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БОГ З’ЯВИВСЯ В ТІЛІ
проповідь

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
Багато людей в Ізраїлі чекали Месію. Побачити Його прихід
було найзаповітнішою мрією святих і богобоязливих людей того
часу. Вони вірили, що все навкруги
зміниться, коли прийде Господь.
І їхня мрія здійснилася!
Отець Небесний послав Свого
Сина на Землю. Народився Еммануїл — з нами Бог! Здійснилося
пророцтво Господнє. А нині Він не
просто з нами — Він у нас.
Говорячи про Різдво, я не
хочу вдаватися в деталі цієї події,
розповідати про пастухів, мудреців
та зорю. Хочу зупинитися на аналізі
атмосфери того часу, передумов
Христового приходу, щоб нам взяти з
цього певні уроки для свого життя. Я
хочу, щоб усі ми усвідомили, що Бог
— Господь над усім, над часом, над

обставинами, над правителями, над
тривогами й невдачами.
Особливо останнім часом мені
доводиться стикатися з багатьма
людьми, які розбиті, розчаровані, які
вважають, що в їхньому житті немає
ніякої перспективи. І це багаті й бідні,
молоді й старші, освічені й неграмотні. Чому так? Бо вони втратили надію.
Майже всі рожеві дитячі мрії розвалюються, як карткові будиночки.
Але в нас є новина, яка вселяє
надію в наші серця — до нас на
землю прийшов Той, Хто чинить нас
переможцями. Він узяв собі людське
тіло — і збулося пророцтво: «Поселюсь серед них і ходитиму, і буду
їм Богом, а вони будуть народом
Моїм!» (1Кор.6:16). Народження Ісуса
Христа — це не просто безсилі ясла.
Це Бог, Який з’явився в тілі! Воно

зміцнює нашу надію й віру в один із
найбільш темних періодів історії. Зміцнює нас те, що Той, Хто народився
як звичайне немовля, Той, Хто був
розп’ятий, нині сидить по правиці
Отця Небесного на троні слави.
Ми святкуємо втілення Сина Бо-

жого, Який залишив небо й зійшов
на землю, щоб нас взяти з землі й
посадити на небесах. Тому Різдво —
це не просто історичний факт. Це
проповідь про Божу вірність, про
Його суверенність.
Бог послав Свого Сина у світ не

будь-коли. Для цього в Нього був
певний час. У Писанні сказано: «Як
настало ж виповнення часу, Бог послав Свого Сина» (Гал.4:4). Що ж це
був за час?

Продовження на стор.2

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ

ПОВИКИДАЙТЕ СТАРЕ

ЗАРАДИ НОВОГО
…І повикидаєте старе перед новим.
3М.26:10

Святкові
привітання
завжди розпочинаються якось
так: ось ще один рік проминув
— і ми на порозі нового року й
світлих свят Народження Спасителя… Ви мабуть не повіри-

те, але святкові привітання —
це особливий текст і особливі
слова, а розпочинається все, як
правило, з глибокого зітхання:
«Господи, а на цей раз що???»
А на цей раз…

…є така традиція — викидати
старі речі під новий рік. Натомість
придбати нове й гарне, щоб через рік… під новий рік воно знову
стало предметом для викидання.
Проте ідея, закладена в заголовку, має дещо інше спрямування. Бог, звертаючись до
вибраного народу, обіцяє Свою
прихильність та благословення
при умові дотримання Його заповідей. «Якщо будете ходити

згідно з постановами Моїми, а
заповідей Моїх будете додержувати…» (3М.26:3) — то Я дам вам
надмір усього і, згідно з сучасним російським перекладом: «У
вас буде достатньо врожаю, щоб
годувати вас понад рік. Ви зберете новий урожай і муситимете
викинути старий, щоб звільнити
місце для нового!» Такі обітниці
Божі для тих, хто неухильно дотримується Його Слова.

Який урожай нашого життя
за рік минулий? Що зібрали, законсервували у пам’яті, засолили
про запас, а що потрібно рішуче
викинути? Одна з особливостей
передсвяткових приготувань —
навести лад у домі, розставити всі
речі по належних місцях, рішуче
позбавитися непотрібного мотлоху.
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З людського погляду, цей час
не був найбільш сприятливим моментом для приходу Месії. Я думаю, що й більшість людей того
часу вважали, що не міг Він прийти саме в цей час. Людська логіка
оцінює все зовсім по-іншому, ніж
Бог.
Розгляньмо, наприклад, ситуацію в житті Марії та Йосипа — двоє
молодих людей, праведних, богобоязних, морально чистих проводять заручини, обіцяють берегти
один одному вірність, любити
один одного. І раптом в одну мить
приходить ангел Господній до
Марії й звіщає, що вона отримала
благодать від Бога — стати матір’ю
Божої дитини — Ісуса, Який спасе
людей Своїх від їхніх гріхів. «Я не
знаю, як це буде», — схвильовано
мовила дівчина. — «Дух Господній
сповнить Тебе, сила Всевишнього
зійде на тебе… І народжений буде
святим». А як же Йосип? Цей богобоязний юнак мріяв, чекав, обіцяв,
а тут — несподівана вагітність. Хіба
ці родинні обставини є відповідними для народження Христа? Євреї
й дотепер не можуть вмістити цього — щось тут неправильно, щось
тут не те. Але саме таку ситуацію
Бог вважав найбільш доречною
для втілення Свого Сина.
Якщо б Бог зважав на громадську думку, а люди в той час
говорили багато… Але Бог зробив так, як передбачив Сам.
Разом із тим, був, здавалося б, зовсім непідходящий час
для приходу Христа у політичному плані. Політика Ізраїлю була
не найсприятливішою. Країною
правив деспотичний і свавільний Ірод. Він був упередженим,
підозріливим. Він готовий був на
вбивство ради свого права на
трон. Але Господь тримав і цю
ситуацію під контролем, тому що
це був саме той час, Який Бог
вважав найбільш доречним.
Ми чекаємо Другого приходу
Христа. Іноді нам може видаватися, що це не той час — у плані
сімейному (нема поваги, нема
слухняності), у політичному плані
(лідери не ті). Але Той, Хто на небі

— Той Самий вчора, сьогодні й
навіки!
Він знає час. Час у Його руках.
І Господній годинник завжди випереджує наш. І нині надходить
час, коли ми побачимо Христа не
в яслах, а у славі небес. Ми побачимо, які Він йде на хмарах за
Церквою Своєю. І зробить це Він
у той час, Який Сам же й встановив.
Нині люди хвилюються, що
в країні приймаються не ті закони. Не за те люди борються, не
те відстоюють. Чому війна? То ж
підписувалися різні документи,
меморандуми, перемир’я? Давали обіцянки захистити, але вони
не працюють — закони не працюють. Але це не перешкода для
Бога.
Те ж саме було й у часи, коли
народився Христос. Тоді вийшов
закон про перепис. Хіба цей закон
був на часі? Марія вагітна. Сім’я
бідна. А перед ними відстань —
близько 150-160 км. Здавалося
б, невчасно, не той закон. Але,
зауважте, Марія з Йосипом підкоряються закону й крок за кроком
долають виснажливі кілометри —
ідуть записатися у своє місто.
Чому саме такі труднощі довелося подолати Божому сімейству
— невідомо. Але таким чином
збулося пророцтво, що Месія має
народитися у Віфлеємі. Нині ми
теж скаржимося на невчасні неправильні закони, але я вдячний
Богові за Його незмінний Закон
— Його святе Слово. Його закон

діяльний, Бог пильнує над Словом
Своїм, щоб воно виконувалося.
І Божа Церква живе саме за цим
законом. Бог підписав цей закон
кров’ю Сина Свого — Ісуса Христа, яка має владу очищати гріх і
сьогодні. І мені дуже подобається запевнення Бога: «…Не буває
безсилим у Бога жодне слово!»
Тому дотримуймося цього вічного Закону — Слова Божого, бо
воно живе та діяльне, на відміну
від усім законів, які є в цьому світі.
Ще один момент, про який я
б хотів говорити: Біблійна оповідь
свідчить, що для Ісуса не було
місця, коли Він прийшов на цю
землю. Усім було — а Йому не
вистачило. Моє покоління стикалося з цим. Приходиш навчатися, глянули документи: віруючий
— нема місця. Не комсомолець
— нема місця. Маєш отримати
квартиру. Сектант — немає місця.
У суспільстві не завжди є
місце для Ісуса Христа. У той
час прийняти вагітну жінку в дім
означало додаткові незручності
й турботи. А тут саме перепис
— бізнес розквітає… Це сталося колись. Те ж саме є й тепер. І
не лише серед цього світу. Мені
просто боляче дивитися, як у
житті християн немає місця Ісусу. Бог дав нам все необхідне,
поселив нас в ідеальні умови.
Але ми не маємо часу для Бога.
От тільки недільного ранку приходимо на зібрання, а далі —
справи, справи, справи. У нас
є ресурси на власні потреби

— але для Ісуса немає. І це неймовірно хвилює мене.
Усі ми повинні постати перед
судом Христовим. І як же болісно
буде нам, що ми не почули стуку
Господа в наші двері, що в нашому домі не знайшлося Йому місця.
Господь постійно стукає в наше
серце, але чи не натикається Він
там на вивіску: «Зайнято!»
Господь прийде не за тими,
хто знає, що Христос народився, а за тими, хто чекає. Він
прийде за тими, хто має час для
Нього, хто має для Нього місце,
Хто зводить свої очі до неба й
каже: «Гряди, Господи Ісусе! Я
чекаю Тебе!»
Ми повинні твердо вирішити йти по житті з Ісусом. Такий
вибір стояв і перед Йосипом.
І спочатку Він завагався. Святий чоловік прийняв помилкове
рішення — відпустити Марію.
Його приклад свідчить нам, що
помилятися властиво всім людям. Не завжди рішення йти з
Ісусом по житті комфортне для
нас. Але будьмо чуйними до
Духа Божого, Який промовляв
і до серця Йосипа: «Прийми це
Дитя!»
І я вдячний Господу, що в
нас є Дух Святий, Який виправляє нас тоді, коли ми приймаємо хибні рішення. Він не дає нам
залишити Божий шлях і Його
принципи, якщо ми прислухаємося до Нього.
Різдвяні події свідчать, що
помилятися можуть навіть святі
люди. Помилятися можуть і мудрі люди. Наприклад, мудреці
спершу помилково прийшли
в палац Ірода, що мало дуже
страшні наслідки. А куди ж їм ще
було йти — пишне місто Єрусалим, величний храм, царські
палати... Ми теж можемо збиватися з дороги, захопившись
авторитетами, блиском цього
світу чи релігійною формою.
Але поки мудреці не вийшли з
дому Ірода, вони не бачили зорі.
І лише після цього вони спрямували свій шлях у потрібний напрямок.

