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ХТО ТАКИЙ
ХРИСТИЯНИН

ХРИСТОС ВОСКРЕС
ДЛЯ ВАС!

Я звертаюся саме до вас:
Ісус Христос воскрес, щоб
зустрітися з вами особисто, щоб доторкнутися до
вашого зболеного серця...

Християнство — це особисті стосунки кожної людини з Господом Ісусом
Христом...

ГОЛОС

БОГ ОСМІЯНИМ
БУТИ НЕ МОЖЕ

Маленька насінина зруйнувала тверде рішення
безбожниці та зробила її
посміховиськом...

НАДІЇ
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виходить з лютого 1991 року
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СИЛА ВОСКРЕСІННЯ
зі святом

Сфера пізнання людиною
себе, довкілля, всесвіту за останні роки розширилася й досягла небувалого виміру. Сучасні
комп’ютерні технології дозволяють заглянути у внутрішні органи
людини, не вдаючись до хірургічного втручання. Потужні 3-Д
принтери друкують різноманітні деталі, конструкції будинків,
кулінарні вироби. За передбаченнями науковців, у найближчому майбутньому є реальна можливість роздруковувати внутрішні
органи людини з можливістю їхньої трансплантації.
А ще, пізнаючи... Зрештою,
ми обмежимося попередніми
думками щодо пізнання людиною
оточуючого світу й зосередимося
над міркуваннями апостола Павла щодо пріоритетів пізнання.
Отже: «Але те, що для мене було
за надбання, те ради Христа я
за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного
пізнання Христа Ісуса, мого Господа…» (Филип’ян 3:7-8).
Блискуча перспектива у фарисействі змінилась на «пізнання
Христа». Цілковита відмова від
досягнень минулого для «переважного пізнання» Сина Божо-

«Щоб пізнати Його й силу Його воскресення...»
Фил. 3:10

го — ось нова мета, заради якої
все стає просто сміттям!
Проте не лише пізнання Христа стає основою життя апостола. Його цікавить ще щось, що
він прагне зрозуміти, і це «щось»
полягає ось у чому: «Щоб пізнати Його й силу Його воскресення…» Пізнати силу воскресіння
Христового — ось глибинна суть
пізнання Ісуса.
Сила — це можливість. Сила

навчання, сила духу, сила волі,
сила бажання, зрештою — просто фізична сила людини — це
речі, що певною мірою ми їх
знаємо й практикуємо.
Що ж виявляє собою сила
воскресіння Христового, що її так
прагнув пізнати апостол Павло?
Мені видаються цікавими міркування з цього приводу служителя
з Криму. Ось вони:
«Ми не перший рік святкує-

конференція

ЩОБ БУДУВАЛАСЯ ЦЕРКВА
13-14 квітня 2016 року відбулася річна звітна конференція Церкви християн віри
євангельської України. Близько чотирьох сотень священнослужителів зібралися в молитовному будинку Церкви «Благодать» у Софіївській Борщагівці, під Києвом.
Бог дав нам добрий час відродження народу. «Так ба- ну конференції вів єпископ Мидля підведення підсумків та гато є у світі руїни!.. Руйнують- хайло Близнюк. Про проведеутвердження планів на май- ся людські долі, але Церква ну за рік роботу звітувалися
бутнє. На відкритті старший Христова будується, тому що її скарбник братерства Петро
єпископ ЦХВЄУ Михайло Па- главою є не люди, а наш вос- Карпов, голова ревізійної
ночко зауважив, що гасло кон- креслий Господь!» — наголо- комісії Анатолій Козачок, а таференції — «Щоб будувалася сив старший єпископ.
кож перший заступник старцерква» (1Кор.14:5) — обрали
Власне, будівництво церк- шого єпископа Микола Синюк
зовсім не випадково. Оскіль- ви, у повному значенні цього та сам старший єпископ Мики час суспільних катаклізмів, виразу, було в центрі уваги хайло Паночко.
який маємо нині, є сприятли- всіх доповідачів.
вою нагодою для духовного
Інформаційно-звітну части- Продовження на стор.2

мо Пасху. В якомусь сенсі, уже
звикли й до святкових зібрань,
до пісень і проповідей про воскресіння, та й до самого свята.
Шановні, давайте в ці дні обновимо в своїх серцях устремління до пізнання сили Його
воскресіння. Бо ж суть не у святковому служінні, а в житті, зміненому силою Божою.
Хай наповняться наші серця
жагучим бажанням: пізнати силу,

яка воскресила Христа з мертвих!
Ви тільки уявіть це переживання, цей момент: удар серця,
подих, кров починає текти по
жилах, витісняючи страхітливий
холод смерті, відкриваються
очі, відчувається приплив сили,
смерть відступає, приходить життя! Це велично! Це перемога!..
До цього неможливо звикнути. Це не святковий стіл і не пісня про воскресіння. Це не вірш і
не мудра промова. Це перемога
любові над ненавистю, прощення
над образами, святості над пороками, ревності над безпечністю,
Божого над людським. Це перемога світла над пітьмою і життя
над смертю. Тож будемо жити,
пізнаючи силу воскресіння!»
Поміркуймо над словами
апостола, щоб більше осягнути
й зрозуміти суть пізнання сили
Його воскресіння!
Сердечно вітаю усіх співпрацівників місії в Україні та за її межами, усіх жертводавців та молитвеників, усіх читачів часопису
зі світлим святом Христового
воскресіння!
Христос воскрес! Христос
воістину воскрес!

Микола СИНЮК

ГОЛОС
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ЩОБ БУДУВАЛАСЯ ЦЕРКВА
конференція

Початок на стор.1

За словами Михайла Степановича, спостерігається динаміка до кількісного та якісного зростання громад ХВЄ в
Україні. На початку цього року
нараховувалося 1605 громад
ЦХВЄУ, до яких належать 112
344 члени.
Привітати делегатів конференції приїхали гості з-за кордону. Зокрема, служителі п’ятидесятницьких союзів Польщі,
Іспанії, Німеччини, Росії, США.
Щире привітання із сонячної
Грузії передав єпископ Олег
Хубашвілі, слова якого хочеться особливо відмітити: «Я
пам’ятаю українських єпископів, які надихали і рукопокладали нас, двадцятилітніх, на
служіння — і ми до цього часу в
служінні!» Також учасників конференції привітали: представник ТРК «Еммануїл» Олексій
Волченко, доктор філософських наук, сімейний консультант
Адріан Буковинський, народні
депутати України.

Вранці 14 квітня свої вітання делегатам висловив координатор міжфракційної депутатської молитовної групи у ВР
Павло Унгурян, який коротко
прозвітував про роботу християн в українському Парламенті та поділився планами
об’єднати віруючих юристів,
журналістів та
інших представників інтелігенції у різних
регіонах України. Для цього
народні депутати-протестанти
планують наступного року провести близько двадцяти форумів. «2017-ий — рік 500-ліття
реформації в Україні. Ми маємо нагадати суспільству, що
без реформації духу не може
бути справжньої реформи у
державі», — наголосив Павло
Унгурян.
Делегати схвалили проведення всеукраїнського «Свята
братерства». Один недільний
день у році кожна церква у
країні виділить для того, щоб
розповісти суспільству про

себе: про історію помісної громади та загалом п’ятидесятництва в Україні, про сьогодення
й плани національної церкви на
майбутнє, представити її соціальну доктрину.
Серед нових проектів —
створення книги-підручника,
яка ґрунтовно розповість про
соціальну роботу братерства,
виконану за роки незалежності
України. Також багато уваги
приділялося проекту «400 церков за п’ять років», обговорення якого старші служителі вели
вже не раз, однак саме річна
звітна конференція стала точкою відліку для цього масштабного проекту.
Протягом двох днів було
проведено чотири ґрунтовних
семінари з обговоренням, що
не раз переростало в доволі
жваву дискусію. На вечірньому
засіданні в середу семінар на
тему «Церква як Тіло Христове» провів єпископ Ростислав
Мурах. У четвер вранці служив

привітання

ТА БОГ ВОСКРЕСИВ ЙОГО,
пута смерті усунувши,
— вона-бо тримати Його не могла.
Дії 2:24

У ці святкові дні з уст в
уста передається радісна новина: «Христос воскрес». Для когось це звичайне пасхальне вітання, а
для інших — проголошення
події надзвичайного значення. Ісус Христос своїм
воскресінням звершив примирення людства, яке перебувало під владою гріха та
смерті, зі Святим та Праведним Богом. Апостол Павло
свідчить про Ісуса, що Він
«був виданий за наші гріхи
і воскрес для виправдання
нашого» (Рим.4:25).
Справедливий смертний вирок, виголошений Богом у саду
Едему першим людям Адаму та
Єві, які згрішили через непослух, не минав ні одного жителя
землі, тому що гріх через перших людей передався на всі їхні
покоління. Але премудрий Бог
передбачив ще від створення
світу безгрішного Агнця — Свого Сина Ісуса, Який заступиться перед Божим правосуддям
за грішників. У призначений

