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КРИВАВІ
ЛІТЕРИ НА
СТІНІ ЦЕРКВИ

ХОМА ВІРУЮЧИЙ,
АБО БЛАЖЕНСТВО

«СИНУ МІЙ, ЯКЩО
НЕ ПОКАЄШСЯ, ДНІ
ТВОЇ ПОЛІЧЕНІ…»

ОСОБИСТОГО ПІЗНАННЯ
Я запитаю: що легше —
вірити, втікаючи від сумнівів, чи вірити всупереч
сумнівам?

Зрозумів, що мені треба сповідати свої гріхи й
покаятися в церкві.

ГОЛОС

Історія нас вчить тому,
що вона нічому не
вчить...
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виходить з лютого 1991 року
вітаємо

КОЛИ ВИ
ВОСКРЕСЛИ…

voice.org.ua
поезія

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
У мене радість! Радість незбагненна!
Душа на крилах лине до небес.
Я в радості святій благословенна:
Мій Цар, мій Бог — Ісус Христос воскрес!
Він був людьми замучений, побитий
І на хресті розп’ятий для ганьби.
Довкола натовп гув несамовитий:
«Зійди з хреста, допоможи Собі».
Він все стерпів: наругу, біль і муки —
Святий Господь віддав життя за нас.
Ось на хресті Його простерті руки —
Він цілий світ Своєю смертю спас.
На третій день, на острах фарисеям,
Священикам, що Сина розп’яли,
Апостолам на диво, всім юдеям, —
Згойднула вістка весь Єрусалим.
Христос воскрес! А камінь — той же порох —
Вмить відкотивсь, звільнив до гробу вхід,
Коли, пробивши ночі дикий морок,
Сліпуче спалахнув промінням схід.

Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте
того, що вгорі, де сидить Христос по Божій
правиці. Думайте про те, що вгорі…
Кол.3:1,2
Мабуть, жодна з подій,
що згадуються на сторінках
Євангелії, не викликає стільки питань і роздумів, як подія
воскресіння
Господнього.
«Але дехто каже: як воскреснуть мертві, в якім тілі
прийдуть?» (1Кор.15:35). Це
викликало питання не тільки
в людей, які Бога не знали,
але й у духовно обдарованих
християн у Коринті.
Для нас тепер дуже важлива порада ап. Павла віруючим у
Колосах: «…коли ви воскресли
з Христом, то…» Спочатку наголосимо на слові «коли?» — так,
із знаком питання.
Отже, що в мені вказує на
переміни від смерті до життя?
Коли я воскрес? Мільйони людей, які рухаються, працюють,
радіють, ворогують, які фізично
живі, насправді ніколи не воскресали до життя для Бога. Чи
може це стосуватися християн
у наших церквах? Мабуть, що

так! «Ти носиш ім’я, ніби живий,
але насправді ти мертвий…» Це
слово до служителя однієї з церков в Книзі Об’явлення. Тож чи
воскреслий я насправді в очах
Божих? Коли в моїй духовній
сутності сталася переміна, що
на неї звернув увагу Господь, а
потім і мої сусіди?
Визначальний орієнтир, що
характеризує наше воскресіння, — це зміна мислення, що
практично повертає нас в русло
ходження перед Богом. Саме
це сталося після воскресіння
Христового з його учнями. «Тоді
розум розкрив їм…» (Лк.24:45).
Оновлений розум спрямовує
людину на те, «що вгорі, де Христос». Наші думки, відомі нам і
Богу, формують нашу духовну
сутність. «Які думки в серці людини, така й людина», — авторитетно заявляє автор Книги
Приповістей.
Отож, коли я воскрес із Христом, мій розум став просвіт-

лений світлом Його воскресіння! Воно засяяло у всіх темних
закапелках мого мислення — і
помітним стало все бридке, негідне, горде, зіпсуте, що раніше було непомітним і таким,
що зовсім не заважало «бути,
як усі». У переддень світлого
воскресіння Христового варто
ще раз перевірити себе: чи я
воскрес з Христом, чи змінилися моє мислення й напрямок
руху? Чи, можливо, я вдовольняюся новим рецептом тіста
(паски), привітанням «Христос
воскрес», а далі знову сіро й
нудно в душі? У цьому разі дуже
актуальні слова апостола Павла:
«Сплячий, вставай, і воскресни
із мертвих!..» (Еф.5:14).
Сердечно вітаю всіх працівників місії, молитвеників
і жертводавців — усіх Вас,
шановні читачі! Благословень Вам у День Христового
воскресіння і завжди!

Микола СИНЮК

Ісус воскрес! І не на день — навіки.
Він, Божий Син, з Отцем цей світ створив.
В Його руці — душі моєї ліки,
В Його словах — життя святий мотив.
Чистіш від снігу і ясніш від світла,
Духмяніша за весни у цвіту
Небесна вись, жадана, заповітна,
Куди колись я з Церквою ввійду!
Христос воскрес! Воскрес мій Бог-Спаситель!
Що може радість цю в душі згасить?
Христос воскрес, щоб вічно з нами жити
І бачити Його могли щомить.
Що цього світу біди і напасті
Порівняно зі славою небес?
Христос воскрес! Яке безмірне щастя!
Воістину Ісус Христос воскрес!

Галина ГУНЧЕНКО,
м. Бердичів.
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конференція

СПРАВА БЛАГОВІСТЯ
18 березня в Луцьку, в церкві «Віфанія», відбулася молодіжна конференція. Вона зібрала
біля трьох сотень молоді Луцького регіону. Поділитися своїми
думками щодо справи благовістя запросили керівника відділу
євангелізації Церкви ХВЄ України Олександра Попчука.
Олександр Попчук розпочав
свій виступ із молитви за батьків,
бо ж доля людини залежить від
Небесного Отця та земних батька
й матері. А свій семінар побудував на тексті з Послання апостола
Павла до колосян: «Отож, умертвіть ваші земні члени: розпусту,
нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона
ідолослуження, бо гнів Божий
приходить за них на неслухняних.
І ви поміж ними ходили колись, як
жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте: гнів, лютість,
злобу, богозневагу, безсоромні
слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з
її вчинками, та зодягнулися в нову,

що відновлюється для пізнання за
образом Створителя її, де нема
ані геллена, ані юдея, обрізання та
необрізання, варвара, скита, раба,
вільного, але все та в усьому Христос! Отож, зодягніться, як Божі
вибранці, святі та улюблені, у щире
милосердя, добротливість, покору,
лагідність, довготерпіння. Терпіть
один одного, і прощайте собі, коли
б мав хто на кого оскарження. Як
і Христос вам простив, робіть так
і ви! А над усім тим зодягніться в
любов, що вона союз досконалости! І нехай мир Божий панує у
ваших серцях, до якого й були ви
покликані в одному тілі. І вдячними будьте! Слово Христове нехай
пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе! Вдячно співайте у
ваших серцях Господеві псалми,
гімни, духовні пісні! І все, що тільки
робите словом чи ділом, усе робіть
у Ім’я Господа Ісуса, дякуючи через
Нього Богові й Отцеві» (3:5-17).
Він наголосив, що для того,
щоб людина зростала, вона повинна читати Біблію, і не просто чи-

тати, а досліджувати її. А ще, щоб
зростати духовно в служінні, кожен
християнин повинен умертвити в
собі все, що належить до гріховної природи (погані звички, безсоромність, зажерливість і таке ін.),
викинути все мертве, скинути старий гріховний одяг та зодягнутися
в новий одяг співчуття, смирення,
терпіння, доброти…
За словами вчителя, молоді
роки дані для навчання, а навчений — це той хто вчився й навчився. Для плідного життя потрібно
мати не тільки розум, а й мудрість,
для цього потрібно не просто їсти
смачні мамині обіди, а вчитися
думати, працювати, мудро використовувати зароблені гроші та
правильно розподіляти дарований
Богом капітал — час.
Присутні могли отримати відповідь на свої запитання, зокрема:
кого більше любить Бог: Церкву чи
світ? Який найбільший гріх людини? Яке найважливіше завдання
християнина? На думку Олександра Попчука, Бог любить більше
Церкву, найбільший гріх — неприй-

няття Ісуса Христа як особистого
спасителя, а найважливіше завдання — навчитися бути керованим
Духом Святим і нести благу вістку.
«Усі, хто ходить і працює, часом
спотикаються», тобто можуть зробити неправильний вчинок, сказати неправильні слова. Сумління й
серце християнина виявляють гріх,
через що християнин відчуває дискомфорт. Щоб позбавитися гріха,
людина повинна зробити такі кроки: перший — визнати провину,
другий — покаятися в ній. А третій
крок зробить Бог — простить і очистить. «Якщо гріх не побороти, то
він подолає нас», — застеріг Олександр Попчук.
Олександр Іванович говорив

про духовне хрещення. Наголосив,
що Господь хрестить Духом для
підтвердження покликання, а ще
дається як «печать». Дух Святий
попереджає, застерігає, вказує на
те, що ми не знаємо, доносить до
нашого слуху те, що ми не чуємо,
навчає, як діяти. Голос Духа ми можемо чути через Христа, ангелів,
всередині й ззовні; через сон або
видіння; через пророцтво й вияснення мов; через текст, що ясно
відкриється нам у певній ситуації.
Справи не оправдають нас перед Господом, але того, кого Бог
оправдав — видно по справах. Тому
оправдана Господом молодь буде
нести Добру вістку всюди й завжди.

