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

Розпочнемо з ангелів, 
але з тих, які по церквах. 
Вони різні — ангели до-
бра, любові, миру… А ще 
— ангели неспокою, роз-
брату, розділень… Або ан-
гели, які виганяють неугод-
них із церкви, у яких крила 
Діотрефа (див. 3Ів.1:10).

Ангел з церкви в місті Ла-
одикія був особливим. У ньо-
го в церкві було все. Просто 
все-все… «Я ні в чому не маю 
потреби», — це його свідчення 
(Об.3:17). До речі, у Христі в 
нього також не було потреби. 
Христос скромно стояв назов-
ні, промовляючи: «Ось Я стою 
під дверима і стукаю: коли хто 
почує…» (Об.3:20).

Так буває, що Христос — 
Двері спасіння, прощення, 
життя й миру — стоїть за две-
рима церкви або за ворітьми 
нашого сердечного храму. 
Що відділяє нас від Нього? Які 

двері стають перепоною між 
Ним і мною 

Двері страху — учні захова-
лися за зачиненими дверима. 
Страшно, Христос розп’ятий. 
«А ми думали…»

Двері нашої особливої за-
йнятості, у Його Ім’я, до речі. 
«Я це все знаю, твої діла, пра-
цю, терпіння… Але ти залишив 
першу любов. Не твоє, а ти 
Мені потрібен» (див. Об.2:4).

Про двері Діотрефії або про 
тих ангелів, які люблять бути 
першими, ми вже згадували. 
Їхній ідейний наставник колись 
заявив: «Поставлю престол 
свій… буду подібний Всевиш-
ньому» (Іс.14:14). З ним зро-
зуміло…

Є ще одні — особливо ма-
сивні двері гордості. «…бо 
високий Господь, але бачить 
низького, а гордого Він пізнає 
іздалека!» (Пс.137:6). Тут без 
коментарів. Ці двері бачить Го-

сподь здалеку.
А ще — скляні двері. Ті, що 

сріблом припорошені, дзер-
кальні. У них так приємно себе, 
улюбленого, бачити. Ісуса за 
ними не видно. Назву для них 
придумаймо кожен для себе…

«Я стою під дверима і сту-
каю…» Він не відходить. Це 
шанс. Він стукає. Пожежами 
в Чорнобильській зоні, снігом 
в Африці, карантинами й пан-
деміями у світі. Стоїть і стукає. 
Можливо, хтось почує?

А тепер слово пророче: «Не 
завжди так буде!» Прийде не-
поправна зміна: «Як устане 
Господар та двері замкне, ви 
зачнете знадвору… стукати в 
двері й казати: Господи, відчи-
ни нам..» (Лк.13:25).

А поки Він стукає до нас, 
бажаючи спільності з нами, 
щоб вечеряти разом, не будь-
мо глухими!

Микола СИНЮК

ПРО ДВЕРІ ЗА ДВЕРИМА
коротко про серйозне

МИ ЛІКУЄМО 
ВІРОЮ,
МОЛИТВОЮ, 
ОБСТАНОВКОЮ

ПРИВЕТ ВАМ, 
ХРИСТОВО
ЦВЕТУЩЕЕ 
ПЛЕМЯ

ВЕЛИКИЙ ЖЕ 
ЗИСК — ТО 
БЛАГОЧЕСТЯ
Чи маєш ти це благочестя 
із задоволенням? Історія однієї пісні

стор.3 стор.5 стор.8

Гора свята як відблиск слави неба.
І Вчитель їхній в сяєві зорі…
Забракло слів.
Та що душі ще треба?
Тож залишімось на оцій горі!

Тож залишімось пити Божі роси
І слухати Мойсея та Іллю…
Що те каміння, що там — ноги босі,
Усе — дрібниця.
В серце переллю

Оті розмови теплі, чисті, свіжі…
І — Преображення наповнить душу вщерть.
Буденну прозу змінять вдячні вірші
І Божий мир навік поглине смерть…

Петро всміхався мрійливо і вдячно.
Купався в сяйві неземних облич…
Ступив назад, щоб раптом необачно
Не загасити пломінь дивних свіч.

Але — погасли…
Холодно і темно.
Зіщулився у грудку кам’яну…
«Учителю…» — й замовкнув враз непевно,
Упершись в чорну темряви стіну.

Ісус всміхнувся — тепло і привітно:
«Отямся, Петре! Це не та гора.
Он, бачиш, ранок. Бачиш: уже видно
Гору Голгофу. Нам ще не пора.

Не тут Мене на царство коронують,
І поруч будуть не Ілля й Мойсей…
Жахіття й смерть навічно закарбують
Тріумф і — Преображення твоє.

На тій горі засяє слава неба,
І темряву Я знищу нанівець,
Щоб грішний світ наблизити до себе
В чудеснім Преображенні сердець».

Юрій Вавринюк

ГОРА ПРЕОБРАЖЕННЯ 
Події в Білорусі в чергове 

порушили серед євангельсь-
ких християн питання, від-
повіді на які вони безуспіш-
но шукають уже багато років 
поспіль. Особливо гостро 
вони звучать в Україні остан-

ні сім років. Ось ці питання: 
чи повинні християни поко-
рятися владі безумовно і чи 
мають право віруючі люди 
брати учать у політиці?

СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАДИ — 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Продовження на стор.2

християнська позиціяпоезія
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Цікаво, що ті люди, які стверджу-
ють, що християнину не місце в 
політиці, більше від інших занурені 
в неї і повною мірою беруть участь 
у політичних процесах. Тому, зреш-
тою, ми повинні глянути правді в очі 
й визнати, що від політики нікуди 
не дітися. Хочеш ти чи ні, хай навіть 
ти сто разів християнин, то в ній ти 
таки береш участь. Це частина на-
шого життя, якої аж ніяк не можливо 
позбутися. Це так, як неможливо 
жити в атмосфері й не дотикатися 
до повітря.

Ілюзія чи самообман полягає в 
тому, що є люди, які щиро вірять, 
що не беруть участі в політиці. І це 
у свою чергу породжує не лише су-
перечки, а й справжню ворожнечу з 
тими, хто вважає по-іншому. Саме 
це ми бачимо тепер у стосунках лю-
дей у церквах Білорусі.

Ще одна пастка, у яку християни 
самі себе загнали, полягає в тому, 
що покірність владі, на їхню думку, 
не передбачає жодних емоцій чи 
дій. Так, справді написано: «Нехай 
кожна людина кориться вищій владі, 
бо немає влади, як не від Бога, і 
влади існуючі встановлені від Бога» 
(Рим.13:1-2). З цим ніхто не спе-
речається. Просто слід навчитися 
розмежовувати владу як структуру 
і владу певної конкретної особи-
стості. 

Відомо, що немає нічого більш 
безглуздого, як взяти фразу з кон-
тексту й видавати її за повну істину. 
Якщо ж розглянути процитований 
текст повністю, то в нім чітко сказа-
но, що влада створена Богом для 
того, щоб захищати добро. «Бо во-
лодарі пострах не на добрі діла, а на 
злі. Хочеш не боятися влади? Роби 
добро, і матимеш похвалу від неї» 
(Рим.13:3). Бог заснував інститут 
влади для того, щоб вона зберігала 
порядок у суспільстві, заохочувала 
прагнення до добра й своєчасно 
карала зло. Тому й апостол закли-
кає бути покірними вищій владі. І ми 
повинні намагатися не суперечити 
владі, якщо вона буде відстоювати 
добро, зберігати порядок і вимагати 
дотримання закону.

Ну а якщо влада сама робить 
зло? Я маю на увазі певну людину, 

яка у певний час опинилася при 
владі. Тут навіть найбільш ревні 
поборники абсолютної покори по-
миляються, кажучи, що на Гітлера, 
Сталіна, Мао Цзедуна, Ірода це пра-
вило не поширюється. Стоїть питан-
ня: звідки така вибірковість і хто в 
такому випадку визначає, яка влада 
від Бога, а яка ні? Разом із тим пи-
тання залишається і звучить доволі 
гостро. Що робити, коли влада чи-
нить зло й вимагає цього від своїх 
підданих?

У цій ситуації аж два апосто-
ли проголошують чіткий принцип: 
«Розсудіть, чи це справедливе було 
б перед Богом, щоб слухатись вас 
більш, як Бога?» (Дії 4:19). Зверніть 
увагу, що це було сказано пред-
ставникам синедріону, який був 
тогочасною владою. Яскравих ілю-
страцій цього у Священному Пи-
санні немало. Біблія дає нам безліч 
прикладів, чи не найяскравішим із 
яких є життя Івана Хрестителя, Ірода 
й Давида. Проте Ірод — це відверто 
негативний персонаж, тому розгля-
немо приклад Давида. 

Ніхто, сподіваюся, не буде 
сперечатися з тим, що цю люди-
ну до влади привів сам Бог. Тож 
не дивно, що саме цей правитель 
правильно без зайвої скромності 
заявляє: «Та вибрав Господь, Бог 
Ізраїлів, мене з усього дому батька 
мого, щоб бути царем над Ізраїлем 
навіки» (1Хр.28:4). Але що ми ба-
чимо? Коли Давид поліз не туди, 
Сам Господь, Який його ж і поста-
вив царем, робить дивовижне: «І 
послав Господь Натана до Давида, 
а він прийшов до нього та й сказав 
йому…» (2Сам.12:1). І слова проро-
ка були аж ніяк не схвальними. Він 
був посланий, щоб сказати цареві: 
«Ти негідник. Ти забрав чуже. Тому 
я приніс тобі не дуже радісну нови-
ну — віднині меч не відступить від 
дому твого». Теж саме зробив Іван 
Хреститель.

Тож питання: коли ці два про-
роки робили такі заяви, вони брали 
участь у політиці чи ні? Корилися 
вони владі чи протистояли їй? Бо 
ж вони чітко та зрозуміло, не вда-
ючись до політкоректності й відки-
нувши в бік всяку пошану, заявляли: 

«Ти посягнув на чуже».
Цікаво, а якщо влада краде 

щось інше, наприклад, голоси ви-
борців, державні ресурси чи бюд-
жет і за рахунок корумпованих схем 
збагачується сама, то чи можна їй 
про це сказати? Чи нинішнім Іванам 
дозволяють піднімати свій голос 
лише тоді, коли можновладці дру-
жину в когось заберуть?

