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

Перш ніж щиро привіта-
ти вас, шановні читачі на-
шого часопису, зі святом 
Воскресіння Христового, 
зауважу: хоч весна й запіз-
нюється, але нехай… Не 
запізнюються свята! А осо-
бливо для тих, хто пиль-
нував будні. І знову, як і 
в минулі роки, звучить під 
небом «Христос воскрес!» 
Аж до древніх апостоль-
ських днів, коли уперше 
ангел сповістив тим, хто 
шукав Його: «Чого ви шу-
каєте серед мертвих жи-
вого? Його немає тут, Він 
воскрес!»

Факт воскресіння Божо-
го Сина не підлягає жодно-
му сумніву. Проте не всі, хто 
іменує себе християнином,  
знають  достеменно, що для 
них особисто заховано у вос-
кресінні Христовому. Отже, 
«Він, що був виданий за наші 
гріхи, і воскрес для виправдан-
ня нашого» (Рим 4:25), «Бог же 
й Господа воскресив, воскре-
сить Він і нас Своєю силою!» 
(1 Кор. 6:14),  «І нас разом із 
Ним воскресив, і разом із Ним 
посадив на небесних місцях у 

Христі Ісусі» (Еф.2:6).  Є й інші 
тексти Писання, що відкри-
вають нам неперевершеність 
подвигу смерті й воскресіння  
Христового та особливу част-
ку в ньому для Його послідов-
ників, які не просто святкують, 
але йдуть за Ним. 

Звернімося до тексту, 
що на початку. «Отож, коли 
ви воскресли з Христом, то 
шукайте того, що вгорі, де 
сидить Христос по Божій 
правиці. Думайте про те, що 
вгорі, а не про те, що на зем-
лі».  Якщо частинку тексту, а 
саме «коли ви воскресли», 
прочитати окремо, та ще й 
у питальній формі, то мати-
мемо запитання, на яке не 
просто одразу відповісти. 
Отже: «Коли ми воскрес-
ли?» Або: «Коли я воскрес?» 
Коли був поворотний мо-
мент мого життя, коли стара 
гріховна природа померла, 
а нова, як деревце після зи-
мової сплячки, ожила? Що 
нового, інакшого з’явило-
ся в мені? Якою була зміна 
мого характеру, поведінки, 
цінностей, пріоритетів? А 
справді, що змінилося?

Апостол Павло у своєму 
листі християнам міста Ко-
лоси нагадує: «Якщо ви вос-
кресли з Христом, то…» А 
що саме? Перше — шукайте 
того, що вгорі, де Христос.  
Друге — думайте про те, 
що вгорі, а не про те, що на 
землі. Іншими словами, апо-
стол стверджує: результатом 
воскресіння в Христі повинна 
бути радикальна зміна в по-
шуках і думках. 

Дозволю зробити пере-
становку слів: зміна в думках 
і пошуках. Зміна наших ду-
мок, помислів, нашого роз-
уму — найперша ознака жи-
вотворної сили Христового 
воскресіння в мені. До речі, 
саме це сталося з апостолами 
Христовими, коли Він пояс-
нював їм суть Своїх страждань 
і воскресіння й і відкрив їм 
розум до розуміння Писання» 
(Лк.24:45). А тому я в дні свят, 
та й у будні також, перевіряю 
свої думки. «Думайте про те, 
що вгорі…» — радить апостол. 
Думки формують нас і наше 
майбутнє. Поза сумнівом, «які 
думки в серці людини, така й 
вона…» (Пр.23:7). Оновлений 
воскресінням розум спрямо-
ваний на  пошуки нових цін-
ностей — того, що вгорі, де 
Христос. «І не стосуйтесь до 
віку цього, але перемініть-
ся відновою вашого розуму, 
щоб пізнати вам, що то є воля 
Божа» (Рим.12:14).

Шукати там, де Христос. 
Це будуть пошуки в нашому 
щоденному житті, на земно-
му шляху, але спрямування 
пошуків — угору! Шукати до-
бра для ближнього — означає 
пошук того, що вгорі. Шука-
ти блага для свого народу, 
як у Книзі Естер: «…юдеянин 
Мордехай був другий по царі 
Ахашвероші, і великий для 
юдеїв, і милий для багатьох 
братів своїх, який шукав до-
бра для народу свого й гово-
рив «мир!» для всіх нащадків 
своїх» (Ест.10:3), — це пошук 
приємний Богу, він спрямова-

ний вгору! Шукати й знаходи-
ти  серед безбожників, бре-
хунів, корупціонерів, повій, 
знаходити серед культурних 
грішників, знаходити й свід-
чити про Воскреслого на са-
мому дні аморальності й грі-
ха! Шукати серед тих, хто має 
ім’я, ніби живий, а насправді 
— ходячий труп, хоч і регу-
лярно відвідує служіння, та 
абсолютно не задумуючись 
про те, що вгорі, і про Того, 
Хто вгорі! Шукаймо…

Шановні співпрацівни-
ки місії, дорогі читачі нашо-
го часопису! У дні весняного 
пробудження й світлого свя-
та Воскресіння Христового 
сердечно вітаємо вас і ба-
жаємо вам миру й духовного 
оновлення! Куди спрямовані 
наші думки й пошуки? Ско-
ристаймося словами вели-
кого місіонера Павла: якщо 
ми воскресли, то шукаймо й 
думаймо про те, що вгорі, де 
Христос…

Ще одне нагадування в 
контексті свята: весна — час 
проростання посіяного. До-
бре насіння, непомітне й 
ніби безрезультатно кину-
те в брудну землю, раптом 
прокинеться й стане поміт-
ним пагінцем чи стеблинкою. 
Бажаємо, щоб посіяне вами 
проросло й дало колос! Хри-
стос воскрес! Христос воі-
стину воскрес! 

Микола СИНЮК

Земля, за день стомившись, спала
В легкій м’якій перині сну.

Христос воскрес! Сліпучий спалах
Ранковий морок розітнув.

Чудесним сяєвом порушив
Старі кордони темноти,

Усі куточки в людських душах
Яскравим світлом освітив.

І кожен змін себе пізнати,
Всі вчинки зваживши, діла,
Дорогу праведну обрати
Або лишитись в зоні зла.

Христос воскрес! І над землею
Дзвінка котилася луна.

Христос воскрес! Для фарисеїв
Смертельний вибух пролунав.

Відкрило світло воскресіння,
Що душі їх — суцільне зло,
І чорних заздрощів насіння

В серцях холодних проросло.
Стрімкі ненависті потоки
Намулом совість залили,

Тому, знущаючись жорстоко,
Любов невинну розп’яли.

Якби з сердечним покаянням
Прийшли до Господа вони,

Простив би Він всі злодіяння
І не згадав би їх вини.

Та щире «Господи помилуй!»
Не пролунало в мить святу.
Вони в той час оголосили

Війну воскреслому Христу.

Зі страху втратити пошану
Або накликати біду,

Прикрили ширмою обману
Мерзенні вчинки вбогих душ.
Та всі здолавши перешкоди,

Суспільні кризи і прогрес,
Живе і радує народи

Новина та: Христос воскрес!

Христос воскрес! І в Його ранах
Спасіння вічне для людей,

В небесний край обітований
Усіх бажаючих веде.

Здобув над смертю перемогу,
У зла відняв життя ключі.

Хто прийде з вірою до Нього,
Той зможе в Царстві відпочить.

КОЛИ ВИ ВОСКРЕСЛИ…

СОЛДАТИ
НЕ ХОВАЮТЬ СЛІЗ

ЯВЛЕННЯ ХРИСТА 
В ЙОШКАР-ОЛІ

ОБРАЗА — ГРІХ, 
ЯКИЙ ВЕДЕ ДО 
СМЕРТІ!На війні все по-іншому...

Там люди особливо
ставляться до молитви, 
Слова Божого, до Бога... 

Міцно обіймаємося з 
Жорою, а в серці відчуття — 
Бог буде користуватися цією 
людиною для Своєї слави… 

Ця твердиня — в’язниця, 
у якій томиться ображена 
душа. 

стор.3 стор.4 стор.6

ХРИСТОС ВОСКРЕС

Отож, коли ви воскресли з Христом, то 
шукайте того, що вгорі, де сидить Хри-

стос по Божій правиці. Думайте про 
те, що вгорі, а не про те, що на землі. 

Кол.3:1,2

поезія

Любов Омельчук

ХРИСТОС
ВОСКРЕС!
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Слова, винесені в заго-
ловок, стосувалися єврей-
ського народу, якому Бог 
заповідав не забувати важ-
кого періоду в його жит-
ті — чотири десятка років 
мандрування в пустелі. 
Труднощі, випробування, 
впокорення, повчання, яв-
лення Божої сили — усе 
траплялося там. Таким же 
непростим у новітній історії 
життя церкви був атеїстич-
ний період, труднощів яко-
го зазнали християни, які є 
нині людьми похилого віку. 

Майже двадцять сім літ 
живемо в незалежній Україні, 
з проголошенням якої прий-
шла в наш край свобода віро-
сповідання. За цей час вирос-
ло нове покоління християн, 
які живуть в абсолютно інших 
умовах, аніж християни попе-
редніх поколінь. Саме пам’яті 
про одну з найскладніших віх 
в історії життя церкви в Україні 
було присвячене Богослужін-
ня, яке відбулося 18 берез-
ня цього року в Горохівській 
церкві християн віри євангель-
ської. Воно було ініційованим, 
організованим та проведеним 
молоддю місцевої грома-
ди під керівництвом Федора 
Кривчука, яка не переживала 
цих випробувань, але розуміє, 
яким великим є подвиг віри її 
дідів. На знак ушанування їх та 
пам’яті про пройдений ними 
шлях, молодими людьми була 
підготовлена розгорнута про-
грама, яка займала основну 
частину Богослужіння.

