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

Що ж таке надія, і звідки 
вона береться? Скажу з упев-
неністю: хто не пережив без-
надійної ситуації, ніколи не зро-
зуміє, що це таке. Безвихідь – це 
коли вже всі двері замкнені, 
коли ти стоїш у глухому куті й 
не можеш знайти виходу, коли 
руки опустилися і ти почув: 
«Вам залишилося жити не біль-
ше кількох місяців!» Це відчут-
тя знайоме не багатьом із нас.

Але ті, хто це пережив, мо-
жуть сказати, що то справжня 
надія. Вона приходить тоді, коли 
ти чіпляєшся за будь-яку соло-
минку, щоб усе змінити, аби не 
чути цього клятого вироку й жити 

ще довго й щасливо: проводити 
час із сім’єю, ходити на хоч і мало 
оплачувану, та все ж роботу, кло-
потатися повсякденними справа-
ми, завести собаку, про якого так 
мріяв із самого дитинства. Людина 
хапається за будь-яку можливість. 
Ця її здатність і є надією. Вона до 
останнього дня сподівається, що 
житиме, бачитиме своїх внуків, 
а може, й правнуків. Надія – це 
єдине, чим живе така людина, бо 
більше нічого в неї не залишаєть-
ся. Лише надія!

Надія на краще, на життя, на те, 
що Бог почує її молитви, які вона 
так рідко промовляла раніше. У 
серці зароджується те, чого ніколи 

раніше не було: вдячність за кож-
ну мить, радість від елементарних 
речей, щастя від того, що бачиш 
рідних та друзів.

Віримо ми в це чи ні, але бу-
ває, що саме надія спасає цих лю-
дей. Вони й справді живуть довго. 
Але цінності в них змінюються. 
Хоча смертельно хворі тілом, та 
ніколи не будуть такими духом. 
Це люди, які не дозволили вбити 
в собі надію на майбутнє. Вони 
кожен день проживають як остан-
ній, а увечері, лягаючи в ліжко, 
надіються, що завтра побачать но-
вий день! Нехай надія не помирає 
ніколи.

Олена БОНДАРЧУК

НАДІЯ В БЕЗНАДІЇ

МИ НЕ
ЗУПИНЯЄМОСЯ

ПІЗНАННЯ 
БОГА ЧЕРЕЗ 
УСПІХ І БІЛЬ

ЩАСТЯ, КОЛИ 
ЗДОРОВИЙ ДУХ

 Хоч вже і проминули свят-
кові дні, але ми не зупи-
няємося та йдемо із села 
в село... 

Отже, пізнавати Бога ми 
хочемо через «повний 
невід»...

Сім’я Маланіїв — яскравий 
приклад того, що з Богом 
можливо все, «бо для Бога 
нема неможливої жодної речі». 

стор.3 стор.4 стор.5

надія Є!

проповідь

БЕРЕЖІТЬСЯ ВІД ІДОЛІВ
Чи знаєте ви, що епоха ідолів не минула 

тоді, коли люди перестали поклонятися різним 
бовванам? Ідоли існують і в нинішньому світі. І 
нині вони ще більш небезпечні, бо дуже видо-
змінилися, замаскувалися так, що навіть важко 
зрозуміти, що це ідол і ми йому поклоняємося, 
і приносимо якісь жертви. Але їхній вплив та 
наслідки нашого поклоніння їм проявляються в 
нашому житті.

Валаам, який не міг проклясти Божого народу, 
бо мусив говорити про нього лише те, що вкладав 
Бог у його уста, все ж знайшов спосіб, як звести 
цих людей. Він поради цареві Балаку, як увести цей 

народ в ідолопоклонство, бо розумів, що коли в 
житті Божого народу з’являться ідоли, то люди ста-
нуть слабкими, бо Бог відступить від них. У їхньому 
житті не стане опори, фундаменту, і тоді можна буде 
їх подолати. І ця підступна філософія працює й до 
цього дня. Диявол знає, що коли з нами Бог, коли 
ми тверді у вірі, коли ми сповнені Святим Духом, він 
не може завдати нам шкоди. І тому диявол докла-
дає всіх сил для того, щоб у нашому житті з’явилося 
щось, що змістило б наш погляд від Бога на щось 
інше. А все решта — справа часу…

Продовження на стор.6

Дітоньки, бережіться від ідолів!
1Ів.5:21

Бог нас кличе. Хто цього не чує —
Той блукає в темряві щоденно.

Люди добрі, в час благословенний
Хай же буде серце ваше чулим.

Тож прийдіть до Нього і вклоніться,
Припадіть в молитві на коліна.

Тлінні — ви, але душа нетлінна —
Радістю наповниться по вінця.

Голос Бога — він не затихає.
Покладатись треба не на долю.
Підкорись всеціло вищій волі —
Тому, Хто любов’ю нас єднає.

Ти забудь життя своє вчорашнє,
В ньому безліч суєти і бруду.
Що там недруги і пересуди? 

Не вони з тобою будуть завше.

Дасть Господь усе нове для тебе —
Там, на небі, де весна і Вічність,
Де так просто все і так незвично,

І душа окрилена, як лебідь.

Тож озвись на голос той небесний —
Треба часом нині дорожити.

Не почути Правди — то й не жити,
Для безсмертя з Богом не воскреснеш.

поезія

Сергій Райчинець

БОГ НАС КЛИЧЕ
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Рік смерті царя Озії був 
незвичайним для Ізраїльсько-
го народу. «Хто буде далі на 
троні?» — це питання звучало 
в роздумах багатьох людей. 
Але в цей час Ісая бачив на 
троні Господа. Як важливо 
в усіх випадках життя, при 
будь-яких обставинах в країні 
бачити Господа. Це дивовиж-
на річ: смертній людині мати 
зв’язок з Вічним Богом!

Напередодні виборів я пере-
читую ці слова з особливою ува-
гою. Ми чітко бачимо, що події 
відбуваються у двох площинах: 
земній та духовній. Коли земні 
правителі будують плани, обго-
ворюють політичну програму й 
подальші можливі сценарії ро-
звитку країни, Господь сповіщає 
Ісаї точний сценарій, в основі 
якого лежить, передусім, духов-
ний складник: занепад Ізраїлю й 
остаточне знищення його як на-
ції: «...міста спустіють без меш-
канця, і доми без людей, а земля 
спустошена буде зовсім... І від-
далить людину Господь, і буде 
велике опущення серед землі... І 
коли позостанеться в ній ще де-
сята частина, вона знову спусто-
шена буде... Але мов з теребинту 
й мов з дубу, зостанеться в них 
корінь по зрубі, насіння бо свя-
тости — корінь їхній!» (Iс.6:11-
13). Не дивлячись на зміну царів 
(Йотам, Ахаз, Єзекія, Манасія, 
Амон, Йосія, Йоахаз, Єгояким, 
Єгояхін, Седекія), проголошений 
Господом сценарій відбудеться.

Навіть окремі політики най-
вищого рангу розуміли, що 
Господь керує процесами, які 
відбуваються на землі, і що без 
волі Його не стається жодна 
річ. Даниїл стверджує, що Бог 
«зміняє часи та пори року, ски-
дає царів і настановляє царів, 

дає мудрість мудрим, і пізнання 
розумним» (Дан.2:21). Він роз-
глядає царів як посудин, через 
які втілюватиме Свій план. Він 
здатний збуджувати їхній дух 
(Езд.1:1; Ог.1:14), ожорсточува-
ти (Рим.9:18), чинити запеклим 
серце (2М.7:3), давати ясність 
та розум (Дан.4:36). Розуміючи 
ці речі, Мордехай та Естер оби-
рають правильний баланс між 
власними діями та діями Божи-
ми: коли їхній народ опиняється 
під загрозою знищення, Естер 
негайно йде до царя з прохан-
ням (дія з людського боку, влас-
ні дії), при цьому вона розуміє, 
що значно більшу роль у цьому 
процесі відіграватиме Господь, 
а тому велить усім юдеям оголо-
сити трьохденний піст і молитву. 
І тоді у справу втручається Го-
сподь (Ест.6:1).

Ми ж, християни, аналізую-
чи події навколо, зазвичай біль-
шу увагу приділяємо земним 
аспектам, ніж духовним; більш 
довіряємо людському, ніж боже-
ственному. А від того й зміщен-
ня акцентів у житті, і відхилення 
від свого основного призначен-
ня. Причина доволі проста — не 
бачимо на престолі Господа, не 
оцінюємо належно Його влади, 
величі та сили...

Олександр ГЕНІШ

2 лютого в Маневичах 
стартувало навчання в Біблій-
ній школі. На Волині для ба-
гатьох це вже не є новиною. 
Адже сьогодні посвятили 
себе для вивчення Слова 
Божого студенти чотирнад-
цятого набору. Бажання сту-
діювати євангельські істи-
ни проявили тридцять вісім 
молодих людей з різних об-
ластей України й не тільки, 
тому що двоє учнів прибули 
з Росії. Проводитиметься на-
вчання на базі Маневицької 
євангельскої церкви й трива-
тиме до 21 квітня 2019 року. 

Майбутні місіонери, за відгу-
ками й прогнозами випусників 
попередніх наборів, запам’ята-
ють школу надовго. І це не лише 
тому, що їм доведеться за такий 
короткий час опанувати чимало 
дисциплін — історію християн-
ства, гомілетику, практичний 
євангелізм, місіологію та ін., а 
й добряче попрацювати над со-
бою.

Вже стало доброю тради-
цією, коли на урочисті служін-
ня, які пов’язані з Біблійною 
школою (відкриття та випуск), 
приїжджають не тільки ті, хто 
безпосередньо є учасником дій-
ства — студенти та їхні батьки, 

але й колишні випускники. Вони 
діляться свідченнями про  своє 
покликання, здобутки й трудно-
щі на поприщі місіонерського 
служіння. Сергій Смітюх, який 
служить  у церкві с. Боровне 
Камінь-Каширського району, і 
сьогодні з твердістю заявляє: 
«Місяці, проведені в Біблійній 
школі, — найблагословенніші в 
моєму житті».