Звісно, твердо висловити свою 
позицію ризиковано. Цариця Естер 
теж розуміла, на який ризик іде, а 
могла ж сказати: «Я не хочу втруча-
тися в політику». Знаючи, що, коли 
цар буде незадоволений її візитом, 
вона помре, то могла б відмови-
тися щось робити для свого наро-
ду. Мордехай, передбачивши це, 
сказав знамениту фразу: «Бо якщо 
справді будеш ти мовчати цього 
часу, то полегшення та врятування 
прийде для юдеїв з іншого місця, а 
ти та дім твого батька погинете. А 
хто знає, чи не на час, як оцей, до-
сягла ти царства!» (Ест.4:14). 

Якби це було важливо, то Хри-
стос обов’язково б сказав Івану 
Хрестителю: «Ну взяв Ірод чужу дру-
жину — подумаєш. Хіба мало тако-
го є? Чи варто тобі через це губити 
своє життя? Ви просто по різні боки 
барикад. І взагалі, ти повинен ша-
нувати царя. Не будь бунтівником». 
Але ж не сказав так Ісус. І на те, на-
певно, були вагомі причини — зло 
має бути назване злом, навіть якщо 
його звершує влада. І говорити про 
це їм повинні мужі й доньки Божі.

Я хочу, щоб ви зрозуміли мене 
правильно. Я не виступаю за вулич-
ні акції й нікого не закликаю йти на 
барикади. І за переконаннями па-

цифіст: ніколи не брав до рук зброї 
і навряд чи візьму її. На мою думку, 
найбільш ефективною зброєю є мо-
литва. Навіть якщо народ вийшов на 
площу, то недопустимі жодні безпо-
рядки чи насильство. Тобто протест, 
якщо вже навіть до цього дійшло, 
повинен бути повністю мирним. 

Чесно кажучи, я не оцінюю О. Лу-
кашенка як президента. У минулому 
році я був у Білорусі. Там мені все 
сподобалося.  Я не помітив жодної 
відсутності свободи. Для мене не 
важливо, скільки людина при владі, 
якщо вона робить це на добро на-
роду. Тобто я зовсім не маю на меті 
закликати оцінювати білоруського 
лідера. Це не моя справа. Я думаю, 
народ знає, чому він відреагував 
саме так, і для цього в нього певні 
вагомі причини. Люди живуть у цій 
країні, знають набагато більше, ніж 
ми з вами, і їм видніше, як реагу-
вати. Тут йдеться зовсім про інше: 
про нас із вами й наше ставлення 
до давнього питання про участь чи 
неучасть у політичному житті.

На даний час християнам про-
понується якщо не хвалити владу, 
що щонайменше мовчати, коли 
вона творить безчинства. Але мов-
чання, бездіяльність, приховування 
взагалі-то не є неучастю. Мовчання, 
як відомо, також дія, також позиція і 
цілком явний знак згоди. 

Бог каже: «Якщо ти промовчиш, 
то свобода прийде з іншого міс-
ця…» Та коли християни все-таки 
мовчать, то до них починає гово-
рити ослиця. Але не лише в цьому 
проблема. Вона ще й у тому, що де-
які християни не лише мовчать самі, 
а починають бити ослицю палкою за 

те, що вона заговорила.
Якщо в нас самих бракує духу 

сказати правду, то не робімо мар-
гіналами тих, хто говорить замість 
нас. Лизоблюдське «одобрямс» 
влада ніколи не цінувала. Про це 
свідчить історія. Тому з двох бід, як 
кажуть, мудріше буде обрати мен-
шу, у цьому разі хоча б помовчати. 
Фазіль Ескандер висловив цікаву 
думку: «Порядність не передбачає 
геройства, але передбачає неу-
часть у підлості». Щодо цього Біблія 
говорить ще більш конкретно: «Хто 
оправдує несправедливого, і хто 
засуджує праведного, обидва вони 
Господеві огидні» (Пр.17:15). І не-
має значення, хто цей нечестивий: 
цар, король, бундесканцлер чи пре-
зидент.

Так, наша головна мета — 
проповідь Євангелії для спасіння 
живих душ і проголошення Цар-
ства Небесного.  Так, наша кінце-
ва мета — небеса. Так, найкраща 
зброя християнина — молитва, а 
не протести. Але, з іншого боку, 
бути християнином взагалі не оз-
начає стати безголовою амебою, 
яка ні на що не реагує і слухняно 
погоджується з усім, що їй пропо-
нує безбожна влада. 

І, зрештою, неможливо жити на 
землі й повністю уникнути перети-
нання з політикою. Простої неучасті 
не буває. Коли я відмовлявся прий-
мати військову присягу, то хотіло-
ся мені того чи ні, я все одно брав 
участь у політиці. Навіть не беручи 
участі в голосуванні, ви все одно бе-
рете участь у політичних процесах. 
Та ми повинні знати, яким чином це 
робити правильно, а не просто хо-
вати голову в пісок або, що ще гір-
ше, співати дифірамби людині лише 
за те, що вона президент.

Хай збереже нас Господь і хай 
наситить  Він нас благодатними 
днями. Хай помилує Він усіх нас, 
наділивши мудрими правителями, 
які не б’ють дубинками власного 
народу й не відправляють його ги-
нути на чужині. Даруй, Боже, усім 
нам благодать, щоб у нас не було 
потреби брати участь у політиці без-
посередньо.  

Андреас ПАТЦ

Щочетверга у вечірній 
час священнослужителі 
УЦХВЄ здійснюють мо-
литву в онлайн режимі за 
Україну та усіх, хто бажає 
заявити про свою потре-
бу.

Всеукраїнський проект, 
який отримав назву «Молит-
ва 7:14», стартував ще на 
початку серпня. Він є про-
довженням міжнародного 
флешмобу UNITE714, в ос-
нову якого покладено сло-
ва з 7 розділу Другої книги 
Хронік, вірш 14: «І впоко-
ряться люди Мої, що над 
ними кличеться Ім’я Моє, і 
помоляться, і будуть шука-
ти Ім’я Мого, і повернуть зо 
злих своїх доріг, то Я вис-
лухаю з небес, і прощу їхній 
гріх, та й вилікую їхній Край!»

Започаткували світовий 
молитовний марафон пасто-
ри США у березні, коли світ 
переживав початок пандемії 

COVID-19. Вони прагнули 
об’єднати церкву в молитві 
про викорінення вірусу та 
духовне пробудження світу. 
Вечірня молитва перерос-
ла в міжнародний рух, що 
об’єднує тисячі церков і 
мільйони людей в усьому 
світі.

Проект «Молитва 7:14» в 
Україні має на меті не про-
сто об’єднати вірян в мо-

литві, але й молитися за їхні 
особисті потреби. Трансля-
ція молитви ведеться щочет-
верга на каналі Медіаслужін-
ня УЦХВЄ.

Молитовні прохання мож-
на лишити 
за посилан-
ням.
chve.org.ua

СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАДИ — ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

СТАРТУВАВ ПРОЕКТ «МОЛИТВА 7:14»

християнська позиція

26 липня  в церкві смт Маневичі Маневицького району відбулося 
рукопокладення на дияконське служіння  Наумчука Віталія Степано-
вича, Наумчука Сергія Степановича та Нестерука Олександра 
Леонідовича.  Рукопокладення звершили заступники єпископа Рибак 
П. А., Тарасюк А. Р., член обласної пресвітерської ради Дулько В. О. та 
пресвітер Янчишин М. М.

16 серпня  в церкві с. Підріжжя Ковельського району відбулося 
рукопокладення на дияконське служіння  Демидюка Миколи Ана-
толійовича.  Рукопокладення звершили єпископ Близнюк М. І., за-
ступник єпископа Анчук С. П., та пресвітер Мушка М. В.

19 серпня в церкві села Котів відбулося рукопокладення на ди-
яконське служіння Сурмача Вадима Вікторовича. Рукопокладення 
звершували заступник єпископа Рибак Петро Андрійович, член облас-
ної ради Климчук Степан Олександрович та пресвітер місцевої церкви 
Бас Сергій Олександрович.

новини церков хвє волині молитовна кімната

Початок на стор.1
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Сергій Осадчук — 52 роки, 
відповідальний за роботу з 
алко- й наркозалежними та 
людьми, що вийшли з місць 
позбавлення волі, служитель 
церкви «Нове Життя» м. Пол-
тава.

— Сергію, скільки людей 
проходять лікування у вашому 
закладі?

— За рік через наш центр про-
ходить від 30 до 50 людей. Тепер 
у нас проживає 10 чоловік. Одно-
часно ми можемо приймати до 12 
чоловік. Раніше ми проводили ре-
абілітацію жінок і чоловіків, а тепер 
— лише чоловіків.

— Який термін проходжен-
ня реабілітації? Є якісь обме-
ження часу перебування у вас?

— По-різному. У нас, напри-
клад, є інвалід, що живе вже аж 
10 років. Узагалі, робота з люди-
ною для її звільнення здійснюєть-
ся протягом шести місяців, а далі 
ми вже дивимося, яка ситуація. 
Насильно ми нікого не тримаємо, 
люди добровільно приїжджають і 
добровільно від’їжджають від нас. 

— Як проводиться реа-
білітація на практиці

— У нас не медичний заклад, а 
християнський, і ми пояснюємо це 
людям. Потрапивши до нас, люди-
на перші два дні ознайомлюється 
з правилами, а потім має жити за 
режимом. Підйом о шостій ранку 
(зимою — о сьомій). Дається час 
для ранкової гігієни, а потім у нас 
ранкова молитва. Далі йде сніда-
нок. Після сніданку — вивчення 
Слова Божого. Далі — фізична 
праця, у нас є підсобне господар-
ство. Ми працюємо в нашому за-
кладі, допомагаємо людям у селі, 
у церкві. Потім — обід, а після обі-

ду знову фізична праця. Увечері в 
нас загальний збір, підсумки дня, 
а далі — вечірня молитва. Вечеря, 
підготовка до сну і сон.