Святе Письмо вчить, щоб 
ми пам’ятали пройдений шлях 
і згадували наших настав-
ників, які проповідували Боже 
Слово та завершили у вірі свій 

земний шлях. Тому неоднора-
зово під час Богослужіння зга-
дувалися слова Біблії «Спога-
дуйте наставників ваших, що 
вам говорили Слово Боже; 
дивлячись на кінець їхнього 
життя, переймайте їхню віру» 
(Євр.13:7).

Присутні на Богослужінні 
переглядали кадри докумен-
тальних фільмів про те, як від-
бували покарання за релігійні 
переконання віруючі середини 
минулого століття. По-осо-
бливому вражали відтворені 
моменти їхньої каторжної 
праці на лісоповалах у лютих 
снігах і морозах Сибіру, пере-
бування у вологих і холодних 
тюремних камерах і бараках.

Колишній пресвітер церк-
ви міста Горохова Микола Ти-
мофійович Сірук (2005-2014 
рр.), якому в цьому місяці 
виповнилося сімдесят три 
роки, теж спогадами повер-
нувся у минуле. Він розповів 
про труднощі, які переживала 
церква в Горохівському рай-
оні, зокрема, у селі Квасів, де 
був її один із найбільших осе-
редків на той час, та в самому 
місті Горохові; про те, що до-
водилося чути з уст тих, хто 
був засудженим за свою віру 
в Бога та терпів неймовірні 
випробування. До речі, брат 
Миколи Тимофійовича Василь 
за віру в Бога отримав п’ять 
років позбавлення волі плюс 
п’ять років позбавлення прав. 
Відбував покарання разом з 
Іваном Дашкевичем із Квасо-
ва та Олексієм Пшеничним з 
Княжого Львівської області в 
Комі АРСР. Важко там працю-
вали на лісоскладі. Коли звіль-
нився з ув’язнення, то нама-
галися з дружиною Марією 

влаштуватися на роботу, але 
нічого кращого, ніж шахта в 
Червонограді, їх у цей непро-
стий час не чекало. Важкі умо-
ви життя змусили емігрувати в 
Сполучені Штати Америки, де 
й доживав віку. Приїжджаючи 
на Україну, тішився тим, що з 
її незалежністю для усіх лю-
дей прийшла рівність у правах 
і свободах, найголовніше — в 
свободі совісті, побудовано 
Божі храми, зокрема в рідно-
му селі Квасові, який було від-
крито якраз напередодні його 
приїзду.

З розповідей Миколи Тимо-
фійовича дізналися, як в піс-
лявоєнний час у церкви села 
Квасів було відібрано дім мо-
литви, зведений у 1937 р. на 
присадибній ділянці Арсенія 
Синюка, як після цього церкві 
було важко, діючи фактично в 
підпіллі.

27 грудня 1952 року був 
заарештований і засуджений 
на 25 років пресвітер церкви 
села Квасів Лука Дашкевич за 
проповідь Слова Божого, на-
званий на суді як «изменник 
родины» та «антисоветский 
пропагандист». Відбувши по-
карання й повернувшись до-
дому, він знову виконував 
служіння Богові й людям.

У п’ятдесятих роках мину-
лого століття за відмову бра-
ти в руки зброю були також 
засудженими на п’ять років 
позбавлення волі Йосип При-
стойний, Олександр Новосад, 
Тихон Кобець, Роман Синюк, 
Іларіон Орисюк, Володимир 
Дмитрук, Касіян Ващук, Тро-
хим Новак, Роман Бояркевич, 
Наум Дохнюк, Петро Явор-
ський, які були членами Ква-
сівської церкви. 

Слухаючи вражаючі 
розповіді про те, якими вірни-
ми були християни цих часів, 
принциповими у своїх погля-
дах і переконаннях, мимоволі 
дивувався з того, як відбуло-
ся багато змін в християнстві 
за кілька десятків років. Адже 
вони не розмінювалися на 
якісь матеріальні вигоди чи 
зручності, як це часто буває 
нині, а ціною власного життя 
відстоювали свою віру в Бога, 
непохитно дивилися в обличчя 
погрозам чиновників і не зда-
валися перед судами, які вер-
шилися над ними.

Під час Богослужіння про-
звучало ряд розповідей, вір-
шів, пісень із репертуару 
попередніх поколінь, які підні-
мали колись дух віруючих лю-
дей у найважчі періоди їхнього 
життя, зміцнювали надію на 
Бога та не давали зламатися 
їхній вірі в час неймовірних 
випробувань. Їхні мелодії та 
слова до болю зворушували 
серця присутніх.

У своїй промові диякон 
місцевої церкви О.Я. Мель-
ничук провів певні паралелі 
між християнами, які перено-
сили випробування в час ко-
муністичного тоталітаризму й 
атеїзму, та тими, які зазнають 

нині їх на сході нашої держа-
ви, зокрема на окупованих 
її територіях. Адже він якраз 
повернувся з чергової місіо-
нерської поїздки, які органі-
зовує регулярно. Олег Ярос-
лавович ділився знову своїми 
враженнями від побаченого, 
з тривогою розповідав про 
те, яких обмежень християни 
зазнали протягом останніх 
років. Він спонукував місце-
вих віруючих по-особливо-
му бути вдячними Богові за 
час свободи, який нині має 
церква, та закликав на за-
вершення Богослужіння до 
молитви, у якій дякували Бо-
гові за пройдений церквою 
шлях та просили милості для 
неї на сьогоднішній день і на 
майбутнє, миру та добра для 
нашого краю. 

Справедливе твердження: 
«Народ, який не пам’ятає свого 
минулого, не має майбутньо-
го». Усіх віруючих Бог називає 
Своїм народом, який просто 
зобов’язаний свято пам’ятати 
й берегти свою історію.

Нам слід частіше згадува-
ти подвижників християнської 
віри, щоб бути гідними вико-
навцями дорученої Богом місії 
проповіді Євангелії. 

   Ігор КРОЩУК

ПАМ’ЯТАЙ ТУ ДОРОГУ… 
історія церкви

17 березня, у субо-
ту, відбулася конферен-
ція молоді євангельських 
церков Луцького регіону, 
до якого входять Ківер-
цівський, Луцький, Рожи-

щенський райони. Захід 
відбувся в луцькій «Церк-
ві Христа-Спасителя» 
та зібрав біля трьохсот 
учасників.

Андрій Ходорчук провів 

семінар на тему «Життя без 
компромісів». За словами 
Андрія, «компроміс — це ви-
пробовування ХХІ століття», 
адже свобода дає не тільки 
великі можливості для хри-
стиян, але й великі випроб-
ування, тому потрібно бути 
пильним, не піддатися на 
найменший, безневинний 
компроміс, що викличе гіркі 
наслідки. На прикладі Юдей-
ського царства доповідач 
показав, як маленький ком-
проміс може стати причи-
ною довголітнього полону 
й рабства. «Вавилон — це 
школа компромісів, а разом 
із тим, прообраз царства ан-
тихриста».

Як відмовитися від ком-
промісу та бути чистим, як 
Даниїл, Мешах, Шадрах та 
Авед-Него? Для цього по-
трібно зробити вісім кроків. 
Перший — сміливість. 
Завжди, коли ми сміливо 
відмовляємося від чогось 
поганого, у нас є можливість 
провести невеличку єван-

гелізацію. Другий — високі 
стандарти. Євреям не забо-
ронено було пити вино, але 
Даниїл відмовився. Особ-
ливі люди ставлять собі іншу 
мету та вищі стандарти. 
Третій — Божий захист. Бог 
його ставить лише над тими, 
хто прямий, щирий, чесний 
та безкомпромісний. Чет-
вертий крок — постійність. 
П’ятий — це віра, готова до 
випробування «овочами і 
водою». Шостий — випроб-
ування. Боротьба з усяким 
компромісом, навіть най-
меншим, приведе до випро-
бування нашої віри. Сьомий 
крок — особливе благосло-
вення. Люди, які вистояли 
у випробуванні компромі-
сом, завжди благословен-
ні: єврейські юнаки стали 
в десять разів мудрішими. 
Восьмий — це вплив на ін-
ших. Той, хто подолав ком-
проміс, має вплив не лише 
на тих, хто його оточує, але 
й на наступні покоління та на 
хід історії.

Олександр Рулінський 
говорив на тему «Про не-
правдивих учителів і про-
років», опираючись на текст 
з Другого послання апосто-
ла Петра (2:1—14). Спілкую-
чись із молодими людьми, 
мене давно вже тривожило 
питання: чому дехто з них 
так легко піддається різним 
впливам і все сприймає за 
чисту монету? За словами 
Олександра Рулінського, 
людина, яка приймає все 
підряд, не має духовно-
го росту. А перша причина 
того, що людина потрапляє 
під лжевчення, — не розріз-
няє істинного, шукаючи чо-
гось нового. А розрізняти 
важливо, тому що активно 
діють лжевчителі та лжепро-
роки, які заохочують ці по-
шуки.

Словом настанови та 
навчання поділилися й інші 
гості та керівники, зокрема 
Ігор Панфілов та Володимир 
Москвич.

Інна МЕЛЬНИК

ЖИТТЯ БЕЗ КОМПРОМІСІВ
конференція

новини церков хвє волині

18 березня  в церкві м. Берестечко Горохівського 
району відбулося рукопокладення на дияконське служін-
ня братів  Володимира Вікторовича Панасюка, Сергія 
Васильовича Шевчука та Володимира Миколайовича 
Щербини. Рукопокладення звершили заступники єписко-
па В.І. Паламарчук, М.Й. Лотоцький, пресвітери М.П. Ва-
куліч та В.С. Смалько. 
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 «Випробування вашої 
віри» — саме такою була 
тема семінару в рамках кон-
ференції християн-педагогів, 
яка відбувалася 24 березня 

цього року в м. Червонограді 
Львівської області. 

Близько восьми десятків пе-
дагогів із Волинської та Львівсь-
кої областей зібрав цей цікавий 

та змістовний захід. 
Конференція була організова-

на з ініціативи голови Волинської 
асоціації педагогів-християн, від-
повідального за відділ освіти цер-
ков християн віри євангельської 
Волинської області Миколи Волко-
ва, який і був її ведучим.