Інна МЕЛЬНИК

життя й служіння

ДОРОГА ВИБРАНИХ
Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх:
Він пильнує всі кості його, із них жодна не зламається!
Псалом 33:20,21

Марія Міщук народилася в місті Сарни, на Ріненщині. Про те, що тоді
були часи не найкращі,
знають усі, хто застав
«радянський
рай»
на
землі. Батька не було, а
матір змушена була часто виїжджати на сезонні роботи. На тринадцятому році життя страшна
хвороба — туберкульоз
— зробила дівчинку приреченою.
Лікування
в
Сарнах, потім у Рівному,
а згодом і Одесі не дало
ніяких результатів. Безсилля і кашель із кров’ю
пригнічували й забирали
маленьку віру в те, що
колись здоров’я може
повернутися. Тому не
дивно, що коли Марію
привезли на молитву до
сестри Фені, в Дубно,
вона стала просити в
Бога смерті. Та не такою
була Господня воля. На
тій же молитві дівчина
отримала зцілення, а ще
обітницю через пророче
слово, що буде служити
Божому народу.
Із Господом як зі своїм
Спасителем
Марія
зустрілася в чотирнадцять
років, тоді ж була охрещена Святим Духом. На те

зібрання вона потрапила
зовсім випадково. Навчаючись у школі, спілкувалася з дівчинкою, яка запросила її поїхати разом
з нею на служіння в село
Чемерне.
Спостерігаючи
за тим, що відбувалося в
служінні, Марія не просто
хотіла щось відчути, вона
прагла наповнення Духом.
І Господь злив на неї цей
дар. Вертаючись додому
засніженими
дорогами,
вона не відчувала ніякого
дискомфорту від тряски на
мотоциклі, колючого морозяного вітру – її огортали
крила Святого Духа. Про
ту радість Марія згадує як
найбільше щастя у своєму житті. «Ця радість була
більшою за все, вона загоїла мою рану, яку завдав
батько,
вигнавши
мене
одного разу з хати. Мені
захотілося зробити йому
добре, захотілося його любити» (маючи іншу сім’ю,
батько Марії не хотів з нею
спілкуватися). Після того
служіння дівчина часто ходила в село на молитву.
Бездоріжжя не було на заваді її великому бажанню.
Там вона молилася за навернення батька. А приходячи додому, не раз могла
свідчити про Божу охорону.
Якось, повертаючись після
півночі, йшла колією, бо
дорога була заметена снігом. Ішла, співаючи й молячись, і раптом відчула
руки, що легенько взяли її
за плечі й відставили вбік.
Глянула, а по колії мчиться

потяг. Чиї це були руки, не
важко здогадатися.
Довелося вибирати між
навчанням у медичному
училищі та Богом. Вибравши Бога, змушена була
йти на роботу в колгосп.
Марія розповідає, що тяжко працювала, але хотілося
побувати й на зібраннях.
Утомлена,
пізно
лягала
відпочивати, але просила
в Господа, щоб вранці не
проспала. Сон був міцним,
та в потрібний час розбуджував її Його ніжний голос,
який Марія пам’ятає до
сьогодні. «У тяжкі моменти моєї юності я завжди
чула Його в своєму серці»
– признається жінка.
Місіонерські
поїздки…
Згодом навчання в біблійній школі в Канаді, потім
переїзд до США. А ще Господь
подарував
Марії
зустріч із майбутнім чоловіком у Штатах, коли їхала в одну із поїздок з молоддю. Після тієї подорожі
вони відразу зрозуміли, що
це доля. Незабаром одружилися. Бог подарував їм
сина, такого, якого Марія
просила в молитві. Але
пізніше, коли вона завагітніла знову, їй сказали: дитина народитися калікою,
із синдромом Дауна. Чоловік з дружиною в молитві
прийшли до Бога. І Бог не
лишив їх без Своєї милості
– дитина народилася здоровою.
У 2000-му році повернулися в України.
У Міщуків уже було чет-

веро діток. Найменший,
Марчик, мав шість місяців, коли Марії сказали
лікарі: «У вас рак». Марія
дочекалася ночі, вийшла
в лікарняний коридор — і
відкрила душу Господу.
Вона пригадує, що не було
голосної молитви, не було
великої віри, але були тихі
слова з серця — і прийшов глибокий мир, відчуття тепла. Наступного
дня Марія попросила, щоб
зробили повторний аналіз.
Результати прийшли через
тиждень — і це було новим
чудом. Від страшної хвороби не лишилося й сліду.
Марія каже, що радості не
було меж, і не тільки через
те, що хвороби не стало, а
що Бог її молитву чує.
Через багато труднощів
і болю пройшла ця сім’я.
Марії довелося перенести
десять наркозів, народити шестеро мертвих недоношених дітей, пережити
зупинку серця на операційному столі… «Інколи, —
признається Марія, — мені
здавалося, що це мені не
під силу. Але Бог каже в
Писанні, що не дає випробування понад наші сили.
Тепер я добре розумію тих,
хто проходить щось подібне, знаю, що вони можуть
відчувати й переживати.
Я за них не просто молюся…» Просякнута болем
жінка може стояти в молитві за когось, як за себе.
Каже, що в горнилі страждань і переживань згоряє
все: і образи, і наше «я», і

нахил до чогось матеріального, тільки ми не згоримо,
а вийдемо іншими, уже не
прив’язаними до земного,
а прив’язаними до вічного. У випробуваннях горять
вірьовки, що нас в’яжуть,
але не наша душа, а ще в
той час буде присутній Син
Божий.
Марія зі своїм чоловіком
Іваном Міщуком проживають у Ковелі. Чоловік – служитель, трудиться в церкві
с. Туровичі. Двері їхнього
дому завжди відчинені для
людей, які шукають Бога
й підтримки. А це не легко, бо найважча праця – це
праця з людьми. У їхньому
домі знаходять місце не
тільки християни, а й ті, хто
не потрібен нікому. Дехто з
них роками жили в Міщуків,
хтось отримав зцілення
фізичне й духовне, тепер
мають свої сім’ї і служать
Богові. А дехто з тих людей, яким вони служили, в
останні хвилини свого життя знайшли свого Небесного Батька.
Марія розповідає з живим блиском в очах. «Усе,
що стається, — на благо,
і що Бог дає — те й допоможе пройти, понад силу
Батько не дасть!» Під час
спілкування ці слова доводилося чути не один
раз. Дивує віра цієї жінки. Справді, віра загартовується у випробуваннях,
як золото в огні. Вічність із
Богом варта цього!

Інна МЕЛЬНИК

ГОЛОС

№3 березень 2017

НАДІЇ

3

свідчення

«СИНУ МІЙ, ЯКЩО НЕ ПОКАЄШСЯ,
ДНІ ТВОЇ ПОЛІЧЕНІ…»
Мені 39 років. Я народився у звичайній родині
колгоспників, які не вірили
в Бога. Відповідно ріс, як і
більшість дітей в країні, серед безбожництва й атеїзму. Але вдячний Богові, що
в мене був віруючий дідусь,
батько моєї мами. Він жив
на Західній Україні. Розмови
з ним про Бога мали істотний вплив на моє подальше
життя. Він приїжджав до нас
у гості, а я їздив до нього.
Навіть вивчив молитву «Отче
наш» і разом із ним ставав
на коліна й молився. Спробував читати Новий Завіт. Але
мало що зрозумів. Світське
життя поступово заволоділо
мною, і я залишив свої дитячі спроби пошуку Бога.
Пішов по шляху невіруючих
людей, грішив, як усі. Але
Бог бачив моє серце, і прийшов час мого навернення до
Нього.
Коли я повернувся з армії,
відслуживши строкову службу,
то зустрів Володимира Хмілевського, з яким у дитинстві дружив і займався спортом. Він уже
був народженим згори християнином, тому розмовляв зі мною
про найголовніше й найважливіше: про Бога, про те, що мені
треба покаятися у своїх гріхах.
У нього вдома ми разом подивилися популярний християнський фільм «Ісус», який мені не
просто сподобався, щось неймовірне творилося в моєму серці. У кінці фільму запрошували
до молитви покаяння. Володимир запропонував мені покаятися, і я погодився, повторивши

відповідну молитву. Відтоді моє
життя стало кардинально змінюватися. Тоді я ще не усвідомлював, що мені потрібно
конкретно робити, як жити, але
в мене з’явилося бажання більше дізнатися про життя християн, побачити, як живуть віруючі.
Я став ходити на християнські
зібрання, перестав лихословити, але в мене ще було багато
гріхів, які не міг залишити.
І ось одного разу разом з
Володимиром Хмілевським поїхав за 700 кілометрів від дому,
до Криму, і побував на богослужінні в одній домашній церкві. Після зібрання підійшла до
мене сестра й сказала, що Бог
їй доручив передати мені такі
слова: «Сину мій, якщо ти не покаєшся, то дні твої полічені!» Я
дуже злякався. Навіть думав, що
не повернуся додому, бо щось
зі мною трапиться. Але Бог виявив милість — і я повернувся в
Чутове. Зрозумів, що мені треба
сповідати свої гріхи й покаятися в церкві. Я молився й просив у Бога, щоб мені дожити
до наступного зібрання. Коли ж
прийшов на зібрання християн,
то дуже ридав, моє серце було
розбите. І одна сестра прорекла такі ж пророчі слова, які мені
були сказані раніше в Криму:
«Сину мій, якщо не покаєшся,
то дні твої полічені». Служитель
привселюдно запитав сестру,
кого стосуються слова. Тоді
вона показала на мене, хоч я й
так знав, що вони адресовані
мені. У мене, образно кажучи,
відкрилися джерела вод, так я
плакав, сльози заливали моє
обличчя. Я пережив повне покаяння, очищення й вибавлення
від усіх гріхів. Після молитви навіть фізично відчув надзвичайне
полегшення. Це був 2002 рік. Я
вийшов із дому молитви новою
людиною. Дивився на світ новими очима, навіть сонце світило
якось інакше. Не знана раніше
радість наповнювала моє серце. Я не тільки був повністю
звільнений від усякого безза-