Три рази на тиждень я провод-
жу з нашими підопічними уроки 
Біблії, основ християнського жит-
тя. Щонеділі ми їздимо до церкви. 
Узагалі, наше служіння реабіліта-
ції — це проміжна ланка між грі-
ховною залежністю людини та її 
зв’язком із Богом і церквою.

— Чи є в реабцентрі на-
ставник, який постійно в ньому 
проживає?

— Так. Спочатку я жив там по-
стійно. Тепер уже є помічники, а 
також служитель, який постійно з 
ними. Такого, щоб люди були самі 
по собі, — у нас немає. Є правила, 
є відповідальність. 

— Що за правила? 
— Наприклад: людина, яка 

приїжджає до нас, має віддати 
свої особисті речі на зберігання 
в сейф — телефон, гроші тощо. 
Таким способом ми огороджуємо 
її від старих зв’язків. Під час про-
ходження реабілітації люди мають 
суворо дотримуватися режиму 
дня. Без дозволу вони не вихо-
дять за межі території. Є також 
заборона на розмови про минуле 
життя. Ми вчимо, що минуле жит-
тя закінчилося, і не варто до нього 
повертатися. 

— Сергію, з людьми з якою 
залежністю ви працюєте?

— Із алко- і наркозалежністю, 
крім того, із безпритульними та 
тими, які звільнилися з в’язни-
ці. Неодноразово ми забирали 
людей відразу з в’язниці. Єдине 
— у нас немає людей, залежних 
виключно від лудоманії. У нас були 
групи повністю наркозалежних 
і повністю алкозалежних, була 
змішана група. А ще було — 12 
чоловік у центрі реабілітації, і 11 
із них — колишні в’язні, а один — 
колишній міліціонер із відділу по 
боротьбі з бандитизмом. 

— Чи використовуєте ви 
якісь медичні практики, як до-
помагаєте під час інтоксикації? 

— Ми не проводимо меди-
каментозного лікування. Якщо 
є якісь випадки, наприклад — у 
людини починається алкоголь-
на епілепсія, то ми веземо таку 

в лікарню, де в реанімаційному 
відділенні її «прокапують». Інколи 
люди заздалегідь налаштовані, 
що їм буде погано, але ми моли-
мося — і все проходить добре. Ми 
лікуємо вірою, молитвою, обста-
новкою.

— Яка ефективність вашого 
методу роботи?

— Точної статистики сказати 
не можу, бо важко відслідкувати. 
Є люди з інших міст, навіть країн, 
які повернулися додому, тому я не 
знаю, як ідуть у них справи. Але я 
підрахував, що випускники нашо-
го реабілітаційного центру створи-
ли вже до 20 нормальних сімей, у 
яких народилося до 30 дітей.

— З вашого досвіду, якої 
залежності найважче позбути-
ся?

— Буває по-різному. Це зале-
жить не від залежності, а від самої 
людини. Я можу сказати, що дуже 
важко працювати з безпритуль-
ними, особливо з тими, хто довго 
перебував у цій проблемі. Хоча, 
до прикладу, у нас живе вже два 
звільнених безхатченки, один із 
них довго жив у підвалі, сам собі 
там відрізав хвору ногу, а другий 
жив у теплотрасі років із п’ять. Я 
ще помічаю, що людям часто бу-
ває важко позбутися нікотинової 
залежності. Знаєте чому? Бо цій 
проблемі люди не надають особ-
ливого значення. Алкоголь і нар-
котики руйнують сім’ї, створюють 
проблеми з фінансами, призво-
дять до проблем з законом. А от 
від нікотину такого немає, тому 
люди зазвичай цієї проблеми не-
дооцінюють — і тому їм важко її 
позбутися. 

Проблема залежності за своєю 
природою часто духовна. Чому 
світські заклади реабілітації мають 
майже нульовий рівень ефектив-
ності? Вони відкидають духовну 
причину, а працюють лише з на-
слідками, які проявилися. 

— Виходить, що головна 
роль у звільненні людини на-
лежить вірі в Бога?

— Людина, яка хоче звільни-
тися власними силами чи з до-
помогою відповідних спеціалістів, 
справжньої свободи не отримує, 
бо свободу дає Бог. Інколи люди 
кажуть: «Я візьму себе в руки». 

Але чи довго ти себе втримаєш у 
руках? Людина може напружити 
силу волі, скористатися допомо-
гою психологів і нібито отримати 
звільнення, але коли прийде якась 
проблема, вона знову «зриваєть-
ся». Коли ми віддаємо себе в Божі 
руки, тоді приходить справжня 
свобода. 

— Що ви скажете тим, хто 
дозволяє собі, наприклад, тро-
хи вина чи іншого алкоголю?

— Я запитую: «Нащо це вам?» 
Часто це вказує на те, що людині 
чогось не вистачає. Алкоголь змі-
нює людину в гірший бік: вона 
починає говорити по-іншому, 
дивитися по-іншому на людей, 
зокрема на протилежну стать. 
Диявол задіює всі ресурси, щоби 
обдурити людей, тому він про-
понує слабоалкогольні напої чи 
безалкогольне пиво. Згодом лю-
дині стає цікаво: «А що далі? А що 
за тією гранню?» Мені алкоголь 
не потрібен, я щасливо живу без 
нього. Потрібно берегти себе. Я 
не знаю тих, кому алкоголь приніс 
щастя, а от нещасними він зробив 
багатьох. 

— Чи правда, що наркотик 
вміє чекати?

— Так. Я пересвідчився в цьо-
му на своєму досвіді. Перший 
раз я спробував його в 17 років, 
потім зупинився. Я не вживав нар-
котиків, але випивав. Потім, коли 
мені було десь 29 років, я знову 
став вживати наркотики — і за три 
роки скотився в глибоку прірву. 

— Як родичі чи друзі мо-
жуть допомогти залежній лю-
дині?

— По-перше, треба знайти 
можливість для діалогу. Якщо не-
має діалогу, то це буде односто-

ронній тиск. Не рубати з плеча, а 
спробувати поговорити, запропо-
нувати допомогу, запропонувати 
піти в церкву. Є люди, що звільня-
ються й без центрів реабілітації, а 
просто приходять у церкву. Якщо 
людина не може звільнитися, то 
потрібно запропонувати їй поїхати 
на реабілітацію. Не варто кричати 
чи щось доказувати.

— Як ви ставитеся до при-
мусової реабілітації?

— Я навіть не розглядаю цього 
варіанту. Інколи мені телефонують 
батьки, просять приїхати, навіть 
насильно забрати, зачинити. Я 
їх розумію: вони втомилися, але 
це неправильно. У Біблії Христос 
учить: «Прийдіть до Мене…» Це 
має бути особисте рішення лю-
дини. Воно може бути довгим і 
складним, але це має бути її рі-
шення. Коли мене запитують, із 
чого почати, то я відповідаю, що 
починати потрібно з рішення са-
мої людини. 

— У чому полягає профілак-
тика залежності?

— Тепер ми живемо в час, 
коли наркотики й алкоголь легко-
доступні. Тому треба бути досить 
обережним. Перш за все — це 
діалог, спілкування, пояснення. 
Буває, що батьки кажуть: «Виро-
сте — розкажемо», але не варто 
відкладати. Ми часто ходимо по 
школах, і я помічаю, що в деяких 
класах уже запізнилися з про-
філактикою, треба це робити не 
в старших класах, а в середніх і 
навіть молодших. І друге — осо-
бистий приклад батьків. Коли тато 
стоїть із цигаркою й учить, що не 
можна курити, то це не спрацює.

Валентин ЯРОШЕНКО

МИ ЛІКУЄМО ВІРОЮ, МОЛИТВОЮ, ОБСТАНОВКОЮ
 інтерв'ю

місіонерська пошта

Наша сім’я переїхала в дім 
молитви, оскільки на примі-
щення, де ми жили, знайшлися 
покупці. Та це було на добро, 
адже недалеко від церкви за 
ініціативою одної молодої сім’ї 
мав проходити дитячий май-
данчик з участю селян і за до-
помогою сільської старости. Ми 
брали активну участь у цьому 
проекті з самого початку, при-
бирали територію, розгортали 
пісок, робили гойдалки, лавки, 
а також допомагали фінансово.

Це була хороша нагода пото-
варишувати з людьми, особливо 
з молодими сім’ями. Дуже здиву-
вала наполегливість усіх людей, 
які брали участь, — ми три тижні 
майже щовечора виділяли час, а 
бувало — і цілий день.

4 липня 2020 року відбулося 
відкриття майданчика, мене за-
просили сказати слово, а також я з 
дружиною співали пісню про сім’ю. 
Ми організували батут і солодку 
вату. Усе пройшло чудово, для 
дітей було справжнє свято, зібра-

лось немало людей, мали багато 
часу для спілкування.

Також ми відвідуємо людей 
нашого села. Дружина багато спіл-
кується з літньою жінкою Вален-
тиною. Якось, коли вона прийшла 
в гості, то запитала в мене про 
молитву «Отче наш», і ми спілкува-
лися про те, як потрібно молитися 
згідно з Біблією. Зовсім недавно 
Валентина раптово втратила свою 
єдину доньку — і їй дуже тяжко. 
Просимо й вашої молитовної під-
тримки для цієї жінки.

На початку червня ми з братом 
дружини змайстрували туалет для 
одної бабусі, яку також відвідуємо. 
Жінці дуже тяжко повірити в те, що 
Бог може простити їй і забути всі її 
гріхи. Молимося за неї.

Недавно до нас приїжджала 
молодь із Західної України, допом-
огли заготовити дрова на зиму. У  

цей час по всій Полтавщині прохо-
див квелендж для підлітків і молоді, 
тож ми теж взяли в ньому участь.

Перший день був соціальний: 
ми вирішили зробити «Скриньку 
добрих справ». У скриньці були 
різні завдання: підмести подвір’я, 
нарвати трави для худоби, прибра-
ти майданчик, купити сметани до 
борщу тощо. Ми заходили до різ-
них сімей, і вони обирали завдан-
ня для нас за принципом лотереї. 
Емоції на їхніх лицях були дуже 
сильні, багато хто хвалив ідею зро-
бити побільше добрих справ.

