітчанство тощо. У результаті маємо 100 ти-
сяч сиріт при живих батьках (з усіх 116 тисяч 
сиріт). А якщо буде зруйнована сім’я – країна 
буде зруйнована. Содом і Гоморра – яскравий 
приклад для нас.

Тому я закликаю всіх берегти сім’ю. Навіть 
найбільш людиноненависницькі режими – ні 
комуністичний, ні фашистський – не чіпали ін-
ститут сім’ї. Сьогодні ж проти сім’ї ведеться по-
тужна пропаганда і війна, всі сили кинуті на вій-
ну зі святим святих – де народжуються діти, де 
вперше промовляються прекрасні слова «мама» 
і «тато», де формується нація, де виростають пре-
зиденти і депутати, лікарі і вчителі, де розвива-
ються прекрасні стосунки в шлюбі, які є проо-
бразом вічних стосунків Христа і Його Церкви.

Без сім’ї немає майбутнього, тому цей наступ 
на сім’ю має нас консолідувати, об’єднати і за-
стерігати. Хай уроки минулого послужать для нас 
доброю наукою задля майбутнього.

– Чим запам’ятався минулий рік особисто вам.
– Це був дуже цікавий рік. Доброго було біль-

ше, ніж поганого, – головне дивитися під правиль-
ним кутом зору. Найперше – в Україні відкрито 
звучить Слово Боже. Це видиме благословення 
для нашої нації. У школах може викладатися хри-
стиянська етика. 

У Києві ми прове-
ли Сімейну ходу – ве-
личезна колона право-
славних, католицьких, 
євангельських христи-
ян пройшла централь-
ними вулицями Києва, 
засвідчивши підтримку 
українського суспіль-
ства біблійного, Божо-
го формату сім’ї і сімей-
них цінностей. Це було 
справді величне свято. 
Через католицьке радіо 
«Марія» інтерв’ю, яке 
брали в мене і в інших 
учасників Ходи журна-
лісти, одразу ж транслю-
валося по всій Україні.

Ще одна важлива 
подія – з нагоди святкування 1030-річчя хре-
щення України-Русі на місці, де, за переказами, 
хрестив людей князь Володимир, ми охрестили 
500 новонавернених з наших церков, які вияви-
ли бажання здійснити обряд водного хрещен-
ня згідно з настановами Святого Письма. То було 
потужне велелюдне свято, інформацію про яке 
надали ряд ЗМІ.

Другий рік поспіль на Хрещатику ми святку-
вали День подяки Богові – ця подія зібрала де-
сятки, а то й сотні тисяч українців з усіх куточ-
ків нашої держави.

У Київському палаці спорту був проведений 
Національний день молитви за Україну, в яко-
му взяли участь вісім тисяч віруючих людей. Ми 
молилися про мир, про владу, про припинення 

війни, про подолання корупції, про наших дітей 
і молодь, про майбутнє України. І такий день мо-
литви за Україну плануємо проводити щороку.

Взагалі, євангельські християни роблять осо-
бливий акцент на молитві. По-перше, тому, що 
багато молився Сам Ісус. А по-друге – це уні-
кальна можливість спілкуватися з Богом, відчу-
ти Його присутність, Його любов і доброту, а та-
кож отримати відповідь на своє прохання, вга-
мувати біль своєї душі.

Ми годували голодних, перев’язували пора-
нених, відправляли сотні тонн гуманітарної до-
помоги на схід країни, звіщали Добру Новину, 
проявляли милосердя і любов до знедолених – 
словом, як і кожного року, всі наші церкви ста-
ралися світити світлом Христа.

– Нашу розмову ми розпочали з питання 
про диво. Чи кожна людина може пережити 
оте найбільше диво свого життя?

–  Згідно з Писанням – а ми свою віру буду-
ємо лише на Писанні – Бог хоче, щоб усі люди 
спаслися і прийшли до пізнання правди. Бог ство-
рив кожну людину і кожній бажає добра, а до-
бра без Бога не буває. Так, людина може замож-
но жити, маючи все необхідне – дім, транспорт, 
гроші тощо. Але все це важливе лише для земно-
го життя. А воно таке швидкоплинне. І ціль при-
ходу Ісуса Христа на землю – ощасливити кож-
ну людину. Але не кожна людина цього хоче. Не-
мало людей не проти бути щасливими – але без 
Бога. Ні, вони не проти Бога – хай Він там десь 
буде, у храмах на великі свята. Але хай не втру-
чається в моє життя. А коли вже припече – тоді 
я до Нього піду.

Це не відповідає біблійним засадам. Господь 
хоче жити у наших серцях, а не в храмах, збудо-
ваних начебто в Його ім’я. Навіщо Господу храм, 
коли в наших серцях немає для Нього місця. . .

Йому не потрібне золото – Йому потрібне 

наше серце. І саме за серце людини розгорта-
ється найбільша битва. А людина готова помі-
стити Його в храм, повісити на стіні ікону, а сер-
це своє тримає закритим.

Господь стоїть біля дверей нашого серця і сту-
кає. І щоб побачити найбільше диво свого житя, 
треба відчинити перед Ним ці двері. Ісус хоче 
створити Свій храм у наших серцях. Та коли ми 
Його не впускаємо – ми християни без Христа. 
А це нонсенс!

Диво відбудеться тоді, коли ми у простій і щи-
рій молитві запросимо Ісуса увійти в наше сер-
це і наше життя. З цього починається правдиве 
християнство. Я належу Ісусу, а Він належить мені!

Розмову вела Людмила БЕНДУС.

С й УЦХВЄ М й П К ї

У КИЄВІ ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ОБЛАСНИЙ ФОРУМ СІМ’ЇУ КИЄВІ ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ОБЛАСНИЙ ФОРУМ СІМ’Ї
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Кожна людина на землі, незалежно від наці-
ональності, віку, соціального чи матеріально-
го становища, прагне бути щасливою. А от чи 
знайшло людство за всю свою історію форму-
лу щастя? Найбільш вдало про це висловив-
ся В. Шекспір: «Щасливим або нещасним вас 
робить не те, що ви маєте або не маєте, а те, 
що ви думаєте про це».

На початку своєї кар’єри Елвіс 
Преслі говорив, що коли він 
буде відомий на весь світ та 

багатий, тоді він стане щасли-
вим. За два тижні до його смер-
ті журналісти запитали його на 
прес-конференції: «Ви досягнули 
того, про що мріяли, – вас знає 
увесь світ як короля рок-музи-
ки і ви дуже багатий. Ви щасли-
ві?». Елвіс відповів: «Я самотній, 
як пекло».

Біблія говорить: «І був Го-
сподь з Йосипом, а він став чо-
ловіком, що мав щастя» (Бут. 
39:2). Ось відповідь, яку шука-
ють усі люди, а виявляється, це 
не секрет, це записане на сто-
рінках Біблії ось уже 3500 років. 
І кожен, хто читає Святе Пись-
мо, розуміє, що без Бога немож-
ливо бути щасливим.

У п’ятому вірші цього ж роз-
ділу написано, що Бог благо-
словив увесь дім єгиптянина і 
навіть, його поле через Йоси-
па. Тому коли Бог з тобою, ти 
не лише будеш благословен-
ним, а й станеш благословен-
ням для інших.

Звідси робимо висновок: 
якщо я не маю бажання і часу 
помолитися зранку і «взяти з 
собою» Ісуса на цілий день, то 
від цього гірше буде тільки мені. 
День не буде настільки успіш-
ним, наскільки міг би бути, якби 
зі мною був Бог. Багато хто каже, 
що щастя у Бозі, але мало хто 
йде до Нього, щоб отримати те, 
що Бог хоче дати кожній людині.

А що ж треба зробити, щоб 
Бог був зі мною?

Написано: «Господь з вами, 
якщо будете з Ним, і якщо буде-
те Його шукати, дасть вам знайти 
Себе. А якщо ви полишите Його, 
полишить Він вас!» (2 Хр. 15:2). 

І ще написано: «Шукайте ж 
найперш Царства Божого й прав-
ди Його, а все це вам додасть-
ся» (Мт. 6:33).

Бог хоче благословити тих, хто 
шукає Його (2 Хр. 16:9) і навчити 
шукати Його тих, хто не шукає (1 
Хр. 15:13). А якщо ви полишите 
Його, то й Він полишить вас (2 
Хр. 15:2). А це дуже небезпечно, 
що ми й бачимо на прикладі із-
раїльського народу (Чис. 14:34). 

Тому шукайте Його – і Він 
буде з вами!

Дуже показовий приклад Йо-
сафата, царя Юдейського (2 Хр. 
17:3-5). Бог був з ним, тому що 
він ходив дорогами батька свого 
Давида і не шукав Ваалів (вірш 
3). У нього були батьки, які про-
тивилися Богу, але він взяв при-
клад з Давида. Так само і нам 
варто брати приклад з героїв 
віри, а не зірок естради. Бо ко-
лись поклонялися богам на сті-
ні, а тепер – богам на сцені. Та 
існує лише один Бог і один Цар, 
перед Котрим схилиться всяке 
коліно (Фил. 2:9-11).

Бог був з Йосафатом ще й 
тому, що він звертався до Бога 
і «ходив за Його заповідями» 
(вірш 4). Як я можу виконати 
заповіді, якщо їх не знаю? Як я 
можу знати волю Божу, якщо не 
читаю Його Слова, де вона й за-
писана? Наше щастя залежить 
від виконання Слова Божого (Іс. 
Нав.1:8; Пс. 1:1-3; Об. 1:3).

Тому й справді наше щастя – 
у наших руках. Хочеш бути ща-
сливим – живи так, щоб Бог був 
з тобою і щоб Йому не було со-
ромно за твоє «християнство». 

Живи для того, для чого при-
значив тебе Бог. А Він хоче, щоб 
ми всі були щасливими – «Едем» 
перекладається як «насолода». 
І лише від нас залежить, чи ви-
бираємо ми це щастя.

Олександр ПАСТУШАК.

Політика – це, насамперед, побудова відносин між людьми, 
відносин між країнами. Справжнім політиком, здатним гармо-
нізувати ці відносини, людину роблять глибокі переконання і 
принципи, які вона готова відстоювати навіть ціною власно-
го життя. Якщо політичний діяч не впливає на відносини між 
людьми, не робить їх кращими й чистішими, не стає прикла-
дом для свого оточення та носієм високоморальних принци-
пів, – то це не політик, це політикан.

Що може дати суспільству людина, ко-
тра бере зобов’язання – і не виконує, 
обіцяє – і не робить? Сьогодні термін 

«політик» девальвований, і на те є дуже 
вагомі причини. А проте основи успішної 
й конструктивної політики закладені в Бі-
блії давним-давно.

Перші президенти США  прекрасно зна-
ли ці принципи, і в результаті була побудо-
вана супердержава. На жаль, наші політики 
ніколи не цікавилися основами успішної 
політики. У результаті маємо те, що маємо. 
Але є вихід. Можна все поправити – були 
б тільки бажання та добра воля.

Щоб бути успішним політиком, насам-
перед потрібна мудрість, яку людині дарує 
Бог, коли вона Його про це попросить: «Про-
сіть – і буде вам дано, шукайте – і знай-
дете, стукайте – і відчинять вам» (Мт. 7:7).

Друга необхідна умова – це чесність, 
без неї нікому довіряти не будуть. Ця скла-
дова портрету справжнього політика про-
тистоїть хабарництву, яке буйним цвітом 
квітне в Україні і штовхає до хаосу та со-
ціальних потрясінь.

Третє – треба навчитися говорити прав-
ду, любити правду і чинити справедливо. 

Це запорука успіху у всіх сферах життя і 
діяльності.

Четверте – необхідно дбати про май-
бутнє, про завтрашній день, а він – у ру-
ках молодого покоління. Від того, чим жив-
ляться наша молодь і наші діти, залежить 
доля нашої держави.

Щоб зростити здорове, мудре та силь-
не покоління, потрібна здорова, духовна і 
культурна пожива. А вона закладена в «Ос-
новах християнської етики» – посібнику, 
який розробили шість християнських Цер-
ков і затвердили в Міносвіти.