Гаслом цього вечора ста-
ли слова з Послання апостола 
Павла до римлян: «Бо я не со-
ромлюсь Євангелії, бо ж вона 
сила Божа на спасіння кожному, 
хто вірує…» Серед  побажань, 
настанов, порад звучали закли-
ки-прохання до церкви й батьків 
відпустити молодих людей на 
служіння й не перешкоджати їм. 
За словами Богдана Кравчука 
— вчителя-місіонера, найбіль-
ше діє на молодь Бог через наші 
молитви: «Боже, пошли молодих 
працівників на жниво!»

Володимир Величко, дирек-
тор школи, пояснив переваги 
молодого віку для навчання й 
служіння на прикладі Тимофія, 
який «був не солідним дядеч-
ком, а молодим і здібним». Почу-
ли присутні й історію школи від 
першого випуску до сьогодні. 
Число студентів кожного разу 

різне, головне, що бажаючих 
навчатися не меншає. Були на-
бори, що нараховували більше 
п’ятдесяти студентів. Навчання 
проходило не лише на Волині, а 
й на Житомирщині, Одещині та в 
інших місцях. 

Кажуть, що багато що 
пізнається в порівнянні. І якщо 
бажаючих нести Божі істини в 
«закинуті» куточки України й за 
її межі зростає, висновок один: 
жниво достигло і є ще ті, хто чує 
голос Того, Хто кличе! Біда тіль-
ки, що ми часом в матеріально-
му дивимося на того, хто кра-
щий за нас, а от в духовному 
порівнюємо себе до того, хто 
слабший і в кого ситуація гірша, 
або приміряємо себе до тих, хто 
зовсім нічого не робить і живе 
для себе. Служити Богу — це 
жити для інших і для Господа, за-
буваючи про своє «я».

Хто хоче пізнати глибину 
Євангелії, отримати радість від 
служіння Богові та людям, на-
вчитися жити в різних умовах 
із задоволенням, керівництво 
Біблійної школи запрошує на на-
вчання в наступному ХV наборі, 
що розпочнеться 8 вересня в 
Ковелі, на базі церкви «Спасін-
ня».

Інна МЕЛЬНИК

23 грудня  в церкві смт Локачі відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння Пе-
тренка Валерія Васильовича та на дияконське служіння — Хамежука  Андрія Михайловича. 
Рукопокладення звершили єпископ Близнюк М. І., заступник єпископа Грицак В. І. та пресвітер 
Петренко В. В.

30 грудня  в церкві с. Лище Луцького району відбулося рукопокладення на дияконське 
служіння Євтушика Андрія Васильовича. Рукопокладення звершили заступники єпископа Па-
ламарчук В. І.,  Рибак П. А. та пресвітер-благовісник Климчук М. О.

8 січня  в церкві м. Рожище відбулося рукопокладення на служіння  благовісника Гаври-
ловича Сергія Олександровича. Рукопокладення звершили заступник єпископа Рибак П. А., 
пресвітери Мельник П. Т., Глинюк П. І.

9 січня  в церкві с. Липне Ківерцівського району відбулося рукопокладення на дияконське 
служіння  Лисюка Олександра Петровича та Богданця Олександра Миколайовича. Руко-
покладення звершили єпископ Близнюк М. І., заступник єпископа Рибак П. А., пресвітер Піддуб-
ний О. Н.

19 січня  в церкві «Спасіння» смт Благодатне відбулося рукопокладення на дияконське 
служіння  Мартиненка Сергія Анатолійовича, Михальчука Олега Ярославовича та Шпа-
чука Олександра Сергійовича. Рукопокладення звершили єпископ Близнюк М. І., заступник 
єпископа Грицак В. І., пресвітер Вронський В. В. 

новини церков хвє волині

місіонерська школа

НА ВОЛИНІ  ЗАПРАЦЮВАЛА
БІБЛІЙНА ШКОЛА

моліться за недосягнуті

Країна:  острів Різдва
Народ: малайці
Населення: 300
Кількість у світі: 10349000 
Мова: малайський
Релігія: іслам
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: сумнівної достовірності

Розповідайте про славу Його між поганами,
про чуда Його між усіми народами

Псалом 96:3

МАЛАЙЦІ ОСТРОВА РІЗДВА

точка зору

БАЧИТИ ГОСПОДА
Року смерти царя Озії бачив я

Господа, що сидів на високому та 
піднесеному престолі, а кінці одежі 

Його переповнювали храм.
Iс.6:1
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Я радію, що можу працювати для Бога на місіо-
нерських полях. Хоч вже і проминули святкові дні, 
але ми не зупиняємося та йдемо із села в село 
із Різдвяними привітаннями. У цьому році людські 
серця були відкриті для того, щоб слухати Єван-
геліє.

Разом з гуртом молоді ми почали їздити по селах за 
день до Різдва. Їздили і у святкові дні і після Різдва. Вже 
відвідали близько 20 сіл. Заходили в кожну хату із різдвя-
ними піснями. Багато людей зі сльозами на очах дякува-
ли, що ми зайшли до них. Ми молимось за усіх і віримо, 
що вони відкриють Богу свої серця.

У декількох селах були вперше. Люди спочатку 
сприймали насторожено, казали що ніколи такого не 
чули і не бачили, що такі пісні і такі вітання — це для них 
щось нове. Та зрештою вони з радістю слухали. 

З командою із західної України відвідали інтернат 
для дітей, привітали із Різдвом та роздали солодкі пода-
рунки. В декількох селах допомогли малозабезпеченим 
сім’ям та людям з інвалідністю продуктами та одягом. 
Стараємося робити все можливе для того, щоб люди 
побачили і відчули Божу любов до них.

Катерина СТЕПАНЮК
Полтавська область

уривок з листа

19 лютого у головному офісі 
УЦХВЄ в Києві відбулася нарада 
Місіонерського відділу братер-
ства (завідувач єпископ Микола 
Синюк). Служителі, відповідаль-
ні за служіння в областях та 
керівники місій «Голос надії» і 
«Добрий Самарянин» мали гар-
ний час для знайомства, обміну 
досвідом роботи на місіонерсь-
ких полях.

На основі  звітної інформації 
щодо праці місіонерів у регіонах, 
перший заступник старшого єпи-
скопа Анатолій Козачок, звертаю-
чись до учасників наради, зупинив-
ся на кількох аспектах.  Зокрема, на 
його думку, не стратегічно розпочи-

нати працю у селах, коли в областях 
неохоплені районні центри.  Він за-
пропонував  об’єднати інформацію 
про роботу різних місій у єдиному 
реєстрі та проводити тематичні 
місіонерські місяці в місцевих церк-
вах з метою залучення їхніх членів 
до місіонерської праці та її підтрим-
ки. Ще одна з його пропозицій — 
працювати над тематичними ма-
теріалами для служителів на тему 
місіонерства.

Представник місіонерської 
школи «Глобальне партнерство» 
підтримав цю ідею та запропону-
вав  запровадити освітні заходи для 
місіонерів у областях.

Директор рівненської місії «До-

брий самарянин» Ростислав Бо-
ришкевич у свою чергу висловив 
ідею утворити обласний місіонер-
ський відділ при кожному облас-
ному об’єднанні УЦХВЄ. Звітуючи 
про роботу місії, він розповів про 
гарний досвід: будівництво мобіль-
них молитовних будинків як чудову 
можливість для започаткування но-
вих церков. За його словами, зве-
дення таких мобільних будинків не 
вимагає особливих дозволів з боку 
влади (якщо приміщення розміром 
до 30 кв. м.). Місія «Добрий самаря-
нин» готова сприяти у виготовлен-
ні таких будинків для місіонерської 
праці, проекти яких уже готові.

Підсумовуючи результати нара-

ди, єпископ Микола Синюк конста-
тував, що  настав час для створення 
нової структури місіонерського від-
ділу. За його поданням було обрано  
двох заступників завідувача відділу, 
ними стали Ростислав Боришкевич 

(місія «Добрий самарянин») та Сер-
гій Тарасюк (місія «Голос надії»). Се-
кретарем відділу обрано місіонера з 
Полтавщини Вадима Корольчука.

Завершилася зустріч спільною 
молитвою за місіонерську працю.

У кінці грудня до нас приїхала 
молодь із Закарпаття. Спільно з 
ними роздали близько 4500 газет 
— фактично занесли у кожен бу-
динок нашого містечка. У кожній 
газеті було запрошення на єван-
гелізаційну зустріч із участю співа-
ка Анатолія Попудребко, яка мала 
відбутися 25 грудня. Багато людей 
відгукувалися і обіцяли, що прий-
дуть. Але, прокинувшись вранці 
25-го, зрозуміли, що не все так 
просто — нас замело! Ми змогли 
добратися до дому молитви, але 
по всій Полтавщині було оголоше-
но надзвичайний стан, перекриті 
всі дороги, відмінено всі рейсові 
маршрути. Анатолій, який їхав із 
Черкас, на ніч зупинився у Полтаві 
і не зміг виїхати навіть зі стоянки. 
Та і людей у Котельві на вулицях 
не було. Нам довелося відміни-
ти концерт, але не свято Різдва. 
Зібрались самі і навіть прийшли 
декілька із запрошених людей. Ми 
чудово провели зібрання.

2 січня спільно із директором со-
ціальної служби їздили по району та 
дарували від церкви подарунки та 
Євангелії дітям із сімей, які знаходять-
ся в складних життєвих обставинах. Це 
близько 80 дітей, більше 40 будинків 

у 5 різних селах. Навіть важко уявити, 
наскільки є обездолені діти. Коли під’ї-
хали до одного із будинків, побачили 
двох дівчаток, які у штанцях та кофті, 
босоніж (!) щось шукали на подвір’ї у 
недавно висипаному смітті! У будинку 
— безлад та бруд. Незважаючи на те, 
що була обідня пора, батько все ще 
спав. Щоразу батьки обіцяють соціаль-
ній службі, що зміняться… Солодощі та 
засоби гігієни, які ми привезли, і навіть 
якби мали можливість більше допом-
огти — фінансами, одягом, ремонтом 
— зовсім не змінять ситуації. Єдина 
надія — що Бог просвітить серця цих 
людей.