Виходьмо з цього світу, навіть
якщо ми зробили помилку. Спрямуймо свої очі увись — і Господь
Сам поведе нас, як повів Йосипа,
як повів і мудреців. Господь прийшов, щоб зруйнувати перешкоду
між нами й Отцем Небесним. Господь прийшов, щоб навернути
тих, хто помилився, на правильний шлях.
Коли ми людським поглядом
оцінюємо нинішні умови, то нам
може видаватися, що тепер не
той час, щоб повністю присвятити своє життя Господу. Ми такі
зайняті, у нас так багато проблем
— сімейних, суспільних, політичних. Але нам Бог дав жити саме в
цей час, і саме цей час ми повинні
використати для служіння Йому.
Не чекайте кращого часу, бо ви
можете пропустити свій час. Нині
Господь промовляє до наших
сердець і чекає, що ми почуємо
Його голос.
Не від нас залежать закони
цього світу. Не нам розбиратися з
неправедними суддями. Але Бог
— вірний Суддя, Він залишив нам
Свій праведний Закон — вічний і
незмінний.
Ми говоримо про те, що тепер у нас немає часу, немає місця. Але його ніколи не буде, якщо
тільки ми не приймемо рішення
попри всі негаразди знайти його
для Христа. Господь прийде на
цю землю вдруге й забере в небеса тих, хто мав для Нього час
і місце завжди, незважаючи на
обставини, закони, правителів
і власну недосконалість. Він
прийде за тими, хто чекає Його,
слухає Його голос і, навіть якщо
помилився, змінює свій напрямок і йде за Ним навіть тоді, коли
це йому не зовсім комфортно.
Усі ми можемо помилятися, але
той, хто надію складає на Господа, піднімається і з новими силами йде вперед.
Саме для цього прийшов Господь на цю землю — дати нам
віру, яка вестиме нас по життю
попри всі труднощі й негаразди
й зрештою доведе до небес.

Єпископ Віктор ПРОХОР

свідчення

Я ЗНАЙШОВ В ЦЕРКВІ СІМ’Ю
З дитинства я ходив із
батьками до православної
церкви, з трьох років відвідував недільну школу. Потім — 7
років вчився у православній
гімназії. Ніби і в храм ходив,
і про Бога знав, та й вважав

себе віруючою людиною…
Але насправді мене більше
«виховувала» вулиця. Уже у
7 класі мене за незадовільну
поведінку вигнали з гімназії, я
став ходити в звичайну школу.
Світ дуже сильно затягував
мене. В 14 років я уже вживав
важкі наркотики. Батьки на той
час розлучилися. Відтак в моєму
житті не було того домашнього
тепла, любові, яку дає сім’я. І я
шукав любові. Думав, що знайду її у вуличних компаніях. Але ці
пошуки привели мене лише до
болота. У 17 років я усвідомив,
що у мене немає зовсім нічого…
Нічого, що могло б мене тримати на землі. Дехто казав мені: «Ти
закінчиш або тюрмою, або могилою! Тебе вже ніхто не змінить.
Ти повністю просякнутий цим!»
Та в моєму серці була надія…

Хоча і вчився у православній
гімназії, я ніколи по-справжньому не шукав Бога, не знав Його
як свого Спасителя. Сьогодні
багато людей отак вважають
себе віруючими, будучи рабами
гріха. Але, пам’ятаю, як прийшов цей прекрасний день, коли
я зустрівся з Господом.
Я йшов вулицею, мені було
страшенно зле. Думав: що ж
буде зі мною далі? З батьками
вже тоді не спілкувався, вони
від мене відмовилися… Друзям
було байдуже до мене: немає
грошей — немає друзів… Але
Бог бачив моє серце, у Нього був
Свій шлях для мене, не такий, як
я собі думав. В Біблії написано,
що Він ще з утроби матері вибирає людей для служіння. Я згадав роки в православній гімназії
і почав молитися: «Боже, якщо

Ти є, допоможи мені!» Я вірю,
що Бог почув мене.
У мого батька був близький
друг, який мав залежність від
наркотику близько 20 років. Але
Бог змінив його життя. І саме він
заснував той центр реабілітації, у який я зрештою потрапив.
Правда, коли мене везли туди,
я не вірив, що це допоможе. Я
побачив там не дуже приємний контингент: люди, які сиділи у в’язниці і по 20 років, і по
15, були в залежності… Я знав,
що таке ломка, а дивлюся на
тих реабілітантів — вони сяють!
Вони усміхаються, вони співають псалми… Думаю: такого не
може бути, певно, тут щось покурюють.
Але згодом я зрозумів, що
це Господь робить з ними Свої
чудеса, і захотів, щоб те саме

сталося і зі мною. Я був дуже
складною людиною, наставникам важко зі мною приходилося. Я дивився на них, як вони
шукають Бога, і хотілося брати
приклад. Я жив їхнім прикладом, і тому зараз є тим, ким є.
Слово Боже торкнулося мого
серця і зробило свою роботу! І
ту сім’ю, якої мені так не вистачало, я знайшов у Церкві.
Я хочу просто подякувати
вам, місіонери, за те, що ви є!
За те, що у вашому серці загорівся Христів промінь — Бог
покликав вас, а ви відгукнулися. Слава Господу, що сьогодні є можливість проповідувати
Євангелію, незважаючи на несприятливі обставини. Я вірю,
Господь віддасть вам за вашу
працю і посвяту!

Єгор ЄРШОВ
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З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ

ПОВИКИДАЙТЕ СТАРЕ

ЗАРАДИ НОВОГО

Отже, з чим варто попрощатися в передсвяткові різдвяно-новорічні дні? Найперше — позбутися старих образ. Вони, як реп’яхи,
чіпляються за нашу пам’ять і норовлять посіятися на нових ділянках стосунків із ближніми. Вони
щемлять і постійно нагадують про
себе. Їх можна пригладити, зірвати верхівку, але вони вперто, як
пирій на грядці, гострими пагонами появляються знову. Рішуче виполюймо й викидаймо геть.
Наступне: рішуче покінчити з
часотратством! Залишити його в

минулому. Чи чули ви коли-небудь
під новий рік фразу: «А цей рік щось
ду-у-уже довго тягнувся»? Навпаки, ми завжди чуємо: «Ти дивись,
уже року немає, як один день пролетів!..» Часу повернути не можна,
купити не можна, позичити не можна. Його можна тільки витратити.
Як??? Це питання ставлю собі, заповнюючи останні сторінки щоденника — 2017. «Дорожіть часом»,
— радить нам апостол Павло. У
список надважливих цінностей
внесімо пункт — Витрата часу: а, б,
в, г… Що стане основною статтею

витрат Божого ліміту часу? Варто пам’ятати: час, проведений за
вивченням Слова, молитвою, спілкуванням із дітьми дома й друзями
в церкві — не втрачений час, це
сфери життя, гідні максимальних
часових інвестицій!
Будуймо стосунки — не віртуальні, з сотнями друзів, а реальні,
такі, що вимагають нашої особистої
присутності, нашого слова, нашої
усмішки чи сльози. Церква — це
не кількість годинозібрань, це моя
діяльна частка в Тілі Христовому, це
мої особисті стосунки з Богом…

«Повикидаєте старе заради
нового» — це передбачає по-особливому шукати Божого обличчя,
шукати одкровень Його Слова, а
отримавши — дорожити і застосовувати в практичній площині
свого служіння…
Ось такі роздуми напередодні
різдвяних свят.

