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«Багато разів і багатьма спосо-
бами в давнину промовляв був Бог 
до отців через пророків, а в останні 
ці дні промовляв Він до нас через 
Сина…» (Євреїв 1:1,2). 

Народжений Ісус мав вирости, 
змужніти, досягнути визначеного віку 
і почати — говорити! Передати слова 
Отця.

Раніше Бог говорив через проро-
ків, але раптом — вирішив змінити 
стратегію й говорити через Сина! Про-
читаймо, як Божий голос лунав у Ста-
рому Заповіті.

«І сталося третього дня, коли ранок 
настав, і знялися громи та блискавки, 
і густа хмара над горою та сильний го-

З Різдвом Христовим! З Новим роком!

лос сурми! І затремтів увесь народ... 
А гора Сінай уся вона димувала через 
те, що Господь зійшов на неї в огні! І 
піднявся дим її, немов дим вапнярки, 
і сильно затремтіла вся гора... І розліг-
ся голос сурми, і він сильно все могут-
нів… І Бог промовляв всі слова оці…» 
(Вихід 19:16,18,19; 20:1).

Я не уявляю, як можна, сприймаю-
чи все це, не почути Бога, не зрозумі-
ти Його голосу! Навіть через сотні ро-
ків євреї про це пам’ятали: «Ми знає-
мо, що Бог говорив до Мойсея, звідки 
ж узявся Оцей, ми не відаємо» (Iвана 
9:29) — так вони казали про Ісуса Хри-
ста. Їхні праотці, які вийшли з Єгипту, 
так налякалися тоді, що передавали 
цей голос з покоління в покоління!

У древності Бог говорив, супрово-
джуючи Свій голос яскравим види-
мим ефектом. Але Ісус Христос при-
йшов зовсім інакше. Той, Хто створив 
цей світ, народився дуже скромно. Я 
не раз запитував себе: чому саме так? 
Навіть ангели з’явилися лише кільком 
простим пастухам, а не вельможам, 
яким би швидше повірили! Ви замис-
лювалися, чому саме мудреці зі Сходу 
побачили зорю? Чому Бог відкрив це 
язичникам? Невже в Ізраїлі не було 
мудрих людей? Але вони могли б тоді 
усіх переконати, що народився Божий 
Син. Виходить, Бог не хотів такого роз-
голосу?

Продовження на стор. 2

Зійшла предтечею зоря
Над тихим небом Палестини.
І ніч, почувши крик дитини, 
Збудила пастуха й царя...

Володимир Сад
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Початок на стор. 1
Зауважте, ми майже нічого не зна-

ємо про дитинство Ісуса Христа — так 
скупо про це написано в Біблії. Наро-
дився у Віфлеємі. Далі — батьки вте-
кли з Ним до Єгипту. А де Він у Єгипті 
жив? Коли Дитині було десь 5 років, 
переселилися до Назарету, де Він жив 
близько 25 років. І нічого про цей пе-
ріод невідомо, лише один із чотирьох 
євангелістів, Лука, пише кілька рядків 
про дванадцятирічного Ісуса в храмі. 
І знову — з 12 до 30 років — тиша. Я 
читав детальні біографії багатьох ви-
датних людей. А про Ісуса Христа — 
уривками! 

А ви читали, як Він починав Своє 
служіння? Навіть рідні брати в Нього 
не вірили: «І сказали брати Його: Піди 
звідси, і йди до Юдеї, щоб і учні Твої 
побачили вчинки Твої, що Ти робиш... 
Коли Ти таке чиниш, то з’яви Себе сві-
тові… А Ісус промовляє до них: Не на-
став ще Мій час…» (Івана 7:3,4,6).

Ніхто з високопоставлених осіб не 
робив платформи для проповіді Ісу-
са Христа. Ніхто Його не рекламував. 
Якось в останній день свята, коли вже 
усі розходилися, прийшов Він і сказав: 
«Коли прагне хто з вас, нехай прийде 
до Мене та й п’є!» (Івана 7:37). Мож-

ливо, тільки кілька людей почули. І 
кілька людей приєдналися до Нього. 
Ми дуже рідко бачимо Його в «гущі по-
дій» — у храмах, на майданах… Взагалі 
Ісус Христос дуже часто віддалявся від 
людних місць — ішов у пустелю. І там 
тільки деякі люди Його знаходили і, 
прислухавшись, могли впізнати Божий 
голос — той самий, який лунав за часів 
Мойсея, але без землетрусу, громів та 
блискавиць. Простий Чоловік в одязі 
теслі стояв і запитував: «Хто прагне?» 

Одна з місій Ісуса Христа — пере-
дати Слово, яке Бог говорить до людей 
останнього часу, відкрити те, що  було в 
Божому серці. Але що я сьогодні бачу? 
Люди шанують народженого Спасите-
ля, святкуючи Різдво, але Слово Його 
— занехаяне. Хіба Бог послав Свого 
Сина лише для того, щоб ми мали свя-
то 25 грудня? Немовля ми приймаємо, 
але не Його Слово! Ми ніби кажемо: 
«Поки не буде грому, блискавки, поки 
Ти не заговориш до нас у надприрод-
них проявах — не повіримо!» Але сьо-
годні голос Божий у Сині — тихий і ніж-
ний: «Він не буде змагатися, ані крича-
ти, і на вулицях чути не буде ніхто Його 
голосу. Він очеретини надломленої не 
доломить, і ґнота догасаючого не пога-
сить…» (Матвія 12:19,20).