3 січня до нас приїхала молодь із 
Волині, провели 6 заходів для дітей 
у нашому районі, а також у Диканьці. 
Більше 250 дітей відвідали ці заходи. 
По селах дітей стає все менше, але на 
свята приходять майже всі і чекають, 
коли знову приїдемо. У Котельві було 
більше 80 дітей і близько 20 дорослих. 
Наш великий зал був повний! 

З молоддю ходили до пенсіонерів 
у територіальний центр. Співали, 
розповідали свідоцтва зі свого життя. 
Присутні дивувалися, що є такі дівчата 
і хлопці, які змолоду посвятили своє 
життя Богу.

6 та 7 січня розділилися на три 

групи та вітали людей по домівках. В 
десятках осель звучав різдвяний спів, 
мешканці  дізналися про нашу церкву, 
отримали календар. Шкода, що така 
чудова можливість — заходити до 
осель — є лише раз на рік. Пригадую, 
як ми постукали до одної хати, вий-
шов чоловік і каже, що немає грошей 
і співати не потрібно. Ми сказали, що 
грошей не беремо, і нехай кличе тих, 
хто є вдома, але він не захотів — співа-
ли на вулиці. Після співу чоловік був 
розчулений і каже: «Треба було вас в 
хату пустити, там в мене мама лежача, 
їй би радість була». Ми заспівали і для 
бабусі… Коли ходили по хатах то в ба-
гатьох бачили наші календарі, які дару-
вали напередодні свят.

14 січня із працівниками тери-
торіального центру домовилися, що 
спільно із ними провідаємо 50 са-
мотніх пенсіонерів. Планували пода-
рувати для них солодощі, Євангелію 
із великим шрифтом та й просто про-
явити увагу. У кожному домі бабусі 
плакали, зворушені тим, що про них 
пам’ятають. Більшість пенсіонерів, 
у яких ми були, не виходять із дому, 
лише двічі на тиждень їх провідують 
соціальні працівники.

Віра і Оля продовжують прово-
дити клуб «Коло друзів» щосуботи. 
Після проведених заходів більше ді-
тей стали відвідувати клуб. Дивуюся, 
наскільки ретельно та творчо сестри 
підходять до проведення уроку. На-
очність, рукоділля, цікаві ігри, кон-
курси…

Недільні зібрання іноді відвідують 
нові люди. Але одні приходять, інші 
перестають… Намагаємося будува-
ти з ними стосунки.

Вадим КОРОЛЬЧУК
Полтавська область

уривок з листа

Продовжуємо служити у с. 
Старий Лисець. В грудні мали 
річницю відкриття дому мо-
литви, а також рукопокладен-
ня на дияконське служіння. На 
відкритті дому молитви було 
22 члена церкви, а сьогодні — 

41. Дякуємо Господу!
Готувалися до подячного но-

ворічного та різдвяного служінь 
— це і тематичні проповіді, і дитячі 
та молодіжні виступи. Є недільна 
школа (дитяча та підліткова гру-
пи), а також молодіжне служіння.

Проводимо по середах розбір 
Біблії, по п’ятницях — молитовні 
богослужіння, а в неділю — загаль-
не зібрання. На служіння завжди 
приходять односельчани. Відві-
дуємо членів церкви, спілкуємося,  
заохочуємо до служіння в церкві.

7 і 8 січня командою із 20 лю-
дей проїхали по чотирьох селах, 
де співали різдвяні пісні і про-
повідували (побували у понад 50 
сім’ях). Також відвідали з коман-
дою два будинки для літніх людей 
(це 220 людей) з піснями, словом і 

солодощами.
Із Київської місіонерської 

школи приїхали на практику троє 
братів і троє сестер на півроку. 
Вони живуть у нашому домі мо-
литви. Майже кожного дня ми 
з ними проповідуємо — і в Іва-
но-Франківську (у центрі і в лікар-
нях), і по селах, і в реабілітацій-
ному центрі, і в хоспісі. А також 
відвідуємо по домах стареньких 
братів і сестер, які не можуть бу-
вати в церкві. Наносити води, при-
брати у хаті чи квартирі, принести 

солодощі — вони дуже раді цим 
відвідинам.

Також провели невелику єван-
гелізацію для дітей. На нашій ву-
лиці живуть багато молодих сімей, 
тож ми  зібрали дітей з батьками 
і провели біблійний урок, ігри, а в 
кінці подарували гостинці і помо-
лилися. Плануємо такі зустрічі і 
надалі. А літом хочемо при церкві 
провести п’ятиденний табір.

Петро ВЕРНИГОРА
Івано-Франківська область

уривок з листа

ЗУСТРІЧ МІСІОНЕРІВ

ТІЛЬКИ РАЗ НА РІК...

ЩОДЕННЕ БЛАГОВІСТЯ

МИ НЕ
ЗУПИНЯЄМОСЯ

місія

місіонерська пошта
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Ярослав та Надія Маланії 
з села Добросин Львівської 
області мають інвалідність із 
дитинства. Надія у двомісяч-
ному віці втратила кисті обох 
рук. А в Ярослава ще з ранніх 
років діагностували порушен-
ня згортання крові. 

— Багато довелося пере-
терпіти, — розповідає Ярослав, 
— тому що я дуже часто хворів. 
Багато часу провів у лікарнях. 
Дуже боліли суглоби, а набряки 
виникали навіть без жодної на те 
причини.

Випадок, що привів Надію до 
інвалідності, був жахливим: у кім-
нату, де на ліжку спала двомісяч-
на дівчинка, забігла свиноматка, 
схопила дитинку й потягла до 
дверей. А потім відгризла їй кисті 
рук. Дівчинка дивом вижила.

Батьки відправили Надію та 
Ярослава на навчання до інтерна-
ту для дітей з інвалідністю.

— В інтернаті було дуже важко 
і жити, і вчитися. Особливо в пер-
ші роки, десь до п’ятого класу, 
— згадує Надія. — Я їхала туди з 
криком і плачем, благаючи батьків 
залишити мене вдома. Але мама 
переконувала: «Дитинко, я знаю, 
що тобі важко, але минуть роки — 
і ти мені будеш вдячна.

І справді, під час перебування 
в інтернаті юна Надія стала само-
стійною. Вона навчилася повні-
стю обслуговувати себе. І ще не 
раз буде з вдячністю згадувати 
маму та хоча й болісні, але кори-
сні уроки життя серед дітей з ін-
валідністю. 

— В інтернаті були різні гурт-
ки, — розповідає жінка, — там 
я навчилася вишивати, в’язати, 
малювати  своїми руками без 
кисті. Потім закінчила технікум за 
спеціальністю «бухгалтерський 
облік» і пішла працювати за фахом 
у колгосп, де робила п’ять років.

А Ярослав тим часом шукав 
відповіді на безліч питань, які по-
ставали перед ним. Він ніяк не міг 
змиритися зі своєю долею — по-

стійною хворобою.
— Пригадую такий випадок, 

— ділиться чоловік, — коли ми з 
моїм другом сиділи на березі річ-
ки (а це була неділя), то зауважи-
ли, що люди через місток ідуть до 
церкви. Тоді мене стали турбува-
ти питанням: у чому сенс життя, 
чому мені призначена саме така 
доля, чому мені так не везе, чому 
так життя не складається?

Ярослав прагнув особистого 
щастя й усіма силами намагався 
щось змінити в житті. В інтернаті 
юнакові симпатизувала Надія. Че-
рез довгих десять років після нав-
чання хлопець наважився написа-
ти дівчині листа. Так розпочалося 
листування.

— Одного разу я наважився 
на зустріч і навіть призначив її, але 
потрапив у лікарню — і зустрічі не 
відбулася, — згадує Ярослав. — 
Перед другою зустріччю знову за-
хворів. І це дуже бентежило мене. 
Я не хотів нав’язуватися дівчині 
зі своїми хворобами, боявся, що 
буду її обтяжувати. Але все одно 
щось вабило мене до неї.

Тому Ярослав вирішив зроби-
ти дівчині сюрприз і приїхати до 
неї в гості без попередження. По 
дорозі до коханої чоловік потра-
пив в аварію, зазнавши числен-
них ушкоджень, що з його діагно-
зом було дуже важко пережити.

— Щоб утишити біль, я став 
випивати. І вже тоді виникла дум-
ка, що краще покінчити з таким 
життям, — каже чоловік. — Але 
мене стримував страх, бо мама 
з дитинства вчила, що самогуб-
ство — то великий гріх. Не раз, 
дивлячись телевізор, натрапляв 
на християнські передачі й повто-
рював разом із проповідниками 
молитву покаяння. І з часом стало 
все налагоджуватися. Я зробив 
перші кроки після аварії. Як тільки 
зміг рухатися, то зателефонував 
до Наді, призначив зустріч, яка 
зрештою відбулася — і невдовзі 
ми побралися.

У 1992 році відбулося весіл-

ля. Нині в подружжя четверо до-
нечок, а нещодавно вони набули 
статусу дідуся та бабусі — у них 
народилася перша внучка. Але не 
таким легким був шлях до їхнього 
подружнього щастя.

Молодята вважали, що, ство-
ривши сім’ю, страждань у їхньому 
житті стане менше. Зрештою, усе 
виявилося навпаки.

— Тоді ми ще не знали Бога, і 
стосунки в нас буди дуже натягнуті. 
Переважно через те, що я випивав, 
особливо тоді, коли мені щось силь-
но боліло, — пригадує Ярослав.

Це привело сім’ю на межу 
розлучення. Надія казала, що, 
хоча на той час у них була до-
нечка Оксана, вони думали, що 
спільного майбутнього в них бути 
не може.

