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Дорогі брати і сестри, доз-
вольте всіх вас привітати із
найкращим, найрадіснішим,
найвеличнішим святом –
Різдвом Христовим!

Христос народився!
Славімо Його!
Коли у нашій країні і в усьому

світі сьогодні так багато горя,
біди і ненависті, йде війна, так

багато сліз і крові, у цей складний і небезпечний
останній час, ми ще більше стверджуємо віру в
Того, Хто прийшов на нашу землю, щоб дати мир,
спокій, спасіння кожній душі.

Коли гріх прийшов на нашу землю, він так багато
наробив горя в кожному людському серці, в кожній
родині. Але Христос народився для того, щоб по-
вернути людям втрачений рай, щоб дати людям
спокій, “щоб спасти нас від гріхів наших”, – так ска-
зав Янгол Господній Йосипу уві сні.

Коли такі страшні події відбуваються у нашій
країні, надії лише на Нього. Якими радісними були і
залишаються слова для людей того часу, 2016 років
тому, – слова Божого пророка Ісаії 9:5: “Бо Дитя на-
родилося нам, даний нам Син, і влада на ременах
Його, і наречуть ім’я Йому: Дивний Порадник, Бог
Сильний, Отець Вічності, Князь Миру!”

Для нас народився Спаситель Ісус Христос,
Який одного разу пішов на Голгофу, заплативши
там за наше спасіння! Будемо радіти великій Божій
любові, яка прийшла до нас із Неба! Благословен-
них вам свят!

Любі брати та сестри, вітаючи вас з Різдвом Хри-
стовим та Новим, 2016 роком, щиро і сердечно
бажаю вам доброго здоров’я, Божих благословінь
вашим родинам, дітям, онукам! Поки продовжу-
ється добрий час в нашій країні, не будемо забу-
вати наше головне призначення у цьому світі: сіяти
Боже Слово там, де ми живемо, працюємо, навчає-
мося. Будемо приносити добрі плоди для нашого
Господа. Він радіє, коли ми приводимо нові душі до
Нього. Він радіє, коли наше життя сповнене ба-
жання служити Йому та людям, яких Він створив. 

З любов’ю до вас та з молитвою про вас
Володимир БОЙКО.

ІЗ РІЗДВОМ 
ХРИСТОВИМ!
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Константин ЛЬДОВ
(1862-1937)

ВОЛХВЫ
В сиянье звёздном к дальней цели
Спешит усердный караван;
И вот, леса зазеленели,
Засеребрился Иордан,
Вот, башни стен Ерусалима,
Громады храмов и дворцов, –
Но горний свет неугасимо
Зовёт всё дальше мудрецов.
Струит звезда над Палестиной
Лучи прозрачные свои...
Вот, над уснувшею долиной
Гора пророка Илии.
Всё ниже, ниже свет небесный,
Вот, Вифлеем – холмов гряда...
И над скалой пещеры тесной
Остановилася звезда.
Лучи небесные погасли;
Янтарный отблеск фонаря
Чуть озаряет ложе – ясли
Новорожденного Царя.
Волхвами вещий сон разгадан,
Открылся Бог Своим рабам.
И смирну, золото и ладан
Они несут к Его стопам.
Младенец внемлет их рассказам.
Небесный луч им светит вновь:
В очах Христа – предвечный разум,
В улыбке – вечная любовь.

Из сборника « Христос в мировой поэзии»

ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМА
И вот свечерело. И ночь голубая
Раскинула плащ над снегами.
И вспыхнуло небо от края до края,
И вспыхнуло небо звездами.
Алмазы – не звёзды, но в россыпи звездной
Одна всех ясней, всех заметней
Зажглась, как светильник, над тёмною бездной
И светит теплей и приветней.
Во мраке веков над далёким Востоком
Она в первый раз засияла,
Царям, и рабам, и вождям, и пророкам
Дорогу к любви указала.
Всё тленно, всё временно в суетном мире,
Погибнет и мудрость седая,
Погибнет богатство в кичливой порфире,
И сила погибнет живая.
Одно, лишь одно не изменится вечно,
Одно не погибнет на свете –
Любовь, та любовь, что как Бог бесконечна,
Что знают и старцы, и дети.

Она родилась в Вифлеемской пещере,
Зажглась, как звезда золотая,
Весь мир укрепляет в надежде и вере,
Зажглась, и не меркнет, сияя.
Без этой любви жизнь могилы темнее,
А светит она между нами,
И радость, и счастье рождаются с нею,
Над жизнью мерцая звездами.
(апол. Коринфский)

Владимир СОЛОВЬЕВ
(1853-1900)

НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО
Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений,
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.

Великое не тщетно совершилось;
Не даром средь людей явился Бог;
К земле недаром Небо преклонилось,
И распахнулся вечности чертог.

В незримой глубине сознанья мирового
Источник истины живет, не заглушен,
И над руинами позора векового
Глагол ее звучит, как похоронный звон.

Родился в мире Свет, и Свет отвергнут тьмою,
Но светит он во тьме, где грань добра и зла,
Не властью внешнею, а правдою самою
Князь века осужден и все его дела.

Семен КИСМЕНСКИЙ 
(1859-1906)

«РОЖДЕСТВО»
Лежит Он в яслях тих, прекрасен,
С улыбкой дивной на устах,
И Божий Промысел так ясен
В Его Божественных чертах.
Пред Ним в раздумии глубоком
Сидит Его Святая Мать
И зрит в чертах духовным оком
Страданий будущих печать!..
И в этот час Его рожденья,
Великой ночи поздний час,
Раздался с неба трубный глас
И хора ангельское пенье, –
То хоры ангелов толпой,
Слетевши к Божьему чертогу,
Запели "Слава в вышних Богу", –
И песне дивной и святой
Природа чуткая внимала
И вся, казалось, трепетала,
Исполнясь радостью живой.

Класика християнської поезії
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Пам’ятаєте, коли, з’явився Янгол Господній до

Йосипа уві сні, і промовив до нього: «Йосипе,

сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину

свою, бо зачате в ній – то від Духа Святого. Вона

породить Сина, ти ж даси Йому ім’я Ісус, бо Він

спасе людей Своїх від гріхів їхніх» (Мат. 1:20-21).

Ім’я Ісус означає Спаситель людей, це ім’я на-

шого Спасителя, воно особливе – це головне ім’я

Ісуса Христа.

Читаючи Біблію, ми знаходимо, що у Ісуса Хри-

ста не одне ім’я, їх багато. Чому? – можемо запи-

тати. А тому, що Він Бог, і Він Всемогутній, Його дії

великі, безмежні. 

Читаючи книгу пророка Ісайї, ми бачимо, як

благословенний пророк відкриває нам ще декілька

імен Ісуса. «Бо Дитя народилося нам, даний нам

Син, і влада на раменах Його, і наречуть ім’я Йому:

Дивний Порадник, Бог Сильний, Отець вічності,

Князь миру» (Ісайї 9:5). Дійсно, наш Ісус Христос

по праву має ці імена, бо кожне ім’я Його має зна-

чення, має силу і своє призначення у цьому світі.

Пророк Ісайя писав книгу приблизно за 700 років

ще до народження Ісуса Христа. Але Дух Святий

через нього так сильно промовляв, що він пише в

теперішньому часі, називаючи Ісуса Христа такими

прекрасними іменами, як би Він уже народився.

Коли Ісус Христос був уже на землі, то ми

бачимо, як проявлялись ці імена у Його житті – Він

дійсно був “чудовим порадником” для всіх людей,

хто приходив до Нього. Він давав поради діткам,

дорослим, хворим, відповідав людям на всі їх за-

питання. А в Євангелії від Івана Він сказав про

Себе: «…бо без Мене не можете робити нічого»

(Івана 15:5). Ісус Христос має ім’я «Бог крепкий».

Дійсно, Він Бог, хоча взяв людське тіло, хоча був у

людській подобі – Він був завжди. Він виганяв бісів,

Він воскрешав мертвих, Він лікував будь-яку хво-

робу, Він прощав гріхи людям! Він Бог крепкий!

Він має ім’я «Отець Вічності». Він вічний, бо Він

був завжди, перше ніж був створений Всесвіт, Він

був, бо вся Трійця брала участь у Творінні Всесвіту,

у творінні людини. І сказав Бог: «Створімо людину,

за образом Нашим і за подобою Нашою, і нехай

вона владарює над морською рибою, і над пта-

ством небесним…» (Книга Буття 1:26). Вся Трійця

Небесна брала участь у творінні світу, людей,

тому-то наш Ісус Христос має це прекрасне ім’я

«Отець Вічності».

Він «Князь Миру» – як миру духовного, який Він

дає кожній людині, яка приходить до Нього і отри-

мує прощення гріхів і мир душі, який ніхто не може

дати, Син Божий дає мир. Він дарує особливий

мир із Богом кожному грішнику, який приходить до

Нього! Він князь миру, як світу, так і всіх царів, кня-

зів.

Біблія свідчить, що Йому поклоняються всі

земні царі, бо Він Владика всіх владик земних.

Ісайя відкриває нам ще одне ім’я Ісуса Христа –

«Емануїл» (Ісайї 7:14). «Тому Господь сам дасть вам

знак: «Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить, і

назвеш ім’я йому «Емануїл», що значить з нами

Бог».

І це вірне ім’я Ісуса Христа, це дійсно так, бо Він

став частиною людського життя всіх людей, захотів

бути з нами і нас спасти. Він з нами!

Я трошки більше хочу говорити про ім’я Ісуса

Христа, яке відкрив нам пророк Єремія, про яке ми

прочитали на початку нашої проповіді.

«Ось ім’я Його, яким будуть називати Його:

«Господь – виправдання наше» (Єремії 23:6).

«І дадуть ім’я Йому: Господь – виправдання

наше» (Єремії 33:16).

Єремія – особливий пророк Божий – відкриває

нам це ім’я: Господь – виправдання наше! Він

розуміє важливість цього імені, він знав, в якому

стані людство перебувало, він бачив гріхи народу,

і як потребував народ – виправдання, яке міг за-

вершити Бог, Який любить людей, Своє творіння!

Енциклопедія Брокгауза говорить, що виправ-

дання – означає «встановлення правди», визнати

кого-небудь правим, допомогти добитися спра-

ведливості. Правда в тому, що всі люди згрішили.

Правда Божа полягає в тому, що за гріх – смерть.

Справедливість Божа цього вимагала. Але Бог за-

Пасторська сторінка

ГОСПОДЬ – 
ВИПРАВДАННЯ НАШЕ

Наш Спаситель – Господь Ісус Христос має багато імен. 
Кожне ім’я в цьому світі має особливе значення!
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пропонував Свій план спасіння,

який спрацював по всіх законах

справедливості.

Божий Син взяв вину грішних

людей на себе, а людей виправ-

дав. Як це відбувалося? Біблія

свідчить нам. Всі люди стали

винні перед Богом, перед Його

святістю, Його справедливістю.

Людство було у вкрай важкому

стані. Диявол радів, що завів

людей у безвихідь. Але наш Бог –

Всемогутній!

Люди самі старались собі до-

помогти, щоб вибратися з

великої ями гріха, але всі нама-

гання, всі спроби людства –

нічого доброго не дали.

Багато людей – думали, що

добрі діла їм допоможуть задоб-

рити Бога. Скільки і сьогодні

людей намагаються добрими

вчинками виправдати свої гріхи,

але це марно. Біблія говорить,

«що ділами закону не виправдо-

вується ні одна плоть».

Інші люди ходять по всіх хра-

мах і думають, що храми мають

магічну силу, і це їм допоможе.

Ходять від церкви до церкви,

їдуть на святі місця по цілому

світу, думаючи, що цим виправ-

даються перед Богом. А Біблія

говорить: «Без віри догодити

Богу неможливо».

Треті платять великі гроші,

щоб за них помолилися, щоб за

них поставили свічку, щоб хоч

трохи їм стало легше на душі.

Але ніщо з людських вигадок їм

не допоможе!

Біблія говорить, що єдине ви-

правдання грішних людей

можливе тільки через Ісуса Хри-

ста. «Прощення гріхів через

Нього звіщується вам. І в усім, у

чому ми не могли виправдатися

законом Мойсеєвим, через

Нього виправдається кожен ві-

руючий» (Дії Апостолів 13:38-39).

Ось що значить ім’я Ісуса Хри-

ста: «Господь – виправдання

наше».