На жаль, цей предмет не є обов’язко-
вим, а варто б зробити його таким. І тоді 
в Україні виростуть наші «Вашингтони з 
святим та праведним законом», про яких 
так мріяв Т. Шевченко.

Виберімо шлях мудрості, чесності, спра-
ведливості, і нашому успіху будуть заздри-
ти країни світу, бо таку дорогу рясно бла-
гословить Господь, а інші шляхи Йому не 
до вподоби!

З виступу старшого єпископа ЦХВЄУ
Михайла ПАНОЧКА під час 
парламентських слухань.

К і і і Т й Й і ВіЙЙЙЙЙЙ

БЛАГОСЛОВЕННЯ – У НАШИХ РУКАХБЛАГОСЛОВЕННЯ – У НАШИХ РУКАХ

Верховна Рада прийняла як за-
кон проект № 5309, який вима-
гає змінити назву релігійних ор-
ганізацій, що входять до струк-
тури релігійного об’єднання, 
керівний центр якої перебуває 
в державі-агресорі.

За дані зміни до Закону України «Про сво-
боду совісті та релігійні організації» про-
голосували 240 парламентарів, зокрема: 

95 – від БПП, 68 – від «Народного фронту», 
28 – позафракційних, 18 – від Радикальної 
партії, 16 – від «Самопомічі», 9 – від «Бать-
ківщини», 4 – від групи «Воля народу». Проти 
голосували депутати фракції «Опозиційний 
блок», а фракція «Відродження» здебільшо-
го відмовилася від голосування, повідомляє 
Інститут релігійної свободи.

Відповідно до змін до ч. 8 статті 12 Зако-
ну, входження релігійної організації до релі-
гійної організації, керівний центр якої пере-
буває в державі-агресорі, визначається у разі 
наявності однієї з наступних ознак:

1. Вказівка у статуті релігійної організації, 
що діє в Україні, про входження до структури 
такого закордонного релігійного об’єднання.

2. Вказівки у статуті закордонного релігій-
ного об’єднання про входження до її струк-
тури релігійної організації, що діє на терито-
рії України, а також підлеглість у канонічних 
і організаційних питаннях.

3. Вказівки у статуті закордонного релігій-
ного об’єднання про передбачене обов’язко-
ве входження керівників (повноважних пред-
ставників) релігійної організації, що діє на 
території Україні, до статутних органів управ-
ління зазначеного закордонного релігійно-
го об’єднання.

У такому разі релігійна організація, що діє 
в Україні, зобов’язана у своїй повній статутній 
назві відображати належність до закордон-
ного релігійного об’єднання шляхом обов’яз-
кового відтворення у своїй назві повної ста-
тутної назви такого релігійного об’єднання.

Важливо відзначити, що під країною-а-
гресором розуміється Російська Федерація, 
що виходить із Закону України «Про забез-
печення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій тери-
торії України».

Перехідними та прикінцевими положення-
ми прийнятого Закону передбачається, що Мі-
ністерство культури України протягом одного 
місяця з дати набуття чинності цих змін про-
водить релігієзнавчу експертизу зареєстрова-
них статутів релігійних організацій (об’єднань) 
з метою перевірки їх назви на відповідність 
новим вимогам Закону України «Про свобо-
ду совісті та релігійні організації».

Після цього Мінкультури має публічно че-
рез офіційне видання «Урядовий кур’єр» та 
письмово поінформувати релігійні органі-
зації, в назві яких знайдена невідповідність 
Закону, про необхідність у строк не пізніше 
трьох місяців внести до свого статуту відпо-
відні зміни та подати їх на реєстрацію у вста-
новленому порядку.

Якщо протягом чотирьох місяців (для ре-
лігійних громад – дев’яти місяців) з дати на-
буття чинності прийнятого Закону релігійна 
організація не внесла передбачених зако-
ном змін до своєї офіційної назви та не по-
дала відповідних змін до свого статуту на ре-
єстрацію, то її статут втрачає чинність у части-
ні, якою визначається повна офіційна назва 
релігійної організації.

Прийнятий Закон передбачає, що може 
бути обмежено доступ священнослужителів, 
релігійних проповідників, наставників релі-
гійної організації, яка входить до складу ре-
лігійного об’єднання країни-агресора, до ча-
стин, з’єднань Збройних сил та інших вій-
ськових формувань України у місцях їхньої 
дислокації, а також можуть бути інші обме-
ження, передбачені Законом.

З дискусії, яка відбулася в парламенті пе-
ред голосуванням прийнятого Закону, стає 
зрозуміло, що він вплине передусім на Укра-
їнську Православну Церкву, яка перебуває в 
єдності з Московським патріархатом.

Усе більше і більше в нашій державі хра-
мів, домів молитви, інших культових споруд 
– словом, місць, призначених для пропові-
ді Слова Божого та поклоніння Богові. Про-
те, спостерігаючи за життям та поведінкою 
представників різних християнських конфе-
сій, інколи складається враження, що бага-
то хто з них відвів Богові місце саме в цер-
ковних спорудах і не більше, адже тільки 
там такі християни усвідомлюють, що сто-
ять перед Богом, і з вірою в Його присут-
ність звершують молитву, діляться з Ним 
своїми переживаннями і труднощами. А поза 
межами церковних споруд цього не існує. 

Чому таке спостерігається? 
Мабуть, тому, що для Бога 
не надається місця, яке б 

Він міг не тільки навідувати, 
але й постійно там перебувати, 
жити, в якому було б відчуття 
постійної Його присутності.

У Діях святих апостолів за-
значено: «І Соломон збудував 
йому дім. Але не в рукотворнім  
Всевишній живе…» (Дії 7:48). 

Коли двоє з учнів Івана 
Хрестителя дізналися від ньо-
го, що Ісус – то Агнець Божий, 
то пішли услід за Ним і на 
Його запитання: «Що шукає-
те?» відповіли: «Учителю, де 
Ти живеш?». Далі розповіда-
ється, що вони пішли і поба-
чили, що це за місце.

Те місце оповите загадко-
вістю та невідомістю. Чи не 
тому, що більше, ніж деінде, 
Він перебував в домах тих 
людей, які Його з нетерпінням 
чекали та мали  потребу саме 
в Ньому? В Євангелії від Іва-
на сказано: «І кожний пішов 
до свого дому. Ісус же пішов 
на гору Оливну» (7:53-8:1).

Кожен повернувся у свою 
оселю, де склався особли-
вий мікроклімат, панувало 
неповторне духовне сере-
довище. То було місце, де ді-
ють певні правила та поряд-
ки, де кожен куточок близь-
кий серцю та знайомий. . . А 
Ісус пішов на гору Оливну.

Може, там був Його дім? 

Адже не раз ми зустрічаємо 
Його саме на цій горі, на вер-
шині якої Він проводив час із 
Своїм Небесним Отцем, ви-
ливав Йому біль Свого серця 
і отримував силу. Там почу-
вався Він, напевно, як кожен 
із нас у себе вдома після до-
вгих подорожей та розлуки 
із рідними.

Ісус Христос зустрічався з 
багатьма людьми, вирішував 
їхні проблеми, оздоровляв, на-
вчав… Проте в їхньому жит-
ті Він з`являвся і зникав. На 
відміну від таких людей двоє 
учнів Івана Хрестителя хотіли 
більшого – знати, де те місце, 
в яке б вони при потребі мог-
ли прийти будь-якого часу, де 
могли б завше знайти Ісуса, 
бути там разом. Їм потрібна 
була впевненість в тому, що 
вони ніколи не втратять Його.

Надійного та незмінного 
місця для зустрічі та збли-
ження із Богом – ось чого не 
вистачає нинішньому христи-
янству. Якось, розмовляючи з 
самарянкою, Ісус сказав: «… 
прийде час і настав уже, коли 
істинні поклонники будуть по-
клонятися в дусі та правді». А 
це означало, що відпадала не-
обхідність шукати Бога в тому 
чи іншому місці. Бог передба-
чив шлях, завдяки якому мож-
на було б тісно поєднатися з 
людиною:: «... вселюся в них 
і буду ходити в них, і буду 

їхнім Богом…» (2 Кор. 6:16).
Один із фарисеїв заявив: 

«Учителю, я піду за Тобою, 
куди б Ти не пішов». На що 
Ісус відповів: «Лисиці мають 
нори, а птаство небесне – гніз-
да, а Син же Людський не має 
де й голови прихилити» (Мт. 
8:19-20). Сьогодні багато та-
ких, які готові нібито йти за 
Ним, проте місця у своєму 
серці, у своєму домі для Ньо-
го не надають.

Дя Ісуса знайшлося місце 
в домі Закхея і Марти, Симо-
на і Левія… Дім, де Він з`при-
ходив, наповнювали мир та 
спокій, там зникали недуги 
і вирішувались проблеми…

Апостол Павло у Другому 
посланні до коринтян пише: 
«Бо ви – храм Бога живого» 
(6:16). Але, виходячи з кон-
тексту цього розділу послан-
ня, очевидним стає, що та-
ким храмом для Нього мож-
на бути лише тоді, коли не 
маєш нічого спільного з не-
вірством, беззаконням, тем-
рявою, ідолами, нечистотою.

Сучасникам Сина Люд-
ського потрібно було шу-
кати зустрічі із Ним, ман-
друвати містами та села-
ми, аби залишатися в колі 
Його найближчого оточення.

Сьогодні ж недостатньо 
церковної споруди, щоб за-
довольнити потребу люди-
ни в спілкуванні з Богом та в 
стосунках із Ним, бо Він нині 
«стоїть біля дверей та стукає» 
(Об. 3:20). Кожному зокрема 
потрібно подбати про те, щоб 
відвести у своєму особистому 
житті та серці місце, яке б Він 
зайняв, і не просто для того, 
щоб час від часу навідувати 
його, а щоб постійно там пе-
ребувати, діяти і жити.

І тоді з певністю можна 
буде стверджувати услід за 
апостолом Павлом: «І живу 
вже не я, а Христос прожи-
ває в мені» (Гал. 3:20).

Ігор КРОЩУК.

РАДАРАДА ЗОБОВ’ЯЗАЛА УПЦ (МП)  ЗОБОВ’ЯЗАЛА УПЦ (МП) 
ЗМІНИТИ НАЗВУ ТА ОБМЕЖИЛА ЗМІНИТИ НАЗВУ ТА ОБМЕЖИЛА ЇЇ ЇЇ 
КАПЕЛАНАМ ДОСТУП ДО ВІЙСЬКАКАПЕЛАНАМ ДОСТУП ДО ВІЙСЬКА

УУУсее бббібібібільше і більше в нашій державі хра- їхнім Богом » (2 Кор 6:16)
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КНИГА СКАРГКНИГА СКАРГ
Якби в Бога була Книга скарг і пропозицій, 

важко уявити, до яких розмірів вона б розросла-
ся починаючи з тієї найпершої претензії («Ти 
Сам дав мені дружину, від котрої лише про-
блеми», – Буття 3:12) і до нашого часу. Але Го-
сподь дав нам іншу «книгу скарг» – книгу Йова.

Усе почалося з того, що при-
йшли Божі сини, тобто ан-
гели, перед Боже лице. Се-

ред них був і сатана. І Бог по-
цікавився, чи звернув він увагу 
на Йова, «бо ж немає такого як 
він на землі». На що сатана ві-
дразу ж реагує запитанням: чи 
ж дарма Йов богобоязливий? 
Купається, як сир у маслі, ото-
чений зусібіч Божою турботою, 
пересичений благословення-
ми. А інакше він і пальцем не 
ворухнув би заради Господа.

Як не парадоксально, але 
створюється враження, що за 
зухвалість лукавого Бог поси-
лає кару на голову… Кого б ви 
думали? Самого Йова! Всеви-
шній дозволяє сатані позбави-
ти праведного всього, що було 
його відрадою: дітей, майна, 
здоров’я. Причому бідолашний 
залишається зі своїм горем не 
сам на сам, а разом із дружи-
ною, схильною до радикального 
вирішення проблеми. Йов мовч-
ки сидить на землі й глиняним 
черепком шкребе свої струпи.