Пресвітер місцевої церкви Пав-
ло Кожа звернувся  з вітальним 
словом до учасників конференції. 
Він наголошував на особливостях 
професії педагога, її відповідаль-
ності та значимості, просив у Бога 
мудрості та сил освітянам звіщати 
Його правду.

На основі навчального посіб-
ника, розробленого засновником 
місії «Подорож по Біблії», відомим 
учителем Слова Божого  Брюсом 

Вілкінсоном, який отримали для 
опрацювання всі учасники конфе-
ренції, Микола Волков провів ціка-
вий семінар про випробування  віри 
християн, який займав основну ча-
стину конференції. Він навів багато 
прикладів із особистого життя. Усі із 
захопленням слухали розповіді про 
окремі моменти  його долі, випад-
ки, у яких по-особливому була ви-
ражена Божа вірність та підтримка. 

Багато християн-педагогів та-
кож ділилися своїми життєвими 
історіями, коли потрібно було прой-
ти шляхом випробувань, спогада-
ми про те, як Бог проявляв до них 
Свою милість у непрості, здавало-
ся, безвихідні періоди життя.

Присутні обговорили ряд пи-
тань стосовно інтеграції біблійних 

істин у шкільні предмети, застосу-
вання християнських принципів у 
загальноосвітній школі, обмінюва-
лися християнським та професій-
ним досвідом.

Учасники конференції мали змо-
гу придбати підручники, брошури, 
методичні розробки та рекоменда-
ції для вивчення християнської ети-
ки в школі та застосування біблійних 
істин в процесі викладання окремих 
навчальних дисциплін. У перер-
вах між теоретичними заняттями 
освітяни насолоджувалися піснями 
у виконанні сімей педагогів із Львів-
щини.

Педагоги під час конференції у 
Червонограді отримали незабутні 
враження  та потрібні знання.   

Ігор КРОЩУК

Я їжджу на схід України як 
військовий капелан-волонтер. 
Моє служіння — це проповідь 
Євангелії військовим, тим, 
хто на війні, чиє життя може 
обірватись в будь-яку хвили-
ну. Уже більше трьох років 
виконую це служіння. Дорога 
туди й назад — близько 4000 
км. Дякую своїй дружині  за  
велику підтримку. Якби не 
вона, я, напевно, не зміг би 
виконувати цього служіння. Я 
від’їжджаю на тиждень-півто-
ра, вона лишається з дітьми. 
Кожна поїздка — це небезпе-
ка для життя, не знаєш, чи 
повернешся. Але дякую Богу, 
Який завжди зі мною, я не раз 
бачив Його допомогу й охоро-
ну.

Коли їду, беру з собою музич-
ний гурт або — удвох із товари-
шем. Щоразу збираю допомогу 
для військових — продукти, одяг, 
медикаменти, побутову хімію 
тощо. Дуже часто учні шкіл ма-
люють малюнки, у яких написа-
но: «Хочемо миру», «Повертайся 
живим», «Нехай Бог збереже 
вас», «Ми молимося за вас»... 
Також діти з батьками збирають 
солодощі в коробки й переда-
ють через нас. Коли віддаємо їх 
солдатам, вони не ховають своїх 
сліз. Я завжди говорю, щоб вони 
пам’ятали, що вдома їх ждуть! 
Тому вони повинні повернутися 
живими. Це дає солдатам надію 
й стимул жити далі...

За цей період служіння вій-

ськовим дуже часто чув їхні 
розповіді, як Бог зберіг їх. На війні 
все по-іншому, не так як в мирний 
час. Там люди особливо ставлять-
ся до молитви, Слова Божого, до 
Бога... Тому що розуміють — тіль-
ки Бог може спасти.

Приїжджаючих туди, ми пе-
ребуваємо з ними, молимося ра-
зом, розповідаємо їм про Бога. А 
часто приходиться просто мовча-
ти й слухати-слухати... Бо є бага-
то наболілого, треба виговори-
тися... Офіцерам чи психологам 
вони цього не розкажуть, а капе-
ланам відкривають своє серце. 
Приймаємо сповіді, молимося за 
них, за їхні сім’ї, за мир і Україну... 
Перед тим, як іти на чергування, 
ми всі разом збираємося для 
молитви, і молимося, щоб Бог 
зберіг всіх живими. Я дякую Богу, 
при нас ніхто не загинув і не був 
поранений.

Недавно ми заїхали в с. Ново-
луганське, відразу після обстрілів. 
Це село було обстріляне з градів, 
і ми побачили страшну картину — 
будинки розвалені, розбиті водо-
проводи, снаряди попали в школу 
й у дитячий садочок…  Але, дяку-
ючи Богу, всі живі. У селі проживає 
віруюча сім’я, семеро діток. То ми 
відвідали їх, завезли їм допомогу, 
солодощі дітям, разом дякували 
Богу, що зберіг. Навпроти їхнього 
дому снаряд попав у водопровід, 
а праворуч — у сусідський гараж.

Відвідали ще одну сестру по-
хилого віку, помолилися за неї. 
Снаряд упав поряд з її домом 
— і повилітали вікна. Підтримали 
її, бо їй було важко… Коли їзди-
ли по селу, то бачили наляканих 
людей, які пакували свої сумки й 
чекали на транспорт, хотіли виї-
хати, бо не знали, що принесе їм 
наступний вечір. Так живуть люди 
в сірих зонах. У багатьох селах 
немає світла, газу, води, постійні 
обстріли... Але туди їдуть місіоне-
ри, несучи їм Добру Новину й до-
помагаючи матеріально — про-
дуктами, одягом.

Я дякую Богу за це служіння, 
що можу допомагати цим людям, 
говорити їм про Ісуса, бачити 
радісні усмішки, вогонь надії в 
їхніх очах, чути розповіді, як Бог 
береже їх від смерті.

Олександр РУЖИЛО,
Луганська область

З 12 січня по 12 лютого я їздила в Шрі-Ланку 
разом із групою місіонерів у складі 10 чоловік від 
Дніпропетровського  Об’єднання ЦХВЄ. Уся програма 
була спрямована на роботу з дітьми, потрібно було допо-
могти в проведенні біблійних уроків та англійської мови. 
Кожен день у цій країні проходив насичено. Крім уроків 
англійської мови та Біблії, ми провели два табори в бід-
них районах столиці Коломбо та три одноденні табори 
по селах. Відвідали дитячий будинок для сиріт. Декілька 
разів виходили на вуличну євангелізацію. Звичайно, брали 
участь у богослужінні місцевої церкви, яка нас приймала. 
Не всі школи були відкритими до нас, але коли чули, що 
ми з України й теж маємо педагогічну освіту та працюємо 
з дітьми, — щиро приймали й запрошували ще.

Оксана ФУРТ,
Дніпропетровській область

ОСВІТЯНИ ДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ ВІРИ

СОЛДАТИ
НЕ ХОВАЮТЬ СЛІЗ

місія

конференція

З МІСІЄЮ — У 
ШРІ-ЛАНКУ
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Серед багатьох див у Марій-
Ел вам обов’язково розкажуть 
про Червоне місто, у якому час 
від часу з’являється Христос із 
учнями. Це відбувається з чіт-
кою періодичністю на площі 
м. Йошкар-Оли або Червоного 
міста. Кожні три години  там 
з’являється Христос і дванад-
цять апостолів — і це доказа-
ний факт. Бачив  на власні очі, 
зрештою всі бажаючі зможуть 
у цьому переконатися, оскільки 
це відбувається регулярно. Єди-
на прикрість, що Христос із уч-
нями — то просто мертві фігури, 
які під мелодію з’являються з 
відкритих дверей на спеціальній 
панорамі, повільно проходять 
перед глядачами й знову на три 
години зникають за дверима… 
Натовпи людей з цікавістю спо-
стерігають, захоплено коменту-
ють, фотографують, особливо 
— Юду, який у цій процесії — 
останній персонаж із торбинкою 
грошей у руці…

… А живого Христа, Який при-
ходить у життя людей і вже не зни-
кає, проповідують і виявляють своїм 
життям місіонери. У місцевій церкві 
сьогодні особливе свято — рукопо-
кладення на пресвітерське служіння 
двох братів — Володимира Ф. й 
Вадима Г. Зібрання проходило за 
скороченою програмою й трива-
ла десь три з половиною години. 
Варто сказати — дуже швидко! Ця 
священнодія добре відома нам із 
церковного життя, а тому не будемо 
вдаватися в деталі… 

Коли зібрання вже практично 
підійшло до завершення, служи-
тель звернувся до присутніх з про-
ханням щось засвідчити про нових 
пресвітерів. Зі свідчень я виокремив 
декілька. 

Одна з старших сестер крізь 
сльози говорить: «Коли б ви знали, 
як я не хотіла його народжувати. Я 
вже прийняла рішення, я вже йшла 
(очевидно, для аборту — авт.), і Го-
сподь зупинив мене буквально на 
порозі. Як я вдячна Йому, що Він не 
дав мені цього зробити, — і я на-
родила його. Я не знала Бога і не 
знала, що народила служителя для 
Христової церкви…» — це мама Во-
лоді щиро й з любов‘ю про свого си-
на-пресвітера.