коння й гріхів, але й отримав
почуття огиди до всього того:
що раніше мені подобалося, те
стало гидким.
Я став ревно шукати Бога,
хотів учитися в Слов’янській
біблійній школі. Але померла
моя мама, а мій батько — інвалід, без однієї ноги. І я залишився вдома доглядати батька.
Через півроку Бог дарував мені
дружину із Західної України — і
в мене почалося сімейне життя,
сповнене радощів і труднощів.
Із батьком ставало важче: йому
ампутували й другу ногу, а потім
у нього розвинулася інша хвороба — рак горла. Він помер.
Перед смертю каявся в гріхах.
На той час у нас уже було п’ятеро дітей.
Коли батько ще був у лікарні, в Полтаві мені запропонували увійти в групу тюремного
служіння. Я погодився — і відтоді вже більше десяти років
регулярно відвідую в’язниці
Полтавської області з проповіддю Євангелії. У цьому я побачив відповідь від Бога на моє
бажання служити Йому. Ми також відвідуємо доми для літніх
людей та інвалідів. Працюючи серед залишених і забутих
людей, я нагадую собі слова з
Біблії: «Рятуй узятих на смерть,
також тих, хто на страчення хилиться, хіба не підтримаєш їх?»
(Пр.24:11).
Три роки тому мене благословили в Чутівській церкві на
служіння диякона. Я бачу, що
праця для Господа не марна,
Бог рясно благословляє. Слава
Господу за це! Я бачу, як душі,
які вже були на самому дні цього світу, спасаються вірою в
Ісуса Христа, каються в гріхах
і отримують нове життя. Коли
бачиш це на власні очі, серце
наповнює велика радість і славослів’я Господу.
Тепер у нас із дружиною Любою вісім діток, і ми очікуємо
дев’яту. У нашій місцевості ми,
напевно, найбільш багатодітна
сім’я.

ня. А як ми рухаємося на дорогах земних? Ось ти їдеш, сидячи за кермом свого автомобіля.
Чи ти бачиш дорожні знаки, які
стоять скрізь на автодорогах?
Якщо не звертаєш на них уваги,
порушуєш правила руху, то тим
самим порушуєш закони Слова

лося мого серця й наповнило
великою вдячністю Господу.
Одного разу мій маленький
трирічний син Давид розбив
собі лоба так, що його терміново госпіталізували. Йому потрібно було зашивати рану. Сина
поклали на операційний стіл, я
стояв біля дверей операційної,
куди мене не пускали. І раптом
син став дуже кричати й кликати мене: «Тату! Тату!» Я ледве
витримав... Коли синові дали
наркоз, я мало не відключився
разом із ним. У ту мить я став
особливо розуміти Ісусові слова
на хресті: «Отче, нащо Ти Мене
покинув?!»
На закінчення свого свідчення хочу з упевненістю сказати, що Бог не залишає тих,
хто свою надію повністю поклав
на Господа. Кожен день Божа
милість оновлюється над тими,
хто надіється на Бога. Великий
привілей — служити Господу, а
в кінці отримати від Нього нагороду. Слава Господу Ісусу Христу! Амінь.
Юрій СМАЛЮГА,
смт Чутове,
Полтавська обл.
Р.S. Просимо вас молитися за доручене Богом
служіння в Полтавській області, зокрема — за поширення Євангелії через тюремне служіння.

ДОРОГИ

міні-проповідь

Дороги, дороги, дороги…
Вони постійно з нами, а ми з
ними. Є дороги духовні, а є
земні. На духовній дорозі ми
себе перевіряємо згідно зі
Словом Божим. І це дуже добре, якщо ми так робимо, бо
це дорога до вічного спасін-

Коли дружина носила шосту
дитину, у неї була загроза викидня, її терміново госпіталізували. На двадцять днів я залишився сам із п’ятьма дітьми.
Для мене це було справжнім
випробуванням. Я повинен був
скрізь встигнути: і до дружини
в Полтавську лікарню, і за дітьми дивитися. Було важко, але в
цьому бачив Божу руку й зміцнення від Господа. Коли вдруге залишився без дружини на
двадцять днів, то вже мав досвід, і мені було легше. Я вдячний Богові за церкву, за сестер,
які нам допомагали.
Коли дружина народила, я
вже купив деякі дитячі речі, які
вона попросила. У той же день
нам додому привезли велику
посилку від незнайомих мені
людей. Я був радий і здивований. Нам раніше ніхто нічого не
надсилав. І яке ж було моє здивування, коли в посилці виявив
усі потрібні для дитини речі —
від народження до півтора року.
Чудо в тому, що християни, що
вислали посилку для дитини, не
знали, що в нас саме в цей час
народиться немовля. На посилці були написані число, місяць і
позначене місто Полтава. Це був
день народження нашої дитини,
і дружина народила її в Полтаві!
Це стало для нас чудовим подарунком від Господа! Алілуя!
Слава Богу! Це сильно торкну-

Божого. А Бог звертається до
нас усіх, як до Ісуса Навина: «Нехай книга цього Закону не відійде
від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб
додержувати чинити все, що
написано в ній, бо тоді зробиш
щасливими дороги свої, і тоді
буде щастити тобі» (Iс.Нав.1:8).
А якщо ми й правильно їздимо по своїх дорогах, то перевірмо, як ми реагуємо на тих, хто
порушує правила руху. Нарікаємо? Осуджуємо? Сваримося?
Якими словами благословляємо
своїх ближніх — тих, із ким зустрічаємося на життєвій дорозі?
Чи в нас постійно виявляється
стара земна природа, яка повин-

на давно померти?
Наведу маленький приклад.
Брат однієї з церков проходив
випробувальний термін на дияконське служіння. І ось коли
прийшов час, служителі стали
запитувати в жінки, у родичів,
членів церкви, чи все добре, чи
нічого не помітили недоброго в
братові. І ніхто нічого поганого не
сказав. Але якось напівжартома
запитали в десятирічного сина:
«Як тато їздить на автомобілі?»
— «Добре їздить, — каже. — І як
хтось тата обганяє чи «підрізає»
на дорозі, він його називає козлом».
Тож перевірмо себе, як ми
ведемо себе на дорогах своїх,

які слова виходять із наших уст.
Слово Боже каже, що за кожне
гниле слово людина дасть відповідь в день суду. Хто що сіє, те
й пожне. Тому бережімося, щоб
ми самі не були тими людьми,
кого Бог відділить на ліву сторону.
На одному зі служінь Господь
говорив Духом Святим, що ангел
Його вийшов на дороги, щоб зупиняти на ній по одному, по двох,
по трьох, по чотирьох і навіть по
п’ятьох. Подумаймо, може, уже
гнів Божий горить на багатьох із
нас. Тому просімо Божої охорони
на своїй дорозі, у тому числі й на
автомобільній.
Володимир ФІЛЮК
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ПРЕОБРАЖЕННЯ ДОНБАСУ
інтерв’ю

ВІДБУДЕТЬСЯ ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАЦІЮ
МИСЛЕННЯ БІБЛІЙНИМИ ЦІННОСТЯМИ

Пастор із Донбасу Петро
Дудник — один з перших служителів, який допомагав жителям Сходу виїхати із зони
АТО й підтримував матеріально
тих, хто там вирішив залишитися. Спочатку розвозили хліб
і відвідували місцевих жителів,
а потім створили місіонерські
центри в прифронтових зонах
у 5 містах. Уже впродовж трьох
років місіонерські команди підтримують місцеве населення,
створюють церкви й зменшують
градус ненависті, проповідуючи
Євангелію. Кордони між злом
і добром пролягають на рівні
ментальних цінностей, які може
змінити лише християнство в дії,
каже священнослужитель. Про
те, як працюють місіонерські центри
в прифронтових зонах, як сприймають проукраїнських місіонерів і чого
вдалося досягти, — далі в інтерв’ю.
— Багато людей виїхало із
зони бойових дій, серед них чимало й пасторів, інших служителів із сім’ями. А ви все-таки
лишилися, допомагаючи іншим
виїжджати. Що вас тримає там?
— Ми віримо в преображення Донбасу, яке відбудеться через
трансформацію мислення народу
на основі біблійних цінностей. Десять простих заповідей мають стати
моральним стержнем жителів цього
регіону. У Біблії є пророчі слова про
землю Нефталимову й Завулонову, яку умалив Господь, але згодом
возвеличить. Бо народ, який був у
пітьми, побачить світло. Це про наш
край також. Тут багато депресивних
міст. За соціальними показниками,
народ дійсно перебуває у пітьмі.
Найбільша кількість дітей-сиріт в
Україні, багато наркоманів і ВІЛ-інфікованих. Згадаймо, як частина
тих, хто прийшов до влади у 90-х
роках, стали олігархами. Спочатку
вони казали: «Донбас, ви круті, ви
герої, ви годуєте всю країну», — і всі
це слухали, а наступного дня вони
кажуть: «Марш у шахту!» І 300 тис.
народу реально залізли в темноту.
Вони не те, що ліниві, вони мають
дуже звужене мислення. Багато хто
з них вилазить із шахти, бере пляшку пива, приходить додому, падає
на диван і дивиться телевізор. Кидає
на стіл усе, що заробив, і дивується
з жінчиного невдоволення: що тобі,
жінко, ще треба? Це народ, який
перебуває у пітьмі економічній, соціальній, духовній і матеріальній. Бог
дає обітницю, що побачивши світло,