Сердечно вітаю вас, співпрацівники на ниві Божій — місіонери,
жертводавці, молитвеники зі світлим
Народженням Сина Божого, з Новим
роком! Миру й спокою у ваших родинах, у всьому нашому багатостраждальному краї! Нехай Різдвяна зоря
осяває всі шляхи наші в новому році!
Микола СИНЮК

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО СВЯТКУВАННЯ РІЗДВА 25 ГРУДНЯ
29 листопада 2017 року
Президент України Петро
Порошенко підписав закон,
що скасовує вихідний день
2 травня й робить 25 грудня
— протестантське та католицьке Різдво — вихідним
днем.
Раніше 16 листопада Верховна Рада ухвалила закон №
5496 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України «щодо святкових і неробочих
днів», яким визначає 25 грудня

офіційним святковим днем в
Україні. Згідно з цим законом,
Україна відтепер святкуватиме
лише 1 травня як вихідний, і
називатиметься він Днем праці.
Коментуючи
цю
подію
старший єпископ Української
Церкви Християн Віри Євангельської Михайло Паночко
підтримав рішення парламенту. Водночас, він наголосив,
що святкування Різдва не повинно внести в християнство
якийсь розлад чи незгоду,

тому кожна церква сама, без
жодного примусу, має визначитися, яка дата святкування
їй більш до вподоби.
«Позитивне рішення. Я
вірю, що з часом воно більше буде втілюватися в життя. Можливо не одразу воно
сприйметься різними верствами населення, але я розумію і
вірю, що це правильний крок»
— відзначив єпископ, у коментарі сайту ІРС.
Відповідаючи на питання,

коли саме українські християни віри євангельської святкуватимуть Різдво, Михайло
Паночко зауважив: «Напевно
ми будемо святкувати Різдво
Христове двічі — і 25 грудня, і
7 січня. На перехідний момент
— це нормально, і зовсім не
порушує канони Священного
Писання. Головне — зберегти
віру і відносини між собою, головне у всьому — любов і гарні
стосунки».
chve.org.ua

конференція

МОЛОДІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЦХВЄ ВОЛИНІ
Що потрібно робити, щоб
бачити світ не викривленим; як
жити, щоб бути чистим і в усьому зразком в епоху ІТ-технологій. Саме такі злободенні питання обговорювали на молодіжній
конференції у Луцьку, в домі
молитви «Церкви Христа-Спасителя» 9 грудня, яка зібрала
півтори тисячі учасників.
Девізом конференції стали
слова апостола Павла, адресовані
Тимофію: «…Будь зразком для
вірних у слові, у житті, у любові, у
дусі, у вірі, у чистості!» (1Тим.4:12).
З привітанням до присутніх звернувся пресвітер Петро Мельник,
закликавши молодих людей виконувати не свою волю, а Божу, яка
завжди на добро.
«Якщо думаєш одне, говориш

друге, а живеш по-третьому —
ніколи не станеш взірцем, тому що
Ісус заперечував подвійні стандарти. Єдність внутрішнього та зовнішнього світу притягуватиме до
нас людей», — з такими словами
виступив єпископ Микола Синюк.
Він підкреслив, що саме в цьому
полягає трагедія сьогодення — у
розбіжності між зовнішнім виглядом і реальною сутністю речей,
а тому побажав делегатам бути
тими, ким вони є насправді — дітьми Божими, та завжди прагнути до
досконалості.
Не оминув увагою молодих людей, що приїхали до Луцька з різних містечок і сіл Волині, і єпископ
Михайло Близнюк. «Використовуйте час, щоб бути блаженними у
своєму діянні — закликав він моло-

дих людей, — бо сила благочестя в
самому благочесті».
Делегатам запропоновано й
два семінари, у яких було висвітлено багато питань, що турбують
молодь. Обидва були основані на
Писанні та ілюстровані яскравими
ситуаціями з життя.
Перший, на тему «Християнська етика», провів Василь Паламарчук. У ньому він висвітлив чимало понять, починаючи з таких,
як «етикет», «мотив», «характер»
і так далі. Кожна справа і взагалі
кожен ситуативний крок ставить
перед нами три питання: що робити в даній ситуації, для чого і
як саме? Наші особисті поняття зумовлюють нашу поведінку.
Що б ми не говорили і як би не
виправдовувалися — зовнішній
вигляд і поведінка скажуть більше за слова. Наскільки ми пізнали Бога — настільки нами будуть
керувати мотиви Йому догодити,
тому що мотив — основний чинник, що рухає нашими діями. У
Божій присутності нами не зможе
керувати мода й власне «я», та от
коли ми її втрачаємо — все стає
з точністю до навпаки. А якщо
це повторюється часто — стане
правилом, а правило тяжко змі-

нити. Охоплені були й стосунки з
ближніми, просто знайомими та
старшими. Не проминули питання зовнішнього вигляду, тому що
сьогодні мода часто робить рабами святих людей. А раб не може
належати двом господарям одночасно, тому пильнуймо!
Отже, після цього семінару
кожен зробить висновок: усі моральні закони будуються на Божій
святості, а якщо її втрачено — то
чи варто тоді говорити про мораль?!
Другий семінар, «ІТ-технології і
християнство, або Церква в епоху
Google», провів Андрій Ходорчук.

У ньому були порушені питання, як
християнам реагувати, як діяти, як
не стати залежним, не «замазатися» та не заплутатися у всесвітній
павутині.
Нестандартною була цього
разу й третя частина — «Питання-відповіді». Більшість запитань
волала про наболіле: від «можна
— неможна» до «на вашу думку, як
краще». Їх можна поділити на поверхневі (аби запитати) та глибокі.
Через те, що вони були анонімними, то питальників було багато.
Деякі з питань викликали не тільки
сміх, а й сльози…

Інна МЕЛЬНИК
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виклики сучасності

ЦЕРКВА В ЕПОХУ GOOGLE

Наша епоха — епоха ХХІ
століття вже названа цифровою. Я хотів би поговорити
про те, як християнам реагувати на сучасні технології
й особливо на таку сферу, як
інтернет, яка замінила собою
безліч інших сфер, із яких
ми раніше черпали інформацію. Нині, маючи доступ до
інтернету, ми маємо доступ
до такого об’єму інформації,
як наші батьки за двадцять
років. І це впливає на нас,
навіть якщо ми цього не усвідомлюємо.
Я не говорю, що сучасні технології — це погано. Я говорю
про те, що ми повинні навчитися
з цим жити. Колись, як були особливо популярними книги, більш
консервативні релігійні діячі казали: «Треба знищити ці книги.
Вони розтлівають молодь! Інформацію треба передавати з уст в
уста». Це нині звучить смішно.
Ще мої батьки мені розповідали,
що, коли з’явилося радіо, багато
хто казав: «Це демон. Його треба
знищити». Сьогодні ми сміємося
з цього, але інші речі приходять
у наше життя і стають його частиною. Я не знаю, чи змогли б
осягнути люди минулого століття, що таке блютуз і вайфай, але
ми користуємося цим. Час змінюється, і ми повинні йти в ногу з
часом, але, як хтось сказав, не в
ногу зі світом.
Я активно користуюся інтернетом, займаюся багатьма
онлайн-проектами серед молоді, беру безпосередню участь
у створенні та роботі багатьох
сайтів. І часто стикаюся з тим,
що молоді люди звертаються до
мене онлайн, щоб висповідатися
у своїх гріхах. Я не раз запитував: «А чому онлайн?» І люди відповідали, що їм соромно про це
говорити віч-на-віч. Вони вважають, що, якщо прикритися віртуальною ширмою, їм буде легше.
Це одна з особливостей мислення нашого часу.
Ще однією особливістю є
наше сприйняття. Нині ми почали думати картинками. Наприклад, у газеті 1980-х років ми побачимо багато тексту й декілька
ілюстрацій. Нині навпаки. Великі
ілюстрації — і мало тексту.
Раніше були величезні накопичувачі інформації. Потім вони
зменшувалися, удосконалювалися. Але нині все зводиться
до того, що навіть флешки відживають своє. Невдовзі вся інформація зберігатиметься лише
онлайн. І, як дехто вважає, це
чудова платформа для приходу
Антихриста — створення глобальної мережі, яка все контролюватиме. Великі компанії, такі
як Гугл, Фейсбук й інші, працюють над тим, щоб над усім світом
поширити покриття безкоштовним інтернетом. Вони планують
зробити це до 2020 року.
Отже, наше життя стрімко розвивається, і ми повинні навчитися правильно реагувати на це.
Та чомусь, стикаючись із різними
життєвими моментами, займаємо позицію страуса — ховаємо
голову в пісок, наче це нас не
стосується. Дехто намагається
відсторонитися від цього — мовляв, ми не купуємо айфонів, не