Хочу поставити запитання собі, 
своїй дружині, своїй родині, а потім 
— кожному з вас: «Наскільки ми лю-
бимо Його Слово?» Якщо через Дитя 
ми не приходимо до Біблії — значить, 
відкидаємо Дитя. Тому що через Нього 
Отець говорить до нас, і ці слова запи-
сані в Книзі. Так, вони не мають ефекту 
Мойсея, але Ісус Христос — більший 
від Авраама, Мойсея і Соломона! І 
Його слова, хоча й прості, мають силу 
та владу: «Бо навчав Він їх, як мож-
новладний, а не як ті книжники їхні» 
(Матвія 7:29).

Неможливо силою або страхом до-
битися людської любові. Можна наля-
кати громами, і люди слухатимуть, але 
це не буде щиро. І тому тепер Бог тихо 
каже: «Коли прагне хто з вас, нехай 
прийде до Мене та й п’є!» Він нікого не 
змушує, але якщо ти шукаєш спасіння 
— візьми Його Слово і читай! Не чекай 
великих чудес, щоб повірити Слову! 
Найвеличніше, що Бог міг зробити, Він 
зробив: «Дитя народилося нам, даний 
нам Син, і влада на раменах Його, і 
кликнуть ім’я Йому: Дивний Порадник, 
Бог сильний, Отець вічности, Князь 
миру» (Iсаї 9:5).

Василь Папірник, пастор, США

Голос Різдва

У Єрусалим прибула делегація зі 
Сходу, щоб поклонитися Дитині-Царю 
— Спасителю всіх народів — та прине-
сти Йому дари. Здавалося б, треба ра-
діти таким високим гостям, а надто — 
народженню Божого Сина. Побачити 
Його на власні очі було бажанням і ца-
рів, і пророків, і простих людей! Нато-
мість «Ірод дуже стривожився» (Матвія 
2:3). Характер Ірода не допустить, щоб  
шанували когось, окрім нього самого!

Чи повірив Ірод у факт народжен-
ня Царя? Так — адже, «зібравши всіх 

первосвящеників 
і книжників, випи-
тував у них, де має 
Христос народи-
тись» (Матвія 2:4). 
А потім «покликав 
таємно мудреців, і 
докладно випиту-
вав їх про час, коли 
з’явилась зоря» 
(Матвія 2:7). Ірод 
повірив і з’явленню 

зорі, і часу, і місцю її появи — це, зда-
валося б, дуже добре! Але чому ж віра 
царя мала такі невтішні наслідки — і 
для нього самого, і для жителів держа-
ви? «Ірод розгнівався, і послав повби-
вати в Віфлеємі й околиці всіх дітей від 
двох років і менше, за часом, що в му-
дреців він був випитав» (Матвія 2:16).

Постає питання: хіба віра в Бога не 
змінює навіть найжорстокіші серця, 
хіба не звільняє їх від заздрості, гор-
дості, ліні? Як бачимо, віра у сам факт 
народження Ісуса Христа не спасає 

від гріхів. Змінюють — стосунки. Коли 
людина готова поступитися власними 
інтересами, принципами заради Госпо-
да, готова вибачитися, впокоритися — 
полюбити Його у відповідь. 

«Я маю Бога в душі!» — безліч разів 
чула таку фразу. Але як перевірити, чи 
справді це так? Запитайте себе: «Чи є 
у душі ті почуття, які походять від Бога: 
любов, доброта, співчуття, милосер-
дя?» Коли в душі живе Бог, там не буде 
місця злу та жорстокості.

Різдво — саме час перевірити, на 
що більше схожа моя віра. На віру му-
дреців, які приклали великі зусилля, 
аби відшукати Божого Сина і вклони-
тися Йому? Чи на віру Ірода, для якого 
Дитя було конкурентом, загрозою його 
царюванню?

Бог зі Свого боку звершив спсіння 
людей. Прийняти це спасіння, вкло-
нившись Дитині, чи обрати непокірну 
«віру» Ірода — вибір кожного з нас.

Ірина Губеня, вчитель, Лебедин
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Повикидайте старе перед новим
Є така традиція — викидати старі 

речі під Новий рік. Натомість — при-
дбати нове і гарне, щоб через рік… і це 
викинути.

Проте ідея, закладена у заголовку, 
має дещо інше спрямування. «Якщо 
будете ходити згідно з постановами 
Моїми, а заповідей Моїх будете до-
держувати…» — каже Господь (Левит 
26:3), то Він дасть надмір урожаю. А 
коли вродить наступний, «повикидаєте 
старе перед новим» (Левит 26:10). Такі 
обітниці Божі для тих, хто дотримуєть-
ся Його Слова.

А який урожай нашого життя за рік 
минулий? Що зібрали, законсервували 
у пам’яті, засолили про запас, а що по-
трібно рішуче викинути? Особливість 
передсвяткових приготувань — наве-
сти лад у домі, позбутися непотрібного 
мотлоху.