Утім, побути на самоті йому 
вдається недовго. Друзі, почув-
ши про його скорботу, прихо-
дять із благородною метою вті-
шати бідолаху. І все б нічого, 
якби вони просто мовчки си-
діли поруч, як у перші сім днів. 
Та оті «братерські» напучуван-
ня годі було спинити!

Поки «експерти» ділилися 
своїми знаннями щодо теми бе-
сіди, Бог мовчав. Він заговорив 
лише тоді, коли обговорення на-
решті закінчилося. Творець не 
дав їм відповіді. Бо Він Сам – 
Той, Хто запитує. І всі Його за-
питання до Йова можна зве-
сти до одного: «Ти хто такий?!».

Реакція Йова була дивовиж-
ною: «Ура! Я – ніхто! Та Бог мене 
все ще пам’ятає!». Отже, правед-
ника хвилювали не стільки самі 
страждання, які він переживав, 
скільки питання: чи не залишив 
його Господь? Адже якщо Бог із 
нами, ніякі страждання не будуть 
даремними. Навіть якщо ми не 
бачимо в них жодного сенсу.

Дивують слова Всевишнього 
і про друзів Йова – вони «не го-
ворили слушного про Мене, як 
раб Мій Йов» (Йов. 42:7). Чим же 
вони не догодили? Правильно 
викладали усталені богослов-
ські погляди, тоді як правед-
ний Йов поводився зухвало! 
Причому не стільки стосовно 
своїх горе-втішителів, скільки 
стосовно Самого Бога. Прин-
циповим виявилося те, що, про-
вадячи благочестиву дискусію, 
друзі Йова говорили про Бога 
в третій особі – як про когось 
відсутнього в цій розмові. Йов 
же не скаржиться їм на Бога. Усі 
свої образи, увесь біль він ви-
ливає безпосередньо Творце-
ві. Йов провокує Його й отри-
мує найголовніше: відповідь.

Я дуже люблю фільм «Скри-
паль на даху». Коли вперше по-
дивився його, відразу ж кинувся 
читати книгу, за мотивами якої 
він був знятий. Але моєму роз-
чаруванню не було меж! Хоча 
сюжет фільму повністю відпо-
відав першоджерелу й усі ре-
пліки були збережені без змін, 
книга, при всій її геніальності, 
не йшла в жодне порівняння з 
драматичністю фільму. І все че-
рез те, що в книзі головний ге-
рой скаржиться на життя своєму 
приятелеві – Шолому Алейхему. 

У фільмі ж він постійно розмов-
ляє з Богом, напряму висловлю-
ючи Творцеві всі свої претензії. 
І це підіймає історію містечко-
вого молочника Тев’є до епічно-
го розмаху книги Йова: «Я, зви-
чайно, розумію, що ми – обра-
ний народ, проте чи не міг би 
Ти хоч інколи обирати кого-не-
будь іншого?».

Богослов’я, виявляється, тут 
ні до чого. Доктринальні погля-
ди Йова нічим не відрізняються 
від учення його друзів. Але ви-
сновки вони роблять різні. Дру-
зі говорять Йову: «Якщо ти хо-
роший хлопчик – ти отримуєш 
цукерку. Якщо поганий – тебе 
ставлять у куток. Тебе постави-
ли в куток, отже, ти – поганий 
хлопчик». 

Міркування Йова такі: «Якщо 
я хороший хлопчик, мені мають 
дати цукерку. Якби я був по-
ганим хлопчиком, мене мали 
б поставити у куток. Я хоро-
ший, а мене поставили в куток. 
Отже, мене поставили в куток 
несправедливо».

Йов думає, що Творець виніс 
йому звинувачувальний вирок 
і відновити справедливість уже 
не вдасться. Адже Бог – найви-
щий Суддя. Кому подавати на 
Нього апеляцію? Йову не відо-
мо, що Бог справді виніс йому 
вердикт, причому на самому 
початку книги. Але вердикт цей 
був не звинувачувальним, а ви-
правдувальним: «Немає такого, 
як він, на землі: муж він невин-
ний та праведний, що Бога бо-
їться, а від злого втікає» (Йов. 
1:8). А значить, нещастя Йова 
ніяк не пов’язані з тим, хоро-
ший він хлопчик чи ні.

Навіщо ж Бог дозволяє са-
тані випробувати Йова? Невже 
Творець намагається щось до-
вести лукавому? Зовсім ні: піс-
ля перших розділів книги са-
тана там навіть не згадується! 
Але Творцеві відомі його заду-
ми. Лукавий – експерт з руйну-
вання довіри. Він усюди сіє ку-
кіль сумнівів. Коли він не спро-
можний накликати осуд на ваші 
справи, він ставитиме під сум-
нів ваші мотиви. «Чи правду 
сказав Бог?», «Чи даремно бо-
гобоязливий Йов?».

А й справді – чи даремно? 
Чи даремно трудиться волон-
тер, допомагаючи біженцям? У 
нього і дах над головою, і діти 
освіту отримують у престижних 
вишах, і позашляховик, і теле-
фон мобільний – такі, як треба! 
Якби всього цього не було – чи 
хвилювали б його ці нещасні?

А чи дарма ваш сусід збері-
гає вірність своїй дружині? Ось 
у нього й одяг завжди випра-
суваний, і їжа на столі, і чисто-
та в будинку. Якби всього цьо-
го не було – чи не стрибав би 
він у гречку? 

Чи дарма ви ходите до цер-
кви? Там усі піклуються один про 
одного, тим, хто має потребу, – 
допомагають. І так далі.

Так сатана постійно перес-
микує – підміняє причину на 
наслідок; плутає бажання на-
лежати з бажанням володіти; 
підозрює за добрими справа-
ми недобрі мотиви. І вихід тут 
лише один – ігнорувати його 
нападки!

Якщо ви знаєте, що спра-
ви ваші праведні й мотиви 
чисті – не витрачайте сили й 
час на спростування пліток. 

Виправдовуючись, ви лише під-
ливатимете олії у вогонь. Ніхто 
не знає людського серця, окрім 
самої людини й Бога. Перед Ним 
нам і доведеться відповідати.

Але якщо сатана поставив це 
запитання Богові, очевидно, він 
зможе поставити його й само-
му Йову, підточуючи тим самим 
щирість його стосунків із Богом! 
І це стане для Йова найвищим 
випробуванням. Адже підозри – 
найбільша загроза для любові. 

Тому-то Господь і дозволяє 
лукавому позбавити Йова всьо-
го. Щоб той зміг сам визначи-
тися, що йому дорожче: Бог чи 
те, що він від Бога отримує. Для 
дружини Йова відповідь оче-
видна. Та Йов продовжує жада-
ти найціннішого: Самого Бога.

У результаті Бог повертає 
Йову все, що той мав. Причо-
му у подвійному розмірі. Зго-
дом це стане нормою Зако-
ну Мойсеєвого: забрав щось у 
людини – мусиш повернути їй 
удвоє більше. От тільки з діть-
ми, здавалося б, неузгодженість: 
як десять було, так десять і ста-
ло. До того ж чи можна взага-
лі вважати це заміною? Десять 
овець замінять десять овець. Де-
сять верблюдів замінять десять 
верблюдів. Але чи замінять де-
сять дітей інші діти? Звичайно ж, 
ні! Адже кожна дитина унікаль-
на! Тому-то й дав їх Бог Йову не 
двадцять, а десять – щоб було 
подвійно. Адже ті, що загинули, 
теж залишаються дітьми Йова, й 
у воскресінні мертвих усі вони 
знову будуть разом!

Книга Йова – найдавніша з 
книг Біблії. Але тема воскресін-
ня звучить у ній сильніше, ніж у 
будь-якій іншій частині Старо-
го Заповіту: «Та я знаю, що мій 
Викупитель живий, і останньо-
го дня Він підійме із пороху цю 
шкіру мою, яка розпадається, і 
з тіла свойого я Бога побачу» 
(Йов. 19:25-26). Книга «скарг» 
Йова служить нам джерелом 
невичерпної надії!

Апостол Павло пише: «Бо я 
думаю, що страждання теперіш-
нього часу нічого не варті су-
проти тієї слави, що має з’яви-
тися в нас. Бо чекання створін-
ня очікує з’явлення синів Божих, 
бо створіння покорилось мар-
ноті недобровільно, але через 
того, хто скорив його, в надії, що 
й саме створіння визволиться 
від неволі тління на волю сла-
ви синів Божих. Бо знаємо, що 
все створіння зітхає і мучить-
ся аж досі. Але не тільки воно, 
але й ми самі, маючи зачаток 
Духа, і ми самі в собі, зідхає-
мо, очікуючи синівства, відку-
плення нашого тіла. Надією-бо 
ми спаслися. Надія ж, коли ба-
чить, не є надія, бо хто що ба-
чить, чому б того й надіявся? А 
коли сподіваємось, чого не ба-
чимо, то очікуємо того з терпе-
ливістю» (Рим. 8:18-25).

Неможливо уявити, яких роз-
мірів повинна була б бути кни-
га Божих претензій до нас. Але 
її немає. Він прибив її до хре-
ста Ісуса Христа. Страждання 
безгрішного Сина Божого не 
були відплатою за Його життя. 
Він страждав замість нас. Для 
того щоб і нас прославити ра-
зом із Ним.

Чи надарма ми богобоязливі? 
Звичайно ж, ні! Ми знаємо, яку 
ціну заплатив за нас Господь.

Сергій ГОЛОВІН.
Д-р філософії, 

прикладного богослов’я, 
президент міжнародного 

просвітницького товариства 
«Людина і християнський 

світогляд».

Правда про РіздвоПравда про Різдво

Чи замислювалися ви над тим, 
навіщо більше двох тисяч ро-
ків тому народився Христос? 
Невже Він прийшов на землю 
тільки для того, щоб на одне 
гарне свято у нас стало біль-
ше? Невже Він з’явився у наш 
світ, на цю грішну і страшну 
планету, для того, щоб ми ве-
селили себе гарними різдвя-
ними колядками, варили кутю, 
ласували смачними стравами...

В Євангелії від Луки в другому розділі опи-
сана славна історія Різдва Христового: 
«І трапилося тими днями, вийшов наказ 

царя Августа переписати всю землю. Цей 
перепис вперше відбувся тоді, коли владу 
над Сирією мав Квіріній. І всі йшли запи-
сатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йо-
сип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, 
до міста Давидового, що зветься Вифле-
єм, бо походив із дому та роду Давидово-
го, щоб йому записатись із Марією, із ним 
зарученою, що була вагітна. І сталось, як 
були вони там, то настав їй день породи-
ти. І породила вона свого Первенця Сина 
і Його сповила, і до ясел поклала Його, бо 
в заїзді місця не стало для них».

Думаю, усім відоме славне продовжен-
ня цієї найвеличнішої події в історії люд-
ства. Але чому Він, Божий Син, народився 
у найпростішому хліві і був покладений у 
звичайнісінькі ясла? Невже Бог не міг по-
піклуватися про те, щоб Його Син наро-
дився у кращому місці? Невже на плане-
ті не було гарних палаців, чудових ліжок, 
прекрасних медиків, які могли б прийняти 
ці пологи, допомогти Марії і маленькому 
Синочку? Що взагалі означає факт, що Ісус 
Христос був покладений у ясла?

Багатогранний образ
Ясла – місце, доступне для всіх. Якби 

Ісус Христос народився в якомусь гарному 
палаці, чи могли б пастухи так вільно при-
йти і поклонитися Йому? Звичайно, ні. Чи 
міг би хтось із простого, бідного люду при-
йти і віддати Йому шану? Ні, безперечно. 

Пізніше, коли Христос став могутнім Учи-
телем, вершив великі чуда, Його ніколи не 
супроводжували охоронці. Ніхто не зава-
див вбитій горем вдові благати про чудо, 
ніхто не перешкодив жінці доторкнутися 
до краю одежі Божого Сина і вилікуватися 
від кровотечі, на яку вона хворіла 12 років.

Ісуса Христа назвуть другом митників та 
грішників. Маленьким Він був покладений 
у ясла, бо це місце доступне для всіх: бід-
них і багатих, простих і сильних світу цьо-
го, великих і малих. . .

