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З НАМИ БОГ

ЧИ ЗВУЧАТИМЕ
ГОЛОС НАДІЇ В
БАХЧИСАРАЇ?
Ми усвідомлюємо, що

«А на кінець, браття,
радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте
однодумні, майте мир, і
Бог любови та миру буде
з вами» (2Кор.13:11)

нічого не стається без
Божого дозволу.

ГОЛОС

ВІДПОВІДЬ НА
МОЛИТВУ

Кілька годин ці ридання проходили крізь її
серце. Її дух був зламаний перед Богом.
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ВІТАЄМО З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Усемогутній
Володар
часу дивився на свій годинник. Дні, роки, століття, тисячоліття пропливали потоками Вічності.
Імперії, царі, народи приходили й зникали, присипані порохом часу. Чаша
часу, визначеного Всемогутнім, наближалася до
свого наповнення. Останні
пилинки-секунди впали —
і Всесвіт наповнився звуками слави, що громами
лунали аж до його недосяжних околиць. Потоки
божественної радості наповнили світ ангелів й усіх
небесних духів. Велична
мелодія хвали продовжилася плачем народженого
в яслах Христа. Народився Спаситель!

«Як настало виповнення
часу, Бог послав Свого Сина,
що родився від діви... щоб
усиновлення ми прийняли...»

(Гал.4:4). «Безсумнівно, велика це таємниця благочестя: Хто в тілі з’явився, Той
оправданий Духом, Анголам
показався, проповіданий був
між народами, увірувано в
Нього в світі, Він у славі вознісся!» (1Тим.3:16).

...а тепер порозважаємо
над цим: Бог став Людиною.
Той, Кого не вміщає небо та
небеса небес — помістився в лоні матері, Творець
Всесвіту лежить у яслах,
Усезнаючий учиться говорити від мами, Усюдиприсутній
робить перші кроки в хатині
столяра, Усемогутній потребує підтримки дужих рук
батька, Творець сонця потребує тепла...
Коли у світ приходить
нове життя, нова людина,
щось міняється на землі.
Коли Син Божий зійшов немовлям на гріховну землю
— Його не помітили. Торже-

ствували ангели, раділи й
поклонилися Христу пастухи,
мудреці спішно вирушили в
дорогу, вказану зорею, Ірод
стривожився. Іроди завжди
тривожаться при з’явленні
справжнього Царя. Народ,
названий Христом «своїм»,
не помітив приходу Месії...
Оглядаючись у минулий
рік, пригадаймо, чи ми помічали Його в дні, що проминули. Ми бачили Його, коли
недобрі звістки приходили
в наш дім?
Ми зауважили Його, коли на сході продовжує гриміти? Чи це Він
був, коли від нас забирають
наше? Коли не тільки виноградник забирають нечестиві
ахави, але й дім, у якому
проголошено Його ім’я — дім
молитви? Це Він був, коли
підступні хвороби появлялися нізвідки й лікарі заявляли, що вони тут безсилі,
тільки Він зможе? Упізнаємо
Його?...

Що
можна
побажати,
вдивляючись у рік грядущий?
Для всіх працівників на Божих
полях, для всіх, хто молиться
й жертвує, моє побажання:
будьмо уважними! «За те,
що вони неуважні до дій Господа та до справи Його рук,
Він зруйнує їх...» (Пс.27:5).
«Послухайте уважно Мене…»

(Іс.55:12). Будьмо уважними
до Його голосу, до голосу
Духа Святого в нас, будьмо
уважними один до одного!
Господь наш гряде! Гряди
Господи Ісусе!
З Різдвом Христовим вас,
друзі, з новим роком, будьте
благословенні!

Микола СИНЮК

тема номера

НАРОДЖЕННЯ ІСУСА ХРИСТА
Народження Ісуса Христа сталося так…
Матвія 1:18

З року в рік ми святкуємо
Різдво. Але я хотів би глибше проаналізувати суть цього свята.
Різдво — що це? Це день
народження Ісуса Христа. Це
свято святкують уже двадцять
століть. Але чому саме його?
Хіба на землі не народжувалися великі й геніальні? Звичайно,
народжувалися. Хто з нас не
чув про Пушкіна, Левітана, Глінку? Але хто святкує їхній день
народження? І кого він радує?
А ім’я Ісуса Христа і день Його
приходу в цей світ радує кожне
серце. Чому так? Тому що Хри-

стове ім’я зв’язане з величними
справами, які не просто відбулися взагалі, а стосуються зокрема кожної людини, яка мала
з Ним зустріч. Вони відбуваються й дотепер у наших серцях та
життях, бо у день Різдва на землю прийшов наш Спаситель!
У перші віки Церква не відзначала цього свята, тому що
світогляд юдеїв опирався на
розуміння того, що людина приходить у світ для страждання
та болю. І день смерті кращий
від дня народження. І лише з IV
століття, коли в церкву влилися
греки та інші народи Римської

імперії, почали святкувати Різдво на противагу поширеному
в тогочасній Римській імперії
культу поклоніння непереможному сонцю. Але не лише тому
християни почали відзначати
це свято. В їхній свідомості цей
день був пов’язаний з чимось
світлим та радісним, що торкалося кожного з них особисто,
що стало їхнім переживанням та
життям. І люди не могли просто
залишитися байдужими. Вони
хотіли славити Бога, дякувати
Йому за посланого нам Сина.

Продовження на стор.4
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НАРОДИВСЯ ДЛЯ ВАС СПАСИТЕЛЬ
Та Ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику,
що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас
Спаситель, Який є Христос Господь.
Лк.2:10,11

Цими радісними та урочистими словами, проголошеними
ангелом у ніч Різдва Ісуса Христа, щиро вітаю вас із великою
подією — народженням нашого
Спасителя. Прихід на землю Бога
в людському тілі розпочав нову
еру стосунків між Богом-творцем та людиною — Його творінням, які були зруйновані гріхом.
Бог настільки умалив Самого
Себе лише для того, щоб наблизитися до людини та подарувати
їй спасіння. «Він, бувши в Божій
подобі, не вважав за захват бути
Богові рівним, але Він умалив
Самого Себе, прийнявши вигляд
раба, ставши подібним до людини; і подобою ставши, як людина...» (Фил.2:6-7).
Святий Бог запропонував

грішному людству примирення із Собою через праведність,
яку можна отримати вірою в
Спасителя. Отож, спасіння від
влади гріха та його страшного
наслідку стало доступним усім,
хто бажає, лише через особисту
віру та прийняття Христа і Його
вчення, викладеного в Євангелії.
Ангел першим сповістив про народження Спасителя пастухам,
можливо, найбіднішим людям
того часу, які дуже зраділи. Починаючи від віфлеємських полів,
вістка про прихід на землю Спасителя усіх людей і до теперішнього часу передається з уст в
уста, із покоління в покоління, від
одного народу до іншого аж до
«краю землі». Не може бути більшої радості й у наш бурхливий

та неспокійний час, як зустрітися
зі Спасителем Господом Ісусом
Христом, прийняти спасіння та
перебувати під Його опікою.
Коли ми згадуємо про народження Христа, потрібно запитати себе: «А чи я народжений
для Бога?» Адже саме для того,
щоб ми стали живими для Бога-Отця, і приходив на землю
наш Господь. Народжена для
Бога людина має радість у серці,
бо приналежна до Божого царства, вірою бачить його та утішається своїм майбутнім. «Для
того схиляю коліна свої перед
Отцем, що від Нього має ймення кожен рід на небі й на землі,
щоб Він дав вам за багатством
слави Своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові

внутрішнім, 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 Ісусу на всі покоління на
вічні віки. Амінь» (Еф.3:14-21).
З нагоди святкування Різдва
Христового та Нового 2017 року
бажаю вам сердечної радості,
непохитної віри та непогасної
любові один до одного та до Господа Ісуса Христа! Нехай Божа

благодать перебуває зі всіма
вами завжди!

Єпископ церков
ХВЄ Волині
Михайло БЛИЗНЮК

новини місії

ЗУСТРІЧ У МІНСЬКУ

17 грудня цього року в
Мінську відбулася регіональна зустріч місіонерів місії
«Голос надії», які працюють у
Росії та Криму. Місце зустрічі
було вибрано через зручність

приїзду для української та
російської делегацій. У Мінськ прибули відповідальні
за місіонерську працю в регіонах Росії, керівники груп,
а також керівництво місії на

чолі з директором Миколою
Синюком.
Основним питанням на порядку денному зустрічі було інформування щодо нових можливостей місіонерської праці в
Росії в новому законодавчому
полі.
Місіонери повідомили,
що тепер за новим так званим
«Законом Ярової» місіонерська
діяльність у їхніх регіонах неможлива в такому обсязі, як раніше.
Брати розповідали про збільшення перевірок від державних
органів із певними обмеженнями щодо місіонерської праці.