вони переживуть трансформацію
мислення.
Це стало основним мотивом,
чому ми стали активно проповідувати Євангелію світла майже в кожному місті прифронтової зони. Ми
чітко бачимо, що матеріальна допомога (вода, хліб, гроші) не змінює
ставлення людей одне до одного,
до родини, країни. Змінюють людину тільки біблійні цінності. Ми хочемо
бачити Донбас євангельським: людей, які стали по-іншому мислити,
чоловіки люблять жінок, а дружини
поважають чоловіків, діти в безпеці.
Ми хочемо бачити трансформований Донбас. Це можна зробити тільки через місіонерство.
У 2014 році, коли Бог звільнив
Слов’янськ від ополченців, ми їздили
в різні міста допомагати. Але не бачили переміни. Тоді ж прийшло відкриття про створення місіонерської
школи. До цього ми розвозили продуктові пакети в Авдіївку. Була дуже
дощова погода. Мені потрібна була
допомога, щоб роздати трьохстам
людей картоплю. Серед них я не
зміг знайти трьох тверезих чоловіків,
які б допомогли насипати картоплю
в пакети. Від’їжджаючи в Слов’янськ, я повернувся до вікна й подумав: «Боже, а для чого ми це все
робимо? Чому ми це робимо?» Тоді
Бог мені відповів: «Такими, які вони
є, я їх і люблю». Десь у той час один
з місіонерів місії «Неемія» сказав:
«Тобі треба місіонерська школа».
Подумки я здивувався, мовляв, якби
ти знав, наскільки ми завантажені, і
почуваємося, як натягнута нитка, ти
б не давав таких недолугих ідей. Але
він повторив ще раз — і це, як зерно, впало в моє серце. Я став роздумувати. Ми зібралися командою
й обговорили таку ідею. Розуміли,
що нам набагато легше було б працювати, якби в цих містах були наші
люди. У квітні 2015 року народилася
ідея першої місіонерської школи.
— З якими труднощами стикаються місіонери? Які перед
ними загрози?
— Є певний рівень фізичної загрози, адже це перша лінія фронту
— фізична небезпека від вибухів.
Однак це ще не найстрашніше. Є
духовні атаки, адже війна на сході —
це не просто війна Росії з Україною.
Це війна духів червоного комунізму,
радикального православ’я й немислимого обману. У світі немає жодної
іншої армії, яка б могла воювати з
цими духами, окрім місіонерів, людей віруючих. Отож, йде війна на
рівні духовному. Звичайно, є певні
ситуативні поразки, але є і перемоги. Оскільки приїздять нові люди, з
різних церков, різного віку, виникають різні конфлікти в командах, навіть на побутовому рівні. Вони витрачають достатньо багато внутрішніх
сил, поки починають розуміти одне
одного. З Божою допомогою ми це
перемагаємо — і маємо достатньо
хороший результат.
— Якими якостями має володіти місіонер вашої команди?
— По-перше, він повинен
прагнути допомогти людям у біді.

Це основний внутрішній мотиваційний ресурс, який підштовхує людину
взагалі приїхати на схід. По-друге,
він повинен бути здатним до навчання. Тому що те, що ми його вчимо, вряд чи його хтось навчить. Він
може роками ходити в церкву і вчитися тому, чому ми його вчимо тут,
— стосункам з людьми, практичній
євангелізації. Вчимо, як реагувати,
коли не приймають Євангелію і конфліктують. По-третє, він просто повинен любити людей.
Серйозною кризою є криза лідерства. Якщо в команді з п’яти людей достатньо сильний лідер, який
піднімає дух, має запал, команда рухається. Якщо лідер слабкий, команда «буксує». Завжди є свої труднощі,
нездатність організувати внутрішні
процеси. Але ми не покидаємо команди напризволяще. Кожного дня
супроводжуємо їхню роботу. За кожною з команд закріплений куратор,
який живе в іншому місті, найчастіше
в Слов’янську. Це його частина. Він
піклується про свою команду — про
їхнє харчування, ресурси, якими
вони мають послужити людям, курує
внутрішні процеси в команді.
— Лідерів можна навчити чи
такими народжуються. Наскільки
можна виховати в людині лідера?
— Перший гріх, який вразив
людину — це криза лідерства. В
Едемському саду спокушений Адам
показав Богу на Єву, мовляв: «Це
не я, Господи, винен, а жінка, яку Ти
мені дав. Вона дала мені це яблуко.
А якщо розібратися, то Ти Сам винен, бо Ти ж мені її дав». Тобто гріх
поразив лідерство в першій людині.
З тисячоліттями це все деградувало. Тому сьогодні ми маємо хлопців
чи чоловіків, які не беруть на себе
відповідальності. Маємо розвалені
сім’ї, де мама виховує сама хлопця. Він не бачить чоловіче і жіноче
начало. Він бачить, як мама його
любить, як мама заробляє гроші, як
мама керує. Коли він одружується,
він очікує від своєї коханої, що вона
буде заробляти гроші й турбуватися
про сім’ю, вирішувати питання, а він
просто хороший мужчина. Як кажуть,
хороші мужчини на вулиці не валяються, вони валяються на диванах.
Це і є проблемою суспільства, яка
частково проникає і в християнство.
Можна піднести чоловіче лідерство
через зцілення словом. Треба зрозуміти, хто я. Це велика робота над
собою, постійне тренування характеру. Можна досягнути біблійної моделі
лідерства — як мінімум навчитися
ухвалювати рішення, бути твердим у
слові, дотримуватися обіцянок і дисциплінувати себе та інших.
— Як місіонерам із Західної
України вдається налагоджувати
контакти з місцевим населенням,
серед якого багато із сепаратистськими поглядами? Чи не виникає на цьому ґрунті суперечок?
— На сході України немає упередженого ставлення до україномовних людей. Це російська брехлива пропаганда. Місцеве населення
адекватно сприймає україномовних
місіонерів. У Світлодарську є місіо-

нери з Донецька, які принципово
розмовляють тільки українською мовою. І вони не хочуть переходити на
російську.
Звичайно, частина людей у сірій
зоні мають сепаратистські погляди.
Але це велика проблема влади, яка
за 2 роки війни нічого не зробила,
щоб ці люди слухали українське
радіо й дивилися українське телебачення, а не РашаТВ чи СепарТВ.
Тому очікувати, що люди називатимуть себе щирими українцями, просто смішно. Нікого не звинувачую,
але це факт.
Як місіонери, ми не маємо первинної цілі — зробити всіх українцями. У нас первинна ціль — понизити
градус ненависті, і ми це робимо за
біблійними принципами любові й
добра. Коли допомагаємо, обов’язково наголошуємо: «Прийди додому
й поділися з сусідом». Коли людина робить добро, з її серцем щось
діється. Градус ненависті понижується. Люди заспокоюються, коли
виходять зі стану страху й логічно
мислять. Тоді починають говорити
про любов до сусіда. Навчишся добре ставитися до сусіда — почнеш і
Україну любити. Отож, перш за все,
наше завдання — понизити градус
ненависті через молитву, заохотити
до доброчинства, а також формувати відповідальність.
— Один із представників Благодійної організації «Карітас» зауважив, що в прифронтовій зоні
люди бояться бути відвертими,
бо знають, що тут можуть жити
різні за політичним поглядами
люди — як проросійськи налаштовані, так і проукраїнськи.
Бути відвертим небезпечно. Чи
відчувають місіонери таку закритість?
— Люди на сході закриті до
політичної ситуації. Вони в стані
страху, бо знають про роботу диверсійно-розвідувальних груп. Звичайно, рівень страху вищий у людей,
які перебувають на території ДНР і
ЛНР. Отам справжня хунта. Це просто 1937-й рік. Повний контроль
над твоїми думками й словами. Я
це пережив у Слов’янську, коли над
нами орудувала «банда Гіркіна». Ти
просто не людина. Ти повинен все
контролювати: будь-який погляд,
висловлювання, будь-який неправильний порух може закінчитися
підвалом або розстрілом. Наша ціль
— принести Слово Боже, а не виявити, як людина мислить. «Прощайте і прощені будете», — каже Боже
Слово. Як мені простяться мої гріхи,
коли я не прощаю, але кожного дня
молюся молитвою «Отче наш»?
— Чи були якісь погрози вам
і вашим місіонерам за цей час
служіння?
— Прямих погроз, які б межували з безпекою для життя, на
підконтрольній території не було.
Було двоє місіонерів, які пішли в
Донецьк — і це закінчилося полоном, підвалом і загрозою смерті.
Ми доклали великих зусиль, щоб їх
витягти звідти. Спочатку досить небезпечно було для тих, хто служив у

Вуглегорську й Дебальцевому. Коли
почалася атака на Дебальцеве, ми
не встигли їх вивести — і два місіонери виходили під білим прапором.
Один виходив поранений через мінне поле, і благо, що це була зима й
можна було бачити сліди. Це було на
початках, тепер ми вже маємо набагато більше досвіду.
Були також непривітні жести в
нашу сторону. Якось узимку 2015
року в Красногорівці роздавали хліб,
стояли тисячі людей. Запам’ятався
дідусь. Він однією рукою бере хліб,
а іншою, складеною в кулак, махає
й примовляє: «Ну, київська хунта». Я
йому й слова не мовив, а він на рівні
духу відчуває якусь різницю й це виражає.
— Ви сказали, що на місіонерських конференціях ви обговорюєте свої успіхи і свої програші. Що, на вашу думку, є
програшем?
— Я б назвав це не програшем,
а радше невдачею, помилкою. Кожна людина ламається. Людина не
може довго працювати лише на
внутрішньому емоційному драйві.
Приходить втома, вигоряння — коли
довгий час віддавав, відчуваєш внутрішнє згасання. Це настає, коли
ти постійно духовно віддаєш і не
маєш можливості поповнити. Коли
ти слабнеш, приходять спокуси. Не
всі лишаються в команді до кінця.
Ми усвідомлюємо, що дехто спробує — і через кілька місяців може
повернутися додому, бо далі не
може. Тоді ми поповнюємо команду, приїздить нова людина. Звичайно, як завжди, треба ресурси.
Хочеться робити більше, відкриваються нові двері, але фінансів не
вистачає. Уявіть собі, коли в Луганці,
де нульовий блокпост, ви проводите служіння під ревіння танків. Або
коли місіонер вкладає у людину, а
вона заливається алкоголем. У таких умовах місіонерам складно працювати далі. Їх треба підтримувати,
підживлювати, молитися за них. Деяким треба тривалий відпочинок. З
іншого боку, це Божа робота — коли
ти бачиш спасенних людей, подяку замість прокляття, хлопчиків, які
у шестирічному віці хочуть помогти дівчинці щось піднести. Звідки в
нього стільки добра, коли він виріс у
середовищі алкозалежної матері й
наркозалежного батька? І тут він тобі
каже, що молився, — і Бог дав йому
велосипед, і він далі буде молитися
за інші потреби. Коли таке чуєш, то
розумієш, що є заради чого жити,
служити й у що вкладати.
Запрошую до участі всіх охочих. Ми не школа заради школи чи
заради навчання. Ми школа заради
служіння в прифронтовій зоні. Якщо
ваше серце горить, а воно горітиме,
коли ви йому дозволите, приєднуйтеся до нас!
Більше дізнатися про запис до
місіонерської школи можна за телефоном: +38 050 426 99 83; +38 096
188 29 99; +38 093 244 32 44;E-mail:
church-dv@mail.ru