Це місце доступне і для вас. Кожен може 
прийти і поклонитися, у смиренні впасти на 
коліна і прославити Бога за Його чудовий 
план спасіння.

Ясла – це також місце відпочинку, а ще 
– місце, де годували тварин. На жаль, деякі 
люди так огрубіли від гріха і так низько впа-
ли, що перестали бути схожими на людей. 

Можливо, вам знайома історія Нікі Кру-
за. Йому не пощастило – він народився в 
страшній сім’ї. Батько і мати були практи-
куючими сатаністами. Вони ще маленьким 
посвятили свого сина дияволу.

Підростаючи, цей хлопчик бачив жах-
ливі оргії, жахливі меси, присвячені сата-
ні. Пізніше Нікі Круз сказав, що ні разу в 
житті мама не сказала йому слів любові. Не 
дивно, що він дуже хотів якомога швидше 
залишити батьківське гніздо, якщо можна 
так назвати той дім.

Він потрапив до Нью-Йорка, де влив-
ся в одну з банд, а пізніше став одним із її 
ватажків. Нове життя йому дуже сподоба-
лося – нарешті він почувався потрібним. 

Вони робили страшні речі, ворогували з 
іншими бандами з Нью-Йорка, часто про-
водили розборки. І коли одного разу тіла 
їх вбитих ворогів відвезли до моргу, Нікі 
з друзями напали на цей морг, розчлену-
вали тіла та розкидали їх по морзі. Таким 
чином вони насміялися над тією бандою.

А одного разу пізно ввечері їм захотіло-
ся позабавлятися з якоюсь дівчиною. Попе-
реду йшла жінка, було темно, вони не ба-
чили, хто це. Один із членів банди накинув 
на неї мішок, її витягнули на дах багатопо-
верхового будинку і довго над нею знуща-
лися. Коли мішок стягнули з її голови, то 
один із членів банди впізнав у цій нещас-
ній жінці свою матір. У жахливому душев-
ному стані він кинувся з того будинку до-
низу і розбився.

Чудесна переміна
Нікі Круз був дуже жорстоким, його на-

віть важко було назвати людиною. Ніхто і 
ніщо не могло змінити його, навіть найкра-
щі психологи, які працювали з ним в одній 
із тюрем Нью-Йорка. Після багатьох кон-
сультацій один із цих психологів сказав: 
«Нікі, за тобою плачуть електричний сті-
лець і пекло». 

Та якось Нікі Круз почув про любов 
Божу, про Ісуса, Котрий прийшов на цю 
землю задля того, щоби спасти грішників 
від пекла і подарувати їм величне щастя 
– Божу любов. І ця проста істина про Бо-
жого Сина, про любов великого Бога пере-
вернула його докорінно. 

Нині Нікі Круз – зовсім інша людина. 
Кілька десятків років він працює з важ-
кими підлітками, допомагає їм ставати на 
ноги та розповідає їм про Ісуса Христа.

Христос лежав там, де відпочивали тва-
рини. І як тільки Він звільнив хлів, твари-
ни знову зайняли своє місце. Тільки при-
сутність маленького Ісуса робила цей хлів 
чимось особливим і славним. 

Якщо Христос покине серце людини, 
то найсвятіший перетвориться на велико-
го грішника. 

Не знайшлося місця...
Ісусові не було місця ніде, крім тих ма-

леньких ясел і того хліва. Бо ті, хто живе в 
царських палатах, насолоджуються війна-
ми, люблять розкіш та помпезність, а Хри-
стос – це втілення простоти і лагідності. Він 
вчив поводитися з іншими так, як людина 
хоче, щоб поводилися з нею. Тому Ісусу не 
було місця в царських палатах.

На жаль, багато де Йому немає місця і 
сьогодні. Йому немає місця в наших шко-
лах, де і досі вивчають безбожну теорію 
еволюції. Немає місця в лікарнях, де бага-
то медиків втратили всякий сором, всяке 
почуття жалю і наживаються на людських 
бідах. Христу немає місця в органах вла-
ди, у судах і в поліції.

Христу немає місця в науці, Йому немає 
місця на базарах, де обдирають і обманю-
ють. Ісусу немає місця в ЗМІ, які створюють 
суспільну думку.

Чи дасте Йому місце ви?
А чи є місце для Ісуса Христа у вашо-

му серці? Чи готові ви визнати Ісуса Хри-
ста Особою номер один у своєму житті? Чи 
готові передати кермо свого життя в Його 
святі, пробиті за вас руки?

Ще не пізно прийняти найважливіше в 
житті рішення.

Станіслав ГРУНТКОВСЬКИЙ.
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Тетяна Сердюк:Тетяна Сердюк:  «В Уганді ми «В Уганді ми 
залишили часточку наших сердець»залишили часточку наших сердець»

«Коли хто не народиться згори, не може побачити Божого Цар-
ства» (Ів. 3:3).
Відродження, або народження згори, чинить зміни у всій приро-

ді людини. Святий Дух творить в нас нову, небесну і безсмертну 
природу, яка в Писанні називається «духом». Занапащена приро-
да людини складається тільки з тіла і душі, та коли людина відро-
джується, у ній народжується дух як іскра від вічного вогню Божо-
го життя і любові. Ця іскра робить того, хто її отримав, причетни-
ком Божої сутності. Відтепер людина складається з трьох частин: 
тіла, душі і духа, і дух стає владною силою серед них трьох.

У чудовому розділі про воскресіння – 1 
Кор. 15 – ці відмінності описані дуже до-
бре: «... сіється тіло звичайне, встає тіло 

духовне, є тіло звичайне, є й тіло духовне. Так 

написано: «Перша людина Адам стає душею 
живою», а останній Адам – то дух оживляю-
чий. Та не перше духовне, але звичайне, а по-
тім духовне» (1 Кор. 15:44-46).

Спочатку ми перебуваємо в природному 
або душевному стані, як і перший Адам; по-
тім, через відродження, ми переходимо в ін-
ший стан і стаємо власниками «духа оживля-
ючого». Без цього ніяка людина не може по-
бачити Царства Небесного і увійти в нього.

Поки цього не станеться, люди ніяк не змо-
жуть прийняти істини, бо людина тілесна не 
приймає речей, що від Духа Божого, бо їй це 
глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони 
розуміються тільки духовно. «Бо думка тілесна 
– то смерть, а думка духовна – життя та мир» 
(Рим. 8:6). Новий, небесний спосіб мислення 
може бути створений лише силою Всемогутньо-
го, а інакше людина перебуває в стані смерті. 
Видимі ознаки небесного народження

Перш за все, відродження буде очевид-
ним, якщо є усвідомлення гріховності. Це аб-
солютно необхідна ознака роботи Духа Свя-
того. Нове життя, входячи в серце, спричиняє 
насамперед сильний внутрішній біль.

Бог не одягає людину, якщо спочатку не 
роздягне її догола. Він не оживляє її за до-
помогою Євангелія, якщо спочатку не умер-
твить її за допомогою Закону. Якщо ви зустрі-
нете людину, в якій немає і сліду усвідомлен-
ня власної гріховності, то можете бути певні, 
що над нею ще не попрацював Дух Святий, 
бо «як прийде, Він світові виявить про гріх, і 
про праведність, і про суд» (Ів. 16:8). 

Коли Дух Господній дихає на нас, Він ви-
сушує всяку славу людську, а потім відкриває 
вищу і неминущу славу. Не дивуйтеся, якщо 
таке усвідомлення гріховності іноді буде над-
то болючим і тривожним, але й не осуджуйте 
тих, у кому воно проявляється не дуже силь-
но, бо скрізь, де гріх оплаканий, сповіданий, 
залишений і зненавиджений, ми бачимо явні 
наслідки роботи Духа Святого. 

Правда, багато страхів і сумнівів, які супро-
воджують усвідомлення гріховності, походять 
не від Духа Божого, а від сатани або від зіпсо-
ваної природи. І все-таки, справжнє і глибоке 
усвідомлення своєї гріховності абсолютно по-
трібне, і там, де воно не відчувається, народ-
ження згори ще не відбулося.

Справжнє навернення можна розпізнати за 
ознакою простої віри в Ісуса Христа. . . Бага-
то людей думає, що Господь Ісус Христос має 
силу, щоб пробачити минулі гріхи, та вони не 
покладаються на Нього, щоб Він зберіг їх у 
майбутньому. Вони довіряють Йому свої ми-
нулі роки, але не довіряють майбутнє, тоді як 
в Писанні ніде не йдеться про те, що Христос 
здійснив розділене на частини спасіння. 

Він забрав або всі наші гріхи, або ні одно-
го. Він спасає нас або не спасає. Нехай буде 
благословенне Його Ім’я, бо сказано: «І в усім, 
у чому ви не могли виправдатися Законом 
Мойсеєвим, через Нього виправдується ко-
жен віруючий» (Дії 13:39).

Разом з неподільною вірою в Ісуса Хри-
ста має бути також щире покаяння у гріхах. . . 
Грішник не може дивитися на Спасителя з су-
хими очима і кам’яним серцем. 

Ще один доказ того, що душа придбана для 
Христа, – справжня переміна способу жит-
тя. Якщо людина не живе інакше, як жила до 
цього, – і вдома, і в суспільстві, то її покаяння 
варте співчуття, а її навернення – фікція. По-
винні змінитися не тільки вчинки і мова, але 
також дух і характер людини. . . 

Ми маємо бачити у новонавернених також 
справжню молитву. Якщо немає молитви, душа 
мертва. . . Віра – найбільший результат єван-
гельської звістки, але справжня віра завжди 
молиться. Доказом, який дав Святий Дух Ана-
нії і який переконав його в наверненні Сав-
ла, не були голосні слова про віру, – сказано 
було: «Ось бо він молиться».

У новонаверненого має бути помітна го-
товність бути слухняним Господу у виконанні 
всіх Його повелінь. Соромно, якщо людина за-
являє, що вона – учень Христа, і водночас не 
бажає знати волі свого Господа з тих або ін-
ших питань або навіть ухиляється від послу-
ху, коли знає цю волю. Як може бути людина 
учнем Христа, якщо вона живе в прямому не-
послуху Йому?

Якщо новонавернений заявляє, що він знає 
волю Господню, але не буде її виконувати, він 
не спасенний.

Уганда… Її називають зеленою перлиною Африки. 
Ніколи навіть не мріяла поїхати туди, але в Господа 
на це був Свій досконалий план.
Оскільки я координатор відділу євангелізації дітей 

та підлітків УЦХВЄ, завжди у русі, часто буваю і на 
заході, і на сході України. А влітку чоловік моєї по-
други (проповідник з Індії Метью Каллукадавіл-Аб-
рахам) запросив нашу команду євангелістів поїхати 
з ним в Уганду. Його, у свою чергу, покликав один 
місцевий пастор, який дуже стурбований станови-
щем дітей у країні.
Стали готуватися… Збирали інформацію про Уганду, 

фінанси, адже переліт коштує недешево. 60% насе-
лення Уганди – діти та підлітки до 15 років. На кож-
ну жінку там припадає шестеро дітей. 90% дітей го-
лодують, хворіють, тяжко працюють. Вже з 13 років 
дівчатка починають народжувати. Багато дітей по-
мирають від СНІДу і малярії.

Африканські парадокси:  
церкви без Біблії

І от команда з трьох чоловік сту-
пила на африканську землю в між-
народному аеропорту Ентеббе. Тоді і 
розпочалася наша місіонерська по-
їздка, яка тривала три тижні.

За статистикою 42% населення 
Уганди – протестанти. І, готуючись до 
поїздки, я питала себе і Бога: чому 
ж тоді я їду туди, чим можу послу-
жити Уганді, якщо навіть в Україні 
менший відсоток протестантів? Ви-
являється, приказка: «Не все то зо-
лото, що блищить» дуже актуальна 
тут. Більшість церков в поселеннях 
угандійців – це невеличкий намет, 
куди люди збираються потанцюва-
ти. І першими на звук музики при-
бігають діти, за ними і батьки. Тан-
цювати африканці можуть годинами. 