час над річкою Йордан Іван
Хреститель звістив, указуючи
на Ісуса Христа: «Оце Агнець
Божий, що на Себе гріх світу
бере!» І справді, Христос узяв
на Себе гріхи кожного з нас, за
що був принижений, осміяний,
розіп’ятий — і помер. І коли вороги Христові святкували «перемогу» — на третій день після смерті Він воскрес. Смерть
не мала над Ним ніякої влади,
і Своїм воскресінням Христос
проголосив над смертю повну
перемогу. «А Богові дяка, що
Він Господом нашим Ісусом
Христом перемогу нам дав»
(1Кор.15:57).
Посланці з неба, ангели,
першими сповістили про воскресіння Ісусове жінок, які, сумуючи, дуже рано прийшли до
гробу свого Учителя з пахощами, щоб ними намастити Його
тіло. Якою ж великою радістю для них стало почути новину, що Христос воскрес, що
Він живий! Вони поспішили
поділитися радістю з учнями
Ісусовими, які теж перебували в смутку. Христос з’явився
їм усім живий, і ще протягом
сорока днів після Свого воскресіння з’являвся Своїм послідовникам, цим самим утверджуючи їхню віру.
Тема воскресіння Христового стала однією з основних у
проповідях апостолів, адже це
найбільш переконливий факт
істинності євангельської науки.
«І апостоли з великою силою
свідчили про воскресіння Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була!» (Дії 4:33).
Ісус Христос, розірвавши пута
смерті, відпустив
на волю
мільйони людей, які прийняли

Його Самого та Його перемогу у своє серце. Смерть не
страшна тим, хто пізнав особисто Воскреслого, хто любить
Його — Ісуса Христа, Який у
Книзі Об’явлення запевняє:
«І був Я мертвий, а ось Я Живий на вічні віки. І маю ключі
Я від смерті й від аду» (1:18).
Які вони щасливі, маючи нове
життя з Ісусом Христом та
повну упевненість в Його любові! Як і сказав апостол Павло: «Бо я пересвідчився, що
ні смерть, ні життя, ні Анголи,
ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні
глибина, ані інше яке створіння
не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі,
Господі нашім!» (Рим.8:38,39).
Вітаю всіх християн зі святом Христового воскресіння!
Нехай Дух Святий у ці святкові дні по-особливому втішає
вас та промовляє до вашого серця! Молю Бога, «щоб
Христос через віру замешкав
у ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в любові,
змогли зрозуміти зо всіма
святими, що то ширина й довжина, і глибина й вишина, і
пізнати Христову любов, яка
перевищує знання, щоб були
ви наповнені всякою повнотою Божою. А Тому, Хто може
зробити значно більш над усе,
чого просимо або думаємо,
силою, що діє в нас, Тому слава в Церкві та в Христі Ісусі
на всі покоління на вічні віки.
Амінь» (Еф.3:17-21).

З повагою
єпископ Об’єднання
церков християн віри
євангельської Волині
Михайло БЛИЗНЮК

завідувач відділу освіти Віктор
Вознюк, його семінар «Церква з середини» був присвячений соціальному та духовному
складникам церкви. Під час
денного робочого засідання
14 квітня єпископ Микола Синюк провів семінар «Місія служителів у збудуванні церкви».
А
завершальною ланкою в
цьому навчальному ланцюжку
став семінар Михайла Паночка «Будуйте самих себе». Він

торкнувся низки питань, які
спонукають служителя й кожну
віруючу людину поставити собі
запитання: на чому будується
моя віра? Щире слово старшого єпископа торкнулося кожного серця, запаливши до більш
ревного служіння.
Завершилася річна звітна конференція гарячою молитвою за Україну, а також за
оздоровлення, обновлення та
інші потреби.

новини

ТРЕТІЙ ВИПУСК
РЕГЕНТСЬКОЇ ШКОЛИ

10 квітня в євангельській церкві «Спасіння» міста
Ківерці відбулося свято – випуск регентів Регентської школи, що з 2010 року функціонує при Волинському об’єднанні церков християн віри євангельської.
При витоках діяльності цього закладу стояв Олександр Іванович Величко – пресвітер церкви с. Піддубці. З
його ініціативи був сформований викладацький колектив,
що складався з трьох осіб: Олександра Величка (керівника), Павла та Тетяни Зав’ялових. Під керівництвом
Олександра Івановича вийшло два випуски студентів.
На третій набір школи записалося сімдесят вісім чоловік, але витримали два роки навчання й отримали свідоцтво лише тридцять шість. Заняття відбувалися щосуботи в приміщенні євангельської «Церкви Святої Трійці»,
що в м. Луцьку. Студенти вивчали хорознавство, сольфеджіо, диригування, дисципліни доктринального характеру та Новий Заповіт. Вивчені курси завершувалися
тестуванням та екзаменами. Студенти мали можливість
спробувати свої сили на практиці, працюючи самостійно
з хоровим колективом.
Зі студентами останнього набору працювали Тетяна
Світач, Павло Зав’ялов, Микола Корчук, Олександр Паламарчук, Віталій Міщук та Олександр Смітюх (керівник
школи).
На святкове зібрання прибуло багато гостей. Серед
них і голова Об’єднання церков – єпископ Михайло
Близнюк. Він наголосив, що попереду кожного християнина широкі Господні поля, які чекають відданих і жертовних працівників. Пролунали на зібранні багато подяк
Богові за пережиті благословення.

Інна МЕЛЬНИК
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ХРИСТОС ВОСКРЕС ДЛЯ ВАС!
проповідь

«Воскреснувши вранці першого дня тижня,
Ісус явився найперше Марії Магдалині…»
Марка, 16:9

Воскресіння Ісуса Христа — це найвизначніша подія
в людській історії. До речі,
подія, яку не було сфотографовано або знято на телекамери провідних телеканалів, і
навіть не виставлено в Інтернеті як світову сенсацію. Звичайно, ми розуміємо, що ЗМІ
і таких технічних засобів у
той час просто не було. І хоч
ця подія відбулася дуже давно, але немає іншої в історії
людства, яка була б за своєю
значимістю й важливістю на
першому місці у світі.
Основними джерелами точної інформації про воскресіння
Ісуса Христа є чотири Євангелії Нового Заповіту, але цього
виявилося цілком достатньо,
щоб увесь подальший розвиток людства був сконцентрований саме на Ісусі Христі й факті
Його славного воскресіння. Ми
читаємо в Євангеліях, що Ісус
після Свого воскресіння упродовж сорока днів являвся Своїм
учням. Постає запитання: чому
Христос являвся саме Своїм
учням? А тому Христос засвідчив про Своє воскресіння саме
Своїм послідовником, бо в їхніх
серцях вже була іскра Його божественних слів. І вона яскраво
спалахнула в них після того, як
Христос відкрив їм Своє славне
воскресіння. І вогонь Євангелії —
радісної новини про воскресіння
Христа — апостоли понесли по
всій землі. Ця вістка сьогодні лунає й в Україні!

Кому ще з’явився Христос?
Тим, хто найдужче бажав зустрічі з Ним — усім своїм серцем. Тим, хто плакав і сумував
за Ісусом, хто не уявляв іншого
життя, як тільки зі своїм Господом. Чи знаєте ви, кому першому з’явився Христос після
Свого воскресінню? Саме Марії
Магдалині. Читаємо в Євангелії
від Марка (16:9): «Як воскрес Він
уранці дня першого в тижні, то
з’явився найперше Марії Магдалині…»
Поміркуймо: чому з’явився
Христос насамперед цій простій
єврейській жінці? Саме вона не
тільки прийшла рано до гробу
Господнього (на відміну від інших учнів-чоловіків, які сиділи
в замкнутій кімнаті в страху за
своє життя), а й не хотіла змиритися з думкою, що вона вже ніколи не побачить свого Господа.
Інші жінки, які прийшли разом із
нею, не знайшовши тіла Ісуса,
повернулися, а Марія залишилася. Вона стояла й плакала.
Я вірю, що Ісус Христос був
переповнений великим бажанням зустрітися саме з тими
людьми, які сумували й плакали,
коли Його розіп’яли, а не з тими,
які святкували свою «перемогу»,
віддавши Його на мученицьку
смерть. Я вірю, що й сьогодні
Христос не змінився — Він так
само бажає зустрічі з тими, хто
сумує і плаче...
Хто ж така була Марія Магдалина? Ми читаємо в Євангелії, що з неї Ісус вигнав сімох