Спілкувалася
Ірина НАУМЕЦЬ

ГОЛОС

№3 березень 2017

НАДІЇ

5

кафедра

ХОМА ВІРУЮЧИЙ, АБО БЛАЖЕНСТВО
ОСОБИСТОГО ПІЗНАННЯ
ГЕРОЇ І ЛИХОДІЇ
Якось уже так склалося в християнському середовищі, мабуть, під
впливом традиції проповідування, що
майже всі біблійні персонажі в нашій
уяві досить чітко діляться на позитивних і негативних. Наприклад, біля
імен Авраам, Мойсей, Давид, Йосип і
Марія більшість з нас поставить знак
«+». А от Ісав, Валаам, Саул, Ірод, Юда
скоріше за все отримають позначку
«—». Залежно від того, кого частіше хвалять чи ганять проповідники,
формується відповідне враження. Та
іноді ми забуваємо, що кожна окрема людина — це сукупність чеснот і
недоліків, подвигів і помилок. Особистість — занадто складне явище,
щоб так поверхнево його оцінювати.
От і герой моєї статті найімовірніше опинився б у категорії негативних, тих, які в Біблію потрапили не для
наслідування, а навпаки — як «приклади нам, щоб ми пожадливі на зле
не були, як були пожадливі й вони»
(1Кор.10:6). Навіть у народі його прозвали Хомою-невіруючим… Але я
пропоную вам подивитися на нього
з іншого боку, точніше — подивитися
неупереджено.

ЧОТИРИ УРИВКИ З БІОГРАФІЇ
ХОМИ-НЕВІРУЮЧОГО
Отже, Хома. Що ми про нього
знаємо взагалі? Конкретно про Хому
пише єдиний євангеліст — Іван, автор найбільш сокровенних інсайдів із
оточення Месії, як найближчий учень,
який «був при Ісусовім лоні» (Ів.13:23).
Так-от, у його Євангелії з Хомою пов’язані чотири випадки, кожен із яких
красномовно свідчить про певні риси
характеру. Розглянемо їх.
I. Вперше «невіруючий» учень згадується в ситуації з хворобою і смертю
Лазаря. Ісус Христос мав іти в Юдею
до Марти і Марії, аби у воскресінні
їхнього брата виявити Божу славу. Та
учні стали заперечувати, мовляв: «юдеї
хотіли камінням побити Тебе, а Ти знов
туди підеш?» (Ів.11:8). От у тій розмові
й проявився скептичний настрій Хоми,
він сказав: «Ходімо й ми, щоб із Ним
повмирати» (Ів.11:16). Правда ж, у цих
словах чується певний фаталізм, приреченість…
II. Другий діалог, який увіковічнив Хомові слова в Біблії, стосується
Таємної вечері. Під час досить довгої
розмови з учнями, детально описаній
Іваном, Ісус давав останні настанови
перед розп’яттям, яке невдовзі Його
чекало. Вчергове Спаситель натякав,
що скоро муситиме «відійти», підбадьорював розповіддю про вічні оселі
у Небесного Отця, дорогу до яких Він
їм показав. І тут Хома: «Ми не знаємо,
Господи, куди йдеш; як же можемо
знати дорогу?» (Ів.14:5). Знову ж таки,
виглядає, як прояв недовіри.
III. Третій епізод із Хомою — саме
той, який найбільше його й «прославив». Коли Воскреслий Ісус Христос
з’явився учням, Хоми з ними не було.
Усі аргументи очевидців розбивалися
об непорушний раціональний прагматизм: «Коли на руках Його знаку
відцвяшного я не побачу, і пальця
свого не вкладу до відцвяшної рани, і
своєї руки не вкладу до боку Його, не
ввірую!» (Ів.20:25). І слова Ісуса, які назавжди закріпили за Хомою його прізвисько: «Не будь ти невіруючий, але

віруючий!» (Ів.20:27).
IV. І востаннє Іван згадує про
Хому, очевидно, між з’явленням Ісуса
Христа в горниці та Його вознесінням. З одного боку, учні бачили, що
Учитель воскрес, з іншого — досі не
розуміли своєї ролі у майбутніх Божих планах. Петро, згадавши свою
основну професію, іде рибалити. Інші
учні наслідують його приклад. Серед
тих, хто сказав: «І ми підемо з тобою»
(Ів.21:3), і хто зрештою безрезультатно
промучився усю ту ніч, був і Хома. Цей
випадок теж можна назвати проявом
розгубленості.
На перший погляд, ці чотири згадки про Хому і справді свідчать про його
невірство, розчарування, постійні сумніви, недовіру Учителю. Та хіба можна
ігнорувати водночас його твердість,
принциповість, невідступність і активність?

ЗМІНА РАКУРСУ:
ХОМА-ВІРУЮЧИЙ
То який він — Хома? Хороший чи
поганий? Протагоніст чи антагоніст?
Перш за все варто сказати: Хома
— звичайна людина, яка не позбавлена ні хороших, ні поганих рис. Та
особисто я його бачу позитивним
персонажем. Якщо відкинути упередження, перед нами постане людина
з логічним, навіть прагматичним характером, не схильна до легковір’я, а
навпаки — досить тверезо мисляча.
Людина, яка любить чітко усвідомлювати, чому вона щось робить чи за
кимось іде, яка потребує конкретних
фактів і доказів для формування власних переконань. А це я зараховую
однозначно до позитивних характеристик. Тож подивімося на ті ж самі
ситуації з іншої точки зору.
I. «Ходімо й ми, щоб із Ним
повмирати». Ви звернули увагу: попри сумніви, страх і приреченість у
голосі, Хома все одно ЙДЕ ЗА ІСУСОМ, причому з думкою, що можливо доведеться з Ним «вмирати»!
Можна по-різному це назвати, але не
невірством. Тут — самовідданість, готовність ризикувати власним життям!
II. «…як же можемо знати дорогу?» Можливо, слова, які спершу
здалися нам виявом браку довіри,
були насправді проявом внутрішньої
спраги Хоми, намаганням більше
дізнатися? У той час, як більшість
людей бояться запитати або задовольняються відповідями на кшталт
«потім зрозумієш» або «не став зайвих питань»,такі, як Хома, не мовчать,
вони не соромляться говорити про
те, що їх тривожить. Для них життєво
необхідно мати особисті підстави для
власної віри. Тому й віра їхня, коли
мужніє, стає справді ґрунтовною,
адже базується на осмислених стосунках із Богом.
III. «Коли не побачу — не
ввірую!» То що це було? Невір’я чи
об’єктивність? Гаразд, якщо й невір’я,
то аж ніяк не гірше, ніж у решти учнів,
які теж, власне, повірили після того,
як побачили.А з іншого боку, хіба це
не вияв непересічного нонконформізму, коли людина може протистояти
тиску загальноприйнятої думки. За
статистикою, на таку реакцію здатний
мізерний відсоток людського суспільства. Звичайно, основний аргумент
проти Хоми — докірливі слова Ісуса
Христа. Але до них я хочу повернути-

ся трохи згодом.
IV. Крім того, що учні, без сумніву, були розгубленими, коли пішли
ловити рибу, це також свідчить про
непосидючість, діяльний характер,
небажання просто сидіти без діла. Їм
хотілося щось робити — хай не зовсім
те, що було в Божих планах, але хоч
щось! Тому в цьому є й позитивний
момент.
Як я вже казав, на мою думку,
жоден персонаж не заслуговує однозначної похвали або осуду. Все, що
ми можемо — це брати приклади з
певних вчинків або вчитися на чужих
помилках. Але з Хоми мені все більше
хочеться брати приклад.