Апостол Павло говорить:

«Отже виправдавшись вірою,

маємо мир з Богом через Гос-

пода нашого Ісуса Христа» (Рим.

5:1). Виправдання Ісусом Хри-

стом – це велика милість Божа.

Так захотів Бог проявити до нас

свою любов.

Виправдання Боже дає з Ним

мир, спокій кожній душі – це все

через Христа.

Люди з давніх давен мріяли

про те, щоб бути виправданими

перед Богом. Вони зробили

шлях до виправдання дуже важ-

ким, непідйомним.

Ще Іов, старозавітній правед-

ник, шукав відповіді на це запи-

тання. «Але як виправдається

людина перед Богом?» (Іов 9:2).

Важливе запитання. Якби всі

люди поставили собі це запи-

тання, Бог би давав їм відповіді…

Перед людьми виправдатися за

свої погані вчинки, за свої гріхи –

людина легко може: наговорити

стільки аргументів, стільки нісе-

нітниць, що зробить ще і винува-

тим того, хто буде все це

слухати. Але чи серце зміниться,

чи відносини з Богом стануть

кращими? Ні!

Іов отримав відповідь своєму

серцю і своїй душі. Дух Святий

дав йому відповідь: «Взивай, бо

є відповідаючий тобі. І до кого зі

святих ти звернешся? (Іов 5:1).

Немає святішого за Ісуса Христа.

Немає нікого, хто так би любив

нас, крім Ісуса Христа, Який для

нас прийшов з неба, щоб нас

спасти і нас виправдати перед

Небесним Отцем!

Тому народження Ісуса Христа

– це початок спасіння люд-

ства. «Нині будучи виправдані

кров’ю Його, спасаємось Ним від

гніву» (Рим 5:9). «Він раб Мій, ви-

правдає багатьох» (Ісайя 53:11).

Ми – виправдалися! Слава

Богу! Це заслуга Ісуса Христа. Але

ще є багато не виправданих. Ми

маємо допомогти їм! Може, сьо-

годні хтось хоче отримати виправ-

дання від Ісуса Христа: Він чекає

вас – спішіть до Нього!

Нехай народження Ісуса Хри-
ста у цей світ буде дійсно свя-
том душі, душі, яка використає

Божу любов і благодать для спа-
сіння і виправдання.

Нехай Бог рясно, поблаго-
словить усіх нас!

Володимир БОЙКО.

Пасторська сторінка



Ця вікопомна подія, описана
всіма євангелістами (Мрк. 1:9-
11; Лук. 3:21-22; Ін. 1:29-34),
відбулася, коли Господь у віці
30-ти років прийняв хрещення
в водах ріки Іордан від постійно
мешкаючого у пустелі правед-
ника і подвижника Іоанна, на-
званого Хрестителем і
Предтечею.

Майже тридцять років зали-
шався Ісус Христос у маловідо-
мому житті в глухому
провінційному селищі Назареті
(євр. Ноурот) провінції Галілея
(євр. Галіл-ха-гоім – область
іновірців). Про цей період Його
життя ми можемо лише здога-
дуватися, адже письменники
Нового Завіту обмежилися уза-
гальненням, в якому Він «зро-
став і зміцнювався духом,
сповнюючись премудрістю, і
благодать Божа була на Ньому»
(Лук. 2:40). І як результат, вже у
дванадцятирічному віці духовні
вчителі іудеїв у храмі Єруса-
лимському «дивувалися всі, хто
слухав Його, розуму і відпові-
дям Його» (Лук. 2:47). Заува-
жимо при цьому, що ніхто з
людей, окрім Його Матері, не
був посвячений у цю таємницю
Спасителя.

І ось пробив набат часу. По-
тужний голос Іоанна Хрести-
теля прозвучав на берегах
Іордану. Наповнений передчут-
тям наближення Царства Бо-
жого, пророк кликав людей, як
іудеїв, так і язичників, до по-
каяння. Сотні душ стікалися до
Іоанна, щоб підготувати себе
до зустрічі з Месією. Каючись у
своїх гріхах, вони входили у
води річки, і пророк здійснював
над ними обряд священного
омовіння. Це був знак початку
нового життя людини. Згідно
іудейської релігійної традиції,
неєврей, що бажав прийняти
іудаїзм, зобов’язаний був вчи-
нити три дії:

а) прийняти обрізання;
б) здійснити ритуальне

омиття;
в) принести жертву в Єруса-

лимському храмі.
Термін «хрещення» (від
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ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ. 

БОГОЯВЛЕННЯ
«Тоді приходить Ісус із Галілеї на Йордан до Іоанна – хрести-

тися від нього. Іоанн же став перешкоджати Йому, говорячи: «Це
мені потрібно хреститися від Тебе, а Ти приходиш до мене?»

Але Ісус сказав йому у відповідь: «Залиш нині, бо так належить
нам виконати всю праведність». Тоді він допускає Його. І, хре-

стившись, Ісус відразу вийшов із води; і ось небеса розкрилися
Йому, і побачив Іоанн Духа Божого, Який спускався немов голуб, і

злинув на Нього. І ось, голос лунає з небес: «Це Син Мій улюбле-
ний, у Якому Моє благовоління». (Мф. 3:13-17).



слова «хрест») в слов’янських текстах Священ-
ного Писання відповідає грецькому «баптиста»
– «занурення». Так позначено існував у тогочас-
них іудеїв (і у багатьох інших народів) обряд за-
нурення в воду, знаменуючий очищення від
гріхів, подібний очищенню водою тіла, знищення
гріха у воді. Як вже було сказано раніше, до Іо-
анна сходилися ті, хто бажав покаятися у здій-
сненому злі, звільнитися від гріха і перейти у
нову духовну якість.

Сам Христос був безгрішним, позбавленим
навіть гіпотетичної можливості мати гріх.

Тим не менше Він прийняв хрещення для того,
щоб власним прикладом показати Своїм послі-
довникам і учням (і кожному з нас сьогоднішніх
також): шлях до Бога розпочинається з очищу-
вального покаяння. Тим самим Він освятив хре-
щення як не лише знак покаяння і очищення, але
й дійсне, фактичне очищення людини від наслід-
ків гріхопадіння.

Євангелія свідчить, що духовно просвітлений
Іоанн намагався зупинити Ісуса: «Це мені по-
трібно хреститися від Тебе, а Ти приходиш до
мене?» На що почулася тверда відповідь Спаси-
теля: «Залиш нині, бо так належить нам вико-
нати всю правду». В чім же полягає духовний
зміст цього твердження?

Факт приходу до Іоанна для прийняття хре-
щення повною мірою засвідчує, як Ісус підко-
ряється волі Отця Свого. Коли Він наполягає на
Своєму хрещенні – це має бути зробленим
зараз так, як Він говорить. Ісус не заперечує,
що Іоанну потрібно хреститися від Спасителя, і
все ж таким зараз хрестителем має бути Іоанн.
Все добре у свій час. Але чому ж тоді саме
зараз? Тому що в цей час і на цьому місці Хри-
стос перебуває у стані приниження, Він знева-
жив Себе, Він відмовився від Своєї звичної
постійної слави. Він не лише набув образ лю-
дини, але також і подобу гріховної плоті, і тому
зараз Йому необхідно хреститися від Іоанна. Він
як би потребував очищення, хоча і був абсо-
лютно чистим від гріхів.

Хрещення, яке надавав Іоанн, було в пошані,
актуальне саме зараз, тому що за допомогою
цього хрещення Бог тоді здійснював Свій труд,
і тому Христос зобов’язаний був хреститися
водою, а Його хрещення Духом Святим збері-
галося на майбутнє. А зараз час Іоаннового
хрещення, і тому зараз воно повинно бути в по-
шані і повинно було підтримати всіх присутніх.
То ж сучасним служителям, які проповідують
іншим і хрестять інших, слід потурбуватися і
про те, щоб проповідувати також і самому собі
і бути хрещеним Духом Святим. Справедливо
зауважимо, що найперше слід потурбуватися
про самого себе: «Вникай у себе та в учення;
тримайся цього; бо так роблячи, і себе спасеш,
і тих, хто тебе слухає» (1 Тим. 4:16). Ті, хто вже

багато досяг в добрі і доброчесті, тим не
менше, мають на своєму місці активно свідчити
про користь церковних традицій і обрядів, по-
даючи добрий приклад іншим. Те, що визнано
Богом, ми не маємо права не визнавати.

Акт хрещення Ісуса Христа мав бути здійсне-
ний саме тоді, а не раніше чи пізніше, бо тоді на-
став час для Христа явити Себе народу, про що
й Іоанн засвідчив: «…щоб Він був явлений Ізраї-
леві, заради цього я прийшов хрестити у воді»
(Ін. 1:31). Отже, Ісусу належало бути явленому
Ізраїлю та й усьому людству як Месії, Христу.
Про це засвідчать також знамення з небес саме
тієї миті, коли Він був учасником принизливого
для Нього обряду.

Переконуючи Іоанна, Ісус недвозначно зо-
бов’язує його: «бо так належить нам виконати
всю праведність». Це було присуще всьому, що
Христос робив для нас, все в Його словах і діях
було ідеальним: «Бо саме такий і необхідний
нам Першосвященик: святий, незлобивий, не-
порочний, відокремлений від грішних і піднесе-
ний вище небес» (Євр. 7:26).

Наш Господь Ісус вважає, що Йому не-
обхідно «виконати всю праведність», тобто
прийняти до виконання кожну Божественну
настанову і показати Свою готовність вико-
нати всі, без винятку, Божі праведні заповіді.
Так належить Йому підтвердити і продемон-
струвати премудрість Божу і Самого Бога, Який
послав Іоанна підготувати шлях Його спаситель-
ного служіння за допомогою хрещення по-
каяння.

Наочно бачимо, що Ісус Христос, будучи аб-
солютним прикладом кожному, спочатку щось
Сам робить, а вже потім цьому ж навчає. Чи це
не приклад служителям Христовим?

Своїм хрещенням Ісус Христос рекомендував
Євангельський обряд хрещення Своїй Церкві,
надав йому необхідного значення і дієвості в
житті віруючої людини.

Предтеча зрештою погодився з аргументами
Христа про необхідність Його хрещення і підко-
рився: «тоді він допускає Його». Тепер все люд-
ство знає його не просто як одного з Іоаннів, а
як Іоанна Хрестителя.

Момент хрещення Ісуса Христа ознамену-
вався Богоявленням. Священне Писання

засвідчує, що коли готовий радісно і рішуче роз-
почати Свій труд, Ісус виходив з води, Його Бо-
госинівство було засвідчено Самим Богом.
Святий Дух видимим чином зійшов на Нього по-
дібно трепету голуба в повітрі: «…Він побачив
небеса, що розкриваються, і Духа, як голуба,
Який сходив на Нього» (Мр. 1:10). Христос бачив
Духа Святого, Іоанн також напевно бачив,
бачили, ймовірно, і всі люди, які перебували тут.

Він побачив Духа Божого, Який сходив і опу-
стився на Нього. В першій книзі Біблії пишеться,
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що при створенні древнього світу Дух Божий
парив над поверхнею води, як птах над гніздом.
Так сталося і зараз, на початку створення но-
вого світу. Хоча Христос, як Бог, не потребував
прийняття Святого Духа, але мав реалізувати
пророцтво «І огорне Його Дух Господній…»(Іс.
11:2). Що є причиною цьому? Перша. Ісусу на-
лежало бути пророком, а пророки завжди гово-
рять Духом Божим, який сходить на них. Христу
належало здійснювати пророче служіння не
Своєю Божественною природою, а за натхнен-
ням Духа Святого. Друга. Ісусу Христу належало
стати Главою Церкви, і Дух зійшов на Нього,
щоб вже Спасителя наповнити, всіх віруючих
дарами, доброчесністю й утіхою.

Читаємо, що Святий Дух зійшов на Ісуса по-
дібно трепету голуба. Чи був це живий, матері-
альний голуб, чи, як зазвичай буває у видіннях,
образ голуба, невідомо. Проте якщо Дух Святий
мав прийняти якусь матеріальну форму (див.
Лук. 3:22), то нею в жодному разі не могла бути
форма людського тіла, оскільки набути образ
людини могла виключно друга Іпостась (Особи-
стість) Бога. Тому образ одного з птахів небес-
них, а саме голуба, став найбільш вдалим.

Дух Святий сходив не в образі беркута, орла,
сокола чи іншого хижого птаха, а саме у вигляді
голуба – найбільш безневинного і нешкідливого
у пташиному роді. Таким за своєю суттю був дух
(слова, поведінка, вчинки) Самого Христа.

