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Т И ,  ГО С П О Д И ,  Н А Д І Я  М О Я . . .

Святкові дні в христи-
ян віри євангельської села 
Башлики почалися ще в пе-
реддень Різдва Христового, 
а точніше – 24 грудня 2017 
року відбулася посвята й 
відкриття новозбудовано-
го дому молитви. Просто-
рий зал, розрахований на 
п’ятсот сидячих місць, умі-
стив ще стільки ж людей. У 
мальовниче село завітали 
не лише друзі та родичі з 
Волині, Рівненщини, Чер-
нівеччини, а й керівництво 
УЦХВЄ загальнодержавно-
го, обласного та районного 
рівнів. Не обминули увагою 

подію й  місцеві держслуж-
бовці, подякувавши віру-
ючим за тісну співпрацю 
в громадсько-соціальній 
сфері.

Перші зерна Доброї Нови-
ни впали в духовний ґрунт цьо-
го краю в далекому 1918 році. 
Їх посіяв місцевий чоловік, 

який повернувся додому з ав-
стрійського полону євангель-
ським християнином. Можна 
згадати багаторічну спільну 
історію церкви с. Башлики з 
цуманською та карпилівською 
євангельськими громадами. 

НОВИЙ ДІМ МОЛИТВИ 
В БАШЛИКАХ

НАДІЯ Є
Надія є в кожного. 

Вона народжується в сер-
ці завдяки вірі. Говоря-
чи про надію, християни 
мають на увазі не лише 
перспективу блаженства 
в майбутньому світі, але 
впевненість у тому, що 
глибинні очікування душі 
будуть виконані вже тут.

Надія пов’язана з усві-
домленням свого призначен-
ня, змісту життя, пов’язана 
з вірністю обраному шляху, 
зміцнюється в спілкуванні з 
Богом. Надія підносить нас 
над труднощами, допомага-
ючи їх подолати. Вона, мож-
ливо, меншає, але триває і 
проходить з нами через різ-
номанітні, інколи навіть тра-
гічні обставини. Надія схожа 
на золото — м’який і дуже 
в’язкий метал. З одного гра-
ма золота можна витягнути 

нитку завдовжки три з поло-
виною кілометри. Так і надія 
проходить крізь усі наші дні 
— добрі і злі, дорогоцінна і 
«не засоромить» (Рим. 5:5).

Надія є! Бо її дає нам 
Бог — Джерело життя, віри, 
любові й надії. Він наповнює 
Собою все, будучи Сам поза 
часом, простором, поза Все-
світом. Бог не живе в історії, 
обставинах і не залежить від 
них — Він їх творить. І поки є 
Бог — є надія. А не бути Він 
просто не може, Він вічний.

Надія є! Бо Бог любить 
людину, адже людина має 
в собі Його образ. І серце 
людини тягнеться до Нього. 
Ким би не була людина, вона 
хоче любити й бути люби-
мою, хоче надіятися й віри-
ти. Ось рядки Святої Біблії, 
звернені до людини: «...Я віч-

ним коханням тебе покохав, 
тому милість тобі виявляю!» 
(Єр.31:3).

На одному плакаті, який 
зображав НЛО на фоні зер-
нистого нічного неба, я про-
читав слова: «Хочу вірити». 
Сучасній людині, обманутій в 
житті багато разів, хочеться 
не просто іти, а йти до цілі, 
і до доброї цілі; хочеться не 
просто вірити, але вірити в 
істинного живого Бога.

Надія є! Бо Син Божий 
Ісус Христос заступився за 
нас, Він викупив нас Своєю 
Кров’ю. І знаком нашого ви-
правдання стало Його вос-
кресіння: «А Він був ранений 
за наші гріхи, за наші прови-
ни Він мучений був, кара на 
Ньому була за наш мир, Його 
ж ранами нас уздоровлено!» 
(Iс.53:5).

Спаситель поніс на Собі 

гріх всіх поколінь, пережив 
відторгненість, тугу і самот-
ність всіх грішників. Але Його 
страждання і смерть увінча-
лись воскресінням! У вос-
кресінні Христа — надія для 
кожного з нас!

Надія є! Бо Господь від-
крив нам можливість покая-

тися, відчути прощення гріхів 
і отримати оновлене життя.

Коли Сам Бог пропонує 
дар прощення, а з ним і надію 
— що може нас знищити? 
Лише наша нерішучість. В 
Біблії читаємо: «Бо не жадаю 
Я смерти помираючого, гово-
рить Господь Бог, але покай-
теся та й живіть!» (Єз.18:32).

ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ
У ФОНТАНІ

ІСУС ПОДАРУВАВ 
МЕНІ ЖИТТЯ
Й СВОБОДУ

КОРЕЙСЬКИЙ 
ФЕНОМЕН

Водне хрещення
проводили у фонтані, який 
раніше самі й побудували 
в центрі села.

Бог простив мені. У той 
момент я зрозумів, що 
значить бути прощеним.

Християнізація язичниць-
кої Кореї — це історичний 
феномен, який не має 
аналогів у світі.

стор.3 стор.5 стор.6

Продовження на стор.4

слово для тебе

новини церков волині
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Наприкінці січня цього 
року в Горохівській церкві 
християн віри євангельсь-
кої відбулося святкове Бого-
служіння, приурочене двад-
цятип’ятиліттю створення в 
цій християнській общині ду-
хового оркестру.

Коли в місті Горохові була 
заснована євангельська церква, 
у яку входили не тільки христи-
яни цього міста, але й віруючі 
багатьох сіл, служителі церкви 
— пресвітер Мельничук Я.Т., ди-
якони Синюк П.Р., Сусь М.В. та 
Сірук М.Т. ініціювали створення 
духового оркестру. 

Було запропоновано ор-
ганізувати духовий оркестр та 
вести заняття з ним учителю 
дитячої музичної школи Вікто-
ру Назарчуку. Брат Віктор після 
закінчення музичного училища 
отримав направлення на роботу 
саме в Горохів. Його знали як хо-
рошого спеціаліста, серйозного, 
вимогливого, старанного в ро-
боті та наполегливого в досяг-
ненні результатів. 

Силами місцевої церкви, 
завдяки особливій жертовності 
окремих її членів вдалося прид-
бати два комплекти музичних ін-
струментів, які постійно оновлю-
валися та поповнювалися більш 
якісними та кращими зразками.

Нині склад духового ор-
кестру налічує три з половиною 
десятки музикантів різного віку, 
наймолодшому з яких — Іллі 
Музичуку — чотирнадцять років, 
найстаршому — Петру Бойку — 
біля шістдесяти. Упродовж 25 
років існування оркестру в його 

рядах було ще 45 чоловік, які за-
лишили колектив через життєві 
обставини. 

Духовий оркестр зі свої-
ми програмами за час своєї 
діяльності відвідав багато сіл 
і міст України, зокрема Іва-
но-Франківськ, Рівне, Харків, 
Львів, Тернопіль, Кривий Ріг… 
Він був почесним учасником 
святкування Дня подяки, який 
проводився на державному 
рівні вперше в палаці «Украї-
на» в нашій столиці. У 2015 
році учасники духового ор-
кестру брали активну участь в 
проведенні «Фестивалю надії» 
за участю всесвітньовідомого 
євангеліста Франкліна Грема 
в м. Львові, на якому зібрало-
ся чотири десятки тисяч наших 
співвітчизників.

Цей музичний колектив є 
постійним учасником загаль-
номіських заходів, які прово-
дяться в Горохові, різноманітних 
християнських молодіжних фе-
стивалів, з його участю відбува-
ються урочисті та похоронні події 
в церквах Горохівського району, 
Волинської області та далеко 
за її межами. Силами учасників 
цього колективу проводяться 
Богослужіння, адже серед них є 
і проповідники Євангелії, і співа-
ки, і декламатори віршів…

Духовий оркестр став свого 
роду візиткою самого міста Го-
рохова, адже рідко де сьогодні 
можна знайти музичний колек-
тив такого виконавського рівня, 
який мерія міста часто залучає 
до святкування різних держав-
них подій та інших заходів. 

Віктор Петрович проводить 
заняття духових оркестрів також 
у церкві Адвентистів сьомого 
дня міста Горохова, церкві хри-
стиян-баптистів села Скобелка 
Горохівського району та міста 
Луцька, надає посильну допом-
огу в створенні та діяльності ду-
хових оркестрів інших християн-
ських общин окремих населених 
пунктів області, всіляко сприяю-
чи сіянню в людські серцях пре-
красного й вічного. 