Отже, з чим варто розпрощатися в 
передсвяткові дні? Найперше — поз-

бутися старих образ. Вони, як реп’яхи, 
чіпляються за нашу пам’ять і норовлять 
насіятися на нових етапах стосунків з 
ближніми. Вони щемлять і постійно на-
гадують про себе. Рішуче виполюємо і 
викидаємо геть!

Наступне — радикально покінчити 
з часотратством. Чи чули ви коли-не-
будь фразу: «Цей рік щось дуже довго 
тягнувся»? Навпаки, постійно кажемо: 
«Ти дивися, вже року немає — як один 
день пролетів!» «Дорожіть часом» 
— каже апостол Павло, адже його не 
повернути. Що стане основною стат-
тею витрат Божого ліміту часу в Ново-
му році? Варто пам’ятати — вивчення 
Біблії, молитва, спілкування з сім’єю і 
друзями — це не втрачений час, це ін-
вестиції, які обов’язково себе окуплять!

Будуймо стосунки — не віртуальні, 
з сотнями друзів, а реальні, що вима-
гають нашої особистої присутності, сло-
ва, усмішки чи сльози. Церква — це не 

кількість годино-зібрань, це мій діяль-
ний вклад у служіння Тілу Христовому, 
це мої стосунки з Богом.

«Повикидаєте старе перед новим» 
— це передбачає особливо шукати 
Божого лиця, пізнавати Його Слово, а 
отримавши — триматися за нього і вті-
лювати в практичному житті.

Сердечно вітаю вас, друзі, з Народ-
женням Ісуса Христа, з Новим роком! 
Миру і спокою вам! Нехай Різдвяна 
зоря осяває ваші шляхи в наступному 
році.

Микола Синюк, єпископ, 
Луцьк

Народження Ісуса Христа мало вели-
кий вплив на історію — від нього веде-
мо літочислення. Хоча насправді Різдво 
було дещо раніше — у 7-4 році до н. е. 
Історичну помилку допустив римський 
монах Діонісій Малий (бл. 475-550 рр.).

16 листопада 2017 р. уряд підтри-
мав Законопроект №5496: тепер в Тру-
довому кодексі в число неробочих днів 
внесено 25 грудня як Різдво і вилучено 
вихідний 2 травня. Отже, тепер у нас не 
тільки два Нових роки, а й два Різдва… 
Але звідки ця плутанина? Чому саме 25 
грудня? І чому в православній традиції 
ця дата перемістилася на 7 січня?

Звісно, жодна з цих дат не є справж-
нім Днем народження Ісуса Христа. До-
стеменно невідома навіть пора року. 

Логіка 25 грудня — чисто символічна: 
найдовша ніч, коли закінчується зимове 
сонцестояння і «світло перемагає тьму». 

А тепер найскладніше. Відразу попе-
реджу: не так просто зрозуміти особли-
вості систем літочислення — за Юліан-
ським та Григоріанським календарями.

Юліанський календар — найбільш 
вживаний протягом багатьох століть у 
західній Європі. Уведений Юлієм Цеза-
рем у 46 році до Р. Х., він мав 365 днів і 
раз на чотири роки додавався ще один. 
Найбільший його недолік — низька точ-
ність: кожні 128 років все одно накопи-
чується зайвий день. Адже тропічний 
рік триває 365 діб 5 год 48 хв 46 с.

Григоріанський календар був запро-
ваджений 1582 року папою Григорієм 

весни, а Пасха — до літа. Це порушува-
ло церковні канони. До того ж у бага-
тьох храмах, за задумом архітекторів, 
у день весняного рівнодення промені 
сонця мали падати на визначене місце. 

Отже, за наказом папи, 4 жовтня 
1582 року було оголошено 15-м жовт-
ня того ж року. Новий календар зсував 
поточну дату на 10 днів і виправляв усі 
накопичені помилки. Європейські кра-
їни поступово приймали нове літочис-
лення, зокрема й Україна у складі Речі 
Посполитої. 

Поки світ переходив з Юліанського 
на Григоріанський календар, у Мос-
ковському царстві йшов 7090 рік, воно 
жило за ще древнішим — Візантійським 
календарем. Він був подібний до Юлі-
анського, але літочислення велося від 
ймовірного створення світу — 5508 
року до н. е. На Юліанський календар 
Росія перейшла тільки в 1700 році, а на 
Григоріанський — аж у 1918-му (після 31 
січня відразу настало 14 лютого). Здава-
лося б, нарешті всі помилки виправлені, 
але... Православна Церква відмовилася 
переходити на Григоріанський кален-
дар. Тобто, хоча літочислення йде за 
Григоріанським, свята — досі за Юлі-
анським. До речі, у кінці цього століття 
«православне Різдво» посунеться ще на 
один день вперед  — і буде вже 8 січня. 

Коли народився Ісус?

На дореволюційних і післяреволюційних календарях дата 
святкування Різдва — 25 грудня

XIII. Він теж мав 365 днів, але 
— набагато складнішу систе-
му високосних років. День 
додавався, якщо рік крат-
ний 400, в решті випадків — 
якщо кратний 4 і не кратний 
100. Для чого ж було вигаду-
вати новий календар? Крім 
того, що Юліанський давав 
серйозну похибку, причина, 
як не дивно, ще й у церков-
ній архітектурі! Різдво, яке 
завжди співпадало із зимо-
вим сонцестоянням, стало 
підсовуватися ближче до 



«Стань моїм татом!»
Голос надії4

Подружжя Сергія та Наталії Та-
расюків із с. Хомутець Житомирської 
області виховує 11 дітей — 8 хлопців 
та 3 дівчат. Найстаршому — 21 рік, 
наймолодшому — 6. У Хомутці по-
дружня пара проживає вже понад 20 
років. Сергій — регіональний дирек-
тор місії «Голос надії».