Другий день був євангеліза-
ційний: ми ходили селом, співа-
ючи пісні про Ісуса Христа під 
супровід баяна. У декого з людей 
виступали сльози на очах. На-
шим підліткам дуже сподобалося 
співати вулицями. 

На третій день був фотокон-

курс: потрібно було сфотографу-
вати на задані теми. 

Четвертий день був призна-
чений для сюрпризів служителю. 
Ми зробили сюрприз служителю 
с. Вищий Булатець Анатолію. Він 
приїхав, щоб забрати мене з дру-
жиною на служіння, ні про що не 
підозрюючи. Сюрприз вдався, чо-
ловік був дуже здивований. Підліт-
ки дуже захопилися, і ми разом з 
ними отримували задоволення від 
підготовки.

Кожен день був неймовірно 
цікавим — це був час для духовної 
й фізичної праці, можливістю збли-
зитися з жителями нашого села 
через ці заходи, а також сприятли-
вим часом для поширення Божого 
Слова.

Ілля КАНТЕРУК
Полтавська область 

уривок з листа

ВІДКРИТТЯ МАЙДАНЧИКА
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місіонерська пошта

лайфхак

ЧЕТВЕРТА ЄВАНГЕЛІЯ

НЕ КРИЧІТЬ!

Час дуже цікавий, і ми шу-
каємо різні методи, щоб бла-
говістити. Тепер ми ходимо 
ринками й площами не лише 
нашого міста, а й міст Сумсь-
кої та Чернігівської областей. 
Проповідуємо, спілкуємося та 

роздаємо Євангелії. Відвідує-
мо два-три міста на тиждень. 
Переважно люди дякують, 
але є й такі, що агресивно 
реагують. Кілька разів, коли 
йшли з ринку, знаходили 
Євангелію десь на бордюрі. 
Прикро, але добре, що хоч не 
викинули в смітник. Один чо-
ловік, отримавши Євангелію в 
електричці, запитав: «Це моя 
книжка, я можу робити з нею 
що завгодно?» — «Так, зви-
чайно». Тоді він викинув Но-
вий Заповіт у вікно.

У місті Прилуки Чернігівсь-
кої області разом із місцевими 
братами роздали 775 Євангелій. 
Іноді приходять думки: чи будуть 
люди читати, чи просто покла-
дуть на полицю? А ввечері на 
богослужінні молодіжний пастор 
Руслан розповів про своє навер-
нення. У нього вдома назбира-
лося три подарованих Євангелії. 

Але він їх не читав. Через деякий 
час йому подарував один дідусь 
четверту Євангелію. Коли Руслан 
приніс Новий Заповіт додому, то 
став його читати. Прочитав чоти-
ри рази, прийшов до церкви — і 
навернувся до Бога. Тепер він — 
служитель. Слава Господу! Після 
нього наш пастор засвідчив, що 
йому принесли Євангелію в ар-
мійську частину. Він став її читати 
— і через деякий час навернувся. 
Після пастора Саша Курченко 
розповів про своє навернення. 
Хтось приніс Євангелію в тюрму 
— і, читаючи її, він навернувся 
до Господа. Це дуже надихнуло 
мене. Можливо, хтось покладе 
Євангелію на полицю — і вона 
буде припадати пилом, але хтось 
обов’язково прочитає — і прийде 
до Христа.

Багато людей, беручи Єван-
гелію, говорять, що вдома будуть 
її читати. А деякі продавці чита-

ють прямо на ринку. Одна жінка 
при нас говорила іншим людям: 
«Беріть цю книжку! Моя невістка 
була дуже хвора, читала Єван-
гелію — і Господь її уздоровив». 
Різні бувають розмови з людьми, 
за деяких молимося, дехто запи-
тує адресу церкви.

На богослужінні в одній церк-
ві служитель розповів, що знає 
людей, які навернулися через 
проповідь Саши на ринках. Дя-
куємо Господу, це підтримка для 
нас. Ось ще кілька свідчень, які 

нам розповіли брати. Одному 
чоловіку собака принесла Єван-
гелію в зубах. Він прочитав — і 
навернувся. Інший чоловік вирі-
шив повіситися. Узяв мотузку та 
пішов до лісу. Але по дорозі знай-
шов Новий Заповіт, через який 
прийшов до Бога.

Нехай Господь зміцнить ваші 
родини в цей час. Тримайтеся! З 
Богом все пройдемо.

Олена КУРЧЕНКО
Сумська область

уривок з листа

Поділюся лайфхаком, що у свій час 
допоміг мені не кричати у своїй сім’ї.

Хоча тебе це навряд чи стосується. Ти й 
так ні на кого ніколи не кричиш. Особливо на 
своїх дітей під час «дистанційного навчання».

Але раптом знайдеться ще одна люди-
на, схожа на мене, якій може знадобитися 
мій досвід.

Я не сильно крикливий (я так думаю), 
але траплялося й таке. І справа,  мабуть, не 
стільки в децибелах і гучності голосу, як в 
інтонації, настрої, підборі спеціальних слів і 
навіть погляді.

Коли мені робили зауваження:  «Не кри-
чи», я навіть міг виправдатись, типу: «Я не кри-
чу. Хіба це крик?» Хоча добре розумів, про що 

мова. Бо ж людина щось відчуває від того, що 
і як я говорю. І коли каже «не кричи», то вис-
ловлює свої почуття, своє приниження, біль.

Я розумів, що ображаю й принижую лю-
дей, яких люблю. Мене мучило сумління. 
Іноді я просив вибачення.

Перше,  що я зробив — це признався 
собі, що криком хочу досягати швидкого 
результату. Друге — прийняв рішення, що 
не хочу користуватися цим прийомом. На-
томість — хочу виробляти навик спілкування 
й пояснення. Це, звичайно, довше, але, як 
виявилося, значно ефективніше.

Звісно, що прийняті рішення не відразу 
легко реалізувалися на практиці. Але, як і в 
будь якій справі, головне визначити чітку ціль і 

маленькими кроками досягати її.
Наступний крок — я заборонив собі 

підвищувати голос на людей. Почав дума-
ти про те, як буду поводитися у ситуаціях, 
у яких зазвичай зриваюсь. Налаштовував 
себе на паузу. Бо між подразником і реак-
цією завжди є момент рішення — як саме 
реагувати на подразник. Ось цей момент, 
цю паузу потрібно було навчитися робити 
більш тривалою. Достатньо тривалою, щоб 
можна було оволодіти власними емоціями.

Ці три кроки мені допомогли. Реаль-
но! Не відразу, але, як я вже писав, — ма-
ленькими кроками. Головне — не покидати 
розпочату справу, і все вдасться.

«СІМ’Я НА СКЕЛІ»

свідчення

Пастор церкви в Бейруті 
розповів, що Святий Дух спону-
кав його практично вигнати всіх 
служителів додому й скасувати 
служіння перед вибухом, у зоні 
ураження якого знаходилася бу-
дівля церкви. 

Пастор Саїд Діб з церкви Life 
Center в Бейруті (Ліван) розповів, 
що 4 серпня в день жахливого ви-
буху, який забрав життя понад 200 
осіб, його охопило дивне почуття 
— суміш тривоги, гніву й печалі, яке 
зворушило його до глибини душі. 
В інтерв'ю журналістам CBN NEWS 
пастор Саїд сказав, що скільки б 
він не молився, не міг позбутися 
жахливого відчуття, що має статися 
щось погане. 

«Не знаю, чому я був таким, але 
сказав всім: «Ідіть додому, йдіть 
додому, просто закрийте церкву», 
— пояснив пастор Діб.  А люди від-

повідали: «Як же так? Ми пройшли 
довгий шлях, у нас є зобов’язання, 
у нас тут заплановані зустрічі». Я 
відповів, що не знаю чому, але, будь 
ласка, всі йдіть додому й повертай-
теся в неділю, а це було у вівторок 
удень», — розповідає він. 

Так пастор Діб несподівано від-
правив додому весь штат церкви 
з 34 чоловік і скасував усі дитячі 
уроки Біблії, відчуваючи, що ось-
ось станеться щось жахливе. «Це 
було так, як ніби Святий Дух сказав: 
«Ідіть! Ідіть! Вперед! Вперед!» Отже, 
я велів усім вимкнути комп'ютери та 
йти додому, я примушував їх, а вони 
знову казали: «Ми ж готуємо їжу для 
біженців і для бідних!», а я говорив: 
«Сьогодні скасуйте все, покладіть 
їжу в холодильник». Напевно, вони 
думали, що я збожеволів, але вони 
не знали, і я тоді не знав, що це 
було спонуканням Святого Духа». 

Life Centre Church в Бейруті 
розташована всього за півтора 
кілометри від епіцентру вибуху. 
Пізніше, після того, коли сталася ка-
тастрофа й корабель, наповнений 
аміачною селітрою, злетів у пові-
тря, після того, як стихли пожежі, 
пастор Саїд повернувся до будівлі 
церкви й виявив, що вибух вибив 
вікна й двері, частково зруйнував 
внутрішні комунікації і, напевно, за-
брав би життя тих, хто залишився в 
будівлі. Усього в результаті трагедії 
в Бейруті загинуло понад 200 осіб, 
тисячі отримали поранення, а де-
сятки тисяч залишилися без даху 
над головою. Але пастор Діб зазна-
чив, що тепер він бачить, як Церква 
в Бейруті об’єднується більше, ніж 
будь-коли раніше. «Нужда навколо 
нас величезна, тому люди стали 
приїжджати з усього Лівану, щоб 
допомогти відновити наше місто, а 
ми стали готувати їм їжу й роздава-
ти напої. І я вдячний Богові за Тіло 
Христове: люди з різних кінців світу 
звертаються з питанням, чим вони 
можуть допомогти. Уперше у своє-
му житті я відчуваю, що Тіло Хри-
стове об’єдналося, щоб допомогти 
Лівану й Бейруту», — сказав пастор 
Саїд Діб.

За матеріалами
CBN NEWS

Пам’ятаєте про вибух природного газу в Києві, який відбув-
ся цієї неділі? Обвалилося 4 поверхи. За даними ДСНС, заги-
нуло п’ять осіб. З’явилось цікаве свідчення, як віруюча сім’я, 
квартира якої знаходилась в епіцентрі вибуху, врятувалась 
лише через те, що цього дня пішла на зібрання.