І ще один аргумент. Голуб був єдиним пта-
хом, який іудеї приносили в жертву: “Якщо ж з
птахів приносить він Господу всеспалення,
нехай принесе жертву свою з горлиць (диких го-
лубів) або з молодих голубів” (Лев. 1:14). Ісус
Христос Духом, вічним Духом, згодом принесе
Себе Святого Богу.

Проводячи паралель з Давнього Завіту, зга-
даймо, що звістку про припинення потопу при-
ніс Ною голуб, тримаючи листок дерева
маслини у дзьобі. Тому саме голуб став най-
більш вдалим символом для Духа Святого, Який
передав людям радісну новину про мир з
Богом. І дійсно, Бог в Ісусі Христі примирив із

Собою світ (нас, людей) – в цьому суть Єванге-
лія.

В цей же час з небес доніс до тих, хто був
здатним його почути: «Це Син Мій улюблений, у
Якому Моє благословення» (Мф. 3:17). Цим
ґрунтовно підтверджується єдність Ісуса з
Богом, засвідчується, що Ісус є Христос, що Він
Син Божий (див. Кол. 1:15; Євр. 1:3). Священне
Писання доводить, що цим Ісус Христос при-
значений до здійснення особливої місії – стати
Спасителем світу. При цьому зазначимо факт
освячення, затвердження і направлення на це
служіння Ісуса Христа безпосередньо Самим
Богом Отцем. Прочитане речення в черговий раз
підтверджує, що взаємовідносини між Богом
Отцем і Богом Сином являють собою виключно
любов. У цьому зв’язку необхідно виокремити
подячну любов Отця до Сина як до Посеред-
ника, Який поклав на себе неймовірно тяжкий
тягар у справі спасіння всього людства. Саме
тому що Ісус без найменшого сумніву погодився
з завітом спокутування гріхів людських і побажав
виконати волю Божу, Отець безмежно полюбив
Його.

А тепер погляньмо на себе духовними очима.
І побачимо, яку любов дарував нам Отець, коли
віддав Того, Хто був (і є) Його улюбленим Сином,
щоб Він постраждав і помер задля тих, хто є
дітьми гніву Його. Більше того, Отець ще й тому
возлюбив Христа, що Він віддав життя Своє за
овець, тобто за кожного з нас!

Відразу після хрещення Ісус відійшов у пу-
стелю, яка оцінювалася іудеями як місце пе-

ребування смерті і злих сил: там відсутня вода,
а тому немає життя. В пустелі, не вживаючи їжі,
Ісус провів 40 днів. Пам’ятне число: 40 днів про-
довжувався Всесвітній потоп; стільки ж перебу-
вав у пості Мойсей, до того як зустрітися з
Богом на горі Синай і отримати від Нього Закон;
зрештою, 40 років водив Мойсей по пустелі
народ ізраїльський. Піст був здавна відомий як
засіб підкорення плоті духу, а духа – Богу, і тим
самим – перемоги над злом. Син Божий дав
приклад такої перемоги: «І постившись сорок
днів і сорок ночей, наостанку дуже зголоднів»
(Мф. 4:2). І ось тоді «підступив до Нього спокус-
ник, сказавши: «Якщо Ти Син Божий, скажи, щоб
це каміння стало хлібом» (Мф. 4:3).

Це було першою, найпростішою спокусою.
Потім диявол запускає більш потужні спокуси.
Він спокушає Христа владою над світом і нама-
гається породити у Ньому гординю. Проте Ісус
кожного разу ставить волю Божу вище Своєї
власної і цим перемагає спокусу. «І, закінчивши
всілякі спокуси, диявол відійшов від Нього до
певного часу» (Лк. 4:13).

З цього часу розпочалося відкрите суспільне
служіння Ісуса Христа, і Він відправився у подо-
рож по Палестині, «проповідуючи Євангеліє
Царства Божого…» (Мк. 1:14).

Анатолій ЛАХНО.
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ХРАМ СОЛОМОНА. 
Єдине місце на земній кулі, яке із сивої давнини

освячено поклонінням Єдиному Богу і на яке здавна
із благословенням споглядали віруючі трьох релігій
(національної і двох світових) – іудеї, християни і му-
сульмани, розташоване у східній частині Єрусалиму.

Наприкінці ХІ – на початку Х ст. ст. до Різдва Христо-
вого (далі Р.Х.) Єрусалим став столицею давньоєврей-
ської держави Ізраїль, а в 935 році до Р.Х. – столицею
Іудейського царства. Цей час характеризується роз-
витком архітектури і будівництва у місті, коли були по-
будовані нові фортечні стіни, палаци і культові
споруди. Найбільш видатним із них, поза сумнівом,
став Храм, побудований в епоху царів Давида і Соло-
мона (кінець ХІ ст. – близько 928 року до Р.Х.).

Більшість дослідників, виходячи з тексту Біблії,
вважають, що Соломон побудував Храм на відомій
горі Моріа, на тому місці, яке його батько Давид
купив у Орни Ієвусеянина (2 Царств, 24:18-25; І Па-
ралипоменон, 21:18-30). Проте самому Давиду не
судилося, з відомих причин, здійснити спорудження
Храму. Він лише поставив на гумні (току) Орни алтар
Єдиному Богу і помер, заповідавши справу будів-
ництва сину Соломону.

Соломон розпочав будівництво Храму майже за
1000 років до Р.Х. «І почав Соломон будувати дім Гос-
подній у Єрусалимі на горі Моріа, яка вказана була
Давиду, батькові Його, на місці, яке приготував
Давид, на току Орни Ієвусеянина» (2 Паралип. 3:1).

Роботи по будівництву Храму продовжувалися 7
років (3 Царств 6-7; 2 Паралип. 3-4). Храм став єди-
ним місцем поклоніння Богу Єгові. «Я освятив цей
храм, який ти побудував, щоб перебувати імені
Моєму там вічно; очі Мої і серце Моє будуть там у всі
дні» (3 Царств 9:11), – говорив Господь Соломону.

До цього храму було перенесено Ковчег Завіту;
місце, де знаходилось Святе Святих, було заборо-
нено для відвідування, і лише один раз на рік сюди
мав доступ першосвященик.

Подальша історія давньозавітного храму описана
у Біблії. В наступні періоди Єрусалим завойовувався,
зруйновувався і знову відновлювався вавилонським
царем Навуходоносором ІІ, перським царем Кіром,
єгипетським царем Птолемеєм, римлянами. Долю
міста розділяв і храм Соломона. В 588 році до Р.Х.
його було зруйновано Навуходоносором. Другий
храм, будівництво якого розпочали євреї після по-
вернення з вавилонського полону у 524 році до Р.Х.,
споруджувався протягом 19 років і в подальшому не-
одноразово страждав від руйнувань. А у первісній
пишності його було відновлено за активної участі па-
лестинського царя Ірода Великого (40 р. до Р.Х. – 4
р. після Р.Х.). Роботи продовжувалися 46 років (див.
Ін. 2:20). «Сказали тоді іудеї: «Сорок шість років бу-
дувався цей храм, а Ти за три дні спорудив його?»).

Це місце поклоніння Єдиному Богу продовжувало
вважатися доступним лише богообраному народу Із-
раїля. Як пишуть древні історики Йосиф Флавій і
Тацит, написи грецькою і латинською мовами попе-
реджували чужоземців не ступати на територію
храму. Наприкінці ХІХ ст. французький археолог
Клермон Ганно знайшов неподалік місця, на якому в
минулому розташовувався давньозавітній храм, ка-
мінь із написом грецькою мовою. Його текст наступ-
ний: «Жодний іноплемінник не має доступу
всередину огради і кам’яної стіни навколо храму. Хто
буде захоплений в порушенні цього правила, нехай
сам несе відповідальність за смертну кару, яка за це
наступає».

Головні ворота храму виходили на східну сторону.

Крім них, троє воріт були на північ і троє на південь.
Перша частина двору носила назву двору для жінок,
з якого переходили у двір для чоловіків. Наступним
слідував третій – для священнослужителів. Таким
був храм під час правління Ірода і на час народження
Ісуса Христа.

ДАВНЬОЗАВІТНІЙ ХРАМ 
У ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ЧАСИ. 

Тут древній священик Сімеон, на якому перебував
Дух Святий, сподобився прийняти на руки Немовля
Ісуса і промовити унікальне євангельське пророцтво:
«Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом
Твоїм, з миром, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке
Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на
просвітлення язичників і Славу народу Твого Ізраїля»
(Лук. 2:29-32). Тут Учитель світу наставляв народ,
тлумачив Священне Писання. Він назвав цей храм
домом Отця Свого; із двору цього храму Господь по-
виганяв спекулянтів (див. Ін. 2:13-25). Саме тут по-
бачив щирість бідної вдови: «Істинно говорю вам, що
ця бідна вдова більше за всіх поклала. Бо всі ті з до-
статку свого поклали в дар Богові; а вона із убогості
своєї поклала увесь прожиток, який мала» (Лук. 21:3-
4). Тут здійснилася подія, про яку розповідає єван-
геліст Матфій: «Тоді бере Його диявол у святе місто,
і ставить Його на покрівлю храму, і говорить Йому:
«Якщо Ти Син Божий, кинься вниз, тому що напи-
сано: «Ангелам Своїм заповість про Тебе, і на руках
понесуть Тебе – і не спіткнешся об камінь ногою
Твоєю». Ісус відповів йому: «Написано також: «Не
спокушай Господа Бога твого» (Мф. 4:5-7).

Про цю подію згадує один із прочан, із французь-
кого міста Бордо, який відвідав Єрусалим у 333 році,
і у його «Ходінні» – найдавнішому опису Святої Землі,
розповідається про місце руїн храму Соломона і зга-
дується щойно описана подія.

Згідно свідчень древніх сказань, на південно-схід-
ній частині храмового двору лежав великий камінь,
підготовлений для будівництва, але з невідомих при-
чин не вмурований у стіну, і протягом сторіч зали-
шався «необраним вигнанцем з числа обраних».
Саме цей камінь, говорить переказ, мав на увазі
Спаситель у Своїх словах про камінь, «який відки-
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нули будівничі» (Мрк. 12:10). Католицькі письмен-
ники додають, що саме цей кутовий камінь мав на
увазі Спаситель також і у зверненні до апостола
Петра: «Ти – Петро, і на цьому камені Я збудую
Церкву Мою» (Мф. 16:18). У місцевих арабських ска-
заннях знаходимо також згадки про якийсь забутий
камінь, волаючий до неба про помсту за знехтування
ним будівельників (див. Олесницький А. А. Святая
Земля. Київ, 1875. Т. 1).

І на завершення, із цим храмом пов’язані най-
більш страшні моменти в земному житті Спасителя,
коли здійснилося спокутування гріхів, а, отже, спа-
сіння світу: «І сонце померкло, і завіса у храмі роз-
дерлася посередині» (Лук. 23:45).

Учні і послідовники Господа також мали пряме
відношення до давнозавітного храму. Про це, зо-
крема, говориться у книзі Дій апостолів: «Петро ж та
Іоанн о дев’ятій годині йшли разом у храм на мо-
литву» (Дії 3:1). Стоячи на сходах храму, апостол
Павло звернувся до народу з промовою (Дії 21:40).

ЗРУЙНУВАННЯ ЄРУСАЛИМ-
СЬКОГО ХРАМУ (70 р. ПІСЛЯ Р.Х.);

СТІНА ПЛАЧУ. 
Пророцтво Спасителя про зруйнування храму

(Мф. 24:2; Лук. 21:6; Мрк. 13:2) збулося невдовзі
після Його смерті на хресті: в результаті Іудейської
війни (66-73 р.р.). Єрусалим було спустошено вій-
ськами римського імператора Тита Флавія (41-81
р.р.); храм Соломона у 70 р. також було зруйновано,
і до нашого часу від нього збереглася лише частина
зовнішнього муру, тобто Стіна плачу.

Таке місце, як місце храму Єгови, не могло бути
забутим після зруйнування давньозавітного святи-
лища. Важливе значення цього місця змусило імпе-
ратора Адріана (117-133 р.р.) через 50 років
побудувати тут на місці колишнього храму Ірода
язичницький храм, присвячений Юпітеру. А всере-
дині храму Адріан розпорядився встановити власну
статую.