Побравшись у 1997 році, Сергій та 
Наталія, як і будь-яка молода сім’я, 
мріяли про щасливе батьківство, про-
те доля розпорядилася по-іншому. 
Тому в 2011 році вони наважилися 
взяти першу прийомну дитину. Зага-
лом, окрім цих одинадцяти, вони опі-
кувалися ще двома дітьми, які тепер 
мають власні сім’ї.

Про історію створення дитячого бу-
динку сімейного типу «Тарасюк» роз-
повідає сам Сергій.

Не знаю чому, але Бог розпорядив-
ся так, що ми не маємо власних дітей. 
Хоча ми особливо не відчували, що нам 
когось не вистачає. Мали чудові сто-
сунки між собою, служили людям і не 
почувалися обділеними. Проте одного 
разу мені довелося побувати в інтерна-
ті для дівчаток у селищі Нова Борова. 
Організували для дітей концертну про-
граму, після закінчення якої мене ото-
чило 8-10 дівчаток. Одна з них, віком 
6-7 років, підняла своє личко, подиви-
лася мені в очі й сказала: «Стань моїм 
татом!»

Цю фразу вона повторила кілька 
разів. Я не витримав — відвернувся, 
щоб не побачила сліз. Але діти поміти-

ли, почали підскакувати й витирати мої 
сльози. Це зворушило ще більше. І від-
тоді в серці з’явилася думка стати для 
когось татом. 

Я прожив із цією думкою десь 4-5 
років. Вона повторювалася через різні 
обставини, різних людей. І коли при-
йшло тверде переконання, що це Божа 
воля — взяти дітей у свою сім’ю, — то 
вже ніхто й ніщо не могло мене спи-
нити. Дружина повністю підтримала 
мене. 

Першим у наш дім прийшов 14-ти-
річний хлопчик. Як мені розповіли, у 
нього згоріла хата. Оскільки батька не 
було, а мама постійно перебувала в 
нетверезому стані, дитину забрали в 
інтернат. Наше серце прихилилося до 
хлопчика, і він також був не проти жити 
з нами. 

Дуже швидко ми зрозуміли, що од-
нієї дитини замало. Самі виростали у 

великих сім’ях, тож вирішили, що й у 
нас має бути велика. Та й синові не ви-
стачало когось ще. Наступними в нашу 
сім’ю увійшли троє хлопців від 13 до 
15 років. Це вже були сформовані осо-
бистості з різними характерами. У них 
виникали конфлікти один із одним і з 
нами. По суті, доводилося їх не вихо-
вувати, а перевиховувати. Це завжди 
складно — але з молитвою і батьків-
ською любов’ю ми пройшли це. Голов-
не — показувати правильний власний 
приклад. Також заохочували дітей 
читати Боже Слово, яке змінювало 
їхні серця. Здавалося б, ще вчора був 
схильним до шкідливих звичок, а вже 
сьогодні — має спротив до них. Вчора 
робив злі вчинки, а сьогодні — намага-
ється зробити щось добре.

Наприклад, не раз бувало, що діти 
обманювали. Ми сідали за стіл і почи-
нали бесідувати, я запитував: «Ви ба-
чили, щоб я коли-небудь вас обманю-
вав?» І кожен відповідав, що не бачив. 
Я запитував: «А чому ви це робите?» 
Вони знизували плечима і замислюва-
лися. 

Важливо виявляти до дітей любов, 
спілкуватися, будувати стосунки. Без 
цього не вийде стати для них прикла-
дом і вплинути. Виховуючи, не опу-
скайте рук. Користуйтеся біблійними 
принципами. Моліться за дітей. Нехай 
у ваших сім’ях виростають люди, ко-
рисні для суспільства, добрі християни.

Якщо ж ви стикнулися з такою про-
блемою, як ми з дружиною, і також не 
можете мати дітей, не розчаровуйтеся. 
Не бійтеся прийняти у свій дім дити-
ну-сироту. Через це Господь благосло-
вить вашу сім’ю та вашу долю.

За матеріалами телепрограми 
«Крок назустріч»

Життєві історії

У 2018 році Сергій Тарасюк узяв участь у телепередачі «Стосується кожного», 
присвяченій історії підлітка з багатодітної малозабезпеченої сім’ї Миколи Бабича із 
с. Скочище Житомирської області.

14-річний Микола пішов із дому через умови життя та погані стосунки з рідними. 
Прийшовши до прокуратури, він заявив, що більше не повернеться до рідної матері, 
а згодом потрапив у сім’ю до Сергія Тарасюка. Ось як згадує цей момент Сергій: «7 
червня 2017 року до нашої оселі завітав Микола. Його першими словами були: «Тату, 

Телепрограма
 «Крок назустріч»

я хочу жити у вашому домі!» Я розгубився, навіть не знав, що роби-
ти… Став вивчати ситуацію і дуже нею перейнявся».