демонів. Можна тільки уявити,
як тяжко вона страждала, як
мучили її душу й тіло ті демони.
Чи шукала вона вибавлення?
Напевно. Як і багато хто з нас
шукає здоров’я, не шкодуючи ні коштів, ні часу, аби тільки
допомогло. Мені, як служителю
церкви, доводиться чути багато
таких історій про поневіряння
одержимих. Де вони тільки не
їздять і до кого тільки не звертаються! Але ні традиційні лікарські методи, ні бабки-шептухи,
ні знахарки, ні екстрасенси, ніякі інші засоби — ніщо не в силі
допомогти таким знеможеним
душам. Бо справжнє вибавлення від демонічної й гріховної залежності дає лише Ісус Христос!
Марія — жінка, яка отримала
нове життя через божественне
звільнення від демонічної залежності. Одного разу вона зустріла
Спасителя Ісуса Христа, Який
змилувався над нею і звільнив її
від цього тягаря. Для неї настало
цілком нове життя. Відтоді Марія
могла радіти, співати, вільно дихати, спокійно спати... І ось Той,
Хто став смислом її нового життя, помер. Зі смертю її Вчителя і
її життя мовби зупинилося. Вона
сумувала й плакала, бо просто
не розуміла, як їй жити далі в ситуації, що склалася. Усі її думки
ще декілька днів тому були зосереджені лише на Ісусі Христі,
бо через Нього вона отримала
щастя. Саме Він її не осудив (на
відміну від інших), а простягнув
руку допомоги, дав надію. І ось

зі смертю Вчителя її надія згасла. Можна сказати, що вона
була в повному відчаї. Написано
в Євангелії від Івана (20:11): «А
Марія стояла при гробі назовні
та й плакала...» Її горю не було
меж, бо вона навіть тіла свого
Вчителя не знайшла в гробі. Напевно, що Марія ніяк не сподівалася й не очікувала, що саме
вона першою зустріне живого, а
не мертвого Ісуса Христа. Після
зустрічі з воскреслим Христом
печаль Марії обернулася у велику радість. Вона побігла всім
іншим сповістити, що Христос
живий — Він воскрес!
Можливо ви, хто зараз читає
рядки цієї газети, на фоні загального піднесення й радості пасхального свята, просто плачете
в своєму серці перед Богом, як
це робила Марія. Переживаєте
втрату близької для вас людини,
а можливо, боретеся з невиліковною хворобою, яка не дозволяє
увійти святковому настрою до
вашого серця. У когось із вас
значні матеріальні проблеми, і ви
не знаєте, за що будете жити завтра… І ви думаєте, що нікому до
вас немає діла. Я звертаюся саме
до вас: Ісус Христос воскрес, щоб
зустрітися з вами особисто, щоб
доторкнутися до вашого зболеного серця й зцілити вашу змучену
душу! Ісус Христос хоче та може
допомогти кожній людині — і вам
особисто. Адже Він Сам виголосив: «Прийдіть до Мене, всі знеможені та обтяжені — і Я заспокою вас!» (Матвія, 11:28).

Тому зверніться до Нього
в молитві й довірте Йому все
своє подальше життя, а також
розкажіть Йому в молитві про
всі ті скрутні обставини, у яких
ви опинилися. Зустрівшись із
Марією, Ісус не дозволив їй доторкнутися до Нього, хоч вона
поривалася припасти до Нього.
Але сьогодні Духом Святим Спаситель може не тільки торкнутися вас, а й увійти до вашого серця й дати вам не лише відповіді
на ваші насущні потреби, а й
дати нове життя, сповнене живої надії, віри та любові. Я глибоко переконаний, що ви побачите реальну відповідь на свою
молитву. А Свято Воскресіння
Христа обов’язково стане для
вас особливим досвідом вашої
особистої зустрічі з Богом.
Вітаю вас зі святом! Повірте: Христос справді воскрес
для вас!

Михайло РОМАН,
м. Полтава

новини від місіонерів
ПЕТРО ВИСОЧАНСЬКИЙ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.

ІГОР МОСКВИЧ,
НИЖНЬОГОРОДСЬКА ОБЛ.,
РОСІЯ

ОЛЕКСАНДР КУРЧЕНКО, СУМСЬКА ОБЛ.

З цього року почали
служіння в Нижньому Новгороді. Тут вже куплено ділянку під будівництво дому молитви і залито фундамент.
Слава Богу за це!

10 березня дуже добре пройшла євангелізація в Турці, тільки
колеса мало не повідлітали, коли доїжджали туди по ямах, хоча на
спідометрі було 15 км/год.

Початок березня провели в Польщі. Роздали 14 тис. брошур.
Люди відгукнулися на запрошення і відвідали богослужіння. За все
слава Богу!
ІГОР МОСКВИЧ, НИЖНЬОГОРОДСЬКА ОБЛ., РОСІЯ

Закінчуємо будівництво дому молитви. На 19 серпня, як Бог дасть,
плануємо відкриття. Також маємо 17 дітей з фронтової зони, які живуть в домі молитви, вчаться молитись, добре приймають Слово.

7-8 березня в Первомайську провели молодіжний табір, який
відвідало понад 40 молодих людей. Бог щедро благословив нас присутністю Святого Духа! На весняних канікулах зібрали близько 60
школярів, для яких організували дитячий християнський майданчик.
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християнське життя

ХТО ТАКИЙ ХРИСТИЯНИН
Хтось зраджує своїй
дружині чи чоловікові, привласнює чуже (не важливо,
конкретної особи чи державне), п’є, сквернословить, постійно свариться
і чинить інші гріхи, але,
незважаючи на це, називає себе християнином.
Дехто з таких «християн»
може йти на злочин, моральний чи кримінальний,
ще й просити Божого благословення на успіх. Доводилося чути свідчення
тих, хто щиро навернувся
до Ісуса Христа, що вони
до навернення, коли йшли
на крадіжку чи навіть на
пограбування, просили в
Бога допомоги. Це один із
прикладів поведінки язичника, який вважає, що Бог
для того, щоб виконувати
його бажання. Про таких
християн апостол Павло
сказав, що вони «поводяться, як вороги хреста Христового. Їхній кінець - то
загибель, шлунок їхній бог,
а слава в їхньому соромі...
Вони думають тільки про
земне!» (Фил.3:18,19).
Багато хто асоціює християнство з традиціями певної конфесії, намагається дотримуватися її обряду, робити
усе, що скаже священик, але
дозволяє собі багато свободи в поведінці, у ставленні до інших людей. Тобто за
ними, можливо, не тягнеться
нічого злочинного, але жадібність, пиха та інші негативні
риси характеру виявляються в їхньому житті. У цьому
разі «християнство» як одна
із багатьох релігій, як певний
обряд, як спосіб задобрити
Бога й отримати бажане. Але
апостол Павло в Посланні до
Тита наголошує, що Бог «нас
спас не з діл праведности, що
ми їх учинили були, а з Своєї
милости через купіль відродження й обновлення Духом
Святим…» (Тит.3:5).
Щодо цього Ісус одного
разу сказав: «Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів
добрих родити. Ото ж бо, по
їхніх плодах ви пізнаєте їх! Не
кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на
небі. Багато-хто скажуть Мені
того дня: Господи, Господи,

хіба ми не Ім’ям Твоїм пророкували, хіба не Ім’ям Твоїм
демонів ми виганяли, або не
Ім’ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу Я тоді: Я
ніколи не знав вас... Відійдіть
від Мене, хто чинить беззаконня!» (Мт.7:18-23).
Ці вірші можна витлумачити так: якщо ти справді християнин, то ти добре дерево і
не можеш приносити поганих
плодів. Якщо ж ти приносиш
погані плоди, то щось не гаразд із твоїм християнством.
Крім того, звернімо увагу: ті,
хто казав «Господи, Господи» доводили перед Ісусом
свою гідність увійти в Царство
Боже власними ділами, мовляв, ми і те робили, і ще інше.
Але їм Ісус відказав: «Я ніколи не знав вас... Відійдіть від
Мене, хто чинить беззаконня!» Чому так сказав Господь?
А тому, що вони, роблячи
щось добре, робили і зло. І
те зло перекреслювало усе
їхнє добро. Вони ж думали,
що своїми добрими вчинками
покриють свої злочини, відкупляться від них. Щось подібне
роблять теперішні бізнесмени
і політики, які, збагатившись
неправдою і не змінюючи свого злочинного способу життя,
щедро жертвують на храми,
у різні благодійні фонди, думаючи, що вони таким чином
відкупляться від Божого Суду.
Так само й ми можемо казати:
«Ми християни, ми християни,
ми робимо те та інше, відвідуємо служби, жертвуємо»,
та коли, пізнавши Ісуса Христа, не змінимося внутрішньо
й будемо свідомо грішити, то
у відповідальну мить почуємо
від Господа: «Я ніколи не знав
вас... Відійдіть від Мене, хто
чинить беззаконня!»
Християнство не звичайна
релігія, не спосіб догодити
Богові, щоб отримати спасіння. У християнстві спасіння не
заслуговують, його отримують через віру в Ісуса Христа.
Про це каже євангеліст Марко: «Хто увірує й охриститься,
буде спасений…» (Мр.16:16).
Це ж стверджує і апостол Іван
у своїй Євангелії: «Хто вірує в
Сина, той має вічне життя…»
(Ів.3:36), «Хто вірує в Мене,
хоч і вмре, буде жити. І кожен,
хто живе та хто вірує в Мене,
повіки не вмре» (Ів.11:25,26).
Християнство — це прийняття дару спасіння через віру в