«У період карантину в неділю ми завжди були ранком вдома та 
дивилися служіння онлайн. Останні тижні декілька раз я сам відвідував 
служіння, але дружина з сином були ще дома. Коли послабили каран-
тин, то 20 червня в суботу ми з дружиною якраз обговорювали, що 
мабуть треба вже піти всією родиною до церкви... «Йдемо завтра до 
церкви», – сказав я, навіть не знаючи, наскільки це глобальне рішення 
для нашого майбутнього... 

Коли ми приїхали, то я не впізнав нашого будинку. Посеред будин-
ку зяяла велика діра, а на тому місці, де була наша квартира – нічого 
не було. Абсолютно. Ні стін, ні підлоги, ні стелі. Була просто одна пу-
стота та прірва.

В цей момент моє серце затріпотіло, в душі я почав розуміти, що 
зробив Господь сьогодні. Якби ми не пішли разом на служіння та зали-
шились в квартирі, шансів на виживання ніяких не було», – розповідає 
чоловік Олег.

Скажете, це випадковість? Не думаю... В таких ситуаціях випадко-
востей не буває.

Олександр ГЕНІШ

ВЕЛИКА ЙОГО МИЛІСТЬ
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проповідь

некролог

ВЕЛИКИЙ ЖЕ ЗИСК — ТО БЛАГОЧЕСТЯ
Близько 2000 років тому ці 

слова написав апостол Павло 
своєму духовному синові Ти-
мофію. Згодом він знову пише 
до нього вже інші слова: «На-
стане бо час, коли здорової 
науки не будуть триматись, 
але за своїми пожадливостя-
ми виберуть собі вчителів, щоб 
вони їхні вуха влещували. Вони 
слух свій від правди відвер-
нуть та до байок нахиляться» 
(2Тим.4:3-4). 

Любов до байок буде однією 
з ознак останнього часу. «Ісус же 
промовив у відповідь їм: «Сте-
режіться, щоб вас хто не звів! Бо 
багато хто прийде в Ім’я Моє, 
кажучи: Я Христос. І зведуть ба-
гатьох... І через розріст безза-
конства любов багатьох охолоне» 
(Мт.24:4-5,8). Зауважте, тут тричі 
наголошується на слові «багато». 
«Багато прийде…», «зведуть ба-
гатьох» і «любов багатьох охоло-
не». Отже, більшість християн бу-
дуть піддані спокусам і потраплять 
у спокусу. 

І це покоління — покоління 
останніх часів — буде зайняте пе-
реважно набуттям матеріального. 
Цей останній час у Біблії названий 
часом Лота й часом Ноя. У Єван-
гелії від Луки Син Божий каже: «І, 
як було за днів Ноєвих, то буде так 
само й за днів Сина Людського: 
їли, пили, женилися, заміж вихо-
дили, аж до того дня, коли Ной 
увійшов до ковчегу; прийшов же 
потоп, і всіх вигубив. Так само, як 
було за днів Лотових: їли, пили, 
купували, продавали, садили, бу-
дували; того ж дня, як Лот вийшов 
із Содому…» (17:26-30). Люди 
набувають багато матеріального. 
Але тимчасові надбання скороми-
нучі, вони швидко зникають. Усе 
видиме — тимчасове, а невидиме 
— вічне. Тобто якщо людина має 
багатство, то вона має пам’ятати, 
що саме Бог дає їй здоров’я, Бог 
дає їй розум, дає їй обставини.

Апостол Павло каже: «Остан-
німи днями настануть тяжкі часи. 
Будуть бо люди тоді самолюбні, 

грошолюбні, зарозумілі, горді, бо-
гозневажники, батькам неслухняні, 
невдячні, непобожні, нелюбовні, 
запеклі, осудливі, нестримливі, 
жорстокі, ненависники добра, 
зрадники, нахабні, бундючні, що 
більше люблять розкоші, аніж лю-
блять Бога, вони мають вигляд 
благочестя, але сили його від-
реклися» (2Тим.3:1-5). 

Благочестя — це істинна по-
божність, благоговійне визнання 
божественних істин і виконання їх 
на ділі. Як не дивно, благочестя 
може бути марним. Ось що про 
це говорить Яків у своєму Послан-
ні: «Коли ж хто гадає, що він по-
божний, і свого язика не вгамовує, 
та своє серце обманює, марна по-
божність того!» (Як.1:26). Благоче-
стя може бути також непостійним: 
«Бо ваша любов (у рос. перекладі 
– благочестя), немов хмара поран-
ку, і мов та роса, що зникає уран-
ці» (Ос.6:4). Є люди, які відвідують 
церкву й ніби, на перший погляд, 
благочестиві, але насправді їхнє 
життя поза церквою: у домаш-
ніх умовах, у бізнесі, у стосунках 
із людьми не відповідає такому 
поняттю, як благочестя. Той же 
апостол Яків говорить про чисту 
й непорочну побожність: «Чиста й 
непорочна побожність перед Бо-
гом і Отцем оця: зглянутися над 
сиротами та вдовицями в утисках 
їхніх, себе берегти чистим від 
світу» (Як.1:27). Отже, благочести-
ва людина турбується про найбід-
ніших та найнещасніших. А по-дру-
ге, вона зберігає себе чистою та 
непорочною від світу. Таким чи-
ном, благочестя полягає не лише 
в тому, щоб робити добро своєму 
ближньому, а й у тому, щоб збері-
гати самих себе в чистоті.

Ми знаходимо не одну згадку в 
Біблії про благочестивих людей. «І 
ото був в Єрусалимі один чоловік, 
йому ймення Семен, людина пра-
ведна та благочестива, що потіхи 
чекав для Ізраїля. І Святий Дух був 
на ньому. І від Духа Святого йому 
було звіщено смерти не бачити, 
перше ніж побачить Христа Го-

споднього» (Лк.2:25). Зауважте, 
цей чоловік був мужем праведним 
та благочестивим. І Господь вияв-
ляє милість до нього, даючи мож-
ливість побачити Христа-Немовля 
й розпізнати в Ньому Месію.

У Діях святих апостолів йдеть-
ся про сотника італійського полку 
Корнилія. «З усім домом своїм він 
побожний був та богобійний, по-
давав людям щедру милостиню, 
і завжди Богові молився» (10:2). 
Не багато чоловіків у нинішні часи 
можуть похвалитися тим, що їхні 
домашні благочестиві й бояться 
Бога. Але Корнилій міг це робити, 
бо про нього сказано, що він бо-
явся Бога з усім домом своїм. Він 
творив багато милості, завжди мо-
лився Богові — а це ознаки істин-
ного благочестя. І коли йому явив-
ся ангел, то сказав: «Молитви твої 
й твоя милостиня перед Богом 
згадалися...» І далі ангел розповів 
сотнику, як йому зустрітися з апо-
столом Петром, який розповість 
йому про вічне спасіння й про те, 
як отримати його.

Біблія також свідчить, що є 
жінки, які присвячують себе бла-
гочестю. Є такі, які присвячують 
себе наклепам та обмовам, інші 
— вбранню та прикрашанню свого 
тіла, але все ж є на цій землі жін-
ки, які присвячують себе благоче-
стю. І для них є чудова обітниця: 
«…Мешкання праведних Він (Бог) 
благословить». Якщо ти хочеш, 
щоб твій чоловік, твої діти були 
благословенні, то ти маєш бути 
благочестивою і в домі твоєму має 
панувати благочестя.

Християнин і благочестя — ці 
поняття нерозривно пов’язані, і 
Бог дає нам сили досягати цього, 
бо «усе, що потрібне для життя 
та побожності, подала нам Його 
Божа сила пізнанням Того, Хто по-
кликав нас славою та чеснотою» 
(2Петр.1:3). Тож, якщо ми бажає-
мо бути благочестивими людьми 
й мати непорочну побожність, от-
римати це ми можемо лише че-
рез пізнання Христа Ісуса. Читай 
Біблію, молися — і ти побачиш, як 

закони благочестя почнуть діяти у 
твоєму серці.

Апостол Павло радить Тимо-
фієві: «Цурайся нечистих та баб-
ських байок, а вправляйся в бла-
гочесті. Бо вправа тілесна мало 
корисна, а благочестя корисне 
на все, бо має обітницю життя 
теперішнього та майбутнього» 
(1Тим.4:7-8). Благочестя дає змо-
гу нам тепер насолоджуватися 
життям і сподіватися на щасливе 
майбуття у вічності. Той же апо-
стол Павло спонукує Тимофія: 
«Але ти, о Божа людино, …женися 
за правдою, благочестям, вірою, 
любов'ю, терпеливістю, лагідні-
стю!» (1Тим.6:11).

Але поряд із благочестям апо-
стол радить бути задоволеним. 
Довкола нас безліч невдоволених 
людей. І це, на жаль, не лише не-
віруючі люди, а й віруючі. Ви зау-
важили, що задоволених людей 
дуже мало. Як же набути задо-
волене серце? Біблія стверджує: 
«Страх Господній веде до життя, 
і хто його має, той завжди буде 
вдоволений, і зло не досягне 
його» (Пр.19:23). Апостол Пав-
ло каже: «А як маємо поживу та 
одяг, то ми задоволені будьмо з 
того» (1Тим.6:8). Якщо ти маєш 
це, якщо діти твої одягнені й не го-
лодні, дякуй Богові, благословляй 
Його ім’я. Апостол Павло свідчить 
про себе: «Бо навчився я бути 
задоволеним із того, що маю» 
(Фил.4:11). Багато людей невдо-
волені тим, що мають. Але апо-
стол каже про себе: «Умію я й бути 
в упокоренні, умію бути й у достат-

ку. Я привчився до всього й у всім: 
насищатися й голод терпіти, мати 
достаток і бути в недостачі. Я все 
можу в Тім, Хто мене підкріпляє, 
в Ісусі Христі!» (Фил.4:12-13). Чи 
можеш ти сказати: «І я можу все в 
Ісусі Христі, що мене підкріпляє»?