На початку IV ст. при імператорі Костянтині Єру-
салим став християнським священним містом, а
язичницький храм Юпітера було зруйновано. Зго-
дом, у 363 році, за імператора Юліана іудеї отримали
дозвіл на відбудову храму Соломона на його первіс-

ному місці. Указ Юліана, що дозволяв євреям спо-
рудження храму, було вручено раббину Гіллелу. Але
після того, як було відкрито древній фундамент і на
нього покладено перші камені стін, сильний землет-
рус скинув ці камені з їхнього місця, а будівельники
з переляку порозбігалися – про цю подію пише істо-
рик Фуорин у своїй праці «Церковна історія».

Плач іудеїв біля підніжжя зруйнованого храму Со-
ломона бере свій початок в давні часи. Про це гово-
риться у найдревнішому паломницькому описанні
Святої землі «Ходіння пілігрима» з області Бордо у
Франції за 333 рік. Він, вочевидь, бачив руїни храму
Соломона сам. Так от, він пише, що неподалік від
руїн знаходився «пробитий камінь», до якого один
раз на рік приходили іудеї, помазували його оливою,
гірко плакали, роздирали свій одяг, а потім йшли
собі геть. Про дозвіл іудеям відвідувати місце ко-
лишнього храму в день його зруйновання Титом зга-
дує і блаженний Ієронім (Ієронім Євсевій Софроній
– відомий представник католицької патристики,
один із вчителів церкви. За дорученням папи Да-
маса у 405 р. здійснив переклад Біблії латинською
мовою, відомий під назвою «Вульгата»). За його
свідченням, коли Єрусалим було перетворено у
Елію Капітоліну, євреї з усіх кінців світу збиралися на
своє древнє полемище і ціною золота добивалися
дозволу «плакати на руїнах храму».

Цей звичай зберігається протягом багатьох сто-
річ. 

АЛЬ-АКСА – 
“МЕЧЕТЬ НАЙВІДДАЛЕНІША”

У IV ст. на місці древнього єрусалимського храму
була споруджена церква Марії, яка згодом отримала
назву церкви Введення Богородиці у храм. Проте в
638 році арабські війська на чолі з халіфом Омаром
(634-644 р.р.) захопили Єрусалим. В 638 році Омар
прийняв капітуляцію Єрусалиму, здійснив згодом
молитву на покинутому кам’янистому пустирі, у який
перетворилися руїни священного храму Соломона.
Цим Омар хотів підкреслити спадкоємний характер
ісламу по відношенню до попередніх ісламу релігій:
іудаїзму і християнству. На самому початку свого за-
родження вчення ісламу посіяло надію іудеям, що
нарешті з’являється Месія, надію, в якій їм дуже
швидко довелося розчаруватися. Як відомо, перебу-
ваючи в Медині, засновник ісламу Мухаммад зу-
стрівся тут із ворожим ставленням єврейської
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частини населення півночі Аравії. Він намагався збли-
зитися з єврейськими племенами, навіть приймаючи
окремі їхні обряди і догмати, зробив Єрусалим кіблою-
напрямком, на який віруючий мусульманин спрямовує
свій погляд під час молитви. Але євреї не прийняли
його вчення, і тоді він визнав головною святинею не
Єрусалим, а мекканський храм Каабу (араб. Куб).
Після 622 року – часу переселення Мухаммада з
Мекки до Медини (араб. Хіджра) він звелів своїм по-
слідовникам орієнтуватися в молитві не на Єрусалим,
а на Мекку. Про це чітко прописано у 2-й сурі Корану
“Корова”: «Поверни ж своє обличчя в бік Заповідної
мечеті. Де б ви не були, звертайте ваші обличчя в бік»
(2:144).

І хоча Єрусалим у Корані з цього приводу не згаду-
ється, з його тексту видно, що до нього зобов’язува-
лося звертатися під час молитви в інший бік: «Ми
призначили кублу, до якої ти повертався обличчям,
лише для того, щоб відрізнити тих, хто слідує за По-
сланником, від тих, хто повернеться назад» (2:143).

Вже незабаром після завоювання Єрусалиму араби
перетворили базиліку «Введення Богородиці у храм»
на мечеть, яка згодом стала називатися аль-масджид
аль-Акса (мечеть Найвіддаленіша). Вже за декілька
десятиліть значення Єрусалиму знову зросло. Халіф
Абд Аль-Малик (685-707 р.р.) в ході боротьби зі своїми
мекканськими противниками 688 року заборонив му-
сульманам відвідувати Мекку і звелів здійснювати
Хадж (паломництво) у Єрусалим. Справа в тім, що під
час здійснення хаджу у Мекку місцевий правитель Ібн-
аз-Зубейр змушував паломників-мусульман давати
йому присягу на вірність, тому Абд Аль-Малик і вжив
проти цього такі рішучі заходи. Проте віруючі були не-
задоволені цим.

Поступово Єрусалим став третім за значенням
(після Мекки і Медини) релігійним центром всього іс-
ламського світу, а мечеть аль-Акса стала вважатися
величною мусульманською святинею. Значною мірою
у цьому сприяло мусульманське передання – сунна
(збірник усних розповідей про висловлювання і вчинки
Мухаммада (хадиси). Сунна формувалася поступово і
набула завершеного вигляду у ІХ ст. Справа в тім, що
у Корані дійсно міститься коротка згадка про незви-
чайну нічну подорож Мухаммада. 17-та сура Корану
має назву «Аль-Ісра», в перекладі з арабської «Нічний
перенос». І перший її аят (вірш) звучить так: «Хвала
Тому, хто Свого служителя (Повеління Всевишнім) пе-
ремістив в одну ніч з Аль Харам Мечеті (Мекки) в ме-

четь аль Акса (Єрусалим), околиці якої Ми благо-
словили, щоб явити йому з Наших Одкровень»
(17:1).

На самому початку під «Найвіддаленішою ме-
четтю» (аль-масджид аль-Акса) малися на увазі не-
беса, куди Мухаммада було піднесено однієї ночі.
Наприкінці VII ст. починає складатися традиція роз-
глядати цю подорож як «нічну подорож» Мухаммада
у Єрусалим, відокремлюючи її від наступного воз-
несіння пророка на небеса. Згідно переданню, Му-
хаммад якось спав біля Кааби, коли до нього
з’явився архангел Джибрил (Гавриїл) із крилатим
конем Буракою. У супроводі Джибрили Мухаммад
верхом на Бураці відправився до Палестини. В Єру-
салимі він зустрів Ібрахіма (Авраама), Мусу (Мой-
сея) та Ісу (Ісуса) і керував їх спільною молитвою.

Серед мусульманських коментаторів Корану
має місце й інша думка, згідно якої ця «нічна подо-
рож» була лише видінням. Тому зрозуміло, що му-
сульмани сприймають «Найвіддаленішу мечеть»
(аль масджид аль-Акса), про яку згадується в Ко-
рані, з Єрусалимською, яка стала називатися аль-
Акса. Згідно переданню, саме сюди Мухаммад
нібито був чудесним чином перенесений на Бураці
перед вознесенням (араб. «міраж») на небо. Ще в
XI ст. арабський письменник Насир-і Хосров (помер
у 1088 р.) визначив релігійне значення Єрусалиму
для мусульман наступним чином: «Це місце – третій
дім Божий. Вчені богослови визнають, що кожний
намаз (молитва), здійснений в Єрусалімі, дорівнює
25 тисячам намазів».

«КУБАТ-АС-САХРА» 
(МЕЧЕТЬ КУПОЛ СКЕЛІ).

Із переданням про нічну подорож Мухаммада з
Мекки до Єрусаліму тісно пов’язане сказання про
міраж – вознесіння Мухаммада на небо.

Місцем поклоніння, пов’язаним із вознесінням
Мухаммада, стала скеля, що знаходиться непода-
лік мечеті аль-Акса. Саме тут у 687-691 р.р. оме-
ядський (з роду Омейядів) халіф Абд ал-Малик ібн
Мерван побудовав восьмигранне приміщення
мечеті з великим куполом. Ця мечеть отримала
назву Куббат-ас-Сахра (Купол Скелі).

Як стверджують деякі автори, причиною, яка
спонукала халіфа розпочати будівництво мечеті,
стало суперництво з мекканським правителем.

Слід відзначити, що досить часто Куббат-ас-
Сахру помилково називають мечеттю Омара, ду-
маючи, що вона була побудована у 637 році під час
правління цього халіфа. Насправді ж з ім’ям Омара
пов’язані події, що мали місце до історії цієї мечеті.
Згідно переданню, у 636 році ісламське військо на
чолі з Омаром захопило Єрусалим. Після цього він
звернувся до єрусалимського патріарха Софронія
із проханням вказати на найсвятіше місце у місті
для спорудження на ньому достойного святилища.
Омар поставив вимогу патріарху, щоб той за зали-
шення християнам храму Гроба Господнього, вка-
зав найбільш достойне місце для побудови мечеті.
Патріарх запропонував йому декілька священних
місць на Сіоні та Акрі, проте халіф залишився неза-
доволеним. Тоді патріарх вказав на руїни храму Со-
ломона.

Халіф, оглянувши це місце, визначив його як
місце майбутнього мусульманського храму. Побу-
дована тут мечеть Омара спочатку вміщала у своїх
стінах 3000 осіб.

Редакційна колегія
(Продовження в наступному номері).
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8 січня цього року об 11 годині у нашій церкві
розпочалося дитяче свято.

Готувалися до нього ще заздалегідь усі члени
церкви – молодь, хор, недільна школа. І, звичайно
ж, самі діти.

Усі запросили відвідати Різдвяне богослужіння
багатьох дітей. І кожен учень недільної школи за-
просив одного-двох друзів, однолітків. Добре, що
багато з них цими святковими днями відгукнулися
на запрошення – ось чому Дім молитви був пере-
повнений хлопчиками і дівчатками різного віку.
Були й діти з багатодітних родин Шевченківського
і Святошинського районів.

Молодь приготувала чудову програму до свята
– змістовно, професійно, щиро.

Свято розпочалося зі спільної молитви. Кожна
дитина вголос і подумки дякувала Богові за народ-
ження нашого Спасителя. Усі разом, навіть наймо-
лодші, завершили молитву словом «Амінь».

Дітям особливо сподобалася вистава-історія
про народження Ісуса Христа. Ролі виконували і
старші, й молодші – Марії, Йосипа, волхвів, ос-

лика, овець, пастухів. Проводилися конкурси на
знання Слова Божого, вікторини, загадки, лялько-
вий театр. Переможці отримали подарунки. А
також ті юні, що розповідали різдвяні вірші.

Усі разом отримали біблійний урок – вивчили
вірш із 2 Кор. 9:15: «Дяка Богові за невимовний
дар Його!» А ще вивчили різдвяну пісню: 

“Колокольчики звенят – бим-бом,
О Христе нам говорять – бим-бом,
Ныне радость, торжество,
Иисуса Рождество.”
Це Різдвяне богослужіння посіяло у дитячих

душах зерно Слова Божого. Бог благословив кож-
ного учасника і гостя на святкуванні.

По закінченні святкової Різдвяної програми
кожна дитина отримала подарунок, брошури про
народження Ісуса Христа, дитячий християнський
журнал “Стежинка”. Але найбільшу радість у
своєму серці юні понесли, зрозумівши істину: “Бог
так полюбив цей світ, що віддав Сина Свого одно-
родного, щоб усякий, хто повірить у Нього, не за-
гинув, але мав життя вічне” (Ів. 3:16).

РІЗДВЯНЕ 
СВЯТО ДЛЯ ДІТЕЙ
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Давайте рассмотрим событие, ко-
торое пережил Иисус Христос сразу
после крещения, и еще раз убедимся
в том, что нам нужно не только знать,
но и поступать по Слову Божьему.
Евангелисты Матфей 4:1-11, Лука 4:1-
13, Марк 1:12-13 пишут об этом.

Но перед тем, как рассмотрим это
событие, которое произошло с Иису-
сом Христом, я хочу отметить – самое
важное и главное, чтобы устоять и
оставаться верным до конца, мы
должны быть исполнены Духом Свя-
тым.

«Сей Самый Дух свидетельствует
духу нашему, что мы дети Божии»
(Рим. 8:16), а также Апостол Павел на-
поминает, если мы водимые Духом, то
мы дети Божьи (Рим. 8:14). Если не
будем в Духе и не доверимся всецело
Ему, то будет тяжело устоять и даже
можем споткнуться или упасть, а это
очень чревато для каждого верующего
христианина. Поэтому мы, как дети
Божьи, последователи Иисуса Христа,
в Духе и истине должны обращаться к
Нему, чтобы Он Сам через нас гово-
рил и действовал, и тогда у нас будет
победоносная жизнь. И мы с апосто-
лом Павлом можем воскликнуть:
«Благодарение Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!» (1Кор.15:57).