У прийомній сім’ї Микола навчився грати на музичних ін-
струментах, їздити на автомобілі, допомагати по господарству, 
за сприяння прийомних батьків, зумів порозумітися з матір’ю.

Повну історію ви можете переглянути на YouTube- 
каналах «Стосується кожного» та «Голос надії».
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Новини

— Розкажи про свій шлях у спорті.
— Я народилася в смт Коцюбинське. 

З дитинства була дуже активною та 
енергійною, любила різні рухливі ігри. 
У 8 років подруга запросила в футболь-
ну команду, яка діяла в нашому селищі. 
Батьки з радістю відпустили мене, бо 
«енергія ж має кудись виплескуватися!» 
(сміється). З цього розпочалася моя 
кар’єра в спорті, яка продовжувалася 
понад 20 років.

— Ти маєш неабиякі досягнення на 
цих теренах!

— Протягом спортивного шляху 
ми командою неодноразово виграва-
ли різні дитячі змагання й чемпіонати 
України. У дорослому віці також багато 
разів «брали» і чемпіонат України, і ку-
бок України. Два рази вигравали кубок 
Євразії. Не один раз була титулована 
як кращий гравець України. Кілька ра-
зів командою вигравали чемпіонат Ро-
сії і кубок Росії. Під час своєї спортив-
ної кар’єри в РФ (до війни Аліна грала 
в складі російської команди — прим. 
ред.) ми виграли Кубок Кубків (змагання 
між чотирма найкращими командами 
Європи — прим. ред.), а мене визнали 
кращим гравцем. Найвищим своїм до-
сягненням у спорті я вважаю визнання 
найкращим гравцем світу в 2009 році. 

— Чому залишила кар’єру?
— По-перше, минув рік після одру-

ження, я хотіла мати дітей та присвяти-
ти більше часу сім’ї. По-друге, отримала 

Аліна Горобець: «Служи Богу на тому місці, де ти є»

Аліна Горобець — український тре-
нер з футзалу, майстер спорту, в мину-
лому — грала на позиції нападника. 
Найкраща футзалістка світу 2009 року. 
Заміжня, з чоловіком Ігорем вихову-
ють доньку. Пише вірші, працює над 
автобіографічною книгою. Євангель-
ська християнка. Проживає у м. Буча.

травму, після якої потрібна була півріч-
на реабілітація. Крім того, велику роль у 
моєму рішенні зіграв конфлікт між Росі-
єю та Україною.

— Як ти прийшла до віри в Бога?
— У моєму серці завжди був пошук 

Бога. У дев’яностих роках тато почав 
шукати у вірі вихід із алкогольної за-
лежності. Спершу ми з ним ходили до 
православної церкви. Пізніше — почав 
відвідувати євангельську, покинув ал-
коголь та інші погані звички. Ми з бра-
том теж стали відвідувати цю церкву. 

Мені було 19 років, коли усвідоми-
ла, що доведеться вибирати — з Богом 
чи без Бога. Адже це різні способи жит-
тя, цінності, звички. У якийсь момент 
виявила, що світський стиль життя стає 
для мене зовсім чужим. Тоді подумала: 
«Якщо це не приносить щастя, а навпа-
ки — мучить мене, то чому б не зверну-
тися до Бога?»

— Чи були в тебе протиріччя між 
спортом та вірою?

— Були невеликі вагання. Я при-
йшла до тренера й розповіла свої пе-
реживання — мовляв, можливо, за-
лишу спорт, щоб працювати в церкві 
з дітьми… І він дуже мудро направив 
мене, сказав, що немає змісту залишати 
спорт, адже саме спорт дає мені мож-
ливість працювати з дітьми (у той час 

Аліна вже сама була тренером дитячої 
команди — прим. ред.), і це може бути 
моїм служінням. Він мав рацію — мож-
на служити Богу на тому місці, де ти є. 

— Які виклики у великому спорті 
зустрічає спортсмен-християнин?

— За тобою всі спостерігають — чи 
насправді ти християнин? Для мене 
найскладнішим було — завжди і всюди 
показувати приклад гідної поведінки. 
Особливо в часи високого емоційного 
напруження, яке буває під час гри.

— Що ти робиш тепер?
— Працюю тренером та духовним 

наставником дівчачої команди при цер-
кві. Проводжу активну фізкультуру з до-
шкільнятами в районі, де живу. У церкві 
відповідаю за спортивне служіння.

— Скоро свята. Що для тебе Різдво?
— Якщо сказати одним словом — 

надія. Адже завдяки народженню Ісуса 
Христа ми отримали надію на спасіння.

— Які твої побажання читачам?
— Найперше — усвідомити, що сві-

том керує Бог, Який любить кожну лю-
дину. Він говорить різними способами, і 
важливо розпізнати Його голос — через 
людей, обставини, Біблію. Щиро бажаю 
довіритися Богу й посвятити себе Йому. 
Це найкраще життя, справжня радість!

Валентин Ярошенко, пастор, Суми

6-9 листопада 2019 р. в Києві 
відбувся IX Східноєвропейський лі-
дерський форум, де лідери з різних 
деномінацій України, Білорусі, Росії, 
Чорногорії, Латвії, Литви, Фінляндії, 
Молдови, Нідерландів та США розгля-
дали внутрішньоцерковні та суспільно 
важливі питання. Захід містив лекції, 
семінари, ток-шоу, круглі столи. Серед 

спікерів були Ярослав Лукасік, Зміцер 
Дашкевич, Сергій Демидович, Андрі-
ан Буковинський, Роман Шеремета, 
Ганна Турчинова, Лео Франк, Матеуш 
Віхари та інші.