Безумовно, у кожної людини є 
своя думка щодо того, що таке ве-
лике надбання. Для вбогого — це, 
можливо, тисяча доларів. Для ба-
гатого, скажімо, мільйон доларів. 
Для освіченого — це нові знання, 
звання та слава й т. ін. Але Біблія 
переконливо стверджує: «Вели-
кий же зиск — то благочестя із за-
доволенням». Благочестиві люди 
також переживатимуть проблеми 
в житті. Апостол Павло каже так: 
«Та й усі, хто хоче жити побожно у 
Христі Ісусі, будуть переслідувані» 
(2Тим.3:12). Але Господь знає, як 
вибавляти благочестивих від спо-
куси.

Чи маєш ти це благочестя із 
задоволенням? Чи готовий ти до 
підняття Церкви? Чи не бенте-
жить твого серця заздрість? Дай 
собі відповідь на ці запитання. 
Запам’ятай, невдячність — найзлі-
ший ворог нашого задоволення. 
Ти в церкві бачиш людей багатих 
і неблагочестивих — і твоє серце 
сповняється заздрістю? «Що тобі 
до того? — каже тобі Господь. — 
Ти йди за Мною!» В останні дні 
люди будуть невдячні, злі та не-
вдоволені. А невдоволена людина, 
навіть якщо здобуде увесь світ, то 
не знайде спокою у своїй душі. 
Будь благочестивим та задоволе-
ним, бо це велике надбання.

Віктор КУРИЛЕНКО
м. Слов’янськ

24 серпня 2020 року 
близько сьомої ранку у віч-
ність відійшов наш брат і слу-
житель Божий Віктор Павло-
вич Куриленко.

«Зі смутком ми отримали звіст-
ку про відхід великого мужа віри 
нашого братерства у вічні оселі, 
про які він мріяв, учив, до яких 
закликав, — говорить старший 
єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко. 
— Брат Віктор був і буде в нашій 
пам’яті як вірний Богу й братер-
ству служитель. Жаль, що не стало 

ще одного воїна Христового. Небо 
вирішило відкликати з поля бою в 
небесну країну дорого нам брата!»

Від імені братерства та від себе 
особисто Михайло Паночко висло-
вив щирі співчуття дружині Тамарі, 
дітям Едуарду та Олесі, внукам та 
Церкві Христовій Донеччини!

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Віктор Павлович Куриленко 

народився 28 серпня 1952 року в 
багатодітній християнській родині. 
З дитинства він увібрав у себе 
християнські істини. Дід по мамі, 
Андрій Павенко, провів 11 років у 
сталінських таборах за віру в Бога. 
Батько, Павло Антонович, пере-
жив блокадний Ленінград, по мо-
литві отримав чудесне зцілення від 
силікозу легень і всім серцем вірив 
Богу, Який зцілює.

Віктор був другою дитиною в 
родині. 5 травня 1957 року в його 
житті трапилося нещастя: сусід-
ський хлопчик, стріляючи з само-
робного лука, ненавмисно вибив 
йому праве око. 5 грудня 1960 
року стався другий нещасний ви-
падок: вранці, дорогою до школи, 
Віктор зайшов до свого товариша, 
який збираючи речі, витягав перо 
з дерев’яної чорнильної ручки. Вік-
тор стояв поруч, біля столу, і знову 
ненавмисно його друг потрапив 
йому пером у ліве око. Восьмиріч-
ний хлопчик повністю втратив зір.

Іноді дуже важко зрозуміти 
слова апостола Павла: «І знаємо, 
що тим, хто любить Бога, хто по-
кликаний Його постановою, усе 
допомагає на добре» (Рим. 8:28). 
Ця трагедія вразила сім’ю й церк-
ву, членами якої були його батьки. 

Та життя тривало. Віктор закінчив 
школу для незрячих дітей в місті 
Слов’янськ. Після школи, в 1970 
р., став працювати на підприєм-
стві для незрячих (УТОС).

У 16 років прийняв Ісуса Хри-
ста як особистого Спасителя, а 
згодом став членом церкви ХВЄ. 
У той самий час став писати пер-
ші боязкі вірші, які переписува-
лися від руки та поширювалися 
серед християнської молоді. Став 
проповідувати — спочатку на мо-
лодіжних зібраннях, потім у церк-
ві. Був керівником молоді.

У 1980 році Віктор одружився 
з Тамарою Чалдишевою. У них 
народилося двоє дітей — донька 
Олеся і син Едуард. Своїй коханій 
дружині та дітям він присвятив чи-
мало віршів, деякі з них є у збірни-
ку віршів «Життя».

Ще в радянські часи успішно 
закінчив навчання на пасторсь-
кому відділенні заочних біблійних 
курсів у Москві, при ВСЄХБ. А в 
1990-х роках став вести півгодин-
ну християнську радіопередачу 
«Благовіст», яка транслювалася в 
Донецькій області. Потім 15-хви-
линну радіопрограму «Життя», 
яка транслювалася на країни СНД 
з о. Сайпан.

Віктор Павлович — чудовий 
учитель та проповідник. У своїй 
церкві «Преображення Господ-
нє» в м. Слов’янськ він вів розбір 
Святого Письма, займався душе-
опікунством, очолював служіння 
звільнення людей від демонічно-
го впливу, разом зі служителями 
церкви молився за хрещення Свя-
тим Духом, проповідував Єван-
гелію в місцях позбавлення волі.

ВІДІЙШОВ ДО ВІЧНИХ ОСЕЛЬ СЛУЖИТЕЛЬ БОЖИЙ ВІКТОР КУРИЛЕНКО

ОЗНАКИ ОСТАННІХ ЧАСІВ

БУДЬ ЗАДОВОЛЕНИМ!

ХРИСТИЯНИН І БЛАГОЧЕСТЯ

ЩО ТАКЕ БЛАГОЧЕСТЯ?

Великий же зиск — то благочестя із задоволенням.
1Тим.6:6

Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово, і, дивля-
чись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру.

Євр.13:7
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— Імена батька Йосипа 
(чоловіка Марії) різняться 
у двох євангелістів. Чому 
так?

— Є версія, що Йосип 
був народжений від левірат-
ного шлюбу. Це коли чоловік 
за Законом Мойсея брав 
собі жінку померлого брата. 
У такому разі, коли він на-
роджував першого сина, то 
в родословній цей син був 
записаний не за іменем фізичного, а за іменем померлого бать-
ка, аби відновити його рід.

— Як звали жінку Лота?
— Її імені не вказано, і це поганий знак з точки зору Біблії: 

вона не має своєї історії. Такий персонаж є в Книзі Рут — родич, 
який відмовився викупити вдову. У Книзі Рут всі персонажі ма-
ють імена, крім нього. Це ознака негативного персонажа, який 
не є добрим прикладом.

— Ісус Христос сказав: «Я — дорога і правда, і життя». 
Що означає кожне слово?

— Зазвичай євреї використовували ці слова, говорячи про 
Закон Мойсея (Тору). Коли їх сказав Ісус Христос, Він показав, 
що Сам є продовженням і виконанням Закону. По суті, Він замі-
нив Собою Закон (дорогу, правду, життя) і Сам став усім цим 
для світу.

— Топ-5 книг, які потрібно прочитати кожному?
— 1. «Подорож пілігрима в небесну країну» Джона Буньяна.
2. «Сповідь» Блаженного Августина.
3. «Цілеспрямоване життя» Ріка Уорена.
4. «Прославлення дисципліни» Річарда Фостера.
5. «Листи до сина» Честерфілда
6. «Просто християнство» Клайва Льюїса. 
— Як вирішувалося питання спасіння до заповіту з Ав-

раамом?
— Аналогічно як і після Авраама — вірою. Це завжди був єди-

ний шлях до спасіння. Жертви і скинія були лише видимим зна-
ком, який вказував на майбутній прихід Ісуса Христа.

— Чи є шанси спастися, якщо ти православний чи ка-
толик?

— Звичайно. Спасіння — це не результат конфесійної прина-
лежності, і жодна конфесія не має прерогативи в цьому питанні. 
Розбійник на хресті взагалі нікуди не належав, але потрапив у 
Царство Небесне (зі слів Самого Ісуса Христа), тому що просто 
повірив.

— Чи є нормальним боятися змін перед одруженням?
— Так, це нормально. Ми боїмося всього, що вперше, а тим 

більше — такого кроку, як утворення сім’ї. Спочатку це тривога, 
потім вона замінюється новим досвідом — почуттям відповідаль-
ності, батьківства, радості сімейного життя.

Порада: почитайте перед весіллям щось про фінанси, пси-
хологію чоловіка та жінки, інтимне життя, виховання дітей і т. ін.

— Як ви вважаєте, рай — це фізичний чи духовний світ?
— Апостол Павло пише в Першому посланні до коринтян, 15, 

що є тіла земні й тіла небесні. Тому я припускаю, що це буде 
життя в тілі — але не у фізичному, а духовному (іншого формату). 
Такому, яке було в Ісуса Христа після воскресіння.

— Що робити, щоб добре орієнтуватися по Біблії? Ваші 
поради?

— 1. Читайте Біблію повністю, а не вибірково. Вона має свою 
історію, у якій кожна книга займає визначене місце.

2. Читайте Біблію тематично. Наприклад: що Біблія каже про 
шлюб? 

3. Вивчайте богослов’я. Воно допоможе зв’язати розрізнені 
ідеї в принципи віри, зрозуміти Біблію глибше й чіткіше.

4. Читайте книги про Біблію, її логіку, історію, жанри, тлума-
чення (наприклад: «Драма Писання» К. Бартолом’ю, М. Гохін).

5. Читайте Біблію спільно — у вузькому колі домашньої групи, 
в компанії за ранішньою кавою. Колективне вивчення відкриває 
нові обрії й глибини Слова.

— Як ви читаєте книги в таких об’ємах? Чи є якась 
власна техніка?

— 1. Читаю стабільно. Намагаюся щодня. Звичка виро-
бляється від стабільності, навіть якщо це кілька сторінок на день. 
Є технологія: 20 сторінок на день, або 20 хвилин на день.

2. Читаю скрізь. Планшет, телефон. Черга, пробка.
3. Читаю за рекомендацією авторитетних для мене людей, 

аби не витрачати час на різний непотріб.
4. Читаю те, що мені цікаво. Саме тоді книги стають близьки-

ми та актуальними.
— Що означає «хула на Святого Духа? Як можна зро-

бити цей гріх?
— Це приписування Божих діл дияволу. Саме це робили фа-

рисеї, коли Ісус Христос сказав їм про цей гріх (див. Мт.13).