У репертуарі цього музич-
ного колективу десятки різно-
манітних творів європейської 
класики, вітчизняної духової му-
зики, хорових церковних гімнів, 
єврейської музики, зокрема 
такі, як «Де згода в сімействі» 
(Г. Сковорода), «Як славен наш 
Господь в Сіоні» (Д. Бортнян-
ський), «Алілуя» (Г. Гендель) та 
інші. Обробки хорових творів 
для оркестрів замовляють у 
відомих професійних аранжу-
вальників.

Постійне перебування Вік-
тора Петровича в колі єван-
гельських християн, участь у 
Богослужіннях, слухання Слова 
Божого викликали в нього серй-
озне бажання віднайти істину. І 
це йому вдалося — у 2000 році 
він прийняв святе водне хрещен-
ня по вірі. З цього часу по-особ-
ливому розуміє, що займається 
не тільки потрібною й корисною 
культурно-просвітницькою та 

педагогічною діяльністю з діть-
ми й дорослими, а й виконує 
справу свого покликання перед 
Богом. Його праця відбувається 
з Господньою допомогою та під 
Його керівництвом.

Сорок років Віктор Петрович 
працює з дитячими та доросли-
ми музичними колективами, на-
вчає грі на духових інструментах 
у Горохівській дитячій музичній 
школі. Йому пішов сьомий деся-
ток, але можна тільки захоплю-
ватися його життєвою енергією, 
оптимізмом та самовідданою 
працею на ниві служіння Бо-
гові. Постійно перед собою ста-
вить нові цілі, намічує плани та 
досягає їх. Репетиції, поїздки, 
проведення індивідуальних за-
нять, написання нот — усе це 
потребує і часу, і сил. Усі знають 
Віктора Петровича як вимогли-
вого до себе та наполегливого 
в праці, тому й від інших завжди 
вимагає високої виконавської 
дисципліни й відповідальності. 

На урочистому Богослужін-
ні були присутні працівники 
Горохівської дитячої музичної 
школи, серед яких її директор 
Цехош О.А., завуч Лотвін М.В., 
учитель гри на духових інстру-
ментах Шкорупський Б.О. та 
ін., начальник відділу культури 
Горохівської РДА Колесник Д.І., 
колишні директори цієї музичної 
школи Старушик П.П., Касько 
О.Д., музиканти міста та району, 

з якими Віктора Петровича зво-
дила доля, просто шанувальни-
ки духової музики та гості.

Пресвітер церкви міста Го-
рохова Вакуліч М.П. дякував 
Богові за те, що цей музичний 
колектив є справжнім благосло-
венням від Бога для громади та 
жителів міста, адже християнсь-
кі гімни в його виконанні часто 
піднімають дух слухачів, мелодії 
оркестру зворушують серця лю-
дей, заспокоюють їх, вселяють 
надію на краще та справжню 
віру в Бога. 

До вітань долучився пресві-
тер церкви християн-баптистів 
села Скобелки, з якою Го-
рохівська церква християн віри 
євангельської постійно спіль-
но проводить євангелізаційні, 
культурно-просвітницькі хри-
стиянські заходи, а також Петро 
Шумчук, який на завершення 
Богослужіння закликав до спіль-
ної молитви подяки Богові.

Після Богослужіння ювіля-
ри-музиканти та гості свята 
продовжили спілкування за 
святковим столом, приготовле-
ним з любов`ю та щедрістю міс-
цевою церквою. 

Усі бажали в цей день керів-
нику духового оркестру Віктору 
Назарчуку та всім його музикан-
там творчих досягнень та пере-
мог у справі спасіння людських 
душ на славу Господню.

Ігор КРОЩУК

НА СЛАВУ ГОСПОДНЮ НАТХНЕННО ГРАЮТЬ
ювілей служіння

новини

У ЦЕРКВАХ ХВЄ ТРИВАЮТЬ ЗВІТНО-ВИБОРНІ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
НА РІВНЕНЩИНІ ТА ЖИТОМИРЩИНІ ОБРАНО НОВИХ СТАРШИХ ПРЕСВІТЕРІВ

У грудні-січні стартував 
період звітно-виборних кон-
ференцій обласних об’єд-
нань УЦХВЄ, які тривати-
муть до березня 2018 р.

Так 16 грудня 2017 р. на 
Житомирщині єпископ Воло-
димир Бричка передав служін-
ня в області новообраному 
старшому пресвітеру, пастору 
«Церкви віри, надії, любові»  
м. Коростень Руслану Юзюку. 
Руслан Миколайович (1974 р. 
н.) перебував на служінні за-
ступника старшого пресвітера 
церков Житомирської області 
з 2000 року —  спочатку працю-
вав заступником єпископа Ми-

кола Камінського, а з 2006 року 
єпископа Володимира Брички.

Аналогічні зміни відбулися 
і на Рівненщині. Під час звіт-
но-виборної конференції 23 
грудня старшим пресвітером 
було обрано Олександра Кот-
ка, пастора церкви ХВЄ с. Тин-
не Сарненського району. Де-
легати річного форуму щиро 
подякували єпископу Віктору 
Боришкевичу за багаторічне 
служіння на цій непростій і від-
повідальній ниві.

За день до цього, 22 груд-
ня, звітно-виборна конфе-
ренція відбулася і на Волині, 
де більшістю голосів було об-

рано старшим пресвітером 
єпископа Михайла Близнюка. 
Переобрано на наступний чо-
тирирічний строк і старшого 
пресвітера Одеського облас-
ного об’єднання Сергія Кру-
ченюка (конференція відбу-
лася 25 листопада 2017 р.) 
та старшого пресвітера Іва-
но-Франківського обласного 
об’єднання Юрія Веремія (16 
грудня 2017 р.).

13 січня 2018 р. звітно-ви-
борна конференція пройшла у 
м. Києві, де старшим пресві-
тером знову обрано Анатолія 
Козачка.

Після закінчення облас-

них звітно-виборних конфе-
ренцій 16-18 травня 2018 р. 
відбудеться Всеукраїнська 

звітно-виборна конференція 
УЦХВЄ.

chve.org.ua
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Минулого літа в кінці серп-
ня в нашій церкві відбулася 
чудова подія:  весілля Семена 
та Сайори. Сайора має інвалід-
ність, у неї проблеми з ногами. 
Вона народилася здоровою ди-
тиною. Коли їй було вісім міся-
ців, старша сестра не втрима-
ла її — і вона впала на сходову 
площадку, покалічивши ноги. 
А батьки чомусь своєчасно не 
звернулися до лікарів…

Сайора шукала живого Бога, 
постійно відвідувала православ-
ний храм, але не знаходила роз-
ради. Одного разу в лікарні вона 
зустрілася з віруючою жінкою, яка 
розповіла їй про Бога, запросила 
на зібрання. Там Бог торкнувся її 
стомленої душі — і життя сильно 
змінилося.

З того часу проминуло вже 5 
років. Два роки тому Сайора прий-
няла хрещення. Незважаючи на 

свій недолік, вона активний член 
нашої церкви, служить приготуван-
ням їжі, а також сурдоперекладом.

Семен приїхав до нас у гості з 
Байконуру. Він теж має інвалідність 
— дефект мови. Але проповідує 
Слово Боже, активно допомагає в 
будівництві будинку молитви.

Для нашої церкви весілля було 
великою подією, адже це перше. 
Багато членів церкви й молодь 
ніколи не були на християнських 
весіллях. Ми підготували програму 
з дітьми та молоддю. Кожен нама-
гався допомогти в підготовці. За 
час підготовки ми дуже зблизили-
ся один із одним. Для невіруючих 
і для батьків була хороша мож-
ливість почути благу звістку й на-
вернутися до Бога. Я дякую Богові 
за цю сім’ю, дуже радий, що Бог 
так чудово поєднав їхнє життя.

Володимир БАЛЬЧОС,
Марій-Ел

Ми провели триденний 
табір і в селищі Новоа-
страхань. У програмі були 
біблійні уроки, співу, ру-
коділля та спортивні ігри 
з батутом. Деякі діти в 
цьому таборі вперше по-
чули, що є така книга — 
Біблія.