Наступний форум заплановано на 
4-7 листопада 2020 року.

chve.org.ua
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Герої Біблії

Жінка, яка народила Ісуса Христа
«Чому ви применшуєте роль Марії, 

коли розповідаєте Різдвяну історію?» 
— запитав один із моїх друзів декіль-
ка років тому. Я довго роздумував над 
його запитанням. Протестанти іноді 
звинувачують католиків та православ-
них у надмірному вшановуванні Марії, 
але чи можна прославляти Сина й ігно-
рувати при цьому слугу Господа, яким 
була мати Ісуса?

Ким була Марія? Наскільки важ-
ливе її життя у світлі доктрини вику-
плення? Чого можуть навчитися від неї 
сучасні жінки? Звичайно, її становище 
серед жінок із часів Єви й аж дотепер 
було унікальним та неповторним. Уже 
тільки це спонукає поглянути на її жит-
тя й риси, завдяки яким вона набула 
благодаті в Небесного Отця.

Що ви пам’ятаєте про Марію? За-
думайтеся на мить. Так, ви знаєте, що 
вона була дівчиною, зарученою з Йоси-
пом (заручення тоді значило набагато 
більше, ніж сучасне). Ви пам’ятаєте ос-
новні події різдвяної історії. Але чи є ще 
щось у її особі, що особливо стосується 
сучасних жінок?

Євангеліст Матвій прослідковує 
родовід Марії від Адама до Давида, 
вказуючи на її походження. Однак, пе-
релічуючи всю її генеалогію, він робить 

дуже важливу помітку — що Яків був 
батьком Йосипа, чоловіка Марії, від 
якої народився Ісус, названий Христом. 
За правилами граматики в уривку «Йо-
сип, чоловік Марії...» уживався займен-
ник чоловічого роду «від якого», але 
Матвій пише: «від якої». Євангеліст та-
ким чином засвідчує свою впевненість 
в тому, що Марія була дівою. 

Нам невідомий вік дівчини — мож-
ливо 20 років, можливо молодша, 

оскільки в ті дні наречена могла бути 
набагато молодшою від чоловіка. Усе, 
що ми знаємо: «А шостого місяця від 
Бога був посланий Ангол Гавриїл у галі-
лейське місто, що йому на ім’я Назарет, 
до діви, що заручена з мужем була, на 
ім’я йому Йосип, із дому Давидового, а 
ім’я діві Марія» (Луки 16:26-27).

Ось так усе й почалося. Коли ста-
ло зрозуміло, що Марія чекає дитину, 
то «Йосип, муж її, бувши праведний, і 
не бажавши ославити її, хотів тайкома 
відпустити її» (Матвія 1:19). Хто пові-
рить, що ангел Гавриїл явився їй? Хто 
будь-коли народжував дитину, не за-
вагітнівши від чоловіка? Йосип знав, як 
смішно все це звучить, тому й хотів ви-
бавити дівчину від публічного осміяння 
та сорому. Саме в цей момент ангел 
явився самому Йосипу, переконавши 
його одружитися з Марією, яка зачала 
дитину від Святого Духа.

Не біймося поглянути на Марію 
по-новому. І ми побачимо жінку пра-
ведну й прекрасну, яка зіграла важливу 
й незамінну роль у боговтіленні. Адже 
й сам Божий посланець сказав про неї: 
«Ти благословенна між жонами!»

Гарольд Сейла,
із книги «Правдиві герої»

Мене не спасе знання того, що Христос — це Спаситель, але я буду без сумніву спа-
сенний, якщо покладатимуся на мого Спасителя. Людину, яка тоне, не спасе ні рятуваль-
ний круг на борту корабля, ні віра в те, що рятувальний круг — це чудовий винахід. Ні, 
вона повинна одягнути його й міцно триматися за нього, інакше — потоне!

Чарльз Сперджен

Є люди, імена яких завжди пам’ята-
тиме історія. Такою людиною є Марія, 
матір Ісуса Христа…

До зустрічі з ангелом Гавриїлом про 
життєвий шлях цієї жінки Біблія нічого 
не згадує. Але самі слова Божого по-
сланця: «Радій, благодатна, Господь 
із тобою, благословенна ти між жона-
ми», — найкраща характеристика її 
життя. Про смиренний послух і відда-
ність поклику Господньому свідчить її 
відповідь на ангельську вістку: «Ось, я 
раба Господня, нехай буде мені за сло-
вом твоїм!» (Луки 1:38).

Навіть високо шановані біблійні 
особи не завжди виявляли такий без-
умовний послух, як ця молода жінка. 
Пригадаємо історію покликання де-
кількох із них.

Мойсей. Отримавши доручення від 
Бога, він відповів: «Хто я, щоб піти до 
фараона і вивести з Єгипту синів Ізра-
їлевих? Та вони не повірять мені і не 
послухаються, що тоді мені робити? Го-
споди, я не промовець, я тяжкоустий та 
тяжкоязикий». І нарешті: «Молю, Тебе, 
Господи, пошли іншого, кого маєш по-
слати»… (Вихід 4).