Складається враження, що у своїх 
ритуальних танцях якомусь богові 
вони лише змінили ім’я на Єсу (Ісус).

Більшість людей не мають Біблії 
вдома, хоча вона продається на ву-
лицях і в супермаркетах. У кого Бі-
блія є, той і пастир, і апостол. Вчення 
в церквах теж відсутнє, люди навіть 
не знають до пуття, Хто такий Ісус і 
що Він зробив для людства.

Угандійці не вивчають Слово Боже 
і, як наслідок, не живуть згідно зі Сло-
вом. Аморальність, перелюб, блуд, не-
чистота, окультизм – це далеко не весь 
перелік того, чим вони займаються.

На 100 дітей один учитель
А тепер про дітей…  Якщо дорослі 

не чують і не вивчають Слово Боже, 
то діти тим більше. Вдома вони тяж-
ко працюють, носячи воду від сверд-
ловини, турбуючись про молодших 
братиків і сестричок, працюючи на 
городах і в садках. Більшість шкіл – 
приватні, тобто платні, а більшість 
батьків не мають змоги платити за 
навчання. У державних школах рі-
вень навчання дуже низький – на 
100 дітей лише один учитель.

У кожному містечку багато ме-
четей, молитва транслюється через 

гучномовець. Мусульмани не втра-
чають часу, навертають людей в свою 
віру.  Але і в протестантських цер-
квах є народжені згори люди, яким 
не байдужа доля угандійців, осо-
бливо дітей. 

За час перебування ми провели 
чотири дитячі табори у різних міс-
цях зі сходу на захід Уганди, а також 
по чотири тренінги для пастирів і 
дитячих служителів (якщо так мож-
на їх назвати, бо жоден з них не має 
ні Біблії, ні програми і сам нічого не 
знає про служіння). Завдяки цьому 
близько 1000 дітей та біля 300 їхніх 
батьків почули Євангеліє Ісуса Хри-
ста! Ми дякуємо Богові і всю славу 
віддаємо лише Йому!

І якщо Господь дозволить, ми пла-
нуємо знову поїхати в Уганду. «І, як 
звістили Євангелію тому містові і уч-
нів багато придбали, вони поверну-
лися в Лістру, та в Іконію, та в Антіо-
хію, душі учнів зміцняючи, просячи 
перебувати в вірі, та навчаючи, що 
через великі утиски треба нам вхо-
дити у Боже Царство» (Дії 14:21-22). 

Потрібно підкріпити навчених, 
підняти нових дитячих служителів. 
Отже, ми маємо велику потребу в 
команді дитячих служителів (посвя-
чених, жертовних, з простим рівнем 
англійської мови), маємо потребу в 
фінансах на переліт і для закупівлі 
продуктів, щоб годувати дітей.

Величезна подяка усім, хто був 
дотичний до цієї місіонерської по-
їздки в Уганду (молитовно, мораль-
но, духовно, матеріально, фінансово). 
Нехай Господь благословить кожно-
го у стократ!

Тетяна СЕРДЮК.
Координатор відділу євангелізації 

дітей та підлітків УЦХВЄ.

К б Б Ц С б С і

ОЗНАКИ НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИОЗНАКИ НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ
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«А помре чоловік – і зникає, а сконає людина – то де 
ж вона є?» (Йов. 14:10).
Те, що кожному належить вмерти, – ні для кого не 

секрет. Нерозумно було б заперечувати цей факт. Але 
що ж стається, коли життя закінчується? Чи можна від-
повісти на це запитання? Зазвичай кажуть так: «Точ-
но сказати неможливо. Це як стрибок у невідомість».

Разом з такими суперечливими і 
непевними точками зору існує 
чітка відповідь, яку Бог дає кож-

ному, хто щиро звертається до Ньо-
го і готовий слухати Його Слово. Бо 
саме в Його Слові насправді можна 
знайти правдиву інформацію про 
майбутнє людини, і не тільки якоїсь 
окремої людини; там написано про 
майбутнє народів і цілого світу. Бог 
знає майбутнє так само добре, як і 
теперішнє.

Чи дійсно смерть – це такий собі 
стрибок у невідомість? Ні! У Своє-
му Слові Бог говорить: «І як людям 
призначено вмерти один раз, потім 
же суд» (Євр. 9:27). 

Отже, ми можемо знати, чого че-
кати. Хіба цього не треба боятися? 
Слово Боже говорить: «Страшна річ 
– упасти в руки Бога Живого» (Євр. 

10:31).
Але чи так неминуче – боятися 

того страшного суду?
Ні! Бог у Своїй любові рятує лю-

дину від цього. У Своїй милості Він 
спасає всіх, хто смиренно приймає 
вирок Біблії і визнає себе грішником 
та впокорюється перед Ним.

Осудження, на яке вони заслуго-
вували, забрав Господь Ісус на хре-
сті, зайнявши їхнє місце. Тому вони 
не прийдуть на суд – Сам Ісус це го-
ворить в Євангелії від Івана 5:24.

Їхні гріхи прощені, тому що ці 
люди повірили в Нього як свого 
Спасителя. І тепер на них чекає віч-
не блаженство.

Але це можливо тільки за одної-є-
диної умови – треба прийняти про-
щення гріхів через жертовну смерть 
Ісуса Христа на Голгофському хресті.

СТРИБОК У НЕВІДОМІСТЬ?СТРИБОК У НЕВІДОМІСТЬ?
Існують твори, які варто прочитати, деякі навіть 

не раз. Проте шедеври літературного мистецтва 
хочеться перечитувати ще і ще. І кожного разу, чи-
таючи знайомі слова й сюжети, ми відкриваємо для 
себе щось нове. 

До таких творів на-
лежать «Різдвяні 
повісті» англій-

ського письменника 
Чарльза Діккенса. Під-
нявшись із самих ни-
зів англійського су-
спільства, пройшовши 
нелегкий шлях про-
стого робітника на фа-
бриці, переживши со-
ром банкрутства свого 
батька й неспромож-
ність розплатитися з 
боргами, знаючи, що 
насправді означають 
слова «важкою працею проторити 
шлях у житті», Діккенс пише низку 
повістей, які зачаровують своєю каз-
ковістю й зворушливістю.

Упродовж 1843-1848 рр. перед 
Різдвом друкувалася нова повість, 
яку читачі сприймали як найкра-
щий дарунок на свято. Ці твори 

були надзвичайно по-
пулярними в лондон-
ської публіки. Та й нині 
вони не менш актуаль-
ні. Адже й досі, характе-
ризуючи жадібну люди-
ну, ми можемо сказати: 
«Ти – Скрудж», і усе стає 
зрозуміло.

Ці повісті відобра-
жали як певні містич-
ні моменти, так і цінно-
сті, які ми пов’язуємо з 
так званою «вікторіан-
ською епохою». Адже ав-
тор жив і творив саме в 

той період, і християнський світогляд 
та цінності пронизують його твори.

У них завжди перемагають до-
бро й правда. Багато хто каже, що 
ці твори дещо наївні. Але кожному 
з нас хочеться пережити момент 
чуда й простого дотику до надпри-
родного. А коли ти віриш у Бога й 

розумієш, що Він змінює серця лю-
дей, то погоджуєшся, що саме так і 
можуть ставатися з людьми чудес-
ні перетворення.

Цей цикл повістей мав таку попу-
лярність, що багато письменників у 
60-80 рр. ХІХ ст. копіювали Діккен-
са: від Льва Толстого з його пасто-
ральними творами до атеїста Ана-
толя Франса.

Якщо ви хочете поринути в ат-
мосферу Різдва й різдвяної містерії 
– прочитайте ці повісті. Та пам’ятай-
те: при читанні Бог буде ставити вам 
запитання, як ви живете і чи помі-
чаєте тих, хто живе поряд із вами. . . 

slovovchitelyu.org.

Свято Різдва Христового – радісні дні для всіх християн. Попри різ-
ні традиції, національний колорит та різний час святкування, для 
всіх це радість. Люди забувають про гіркоту, проблеми і негараз-
ди, обмінюються подарунками, привітаннями. І будьмо відверти-
ми – радість ця часто підкріпляється міцними напоями. Так зовсім 
втрачається зміст Різдва. Люди забувають про втрату, котрої за-
знали Небеса, щоб земля отримала надію.

Про події, котрі ми називаємо Різдвом Хри-
стовим, Євангеліє говорить: «Безсумнів-
но, велика це таємниця благочестя: Хто в 

тілі з’явився, Той оправданий Духом, Анголам 
показався, проповіданий був між народами, 
увірувано в Нього в світі, Він у славі возніс-
ся!» (1Тим. 3:16).

У чому ж захована ця «велика таємниця»? 
У тому, що «Бог з’явився в тілі». Бог явив Себе 
у подобі людини. Іван написав: «Ніхто Бога ні-
коли не бачив, – Однороджений Син, що в лоні 
Отця, Той Сам виявив був» (Ів. 1:18).

Якщо втілення Бога – велика таємниця, то 
нам варто відкрити всю глибину цієї таємниці! 

Як здійснилося втілення Бога? Через на-
родження Ісуса від діви Марії.  Євангеліє роз-
повідає про це так: «І сталося, як були вони 
там, то настав їй день породити. І породила 
вона свого Первенця Сина, і Його сповила, і 
до ясел поклала Його, – бо в заїзді місця не 
стало для них. . .» (Лк. 2:6-7).

Вифлеєм – означає «дім хліба». Чим же зна-
мените це маленьке містечко в Юдеї? Це мі-
сто нащадків царя Давида. У пророка Михея 
читаємо: «А ти Вифлиєме-Єфрате, хоч малий 
ти у тисячах Юди, – із тебе Мені вийде Той, що 
буде Владика в Ізраїлі, і віддавна постання 
Його, від днів віковічних» (Мих. 5:1).  

Обставини, за котрих народився Спаситель, 
були більш ніж убогі. Вистелена сіном стаєн-
ка і була місцем народження Спасителя. Син 
Людський прийшов знайти і спасти те, що за-
гинуло, і Він доступний для всіх. 

Ми не бачимо біля  Немовляти 
ангелів, як у печері, де був гріб Го-
сподній. Від  Немовляти не виходи-
ло фізичне світло, як це зображають 
художники на своїх картинах. Немов-
ля Ісус не творило чудеса, як про це 
розповідають легенди.

І все ж у яслах сталося велич-
не чудо, і це чудо – Саме Немов-
ля. Хоча Він народився, як народ-
жуються всі діти на світі, але Його 
тіло було безпосереднім творінням 
Бога і тому не мало жодного гріха 
чи вади: «… що не з крови, ані з по-
жадливості тіла, ані з пожадливо-
сти мужа, але народилось від Бога» 
(Ів. 1:13); «Тому Господь Сам дасть 
вам знака: Ось Діва в утробі зачне, 
і Сина породить, і назвеш ім’я Йому: 
Еммануїл» (Іс. 7:14); «І Ангол промо-
вив у відповідь їй: Дух Святий зли-
не на тебе, і Всевишнього сила об-
горне тебе, через те то й Святе, що 
народиться, буде Син Божий!» (Лк. 

1:35); «Тому то, входячи в світ, Він говорить: 
«жертви й приношення Ти не схотів, але Тіло 
Мені приготував» (Євр. 10:5). 

Через народження Ісуса Христа Бог увій-
шов у сім’ю людства (це воістину таємниця 
благочестя). Він не лише став Мужем скорбо-
ти (Іс. 53:3-4). Він прийшов у цей світ і як Спа-
ситель, взявши на Себе гріхи всіх нас (Іс. 53:6).

Проте Немовля у Вифлеємських яслах вигля-
дало, як усі немовлята світу. Як людство мало 
дізнатись, що тієї ночі народився Спаситель? 
Людство тоді ділилося на юдеїв та язичників. 
Юдеям Бог звіщає про народження Спаса че-
рез пастухів, язичникам – через мудреців.

«А в тій стороні були пастухи, які пильнува-
ли на полі, і нічної пори вартували отару свою. 
Аж ось ангол Господній з’явився коло них, і сла-
ва Господня осяяла їх. І вони перестрашились 
страхом великим. Та ангол промовив до них: 
«Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість 
велику, що станеться людям усім. Бо сьогод-
ні в Давидовім місті народився для вас Спа-
ситель, Який є Христос Господь» ( Лк. 2:15).