підключаємо інтернету, тому це
не про нас. Друга позиція — та
якось переживемо, все переживали — перечекаємо й це. Коли-небудь і це мине.
Але як же нам правильно
реагувати? Як нам навчитися правильно користуватися
тим безміром інформації, який
потрапляє на наші очі й намагається полонити наш розум?
Безумовно, позиція стороннього
спостерігача тут недоречна. Нам
варто виробити стратегію життя
в нашому часі.
Апостол Павло пише: «Бо
з’явилась Божа благодать, що
спасає всіх людей і навчає нас,
щоб ми, відцуравшись безбожності і світських пожадливостей,
жили помірковано, та праведно
і побожно в теперішньому віці»
(Тит.2). Наші батьки вчилися
жити у своєму віці. У них були
свої небезпеки, свої спокуси. Перед нами свої виклики, які часто
набагато складніші, і ми повинні
їх правильно оцінити.
Нині через інтернет ми можемо активно проповідувати Євангелію. Наприклад, людей в Індії,
які не мають змоги відвідувати
школи, через інтернет вчать читати, писати. Але разом із тим інтернет завдає немало зла — поширення порнографії, розвиток
тероризму, який координує свої
дії і втілює свої ідеї саме через
інтернет. І ми, як Церква, повинні зрозуміти: де у всьому цьому
ми, де наше місце? Ми маємо
для цього Божу благодать, яка,
як каже Павло, спасає і навчає.
Ця благодать, яка дарована нам,
зсередини навчає нас, як нам
поводитися ззовні. Іноді ж ми робимо помилки ззовні, тому що не
прийняли Божої благодаті всередину. Божа благодать допомагає
нам відмовитися від пожадливостей і праведно жити в теперішньому віці.
Пам’ятаєте слова Христа: «Не
благаю Я, щоб Ти їх забрав від
світу, але щоб зберіг їх від злого»
(Ів.17:15). Тобто, перефразувавши, Христос не благав, щоб Бог
забрав нас від інтернету, але щоб
там зберіг від злого. Можливо, ці
слова б так і звучали, якби Христос жив у нашу епоху.
Я не раз чув роздуми братів:
«А чи був би Христос в інтернеті,
якби жив тепер?» Читаючи Писання, бачу, що Христос був там,
де були люди. І навіть такі люди,
за спілкування з якими його засуджували. Але Свою місію Він
окреслив: «Я прийшов для хворих, щоб їх зцілити». Ми ж чомусь
часто зупиняємося на такому
богослов’ї: «Прийдіть до нас — і
ми вас навчимо, як правильно
жити». Хоча Христос велів: «Ідіть
і навчіть!» Ісус закликає бути серед людей.
Я не раз молився з людьми молитвою покаяння онлайн.
Люди плакали, каялися, згодом
телефонували, просили зустрітися реально. Але все починалося з
інтернету, віртуально, коли помічав позитивну реакцію на інформацію, якою ділився з іншими. Це
наш час, і від нього ми нікуди не
втечемо.
Візьмімо, наприклад, Мойсея. Певний час він виховувався
в домі своєї матері, а потім уже в

домі дочки фараонової. Але мати
зуміла навчити його так, що коли
прийшов йому час робити вибір,
він обрав краще страждати зі
своїм народом, ніж бути у домі
фараона. Отже, якщо повернутися до питання, яке ми розглядаємо, з цього прикладу випливає
висновок: основне не заборона,
а навчання, зокрема й самого
себе. Тому важливо не забрати з
рук телефон, а навчити дитину чи
самого себе правильно використовувати його. Апостол Павло
каже: «Усе мені можна, усе дозволено, але не все корисно». І
нам варто дослідити, що ж саме
некорисно. Варто зрозуміти,
що може мене очікувати, коли я
перейду по тому чи іншому посиланню. Якщо поставити заборону, то діти, особливо підлітки,
знайдуть спосіб її порушити.
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
ІНТЕРНЕТОМ
1. БУДЬ ГОСПОДАРЕМ
СВОГО ЧАСУ.

Ніколи в історії людства так
безглуздо не вбивався час, як у
ХХІ столітті. Безконечне перемикання, безконечне гортання
стрічки новин — це входить у наш
світогляд. Ми звикли до постійної
зміни картинки. І нам важко навіть у церкві висидіти дві години,
тому що картинка весь цей час
не змінюється. Люди втрачають
уміння концентруватися на чомусь одному протягом тривалого
часу. Наш мозок звикає до швидкого мислення, але не глибокого.
Псалмоспівець же каже: «Навчи
нас лічити отак наші дні, щоб ми
набули серце мудре!» (Пс.98:12).
Отже, цьому треба вчитися. Проведіть експеримент протягом
п’яти днів, щоб визначити, скільки
часу у вас йде на інтернет. Зазвичай на служіння ми стільки часу не
виділяємо. Над цим варто замислитися й почати вчитися цінувати
час, бо дні лукаві.
2. БУДЬ ПИЛЬНИЙ, СЕРЙОЗНО СТАВСЯ ДО ВИБОРУ
СПІВРОЗМОВНИКА.

Інтернет — це місце, де є
небезпека вступити в групу з такими людьми, з якими в реальному житті не хотіли б мати нічого спільного. Це можуть бути
атеїсти, збоченці, маніяки. З
ними перетнутися можна на чатах, форумах, просто на якихось
сторінках. Іноді навіть зовсім нібито невинні розмови змінюють
нас у гірший бік. Іноді ми просто
переглядаємо, спочатку ніби
з осудом, але потім картинка
здається вже нам звичною. Або
ж навпаки — ми починаємо бачити бруд чи гріх там, де його
немає, починаємо неадекватно
оцінювати інших людей, світ і
Церкву.
Тому приглядайтеся до своїх
співрозмовників: з ким ви спілкуєтеся, чиї фотографії дивитеся? Апостол Павло радить:
«Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї!»
(1Кор.15:33).
3. БУДЬ ЧИСТИЙ.

Не дозволяй інтернету ввести тебе в гріх. 30% інформації в
інтернеті — порнографічного характеру. Певною мірою інтернет

нагадує Содом — місто, де люди
роблять, що хочуть і як хочуть. І
при цьому ніхто там не робить
прибирання. Тобто ми ніби заходимо на великий смітник. Звісно,
знайти там можна й щось хороше, але, шукаючи його, ми можемо наштовхнутися на купи сміття
й загрузнути.
І у нас, християн, є три можливі варіанти, як поводитися в
цьому Содомі. Можна прийти
туди з проповіддю Євангелії і
триматися осторонь від решти,
що дуже непросто. Можна, як
Лот, прийти в Содом, побачити
там щось добре й оселитися. А
можна взагалі відсторонитися від
цього й насолоджуватися життям
у реальності.
У псалмах сказано: «Не поставлю я перед очима своїми
речі нікчемної, діло відступства
ненавиджу, не приляже до мене
воно» (Пс.100:3). Наші очі — це
той орган, який найлегше може
ввести нас у спокусу. Тому
пильнуйте, на що або на кого
ви дивитеся. Це формує ваше
світосприйняття. І щоб воно залишалося чистим, ми повинні
дивитися на те, що чисте.
Апостол Павло закликає: «Бо
дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та
в дусі своєму, що Божі вони!»
(1Кор.6:20).
4. БУДЬ СЕРЕД ЛЮДЕЙ.

Самотність — це час спокус.
Коли ми заходимо в інтернет, у
нас складається враження, що
довкола нас багато людей, багато друзів, є з ким посперечатися.
Але в той же час ми залишаємося самотніми. Це породжує
порочне коло, з якого людина
не може вибратися. Передусім
складається враження, що тобі
все можна, що тут усе твоє, усе
доступне. Також, бачачи гарну
картинку життя інших (не завжди
реальну), людина починає впадати в депресію («Я так не живу
і ніколи не житиму!»). Звідси невдоволення, заздрість, руйнування сімей, непорозуміння між
батьки й дітьми. Разом з тим, тут
ніхто нас не контролює, не дисциплінує і, зазвичай, навіть не
знає.
Хто ви, коли вас ніхто не бачить? Інтернет — це час, коли
ти сам. Він дає тобі можливість
жити подвійним життям. Ти можеш зареєструватися під різними іменами, сформувати
різні образи, будучи одним для
друзів, іншим для членів церкви, ще іншим — для знайомства
чи спілкування з незнайомими
людьми. Це свого роду лукавство.
Щодо цього апостол Павло
каже: «Але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості
та не перекручуючи Божого
Слова, але з’явленням правди
доручуємо себе кожному сумлінню людському перед Богом»
(2Кор.4:2).
Є ж такі люди, які створюють,
так би мовити, офіційну сторінку
для пастора й батьків, а мають ще
іншу під вигаданим іменем, де поводяться зовсім по-іншому. Але
Бог бачить таємне й віддає явно.
Тому не забуваймо, що від Того,

перед Ким ми ходимо, не можна
сховатися навіть у широких просторах інтернету.
Нині настав час, що ми повинні особисто прийняти виклик
і навчитися протистояти лукавству, безконтрольності, вседозволеності. Ми маємо особливо
пильнувати, щоб не позбавити
себе Божої благодаті, «щоб не
виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато-хто
не опоганились тим» (Євр.12:15).
5. БУДЬ НЕЗАЛЕЖНИМ.

Це, напевно, найскладніше,
тому що дуже часто люди не
визнають факту своєї залежності
від інтернету. Ця залежність бере
свій початок від наших потреб,
зокрема від найвищих потреб,
— потреби в повазі та потреби в
самовираженні. Тобто наша залежність від інтернету ґрунтується на постійній потребі заявляти
про себе, вказувати на свою винятковість та надзвичайність. І
саме цим диявол спокусив Єву:
«Заяви про себе, стань, як Бог!»
І через гріх наше самовираження
часто базується на гордині.
І оскільки наші вищі потреби не мають межі задоволення
(тоді як нижчі потреби, зокрема,
у їжі, доволі обмежені), нам буває важко спинитися, не прагнути самовиразитися.
Разом із тим, усе, що ми шукаємо в інтернеті, зберігається,
і нам надходять реклами саме
того, що ми шукали. Тобто інтернет служить для задоволення наших потреб, а також для
формування нових потреб. І це
безкінечний процес, у який дуже
легко втягнутися й дуже важко
вибратися.
Але, знаючи про наше
прагнення до самовираження,
апостол Павло каже: «Через дану
мені благодать кажу кожному з
вас не думати про себе більш,
ніж належить думати, але думати
скромно, у міру віри, як кожному
Бог наділив» (Рим.12:3).
Невідроджена
людина
вимірює себе світськими стандартами: багатством, становищем, статусом. Християнин
же бачить власну обмеженість
і розуміє, що без Божої благодаті Він просто грішник. Віра
дає нове мірило, наділяє нас
новим статусом — повної залежності від Бога. І тоді ми
можемо хвалитися, як апостол
Павло, хіба тільки немочами,
а все решта — то не ми, а та
Божа благодать, яка є в нас.
Ми нікуди не дінемося від
інтернету. Проте ми повинні
навчитися жити з цим, навчитися мудро користуватися цим
досягненням людства, щоб
зберегти себе чистими й залишатися вільними.