БЛАЖЕНСТВО
ОСОБИСТОГО ПІЗНАННЯ
Отже, повернімося до слів Ісуса
Христа: «Блаженні, що не бачили й
увірували!» (Ів.20:29). Що мав на увазі
Спаситель? Адже якщо розуміти його
слова буквально, то за принципом «не
бачили й увірували» можна прийняти
будь-яке лжевчення. Але Бог ніколи не вимагає сліпої віри, а навпаки
— заохочує досліджувати, перевіряти, порівнювати й здобувати власне
пізнання й переконання.
«Звіщаю ж вам, браття, Євангелію,
яку я вам благовістив, і яку прийняли
ви, у якій і стоїте, якою й спасаєтесь,
коли пам’ятаєте, яким словом я благовістив вам», — каже апостол Павло.
І додає: «…якщо тільки ви ввірували не
наосліп!» (1Кор.15:1,2). Виявляється,
можна вірити наосліп? Тобто «на слово», не пересвідчившись... Це даремна віра, про яку пише апостол Павло
(див. 1Кор.15:14), порожня віра тих,
хто не зустрівся особисто з Воскреслим. Біблія ж навпаки схвалює, коли
люди не приймають на віру будь-яке
вчення, а перевіряють його на істинність: «Ці були шляхетніші за солунян,
і слова прийняли з повним запалом,
і Писання досліджували день-у-день,
чи так воно є. Тож багато із них тоді
ввірували…» (Дiї.17:11,12).
Якщо Ісус не вимагав сліпої віри,
то що Він мав на увазі? Що це за
блаженство «не бачити й увірувати»?
Для відповіді на це запитання пропоную повернутися трохи в часі й згадати іншу історію з життя Спасителя.
А саме діалог «За кого народ уважає
Мене?» (Мт.16:13). На запитання Учителя учні стали перераховувати версії,
які вони чули від людей: Іван Христитель, Ілля, Єремія або один з інших
пророків… «А ви за кого Мене маєте?»
— вирішив Месія перевірити особисті
переконання учнів. А тут вже складніше, адже для цього потрібне особливе пізнання. Мабуть, запала довга
пауза. І раптом Симон Петро вигукує:
«Ти Христос, Син Бога Живого!». І це
були не просто слова. «Блаженний ти,
Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров
тобі оце виявили, але Мій Небесний
Отець!» — пояснює Божий Син.
Ось воно — блаженство особистого пізнання! Не має значення, що
говорять про Бога інші люди. Має
значення лише те Слово пізнання, яке
ти отримав ОСОБИСТО ВІД НЬОГО у
свій дух через молитву, вивчення Писання, одним словом — через глибокі
особисті стосунки з Богом. Це єдина
правильна основа, на якій можна будувати віру. «І кажу Я тобі, що ти ске-

ля, і на скелі оцій побудую Я Церкву
Свою, і сили адові не переможуть її!»
— додає Спаситель.
На мою думку, про це ж саме
блаженство говорить Ісус і в діалозі
з Хомою. Насправді, у той момент,
коли Хома здобув своє прізвисько,
його й справді було важко назвати
віруючим. Я б назвав його тоді —
шукаючим. Адже він не відмовлявся
визнати воскресіння Месії, просто
шукав конкретних доказів цього. Чи
погано це? Аж ніяк. Тому й Ісус Хому
не стільки докорив, скільки вдовольнив його пошуки: «Простягни свого
пальця сюди, та на руки Мої подивись. Простягни й свою руку, і вклади
до боку Мого. І не будь ти невіруючий,
але віруючий!» (Ів.20:27). Відбувся не
просто видимий акт. Хома не просто
побачив рани й почув слова Воскреслого. Я впевнений, що в цей момент
він пережив невидиме блаженство
особистого пізнання Бога! Це значить,
що відтепер він вірить не з чиїхось
слів, а з власної зустрічі й дотику! Як
колись сказали до самарянки: «Не за
слово твоє ми вже віруємо, самі бо
ми чули й пізнали, що справді Спаситель Він світу!» (Iв.4:42). Відтак, бачити
— не основне, навіть побачене чудо
не може стати основою віри. Основа
віри — одкровення Слова, отримане
напряму від Бога, тому — «Блаженні,
що не бачили й увірували!».

НА ЧОМУ БУДУЄТЬСЯ ВІРА?
«Люби Господа, Бога свого, усім
серцем своїм, і всією душею своєю,
і всім своїм розумом, і з цілої сили
своєї!» (Мр.12:30). Як бачимо, стосунки з Богом мусять проходити через
усі сфери життя людини, а не тільки
через якусь одну. В наведеній заповіді
Божого Сина враховано все — і серце як центр духовного життя, і душа
як емоційний центр, і розум як центр
обробки інформації, і сила як фізична здібність тіла. Тому навіть людина,
яка плакала від Божої присутності,
може втратити віру, якщо не здобуде
інтелектуальної основи віри. Як і той,
хто закінчив кілька духовних закладів,
може не встояти, якщо не матиме
емоційної прив’язаності до Бога, не
пізнає Його любові. Крім того, і перший і другий мусять однаково прикладати й фізичних зусиль, аби щодня
мати час для молитви, читання Біблії
для постійного пізнання Бога.
Серед усіх з’явлень Ісуса Христа
після воскресіння є один винятковий випадок, коли Він був для учнів
невпізнаним. Він пристав до двох,
думаю, пригнічених і розчарованих
чоловіків, які йшли з Єрусалима до Еммауса (див. Лк.24:13). Цікаво, думав
я, для чого Ісусу було «маскуватися».
Для чого було провадити з ними таку
довгу розмову, переконуючи їх аргументами з Божого Слова? Варто було

Йому з’явитися перед ними в славі,
як сповнені радості учні попадали б
до ніг Учителя. Зекономили б багато
часу… Але ні. Учні вже бачили багато
надприродних проявів, коли ходили
за Христом. Та ці чуда не змогли стати
основою їхньої віри — вона «розбилася»… І от тепер потрібно було закласти в них правильну основу — пояснити Писання, щоб воно запалило їхні
серця, і щоб їхні очі відкрилися. Починає він із того ж самого: запитує, що
вони знають, що говорять люди. І учні
переповідають загальновідомі факти — суміш власних спогадів і чужих
свідчень. А далі Ісус розпочинає процес «блаженства особистого пізнання». Він об’єднує усе, що вони знали,
чули, бачили, з древніми пророцтвами. Він поєднує минуле з майбутнім
і концентрує його в теперішньому.
Відбувається невидиме народження
віри, і раптом пелена падає з очей
— вони бачать перед собою Месію в
простому подорожньому! Не тільки в
той момент, вони тепер бачать Месію
в усьому, що з ними відбувалося і відбувається. «Блаженні, що не бачили й
увірували!» — вони ввірували, а тоді
побачили!
Віра будується не на побачених
чудах, не на пережитих емоціях, не на
отриманих знаннях, не на виснажливих молитвах і постах. Віра будується одночасно на цьому всьому — у
той момент, коли все перераховане
об’єднується в одне відкриття й запалює в серці вогонь! Відтепер — це
твоє власне пізнання Бога. Те, яке ти
отримав від Нього особисто. Його ніхто в тебе не відбере. Воно більше не
залежить ні від того, що кажуть люди,
ні від того, стоять чи падають служителі, ні від того, сприятливі чи трагічні обставини у твоєму житті. Це —
камінь, на якому побудована Церква!
Що ж до Хоми… Я запитаю: що
легше — вірити, втікаючи від сумнівів,
чи вірити всупереч сумнівам? Вірити, не ставлячи зайвих запитань, чи
вірити, незважаючи на безліч питань
без відповідей? Часто наявність у християнина складних запитань до Бога
зараховують до невірства й навіть
вважають гріховним. Вважають гріховними його щирі пошуки «блаженства особистого відкриття», змушують
його задовольнятися стандартними
«простими» відповідями: «вір без
умов, вір без запитань, вір без пояснень». Та це загальна поверхнева
віра, віра без фундаменту, яка одного
разу зазнає краху або ж довіку буде
формальною! Віра не передається у
спадок, не буває колективною. Хоча
учні навчаються всі разом, кожен здає
екзамен окремо. Потрібно вірити, та
не наосліп, потрібно знати Бога, та не
з чужих слів! І для цього не гріх взяти
приклад із ВІРУЮЧОГО Хоми!
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БОЖА МУЗИКА

Народившись у тіні замку
Вартбург, у якому Мартін Лютер переклав Біблію німецькою мовою, Йоганн Себастьян
Бах став єдиним композитором, який безумовно ототожнюється з Церквою. Він
творив так, ніби кожну його
ноту й фразу повинен був ретельно перевіряти не багатий
покровитель, а Сам Бог. Усі
свої рукописи Бах починав із
абревіатури «JJ» (Ісусе, допоможи) і закінчував абревіатурою «SDG» (Soli Deo Gloria
— Єдиному Богові слава).
Із усіх творів Баха найвеличнішим хоралом, із будь-коли написаних у Німеччині, традиційно вважають «Страсті за
Матвієм». При житті Баха він

був виконаний лише один раз
і, не викликавши особливого інтересу в слухачів, рівно на сто
років канув у невідомість. Потім, у 1829 році, копія цього хоралу потрапила в руки Фелікса
Мендельсона від його вчителя.
Він, як розповідають, купив рукописи в одного крамаря, який
використовував непотрібні йому
аркуші, щоб загортати сир. Поставивши відроджені «Страсті
за Матвієм» на сцені, Мендельсон викликав сплеск інтересу
до творчості Баха, який відтоді
ніколи вже не згасав.
Я слухав цей великий твір
у виконанні Чиказького симфонічного оркестру та хору під
час літнього концерту в парку
Равінія, що біля Чикаго. На цьо-

му концерті, який тривав чотири
години, були присутні три тисячі
людей. Дивлячись на аудиторію,
я був вражений іронічністю цього видовища: поважні персони
з вищого товариства збалансовані немалим контингентом
неохайної публіки в джинсах,
упереміш із єврейським населенням чиказького передмістя
Норт-Шор. Усі вони із захопленням слухали не завуальовану
розповідь про розп’яття Ісуса,
викладеною на основі Євангелії
від Матвія.
Щось більш далеке від того
запиленого, кривавого дня на
Голгофі, ніж ця сцена, було
складно собі уявити. І все-таки
великий майстер зіткав своє
диво. Найняті виконавці пере-

світлини зі скрині

КРИВАВІ ЛІТЕРИ
НА СТІНІ ЦЕРКВИ

…Нещодавно, в черговий
раз переглядаючи пожовклі
фото, зацікавився однією світлиною. Точніше — невеликою
деталлю на ній, яка була всього-на-всього заднім фоном. І
не просто зацікавився, а віднайшов людей з фото й почув
про дивовижний факт, який
зафіксувала фотокамера. Так
виникла думка розпочати рубрику «Світлини зі скрині». У
ній будуть розповіді про цікаві
історії, смішні та сумні, філософські та іронічні, які стосуються цих світлин, якісь маленькі родзинки з фото.