Ще однією з причин внутріш-
нього болю Ярослава була його 
неспроможність повноцінно тур-
буватися про сім’ю. Він вважав 
себе тягарем для родини. Але в 
глибині серця завжди відчував, 
що є вихід, що можна щось змі-
нити — і це стримувало його від 
рішучих кроків.

І от одного разу друзі Маланіїв, 
а нині їхні свати, розповіли їм про 
Бога та ті зміни, як Він зробив у 
їхньому житті після навернення. 
Подружжя вирішило почати все 
спочатку, але вже будувати своє 
життя на основі християнських 
принципів.

— Коли ми пізнали Бога, то 
чоловік усвідомив, що Господь 
— допомога, на яку слід покла-
датися, то він повністю змінив 
своє життя, — згадує Надія. — 
Змінилася його поведінка, його 
ставлення до мене. Я теж стала 
горнутися до нього. Бог дуже змі-
нив наше життя. Ми разом читали 
Біблію, усвідомлюючи, що лише 
Бог може провести нас по цьому 
земному шляху.

Бог звільнив Ярослава від 
алкогольної залежності. Чоловік 
пригадує, як, борючись зі спо-
кусою випити, взяв піст, і під час 

цього посту до нього прийшли 
друзі з випивкою. Він відмовився, 
бо вже мав силу від Бога проти-
стояти цьому, і відчував, що Бог 
кличе його до чогось кращого, ніж 
тимчасове тамування болю через 
алкоголь.

Бог дав їм ще трьох донечок і 
щирі люблячі серця.

Надія з любов’ю розповідає, 
що чоловік знайшов свою справу 
— він виготовляє гойдалки-кони-
ки й інші вироби з дерева.

— Ми дуже любимо разом 
проводити час, — розповідає 
чоловік. — Я можу зібрати сім’ю 
довкола себе, щоб вареників 
наліпити й поспілкуватися. На-
магаюся допомагати дружині з її 
хатніми клопотами.

Сім’я любить збиратися ра-
зом, щоб почитати Біблію та по-

молитися. У цьому вони вбачають 
благословення для своєї родини.

Говорячи про секрет сво-
го щастя, Надія з упевненістю 
стверджує, що щаслива тому, що 
пізнала Бога. Щаслива, що має 
чоловіка, дітей і внучку. Ярослав 
теж підтримує дружину й каже: 
«Сказати, що ми нещасливі — то 
було б неправдою. Так, не завжди 
буває легко й не завжди все так, як 
хочеться. Ми залишилися людьми 
з інвалідністю. Яке тут, здавало-
ся б, щастя. Але щастя не лише в 
здоровому тілі. Щастя, коли здо-
ровий дух».

Сім’я Маланіїв — яскравий 
приклад того, що з Богом можли-
во все, «бо для Бога нема немож-
ливої жодної речі». 

Телепрограма
«КРОК НАЗУСТРІЧ»

свідчення

ЩАСТЯ, КОЛИ ЗДОРОВИЙ ДУХ

Творчість великого худож-
ника була багатогранною: пор-
трети, сцени з сучасного життя, 
біблійні, євангельські та істо-
ричні сюжети. Але найчастіше 
він звертався до біблійних сю-
жетів, які відповідали його хри-
стиянському світогляду.

Рембрандт ван Рейн народився 
15 липня 1606 року в Лейдені — 
місті, яке розташоване неподалік 
Гааги, на Рейні (Голландія). Батько 
Рембрандта був власником кількох 
будинків, садових ділянок і млина. 

Рембрандт був шостою дитиною 
і четвертим сином. Коли він наро-
дився, справи батька йшли дуже 
добре, що дало змогу дати сину 
найкращу освіту.

З юних літ майбутній живопи-
сець виховувався в християнській 
атмосфері. Діти і батьки разом 
збиралися вранці і перед відходом 
до сну для спільної молитви і чи-
тання Біблії вголос. Для сім’ї Рем-
брандтів релігія не була порожньою 
формальністю. Жива наука Христа 
мала глибокий вплив на главу сім’ї. 

А вели його до протестантської 
церкви.

Молодий Рембрандт дуже до-
бре знав Святе Письмо, тому ба-
гато картин, які він пише, відобра-
жають біблійні сцени, відомі йому з 
дитинства.

Зацікавленість до образотвор-
чого мистецтва почала проявлятися 
ще змалку. Рембрандта віддали на 
навчання до місцевого живописця 
Якоба Сваненбюрха. Через кілька 
років він повертається до Лейдена, 
починає свій творчий шлях і за ко-
роткий час стає одним із найпопу-
лярніших живописців міста. Будучи 
віруючою людиною, він вважав, що 
біблійні сюжети мають використо-
вуватися не лише у поезії, театраль-
ному мистецтві і музиці, вони мають 
жити і в живописі.

У 1634 році Рембрандт одру-
жується з дівчиною зі знатної ро-
дини — Саскією ван Ейленбург. 
З одруженням починається най-
щасливіша пора в його житті: ма-
теріальний достаток, багато замов-
лень і ніжне кохання до дружини.

Галаслива слава ніколи не 
приваблювала художника. Він не 
прагнув догоджати багатим міща-
нам. І чим серйознішим і глибшим 
ставало його мистецтво, тим мен-
ше воно подобалося заможним 
людям. Художник цінував в людині 
не багатство і зовнішню красу, а 
здатність мислити, відчувати, спів-
чувати ближньому.

В останні роки життя Рем-
брандта трагічно складається його 
особиста доля. В 1642 році, не-
вдовзі після народження останньої 
дитини, померла його кохана дру-
жина. Від семирічного шлюбу у них 
було четверо дітей, з яких лише 
один син, Титус, пережив свою 
матір. Приблизно у той же час ви-
никає різкий конфлікт художника 
зі суспільством, яке не сприймало 
творчість митця. З його картин ся-
яло Боже світло, яке проникало в 
глибину серця і закликало до пока-
яння, любові і смирення. Він писав 
те, що люди найменше хотіли ба-
чити у живописі. Майже не маючи 
замовлень, в середині 50-х років 

він розорився. З аукціону було про-
дано будинок і багату колекцію. У 
1662 році помирає друга дружина і 
незабаром єдиний син — Титус.

Але у складний період життя, 
на його схилі, художник досягає 
вершини своїх творчих можливо-
стей, пише найкращі картини. Його 
образи вирізняються особливим 
драматизмом і філософською гли-
биною.

Останні роки життя митець 
прожив у бідності, забутий всіма. В 
найбіднішому кварталі Амстердама 
часто зустрічали його — одинокого 
діда, одяг якого був забруднений 
фарбою. Але складні життєві ви-
пробування не зломили його. Він 
продовжує наполегливо працюва-
ти. Помирає 4 жовтня 1669 року 
бідним і нікому не потрібним. Його 
смерть залишилася непомітною.

Визнання до митця прий-
шло через кілька десятиліть після 
смерті. За життя Рембрандт ство-
рив 650 картин, 300 офортів і біля 
2000 рисунків.

Ольга ШЕВЕЛЕВА

РЕМБРАНДТ ВАН РЕЙН – ВЕЛИКИЙ МИТЕЦЬ І ХРИСТИЯНИН
портрет
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пізнати Бога

…Риболовля була невда-
лою. Усю ніч — раз по раз 
невід то поринав у темну 
глибінь, то знову піднімався 
над поверхнею води. Уже 
несила було триматися за 
бортом човна, а руки горіли 
від намоклих слизьких моту-
зок.

Ночі тієї рибалки не вловили 
нічого. Жодної рибки, жодної — 
як на сміх. Такі ночі трапляються 
— і не тільки в рибалок. Домо-
господарки, міністри, будівель-
ники, академіки, президенти, 
священики — важко перелічити 
всіх, хто хоча б раз у своєму житті 
переживав таке.

Ночі провальних невдач тяг-
нуться інколи багато днів і мі-
сяців, навіть років. Проте вар-
то завжди пам’ятати — якою б 
довгою не була ніч, який би мо-
рок не осідав на серце й душу 
— все одно прийде ранок.

Після багатьох років ув’яз-
нення в Йосипа, після 430 років 
полону в Єгипті, після сімдесяти 
років вавилонського (радянсь-
кого полону), після жахливого 
багатоденного шторму в Адріа-
тичному морі апостола Павла, 
після тяжких доріг, страждань, 
болю, хвороб, неволі — все 
одно прийде світанок нового 
дня, тому що «не завжди буде 
морок там, де він тепер» (Іс. 
8:22).

…Рибалок було семеро — 
риби жодної. Утома давалася 
взнаки, а ще хотілося їсти — 
вода, свіже повітря, безсонна 
ніч робили своє. Але настав 
ранок — і човен із голодними 
чоловіками вже брав курс до 
берега, на якому хтось із самого 
досвітку запалив багаття.

— Чи є у вас якась їжа? — 
погукав незнайомець із берега.

— Немає, — одноголос-
но відповіли декілька рибалок, 
стомленими руками згрібаючи 
мокре шмаття невода на корму 
човна.

Незнайомець помовчав 
хвильку, а потім знову озвався:

— Закиньте сіті праворуч 
човна —  і впіймаєте.

Рибалки перезирнулися — 
ніч проминула безрезультатно, 
краща пора для ловлі минула, 
але голос був такий спокійний, 
такий прихильний, що один із 
тих, що був на кормі човна, ши-
роко усміхнувся до друзів-риба-
лок. Ще б пак — сходило сонце, 
скоро відпочинок — кидали не-
вода цілу ніч, то кинемо ще раз 
— востаннє. 

Мокре начиння хлюпнуло з 
правого борту. Жорсткі мотуз-
ки вкотре холодними гадюками 
сповзали у воду. Поволі керму-
вали до берега, підіймаючи сна-
сті на поверхню. 

«Ех, мабуть, не варто було 
закидати невід. Схоже, за камінь 
зачепилися», — думав Петро, 
дивлячись як натягуються мо-
тузки, що стали з’являтися з-під 
води.