Андрій ХОДОРЧУК
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ПРО ДИТЯЧЕ СЛУЖІННЯ

В ТАТАРСТАНІ Й МАРІЙ-ЕЛ
У минулому році в нашій
країні був прийнятий закон
про обмеження місіонерської
діяльності. Це вплинуло на
служіння. Немає можливості
проводити євангелізації, як
раніше. Тепер не друкується
й не поширюється газета. Є
труднощі в проведенні літніх
таборів. Я вірю, що Бог нас
не залишить, але проведе нас
через нелегкий час. Головне
— залишитися вірними Йому
до кінця!
Проводяться заняття в циганському таборі. Тут немає ніяких
обмежень, можна вільно благовістити. Намагаємося проводити
заняття з дітьми щотижня. На
заняття збирається до 20 дітей і
підлітків. Вони з радістю слухають біблійні історії, тепер ми досліджуємо життя Йосипа. Узимку
вчилися писати й читати. Також
діти дуже люблять щось зробити
своїми руками на тему уроку. На
заняттях часто бувають батьки,
які теж уважно слухають, ставлять
питання. А по неділях по черзі їздять на зібрання. Прошу вас молитися за порятунок цього народу, щоб Бог давав нам мудрості в
роботі з ними!
Літо 2017 року було насиченим і плідним. Воно пролетіло
дуже швидко й непомітно. Половина літа була дощова й прохолодна, а потім погода налагодилася. Але, незважаючи ні на що,
Бог дав можливість провести
християнські табори. Усі табори
проходили в Червоній Гірці на нашій базі, де є ігровий майданчик,
футбольне поле й лісок, у якому
можна побігати. Є місце для машин. Але найважливіше — є простора будівля, де ми могли ховатися і в спеку, і в дощ. Минулого
року було зроблено невеликий
ремонт, є всі умови для дітей.
У середині червня було організовано відпочинок для дітей Приволзької церкви. У самій
церкві багато дітей, а ще приїхали діти з сусіднього села, також
з інтернату. Вийшла велика команда! Слава Богу, співробітників
теж вистачало — усі діти були під
наглядом. Батьки брали участь у
програмі, навіть викладали уроки.
Діти або приїхала на відпочинок
із батьками, або ж мали розписку-дозвіл від батьків. Кожен день
ми очікували на перевірку з поліції, але за все літо жодного разу
ніхто не приїхав.
Вибираючи програму, ми мо-

лилися, щоб Бог допоміг передати дітям важливі істини Слова
Божого. Перед початком таборів
збиралися з вчителями недільних шкіл. Вибрали програму про
маяк. Разом з дітьми вирушили
на «острів», по дорозі потрапили
в «бурю», але нам допоміг знайти
правильну дорогу яскравий маяк
— Ісус Христос. На острові ми
вивчали різні види маяків. Тепер
уже немає можливості проводити
гучні євангелізації, роздавати літературу, як ми робили це раніше,
але велике веління Ісуса: «Ідіть по
всьому світу і проповідуйте Євангелію...» для нас незмінне. Разом
із дітьми ми вчилися, як можемо
світити для людей цього світу. Кожен із нас є маленьким маячком
для всіх, хто нас оточує.
«Щоб світити іншим, треба
мати чисте серце». Разом із дітьми ми досліджували свої серця,

ця перемога дісталася для неї нелегко. І знову в той день діти щиро
зверталися до Бога, щоб Він навчив їх прощати й любити своїх
кривдників.
«Щоб світити іншим, необхідно
робити добрі справи» — така основна думка звучала наступного
дня. Ми тоді оголосили: сьогодні день добрих справ! Але добрі
справи потрібно робити не тільки
один день, але все життя, і люди
побачать, що ми є учнями Ісуса.
Кожен день ми вчили золоті
вірші, діти дуже старалися, деякі
додатково вчили місця Писання.
Разом співали псалом, який став
для дітей улюбленим: «Моряку в
море нужен маяк… Это Ты, это
Ты для меня свет, сияющий среди
греха…» — дзвінко звучали дитячі
голоси. Навіть найменші дітки, які
погано розмовляють, намагалися
голосно співати й славити Бога. З

очищали від всякого бруду, поганих слів. Слово Боже торкалося
їхніх сердець. Перед моїми очима
стоїть картина, як діти звертаються в молитві до Бога, просять у
Нього прощення.
Наступного
дня
вивчали
«сліпий маяк» — щоб світити іншим, необхідно вміти прощати.
Діти постійно спілкуються один з
одним — на вулиці, у школі, удома. Нерідко трапляються конфлікти. І щоб мати перемогу, потрібно вміти прощати. Дівчинка
Аня розповіла такий випадок. «У
моєму класі є хлопчик, який всіх
ображає. Одного разу він підійшов
і вдарив мене. Він думав, що я зараз побіжу давати йому здачі. Але
я пам’ятала, що Ісус вчить прощати своїх ворогів. І сказала йому: «Я
тобі прощаю!» Він був дуже здивований і в класі всім розповідав: «Ця
дівчинка мені пробачила!» Більше
той хлопчик ніколи мене не бив».
Коли Аня розповіла цю історію,
вона заплакала. Я зрозумів, що

радістю згадуються ці благословенні дні. Але вони швидко пролетіли. Слава й подяка Богу!
З 4 по 8 липня відпочивала
молодь. Погода була прохолодною, усі дні накрапав дощ, на
дорогах утворилися величезні калюжі. Деякі машини доводилося
витягати, оскільки дорога дуже
розм’якла. Основний час проводили в будівлі. Але це тільки зблизило нас один із одним. Брати
проводили повчальні біблійні години, обговорення, щодня молилися. Бог діяв серед молоді. Ніхто
нікуди не поспішав, дні проходили
спокійно. На відпочинок приїхала
молодь із сусіднього регіону —
Чувашії, яка активно брала участь
в служінні. Кожна група молоді готувала програму на зібрання й на
вечірнє багаття. Дуже сподобалася декламація молоді з Казані.
На прикладі свого життя молоді
християни свідчила про труднощі, з якими вони зустрічалися, і як
Бог допоміг їм здобути перемогу.
Цього року під час літнього відпочинку не проводили водного хрещення, його перенесли на осінь.
Час швидко пролетів, усі роз’їхалися по домівках. Наступного дня
розпогодилося. Засяяло сонце.
Навіть не знаю, чому так сталося.
Але Богу все відомо, Йому за все
слава.
Років десять тому в регіоні
проводилися табори для глухих
братів і сестер. Але поступово
вони приєдналися до загальних
таборів. Цього року Бог дав можливість провести відпочинок для
глухих і слабочуючих. Це дуже
цікаві люди, вони немов живуть у
своєму світі, незрозумілому для

нас, тих, хто чує. Глухі дуже люблять спілкуватися, люблять брати участь в різних заходах, іграх.
Активно беруть участь у зібраннях.
На відпочинок вони приїжджали
сім’ями. Так тихо й розмірено проходив час. Ми з братами проводили біблійні години. Сестри працювали з дітьми. Проводили для
них євангелізаційні уроки, разом
співали й гралися. Усіх дітей зібралося 25 осіб.
На Йошкар-Олинському дитячому відпочинку було 45 дітей,
із яких 7 — із невіруючих сімей.
Бог благословив гарною погодою. Але не обійшлося й без
проблем. Одному хлопчикові на
голову впало залізне бейсбольне
кільце, заподіявши велику рану.
Після цього випадку ми особливо пильнували за дітьми. Основну частину програми проводила
молодь, кожен день закінчувався
проповіддю й молитвою. Також
була можливість під час відпочинку провести час із молоддю біля
вечірнього вогнища. Зібралася
молодь із найближчих сіл.
Проводиться робота в Казанській Церкві. Ми, як група волонтерів, співпрацюючи з однією із
соціальних установ міста, маємо
можливість двічі на рік допомагати літнім людям по домівках.
Нам дають список із 40-50 чоловік, інвалідів або самотніх літніх
чоловіків і жінок, яким необхідно помити вікна, зробити вологе прибирання в квартирі. Ми, у
свою чергу, не втрачаємо можливості засвідчити їм про Ісуса
Христа. Оскільки це робимо вже
не перший рік, то в нас зав’язалися хороші стосунки з деякими
з них. На їхнє прохання читаємо
Біблію й співаємо духовні пісні.
Радісно стає, коли ці літні люди
більше цікавляться Богом. Одна
жінка одного разу змогла відвідати богослужіння на Свято жнив. А
інша виявила бажання приїхати
на Великдень і на Трійцю. Їй так
сподобалося, що вирішила ще й
побувати на одному з дитячих літніх таборів.
Цього літа ми з Казанською
церквою вирішили раз на місяць збирати дітей на три дні, щоб
побути разом у спілкуванні один
із одним, погратися й зміцнитися Божим Словом. Відбулися два
триденних, один дводенний відпочинки для дітей і один одноденний для малюків. Бог здійснював
Свою роботу з нашими дітками.
У їхній розпорядок дня ми включили триразове читання Слова
Божого по 5 або 10 глав, після
біблійних занять хлопці йшли,
щоб сповідувати свої гріхи, під
час загальних молитов вони могли зміцнюватися Духом Святим і,
звичайно ж, кожен міг прославити
Бога на вечірньому зібранні. На
цих зустрічах були й діти з невіруючих сімей.
Сезон літніх відпочинків завершився підлітковим у кінці серпня.