Тепер місіонери використовують
найменшу можливість для проведення зустрічей із різними категоріями людей, що з’являється переважно на свята, — чи-то
на Різдво, Пасху, на 1-ше чи 9-те
травня. Місіонери
знаходять
нові можливості для місіонерської роботи. Зокрема працюють
серед циганського населення,
серед малих національних груп,
таких як ізіди, серед малозабезпечених і сімей членів церкви.
Брати також ділилися радісними
новинами, серед яких — будівництво домів молитви, прове-

дення святого по вірі водного
хрещення, богослужіння відвідують нові люди.
Під час нашої зустрічі до місіонерів звернувся єпископ церков
ХВЄ Білорусі Сергій Цвор. Зачитавши текст із Послання апостола Павла до римлян 12:11
«У ревності не лінуйтеся, духом
палайте, служіть Господеві», він
закликав служителів постійно
перебувати в служінні й не полишати його, а також поважати
тих, які трудяться поряд і допомагають в служінні.
Юрій ТРОЦЬ

У ЧЕРНІВЦЯХ ПРОТЕСТАНТИ ХОЧУТЬ НАЗВАТИ ПАРК
НА ЧЕСТЬ РЕФОРМАЦІЇ
У Чернівецькій області розпочато підготовку до відзначення
500-річчя Реформації. Які заходи заплановані на Буковині на
2017 рік, журналістам розповіли
в середу, 21 грудня, в обласній
державній адміністрації представники трьох найбільших протестантських Церков, — повідомляє
власкор РІСУ Наталя Фещук.
З журналістами спілкувалися голова обласного об’єднання Церкви християн віри
євангельської Петро Карпов,
президент Буковинської конференції Церкви адвентистів
сьомого дня Павло Кирилюк та
представник обласного об’єднання Церкви євангельських
християн-баптистів, голова міжконфесійного оргкомітету з відначення 500-річчя Реформації на
Буковині Василь Нагірняк.
Як
повідомив
головний
спеціаліст відділу охорони культурної спадщини, національностей та релігій управління культури
Чернівецької ОДА Сергій Бухаров,
у Чернівецькій області майже 40
відсотків релігійних громад належать до протестантських церков.

З нагоди ювілею Реформації
у Чернівцях уже підготували попередній план заходів. Зокрема,
уже відомо, що столиця Буковини
буде включена в перелік міст, які
наступного року відвідає Вернон
Сміт, лауреат Нобелівської премії
з економіки 2002 року, протестант. Для молоді міста передбачається проведення тематичних лекцій у навчальних закладах
краю, флеш-мобів, спрямованих
на донесення інформації про протестантизм.
Ювілейні заходи розпочнуться Різдвяним фестивалем 9 січня
2017 року, який відбудеться на
Соборній площі. А впродовж року
в Чернівцях будуть проведені музичні фестивалі, тематичні форуми та виставки, соціальні та культурно-просвітницькі заходи.
У лютому протестантські
церкви запросять представників
церков та релігійних організацій,
інтелігенцію, науковців, владу на
молитовний сніданок, який відбудеться в Чернівецькому національному університеті.
«У квітні у драмтеатрі ім. О.
Кобилянської відбудеться Пас-

хальний концерт, — розповів
Василь Нагірняк. — У жовтні на
Соборній площі відзначимо День
Біблії. Дуже цікавий захід запланований на травень — «Історичні
місця Реформації». Це буде такий
прес-тур для журналістів краю,
який познайомить із тими містами й селами, які стали частинкою
історії протестантизму на Буковині. Наприклад, відвідаємо село
Верхні Петрівці Сторожинецького
району, де була побудована перша в краї баптистська церква.
Впродовж року в нас заплановано дуже багато заходів. Також ми
вже підготували макети білбордів
до 500-ліття Реформації, які невдовзі з’являться на вулицях Чернівців».
Представники трьох найбільших протестантських церков хочуть, щоб у Чернівцях парк Жовтневий був перейменований на
парк Реформації, і в ньому з’явився пам’ятник Біблії. У середині
жовтня на сайті Чернівецької міської ради була зареєстрована відповідна петиція «Декомунізація:
Жовтневий парк перейменувати
на парк Реформації». Вона на-

брала потрібну кількість голосів.
Міська топонімічна комісія не
підтримала пропозицію про перейменування парку Жовтневого

на парк Реформації. Однак остаточне рішення — за депутатами
міської ради.

РІСУ

новини церков хвє волині
13 листопада в церкві смт Маневичі відбулося рукопокладення на дияконське служіння Івана Васильовича
Клеця, Олександра Васильовича Клеця, Руслана Зіновійовича Франчука та Миколи Михайловича Янчишина. Рукопокладення звершили єпископ М.П. Синюк та пресвітер А.Р. Тарасюк.
27 листопада в церкві с. Кукли Маневицького району
відбулося рукопокладення на дияконське служіння Руслана
Андрійовича Наумчука. Рукопокладення звершили А.Р. Тарасюк, Д.Т. Мельник, М.А. Марчук.
27 листопада в церкві с. Краснилівка Камінь-Каширського району відбулося рукопокладення на дияконське
служіння Сергія Олександровича Зізяви. Рукопокладення
звершили заступники єпископа В.І. Паламарчук, П.Д. Карпович та пресвітери О.Г. Радкович, В.В. Карпік.
12 грудня в церкві «Ковчег» м. Ковеля відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння Івана Івановича
Савлука. Рукопокладення звершили єпископ М.І. Близнюк,
заступник єпископа С.П. Анчук, член обласної пресвітерської
ради О.М. Гоцик.
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життя церкви

НОВИЙ ДІМ МОЛИТВИ У ЦУМАНІ

27 листопада відбулося відкриття і посвята новозбудованого Дому молитви в Цумані. На
свято завітало чимало гостей,
тому приміщення, яке розраховане на вісімсот сидячих місць,
було вщерть переповнене й багатьом прийшлося кілька годин
стояти на ногах. Нове приміщення стало радістю не тільки для
вірян євангельської церкви, а й
окрасою всього селища. Посвяту
звершив Михайло Паночко, голова ЦХВЄУ. Привітати цуманців
прибуло й керівництво ВОЦХВЄ
в особі Михайла Близнюка (Голова правління), його регіональні
заступники, Степана Веремчука
(єпископ) та інших братів-служителів. Від імені своїх установ привітали вірян і висловили
подяку за співпрацю головний
лікар Цуманської районної лікарні, директор селищної школи,
учасники АТО та селищний голова. Співом на святі служили хор
та гурти місцевої церкви. Після
богослужіння в нижньому приміщенні відбулася гостина, або як її
називають у євангельських християн — вечеря любові.
СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ СЕЛИЩА
ЦУМАНЬ
На початку ХХ століття євангельська вістка, що активно сіялася
братами-місіонерами, досягла й
волинського краю. Але коли саме і
через кого першого вона була принесена до Цумані, сьогодні точно
сказати неможливо, оскільки вже
нема серед нас живих свідків тих
подій чи їхніх свідчень. Але імена
тих першопроходців, які прийняли
Добру звістку, продовжували сіяти Слово Боже та залишили приклад віри для наступних поколінь
в селищі пам’ятають. Серед них:
Петро Сільвестрович Крук (1899
р.н.), Йосип Степанович Ковальчук (1899 р.н.), Прокоп Дмитрович
Крук (1903 р.н.), Петро Сидорович
Лебедь (1923 р.н.) — брати були охрещені в 30 роках минулого століття. Пізніше, в 50 роках, долучилися
Михайло Трохимович Сивий (1931
р.н.) та Прокіп Федорович Мельник
(1928 р.н.). Бог використовував цих
братів у Своїй справі для спасіння
грішників, вона продовжується й
сьогодні через їхніх послідовників.

Коли говорити про зародження
євангельської церкви смт. Цумань,
то її витоки ще з першої половини
минулого століття, і беруть початок
з церков таких сіл як Мощаниця та
Котів. А історія тісно переплетена
з історією церков с. Карпилівка та
с. Башлики. Саме в Мощаницю та
Котів сходилися на зібрання віруючі з
оточуючих сіл: Карпилівка, Башлики,
Дубище, а також із Цуманя. Відвідували служіння й у інших селах.
У 1958 р. влада відібрала Дім
Молитви у церкви села Мощаниця
під школу, а з ним і реєстрацію, то
одна частина Мощаницької церкви
пішли на зібрання до баптистів в с.
Покащів, а інші в селище Цумань до
хати Ганни Савівни Януль. Тих, хто
перейшли із Мощаниці в Цумань,
становило сто двадцять три особи.
На служіння пресвітера було обрано
Йосипа Ковальчука. Через деякий
час отримали реєстрацію, зібрання
стали проводити в хаті Ковальчука
до 1963 року. Через це йому доводилось терпіти багато утисків та
глуму від радянської влади, не раз
штрафували, а в якості покарання
зняли з роботи коваля й послали
замітати центер селища. Про те
служіння, що проходили в тісненьких кімнатках, Бог рясно благословляв. Дух Святий через дари в церкві
діяв потужно і постійно, проявляючись в різних діях. Ті прості проповіді, які виголошували брати з початковою освітою, а деколи і без неї
(по складах читаючи), мали величезний вплив на слухаючих, через
пряму дію Духа Святого на їх серця.
В ті дні пророцтва та видіння
були частими, а тих хто ревнував про
Дух Святий, Бог хрестив з ясною ознакою інших мов у великій силі. Початок пісні переходив у спів на інших
мовах. Через це багато гостей приїздили на ті служіння. Тому не дивно,
коли спогади про зібрання тих днів у
Цумані, почує хтось далеко за межами Волині. Дія Божої благодаті принесла великий плід в збудові церкви,
але разом з тим викликала протидію
зі сторони світу. Щоб зривати богослужіння, часом під хату Ковальчука
зганяли всі наявні в селищі трактори,
які гуркотіли під вікнами. А ще, зовсім
поруч, на стовпі, чіпляли гучномовець, з якого на всю гучність лунало
радянське радіо. Підбурені люди в
люті били камінням вікна. Зрештою,