Раптом велика рибина 
стрімко вилетіла з води у місці, 
де мав з’явитися невід. А потім 
ще одна, а ближче до поверх-
ні води — темні спини великих 
риб, що безпорадно металися 
перед неводом.

— О-о-о! — вигук здиву-
вання пролунав майже хором, 
і вмить зникла втома, а руки 
стали професійно вибирати на 
поверхню линви, що тремтіли 
й пружинилися від, здавалося, 
безлічі сріблястих великих ри-
бин…

— Петре, Петре, — голос 
Івана тремтів, як мотузка нево-
да. Широко відкриті очі дивили-
ся не на невід і збурену рибою 
поверхню води, а далі — на 
берег, на незнайомця, який 
привітно помахав рукою. — Пе-
тре, це ж Господь! — хрипко 
видихнув Іван. — Це Ісус! О, Го-
споди, я впізнаю Тебе…

Та Петро вже не чув. Стом-
лені за ніч руки пружно розсіка-
ли воду назустріч широкій ус-
мішці Учителя…

Насправді все могло бути 
трохи інакше, але істиною за-
лишається те, що голос Христа 
не був пізнаний. Переповнений 
рибою невід після ночі безплід-
ної праці зробив очі апостолів 

зрячими. Іван зрозумів, Хто на 
березі.

Отже, пізнавати Бога ми 
хочемо через «повний невід» 
— через видимий матеріаль-
ний успіх.

Ми живемо в час засил-
ля чергового «ізму». Канули 
в історію колективізм, со-
ціалізм, комунізм, атеїзм… На 
зміну їм прийшли капіталізм, 
націоналізм (в гіршому зна-
ченні слова), гедонізм і осо-
бливо небезпечний, майже 
всесильний монстр на ім’я 
матеріальний успіх.

Там, де ідеологія марк-
сизму-ленінізму-атеїзму дала 
збій і не зуміла пройти, ма-
теріалізм впевнено торує до-
рогу, заходячи в президент-
ські резиденції, доми простих 
людей, до церков і храмів — 
без зазначення конфесій. Ма-
теріалізм — поліконфесійний 
«бог», який має адептів на всіх 
континентах світу, пристосо-
вуючись під всі віросповідні 
практики та принципи.

«Це Господь!» — вигукує 
апостол Іван, дивлячись на 
повний невід. Це Господь — 
коли мій дім як повна чаша. 
Це Господь — коли повний мій 
гаманець. Це Господь — коли 
дім молитви переповнений на-
родом. Це Господь — коли я 
повний енергії і здоров’я. Це 
Він — коли без грошей розпо-
чали будівництво дому молитви, 
а через два роки — посвячення! 
Це Він, я Його впізнаю, бо тільки 

Всемогутній може зробити так! 
Вигуки захвату й визнання мож-
на продовжити…

Думаю, заперечувати, що 
всі наші матеріальні блага (і ду-
ховні також) ми отримували від 
Отця Небесного, немає змісту. 
«Усе, що потрібне для життя та 
побожности, подала нам Його 
Божа сила пізнанням Того, Хто 
покликав нас славою та чесно-
тою» (2Петр.1:3).

Не особливе знання агро-
номії, не новітні технології й до-
брива допомогли Ісаку зібрати 
нечуваний урожай — один до 
ста. Мішок посіяного ячменю 
приніс йому сто мішків. Причи-
ною було особливе покрови-
тельство Боже: «Так благосло-
вив Його Господь…» (1М.26:12).

Мабуть, це природно для 
віруючої людини — пізнавати 
свого Господа у видимих озна-
ках матеріального благополуччя 
й бути вдячним Йому. Проте є 
серйозна небезпека, коли ма-
теріальні блага стають мірилом 
особливої Божої прихильності 
до того, хто володіє ними.

Так народилися новітні те-
орії «процвітання та успіху».

Пізнавати Бога через успіх, 
удачу, сприятливий збіг об-
ставин, через «повний невід» 
матеріального благополуччя — 
це початковий курс у духовній 
школі слідування за Христом.

Коротко поміркуємо над ви-
щою сходинкою в богопізнанні.

Суть її ось у чому: навчити-
ся пізнавати Бога в проблемах, 

скорботі, переживаннях, бідах, 
хворобах, безгрошів’ї та… Пе-
релік неприємних ситуацій 
можна продовжувати. Ми сти-
каємося з ними ледь не кожно-
го дня, проте не завжди маємо 
здатність усвідомити — це від 
Нього! Пророк Ісая у складний 
для Ізраїлю час стверджує: «І я 
буду чекати Господа, що ховає 
лице Своє від Якового дому, 
і буду надіятись на Нього» 
(Іс.8:17).

Надіятися на Господа, коли 
успіх, коли «увесь світ іде за 
Ним», — просто й не потребує 
багатьох духовних потуг. Про-
те надіятися й пізнавати Бога, 
коли небосхил «успіху» закри-
ли хмари; коли невід порожній 
цілу ніч; коли біжить вісник за 
вісником із недоброю новиною; 
надіятися на Учителя, Якому 
зв’язують руки, плюють в лице, 
б’ють палицями… — це вияв 
високої духовної зрілості й сили 
християнина.

Ось що каже пророк Єремія: 
«Я той муж, який бачив біду від 
жезла Його гніву, Він провадив 
мене й допровадив до темряви, 
а не до світла… Він виснажив 
тіло моє й мою шкіру, мої кості 
сторощив… Натягнув Свого 
лука й поставив мене, наче ціль 
для стріли, пустив стріли до ни-
рок моїх зі Свого сагайдака… 
Наситив мене гіркотою… І стер 
мені зуби жорствою, до попелу 
кинув мене…» (Плач 3). І при 
цьому всьому пророк заявляє: 
«Оце я нагадую серцеві своє-
му, тому то я маю надію: «Це 
милість Господня…» Господь це 
мій уділ, я надію на Нього скла-
даю!»

…А ви змогли б у таких си-
туаціях життя сказати: «Це 
Він! Це Бог! Я не маю жодного 
сумніву. Я впізнав Його руку 
в складних обставинах свого 
життя, а тому не падаю у від-
чай, бо твердо переконаний 
— «тим, хто любить Бога, хто 
покликаний Його постановою, 
усе допомагає на добре» (Рим. 
8:28).

Микола СИНЮК

ПІЗНАННЯ БОГА ЧЕРЕЗ УСПІХ І БІЛЬ

21 січня 2019 року в 
соціальному центрі церк-
ви «Філадельфія» (м. Київ), 
відбулася презентація 
підручника для учнів 7 кла-
су «Християнська етика в 
українській культурі. Мир, 
злагода та спільна праця».

На представлення нового 
підручника зібралися директори 
та вчителі столичних шкіл. Мо-
дератором зустрічі стала одна 
з авторів книги, педагог із ба-
гатолітнім досвідом, відмінник 
освіти України Галина Красікова 
(її співавтори — професор Іри-
на Сіданіч та науковець Наталія 
Красікова). Педагоги говори-
ли про те, наскільки актуальна 
сьогодні підготовка матеріалів 
духовно-морального виховання 
школярів. Багато з вчителів на 

власному досвіді переконані, що 
не можна втрачати час, зволіка-
ючи з  формуванням правильних 
цінностей у дітей, інакше можна 
втратити покоління.

Підтримав цю думку й стар-
ший єпископ УЦХВЄ Михайло 
Паночко, який долучився до ре-
дагування  нового підручника. У 
своєму зверненні до педагогів 
він зробив наголос не стільки 
на християнській етиці, скільки 
на необхідності вивчення Біблії 
в навчальних закладах. Адже 
Біблія не лише відкриває історію, 
вона потужно впливає на духов-
но-моральне виховання.

«У Біблії є маса місць, які 
свідчать про її цінність. На ос-
нові першого псалма я поста-
рався донести вчителям, який 
успіх, щастя, дає Боже Слово, 

коли ми про нього думаємо й 
на ньому будуємо наше життя, 
— каже Михайло Степанович. 
— Про таких людей сказано: «І 
буде він як дерево, посаджене 
біля води, що приносить свій 
плід вчасно, і листя якого не 
в’яне, і у всьому, що він не ро-
бить, досягне успіху».

Також старший єпископ на-
вів приклади успішних країн, які 
свого часу довірилися біблійним 
цінностям — Велика Британія, 
Сполучені Штати, Південна Ко-
рея. Там, де люди поставили 
законодавство на принципи 
Слова Божого, суспільство про-
гресувало. Михайло Степанович 
висловився за те, щоб у школах 
уже з перших  класів діти могли 
знайомитися з Книгою над кни-
гами.

Результати презентації на-
дихнули педагогів до дії. Дирек-
тори окремих шкіл запросили 
Михайла Паночка виступити 
перед своїм педагогічним ко-
лективом.

Предмет  «Християнська 
етика» у школах  викладають як 
факультатив, і вчителі роблять 
це здебільшого з власної ініціа-

тиви. Держава ж на такі видання 
(підручник вийшов під грифом 
Міносвіти) виділяє надто мало 
коштів. Автори змушені були 
шукати благодійників, гото-
вих пожертвувати кошти на цю 
справу. Перший наклад у 1000 
екземплярів було надруковано 
на кошти УЦХВЄ.

chve.org.ua
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Робота, машина, телефон, ін-
тернет, комфорт, зовнішність, гроші, 
близька людина. Тобто це те, що по 
своїй суті не є гріховним. Але яким 
чином статус звичних нам природ-
них речей змінюється так, що вони 
стають ідолами для нас? Часто ми 
окреслюємо це так: щось стає на-
шим ідолом, коли річ забирає у нас 
багато уваги й часу, коли відводить 
нас від служіння Богові, коли почи-
нає володіти нами.

Проте я хочу звернути вашу 
увагу на більш тонкі й часто не-
помітні для нас грані, за якими, як 
на мене, слід би було визначати, 
що таке ідол.  