А теперь рассмотрим этот эпизод
из земной жизни Иисуса Христа,
очень поучительный для нас, для
нашей христианской жизни. Для этого
прочитаем Евангелие от Матфея 4:1-
11: «Тогда Иисус возведен был Духом
в пустыню, для искушения от диавола,
и, постившись сорок дней и сорок
ночей, напоследок взалкал. И присту-
пил к Нему искуситель и сказал: если
Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни
сии сделались хлебами. Он же сказал
ему в ответ: написано: «не хлебом
одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих».
Потом берет Его диавол в святой
город и поставляет Его на крыле
храма, и говорит Ему: если Ты Сын
Божий, бросься вниз, ибо написано:
«Ангелам Своим заповедает о Тебе, и
на руках понесут Тебя, да не пре-
ткнешься о камень ногою Твоею».
Иисус сказал ему: написано также:
«не искушай Господа Бога твоего».
Опять берет Его диавол на весьма вы-
сокую гору и показывает Ему все
царства мира и славу их, и говорит
Ему: всё это дам Тебе, если, пав, по-
клонишься мне. Тогда Иисус говорит
ему: отойди от Меня, сатана, ибо на-

Дорогие друзья, мы живем в особенное благословенное время,
когда и свобода вероисповедания, нет гонений за веру в Бога, нет
притеснений к верующим христианам, нет запрета на благовество-
вание в общественных местах, ведутся разные евангелизационные
служения, а особенно когда отмечается христианский праздник.
Мало того, даже устанавливают выходной – праздничный день по
стране – Рождество, Пасха. Но, несмотря на это, к великому сожа-
лению, мы замечаем вокруг ожесточение сердец, охлаждение в
вере, а некоторые не устояли и отпали от живой веры, оставив Цер-
ковь Божью.

Может быть, это связано с последними событиями, в результате
чего мы все переживаем и политический, и экономический кризис,
идут военные действия по местам и у нас на востоке Украины, вся-
кие природные катаклизмы, аварии, пожары, а в конечном итоге,
страдают не безневинные люди. Сбывается Слово Божье; «По при-
чине умножения беззакония во многих охладеет любовь» (Матф.
24:12). Эти слова были сказаны Иисусом Христом в пророчестве о
разрушении Иерусалима, а дальше мы читаем хорошую поддержку
к тем, которые устоят: «Претерпевший же до конца спасется»
(Матф.24:13).

Что-то похожее мы переживаем в эти последние годы. Весь мир
пропитан духом войны – к сожалению, не только мир, но и те, кото-
рые называются христианами. Это проявляется в соперничестве,
зависти, подозрениях, осуждении, клевете, сплетнях, самоуверен-
ности, гордости и т.п.

Об этом мы также читаем во втором послании апостола Павла к
Тимофею: «Но знай то, что в последние дни наступят необычайно
трудные времена. Люди будут самолюбивыми, любящими деньги,
самонадеянными, высокомерными, богохульниками, непослуш-
ными родителям, неблагодарными, неверными, лишёнными род-
ственных чувств, несговорчивыми, клеветниками, не имеющими
самообладания, ожесточёнными, не любящими добродетельность,
предателями, своенравными, гордецами, любящими удовольствия,
но не любящими Бога, имеющими вид преданности Богу, но отвер-
гающими её силу. От таких удаляйся» (2 Тим. 3:1-5).

Что-то страшное в свое время произошло и между двумя род-
ными братьями – Авелем и Каином, а теперь мы переживаем что-то
похожее в более крупном масштабе – между братскими народами.

И к великому сожалению, весь мир охвачен этим грехом и сама
атмосфера, окружающая нас, заражена грехом. А наша задача, не-
смотря на трудности и переживания, бодрствовать над собой и
своим хождением, чтобы остаться верным Господу. Потому что даже
Петр, хотя лично знал Иисуса Христа, хотя ему было предупрежде-
ние, что он отречется от Него, был уверен в себе и остался глух к
этому предостережению. И поэтому трижды за такое короткое
время отрекся от Учителя, говоря, что не знает Его. А кто поступит
так же, получит ответ от Иисуса Христа: «И тогда объявлю им: «Я ни-
когда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»
(Матф.7:23). А кто устоит и этим прославит Господа – будет прослав-
лен (1 Царств2:30).

«Посему так говорит Господь, Бог Израилев: Я сказал тогда: «дом
твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем Моим вовек». Но
теперь говорит Господь: да не будет так: ибо Я прославлю прослав-
ляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены.»

Вот почему нам, христианам XXI века, особенно в это последнее
время, необходимо быть начеку своего сердца, чтобы не соблаз-
ниться и, что самое страшное, не быть соблазном для окружающих
нас людей. А для этого мы должны знать Слово Божье и в нужный
момент ответить себе и убедительно подтвердить собеседнику «так
написано». Хорошим примером для нас является наш Спаситель
Иисус Христос, да и всегда мы в нашей жизни должны подражать
Ему, потому что Он является начальником и совершителем веры
(Евр.12:1-2).

Пока мы здесь, на земле, нас ожидают разного рода искушения,
и если мы со Христом, должны с радостью принимать их (Иаков 1:2)
и с Его помощью, помня Его обещание «…и се, Я с вами во все дни
до скончания века. Аминь» (Матф. 28:20) устоять, победить и этим
прославить нашего Господа Иисуса Христа.

«ТАК НАПИСАНО»
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писано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему од-
ному служи». Тогда оставляет Его диавол, и се, Ан-
гелы приступили и служили Ему».

С самого начала мы убеждаемся, что Иисус Хри-
стос был в Духе и Духом  был возведен в пустыню
для искушения. Первое, то, что и сегодня многие со-
блазняются, как в свое время соблазнился Исав –
это потребность угождения плоти. Он тоже из-за
чечевичной похлебки продал первородство своему
брату Иакову.

Об этом мы читаем Бытие 25:29-34. Именно с
этого и начинает сатана, увидев обессиленного и из-
неможенного Иисуса Христа: «Ты Сын Божий,
скажи, чтобы камни сии сделались хлебами», а ведь
это в Его силе, Он же всемогущий (помните, каким
чудным образом накормил многотысячный народ
Матф.14:15-21; Марк.6:30-44; Лук.9:10-17;
Иоан.6:1-14). Но Его пища, как Он сказал: «Моя
пища творить волю Пославшего Меня и совершить
дело Его» (Иоан.4:34). Вот поэтому Иисус Христос
отвечает «…не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

Побежденный дьявол прекращает искушение,
направленное к возбуждению похоти плоти, и поку-
сился подвергнуть к более соблазнительному иску-
шению – начинает возбуждать Иисуса Христа к
гордости, тщеславию. Искуситель хорошо знает,
что после победы человек может легко подверг-
нуться поражению, отвлекшись своим достиже-
нием, торжеством и не бодрствуя над собой, над
своими действиями. Вот так, возвысившись вы-
соко, может упасть очень глубоко и может даже уже
и не подняться.

Поэтому искуситель с этой целью берет Иисуса
Христа во святой город и поставляет Его на крыле
храма и говорит: «…если Ты Сын Божий, бросься
вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о
Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о
камень ногою твоею» (Псалом 90:11,12). Храм
Иерусалимский расположен был в самой верхней
части города, а один из притворов его – Соломо-
нов, находился над страшною пропастью, так что
нельзя было без содрогания смотреть с него вниз.

И вот дьявол поставляет Иисуса Христа над этой
пропастью и, желая возбудить в Нем похоть гордо-
сти, тщеславное сознание Своего могущества,
предлагает Ему броситься вниз. Обратите внима-
ние, дьявол тоже обращается к Слову Божьему и го-
ворит Ему словами Священного Писания, о Его
безопасности в любой ситуации (особенно крити-
ческой). А в ответ Господь Иисус Христос отражает
искусителя также Словом Божьим: «…написано
также: не искушай Господа Бога твоего». Некогда и
евреи в пустыне роптали на Моисея и в лице его на
Бога, хотя и получили ожидаемого, но в конце
своей жизни Моисей строго напомнил об этом слу-
чае, говоря: не искушайте Господа Бога вашего, как
вы искушали Его в Массе» (Втор. 6:16), т.е. не тре-
буйте и не ожидайте, чтобы Бог постоянно совер-
шал чудеса для удовлетворения вашим телесным
нуждам и потребностям. Иисус Христос не иску-
сился ради тщеславия.

После двух безуспешных попыток искусить
Иисуса Христа – похоть плоти и чувство гордо-

сти, дьявол прямо предлагает сделаться рабом ему
и поклониться, а взамен «...Тебе дам власть над
всеми сими царствами и славу их, ибо она принад-
лежит мне, и я кому хочу даю ее, и так если Ты по-
клонишься мне, то все будет Твое» (Лук. 4:5-7).

Но Господь Иисус Христос и это последнее, ре-
шительное искушение духа злобы победоносно от-
разил тем же оружием – Словом Божьим: «…отойди
от Меня, сатана: ибо написано: Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи». Также и мы, ве-
рующие христиане, если ходим во свете Его Слова,
то так же поклоняемся нашему Богу в духе и истине.
Помните слова Иисуса Христа самарянке у колодца
(Иоана 4:5-24)? В конце этой беседы Он говорит:
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны покло-
няться в духе и истине».

А иначе не может быть, потому что «в то время
Иисус сказал ученикам Своим: Не всякий, говоря-
щий Мне: «Господи! Господи!», войдёт в Царство Не-
бесное, но исполняющий волю Отца Моего
небесного» (Матф. 7:21). 

Как видно из выше прочитанного, враг душ чело-
веческих – искуситель хорошо знает, что написано,
и разными вопросами, применяя нужное место из
Слова Божьего, искушал нашего Господа Иисуса
Христа, так тем более может искусить и нас, уверо-
вавших в Иисуса Христа, через слушание Слова
Божьего, Его последователей. Вот почему мы
должны читать Библию, размышлять над Словом
Божьим, чтобы устоять и победить диавола, под-
тверждая свои знания словами «так написано».

А теперь, дорогие братья и сестры во Христе
Иисусе, дорогие читатели, я думаю, всем нам инте-
ресно сделать короткий вывод из всего сказанного: 

■ не заботиться и не думать о пище, о материаль-
ном, о временном, о земном, но больше думать о ду-
ховном и вечном, укрепляться и утверждаться
Словом Божьим;

■ не хвалиться и не гордиться успехом, карьерой,
богатством земным, не искать славы себе, а хва-
литься Господом, обогащаться и освящаться Его
Словом, и прославлять Его своей святостью, то есть
словом, добрыми делами и истинной христианской
жизнью, прославляя этим Бога Отца! И в этом помо-
жет нам Дух Святой;

■ не искушать Господа своей самоуверенностью
и не своевольничать, а полностью доверившись Ему,
Его слову, поклонившись перед Его величием в духе
и истине, просить мудрости свыше, чтобы до конца
своей земной жизни и в вечности прославлять на-
шего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

Пусть Господь благословит всех нас и под-
держит, чтобы все это знали, осуществили в
своей жизни, прославляя Триединого Бога –

Отца, Сына и Духа Святого! Аминь!
С уважением и любовью ко всем ваш служи-

тель, пастор – Арамаис ХЕМЧЯН.

15
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Иногда писатели настолько метко выражают
мысли, созвучные нашим размышлениям, что невоз-
можно не поделиться этим. 

Из книги  Анджелы Томас* «Красива ли я?» /Санкт-
Петербург, 2007, пер. с англ./:

«Если мы целиком и полностью открыты перед
Богом, мы должны признать, что у нас нет преимуще-
ства, за которое мы можем цепляться. У нас нет на-
коплений, которые помогли бы нам выжить. Нет
покровителей, которым можно было бы позвонить. У
нас нет ни власти, ни престижа, ни влияния. Мы, ко-
нечно, умрем голодной смертью, если останемся на
собственном попечении, если в нашей душе настоя-
щая пустота, если мы доведены до отчаяния». 

Далее автор приводит пример из проповеди в ее
церкви. «Представьте себе голодающих людей в
странах третьего мира. Дети со вздутыми животами
умирают от недоедания. Они легко заболевают. День
за днем единственная задача взрослых, единственно
важное для них дело – найти еду и питье. Люди в от-
чаянии, у них нет надежды.