Цю звістку ангела підтримав спів ангелів, 
котрі звіщали пастухам про народження Спа-
сителя словами своєї пісні: «Слава Богу на 
висоті, і на землі мир, у людях добра воля».

«І на землі мир»... Про який мир тут йдеть-
ся? Цей мир приніс на землю Христос – мир 
грішника з Богом завдяки крові, пролитій 
на Голгофі за гріхи світу. І проповідь, і спів у 
різдвяну ніч звістили людству про народжен-
ня Христа Спасителя. І з тих пір звістка про 

Христа звучить у проповідях і піснях. Ці два 
види благовісту повинні займати найвище 
місце у звіщенні Доброї Новини.

Представників язичницького світу – мудре-
ців – Бог привів до Немовляти через небачену 
доти  зорю: «Коли ж народився Ісус у Вифли-
ємі Юдейськім, за днів царя Ірода, то ось му-
дреці прибули до Єрусалиму зо сходу і пита-
ли: «Де народжений Цар Юдейський? Бо на 
сході ми бачили зорю Його, і прибули покло-
нитись Йому» (Мт. 2:1-2). Видатний німець-
кий астроном Йоганн Кепплер припускав, що 
ця зоря засяяла в результаті зближення двох 
планет – Юпітера і Сатурна. 

«І ось зоря, що на сході її бачили, ішла пе-
ред ними, аж прийшла й стала зверху, де Ди-
тятко було. А бачивши зорю, вони надзвичай-
но зраділи. І, ввійшовши до дому, знайшли там 
Дитятко з Марією, Його матір’ю. І вони впа-
ли ницьма, і вклонились Йому. І, відчинивши 
скарбниці свої, піднесли Йому свої дари: золо-
то, ладан та смирну» (Мт. 2:9-11). Мудреці, що 
схилилися до землі перед Ісусом, – це проро-
ча картина тієї величної події, про котру чита-
ємо: «... щоб перед Ісусовим Ім’ям вклоняло-
ся кожне коліно небесних, і земних, і підзем-
них, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос 
– то Господь, на славу Бога Отця!» (Фил. 2:10).

Бог втілився! Син даний нам! Він – Порад-
ник в цьому непевному і хибному світі. Він Бог 
сильний! Навіки скинені з п’єдесталів лжебо-
ги, кровожерливі кумири, людству дані вічні і 
непохитні цінності. Він – Батько вічності! Він 
– Князь миру!

Сьогодні наше суспільство вкинуло у во-
гонь вчення так званих «великих вчителів», 
що довели до катастрофи мільйони людей, 

державні мужі позаносили у свої кабінети Бі-
блії, поклали на них руки, присягаючи на вір-
ність народові. Але. . . .

Погляньмо на наші свята, весілля, хрести-
ни, поминки. Як жорстоко витіснено з куль-
тури ім’я Боже, ім’я Ісуса Христа, владі і миру 
Котрого немає меж. Ми вже давно не войов-
ничі атеїсти, і не будівники «світлого майбут-
нього», але Ісуса Христа, як і колись, сороми-
мося. Хіба Ісус нам потрібний лише для від-
значення свят? Чого ж нам очікувати з таким 

ставленням до втіленого Божого Сина?
І в чому ж тоді смисл Різдва Христового? 

Його ясно виразив ангол у привітанні  Йоси-
пові: «Коли ж він те подумав, ось з’явивсь йому 
ангол Господній у сні, промовляючи: «Йоси-
пе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, 
дружину свою, бо зачате в ній – то від Духа 
Святого. І вона вродить Сина, ти ж даси Йому 
ймення Ісус, бо спасе він людей Своїх від їх-
ніх гріхів» (Мт.1:20-21).

Ісус Христос – спасіння людства. Крім Хри-
ста, немає іншого шляху людини до Бога. «Бо 
під небом немає іншого Ймення, даного лю-
дям, щоб ним би спастися ми мали».  Це ясно 
вказує на те, що ціль народження Ісуса Хри-
ста – звільнення усіх людей від кайданів грі-
ха й сатани. 

Як прикро дивитись на те, що багато лю-
дей, які вважають себе віруючими, залиша-
ються в кайданах гріха  й сатани; не підко-
ряючись благословенному керівництву Духа 
Божого у своєму житті, вони стають невільни-
ками й рабами князя цього світу – диявола. 

Але сьогодні ще є час оговтатися, зупинити-
ся, повернутися у Батьківський дім. У Вифлеємі 
народилася велика Надія світу, величний Дар 
для всіх знедолених і пригнічених.

У славний день Різдва Христового Спаси-
тель кличе всіх людей у дім весільної гостини. 
То невже ж ми відкинемо Його заклик? Адже 
він звучатиме не вічно.

Не відкиньмо Його милосердя і прощення. 
Можливо, для когось це останній шанс при-
миритися з Богом і скоштувати повноту Різд-
вяної радості. 

Може ти, дорогий друже, досі думаєш, що 
досить дотримуватися традиції, кланятися 
зображенню Немовляти у яслах. . .  Твоє спа-
сіння – у твоїх руках.

Біблія – найсправедливіша з усіх книг на 
землі. Ось що вона говорить про останнє з’яв-
лення Христа всім народам: «І я бачив престола 
великого білого, і Того, Хто на ньому сидів, що 

від лиця Його втекла 
земля й небо, і місця 
для них не знайшло-
ся. І бачив я мертвих 
малих і великих, що 
стояли перед Богом. І 
розгорнулися книги, 
і розгорнулась інша 
книга, то книга жит-
тя. І суджено мер-
твих, як написано в 
книгах, за вчинками 
їхніми. І дало море 
мертвих, що в ньо-
му, і смерть і ад дали 
мертвих, що в них, і 

суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть 
же та ад були вкинені в озеро огняне. Це дру-
га смерть, озеро огняне. А хто не знайшовся 
написаний в книзі життя, той укинений буде 
в озеро огняне» (Об. 20:11-15).

Небесний Отець давно чекає на тебе! Пі-
дійди до Нього, впади в Його обійми, і ти пе-
реживеш справжню радість. І ангельський 
хор знову заспіває пісню хвали: «Слава Богу 
на висоті, і на землі мир, у людях добра воля». 

Олег КАРПЮК.

Існують твори, які варто пророооччччитати, деяккккііііііі навіть розумієш, що Він змінює серця лю-
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КОЛИ СВЯТКУВАТИ РІЗДВОКОЛИ СВЯТКУВАТИ РІЗДВО ВТІКАЧІ

«А Іван говорив до людей, хто приходив хрести-
тися в нього: Роде зміїний, – хто навчив вас ті-
кати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гід-
ний плід покаяння» (Лк. 3:7-8).
Подія, про яку пише євангеліст Лука, своєю 

масштабністю нагадувала народне заворушен-
ня. За короткий час звістка про людину в одежі 
з верблюжого волосу з блискавичною швидкістю 
облетіла Єрусалим, Юдею, околиці Йорданські.
Байдужих майже не було: пани і раби, рибал-

ки та воїни, домогосподарки і священики – усі 
повернулися в бік Йордану. Це не була заплано-
вана акція на мальовничому березі річки із за-
прошеними і програмою заходів.
Динамічним поштовхом, який одночасно про-

будив тисячі людей, була натхненна проповідь 
Івана. «Був голос Божий до Івана» (Лк. 3:2) – 
сповіщає євангеліст. Пряме відкриття від Бога 
– ось та обставина, яка змусить прислухатися 
до нашої проповіді навіть ворогів.

Порожній храм в Єрусали-
мі спонукав первосвящени-
ків терміново відрядити по-

важну делегацію, завданням якої 
було з’ясувати в Івана: «Хто ти?». 
«Я – голос. . .» – була відповідь 
(Ів. 1:23). 

Ось де справжній приклад 
глибокого смирення служителя 
і пророка. Я – голос, я пролунав 
і затих, я знаряддя, інструмент в 
руках Божих. Тому саме про Іва-
на говорить Христос: «Із народ-
жених жінками не вставав про-
рок більший за Івана».

Уся велич служителя і пророка 
– бути покірним голосу Божому, 
розуміючи, що все, що він має, – 
не його, а від Господа.

Величезний натовп схвильо-
вано слухав і зачудовано ди-
вився на тих, хто заходив у воду 
і хрестився. Ось знову підійшли 
люди, і раптом юрба здригнула-
ся від несподіваних слів: «Роде 
зміїний, хто навчив вас втікати 
від майбутнього гніву?».

Втеча як засіб захисту не раз 
допомагає людині у найнеспо-
діваніших ситуаціях. Втеча – не 
завжди поразка, але завжди – 
вихід із становища.

Пам’ятаєте учнів, які були з Хри-
стом в Гетсиманському саду. Коли 
вони побачили, що йдуть свяще-
ники й озброєні вояки, щоб взяти 
Божого Сина, то залишили Його і 
повтікали. Один з них навіть одяг 
свій залишив і втікав голий, тому 
що прийшла небезпека.

Іван бачив людей, які йшли до 
Йордану. Деякі йшли щиро, бачи-
ли свій стан і розуміли, що їм по-
трібне глибоке каяття. Але були 
інші, яким він сказав ці слова: 
«Хто навчив вас втікати?». 

Деякі втікають у високі  гума-
ністичні ідеї і готові заради них 
пожертвувати навіть життям. Та 
спокою в цьому не знаходять.

Часто люди шукають заспоко-
єння у матеріальних розкошах. 
Проте і в цьому немає спокою.

Багато людей втікають  у світ 
наркотиків та алкоголю, у світ 
розпусти. Втікають і вважають, 
що вони там забудуться. 

Багато людей хочуть втекти 
від самих себе, але найбільш 

поширений засіб втечі сьогодні 
– релігія. Люди масово втікають в 
релігію, наслідуючи інших, шука-
ють заспокоєння для своєї душі. 
«Хто вас навчив, – запитує Іван, – 
утікати від майбутнього гніву?».

Це природна реакція живої 
істоти – утікати, коли небезпе-
ка. І в духовному житті також. 
Але куди? Куди бігти, де знайти 
спокій для своєї душі?

У християнській Україні тися-
чі різних вчень, різних сект, різ-
них напрямків, відроджується 
язичництво. Люди кидаються ту-
ди-сюди, а це на руку сатані. Во-
рог душ людських зацікавлений 
в тому, щоб люди бігли не знаю-
чи куди. Але Бог, звертаючись до 
нас через свого пророка, каже: 
«Зупиніться на ваших дорогах!». 
Щоб втекти від гніву, потрібно не 
бігти, а зупинитися. Зупинитися 
на своїх дорогах і роздивитися, 
розпитати, де добра дорога, знай-
ти її і йти нею.

Христос Ісус – Син Божий, про 
Якого Іван Хреститель свідчив: 
«Ось Агнець Божий, Який бере на 
себе гріх світу», сказав: «Я – до-
рога, правда і життя». Щоб при-
йти, треба спочатку зупинитися, 
пильно роздивитися і визначи-
ти, куди йти.

Христос спитав одного разу 
в учнів: «А ви за кого Мене має-
те?». – «Ти Христос – Син Бога Жи-
вого», – відповів Петро. Це було 
відкриття від вічного Бога. Лю-
дина зрозуміла, що потрібно йти 
до Божого Сина, бо лише Христос 
може дати справжній спокій лю-
дям, які метушаться у цьому світі.

Син Божий кличе: «Прийдіть 
до Мене, всі струджені та обтя-
жені, – і Я вас заспокою!».

«Хто сказав вам втікати від гні-
ву Божого? – запитує Іван і про-
довжує. – Створіть же гідний плід 
покаяння». Не можна в поспіху, у 
метанні туди-сюди створити до-
стойні плоди каяття. Зупинімося 
на своїх дорогах і роздивімося. 
Оцінімо ситуацію. Зважено обе-
рімо нову стежку. Подивімося в 
очі Христу.

Чи прийшов ти до Христа?
Микола СИНЮК.