влада вирішила забрати у Йосипа
Ковальчука й хату, мовляв тобі вона
все одно не потрібна, бо ти ж віддав
її штундам. Та Бог вступився, але
через деякий час, на одне із вечірніх зібрань приїхав уповноважений у
справах релігії у Волинській області.
Він зайшов нишком до хати, зашився
у куток першої кімнати(сіни). Звідти
спостерігав за ходом богослужіння
так, що й віруючі не знали що то за
“гість” є в зібранні. Брати не знали і
не бачили, та бачив його Бог і під час
зібрання Духом Святим проговорив:
“Діти Мої, на зібрання до вас прийшов вовк, але ви його не бійтесь, зла
він вам не вчинить.” Всі відразу зрозуміли, що й до чого… По закінченню
служіння уповноважений залишив
керівництво церкви і сказав: “Під час
зібрання, порушень статуту церкви
не було, але оскільки влада вимагає,
щоб зібрання в районному центрі (до
1966 року селище Цумань було районним центром) було закрите, то ви
виберіть будь-яке сусіднє село, а я
туди перенесу реєстрацію”.
Брати змушені були шукати
вирішення цього питання в молитві
перед Богом. Так, община з Цуманя, в яку входили віруючі з Карпилівки, Башликів, Грем’яче, Олика,
Дубище, у складі вже 157 чоловік
перейшла в Башлики, а пресвітерське служіння було покладене на
брата Петра Крука. Це був липень
1963 року. Недільні (денні) та святкові зібрання проходили в селі
Башлики в хаті Терентія Федорчука,
а на вечірні цуманці продовжували
збиратись в себе у хатах: Надії Тарасюк, Ганни Януль, Петра Лебедя,
Сергія Ковша, Михайла Сивого,
Веніаміна Назарчука та інших. Паралельно, в ті часи, вечорами також
збирались ще й в селі Карпилівці.
Коли у 1979 карпилівчани почали
проводити всі богослужіння у себе в
селі, тоді частина віруючих з Цуманя,
які ходили в Башлики пішли до них,
а частина лишились при Башлицькій
церкві. Так було до весни 1994року.
У травні 1994 року, віруючі з Цуманя вирішили зареєструвати свою
помісну церкву. В основу нової громади ввійшли жителі селища, які до
того входили у склад Карпилівської
(50 осіб) та Башлицької церков (72
особи). Відразу почали клопотатись
про місце під будівництво Дому молитви. Через деякий час отримали

невеличку земельну ділянку (неповних вісім соток). Це було поруч
з будинком диякона, Олександра
Януля, він і прийняв у свій дім, всі
служіння на час будівництва Дому
молитви. Подолавши усі негаразди
будівництво було успішно завершене, а відкриття провели в січні 1996
року. Першим пресвітером обрали
Григорія Януля, а з лютого 1997
року це служіння було покладено на
Федора Мушку.
Церква зростала стрімко: з 150
членів до 405 (на 2012 р.). Приміщення Дому молитви виявилось
затісним, як для богослужінь так
і для занять недільної школи (171
дитина). А ріст добробуту християн
“підняв” ще й транспортне питання:
через розташування і малі розміри
ділянки створювалися незручності з
парковкою, що викликало нарікання
тих, хто мешкав поруч. Брати змушені були знову думати про будівництво. Нова земельна ділянка
була дивом. Запропоноване місце
знаходиться в самому центрі селища, на території деревообробного комбінату, де колись декотрі
з братів відбували повинну за свої
погляди. Подолавши перешкоди в
оформлені документації, без яких
зазвичай не обходиться жодна
справа сьогодні, церква розпочала будівництво у червні 2012 року.
Хоча об’єм робіт був дуже великим
з Божою батьківською турботою на
сьогодні це вже історія, з добрими
уроками для учасників та спостерігачів, а цуманська церква благословляє Господнє ім’я в гарному
Домі молитви за пройдений шлях.
СЬОГОДЕННЯ
На сьогодні євангельська гро-

мада в Цумані налічує 450 членів,
а в недільній школі сотні дітей. В
церкві діють два хори та гурти. Виконується євангелізаційне служіння. Хочеться ще раз нагадати
слова Михайла Паночка, що прозвучали як настанова на святі: “ З
вашої кафедри має звучати тільки
правда, а Слово Боже є правда на
спасіння для всіх”. Тож нехай у цій
громаді горить огонь, а він сходить
лише тоді, коли на жертовнику є
жертва, на пустий жертівник вогонь благодаті не зійде.
СВІДЧЕННЯ ЦУМАНЦІВ
В 1954 році Тарасюк Надія Антонівна хворіла: шлунок був у великих виразках(язвах), та так хворіла,
що аж злягла і життя згасало. Лікарі
з неохотою дали їй групу, тобто інвалідність. Але на одному із вечірніх
зібрань брат Остап Федорчук під
час проповіді вийшов із-за столу й
пішов у сусідню кімнату. Там знайшовши її доньку Ніну, простягнув
руку до неї і Духом Святим прорік:
“А ти, мале дєцко, не плач, мама
бенде здрава!” І дійсно Надія Антонівна вдома відразу ж відчула
себе здоровою. Коли вона прийшла в лікарню на черговий огляд,
то лікарі зробивши обстеження
здивовано запитали: “Що ви їли чи
пили, Надю, що в шлунку загоїлись
всі рани? Чим Ви вилікували такі
великі виразки?” Надія Антонівна
сказала, що в дома вона крім квашених огірків і капусти нічого не
їла, бо іншого нічого й не було, а
уздоровив її Бог. Та марне було їм
це свідчення, лікарі між собою говорили: “…бач, яка! Не хоче навіть
сказати чим лікувалась…”

Інна МЕЛЬНИК

молитовна кімната

ЧИ ЗВУЧАТИМЕ ГОЛОС НАДІЇ В БАХЧИСАРАЇ?
Коли в 2000-му році група місіонерів місії «Голос надії»
приїхала в мусульманську столицю Криму, перша проповідь
прозвучала в кабінеті мера, у
якому слухачами були всі працівники адміністрації. «Пусть
голос надежды звучит в нашем
городе! — сказав міський голова. — И давайте мы первыми
послушаем, что вы будете проповедовать нашим людям!»
Так починалася місіонерська
праця в Бахчисарайському районі.
Євангелія проповідувалася на вулицях, ринках, у лікарнях і школах,
в інтернаті й військовій частині, на
центральній площі поруч із пам’ятником Леніну. Приходили до Бога

люди, зростала церква. З часом
служіння проводили ще в декількох
селищах району. Дав Бог придбати
й обладнати будинки молитви в місті
Бахчисарай і селищі Куйбишево, де
також утворилася церква. Господь
неодноразово давав розуміння, що
так буде не завжди, спонукував до
активної й наполегливої праці…
На тепер церква «Голос надії»
переживає не прості часи. Змінилася влада, змінилися умови життя
й служіння. Гарне й зручне місце
розміщення дому молитви стало
проблемою — прямо навпроти нова
влада збудувала об’єкт, і вона аж
ніяк не хоче бачити храм євангельської церкви (по-їхньому — секти).
Останні півроку проходять різні пе-

ревірки, накладаються штрафи,
церква всіма силами старається
привести все у відповідність до вимог влади. Остання перевірка не
обмежилася штрафом — накладена
заборона на проведення служінь у
приміщенні церкви…
Ми усвідомлюємо, що нічого не
стається без Божого дозволу. Розуміємо, що гнали Його, будуть гнати і Його учнів. Однак, просимо молитися за цю ситуацію. Перш за все,
за віруючих, щоб не захиталася їхня
віра в цих випробуваннях. А також
за владу, щоб ще продовжився час
миру, спокою й можливості вільно
сповідувати свою віру й проповідувати Боже Слово.
Павло ФЕДОРУК
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НАРОДЖЕННЯ ІСУСА ХРИСТА
ІСУС — СПАСИТЕЛЬ

У чому суть та цінність приходу Христа на цю землю? Саме
ім’я Ісус в перекладі означає Спаситель. Перш ніж почати розмову
про те, від чого Він спасає людей,
хочу розповісти одну історію, яка
колись трапилася в нашому місті.
В північному його районі є озеро.
Взимку воно замерзає. І першими, кого ми можемо побачити
на льоду, є, звичайно ж, діти. І
ось одного разу два хлопчики
провалилися під лід і не могли
вибратися, хоча там було неглибоко. Мимо їхав автомобіль, який
розвозив хліб. Побачивши цю
ситуацію, водій вибіг з машини,
стрибнув у воду, дістав хлопців,
сів у машину та й поїхав. Після
цього випадку районна газета
написала про це статтю під назвою: Спасителю, відгукніться!»
Автори статті та й її читачі добре
розуміють, що цей чоловік врятував дітей, що він реальна особистість, яка готова була прийти
на допомогу. З Христом не так.
Про Нього думають: «Ну, Його
ж не видно. Кого, від кого чи від
чого він спасає?»
ІСУС СПАСАЄ ВІД СТРАХУ