Ісуса Христа, Який придбав
його для нас, узявши наші
гріхи на себе і спокутувавши їх Своїми стражданнями
і Своєю смертю на хресті.
Так, спасіння — саме дар. На
цьому наголошував апостол
Павло у свої посланнях. Зокрема в Посланні до римлян
він стверджує: «Бо заплата
за гріх смерть, а дар Божий
вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім!» (Рим.6:23). Не
менш переконливо він доводить цю думку і в Посланні
до ефесян: «Бо спасенні ви
благодаттю через віру, а це
не від вас, то дар Божий…»
(Еф.2:8). Можна сказати, що
християнство — це прийняття
любові Ісуса Христа і життя з
цією любов’ю і в цій любові.
Бо усе, що зробив для нас Господь Ісус Христос — це наслідок Його великої любові до
людей. Зрештою, Ісус — це
уособлення любові. Апостол
Іван, який споглядав Ісуса
Христа, спілкувався з Ним і
мав велику ласку називатися
улюбленим учнем Ісусовим,
із власного досвіду написав:
«Ми познали й увірували в
ту любов, що Бог її має до
нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той
в Бозі, і в нім Бог пробуває!»
(1Iв.4:16). Сам Господь Ісус
відкрито говорить про любов
Отця Небесного і Свою до
людей: «Так бо Бог полюбив
світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто
вірує в Нього, не згинув, але
мав життя вічне» (Iв.3:16), «Як
Отець полюбив Мене, так і Я
полюбив вас. Перебувайте в
любові Моїй!» (Iв.15:9).
Отже,
християнство
і
спасіння перш за все пов’язані саме з Ісусом Христом —
не з релігією, не з конфесією
і тим більше не з традицією і
власним розумінням.
У центрі справжнього християнства стоїть особа Ісуса
Христа. Саме особа. Христос
не абстракція, не символ, а
виявлений людям Бог, реальний, живий, Якого можна
пізнати, як ми пізнаємо тих
людей, хто нам цікавий.
ХРИСТИЯНИН ПІЗНАЄ
ІСУСА ХРИСТА.

Зрештою, він і покликаний, як сказав апостол Павло,
«для пізнання таємниці Бога,
Христа, в Якому всі скарби
премудрости й пізнання заховані» (Кол.2:2,3). Цей самий
апостол Павло у своїх молитвах просить в Отця Небесного, щоб Він дав християнам
«Духа премудрости та відкриття для пізнання Його…»
(Еф.1:16, 17).
ХРИСТИЯНИН РАДІЄ
СПАСІННЮ.

Ісус Христос сказав апостолам, коли вони раділи
своїй владі: «…Тіштесь, що
ваші ймення записані в небі!
(Лк.10:20). А коли попереджував їх про переслідування,то наголосив: «Радійте та

веселіться, нагорода бо ваша
велика на небесах!» (Мт.5:12).
Це саме радив учням Христовим і апостол Павло в Посланні до филипян: «Радійте в
Господі завсіди, і знову кажу:
радійте!» (Фил.4:4).
ХРИСТИЯНИН ЩИРО БЕЗКОРИСЛИВО ЛЮБИТЬ
ЛЮДЕЙ.

У Євангелії від Луки записана заповідь любові Ісуса
Христа: «А вам, хто слухає,
Я кажу: Любіть своїх ворогів,
добро робіть тим, хто ненавидить вас» (Лк.6:27).
Цю заповідь записав і апостол Іван: «Нову заповідь Я
вам даю: Любіть один одного!
Як Я вас полюбив, так любіть
один одного й ви!» (Ів.13:34).
На цій заповіді наголошував апостол Павло в посланні
до римлян: «Любіть один одного братньою любов’ю; випереджайте один одного пошаною!» (Рим.12:10).
Апостол Петро також не
обминув увагою заповідь
любові у своєму Першому
соборному посланні: «Послухом правді очистьте душі свої
через Духа на нелицемірну
братерську любов, і ревно від
щирого серця любіть один
одного…» (1Петр.1:22).
ХРИСТИЯНИН МИРОЛЮБНИЙ,
ШАНОБЛИВИЙ, ЖЕРТОВНИЙ.

У цьому нас переконує
Слово Боже. Наприклад, що
стосується миролюбності, то
апостол Павло радить християнам Риму у своєму листі
до них: «Коли можливо, якщо
це залежить від вас, живіть
у мирі зо всіма людьми!»
(Рим.12:18).
Стосовно поваги, пошани до людей, то, зокрема,
апостол Петро пише церквам у своєму першому соборному посланні: «Шануйте
всіх, братство любіть, Бога
бійтеся, царя поважайте»
(1Петр.2:17).
Щодо жертовності, то Сам
Ісус Христос заповів: «Тож
любіть своїх ворогів, робіть
добро, позичайте, не ждучи
нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви,
добрий бо Він до невдячних і
злих!» (Лк.6:35).
ХРИСТИЯНИН СХОЖИЙ
НА ІСУСА ХРИСТА.

Ця теза також не голослівна, вона підтверджується
Святим Писанням. Сам Ісус
Христос закликає своїх послідовників наслідувати Бога,
Його риси характеру. У Євангелії від Матвія записано такі
Його слова: «Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець
ваш Небесний!» (Мт.5:48).
А євангеліст Лука свідчить,
що Ісус одного разу сказав:
«Будьте ж милосердні, як і
Отець ваш милосердний!»
(Лк.6:36).
Апостол Павло в Посланні
до ефесян закликає християн:
«Отже, будьте наслідувачами

Богові, як улюблені діти…»
(Еф.5:1 ). Він стверджує, що
Бог призначив віруючих, «щоб
були подібні до образу Сина
Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами», як це написано в його Посланні до Римлян (Рим.8:29).
Більше того, апостол Павло
страждав і робив усе можливе з однією великою метою,
а саме: «поки образ Христа
не відіб’ється» у християнах
(див. Гал.4:19).
Апостол Петро у своєму Першому посланні також
закликає наслідувати Бога:
«…Але за Святим, що покликав вас, будьте й самі святі
в усім вашім поводженні, бо
написано: Будьте святі, Я бо
святий!» (1Петр.1:15,16).
ХРИСТИЯНИН ВІЛЬНИЙ
ВІД ГРІХА, ВІД ОБСТАВИН.

І ця теза підтверджується текстами Біблії. Зокрема
текстами послань апостола
Павла, які я цитую. «Христос
для волі нас визволив. Тож
стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства!»
(Гал.5:1). «Господь же — то
Дух, а де Дух Господній, там
воля» (2Кор.3:17). «Бо ви,
браття, на волю покликані,
але щоб ваша воля не стала
приводом догоджати тілу, а
любов’ю служити один одному!» (Гал.5:13).
Зрештою, християнство —
це особисті стосунки кожної
людини з Господом Ісусом
Христом. А тому християнства
ніхто не може успадкувати. Ні
тато, ні мама, ніхто інший не
можуть нам передати своїх
стосунків з Господом, вони
можуть тільки навчити нас,
як їх налагоджувати, і своєю
вірою, своїм прикладом спрямувати до Господа, а також
молитися за своїх дітей, щоб
Батько Небесний відкрився їм
через Свого Сина Ісуса Христа і в них оселилася «нелицемірна віра», як колись у Тимофія (див. 2Тим.1:5). Кожен
індивідуально мусить будувати свої відносини з Богом.
А стосунки з Богом можна
налагодити тільки тоді, коли
бачиш себе грішним і винним
перед Богом; коли розумієш,
що сам не можеш звільнитися
від своїх гріхів, а тому і не можеш примиритися з Богом, а
якщо ти не примирений з Богом, то тебе чекає вічна загибель; коли усвідомлюєш, що є
вихід із цієї драматичної ситуації в Ісуса Христа; віруєш, що
Він є Син Божий, Месія, Господь, Спаситель; віруєш, що
Він через гріхи людей, і твої
в тому числі, став невинною
жертвою, страждав і помер на
Голгофському хресті; щиро
каєшся у своїх гріхах і просиш
прощення, — ось тоді через
віру це прощення отримуєш,
а значить отримуєш і примирення з Богом, а саме це і є
початком нових стосунків із
Ним, а значить — і справжнього християнства.