Нещодавно я слухав про-
повідь пастора Т.Д. Джейк-
са на тему: «Ти не помри у 
своєму гнізді», і один вірш 
із проповіді привернув мою 
увагу. Спочатку я подумав: 
«Чому я його не помічав 
раніше?» Але потім, коли 
розгорнув Біблію російсь-
кою мовою, то зрозумів, що 
є істотна різниця в російсь-
кому та англійському пере-
кладах.

Отже, Повторення Зако-
ну, 32:11: «Як гніздо своє бу-
дить (вызывает — рос. мовою) 
орел… так Господь Сам прова-
див його (Ізраїль)...»

В англійському перекладі 
написано: «As an eagle stirs up 
its nest...  So the Lord alone led 
him…» Приблизний переклад 
цього вірша звучить так: «Як 
орел розбурхує гніздо своє… 
Так і Господь вів Ізраїля».

Щоб зрозуміти, що Бог хотів 
сказати нам цим віршем, по-
глянемо, як живе білоголовий 
орел.

Отже, білоголовий орел 
живе на території північної Аме-
рики й вважається національ-
ним символом цієї країни. Його 
зображення є на гербі Аме-
рики, президентському штан-
дарті, грошах, а також на  інших 
державних знаках. Навіть кос-
мічний корабель Аполлон-11, 
який доставив астронавтів на 
Місяць, мав зображення біло-
голового орла на своєму бор-
ту! Білоголовий орел є одним із 
найбільших хижих птахів, швид-
кість його польоту може дося-
гати 160 км/год.

Цікавий факт: орли зберіга-

ють вірність один одному все 
своє життя. Вони перед появою 
нових пташенят у першу чергу 
будують гніздо, роблячи його 
комфортним. Для гнізда носять 
великі дрючки й акуратно скла-
дають їх. У білоголового орла 
одне з найбільших гнізд у світі! 
Воно в середньому досягає 
2 метри завширшки й 1 метр 
заввишки! Ви уявляєте, скільки 
потрібно гілляк наносити, щоб 
побудувати його? Коли пташе-
нята вилуплюються, їм затишно 
в гнізді. По-перше, воно досить 
велике й комфортне, по-друге, 
мама приносить їм їжу кожен 
день прямо в гніздо! Перші три 
тижні життя пташенят один із 
батьків постійно чергує біля 
гнізда, охороняючи їх.

Але приходить час, і щось 
починає відбуватися з ком-
фортним будинком. Мама пе-
ревертає ломаки в гнізді, ста-
вить їх вертикально... Цим вона 
створює незручність для дозрі-

лих пташенят із подальшою ме-
тою навчити їх літати й самим 
собі добувати їжу! Пташенята в 
такому гнізді вже не мають ко-
лишнього затишку. Створений 
дискомфорт не означає, що 
мама перестала любити своїх 
дітей, це значить, що прийшов 
час перейти на новий рівень!

Якщо ти відчуваєш дис-
комфорт у своєму житті, то це 
не означає, що Бог тебе не 
любить або що Бог про тебе 
забув. Якщо на своєму насид-
женому місці ти став відчува-
ти ломаки, то це Бог говорить 
тобі: «Ти вже виріс!» Це озна-
чає, що прийшов час рухатися! 
Багато людей розгублені, коли 
в їхньому житті відбуваються 
якісь потрясіння, і думають, що 
їм кінець, а виявляється — це 
тільки початок! Те, що вчора 
було захистом і затишком, сьо-
годні спонукує тебе встати і йти 
вперед!

Роман Савочка

поезіязапитуєте - відповідаємо

ВІДПОВІДАЄ ВЧИТЕЛЬ 
БІБЛІЇ 

АНДРІЙ ХОДОРЧУК

НЕ ПОМРИ У СВОЄМУ ГНІЗДІ! 
АБО ДИСКОМФОРТ ВІД БОГА

І день настав поміж днів і годин,
І час чудесний прийшов,
На гору Фаворську Ісус зійшов,
І троє апостолів з Ним.
І там, на горі, у тиші ясній,
Світлішим од сонця став,
І голос небесний над Ним лунав:
«Це Син улюблений мій!»
Ще з крові та сліз ростиме трава,
Ще світ на хресті розіпнуть,
Та скоро, вже скоро — і горе, і лють
Поглине падь огнева.
І будуть нові небеса і земля,
І радість нова зійде.
«Світу від Бога спасіння гряде!» —
Спаса усе прославля.

Благоволив Ти учнів привести
На гір одну з найвищих в Галілеї —

І раптом засіяв, як сонце, Ти,
Всіх причастивши величі Своєї.
У сяєво ввійшли Ілля й Мойсей

Й вели розмову про накази Неба.
І троє пар наляканих очей

Дивилися здивовано на Тебе.
Вражаюче видіння неземне!

Вогнем прозріння впала ця подія, 
Бо зрозуміли учні головне,

Що Ти — Господь, Син Божий, Ти — Месія. 

Преобразився на горі, Христе Боже,
показав учням Своїм славу Свою, яко да можаху...

А учні лежать обличчям донизу — ніхто не може,
побачивши Світло таке, не піддатися жаху.

А Вчитель був, як свічки вогонь між долоней,
між могутніми постатями Іллі та Мойсея.

Він був як південь ясний, як світанок червоний,
й не було для Нього ні книжника, ні фарисея.

А потім казав Петро: — Як добре нам тут з Тобою!
Для чого нам з висоти вертатися до долини?

Для чого нам вчити натовп? Для чого мішатись з юрбою?
Для чого нам перед свинями кидати свої перлини?

Поставимо тут три тенти. А ми будем так, просто неба,
дивитися, як Отець хмари в руці тримає.

Бо тут нам вина не треба, тут нам хліба не треба,
тут нам смерті немає, тут вічно життя триває.

Де місце Преображення Твого?
Гора Фавор, а чи Гермон — не знаю.

На карті не шукаю я його —
У серці віднайти своїм бажаю.

Ісусе, в славі нам Своїй з’явись,
Як учням на отій горі високій,

Щоб мали Царство Боже не колись, 
А вже тепер у вдячності глибокій.

Як учні впали біля ніг Твоїх,
Так я впаду до ніг святих, Ісусе,
Забуду про невпинний часу біг,
У тиші щиро серцем помолюся.

Так хочу, Боже, бачити Тебе
І доторкнутись шат Твоїх осяйних,

Полинути душею до небес,
Де лине вічна ангельська осанна.
Піднятись від неправди, марноти,

Забути про образи та тривоги,

Валентина Вздульська

Борис Херсонський

У ДЕНЬ ПРЕОБРАЖЕННЯ

«ПРЕОБРАЗИВСЯ НА ГОРІ, ХРИСТЕ БОЖЕ»
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Ви коли-небудь були на війні? Ні? Але війна 
— це не тільки збройна боротьба між народа-
ми, державами. Це ще й ворожнеча, боротьба 
з ким-небудь або чим-небудь. 

Та є ще одна війна, у якій ми беремо участь 
щоденно. Звісно, ми знаємо, що Ісус навчав лю-
бити навіть ворогів. Проте є один ворог, з яким 
навіть Господь наказав щосили боротися. Це гріх. 
Хто дружить із Богом, той ворог гріха та диявола. 
І навпаки «дружба зі світом то ворожнеча супроти 
Бога» — так написав апостол Яків.

Якщо ж щодня ми з Божою допомогою воюємо 
з гріхом, то стаємо кращими. Тому будьмо вірними 
воїнами Христа, святими, як і Отець наш Небесний.

З деяких пір у будинку 
стало надзвичайно тихо. Це 
тому, що Наталі й Марині 
батьки купили комп’ютер. І 
тепер дівчатка цілими днями, 
коли батьків не було вдома, 
просиджували за іграми, заб-
увши про всі свої обв’язки та 
заняття.

Одного разу надвечір у бу-
динку згасла електрика.

— Нічого, — сказала мама, 
прийшовши з роботи, — 
влаштуємо вечерю при свічках. 
Так навіть цікавіше.

— І що цікавого в тім, щоб 
сидіти в темряві? — бурчала На-
таля.

— Ну от, — розсерджено ше-
потіла Марина Наталі, — тепер 
завтра потрібно буде починати 
всю гру спочатку.

Дівчатка були такі засмучені, 
що навіть відмовилися допом-
огти мамі накривати на стіл. Ці-
лий вечір вони просиділи насу-
пившись. Вранці, коли потрібно 
було йти на зібрання, виявилося, 
що вони обидві хворі. Батьки 
дали донькам необхідні вказів-
ки, вклали їх у постіль і пішли до 
церкви. Час пролетів непомітно 
— і дівчатка навіть не зауважили, 
як батьки повернулися додому. 

Вони застали їх за комп’ютером.
— Ось, виявляється, чим ви 

хворі. Це серйозніше, ніж за-
студа. Від застуди зазвичай не 
помирають, а от від гріха можна 
загинути назавжди. Ви не просто 
потрапили в залежність. Вона 
змусила вас обманювати.

Дівчатка зніяковіло потупили-
ся. Їм нічого було сказати у від-
повідь батькам.

Шкідливі звички, захо-

плення, гріховні бажання й 
думки можуть так заволодіти 
людиною, що вона не в змозі 
більше сама протистояти їх-
ньому впливу та владі. Тоді 
людині може допомогти тіль-
ки Ісус. Прийми Його як свого 
Господа. А якщо вже зробив 
це, то цурайся всього, що 
відволікає тебе від Нього, і 
намагайся більше спілкувати-
ся з Ним.

Писання навчає, що ми маємо зодягнутися в «повну Божу 
зброю» (див. Eфесянам 6:11–18). Коли ми вивчаємо Писання 
й молимося, то саме в такий спосіб і одягаємо зброю, яка дає 
нам безпеку.

Хто з дітей обрав правильний шлях, який допоможе звіль-
нитися від залежності?

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Над стор працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

СИЛА ГРІХА

ЩО ПОТРІБНО
ДЛЯ ПЕРЕМОГИ?