Однажды в пустыню некая благотворительная ор-
ганизация доставила грузовики с чистой водой и
мешками зерна.   Как отреагировали на это люди?
Стояли они в очереди со своими чашами для воды и
корзинками для зерна? Спрашивали они вежливо:
«Можно ли мне получить немного воды и зерна, если
это не слишком вас затруднит и если они у вас еще
остались?» Конечно же, нет. Эти люди были в отчая-
нии. Они голодали. Им грозила голодная смерть. И
поэтому они буквально атаковали эти грузовики. Они
карабкались друг на друга за зерном, которое их спа-
сет. Тот, кто голодает, не бывает особенно вежливым.
Когда вы голодаете, вы в отчаянии! Настоящая нужда
не проявляет вежливости. Она заставляет вас лю-

быми способами добиваться того, в чем вы отчаянно
нуждаетесь. Если вы по-настоящему бедны, вы на-
верняка испытываете чувство безысходности и тре-
буете, чтобы вас накормили, иначе вы можете
умереть.

Бог говорит, что именно это означает быть ни-
щими духом. Мы охвачены такой безысходностью,
что атакуем «грузовики с зерном». Мы настолько
жаждем Бога, что готовы сделать всё, дабы прибли-
зиться к Нему. Бог говорит, что Он принимает к Себе
тех, кто испытывает отчаяние. Он дарует им Небес-
ное Царство, все Свои богатства, полноту Своего
присутствия и надежду на будущее.  

Итак, как нам добиться встречи с Богом? Иисус го-
ворит: атакуйте «грузовики с зерном». Честно взгля-
ните на свой пустой желудок и осознайте, что не
можете сами себя накормить. Не стойте в очереди и
не ждите, пока на землю упадет несколько зерен.
Предпринимайте все необходимое, чтобы получить
то, что вас спасет! Пусть ваш голод, боль, и правда
ваших обстоятельств заставят вас преодолеть все
преграды, которые стоят между вами и ожидающим
вас зерном Божьей истины.

Отчаянно желать Бога – значит учиться есть, пить
и даже дышать вместе с Иисусом, преодолевая все
преграды, которые отделяют нас от Него. Отдавать
приоритет поискам Бога. Это не значит, что я стала су-
пердуховной особой, это значит, что я стремлюсь ока-
заться в Его присутствии и остаться там навсегда. Это
значит, что я не убегаю от Бога, даже если увязла в
грехе. Из-за житейских невзгод я плачу у Него на
плече, вместо того, чтобы замкнуться в себе.  Я пере-
стала искать что-то еще и поняла, что Он – Единствен-
ный, кто может наполнить меня Собой. Его слова
входят в мой разум, даже когда я чувствую себя рас-
серженной, опустошенной и даже уничтоженной.  От-
чаяние – это состояние души, которое приводит к
поискам Бога для того, чтобы жить». 

Для тех, кто готов слушать, Бог всегда говорит. Но
нужно приглушить все остальные отвлекающие звуки,
суету,  и быть дисциплинированным. 

«Духовная дисциплина – это способ, при помощи
которого мы приводим себя в присутствие Бога. 

Вы продолжаете молиться, даже если не получаете
на свою молитву ответа. 

Вы продолжаете читать слова из Священного Писа-
ния, пока Святой Дух не даст понимания этих слов. 

Продолжаете общаться с другими верующими,
даже если они вас разочаровали и причинили вам
боль. 

Продолжаете избавляться от некрасивых мыслей.
Продолжаете каяться, даже если устали это делать.

НАПОЁННЫЙ 
ВОДОЮ САД

«Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небесное»

О ДУХОВНОМ ГОЛОДЕ И НИЩЕТЕ

*Анджела Томас – магистр богословия, автор бестселле-
ров и мать четверых детей. 
Она всеми силами побуждает женщин поддерживать тес-
ные отношения с Иисусом и с этой целью выступает с
лекциями по всей Америке, в том числе на собственных
конференциях под названием «Tender Mercy»(«Милосер-
дие»). Своих читателей Анджела Томас привлекает духов-
ной глубиной, честностью и умением весело
рассказывать поучительные истории.

ВРЕМЯ С БОГОМ
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Продолжаете петь хвалу Господу, даже если ваше
сердце вот-вот перестанет биться» (А.Томас).

Нужно постараться приложить усилие, тут приго-
дятся настойчивость, даже упрямство! Упрямо отби-
ваться от суеты и беготни, в пользу Бога, в пользу
проведенного в Его присутствии времени. 

Время с Богом в нашей «тайной комнате», в ти-
шине, в молитве, – это время, даже если оно недол-
гое, 15 минут, полчаса, – Бог наполняет его
колоссальной глубиной! Конечно, нужен навык, при-
вычка, постоянство в этом.   Время, проведенное в
Божьем присутствии, оно какого-то другого качества,
неземное, в нем помещается очень много информа-
ции, открытий, озарений, понимания. Это время как
бы растягивается, и, побыв с Богом даже немного, ты
уже чуточку другой. 

Мысли становятся на место, «пазл» складывается,
большинство мучавших сознание вопросов разре-
шаются, а даже если что-то и не решилось, то сердце
настолько переполнено силой, уверенностью в Боге
и Его помощи, что ты уже не чувствуешь никакой
кричащей нужды… Душа меняется, становится «как
напоенный водою сад» (Иеремия 31:12). Бог не ис-
полняет наши мечты и желания, но восполняет самую
главную жгучую и неотложную нужду нашего сердца
– желание быть принятыми Богом. 

«Ибо Я напою душу утомленную 
и насыщу всякую душу скорбя-
щую». ( Иеремии 31:25)

Насытилась душа небесным хлебом,
И светел взор, и снова счастлив я.
Вкусней его мне не найти под небом:
То Божье Слово, в нём вся жизнь моя.

БИБЛИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ХЛЕБОМ НА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, А НЕ ТОРТИКОМ ДЛЯ
ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Эльвина ОГНЕВА.

На світ, сотворений Богом,
Котрий ще не звідав гріх,
Тихо, врочисто, розлого
Пада різдвяний сніг.

Падає рівно й тихо
На рани болючі землі,
Чорнобиля атомне лихо,
Наші біди й жалі.

Обрій далекого степу
Губиться в білій імлі,
Зливає високе небо
З білим мовчанням землі.

Небо й земля – єдині –
Білі, пречисто ясні.
Недарма Христос народився 
У ці неповторні дні.

Й так само, як світ одужав
Під білим саваном снігів – 
Христос наші ниці душі
Очистить від плям гріхів.

Вірмо в обітниці Слова,
Правду пізнаймо їх:
«Гріхи ваші пурпурові
Я убілю, мов сніг».

Вічну любові заповідь,
Щоб праведно нам жилось,
В серці убілить начисто
Спаситель Ісус Христос.

Шрами від ран колишніх,
Виразки наших бід – 
Все це простить і знищить,
Гріха убіливши слід.

Й тебе, як щойно рожденного,
Над ким ще не владний гріх,
З Богом навіки кревного,

Спасіння убілить сніг.

РІЗДВЯНИЙ СНІГ
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МАЛЫШИ возле подъезда иг-
рают. Девочка лет 4-х говорит
мальчику: «Играем в семью. Ты
будеш муж, а я – жена. Ты муж,
иди на работу, а я буду дома с
ребенком».

Наблюдая за ними, радуюсь.
Слава Богу, есть еще представ-
ление о том, что такое семья.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ. 
2-й курс. Будущие учителя на-

чальных классов. Беседую с
ними о том, как быть счастли-
выми, говорю, что нужно гото-
виться к браку, создать семью,
быть женой и матерью. Мило-
видная девушка, до этого внима-
тельно слушавшая меня, вдруг
изменилась в лице, и, хлопнув
ладошками по столу, раздра-
женно выкрикнула: «Это бред!»
Как будто подписала мне приго-
вор: хочеться плакать…

ШКОЛА, 5-й класс. «О чем вы
мечтаете, какими видите себя
через 20 лет?» Мечтают о раз-
ном: о богатстве, славе, раз-
влечениях, карьере,
путешествиях. Один мечтает
быть киллером, но все без ис-
ключения мечтают о том, что
будет своя семья, мужья, жены,
дети. Радуюсь. Не все еще так
плохо.

Держу в руках учебник «Ос-
новы здоровья» для 3 класса.
Просматриваю оглавление. Ра-
дуюсь, обнаружив раздел «Твоя
семья». Нахожу нужную стра-
ницу, читаю: «Семьи бывают раз-
ные. Есть семьи, которые

состоят из папы, мамы и детей.
А есть семьи, в которых один ро-
дитель и дети, или дедушка, ба-
бушка и внуки». Ниже
соответствующие картинки. Вся
радость, говоря словами поэта,
«рассеялась, как утренний
туман».

Я привожу эти примеры не
для того, чтобы показать пере-
мены собственного эмоциональ-
ного состояния. Хочу обратить
ваше внимание на те процессы,
которые происходят на наших
глазах, имея своею целью разру-
шение института семьи.

Упомянутый учебник должен
сыграть в этом свою роль. По-
ставьте себя на место ребенка,
который мечтает о своей счаст-
ливой семье. Какой модели от-
дать предпочтение, какая из них
правильная? Что должно стать
образцом для человека, готовя-
щегося к самостоятельной
жизни, и очень-очень желаю-
щего быть счастливым?

Образец нужен обязательно.
Еще не так давно образцом была
семья, состоявшая из мужа,
жены и детей. И хотя семьи и
тогда были разные, но их суще-
ствование было свидетельством
произошедшей трагедии, беды –
кто-то умер, или неправильно
себя ведет, или имел место раз-
вод.

Когда это было? В начале 80-
х годов прошлого века. Я была
классным руководителем боль-
шого (38 человек) класса. Из 38

детей в неполных семьях жили
пятеро: у четверых отцы погибли
в Афганистане, а у одного роди-
тели были геологами – его на
время экспедиции оставляли у
бабушки и дедушки. Ни один ре-
бенок не был рожден вне брака,
не было ни одной разведенной
семьи. Сколько прошло времени
с тех пор? Тридцать лет. Из 26
учеников в классе, только ше-
стеро живут в полной семье.
Прав, оказывается учебник:
семьи действительно бывают
разные. Но какая из них лучшая?
Та, которая правильная. А для
того, чтобы в этом разобраться,
нужно ответить на один вопрос:
«А кто придумал брак и семью?»
Может бать, это людям пришло в
голову, они сами до этого доду-
мались? И когда это было?

Если почитать учебники исто-
рии, то выходит, что так оно и
было. На определенном этапе
своего развития люди стали
объединяться в семьи. Доказа-
тельством служат находки ар-
хеологов и чьи-то домыслы.

Обратимся к Библии. Уже во
2-й главе книги «Бытие» гово-
рится о браке и о семье как о
Божьем установлении (Быт.
2:24). Это повеление Творца,
закон, который обязательно сле-
дует исполнять. И этот закон
определяет состав семьи: муж и
жена, обратите внимание на
следующее:

1. «прилепиться» человек (т.е.
мужчина) должен к жене (т.е. к
женщине);

2. состав семьи определен
четко: муж, жена и дети (как ре-
зультат исполнения повеления:
«плодитесь и размножайтесь»
(Быт. 1:28);

3. необходимо «прилепиться»
– т.е. речь идет о пожизненной
верности супругов;

4. никаких других моделей
семьи не дается.

«Разные» – это нарушение за-
кона, это извращение закона. А
за нарушением закона следует
наказание, даже в такой век от-
хода от традиций, как нынешний.

КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО 
НУЖНА СЕМЬЯ?

1. Творцу, у Которого во всем
строгий порядок, и Который в

Дела семейные

КАКИЕ БЫВАЮТ СЕМЬИ?



№1 (31) 2016 СВІТИЛЬНИК №1 (31) 2016

Своей непостижимой любви по-
заботился о том, чтобы венцу
творения – человеку – не было
плохо.

Заметьте, не Адам сказал
Богу: «не хорошо мне быть од-
ному». Быт. 2:18 передает слова
Господа Бога. Много высказы-
вают догадок по поводу того, что
же всё-таки было «не хорошо». Я
думаю, главное, что без помощ-
ника соответственного ему не
всё было хорошо. А если не всё
хорошо, то какое тут счастье.

И Творец нанес еще один
штрих на потрясающее полотно,
название которому «Вселенная».