«Бо не взяли ви духа неволі
знов на страх, але взяли ви Духа
синівства, що через Нього кличемо: Авва, Отче!» Рим.(8:15).
Страх супроводжує нас протягом усього життя. Коли ми маленькі, то у нас свої страхи. Але,
й ставши дорослими, ми не розлучаємося зі страхами. Тривоги,
хвилювання, паніка, депресія —
все це прояви страху.
Страх буває декількох видів.
Один страх природний. Його ще
називають інстинктом самозбереження. Ми не стрибаємо з
десятого поверху, не стрибаємо у воду, не знаючи глибини.
Є страх благоговіння або страх
Господній. Це позитивні страхи, якими повинна бути наділена
кожна людина. Але є страх негативний, який зв’язує, сковує,
паралізує настільки, що ти не
можеш обрати, у якому напрямку
слід рухатися. Особливо мені запам’яталося свідчення одного чоловіка, який розповідав, що без-

тема номера

страшно пройшов Афганістан, а
десь через вісім років після того
відчув у собі неймовірний страх.
Психолог, до якого він звернувся,
порадив йому самотужки поступово перемагати страх, роблячи
те, що його лякало і що могло
налякати. Він дійшов до того, що
стрибав на скакалці на краю даху
дев’ятиповерхівки. Але страх не
минав. І лише тоді, коли він зустрівся з Христом-Спасителем,
страх зник.
Ісус може спасти й тебе від
твого страху. Треба лише прийти
до Нього і розповісти про те, що
тебе хвилює. Він вчора, сьогодні
й повіки Той Самий, готовий спасати і визволяти від страху.
ІСУС СПАСАЄ ВІД ХВОРОБ

«І ходив Він по всій Галілеї,
по їхніх синагогах навчаючи, та
Євангелію Царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу, і всяку неміч між людьми.
А чутка про Нього пішла по всій
Сирії. І водили до Нього недужих
усіх, хто терпів на різні хвороби та
муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і Він їх оздоровляв»
(Мт.4:23-24).
Хто з нас ніколи в житті не
хворів? Наскільки я пам’ятаю з
вузу, то хвороба — це патологічний процес, який має причину,
патогенез, розвиток і закінчення.
На сьогодні я можу дати інше
визначення хвороби. Це вселення зла в тіло людини. Часто
причиною хвороби є гріх — чи то
первородний, чи то наш особистий. Іноді це буває пряма атака
сатани на тіло людини. А буває
природна причина, коли певні
природні чинники зумовлюють ту
чи іншу хворобу.
Усім відомо, що в наш час,
незважаючи на досягнення медицини, стрімко розвиваються
хвороби. Згадайте скільки колись
аптек було в місті? І їх вистачало,
щоб задовольнити потреби людей. А скільки тепер? У десятки
разів більше. Та чи нам стало від
цього легше? Разом з науковим
прогресом, швидкими темпами
розвиваються й різні хвороби.
Зараз чомусь всі ті бактерії та
грибки, які живуть у тілі людини
і завжди сприяли нормальному

ІСУС СПАСАЄ ВІД ДИЯВОЛА

функціонування її організму, нині
чомусь повстають проти людини,
викликаючи різні захворювання. Чому так? Напевно, все ж є
якийсь рушій — і ним є зло, який
спричиняє дисбаланс у наших тілах.
Ми вдячні Богові за лікарів, за
медицину, але є моменти, коли
медицина безсильна. До кого
тоді звертатися? До Господа Ісуса Христа! Він Господь-Цілитель.
Чому мої батьки стали п’ятидесятниками? Тому що моя мама,
яка у 1937 році помирала, по
молитві простих віруючих із села
отримала зцілення. І вона не одна
така. Бог нині зціляє людей, і ми
можемо чути безліч свідчень про
це. Він вчора, сьогодні і повіки
Той Самий, здатний зцілити від
усякої хвороби.
ІСУС СПАСАЄ ВІД ГРІХА

«І вона вродить Сина, ти
ж даси Йому ймення Ісус, бо
спасе Він людей Своїх від їхніх
гріхів» (Мт.1:21).
Що таке гріх? У ХХІ столітті
це слово є одним з найнеулюбленіших слів. Гріх називають
помилкою, промахом, але не
гріхом. Та насправді гріх — це
стан людини, який виявляється
діями чи бездіяльністю у стані
бунту проти Бога. Можна робити явні вчинки, які суперечать
волі Бога — і це гріх. А можна нічого не робити того, що велить
Бог — і бути грішником. Бо, як
каже Писання, хто знає, як робити добро, але не робить цього, тому гріх.
Всередині кожної людини, чи

віруючої чи невіруючої, є барометр справедливості й чистоти
перед Богом — це наша совість,
яка докоряє нам. І багато людей
мучаться від того, що вчинили,
іноді свідомо, іноді несвідомо.
Це позбавляє їх спокою та бажання жити й насолоджуватися
життям. Як же позбутися цього?
До кого звернутися?
Забруднений піджак, наприклад, можна віднести у хімчистку. А куди занесеш занечищене
сумління? Я вам скажу: кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає
нас від усякого гріха. Народжений Ісус має владу очистити
наше життя від усякого гріха!
Часто навіть віруючі люди,
покаявшись перед Богом у якомусь гріху, не заспокоюються, а
знову й знову приходять з цим
же гріхом до Бога, просячи пробачення. Я запитую в таких: «А
скільки ви ще будете приходити з
одним гріхом до Бога?» — «Доки
не відчуємо прощення чи не отримуємо відкриття, що Він простив!» — відповідають. Це хибна
думка. Писання каже: «Коли ми
свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам
простити, та очистити нас від неправди всілякої» (1Ів.1:9). Визнання гріха достатньо для отримання
прощення. Повір, зроби це — і
забудь! Добре, якщо Бог дасть
якесь відчуття чи переживання,
але якщо цього немає, треба взяти у своє серце Христові слова,
які він сказав жінці, взятій у перелюбі: «Йди і більше не гріши!» Бо
Христос вчора, сьогодні повіки
Той Самий — повний любові та
прощення.

«Ісуса, що був із Назарету,
як помазав Його Святим Духом і
силою Бог. І ходив Він, добро чинячи й усіх уздоровлюючи, кого
поневолив диявол, бо Бог був із
Ним» (Дії 10:38).
Нині віруючі більш схильні до
думки, що віруючі не можуть бути
поневолені дияволом. Правда,
люди, які твердо стоять у вірі і
протистоять дияволу, не потрапляють у його неволю. Але, повірте, що часто й хороші віруючі,
протягом багатьох років страждають від диявольського тиску і не
знають, як цьому протистояти.
Те, що ми покаялися, не означає, що диявол залишив нас у
спокої. Невіруючі люди не настільки небезпечні для нього, як віруючі, тому він не напирає на них так
сильно. А віруючих йому потрібно
спинити, щоб вони не могли вільно свідчити іншим і приводити
людей до Бога.
РІЗДВО ОЗНАЧАЄ —
З НАМИ БОГ

Ісус Христос звільняє людей
від влади диявола, бо Він учора,
сьогодні й навіки Той Самий.
«А все оце сталось, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: «Ось діва
в утробі зачне, і Сина породить, і
назвуть Йому Ймення Еммануїл,
що в перекладі є: З нами Бог»
(Мт.1:21-22).
Різдво Ісуса Христа було
потрібне для того, щоб Бог був
з нами. Нині є два можливих
варіанти: або Бог живе у вашому
серці, або ж вам потрібно шукати
Його. І від цього залежить те, що
ви святкуєте у ці дні: подію, яка
сталася понад 2000 років тому,
веселе зимове свято чи те, що
Христос живе у вашому серці?!
Хай же благословить нас Бог,
щоб Христос вірою оселився у
кожному нашому серці, щоб ми
у Ньому отримали спасіння від
страху, хвороб, гріха та диявола.
Він з нами завжди.
Він учора, сьогодні й повіки
Той Самий.

Йосип Бейня,
м. Барановичі,
Білорусь

конференція

ДВОДЕННА КОНФЕРЕНЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОЛОДІ НА ВОЛИНІ
25–26 листопада в Луцьку, у
церкві Христа Спасителя відбувалася конференція. Вона зібрала понад півтори тисячі християнської молоді Волині. Молоді
люди протягом двох днів могли почути семінари, проповіді,
свідчення служителів зі Сходу,
послухати спів хорів та євангельських гуртів, а також отримати
відповіді на питання. Захід пройшов під гаслом із Книги пророка
Єзекіїля: «І шукав Я між ними чоловіка, що поставив би загороду,
і став би в виломі перед Моїм обличчям за цей Край…»
У перший день конференції
провів семінар голова Церкви ХВЄ
України єпископ Михайло Паночко.

Він пояснив присутнім, що значить
стати у виломі: узяти на себе відповідальність; проявляти жертовність заради блага інших; творити
невідступну молитву; проявляти
співчуття; невідступно вірити в Боже
милосердя.
Співом у цей день служили хори
та гурти з церков села Рованці Луцького району та з Луцька (церква «Віфанія»), з Ковеля, з Нововолинська.
У другий день молоді було запропоновано два семінари. Перший провів директор місії «Голос
надії» єпископ Микола Синюк. Він
на прикладі біблійних історій витлумачив таку істину: Бог шукає нас,
щоб доручити нам справу, а справа
Його завжди велика, тому це вима-

гає пильності та відповідальності. А
молодість – це пора, коли людина
входить у відповідальність за свої
вчинки.
Присутні могли почерпнути для
себе інформацію про реформацію,
що вона в собі несла, на які засади
опиралася, та її наслідки в духовному та економічному житті людства.
На важливість впливу реформації
увагу молоді звернув Ярослав Лукасик, директор Східноєвропейського
лідерського форуму.
Співом у цей день служили хори
місцевої церкви. Також молоді люди
мали можливість отримати від служителів відповіді на питання, які тривожать їх сьогодні.
Інна МЕЛЬНИК
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З НАМИ БОГ

проповідь

Ось діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвуть Йому
Ймення Еммануїл, що в перекладі є: З нами Бог.
Мт.1:23.