Ідол завжди вимагає жертви. 
І приносимо ми її швидше, ніж на-
віть можемо це усвідомити. А ще 
він ніколи не буде задоволений тим, 
що ти йому запропонуєш. Він буде 
називати свою ціну й ставити свою 
планку. Наприклад, ти мав намір 
віддати йому п’ять хвилин, але не 
встиг отямитися, як минуло дві го-
дини. 

Тобто звичайні речі міняють свій 
статус і стають ідолами, якщо ради 
цього тобі доводиться чимсь жерт-
вувати. Не раз я чув таке питання: 
«А що в цьому поганого?» Але це 
неправильно поставлене питання. 
У  всьому названому немає нічого 
поганого. Проте питання тут слід 
ставити так: «Що тобі довелося при-
нести в жертву ради цього?» Може, 
й нічого поганого немає у твоєму 
викличному зовнішньому вигляді. 
Але чим ти пожертвував, щоб ви-
глядати так? Стосунками з мамою? 
Хіба це незначна жертва? Але ти на-
віть не встиг  помітити, як ти приніс 
у жертву ці стосунки. 

А що поганого в Інстаграмі? Але 
скажи мені, що тобі довелося при-
нести в жертву? Час, за який ти  міг  
багато чого зробити. 

Ти купив нову машину? Але чого 
тобі це вартувало? Скільки сил і часу 
ти присвятив, щоб заробити на неї, 
пожертвувавши, можливо, своїм 
служінням, своїм покликанням.

І все це відбувається так швид-
ко, що ти не встигаєш відчути й зро-
зуміти, що все зайшло надто далеко. 
Пригадайте Ісава, який ішов із по-
лювання й був дуже голодним. «Що 
поганого в почутті голоду?» Звісно, 
що нічого. Але це неправильне пи-
тання. Питання ось в чому: «Що тобі 
довелося принести в жертву ради 
цього?» Нічого поганого в тому, щоб 
поїсти супчику з чечевиці, але чим 
ти жертвуєш ради цього. Проблема, 
коли почуття голоду перетворилося 
на похіть, яку слід задовольнити тут 
і зараз. Ісав був готовий пожертву-
вати ради цього первородством. 
Він приніс цю жертву не усвідом-
лено, навіть не сприйняв це всерй-
оз. Бо коли б поставився до цього 
серйозно, то сказав би Ісакові, який 
посилав його на полювання перед 
тим, як дати благословення: «Я про-
дав первородство. Ти повинен уже 
благословляти не мене». Проте він 
дуже здивувався, коли почув, що 
Ісак благословив Якова, а для нього 
вже немає благословення. Ісав на-
віть не помітив, як приніс у жертву 
щось важливе. Ідол назвав йому 
свою ціну. Він і не думав, що через 
супчик втратить батькове благосло-

вення — і вся його доля буде зовсім 
іншою, ніж він планував, і життя піде 
зовсім не так, як могло б піти. 

Я зауважив, що в момент по-
клоніння й принесення жертви від-
бувається єднання з об’єктом по-
клоніння. І ми починаємо сердитися, 
коли хтось перериває цей процес. 
Наприклад, ти весь у соцмережах — 
читаєш, коментуєш, відповідаєш, а 
тут — мама просить винести сміття. 
І це одразу викликає бурхливу реак-
цію. А все тому, що хтось вривається 
в «таїнство єднання» з твоїм ідолом.

Зауваж, як ти реагуєш, коли тобі 
роблять зауваження щодо того, як 
ти тратиш гроші, як проводиш час, 
як виглядаєш зовні. Якщо твоя ре-
акція надто бурхлива, то, можливо, 
слід задуматися про статус у твоєму 
житті тих речей, щодо яких тобі ро-
блять зауваження.

Це все починається десь у гли-
бині нашого єства, де є незаповне-
на порожнеча. Ми не вдоволені 
нашими стосунками з Богом і по-
чинаємо шукати якогось визнання в 
людей. Ми чекаємо, що нам хтось 
поставить «лайк», але не акцентує-
мо на тому, щоб «лайки» під наши-
ми прожитими днями нам ставив 
Бог, а не люди.

Я не раз чув розповіді людей, 
для яких щось звичайне й буденне 
ставало чимось набагато більшим. 
Наприклад, сів на п’ять хвилин пе-
реглянути новини. І не дивився ні-
чого, крім новин, але минуло 2 го-
дини, перш ніж зоглядівся. І Біблію 
вже немає коли читати. Ідол забрав 
у тебе час і забрав набагато більше, 
ніж ти планував.

Чув розповіді хлопців, які гра-
ють в ігри: сідаєш увечері на пів-
години, а через «півгодини» ви-
являється, що вже п’ята ранку. 
Ідол забирає сон, відпочинок. Це 
набагато більше, ніж ти планував 
віддати.

Як ми вже зауважили, ідоли ви-
магають у нас часу. Ми можемо при-
носити в жертву стосунки з близь-
кими, що призводить до конфліктів, 
напруги, образ. Часто ці конфлікти 
виникають на основі того, що хтось 
посягнув на твоє «святе», яке ти 
намагаєшся відбілити, відстояти й 
захистити, щоб воно залишилося з 
тобою. І туди йде час, йдуть гроші, 
стосунки з Богом, мир у твоєму сер-
ці. Наприклад, замість своїх інстра-
грамів, ти міг би, наприклад, вивчити 
англійську.

Чого вимагають твої ідоли в 
тебе? Замислися над цим і дай 
відповідь самому собі, але чесно й 
об’єктивно, а не стаючи адвокатом 
для об’єктів свого поклоніння.

Ось що говорить Бог через про-
рока Єзекіїля: «…всі вони віддали-
лися від Мене через своїх божків! 
Тому скажи до Ізраїлевого дому: Так 
говорить Господь Бог: Наверніться, 
і відступіть від ваших божків, і від усіх 
ваших гидот відверніть свої обличчя! 
Бо кожен чоловік із Ізраїлевого дому 
або з чужинців, що мешкають серед 
Ізраїля, коли відступить від Мене, і 
допустить своїх божків у своє серце, 
і покладе спотикання своєї провини 
перед обличчям своїм, і прийде до 
пророка, щоб запитати Мене, тому 
Я, Господь, відповім від Себе. І 
зверну Я лице Своє проти цього чо-
ловіка, і вчиню його за знака та за 
приповістку, і вигублю його з-посе-
ред Свого народу, і пізнаєте ви, що 
Я Господь!» (Єз.14:5-8).

Для Бога це дуже серйозно: 
коли ми допускаємо ідолів у своє 
серце, це віддаляє нас від Нього. І 
ці люди, попри свої ідоли, все одно 
йдуть до Бога, а Бог каже проро-
кові: «Як ти думаєш, якою буде моя 
відповідь їм?» Бог не зможе відпові-
сти таким людям, Він відвертатиме 
Своє обличчя від них.

Якщо в християнина є ідоли, 
але він йде на зібрання й хоче 
почути, що скаже Йому Бог, то 
що почує така людина? Бог може 
сказати лише одне: «У неї є ідо-
ли, Я відвертаю обличчя Своє…» 
Тому Бог має бути в нашому сер-
ці на першому місці, щоб ми мог-
ли чути Його голос.

Може, ці слова здивують вас, 
але ідолу зовсім не обов’язково бути 
на першому місці. Йому достатньо 
зовсім трохи місця в нашому серці, 
і він зможе за досить короткий час 
повністю споганити твою душу. При-
святи йому невеличку частину свого 
життя, а потім можеш іти й годинами 
читати свою Біблію, і  ти не матимеш 
жодного результату від цього.

Ідол завжди посягає на щось 
більше, ніж твій час, гроші чи щось 
інше зовнішнє. Рано чи пізно ти при-
несеш у жертву жагу за Богом або 
мир із Ним. 

У кінцевому підсумку, усе, на що 
посягає ворог нашої душі, — наші 
стосунки з Господом. Усе решта 
— це витратні матеріали. Диявол 
за допомогою ідолів посягає на те, 
що є в глибині нашої душі — наше 
прагнення до Бога. А ми іноді по-
милково оцінюємо своє життя, 
коли вважаємо, що от я півгодини 
робив щось не зовсім угодне Бо-
гові, а потім годину присвячу для 
Бога. Але дуже часто стається так, 
що приходячи перед Боже лице, ти 
виявляєшся порожнім, бо поклав на 
жертовник ідолу свою жагу до Бога. 
Те, що ти віддав своєму ідолу, спу-

стошує тебе. І часто, на жаль, ми 
навіть не встигаємо помітити, як це 
відбулося. 

Ти кинув образливе слово мамі? 
Чи вийде тобі після цього щиро по-
молитися з Богом. Ти провів годи-
ну в Інстраграмі? А тепер спробуй 
сповнитися Духом Святим. Ти ви-
тратив гроші на щось, що тобі було 
не потрібне. Так, у тебе ще, мож-
ливо, залишилися гроші для Бога. 
Але й Каїн приніс жертву, але Бог 
не прийняв її, тому що щось було не 
так у стосунках із Господом. 

Коли ми приходимо спустоше-

ними, то неважливо, що ми прино-
симо. Гріх поведе нас далі, ніж ми 
очікували, і візьме більше, ніж ми 
готові були віддати. Ми не можемо 
служити і Богові, й ідолу. Нам іноді 
здається, що в нас це виходить. 
Але насправді це помилкова дум-
ка. Тому що якщо я служу ще ко-
мусь, то те, що я роблю для Бога, 
не враховується Ним. Можливо, у 
церкві це зараховується, можли-
во, й сам собі ти це зараховуєш, 
але Бог — ні. Він дивиться глиб-
ше. Більш ніж наше служіння, його 
цікавить наша віра, наша любов, 
наше єднання з Ним. Але якщо ти 
щось кладеш на жертовник своїм 
божкам, твоя жертва Богові знеці-
нюється, бо твоя жага по Богу стає 
витратним матеріалом у жертво-
приношенні ідолу.

І через те ми позбавляємося 
стосунків із Богом і радості в Дусі 
Святому. І це спонукує нас більше й 
більше шукати замінників цієї радо-
сті, й глибше поринати в стосунки з 
ідолами.