2. Семья (не «разная», а
именно такая, какой ее задумал
Бог – Быт. 2:24) не просто нужна,
а необходима самому человеку.
Только в такой семье человек
может реализовать свои три
самых сокровенных желания:
быть любимым, быть защищен-
ным и быть значимым. Только в
семье человек проходит школу
ответственности, верности,
жертвенной любви.

3. Здоровая семья необхо-
дима обществу. Это ячейка об-
щества, в которой человека
готовят к жизни в социуме. Какая
ячейка, такая и подготовка.
Какая подготовка, такое и обще-
ство.

Через все Писание проходит
эта модель семьи: муж, жена,
дети. Читая Библию, мы посто-
янно имеем дело с «семейными»
словами. Начнем с того, что Бога
мы называем Отцом, а себя Его
детьми. Как бы мы поняли суть
этих слов, если бы не имели
представления о семье и отно-
шениях внутри нее?

Для чего-то Писание знако-
мит нас с родословными, гово-
рит не только о политических и
военных событиях, а и о том,
какой была семейная жизнь пат-
риархов, судей, царей. Как бла-
гословенны были они, следуя
Божьим принципам, и сколько
проблем создавали себе, нару-
шая их, то, что было Им установ-
лено.

Посылая на землю Своего
Сына, Бог позаботился о том,
чтобы Он пришел через семью.
Иисус родился и воспитался в

семье, состоящей из отца, ма-
тери и других детей.

Отношения Христа с Его цер-
ковью – это отношения жениха и
невесты. Об этом священном
союзе Писание говорит, как о
великой тайне (Еф. 5:30-32). Со-
брание было обручено Христу
подобно чистой деве (2Кор.
11:2). И она ждет тех славных
времен, когда скажут: «Возраду-
емся и возвеселимся и возда-
дим Ему славу: ибо наступил
брак Анца и жена Его пригото-
вила себя» (Откр. 19:7-9), облек-
шись в виссон чистый и светлый;
виссон же есть праведность свя-
тых… блаженны званные на
брачную вечерю Агнца».

Как можно осознать всю глу-
бину и силу этих слов, если не
иметь понятия о той модели
семьи, автором которой был
Бог, и которую сейчас называют
традиционной и устаревшей?

История учит нас тому, что за
нарушение закона, сформулиро-
ванного в Быт. 2:24, Главный За-
конодатель весьма строго
спрашивал. Гибель допотопной
цивилизации, Содома и Гоморы,
могущественных империй
должны стать уроком для после-
дующих поколений. Но, как при-
нято говорить: «Законы
существуют для того, чтобы их
нарушать». Это современная ин-
терпретация известного прин-
ципа «Делай, что хочешь. В этом
весь закон» Автор – Алистер
Кроуни, идеолог современного
сатанизма. И люди делают все,
что хотят, не жалея сил, средств,
времени и самой жизни. «Долой

надоевшие традиции! Нам нужна
свобода и разнообразие! Во
всем!»

КАК ПОЯВИЛИСЬ «РАЗНЫЕ»
СЕМЬИ?

Мы делаем ошибку, когда го-
ворим: «Это все наше время».
Так называемое «наше время» –
это время, когда воочию видны
результаты той работы, которую
враг душ человеческих начал в
Эдемском саду, и не прекращал
ни на миг, стремясь разрушить
институт семьи и брака.

Мы можем привести массу
примеров, как люди старались
внедрить какие-то свои вари-
анты семьи еще в ветхозаветные
времена. Первым нарушителем
закона о браке был Ламех, в ше-
стом поколении от Адама, ибо
Ламех взял себе двух жен. И
долгое время спустя после этих
событий, жены, которые желая
иметь больше детей, отдавали
мужьям своих рабынь. И хотя го-
ворять, что Бог не запрещает по-
добные варианты, но было ли от
этого больше счастья у людей?

Так что во все времена были
«разные» семьи, был блуд, была
супружеская неверность, были
разводы. Но это не было нор-
мой, это было стыдом, позором,
пятном. Почему? Потому, что из
поколения в поколение переда-
валась Божья модель: муж,
жена, дети. Брак – это приле-
питься и стать одной плотью.
Следование этой, говоря совре-
менным языком «традиции», из-
бавляло людей от множества
проблем.

Но наступило время, когда
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людям сказали, что Бога нет. А если Его нет, то о
каких законах речь? Нет Законодателя. Потом
женщинам стали объяснять, что семья их порабо-
щает. Муж – тиран и деспот, узурпировавший
власть непонятно по какому праву. А рождение
детей и домашнее хозяйство лишают умных, энер-
гичных и талантливых дам возможности участво-
вать в производстве, политике, бизнесе, войне,
полетах в космос, в ремонте дорог, и вообще на-
слаждаться всеми прелестями жизни.

И эмоциональная женская натура самоотвер-
женно бросилась в мутный омут феминизма.
Нужно признать, добились многого, но стали ли
они от этого обилия прав счастливее?

А что же мужчины? Нельзя сказать, чтобы они
сдались без боя. Они сопротивлялись, но как-то
очень неуверенно, вьяло. Тем болем многие из
них вдохновляли и поддерживали прекрасную
половину в ее борьбе.

Им как-то даже понравилось, что передавая
часть прав женщине, они снимают с себя груз от-
ветственности за семью, она сама может зарабо-
тать (и потратить), гвоздь забить, коня на скаку
остановить, все, что сломалось – починить, что
забилось – прочистить. И место женщине усту-
пать не надо, а дверь перед ней открывать неза-
чем. Сильные все могут сами. Социологи
говорят, что мы живем во время мужеподобных
женщин и женоподобных мужчин (это не я го-
ворю, а специалисты).

Женщины за какие-небудь 100 лет утратили
(не все, конечно) нежность, загадочность, скром-
ность, беззащитность, элегантность, что всегда
объединялось словом «женственность».

Сильный пол утратил четыре (на мой вигляд)
важнейшие мужские черты: способность взять на
себя ответственность; смелость проявить ини-
циативу; мужество защитить слабого; верность
данному слову. То, что всегда определялось как
мужское благородство. 

Как же ему, слабому, бать главой семи? Его
место в кресле перед экраном.

Но самое интересное, что женщину это не
устраивает. Ну боролись же, ну добились же!
Оказывается, ей нужен не слабый, а сильный

мужчина! Оказывается, она устала от такой
жизни! Ей нужен сильный мужчина. Выход есть:
развод. А впредь, чтобы не создавать никаких за-
труднений, лучше брак вообще не оформлять.
Так и появляются «разные семьи». И взрослые
люди уверены, что это хорошо и называют
«семьей» и «браком» то, что таковыми не яв-
ляется, т.к. не соответствует закону о браке –
Быт. 2:24.

Интересно то, что дети лет до 12-и мечтают о
семье полной, хотя многие из них живут в «раз-
ных» семьях.

Малышка, о которой рассказано во вступле-
нии, живет в семье, состоящей из нее и ее мамы,
которая никогда не была замужем. Откуда это
дитя знает, что семья – муж, жена, ребенок?

Уничтожить в человеке замысел Божий не так
просто.

Для таких малышей и малышек, у которых где-
то в подсознании записано, что человек должен
создать семью: муж, жена, ребенок, и созданы
ученики, из которых они узнают, что семьи, ока-
зывается, бывают разные.

Думаю, что в скором времени будет добав-
лена еще одна модель семьи, в которой два
папы, или две мамы. И убедительно объяснят, что
это хорошо.

А МОЖЕТ БЫТЬ, ТАК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ЛУЧШЕ?

Несомненно лучше! Вот только для кого?
Обманутые люди считают: «Для нас, поскольку

свободы больше!» Но на самом деле лучше тому,
кто, разрушая семью, делает человека одино-
ким, запуганным и несчастным. Такого легко и
убить, и погубить. Потому что Бог не ошибается!
Плохо человеку одному!

Существование «разных» семей – свидетель-
ство разрушения института брака, что влечет за

собой кризисные явления в обществе.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
– Созидать свои семьи, руководствуясь Божь-

ими, а не мирскими принципами.
– Воспитывать в своих мальчиках и девочках бу-

дущих мужей и жен.
– Отцы, будьте мужественны, а мамы жен-

ственны.
– Почаще заглядывайте в школьные учебники.

Там внимательный родитель, пекущийся о душе
своего чада, найдет много «интересного».

– Рассуждайте с детьми о том, какой они видят
свою будущую семью. Обсудите «+» и «-» разных се-
мейных моделей, обратитесь к Библии.

– Будьте примером счастливого семьянина.
– Не упускайте возможность везде: на роботе, в

транспорте, среди знакомых и соседей напоминать
о том, что брак и семья – это установление Божье, у
которого, как у закона гравитации, нет возраста, и
которого люди не могут отменить ради своих прихо-
тей и похотей.

Наталья ПАСЕЧНИК.
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Приветствую Вас, дорогие братья и сестры во Христе. В своей статье
я хочу поделиться с Вами тем, чем занимаются верующие студенты
Украины ССХ (содружества студентов-христиан) и приоткрыть дверь к
мастерской Божьей работы, которую Он ведет везде, где только Ему
дают место и куда Его приглашают верующие. И, конечно же, я буду го-
ворить о мастерской под названием «университет». На протяжении всей
конференции мы жили на прекрасной территории римо-католической
семинарии, где за нами с любовью ухаживали наши братья и сестры во
Христе. Главной темой конференции было «Благовестие». В качестве на-
ставников и спикеров были Дэвид и Крис, британские сотрудники ССХ,
Павел Лозинский – служитель одной из львовских церквей «Божий
задум», Денис Горенков – бывший директор ССХ Украины, и Юлия Ни-
колайчук – исполнительный директор ССХ Украины. Конечно же, наши
украинские сотрудники также принимали активное участие в проведе-
нии семинаров, дискуссий и конференции в целом. Хочу больше скон-
центрироваться на познавательной, так называемой дидактической
стороне нашей конференции, поэтому буду писать о ярких мыслях и вы-
водах того или иного семинара. В первый день Дэвид и Крис задали вер-
ный курс для наших дальнейших размышлений, преподав семинар на
тему: «Благовестие: библейский взгляд». Иисус – Господин. Все создано
для Христа (Кол.1:16), но неспасенные люди не признают Его господ-
ство. Неверующие люди, которые не любят Христа, делают из окружаю-
щих их вещей богов. Мы живем в мире, полном идолов.

Поэтому эти люди находятся в состоянии отчужденности от Бога, не
имея полного удовлетворения и радости от своих желаний. Целью ве-
рующего есть пригласить к покаянию – отвержению идолопоклонства и
изначальной измены Богу. Чтобы этого достичь, нужно много чего, но
самым основным есть молитва, ибо без Него мы не можем делать
ничего (Кол. 4:2-4). Если мы не будем бдительными, успеха в благове-
стии не будет. Но, к сожалению, есть и такие, которые думают, что мо-
литва – пустое, ленивое времяпровождение. Тогда стоит задуматься
над словами Иисуса: «жатвы много, а делателей мало; итак, молите Гос-
подина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». 

Нам очень легко остаться зацикленными на себе, своих нуждах и
мнениях; подпасть под мнение окружающих; бояться проповедовать
Евангелие. Конечно, не евангелизировать легче и комфортней, но что
мы ответим Господу, когда Он спросит: «Где твои плоды и почему ты
так мало делился тем самым ценным, что у тебя было?» 

МЫ – СОЛЬ
ЗЕМЛИ Кратко о сообществе

студентов-христиан:

Видение: активные со-
общества студентов-
христиан в каждом

ВУЗе Украины, которые
трансформируют свой
университет, влияют на
общество и обновляют

страну.

Миссия: дать возмож-
ность каждому сту-

денту Украины
услышать Евангелие и

помочь жить в соот-
ветствии с его принци-

пами.
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Каждый год сотрудники
ССХ проводят всеукра-

инские конференции
для верующих студен-
тов, которые есть ак-
тивными лидерами в

своих учебных заведе-
ниях. Одна такая кон-
ференция проводится
летом, под названием

«СВЕТ», а вторая –
зимой и называется
«СОЛЬ». Именно об

этой зимней конферен-
ции, на которой я имела
огромную возможность
побывать, будет идти

речь далее.



Портрет христианина: 
1. Уверенный в Истине. 
2. Чувствующий нужду в евангелизации. 
3. Стремящийся к единству. 
4. Преданный своей поместной церкви. 
5. Щедрый по отношению к мировой миссии. 
6. Мотивируемый благодатью Господа. 