БОГ, ЯКИЙ ПОВЕРТАЄТЬСЯ
ДО СВОГО НАРОДУ

Після багатьох років
мовчання — крик немовляти. Збувається пророцтво
Ісаї — Бог повертається до
Свого народу в Єдинородному Сині Ісусі Христі! Він
завжди повертався. Коли
Його забували, зраджували й відверталися. Коли
Йому не вірили, кадили
ідолам і зневажали святині. Коли прославляли
лжепророків, а Його посланців — убивали…
Нащадки Авраама, утікаючи від голоду, опинилися
на чужині. Ніхто ще тоді не
знав, що згодом їм доведеться стати рабами та терпіти
приниження. Крім одного —
патріарха, який до смерті не
втратив віри: «І сказав Ізраїль
до Йосипа: Ось я вмираю... А
Бог буде з вами, і поверне
вас до Краю ваших батьків!»
(1М.48:21).
Серед виведеного з Єгипту
народу панувало невір’я. Десять із дванадцяти розвідників
Обіцяного краю, злякавшись
велетнів, увели всіх у замішання. Усіх, окрім двох мужів,
сповнених відваги. «З нами
Господь, не бійтеся їх!» —
проголосили Ісус Навин і Калев (4М.14:9).
А пам’ятаєте момент, коли
перед ізраїльське військо вийшов велетень Голіаф і насміхався над наляканими воїнами — воїнами, які забули, що
«з ними Бог»… І тоді серед
натовпу виявився юнак, що й
воїном не був, але не боявся,
бо — не забув. І сам Цар Саул,
вислухавши Давида, сказав:
«Іди, і нехай Господь буде з
тобою!» (1Сам.17:37).
У свій час у подібній скрутній ситуації опинився і цар
Єзекія. Єрусалим був оточений набагато могутнішим ворогом, і будь-хто в такому разі
б здався. Та тільки не той цар,
який твердо знав, що Бог —
сильніший за найчисленніше
військо: «З ним рамено тілесне, а з нами Господь, Бог наш,
щоб допомагати нам та воювати наші війни!» (2Хр.32:8).
Скільки разів через непокірність і всенародне відступництво на Ізраїль падали
Божі суди! Але й тоді Бог повертався й після покарання
обіцяв милість і спасіння. Зокрема — через пророка Ісаю,
якого зрештою і процитує ангел, посланий до Марії (див.
Iс.7:14).
Завжди були люди, які знали, що «з ними Бог», не з чужих слів, а через особисте богопізнання! Саме через таких
людей Господь повертався до
Свого народу й вершив земну історію. Хоча я вжив фразу
«Бог повертається», значною
мірою вона умовна. Адже Він
ніколи й не залишав Своїх.

Просто іноді — не міг знайти
чоловіка…
На цей раз Він знайшов
жінку. Людину, яка погодилася б привести на світ Його
Сина. Чи легко було її знайти?
Чи кожна би справилася? Чи
багато би не злякалося й не
відмовилося під різними приводами? «Я ж Господня раба:
нехай буде мені згідно зі словом твоїм!» — сказала Марія. І
народжене нею Дитя означало: «З нами Бог».
ВИСНОВОК №1. Щоб
Бог повернувся, Йому потрібна людина. Можливо, саме
ти, що ховаєшся за спинами й думаєш: «Тільки не я».
Ти, хто прийняв дар Святого
Духа, через якого Бог — уже
не тільки «з нами», а й «у нас»
(Ів.14)! Ти, хто наділений Його
силою й можеш стати Його інструментом для пробудження
цілого народу!
БОГ ЗА ЧИ ПРОТИ?

Який Він, Бог? Мабуть, це
питання ставить собі кожна
людина. Добрий? Люблячий?
Жорстокий? Страшний? Навіщо Він створив мене? Чого
Він хоче від мене? Чи можливо спілкуватися з Ним?
Якось ще в дошкільному
віці (бабуся дуже рано навчила мене читати) до моїх
рук потрапила якась «жовта»
газетка, відкрита на сторінці з незвичайною заміткою. У
статті «на повному серйозі»
повідомлялося, що на плащаниці Ісуса Христа, яка зберігається в Єрусалимі, стали
проступати обриси обличчя
Божого Сина. Цей «факт» дав
підстави деяким «експертам»
зробити висновок, що ось-ось
буде другий прихід Ісуса Христа. Зрозуміло, що інформація
була фейковою, та хочу зауважити зовсім інше — реакцію
шестирічного хлопчика. Досі
пам’ятаю, з яким збудженням
і криками «ура!» я прибіг до
мами і, розмахуючи руками,
захоплено став їй розказувати, що «скоро прийде Ісус»!
Цей приклад не для того,
щоб посміятися над дитячою
наївністю чи розчулитися від
щирої віри дитини. Згадуючи
цей випадок, переконуюся,
що навіть на підсвідомому
рівні ще з дитинства кожна
людина сприймає Бога як Доброго Батька, радісно прагне
до Нього, хоче зустрітися з
Ним, пізнати Його. То вже потім, потрапивши в ярмо релігії
(якої б то не було), ми починаємо Бога боятися. Від Нього
ховаємося, втікаємо, як Адам
і Єва, що згрішили в Едемі —
і Божа присутність для них із
приємного спілкування перетворилася на нестерпну муку.
Моя бабуся була побожною людиною, читала Біблію,
вчила мене молитися. Я вдячний їй за багато що, от тіль-

ки... Коли я робив щось не так,
вона любила казати: «Бог тебе
за це покарає». Як ви гадаєте,
яке уявлення про Бога поступово формувалося в маленького хлопчика? Про це яскраво свідчить сон, що якось
наснився: я заходжу до бабусі
в кімнату, а образи на стіні насупили брови і з докором дивляться на мене, я забиваюся
в куток і від страху прокидаюся. Розказавши сон бабусі, я
почув у відповідь: «Правильно! Це тобі за те, що ти вчора
мене не слухався!» З тих пір
радісне прагнення до Господа
змінилося страхом, а сам Бог
уявлявся сердитим, щохвилини готовим покарати, тільки-но я зроблю якийсь гріх…
Найсумніше те, що, навіть
прийшовши до церкви й зрозумівши, що Бог мене любить,
я ще довго не міг позбутися
почуття вини, відчуття, що я
недостатньо хороший, щоб
заслужити Його схвалення…
Знаходячи в собі десятки недоліків і гріхів, я знову бачив
над собою суворий погляд —
проекцію з дитячого сну, яка з
успіхом накладалася на образ
строгих проповідників — «борців за святість». Зустрівшись
із якоюсь невдачею в житті, я
завжди уявляв, як Бог дивиться на мене згори й ніби каже в
тон покійній бабусі: «Правильно! Це тобі за те, що ти вчора
згрішив!» Шкода, що, ставши
частиною церкви, я ще досить
довго жив під ярмом. Шкода,
що не почув стрункого вчення, яке б відразу сформувало
в мені тверезе уявлення про
те, хто я для Бога і хто Бог для
мене. Шкода, що багато проповідей не давали виходу, а
заганяли ще далі в глухий кут.
Проповіді, які не розкривали
краси Господа, а зосереджувалися на моїх недоліках…
Я не здавався. Мій тендітний пагінець віри пробивався до Бога крізь товщу релігійного асфальту. І якогось
дня осяяло пізнання — Бог
зі мною, Бог за мене! Це був
саме один із тих моментів,
коли знову щось у житті не
вдалося, пішло не так. Я повернувся додому вкрай засмучений. Став, молячись, ходити
по кімнаті. Раптом без жодної
логіки в моє розчарування
прийшов мир Божою присутністю. І тоді я усвідомив: Бог
зовсім не такий, за якого я
Його сприймав. У моменти
переживання і втрати Він не
строгий Суддя, що виносить
вирок, а близький Друг, який
приходить, щоб підтримати,
поклавши руку на плече!
ВИСНОВОК №2. Народження Його Сина у віфлеємських яслах, а згодом і
голгофська жертва, дає непорушну певність — Бог за нас!
Коли в твоє життя приходить
біль і самотність — Він поряд,
щоб втішити. Коли опиняєшся

на гребені успіху — Він поряд,
щоб разом радіти. Коли в тебе
роздвоєння, внутрішня битва
між духом і плоттю — Він бореться на твоєму боці проти
твоєї ж гріховної природи!
ЯКБИ БОГ БУВ З НАМИ...