У Першому посланні апостола Петра, 1:16, сказано, яка риса Бога має проявлятися 
в нашому житті. Не підглядаючи в текст Біблії, спробуйте зафарбувати в табличці всі 
клітинки з номером вказаного вірша — і ви зможете прочитати, чого саме Бог чекає 
від нас. Перевірте, чи правильну відповідь ви отримали, прочитавши 1 Петр. 1:13-21.

Випиши спочатку по порядку слова під номером 1, потім — під номерами 2, 3, 4 
відповідно, щоб дізнатися, хто є наш найзліший ворог і як перемогти Його. Сам або 
з допомогою старших знайди цей уривок у Біблії і запам’ятай його.

Завдання



Газета друкується на добровільні пожертви і розповсюджується безкоштовно
Пожертви на газету надсилайте: Релігійна організація «Християнська місія «Голос надії»
УВАГА, змінився розрахунковий номер:
UA163034400000026004055523822 в Приватбанку м.Луцька
МФО №303440, код 13359754
або на адресу місiї поштовим переказом з помiткою: «На газету»
Редакцiя не завжди подiляє думки авторiв матерiалiв, що друкуються
Надiсланi матерiали не рецензуються i назад не повертаються
При передруку матерiалiв посилання на газету
«ГОЛОС НАДIЇ» обов’язкове

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

Тираж: 6700 примiрникiв
Реєстрацiйний номер: ВЛ 030 від 10 березня 1994 р.

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

Телефон: 0332-25-44-06
E-mail: golosnadiyi@gmail.com 

www.voice.org.ua

Віддруковано: видавництво «А-Прінт»,  м.Тернопіль, тел.(0352)-52-27-37,  http://a-print.com.ua
Замовлення №244

Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №8 серпень 20208

Я хочу поділитися з 
вами тією благословенною 
історією, коли Господь надих-
нув мене на написання пісні 
«Привет вам, Христово цве-
тущее племя». Він дав мені 
мелодію на слова Миколи 
Петровича Храпова. Ось як 
це було. Йшов 1960 рік. Хру-
щовська «відлига» була дуже 
короткою. Вона дуже швидко 
переросла в «сувору зиму» 
— Хрущов оголосив відкриту 
тотальну війну всім віруючим 

Радянського Союзу, завивши: 
«Скоро я покажу по телеба-
ченні останнього віруючого 
нашої величезної країни». По-
чалися суди над щирими слу-
жителями Божими з багатьох 
християнських церков різних 
деномінацій.  

Мав відбутися такий суд над 
пресвітером Миколою Аврамови-
чем і дияконом Яковом Аврамови-
чем у місті Отрадноє. Ми, молоді 
віруючі, напередодні зібралися 
в домі брата Анатолія Зінкова, і 

наші серця були сповнені ней-
мовірної печалі. Безперестанку 
молилися й просили Господа, 
щоб Він зміцнив дорогих братів. 
І ми вирішили, що завтра на тому 
суді в Отрадному будемо присут-
ні й відкрито підтримаємо наших 
братів. Перебуваючи на цьому 
спілкуванні, я стояв недалеко 
від фортепіано, на яке опирала-
ся моя рука. І раптом відчув під 
своєю рукою якийсь аркуш папе-
ру. Я поглянув на цей аркуш. Він 
був списаний красивим почер-
ком. Я став читати: 
Привет вам, Христово цве-

тущее племя,
Рожденное в бурях вели-

кой судьбой.
Вас грозно встречает по-

следнее время,

Зовет на последний реши-
тельный бой.
Сегодня сердца молодые 

пусть будут
В биеньи одном на груди у 

Христа.
А завтра, быть может, кого 

и поднимут
Толпой разъяренной на 

древо креста. 
Я відчув неймовірне хви-

лювання. Моє серце забилося 
сильніше. Воно було сповнене 
подиву через актуальність та силу 
написаних на аркуші слів. Я за-
питав: «Чий це вірш? Хто автор?» 
— «Микола Петрович Храпов». 
Я сів на стілець, поклав руки на 
фортепіано і, вслухаючись у себе, 
спрямував свій духовний погляд 
до Джерела життя — Господи 

Ісуса Христа, до Його престолу. 
Я прислухався й очікував, коли 
ці благословенні рядки отрима-
ють крила мелодії.  І раптом вона 
зазвучала всередині мене. Я став 
грати й співати ці слова. Усі, хто 
був присутній, слухали, а потім 
підхопили за мною цей гімн —  
новий гімн, яким нас благословив 
Господь.

Невдовзі цей псалом роз-
летівся по всіх церквах Радянсь-
кого Союзу, утверджуючи молоде 
покоління, та й старших людей 
також, зміцнюючи їхню віру й го-
туючи до тих випробувань страш-
ного світу, які ще були попереду.

Слава Господу за те, що Він 
був і є з нами, і надихає нас усіх.

Зі спогадів
Веніаміна КРЕЙМАНА

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №7 (липень) 2020р.
По горизонталі: 3.Синедріон. 6.Патара. 7.Гедеон. 11.Меліта. 13.Аса. 16.Леоав. 

17.Лехі. 21.Анатоп. 22.Сім. 23.Деліла. 26.Матвій. 27.Соляна. 28.Енафродит.
По вертикалі: 1.Андрій. 2.Гілеад. 4.Таршіш. 5.Йордан. 8.Олександр. 9.Ахса. 

10.Євангелія. 14.Раї. 15.Нер. 18.Етбаал. 19.Сіль. 20.Елкана. 24.Еліфаз. 25.Троада.

1. Міра грошей в 60 мін. 2. Місто, з якого Акила. 3. Перший цар. 4. Авель був… 
7.  Господь — моя … і твердиня моя. 8. Друг і радник Соломона. 10. Стародавнє грець-
ке місто. 14. Підтримував руки Мойсея. 15. Найпівденніше місто володінь Юди. 18. 
Місто на Кріті. 19. Син Єровоама, цар Ізраїля. 21. Єгипетська баба-оповитуха. 23. До-
лина між сходом Єрусалима і заходом Оливної гори. 24. Суддя Ізраїля. 27. Син Лота. 
28.  Місто в гористій місцевості Юдеї.

КРОСВОРД

5. Місто біля Рами. 6. Одна зі стоянок ізраїльтян. 9. Слово, написане кистю руки. 
11. Єгипетська кара. 12. День спокою в євреїв. 13. Євангеліст. 15. Мати Самуїла. 
16.  Міський доморядник у Коринті. 17. Місто, у якому оселився Аврам, як вийшов з 
Уру. 20. Місто, біля якого Ісус воскресив сина вдови. 22. Він прорік голод при кесарі 
Клавдії. 25. Так Павла називали люди в Лістрі. 26. Входив до таємної ради Давида. 
27. Озеро, біля якого Ісус Навин переміг Явіна. 29. Місто-сховище в Башані. 30. «Бог» 
вогню.

ПРИВЕТ ВАМ, ХРИСТОВО
ЦВЕТУЩЕЕ ПЛЕМЯ

історія однієї пісні

новини

Археологи в Ізраїлі вияви-
ли  3200-річну фортецю Хананітів 
часів біблійної книги Суддів, і тепер 
вона відкрита для публіки, повідом-
ляє Слово про Слово з посиланням 
на  christianheadlines.com. Фортеця, 
розміром 8 на 8 метрів, знаходиться 
поблизу Кібуц-Галона, Ізраїль, і була 
виявлена Ізраїльським управлінням 
старожитностей та студентами-до-
бровольцями. Вона датується 12 
століттям до нашої ери й використо-
вувалася в епоху Суддів, під час якої 
«не було царя в Ізраїлі» (Суддів 18:1) і 
жили такі судді, як Девора та Самсон. 
«ЗНАЙДЕНА НАМИ ФОРТЕЦЯ ДАЄ 

ЗМОГУ ЗАЗИРНУТИ В ГЕОПОЛІТИЧНУ 
РЕАЛЬНІСТЬ, ОПИСАНУ В КНИЗІ СУД-
ДІВ, У ЯКІЙ ХАНААНЕНЯНИ, ІЗРАЇЛЬ-
ТЯНИ ТА ФИЛИСТИМЛЯНИ ВОЮЮТЬ 
МІЖ СОБОЮ», — СКАЗАЛИ В ПРЕС-
РЕЛІЗІ АРХЕОЛОГИ СААР ГАНОР ТА 
ІТАМАР ВАЙСБЕЙН З ІЗРАЇЛЬСЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ АНТИКВАРІАТУ. Хоча Із-
раїлю було наказано завоювати всю 
землю, Книга Суддів, 1:28-29, каже, 
що ізраїльтяни примушували ханаан-
ців до примусової праці, але ніколи не 
виганяли їх повністю. 

Ганор і Вайсбейн сказали, що в чо-
тирьох кутах фортеці були побудовані 
сторожові вежі. «Масивний поріг, виріза-

ний з єдиної скелі вагою близько 3 тонн, 
зберігся біля входу в будівлю», — йдеть-
ся у випуску новин. « Всередині фортеці 
був двір, завалений кам’яними плитами 
та колонами посередині. Кімнати були 
побудовані з обох боків двору. Сотні гон-
чарних посудин, деякі досі цілі, були знай-
дені в приміщеннях фортеці, включаючи 
спеціальні посудини, такі, як миска та чаш-
ка, які, ймовірно, використовувались для 
релігійного ритуалу. У приміщеннях також 
було знайдено велику кількість мисок, де-
які з яких були виконані в стилі, що копіює 
єгипетські миски. «Фортеця відкрита для 
туризму. Таліла Ліфшиц, директор депар-
таменту громади та лісів у південному ре-

гіоні Єврейського національного фонду, 
заявила, що фортеця «дає захоплюючий 
погляд на історію відносно невідомого 
періоду в історії» Ізраїлю і «забезпечує ту-
ристичну привабливість для відвідувачів ».

АРХЕОЛОГИ В ІЗРАЇЛІ ВИЯВИЛИ  3200-РІЧНУ ФОРТЕЦЮ ХАНАНІТІВ
ЗА ЧАСІВ БІБЛІЙНОЇ КНИГИ СУДДІВ
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