Галина Ф., дружина служите-
ля: «Моя доля тут, у Росії. Правда, 
у мене були інші думки. Думала — 
послужу тут для Господа й повер-
немося в Україну. Коли Володя за-
пропонував вийти за нього заміж, я 
подумала: гаразд, він не служитель, 
буде завжди дома, сім’я завжди з 
батьком, але, схоже, сьогоднішній 
день — це крапка в моїх планах. Я 
думаю: тепер нехай будуть Божі 
плани, а не мої…»

Брат Едуард ділиться свідчен-
ням про колегу: «Володю я знаю 
давно. Він працював на серйоз-
ному підприємстві, пов’язаному з 
авіабудуванням. Проте часто від-
прошувався з роботи, особливо 
коли потрібно було працювати й 
по суботах, а вже були заплано-
вані євангелізаціі або інші церковні 
заходи. Якщо вже зовсім не вда-
валося відпроситися з роботи, за-
лишався останній варіант — здати 
кров. Правда, процедура здачі 
крові закінчилася тим, що він зне-
притомнів і довелося терміново 
втручатися лікарям. Усе обійшло-
ся, а «нерозумний заради Христа» 
отримав два вихідних, плюс ще 
один — у день здачі крові… Я знаю 
жертовність і посвяту цього бра-
та…»

Ось такі роздуми-свідчення в 

день рукопокладення… Похапцем 
обідаємо — і раптом у кімнату за-
ходить…  

…раптом у кімнату заходить 
група друзів із Чувашії, і з енергій-
них жестів стає зрозуміло, що часу 
в нас зовсім мало. «Брати, потрібно 
поспішити, на вечір чекають у Чебок-
сарах… Чебоксари — столиця Чу-
вашії. Через декілька годин ми в домі 
молитви. У запасі ще хвилин 10-15 
— і ми знову стаємо очевидцями Бо-
жого чуда. На місіонерських точках 
це буває дуже часто, поїдьте й пе-
реконаєтеся. «Брати, кажу вам без 
перебільшення: цей дім молитви — 
яскраве чудо Боже. Ви навіть уяви-
ти собі не можете: не пройшло року 
— а цей будинок уже використо-
вується за призначенням… — А далі 
про купу проблем: технічних, бюро-
кратичних, фінансових, особистих 
і багатьох інших — …але живий Го-
сподь, Який ніколи не запізнюється. 
П’ять будівельних бригад з України 
— щиро, жертовно й безкоштовно 
працювали на результат. Особлива 
вдячність Степану Янюку за посвяту 
й жертовність в організації. Самі ми 
ніколи б не впоралися, а ще місцеві 
брати-чуваші ревно підключилися 
до будівництва. Результат — можете 
переконатися самі… А ще у нас мо-
лодіжна співаюча група, а ще — не-
великий хор, а ще… Та, власне, самі 
переконаєтеся, що в нас…» У неве-
ликих місіонерських церквах є одна 
особливість — після майже трьох 
годин служіння ніхто не поспішає 
розходитися. Гомін, спілкування, ус-
мішки, обійми. До вас обов’язково 
підійдуть, подякують за проповідь, 
поцікавляться: «Як в Україні?»

Спілкування продовжується під 
час вечері, і знову спогади про бра-
та Степана та його ревність, що за-
палювала місцевих братів до праці. 
«У нас є мрія — побувати в Україні, 
побачити тисячні церкви, відчути ат-
мосферу на ваших служіннях, мож-
ливо, у цьому році допоможе Го-
сподь мрію зробити реальністю…» 
— діляться брати своїми планами.

Ранок знову покликав у доро-
гу, тим більше, що потрібно було 
провідати декілька місіонерських 
груп. Я просто нагадаю назви міст і 
містечок. Для читача вони мало що 
значать, проте для мене — це історія 
місіонерського подвижництва моїх 
братів. Отже: Чебоксари, Канаш, 
Кіря, Вурнари, Ядрин, Лисково, 

Большоє Мурашкіно, Вад (цю назву 
потрібно дуже швидко промовляти, 
бо коли повільно — то не дуже гар-
не сполучення виходить), Арзамас, 
Нижній Новгород, Лукояново, Дзер-
жинськ… Усе гарно — і скрізь бра-
терська відкритість і щирість. Пам’я-
таю, як в одній із церков нас ревно (і в 
профіль, і в анфас) фотографували, і 
всіх, хто спілкувався з нами. Навіть 
готові були особисто фото надісла-
ти. Я думаю, адресати вже отримали 
фотографії…

У дорозі зустрічі й нові враження 
— не рідкість. Деякі з них запам’я-
товуються на все життя. Ось одне 
з них. Було вже зовсім темно, коли 
після кількох сотень кілометрів ми 
завернули у двір сімейства єзи-
дів.  Згідно зі словником, «єзидизм, 
єзидство, шарфадинізм (від само-
назви шарфадин) — синкретична 
релігія єзидів, що містить елементи 
зороастризму, християнства (не-
сторіанського напряму), юдаїзму 
та ісламу. Єзиди вірять в існування 
єдиного Бога та його семи ангелів, 
головним із яких є Малак Тавуса (він 
же Джабраїл)». Думаю, останнє сло-
во означає архангела Гавриїла.

Проте наші єзиди, господар 
дому на ім’я Жора та його дружина 
зі своєю сестрою, люблять Госпо-
да. Дружина й сестра дружини вже 
члени церкви, діти активні в служінні, 
а Жора — щира й відкрита душа — 
поки що на шляху до цього. Їхніми 
богами в минулому були три таріл-
ки з арабськими написами, що їх 
отримали у спадок від прабабусі й 
шанували, берегли як велику святи-
ню, а тепер Господь зайшов до дому 
скотарів-єзидів. Їхнє основне занят-
тя — розведення худоби. Щедро 
накритий стіл — гаряча картопля, 
люля-кебаб (є така кавказька стра-
ва), дві великі тарілки зелені, а ще 
— щирі свідчення про любов Божу. 
Я чув багато свідчень людей, але це 
запам’ятав особливо. Для колорит-
ності й повноти приводжу мовою 
оригіналу. 

— Был у меня случай такой, 
— розпочинає Жора, — я права 
получил водительские. Поехал к 
родственникам-езидам, немного 
свидетельствовал им, но получи-
лось, что выпил немного, не пободр-
ствовал. Еду домой, смотрю, почти 
возле дома на повороте — машин-
ка полицейская стоит. Остановили, 
конечно же, спрашивают: «Пил?» Я 
говорю: «Да, немножко было». Гово-
рят: «Сколько выпил?» Ну я же в Бога 
верю, знаю, что неправду нельзя 

говорить, отвечаю: «Да совсем не-
много — 4 стаканчика коньячку вы-
пил. Так получилось». Они говорят: 
«Садись в нашу машину, подожди». 
А сами еще другую машину останав-
ливают. Я сижу и думаю: какой же я 
глупец был, Господи, ну зачем же 
пить-то было? Теперь точно права 
заберут, а я их только что получил, 
да и штраф тысяч на 60 дадут, что 
ж делать то? И тут вспомнил, жена 
говорила: «Если трудности придут 
— молись Богу». И как я сам не до-
думался? Молиться начал: «Господи, 
вот такое дело, выпил я, нехорошо, 
конечно же. Ну так я Тебя прошу, 
если сможешь и Тебе не трудно, по-
моги как-нибудь. Я понимаю — сам 
виноват, но если сможешь, говорю, 
помоги. Не сможешь — ладно, я не 
буду обижаться, сам виноват же…» 

Полицейские опять ко мне: 
«Пил?» — спрашивают. «Ну да, я 
же сказал, немножко». Они трубку 
мне суют, дуй, мол, посмотрим. Я 
дунул — а у меня почти ничего не 
показывает на тестер. Они опять: 
«Так ты пил или нет? Может, ты 
трубку языком закрыл, может, 
мимо дул. Давай еще раз». Ну 
еще раз — опять почти норма… 
В общем так скажу: если бы не 
Господь, то и штраф огромный и 
без прав остался бы… А так все-
го в пять тысяч обошлось, ну это 
совсем ничего, и права со мною…

Я не знаю, як ви сприймете це 
свідчення, але я сміявся й плакав 
у душі, слухаючи нелукаву сповідь. 
Була вже глуха ніч, коли, помолив-
шись, ми вийшли на вулицю. Міцно 
обіймаємося з Жорою, а в серці 
відчуття — Бог буде користуватися 
цією людиною для Своєї слави… 
Думаю, ще почуємо інші свідчен-
ня…

 Микола СИНЮК

У ці дні у Варшаві проходить 
конференція PEF — зустріч лідерів 
60 п’ятидесятницьких об’єднань 
Східної і Західної Європи. Деві-
зами конференції стали фрази 
«Нове покоління», «Сильніші ра-
зом», «Досягнути недосягнутих».

Одночасно із  конференцією PEF 
у столиці Польщі проходять робочі 
засідання PEM — місіонерських ор-
ганізацій Європи. Один з семінарів на 
тему «Місіонерська ситуація в Росії, 
Криму, на сході України» викладав 

перший заступник старшого єписко-
па УЦХВЄ  Микола Синюк. Під час 
засідання, модератором якого  був  
пастор місіонерського відділу церкви 
«Філадельфія» в Стокгольмі (Швеція)  
Раулі Лехтонен, єпископ з України 
розглянув питання щодо перспектив 
спільної  діяльності в контексті схід-
захід Європи.

 «Ми відкриті до співпраці, але має 
бути взаємність. Захід має відійти 
від стереотипу – Схід це щось дру-
горядне… Окрім декларативних заяв 

про відкрите серце Західної Європи, 
варто хоч трохи привідкрити гаманці 
і у нас все вийде»,  –  підсумовував 
єпископ Микола Синюк.

А пізно увечері 8 березня, єпископ 
зустрівся з українською молоддю м. 
Варшави. Він з приємністю відзна-
чив, що молоді брати й сестри, які 
виїхали  за кордон, цікавляться не 
тільки заробітками, але й євангель-
ськими істинами та принципами хри-
стиянського життя.

chve.org.ua

ЯВЛЕННЯ ХРИСТА В ЙОШКАР-ОЛІ

ЄВРОПЕЙСЬКА П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКА СПІЛЬНОТА ПРОВЕЛА
КОНФЕРЕНЦІЮ В МІСІОНЕРСЬКОМУ ДУСІ

дорожні нотатки

новини уцхвє

ГОСПОДИ, ПОМОГИ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ…
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Читаючи Євангелію, ми 
звертаємо увагу на чудесні 
зцілення, які чинив Хри-
стос. Це приваблювало 
до Нього натовпи людей. І 
коли Він приходив у якесь 
поселення — звістка вмить 
летіла від хатини до хати-
ни, і народ біг до Нього, не-
сучи чи ведучи свого хво-
рого ближнього. 