«А Гедеон сказав до нього: О, Пане мій, якщо Господь
з нами, то нащо прийшло на
нас усе це? І де всі Його чуда,
про які оповідали нам наші
батьки» (Суд.6:13). Справді, якщо з нами Бог, то чому
цього не видно? Чому ми під
гнітом ворогів, стали рабами, боїмося голову підняти?
Тепер кілька запитань із нашого часу. Якщо Бог з нами,
то чому є депресія, хвороба,
падіння, криза, занепад, крах?
Де потужна Божа сила часів
П’ятидесятниці, навернення
до Господа тисяч людей? Хочу
запропонувати на це запитання чотири біблійні відповіді.
1. «Коли б не Господь,
що був з нами, нехай-но Ізраїль повість!» (Пс.123:1).
По-перше, попри всі «але»,
проблеми й негаразди, Бог
таки з нами! Бо якби Його не
було — хтозна наскільки гіршою могла б бути ситуація. Чи
взагалі довго протрималися б
євреї, перш ніж були б знищені
ворожими народами? Чи існувала б до цього часу церква,
якби Господь не був із нами?
Відповідь — однозначно ні! А
якщо ти, Гедеоне, ставиш таке
питання, то це (повертаюся
до сказаного в першій частині
статті) — якраз і ознака того,
що Бог хоче через тебе явити
Себе світові. Саме в тобі Він
збуджує дух, ділиться Своїм
болем. Саме ти маєш зрубати ідольське дерево й принести звільнення народові. І вже
про тебе нащадки скажуть, як
сказав Соломон: «Нехай буде
Господь, Бог наш, з нами, як
був Він із нашими батьками»
(1Цар.8:57).
2.«Господь з вами, якщо
будете з Ним, і якщо будете Його шукати, дасть вам
знайти Себе» (2Хр.15:2).
Бог з нами — якщо ми з Ним.
Якщо підпорядкували власне
життя Його заповідям, якщо
щоденно шукаємо Його волі,
боремося з власними недоліками, намагаємося більше пізнати Його особистість.
Якщо шукаємо посвячено,
цілеспрямовано, не задовольняємося стандартними відповідями. І якщо на запитання: «Чи любиш ти Мене більше

від інших?» можемо без вагань відповісти: «Так!»
3. «Промовляє до нього Ісус: Стільки часу Я з
вами, ти ж не знаєш, Пилипе, Мене?» (Iв.14:9). Наступне зауваження як ніколи
може бути актуальним для
нашого часу: незважаючи на
те, що Бог справді з нами,
ми можемо не знати, не розуміти, не бачити Його в повсякденному житті. Можемо
й не зауважити Його відвідин,
бо не пізнали Божого характеру й образу. Пилип у наведеній цитаті схожий на учня,
який цілий рік вивчав табличку
множення, а вкінці запитує: «А
як вона (табличка) виглядає?»
Про таких казав апостол Павло: «Постійно вчаться, але так
і не можуть дійти до пізнання
істини». Скільки зібрань, молитов, семінарів, конференцій — а все без толку! Усе, як
раніше — сварки, заздрість,
обмови, плітки, корупція, невихованість, аморальність і т.
ін. Скільки закликів до служіння, а по слідах Ісуса Христа до
зранених, убогих, нужденних
ідуть одиниці.
4. «І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно
аж до кінця віку! Амінь»
(Мт.28:20). Яка приємна
обітниця, правда? От тільки
вона йде в комплекті з попереднім, дев’ятнадцятим віршем: «Тож ідіть, і навчіть всі
народи…» Так, Бог з нами
— коли ми робимо Його працю, виконуємо Його місію. Чи
не тому, слухаючи розповіді
місіонерів, дивуємося, як їх
супроводжує й підтримує
Божа рука, свідками скількох
надприродних чудес вони стають у власному служінні!
ВИСНОВОК №3. «З нами
Бог» — які тільки криваві режими не підписували власне
беззаконня цими словами.
Сharta non erubescit… Папір
все стерпить… Приписати
собі таку високу протекцію
нескладно. Складно — відповідати їй. От тільки побиватися за минулими часами — даремно, як і нарікати
на безбожне й бездуховне
сьогодення. Адже чи сьогодні буде з нами Бог — залежить тільки від нас самих.
Він зі Свого боку зробив
усе для цього! «А на кінець,
браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте
однодумні, майте мир, і Бог
любови та миру буде з вами»
(2Кор.13:11).
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роздуми над Божим словом

МИ З БОГОМ?

А люди ж!..
Люди,
Як свічечки
У день народження Бога.
Над яслами віл стоїть
Зі сльозою в оці.
А люди ж!..
Люди —
Поневолювачі,
Ярмо подають.
Спасе,
Спаси нас від людей,
Людей від нас спаси,
Спасе.
Нарекли хлопчика ім’ям:
БОГ З НАМИ.
Назви і нас, Господи:
МИ З БОГОМ.
А люди ж!..
Господи,
Чому люди гаснуть,
Подиху Твого
не відчувши?!
А люди ж!..
Василь Слапчук
Я не літературний критик,
хоча до літератури маю пряме
відношення. Не наважуюся робити аналіз цього вірша власне
з літературної точки зору, тим
більше, коли це твір відомого
волинянина, шевченківського
лауреата. Залишу цю справу
професійним критикам. Але
дозволю собі вільні роздуми
на тему, порушену автором.
Вірш мене, як кажуть, «зачепив». Він змусив подивитися
на Різдво та звичні, знайомі
мені біблійні фрази та події
зовсім по-іншому. Він поставив переді мною запитання,
актуальність якого набагато
важливіша, аніж тема ниніш-

ньої війни, розгулу корупції,
злочинності чи націоналізації
Приватбанку…
Отже, вірш Василя Слапчука «А люди ж!»
Розпочинається він гарним поетичним образом, у
якому люди, що прийшли до
різдвяних ясел на день народження Ісуса, порівнюються зі
свічечками. Така собі затишна, домашня обстановка. Та
й віл зі сльозою на очах додає
поетичності. Гарний початок
для різдвяного вірша, які будуть звучати цими святковими
днями в церквах, у родинах, в
ефірі, на вулицях.
Але автор несподівано обриває цю піднесеність, вводячи негативний образ: «Люди
— поневолювачі, ярмо подають…» Ми звикли до того, що
в різдвяних віршах можна почути заклики, які спонукують
нести Ісусові хороші дарунки, як це колись зробили мудреці. Але, як зазначається в
численних колядках, «золота
й срібла у нас немає, принесімо ж Богові своє серце, свою
хвалу, своє життя». А тут автор
побачив людей, що подають
ярмо…
Ісус, ставши дорослим,
розпочавши Свою безпосередню місію на землі, якось
звернувся до релігійних вчителів зі словами: «Станьте
вільними! Послухайте Мене,
звільніться від свого ярма».
Ті образилися: «Та ми ніколи
ні в кого не були під ярмом!»
Лукавили святі отці, ой лукавили! Бо Син Божий бачив

їхнє серце, думки та мотиви,
тому кинув у очі колючі та неприємні слова, що вони не
тільки самі під ярмом, але й
інших затягують туди. Ярмо
релігійних традицій, якими
було вихолощено справжній
дух Божого закону, в’їлося в
шию богообраного народу.
А Христос саме для того й
прийшов, щоб звільнити людей від ярма гріха, жорстокості та неправди, дати свободу духа та повернути їх в
лоно втраченого Едему…
Минуло дві тисячі років,
відшуміли дві тисячі святкувань Різдва, а люди й далі
ходять під ярмом. І ще й до
різдвяних ясел несуть, накладаючи його на образ народженого, на саме свято. Бо як
інакше можна сказати про
сучасне святкування Різдва,
у якому є все: різдвяні ярмарки, святкові розпродажі,
ялинки та освітлені тисячними ліхтарями обійстя, багаті
столи та щедрі подарунки,
походи зі звіздою та різдвяні
концерти, але губиться головний винуватець події. Він і
далі безпомічно лежить у яслах немовлятком, притиснутий ярмом вікових традицій,
усенародних веселощів та
святкової атмосфери…
Минуло дві тисячі років, а
Спасові — це одне з імен Народженого — не зменшується
роботи. Автор благає Спаса
спасти нас не тільки від гріхів,
що всередині нас, але й від
людей, що навколо нас. Парадокс — але цивілізованість,
демократичність,
толерантність, людяність, якими так
пишається двадцять перше
сторіччя, не забрали з людського серця зла, жорстокості,
братовбивства,
ненависті.
Щоденне цунамі негативних
новин змушує волати: «Спасе,
спаси нас від людей!» Але й ми

самі не кращі, прояви власного зла та моральної недосконалості зводять нанівець світлі
задуми Ісуса, Який народився
саме для того, щоб змінити
нашу брудну натуру. І блаженна людина, яка усвідомлює це
й просить Божого Сина: «Спаси людей від нас…»
Але найсильнішим образом
вірша для мене стала наступна
строфа. Ще з дитинства мені
подобалося слово Еммануїл.
Щось поетичне, як легкий
подих вітру, як перешіптування зірок уночі чулося в цьому
імені. Ще з дитинства я знав
його значення — З НАМИ БОГ!
Таємниця Боговтілення в цьому імені ставала ближчою та
зрозумілішою. Я чув роздуми
проповідників про значення
імені Еммануїл і захоплювався
Божою мудрістю, що закладена тут. Народилося немовля — З нами Бог — це так
символічно! Уже в дорослому
віці я сам не раз проповідував
на цю тему й ділився чудовою
новиною: Бог із нами, поряд.
Але… Признаюся, слова
автора цього вірша застали
мене зненацька. Я, на жаль,
ніколи не дивився на це чудове поетичне слово саме з такої
точки зору. Захоплюючись Божим подарунком, Сином неба
та землі з таким символічним
іменем, дякуючи небесному
Отцеві, що Він з нами, ми випускаємо з виду, що Господь
чекає відповідного кроку і з
нашого боку. Чи можемо ми
назвати себе: Я З БОГОМ?
…Пригадую, років із двадцять тому я з християнським
музичним гуртом їздив на
Черкащину. Під час одного з
виступів у будинку культури до
нас підійшов молодий чоловік
з явними ознаками сп’яніння.
Але говорив він, на диво, тверезо. Як виявилося, ось уже
місяць, як він топить своє горе
в горілці. А горе дійсно вели-