Бог благословив нас приїздом
брата Арсена. Молодь почула
повчальні проповіді. Кожен день
відбувалися молитви за молодь,
був час і для сповідей. Бог пророчо говорив підліткам. Під час спілкування молодь ділилася своїми
свідченнями, враженнями. Ось
деякі свідчення молодих людей, як
їм вдається бути світлом у темному світі.
АРТУР: «Я недавно звільнився з в’язниці. З дитинства ходив
на зібрання, але все ж вибрав
«широку дорогу». За свої беззаконня потрапив до в’язниці й там
став шукати Бога. Бог дав мені
покаяння, і я хочу нести Боже
світло людям». Тепер Артур намагається йти за Богом, хоча йому
дуже важко боротися зі спокусами, перемагати гріх.
КАТЯ: «У підлітковому віці я
перестала ходити на зібрання.
Соромилася ходити в дім Божий,
а якщо і йшла, то через поле, щоб
ніхто не бачив. Після інституту,
вже працюючи в Казані на пошті, знову повернулася до церкви. Бог допоміг мені перебороти
всякий сором, я не соромлюся,
що вірю в Бога, адже Він простив
мої гріхи. На роботі я намагаюся
розповідати своїм співробітникам
про Бога».
Після біблійної години в останній день молодіжного відпочинку підбивали підсумки й ставили
самі собі три питання: 1. Що нового я дізнався? 2. Що хочу змінити у своєму житті? 3. Що хочу побажати друзям? Підлітки ділилися
своїми враженнями.
ІГОР: «Я дізнався, що в очах
Бога батьки — це священики,
яких ми повинні слухати й поважати. Я буду намагатися шанувати своїх батьків, молитися,
щоб Бог допоміг мені змінитися.
Бажаю, щоб усі молоді люди поважали своїх батьків».
ДІЛЯРА: «Усі ми когось наслідуємо. У мене не завжди виходить наслідувати правильних
людей, буває, я чиню, як люди
цього світу. Я буду намагатися
змінитися. Друзі, наслідуйте Бога
і Його людей».
МОЙСЕЙ: «Я дізнався, що
вирішення проблеми залежить
від того, як ти дивишся на цю
проблему. Я хочу, щоб Бог допоміг мені дивитися Його очима,
хочу виправити свій духовний зір.
Бажаю всім мати гарний духовний зір».
Ще багато хто висловлювався. В той вечір підлітки довго сиділи біля вогнища, не хотілося розходитися, але треба було їхати,
адже скоро — у школу, технікум,
інститут. Сподіваємося, що такі
зустрічі ще повторяться.
Наша робота не закінчилася.
Моліться, щоб Бог допоміг нам до
кінця бути вірними Йому, щоб ми
мали мудрість у цей нелегкий час.
Сергій ЯРУТА, Марій-Ел
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ДАВИД ЛІВІНГСТОН

ШОТЛАНДСЬКИЙ МІСІОНЕР
Давид Лівінгстон — знаменитий дослідник Африки. Він народився в Шотландії в 1813 році.
У віці 27 років присвятив своє
життя проповіді Євангелії серед
народів Африки. Лівінгстон зробив багато наукових відкриттів.
Доктор Лівінгстон досліджував
нерозгадані таємниці Африки,
а також робив усе можливе,

щоб знищити торгівлю чорними невільниками. Він став
першим європейцем, який перетнув з експедицією Африканський континент від океану до
океану. Лівінгстон справив на
погляди західного суспільства
про Африки більший вплив, ніж
будь-хто до чи після нього. Давид Лівінгстон помер в Африці у
віці 60 років від малярії. На його
могильній плиті викарбувані
слова: місіонер, мандрівник і
друг людства.
Давид Лівінгстон здійснював
свою другу подорож через усю
Африку. З ним було триста чор-

ношкірих людей. Гроші у Лівінгстона скінчилися. Він віддав останні
речі вождю племені із Замбії, попросивши його попіклуватися за
цих трьохсот чоловіків до свого
повернення з Англії. Вождь погодився. Чорношкірим друзям Давид
обіцяв, що зробить свої справи в
Англії, повернеться в Африку й на
кораблі доставить їх на батьківщину.
Як тільки Давид Лівінгстон
залишив Африку, місцеві жителі
стали насміхатися над тими, хто
супроводжував місіонера. Їм казали: «Коли й де ви бачили, щоб біла
людина піклувалася про чорних?

І не думайте, що він коли-небудь
повернеться». Але триста негрів
з племені макололо чекали; вони
чекали два роки. Над ними все
більше й більше сміялися. Але вони
відповідали: «Ви не знаєте нашого
батька (так вони звали Лівінгстона), він завжди каже правду, він
обов’язково повернеться. І нас поверне на нашу батьківщину».
На третій рік у поселенні почули шум із боку моря. Люди побігли на берег й побачили великий
корабель. Серед негрів раптом
пролунав гучний і радісний крик:
«Наш батько! Наш батько!» Негри з
племені макололо кинулися в хвилі

океану й попливли до корабля. Забравшись через борт на палубу,
вони стали обнімати Лівінгстона зі
словами: «Ми знали, що ти повернешся!»
Якщо людина вміє бути вірною
лише тому, що навчена Ісусом
Христом, то хіба не виконає Свою
обіцянку Сам Христос? Він прийде
за тими, хто Його чекає і свідчить
світові, що Він прийде.
Обіцянка Ісуса Христа тим, хто
вірує в Нього: «А коли відійду й приготую вам місце, Я знову прийду й
заберу вас до Себе, щоб де Я, були
й ви» (Ів.14:3).
РОМАН САВОЧКА

НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ ВІРШ БІБЛІЇ 2017 РОКУ ПОВ’ЯЗАНИЙ З МУЖНІСТЮ

Розробники біблійного телефонного додатку «YouVersion» недавно опублікували огляд актуальних біблійних віршів 2017 року.

Найбільше виділяється, згадується і зазначається закладкою
користувачами по всьому світу
вірш з Книги Ісуса Навина: «Чи ж
не наказав Я тобі: будь сильний та
відважний? Не бійся й не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій,
у всьому, де ти будеш ходити»
(Нав.1:9). Також цим віршем поділилися рекордну кількість раз по
всьому світу, повідомляє ресурс
«ВО СВЕТЕ».
Розробники підкреслили значне зростання кількості людей, які
почали використовувати додаток.

Більше людей стали не тільки читати, а й слухати Біблію. На сьогоднішній день «YouVersion» встановлений вже майже на 300 млн.
пристроїв.
Огляд також демонструє найпопулярніші вірші Біблії в різних
країнах. Наприклад в США і в Росії
віршем, яким найчастіше ділилися
у 2017 році, виявився «І знаємо,
що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе
допомагає на добре» (Рим.8:28).
У Південній Кореї — «Розум
людини обдумує путь її, але кроки

її наставляє Господь» (Пр.16:9).
В Австралії — «І не стосуйтесь
до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість»
(Рим.12:2).
В Індії — «Так бо Бог полюбив
світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує
в Нього, не згинув, але мав життя
вічне» (Ів.3:16).
У Китаї — «Досягла вас спроба
не інша, тільки людська; але вірний Бог, Який не попустить, щоб

ви випробовувалися більше, ніж
можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли
ви її» (1Кор.10:13).
У Казахстані — «І нехай мир
Божий панує у ваших серцях, до
якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте!»
(Кол.3:15).
У Канаді — «Бо Я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить
Господь, думки спокою, а не на
зло, щоб дати вам будучність та
надію» (Єр.29:11).
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ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ ШТУНДИ?
варто знати

У 1789 році уряд Катерини
Другої вирішує заселити великі
простори півдня України через
іноземну колонізацію. Десятки
тисяч німців, переважно зі східної Пруссії, вирушили в Україну
з надією знайти своє щастя.
Новим переселенцям були обіцяні дві великі пільги: звільнення
від військової служби й свобода
віросповідання. Але разом із цими
привілеями колоністам було поставлено одну умову: не навертати
у свою протестантську віру корінне
православне населення.
Приїхавши в Україну, переселенці жили закритими колоніями,
зовсім відокремлено від місцевих
жителів. Зазвичай, вони розмовляли німецькою мовою, поклонялися
Богу в кірхах, вільно відвідували
свою батьківщину й користувалися
іншими свободами, не доступними
місцевому населенню.
Більшість переселенців за віросповіданням були менонітами.
За часів Реформації рух менонітів один із найпрогресивніших
у реформованому християнстві.
Згодом, як це часто буває, вони
охолонули й стали номінальними
християнами.
Але в 1845 році в німецьких поселеннях відбулися великі духовні
зміни. У колонію Нейгофнунг, що
неподалік від Бердянська, приїхав
палкий проповідник на ім’я Едуард

В’юст – і почалося велике пробудження, яке поширилося по всіх
німецьких колоніях.
Це пробудження дуже вплинуло на духовне життя переселенців,
у результаті чого вони стали щодня
збиратися по домівках на біблійну
годину (німецькою мовою слово
«година» звучить як «штунде»).
Незважаючи на офіційну заборону проповідувати місцевому населенню, оновлені пробудженням
колоністи стали запрошувати селян, які працювали в них на полях,
приходити до них на «штунде».
Багато місцевих жителів охоче приймали запрошення німців і були дуже здивовані стилем
проведення богослужінь. Ніякого
цілування ікон, ніякого бубоніння
важкозрозумілою мовою, а просте читання Біблії, молитви своїми
словами й справжня непідробна
любов один до одного!
Регулярно відвідуючи біблійні години, один за одним селяни
стали приходити до живого Бога.
Першими новонаверненими були
Іван Онищенко та Михайло Ратушний із села Основа, що біля колонії
Рорбах Одеського повіту. Михайло
Ратушний відразу ж включився в
євангельську працю й став приводити своїх односельчан до Бога.
Сотні людей відгукнулися на його
проповідь, і вже через декілька
років Михайло став першим пасто-