Василь МАРТИНЮК
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БОГ ОСМІЯНИМ БУТИ НЕ МОЖЕ

У Ганновері, в Німеччині,
жила жінка, яка відкрито
виступала проти Бога, Його
Слова й віруючих у Нього.
Вона, звичайно, не вірила, що
Ісус Христос воскрес із мерт-

вих і що вона сама колись
воскресне.
Щоб познущатися над святими істинами й після смерті, вона
наказала, щоб на її могилу поклали великі кам’яні плити і скували
між собою, а на основній плиті
був висічений напис: «Ця могила
ніколи не відкриється». Усе було
зроблено за її заповітом — могилу назавжди вкрили важкими
кам’яними плитами.
У Ганновері до війни відвідувачам іноді показували цю могилу — вона відкрита, кам’яні
плити відвалені вбік. Зробила

це не зла рука людини, але Бог
допустив осміяння «безумства»
жінки: виявляється, маленька насінина якоїсь рослини потрапила
під один із каменів. Вона прийнялася, паросток потягнувся до
сонця, вийшов назовні, зміцнився, пустив коріння вниз. Згодом
стовбур зміцнів, відсунув кам’яні
плити й підняв їх. На одній із них
ще можна прочитати, що ця могила не відкриється. Маленька
насінина зруйнувала тверде рішення безбожниці та зробила її
посміховиськом для відвідувачів.

bible-facts.ru

ПАСТУХ ТА ВІВЦІ — ЦІКАВІ ФАКТИ
Біблія розповідає про те, що Бог —
наш пастир і що Він ставиться до нас,
як до своїх овечок, які дуже потребують
Його турботи (див. Мр.6:34).
Образи, які Ісус використовує в
цьому уривку, були дуже зрозумілими
для тодішніх жителів Юдеї. Розведення овець було один із основних занять
у тому регіоні. В кожному селі було
декілька стад, які на ніч збиралися в за-

гальний загін. Там завжди був сторож.
Він зачиняв двері та оберігав овець
від злодіїв, розбійників і хижаків. Уранці приходили пастухи й кликали своїх
овечок на ім’я: «Чорне вухо! Білоніжко!
Лінивцю! Усі за мною, сьогодні трава
надзвичайно смачна!» Упізнавши голос
свого пастуха, вівці одразу прокидалися
і виходили із загону одна за одною. А
решта мирно спала.

В Ізраїлі пастухи йшли перед вівцями й вели їх голосом, а не батогом чи
палицею. Трави росло не дуже багато,
тому доводилося йти від одного пасовиська до іншого. Вночі вся отара залишалася в полі. Пастух робив вівцям
загін, розкладаючи каміння по колу,
впускав овець, а сам лягав у проході.
Вранці він виводив овець на пасовисько, а увечері перед входом оглядав
кожну, лікував рани, мазав оливою — і
тільки після цього впускав у загін. Уночі

й удень він пильнував, щоб захищати
овець, годувати їх і турбуватися про них.
У багатих вівчарів, звичайно, могло
бути декілька стад овець, і тоді вони
наймали пастухів-найманців. Але на
найманців не можна було повністю покластися, тому що вони працювали
ради грошей. Коли нападав хижак чи
розбійник, найманці часто втікали, залишаючи стадо. Тільки справжній пастух міг ризикувати собою ради стада,
яке для нього — саме життя.

Вівці слухають свого пастуха.
У них особливо розвинутий слух,
і вони повністю покладаються на
нього. Без пастуха отара не може
сама знайти пасовиська, без пастуха вона просто загине.
В овець поганий зір, і в будь-який момент кожна з них може застрягнути в хащах чи впасти в ущелину. І тільки пастух може віднайти і

врятувати таку вівцю.
Саме тому Ісус порівнює Своє
служіння людям з роботою пастуха. Він прямо каже, що є справжнім
добрим Пастирем, на якого ми можемо покладатися. Всі ми повинні
прийняти Ісуса як свого доброго
Пастиря й Спасителя, і слухати Його
голосу щодня, спілкуватися з Ним і
йти за Ним у Царство Небесне.

Взимку, коли завірюха засипає стадо овечок, тварини розбігаються. Але
якщо вони бачать пастуха, то оточують його з усіх боків і стоять на місці.
Варто лишень пастухові лягти на землю, щоб заховатися від заметілі, як вівці
розбредуться в різні боки і загинуть. Було так, що пастухи замерзали, стоячи на ногах, намагаючись спасти овець. Коли ж заметіль закінчувалася і на
допомогу приходили інші пастухи, вони знаходили овець, які стояли щільно
одна біля одної, при цьому ніхто з них не загинув, крім пастуха.
Пастух грається зі своїми
вівцями, щоб скоротати час. Він
робить вигляд, ніби втікає від
них. Вівці наздоганяють його й
оточують з усіх боків, бекаючи
й крутячись від радості. Вони
знають, що їхній пастух не залишить їх і не покине.
А ще вівці відрізняються від
інших стадних тварин тим, що
завжди йдуть за пастухом, який
прямує попереду стада. Корови
чи, наприклад, кози сприймають

лише пастуха, який підганяє їх
батогом ззаду.
Вівці часто збиваються зі
шляху і не можуть самостійно
знайти дорогу додому. Тому
нам знайомий образ пастуха,
який шукає заблудлу вівцю. Також їм складно самим для себе
знаходити поживу — важливо
привести овечку на пасовисько
чи до водного джерела.
Ще один цікавий факт: якщо
вівці пасуться на відкритій, не

цікаво знати

Загальновідомо, що за зраду Ісуса Христа Юді Іскаріотському було сплачено 30 срібняків. Багато це чи мало?
ТОЧНО відповісти на це

питання не візьметься ніхто. Однак, скільки це конкретно — тридцять срібняків, багато чи мало? Згідно
з історичними джерелами, у

огородженій території, то вони
збиваються в купу, і тільки тоді
почуваються в безпеці. Але якщо
територія огороджена хоча б невеликою огорожею, то вівці, бачачи цю огорожу, вільно розгулюють,
почуваючись захищеними.
Вівці не відчувають перепадів місцевості. Саме тому намагаються уникати тіней і різких
контрастів між світлом та темрявою. Вони завжди будуть рухатися в напрямку світла.

Вівці мають чудовий слух.
Вони більш чутливі до високочастотного шуму, ніж люди.
Вівцям стає страшно від гучних звуків.
Вівці — боязливі, нервові,
лякливі й переважно беззахисні
тварини. Єдиний спосіб їхнього
самозахисту — збиватися в купу
чи втікати від хижаків.
Для пиття вівці надають
перевагу проточній воді, а не
застояній.

Коли вівцю ведуть на заколення, вона ніколи не противиться й не кричить.
В Біблії люди образно названі вівцями понад 400 разів, а
Господь названий пастухом чи
пастирем більше 100 разів. Вівці
й Пастир — одна з найважливіших метафор, яка дозволяє зрозуміти, який наш Господь, як Він
ставиться до нас.

Підготувала
Тетяна АРЧИБАСОВА

ЗА СКІЛЬКИ ПРОДАЛИ ХРИСТА
новозавітній час в Палестині
ходило відразу кілька видів
валюти. Крім срібняків, в обігу були в основному грецькі й
римські гроші: динарії, драхми, шекелі, статири й деякі
інші.
Разом з тим срібняки були
найбільш шанованою, вважається, як тепер би в нас
сказали, національною валютою Юдеї й у застосуванні
мали перевагу перед іншими
грошима. Зокрема, у храмових платах вони явно користувалися перевагою. Срібняки
були еквівалентними статиру,

тетрадрахмі (чотирьом грецьким драхмам), чотирьом римським динаріям і сиклю.
Один срібняк був національною
валютою
Юдеї.
Вартість його прирівнювалася до чотирьох грецьких
драхм. Вага грецької драхми
рівняється від 4,37 г (аттична)
до 6,3 г (егейська) срібла.
Але вага срібла не відображає купівельної спроможності
срібняків. Краще «прив’язати» ціну срібняків до вартості
землі. Цієї суми вистачило б,
щоб купити поле.
Ще срібняк за часів Христа

дорівнював одному срібному
(священному) шекелю. Срібні
шекелі були храмовими грошима на відміну від золотих
шекелів.
30 шекелів = 120 динарів =
0.5 міни.
3000 шекелів або 12000
динаріїв = 50 мін = 1 талант.
Один динарій був денною
платою солдата або найманого робітника. Срібний
шекель — срібняк — важив
12 грамів. Отож, Юда отримав приблизно суму, рівну
оплаті поденного працівника за 120 днів.
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НАША ПАСХА – ХРИСТОС!
Біблія каже

Одне із найбільших християнських свят Пасха (або ще в українців Великдень) асоціюється в багатьох людей із писанками, крашанками та з так званими пасками — святковими булками. Ще, можливо, із всеношною та посвяченням святкових страв. Але Паска не полягає у названих атрибутах, її суть не у фарбованих
яйцях, не у смачній здобі, а в Ісусі Христі та в тому, що Він зробив для людей, зокрема для кожного з нас. Щоб краще зрозуміти, що таке Паска та її глибинний
зміст, почнемо із етимології цього слова. Отож, українське слово «пасха» походить із староєврейського «песах», що означає «перескочити» чи «пройти мимо». А щоб
зрозуміти, чому саме із староєврейської мови й до чого тут «пройти мимо», то потрібно знати, що християнство, у тому числі й українське, пов’язане з єврейством,
і нам просто вкрай важливо вдатися до давньої історії єврейського народу, яка записана в Біблії.
Почнемо з того, що вже в першій книзі Біблії — Книзі Буття — написано про родоначальника єврейського народу — Авраама. З-поміж
усіх навколишніх язичників йому
відкрився Єдиний Бог, Творець
неба й землі, і наказав покинути
Харан (місто в Межиріччі), давши
обіцянку поблагословити його і зробити великим народом (див. Буття
2:1,2). Авраам послухав Бога — і
помандрував на південь, до ханаанського краю (нині територія сучасного Ізраїлю). Згодом, коли він
перебував там, Бог знову звернувся
до нього зі словами обітниці: «Зведи очі свої, та поглянь із місця, де
ти, на північ, і на південь, і на схід, і
на захід, бо всю цю землю, яку бачиш, Я її дам навіки тобі та потомству твоєму» (Буття 13:14-15). Коли
ж Авраам став сумніватися, то Бог
ще раз підтвердив свою обіцянку,
відкривши йому дещо з історії його
нащадків: «Добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі
не своїй. І будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ. Але
народ, якому служити вони будуть,
Я засуджу; та вони потім вийдуть
з великим маєтком… Потомству
твоєму Я дав оцю землю від річки
Єгипту аж до річки великої, до річки Ефрата…» (Буття 15:13-18). Так
і сталося, як казав Бог. Авраамів
онук Яків, названий Ізраїлем, із 11ма своїми синами та їхніми сім’ями

(разом 70 душ) під час голоду в Ханаані пішов у Єгипет, куди його покликав син Йосип, який був у Єгипті
другим після фараона — царя єгипетського. Там вони згодом стали
рабами. Через 400 років Бог вибрав Мойсея, далекого нащадка
Авраамового, який виховувався при
дворі фараоновому, вивести родину Якова-Ізраїля, яка зробилася уже
мільйонним народом, з країни рабства в край обітований — Ханаан.
Оскільки фараон не хотів відпускати своїх рабів, то Бог через Мойсея
послав йому десять кар, і саме десята кара — смерть усіх перворідних в Єгипті, стала вирішальною і
змусила фараона відпустити євреїв.
Щоб ангел-губитель не зайшов у
доми євреїв, Бог наказав, щоб у
кожній сім’ї при заході сонця 14
нісана (наш квітень) зарізали однорічне безвадне ягня, його кров’ю
покропили одвірки свого дому, а
саме ягня спекли на вогні та з’їли
в ніч на 15 нісана з прісним хлібом
та гіркими травами, нічого не залишаючи до ранку, в повній готовності
покинути свій дім і Єгипет. «А їсти
його будете так: стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших,
а палиця ваша в руці вашій, і будете
ви їсти його в поспіху. Пасха це для
Господа!» Бог сказав, що тієї ночі
повбиває «в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до
скотини». А кров ягняти буде зна-

ком на тих домах, і Він побачить ту
кров і обмине (перескочить) ті доми,
щоб не було в них смерті (див. Вихід
12:11-13). Тобто те ягня мало загинути замість перворідних у євреїв,
і воно є прообразом Ісуса Христа,
Який через багато століть умер за
грішників усього світу.
Євреї так і зробили, як сказав
їм Бог, — і, як наслідок, звільнилися
від єгипетського рабства. Бог наказав євреям святкувати цей день
завжди, споживаючи пасхальне
ягня на спомин про визволення з
рабства. Тому коли народився Ісус
Христос через діву Марію, а досягши 30-ти літ, служив людям в силі
Духа Святого, то і в ті роки євреї
справляли Пасху. Саме на єврейську Пасху і було розп’ято на хресті
Ісуса Христа за гріхи всіх людей.
Чому саме Ісус Христос і чому
Він мав умерти? А тому що, згідно
зі святістю Божою, гріх грішника
могла змити тільки його смерть.
Оскільки всі люди згрішили, то ніхто
з людей не міг померти за когось, а
тільки за самого себе. Усе людство
заслуговувало смерті. Але Бог — це
любов. Він любить людей, тому й
послав на землю Свого безгрішного
Сина Ісуса на смерть за грішників.
Ісус Христос став тим пасхальним
ягням, умерши за грішне людство,
позначивши й освятивши своєю
кров’ю кожного грішника, який
кається у гріхах своїх і сповідує Ісуса

як свого Господа і Спасителя. Тому
й каже апостол Павло у Першому
посланні до коринтян: «…наша Пасха — Христос, за нас у жертву принесений» (5:7).
Ісус Христос не просто людина, а Син Божий, смерть Його не
могла втримати — і Він на третій
день, як і сповіщав учням, воскрес.
Про це написано в Євангеліях. «Як
минула ж субота, на світанку дня
першого в тижні, прийшла Марія
Магдалина та інша Марія побачити гріб» (Матвія 28:1). Тоді їм з’явився ангел і сказав: «Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп’ятого
це ви шукаєте. Нема Його тут, бо
воскрес… Ідіть же хутко, і скажіть
Його учням, що воскрес Він із
мертвих…»
Тож християнська Пасха акцен-

тує на воскресінні Ісуса Христа. Це
радісне свято — свято життя, свято
надії. Своєю смертю і воскресінням
Ісус звільнив нас від рабства гріха і
смерті. Бо якщо воскрес Христос, то
воскреснемо й ми — ті, хто вірить у
Нього й любить Його. Про це саме
каже й апостол Павло: «Коли бо ми
віруємо, що Ісус був умер і воскрес,
так і покійних через Ісуса приведе
Бог із Ним… Сам бо Господь із наказом, при голосі Архангола та при
Божій сурмі зійде з неба, і перше
воскреснуть умерлі в Христі, потім
ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі,
і так завсіди будемо з Господом»
(1Сол.4:14 -17). Це велика втіха й
радість для християнина.
Василь МАРТИНЮК

Ми дивимося на оповідь про
Христові страждання з надією, «знаючи завершення історії». Однак, жінки та чоловіки, які прийшли до гробу
в той перший недільний день, були
сповнені горя та відчаю. Прислухайтеся, яке глибоке розчарування
звучить у словах послідовників Христа на дорозі в Еммаус, коли вони
розмовляли про свого розіп’ятого
Господа: «А ми сподівались були, що
це Той, що має Ізраїля визволити. І
до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося...» (Лк. 24:21).
Кожен з нас переживав злети
та падіння в житті. Іноді ми сповнені
надії на краще майбутнє, а в інші
дні відчай, здається, розбиває нас.
Життя нам часто видається схожим на американські гірки.
Ми сподівалися отримати
підвищення на роботі, та в черговий раз зіткнулися зі зрадою.
Ми сподівалися, що народиться наша перша дитина — і

знову викидень.
Ми сподівалися, що медичний
тест буде негативним, і виявили, що
рак знову повернувся.
Ми сподівалися, що наші діти
уникнуть типового підліткового бунту й помилок, та були вбиті горем,
коли працівник поліції прийшов до
нас додому.
Іноді наша надія видається доволі міцною. В інший же час «гірки»
стрімко летять донизу чи звертають у темний кут, віднімаючи в
нас останні грами сподівання, яке
будь-коли ми мали. Чи є якась надія
на що-небудь після темряви? Що
ви будете робити, коли ще темно?
«А дня першого в тижні, рано
вранці, як ще темно було, прийшла
Марія Магдалина до гробу, та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона та й прибуває
до Симона Петра, та до другого
учня, що Ісус його любив, та й каже
до них: «Взяли Господа з гробу, і ми
не знаємо, де поклали Його! Тоді
вийшов Петро й другий учень, і до
гробу пішли» (Ів.20:1-3).
До закінчення шостого дня тижня розп’ятий Христос лежав у чужій
гробниці. За законами суботи,
жінки були позбавлені можливості
звершити звичний обряд над тілом.
Але вони спостерігали, де Христа
поклали, потім пішли додому, щоб
приготували мазі та пахощі, і згодом помазати Його тіло. Провівши в спокої сьомий день, тепер
вони збиралися продемонструвати
свою любов і турботу про Вчителя.

