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«Бог з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа» (1 Петра, 1:3)

Велика благочестя таїна
Зорею спалахнула незгасимо –
Благословенна Діва і Жона,
Свята Марія народила Сина.

Радіє світ, народи, племена.
Із неба даний знак: прийшов Спаситель,
А з Ним Його священні імена – 
Він Пастир Добрий і Благий Учитель,

Порадник, Дивний, Цар, Еммануїл,
І влада на раменах Князя Миру.
Найдивовижніше зі всіх світил
Зійшло і запалило в серці віру.

І правда над народами зійшла,
І в повний зріст над світом стало Слово,
Як Світоч і Колос над царством зла,
Благословенний день – Різдво Христове.

Володимир Сад

Велика благочестя 
таїна...

НЕХАЙ  РІЗДВО  ХРИСТОВЕ  СПОНУКАЄ  ТЕБЕ  УСІМ  СЕРЦЕМ  ШУКАТИ  БОГА

СВІДЧЕННЯ МІСІОНЕРА          Стор. 3

Віталій Гавула: «НАВЧИТИСЯ ШУКАТИ
Й ВІДЧУВАТИ БОГА У СВОЄМУ ДУСІ»

ВАРТО ЗАДУМАТИСЬ              Стор. 4 КАФЕДРА ПРОПОВІДНИКА      Стор. 6
ЯКИЙ ТВІЙ ВИБІР?

РІЗДВО
ЧАС ПОДАРУНКІВ

ІСУСУ

«І Слово сталося тілом, і пе-
ребувало між нами, повне благодаті 
та правди, і ми бачили славу Його, 
славу як Однородженого від Отця» 
(Ів. 1:14). Так про втіленого Бога-
Христа написав апостол Іоанн. Цим 
вічним Словом є Ісус Христос. Він взяв 
на Себе людське тіло і прийшов на 
планету Земля, подібно простій людині, 
з однією ціллю – донести любов і вічне 
Слово Отця Небесного до твого серця. 
Христос стався людиною і спустився 
на цю грішну землю, щоб люди могли 
через віру в Нього піднятися на святі 
Небеса. Через жертву Ісуса Христа 
Бог примирив з Собою грішну людину, 
відновив втрачений колись першими 
людьми в Едемі мир з людиною. 
Бог нині не воює з людьми! Ангели 
сповіщали пастушкам народження 
Спасителя і вигукнули: «Слава Богу 
на висоті, І НА ЗЕМЛІ МИР, у людях 
добра воля!» (Лук.2:14).

Чуєш, брате, сестро! НАШ БОГ Є 
БОГОМ МИРУ, А НЕ ВІЙНИ! Христос 
став тим містком, що поєднав Небеса і 
Землю, людину і Бога. 

«Усе ж від Бога, що нас примирив 
із Собою Ісусом Христом і дав нам 
служіння примирення» (2Кор.5:18).

Що ж породжуємо ми у своїх шу-
каннях, діяннях, думках? Дивлячись 
навколо, серце сумує від того, що 
люди не шукають Бога, не прагнуть 
миру, а все більше ворогують, живуть 
так, мовби Бога немає, мовби Він 
глухий та сліпий – не бачить, що коять 
нині люди на землі у своєму безумстві.

«ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!» Чи ти 
знаєш про це? Навіщо Він народився? 
Щоб люди не хлюпали ненавистю 
одне на одного, а прощали, милосердя 
являли, вчилися любити та робити 
добро: «Будьте ж добрими одне до 
одного, милосердими, ПРОЩАЮЧИ 
ОДНЕ ОДНОМУ, як і Бог через 
Христа вам простив!» (Єф.4:32).

Ну не можуть бути носії Божої прав-
ди з кулеметами, гарматами, бомбами, 
вбиваючи подібних собі людей, мо-
тивуючи, що вони миротворці! Той, 
хто є носієм миру, у своїх руках і серці 
тримає Євангелію Ісуса Христа.

«БЛАЖЕННІ МИРОТВОРЦІ, 
БО ВОНИ СИНАМИ БОЖИМИ 
СТАНУТЬ» (Мт. 5:9).

Ця маленька піщинка за назвою 
«планета Земля» належить Творцю, 
Він Словом створив все і має владу 
– як над маленькою комашкою, 
так і великим Всесвітом. Народи у 
Бога, мовби краплі з відра… Люди – 
квартиранти на цій планеті з Божого 
милосердя. І що вони зробили з цієї 
«квартири»?

«ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!» Наві-
що? Щоб ти шукав миру, щоб сьогодні, 
коли увесь християнський світ святкує 
Різдво Христове, ти зупинився на 
шляху війни й нарешті усвідомив, що 
ти – людина, і Бог кличе тебе до миру 
та прощення свого винуватця.

«ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!» Наві-
що? Бо полюбив тебе: «Божа любов 
виявилась до нас тим, що Бог 
послав Свого Єдинородного Сина 
у світ, щоб ми через Нього жили. 

Любов не в тому, що ми полюбили 
Бога, але в тому, що Він полюбив 
нас – і послав Свого Сина як очи-
щення за наші гріхи. Улюблені, 
коли Бог нас так полюбив, то й МИ 
ПОВИННІ ЛЮБИТИ ОДНЕ ОДНОГО» 
(1Ів. 4:9-11).

Земне життя людини занадто 
коротке, щоб його покласти на 
плаху війни, ворожнечі, ненависті, 
неприязні. Як би ми не хотіли про це 
думати, але дуже скоро прийде час 
розлучитися з земним тілом і постати 
перед вічним Богом, щоб дати Йому 
звіт, що ми робили тут.

Земля – це стартовий майданчик, 
з якого ми попрямуємо у вічність, і 
параметри запуску нашої душі ми 
задаємо в «комп’ютер» серця наши-
ми вчинками, нашим повсякденним 
життям, нашою вірою в Христа Ісуса.    

«ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!» Наві-
що? Щоб ти у вічності був з Богом.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ КЛИЧЕ ДО МИРУ, ПРОЩЕННЯ, ЛЮБОВІ...

«Велика 
таємниця 

благочестя: 
Бог з'явився 

в тілі!»

           Щиро вітаємо вас зі святом Різдва Христового
та Новим 2022 роком! Бажаємо щастя, здоров’я, достатку, 

миру, рясного Божого благословіння в усіх ваших починаннях!

1 Тим. 3:16
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«Безсумнівно – 
великого благочестя 

таємниця: Бог з’явився 
у тілі» 1Тим.3:16

Ця таємниця велика не тому, що в 
ній так багато загадкового, а тому, що 
вона абсолютно виняткова, така, що 
вражає. Ця таємниця – дивовижна 
істина про те, що Бог з’явився у тілі. 
Це означає, наприклад те, що Вічний 
прийшов в наш земний вимір часу. 
Вічно сущий Бог – поза часом! А тут, 
взявши на себе людське тіло, Він став 
жити під диктатом годин і календарів. 
Бог – Усюдисущий, і перебуває в один 
і той же час у всіх місцях, раптом 
обмежив Себе присутністю в одному 
місці – наприклад, у Вифлеємі, На-
зареті, Капернаумі або ж Єрусалимі.

Ми дивуємося тому, що величний Бог, 
Котрий Своєю славою заповнює небеса 
і землю, пішов на те, щоб обмежитися 
немічним людським тілом. Дивлячись 
на Нього, люди могли з повним правом 
сказати: «У Ньому тілесно живе вся 
повнота божества!» (Колосян, 2:9)

Він – Всемогутній, стає безпорадним 
немовлям. Не буде перебільшенням 
сказати, що Той, Кого Марія тримала 
на руках, Сам ніс Марію, адже Він не 
тільки створив Всесвіт, але й тримає 
світ у Своїх долонях.

Він – Всевідець, є джерелом всієї 
мудрості та всього знання, однак 
ми читаємо в Євангелії, як, бувши 
дитиною, Він набирався мудрості та 
знання. Неможливо повірити, що Йо-
го, Володаря всього, в Його ж власних 
володіннях так непривітно зустріли. З 
небесного палацу – в кошару, в хлів, 
в ясла! Для Нього не знайшлося місця 
в світлиці. Його світ не впізнав, свої 
не прийняли. Господар прийшов в цей 
світ, як слуга. Господь слави приховав 

цю славу в тілі з плоті. Владика життя 
прийшов у цей світ, щоб померти. 
Святий увійшов в джунглі гріха. Він, 
Хто стоїть вище всіх, став людям 
ближче всіх. Він, на Кому перебуває 
благовоління Отця, Кого величають 
ангели, страждав від голоду й спраги, 
сидів втомлений біля криниці Якова, 
спав у човні в Галілеї, поневірявся, 
«подібно бездомному мандрівникові, в 
тому світі, що створили Його руки». З 
небесної пишноти Він прийшов в земні 
злидні, де у Нього не було місця, щоб 
схилити голову. Ісус Христос працював 
теслею, ніколи не спав на перині, 
ніколи не бачив сучасних побутових 
зручностей, без яких нам важко уявити 
своє життя. І це все було заради вас 
і мене! Схилимося ж перед Ним в 
поклонінні!

Вільям Макдональд

«Слава на висоті Богу, і 
на землі мир, в людях 
добра воля!» Лук.2:14
Бідна душа, якщо ти думаєш, що 

Бог знищить тебе, що Бог ніколи не 
буде до тебе милостивий, згадай 

про ангелів, що величали Бога, і не 
смій більше сумніватися до тебе в 
милосерді Бога! Не йди в зібрання 
лицемірів з пісними обличчями, щоб 
почути нудного проповідника з виразом 
відчаю на обличчі, який буде говорити 
тобі про добру волю Бога до людей. 
Знаю, ти не повіриш його словам, 
тому що він розповідає про Добру 
новину без радості, він невиразно щось 
белькотить замість того, щоб співати 
від щастя. Прямуй до Вифлеємської 
долини, де розташувалися пастухи, і 
коли ти почуєш ангелів, що славлять 
вічну Євангелію, то по благодаті Божій 
ти нарешті повіриш, що Добра новина – 
справді найбільша радість для ангелів 
й людей. Благословенне Різдво, бо 
ангели спускаються з небес, щоб зміц-
нити нас у вірі та милосерді Своєму 
Бога до людей!

Ангели оспівали те, про що ніколи 
не співали колись. «Слава на висоті 
Богу...» – це давня пісня; її ангели 
вигукували ще до створення світу. 
Але після втілення Ісуса на землі вони 
перед Божим престолом співали вже 
нову пісню, додавши строфу: «... і на 
землі мир». В Едемському саду вони її 

не співали. Там був мир, але це було 
абсолютно природно, і в цьому не 
було нічого дивного. Тоді вони співали 
про славу Божу – в той час це було 
важливіше. Але людина впала в гріх, 
і з того дня, коли херувим вогненним 
мечем вигнав людей з саду, на землі не 
було миру (окрім як в серцях віруючих, 
які почерпнули його з джерела життя, 
втіленому у Христі). Війни вирували у 
всіх кінцях землі, люди вбивали одне 
одного, звалюючи трупи в величезні 
купи... Війна йшла не тільки просто 
неба, а й усередині людини. Совість 
боролася з безсовісністю людини, 
сатана мучив людей думками про гріх. 
Земля не знала миру з дня гріхопадіння 
Адама. Але тепер, коли з'явився 
новонароджений Цар, пелени, в які 
Його загорнули, стали білим прапором 
миру. Печера перетворилася в місце, 
де припинилася війна між людиною і її 
совістю, між людиною і її Богом. Саме 
тоді, в той день, прозвучала сурма: 
«Вклади меча в піхви, людино! Вклади 
меча у піхви, совість! Бо відтепер 
людина в мирі з Богом і Бог в мирі з 
людиною».

Хіба не відчуваєте ви, друзі, що 
Євангелія – це мир для людини? Де ще 
можна відшукати мир, як не в добрій 
(євангельській) новині Христа? Миру 
ніде немає, він є тільки в Тім, про Кого 
сказано: «І буде Він – наш мир» (Мих.5:5). 
І який чудовий цей мир, улюблені! Цей 
мир, як річка, праведність, як морські 
хвилі. Це мир Божий, він перевершує 
будь-яке розуміння людське, він 
зберігає наші серця і наш розум через 
Господа Ісуса Христа. Це святий мир 
між душею, що отримала прощення, 
і Богом, між грішником і його суддею. 
Саме про цей мир вигукували ангели: 
«... і на землі мир...».

Чарльз Сперджен

Часто людина у своїх відносинах з 
Богом обмежується лише тим, що в 
молитвах звертається до Нього.

Як ви думаєте: чи бажає Бог зі Свого 
боку звертатися до людини? У молитві 
«Отче наш» ми називаємо Бога Отцем, 
а кожен відповідальний батько має що 
сказати своїй дитині, особливо, коли 
вона робить щось неправильно. Одна 
бабуся нещодавно мені сказала: «Я 
ніколи не думала, що Бог має говорити 
до нас».

ТО ЯК ЖЕ ДО НАС 
ГОВОРИТЬ БОГ?

Бог промовляє до людини через 
думку, обставини, інших людей, сон 
чи відкриття. Проте найбільше Він 
говорить до людей через Біблію – 
це Його Слово, заповіді, повеління, 
обмеження. Уявімо собі людину, 
яка абсолютно не знаючи правил 
дорожнього руху, сідає за кермо і 
молиться до Бога про охорону в дорозі. 
Ми скажемо – молитва дуже важлива, 
однак само собою потрібно спочатку 
вивчити правила дорожнього руху. 
Чи не бачимо ми в цьому себе, коли 
щоденно молимося до Бога, а Біблію 
не відкриваємо? У ній написано: «Не 
хлібом самим буде жити людина, 
але кожним словом, що походить з 
уст Божих» (Матвія 4:4).

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ 
ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ?
Отже, Бог створив людину такою, 

що для її повноцінного життя потрібна 
фізична та духовна пожива. Якщо ж 
ми живемо лише фізичним хлібом, ми 
– неповноцінні, подібно людині, яка 
стрибає на одній нозі, маючи дві, бо 
так її створив Господь.

Якось, спілкуючись з молодими 
хлопцями, я запропонував їм по черзі 
згадати з Біблії хоч по одному вислову, 
який сказав Бог чи Ісус. На жаль, 
жоден з них не міг нічого згадати. То як 
же можна жити Божим словом, якого 
не знаєш?

ЧИ ЗНАЄШ ТИ СЛОВО 
БОЖЕ?

Дорогий читачу, перевірте кожен 
себе: скільки висловів Ісуса Христа або 
Бога ми можемо одразу процитувати, 
адже цим Словом нам потрібно 
керуватись у житті. Якщо ж ми знаємо 
лише дві заповіді: «Не вбий» та «Не 
вкради», то це мізерно, бо у Біблії 
більше тисячі сторінок і жодної зайвої.

Багато хто говорить, що Біблію 
важко зрозуміти. Так, це не художня 
книга, проте Бог її написав через Своїх 
пророків не для того, щоб заплутати 
людину, а, навпаки – правильно 
направляти її. Правила дорожнього 
руху теж нелегко даються, проте 
бажання правильно їздити перетворює 
простих людей у майстрів. Я за кермом 
16 років, але й досі час від часу 
відкриваю «Правила» й повторюю. 
Тому усіх заохочую із 24 годин, які 
ми витрачаємо для фізичного життя, 

бодай декілька хвилин присвятити для 
душі й почути, що до нас промовляє 
Бог, тобто почитати Біблію. Почнімо 
з п'яти хвилин в день, це 288-ма 
частинка доби.

Як би ми не дбали про своє тіло, які б 
екологічно чисті продукти не вживали, 
однак 200 років ніхто не може прожити, 
натомість дух і душа людини є вічними 
складовими, навіть, якщо ми не бу-
демо дбати про них. Питання в тім, яку 
вічність ми успадкуємо – рай чи пекло. 
Ісус сказав: «Істинно, істинно кажу 
вам: Той, хто слухає слово Моє і 
вірує в Того, Хто послав Мене, має 
життя вічне...» (Івана 5:24).

ПОПЕРЕДУ ВІЧНІСТЬ!
Далеко не всі люди з великим ба-

жанням садять картоплю чи рубають 
дрова, проте усвідомлення того, що 
незабаром прийде зима, підштовхує 
їх до роботи. Тож нехай вічність, що 
наближається до всіх, спонукає нас 
читати Біблію, яку ми не до кінця 
розуміємо і, можливо, ще не любимо.

Якщо ви – тато чи мама, то несете 
перед Богом відповідальність за те, 
щоб ваші діти знали Боже Слово. Не 
настільки важливо, у яких штанах 
ходить дитина, яку ви їй дали освіту 
і на яку роботу влаштували, скільки 
важливо те, чи направили ви дитину до 
вічності. Ісус сказав: «Пустіть діток, і 
не бороніть їм приходити до Мене, 
– бо Царство Небесне належить 

таким» (Матвія 19:14). Зазвичай 
Царство Небесне бажають людині, яка 
померла, однак, як не дивно, Ісус його 
побажав діткам, яким ще жити, вчитись, 
працювати, здобувати досвід. Чому 
так? Та тому, що Ісус далекоглядний і 
розуміє, що життя пролетить, як мить, 
і кожна дитина зустрінеться із вічністю.

БАТЬКИ, подбаймо про це для 
нас і наших діток. Якщо ви ДІДУСЬ 
чи БАБУСЯ і ваші діти вже дорослі, 
не залишайте молити Бога про їхнє 
спасіння. На жаль, більшість моляться 
про родичів тоді, коли ті вже померли, 
а при житті чомусь не дбають про це. 
Біблія засуджує молитву за покійного, 
бо вона не впливає на прощення гріхів, 
бо Ісус сказав зрозуміло: «Але щоб ви 
знали, що Син Людський має владу 
прощати гріхи на землі» (Марка 2:10).

ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ, щиро зичу 
Вам міцного фізичного та духовного 
здоров'я, нехай говорить до нас Бог.

Леонід Яковчук, 
с. Юнаківка, Сумщина

ЧИ ГОВОРИТЬ ДО НАС БОГ?

«Багато разів і багатьма 
способами говорив 

колись Бог до [наших] 
батьків через пророків.  

В останні ж ці дні 
заговорив до нас через 

Сина, якого поставив 
спадкоємцем усього 
і через якого створив 

віки» (Євр.1:1-2)
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Бажання стати 
місіонером

Мені скоро виповниться 45 років 
(3 січня – день народження). Я мав 
благословіння і привілей від Господа 
народитися в християнській сім’ї. Мої 
батьки – члени церкви «Молодіжна» в 
Рівному. Відповідно змалку я також від-
відував цю церкву й у мене з дитинства 
був внутрішній потяг до Бога. Я навчився 
відчувати Божу присутність, в серці 
своєму відчував, що Бог живий, реаль-
ний, Він близько… Коли церква співала 
пісню, потім ця пісня переливалася в 
молитву, я внутрішньо відчував, що це 
Божа дія і присутність…

У мене з дитинства вже було бажання 
стати місіонером. Ще тоді не було 
місіонерських шкіл, мені ніхто не казав, 
що є такі місіонери – ті, хто служать 
Богові в іншому місті (чи іншій країні), 
залишаючи рідні домівки. Не можу 
пояснити звідки це бажання взялося, але 
воно було й з роками тільки зростало...

«Ця травма не до 
смерті, а для Божої 

слави!» 
У семирічному віці зі мною трапилося 

нещастя: я невдало впав з велосипеда, 
наткнувся животом на гостру шпильку, 
отримав тяжку травму. Був втрачений час, 
доки мене доправили до лікарні з села. 
Упродовж двох місяців мені зробили три 
операції в Рівненській обласній лікарні, я 
двічі помирав. При першій операції мені 
в черевну порожнину була занесена 
інфекція, пішло зараження… Лікарі 
розводили руками й казали мамі, що 
шансів на моє одужання немає.

Звичайно, що мої батьки, як віруючі, 
самі молилися і заявляли по багатьох 
церквах, щоб молилися за моє зцілення. 
Одного разу моя бабуся Таня поїхала 
в Дубно в зібрання, де була жінка, яка 
мала пророчий дар. Через неї Бог сказав, 
що це все, що зі мною, не до смерті, а 
для Божої слави.

Моя мама сильно духовно укріпилася 
цим словом. Її рідна сестра (моя тітка), 
бувши медичною працівницею, при-
ходила до моєї мами й казала: «Галю, 
готуйся до похорону, він жити не буде…». 
Коли тітка прийшла в черговий раз і зно-
ву почала переконувати маму готуватися 
до мого поховання, то вона сказала, що 
Бог сказав інакше: «Мій син буде жити!» і 
попросила її більше так не казати.

Я пам’ятаю моменти, коли відходив 
від наркозу, мені дуже хотілося пити. А 
мені не давали, я тоді думав, що коли 
приїду до бабусі в село, то ціле цебро 
води вип’ю. Пам’ятаю, як мамі в лікарню 
принесли їжу, а мені не можна було тоді 
їсти через операцію, я просив її хоча б 
понюхати ту їжу. Мама плакала і не могла 
вже нічого їсти так само…

І Бог явив славу Свою: мене виписали 
з лікарні живим і здоровим. 

Мрія стати місіонером 
здійснилася!

В одинадцятирічному віці я пережив 
хрещення Духом Святим зі знаменням 
інших мов. З юності хотів більше служити 
Богу, мав бажання проповідувати Слово 
Боже.

Коли мені виповнилося 16 років, 
звернувся до Павла Радчука, директора 
місії «Добрий Самарянин», розповів 
про своє бажання стати місіонером, хоч 
ніхто мені про те нічого не казав (тоді 
мало було інформації про місіонерів). 
Директор сказав, що мені спочатку 
потрібно пів року попрацювати десь, а 
потім якраз при місії відкривається перша 
місіонерська школа і мене приймуть 
на навчання. Я пів року працював на 
будівництві підсобником, очікуючи, коли 
можна буде піти до місіонерської школи.

І цей час настав! Це був 1994 рік. Борис 
Веремчук був першим директором цієї 
школи. Я прийшов зі своїм однолітком, 
який так само хотів вчитися. Директор 
школи подивився на нас і сказав, що 
ми занадто юні, щоб іти вчитися на 
місіонерів. Я був дуже засмучений, але 
не здався, плачучи, одразу пішов до 
директора місії. Він одразу дав вказівку, 
щоб нас таки прийняли на навчання. 
Це була тримісячна очна школа, яку я 
закінчив на відмінно. Після того рано 
навесні, коли мені вже було 17 років, 
поїхав на першу місіонерську станцію: в 
село Голинчинці, Вінниччина. Я був не 
сам, а команда з п’яти осіб. Чому саме 
це село? Звідти Павла Радчука теща, і 
він захотів, щоб там утворилася церква. 
Слід зазначити, що тоді було шість рідних 
братів Радчуків, які ревно трудилися для 
Господа, і Бог їх сильно вживав для Своєї 
слави в Україні та в інших країнах світу.

Початок місіонерської 
праці

Отже, ми приїхали у село Голинчинці 
і поселилися в хаті, де колись жила ро-
дичка Павла Радчука. Там же проводили 
богослужіння. Покаялося дві жіночки, в 
зібрання приходило до десяти осіб. Це 
село було відрізаним від цивілізації. Туди 
ніякого транспорту не було, із залізничної 
станції нас мотоциклом з коляскою 
забирав далекий родич Радчуків. Зараз я 
дивуюся, як ми могли вп’ятьох з речами 
(водій шостий) не тільки вмістися на той 
мотоцикл, а ще й проїхати кілометрів 
з двадцять. Щоб потелефонувати до 
батьків, мені треба було добиратися за 
вісім кілометрів до сусіднього села, де 
був міжміський телефон…

Потім мене почали турбувати з Рів-
ненського військкомату, я змушений був 
переїхати на місію в село Вели́кі Межи́річі, 
поблизу Рівного, щоб улагодити справи з 
військкоматом. У цьому селі я служив три 
роки, потім два роки працював в Рівному 
– місії «Добрий Самарянин».

Моє одруження
У двадцятирічному віці я одружився. 

Вперше звернути увагу на мою дружину 
Лесю порадив мені поважний і шановний 
чоловік Олександр Контаніст, керівник 
місіонерського відділу. Пам’ятаю, як я 
приїхав до нього в село погостювати, 
ми вийшли на подвір’я і він звернув 
мою увагу на дівчину, яка на сусідньому 
городі вправно косила траву (косою, 
якою зазвичай вправляються чоловіки). 
Каже: «Ось таку тобі дівчину треба 
брати за жінку, кращу цієї ти в місті не 
знайдеш…». Потім одного разу Бог звів 
мене з нею ближче, я побачив, як вона 
слухається свого старшого брата, мені це 
дуже сподобалося. Ми познайомилися, 
Лесі було тоді 16 років. Коли ж їй ви-
повнилося 18 років, я запропонував їй 

одружитися, і вона погодилася. Потім 
вона мені свідчила, що перед моїм 
освідченням їй, вона поставила потребу 
в молитві перед Богом: «Господи, якщо 
є Твоя воля і Віталік – мій чоловік, то 
нехай він у цю неділю мені освідчиться 
і запропонує одружитися!» Так і сталося. 
Коли я їй запропонував розділити зі мною 
долю місіонера, вона одразу зашарілася, 
і перша думка була, що вона ще занадто 
молода йти заміж, але вона одразу 
згадала свою молитву перед цим і дала 
згоду. Через місяць було наше весілля.

Бог повернув втрачені 
документи

Я ще тоді автомобілі з Німеччини 
ганяв в Україну. Це був мій такий спосіб 
заробити гроші на прожиття молодої 
сім’ї. У мене вже віза закінчувалася 
і то була моя остання поїздка перед 
тим, як ми (з дружиною) поїхали на 
місію в Чернігівську область. Я тоді 
загубив усі документи із барсеткою, хоч 
зупинявся всього один раз. Можливо там 
залишив? Якщо мене зупинять поліцаї, 
то автомобіль конфіскують, а я матиму 
великі проблеми… Я тоді заволав до 
Бога і сказав Йому, що поїду на місію: 
«Боже, я буду там, де Ти хочеш мене 
бачити. Тільки поверни документи». 
Повертатися шукати документи не було 
сенсу, я відстав від групи (їхав четвертим 
в колоні). То був час, коли могли й 
рекетири зупинити, треба було швидко 
проїхати велику віддаль. Я мчав вперед 
в напрямку України, їхав на транзитних 
номерах, попереду стояли поліцаї, це 
їхній хліб, а мене ніхто не зупинив – і раз, 
і вдруге. Що цікаво, в мене в серці, як не 
дивно, був спокій. Я вірив, що Бог все 
бачить і контролює. Коли я наздогнав три 
інші автомобілі, то водій Audi віддав мені 
документи. Диво не в цьому, а в тому, що 
барсетка, яку я поклав ззаду на капот 
того автомобіля, пролежала на капоті 
упродовж 300 кілометрів.

«Хто не знає горя-муки, 
приїжджайте у Прилуки»
Мені потелефонував Павло Радчук і 

попросив поїхати в Прилуки для праці в 
церкві. Там конче потрібен був місіонер. 
Я знав цю приказку про Прилуки, і 
моє серце не лежало їхати туди, але я 
погодився з умовою, що буду там усього 
один рік. Леся також погодилася їхати зі 
мною, хоч їй було нелегко прийняти таке 
відповідальне рішення.

Спочатку нам було дуже важко, ма-
теріально так само було сутужно. Бог ви-
рішив і це питання. Мені потелефонував 
Віктор, брат по вірі, з яким я був тоді 
незнайомий, йому мій номер телефону 
дав інший чоловік. Він попросився 
приїхати до нас в гості. Звичайно, я охоче 
погодився. На наступний день він вже 
приїхав рейсовим автобусом. Коли Віктор 
побачив наші матеріальні труднощі, то 
дуже допоміг. Він був з нами три місяці, 
чи швидше – ми з ним, бо практично 
всі матеріальні питання вирішував брат 
Віктор.

Я переконався, що кожен, хто довіряє 
Богу, не буде посоромлений. Зараз час 
тяжкий, невизначений, ще ця вакцинація, 
коронавірус… І вас Бог проведе і до-
поможе, тільки довіряйте Йому своє 
життя. Я в цьому пересвідчуюся щодня. 
Хоча б навіть ось останнє свіже свідчення: 
я домовився нещодавно продати свій 
автомобіль, коли ж мав деякі покупки в 
місті, то раптом виявив, що гаманець 
з документами на автомобіль зник. Я 
одразу повернувся в магазин, продавець 
завірив, що не бачив ніякого гаманця. Я 
потелефонував сину, щоб він терміново 
пройшов по такому-то маршруту. І що 
ж ви думаєте? Син знайшов гаманець 

прямо на тротуарі, де ходить багато 
людей… Дивно, що той гаманець ніхто 
не побачив. Розумію, що мені треба бути 
особисто більш уважним, однак я бачу, як 
Бог являє Своє милосердя. Із щирим Він 
поступає щиро!

Бог ніколи не залишає! Коли ми від-
даємо в руки Божі всі наші проблеми 
(навіть побутові), Бог вповні задовольняє 
наші потреби та все дає необхідне для 
життя. Я пересвідчився, що без Бога 
нічого доброго зробити не можу, всі 
сфери свого життя довіряю Йому. Моя 
дружина зараз очікує на народження 
нашої четвертої дитини. А їй 42 роки. 
Трохи хвилююся, молюся…

24-річний пастор церкви
Бог рясно благословив моє служіння 

в Прилуках. Упродовж року мене ру-
копоклали на пастора церкви, а мені тоді 
було усього 24 роки. Церква зростала, ми 
проводили богослужіння в орендованому 
залі. Постало питання мати власний дім 
молитви, і ми почали шукати приміщення 
для церкви. Тривалий час не могли нічого 
знайти, мовби якийсь глухий кут. Браття 
знайшли тільки одну будівлю, яку можна 
було купити, але ніхто тоді серйозно не 
думав, що ми зможемо її довести до 
ладу, бо вона занадто велика. Коли ж я 
побачив цю будівлю, то не знаю звідки у 
мене взялися ці слова, я промовив, що 
цей будинок буде для Церкви. Хоч на ту 
мить я навіть не знав, що це за будівля, 
хто її продає, яка її ціна. Коли ми почали 
оформляти документи, то компетентні 
люди казали нам, що у нас нічого не 
вийде. Справді було важко, але Бог 
благословив пройти всю рутину. Жінка 
з міської адміністрації, яка оформляла 
нам документи, припустила думку, що 
ми маємо добрі стосунки з мером міста, 
що нам вдалося придбати таку будівлю. 
Я посміхнувся, бо тоді з ним не був 
навіть знайомий і в очі його не бачив. 
Над усім Господь, це Той, Хто Пан над 
панами й Цар над царями. Та жінка, 
коли довідалася, що я не знайомий з 
мером, сказала: «Ну тоді вам сильно 
пофортунило!». «У вашому лексиконі це 
так, а в нашому ми кажемо, що нас рясно 
Бог благословив!».

Ціна на цю велику будівлю на той час 
була навіть меншою, ніж за квартиру, але 
й тих коштів у нас не було. Бог пророче 
мені сказав: «Не турбуйся за ці кошти, 
турбуйся за душі людські, а Я потурбуюсь 
за цей Дім, бо він потрібен для Мого 
народу!» Так і вийшло. У нас було чотири 
тисячі доларів, не вистачало ще десять 
тисяч, і Бог чудним чином дав ці кошти 
за один раз.

Мене обрали пастором, потім – 
обласним пресвітером Церкви ХВЄ 
Чернігівщини. Відверто кажучи, ніколи 
не думав бути пастором, і нині кажу, що 
по духу залишаюся місіонером і суміщаю 
служіння місіонера з пасторським слу-
жінням. Ото так буває: приїхав усього 
на рік, а досі живу тут і служу Господу по 
силі, що Бог дає. Мені завжди важливо 
знати: що думає про мене Господь, 
важливо завжди шукати волі Божої й 
виконати Божу волю. Слава Богу за все!

Бог є життя і Він хоче, щоб всі пізнали 
живого Бога. Бог від однієї крові створив 
всіх людей, і призначив їм місце і час 
їхнього земного життя. Навіщо? Щоб 
шукали Бога (читайте Дії апостолів, 
17:27). Важливо не просто знати про Бога, 
що Він є, а найголовніше: навчитися Його 
шукати й відчувати у своєму дусі. Якщо 
людина скуштує Божої благодаті, Який 
Він добрий, вона ніколи не захоче іншого 
життя. Щасливе життя тільки з Богом.

Віталій Гавула, м. Прилуки, 
Чернігівщина, тел. 095-166-4777

ВІТАЛІЙ ГАВУЛА: «ВАЖЛИВО НЕ ПРОСТО ЗНАТИ ПРО БОГА, ЩО ВІН 
Є, А НАВЧИТИСЯ ЙОГО ШУКАТИ Й ВІДЧУВАТИ У СВОЄМУ ДУСІ»



Очевидці розповідають, що вхід у 
церкву Різдва Христового у Вифлеємі 
низький та вузький.

Кожен, хто хоче увійти всередину, 
повинен звільнитися від зайвого ба-
гажу, зігнутися, і тільки тоді зможе 
пройти, щоб увійти у храм. Паломники 
залишають біля дверей свої речі – таке 
правило відвідування цього храму. Ось 
ця наочна картина нагадує нам, як 
належить віруючим християнам свят-
кувати Різдво. Усіляка заклопотаність, 
суєтливість, зайва зайнятість, тривоги, 
надмірні приготування святкового 
столу закривають від нас двері у, так би 
мовити, святилище Різдва Христового, 
позбавляють нас спокою.

Так люди клопочуться, що забувають 

помолитися та прославити 
Спасителя.

Варто пам’ятати: Гос-
поду потрібні найперше 
ми самі, наші вдячні 
серця. Отож, смиренно 
схилившись перед Божою 
любов’ю, яку Він відкрив 
нам у Христі, сповідаючи 
свої прогріхи та приймаючи 
прощення в Ім’я Ісуса, ми 
можемо радіти Різдвом 
Христовим. Адже Різдво 
– це справжнє свято для 

тих, у чиєму серці не тільки родився 
Христос, але й живе у ньому. 

Дорогі читачі, якщо ви ще не прий-
няли Господа, як свого особистого 
Спасителя, зробіть це сьогодні. 
Він родився і для вас. Він любить вас 
та чекає. Чекає, щоб дати прощення, 
надію та спасіння, щоб загоїти сердечні 
рани, утішити вас та зігріти своєю 
вічною любов’ю. Зверніться до Нього у 
щирій молитві, і Він благословить вас.

«Увіходьте тісними ворітьми, бо 
просторі ворота й широка дорога, що 
веде до погибелі, і нею багато-хто 
ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька 
та дорога, що веде до життя, і мало 
таких, що знаходять її!» Мт. 7:13-14
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Якщо нашим дітям задати запитан-
ня: «ЧОМУ ТОБІ ПОДОБАЄТЬСЯ 
РІЗДВО?» Діти напевно скажуть: 
«ТОМУ ЩО НАМ ДАРУЮТЬ 
ПОДАРУНКИ». Тобто наші діти 
очікують, що вони отримають пода-
рунки (солодощі чи щось інше).

То ми святкуємо наш День народ-
ження і наших дітей, чи все ж таки це 
День народження Ісуса? 

Кожен з нас упродовж року має свій 
День народження і отримує подарун-
ки. То чому ж ми на День народження 
Ісуса отримуємо так само подарунки? 
Це ж не наш День народження! 

Як ви думаєте: ЩО Б ПОТІШИЛО 
СЕРЦЕ ІСУСА В ДЕНЬ ЙОГО 
РІЗДВА? 

Один батько з багатодітної сім’ї за-
дав це запитання своїм дітям, і вони 

одразу відповіли, що Ісус був би задо-
воленим, якщо б вони вручили пода-
рунки іншим дітям, які мають в цьому 
потребу (більшу, аніж вони). І дорос-
лим так само на Різдво можна щось 
подарувати, але головне в цьому те, 
що важливо подарувати зі свого скар-
бу, зі своїх речей, фінансів! Нехай ди-
тина відкладає упродовж року кошти 
зі сніданків (чи кишенькових коштів) 
не тільки собі на новий гаджет, а на 
різдвяний подарунок Ісусу. 

* * *
Рік за роком у нас і наших дітей 

назбирується багато подарунків, ре-
чей, якими вони практично не кори-
стуються. Складається враження, що 
наші діти хочуть щораз чогось ново-
го – нових іграшок, подарунків… Так 
само й ми, дорослі, стаємо споживача-

ми, очікуючи, що хтось потурбується і 
вручить нам і нашим дітям подарунки. 

Важливо, щоб батьки, вчителі не-
дільних шкіл навчили дітей, учнів 
жертвувати, дарувати іншим пода-
рунки зі свого скарбу, своїх речей.

Якщо нам, батькам, запропонува-
ти дітям поділитися своїми речами 
з іншими дітками? Не впевнений, 
що вони охоче одразу сприймуть цю 
пропозицію, якщо раніше ніколи не 
ділилися з іншими своїми кращими 
іграшками.  Але якщо в подробицях 
їм пояснити (навіщо це потрібно зро-
бити), то діти зрозуміють і погодяться. 

Ісус Христос зробив найкра-
щий подарунок для кожного з нас: 
віддав Самого Себе в жертву! То як 
же ми повинні бути вдячними Йому 
за це! Тим більше у нас повинно ви-
никати щире бажання якимсь чином 
віддячити Йому. Тому в кожного з 
нас, упродовж різдвяних і новорічних 
свят, є унікальна можливість зроби-
ти свято Різдва приємним не тільки 
для себе і своїх дітей, а й для інших 
дітей і дорослих. І це буде в першу 
чергу приємністю для Самого Господа 
Ісуса. Якщо ми послужимо нужден-
ним людям своїм щирим і жертвенним 
вчинком, тоді Свято Різдва Христово-
го буде таким, як хотів би цього наш 
Спаситель. 

Головний суттєвий плюс цієї спра-
ви: таким чином ми можемо заохотити 
своїх дітей бути жертвенними, навчи-
ти їх на практиці любові Христової до 
інших. 

* * *
Ми робимо подарунки своїм дітям, 

турбуємося ними, і думаємо, що вони 
зрозуміють у чому сутність Свя-
та Різдва. Це насправді не так. Ми 
думаємо, що вони, якщо бачать нашу 

допомогу їм, зрозуміють, що і їм тре-
ба допомагати іншим. Нажаль, це не 
так. Цьому треба ретельно навчати, 
спонукуючи їх жертвувати іншим вже 
сьогодні. Нашу ж увагу і любов до 
них (наші подарунки їм) вони сприй-
мають як те, що по праву належить їм. 
НАШІ ДІТИ ТІЛЬКИ ТОДІ ГІДНО 
ОЦІНЯТЬ НАШУ ЖЕРТВУ ЇМ, 
КОЛИ ВОНИ САМІ ПОЧНУТЬ 
ДОПОМАГАТИ ІНШИМ. 

* * *
Отож, знайдіть час для своїх дітей 

і поясніть їм сутність Свята Різдва, і 
що їм треба робити в ці святкові дні. 
Задайте їм ці запитання: що вони мо-
жуть зробити для того, щоб на День 
народження Ісуса зробити Йому по-
дарунок? Вашими бесідами постарай-
мося закарбувати в свідомості наших 
дітей, що це Свято не є святом тільки 
для нас, а й для Господа Ісуса Христа, 
відповідно – для служіння ближньо-
му. Важливо, щоб у їхній свідомості 
сформувалася думка, щоб на Різдво 
Христове вони чекали не тільки пода-
рунок для себе, а в першу чергу щиро 
бажали зробити подарунок (свято 
Різдва) комусь іншому.

ВИСНОВОК
Для тебе радість Різдва: 
1) коли ти чекаєш подарунок (по-

силку) від когось? 
2) для тебе радість, коли ти можеш 

зробити подарунок зі свого скарбу 
ближньому?

Обираймо другий варіант і 
зробімо це постійною традицією 
для себе і своїх дітей. Доки не пізно, 
доки ще діти маленькі, стануть 
більшими – буде пізно.

Павло Чубарук

ЯК МИ СВЯТКУЄМО РІЗДВО? ДЛЯ КОГО ЦЕ СВЯТО?

РІЗДВО
ЧАС ПОДАРУНКІВ

ІСУСУ

ЦЕРКВА РІЗДВА 
ХРИСТОВОГО У ВИФЛЕЄМІ

Зазвичай на Свято Різдва та Нового 
року ми бажаємо один одному щастя, 
здоров’я, достатку, миру, радості, 
натхнення, щоб збулося все те, про 
що ми мріємо. А яке найважливіше 
побажання у Новому році дати 
християнам? Що хотів би побажати Ісус 
Христос Своїм учням? Таке побажання 
Христос розкриває в таких словах: 
«Нову заповідь Я вам даю: Любіть 
один одного! Як Я вас полюбив, 
так любіть один одного й ви! По 
тому пізнають усі, що ви учні Мої, 
як будете мати любов між собою» 
(Євангелія від Іоанна, 13:34).

Ознакою останнього часу, в 
який ми живемо, є охолодження 
любові: «І через розріст беззаконня 
любов багатьох охолоне» (Мт.24:12). 
І це діагноз не тільки для людей 
цього світу, а стосується й тих, хто 
називаються іменем Ісуса Христа 
(тобто християнами). 

Попри усі духовні досягнення, 
проекти, плани, прояви дарів Духа 
Святого в Церкві, понад усім є Божа 

Любов. Заповідь досягнення Любові – 
найголовніша Заповідь Ісуса Христа. 
Апостол Павло написав Церкві: «А 
тепер залишаються віра, надія, 
любов, оці три. А найбільша між 
ними любов!» (1Кор.13:13). Божа 
любов, яка в нас від Бога, значно 
вища пророцтв, віри, яка рушить гори, 
знання і інших таїнств Церкви.

Апостол розкриває по пунктах, які 
складові Божої любові, яка повинна 
виявлятися в житті християн (учнів 
Христа): «Любов довготерпить, 
любов милосердствує, не заз-
дрить, любов не величається, 
не надимається, не поводиться 
нечемно, не шукає тільки свого, не 
рветься до гніву, не думає лихого, 
не радіє з неправди, але тішиться 
правдою, усе зносить, вірить у все, 
сподівається всього, усе терпить! 
Ніколи любов не перестає!» 
(1Кор.13:4-8). 

Божа любов, що в нас, непоказова, 
а скромна, тиха й покірлива, не 
криклива, без осудження. Вона на-
повнена співчуттям, милосердям, 
прощенням, благословенням інших 
людей (навіть ворогів). Бог любить 
всіх людей, бо Бог є любов! Він не 
може чинити інакше. Христос заповів: 
«Як Я вас полюбив, так любіть один 
одного й ви!» Як Він полюбив? «А Бог 
доводить Свою любов до нас тим, 
що Христос умер за нас, коли ми 
були ще грішниками» (Рим. 5:8).

ЛЮБІТЬ ОДНЕ ОДНОГО!
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Християнське 
життя сповнене 

парадоксів:
• потрібно віддавати, щоб от-
римувати;
• потрібно зрозуміти, що ти 
сліпий, щоб побачити;
• потрібно стати простим, щоб 
придбати мудрість;
• потрібно бути останнім, щоб 
стати першим;
• потрібно померти, щоб жити.

Чому більшість людей ніколи не 
чують те, що говорить Бог? Бо вони 
ніколи не зменшують швидкість, щоб 
дозволити Господові говорити до них.

Поспіх – це смерть молитви! Ви 
повинні сповільнитися, заспокоїтися 
і терпляче чекати.

Найкраще – це встати раніше, щоб 
не поспішати. Тоді зможете провести 

час із Богом і почати свій 
день з Ним.

Напевно, якби ви знали, 
що завтра дуже рано, 
наприклад о 4 чи 5 годині 
приїде, наприклад, Папа 
Римський, королева Англії 
і ще якась поважна особа й 
захочуть з вами зустрітися, 
то ви навіть не лягали 
б спати, а старалися 
привести себе до порядку, 

щоб гарно виглядати. І точно прийшли 
б на зустріч завчасно.

Знаєте, Бог – Той, Хто створив світ, 
хоче зустрітися з вами завтра вранці!

Уявіть, вам навіть не треба на-
водити марафет! Ви можете бути в 
своїй піжамі й хатніх капцях, можете 
лежати під ковдрою в своєму ліжку. 

Але ви повинні запланувати цю 
зустріч. Тобто маєте припинити щось 
робити, щоб робити те, чого хоче 
Господь. Мусите вирішити, що для 
вас важливіше: ще 30 хвилин поспати 
чи присвятити цей час Богові.

Щодень наповнений важливими 
справами, відповідальністю. Та час із 
Богом – найважливіша зустріч із усіх, 
запланованих на день!

ЗАМИСЛІТЬСЯ:
Які зміни помічаєте ви у своєму 

житті, коли постійно і змістовно 
проводите час із Богом?

Яких людей, які справи або 
обов’язки ви обираєте, замість того, 
щоб побути з Богом?

Які зміни в своєму розкладі можете 
зробити, щоб час із Богом був для вас 
найважливіший?

ЯК ПОЧУТИ, ЩО ГОВОРИТЬ НАМ БОГ?

Яка мати не хоче, щоб її дитина бу-
ла щасливою? Який батько не бажає 
подарувати своєму синові справжнє 
свято? Та, на жаль, не всі батьки 
знають, які саме засоби використати 
для цього. Як не банально звучить, 
але щасливе майбутнє дитини не 
тотожне матеріальному достатку.

Ісус Христос заповідав так: 
«Пустіть діток до Мене приходити, 
і не бороніть їм, бо таких є 
Царство Боже!» (Мрк.10:14). Також 
згідно зі вченням Ісуса Христа для 
батьків-християн в Новому Заповіті 
є й така вказівка: «Виховуйте дітей 
в напоумлянні й остереженні 
Божому!» (Єф. 6:4)

Дорогі батьки, чи розповідали 
ви своїй дитині про Ісуса Христа? 
Чи поєднуєте ви свято вашим дітям 
з Ісусом Христом, Його вченням? 
Дивлячись на сьогодення, можна 
побачити, що батьки (більшість з 
яких традиційно називають себе 
християнами та можливо над дітьми 
провели обряд хрещення) зовсім не 
розуміють цих християнських чеснот. 
Вчителі загальноосвітніх шкіл також 
не сприяють вихованню молодого 
покоління в дусі Євангелії, вважаючи 

це релігійною агітацією.
І діти, не маючи правильного 

спрямування (ні вдома, ні в школі), 
наповнюють свої юні душі всяким 
брудом, що суцільним потоком 
виливається на них на вулиці, з 
екранів телевізорів, Інтернету, 
світської періодики, рекламних 
видань. Діти фактично позбавлені 
вибору. Вони змушені брати лише 
те, що їм пропонують дорослі дяді та 
тьоті з бізнесових структур.

Наближаються різдвяні та 
новорічні свята. Батьки та державні 
благодійні організації на свято 
здатні накупити дітлахам солодощів, 
прикрасити ялинку, провести ве-
селі «утренники», зробити дітям 
подарунки. Але зазвичай такі святкові 
заходи направлені на задоволення 
тілесних бажань, а як же вічна душа 
вашої дитини? Як же заповіді Христа, 
дорогі християни? Хто, як не ми, 
батьки, відповідальні за майбутнє 
наших дітей! Невже спокійно будемо 
дивитися, як діти-підлітки (дівчата на 
рівні з хлопцями) з сигаретами в зубах 
і з пляшками пива, перемежовуючи 
свою мову матюками, марнують свій 
час і здоров’я? Хто ж їм вклав у руки 
та в голову цю отруту? Та ж дорослі 
люди, яких називають батьками!

Сьогодні в Україні ще, дякуючи Богу, 
не забороняють проповідь Євангелії, 
практично при кожній євангельській 
церкві діє недільна християнська 
школа, де ваші діти змогли б почути 
євангельські розповіді та отримати 
настанови кваліфікованих вчителів 
недільних шкіл.

Батьки, ви б зробили незрівнянно 
краще свято для ваших дітей, якби 
разом з ними пішли до церкви на 
святкове різдвяне богослужіння.

Дорогі батьки, зрозумійте, що кра-
щої альтернативи євангельському 
вченню немає! Але як важливо 
дитину змалку наставляти у вченні 
Господнім! Допоможіть вашій 
дитині отримати у своєму серці 
справжнє свято Різдва!

БАТЬКИ, ПОДАРУЙТЕ 
ДІТЯМ СВЯТО РІЗДВА!

Маленька пір'їнка лягла на мою 
долоню. Білий пух ніжно торкався 
руки, а Антошка, мій син, зазирнувши 
мені в очі, сказав:

– Бачиш, це ангел пір'їнку впустив, 
а я знайшов.

Його очі блищали, і губи він 
стискав, як справжній змовник. Він 
щойно прокинувся, і, знайшовши на 
подушці перо, примчав мені його 
показати. Він був упевнений, що це 
той самий ангел згубив, який уночі 
його оберігає. Ангел, який врятував 
його, коли ще він не народився. Він 
любить слухати цю історію свого 
спасіння. Часто, притулившись 
щокою до моєї долоні, він просить:

– Розкажи, як ангел мене врятував.
І я розповідаю йому цю історію, 

і вірю в неї так само сильно, як мій 
маленький синочок.

У мене вже було троє дітей, коли 
я дізналася про четверту вагітність. 
Вона зовсім не вписувалася у мої 
плани. Я працювала, вечорами та 
у вихідні дні займалася домашніми 
справами та дітьми. Старші хлопчаки 
навчалися у школі, молодша 
Вірочка збиралася до першого 
класу. Чоловік багато працював, 
але на велику родину нам ледве 
вистачало грошей. Словом, у нас не 
було можливості «заводити» нову 
дитину, і я зважилася на аборт. Тоді 
я не знала, що плід (так називають 
малюка, коли він ще не народився) 
насправді живий і все відчуває.

Я казала Антоші, що ми з татом не 
знали цього, і тому мама пішла до 
лікарні, щоб відмовитись від нового 
хлопчика. Але сталося диво.

ПІР'ЇНКА АНГЕЛА

Я сиділа біля кабінету і чекала своєї 
черги, коли поряд зі мною сів незнайомий 
чоловік. Він спитав мене, чому я тут. 
Запитав з такою щирістю та участю, 
що я не знайшла, що відповісти. Тоді 
він торкнувся моєї руки, ледь-ледь, і 
прошепотів:

– Не вбивайте його! Бог створив його 
живим! І серце його вже б'ється.

Я зніяковіла, нічого не встигла 
відповісти, тому що двері до кабінету 
відчинилися, і мене покликали на аборт. 
Я ввійшла до кімнати, що виблискувала 
кахлем і стерильністю, а всередині 
мене звучав голос цієї дивної людини: 
«Бог створив його живим. І серце його 
б'ється...».

Медична сестра перекладала інстру-
менти. Їхній холодний металевий дзвін 
різав мені душу. Робіть те й те, сказав 
мені лікар, але я не почула його слів. Я 
подивилася на нього і раптом спитала:

– Його серце вже б'ється?
Лікар не чекав такого питання, і тому 

перепитав:
– Що?
– Я питаю: серце мого малюка вже 

б'ється?
Той глянув у картку, потім на мене:
– Так, б'ється. Термін достатній для 

цього. А що?
Мені стало душно. Я раптом зрозуміла, 

що хочу занапастити власну дитину. 
Маля, у якого вже б'ється серце. Я й 
раніше знала про це, але раніше ніколи 
не наважувалася зупинити це серце.

Я прожогом вийшла з кабінету, знаючи, 
що не дам в образу мого крихітного 
синочка. Він не бездушний плід, а 
маленька людина всередині мене, і 
має право на життя. Коли я вийшла 
надвір, сонце світило яскраво і радісно. 
Я посміхнулася йому і раптом побачила 
на своєму рукаві маленьку білу пір'їнку. 
Цієї руки, біля дверей кабінету, торкнувся 
незнайомець. Тоді я зрозуміла, що то був 
ангел. Бог послав ангела, який урятував 
життя мого хлопчика. А пір'їнка – то він 
упустив зі свого крила, коли відлітав на 
небо. Світлана Нестерова



Ми часто думаємо про час, як про свою власність, 
якою можемо розпоряджатися і керувати так, як 
завгодно нам. Але правда в тому, що час нам не 
належить, а даний у розпорядження, звіт за який ми 
маємо дати Власнику – Володарю всього, Творцю 
видимого й невидимого… Тож щодня зранку варто 
не просто складати довжелезні списки завдань, а 

спершу запитувати Господа, як би Він хотів, щоб я 
прожила (прожив) цей день/тиждень/місяць...

Варто кожному зрозуміти: мій успіх вимірюється 
не кількістю галочок та закреслених пунктів у 
планері, а в тому, чи прожив (прожила) я цей день 
згідно з волею Творця щодо мене.

Праведник  «в усьому, що лиш зробить, буде 
успішним» (Псалом, 1:3). Не тому, що він/вона – 
супермен/супервумен, а тому, що робить те, що 
потрібне та бажане в Божих очах.

БОГ ДАЄ ЛЮДИНІ ЧАС 
ДЛЯ ПОКАЯННЯ

Спочатку життя людини на землі було досить 
тривалим, але через постійні гріхи, непокору Богу-
Творцю тривалість земного життя людей значно 
скоротилася, і ми живемо в час, коли збуваються 
такі слова з вічної книги Біблії: «…дні наших літ 

сімдесят років, якщо ж в силах – вісімдесят 
років, і більшість з них труд і біль...» (Пс.89:10).

ЯК МИ РОЗПОРЯДЖАЄМОСЯ КОРОТКИМИ 
РОКАМИ НАШОГО ЗЕМНОГО ЖИТТЯ? У цьому 
ж Псалмі автор звертається в молитві до Бога: 
«Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули 
серце мудре!» (Пс.89:12). 

«Не зважаючи ж на часи невідомості, ось 
тепер Бог усім людям наказує, щоб скрізь 
каялися…» (Дії 17:30). Згідно з цим Божим 
повелінням, кожній людині даний час на те, 
щоб вона покаялася. У Відкритті Іоанна (2:21) 
так само написано про час, який Бог дав людині 
для покаяння, але вона не використала його на 
благо, а увесь час грішила: «І Я дав був їй час, 
щоб покаялася, та вона не схотіла покаятися в 
розпусті своїй...». 

Нехай милосердний Господь допоможе кож-
ному, хто читає ці рядки, свій час цінувати і 
витрачати його згідно з волею Божою, з мудрістю 
від Бога.

«… бо час 
позосталий 

короткий…»
1Кор. 7:29 

Дивлячись на глобальні події у світі, 
які стрімко розвиваються, згадую 
слова Господа Бога, Який сказав 
царю Соломону (і ці слова нині особливо 
актуальні): «Якщо Я замкну небо і 
не буде дощу, і якщо накажу сарані 
пожерти землю, або пошлю моровицю 
на народ Мій; і

(1) ВПОКОРИТЬСЯ НАРОД МІЙ, 
котрий зветься йменням Моїм, і

(2) БУДУТЬ МОЛИТИСЯ, і
(3) ШУКАТИМУТЬ ЛИЦЯ МОГО, і
(4) ВІДВЕРНУТЬСЯ ОД ЛИХИХ 

ШЛЯХІВ СВОЇХ: то Я почую з неба, І 
ПРОЩУ ГРІХИ ЇХНІ, І УЗДОРОВЛЮ 
ЗЕМЛЮ ЇХНЮ» (Біблія, 2 Хронік, 7:13-14).

Це чотири пункти рецепту зцілення 
і розв'язання проблем людства. Мій 
висновок, що людство справді активно 
шукає розв'язання проблем, тільки – 
йде своїм шляхом, відповідно – Богу 
не покоряючись; переважна більшість 
людей не моляться істинному Богу, а 
вклоняються ідолам; і не відвертають-
ся від лихих шляхів, а навпаки гріхи 
намножуються, зло у світі прогресує. 
Понад це: гріхи вводять в державні 
закони, всупереч Біблії.

Відгадайте загадку: «Не наркоман, 
а регулярно колеться. Хто це такий?» 
Думаю, ви дасте відповідь правильно 
і такими «наркоманами» здається хо-
чуть зробити кожного жителя планети 
Земля. Найдорогоцінніше, що 
відрізняє людину, як особистість, 
як ту, що створена по образу 
Божому, є те, що вона має свободу 
волевиявлення. Навіть Бог не став 
всупереч Адаму і Єві, коли ті свій вибір 
направили на гріх. Вся історія людства 
написана кров’ю борців за свободу. 
Сьогодні особливо гостро постало пи-
тання, що цю свободу хочуть зрубати 
під корінь, причому в глобальному 
масштабі.

Чи знайдуть вчені засіб (вакцину 
чи чудодійні таблетки) проти хвороби, 
пандемії? Знайдуть, але ці уколи 
не розв’яжуть проблеми, бо будуть 
нові віруси, хвороби, як написано у 
Святому Письмі, що хвороби (пошесті, 
страждання) намножаться (Мт.24:8, 
Мрк.13:8). І люди вперто, не бажаючи по-
коритися істинному Богу, шукатимуть 
вихід самотужки. Понад це буде ось 
так: «А четвертий Ангел вилив чашу 
свою на сонце: і дано було йому палити 
людей вогнем. І палила людей страшна 
спека, і зневажили вони Ймення Бога, 
що має владу над цими покараннями, 

І НЕ ПОКАЯЛИСЯ, аби прославити 
Його. А п‘ятий Ангел вилив чашу свою 
на престол звіра; і стало царство його 
морочним, і вони кусали язики свої 
від страждання. І ЗНЕВАЖИЛИ ВОНИ 
БОГА НЕБЕСНОГО від страждань 
своїх і виразок своїх; І НЕ ПОКАЯЛИСЯ 
ЗА СПРАВИ СВОЇ» (Відкриття Іоанна, 
16:8-11).

Ви дивіться яка логіка в людей: 
шукають зцілення, намагаються по-
ліпшити економічний добробут. Це 
правильно й логічно, але навіщо це 
все? А щоб далі грішити, жити на повну 
беззаконним життям, не покоряючись 
істинному Богу-Творцю.

Відкриття Іоанна описує події 
останнього часу на планеті Земля не 
як щасливе і заможне життя людей, а 
як катастрофи, катаклізми, хвороби, 
чаші Божого гніву, що виливатимуться 
на цю бідну планету. 

ЯКИЙ ВИХІД? Навернутися в щи-
рому покаянні до Господа Бога в Особі 
Спасителя Ісуса Христа. Опонент 
заперечить: «Що ж це за Бог такий, що 
заставляє людей каятися?» Абсолютно 
ні. Бог цінує вибором людини, і Він 
не заставляє, а люб’язно пропонує. 
Рішення за людиною. Що вибираєш 
ти? НАШ ВИБІР – РЕЗУЛЬТАТ 
НАШОГО ЖИТТЯ.

Сьогодні, як ніколи раніше, збу-
ваються слова з Біблії, буквально 
дослівно: «Та оскільки вони, 
спізнавши Бога, не прославили 
Його, як Бога, і не подякували, але 
знікчемніли суєтністю думок своїх, і 
затьмарилося їхнє нерозумне серце, 

І славу нетлінного Бога замінили 
образом, що схожий на тлінну 
людину, на птаха, на чотириногих, 
і на плазунів. А тому й віддав їх 
Бог у пожадливостях сердець їхніх 
нечистоті, аж так, що вони опоганили 
самі свої тіла. Вони замінили істину 
Божу неправдою і поклонялися і 
служили творінню замість Творця, 
Котрий благословенний навіки, амінь.

А тому й віддав їх Бог ганебним 
пристрастям – жінки їхні змінили 
природне вживання протиприродним. 
Так само й чоловіки, залишивши 
природне єднання з жіночою статтю, 
розпалювалися похіттю один до 
одного, чоловік на чоловіка, вчиняючи 
ганебно, а відтак дістаючи в собі 
належну покару за свою оману. А що 
вони не жадали мати Бога в розумі, 
то віддав їх Бог хибному розумові, – 
чинити ганебне.

Аж так, що вони виповнені всілякою 
неправдою, блудом, лукавством, 
жадобою зиску, злобою, заздрістю, 
убивством, розбратом, обманом, 
лихими звичаями. Вони – обмовники, 
наклепники, богоненависники, на-
пасники, чванливі, пихаті, винахідливі 
на лихе, неслухняні батькам, 
нерозважливі, підступні, безсердечні, 
немилосердні, немилостиві.

Вони знають праведний суд Божий, 
що ті, хто чинить подібне, приречені 
на смерть; а проте не тільки це 
вчиняють, але й тих, що вдаються до 
цього, вихваляють» (Римлян, 1:21-32).

Тут написано, що Бог віддав безбож-
них людей ганебним пристрастям 

і нечистоті. Іншими словами: Бог 
відсторонився, відвернувся від цих 
людей, мовби промовляючи: «Ви не 
хочете Мене слухати, ну то робіть, що 
хочете, живіть самі, як хочете!» Тільки 
результат такого життя не забариться. 
Людство фактично само знищує себе, 
семимильними кроками спішить до 
вогненної безодні.

Справді, ми живемо в епохальний 
час, є свідками знаменних подій, 
пророче описаних в Біблії багато 
століть тому, які нині буквально що-
денно збуваються, підтверджуються 
в реаліях сьогодення. Сьогодні за 
свободу слова на законних правах 
можуть запросто запроторити за ґрати 
(в демократичній країні). Тож Сам Бог цього 
не робить з людиною! Чи це не виклик 
Богу, коли ми одне одного заставляємо 
думати й діяти за вказівкою якихось 
невідомих маніпуляторів?

Сьогодні постав серйозний виклик 
Церкві, яка йменується ім’ям Ісуса 
Христа. Я не беруся розводити фі-
лософію про мітку звіра чи число 666, 
чи доцільність (недоцільність) вакцини. 
Я проти брехні, проти насилля, 
приниження гідності й свободи 
волевиявлення. Наперед скажу, 
що поголівна вакцинація аж ніяк не 
розв'яже проблеми людства.

Церква мусить стояти в Істині 
Слова Божого, Церква – стовп 
і фундамент Істини. І свобода в 
Христі Ісусі для істинної Церкви – 
найголовніше. І коли християнин не 
має права вибору, і він йде всупереч 
своєму сумлінню, то ким він (вона) стає? 
Чи не маріонеткою в чиїхось руках?

Я молюся, щоб Бог Духом Святим 
дав кожному послідовнику вчення Ісуса 
Христа мудрості згори, виваженого 
рішення (а цього ми потребуємо щоденно). 
Щодня переді мною постають нові 
виклики: «Як вчинити? Що робити?» 
Ніхто не дасть рецепту, кожен повинен 
індивідуально це вирішувати наодинці 
з Господом. ПРАВЕДНИК БУДЕ ЖИТИ 
СВОЄЮ ВІРОЮ.

Краще померти, але бути у блаженній 
вічності з Господом, аніж жити в 
дочасній гріховній насолоді, отримати 
належні побутові умови, можливість 
через брехню вільно пересуватися, 
купувати й продавати, але втратити 
вічне спасіння і впасти в пекельну 
безодню.

Геннадій Андросов
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ЯКИЙ ТВІЙ ВИБІР?

«БОЖЕ, НАВЧИ НАС МУДРО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ
ЧАСОМ ЗЕМНОГО ЖИТТЯ!»



ЗОВНІШНЄ – ЗЕМНЕ, 
ВНУТРІШНЄ – НЕБЕСНЕ

Християнство відкидає все видиме 
земне, як цінність, що проминає: «Бо 
видиме дочасне, невидиме ж вічне!» 
(2Кор.4:18). Понад це, християнство – це 
мистецтво вмирати для гріха заради 
майбутнього життя. Христос приніс на 
землю небесний мир, який виявився 
мечем. Це меч звільнення від земних 
уподобань, тілесних пожадань, звичаїв, 
понять цього світу, які обплутали 
людину і прив'язали її до землі. Перед 
людиною постійний вибір: життя чи 
смерть, вічне чи тимчасове, Бог чи цей 
світ. Христос прийшов на землю, щоб 
зруйнувати ілюзію тілесного земного 
життя та дати істинне життя. Господь 
сказав: «Царство Боже всередині 
вас» (Лук.17:21). Зовнішнє – те, що 
існує «ззовні», – це царство земне; 
воно не належить людині, у ньому не 
знаходить свого заспокоєння серце, 
там не відкривається душі Бог. Але це 
земне царство захоплює і полонить 
душу, вона живе в ньому, там її помисли 
та бажання, там вона шукає щастя та 
насолод, – це зовнішнє вона вважає 
своїм надбанням. Тому людина живе 
в стані самообману, з якого боїться 
вийти (як із підземелля) в справжнє світло, 
яке для неї незвідане і відповідно – 
страшне…

Земне життя подібне до сну, а зов-
нішнє – сновидіння, що проходить. 
Справжнє життя – це вихід із 
пристрасного, гріховного та обме-
женого буття через спілкування 
з Богом, початок нового життя, 
що відкривається, як вічність, 
та прилучення людини до світла 
божественного буття. Для того, щоб 
бути спроможним сприйняти це життя, 
треба вмирати для хибного життя. 
Сатана та світ навколо обіцяють 
людині щастя, яке у фіналі виявляється 
смертю. Господь Своїм учням обіцяє 
скорботи, гоніння та смерть у цьому 
світі, які в результаті стануть радістю та 
початком справжнього вічного життя.

ЯК ЗУСТРІТИСЯ З 
ІСТИННИМ БОГОМ?

Зустріч з Богом може відбутися 
лише у серці людини, очищеної 
від гріха, тому християнство – це 
мистецтво постійної боротьби із 
собою. Якби ми могли поглянути у 
власне серце, то спочатку побачили б 
там лише темряву. У нашому серці – 
гріх і хаос пристрастей, і тільки Божа 
благодать (за бажанням людини) може 
очистити та просвітити її серце. Але 
для цього потрібна ретельна праця, 
зусилля – перед чим відступають 
більшість людей. Адам віддав себе 
і своє потомство владі гріха. Ми 
народжені з клеймом рабства, наша 
душа подібна до тіла прокаженого, 
вкритого виразками. Господь викупив 
нас від гріха, але благодать викупу ми 
повинні прийняти добровільно. Тому 
наше земне життя – це вибір, шлях та 
боротьба.

ЯКА МЕТА ТВОГО 
ЖИТТЯ?

З часу гріхопадіння Адама земля 
стала країною вигнання та величезним 
цвинтарем для поколінь людей, 
які приходять із небуття та йдуть у 
невідомість. Бог знайшов людину і 
викупив її, тепер людина повинна 
шукати Бога, це мета її життя. Але 
більшість забула про цю мету і прагне 
іншого – побудувати собі вічний дім 
серед потоку нищівного часу: якусь 
мить – і вже нічого не залишається ні від 
них, ні від їхніх діянь. «Життя людини, 
як трава дні її, немов цвіт польовий 
так цвіте вона, та вітер перейде над 
ним і немає його, і вже місце його не 
пізнає його...» (Пс.102:15-16).

Час можна порівняти не тільки з 
потоком, який забирає все, але час – це 
пожежа, що пожирає все видиме.

Єдина реальна сила, яка стоїть 
перешкодою світовому злу – це Церква 
Христова, як джерело божественного 

світла на землі. Але дуже багато людей, 
які належать Церкві і які сповідують 
істинну віру, нині «не холодні й не 
гарячі», і все менше розуміють вчення 
Ісуса Христа.

ШУКАТИ  ПОРЯТУНОК 
ПОЗА ХРИСТОМ – 

ОМАНА
Людство всіма фібрами відчуває, 

що наближається до катастрофи, але 
шукає засоби уникнути катастрофи 
в обхід вчення Ісуса Христа. Люди 
звинувачують одне одного, складають 
програми порятунку і тонуть все глибше 
у стихії зла, брехні та розпусти.

Чи може людство повернути 
хід історії? Ні, це ілюзія. Сили зла 
намножуються дедалі більше. Людство 
розбещене, воно ніби одночасно в жаху 
від картини загальної розпусти, але в 
той самий час таємно любить її, прагне 
до неї. Духовний потенціал майже 
вичерпано. Іоанн у своєму Одкровенні 
говорить нам не про золотий вік на 
землі, а про темряву, що згущується, і 
катастрофи, які будуть вражати охоп-
лений агонією світ. Небагато людей, які 
у Святому Письмі названі обраними, 
можуть вийти з потоку зла та гріха. Це 
означає вийти із зовнішнього і віднайти 
інший світ та інше життя у своєму серці, 
боротися з собою, очищати свою душу 
від пристрастей, стояти з ім'ям Ісуса 
Христа в серці – це шлях пізнання 
благодаті, яка є початком вічного 
життя на землі.

Якби навіть усі бажання людини були 
виконані, однак її серце залишиться 
порожнім, і вона стояла б перед вічніс-
тю таким же жебраком. Шлях до життя 
– це забутий шлях від зовнішнього 
до внутрішнього, від видимого – 
до невидимого Бога. Це поєднання 
серця з ім'ям Ісуса Христа, це вміння 
вмирати щодня, щоб жити. Це вміння 
жертвувати всім, що у світі, заради 
Творця світу, в Якому все для людини.

Петро Ледер-Голдман, Німеччина
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ПОМЕРТИ, ЩОБ ЖИТИ

ЩО ТАКЕ ЖИТТЯ?
Був чудовий тихий вечір. Біля відчиненого вікна 

сидів чоловік, занурений у глибокі роздуми. Його 
душу мучило питання: «Що таке життя?» Раптом 
на тротуарі з'явилася група студентів, швидко 
розмовляючи на різні теми. Проходячи повз вікно, 
один із них сказав:

– Життя – це постійне вчення.
– Правильно, – сказав сам собі чоловік, що сидів 

біля вікна в роздумі. Все ж таки ця відповідь не 
задовольнила його стривожений розум.

У пошуках відповіді він підняв свої очі до неба, і 
погляд його мимоволі зупинився на павуку, що сидів 
у своєму «троні» над вікном, який ніби йому сказав:

– Життя – це вічна плутанина. Але шляхом цієї 
плутанини я швидко пересуваюсь із місця на місце, 
досягаючи навіть царських палат.

Після довгих та безрезультатних роздумів наш 
учений вийшов на свіже повітря. Проходячи по 
густому гаю, він почув прекрасний спів солов'я, який 
ніби йому казав:

– Життя – це постійний спів! Проходячи далі, 
він побачив на лузі вола, який жадібно поїдав траву 
і ремствував на свою долю:

– Життя – це взаємне поїдання. Сьогодні я 
з'їдаю траву, а завтра люди мене з'їдять!

Трохи пізніше мислитель побачив курку, яка 
вела своїх курчат. Коли курка наблизилася до води, 
курчата кинулися у воду і попливли, залишаючи 
курку здивованою. Вона, звичайно, не розуміла, що 
господиня підклала їй качині яйця.

– Життя – це неможливість! – схвильовано 
ремствувала курка.

Спрямовуючи свої кроки додому, вчений-

шукач почув несамовитий плач дитини. Від болю 
стиснулося його серце, а якийсь тихий голос 
шепнув йому:

– Життя – це сльози та страждання.
Потім він повернувся додому і, поклавши свою 

втомлену голову на подушку, сказав:
– Життя – це вічне шукання…

БІБЛІЯ ПРО СЕНС ЖИТТЯ
Питання про життя та його сенс є найтривож-

нішим питанням нашого часу. Людські відповіді 
різні, оскільки прояв життя та умови життя в людей 
різноманітні. Подібні відповіді не задовольняють 
розум, що шукає істину. Святе Письмо не розглядає 
питання про життя, його сенс з філософської точки 
зору; але Біблія веде нас прямо до джерела життя, 
Ісуса Христа, Який ясно засвідчив про Себе, кажучи: 
«Я є шлях і істина і життя» (Івана 14:6).

Біблія розглядає наше життя з духовної 
та божественної точки зору, підкреслюючи 
наступні істини щодо людського життя:

1. Наше життя дуже коротке: «…бо що таке 
життя ваше? Пара, що з‘являється на короткий час, 
а потім щезає» (Як. 4:14).

2. Невпевненість життя. «Усіляка плоть – трава, 
і вся краса її, мов квіт польовий. Засохне трава, 
зав'яне квіт, коли дмухне на нього подув Господній: 
так і народ – трава» (Іс. 40:6-7). Ніхто з нас не 
впевнений у своєму майбутньому.

3. Життя – дар Божий. ЖИТТЯ ПОХОДИТЬ 
ЛИШЕ ВІД ЖИТТЯ. Таємниця життя полягає в тому, 
що основою та джерелом життя є Господь, Творець 
Всесвіту.

Прожити життя для себе означає погубити свою 
душу назавжди. Присвятити життя Господу означає 
зберегти душу і придбати життя вічне! (Мт. 16:25).

4. Суєтність та грішність життя. Ми успадкували 
грішне і суєтне життя. Кожна людина грішна. Чому? 
«Бо всі згрішили й позбавлені слави Божої» (Рим. 
3:23; 3:10-12). Ось вирок Божий щодо всіх людей!

5. У Христі – спасіння життя. Сумно і вельми 
порочно виглядає життя без Христа. Життя у Христі 
– нове життя. Таке життя – з надлишком радості, 
миру, перемоги та живої надії на вічне блаженство. 
«У Ньому було життя, і життя було світлом 
людей» (Ів. 1:4).

ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ, у Христі ти знайдеш не 
тільки сенс життя, а й життя. Тому відкрий своє 
серце в молитві покаяння і присвяти своє життя 
Господу. Апостол Павло сказав: «БО ДЛЯ МЕНЕ 
ЖИТТЯ – ХРИСТОС» (Флп. 1:21).
Платон Харчлаа, з журналу «Сіяч істини», №123, 2018 р. 

Редакційний переклад на українську мову.



Якщо я прикрашаю свій 
будинок гілками ялинки, 
гірляндами та лампочками, 
але не зрозумів сенсу Різдва 
Христового, то я не більше, 
ніж декоратор.

Якщо я працюю з ран-
ку до вечора на кухні, 
готуючи кілограми тортів, 
тістечок і особливих страв, 
запрошую гостей за ідеально 
сервірований стіл, але при 
цьому в моєму серці немає 
радості від народження Ісуса, 
то я не більше, ніж кухар…

Любов перериває роботу на 
кухні для того, щоб обійняти 
дитину. Любов залишає при-
крашання квартири, щоб 
поцілувати дружину.

Любов дружня, не зважаючи 
на стрес і брак часу… Любов 
усе терпить, все покриває, 
всього сподівається, все 
зносить.

Якщо в стосунках між людь-
ми імітація проходить, то з 
Творцем – ні. Бог не терпить 
напівправди, напівсили, на-
півлюбові, напіввірності…

Центром Його уваги є не 
спільні старі фото з наших 
архівів, а ми – кожен із нас – 
в дану хвилю історії, в дану 
секунду доби, в мить, яку ми 
називаємо «тут і зараз». Тож, 
відповімо Йому взаємністю!

Богдан Галюк

Напередодні одного з найвеличніших 
християнських свят хотілося б окреслити 
можливі варіанти відзначення Різдва 
Христового.

Передсвяткова метушня у кожного викликає 
різні асоціації. Для когось Різдво – привід 
купити нову сукню чи сорочку, відвідати 
далеких родичів, посмакувати неабиякими 
наїдками, пригадати різдвяні пісні, врешті 
решт, відпочити від роботи. Є інша категорія 
людей – вони точно знають, що у цей день 
повинні потрапити до церкви, сумлінно 
виконати всі відомі народні обряди, вітати 
перехожих словами «Христос народився!», 
але в серці не задумуватися над суттю цього 
свята, робити все за звичкою та канонами. А є 
й такі, хто прагне усвідомити глибинну основу 
цього свята. Для таких зовнішні атрибути 
не важливіші за внутрішнє розуміння свята 
народження Ісуса Христа.

ЕМОЦІЙНЕ СПРИЙНЯТТЯ РІЗДВА
Різдвяний розпродаж в улюблених 

магазинах, святковий стіл, прикрашена 
ялинка, подарунки, засніжені вулиці – 
можливо, Різдво викликає у твоїй уяві саме 
такі асоціації. Людська природа потребує 
приємних емоцій, і в цьому немає нічого 
поганого. Радість, піднесення, захоплення – 
це добре, але тоді Різдво стає просто одним 
з багатьох свят, здатних викликати приємні 
емоції. Без розуміння суті святкування Різдва 
можна залишитися поза межами справжнього 
свята.

СВЯТКУЮ НА ПОРОЗІ ХРАМУ
Відчути Різдво неможливо без знання 

різдвяної історії. В церкві можна долучитися 
до справжньої атмосфери свята – почути 
Євангелію, насолодитися різдвяними піснями. 
Але чому – на порозі? Бо відзначення зовнішнє, 
без заглиблення в суть. Роблю так, як звик, як 
чув, як знав, як роблять всі. Таке святкування 
традиційне, оскільки багато хто не хоче 
вглиблюватися в таємницю приходу на землю 

Спасителя, а задовольняється виконанням 
усіх канонів та пов’язаних з Різдвом народних 
звичаїв і традицій.

УСВІДОМЛЮЮ СУТЬ РІЗДВА
Так, у мене теж буде святковий стіл, я теж 

переступлю поріг храму, але буду намагатися 
серцем і вірою усвідомити головну суть 
Різдва. Напевне, ми до кінця земного життя не 
зможемо осягнути повноту таємниці Божого 
задуму, але усвідомлюємо, що Бог послав 
Свого Єдинородного Сина на грішну 
землю, щоб спасти людей і подарувати 
їм вічне життя. Розуміємо Різдво не 
поверхнево, буденно, а серцем відчуваємо 
велике диво – втілення досконалого Бога 
в людському тілі. «Велика таємниця 
благочестя: Бог явився у плоті» (1Тим.3:16). 
Я знаю, що заради мене Він прийшов у цей 
світ в бідних яслах в місті Вифлеємі, заради 
мене піде на Голгофу, помре і воскресне, щоб 
я, увірувавши, отримала вічне життя.

Олена Хоміна

ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ! А ЯК ТИ 
СВЯТКУВАТИМЕШ РІЗДВО?

РАДІОПЕРЕДАЧА 
«ЖИВА НАДІЯ»

ТРАНСЛЮЄТЬСЯ щонеділі о 
16-05 та щоп’ятниці о 21-10 на 

хвилях «СВІТЛОГО РАДІО», щовівторка та 
щочетверга о 18:00 за київським часом на 
українському радіо «МАЯК ВІРИ»! 

Сайт радіопередачі «ЖИВА НАДІЯ»:
www.dorogadoboga.com.ua 

Ви можете БЕЗКОШТОВНО замовити в 
нашому офісі в Києві програми радіопередачі 
в аудіоформаті на СD, а також – деякі книги 

(зокрема Новий Завіт). 
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Отче Небесний! В 
ім’я  Ісуса Христа будь 
милостивий до мене, 
грішника, і пробач всі 
мої гріхи. Зайди Духом 
Святим до мого серця, 
очисти мене від усякого 
гріха. Господи Ісусе, 
будь моїм Спасителем і 
Пастирем! Керуй надалі 
усім моїм життям. Я сповідую Тебе, Ісусе Христе, своїм 
Господом Богом і Спасителем. Я вірю, що кров Ісуса 
Христа пролилася й за мої гріхи. Я дякую Тобі, Боже, за 
те, що чуєш мою молитву, і я з повною вірою приймаю 
спасіння в ім’я Ісуса Христа. Амінь.

МОЛИТВА ПОКАЯННЯ
ГРІШНИКА

Газета «Жива надія» друкується за добровільні пожертву-
вання читачів, розповсюджується безплатно! 

Карта ПриватБанку для пожертвувань: № 4731 2191 2366 3233  (на 
ім’я редактора газети)/ редактор газети: Геннадій Андросов 

Тел. вайбер +380502813256 Е-mail: giva.nadiya@gmail.com

ЗАПРОШУЄМО:

«ЦЕРКВА БОГА 
ЖИВОГО – СТОВП 

І ПІДВАЛИНА 
ПРАВДИ»  1Тим.3:15

ШЛЯХ ДО 
ПРИМИРЕННЯ

З БОГОМ ЛЕЖИТЬ 
ЧЕРЕЗ ПОКАЯННЯ

В ГРІХАХ В ІМ’Я 
ІСУСА ХРИСТА

ЖИВА НАДІЯ
НЕХАЙ ЖИВЕ 
У ВАШОМУ СЕРЦІ! ВИХІД Є! 

СПІШИ 
ДО ЦЕРКВИ 
ХРИСТОВОЇ! 

НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШАЙСЯ 
НАОДИНЦІ ЗІ СВОЇМИ 
ПРОБЛЕМАМИ! 

Там щирі люди, 
які люблять Бога. 
Вони завжди тобі 
допоможуть! ІСУС ЛЮБИТЬ ТЕБЕ!

А ЯК ТИ СВЯТКУВАТИМЕШ РІЗДВО? РІЗДВО ЧИ ІМІТАЦІЯ?

ЯКЩО НЕМАЄ РІЗДВА 
В ТВОЄМУ СЕРЦІ, ТИ НЕ 

ЗНАЙДЕШ ЙОГО І ПІД 
ЯЛИНКОЮ

Різдво почалося в серці Бога! 
Воно отримує повноту, тільки 

досягаючи серця людини!

Різдво свідчить про те, що 
на Небо нам самостійно не 
забратися. Богу довелося 
спуститися до нас.

Різдво – це не гірлянди, 
не обмін подарунками, 
навіть не пісні, але сми-
ренне серце, яке заново 
приймає дивний дар: 
Христа…

Поки ви не відкрили Христу 
своє серце, немає сенсу 
святкувати Його Різдво.

Кожного разу, коли ми 
любимо, і кожного разу, 
коли ми віддаємо – це 
Різдво.

Ісус був Богом і людиною 
в одній особі, щоб Бог і 
людина могли знову бути 
щасливі разом.

Хіба можна що-небудь 
додати до Різдва? Дос-
коналий мотив – Бог 
так полюбив цей світ! 
Досконалий подарунок – Він 
віддав Свого Єдинородного 
Сина! Єдина умова – 
повірити в Нього. Нагорода 
за віру – життя вічне. 

Різдво Христове при-
мирює людей і показує 
справжні цінності сімей-
ного життя.

На Різдво варто відкривати 
не тільки святкові подарунки, 
але й свої серця.

Різдво Христове – це 
сезон розпалення вогню 
гостинності в домі, добро-
душного вогню милосер-
дя у серці.

 ВЛУЧНІ

 ВИСЛОВИ