Отже, світлина № 1. Криваві літери на стіні церкви
На фото — молодь однієї із
сільських протестантських церков. Село Горичів, що біля Володимира-Волинського. Дата: десь
кінець 40-х — початок 50-х років
минулого століття. Світлина як
світлина, в альбомі моїх батьків
таких десятки. Любили молоді
тоді фотографуватися, хоча й
селфі ще не винайшли. Дуже багато фото є саме на цьому місці,
біля того ж будиночка. Хоча не
просто будиночка, це — дім молитви баптистів. Ще довоєнна
будівля, він зберігся з численними реставраціями донині.

Що ж привернуло мою увагу
на цій світлині? Непримітний, на
перший погляд, обрізаний фотокамерою напис на білій стіні
дому молитви. Уважно придивившись, можна прочитати кінець рядків:
... і механізаторам
.... свої зобов’язання
..... великим Сталіним
Комуністичний банер на стіні
церкви?! «Так, — підтвердили
батьки. — У ті часи влада мала
право зробити свої написи-лозунги будь-де: чи то сільська
рада, чи приватний будинок, чи
дім Божий. Таких написів криваво-червоною фарбою по селі
було багато».

«Великий Сталін», на совісті
якого мільйони життів, який винищив увесь цвіт духівництва,
закрив тисячі релігійних громад,
зруйнував тисячі церков, удостоюється честі красуватися на
поодиноких залишках культових
споруд, милостиво залишених
диктатором…
Дико. Цинічно. Грубо.
Але нічого дивного, саме таким він і був, «великий Станін». І
віруючим доводилося миритися
з отими блюзнірськими написами на святих стінах. В іншому
разі… В іншому разі знаємо, що
було б…
Дивує інше. Через 50 років
після офіційного засудження дій
великого диктатора чимало людей, серед яких і віруючі, самі з
власної волі пишуть оди великому вождю та його епосі на своїх
стінах. Фейсбушних, вконтактних. Ностальгують за «добрими»,
«хорошими» часами. Пишуть оди
нинішнім «сталінам». Лайкають
оди на стінах інших писак. Пишуть не з примусу, за покликом
серця, з піною на губах. Дякують
за «щасливе» життя. Моляться
на них.
Укотре пересвідчуюся: історія
нас учить тому, що вона нічому
не вчить…
Юрій ВАВРИНЮК

дали і жах того похмурого дня, і
всю його неймовірну значимість
для всього людства набагато
краще, ніж це зробив би якийсь
євангеліст з Півдня, важко дихаючи й наганяючи страх описами
ран від цвяхів і тернових колючок.
Невідомо, який вплив здійснив цей концерт? Я не знаю
жодного церковного пробудження, яке запалилося б від класичної музики, однак те старан-

ня, із яким великий музичний
геній спробував зобразити суть
події, що розділила історію на
«до» і «після», у мені, віруючому,
було винагороджено сповна.
Якщо велике мистецтво — це
«краплі благодаті», здатні пробудити в нас спрагу за Істинним,
то в руках справжнього майстра
ці краплі можуть перетворитися
в потік Божої присутності. SDG
(Єдиному Богові слава).

Філіп ЯНСІ

новини

ГОТУЄТЬСЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД
ПЕДАГОГІВ З ПРЕДМЕТІВ
ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО
СПРЯМУВАННЯ
23-25 червня 2017 року у м. Острог Рівненської області,
на базі Національного університету «Острозька академія»,
відбудеться І Всеукраїнський з’їзд педагогів з предметів духовно-морального спрямування, повідомляє кореспондент
порталу «Релігія в Україні».
Організатори події — Громадська рада з питань співпраці з
Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і
науки України, Громадська організація «Всеукраїнська асоціація
педагогів і психологів з духовно-морального виховання», Науково-дослідницька лабораторія християнської етики, психології та
педагогіки Національного університету «Острозька академія».
Мета з’їзду — здійснити аналіз стану духовно-морального виховання дітей, підлітків та молоді, розкрити проблеми та окреслити перспективи викладання предметів духовно-морального спрямування в Україні.
У процесі проведення з’їзду планується проаналізувати такі
питання, пов’язані з викладанням предметів духовно-морального
спрямування:
- стан духовно-морального виховання у вітчизняних дошкільних, середніх та вищих навчальних закладах та викладання предметів духовно-морального спрямування;
- результати соціологічних досліджень з проблематики духовно-морального виховання;
- проблеми духовно-морального виховання;
- статус вчителя з предметів духовно-морального спрямування;
- духовно-моральне виховання в контексті концепції нової
української школи;
- перспективи викладання предметів духовно-морального
спрямування;
- механізми впровадження предметів духовно-морального
спрямування у дошкільних, загальноосвітніх та вищих закладах
освіти;
- інтеграція матеріалів духовно-морального спрямування у
процес викладання загальноосвітніх дисциплін;
- засоби навчання з предметів духовно-морального спрямування.
До участі у роботі з’їзду запрошені народні депутати України;
представники Міністерства освіти і науки України, обласних, міських і районних управлінь освіти і науки, вищих навчальних закладів;
науковці, що вивчають проблеми духовно-морального виховання;
директори загальноосвітніх навчальних закладів, їхні заступники з
навчально-виховної роботи; викладачі предметів духовно-морального спрямування; директори та вихователі дошкільних навчальних закладів; учителі, що інтегрували матеріали духовно-морального спрямування у викладання інших дисциплін; представники
релігійних і громадських організацій, психологи, соціологи.
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Дитяча сторінка

Дитяча сторінка

РАДІСТЬ ВОСКРЕСІННЯ

Марійка прокинулась від
того, що ласкавий сонячний
промінчик лоскотав їй очі й
ніжно торкався своїм теплом
щоки. Вона підхопилась з ліжка і виглянула у вікно. Дерева
після дощу були вкриті сяючими намистинками, в яких
відбивались маленькі сонечка. Горобчики весело цвірінькали, купаючись у калюжах.
Сонце щедро сипало своє
проміння на мокру землю, на
дахи будинків, на гілки дерев,
на яких ось-ось мали з’явитись ніжні листочки. Марійка
примружила очі, і в них затремтіли безліч маленьких
веселок, які вигравали яскравими кольорами. Та й саме
сонце, здавалось, виграє усіма барвами веселки.
— Мамо, мамо! — радісно
вигукнула Марійка.
— Подивись, яка краса!
Сонечко грає, немов веселка!
У кімнату зайшла усміхнена мама й обняла донечку.

— Сьогодні ж незвичайний день, бо сьогодні Христос воскрес! Навіть природа
радіє і торжествує. Недаремно у народі називають день
Христового воскресіння Великоднем, адже це справді
великий день. Це день перемоги життя над смертю. Так,
як земля прокидається від
зимового сну й оживає, так і
ми, прийнявши Ісуса Христа
у своє серце, воскресаємо в
Ньому до нового життя.
— І я також воскресну? —
запитала Марійка.
— Так, — відповіла мама.
Ми воскреснемо не лише після смерті до нового вічного
життя, але й у цьому житті ми
змінюємось, коли приходимо
до Ісуса. Ми помираємо для
наших негарних вчинків, для
неправди, образ, для зла і
воскресаємо для добра, для
любові, для співчуття до людей. Ми радіємо тим, що Ісус
Христос простив наші гріхи і
своєю смертю викупив нас
для вічного життя. І ми ділимось цією радістю з усіма
людьми, щоб і ті, які не знають її, пізнали і також раділи.
— Ой! — вигукнула Марійка, — я знаю, що робити. Я
побіжу зараз до своєї однокласниці Надійки і розкажу
їй про цю радість, тому що
вона дуже сумна. В неї хвора
мама, і вона весь час плаче,
тому що боїться, що мама
може померти.
— Доки ти зберешся, —
сказала мама, — я приготую
мамі Надійки гостинець. І запроси Надійку до нашої церк-
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ви на служіння.
Марійка швиденько зібралась, взяла кошик з гостинцями й побігла до Надійки.
— Христос воскрес! —
привіталась
Марійка, зайшовши в дім подруги.
— Воістину воскрес! —
слабим голосом відповіла
мама.
— Я хочу поділитись з
вами великою радістю. Христос помер за нас і воскрес,
щоб і ми воскресли для нового життя і раділи в Ньому. А
це мама передала для вас, —
сказала Марійка і поставила
кошик на стіл.
— Дякуємо вам, добрі
люди, — тихо мовила мама
Надійки і заплакала.
— А можна, щоб Надійка
пішла зі мною до нашої церкви? Ми помолимось за вас,
щоб ви скоріше одужали, —
попросила Марійка.
— Звісно, що можна. Я
дуже вдячна тобі, доню, і
твоїй мамі.
Надійка вперше за довгий
час посміхнулась. Дівчатка,
взявшись за руки, побігли до
Марійчиної церкви, де їх вже
чекали батьки.
В кінці служіння Марійка
попросила, щоб всі помолились за маму подруги.
Пройшло небагато часу,
і мама Надійки почала себе
краще почувати, а згодом
одужала. Вона також прийняла Ісуса у своє серце. Тепер разом з донькою вони
радіють, що Ісус подарував їм
нове життя.

КРОСВОРД

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
Весна красна наступає,
Землю Бог благословляє,
І святкує світ увесь,
Бо Ісус Христос воскрес!
Тож радійте світу люди,
Хай між вами згода буде,
Бо любов прийшла з небес!
Христос воскрес!
Хай життя цвіте, вирує,
Земля наша не сумує,
Богу вклониться низенько
Україна, наша ненька!