Проте наші ідоли не дадуть нам 
повної радості ніколи. Вона можли-
ва лише тоді, коли ти перебуваєш у 
єднанні з Богом.

Що робити, коли ти усвідом-
люєш, що у твоєму житті є ідоли, 
але ти не можеш отримати свободу 
від них? 

Найперше, що я раджу, — бути 
дуже уважними до дрібниць, які ча-
сто можуть відігравати дуже серй-
озну роль. Бо якщо ти не готовий 
до якихось маленьких дрібниць, 
наприклад, як-от обмеження в ко-
ристуванні телефоном, то не кажи, 
що ти готовий щось велике зробити 
для Бога і що для тебе важливі твої 
стосунки з Ним.

Ще однин дуже важливий 
аспект нашого життя — дисципліна. 
Часто ми не дисциплінуємо себе в 
стосунках з Богом, але коли прихо-
дять у життя труднощі, ми б хотіли 
вистояти, перемогти. І тоді почи-
наємо себе дисциплінувати, але не 
можемо впоратися з цим, тому що 
там уже дисципліна не діє. Сама по 
собі дисципліна не змінює нас, але 
вона допомагає нам пробувати в 
Божій благодаті, яка має силу змі-
нювати. Якщо ти прийняв рішення 
читати Біблію щодня, то ти повинен 
його триматися. Якщо знаєш, що 
молитва важлива, то ти повинен 
знаходити для неї час. Ти повинен 
наповнюватися Богом і перебувати 
в Його благодаті, бо інакше ти нічого 
не зможеш вдіяти проти своїх ідолів 
— ти безсильний проти них. Тобі 
потрібне помазання, потрібна твер-
да віра, а отримати їх можна лише в 
стосунках із Богом.

Дисципліна — це вибір між тим, 
що ти хочеш зараз, і тим, що хочеш 
насправді. Може, зараз тобі хочеть-
ся поспати чи полистати свій Ін-
стаграм. Але ж насправді ти хочеш 
перемоги — чи не так? Насправді 
ти хочеш благословенної долі. Ти хо-
чеш навчитися протистояти ідолам і 
перемагати свої спокуси. То, можли-
во, варто буде більше часу присвя-
тити спілкуванню з Богом?

Сатана завжди знайде чим вас 
зайняти. Особливо, коли ви хочете 
прочитати Біблію чи помолитися. 
Тому будьте дуже пильні й навчіться 
концентруватися на Господі.

Коли ізраїльтяни оволодівали 
Обітованою землею, то перше мі-
сто взяли, просто обходячи шість 
днів довкола, а сьомого — затру-
бивши в труби, — і стіни Єрихона 
впали. Потім було складніше. А 
потім настав момент, що Бог ска-
зав їм, що ви не зможете одразу 
вигнати всі народи. Для цього вам 
потрібен буде час. Але не рідніться 
з ними.

Ви не подолаєте всіх своїх ідолі 
в одну мить, зо один вечір чи за 
найближчий тиждень. Деякі з них 
будуть просто зубами чіплятися 
за вас, за вашу душу, за ваш час і 
ваше духовне життя. Але Бог каже: 
«Не рідніться з ними!» Хай у вашо-
му серці завжди залишається во-
рожа позиція щодо ваших ворогів 
— ваших ідолів та божків. 

Можливо, вони все ще вертати-
муться у ваше життя й захоплюва-
тимуть вас, але хай у вашій душі, у 
вашій молитві зберігається ворожа 
позиція щодо них. Не обіцяйте Бо-
гові не робити більше чогось. Про-
сто скажіть Йому: «Я не можу з цим 
нічого зробити, не знаю, як діяти 
далі, але це не моє рідне. І я хочу, 
щоб воно зникло з мого життя. Я не 
хочу так жити». І тоді настане такий 
момент, коли Бог вижене їх із вашо-
го життя, якщо ви щиро прагнути-
мете цього.

Продовжуйте плакати перед 
Богом, коли ви черговий раз спіт-
кнулися. Не турбуйтеся, що це вже 
двохсотий раз. Він, як і раніше, го-
товий прийняти вас, якщо ви щиро 
хочете, щоб це пішло з вашого 
життя  й вашої долі.

У житті юного Самсона був три-
валий період, коли він не обрізував 
волосся й не пив виноградного на-
пою, але сила ще не проявилася в 
ньому. Він міг ставити собі й бать-
кам питання, для чого це потрібно. 
Міг сумніватися в доцільності цих 
дій. Але зрештою його терпіння та 
вірність були нагороджені — на-
став момент, коли на нього зійшов 
Дух Божий і він став вести війни 
Божі. Але цьому передував трива-
лий період, коли можна було роз-
чаруватися в усьому й подумати: а 
для чого мені це все!

І я знайшов собі в цьому втіху. І 
хочу поділитися цим. Може, ти теж 
думаєш: а для чого мені це все. 
Інші живуть не так — і їм добре. 
Який сенс у чомусь себе обмежу-
вати? Я хочу надихнути вас і закли-
кати: моліться, читайте Біблію, 
відвідуйте зібрання й шукайте Го-
спода — і одного разу ви побачите, 
як Дух Святий по-особливому зій-
де на вас. Одного разу у вашому 
житті стане явно помітно, для чого 
це все було —  ви побачите славу 
Божу у своєму житті й своїй долі.

Павло ФЕДОРУК

БЕРЕЖІТЬСЯ ВІД ІДОЛІВ
проповідьПочаток на стор.1

ЩО МОЖЕ БУТИ ІДОЛОМ 
ДЛЯ СУЧАСНОГО
ХРИСТИЯНИНА?

ПРИНЕСЕННЯ ЖЕРТВИ
«ТАЇНСТВО ЄДНАННЯ»

ЧУЖІ ДЛЯ БОГА

«НЕ МОЖЕТЕ СЛУЖИТИ 
ДВОМ ПАНАМ» НЕ РІДНІТЬСЯ З ІДОЛАМИ

МІСЦЕ ІДОЛА

ЯК ЗВІЛЬНИТИСЯ
ВІД ІДОЛІВ?

ЧОГО СУЧАСНІ ІДОЛИ
ВИМАГАЮТЬ ВІД НАС?
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Дитяча сторінка Дитяча сторінка
Я думаю, ви не раз чули слова: «Хто не працює, той не їсть». Часто 

кажуть, що це народне прислів’я. Та чи знаєте ви, що ці слова записані 
у Біблії? Апостол Павло повчає християн: «Як хто працювати не хоче, 
нехай той не їсть!» (2 Сол. 3:10). 

— Та я ж дитина, що я можу особливого зробити? — скажете ви. 

А особливого й не потрібно. Кожен повинен робити те, що може. Я впевнена, 
що ваша мама буде дуже рада, коли ви просто самі пильнуватимете за чисто-
тою свого тіла й одягу, а також триматимете у порядку свої речі та кімнату. А 
якщо ви ще й будете самостійно старанно вчитися, то ваша родина буде просто 
пишатися вами!

Кожен день, йдучи з мамою в садок, 
маленький Сашко розглядав квіти біля 
стежки, крапельки роси на них… І раптом 
він побачив маленьку гірку з прутиків і 
соломи, і крихітних комах, які метушливо 
бігали по ній.

— Мамочко, а хто це?
— Це мурахи, милий.
І мама розповіла йому цікаву історію про 

дивовижний світ мурах, про їхню працелюб-
ність, про дивовижну силу, якою вони во-
лодіють завдяки своїй дружбі, взаєморозумін-
ню.

І тут Саша побачив рухому соломинку. 
Придивився — а під нею багато мурашок, і 
всі разом так дружно несуть соломинку в свій 
будинок — мурашник.

Кожен день мурашник ставав все вищим і 
вищим. І Сашко завжди дивувався, як таким 
маленьким істотам вдалося побудувати такий 
великий будинок.

В черговий раз, йдучи з садка, він помітив 

у руках у мами важку сумку.
— Мамо, я тобі допоможу, разом зі мною 

тобі буде легше!
А прийшовши додому, Сашко вирішив з 

мамою прибирати в будинку. І це було так ве-
село і швидко. І мама багато посміхалася.

— Ось які мурахи молодці, — подумав Саш-
ко, — разом робити щось набагато простіше і 
приємніше.

Галина БРИТАН

Маленька Марійка дуже хотіла вирости. 
Дуже. А як це зробити, вона не знала.

Усе перепробувала. І в маминих туфлях хо-

дила. І в бабусиному пальті сиділа. І зачіску, як у 
тьоті Каті, робила. І намисто приміряла. І годин-
ник на руку одягала. Нічого не виходило. Тільки 
сміялися з неї та жартували.

Якось Марійка надумала підлогу підмести. І 
підмела. Та так гарно підмела, що навіть мама 
здивувалася:

— Марійко! Та невже ти в нас дорослою 
стаєш?

А коли Марійка чисто-пречисто вимила по-
суд та сухо-насухо витерла його, тоді не тільки 
мама, а й батько здивувався. Здивувався і при 
всіх за столом сказав:

— Ми й не помітили, як у нас Марія виросла. 
Не тільки підлогу підмітає, а й посуд миє.

Тепер усі маленьку Марійку великою назива-
ють. І вона дорослою почувається, хоч і ходить у 
своїх крихітних туфельках і коротенькому плат-
тячку. Без зачіски. Без намиста. Без годинника.

Не вони, очевидно, маленьких великими ро-
блять.

Мудрий цар Соломон каже до лінивої людини: «Іди 
до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її й помудрій: 
нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя; вона 
заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу. 
Аж доки, лінюху, ти будеш вилежуватись, коли ти зо сну 
свого встанеш? Ще трохи поспати, подрімати ще трохи, 
руки трохи зложити, щоб полежати, і прийде, немов во-
лоцюга, твоя бідність» (Приповісті 6:6-11).