Євангелісти Матвій та Марко
кажуть, що «на світанку», але Лука
сказав «рано вранці», що вказує на
те, що це було, ймовірно, ще до
сходу сонця. Як Марія збиралася
відкотити важкий камінь від гробу?
Іноді ми схильні відмежовувати себе
від оповідей Писання, але уявіть
собі таку ситуацію: ви блукаєте по
темному кладовищу, несучи перед
собою пахощі та мазі. (Пам’ятаєте
біснуватого, який жив у гробницях
і якого Ісус звільнив від демонів, не
говорячи вже про те, що Марія Магдалина сама боролася з демонами.)
Уявіть собі, яка налякана чи
навіть обурена була Марія, коли
побачила, що камінь уже відвалений! Це виглядало так, наче хтось
хотів збільшити її страждання,
обікравши могилу. Я б, напевно,
також побігла кликати чоловіків!..
Що ви робите в той час, коли
все ще перебуваєте серед темряви
безнадії та відчаю? Чи ви зосереджуєтеся на перешкодах на шляху
до свого звільнення та зцілення, чи
впевнені, що Ісус може відвалити
будь-який камінь? Чи несете ви оберемок своїх обов’язків, а чи пропонуєте Господу благовонний фіміам
заступницької молитви та служіння?
Псалмоспівець писав: «Нехай стане
молитва моя як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх як
жертва вечірня!» (141:2).
Звичайно, є світло в кінці тунелю
і перемога, коли випробування закінчуються, та чи будемо ми йти за Ісусом, навіть коли в тунелі темно, як у

пеклі? Чи будете ви далі шукати Ісуса
крізь сльози? (див. Ів.20:10-13).
Учні навіть не спробували шукати
зникле тіло чи воскреслого Господа.
Якщо вони вірили, що порожній саван вказує на те, що Він воскрес, то
чому вони не послали пошукову групу, щоб знайти Його? Замість того
вони повернулися додому! Чи були
вони як ті, що йшли дорогою в Еммаус? Чи збиралися повернутися,
щоб посидіти й пожаліти себе?
Ми часто так само реагуємо
на, здавалося б, безнадійні ситуації
в нашому житті? Ми могли б пошукати іншу роботу, але замість того
сидимо вдома й плачемо за тією,
яку втратили. Ми могли б пройти
додаткове медичне обстеження чи,
що краще, почати стежити за харчуванням, робити фізичні вправи й
змінити спосіб життя, щоб поліпшити своє здоров’я. Замість того ми
сидимо в кріслі з великою тарілкою
морозива й цукрового печива, на
яке падають наші солоні сльози. Ми
могли б звернутися за допомогою
до кваліфікованого християнського
консультанта, пастора чи щирого
друга. Однак, ми залишаємося вдома самі, наодинці зі своїми ранами.
У своїй останній проповіді до учнів
Ісус казав, що йде, щоб приготувати
місце для них. Він також розповідав
про гоніння, з якими стикнуться учні
Його ради Нього, але Він не сказав:
«Йдіть додому і жалійте себе». Він
сказав: «Це Я вам розповів, щоб мали
ви мир у Мені. Страждання зазнаєте
в світі, але будьте відважні — Я світ

переміг!» (Ів. 16:33).
Марія, можливо, ридала, але вона
шукала Ісуса крізь сльози. Насправді,
слово, яке використовується в Івана
й перекладене як «ридання», означає гучний неконтрольований плач.
Сльози — це нормально. Писання
стверджує, що Ісус плакав і навіть
скрикнув гучним голосом на хресті.
Однак, настає час, коли нам треба
висушити свої сльози й шукати Ісуса
в нашому болю, тому що Він обіцяв,
що все допомагає на добро для тих,
хто любить Його і покликаний Його
постановою (див. Рим.8:28).
Єдиний раз слово «клайо» (яке
описує ридання Марії) стосується
Ісуса, коли Лука повідає нам, що Він
гучно й неконтрольовано заридав
саме перед Своїм тріумфальним
в’їздом в Єрусалим (див. Лк.19:41).
Він дивився на місто й плакав. Він
сказав: «О, якби й ти хоч цього дня
пізнало, що потрібне для миру тобі…»
Знаючи, що протягом кількох днів він
буде зраджений Своїм учнем і відданий на розп’яття, Ісус плакав через
те, що в учнів немає миру.
Коли все, здається, лежить
у пітьмі, а труднощі життя лише
примножуються, коли противник
намагається вкрасти вашу радість
і ваш мир, — шукайте Ісуса крізь
свої сльози. Вірте в силу воскресіння. Безперестанку покладайте надію на Світло для світу,
щоб воно могло проникнути у вашу
темряву! Він помер, щоб ви могли
мати життя і мати з надлишком.
Кей ХОРНЕР

ЩО ЗМУСИЛО ХРИСТА РИДАТИ?
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НАДІЇ

Дитяча сторінка

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Любі діти! Дитяча сторінка
вітає усіх вас із великим святом Христового Воскресіння!
Це свято — найбільша
світова подія. Воскресіння
Христа — це основа християнської віри. «Якщо Христос
не воскрес, то й проповідь
наша марна, марна і віра
ваша», — сказав апостол
Павло (1Кор.15:14).

Якби не було Воскресіння
Христового, то не тільки не
було б християнства, але й
сама віра в Бога, в силу добра
була б підірвана, був би втрачений зміст життя. Якби Христос не воскрес, то не було б
нікому спасіння через Нього.
Та Він воскрес — і залишився
зганьбленим і безсилим батько неправди, споконвічний
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КРОСВОРД

Відповівши правильно на всі запитання, ти зможеш у виділених клітинках прочитати важливу
біблійну істину.

1. Як називалися оповідання, які найчастіше використовував Ісус,
повчаючи народ?
2. Як звали чоловіка, якому Бог доручив Марію і її Дитину?
3. Місто, куди батьки Ісуса щороку ходили на Пасху.
4. Хто бачив відчинене небо, коли його побивали камінням?
5. Ім’я учня, якого Ісус назвав скелею.
6. Хто з начальників юдейських приходив до Ісуса вночі?
7. Як звали сестру Лазаря і Марії?
8. Місто, в якому народився Ісус.
9. Як звали жінку, якій з’явився Ісус після Свого воскресіння?
10. Як звали батька Івана Хрестителя?
11. Ім’я розбійника, якого відпустили замість Ісуса.
12. Ім’я людини, яка прийшла приготувати шлях Ісусові.
13. Що роздерлося в храмі надвоє після смерті Ісуса?
14. Як називався острів, на якому отримав відкриття апостол Іван?

Над сторінкою працювала
Лідія ВУДВУД
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Дитяча сторінка

людиновбивця — диявол (див.
Ів.8:44). Смерть переможена!
Є спасіння й вічне життя для
кожного, хто приходить до Ісуса Христа!
Тож нехай радість наповнить кожне серце, яке
повірило в Того, Хто приніс
вибавлення від смерті й гріха! Радійте й прославляйте
Христа!

НЕЗАПЕРЕЧНИЙ ФАКТ

Історичний факт Воскресіння
Христового, як і все Його вчення,
піддавалися критиці протягом
багатьох віків. Деякі цьому присвятили все своє життя, намагаючись довести, що євангельська
звістка про Воскресіння є обманом, помилкою.
Однією з байок, яку поширили підкуплені юдейськими первосвящениками вартові, була та, що
«учні, прийшовши вночі, викрали
Його», коли ті спали (Матвія 28: 13).
Зовсім неприпустимо, щоб сторожа, яка складалася з кількох осіб,
могла заснути. Де ж військова дисципліна? Це ж бо «сторожа римсь-

ка», яка за своєю залізною дисципліною й хоробрістю була однією з
найкращих армій світу. Якщо воїни
спали, то не могли нічого бачити, а
якщо бачили, то не спали. В такому
випадку вони не дали б можливості
вчинити «викрадення», навпаки —
затримали б крадіїв і разом із доказом (мертвим тілом) передали б
начальству. Але якби викрадення й
вдалося, хіба убивці Христа залишили б на волі «викрадачів» проповідувати Воскресіння Його?
Не може бути, щоб вороги Христові не перевірили слів
воїнів. Вони, звичайно, потай
переконалися в справедливості
слів воїнів — перших свідків
чуда воскресіння. Безумовно,
вони особисто ходили до гробу
Христа й бачили його порожнім.
Вони не могли не визнати, що
Христос справді воскрес. Чому
ж тоді вони ганебно мовчали
про це? Чому привселюдно не
визнали свого тяжкого гріха? Та
тому, що цим розбещеним людям земні блага були ближчими,
ніж блага небесні. Вони чудово
розуміли, що вбивство Месії
викликало б негайне побиття
їх камінням тими ж людьми, які
були ними ж втягнуті у цей зло-

чин. Від страху за своє життя
вони мовчали.
Вони виявилися безсилими
перед істиною. Вони були змушені
лише наказати апостолам не говорити про ім’я Ісуса (див. Дії 4:18).
Та апостоли продовжували перемагати світ проповіддю Євангелії:
«Ми не можемо не говорити про
те, що бачили й чули» (Дії 4:20).
Ісус після воскресіння з’являється мироносицям, Петрові,
Луці й Клеопі, десятьом учням, потім одинадцятьом, навіть п’ятистам
віруючим, і, нарешті, апостолу Павлу... Як вони всі могли обманутися?
Отже, апостоли дійсно бачили Воскреслого. Історичний факт
Воскресіння — безсумнівний. І найбільший доказ факту Воскресіння
Христового — той величезний переворот, який він учинив в апостолах, а через них і в усьому світі.
Лише завдяки великій упевненості у воскресінні Христа апостоли й перші християни могли
йти на страшні, нелюдські муки,
співаючи хвалу Господу.
Таким чином зникають усі заперечення проти чуда Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
Воскресіння справді звершилося.
Христос воістину воскрес!