ке: під час автокатастрофи
наш співрозмовник втратив
дружину та єдину дитину. Сам
залишився живий, як і другий водій, п’яний винуватець
аварії. І в нього до нас було
одне запитання: «Де був Бог,
коли гинули невинні дружина
та дитина?» З цим запитанням
він приходив ще декілька разів
на наші зустрічі. І настільки
був озлоблений на людей та
Бога, що мені ніяк не вдавалося пояснити йому просту істину: Бог з нами тоді, коли ми з
Ним. Він з нами там, де ми дозволяємо Йому бути. Коли все
гаразд, коли здорові, впевнені
в собі, нам Бог не потрібний.
Тоді про Нього згадуємо хіба
на Різдво, Великдень, ще якісь
великі свята і то так, побіжно,
як привід посвяткувати, випити, побачитися з родиною. Ми
хочемо, щоб Бог був з нами,
але самі з Ним не хочемо бути.
Це і є найбільшою трагедією
людства, коли чекаємо милостей від Бога, будучи до Нього
байдужими…
Тому-то так багато людей-свічечок, які щільним колом щороку традиційно оточують різдвяні ясельця, повільно,
а часом і раптово, гаснуть, не
відчувши живого подиху Бога,
любов та велич Якого зматеріалізувалася в малому немовляті. А Його ім’я — Спаситель. Еммануїл.
Традиційно на Різдво ми
бажаємо один одному усіляких гараздів: здоров’я, миру,
сімейного щастя, достатку. А
на закінчення ще й додаємо:
«Нехай Бог буде з вами!» Що
ж, хороші побажання, актуальні. Але пам’ятаймо: основною
умовою здійснення цих побажань є проста істина — бути з
Богом. Саме цього я і бажаю
вам. А все інше за Його обітницею додасться з Його милості.

Юрій ВАВРИНЮК

свідчення

ВІДПОВІДЬ НА МОЛИТВУ

У нашому місті живе одна
молода жінка. Я знаю її особисто. Якось на Різдво 25
грудня (за американським
стилем — прим. ред.) із нею
трапився такий випадок.
Взагалі її життя не склалося. Повірте, я ще м’яко
висловлююся. Життя — шкереберть. І вона, практично, в
усьому винна сама. Все розсипалося, сім’я, діти… Дуже
важка, скорботна доля. Людина не може «вирулити»
із колії, до якої потрапила.
І сама це чудово розуміє і
визнає.
І ось настало 25 число,
коли усі святкують Різдво.
А у неї на цю дату припадає
день народження — якраз
виповнилося 37 років. Вона

лишилася вдома сама. Навмисне не пішла до церкви, захотілося побути на
самоті. Вона стала молитися і сильно плакати: «Боже,
мені сьогодні 37 років. Усе
в житті так погано склалося!
І я сама в усьому винна…»
Кілька годин ці ридання проходили крізь її серце. Її дух
був зламаний перед Богом.
І це добре, коли ми можемо
так впокоритися перед Богом.
Вона гірко оплакала свої
гріхи. А потім взяла Біблію
і сказала: «Боже, промов
до мене! Скажи, невже для
мене немає більше надії?» І
відкрила навмання. Її погляд
впав на 52 розділ Єремії, 31
вірш.

Я думаю, якби зібралися
навіть усі богослови світу,
вони б ніколи не здогадалися, що таке місце взагалі є в
Біблії. Бог має такі унікальні
шляхи, щоб говорити з людиною. Це просто неймовірно! Можете лише уявити собі
реакцію цієї жінки, коли вона
прочитала: «І сталося за
тридцятого й сьомого року
вигнання Єгоякима, Юдиного царя, дванадцятого місяця, двадцятого й п’ятого дня
місяця, Евіл-Меродах, цар
вавилонський, у році свого
зацарювання,
змилувався
над Єгоякимом, Юдиним
царем, і вивів його з дому
ув’язнення. І він говорив з
ним добре, і поставив трона
його понад трона царів, що

були з ним у Вавилоні. І змінив в’язничну одежу його, і
він завжди їв хліб перед ним
по всі дні свого життя.
А їжа його, їжа стала,
видавалася йому від вави-

лонського царя, щоденне
кожного дня, аж до дня його
смерти, по всі дні його життя. (Єр.52:31-34)»

Олександр ШЕВЧЕНКО
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Дитяча сторінка

Дитяча сторінка

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Любі діти! Дитяча сторінка вітає вас усіх!
Нехай радість Різдва Христового засяє у ваших серцях! Адже Спаситель прийшов на
землю, щоб примирити нас із Богом і подарувати вічне життя. Він хоче, щоб ця радісна
звістка досягла кожної людини! Поділись цією
радістю з тими, хто, можливо, ще не має її, хто
ще не пізнав Ісуса як свого Спасителя. Принеси її в дім одиноких, забутих, бідних, хворих.
Ти пам’ятаєш історію народження Христа,

коли до Нього прийшли поклонитись мудреці
з далекої землі. Вони принесли свої дари як
вияв пошани до Народженого. А що ти хотів
би принести в подарунок Христові сьогодні?
Які плоди? Ми про них так багато говорили з
вами на сторінках газети.
Ти знаєш, що приємне Господу. Він навчає
нас: «Що ви зробили одному з найменших цих,
те зробили Мені!» Тому поспішаймо принести
Ісусу Христу найкращі дари в ці Різдвяні свята.

ХАТИНКА НА КРАЮ ВУЛИЦІ
Вcя Укpaїна cпіває,
Нинi кругом тopжество…
Дpузі, i ми вac вiтаєм
З cлавним Гocподнім
Piздвом!
В нeбо хай лине xваління —
Нaм нapoдилось Дитя.

В Ньoму ми мaєм cпасіння,
Мaємо вiчне життя!
Тiштеся! Щирo cпівайте
Славу Icусу Xpисту!
Миp на землі cповіщайте,
Всім несіть радість cвяту!

Кросворд

Впиши слова в кросворд за напрямом
стрілочок. Букви, що в виділених клітинках,
впиши по порядку в клітинки внизу, і в них ти
прочитаєш привітання.
1. Місто, у якому народився Ісус?
2. У якій країні було це місто? (Лк.2:4).
3. Ким називається Ісус у пророцтві про Нього? (Мт.2:6).
4. Що вказувало мудрецям шлях до народженого Христа?
5. «Сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель,
Який є _____ Господь» (Лк.2:11).
6. «В тій стороні були пастухи, які нічної_____ вартували отару свою»
(Лк.2:8).
7. «Коли мав Він 12 років, вони за звичаєм на_____ пішли» (Лк.2:42).
8. «Усяку галузку..., що ______ родить, обчищає її…(Ів.15:2).
9. Юдейський начальник, що таємно прийшов уночі до Ісуса
(Ів.3:1-2).
10. Ісусова колиска.
11. Хто вчинив суд над Ісусом? (Ів.19:13-16).
12. Що принесли мудреці в дар Ісусу?
13. «______нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй…» (Мт.13:57).
14. У якому місті Ісус зробив перше чудо?
15. «Бо в цьому _____і пророки (Мт.7:12).
16. Місце, куди принесли Марія та Йосип Ісуса на восьмий день.

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

Олеся поверталася додому зі
школи. Сьогодні був останній навчальний день у цьому семестрі.
Вона раділа, що нарешті відпочине
від шкільного шуму, від дитячих зошитів і зможе вилікувати задавнену
простуду, яка їй добряче дошкуляла, і єдине, про що дівчина зараз
мріяла — це гарячий чай із медом
і тепла ковдра. Ковдру з овечої вовни для неї пошила бабуся, коли ще
була жива. Це була майже єдина
пам’ятка, яка залишилася в дівчини
від неї. Олеся була сиротою, і її виховувала бабуся. Дівчина закінчила
педагогічний коледж і повернулася
працювати додому, у своє село,
щоб доглянути стареньку. Але кілька
років тому бабуся померла.
Удома дівчину ніхто не чекав, і
поспішати було нікуди — все одно
доведеться на самоті проводити
канікули та Різдво. Коли бабуся ще
була жива, вона так ретельно готувалася до свят! На останнє бабусине Різдво Олеся спекла мандариновий торт, приготувала смачні
страви, і бабуся дуже тішилася.
Дівчина твердо вирішила,
що це Різдво вона святкуватиме
по-справжньому. А для цього
горнятка чаю з медом було недостатньо.
Олеся поспішила до магазину,
придбала все необхідне для мандаринового торта, і ще багато дечого:
якщо вже святкувати, то святкувати.
Вона купила дві баночки дорогого трав’яного чаю. Для однієї з них
вона придбала красиву подарункову обгортку — можливо, доведеться
комусь на Різдво подарувати… Бо
завжди так: коли є дар, то завжди
знайдеться, кому його віддати.
Радіючи, дівчина поквапилася
додому. Вона роздивлялася хати на
вулиці, оглядала, як господарі прибрали свої оселі до свят. Хтось поставив перед домом ялинку, хтось
розвішав миготливі гірлянди.
Одна тільки хатинка на краю
вулиці стояла неприбрана, смутна.
Навколо неї були стосами поскладані дрова. Видно, газ сюди не
підводили. Тому дрова використовувалися не лише для того, щоб
опалювати взимку хату, але й щоби
втримувати тепло: так само колись
вони з бабусею обкладали свою
глинянку кукурудзинням.
До горла підступив клубок.
Щось таке віддалено рідне було в
тій хаті.
Олеся мимоволі зупинилася.
Пильніше оглянула хатинку. На дровах, підігнувши під себе пухнасті
лапки, спали два котики. На прив’язі
сидів кудлатий песик.
Вхідні двері заскрипіли, і з хати