Христос владу зціляти дав 
апостолам, щоб вони про-
довжили цю велику й чудо-
ву місію. І ми пам’ятаємо, які 
чуда Господь звершував че-
рез апостолів Петра й Павла. 

Христова місія оздоровлю-
вати продовжується й до нині 
через Божих помазаників. 
Вони виконують її по волі Го-
сподній і для слави Його. 

Хочу зауважити, що Бог дає 
зцілення людині, щоб славила 
Його святим життям. Коли Ісус 
зцілив слабого при Віфезді, 

то сказав йому: «Не гріши уже 
більше!..» Тож ми повинні зна-
ти, що саме для цього Він дає 
милість бути здоровим. Коли 
ж ми, оздоровившись, пори-
наємо в земні справи, бізнес, 
стягаємо землю, заводимо 
багато худоби чи їздимо по ку-
рортах — то, хочу сказати, ми 
не оцінили милості Божої. І Бог 
незадоволений нами. 

Він бачить наперед, як для 
нас краще, тому може й не да-
рувати зцілення. 

Хочу навести декілька ви-
падків із служіння одного бра-
та. Можливо, ми побачимо 
себе й поправимо своє життя 
або змиримося зі своєю хво-
робою й будемо дякувати Бо-
гові за все, як є. 

На служінні одна сестра по-
просила: «Помоліться за мої 
ноги, бо дуже болять, не можу 
ходити, вранці ледь доходжу 
до дому молитви». Служитель 

знав її життя. Тому прямо ска-
зав їй: «А навіщо тобі зцілення? 
Коли я йду на вечірнє служіння, 
ти завжди сидиш на лавочці 
біля своєї домівки з односель-
чанами й переповідаєш всі но-
вини, які трапляються у світі, 
і вислуховуєш плітки інших 
людей. Якщо Бог зцілить твої 
ноги, то ти не тільки зайдеш в 
кінець свого села, а й в сусіднє 
підеш розказувати, що у світі 
робиться». 

На іншому зібранні брат 
попросив помолитися за оз-
доровлення спини, яка дуже 
боліла. Служитель також до-
бре знав того брата, тому 
сказав йому: «Мені страшно 
за таке молитися, щоб Бог не 
прогнівався на мене за таку 
молитву. Ти за сезон на оран-
ці стираєш два плужки і не мо-
жеш зрозуміти, що коли залі-
зо не витримує, то тим більше 
кості не зможуть витримати 
таке перевантаження». Варто 
поміркувати над цим. Якщо 
Бог розрахував нашу працю 
на цій землі на 70-80 років, а 
ми її зробили за 40 чи 50, то 
що нас чекає в старості?

Ще одне свідчення. Підхо-
дить сестра до брата й про-
сить: «У мене виразка шлунка, 
помоліться, щоб Бог дав мені 
здоров’я». Брат каже їй: «Се-
стро,  перед тим, як молитися 
з покладанням рук, хочу за-
питати, чи ти приймаєш про-
тизачаточні таблетки, щоб не 
народжувати діток». — «Прий-
маю», — відповідає вона. — 
Служитель не змовчав: «Чи ти 
не знаєш, що то отрута, яка 
вбиває все живе? Тож як я 

можу молитися і класти руки 
на тебе, коли Слово Боже на-
казує не робити цього з поспі-
хом і не призивати ім’я Боже 
надаремно?!» Як важливо Бо-
жим слугам бути обережними, 
що Бог не прогнівався на них! 

 У Слові Божому написа-
но: «Чи хворіє хто з вас? Хай 
покличе пресвітерів Церкви, і 
над ним хай помоляться, на-
мастивши його оливою в го-
споднє ім’я, і молитва віри 
вздоровить недужого… а коли 
він гріхи був учинив, то вони 
йому простяться» (Як.5:14,15). 
Але ось як буває: свого місце-
вого пресвітера переступають 
і біжать в іншу церкву, до іншо-
го пресвітера, щоб помолився 
за зцілення. Або ж зовсім цією 
обітницею нехтують й відразу 
біжать в аптеку чи в лікарню — 
і віддають великі гроші за те, 
щоб прийшло покращення для 
тіла. А наші діти дивляться на 
нас і бачать, на кого й на що ми 
покладаємо надію. 

Є брати, які показують ін-
ший приклад своїм дітям — 
приклад віри й уповання на 
Господа. Один із таких братів 
поїхав на Божий труд, а через 
день дзвонить до нього дру-
жина й жаліється, що дуже 
хвора — навіть не може встати 
й наварити їсти діткам. Брат 
заспокоїв її, що буде молити-
ся. Малий синок, якому було  
шість років, почув цю розмо-
ву й питає маму: «А чи мож-
на, я помолюся за вас так, як 
молиться наш тато?» — «Що 
ж, синочку, молись», — від-
повідає мама. Хлопчик підхо-
дить до мами, яка лежала в 

ліжку, кладе руки їй на голову 
й проголошує: «В Ім’я Ісуса 
Христа наказую тобі, хворобо, 
відступити від моєї мами» — і 
через хвилину мама встала й 
пішла готувати їжу для дітей. 
Син бачив, як молиться тато, 
і бачив результати молитов, 
коли призивалося ім’я Ісуса 
Христа, — і так в дитині наро-
дилася віра. А віра не осором-
лює! 

Як хочеться, щоб ми стави-
ли Бога в наших проблемах на 
першому місці. 

Одна сестра свідчила, що 
коли була в пологовому бу-
динку, то лікарі сказали їй, що 
вона народжуватиме дити-
ну через кесарів розтин і що 
наступного дня будуть роби-
ти операцію. Вона, почувши 
це, підняла на молитву народ 
Божий і сама щиро молила-
ся, щоб народити дитину без 
операції. У ту ніч приснився 
їй ангел Господній, який під-
ключив їй до руки «систему» 
і сказав: «Я посланий Богом, 
щоб викликати в тебе роди». 
Під ранок сестра прокинулась 
і за декілька хвилин народила 
сина. Лікарі були здивовані й 
сказали, що це трапляється 
тільки у віруючих. 

Ми народ Божий.  Пам’ятай-
мо це. Бог стоїть за народ свій, 
який повністю довіряє Йому. 
Нам треба поправляти своє 
життя, не грішити, бути послуш-
ними Богові, послушними в 
церкві, виконувати заповіді, на-
писані в Божому слові, щоб не 
досягла нас та чи інша хвороба. 

Володимир ФІЛЮК

Вивчаючи Біблію, я був 
вражений радикальною 
зміною у ставленні її ав-
торів до страждань, і від-
правною точкою цієї зміни 
став хрест. Говорячи про 
складні часи, автори Но-
вого Заповіту не вислов-
люють ані тіні обурення, як 
це було властиво для Йова, 
пророків чи псалмоспів-
ців. Замість того, щоб дати 
якесь розумне пояснення 
стражданням, вони, ніби 
формуючи якусь пікто-
графічну відповідь, постій-
но вказують на дві події: 
смерть і воскресіння Ісуса.

Апостоли відкрито заявляли, 
що їхня віра повністю покоїться 
на Пасхальній неділі. Учні Ісуса 
дуже швидко зрозуміли те, чого 
не змогли зрозуміти за три 
роки, проведені зі своїм ліде-
ром: коли здається, що Бог да-
леко, — Він може виявитися, як 
ніколи, близько. Коли здається, 
що Бог мертвий, — Він може 
відродитися до життя.

Модель трьох останніх днів 
перебування Христа на зем-
лі — трагедія, темрява, тріумф 

— стала для новозавітних ав-
торів шаблоном, який можна 
застосувати до всіх періодів 
наших випробувань. Ми може-
мо спрямовувати свій погляд 
на Ісуса — доказ Божої любові, 
— хоча, можливо, ніколи не от-
римаємо відповідей на всі свої 
«чому?».

Страсна п’ятниця показує, 
що Бог не залишився наодинці 
зі своїм болем. Біди й страж-
дання, які приходять у наше 
життя, настільки очевидні та 
значимі, що Бог захотів розді-
лити й перенести їх із нами. 
Бог також був «знайомий із 
хворобами». У той день Ісус 
пережив на Собі Боже мов-
чання. Помираючи на хресті, 
Він цитував двадцять перший 
псалом: «Боже мій, Боже мій, 
— нащо мене Ти покинув?», а 
не двадцять другий, де сказа-
но: «Господь — то мій Пастир, 
тому в не достатку не буду…»

Але Пасхальна неділя по-
казує, що вирішальна пере-
мога — не за стражданнями. 
Тому, говорячи словами Яко-
ва, «майте, брати мої, повну 
радість, коли впадаєте в усіля-

кі випробовування».  Йому вто-
рить Петро: «Тіштеся з того, 
засмучені трохи тепер, якщо 
треба, всілякими випробову-
ваннями…» А Павло додає: 
«Тепер я радію в стражданнях 
своїх за вас, і доповнюю не-
достачу скорботи Христової в 
тілі своїм за тіло Його». Потім 
апостоли пояснюють, яке бла-
го приносять такі «страждан-
ня з компенсацією»: зрілість, 
мудрість, щиру віру, стійкість, 
твердість духа й багато наго-
род у майбутньому.

Як сказав Павло, все це — 
лише питання часу. Просто 
зачекайте. Боже чудо преоб-
раження темної, безмовної 
П’ятниці в Пасхальну неділю 
одного разу виросте до кос-
мічних масштабів.

Один мій друг, якому було 
складно вірити в люблячого 
Бога, у мить сильного болю й 
страждань випалив такі слова: 
«Пасха — це єдине, що виправ-
довує Бога!» Це звучить різко й 
не по-християнськи, але в цьо-
му прослідковується очевидна 
істина. Хрест Христа переміг 
зло, але не переміг несправед-

ливості. Для цього була потріб-
на Пасха — яскраве свідчення 
того, що Бог одного разу по-
верне будь-яку фізичну реаль-
ність у той стан, у якому вона й 
повинна бути. 