Єремія. Якою була відповідь хлоп-
ця, коли дізнався, що Господь поставив 
його «за пророка народам»? «О, Госпо-
ди, Боже, таж я промовляти не вмію, 
бо я ще юнак!» (Єремії 1).

Йона. Це взагалі особлива історія 
спротиву. Не сказавши ані слова у від-
повідь, «встав Йона, щоб утекти до Тар-
шішу від Господнього лиця»… (Йони 1).

А тепер порівняйте покірну згоду, 
послух і самовідданість Марії — про-
стої дівчини — з опором названих— 
видатних мужів!

Богдан Стасюк,
зі статті «Марія — мати Ісуса»

Послух МаріїРоздуми
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«Маленький барабанщик»

Напередодні Різдва згадуємо 
багато гарних пісень, що описують 
народження Ісуса Христа в яслах, 
розповідають про поклоніння вівча-
рів та мудреців із дарами. У деяких 
піснях згадується цар Ірод і невинні 
вбиті діти, а також інші герої біблій-
ного сюжету.

Та є одна всесвітньовідома пісня, 
у якій фантазія автора вигадала ще 
одного персонажа. Це пісня «Ма-
ленький барабанщик».

Вона була написана в 1941 році 
американською композиторкою 
Кетрін Девіс Кеннікот, у традиціях 
чеського гімну, назва пісні спочатку  
була «Гімн, виконаний на барабані». 

було найвище оцінене Ісусом, Який 
спостерігав за жертводавцями.

Це слова самого Ісуса: «Бо Я голо-
дував був — і ви нагодували Мене, 
прагнув — і ви напоїли Мене, ман-
дрівником Я був — і Мене прийняли 
ви. Був нагий — і Мене зодягли ви, 
слабував — і Мене ви відвідали, у в’яз-
ниці Я був — і прийшли ви до Мене» 
(Матвія 25:35,36). На здивовані запи-
тання: «Коли ми бачили Тебе таким?» 
Він відповідає: «Що тільки вчинили ви 
одному з цих найменших братів Моїх, 
те Мені ви вчинили» (Матвія 25:40).

Можливо, з усіх можливих ресур-
сів у нас є лише «барабан» — щось 
невеличке, можливо, навіть не варте 
уваги. Але Господь запрошує нас слу-
жити тим, що ми маємо. Як сказав 
американський політичний діяч Те-
одор Рузвельт: «Роби, що можеш, з 
тим, що маєш, там, де ти є».

Насправді нам є що подарувати Го-
споду. Адже понад усе він цінує нашу 
любов, коли ми служимо ближнім у 
Його ім’я. Ісус Христос вартий найкра-
щого. Адже Він Сам віддав життя для 
нашого спасіння. 

«Я віддам Ісусу всю свою їжу», — 
думав хлопчик.

«Я пожертвую Богу всі кошти, які в 
мене є», — міркувала вдова.

«Я заграю Йому свою найкращу 
пісню», — твердо вирішив барабан-
щик з різдвяної пісні.

А що я можу подарувати Ісусу Христу?

Микола Хрокало, місіонер, Буринь

Особливість звучання полягає в тому, 
що мелодію виконує сопрано, а альт, 
тенор і бас в гармонії створюють ритм 
барабана.

Пісня розповідає про маленького 
хлопчика, якому мудреці пропонують 
піти разом із ними вклонитися народ-
женому Ісусу Христу.

«Ходімо з нами, ти побачиш ново-
народженого Царя, ми несемо Йому 
найкращі подарунки!»

Хлопчик погоджується піти з му-
дрецями, але визнає, що дуже бідний 
і в нього немає подарунка, гідного 
Царя. Він має тільки барабан. Підій-
шовши, він запитує, чи може заграти 
для Дитини свою найкращу пісню. 
Марія дозволяє, а маленький Ісус по-
сміхається йому.

Хлопчик-барабанщик — вигада-
ний герой, але зміст пісні передає ті 
стосунки між людиною і Богом, які 
відповідають духу Біблії.

Іноді ми думаємо, що нам нічого 
запропонувати Ісусу — у нас не так 
багато часу, у нас немає багато коштів, 
можливостей, ми не дуже таланови-
ті... Що ж подарувати Господу? 

Пригадаймо ті історії Нового Запо-
віту, які показують цінність невеликих 
дарів, які були зроблені від щирого 
серця. 

Це історія хлопчика, який віддав 
Ісусу свій обід — 5 хлібів і 2 риби. Ста-
лося чудо — пожива примножилася, і 
тисячі людей були нагодовані!

Це історія бідної вдови, прино-
шення якої — дві дрібні монети — 

Сторінками історії

Які важкі ці перші кроки!
Дорога вперлась під ребро.
То дощ згори, то прірви збоку,
То снігом далі замело.

Та за зорею не згубитись
І не зійти на манівці.
Спішать уклінно поклонитись
Святому Богу мудреці.

Хоча мета свята і чиста,
Та довго йти за горизонт.
Здається, поряд уже місто,
Але ще вистачить пригод.

Й хоча важкі до Бога кроки
Серед каміння і тривог,
Все ж перший крок у світ широкий
Зробив із неба вічний Бог.