Наша церква працює в 
селищі близько півроку. Зби-
раємося в кінотеатрі. Нам 
його надають безкоштов-
но. На місці кінотеатру рані-
ше був православний храм. 
При комунізмі батюшку роз-
стріляли, а в церковному 
приміщенні стали показувати 
кіно. Пізніше його зруйнува-
ли, і на цьому місці побудува-
ли кінотеатр. Тепер знову Бог 

прийшов сюди, і ми проводи-
мо богослужіння. Спочатку 

робили євангелізації, потім 
люди з селища самі стали 
приїжджати до нас. А тепер 
ми з братами їздимо туди 
проводити повноцінні служін-
ня по неділях, по вівторках 
— сестринське служіння, по 
четвергах проводимо до-
машню групу і біблійний урок 
для дітей. Допомагаємо про-
дуктами й гуманітарними ре-
чами. Минулого служіння там 
покаялося 12 осіб. Молимося 
й шукаємо місіонерів, щоб 
праця там не припинялася.

Олександр та
Ірина Руденко,

Луганська область

Ми мали чудовий день 
подяки, який провели на 
стадіоні в центрі села, 
присутніх було близько 
400 людей. Приїжджали 
навіть з оточуючих сіл. 
П’ятеро людей покаяли-
ся перед Богом.

Водне хрещення прово-
дили у фонтані, який раніше 
самі й побудували в центрі 
села. Туди приходять люди, 
щоб відпочити — мами з 
дітками. А ми беремо гітару, 
баян, співаємо й бесідуємо. 
Отже, троє людей прийняли 

водне хрещення. На це дій-
ство подивитися прийшло 
майже все село, адже це 
відбувалося вперше.

Маємо можливість пра-
цювати з хворими, людьми 
з інвалідністю через бла-
годійну кухню, яку ми від-
крили — варимо їсти й но-
симо по домівках. З ними 
ми молимося, співаємо, 
бесідуємо. При потребі 
прибираємо в домі. Раз 
на тиждень працює гурток 
кулінарії для дівчат, де вони 
навчаються  варити їсти й 

випікати.
Цього року ми придбали 

приміщення під молитов-
ний будинок. Ведемо ак-
тивну роботу з реконструк-
ції та ремонту. Дуже вдячні 
Господу за це, адже досі 
збираємося в маленькій 
кімнаті сільської хатинки, а 
наша община потроху збіль-
шується. Коли розпочинали 
роботу в селі, було лише 
троє віруючих, на сьогодні 
— уже 18 членів.

Ще одна частина нашої 
праці — прибирання цен-
тральних вулиць села. Ми 
встановили сміттєві баки, 
лавочки, виклали з бруківки 
доріжку до дитячого сад-
ка, медпункту та сільсько-
го будинку культури. Таким 
чином, у людей змінюється 
думка про віруючих, коли 
бачать добрі діла. Колись не 
хотіли пустити нас у село, а 
тепер стали прихильні й ка-
жуть: «Як завершите рекон-
струкцію дому молитви, то 
ми прийдемо до вас».

Віктор МАРТИНОВИЧ, 
Хмельницька область

Набір дітей у стаціонарний табір ми розпочали 
за місяць до початку  його проведення, і я був ней-
мовірно здивований активністю батьків, які за два 
дні подали більше заяв, ніж ми могли прийняти. Для 
мене це — чудо.

Основа програми табору — вивчення Євангелій. Уже 
на третій день ми побачили зміни в дітях, і на вечірньому 
Богослужінні більшість із них виявили бажання посвятити 
своє життя Ісусу Христу. Була гучна й довга молитва, під 
час якої молоді люди плакали, каялися, сповідалися у своїх 
гріхах та своїх батьків.

Наступного дня атмосфера в таборі докорінно змінилась, 
було таке враження, що вся ця молодь багато років віруюча. Бог 
перемінив їхні серця. Більше не було проблем із дисципліною, 
декого Бог звільнив від поганих звичок.

В однієї дівчини були проблеми: їй ввижалися померлі 
люди. Я про це дізнався тільки тоді, як її налякані друзі вночі 
прибігли до мене. Тож відразу ж запросив її до розмови. 
Вислуховуючи її неймовірні страшні історії, отримав віру, що 
коли помолимося, то все пройде. Не було жодних хвилювань 
чи сумніву, тільки мир на серці й спокій. Тож ми помолилися 
— і наступного ранку вона була радісна і вдячна Богу за Його 
допомогу, та й упродовж усього табору з нею нічого страш-
ного більше не траплялося.

Іван ОНИСІВ, Львівська область

КІНОТЕАТР
НА МІСЦІ ЦЕРКВИ

ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ
У ФОНТАНІ

БІЛЬШЕ, НІЖ
МОГЛИ ПРИЙНЯТИ

ПЕРШЕ ВЕСІЛЛЯ

місіонерська пошта
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СКЛАДЕНО КАРТУ
НАЙБІЛЬШ І НАЙМЕНШ 
РЕЛІГІЙНИХ КРАЇН СВІТУ

«Хоча я і неук словом, 
але не знанням» (2Кор.11:6) 
— так просто й щиро го-
ворить апостол Павло про 
самого себе, відкриваючи 
важливий принцип христи-
янського життя. «Може, я не 
майстер говорити, може, я 
й не сильний у промовах, 
але щодо пізнання — тут 
уже, вибачте, усе інакше. 
Нехай я неук словом, але 
не знанням! Я знаю, у Кого 
увірував!»

Апостол дає зрозуміти, що 
слабкість у сфері мовлення 
його не турбує: «У мене це не 
виходить? Ну й що, зате в пи-
таннях пізнання я не відстаю! 
Адже це значно важливіше!»

У кожного з нас є сфери, 
у яких ми не сильні. Є питан-
ня, у яких ми невігласи. І якщо 
про щось можна особливо не 
турбуватися, то в іншій сфері 
це може виявитися невибач-
ним.

«Срібла й золота в мене не-
має, але що я маю, даю тобі», 
— сказав апостол Петро, де-
монструючи той же принцип. У 
них не було грошей, вони були 

просто «не книжними» рибал-
ками, вони не дали каліці зо-
лота й не одягнули його. Але 
в них було щось, у чому вони 
не були невігласами — вони 
знали Бога й силу імені Ісуса 
Христа. І це дало їм відвагу 
проказати: «Устань і ходи!»

Ми сьогодні досягли успі-
ху в багатьох сферах. У нас є 
гроші, доми молитви, ми кра-
сиво співаємо й грамотно про-
повідуємо. Нам є що показати 
світу. Ми не впадемо в бруд 
обличчям. Ми можемо поз-
магатися зі світом красою на-
ших храмів, інтелектуальним 
рівнем наших проповідників 
і професіоналізмом співаків, 
працею у сфері просвітництва 
й соціальними програмами...

Але чи не сталося так, що, 
позбувшись невігластва в од-
них сферах, ми виявилися не-
вігласами у сфері пізнання? Чи 
не сталося так, що досягнув-
ши успіху в тому, що є цінним 
в очах людини, ми дозволили 
прийти в запустіння тому, що 
є цінним у Божих очах?

Що можна сказати про 
наше посвячення й жертов-

ність? «Але я ні про що не 
турбуюсь, і свого життя не 
вважаю для себе цінним, аби-
но скінчити дорогу свою та 
служіння…» (Дії 20:24) — ось 
життєва позиція апостола, 
який знає Бога.

Заради чого ми живемо, 
до чого прагнемо? Як щодо 
наших молитов? Таємних, про 
які ніхто не дізнається. Чи є 
в них той незрозумілий світу 
біль за людей, які гинуть без 
Христа?

Чи живемо ми так само 
красиво, як співаємо? Якби 
ми стільки працювали над 
своєю душею, скільки репе-
тируємо наші пісні, ми б зди-
вували своєю вірою небо, а 
не безтурботних глядачів по 
неділях.

Є сфери, успіх у яких не 
має вічних перспектив, і неві-
гластво в них — не катастро-
фа. Нехай ти не вмієш добре 
говорити, нехай ти зовсім не 
вмієш співати, нехай ніколи 
не будеш відомим завдяки 
якомусь таланту чи якимсь 
визначним рисам особистості. 
Це не страшно. Це ніколи не 

було визначальним фактором 
у житті християнина та історії 
Церкви.

Але є питання, у яких не-
вігластво невибачне. Ми не 
повинні бути невігласами в 
пізнанні. Ми не маємо права 
бути невігласами у вірі.

Хай ти не вмієш пропові-
дувати, але ти повинен вміти 
прощати. Нехай не вмієш кра-
сиво співати, але ти повинен 
вміти любити, жертвувати, 
вірити. Нехай усім буде відо-
ма твоя лагідність, простота й 
щирість.