ПЕРЕМОГА
НАД СМЕРТЮ

Рано-вранці першого дня тижня жінки поспішили до гробу Ісуса
Христа, несучи приготовані пахощі
та миро. Вони побачили, що камінь
був відвалений, і, зайшовши, не
знайшли в ньому тіла. Раптом з’явились два ангели і промовили
до них: «Чого ви шукаєте Живого
поміж мертвими? Нема Його тут,
бо воскрес!»
Схвильовані жінки, повернувшись, сповістили учням, що
Христа немає у гробі. Петро та
Іван побігли до гробу і, увійшовши, побачили пелени, якими
було обгорнуте тіло, та окремо
складену хустку.
Учні повернулись назад, а
Марія Магдалина стояла біля
гробу і плакала. Раптом вона побачила чоловіка і подумала, що
це садівник.

— Пане, якщо ти взяв Його, то
скажи мені, де поклав, і я заберу
Його, — сказала Марія до чоловіка.
— Маріє! — почула вона у відповідь.
— Учителю мій! — вигукнула
Марія, кинувшись до Його ніг.
Ісус промовив до неї: «Не торкайся до Мене, бо Я ще не зійшов
до Отця. А йди і розкажи Моїм братам, що Я живий і йду до Отця вашого, до Бога Мого і Бога вашого!»
Марія побігла і сповістила всім
радісну вістку, що Христос живий.
Він воскрес і переміг смерть.
Проголошуючи радісну вістку:
«Христос воскрес!» і стверджуючи «Воістину воскрес!» ми
підкреслюємо, що Він своєю
смертю на хресті подарував нам
прощення і воскресив нас до нового вічного життя.

1.Що принесли жінки до гробу, щоб намастити тіло Ісуса?
2.«Бо Він знав, що Його через ____________ видали первосвященики» (Мр.15:10).
3.Останнє слово, яке промовив Ісус перед смертю.
4.Місце, де Ісус молився востаннє.
5.Ім’я учня, який тричі відрікся від Учителя.
6.«Нема Його тут, бо ____________ (Мт.28:6).
7.Свято визволення від смерті.
8.Хто підбурював народ відпустити Варавву? (Мт.27:20).
9.Місце розп’яття Христа.
10.Символ християнства.
11.Ім’я первосвященика, до якого привели Ісуса вночі (Мт.26:57).
12.Ісус помер за наші __________ .
13.Ім’я одного з учнів, які йшли в Еммаус (Лк.24:13-35).
14.«І вони йому виплатили тридцять________________» (Мт.26:15).

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

ЯКЩО ТИ НА ВСІ ЗАПИТАННЯ ДАСИ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ,
ПРОЧИТАЄШ У ВИДІЛЕНИХ КЛІТИНКАХ ВЕЛИКОДНЄ ПРИВІТАННЯ!

ГОЛОС
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ВИНО, ЯКЕ ПИВ ІСУС

Двічі Ісусові пропонували вино, коли Він був
на хресті. Він відмовився від першого, але взяв
друге. Чому так?
Перший випадок описаний у Євангелії від Марка,
15:23: «І давали Йому пити
вина, із миррою змішаного,
але Він не прийняв». Вільям
Лейн пояснює це так: «Згідно з древньою традицією,
шановані єрусалимські жінки готували наркотичний напій для тих, кого осудили на
смерть, щоб зменшити їхню
чутливість до нестерпного
болю… Коли Ісус прийшов
на Голгофу, Йому запропонували… вино зі смирною
(миррою), але Він відмовився від нього, вирішивши
в повній свідомості перенести всі страждання, які були
Йому призначені.
Це перше вино, за своєю
суттю, було пропозицією
полегшити біль, скоротити
шлях — ненабагато, зважаючи на жахливий біль на хресті, та все ж отримати певне
полегшення. Але цю пропозицію Ісус відхилив, вирішивши «в повній свідомості
перенести всі страждання,
які були Йому призначені».
Другий випадок описаний у 35-36 віршах. Після того, як дехто з тих, хто
стояв поруч, подумав, що
він кличе Іллю, «один із них
побіг, намочив губку оцтом,

настромив на тростину, і давав Йому пити й казав: «Чекайте, побачимо, чи прийде
Ілля Його зняти!» (Мр.15:36).
Лейн коментує: «Кислий
винний оцет згадується в
Старому Заповіті як освіжаючий напій (див. 4М. 6:13,
Рут 2:14). І в грецькій, і в
римській літературі це також
поширений напій, який цінувався робітниками та солдатами, тому що втамовував
спрагу більш ефективно, ніж
вода, і був недорогим… Немає прикладів використання
його з жорстокою метою.
Тож це не їдкий оцет, запропонований людьми на
знущання. І слова: «Чекайте,
побачимо, чи прийде Ілля
Його зняти!», виражають
сумнів. А запропонували ковтнути вина для того, щоб
протримати Ісуса притомним якомога довше».
Отож, перше вино (змішане з миррою) призначалося для того, щоб притупити біль Ісуса, щоб не дати
Йому в повноті пережити

хрест. Від цього вина Він
відмовився.
А друге (кисле) вино було
Йому запропоноване для
того, щоб «протримати Ісуса
притомним якомога довше»
і таким способом продовжити біль. Це те вино, яке пив
Ісус.
Інші засуджені злочинці
взяли б перше вино, щоб
зменшити свої страждання,
і відмовилися б від другого, щоб не продовжувати
свого жахливого болю. Але
Ісус ніяк не скорочував собі
дорогу на шляху нашого
спасіння.
На хресті Він випив вино
гніву Свого Отця, призначене для найбільших грішників, і Він зробив це, щоб
ми могли насолоджуватися
вином любові Його Отця,
приєднатися до Нього на
шлюбній вечері Агнця, жити
викупленими вічно в славній присутності Того, Хто не
обирав легких шляхів, щоб
спасти нас.
Девід МЕТІС
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ТВОЄ ІМ’Я

Твоє Ім’я… Боюсь Його промовить
Нечистими устами в марноті.
Твоє Ім’я створило море й гори,
А угорі — світила золоті.
Твоє Ім’я в рожевому світанку,
Як промінь сонця, осяває схід,
В тумані білім і у росах ранку,
В вишневій гілці, що гойдає цвіт.
Твоє Ім’я — у грому відголосі,
В веснянім хорі солов’їв в саду,
В зеленому пшеничному колоссі,
В червоних маках, що в траві знайду.
У блискавках, що небо люто крають,
В дощі ряснім, що в листі лопотить.
Твоє Ім’я — найкраще в світі, знаю.
Чи ж можна це Ім’я не полюбить?!
Твоє Ім’я — то цілий світ для мене
У русі, часі, звуках, кольорах,
Немов весни знамено те зелене,
Що майорить під небом на вітрах.
Твоє Ім’я — мойого серця дзвони,
Лиш вірою душа моя жива.
Ти — сила, що в дорозі оборонить,
Щоб я лише до Тебе вгору йшла.
Твоє Ім’я — моя найкраща пісня,
Що біля серця в променях зроста,
Моя зоря ранкова й зірка пізня,
Моя іще не знана висота.
Твоє Ім’я — то все те, що я маю,
Що мала я і матиму колись…
А що моє ім’я? — себе спитаю. —
Колючки терну, що в чоло вп’ялись.
Моє ім’я для Тебе — біль і муки.
Бо що від мене Ти, Ісусе, мав?
На хрест жертовний той простерши руки,
Ти цвяхом на долоні записав
Моє ім’я! Ти знав — я буду жити
Колись у світі, на землі оцій,
І Ти прийшов, щоб грішним послужити,
Мій Господи, безсмертний Боже мій!
Твоїм Ім’ям, як сонцем, всі зігріті,
Немає чим боргів Тобі сплатить.
Прошу Тебе: навчи мене у світі
В Ім’я Твоє життя своє прожить.

Галина ГУНЧЕНКО,
м. Бердичів.

По вертикалі:

1. Учень Ісуса. 2. Місто, де Самсон побив 1000 чоловік. 3. Місто, збудоване Ашшуром. 4. Співробітник Павла в Римі. 5. Вона без діл мертва. 6. Один з семи князів
Персії. 8. Друге ім’я Ноомі. 9. Друге ім’я Гадаси. 11. Малий пророк. 14. Місто
поблизу Єрусалима. 15. Дорогоцінний камінь в третьому ряду нагрудника священика.18. Диякон Єрусалимської церкви. 19. Місто в долині Йордану. 20. Син Ецера
(1М.36:27). 23. Вінець Божого творіння. 24. Оголосив себе месією, і римляни стяли
йому голову. 25. Поміг нести хреста Ісусу. 27. Трава, з якої фарисеї давали десятину. 28. Острів у Середземному морі, там був Павло.

По горизонталі:
1. Син Еліфаза. 4. Суддя Ізраїля. 7.Місто-резиденція Самуїла. 10.Пророчиця,
дочка Фануїла. 12. Спаситель світу. 13. Батько Озії (родовід). 15.Місце поблизу
Сихема, де осів Авімелех. 16. Дочка Йова. 17. Сестра Лазаря. 21. Молодший
син Ізмаїла. 22. Слово на стіні Валтасару. 24. Юнак, якого назвав Павло сином
по вірі. 26. Скеля, на якій певний час жив Самсон. 28. Місто і морський порт (Дії
27:7). 29. Син Гамана. 30. Місто на узбережжі Лікії.

Відповіді на кросворд, розміщений у №2, 2017р.
По вертикалі: 1.Град. 2.Альфа. 3.Атени. 7.Шамір. 8.Ноомі. 10.Анава. 11.Воанергес. 12.Капернаум. 13.Жертівник. 14. Македонію. 22. Єліма. 23.Омега.
По горизонталі: 4. Єлисавета. 5.Цофар. 6.Сінай. 9.Ахаїк. 15.Содом. 16.Сім.
17.Гаман. 18.Грек. 19.Мара. 20.Сіль. 21.Адма. 25.Керіт. 26.Раї. 27.Левій. 28.Олень.
31.Аввім. 32.Єліяв. 34.Мефівошет.
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