вийшла старенька жіночка з відром
у руці. Голова замотана в хустку,
ноги взуті в старі валянки. Зморщене обличчя, зашкарублі руки. Жінка
помітила Олесю і усміхнулася їй.
— Холодно сьогодні, правда?
Такий вітер колючий. Аж надвір не
хочеться виходити.
Олеся усміхнулася у відповідь.
— Дуже холодно…
Подув пронизливий вітер, посипав дрібний сніжок. Олеся знову
всміхнулася до жінки й звернула на
свою вулицю.
Дівчина вже знала, для кого
призначався чай у подарунковій обгортці. На Різдво вона обов’язково
завітає сюди, у хатинку на краю вулиці.
У переддень Різдва Олеся приготувала смачні страви, спекла мандариновий торт, приготувала подарунки для одинокої бабусі.
Вранці вона пішла до церкви, а
після служіння швиденько повернулася додому. Узявши частину
приготовлених страв, торт та подарунок для одинокої жіночки, Олеся
поспішила до вбогої хатинки. Вона
постукала у вікно. Через віконниці
не пробивалося світло, та й собаки
надворі не було.
— Невже нікого немає? — з
острахом і передчуттям гіркого
розчарування подумала дівчина.
Але за дверима почулося
шаркання, хтось тремтячим голосом кволо проказав:
— Іду, іду…
Двері прочинилася, та ж сама
жіночка намагалася роздивитися
несподівану гостю. Вона втерла
фартухом сльози з очей і запитала:
— Ви когось шукаєте?
Олеся переступила з ноги на
ногу й відповіла, усміхаючись:
— Вас. Я прийшла до вас у гості. Бо теж не маю з ким зустрічати
Різдво, як і ви, здається. Я вам не
перешкоджу?
Жінка не стрималася й від несподіванки заплакала, уже не втираючи сльози фартушком. Але щоби
не налякати таку дорогу гостю, потягнула її за рукав до хати. Біла пух-

наста кицька підбігла до господині й
стала тертися до її ніг. Із кухні задріботів собака і, метляючи хвостом,
привітав гостю. Інша кицька тим часом вискочила на стіл і намагалася
поцупити з нього скромний обід.
— Ач, яка! — гукнула господиня,
зганяючи її рукою.
Олеся засміялася — так ця жіночка нагадала їй бабусю, а хитра
кицька — їхнього кота Василька.
Вона швиденько розставила на
столі свої дарунки, поки бабуся
Марта — так господиня відрекомендувалася — заходилася коло
чайника.
…Ще ніколи в Олесі не було такого щасливого Різдва з того часу,
як померла бабуся, а в цієї самотньої жінки — й поготів. Вони весело розмовляли, співали різдвяних
пісень, прихвалювали страви, ділилися спогадами.
На прощання Олеся поцілувала
бабусю Марту в зморщену щоку, а
та, плеснувши себе по чолі, поспішила кудись у хату.
— Почекай, дитино, почекай, —
уже звідтіля гукала вона.
Олеся взяла на руки кицьку й
присіла в коридорі. Уже за декілька
хвилин бабуся Марта швидко йшла
до неї, розмахуючи рукою. У руці
щось було.
— Це тобі, дитино, — жіночка
розтулила долоню, на якій лежав
прекрасний вишитий голубим бісером комірець. — У тебе такі чудові
блакитні очі! Тобі пасуватиме.
Цього разу сльози заблискотіли
в Олесиних очах.
— Бабусю Марто, а ви ж прийдете завтра до мене святкувати
Різдво?
— Як же не прийти? Певно, що
прийду. Тільки ти зайди за мною,
бо я сама боюся заблукати.
Олеся нахилилася до старенької і обійняла її.
— Христос народився, — ледь
чутно прошепотіла вона.
— Славімо Його, — ще тихіше
відповіла бабуся Марта, ховаючи
заплакані очі.
Надійка ГЕРБІШ
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КРОСВОРД
По вертикалі:
1. Місто, в якому був Павло по дорозі в Македонію. 4. Стародавнє місто в 40
милях від Ефесу. 7. Батьківщина Савла. 10. Місто, в якому Ісус воскресив сина
вдови. 12. Місце народження Ісуса. 13. Дар, принесений Ісусові-немовляті. 15.
Батько Самсона. 16. Сьомий від Адама по лінії Каїна. 17. Місто (4М.32:3). 21.
Острів, біля якого розбився корабель Савла. 22. Син Цофаха (1 Хр. 7:37). 24.
Син Давида. 26. «Ви… Божий» (1Кор.3:16). 28. Одне з п’яти міст, знищених з
Содомом. 29. Місце престолу Бога (Пс.11:4). 30. Святий в Колосах.

По горизонталі:
1. Адвокат, найнятий юдеями обвинувачувати Павла. 2.Малий пророк. 3.
Придбверний таборів синів Левія. 4. Перше ханаанське місто, яке відвідав Авраам. 5. Євангеліст. 6. Сказав неправду апостолам. 8. Служниця в домі Марії. 9.
Дідусь Соломона по матері. 11. Місто (Єг.16:33). 14. Місто дитинства Ісуса. 15.
Вони принесли дари зі сходу. 18. Власник винограднику, сусід Ахава. 19. Один зі
старійшин Едому. 20. Царське місто хананеїв, цар якого воював з Ізраїлем. 21.
Син Ноомі. 23. Воєначальник сирійський. 24. Місто відоме виноградниками. 25.
Пророк в часи Давида. 27. Слово, написане на стіні Валтасару. 28. Батько Сифа.

Відповіді на кросворд, розміщений у №11, 2016р.
По вертикалі: 1.Потоп. 2.Сорек. 4.Симон. 5.Завій. 9.Ціппора. 11.Амрафел. 12.Асаїл. 13.Єліль. 16.Аарон. 17.Шевна. 21.Рахав. 22.Содом.
По горизонталі: 3.Молох. 6.Пилип. 7.Калах. 8.Сонце. 10.Лахіш. 14.Сатрап. 15.Ананій. 18.Надав. 19.Алфей. 20.Гофер. 22.Свиня. 23.Маной.

історія

РІЗДВЯНА ПІСНЯ «ТИХА НІЧ, ДИВНА НІЧ»

Йозеф Мор (1792-1848)
та Франц Грубер (17871863) — автори всесвітньовідомої різдвяної пісні

«Тиха ніч» («Stille Nacht,
heilige Nacht»).
У 1818 році Йозеф Мор
служив помічником священика при недавно спорудженому
храмі святого Миколая в Оберндорфі, що в районі Тіролю,
високо в прекрасних Альпах, в
Австрії. Його ім’я, як і ім’я автора музики Франца Грубера,
довго було б невідомим, якби
одного разу, почувши пісню на
Різдво 1853 року, прусський
король Фрідріх Вільгельм IV
не наказав розшукати авторів
пісні, яка вважалася народною.
Цікава історія появи пісні на
світ. У 1818 році в соборі Святого Миколая в австрійському
містечку Оберндорф, поблизу

Зальцбурга, сталася велика
неприємність: миші прогризли міхи органа. Помічник священика Йозеф Мор виявив це
мишаче злодіяння 23 грудня. А
24 грудня — різдвяна меса. Її
неможливо служити без музики. Перебираючи різні варіанти, Мор прийшов до думки,
що становище може врятувати
урочиста пісня, виконана без
музичного супроводу. Відчай
пробудив фантазію, і помічник священика склав декілька
відповідних строф. Але музику
писати він не вмів. У Мора був
приятель, який мешкав у сусідньому містечку Арнсдорф,
— учитель і органіст Франц
Грубер, який складав мелодії.
До цього Грубера він і помчав,

благаючи придумати музику.
Часу було мало — невідворотно наближалася різдвяна
ніч. Грубер виявився хорошим
другом — для порятунку приятеля він написав мелодію.
Мабуть, на музиканта зійшла
благодать, тому що ця мелодія
пережила століття.
Шукали авторів пісні за
наказом прусського короля
довго, але марно, аж поки не
стався такий випадок. У 1854
році хор Зальцбурга готувався до Різдва. Репетирували
«Тиху ніч». І один із учасників
хору, підліток на ім’я Фелікс
Грубер, співав її не так, як
вимагав диригент хору. Коли
диригент зробив йому зауваження, юний Фелікс від-

повів, що співає її так, як навчив його батько, а батько
краще за всіх знає, як треба
правильно співати цю пісню,
бо він її написав. Директор
Зальцбурзького хору був добре знайомий з придворним
концертмейстером
прусського короля і знав про наказ
Фрідріха Вільгельма... Йозеф
Мор на той час уже помер, а
ось до Франца Грубера прийшла слава. Залишок днів він
прожив у пошані.
На соборі Святого Миколая
в Оберндорфі, під Зальцбургом, встановлена дошка: «Тут
учитель Франц Грубер 24 грудня 1818 року написав мелодію
пісні «Тихая ніч», а вікарій Йозеф Мор склав її слова».
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