Ти повинен знати свого 
Бога, знати, як працюють Його 
закони, знати, наскільки Він 
вірний Своїм обітницям. І віри-
ти — саме це визначає наше 

життя й нашу вічність.
«Дивіться бо, браття, на 

ваших покликаних, що неба-
гато-хто мудрі за тілом, неба-
гато-хто сильні, небагато-хто 
шляхетні. Але Бог вибрав не-
мудре світу, щоб засоромити 
мудрих, і немічне світу Бог ви-
брав, щоб засоромити сильне, 
і простих світу, і погорджених, 
і незначних вибрав Бог, щоб 
значне знівечити, так щоб не 
хвалилося перед Богом жад-
не тіло. А з Нього ви в Христі 
Ісусі, що став нам мудрістю 
від Бога, праведністю ж, і ос-
вяченням, і відкупленням, щоб 
було, як написано: Хто хва-
литься, нехай хвалиться Го-
сподом!» (1Кор.1:26-31).

Павло ФЕДОРУК

Лише в 1963 році, коли не можна було 
збиратися в сусідньому Цумані, служіння 
стали проводити в Башликах. Федір Фе-
дорчук запропонував проводити зібрання у 
своїй хаті. Щоб усім поміститися — її тро-
хи розширили. І в тій же селянській тісній 
хатині на першому зібранні було слово від 
Господа, що в ній Бог буде годувати народ 
Свій вишуканими стравами… Господь по-
тужно діяв у час переслідувань: зціляв, зві-
щав Свою волю. 

У 1988 році отримали дозвіл на будів-
ництво власного дому молитви. І на місці 
старої хатини виріс перший молитовний 
будинок. І ось 24 грудня відчинилися двері 
другого красеня, збудованого поруч. За 
словами братів, не було іншого виходу, 
тому що старе приміщення не вміщало на-
віть «своїх», місцевих. Будівництво розпо-
чалося в лютому 2015 року. Через два роки 
й десять місяців закінчилося, а це свідчить 
про велику завзятість та дружність місцевих 
християн. Тепер сучасний будинок може 
вмістити у світлій просторій залі всіх бажа-

ючих чути Слово Боже. А ще він — окраса 
села. 

На сьогодні місцева євангельська церк-
ва налічує понад трьохсот членів та 105 чо-
ловік молоді й біля двохсот дітей. Служіння 
цієї громади не обмежується  домом мо-
литви, а справами доброчинства виходить 
далеко за його стіни.

Інна МЕЛЬНИК 

Британське видання Telegraph склало карту рівня 
релігійності в різних країнах світу. Карта складена на 
основі трьох опитувань WIN / Gallup International, про-
ведених в 2008, 2009 і 2015 роках. Кожен з опитаних 
респондентів відповідав «так» чи «ні» на запитання, чи 
вважає він себе релігійним, пише Моя планета.

Як показує карта, найбільш релігійними регіонами є Афри-
ка і Близький Схід, не сильно відстають від них Південно-Схід-
на Азія і Латинська Америка. Лідером є Ефіопія — там віруючих 
99%, причому в країні багато як християн, так і мусульман. Та-
кий же показник у Малаві, Нігеру, Шрі-Ланки, Ємену. Напри-
клад, у Сомалі віруючих різних релігій — 98%, в Афганістані — 
97%.

Західна, Північна і Центральна Європа здебільшого атеї-
стична, хоча на загальному тлі сильно виділяється Польща 
з показником 86%. Віра важлива для багатьох південноєв-
ропейських країн, релігійними людьми себе вважають 74% 
італійців і 71% греків.

З іншого боку, в число найменш релігійних країн входять 
Японія (13%), Естонія (16%), Швеція (19%), Норвегія (21%) і 
Чехія (23%), але Китай перевершує їх усіх з 7%.

У Росії релігійними людьми себе вважають 70% громадян. 
Для України цей показник дорівнює 73%, для сусідньої Біло-
русії дані різко відрізняються — 34%. А, наприклад, у США та-
ких — 56%.

НХМ

ПРАВЕДНИЙ НЕУК
проповідь

новини

НОВИЙ ДІМ МОЛИТВИ 
В БАШЛИКАХ

новини церков волиніПочаток на стор.1
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батьки і діти

13 ЦИТАТ ЧАРЛЬЗА СПЕРДЖЕНА ПРО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Мене звати Віталій Хво-
рост. Одинадцять років 
свого життя я провів у в’яз-
ниці. У мене 5 судимостей і 
три рази я сидів у в’язниці. 
Всі свої терміну я отриму-
вав за те, що крав гроші в 
людей. Гроші мені потріб-
ні були, щоб заплатити за 
наркотики, які я вживав з 
сімнадцяти років. Ось така 
сумна картина, яку нама-
лював в моєму житті гріх. 
До цього ще можна додати 
моє абсолютне небажання 
змінювати щось у своєму 
житті й задуматися над ме-
тою свого життя.

Я народився в м. Тернополі, 
у родині, де всі хотіли для мене 
світлого майбутнього, але до-
кладали до цього дуже мало 
старання. По суті, я виріс на ву-
лиці, де і виховався в дусі «мені 
все можна». Я потрапив у ком-
панію молодих людей, вихова-
них в такому ж дусі, і ми разом 
пішли по дорозі пізнання гріха. 
Тоді я жив за принципом — «у 
житті треба все спробувати, 
але ні чим не захоплюватися». 
Я спробував наркотик — і захо-
пився. Тоді мене не хвилював 
той факт, що принцип не діє, 
я просто отримував задово-
лення, не розуміючи, що скоро 
доведеться платити дуже ви-
соку ціну. Час розплати настав, 
коли я зрозумів, що потрапив 
у залежність, з якої з власної 
волі вийти неможливо. З фі-
зичної залежності мене витяг-
нув призов в армію, але нарко-
тик залишився в моїй душі.

Якийсь час після армії я на-
магався жити, як усі, нормаль-
ним життям. Мене вистачило 
на чотири місяці. У той час я 
переїхав до свого батька, який 
жив тоді в Росії. Він розлучи-
лися з матір’ю в 1985 році й 

поїхав на заробітки на північ. 
Там я зустрів друзів, які відріз-
нялися від Тернопільських 
тільки зовнішністю, і ми разом 
весело стрибнули в наркотич-
ний вир. Красти тоді я ходив 
як на роботу, грошей потрібно 
було багато й постійно. Я пла-
тив ціну, йшли не тільки гроші, 
але і здоров’я, добробут, сім’я, 
радість і совість. Свій перший 
термін отримав у 22 роки. Як 
виявилося, цей метод пере-
виховання особисто на мене 
не чинив ніякого впливу. Хоча 
протримався я без наркотику 
більше, ніж після армії, — аж 
цілий рік.

Ті ж друзі, ті ж особи й той 
самий вир. Коло замкнулося 
— і я в становищі білки в ко-
лесі. Виходу немає, попереду 
безвихідь. Тоді я частіше став 
замислюватися: «А що ж далі?» 
Бували проміжки часу, коли 
мені ставало дуже страшно, я 
розумів, що мені ніхто не може 
допомогти: ні сім’я, ні лікарі, ні 
міліція. Я бачив навколо себе 
таких же, як я, рабів, з без-
надією в очах, у яких при слові 
«наркотик» тече слина з куточ-
ка рота. Це страшно. Набагато 
страшніше, ніж можна собі по-
думати. Але ці проміжки часу 
були не довгими, раб не може 
довго думати. Я повинен був 
платити ціну.

Батько попрощався зі мною 
і відправив до Тернополя, де 
жила моя бабуся, яка любила 
мене, не дивлячись ні на що. 
Важко зізнаватися, але її лю-
бов тоді для мене нічого не 
значила. Я не любив нікого, 
навіть себе.

Це був 2000 рік. Коли я 
приїхав, то швидко знайшов 
і друзів, і наркотики, продов-
жуючи існувати в тому ж дусі. 
У 2001 році новий термін у 

в’язниці. Через рік звільнився 
за амністією. Знову спробу-
вав жити нормальним життям 
— і знову не вийшло. До 2006 
року було ще дві судимості й 
умовного позбавлення волі. 
До 2006 року я залишився без 
нічого й нікого — ні квартири, 
ні роботи, ні родини, ні друзів. 
Тільки я — і попереду прірва. 
Бабуся, яка хоч якось мене 
підтримувала, померла в 2005 
році, і я знову потрапляю у 
в’язницю на п’ять років у 2006-
му.