Він залишив багатство й славу
І вибрав ясла у хліві,
Життям святим та нелукавим
Шляхи осяяв вузлові,

Щоби вела до перемоги
Небесна зірка-пілігрим,
Щоб люди йшли в житті до Бога,
Бо Він іде назустріч їм.

Юрій Вавринюк

Мудреці.
Дорога до

Царя

Поезія
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Запрошуємо на богослужіння

12 правил життя від Ніка Вуйчича
Нік Вуйчич — всесвітньовідомий 

християнський мотиваційний спікер, ди-
ректор неприбуткової організації «Життя 
без кінцівок». Народився без рук та ніг.

1. Надія перемагає смерть.
Раніше я хвилювався, що в мене ніко-

ли не буде дружини, що ніколи не зможу 
обійняти дітей. Але тепер у мене є дружи-
на Канае, двоє чудових синів і двоє дочок. 
Старший, Кійоші, сам обіймає мене. Він 
каже «дай п’ять» і плескає мене по плечі. 

2. Не виходить — спробуй знову.
Одного разу я займався серфінгом на 

Гавайях. Люди дивилися — без рук, без 
ніг, а хоче кататися! Разів із п’ятнадцять 
я пробував встати, поки мені нарешті не 
вдалося. Нічого, якщо ти щось не можеш 
зробити. Але ти можеш до цього прагнути. 

3. Не обмежуй своєї радості.
Багато людей не радіють життю про-

сто тому, що вони його обмежують. Я лю-
блю жартувати в літаках, якось одягнув 
костюм пілота і зустрічав пасажирів. Треба 
було бачити їхні обличчя! Іноді обставини 
вказують вам на те, що у вас є, але це не 
повинно визначати радість усередині вас. 

4. Не бійся важкої праці.
Коли батьки переїхали з Югославії в 

Австралію, у них був тільки одяг. Вони 
важко працювали. І мене так навчили. 
Щоб мати власні гроші, я пилососив буди-
нок за два долари на тиждень. 

5. Будь вдячний за те, що в тебе є.
Я, наприклад, дуже вдячний своїй 

«нозі». Завдяки їй я можу плавати. Я за-
ймався дайвінгом і навіть стрибав із пара-
шутом. 

6. Вдаряй 
м’яч, поки не 
вдарив тебе.

Якось я 
грав з другом 
у футбол. І ось, 
м’яч летить 
на мене, я не 
знаю, як відби-
ти. Хочу вдари-
ти його, поки 
він не вдарив 
мене. Я стриб-
нув, і таки від-
бив м’яч, хоча 
сильно пошко-
див ногу. Три 
тижні не міг 
рухатися. Тоді, 
лежачи на ліжку, вперше подумав: «То ось 
як почувають себе інваліди!»

7. Іди до мети.
Були люди, які надихнули мене на 

виступи. Один із них — прибиральник у 
школі, літній чоловік. Він щодня казав: «Ти 
будеш оратором і розкажеш людям свою 
історію». Але в мене й у думках такого не 
було. Зрештою, я погодився виступити — і 
зрозумів, що теж можу надихати інших.

8. Не вкладай щастя в тимчасові речі.
Батько казав: «Ти відповідальний за 

самого себе». Я відчуваю цю відповідаль-
ність. Я повноцінний, я знаю свою мету. У 
мене є сила й істина. Мені не потрібні гро-
ші, влада, наркотики, алкоголь і порногра-
фія, щоб відчувати себе щасливим. 

9. Приймай себе таким, який ти є.
Дівчата, вам не потрібна нова пара 

взуття, щоб бути ща-
сливими. Хлопці, вам 
не потрібно матюка-
тися, щоб бути крути-
ми. Бог може забрати 
біль і незадоволення, 
які ви відчуваєте. Го-
ловне  — прийміть 
себе, зрозумійте, хто 
ви є і чого хочете.

10. Мрій — і мрії стануть реальністю. 
Якщо не будемо бажати, то й не отри-

маємо. Я не кажу, що все просто. Я, напри-
клад, ніколи не буду футболістом. Але я 
можу бути щасливою людиною. 

11. Зосередься на тому, що ти можеш. 
Я питав у 9-річних дітей: «Ви коли-не-

будь мали стрес?» І вони казали, що так — 
тяжка домашня робота, поганий учитель… 
13-річних — усе дратує: друзі, батьки, 
вони самі. 17-річні говорили, що відчува-
ють стрес через закінчення школи: «Якби 
мені вступити до вишу!» Потім вони ка-
затимуть: «Якби тільки знайти роботу!» А 
на роботі їх дратуватиме начальник. Зосе-
редьтеся на тому, що ви можете робити 
вже зараз, і будьте щасливими сьогодні!

12. Робіть хороший вибір.
Рішення, які я приймав раніше, мене 

позбавляли сили. Я думав: «У тебе немає 
рук і ніг, ніхто, крім твоїх батьків, не лю-
бить тебе, ти тягар для всіх, ти не маєш 
мети». І якщо в Бога є план щодо безру-
кого й безногого Ніка Вуйчича, то, будьте 
впевнені, він є і щодо вас. Якщо ви самі не 
отримали дива, станьте дивом для когось 
іншого. Працюйте. Моліться. Надихайте.

wisely.info