Саме Воскресіння пере-
творило події П’ятниці в спо-
мин. Завдяки воскресінню 
Ісуса я можу сподіватися, що 
пролиті нами сльози, пере-

житі удари, емоційний біль і 
скорбота від втрати друзів та 
рідних — усе це, як і шрами на 
руках Ісуса, стане лише спо-
гадом. Шрами ніколи не зни-
кають, однак вони більше не 
завдають болю. Ми отримає-
мо нові тіла, нове небо й нову 
землю. Ми отримаємо новий 
початок — великодній.

Філіп ЯНСІ

свідчення

на тему номера

БОГ БАЧИТЬ, ЯК ДЛЯ НАС КРАЩЕ

ВЕЛИКОДНЄ ПРЕОБРАЖЕННЯ
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Образа — реакція людини 
на заподіяну їй прикрість. Ін-
шими словами: образа — ре-
зультат того, що з людиною 
обійшлися несправедливо, 
не так, як вона очікувала або 
вважала правильним. Образа 
включає в себе не тільки пере-
живання справедливого обу-
рення щодо кривдника, але й 
жалість до себе. Ось саме це 
культивують із дитинства. Бо 
карають зазвичай того, хто 
образив, а того, хто образив-
ся, жаліють. Образа викликає 
в ображеного печаль, сльози, 
горе. Затяжна образа може 
призвести до того, що обра-
жений тане на очах, впадає в 
депресію. Таку людину може 
навіть розбити параліч. Інший 
варіант — ображений «метає 
блискавиці» на свого кривд-
ника. Він у духовному плані 
погіршує ситуацію тим, що, 
крім шкоди собі, ще й занечи-
щує інших…

«Господи, скажи — і спа-
лимо це село?» — запропо-
нував ображений учень Іван, 
коли їх не прийняли на нічліг 
жителі самарійського селища 
(Лк.9:54). «Не знаєте: якого ви 
духа...» — була відповідь Учи-
теля. Дух Христа вільний від 
образ! Образа підступить, але 
я її не прийму, якщо Дух Хри-
ста у моєму дусі.

«Повинно прийти споку-

сам (спотиканням, образам — 
авт.), але горе тому, через кого 
вони приходять» (Лк.17:1,2). 
Ми пам’ятаємо ці слова, і 
здебільшого в церкві ставлять 
наголос на другій частині цих 
слів Христа, що горе тому, че-
рез кого я спіткнувся. Таким 
чином у скривдженого може 
скластися неправильна уява, 
що його образа — це пробле-
ма того, хто його образив. Але 
чи це так повинно бути? Ні. 
Завжди будуть причини, щоб 
спокуситися, спіткнутися, об-
разитися. Навіть на рівному 
місці. Хтось зробив об’єктив-
но правильне зауваження, але 
чомусь прийшла образа: «Як 
він посмів? Він що, кращий за 
мене?»

Один брат образився че-
рез те, що йому не дали за-
співати пісню, інший приго-
тувався до проповіді, а йому 
не дали проповідувати. Ще 
інший брат сказав проповідь, 
сів на місце, задоволений 
собою, а йому хтось зробив 
дошкульне зауваження. І звід-
кись з’явилася гірка образа… 

«Наша боротьба не проти 
плоті й крові!» — стверджує 
апостол Павло. Але коли лю-
дина ображена, чомусь її бо-
ротьба переходить у розряд 
боротьби з кривдником.

Якщо у вас образа на ко-
гось, і ви (подумки або в роз-
мові з кимось) постійно щось 
доводите кривдникові, ви не 
вільні. Ваша самооцінка бу-
дується й відштовхується не 
від Ісуса Христа, а від своєї 

надуманої (завищеної) само-
оцінки.

Можна втекти на інший бік 
вулиці чи дому молитви, щоб 
не зустрітися з кривдником. 
Але куди сховатися від де-
монського духа? Він наздо-
жене скрізь. На всякому місці 
потрібно протистояти духам 
злоби піднебесної й духу об-
рази також…

Образа рівноцінна непро-
щенню. А це може призвести 
до фатальних наслідків. Бо 
якщо ви не прощаєте, то й 
Отець небесний не простить 
вам: «І коли стоїте на молитві, 
прощайте, як маєте що проти 
кого, щоб і Отець ваш Небес-
ний пробачив вам прогріхи 
ваші» (Мр.11:25).

Образа часто пов’язана з 
давніми незціленими душев-
ними ранами. Було, напри-
клад, насильство в дитинстві, 
відкинення батьками (або од-
ним із них), хтось взагалі був 
покинутий обома батьками, 
залишений чоловіком (дружи-
ною), зазнав жорстокої зради, 
що в підсумку призвело до 
гіркої образи — ненависті, оз-
лоблення. Це рана, що не за-
жила й кровоточить. Біси ата-
кують таку людину, б’ють в цю 
душевну рану. Може бути лю-
дина й кілька років віруючою, 
але не отримати зцілення від 
минулого. І відповідно така 
людина легко ображається, 
мучиться у своїх образах, бо її 
душа до кінця не видужала… 
Усі минулі й застарілі обра-
зи потрібно рішуче залишити 
раз і назавжди на Голгофі, 
висповідавши своїми устами 
щире прощення кривдникові 
— за відкинення, насиль-
ство, зґвалтування, вбивство 
близьких, що змушений по-
кинути свій дім, своє нажите 
добро.

Зцілення можна отримати 
тільки на Голгофі, а туди зійти 
неможливо, як тільки через 
смирення. «Тож виходьмо до 
Нього поза табір, і наругу Його 
понесімо…» (Євр.13:13). Які 
можуть бути при цьому обра-
зи? О, якби Ісус ображався, а 
Йому було за що ображати-
ся чисто по-людськи, то що 
б було з нами усіма? Але Він 
благословляв своїх кривд-
ників навіть у передсмертній 
агонії.

Юда Іскаріот зраджує Вчи-
теля, а Ісус не відвертається 
від поцілунку зрадника, а ще 
й каже: «Друже, для чого ти 
прийшов?» Логічніше було 
б — дорікнути. Нічого такого 
нема в поведінці Христа. Він 
хліб вмочує і подає зраднику, 
як й іншим апостолам, напе-
ред знаючи мотиви й стан 
серця Юди Іскаріота…

Йосип пережив від своїх 
рідних братів тяжке прини-
ження, біль, образу. Але Бог 
допоміг йому забути біль не-
прощення, образи, насиль-
ство, відкинутість. У його дусі 
народився Манасія (що озна-
чає: той, хто дає забуття). Він 
отримав зцілення своєї душі. 

Плотська людина, буду-
чи пораненою, шукає успіху, 
не турбуючись про зцілен-
ня своєї душі. Але духовний 
(правильний) шлях — спочат-
ку отримати зцілення, а потім 
буде успіх, буде Єфрем (тоб-
то плодовитість, розмножен-
ня). Такий порядок від Бога. 
«І нарік Йосип ім’я первіст-
ку: Манасія, бо Бог дав йому 
забути усе своє горе (при-
ниження, образи). А іншому 
нарік ім’я: Єфрем, бо розмно-
жив його Бог у краї недолі» 
(1М.41:51-52).

«Зброя бо нашого воюван-
ня не тілесна, але міцна Бо-

гом на зруйнування твердинь, 
ми руйнуємо задуми, і всяке 
винесення, що підіймається 
проти пізнання Бога, і поло-
нимо всяке знання на послух 
Христові…» (2Кор.10:4-5). 

Про які твердині тут мова? 
Спосіб думання людини, який 
суперечить ученню Христа, 
— це твердиня диявола в її 
розумі. Звідси образи та зве-
личування себе. Ці «твердині» 
в нашому розумі ми будуємо 
з образ, споруджуємо цілу 
фортецю. На духовному рівні 
цю фортецю потрібно зруйну-
вати.

Ця твердиня — в’язниця, у 
якій томиться ображена душа. 
Мирися із супротивником…

Я беру в полон будь-яку 
думку на послух... Кому? Ісу-
су Христу. Перш ніж образи-
тися, скажи: «Я беру в полон 
цю думку, я не ображаюся, я 
радію і дякую Богові за цього 
брата, за цю сестру, вони по-
казали мою слабку сторону, 
яку я повинен зміцнити негай-
но вірою в Господа й силою 
Божою! Амінь!»

Скажи: «Я беру вся-
ке знання на послух Хри-
стові! Я прощаю своєму 
кривднику й каюся в тому, 
що образився, що стільки 
часу носився зі своєю об-
разою».

Чи розуміємо ми, що це 
важливо, що це потрібно тобі, 
брате, сестро, потрібно кож-
ному? У цьому полягає наше 
духовне зростання, наша 
істинна духовність.

Не біда в тому, що нас ча-
сто ображали до цього дня, 
а біда в тому, що ми сприй-
мали образу, не каялися в 
ній і не відкидали її геть ще 
в зародку.

Тож нині час це зробити.
Геннадій АНДРОСОВ

ОБРАЗА — ГРІХ, ЯКИЙ ВЕДЕ ДО СМЕРТІ!
проповідь

ЩО Ж ТАКЕ ОБРАЗА?

ТВОЯ МОЛИТВА 

ЗРУЙНУЙМО ТВЕРДИНЮ 
ОБРАЗ!

ЧОМУ ЛЮДИНА
ОБРАЖАЄТЬСЯ?

ДУХ ХРИСТА ВІЛЬНИЙ
ВІД ОБРАЗ 

Якщо член церкви грішить, то йому роблять зауваження, якщо не каєть-
ся — відлучають. Та є гріхи, за які ніколи не роблять зауваження. Більше 
того, людину за такий гріх жаліють. Цей гріх із дитинства прищеплюють 
людині як щось позитивне, а дитина культивує його як засіб привернути 

до себе увагу.

Одного разу в суботу, перед тим, 
як йти додому, пастор вирішив зате-
лефонувати своїй дружині. Була вже 
майже десята вечора, але дружина 
не піднімала трубки. Пастор проче-
кав двадцять гудків, але дружина так 
і не підійшла до телефону.

Через деякий час він знову набрав 
домашній номер, і дружина відразу ж 
відповіла. На запитання пастора, чому 
так довго не піднімала трубки, вона від-
повіла, що ніякого дзвінка не чула.

Цей випадок був би забутий, якби 
через два дні в кабінеті пастора не 
задзвенів телефон. Чоловік, який теле-
фонував, говорив про якийсь дзвінок до 
нього з цього номера в суботу ввечері. 

Пастор довго не міг зрозуміти, про що 
йдеться. Тоді чоловік сказав:

— Хтось подзвонив із вашого номе-
ра, але я так і не підняв трубки...

Раптом пастор збагнув, що трапи-
лося з ним, і відразу ж вибачився перед 
чоловіком, що потурбував його. Він по-
яснив йому, що хотів подзвонити додо-
му, але, мабуть, набрав неправильний 
номер...

Чоловік, який телефонував, не дослу-
хавши, перебив служителя:

— Дозвольте мені розповісти, що тоді 
сталося. Річ у тім, що в суботу ввечері я 
зібрався покінчити з життям. Але перед 
тим, як зробити намічене, я звернувся 
до Бога в молитві, сказавши: якщо Він є 

і якщо чує мене, то нехай подасть мені 
знак. Саме в цей момент у мене задзво-
нив телефон. Я підійшов до апарата й по-
бачив на цифровому табло телефону на-
пис: «From: Almighty God...» [Від: Господа 
Всемогутнього...]. Я цілу хвилину зі сльо-
зами дивився на телефон, який безпере-
станку дзвонив, і не смів підняти трубки.

P.S. Церква, у якій служив цей 
пастор, називається «Almighty God 
Tabernacle» [Господа Всемогутнього 
Обитель]. Саме цей напис було за-
реєстровано як «caller ID» у місцевій 
цифровій телефонній станції, яка й 
вивела його на екран телефону цьо-
го чоловіка.

www.hristian.in

АЛЛО, БОГ?
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Відповіді на кросворд розміщений у №2 (лютий) 2018р.
По горизонталі: 3. Сіхар. 6. Йотам. 7. Рахав. 8. Герар. 10. Найот. 14. Еммаус. 15. 

Таршіш. 18. Акила. 19. Атени. 20. Пунон. 22. Агава. 23. Арнон.
По вертикалі: 1. Вісім. 2. Фавор. 4. Гомер. 5. Самос. 9. Апостол. 11. Аметист. 

12. Шамір. 13. Еліяв. 16. Аккув. 17. Анава. 21. Німра. 22. Авдон.

1. Розмова з Богом. 2. Апостол. 3. Головнй убір первосвященика. 4. Місто (Єз. 
47:16). 8. Місто, в якому осів Авраам між дубами Мамре. 13. Річка Дамаску. 14. 
Початок мудрості. 17. Морський порт у Середземному морі. 18. Печера, в якій 
похоронені патріархи. 20. Місто, в якому Бог змішав мову. 23. Ввійшов у обітовану 
землю. 24. Слово, написане на стіні Валтасару.

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

5. Річка Палестини. 6. Йона втікав у місто… 7. Річка Едему. 9. Син Рехавама. 
10. Нащадок Сима, син Йоктана. 11. Місто (Суд. 1:17). 12. Ідол, поставлений 
у Самарії. 14. Місто біля дуба Мамре. 15. Син Хама. 16. Єгипетська кара. 18. 
Племінниця Авраама. 19. Божа гора. 21. Спочатку було… 22. Християнин, який 
разом із Степаном відвідав Павла в Ефесі. 24. З нею Давид порівняв життя люди-
ни. 25. Міський доморядник в Коринті. 26. Пророк. 27. Суддя Ізраїля.

СЕЗОНИ ЖИТТЯ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
З 4 червня по 23 серпня 2018 року на базі Київського біблійного інституту в співпраці з церква-
ми Скандинавії та християнською місією «Голос надії» проводитиме навчання Місіонерська школа.

Досвідчені місіонери, пастори, викладачі богослов’я з країн ближнього зарубіжжя й Скандинавії 
будуть викладати біблійні доктрини, історію місій, релігії світу, ознайомлять студентів із метода-

ми й стратегіями місіонерського служіння, розкажуть про відкриття й зростання церков.
Завершивши навчання, студенти зможуть взяти участь у короткочасних місіонерських поїздках 

по Україні та в інші країни для розвитку довгострокового служіння. 
Навчання безкоштовне.

Детальна інформація:
Телефони: (044)450-60-00 – секретар
(067) 708-43-61 – координатор ММШ

Е-mail: kuksa18@gmail.com
Сайт: www. kbi.org.ua

FB: www.facebook.com/missionschoolkiev

Українська Церква Християн Віри Євангельської

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ
МІЖНАРОДНА МІСІОНЕРСЬКА ШКОЛА

Життя людини подібне до 
зміни сезонів — весна, літо, 
осінь, зима. Коли на землю 
приходить весна, все роз-
квітає та оживає. І коли на-
роджується людина, то з’яв-
ляється нове життя, початок. 
Перші паростки життя, квіти, 
пахощі. Простота та довіра 
дитини ніби прикрашають 
життя навколо нас. А попе-
реду на неї чекає багато чого 
непізнаного й цікавого, попе-
реду цілий світ чудесних від-
криттів!

ЛІТО життя — це перехід 
людини у вік юності, досягнення 
зрілості та плідності. Людина тво-
рить світ навколо себе: отримує 
освіту, влаштовується на роботу, 

стає самостійною, вкорінюється в 
певному світогляді. Життя люди-
ни, як і саме літо, починає прино-
сити врожай і плоди.

ОСІНЬ життя — це особлива 
пора. Це ще не кінець життя, але 
вже перехід за середину прожи-
тих літ. Коли в наші міста при-
ходить осінь, усе, що росте та 
квітне, набуває дивовижно кра-
сивих кольорів і відтінків жовтого, 
оранжевого та червоного. Осінь 
життя — це наша зрілість. Осінь 
життя показує красу людської 
творчості, людських досягнень та 
майстерності в тій чи іншій справі. 
Восени нашого життя ми також 
усвідомлюємо, що йдемо до за-
вершення, попереду зима, тобто 
старість.

ЗИМА — пора старості, коли 
більша частина життя вже позаду й 
деколи так далеко, що й вже не зга-
даємо. Опале листя, зів’ялі квіти, 
природа засинає... Зима життя та-
кож не приносить краси людині: хід 
її життя уповільнюється, вона в’яне 
і наближається до смерті.

Мудрий Соломон сказав: 
«Усьому під небом свій час і вся-
кому ділу своя пора: час роди-
тись і час помирати...  Бійся Бога 
і пам’ятай заповіді Його — бо 
в цьому все для людини. Усі бо 
діла Бог приведе на суд: усе, що 
таємне, чи воно добре чи лихе» 
(Екл.12:14).

Творець дав нам життя, і ми 
маємо усвідомлювати його суть 
— відповідальність перед Ним.

Чудова мить світанку: Спас воскрес,
Щоб я і ти, Його життям пробуджені,

Могли сягнути душами небес,
Відкуплені, вже більше не осуджені!

Він нам подарував нове життя,
Назвавши так велично — дітьми Божими.

Вже у зневірі дні не пролетять —
Ми можем бути на Ісуса схожими.

Христос воскрес і дав спасіння дар
Із милості до нас і ласки Божої.

Себе віддав як жертву на вівтар,
Бо дуже любить по-отцівськи кожного.

Заради нас Він смерть здолати зміг,
І сили пекла також посоромлені. 

Христос воскрес! Темряву переміг! 
Вже назавжди гріха основи зломлені!

Чудова мить: в відкуплених серцях
Воскреслий Святим Духом поселяється.

Бринить сльоза подяки на очах,
Й величне Боже Ім’я прославляється.

Він спас і відродив тебе й мене
Того світанку воскресіння світлого,
Наповнив змістом все життя земне

І дарував надію життя вічного.

Христос воскрес! Яка блага ця вість,
Що силою і торжеством наповнена.

Нехай лунає так, як і колись:
Відрадно, урочисто і упевнено!

Нехай же радість сповнює серця,
І вдячна пісня в небо хай здіймається!

Прославмо за любов свого Творця,
І Ним, воскреслим, хай душа втішається!

поезія

Юлія Тонего

ЧУДОВА МИТЬ
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Вітаю вас, мої любі маленькі друзі!
У кожного з вас є улюблена пора року. Хтось лю-

бить тепле літо, коли можна відпочити від уроків, по-
гратися на лугу, покупатися в річці, піти до лісу по 
ягоди. Комусь до вподоби сніжна зима з веселими 
іграми в сніжки, катаннями на санчатах, на лижах. 
Когось приваблює багата осінь з її щедрими пло-
дами. Але, напевно, найбільше ми чекаємо весни, 
коли після зимового холоду починає пригрівати те-
пле сонечко, коли все навколо оживає. З-під снігу 
пробиваються перші ніжні весняні квіти, з’являється 
зелена травичка, розпускаються молоді листочки на 
деревах. Повертаються додому птахи й наповнюють 
довкілля своїми веселими піснями. 

Весна тим і чудова, що все знову повертається до 
життя після зимового сну, оновлюється вся природа, 
все радіє і співає навкруги. А ще ця пора особлива тим, 
що ми відзначаємо найбільше християнське свято — 
Христове воскресіння. Ми з року в рік вітаємо один 
одного незвичайними словами «Христос воскрес! — 
Воістину воскрес!» Цим засвідчуємо свою віру в те, що 
наш Господь воскрес і Своїм воскресінням приніс нам 
звільнення від гріха й подарував нове життя. 