«Чимало українців вже вирішили поміняти власний календар уро-
чистостей на користь святкування Різдва Христового 25 грудня. 
Адже багато з нас подорожують світом, мають друзів і знайомих у 
Європі та США, спілкуються з іноземцями через соціальні мережі, 
– пише правовий експерт Максим Васін. – Тому хочеться поверну-
ти Різдву чільне місце в зимових святкуваннях замість «новорічної» 
ейфорії, яка залишилася нам у спадок від радянського режиму».

Кілька фактів допоможуть нам по-
дивитися на Різдво новими очи-
ма. 25 грудня – це не католицьке і 

не польське Різдво, як досі багато хто 
може думати, а – християнське. Біль-
шість християн у більшій частині світу 
відзначають Різдво саме 25 грудня. І не 
лише католики, але й протестанти (які 
становлять більшість у США та значній 
частині Європи) і православні Вселен-
ського патріархату в Туреччині та Гре-
ції, у США та Канаді, а також православ-
ні церкви Румунії та Болгарії. Греко-ка-
толики Канади, Бразилії, Аргентини теж 
перейшли на новий стиль і святкують 
Різдво 25 грудня.

Коли ж відзначають «православ-
не» Різдво?

Собор у Константинополі 1923 року 
вирішив, що православні християни 
згідно із григоріанським календарем 
мають відзначати Різдво Христове 25 
грудня. На це погодилися всі країни, ок-
рім Радянського Союзу. Виходить, Укра-
їна досі залишається у радянській (а те-
пер – російській) парадигмі, святкуючи 
Різдво 7 січня у компанії з Росією, а та-
кож Казахстаном, Киргизстаном, Сербі-
єю та Грузією.

Різдво Христове чи Новий рік
Задум більшовиків полягав у тому, 

щоб поступово замінити християнські 
традиції атеїстичною ідеологією. Почи-
наючи з 1929 року в СРСР святкуван-
ня Різдва було офіційно скасовано. А 
з 1948 року перший новорічний день 
став для радянських громадян свят-
ковим і вихідним. Різдвяна зірка на 
ялинках стала п’ятикутною, подарунки 
дітям почав роздавати не Святий Ми-
колай (себто Санта Клаус), а самозва-
нець без роду і племені – Дід Мороз. 
У такий спосіб святкові настрої радян-
ських віруючих були зміщені з Різд-
ва Христового на непомітний раніше 
і цілком безбожний Новий рік. Чи не 
час нарешті переглянути ці традиції?

Європейський вибір України
Російська агресія як реакція на єв-

ропейський вибір України все більше 
спонукує українських громадян по-
вернутися до загальнохристиянських 
цінностей, на основі яких побудовані 
розвинуті західні держави. І розділи-
ти радість Різдва Христового з двома 
мільярдами християн по всьому сві-
ту – це особливе відчуття єдності. Для 
віруючих людей важливе перенесен-
ня уваги зі світського свята на релігій-
не, адже тоді міняється вся атмосфе-
ра передсвяткових очікувань і в наші 
душі просякає все більше світла Хри-
стової зірки.

Тоді, понад 90 років тому, радянська 
влада змінила ці святкові акценти на 
користь атеїзму. Настав час відновити 
баланс та святкувати Різдво разом із 
усім світом.

Коли ж справжнє Різдво?
Чому в усьому світі Різдво відзнача-

ють 25 грудня, а в Росії та інших краї-
нах – 7 січня? Чому дати народження 
Ісуса Христа різні?

 Насправді, православні, католи-
ки і протестанти відзначають Різдво в 
один день – 25 грудня, але за різними 
календарями.

Сучасне суспільство живе за григо-
ріанським календарем, який ввів 1582 
року папа римський Григорій XIII. Цей 
новий календар так і назвали – «но-
вий стиль». Різниця між двома стилями 
кожні 100 років зростає на один день. 
Нині юліанський календар відстає від 
григоріанського на 13 днів.

У той час, як в Європі появився но-
вий, григоріанський календар, в Росії 
продовжували користуватися юліан-
ським. Коли в 1918 році влада ввела 
григоріанський календар і в Радян-
ському Союзі, Церква такого рішення 
не схвалила. 

У 1923 році з ініціативи Константи-
нопольського патріарха відбулася на-

рада православних церков, на якій було 
прийнято рішення про виправлення 
юліанського календаря – так появив-
ся «новоюліанський» календар.

Російська Православна Церква не 
змогла взяти в цій нараді участі. Про-
те патріарх Тихон таки видав ухвалу 
про перехід на «новоюліанський» ка-
лендар. Але це викликало протести в 
церковному народі, і ухвала була ска-
сована менш ніж за місяць. Таким чи-
ном, католики і протестанти, що живуть 
за григоріанським календарем, зустрі-
чають свято Різдва Христового в ніч з 
24 на 25 грудня.

У ніч з 6 на 7 січня свято Різдва Хри-
стового відзначають Українська, Грузин-
ська, Російська, Єрусалимська і Сербська 
Православні Церкви, афонські монас-
тирі, а також багато католиків східного 
обряду (зокрема Українська Греко-Като-
лицька Церква) та частина російських 
протестантів.

Усі інші 11 Православних Церков сві-
ту святкують Різдво Христове, як і ка-
толики, в ніч з 24 на 25 грудня, оскіль-
ки користуються  «новоюліанським» 
календарем, який поки що збігається 
з григоріанським.

Різдво в мусульманських країнах
У багатьох мусульманських країн до-

тримуються стійкої моделі поведінки під 

час релігійних свят християн. Звичай-
но, ніхто з мусульманських богословів 
не закликає святкувати Різдво Христо-
ве (тим більше, що у мусульман є своє 
«різдво» – день народження пророка 
Магомета).

Проте оскільки Ісус Христос вва-
жається в ісламі пророком, мусульма-
ни мають повне право привітати сво-
їх сусідів і близьких християн з Його 
днем народження. Правда, при цьому 
улеми (богослови) рекомендують уни-
кати активної участі в різдвяних це-
ремоніях і гостинах, прикрашати своє 
житло ялинкою з іграшками і тим біль-
ше вшановувати такого незрозумілого 
персонажа, як Санта-Клаус. Хоча турки, 
наприклад, до цього діда ставляться на-
багато терпиміше, адже саме на терито-
рії сьогоднішньої Туреччини, в містечку 
Демре служив прототип Санта-Клауса 
– архієпископ Миколай, святий Мико-
лай Чудотворець.

Але мусульманська Туреччина, швид-
ше, виняток з правила – у цій світській 
і «туристичній» державі запросто мож-
на побачити не тільки різдвяну симво-
ліку в комерційному побуті, а й навіть 
ялинку з Санта-Клаусом.

Комерційним інтересом обумовлені 
і різдвяні дні в мусульманській Малай-
зії. До християнського свята вони ма-
ють відношення лише прикрасою су-
пермаркетів і закликальниками в ко-
стюмах Санта-Клаусів. 

Спокійно ставляться до святкуван-
ня християнського Різдва в Лівані. І не 
тільки тому, що ця країна позиціонує 
себе як світська держава, а й тому, що 
30% її населення – християни.

Скромно, але законно святкують 
Різдво іранські християни (в основно-
му вірмени і ассирійці). Хоча в цілому 
будь-яка пропаганда західних ціннос-
тей в Ірані заборонена, 24 грудня – це 
внутрішньогромадське християнське 
свято. А на різдвяній вечері іранських 
християн можуть бути присутніми дру-
зі і родичі мусульмани.

Терпимість до Різдва властива біль-

шості мусульманських країн. Богосло-
ви у своїх фетвах (рішеннях) нагадують, 
що мусульмани терпимо ставилися до 
християн ще за часів пророка Магоме-
та. Хоча, зрозуміло, існують і радикаль-
ні заборони будь-якого спілкування з 
невірними.

Наприклад, офіційно заборонено 
святкування Різдва в Саудівській Ара-
вії. Це логічно для країни, в якій забо-
ронено публічне сповідування будь-
якої, окрім мусульманської, релігії. За 
цим пильно стежить релігійна поліція 
– муттаваль.

Святкування Різдва – одна з най-
кращих традицій християнства. Це свя-
то за значенням таке ж, як Великдень. 
І попри відмінність в деяких нюансах 
святкування день Різдва Христового 
наповнює душі всіх християн єдиною, 
світлою радістю.

З Різдвом вас, брати і сестри!
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ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВАХ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ: 
Івано-Франківська область:

БОГОРОДЧАНИ, вул. Шевченка, 13-б;  НЕДІЛЯ – 10 год., П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
БУРШТИН, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
ГАЛИЧ, вул. Вітовського, 30;  НЕДІЛЯ – 16 год., СЕРЕДА – 18 год.;
КОСІВ, вул. Горбового, 8;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
КАЛУШ, вул. Козоріса, 20;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
КОЛОМИЯ, церква «Віфанія», вул. Верещинського, 9;  НЕДІЛЯ – 10, 14 год., СЕРЕДА – 18 год.;
КОЛОМИЯ, церква «Віфлеєм», вул. Майданська, 1а;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
КОРШІВ, вул. Шевченка, 5;  НЕДІЛЯ – 10.30, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
НАДВІРНА, вул. Вагилевича, 16;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., СЕРЕДА – 19 год.;
РОГАТИН, вул. Богуна, 2;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
РОЖНЯТІВ, вул. Шевченка (біля базару); НЕДІЛЯ – 9.30, СЕРЕДА – 18 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.;
ТИСМЕНИЦЯ, церква «Благодать», вул. Л. Українки, 2-б; (ТЦ «Хутрове місто», 3-й пов.)  
        НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 19 год.;
СТЕЦЕВА Снятинського р-ну, вул. Миру, 2-б; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
УТОРОПИ, вул. Центральна;  НЕДІЛЯ, П’ЯТНИЦЯ – 10 год., СЕРЕДА, СУБОТА – 17 год.
ЗАРІЧЧЯ, вул. Мазепи, 24;  НЕДІЛЯ, – 10, 17 год., СЕРЕДА, – 19 год.

Львівська область:
ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 1;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
РАДЕХІВ, вул. Рильського, 1;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ЖОВКВА, вул. Б. Хмельницького, 29;  НЕДІЛЯ – 10.30, ПОНЕДІЛОК, СУБОТА – 19.30;
ВЕЛИКІ МОСТИ, вул. Шевченка, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ПОНЕДІЛОК, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ПЕРЕМИШЛЯНИ, вул. Галицька, 15 (Дім побуту);  НЕДІЛЯ – 10.00; 
ЧЕРВОНОГРАД, вул. Клюсівська, 18-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 18.30;
СОКАЛЬ, вул. Леонтовська, 15;  НЕДІЛЯ – 10 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
СОСНІВКА, вул. Лісна, 5-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 19 год.;
САМБІР, вул. Січ. стрільців, 49;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
БІБРКА, вул. Шкільна, 5;  НЕДІЛЯ – 11 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.

Рівненська область:
КОСТОПІЛЬ, вул. Сидорова, 5 б; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
СТЕПАНЬ, вул. Прибережна, 26; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., СЕРЕДА, СУБОТА – 19 год.;
с. ГОЛИШІВ Рівненського р-ну, вул. Молодіжна, 10;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 19 год.;
ГОЩА, пров. Пекарський, 10; НЕДІЛЯ – 11 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.
М. САРНИ, ВУЛ. СМОЛИЧА, 1; НЕДІЛЯ – 10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 ГОД.;
М. САРНИ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 104-А; НЕДІЛЯ – 10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 ГОД.;
М. САРНИ, ВУЛ. ПАРХОМЕНКА, 3; НЕДІЛЯ –10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ, СУБОТА – 19 ГОД.

м. Чернівці:
вул. Героїв Майдану (колишня Червоноармійська), 246; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
вул. Університетська, 23; НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 19 год.;
бульвар Героїв Сталінграда, 9; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., П'ЯТНИЦЯ – 19 год.
вул. Горіхівська, 32 (румунською мовою); НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 19 год.;
вул. Івана Підкови, 18 (Садгора); НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 20 год.;
Театральна площа, 6; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.