Скажу чесно, я ніколи серй-
озно не замислювався про 
Бога. Я дуже часто бачив свою 
бабусю, як вона молиться, але 
мене це тільки злило. Я казав 
їй: «Кому ти там молишся?» І 
вона зі сльозами на очах від-
повідала, що молиться Богу 
за мене. Іноді вона намага-
лася сказати мені про Бога, 
але я тільки сміявся над нею й 
називав її забобонною. І ось, 
уже перебувачи у в’язниці, 
якось я опинився один в ка-
мері й знайшов у своїй сумці 
книжку про те, хто такий Ісус 
і що Він зробив для людей. 
Навіть не пам’ятаю, як вона 
опинилася там. Я став її чита-
ти тільки тому, що мені було 
нудно, а закінчив читати тому, 
що зрозумів — я той, за кого 
Він постраждав. Тоді я прочи-
тав її два рази, як мовиться, 
проковтнув і почав обіцяти Бо-
гові, що стану святим і прий-
ду до Нього. Моє серце було 
розтрощене настільки, що я 
не впізнавав самого себе. Для 
мене тоді було закрито, що Бог 
дарує спасіння, а не пропонує 
заслужити.

Звичайно ж, я не втримався 
довго у своїх кволих обітницях, 
і як тільки знову опинився в 
колі своїх друзів — продовжив 

своє служіння гріху.
Якби Бог не був би Тим, Ким 

Він є, я не написав би ці рядки. 
Скоріше за все, мене б не було 
серед живих. Але Бог є Альфа і 
Омега, Він — Початок і Кінець. 
Те, що почав, — обов’язко-
во закінчить. Я познайомив-
ся з віруючим, який став мені 
проповідувати Слово Боже. Я 
сперечався з ним до почер-
воніння, відстоюючи «свою 
віру», поняття не маючи, про 
що говорю. Я наводив, як мені 
тоді здавалося, дуже вагомий 
аргумент — «свою віру міняти 
не можна». Якось я все-таки 
погодився сходити з ним на 
зібрання заради інтересу. Я 
очікував там побачити все що 
завгодно, але тільки не те, що 
я там побачив. Там були нор-
мальні люди з реалістичним 
поглядом на життя і зі світлими 
думками й обличчями. Це дуже 
сподобалося мені, з ними 
можна було розмовляти без 
тих різноманітних прийомів са-
мозахисту, яких навчає життя в 
гріху. Я став частіше приходи-
ти на ці збори, хоча й відчував 
внутрішню боротьбу.

Бог промовив до мене 
через одну пропозицію, на-
писану в книжці для ново-
навернених християн. Там 
було написано, що покаяння 
— це вхід у Царство Боже. На 
зібранні було близько 15 чо-
ловік. Якась сила підняла мене 
на ноги, я вийшов на середину 
кімнати, покаявся і прийняв 
Христа у своє серце.

Алілуя!
Бог простив мені. У той мо-

мент я зрозумів, що значить 
бути прощеним. Слово Боже 
каже, що в момент покаяння 
людина весь свій гріх покла-
дає на Ісуса Христа як на Агнця 
Божого — і тому людині стає 

легко. Це істина. Відчуття таке, 
ніби не мився все життя — і тут 
тебе помили. Легко і вільно, 
і хочеться обійняти весь світ. 
Хочеться крикнути: «Дайте 
мені руки на двадцять тисяч 
кілометрів».

Бог очистив мою мову. 
Раніше в моєму лексиконі нор-
мальних слів було набагато 
менше, ніж нецензурних. За-
раз вони всі нормальні, слава 
Богу. Я любив курити більше, 
ніж жити — Бог звільнив мене 
від цього. Я не хочу грішити й 
усіляко намагаюся бути схо-
жим на Христа. Думка про 
наркотик не торкається мого 
розуму, це парадокс навіть для 
мене самого, але це факт. Бог 
зробив мене здатним проща-
ти, співчувати, любити. Ісус 
подарував мені життя й свобо-
ду. Єдине, про що я шкодую, 
— що я не прийшов до Христа 
раніше. Як би мені хотілося, 
щоб мої рідні побачили, яким 
мене зробив Господь.

До речі, про наркотики, а 
точніше — про наркоманію як 
про хворобу. Лікарі кажуть, що 
колишніх наркоманів не буває 
— і вони мають рацію по-своє-
му. Колишніми наркоманів 
може зробити тільки Ісус, і це 
стосується не тільки нарко-
манів, а й людей із «синіми но-
сами», залежних від алкоголю, 
і взагалі — Ісус лікує будь-яку 
залежність, і найголовніше — 
дарує життя.

Тепер,  з милості Божої, 
я служу й поклоняюся Богові 
разом із братами й сестрами 
Церкви християн віри єван-
гельської села Струсів.

Віталій ХВОРОСТ

1. Як тільки дитина здатна стати 
загиблою, вона може бути спасен-
ною.

2. Незалежно від того, чи вчимо 
ми юних християн істині, чи ні, дия-
вол докладе всіх зусиль, щоб навчи-
ти їх брехні.

3. Діти будуть наслідувати своїх 
батьків у пороках, рідко — у покаянні.

4. Деякі з найгірших людей були 
дітьми благочестивих батьків.

5. Якщо в нас ніколи не боліла 
голова від картання своїх дітей, у 
нас буде багато страждань, коли 
вони виростуть.

6. Ми не можемо сподіватися, 
що наші діти будуть благословен-
ні, якщо самі не зростаємо в бла-
годаті.

7. Яке це благословення, коли 
наші діти зараховані в армію Хри-
ста!

8. Якщо ви хочете бачити видат-
них людей у Божій Церкві, шукайте 
їх серед тих, хто був навернений у 
юності.

9. Сподіваюся, ми рідко встаємо 
з колін, не помолившись за наших 
дітей.

10. Ви не можете молитися за 

своїх дітей, якщо ви не молитеся за 
себе.

11. Спасає дітей не ваше пов-
чання, а благословення від Бога 
— Святого Духа, що супроводжує 
вашу працю.

12. Мені нелегко проповідувати 
Христа дітям, але, крім Нього, не-
має нічого, що варто було б їм про-
повідувати.

13. Дайте нам перші сім років 
життя дитини в Божій благодаті — 
і ми можемо кинути виклик світу, 
плоті й дияволу.

www.grehu.net

Чарльз Сперджен (1834–1892) — англійський проповідник і богослов, пастор найбільшої 
баптистської церкви Англії. Своїх синів він завжди вчив любити Біблію як Слово Боже.

Щоб переконатися, що його сини-близнюки міцно утвердилися в Євангелії, Сперджен чекав, коли наста-
не їхнє 18-річчя, щоб хрестити їх по вірі.

Біографи Сперджена стверджують, що він «впокорювався, як дитя» і в своїй вірі, і у своїй проповіді. Тому 
навіть діти могли зрозуміти глибокі богословські доктрини, які він проголошував із кафедри.

Тепер родина Спердженів поширює велику спадщину свого предка, досягаючи світ любов’ю і Євангелією 
Ісуса Христа.

ІСУС ПОДАРУВАВ МЕНІ
ЖИТТЯ Й СВОБОДУ

свідчення
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Північну та Південну Корею 
населяють люди однієї націо-
нальності, які мають спільну 
історію, однакову менталь-
ність. Їх розділяє лише кор-
дон, який виник півстоліття 
тому. У Північній Кореї, за 
приблизними оцінками, вало-
вий національний продукт ста-
новить близько 900 доларів 
на душу населення, в Півден-
ній Кореї — близько 16 000 
доларів. Яка ж причина такої 
разючої відмінності цих дер-
жав? Відповідь проста: у пер-
шій — комуністична ідеологія 
забороняє віру в Бога, тому 
там християн майже немає 
(або вони в глибокому підпіл-
лі), у другій — їх налічується 
до 40% від загальної кількості 
населення. Неймовірний еко-
номічний вибух у Південній 
Кореї називають «корейським 
чудом» і однією з ключових 
причин такого чуда є глибока 
християнська віра корейців. З 
досвіду Південної Кореї мож-
на зробити висновок, що хри-
стиянство може забезпечити 
відродження економіки й при-

вести її до процвітання.
Християнізація язичницької 

Кореї — це історичний феномен, 
який не має аналогів у світі. Корея 
стала християнською букваль-
но за кілька десятиліть, причому 
корінне населення завжди то-
лерувало християнству, а тепер 
сприймає його як національну 
релігію. Крім того, християнські 
церкви дуже активні — і тенденція 
до збільшення відсотка християн 
зберігається.