Мурахи — найбільш поши-
рений вид комах на землі. Вони 
живуть складними сім’ями і ма-
ють чітко розподілені обов’язки. 
Є мураха-цариця, яка відкладає 
яйця. Молоді мурахи зазвичай 
доглядають за личинками, які 
знаходяться в центрі мурашни-
ка, а стаючи старшими — відда-
ляються від центру і беруть на 
себе обов’язки здобувати їжу. Є 
також мурахи-солдати, які охо-
роняють сім’ю. 

***
Ці тварини дуже справедливі. Вони годують своїх братів, які 

постраждали під час роботи, але тих мурах, які не хочуть працю-
вати і не приносять корму в мурашники  — вбивають. 

***
Деякі мурахи ведуть господарську діяльність. Одні прино-

сять листя у мурашники, інші його пережовують і змішують з 
частинками грибниці. Потім викладають цю масу на «грядки», 
де з неї виростають гриби. 

***
У мурах є також домашні тварини — тля, яку вони випасають 

і охороняють, а вона ділиться з працьовитими ласунами солод-
ким соком.

Бог створив мурашку дивним чином, і Він очікує, що вона 
буде виконувати своє призначення. Ісус опікується нами також, 
і Він очікує, що ми будемо працювати для Нього, допомагаючи 
іншим.  

Уявіть, що ви можете підняти вагу у 50 разів більшу від 
власної. Для дорослої людини це все одно, що звалити на 
себе вантажівку. Мурахи роблять це щоразу, коли тягнуть 
крихти і дрібні камінчики до себе в колонію.

Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

Допоможи мурашці вибратися з мурашника.

Людина, яка працює 
й докладає до чо-
гось багато зусиль, 
обов’язково здобуває 
перемогу, хоча б над 
самим собою.
Ви теж зможете стати 
переможцями й отри-
мати кубок із цінним 
написом, якщо поста-
вите блоки з буквами 
на свої місця.

ДИВОВИЖНА СИЛА

ЯК МАРІЙКА СТАЛА ВЕЛИКОЮ

Завдання

?



Газета друкується на добровільні пожертви і розповсюджується безкоштовно
Пожертви на газету надсилайте: Релігійна організація «Християнська місія «Голос надії»
р/р № 26004055523822
в Приватбанку м. Луцька
МФО №303440, код 13359754
або на адресу місiї поштовим переказом з помiткою: «На газету»
Редакцiя не завжди подiляє думки авторiв матерiалiв, що друкуються
Надiсланi матерiали не рецензуються i назад не повертаються
При передруку матерiалiв посилання на газету
«ГОЛОС НАДIЇ» обов’язкове

Засновники: мiсiя «ГОЛОС НАДIЇ»,
обласна Пресвiтерська рада церков ХВЄП Волині.

Тираж: 9000 примiрникiв
Реєстрацiйний номер: ВЛ 030 від 10 березня 1994 р.

Редактор: Юрiй ТРОЦЬ
Адреса: вул. Воронiхiна, 14а, м. Луцьк, Україна, 43020

Телефон: 0332-78-80-82; 0332-25-44-06 / Факс: 0332-78-97-98
E-mail: golosnadiyi@gmail.com 

Skype: golos_nadiyi
www.voice.org.ua

Віддруковано: видавництво «А-Прінт»,  м.Тернопіль, тел.(0352)-52-27-37,  http://a-print.com.ua
Замовлення №236

Виходить щомiсяця
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По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №1 (січень) 2019р.
По горизонталі: 1.Гнів. 2.Навот. 3.Анава. 5.Пітом. 6.Сінай. 9.Радість. 10.Хо-

разін. 11.Завулон. 17.Гаман. 18.Свиня. 21.Корей. 22.Німра. 25.Орпа.
По вертикалі: 4.Лагідна. 7.Пішон. 8.Аввім. 12.Нахон. 13.Надав. 14.Наїн. 

15.Атталія. 16.Лука. 19.Аттай. 20.Авдон. 23.Фавор. 24.Лівна. 26.Тетрарх.

1. Етіопський цар. 2. Місто, з якого родом Акила. 3. Місто, біля якого Ісусу 
воскресив юнака. 4. День спокою у євреїв. 7. Батько Аарона. 8. Оголосив себе 
месією, йому стяли голову. 10. Місто на Криті. 14. Син Адама. 15. Викори-
стовувалася при помазанні царів. 18. Третій місяць за єврейським календарем. 
19.Стільки днів йшов дощ в час потопу. 21. Місто на сході Йордану. 23.Нечистий 
плазун. 24. Річка Дамаску. 27. Виливаєтсья на нечестя і неправду. 28.Служни-
ця в домі Марії.

КРОСВОРД

5. Річка Едему. 6. Живе в царських палатах. 9. Диякон Єрусалимської церк-
ви. 11. Одне з пахощів, що входило до кадила. 12. Батько Єзавелі. 13. Місто в 
долині Йордану. 15. Дідусь Давида. 16. Батько Єровоама. 17. Символ гіркоти. 
20. «Ви — … землі», — сказав Ісус. 22. Малий пророк. 25. Назорей від народ-
ження. 26. Титул єгипетського царя. 27. Міра сипучих речовин. 29. При його 
царюванні Даниїл був одним із трьох найвищих урядників. 30. Внук Веніаміна, 
син Бели.

мовою притчі

біблійна ботаніка

Зустрілися одного разу без-
божник і мудрець. Безбожник став 
говорити мудрецеві, що Бога немає 
й взагалі смішно вірити в те, що 
хтось створив  увесь світ.

Мудрець вирішив не заперечува-
ти безбожнику, тільки сказав, що зайде 
до нього в гості через декілька днів.

І справді, через кілька днів му-
дрець прийшов у дім безбожника. У 
подарунок йому мудрець приніс кра-
сиву картину. Безбожник був захопле-
ний. Ніколи ще не доводилося йому 
бачити такої досконалої краси. 

— Яке диво! — вигукнув він. — 
Чиєму чарівному пензлеві належить 
цей шедевр?

— Та нічиєму! — відповів мудрець. 
— Лежала в моїй коморі коробка з 
фарбами, а під нею — чисте полотно. 
Лежала собі й лежала. А вчора заче-
пив я її й перекинув. Фарби з неї ви-
лилися прямо на полотно. І уявіть собі, 
таким-от дивним чином на нього ляг-
ли, що й ця картина вийшла!

— Та ви насміхаєтеся наді мною! 
— крикнув безбожник. — Як це — ви-
лилися? Це неможливо. Ви тільки по-

гляньте на це полотно: яка композиція, 
яка глибина задуму, як прописані де-
талі... Ні за що не повірю, що тут обій-
шлося без пензля геніального творця!

— От бачите,— відказав мудрець, 
— ви й думки не допускаєте, що ця 
картина могла з’явитися сама по собі 
— випадково, без задуму художника 
й творця. Як же я можу повірити в те, 
що це небо в нас над голою, ця трава 
під ногами, ці дерева, ріки, озера, ліси, 
луги, гори й долини виникли випадко-
во, без задуму й волі найвеличнішого 
Творця?!

Все, що робить Бог, Він ро-
бить дуже добре! Ви коли небудь 
замислювалися над тим, яким 
чином крихітний маленький пагі-
нець з посіяного зерна починає так 
швидко рости після того, як тільки 
проб’ється з ґрунту?

Вчені встановили, що в рослинах, 
які ростуть, діють принципи волок-
нистої оптики. Варто тільки верхівці 
пророслого пагінця відчути на собі 
сонячне світло, як рослина відразу 
починає збирати золоту енергію сон-
ця, скеровуючи її через живі оптичні 
«волокна» до центру росту росли-
ни, який знаходиться в зерні. І хоч 
саме зерно, як і раніше, занурене в 
темряву вологого ґрунту, його серце-
вина просто купається в сонячному 
світлі, який забезпечує енергію для 
швидкого поділу клітин рослини, що, 
відповідно, слугує інтенсивному росту 
і збільшенню розмірів останньої. Це 

властиво для всіх рослин, включаючи 
кукурудзу, овес чи боби.

В процесі наукових досліджень 
було виявлено вражаючу ефектив-
ність даної оптичної системи рослин. 
Вона настільки точно працює, що 
практично відтворює сфокусоване 
зображення джерела світла прямо в 
зерно, яке розміщене внизу!

Чи мого би це все виникнути в ре-
зультаті випадкового збігу обставин? 
Чи, можливо, безглузда гра випадку 
зробила так, що в середині скромного 
бобового зерняти розміщено найточ-
ніший оптичний інструмент? Звичай-
но ж, ні! Бог придумав і використав у 
своєму творінні принципи, які вчені 
починають відкривати тільки сьогод-
ні. Це маленьке чудо! І, безумовно, 
ще один доказ мудрості і любові, які 
турботливий Творець бажає вкласти в 
наші серця.
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БЕЗБОЖНИК І МУДРЕЦЬ

ДИВОВИЖНА ВОЛОКОННА 
ОПТИКА В РОСЛИНАХ

Українська Церква Християн Віри Євангельської 

МІЖНАРОДНА МІСІОНЕРСЬКА ШКОЛА
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

З 10 червня по 23 серпня 2019 року на базі Київського біблійного інституту в спі-
впраці з церквами Скандинавії та християнською місією «Голос надії»

буде проходити навчання  Місіонерської школи.
Досвідчені місіонери, пастори, викладачі богослов’я з України і Скандинавії будуть викла-
дати біблійні доктрини, історію місій, релігії світу, ознайомлять студентів з методами і 
стратегіями місіонерського служіння, розкажуть про відкриття і зростання церков.
Студенти зможуть продовжити навчання і місіонерську практику в Боснії і Герцеговині,  
для подальшого розвитку довгострокового служіння. 
Прийом документів до 25 травня 2019 року: 

– Заява-анкета
– Рекомендація пастора церкви
– Фото 3х4 см
– Медична довідка (форма 086у)
Детальна інформація:
тел: (067) 708-43-61 – координатор ММШ
e-mail: kuksa18@gmail.com
сайт: www.kbi.org.ua
FB.www.facebook.com/missionschoolkiev

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ


