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Тема номера
«Так бо Бог полюбив світ, що дав
Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але
мав життя вічне» (Івана 3:16).

«Так бо Бог полюбив світ»,
або Як виглядає любов!
Історія Різдва починається з любові.
Ні, ми не маємо на увазі любов Йосипа
та Марії, а любов Вічного Бога Отця до
грішного людства. Саме так — Його любов до нас була причиною народження
Ісуса Христа на цю землю!
Але ще раз погляньмо на цей текст
із Божого Слова: «Так бо Бог полюбив
світ…»
Бог полюбив світ… Справді?! Він нас
любить?!
А як стосовно бід, горя, несправедливості, якими охоплений наш світ?!
Так, мабуть, без перебільшення
можна сказати, що більшість людей
сумнівається в Божій любові. Навіть
тоді, коли святкуємо Різдво, ми сумніваємося, що Він нас любить!
Але це ще не все, читаймо далі:
«Так бо Бог полюбив світ, що дав
Сина Свого Однородженого…» — і
знову нас чекає конфуз.
Правда ж, що в нас є власна уява,
якою мала би бути Божа любов до нас?
По-нашому, усе мало би бути приблизно так: «Так бо Бог полюбив нас,
що дав нам здоров’я, фінанси, роботу,
житло, вирішив усі наші проблеми, задовольнив усі наші прохання…»
Ось який вигляд має любов Бога до
нас із нашого приземленого, обмеженого, егоїстичного погляду. Саме тому
ми й сумніваємося в Його любові! Тому
й Різдво для більшості з тих, хто його
святкує, — це щось між ялинкою й Санта Клаусом, між святковим меню й чар-

кою горілки, між піднесеним настроєм
і тим самим грішним і безбожним життям...
А все ж таки дочитаймо наш текст.
«...щоб кожен, хто вірує в Нього, не
згинув, але мав життя вічне».
Ось він, величний Божий задум, народжений Його глибокою любов’ю до
нас — «щоб кожен, хто вірує в Нього,
не згинув, але мав життя вічне»!
Так, Богові зовсім не байдуже до
наших земних потреб, що в нас на столі чи в гаманці, але найперше, що Він
хоче, — дати нам вічне життя, і саме
тому Він віддав Свого Однородженого
Сина — щоб Його смертю спасти нас
від вічної смерті!
Друзі, нехай свято світлого Христового Різдва нагадає нам про Божу
любов! Пам’ятаймо — вона полягає в
тому, що вірою в Нього ми спасаємося
від гріха, прокляття й вічної загибелі!
Вірою в Нього ми отримуємо вічне життя, спільність із Богом і справжнє щастя, яке вливається в наші душі через ту
саму віру в народженого Ісуса Христа!
І це значно більше, ніж ми можемо
собі навіть уявити.
Історія Різдва розпочалася з Божої
любові до вас! Відкрийте їй своє серце!
Павло Федорук

Поезія

***
Зоря стояла прямо над вертепом
І заглядала мовчки з-за плеча
Марії-матері. І небом
Пропахли ясла. Капала свіча.
Тримала ніжно сина в сповиточку,
Співала стиха. Щастя — аж до сліз!..
«Що жде тебе, маленький мій синочку,
Яку ти долю в світ оцей приніс?»
Вдивлялась пильно в очі немовляти,
Не вірилось: яка велика честь!
Та й звідки їй, такій щасливій, знати,
Яким важким голгофський буде хрест,
Яким болючим стане материнство,
Коли заб’ють, як в руку власну, цвях…
А поки що безхмарністю дитинства
Зоря його благословляє шлях.
Юрій Вавринюк.
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Новий рік по-новому!

Слово служителя

Не секрет – нам подобається нове.
Нові ідеї, новий одяг, нові приємні
знайомства, нові подорожі, нові враження… Щороку під завісу минулих
днів і початку днів майбутніх ми говоримо згідно з шаблоном десятиліть:
«З Різдвом Христовим! З Новим роком! Щастя, здоров’я!..»
Так що ж насправді нове з’являється в ніч із 31 грудня на 1 січня нового
року? Як правило – новий головний
біль після гостювання, нові проблеми
з шлунком, якщо не попильнували за
столом, нова дата на календарі, а все
решта – без особливих змін.
Мінливий світ, політичні події, природні катаклізми, сусіди, знайомі – так
було минулого й позаминулого років.
Грип свинячий, грип пташиний, ковід
– перша хвиля, друга хвиля, можливо,
ще й третя… Звикаємо, нічого нового.
Пережили, перетерпіли, прорвемося.
Проте…
Ми не в силах змінити події, характери наших сусідів. Шеф на роботі такий само впертий, а теща… Отже, «нічого нового під сонцем», як говорили
древні. Хоча не зовсім…
Є реальна можливість для радикальних змін. Якщо я не можу змінити
ситуацію, що тисне на мене, я можу
змінити своє ставлення до неї, я можу
змінити себе. Коли? Зрозуміло – одразу після Нового року, із 2 січня, але то
буде субота. Після вихідних зручніше.
Краще з понеділка, хоча понеділок –
день не дуже сприятливий… Це ми вже
знаємо.

Цитата

Справжні, нові зміни
приходять не від зусиль
нашої волі, не від регулярних занять спортом, не від порад друзів
(професіоналів) – нове
приходить від змін нашої духовної сутності.
Микола Синюк

Справжні, нові зміни приходять
не від зусиль нашої волі, не від регулярних занять спортом, не від порад
друзів (професіоналів) – нове приходить від змін нашої духовної сутності.
Скільки разів ми казали: усе, крапка,
зав’язую. Але виявилося – розв’язую,
продовжую, не можу подолати. Апостол Павло добре розумівся на цих
речах. Ось що він каже: «…бажання добра в мені є, але щоб виконати те, того
не знаходжу. Бо добре, яке хочу – не
роблю, а зле, якого не хочу – роблю»
(Рим.7:19). Вам це знайоме?
Ви хотіли б стати новою людиною?
Серйозно! Ви хотіли б? Якщо так, то
Бог вам у поміч! Саме Він, Господь
наш і Творець, знає як і може принести справжні зміни у ваш внутрішній,
духовний світ. Запросіть Його у своє
життя, у свою непросту долю. «Як?»
– запитаєте ви. Дуже просто. Коли ви
дочитали до цих рядків, зупиніться,
зайдіть у свою кімнату або просто відійдіть убік від інших людей і поговоріть із Богом наодинці. Це правда, ви

можете з Ним поговорити.
Наприклад, прочитайте Богу оці
слова вголос або пошепки: «Господи
Боже, тут пишуть, що я можу поговорити з Тобою. Я кажу Тобі так: я грішник. Прости мої гріхи в ім’я Ісуса Христа. Я вірю, що Ісус за мене заплатив
ціну своїх страждань, мук і смерті. Я
обіцяю служити Тобі й триматися Твоєї
дороги. Допоможи мені й підтримай
мене. Визнаю тебе, Ісусе, своїм Спасителем і дякую Тобі за прощення моїх
гріхів…»
Можете ще розповісти Йому про
свою проблему, про те, що в Новому
році ви хочете стати новою людиною.
Бог точно вас вислухає, ви це відчуєте у
своїй душі. Вважайте, що перший крок
до справжнього Нового року вашого
життя зроблено. До речі, цей Новий
рік з Христом ніколи не закінчується!
Завтра, післязавтра, у понеділок і п’ятницю – він не закінчується.
З Христом пройдете всі перешкоди
життєві – епідемії і пандемії, грипи й
ковіди… Він обіцяє: «З Моєї руки вас не
зможе взяти ніхто», а святий апостол
Павло підтверджує в листі до римлян,
у восьмому розділі: «Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні Анголи,
ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні
сили, ні вишина, ні глибина, ані інше
яке створіння не зможе відлучити нас
від любови Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашім!» (Рим. 8:19).
«А що далі?» – запитаєте ви. Далі
– усе справді нове, розпитайте про це
в тих людей, які вам подарували цю
газету, або напишіть чи зателефонуйте
нам у редакцію. Чекаємо на спілкування з вами.
Отож, нового вам Нового року! З
народженням Христовим!
Микола Синюк
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Життєві історії

За мить до смерті
Найцінніше на Землі — життя,
яке можна втратити за мить, незалежно від того, скільки вам років і
яке у вас здоров’я. Двадцятирічна
Лілія Простопчук із міста Луцьк відчула це у своєму житті й тепер переконана, що завтрашній день не в
наших руках. Подія, яка трапилася
з нею 19 березня 2020 року, навчила її цінувати життя.
Але це був не перший випадок,
коли їй загрожувала смерть. «Коли
я народжувалася, а це було 6 липня
2000 року, моє серце зупинилося. Я
зовсім не плакала, мої очі були наповнені кров’ю, а тіло було синім
через те, що стався крововилив у
мозок… Але молитву батьків почув
Господь — і моє серце забилося», —
розповіла дівчина.
Діагноз лікарів шокував батьків
Лілії і спонукав їх до ще більш ревної молитви. «Після народження
мене віднесли в реанімацію, а коли
через декілька днів принесли мамі,
то вона побачила, що мої руки й
ноги скручені, не такі, як у всіх здорових діток. Лікар сказав мамі, що
не може гарантувати ані одного відсотка, що я матиму повноцінне життя».
Цілий рік мама в молитві просила Бога оздоровити доньку. І дивовижне зцілення відбулося — руки
й ноги випрямилися, донька стала
повноцінно ходити, а згодом і бігати. Щастю батьків не було меж.
Лілія згодом і сама не раз отримувала відповіді на свої молитви
й відчувала Божу турботу. Але 19
березня 2020 року її життя знову

опинилося в небезпеці. «Я цей день
пам’ятаю як учора. Вранці проснулася, помолилася, у мене були свої
плани на день. До того ж я розписала всі свої справи навіть на наступний тиждень», — пригадує дівчина.
Разом із Тарасом, молодшим
братом, на мотоциклі Лілія поїхала
до старшого брата, якому потрібна
була її допомога. Дівчина сподівалася, що за десять хвилин вона буде
в нього. «Коли ми їхали, я уявляла,
як буду допомагати Назару, а також
планувала особисті справи на вечір.
Тоді я зовсім не думала, що можу
померти. Та коли Тарас став швидко
їхати — перед нами з’явилася машина. Я зрозуміла, що зіткнення не
минути. У моєму розумі промайнули
думки: «Що зробити, щоб не потрапити в аварію? Що можна змінити
зараз, щоб далі жити?» Та коли розплющила очі, то вже лежала на землі, з мого обличчя стікала кров, я не
відчувала свого тіла. У цей момент
мені стало страшно, що, можливо,
не зможу ходити. Я стала молитися,
щоби Бог зберіг мені життя».
Лілія та її брат дивом залишилися живими. Вони отримали страшні
травми. Працівники швидкої надали їм медичну допомогу та доправили до лікарні. «Я переконана, що

«Лише особиста віра, усвідомлений вибір іти за Богом
дає мені впевненість у вічності з Ісусом Христом».
Лілія Простопчук

в цій аварії мене зберіг Бог. У мене
була розрізана губа, підборіддя, вибитий зуб, а також травмоване плече, інші частини тіла були неушкодженими. Зіткнення було сильним
і могло спричинити смерть, однак я
була врятована. Вірю, що саме Бог
проявив свою милість наді мною…»
— розповідає Лілія.
«Дуже часто я чула історії, як
люди, потрапивши в аварію чи в
іншу смертельну ситуацію, пригадували своє життя й просили в Бога
прощення за погані вчинки. У мене
ж під час аварії не було часу для
того, щоб усе згадати й помолитися.
І я зрозуміла, що мені потрібно бути
завжди готовою до смерті, адже не
знаю, коли помру.
Але якби я тоді померла, то,
вірю, що моя душа опинилася б у
небесах — і я зустрілася б з Ісусом.
Чому? Бо одного разу я увірувала в
Ісуса Христа, покаялася у своїх гріхах
і прийняла рішення служити Богові.
Вірою отримавши прощення гріхів,
я стала жити згідно з принципами
Біблії. Це все це дає мені впевненість у спасінні моєї душі. Так, віра
батьків не рятує мене від гріха і не
визначає місця мого перебування
після смерті. Лише особиста віра,
усвідомлений вибір іти за Богом дає
мені впевненість у вічності з Ісусом
Христом».
«Хто вірує в Нього — не буде
засуджений; хто ж не вірує — той
вже засуджений, що не повірив в
Ім’я Однородженого Сина Божого»
(Євангелія від Івана, 3:18).
Галина Фурман
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Три уроки Різдва
Проповідь
1. Сам Бог створює обставини, щоб
спрямувати нас згідно зі Своєю волею
«І трапилося тими днями, вийшов
наказ царя Августа переписати всю
землю… І всі йшли записатися, кожен
у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста
Давидового, що зветься Віфлеєм...»
(Лк.2:1-5).
Я вірю, що Бог може використовувати представників влади (і всіх інших
людей) для того, щоб управляти певними обставинами. Візьмемо ситуацію
з Різдвом. Йосип та Марія проживали
на той час у Назареті, а Ісус мав народитися у Віфлеємі. І для цього був виданий наказ про перепис. Цю думку
кесареві вклав Сам Бог.
Напевно, і в нашому житті є ситуації, коли Бог використовував певних
людей, щоб зберегти чи спрямувати
нас туди, де Він хоче бачити. Наприклад, багато років тому ми з мамою
йшли біля музичної школи, і вона запропонувала мені там навчатися. Я
погодився — і відвідував її 9 років,
потім було музичне училище, де я почув про Бога й увірував у Ісуса Христа.
Моя мама не думала, що так складеться, але Бог у свій час використав її для
того, щоб привести мене до Себе.
Бог до кожного з нас каже: «Я Господь, Бог твій, що навчає тебе про
корисне, що провадить тебе по дорозі,
якою ти маєш ходити» (Іс.48:17). Наша
доля в Його руках, і набагато легше
жити, коли ми довіряємо Богові.
2. Бог знає час, коли й що має відбутися в нашому житті
«І сталось, як були вони там, то настав їй день породити...» (Лк.2:6,7).
Зверніть увагу: Марія не народила
в дорозі, не родила в жодному з містечок, через які вони проходили. Скажу
з досвіду, а в мене восьмеро дітей, що
день народження дитини дуже важко
точно передбачити. Звісно, ми знаємо приблизно, коли це має бути. Коли

дружина була вагітною нашою наймолодшою донькою Соломійкою, а до
визначеної дати її народження було
ще два місяці, однієї ночі раптом прокинулися — і вже не заснули, бо почалися пологи. Цього передбачити ніхто,
крім Бога, не міг.
Але Бог знає час, знає, коли, де і що
має відбутися в нашому житті. Тому й
Син Божий народився саме там і саме
в той час, як було написано про Нього
в Писанні за багато сотень років до цієї
події. Іноді ми не все розуміємо з того,
що відбувається в нашому житті. Ми не
можемо всього раціонально пояснити.
Але Господь пильнує за нашим життям,
щоб усе виконалося в той час, який Він
визначив.
У Посланні до римлян, 8:28, сказано: «І знаємо, що тим, хто любить
Бога… усе допомагає на добре». У Бога
щодо людей є добрі наміри. І хоча ми
не завжди можемо зрозуміти те, що з
нами відбувається (іноді навіть може
видаватися, що ми програємо, що все
йде не так), але, оглядаючись назад і
бачачи все не ситуативно, а в перспективі, ми розуміємо, чому так сталося.
Народження Божого Сина на цій
землі — це велике Боже добро для
кожної людини, бо найбільшим благом для нас є спасіння нашої душі й
вічне перебування а Царстві, яке Господь приготував для тих, хто повірив
у Нього. Але від нас залежить те, чи
любимо ми Його й чи віримо в Нього.
3. Бог надприродно діє в нашому
житті

Цитата
Проповідь

Іноді ми не все розуміємо з
того, що відбувається в нашому житті. Ми не можемо
всього раціонально пояснити. Але Господь пильнує за
нашим життям, щоб усе
виконалося в той час, який
Він призначив для нас.
Михайло Роман

«А в тій стороні були пастухи, які
пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. «Аж ось Ангол
Господній з’явивсь коло них, і слава
Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим...» (Лк.2:8-14).
З’явлення ангелів пастухам було
чимось надприродним. Та й саме народження Христа було неприродним.
Він народився від Діви, що, на людський погляд, неможливо. Сама Марія
не могла зрозуміти, як це станеться,
але довірила своє життя Богові.
Буває безліч ситуацій, із якими нам,
людям, дуже складно впоратися природним шляхом. Але Бог діє надприродно. Для Нього немає нічого неможливого. Він знає, як захистити тебе. Бог
знає, якими будуть твої обставини і як
Він проводитиме тебе через них.
Власне, якщо взяти Євангелію, то
на кожній сторінці ми зможемо прочитати про надприродну дію Бога. Ми
читаємо про жінку, яка витратила всі
природні ресурси, щоб стати здоровою, — але це не допомогло. Та коли
вона підійшла до Христа й торкнулася
до Нього, то отримала бажане. І якщо
нині ми віримо Богу — Його надприродна сила стає явною для нас.
Та найбільша Його сила — це сила
спасти нас від усякого гріха. Для цього
Він і народився на цій землі. Людина
не може сама звільнитися від гріха, бо
його влада більша за силу волі людини.
Тому якщо ти перебуваєш у постійному
круговороті «грішу — і каюсь, каюсь —
і грішу» і не маєш свободи, знай: Ісус
має прийти у твоє життя. Відкрий Йому
серце й прийми Його вірою, щоб побачити у своєму житті надприродне.
Михайло Роман,
пастор-місіонер, м. Полтава
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Діти пишуть

Чи чекаєте ви
Свята?

Загублена історія

Кожен раз, коли трапляється
щось значиме, хтось полює на все, що
має навіть непрямий стосунок до події. Якщо ви походите по місцях аукціонів протягом півгодини, ви знайдете
недопалки, викурені знаменитістю,
боксерські рукавиці, якими була здобута перемога, серветки акторів, у які
вони колись видували свого носа.
Але незважаючи на таку уважність до
дрібниць, ми все ж примудряємося втрачати багато інших речей. Десь поміж століттями загублено 80% рукописей Леонардо да Вінчі. Літератори мріють віднайти
авторський рукопис «Гамлета». Археологи
перекидають тонни землі, щоб віднайти
загублене.
Мабуть, і не знайде того, хто б не губив. Часто шукаємо ключі чи шапку. Загалом, загубити можна будь-що! Старенькі
кажуть, що втратили літа. Хворі – здоров’я.
Інші втрачають розум, совість, честь…
А ще поміж днів загубилася дата вкрай
важливої події, із якої розпочалося наше з
вами літочислення. Можливо, свідомо
була поставлена за Новим роком, щоб
кожен із нас готувався до нього, а не до
Різдва. Цікаво, що весь християнський світ
святкує Різдво 25 грудня, тільки чомусь на
пострадянському просторі цю величну подію приховали.
Пригадую, як одного разу запитав
у молодих людей, чи знають вони, що
відбулося на Різдво? Розповідали про
ялинку, про гірлянди, які виблискують
різнокольоровими вогнями, очі сяяли
від спогадів про подарунки. Матір Ісуса
невпевнено називали Мартою чи Магда-

линою. А щодо місця народження, то здивовано запитували: «Що, не в Україні?» Як
боляче, що ми, дорослі, загубили історію
Різдва в нашому невір’ї, суєті й не донесли
її до власних дітей. Підмінили Різдво речами, які не стосуються події.
Уявіть: ви іменинник. Друзі знають
про це, тому вирішили зробити свято на
ваше пошанування. Вони готують смачну
вечерю, прикрашають хату, вдягаються
в найкращий одяг. І от приходить година
торжества — але вас туди так ніхто й не
покликав, про вас там навіть не згадували, і без вас усім добре. Чи не почуваєте
ви себе загубленим серед усього дійства?
Щось таке відбувається на Різдво, бо ж
більшість людей майже не згадує про Того,
Хто є винуватцем цього свята! Даруємо
подарунки один для одного, а Іменинник
стоїть осторонь.
Головного Героя — Ісуса — ми замінили Дідом Морозом. І вже не Господь дарує
нам радість, любов та спасіння, а Дід Мороз, і в нього шукаємо здійснення мрій.
Зник образ святої Марії, мало хто чув про
ангела Гавриїла, не згадуються вбогі ясла.
А це все не просто казка чи міф, а правда,
яка була і є.
Ми далі шукаємо свої загублені речі.
Шукаємо рідних людей, яких втратили через власний егоїзм. Шукаємо здоров’я, яке
втратили через неправильний спосіб життя. Шукаємо радість, підтримку, взаєморозуміння. Дивуємося, де поділася мораль?
Насправді, все почалося з тих пір, коли ми
загубили історію Різдва!
Вадим Корольчук,
місіонер, смт. Котельва

Цитата

Бог став людиною, щоб людину підняти
до Бога.
Володимир Филимонович Марцинковський - християнський мислитель, публіцист, богослов і громадський діяч.

«Для мене всі свята захмарені,
і Різдво також. У нас не вистачає
грошей на різні смаколики» (Мирослава, 14 років).
«Я не чекаю свята, бо тоді
тато п’яний – і в нас дома конфлікти... Я з радістю гуляю на вулиці
або йду до друзів! Там спокійніше»
(Михайло, 10 років).
«Я виростаю без тата, живу з
люблячою мамою. Але я знаю та відчуваю, що в мене є Батько Небесний!
Я щодня молюся до Нього – і Він мені
допомагає!» (Ангеліна, 13 років).
«Моя бабуся завжди каже: половина світу сміється, а половина
– плаче. І на свята також... Тому
ми з мамою стараємося провідати
хворих» (Оксана, 16 років).
«Для мене справжнє свято, коли
вся родина дома! Святковий стіл та
подарунки незабутні! Я пам’ятаю їх
усі! Але коли приїхав додому мій брат
– той день мені запам’ятався на все
життя як Свято! Особливо момент,
коли він мене обійняв...» (Ліза, 9 років).
Кожна дитина прагне жити щасливо: у сім’ї, у достатку, у любові, у
мирі та злагоді. Але для багатьох людей таке життя – лише мрія...
Хай усіх читачів підбадьорять слова ангела пастухам: «Я звіщаю вам
велику радість, яка буде для всього
народу: для вас народився Спаситель,
Який є Христос Господь!» (Лк.2:10-11).
Він спасає від гріха, а це означає,
що долі дітей та дорослих можуть
змінюватися та ставати щасливими! Читаймо Євангелію, щоби більше пізнати Бога й не відчувати себе
безпомічними та безпорадними.
Христос народився! Славімо Його!
Підготувала Ірина Губеня
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Голос надії
Читаючи Біблію

Читаю, щоб жити
Скільки ви знаєте причин, щоб
не читати Біблію? Я — багато!
Ось найбільше популярні з них:
- у мене кепський̆ настрій̆;
- погано себе почуваю;
- утомлений̆;
- нема зручного місця;
- я грішний, треба спершу освятитися й т. ін.
Причин безліч, але всі вони годяться для художньої̈ літератури. Наприклад, для читання цікавого роману потрібна лавка у віддаленій частині парку чи зручна канапа в кімнаті,
кілька бутербродів чи фрукти.
З Біблією — усе навпаки.
Якщо в тебе поганий настрій —
читай її.
Якщо важко на душі — знайдеш
розраду в Писанні.
Якщо втомлений — Жива Вода

освіжить твій дух.
Для читання Біблії годиться як затишне кафе, так і шумний вагон метро; як квітучий парк, так і військові
окопи; як ранок нареченого, так і
вечір вдівця; як церковна кафедра,
так і тюремні ґрати.
Найбільший обман сатани, замаскований під одну з причин, щоб
не читати Біблію, звучить так: «Я
згрішив, тому зараз не можу тримати в руках Святу Книгу...» Правда в тім, що саме тоді вона буде
найбільш потрібною.
Хтось сказав: «Або гріх утримає
тебе від читання Біблії, або Біблія —
від гріха».
Якщо тебе зараз мучить гріх, то
саме Боже Послання любові зможе
дати тобі повну свободу.
Богдан Галюк

Новини

Новий Заповіт сучасною
українською мовою
У цьому році вийшов друком новий переклад Нового
Завіту сучасною українською мовою, здійснений Юрієм Попченком і його командою. Мрія мати сучасний, зрозумілий,
легкий для читання, а головне — точний переклад зародилася у перекладача у 1997
році. Щоб опанувати біблійні мови, необхідні для здійснення перекладу, — давньогрецьку, давньоєврейську та арамейську, — Юрій закінчив два університети, де вивчав
ці та інші мови.
Робота над перекладом здійснювалася в три етапи. Спочатку головний перекладач
(Юрій Попченко) робив чорновий переклад. Потім його вичитували на предмет відповідності оригіналу та українському слововживанню. Зауваження та пропозиції редакторів обговорювалися перекладацькою командою — і в текст вносилися узгоджені зміни.
У сумнівних випадках проводилися усні й письмові опитування серед широкого загалу читачів різних вікових груп. У
результаті цього було створено другий варіант перекладу,
який ще раз був вичитаний перекладачем та редакторами.
Нові зауваження й пропозиції були знову обговорені — і в
текст внесені узгоджені зміни. Так виник третій остаточний
варіант перекладу, який вийшов друком у 2020 році.

Про Біблію

15 ПУНКТІВ,
ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ
ЖИТТЯ
1. У минулому люди ризикували
життям, щоб читати Біблію. Сьогодні ти ризикуєш життям, якщо її не читаєш.
2. Біблія – як парашут. Вона не принесе жодної користі, поки згорнута.
3. Не відкривайте свого серця людині, яка не розгортає Біблії.
4. Скаржитися на те, що Бог мовчить, коли твоя Біблія згорнута, те
ж саме, що скаржитися на те, що ти
не отримуєш СМС-повідомлень, коли
твій телефон вимкнений.
5. Біблію можна порівняти зі світлом фар на лісовій дорозі. Світло не
усуває ям або повалених дерев з дороги,
але допомагає їх побачити.
6. Біблія може поранити тебе
правдою, але вона ніколи не буде заспокоювати брехнею.
7. Біблія – унікальна книга. Під час
читання Біблії Автор завжди з нами.
8. Пил на Біблії — «іржа» на серці.
9. Не кажи, що Бог мовчить, коли
на полиці запилена Біблія лежить.
10. Шкода, що інструкцію ми читаємо, коли вже все зламано, а Біблію —
коли вже все прожито.
цю.

11. Біблія дає пульс духовному сер-

12. Біблія — це ковадло, яке витримує всі молоти скептиків.
13. Або Біблія втримає нас від гріха,
або гріх утримає нас від Біблії.
14. Дію Божого Слова можна порівняти з водою: воно тече по закутках
нашого розуму, змиваючи бруд і нечистоту плотського мислення.
15. Прошу тебе, читай Біблію!

Спецвипуск
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За межею інстаграму

Світ вражає нова епідемія — епідемія Хвастограму, тобто
бажання людини показати себе не тим, ким вона насправді
є. Молодь, а то й цілком зрілі люди витрачають останні гроші
заради «понтів» — і виставляють свої фото в Інтернеті, чекаючи якомога більше «лайків». Жага марнославства настільки проникає в уми, що доходить до абсурду: за скажений
кредит у банку купують дорогий телефон, за останні гроші
купують красиві речі — а поїсти нема за що.
Із 22 до 29 листопада 2020 року
волонтери Християнської мобільної
медичної команди (ХММК) та волонтери-будівельники здійснили черговий
виїзд у Луганську область для допомоги
тим, хто постраждав від пожежі.
«Цього разу ми їздили на Луганщину
на запрошення церкви с. Тошківка, — розповідає головний лікар ХММК Олександр
Марців. — Це вже вдруге їздили туди
спільно з будівельними бригадами. Через
пандемію ми не можемо проводити дуже
великих заходів. Тому нас було лише 8
медичних працівників і 2 помічники. Працювали в невеликих селах у прифронтовій
зоні — Оріхове та Кримське. Приймали
місцевих жителів, консультували, надавали медичну допомогу. Усього прийняли
більше 200 чоловік. У цій зоні є своя специфіка, населення більш душевно травмоване, і потрібно знайти правильний підхід,
правильні слова. Якщо люди не проти, ми
завжди пропонуємо помолитися з ними.
Ми були в селах, які потерпіли від вересневої пожежі. Ті будинки, які війна не зруйнувала, знищила пожежа… Крім того, там
дуже мало медичних працівників. Багато
сіл практично залишені напризволяще…»
«З мобільною клінікою я їздив уперше,
— каже учасник гурту «Левит», волонтер
Микола Кушнірчук. — Усього нас було 8
будівельників — двоє з Волині й шестеро
з Рівненщини. За тиждень встигли накрити два будинки, підбити стелі й змурувати грубку, — це те, що планували, і навіть
трохи більше. Ці села недалеко від лінії

Актуально

Ця проблема проникла й у сферу релігійності. «Ті, хто має
вигляд благочестя, але сили його відреклися» (2Тим.3: 5) —
це люди, які ніби все роблять правильно: молитва, Біблія,
спів, одяг, правильні слова, але їхні справи не відповідають
істині. Зовні все начебто правильно, але якщо картинку розширити, то видно зовсім інше зображення. У рамках «своїх
підписників» все виглядає благочестиво й привабливо, але
за їхньою межею відривається справжня реальність.
«Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони
бачили ваші добрі діла...» (Мт.5: 16). Люди повинні бачити
наші добрі справи, а не нашу поверхневу показову релігійність. Мова йде не про іміджеву побожність, а про наші повсякденні справи в житті й побуті.
Не можна весь час вдавати з себе когось, тому що рано
чи пізно все стане явним. Нам потрібно працювати не над
тим, як ми виглядаємо, а про те, які ми є насправді вдома, на
ринку, у гніві, у проблемі, у стресі. Тоді ми показуємо нашу
справжню натуру. Завдання — не видавати себе за праведних, а бути праведними. Варто переглянути й виправити свої
вчинки. Час прийде — і все відкриється. Бог розширить межі
таємного — і картинка інстаграма стане повною. Якою вона
буде насправді — залежить тільки від нас.

Допомога постраждалим
від пожеж на Луганщині
фронту.
Фізично
було важко — день
короткий,
щоб
зробити
більше,
вставали о 5 ранку,
снідали й годину
їхали до об’єкту, бо
дороги там погані.
Їдучи, дивилися на
села, які погоріли,
— таке враження,
ніби після Другої
світової війни. Моторошно… Відразу
після пожежі люди
жили в теплицях,
підвалах, льохах. Коли похолодало, стали
шукати якісь занедбані будинки. Дуже
шкода тих людей».
Олександр Семененко, пастор церкви с. Тошківка, активно служить на лінії
фронту, зокрема — допомогає тим, хто
постраждав від пожежі.
«Цього разу ми з волонтерами працювали в трьох селах — Капітанове, Осколонівка та Муратове, — каже служитель.
— Відразу після пожежі ми стали відновлювати будинки, вивозити сміття… Нас
підтримували брати з церков Харкова, Кіровограда, Черкас, Вінниці, а тепер і з Волині та Рівненщини. Багатьом допомогли

Справи милосердя
продуктами, одягом. Чотирьом сім’ям — із
житлом. У цих селах ми благовістили ще
до війни, а тепер у них сталося ще й таке
горе… Ми не могли їх лишити напризволяще. І після цього ставлення багатьох людей
до нас змінилося. Уже починаються морози, але плануємо весною продовжити будівництво. Тож запрошуємо небайдужих
долучитися працею, фінансами. Збираємо
кошти на матеріали. Побудова одної хатини 4х5х8 коштує 94 тис. грн».
Якщо ви бажаєте допомогти, звертайтеся в офіс місії «Голос надії» за контактною інформацією.
Дмитро Довбуш
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РІЗДВЯНІ МІФИ ТА ЇХНЄ СПРОСТУВАННЯ
Різдво. Без перебільшення – це найбільш популярне
свято в цілому світі. І хоча
на теренах СРСР безбожній
владі вдалося замінити його
Новим роком, тепер ми поступово повертаємося саме
до Різдва як головного свята
року.
Але, напевно, жодне свято не має стільки народних
традицій та тлумачень як
Різдво. І, на жаль, буває, що за
колядками, кутею, ялинками та подарунками ми втрачаємо його суть. Так сталося і
з самою історією Різдва: вона настільки обросла міфами, що інколи важко розібратися, де правда, а де легенда. Саме про такі
різдвяні міфи й піде мова. Про певні вірування, які, як нам здається, мають біблійне
й історичне підґрунтя, а насправді – лише
народні вірування, а не факти.
1. Ісус народився взимку. У всьому
світі Різдво святкують 25 грудня, і навіть
ті, хто святкує його 7 січня, усе одно святкують його 25 грудня, просто за старим
календарем. Коли був здійснений перехід із юліанського календаря на григоріанський, то ряд церков і далі відзначали
свої свята за старим календарем.
Але Ісус не народився взимку. Достеменно не відомо точної дати – ні дня,
ні навіть місця чи й року народження
Христа. Біблія вчить, що в «ту пору були
пастухи на полі», що підказує нам, що це
не було взимку. У грудні навіть в Ізраїлі
достатньо прохолодно – і отари вже не
випасають. Тож найімовірніше це відбулося восени. А от святкування цієї події
саме взимку було затверджено в 4 столітті й прив’язане було до зимового сонцестояння.
2. Йосип був старенький. Ця історія
тиражується в основному традиційними
церквами, що стверджують про винятковість Марії та її непорочність, мовляв,
вона назавжди залишилася дівчиною.

Спростування
Ми це бачимо в різдвяних малюнках, статуетках вертепу й навіть інколи це звучить
в різдвяних піснях.
Але Йосип не був стареньким. Біблія
вчить, що Йосип був заручений із Марією
і врешті-решт став її чоловіком, а не опікуном. Це значить, що він якщо й був старшим за неї, то не набагато. Окрім того,
Біблія вчить, що в Ісуса згодом ще було 4
брати і як мінімум 2 сестри, а це значить,
що в Марії та Йосипа було повноцінне сімейне життя.

4. Три мудреці. На наших вітальних листівках, на
рекламних банерах, у фільмах та анімаціях – усюди
ми бачимо цю картину: три
мудреці (у деяких інтерпретаціях навіть царі) приносять
перед народженим Ісусом
свої дари й схиляють голови
в поклонінні, причому це часто зображено поруч із пасміфів
тухами в хліві.
Але мудреців не було
три. Правильніше, ми не знаємо точно,
скільки їх було. Можливо й три, а, можливо, і два, а, можливо, і взагалі – сім.
З досліджень нам відомо, що вони були
представниками племені, що мешкало
на схід від Ізраїлю й славилося своїми
знаннями з астрономії. Але нам невідомо, скільки саме їх прийшло до Ісуса, а
міф про три мудреці створився від того,
що Біблія згадує про три дари, які вони
принесли – золото, ладан та миро.
Можна було ще писати про подорож на ослику, про печеру для тварин,
про зірку, що весь час вела мудреців,
але чому б вам самим не взяти Біблію
– і ще раз не прочитати цю історію для
себе та своїх дітей? Це буде гарним проведенням часу в зимовий вечір, та й ви
поглянете на цю історію свіжим поглядом, як кажуть, без фільтрів. І читати там
небагато – Євангелія від Матвія, перший
та другий розділ, та Євангелія від Луки –
перших два розділи.
Валентин Ярошенко,
пастор, м. Суми

3. Тисячі вбитих дітей у Віфлеємі. Я з
дитинства пам’ятаю моторошний рядок
із однієї різдвяної пісні – «десять тисяч ще
й чотири малих діток погубили». Ірод, ображений на мудреців, послав свої солдатів вигубити всіх немовлят чоловічої статі
віком до двох років у Віфлеємі та його
околицях.
Але вбитих дітей було менше. 14 тисяч дітей віком до двох років – це статистика сучасного мегаполісу, а не маленького єврейського містечка першого століття,
хай навіть і з околицями. Звичайно,
це не скасовує той Запрошуємо на богослужіння
факт, що це був
жахливий злочин
кровожерливого
царя проти власного народу, але таких
дітей могло бути
кілька десятків – не
більше
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