ром-штундистом серед місцевого
населення.
Коли пробудження набрало
обертів, це викликало невдоволення керівників православної
церкви. Із самого початку вони
намагалися протистояти поширенню штундизму, але коли нічого
не змогли зробити, то перейшли
до гонінь.
Щоб зрозуміти ситуацію того
часу, ми повинні пам’ятати, що
православна церква тоді була
державною. У церкві реєструвалися шлюби, похорони, хрестили
й давали імена дітям. Тому новонавернені віруючі опинилися перед серйозною проблемою. Коли
вони зверталися до священика з
проханням дати їм свідоцтво про
шлюб, він відмовлявся, мотивуючи це тим, що вони ухилилися
від православ’я. А без свідоцтва
їхній шлюб вважався незаконним.
Діти від такого шлюбу вважалися
незаконнонародженим, що позбавляло їх права успадковувати
майно батьків. А враховуючи те,
що селяни працювали на землях,
які їм передавалися з покоління
в покоління, це було серйозною
проблемою. Також «штундів» відмовлялися хоронити на кладовищах. Були випадки, коли мертві
тіла лежали в будинку тижнями...
Хочу зазначити, що не минуло
й 50 років, як ревні захисники пра-

вослав’я швидко забули про Бога
й масово перекинулися в атеїзм,
коли після Жовтневого перевороту комуністи розпочали переслідування за віру. У той час, як усі
масово «міняли шапки» і вступали
в партію, тільки ті віруючі, яких православні гнобили за «відступництво» від віри батьків, продовжували вірити Богу.
Крім православної церкви, в
боротьбі проти штундистів брала
участь і місцева поліція. Їм було наказано суворо стежити за «сектантами» й не допускати проведення
молитовних зібрань.
Але, незважаючи на всі гоніння й загрози, Царство Боже поширювалося – і тисячі людей
приєднувалися до Церкви.

Пробудження, яке перекинулося з німецьких колоній на
місцевих жителів, буквально за
короткий час, як вогонь, охопило
всю територію південної України.
Сотні міст і сіл, незважаючи на
утиски, мали свої зібрання, і кількість штундистів уже було тисячі.
Цікаво відзначити, що у Вікіпедії
згадується одна громада під
проводом якогось Герасима Балабана в селі Чаплинка Київської
губернії, чисельність якої перевищувала 1000 чоловік!
Тепер, за оцінками експертів,
пробудження, принесене колоністами, вважається найпершим і
одним із найсильніших євангельських пробуджень на території
України!
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ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!
Любі діти! Кожен з вас є
особливим неповторним Божим творінням. Коли ви народились, батьки дали вам імена. Ви цікавились, чому вам
дали саме таке ім’я і що воно
означає?
Коли Божий Син прийшов
на землю, Йому також потрібно було дати ім’я. Але його

вибирали не батьки, а Сам
Бог через ангела повідомив
Марію та Йосипа, як назвати народженого: «Ти ж даси
Йому ймення Ісус» (Мт.1:21).
Чому таке ім’я Бог вибрав
для Свого Сина? Читаємо
далі: «бо спасе Він людей
Своїх від їхніх гріхів». Ім’я Ісус
означає «Господь спасе». Бог

Із глибини віків нам сяє та зоря,
Що світу про Спасителя звістила.
Хоч відлітають дні календаря,
Новина добра не втрачає сили.
Христос родився! Славімо Його!
Над світом знову радісно лунає.
Відкриймо двері серденька свого,
Нехай душа хвалу Йому співає!
Бо не погасла та ясна зоря,
Вона й сьогодні вказує дорогу,
Уже не до малятка — до Царя,
Що людство примирив із вічним
Богом.

Л. Вудвуд

ІСУС ПРИЙДЕ
З-Н-О-В-У

Біблія налічує понад чотириста пророцтв про Ісуса Христа. Є пророцтва про Його народження, про чудеса, які Він
творитиме, про те, якою смертю помре. Та найбільше пророцтв про Друге пришестя Ісуса, про Його перемогу над силами зла та про вічне Царство Боже, де разом з Ним будуть
перебувати всі ті, хто виконував Божу волю на землі.
Багато людей задовго до народження Ісуса очікували
Його приходу. Вони пов’язували з Ним усі свої надії. Але ніхто не сподівався, що Він народиться в убогому хліві, ростиме
в родині теслі. Ісуса не впізнали ті, які знали пророцтва про
Нього. Більше того, коли Христос почав проповідувати, що
Він є Той, Якого вони чекають, священики звинуватили Ісуса, що Він зневажає Бога. Коли Він навчав, творив чудеса,
зціляючи хворих, воскресивши Лазаря, багато людей пішли
за Ним і стали Його учнями. Первосвященики злякались, що
весь народ піде за Ним. Тоді вони схопили Ісуса і жорстоко
розправились з Ним, розп’явши на хресті, як злочинця. Та
Ісус воскрес, перемігши смерть і сили зла, і Своїм воскресінням подарував нам прощення гріхів та вічне життя. Господь
сказав, що прийде знову на землю, щоб забрати тих, хто чекає Його, та судити тих, які не прийняли спасіння.
Ми живемо в такий час, коли весь світ усвідомлено чи
неусвідомлено очікує Другого пришестя Христа. Але нам
не потрібно боятися, як кажуть люди, кінця світу. Ми очікуємо не кінця світу, а кінця темряви і початку Царства світла і
любові, де ми будемо жити вічно разом з Ісусом Христом.
Тому готуймося до зустрічі з нашим Господом, щоб виявитися гідними дітьми Божими і вірними Йому в усьому.

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

хотів, щоб люди, промовляючи це ім’я, згадували, для чого
прийшов Божий Син. Тому
промовляймо його з особливим благоговінням та пошаною.
Бог послав Свого Сина на
землю, щоб Він, народившись
маленьким хлопчиком, виріс і
приніс Себе в жертву заради

спасіння всіх людей. Він був не
тільки Людиною, але й Богом.
Як людина Він був таким же, як
ти і я. Але все Його земне життя було безгрішним, всі слова,
думки і вчинки несли добро.
Тому Його завданням було
спасти людей від їхніх гріхів.
Це міг зробити лише Ісус, Той,
Хто Сам був безгрішним. Він

пожертвував Своїм життям,
щоб примирити нас з Богом.
В Ісуса є ще одне ім’я —
Емануїл, що означає «з нами
Бог». Тепер нам нічого не загрожує, адже Бог за нас. Тож
радіймо сьогодні! Христос
народився! Славімо Його!

ДИВНЕ РІЗДВО

31 жовтня 1833 року пастор Йоганн Віхерн разом з матір’ю, братом
та сестрою поселився в покритому
соломою будинку в Гамбурзькому
передмісті. Він вирішив в цьому будинку організувати обитель для безпритульних хлопчиків.
Через тиждень тут з’явилися
перші діти. До Різдва Віхерн зібрав
близько 12 дітей. Це були безпритульні хлопці, діти з неблагополучних
сімей. «Нічого доброго з цього не
вийде», — говорили сусіди так званого «суворого дому». Але вони помилилися. З цього скромного початку
пізніше виросла «Внутрішня Місія»
(об’єднання благодійних закладів).
А чому все так дивно склалося?
Тому що в цьому будинку керував
дух великої і всепрощаючої любові
Ісуса Христа. Він виявив себе на
першому ж святкуванні Різдва Христового.
Серед дітей був один особливо
неслухняний хлопчик. Коли дітям
роздали різдвяні подарунки, він
швидко зібрав їх і зник в невідомому
напрямку. У метушні свята ніхто цього спочатку не помітив. Франц, втішений придбаною знову свободою,
спокійно вештався по різдвяному ярмарку. Нові рукавиці, які він тільки що
отримав, прекрасно гріли йому руки.
А різдвяний пиріг — такого він ніколи
не їв — був просто чудовим. Франц
насолоджувався різдвяним ярмарком, походжаючи від одного прилавка до іншого. Все було так дивно
в його очах. Але раптом він відчув на
своєму плечі міцну руку. «Добрий
вечір!» — пролунав знайомий голос.
Хлопчик злякано повернувся. Перед
ним стояв Віхерн.
Хлопчик з переляку не міг вимовити ні слова. Він мовчки побрів за

своїм наставником. Здалеку почулися радісні різдвяні пісні. Коли ж вони
увійшли в кімнату, всі раптом завмерли, дивлячись на втікача Франца,
який зіпсував їм щасливе і радісне
свято. Франц весь зіщулився під злими поглядами дітей. — Тепер ви повинні вирішити, — звернувся до них
Віхерн, — як покарати Франца.
— А ти, Франце, зачекай в спальні! — сказав він до хлопчика.
Грізні судді почали пропонувати
покарання для втікача.
— Нехай він чотири тижні, в буденні дні, коли ми будемо носити
дерев’яні черевики, ходить босоніж,
— запропонував один хлопчик.
— І в неділю, коли ми будемо
носити туфлі, нехай він ходить в дерев’яних черевиках. Інші давали
подібні принизливі пропозиції.
— Добре, тоді нехай кожен з вас
сам повідомить Францу про покарання, — сказав Віхерн.
— Правильно, ми самі повинні покарати Франца, — закричали
хлопці. Ридаючи, Франц постав перед своїми суворими суддями.
— Звернімося до слова Божого. Що воно нам скаже? — відповів
Віхерн. Він прочитав розповідь про
жінку, яку привели до Ісуса. За законом Мойсея, її потрібно було побити
камінням. Але Ісус сказав тим, які її
звинувачували:
— Першим нехай кине камінь в
цю жінку той, який не має жодного
гріха.
Всі тихенько розійшлися, засуджені власною совістю. Тоді Ісус звернувся до жінки:
— Тебе ніхто не звинуватив? І Я
не звинувачую тебе. Іди і надалі не
гріши.
— Ось такий наш Господь, —

я
н
н
а
Завд
Прочитай золотий вірш!
Прямуй кружечками — і ти
дізнаєшся, чому Бог послав
Ісуса на землю (Ів. 3 розділ).
Лінія шляху не повинна перетинатись і заходити два рази
в один кружечок.