НЕМАЄ БІЛЬШОЇ ЛЮБОВІ
Під час війни у В’єтнамі бомба впала на місіонерський дім
для сиріт. Місіонерів й кількох
дітей було вбито. Деяких дітей
поранено. Одна дівчинка була
в критичному стані. Жителі того
містечка попросили у військових
допомоги. Лікар, оглянувши дівчинку, сказав, що їй необхідне переливання крові. Але виявилося,
що необхідної групи крові ні в кого
з дорослих не було. Тоді лікар
змушений був звернутися до дітей. Діти з наляканими, широко
відкритими очима завмерли. Але
після довгих хвилин чекання піднялась маленька тремтяча ручка.
— Дякую, — сказав лікар. —
Як тебе звати?
— Ганк, — сказав хлопчик.
Хлопчика положили на ліжко,
обмили руку спиртом і вставили голку у вену. Хлопчик лежав
тихо. Через деякий час він голосно заплакав, вільною рукою
закриваючи обличчя.
— Тобі
голка
спричиняє
біль? — запитав лікар. Ганк похитав головою, що ні. Але через деякий час він знову заплакав. Лікар
був стурбований, але хлопчик нічого не казав, лише тихо плакав.

У цей час до сиротинця
приїхала сестра милосердя. Її
привели до хлопчика, і вона запитала, чому він плаче. Хлопчик
пояснив їй, що він має всю свою
кров віддати дівчинці, а сам помре. Сестра милосердя посміхнулася до Ганка й сказала, що
це не так, дівчинці переллють
лише частину його крові. Ганк
перестав плакати й заспокоївся.
На запитання лікаря сестра
милосердя пояснила, що хлопчик
думав, що він має всю кров віддати дівчинці, щоб вона могла жити.
— Чому ж тоді він погодився
це зробити?—запитав лікар.
— Тому що вона його приятелька, — пояснила сестра милосердя.
Ісус Христос сказав: «Ніхто
більшої любові не має над ту,
як хто свою душу поклав би за
друзів своїх».
Цей хлопчик був готовий
покласти своє життя за свою
приятельку. Якими великими
були його жертовність і бажання врятувати життя цій дівчинці!
Бажання ж Господа нашого
Ісуса Христа спасти нас усіх перевищує всі людські бажання, Його

любов перевищує всю людську
любов. Він віддав Своє життя за
нас, коли ми не були Його приятелями, а грішниками, ворогами.
Життя цієї дівчинки було врятоване завдяки крові хлопчика,
яку він пожертвував. Якби дівчинка не прийняла цієї жертви, вона
б померла. Так і ми можемо мати
спасіння й вічне життя, коли приймемо жертву Ісуса Христа й прощення гріхів завдяки Його крові.

(За Х. ПРИХОДЬКО)
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ГОЛОС

Які вони були і де ті люди,
Засновники релігій світових?
Померли Брахма, Магомет і Будда —
Лише Христос один серед живих.
І навіть коли руки розпростерті
Ісус розкинув по кінцях хреста —
Було недовгим торжество у смерті,
Радіти ворог швидко перестав.
Бо перед цим Христос сказав: «Звершилось».
І Батько з неба відповів: «Амінь».
У Книзі все написане здійснилось —
На третій день воскреснув Божий Син.
Так, Він здобув над смертю перемогу,
Від влади тліні всіх звільнивши нас.
Якому ще таке вдалося «богу»,
Якщо ніхто із них себе не спас.
А що, якби не встав Він із могили,
Помер би, як звичайний чоловік?
Якими б ми нещасними зробились,
В гріхах були б залишені навік!
Вознісся до Отця Ісус, на Небо,
Та в Дусі Він завжди присутній тут,
В любові пригортає нас до Себе,
І від диявольських звільняє пут.
Сьогодні знову люди відзначають
Цей день великий, і з усіх країв —
«Христос воскрес» — мене також вітають.
«Воістину», — я всім їм відповів.
Усе частіше я тепер питаю:
— Який вкладаєш ти в цей вигук сенс
І що в своєму серці відчуваєш,
Коли вітаєш так: «Христос воскрес»?
Чи дійсно щиросердну маєш радість
І віра непохитну в те, що й ти
Подужаєш безрадісну реальність —
І встанеш з гробу, щоб в життя війти?
Чи, може, ти серйозно не сприймаєш
Сам воскресіння факт, не визнаєш,
У сумнівах ще й досі пробуваєш
І прямо до погибелі ідеш?
Я ж вірю в те, що Він воскрес не тому,
Що малодушний і боюсь кінця,
А що повірив в Боже чисте Слово,
В безмежну милість нашого Отця.
Тож будемо у вірі жити, люди,
Шлях пройдемо з Христом без вороття,
Аби, воскреснувши, нам не у пеклі бути,
А з Ним отримати вінець життя.

НАДІЇ

№2 лютий 2016

Ми готуємо місіонерів для євангелізму і відкриття церков серед не досягнутих народів країн СНД, Середньої Азії і Східної Європи.
З 1 червня до 19 серпня 2016 року на базі Київського біблійного інституту місія «Світло для народів»
(Швеція) проведе Місіонерську школу. Досвідчені місіонери, пастори, викладачі богослов’я з країн
СНД і Скандинавії будуть викладати біблійні доктрини, історії місій, релігії світу, ознайомлять студентів
з методами і стратегіями місіонерського служіння, розкажуть про відкриття і зростання церков.
Ми навчимо консультуванню, благовісту через ЗМІ, основи соціального і дитячого служіння, міжкультурному спілкуванню і допоможемо набути інші корисні навички. Термін навчання 2,5 міс.
Завершивши навчання, студенти зможуть взяти участь у короткочасних місіонерських поїздках по
Україні, до колишньої Югославії та в інші місця для розвитку довгострокового служіння.
Організатори школи забезпечують студентів триразовим харчуванням, проживанням і навчанням.

НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ
Вимоги до абітурієнта місіонерської школи
бути членом помісної церкви ХВЄ
мати рекомендацію пастора
досягти 18-річного віку
бути готовим дотримуватись всіх правил навчання і проживання, затверджених Місіонерською
школою.
До 25 травня 2016 року треба надати необхідну інформацію
заяву-анкету
рекомендацію пастора церкви
дві фото 3x4 см
медичну довідку (форма 086у)

Контакти

тел. (044)450-60-00 — секретар
моб.тел. (067) 708-43-61 — координатор Антон Миколайович Кукса
e-mail. kuksa18@gmail.com
сайт. www. kbi.org.ua
FB. www.facebook.com/missionschoolkiev

Віктор Рибаков

КРОСВОРД
По вертикалі:

1.Морський порт, у якому побував апостол Павло по дорозі в
Македонію. 2.Місто на річці Лікус у Фригії. 3.Святий в Колосах, якого вітав апостол Павло. 4.Водойма на півдні Єрусалима. 7.Пророк,
який сповіщав про Дух Святий. 8.Дорогоцінний камінь в 3-му ряду
на нагруднику первосвященика. 9.Син Саула. 13.Острів у Середземному морі, згаданий в Діях апостолів. 14.Один із царів Юдеї.
17.Місто, у якому народився Юда, що зрадив Ісуса. 18.Місто, із
якого родом Акила. 19.Учениця з Йопії. 23.Він був назореєм від
народження. 24.Провінція, у якій тетрархом був Пилип.

По горизонталі:
5.Місто, з яким пов’язані останні дні життя пророка Іллі.
6.Місце, де брати продали Йосипа. 10.Два учні йшли з Єрусалима в місто … . 11.Двері ковчега були відкриті … днів. 12.Місто
(І.Нав.16:2). 15.Друге ім’я Ісава. 16.Племінниця Авраама. 20.Син
Гамана. 21.Батько Моава. 22.Воєначальник сирійського царя.
25.Корм для худоби. 26.День спокою в євреїв.

Відповіді на кросворд розміщений у №3, 2016р.
По вертикалі: 1.Махла. 2.Полин. 4.Пилип. 5.Кадеш. 10.Авдон.
11.Нісан. 12.Еліма. 17.Датан. 18.Ківра. 22.Тимон. 23.Шамір.
По горизонталі: 3.Фавор. 6.Числа. 7.Неват. 8.Сирія. 9.Гомер.
13.Сім. 14.Адонія. 15.Ананій. 16.Дан. 19.Завуд. 20.Наділ. 21.Найот.
23.Шіфра. 24.Бохім.
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