Перші безпосередні зв’язки 
між корейцями та християнами 
почалися наприкінці XVIII століття. 
У той період Корея перебувала 
в стані важкої моральної кри-
зи. Прагнення знайти якісь нові 
ідеї призвело до того, що деякі 
представники конфуціанської ін-
телігенції стали звертати увагу на 
християнські католицькі твори ки-
тайською мовою, які потрапляли в 
Корею з Китаю.

У 20-30-ті роки ХХ століття з 
християнством у Кореї сталася 
важлива метаморфоза, яка багато 
в чому визначила його подальшу 
долю: воно стало сприйматися 
як національна релігія, повністю 

втративши відтінок «західності» 
й чужоземності. У цьому полягає 
докорінна відмінність між долями 
християнства в Кореї й більшістю 
країн Азії. Можливо, це пов’язано 
й з тим, що в Кореї колонізатора-
ми були не європейці, які дуже лю-
били підкреслювати свою христи-
янськість, а японці-язичники. Вони 
переслідували місіонерів-христи-
ян і так посприяли тому, щоб на-
род сприймав їх як борців за його 
визволення. Практично вся нова 
корейська інтелігенція разом із 
більшістю лідерів антиколоніаль-
ного руху складалася з людей, які 
отримали освіту в християнських 
навчальних закладах і були відда-
ними цьому віровченню. До того ж 
у колоніальний період церква була 
тим місцем, де звучала корейська 
мова, де друкували періодику та 
книги корейською мовою.

У Південній Кореї в 1945 році 
до влади прийшли колишні націо-
налісти-модернізатори, а серед 
цієї групи протестантство вже з 
самого початку XX століття кори-
стувалося величезним впливом. 
Показово, що в 1952-1962 рр. 
частка християн серед корейсь-
кої еліти (вище чиновництво і ге-
нералітет) досягла 41 % (32,5 % 
— протестанти, 8,5 % — католи-
ки), у той час як частка християн 
у загальній чисельності населення 
в кінці 1950-х рр. становила лише 
5,3%. Зрештою, після Корейської 
війни 1950-1953 рр. кількість хри-
стиян в Кореї стала швидко зро-
стати. І у 1970-1980 роки христи-
янство в Кореї перетворилося на 

домінуючу релігію не тільки серед 
міської інтелігенції, а й серед на-
селення країни в цілому.

Найбільша церква світу розта-
шована в Сеулі — столиці Респу-
бліки Кореї. Вона об’єднує понад 
мільйон вірних у 587 місцевих 
церквах. А базову церкву в само-
му Сеулі відвідує понад 830 тисяч 
людей. Християни Кореї відкрито 
сповідують свою віру. Кожен з них 
— місіонер. Вони вважають своїм 
завданням нести вістку про Хри-
ста й в інші країни. Тому Південна 
Корея є однією з найактивніших 
місіонерських країн і займає третє 
місце у світі за кількістю місіо-
нерів, які працюють за межами 
своєї країни.

Щодо Північної Кореї (тепер 
Корейська Народно-Демокра-
тична Республіка), то традиційно 
головним центром корейсько-
го протестантизму був Пхеньян 
та північні провінції. Після 1945 
року деякі радикально налашто-
вані священики підтримали ко-
муністів, але переважна більшість 
кліру виступила проти нової вла-
ди. До кінця Корейської війни 
(1953 рік) влада КНДР дозволяла 
діяльність кількох парафій, але в 
кінці п’ятдесятих років, із зміцнен-
ням режиму одноосібної влади 
Кім Ір Сена (який сам був вихід-
цем з родини протестантських ак-
тивістів), християнство на Півночі 
було повністю заборонено. Тіль-
ки в середині вісімдесятих років 
влада КНДР знову відкрила кілька 
церков, діяльність яких жорстко 
контролюється спецслужбами і 

які служать у першу чергу пропа-
гандистським завданням для за-
кордону.

Те, чого Республіка Корея до-
сягла в економіці, тепер відоме 
як «економічне диво на річці Хан-
ган». Після того, як у 1962 р. Ко-
рея вступила на шлях радикаль-
них економічних реформ, темпи 
її економічного зростання стали 
одними з найвищих у світі. У ре-
зультаті в Кореї, яка була такою 
бідною аграрною країною, що не 
могла забезпечити свій народ 
продуктами харчування та найне-
обхіднішими побутовими товара-
ми, стала бурхливо розвиватися 
промисловість і значно виросли 
доходи населення.

Думка, що історія Південної 
Кореї — це історія молитовної 
вірності християн, дуже правдива. 
Корейці люблять збиратися для 
молитви удосвіта перед початком 
робочого дня. Так що о п’ятій го-
дині ранку в молитовних будинках 
Республіки Кореї піднімаються до 
Бога молитви за країну та за по-
ширення Христового вчення.

Приклад Південної Кореї довів, 
що до економічного добробуту та 
індустріального прориву можна 
дійти не тільки ціною сотень тисяч 
життів, як за часів індустріалізації 
в СРСР, але через піст, молитву 
й ревну працю. «Ora et labora» 
(молися і працюй) — ось справж-
ній рецепт економічного прориву 
нації. Прориву, досягнутого не 
жорстокістю диктатора, але Го-
сподом!

КОРЕЙСЬКИЙ ФЕНОМЕН

ПЕРУКАР І МУДРЕЦЬ

пробудженя

притча

біографії відомих християн

ІВАН ХОМЕНКО – ЛЮДИНА, ЯКА ПЕРЕКЛАДАЛА БІБЛІЮ
Іван Хоменко наро-

дився на Вінниччині 1892 
року в родині греко-като-
ликів. Навчався в Київсь-
кому університеті, пізні-
ше викладав у гімназії та 
в університетах Відня й 
Риму. У 1918-1920 роках 
працював у міністерстві 
закордонних справ Україн-
ської Народної Республіки, 
переважно у складі по-
сольства у Відні. За кор-

доном він познайомився 
з митрополитом Андреєм 
Шептицьким, під впливом 
якого став вивчати теоло-
гію й отримав у 1925 році 
ступінь доктора філософії. 
А в 1940-му Іван Хоменко 
прийняв чернечий постриг, 
і саме того року взяв на 
себе надзвичайно склад-
ну й довготривалу працю 
— роботу над перекладом 
Біблії, яка тривала до кінця 

його життя.
Після Другої світової вій-

ни Хоменко емігрував до 
Італії й надовго поселився на 
острові Капрі, де продовжив 
перекладати Святе Письмо 
українською мовою. За осно-
ву перекладу було взято не 
якийсь один список Біблії, а 
оригінальні арамейські, дав-
ньоєврейські та давньогрець-
кі тексти.

Що стосується Нового 

Заповіту, то тут Іван Хомен-
ко користувався так званими 
критичними текстами, ре-
конструйованими на основі 
зіставлень з існуючими най-
давнішими Євангеліями та ін-
шими книгами Нового Завіту.

Іван Хоменко працював 
над перекладом Біблії україн-
ською мовою 23 роки й закін-
чив його в п’ятдесятих роках 
минулого століття.

Клара ГУДЗИК

Один чоловік прийшов до 
перукаря. Як відомо, перу-
карі полюбляють поговори-
ти й поміркувати про життя. 
І цей перукар не був винят-
ком.

— Бога немає, — казав 
він клієнту впевненим тоном. 
— Подивися навколо, скіль-
ки бідних і нещасних людей. 
Страждання й війни, грабунки й 
депресії… Де Бог? Звичайно ж, 
Його немає…

Але відвідувач був справж-
нім мудрецем, тому не спе-
речався, а думав. Він думав 
увесь час, поки сидів у кріслі 

маленької цирульні. І розумів, 
що не зможе пояснити цьому 
перукарю велич Божого заду-
му. Перукар закінчив роботу, і 
мудрець вийшов на вулицю. Це 
була бідна вуличка, на ній валя-
лося сміття. Назустріч мудрецю 
йшов страшний чоловік — бід-
ний, жахливо зарослий, бруд-
ний, з величезною бородою й 
скуйовдженим волоссям. До 
нього було метрів зо тридцять. 
Мудрець швидко повернувся 
в цирульню і сказав перукарю, 
який сидів з цигаркою і чашкою 
кави:

— Перукарів не існує! Я за-

раз тобі це доведу.
Перукар подумав, що той 

зійшов з глузду. Мудрець взяв 
перукаря за руку і вивів на ву-
лицю. Він показав на бродягу, 
який вже був дуже близько.