промовив Віхерн. Він і сьогодні серед нас.
Всі мовчали. У цій напруженій
ситуації хлопці раптом відчули, що
вони самі анітрохи не кращі Франца. Їхня совість нагадала їм про
власні гріхи. Раптом один із хлопців
виступив вперед, подав руку Францу і сказав:
— Я прощаю тобі, Франц.
— Ми також тобі пробачаємо! —
закричали всі.
Хлопчикам перехотілося карати Франца, на обличчі якого змішалися сльози і радісна усмішка.
Це перше Різдво в «суворому будинку» стало справжнім святом,
на якому діти відчули любов Христа.
Пройшов рівно рік. У різдвяний
вечір Франц підійшов до свого наставника Віхерна і сказав:
— Я ніколи не забуду той випадок, коли я втік з дому. Ви все пробачили і знову довіряли мені! Для
мене це було чудове Різдво.
При цьому малий Франц з
вдячністю міцно потиснув руку
Віхерна.
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КРОСВОРД
По вертикалі:

1. Місто дитинства Ісуса. 2. Місто в Юдеї (Мих. 1:12). 3. Потік проти Йордану,
де ховався Ілля. 4. Місто, де народився Ісус. 8. Острів, на який з Косу прибув
Павло. 13. Дар, принесений Ісусу-Немовляті. 14. Острів у Егейському морі, повз
яких пропливав Павло на шляху з Троади в Міліт. 17. Місто, побудоване Амврієм
— царем Ізраїлю. 18. Річка Дамаска. 20. Плід Духа. 23. Багатий чоловік в Маоні.
24. Місто, в якому Петро оздоровив Енея.

По горизонталі:
5. Дідусь по матері Авесалома. 6. Адвокат, найнятий юдеями, щоб звинуватити Павла.
7. Символ влади. 9. Доморядник в Коринті. 10. Місто Єфрема, з башти якого горішнім
каменем був битий Авімелех. 11. Свекруха Рут. 12. Слово, написане на стіні Валтасару.
14. Місце, де хрестив Іван Хреститель. 15. Чекання небаченого. 16. Диякон Єрусалимської церкви. 17. Третій місяць за єврейським календарем. 19. Місто в Самарії. 21. Місто
на сході Йордану, відоме винами. 22. Син Давида. 24. Бабуся Тимофія. 25. Племінник
Давида, один з його воєначальників. 26. Місто, де Єлисей звершив одне з перших чуд.
27. Один із семи князів Персії й Мідії.

Відповіді на кросворд розміщений у №11 (листопад) 2017р.
1.Айялон. 2.Нават. 3.Тарс. 4.Самарія. 5.Яїр. 6.Рода. 7.Амарім. 8.Маной. 9.Йосип.
10.Полин. 11.Нахон. 12.Нево. 13.Орпа. 14.Адораїм. 15.Мене. 16.Егуд. 17.Дамаск.
18.Ківра. 19.Амрафел. 20.Ламех. 21.Хронік. 22.Капернаум. 23.Мадлена. 24.Аметист.
25.Тимофій. 26.Йонатан. 27.Наум. 28.Марко. 29.Овед. 30.Дагон. 31.Ніневія.
Шановні читачі!
При верстці минулого номера був технічний збій, що призвело до того, що зі сканворда випало декілька запитань. Щиро просимо
вибачення за це і розміщуємо ці запитання у нинішньому номері.
10. Гірка трава. 11. Там поразив Господь Уззу. 12. Вавилонський ідол. 13. Невістка Ноомі. 14. Місто, побудоване Рехавамом.

чи знаєте ви?

РІЗДВО: ФАКТИ, ПРО ЯКІ МАЛО ХТО ЗНАЄ
Безумовно, Різдво найбільше святкується. Воно
має багато символів і багато
декорацій. Будинки, вулиці й
міські площі прикрашаються вогниками, ялинками й
різними персонажами, як от
Йосип, Марія, мудреці й пастухи.
Скрізь звучать різдвяні мелодії. Скрізь відчувається святковий настрій. Але найбільше цього свята чекають, звісно ж, діти,
щоб відкрити свої подарунки, які
під ялинку їм поклали батьки.
Зі святом Різдва пов’язано
багато хороших традицій. Деякі з
них відомі, деякі — не дуже. Тому,
провівши власне дослідження,
я хочу представити вашій увазі
декілька цікавих фактів про Різдво, які мало хто знає.
1. Англійське слово Christmas
поєднує у собі два: Christ, що
значить Месія, і mass, що значить
євхаристія чи вечеря Господня.
2. Майже в усьому світі Різдво святкують 25 січня, тільки
деякі країни, які перебувають
під православним впливом, відзначають Різдво за так званим
старим стилем — 7 січня. А це
тому, що православна церква
використовує давно застарілий
Юліанський календар, введений
римським імператором Юлієм
Цезарем із 1 січня 45 року до н.е.

Європа відмовилася від Юліанського календаря через його
погрішності (його рік довший на
11 хвилин і 14 секунд за астрономічний сонячний, через що різниця між цими календарями в 20
столітті досягла 13 днів), і в 1582
році перейшла на більш точний,
так званий Григоріанський календар (названий на ім’я Папи
Римського Григорія XIII, що його
запровадив). В Україні можна
спостерігати за таким парадоксом: люди святкують Різдво за
застарілим Юліанським календарем, а Новий рік — за сучасним.
А парадокс у тому, що Новий рік
(день, коли Ісусу дали ім’я) святкується раніше, ніж Різдво (народження Ісуса Христа).
3. Недавно Верховна Рада
України прийняла рішення зробити 25 грудня вихідним днем.
Це величезний крок до того, щоб
відновити історичну справедливість і, зрештою, святкувати
Різдво разом із Європою та Америкою.
4. Дата святкування Різдва
— 25 грудня — обрана не випадково. Отці церкви вважали, що
Христос, згідно з пророцтвами,
народився під час зимового
сонцестояння, у найкоротший
світловий день на землі. Святий
Августин пише, що народження
Христа символізує сходження

сонця, описане в Книзі Малахії,
4:2.
5. Найпопулярніша у світі різдвяна мелодія «Щедрик» (Carol
of the Bells), написана в 1901 році
українським учителем музики
Миколою Леонтовичем.
6. Традиція дарувати дітям
подарунки на Різдво виникла
завдяки біблійній оповіді про мудреців зі сходу, які принесли дари
народженому Ісусу.
7. У Біблії ніде не написано,
що мудреців було троє.
8. У деяких європейських
країнах, таких як Греція, Італія,
Іспанія й Німеччина, подарунки
на Різдво отримують не лише
діти… Державою гарантовано
всім працюючим різдвяний бонус, що дорівнює місячній зарплаті!
9. Традиція ставити й прикрашати ялинку на Різдво виникла в
Німеччині під час протестантської реформації. За деякими
джерелами, саме Мартін Лютер
першим поставив у своєму домі
це дерево, прикрасивши його
фруктами й свічками.
10. Сучасний червоний костюм Санта-Клауса був придуманий у тридцятих роках минулого століття компанією Coca-Cola.
11.
Санта-Клаус названий на честь проповідника 4-го
століття Святого Миколая. На-

родившись у багатій сім’ї, Миколай після покаяння роздав усе
своє майно бідним і став проповідником Євангелії.
12. Дід Мороз і Снігурочка
— це суто радянські персонажі,
які не мають нічого спільного з
Різдвом. Вони були вигадані під
час правління Сталіна, коли радянська влада заборонила святкувати Різдво й запропонувала
людям нове грандіозне свято —
Новий рік.
13. Після революції 1917
року Різдво в Радянському Союзі було під повною забороною.
Це був робочий день. Для того,
щоб відсвяткувати Різдво, євангельські християни проводили

служіння о 6-й годині ранку, щоб
встигнути сходити в церкву ще
до роботи. У деяких протестантських церквах західної України
ця традиція збереглася й донині.
14. І дотепер в багатьох мусульманських, буддійських і комуністичних країнах Різдво — під
повною забороною.
15.
Незважаючи на всі
заборони, Різдво найбільше
святкується та є найбільш масштабним і декорованим святом
у світі! І як би не старалися сучасні демократи зробити нову
версію Різдва, замінивши слово
Christmas на Holiday (свято), нічого в них не вийде!
Роман САВОЧКА
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