м. Вінниця:
вул. Б. Ступки, 21; НЕДІЛЯ – 10 год. 

Сумська область:
КОНОТОП, вул. Клубна, 73 а; НЕДІЛЯ – 10 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 18 год.

Хмельницька область:
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: вул. Березнева, 5; НЕДІЛЯ – 9, 15 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
                                 вул. Миру, 92 б; НЕДІЛЯ – 17 год.,  ЧЕТВЕР – 18 год.;
ЛЕТИЧІВ, вул. І. Франка, 35/1; НЕДІЛЯ – 10 год.;
НЕТІШИН, вул. Шевченка, 6;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК – 19 год.;
ВОЛОЧИСЬК, вул. Незалежності, 46; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ: 
                       Нігинське шосе, 8-а; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                       вул. Молодіжна, 16; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА – 18 год.;
                       пр. Амбулаторний, 14-а; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ВІВТОРОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                       вул. Драгоманова, 4; НЕДІЛЯ – 9, 12 год., ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
ГОРОДОК, вул. Індустріальна, 2; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ІЗЯСЛАВ, вул. Рози Люксембург,4; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
СЛАВУТА, вул. Михайлова, 27, НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                   вул. Паперника, 94; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ЧЕТВЕР – 19 год.

Тернопільська область:
ТЕРНОПІЛЬ: вул. Квітова, 19; НЕДІЛЯ – 10, 18 год.;  
                       вул. Довженка, 4; НЕДІЛЯ – 10, 18 год.;
ШУМСЬК, вул.  Вілійська, 12-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.;
БУЧАЧ, вул. Коцюбинського, 2; НЕДІЛЯ – 10 год.;
ЗБАРАЖ, вул. Грушевського, 31; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.;
ЗАЛІЩИКИ, вул. Чубинського, 8; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ЧЕТВЕР, ПЯТНИЦЯ – 18 год.;
ТЕРЕБОВЛЯ, вул. Шевченка, 29-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.;
ЛАНІВЦІ, вул. Відродження; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.;
МОНАСТИРИСЬКА, вул. Січ.стрільців, 24 (зал військкомату); НЕДІЛЯ – 10, СЕРЕДА – 19 год.;
ЗБОРІВ, вул. Козацька, 25; НЕДІЛЯ – 11, 17 год., СЕРЕДА, ПЯТНИЦЯ – 19 год.;
БЕРЕЖАНИ, вул. Валова, 4; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 20 год.;
КОПИЧИНЦІ, вул. Л. Українки, 27; НЕДІЛЯ –10 год., СЕРЕДА, ПЯТНИЦЯ – 20 год.;
ГУСЯТИН,  вул. Надозерна, 1;  КОЗОВА, вул. Шкільна, 13; 
ВИШНИВЕЦЬ, вул. Стуса, 20; ЧОРТКІВ, вул. Незалежності, 76;
с. ГРИМАЙЛІВ, вул. Лук’яновича, 3; НЕДІЛЯ – 10 год.;
с. КАМ’ЯНКИ, вул. Тернопільська; с. СТРУСІВ, вул. Миру, 26;
ПІДВОЛОЧИСЬК, вул. Гончара, 2; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.

Волинська область:
ЛЮБОМЛЬ, вул. Дружби, 34; НЕДІЛЯ – 11 год., ЧЕТВЕР – 19 год.

ПОЛЬЩА
ВАРШАВА, вул. Виборна, 20 (Warshawa, ul. Wyborna, 20, 03-68); НЕДІЛЯ – 16 год., СЕРЕДА – 17.30;
ВАРШАВА, вул. Клопотовського, 11 (зупинка «Парк Празький»)

                        (Warshawa,ul. Klopotowskiego, 11); НЕДІЛЯ – 14 год.;
ЛЮБЛІН, вул. Млинська, 11 (Lublin, ul. Mlynska, 11); НЕДІЛЯ – 11 год.

ІТАЛІЯ
Церква «ІСУС СПАСИТЕЛЬ», Viale Giorgio De Chirico, 73, Top  Sapienza, Roma,
   НЕДІЛЯ – 13.30, ЧЕТВЕР – 19 год;   тел. +39 (329)735-26-92.
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Р/р 26001052535352, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
МФО 336677, код ЄДРПОУ 20559726

Телепрограму «Вірую» дивіться  в Інтернеті на viruyu.at.ua, Телепрограму «Вірую» дивіться  в Інтернеті на viruyu.at.ua, 
YouTube, CNL-Україна, у кабельних мережах і в цифровому форма-YouTube, CNL-Україна, у кабельних мережах і в цифровому форма-
ті на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і субота о 16:35-й год.).ті на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і субота о 16:35-й год.).

 На CNL-Україна і на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і  На CNL-Україна і на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і 
субота о 09:20-й ранку) дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».субота о 09:20-й ранку) дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».

На ТРК РАІ

ЩОПОНЕДІЛКА, ЩОСЕРЕДИ, 

ЩОП'ЯТНИЦІ  О 11:15 

- Верховина 106.3
- Косів 105.6
- Бурштин 101.6
- Долина 106.6
- Яремче 106.5

Дорогі друзі! СлухайтеДорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКУ РАДІОПЕРЕДАЧУ

«ВІРУЮ» «НА ТРК РАІ

Церква «Спасіння Боже»
Неділя: 12:00-14:00 

(Богослужіння)
Четвер: 20:00,
П’ятниця: 21:00

(розбір Біблії)
Субота: 18:00

(молитовне служіння)

ЗАПРОШУЄМО 
НА БОГО СЛУ ЖІННЯ 

в Івано-Франківських церквах 
християн віри євангельської:

Адреса: 
вул. вул. МОЧУЛЬСЬКОГО, 1МОЧУЛЬСЬКОГО, 1  

(на Майзлях). 

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 год., 

ЩОСЕРЕДИ – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 
Адреса: 
вул. ГАЛИЦЬКА, 203вул. ГАЛИЦЬКА, 203

ЩОНЕДІЛІ –
о 10 год.,

ЩОСЕРЕДИ –

о 19 год.

Християнська церква
«ВІФЕЗДА»

За адресою: 
м. Львів, вул. В. Великого, 4 

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:

Неділя - 11:00
П’ятниця - 18:30

Стежте за програмою телепередач

УВАГА

Щонеділі о 8:00 та о 15:00
 ДИВІТЬСЯ 

християнську телепередачу «Вірую» 
на каналі ТРК  «3-студія»

Церква «ВІФАНІЯ»
м. Львів, вул. Жовківська, 8 (р-н Підзамче)

НЕДІЛЯ – 10, 18 год.
ПОНЕДІЛОК – 19 год. (молодіжне служіння)
СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.

Церква християн віри 
євангельської, м. Прага
ul. Modřanská 118, Praha 4 - Braník, 14700ul. Modřanská 118, Praha 4 - Braník, 14700

ЩОНЕДІЛІ о 17.30

http://fb.com/chvep/http://fb.com/chvep/ Тел.: +420776509727,  +420773456214

Церква «Христа Спасителя»

+1 (440) 570-81-45+1 (440) 570-81-45
(ПАСТОР ЄВГЕН ІЛЛІЧ ПИЛИПІВ)

СЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕРКВАСЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕРКВА
ПОВНОГО ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯЄВАНГЕЛІЯ

SSLAVICLAVIC F FULLULL G GOSPELOSPEL C CHURCHHURCH

Запрошуємо на богослужіння:
НЕДІЛЯ - 10:00, 18:00НЕДІЛЯ - 10:00, 18:00
ЧЕТВЕР - 19:00ЧЕТВЕР - 19:00 ( (РОЗБІРРОЗБІР Б БОЖОГООЖОГО С СЛОВАЛОВА))

  5851 E Wallings Rd, Broadview Heights, 5851 E Wallings Rd, Broadview Heights, 
Ohio 44147Ohio 44147        

    Щонеділі о 10-й – загальне зібрання 
    Щопонеділка о 19-й – молитва за зцілення
    Щоп'ятниці о 19-й – вивчення Біблії
    Щосуботи о 17-й – молодіжне зібрання
    м. Сколе, вул. Стрийська, 28-а

РАДІОПЕРЕДАЧА

«ДОРОГА ДО БОГА»

ЩОСУБОТИ  О 09:10      

Коломия 106.8 FM

Це було в середині 70-х ро-
ків. Я була молодою христи-
янкою, вже прийняла хре-
щення і, палаючи любов’ю 
до Господа, намагалася го-
ворити про Нього, де тіль-
ки могла.

Час був нелегким. У країні царюва-
ло безбожжя. Християнство всіля-
ко зневажалося і вважалося фа-

натизмом, сектантством. Усяка згадка 
про Бога сприймалася як антидер-
жавна агітація.

Більшість людей ніколи не чули жи-
вого Слова Божого. Біблія була рідкіс-
ною книгою, і навіть не кожна христи-
янська сім’я її мала. 

Якось один із моїх співробітників 

попросив: «Покажи нам Слово Боже». 
Я принесла на роботу Біблію. Під час 
обідньої перерви, діставши із сумоч-
ки книгу, простягнула її співробітни-
кові. Він взяв, обдивився її з усіх бо-
ків і, розгорнувши навмання, почав чи-
тати. Відкрив другий розділ Пісні над 
піснями. І прочитав з першого до шо-
стого вірша, особливо зробивши на-
голос на останньому: «Ліва рука його 
– під головою моєю, правиця ж його 
пригортає мене!..»

Я стояла мовчки. Він, прочитав-
ши, закрив книгу і сказав: «Ліва – під 
головою, а права пригортає, – пока-
зав це жестами. – Так, непогано вихо-
дить, гарно описано». Я стояла, збенте-
жившись. «О Господи! – молилася по-
думки. – Чому саме цей вірш?». Мені 
б хотілося, щоб для цього молодого 

невіруючого чоловіка відкрилося щось 
про Божу любов до грішників, що ги-
нуть, про покаяння чи про спасіння. 
А натомість такий зовсім недореч-
ний текст. . . та ще й з Пісні над пісня-
ми. Навіть на богослужіннях таке рід-
ко читається і пояснюється. А я ж так 
ризикувала. Бо якби керівництво по-
бачило, то я могла б залишитися без 
Біблії. «Господи, не розумію!..»

Минуло кілька місяців. До нас на 
роботу приїхав лектор читати лекцію 
на антирелігійну тему. Усіх працівни-
ків зібрали у найбільшому приміщен-
ні. Майже цілу годину він доказував, 
що ніякого Бога нема, що Його приду-
мали старі, неграмотні, відсталі люди, 
що релігія – доля тільки старих лю-
дей і т. ін. І, як зазвичай робили лек-
тори у той час, як тільки міг поливав 

брудом Святе Слово Боже, кажучи, що 
в цій книзі описуються суцільні вбив-
ства, розпуста, ненависть... Словом, ні-
чого доброго.

«А ще ці фанатики стверджують, 
що їхній Бог – це любов і що Біблія 
написана під диктовку Святого Духа. 
Яка нісенітниця!» – самовпевнено за-
кінчив він й обвів поглядом слухачів.

Аж тут підвівся 
мій співробітник. 
Лектор подумав, 
що лекція справи-
ла необхідне вра-
ження на молодо-
го чоловіка, і дозво-
лив йому говорити.

«Неправда! У Бі-
блії пишеться про 
любов. Сам читав!» 
– коротко, але ясно 

відрубав він і сів. Слухачі зашуміли, 
почувся сміх. Лектор почервонів. . .

Моя душа раділа: «Слава Тобі, Го-
споди! Ось для чого тоді йому відкри-
лося те місце з Пісні над піснями! А 
я не розуміла. Прости мені. Ти поми-
лок не робиш!».

А. Н.

Це було в середині 70-х ро- попросив: «Покажи нам Слово Боже». невіруючого чоловіка відкрилося щось Аж тут підвівся 

«ЛІВА РУКА ЙОГО – ПІД ГОЛОВОЮ МОЄЮ...»«ЛІВА РУКА ЙОГО – ПІД ГОЛОВОЮ МОЄЮ...»

Христос народився!Славімо Його!Христос народився!Славімо Його!
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