— Подивися на цього чо-
ловіка! Якби на світі були перу-
карі, то чи ходили б по вулицях 
такі нестрижені люди?

Перукар здивовано погля-
нув на мудреця і відповів:

— Та ж він до мене не при-
ходить! Я ж не буду за ним біга-
ти. Я сиджу й чекаю, поки люди 
прийдуть до мене.

Мудрець промовив:

— Чули твої вуха, що язик 
промовив? Бог, звичайно ж, є. 
Але у світі є зло й страждання, 
тому, що люди до Нього не при-
ходять!

Вони самі обирають те жит-
тя, яким живуть, а потім звину-

вачують Бога у своїх страждан-
нях, або запитують Його: «За 
що?»

Відповідь одна: люди ро-
блять свої вчинки й отримують 
той результат, на який заслуго-
вують.
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Коли фарисеї та книжники по-
бачили, що Ісус навчає народ і тво-
рить багато чудес, то налякалися, 
що багато людей піде за Ним. Вони 
намагалися звинуватити Ісуса в 
неправді, заохочуючи лжесвідків, 
щоб ті давали неправдиві свідчен-
ня проти Нього. 

Одного разу, коли Ісус вигнав 
демона з німого чоловіка, фарисеї 
сказали, що Він це робить силою 
Вельзевула.  Христос відповів, 
що сатана не може виганяти сам 
себе, бо не може встояти царство, 
яке розділилося. 

Над Ісусом глузували, що Він 
їсть і п’є з митарями та грішниками. 
Він сказав, що не здорові мають 
потребу в лікареві, а хворі, тому що 
любив людей і хотів усіх спа-

сти.
Ісуса звинувачували в тому, що 

Він робить себе рівним Богові, чим 
зневажає Його. Та Христос від-
повів, що нічого не робить без волі 
Отця, а лише те, що велить Він.

Коли Юда видав Ісуса пер-
восвященикам, увесь синедріон 
зібрався на раду, щоб вирішити, 
що робити з Ним. Вони прагнули 
засудити Його на смерть, але на 
це потрібні були вагомі підстави. 
Вислухавши усіх свідків, синедріон 
не міг знайти причини, щоб звину-
ватити Христа. Тоді первосвяще-
ник звернувся до Ісуса: 

— Чи Ти є Христос, Син Бо-
жий? 

— Так, — відповів Ісус. — Від-

нині ви побачите Сина Людсько-
го, що сидітиме праворуч Отця та 
прийде на хмарах небесних.

Тієї ж миті первосвященик у 
люті розірвав на собі одяг і звер-
нувся до всіх:

— Ви чуєте, яка богозневага! 
Навіщо нам ще свідки?! Невже не 
видно Його богохульства? Отож, 
який ваш присуд?

— Заслуговує на смерть! — 

пролунала відповідь.
Тоді всі стали знущатись над 

Ісусом, плювали Йому в обличчя, 
били по щоках, а вранці повели 
до римського намісника, вима-
гаючи смертного вироку.

Юдеї розправилися з Хри-
стом, але Він воскрес, тому що 
не може неправда перемогти 
Істину. А Христос є Правда і Жит-
тя. Він переміг!

Любі діти! Ми продов-
жуємо розмову про заповіді 
Божі.

Дев’ята заповідь «Не свід-
куй неправдиво на свого 
ближнього» забороняє вся-
ку неправду про ближнього, 
приниження його гідності й 
зневагу його доброго імені. 
Напевно, дехто з вас відчував 
велику неприємність, коли вас 
неправдиво звинувачували чи 
зневажали. А чи не доводило-
ся комусь із друзів, близьких 
та рідних терпіти прикрість че-
рез вас?

Найбільше неприємностей 
завдає людям язик, про що 
пише апостол Яків: «Язик — то 
огонь, прикраса неправди, він 
зло безупинне, він повний от-
рути смертельної». Найбільші 

гріхи язика — обмова, обман, 
наклеп, плітки, очорнення, 
лжесвідчення, лицемірство. 
Коли ми робимо такі гріхи, ми 
стаємо на сторону диявола, 
тому що він є обмовник і на-
клепник, про що говорить саме 
його ім’я.

Обмова — це руйнуван-
ня доброго імені й слави 
ближнього. Та хтось може 
сказати: «Але це була правда». 
І правди не можна говорити, 
якщо вона зашкодить ближньо-
му. Якщо за кожне пусте слово 
людина дасть відповідь на суді, 
то що ж тоді сказати про гріх 
обмови? При обмові грішить не 
тільки той, хто когось обмов-
ляє, але й той, хто радо слухає 
її. А коли розносить  далі, він 
стає пліткарем. Плітки можуть 

зруйнувати найміцнішу дружбу, 
посварити друзів та близьких 
між собою людей. «Бо ось не-
честиві натягують лука, міцно 
ставлять стрілу свою на тятиву, 
щоб у темряві на простосердих 
стріляти», — каже про пліткарів 
Боже Слово.

Буває так, що щось чисте чи 
біле люди роблять чорним, сві-
домо приписуючи комусь такі 
провини чи гріхи, які самі при-
думали з наміром нашкодити. 
Так жінка Потіфара очорнила 
Йосипа, неправдиво звинува-
тивши його. Євреї очорнили 
Христа перед Пілатом, нібито 
Він бунтує народ. Але у від-
повідь ні Йосип, ні Христос не 
сказали нічого образливого, 
знаючи, що Бог заступиться 
за них. Тому, якщо вас хтось 
обмовляє, неправдиво звину-
вачує чи очорнює ваше добре 
ім’я, не віддавайте злом за 
зло, не оправдовуйтесь перед 
ним, а помоліться Богу, щоб 
уподібнитися до Христа, який 
не гнівався на грішників, а мо-
лився за них.

Ми не маємо права прини-
жувати гідність навіть ворога, 
оскільки він теж людина і ство-
рений на образ і подобу Божу. 
Прикладом для нас є Архангел 
Михаїл, який, сперечаючись із 
дияволом про тіло Мойсея, не 
посмів йому сказати слова до-
кору.

Людина буває слабкою й 
більш схильною до зла, як до 
добра, тому для неї  повчаль-
ними є приказки: «Слово — 
срібло, а мовчання — золото», 
«Коли не маєш чого доброго 
сказати про людину — про-
мовчи». 

Отже, мої маленькі друзі, 
будьмо виконавцями Закону 
Божого, який «в одному слові 
міститься»: «Люби свого ближ-
нього, як самого себе!»

Якось одна жінка очорни-
ла доброго й невинного чо-
ловіка. Це так на нього подія-
ло, що він отримав хворобу 
серця й лежав смертельно 
хворий. 

Жінка, яку докоряло сум-
ління, прийшла до нього і 
попросила прощення за свій 
гріх: 

— Я шкодую про те, що 
трапилося, і хочу виправити 
його, — сказала вона. Чо-
ловік витягнув подушку з-під 
голови і дав їй, промовивши: 

— Візьми цю подушку, 
йди по вулиці і висипай з неї 
пір’я. 

Вона так зробила й знову 
прийшла до нього. Чоловік і 
каже до неї: 

— Тепер іди та позбирай 
пір’я знову до подушки. 

А жінка: 
— Цього я не можу зро-

бити, бо вітер уже розніс 
пір’я в різні сторони. 

Тоді вона почула з уми-
раючих уст: 

— Це правда, що розси-
пане пір’я вже не можна по-
збирати, так як неможливо, 
щоб ти повернула мою до-
бру честь і славу. Гріх твого 
язика зруйнував моє життя. 
Я вмираю, а тобі хай Бог 
простить. Нехай моя смерть 
буде пересторогою для ін-
ших, яким великим злом є 
гріх очорнення.

Євгенку було дев’ять років 
і вчився він у третьому класі. 
Євгенко любив багато читати 
й добре вчився. А вечорами 
він любив розповідати мамі 
про школу, про своїх друзів та 
про оцінки, які одержав.  

Одного разу, повернувшись зі 
школи, він гаряче став розповіда-
ти мамі про свого однокласника:

— Мамо, я ніколи не думав, що 

Андрій так міг учинити! Уяви собі, я 
чув, що він…

— Зачекай, синку, зачекай, 
— зупинила його мати. —Ти вже 
пропустив усе, що чув, через наші 
три решета, перш ніж став мені 
розповідати?