«Де, смерте, жало твоє? Де, шеоле, твоя перемо-
га?» — запитує пророк Осія. Смерть вже не має влади 
над нами, тому що Ісус Христос на хресті переміг її, 
примиривши нас із вічним Богом.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

ЙОСИП ФЛАВІЙ  вважається 
одним із найбільш надійних історич-
них свідків. Він жив у часи Христа, 
але не був Його послідовником, тому 
немає підстав очікувати від нього 
будь-яких перебільшень на користь 
християн. Він описує: «У цей час 
виступив Ісус Христос, людина висо-
кої мудрості, якщо тільки Його можна 
назвати людиною, звершитель диво-
вижних чудес. Коли за доносом на-
ших начальників Пілат розп’яв Його 
на хресті, завагалися ті, які вперше 
Його полюбили. Третього дня Він 
знову явився їм живим».

ГРЕК ГЕРМИДІЙ посідав офі-
ційну посаду біографа правителів 
Юдеї і писав біографію Пілата. У час 
воскресіння Христа він перебував не-

подалік місця Його поховання, супро-
воджуючи одного з помічників Пілата. 
Ось що він записав: «Наблизившись 
до гробу і перебуваючи за сто п’ят-
десят кроків від нього, ми побачили 
в слабкому світлі ранкової зорі варту 
біля гробу: два чоловіки сиділи, інші 
— лежали на землі. Було дуже тихо, 
ми йшли повільно, і нас обігнала сто-
рожа, яка йшла на зміну тій, яка пе-
ребувала там звечора. Потім раптом 
стало дуже ясно. Ми не могли збагну-
ти, звідки це світло, та незабаром 
побачили, що воно променіє із сяю-
чої хмари, яка рухалася зверху. Вона 
опустилась до гробу, і над землею 
там з’явився чоловік, начебто сяючий 
весь. Потім почувся удар грому, але 
не на небі а на землі. Від цього удару 

сторожа від жаху підхопилася, а потім 
упала. У цей час до гробу праворуч від 
нас стежкою йшла жінка, вона раптом 
закричала: «Відкрилося! Відкрилося!» 
І в цей момент нам стало видно, що, 
справді, дуже великий камінь, при-
валений до входу в печеру, начебто 
сам собою піднявся й відкрив гріб. Ми 
дуже злякалися. Згодом світло над 
гробом зникло, стало тихо. Коли ми 
наблизились до гробу, то виявилося, 
що там уже нема тіла похованого чо-
ловіка».

СІРІЄЦЬ ЕЙШУЙ — відомий 
лікар, який лікував Пілата. За дору-
ченням правителя звечора перед 
воскресінням він перебував поб-
лизу гробу разом з п’ятьма своїми 
помічниками. Знаючи про пророцтво 

щодо воскресіння Христа, Ейшуй та 
його помічники-медики зацікавились 
цим як фахівці. Тому все, пов’язане 
з Христом і Його смертю, вони над-
звичайно уважно вивчали та пильно 
спостерігали за тим, що відбувало-
ся. «Ми всі, лікарі та  сторожа, були 
здорові, бадьорі й почували себе 
так, як завжди, — пише Ейшуй. У 
нас не було ніяких передчуттів. Ми 
абсолютно не вірили, що померлий 
може воскреснути. Але він справді 
воскрес, і всі ми бачили це на влас-
ні очі». Далі йде опис воскресіння... 
Взагалі Ейшуй був затятим скепти-
ком. У своїх працях він постійно по-
вторював вираз, який потім увійшов 
до прислів’їв Сходу: «Чого я сам не 
бачив, те вважаю за казку».

ЄВРЕЙ МЕФЕРКАНТ — скарб-
ник синедріону, з рук якого Юда 
одержав за зраду тридцять срібняків, 
був біля гробу Господнього перед 
самісіньким моментом воскресіння, 
тому що він прийшов сюди для ви-
плати грошей сторожі, яка стояла 
біля гробу. Він бачив, що гріб Христа 
надійно охороняється. Виплативши 
гроші, він пішов, сторожа залиши-
лася до кінця зміни... Та не встиг 
Меферкант відійти, як почув грім — 
і величезний камінь був відкинутий 
невідомою силою. Повернувшись до 
гробу, він побачив сяйво над ним, що 
помалу зникало. Але Христового тіла 
в гробі не було. Усе це описано ним 
у творі «Про правителів Палестини».

Улянка поверталася з 
недільної школи з твердим рі-
шенням у серці більше не грі-
шити. Після почутої історії про 
страждання Ісуса Христа вона 
постарається це виконати, адже 
в Його стражданнях є частин-
ка і її вини. От тільки б вдома 
все було спокійно… Останнім 
часом її вітчим дуже незадо-
волений, що дівчинка відвідує 
церкву, особливо, коли він при-
ходить додому в нетверезому 
стані. Тоді хоч на очі йому не 
потрапляй.

Ще в коридорі Улянка почула 
добре знайомі окрики вітчима, які 
долинали з кімнати. 

— Знову п’яний і буде мене ла-
яти, — подумала дівчинка й повер-
нулась, щоб втекти й перечекати на 
вулиці. — Але як же мама й малень-
кий братик? — забилося в тривозі 
її серденько. — Що ж робити, Го-
споди?

— А ти не заходь без молитви, 
Улянко. Дозволь мені бути поруч з 
тобою, — промовив чийсь ніжний 
голос до її стривоженого серця.

Улянка помолилася — і на душі 
стало спокійніше. Вона прочинила 
двері до кімнати й побачила запла-

кану маму й маленького Данилка, 
який повзав на підлозі. Довкола 
були розкидані речі. Зі спальні вий-
шов розгніваний вітчим:

— З’явилася донечка. Ну що, 
уже відслужила свої молебні? Ти 
що,  записалася в ту секту?

— Дядечку, це не секта, — стри-
муючи сльози, промовила дівчинка. 
— Нам розповідали, як розпинали 
нашого Господа і як він воскрес. 
А ще ми псалом вивчали до свята 
Пасхи. Ніна Іванівна сказала, щоб і 
батьків запросили на святкове бо-
гослужіння. Вас також я запрошую, 
дядечку, — додала Улянка. Вітчим 
нервово заметушився, шукаючи 
знову причини, щоб прискіпатися 
до дівчинки, але не знайшов. Він 
усівся на стілець перед нею і нака-
зав заспівати той псалом.

— Я поруч, Улянко, нічого не 
бійся, співай! — знову ніби хтось 
прошепотів до неї.

Дівчинка посміхнулася й за-
співала:

Угорі під небесами 
Ангели співають, 
Бога прославляють,
І лунає вже віками  
Людям дивна новина.
Слава Богу в небі!
Прославляймо гідно 
Господа свого!
Слава Богу в небі!
Величаймо всі Його!
Знічений вітчим немов застиг 

на місці і, кліпаючи  червоними 
очима, прислухався до чистого ди-
тячого голосу. А Улянка, піднявши 
оченята вгору, уявляла, що її слуха-
ють не лише дядько Василь, мама і 
маленький братик, а й Ісус.

Раптом вітчим, не дослухавши 
до кінця пісню, стрімголов вибіг із 
кімнати, обхопивши голову руками. 
А дівчинка доспівала псалом. Мама 

присіла поруч, витираючи сльози, 
що котилися зі стомлених очей.

— Не плач, матусю, Ісус нас 
завжди захищатиме, — зі щирою 
впевненістю сказала Улянка. — Ми 
підемо в неділю всі разом на свято? 

— Підемо, люба моя, підемо, — 
зітхнувши, пообіцяла вона й поцілу-
вала дівчинку.

Увесь наступний тиждень у хаті 
був спокій, вітчим не з’являвся. 
Улянка молилася за нього й вірила, 
що Бог може вчинити велике чудо.

У неділю вона з мамою й бра-
тиком пішла до церкви. Усі радіс-
но вітали одне одного: «Христос 
воскрес!» Після молитви та про-
повіді пастора до залу зайшли діти. 
Улянка стояла попереду, адже вона 
солістка. Діти заспівали, а Улян-
ці здалося, що ангели підхопили її 
і понесли високо вгору. Дівчинка 
обвела поглядом зал і раптом біля 
дверей побачила знайому постать. 
«Це ж дядько Василь прийшов!» 
— схвильовано подумала вона. 
А той стояв і м’яв у руках картуза, 
пильно придивляючись до дітей. 
Вони розповідали вірші про Христа, 
співали, прославляючи Його Ім’я. 
Дядько час від часу витирав карту-
зом очі.

Служіння закінчилося й усі ста-
ли виходити з церкви. Улянка поба-
чила схвильоване обличчя вітчима 
й зрозуміла, що він сьогодні твере-
зий і з ним сталося щось важливе. 
Він, ступивши крок назустріч, щиро 
усміхнувся й промовив:

— Пробачте мені, мої рідні… 
за все. Я вас дуже люблю. Доню… 
Христос воскрес! — простягнув віт-
чим свої руки Улянці.

— Воістину воскрес! — від-
повіла Улянка й уперше пригорну-
лася до вітчима.

Людмила КАЛАШНІКОВА

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦІВ ПРО ХРИСТА

ОСОБЛИВИЙ ВЕЛИКДЕНЬ КРОСВОРД

1. Біблійний герой, який пройшов важкі випробування.
2. Прадід царя Давида.
3. Син священика Ілія.
4. Римський сотник, який прийняв Христа разом з домом своїм та друзями.
5. Невістка Ноомі.
6. Батько Ноя.
7. Інше ім’я Петра.
8. Дружина Якова.
9. Син Йосипа.
10. Пророк, який помазав Соломона на царювання.
11. Єрусалимський первосвященик.

ВПИШИ В КЛІТИНКИ ВІДПОВІДНІ БУКВИ — І ТИ
ЗМОЖЕШ ДІЗНАТИСЬ, ЯКИЙ ФАКТ СТАВ
ОСНОВОЮ НАРОДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА.

Христос Воскрес!
Пуста могила,

Немає місця для тривог.
Яка велика Божа сила,

Яким всесильним є наш Бог!

Христос Воскрес!
Пташки співають,

І пісня лине до небес.
Це про Христа вони звіщають:

Христос воістину воскрес!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!