— Ні, — відповів Євгенко 
повільно, — а хіба це потрібно 
завжди робити?

— Так, завжди потрібно про-

пустити слова через три реше-
та. Перше решето — правда. Чи 
правда те, що ти хочеш розповісти 
мені про Андрія?

— Я не знаю, але Валера мені 
казав, що йому так передав Тим-
ко…

— Виходить, що, можливо, і 
не так було.

Тепер друге решето — любов. 
Чи буде це приємне тій людині, 
про яку ти говоритимеш? Якщо 
про тебе так будуть говорити, тобі 
це сподобається?

— Ні-ні, — відповів хлопчик.
— Тоді, мені здається, що ти 

не повинен це розповідати іншим.
Але є ще і третє решето — 

необхідність. Іноді розповідають 
щось неприємне про когось, 
щоб виправдати себе. А чи є в 
цьому потреба, синку, щоб це 

розповідати іншим?
— Ні, мамо, особливої потре-

би в мене немає, — спокійно від-
повів матері Євгенко.

— Добре. Якщо говорити про 
це немає потреби, якщо це буде 
не з любові та до того ж, можли-
во, неправда, то  просто забудь-
мо про це. Краще розкажи мені 
щось хороше про Андрія, це буде 
набагато приємніше.

Мама і Євгенко сіли на ди-
вані. Хлопчик розповів, що Андрій 
дуже уважний до своєї сестрички, 
він старанно вчиться, а ще розно-
сить газети, щоб допомогти бать-
кові утримувати сім’ю. Мати й син 
вирішили: усе, що вони будуть 
чути про людей, завжди пропу-
скати через три решета й переда-
вати іншим тільки те, що правди-
ве, корисне й сказане з любов’ю. 

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

ГРІХ
ОЧОРНЕННЯ

притча

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

Дверей не відчинить,
Щілинку знайде,

Йдучи попід муром,
Крізь камінь пройде.

Чи грішний, чи чистий —
У дзвін загуде,

Вона занечистить,
В могилу зведе.

Замкне тебе в клітку,
І недруга й друга,

Облудлива плітка —
Страшенна недуга.

С. Нікітін
(переклад Л.Вудвуд)

ТРИ РЕШЕТА

ІСУС ТА ФАРИСЕЇ

ПЛІТКА
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Відразу після того, як 
закінчилася Друга світо-
ва війна, Європа стала 
потрохи відновлюватися. 
Більша частина Старо-
го Світу була зруйнова-
на й розорена війною. 
Напевно, найсумнішим 
видовищем були малі 
діти-сироти, які не мали 
що їсти і бродили по ву-
лицях зруйнованих вій-
ною міст.

Одного холодного ранку 
в Лондоні американський 
солдат повертався назад в 
казарми. Коли він на своє-
му джипі звернув за ріг, то 
помітив маленького хлоп-
чика, який притиснув свій 
ніс до вітрини кондитерсь-

кої. Всередині пекар змішу-
вав тісто для свіжої порції 
пончиків. Голодне хлопченя 
мовчки дивилося, притис-
нувшись до вікна, стікаючи 
слиною і спостерігаючи за 
рухами пекаря.

Солдат звернув на уз-
біччя, зупинив свій джип і 
вийшов: «Синку, ти б хотів 
трохи пончиків?» Хлопець 
був приголомшений: «О, 
так… я б хотів». Америка-
нець зайшов у кондитерсь-
ку і купив дюжину пончиків, 
поклав їх у пакет і повернув-
ся туди, де стояв хлопець. 
Він посміхнувся, простяг-
нув малому пакунок і про-
сто сказав: «Ось, тримай». 
Коли розвернувся, щоб 
піти, то відчув, що хтось лег-

ко шарпнув його за пальто. 
Обернувся і почув, як дити-
на тихо його запитала: «Мі-
стере… Ви — Бог?»

Коли любимо людей 
без якихось умов, то роби-
мо такі вчинки, які схожі до 
вчинків Бога. Демонструє-
мо реальним способом, ким 
є Бог. Бог любить нас безу-
мовною любов’ю, яка мило-
стива, добра і така рідкісна 
у нашому земному світі.

Багато людей вважа-
ють, що це важко — вірити в 
Бога, якого неможливо по-
бачити. Вони хочуть Бога «зі 
шкірою і кістками». Ось чому 
Бог послав Свого Сина, Ісу-
са — і створив Свою Церкву.

Ми представники Бога в 
цьому світі і, коли служимо 
іншим і любимо їх Божою 
любов’ю, показуємо людям, 
який Бог. Допомагаємо їм 
зрозуміти, що Бог любить їх 
так само, як ми, тільки наба-
гато міцніше.

Хтось одного разу ска-
зав: «Ти можеш виявитися 
єдиним Ісусом, якого лю-
дина може побачити за все 
життя». Це правда. Як віру-
ючим людям, нам випала 
велика честь представляти 
Христа світові. Переконай-
мося, що таки дійсно Його 
представляємо.

ieshua.org

10 ВИПРАВДАНЬ БРУДНУЛІ,
АБО ЧОМУ Я

НЕ ХОДЖУ ДО ЦЕРКВИ

Відповіді на кросворд розміщений у №12 (грудень) 2017р.
По горизонталі: 5.Талмай. 6.Тертил. 7.Берло. 9.Ераст. 10.Тевец. 11.Ноомі. 

12.Текел. 14.Салим.  15.Надія. 16.Тимон. 17.Сіван. 19.Сіхар. 21.Сівлеа. 22.Амнон. 
24.Лоїда. 25.Асаїл. 26.Гілгал. 27.Адмата.

По вертикалі: 1.Назарет. 2.Марот. 3.Керіт. 4.Вифлеєм. 8.Родос. 13.Ладан. 
14.Самос. 17.Самарія. 18.Авана. 20.Радість. 23.Навал. 24.Лідда.

1. Начальник митників у Єрихоні. 2. Невістка Ноомі. 3. Остання буква грецького ал-
фавіту. 4. Слово, написане на стіні Валтасару. 5. Рослина, яку використовують для виго-
товлення одягу. 6. Місто, яке відвідав Павло по дорозі в Македонію. 8. Ознака Гедеону на 
руні й на землі. 9. Місто (І.Н.15:39). 11. Батько Єссея. 14. Християнка з Рима, вітаючи яку, 
Павло каже, що вона «багато попрацювала в Господі».15. Одне з головних міст филистим-
лян. 18. Бабка-сповитуха. 19. Місто на півдні Юди (1Сам. 30:30). 20. Мати Ізмаїла. 21. 
Гора, на якій знайшли мертвого Саула. 23. Брат Давида. 24. Гора, де Бог давав Закон. 25. 
Дочка Нахора. 27. Євангеліст. 28. Филистимське місто. 

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

1. Дар, принесений Ісусу-немовляті. 2. Міра грошей. 7. Товариш Юди, адул-
ламітянин. 10. Місто, в якому жив Авімелех. 12. Мудра дружина Навала. 13. Оди-
надцятий син Якова. 15. Місто (І.Н. 15:35). 16. Історична книга Старого Заповіту. 17. 
Місто на Кріті. 21. Ім’я того, хто був над підданими в Офелі.22. Друге ім’я вчителя 
Семена. 24. Північний кордон Палестини. 26. Місто, де Самсон ослячою щелепою 
побив филистимлян. 28. Єгипетська кара. 29. Первосвященик, що звелів бити Павла 
по устах. 30. Священик, що помагав переносити ковчег з Овед-Едома.

«МІСТЕРЕ... ВИ – БОГ?»
Про цих 10 виправдань розповів один священик, 
який втомився слухати відмовки людей, чому вони 
не ходять у церкву. Ось вони.

Десять аналогічних причин, через які я не вмиваюсь:
1. Тому, що мене змушували вмиватися в дитинстві.
2. Ті, хто вмивається – лицеміри, думають, що вони чистіші 
за інших.
3. Не можу вирішити, яке мило краще.
4. Я колись вмивався, але потім набридло. 
5. Я вмиваюся лише по великих святах – на Різдво та на Пасху.
6. Ніхто з моїх друзів не вмивається.
7. Почну вмиватися, коли постарію і забруднюся.
8. У мене немає часу вмиватися.
9. Зимою вода дуже холодна, а влітку — дуже тепла.
10. Не хочу, щоб на мені заробляли виробники мила.