Каждый новый день брат П. Лозинский вел для
нас интерактивное изучение книги Деяния, в кото-
рой большой Бог действует в маленьких людях. И
это, наверное, было одно из самых благословенных
часов за всю неделю, потому что глубина и практич-
ность этих слов просто поражала. 

Последним повелением Христа для учеников
перед вознесением было ждать сошествия Духа
Святого, чтобы стать свидетелями (Деян. 1:8). Бла-
говестие – это сотрудничество с Богом, а не работа
от себя. А мы очень часто возлагаем свои надежды
на себя: «я не смогу, я не умею», – а не на Бога, Ко-
торый даст нам силу выполнять Его поручение, лишь
бы мы хотели. Бог действует через покорных Ему
людей. Мы очень часто говорим: «У меня нету по-
буждения, нету желания», – но на такие эмоции
нельзя полагаться. Посмотрим на пример Павла
(Деян. 17:2), у которого было обыкновение, то есть
привычка, говорить с людьми о Боге. Вряд ли кто-то
будет спорить о силе привычки, а если привычка
служит для добра, то почему бы это не использовать
на благо? А какие привычки есть у Вас? Какие при-
вычки благовестия хотели бы Вы развивать в себе?
Благовестие - это не тяжелая ноша. Это самая пре-
красная ноша, потому что Библия говорит: «как пре-
красны ноги благовествующих мир». Братья и
сестры, мы имеем вакцину от смертельной болезни,
которую получив, люди будут спасенными, так по-
чему же мы так мало предлагаем ее людям? Вывод: 

1. Бог сам направляет нас, чтобы благовество-
вать. 

2. Бог направляет нас шаг за шагом. 
3. Бог готовит людей, которым мы благове-

ствуем. 
4. Бог действует через послушных людей.
5. Бог направляет нас нести Евангелие всем. 

Поскольку нынешний век характеризируется
скептическим, осторожным и очень часто индиф-
ферентным отношением к вопросам религии и в
том числе христианству, важным методом является
евангелизация через отношения и дружбу. На при-
мере Иисуса мы видим, что для Него не было
трудно подходить к людям, и быть для них другом,
наоборот – Он находил к каждому тот подход и те
слова, которые были необходимы именно тому че-
ловеку и в то время. Для нас, людей, это возможно
также, когда мы общаемся с человеком, знаем о его
проблемах, переживаниях, когда мы молимся о нем
Богу и когда мы в дружеском общении рассказы-
ваем ему о Божьем замысле, записанном в Слове.
Одним из методов, которое использует ССХ по
всему миру, – это изучение Евангелия от Луки с не-
верующим другом или друзьями, которые заинте-
ресованы в познании Бога. Названием книги есть:
«Открой. Смотри сам». 

Во-первых, это дает возможность неверующему
человеку узнавать лично, о чем говорится в Библии,
а не из чьих-то слов; 

Во-вторых, это есть хорошею возможностью
развивать отношения с неверующим другом и от-
вечать на его вопросы касательно Бога и Его харак-
тера.

Поскольку в современном прагматичном мире
настоящая дружба есть чем-то ирреальным, а, если
она и существует, она часто лишена настоящего
смысла: служения друг другу, проявления жертвен-
ности, заботы о благе другого человека, – поэтому,
кто как не мы должны учиться быть хорошими
друзьями, перевязывать раны и вести людей ко
Христу, показывая хороший пример нашей богобо-
язненной жизнью? Если мы не влюблены в Бога, мы
не будем хотеть рассказать о Нем другим. Еванге-
лизация – не сугубо наша работа; это, в первую
очередь, Его работа, которую Он делает через Свои
инструменты – нас. Но Бог не будет насильно нас
использовать, Он ждет ответа от нас и желания:
«вот я, пошли меня» (Ис. 6:8). 

Первой темой было: «Благовестие вместе со Христом». 

Следующей темой, а именно: как общаться с неве-
рующими и говорить с ними о Боге, – поделился
Крис. 
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Павел искал людей, которые искали Бога. Каждый
человек находится на определенном уровне познания
и расположенности к Богу. И к каждому человеку, в за-
висимости от его уровня открытости есть свой подход,
рассмотрим на историях из книги Деяния: 

1. Религиозно-богобоязненным людям нужно разъ-
яснять Евангелие (8:26-40; 16:13-15). 

2. Обездоленным нужно помогать силою Христа
(16:16-24). Это касается социального служения, на-
правленного на разные общественные группы, где не-
обходима реальная помощь, а не только слова. 

3. Безразличным людям необходимо сначала пока-
зать Евангелие (16:25-31). Бог хочет, чтобы мы исполь-
зовали каждую нашу возможность, чтобы рассказать
о Христе. Поэтому, Бог дает нам в жизнь благослове-
ния, чтобы мы показывали другим, что для нас делает
Отец Небесный, и чтобы это послужило свидетель-
ством о Боге для безразличных людей. Плод света мы
можем сеять лишь в доброте. 

4. Другим религиям и философиям нужно показать,
что они сами ищут Бога, Евангелие (17:22-23). В этой
истории Павел хвалит набожность афинян и цитирует
их же произведения, чтобы подтвердить их богоиска-
ние, а потом, когда они расположились его слушать,
рассказывает Евангелие открыто и прямо. Если же к
такой категории людей приступать с Евангелием сразу
в лоб – они будут обороняться и защищаться, а не слу-
шать. Поэтому нам нужно иметь мудрость Божью,
чтобы научиться быть такими миссионерами, которые
готовы пожертвовать всем ради Евангелия (1 Кор.
9:22). 

Когда Христос давал Великое поручение верующим
(Мф. 28:18-20), Он дал такие два повеления: идти и на-
учить, крестя людей и уча соблюдать все, что Он пове-
лел, то есть Его учение. К сожалению, мы очень часто

разделяем эти два понятия ученичества и благове-
стия, что приводит к тому, что после покаяния люди не
растут или где-то пропадают. Нужно помнить, что за-
дания евангелизировать нет, но задание делать учени-
ками есть. Церковь – это друзья, которые помогают
друг другу стать лучшими учениками Христа. Поэтому
нашей общей целью есть: наставлять, убеждать, под-
бодрять. Всем людям необходимо влияние и ободре-
ние. Библия побуждает нас к тому, чтобы мы обличали,
влияли друг на друга, но мир убеждает нас в другом.
Дьявол создает культуру толерантности так называе-
мую «моя хата з краю», которая превращается в без-
различие и концентрацию на себе и своих интересах.
Поэтому, нам надо учиться быть наставниками друг
для друга, учиться общаться так, чтобы укреплять дру-
гого в вере и в любви к Богу и ближним. Вопрос под-
отчетности в отношениях тоже важен, потому что
церковь это и есть, по сути, отношения между членами
общины. В Библии нет понятия: ходить в церковь. Но
говорится «собираться церковью», поэтому церковью
можно лишь быть. Мы живем в эпоху микроволновок,
когда мы мгновенно ждем результата. Но процесс ду-
ховного роста нельзя подчинить этому мгновенному
ожиданию. Поэтому вот почему так важно наставлять
друг друга, учить друг друга ценить и исследовать Пи-
сание. У Иисуса было конкретное задание – делать
учеников, и евангелизция – это лишь первая ступень
на пути к достижению этой цели. «Которого мы пропо-
ведуем, вразумляя всякого человека и научая всякой
премудрости, чтобы представить совершенным во
Христе Иисусе» (Кол. 1:28) 

Говорилось о том, что сейчас институт церкви пере-
живает кризис у нас в стране. Людям не хочется идти в
церковь, по многим причинам, самыми распростра-
нёнными могут быть: разочарование в доминирующей
конфессии, лицемерие в церквях, недоброжелатель-
ность, традиционализм или страх, что их затянут в ло-
вушку. И поэтому кризис института церкви требует
новых форм христианства. Мы привыкли слышать, что
на работе мы зарабатываем деньги, а в церкви – зани-
маемся служением. В свою очередь притча о талантах
говорит не только о тех дарах, которые применимы к
церкви, но они применимы и к трудовой деятельности.
Каждый из нас призван к труду и Евангелию. И каждый
из нас, который является христианином, должен под-
тверждать свое звание во всех сферах своей жизни,
ибо на каждом месте человек может служить Богу. Ак-
цент ставился на том, как проявлять себя в роли хри-
стианина на своем рабочем месте, и было полезно для
тех, кто уже работает. Помимо этих, описанных мною
тем, были и другие специальные практические для сту-
дентов семинары и практика евангелизации во Львове.
Но, конечно же, кроме этого мы имели отличное время
в малых группах, когда мы могли общаться, молиться,
радоваться, играть и наслаждаться нашим особенным
временем на конференции. Слава Богу, что Он объеди-
няет нас Своею любовью, таких разных и особенных
вокруг Своего Сина.

Лидия ЧЕРНАЯ.

Темой второго изучения Деяния было: «Для всех я
сделался всем, чтобы спасти по крайней мере не-
которых».

Третьей темой изучения Библии было: 
«Ученичество и укрепление друг друга в вере». 

Последней темой поделился с нами Денис Го-
реньков, из организации «Миссия в профессии». 

Если Вам интересно получать
молитвенную рассылку движения

моего университета или других
украинских ВУЗов, или если у Вас есть

какие-то вопросы и пожелания –
пишите на мой электронный адрес:

LidiaChorna@yandex.ua
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Смотрим, что получается; выпитый, даже целый стакан
водки, не оскверняет человека, так как, сказано

выше: “…проходит в чрево и извергается вон”. А осквер-
няет человека то, что он начинает делать после выпитого
стакана. Он слышит голоса демонов, которые предлагают:
…злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лже-
свидетельства, хуления… А дальше, рано или поздно че-
ловек попадает в зависимость, и потом демоны уже не
предлагают, а заставляют делать то, что оскверняет и при-
водит к проклятию человека, порабощая душу, а плоть
вводят в физическую зависимость от алкоголя. И концом
всего и для всех алкоголиков есть так называемая «белая
горячка», это когда бесы, не скрываясь, приходят к чело-
веку и в большинстве случаев приводят к самоубийству.
Это страшное состояние! И я всем свидетельствую, что
мне в лицо «дышал сам ад». И я был готов покончить с
собой, лишь бы это прекратилось. Но в этом и есть весь
обман, что со смертью это только усилится и не прекра-
тится никогда. Сейчас видя людей, которых мучает по-
хмелье или вообще спившихся, я понимаю, какой
страшный огонь пылает в их душах. Понимаю, почему эти
люди постоянно хотят или ищут того, чтобы напиться:
чтобы на время забыть об этом состоянии. И никто не ду-
мает о том, что наступит момент, когда похмелиться уже
не будет возможности и внутреннее пламя разгорится
еще сильнее и не погаснет уже никогда, когда человек
отойдет в вечность. И ради того, чтобы похмелиться, че-
ловек может совершить любое преступление. И как быть
детям Божьим в такой сложной ситуации? 

В первую очередь, христиане не должны быть равно-
душными. И постоянные молитвы о нашем народе, о
наших пьющих знакомых, о сохранении наших детей, о
том, чтобы Господь вразумил тех, кто способствует пьян-
ству, – это уже большая работа, но это работа духовная,
это дело нашей веры. А Писание учит: «Так и вера, если не
имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.2:15). 

Чтобы эффективно помогать людям, попавшим в алко-
голизм, нужно иметь знание и понимание проблемы. Уже
все давно признали, что алкоголизм – это болезнь. При-
чем болезнь, которая сопровождается физической зави-
симостью от спиртного. И уже разработана достаточно
эффективная методика и понятны механизмы лечения
людей, попавших в эту зависимость. К сожалению, сейчас
предлагается много «чудомедикаментов» и «чудомето-
дик», которые чуть ли не за один раз и даже без ведома са-
мого пьющего могут «избавить» от алкоголизма. Это
неправда, это очередной обман недобросовестных
людей, которые зарабатывают на чужом горе. Я не верю,
когда в рекламе говорят, что за один сеанс или принимая
«чудотаблетку», можно вылечиться от алкоголизма. Алко-
голиком человек становится не за один день, равно и
выход из этого состояния происходит не за один день.
Статистика говорит: что в среднем, от первого желания
бросить пить, до окончательного решения не пить у чело-
века проходит три года. 

Лечение алкоголизма можно условно разбить на три
части. Первое и самое главное – это желание самого пью-
щего человека. Если человек не принял твердого решения
оставить пьянство, все другие усилия бесполезны. При-
чем решение должно быть твердым и осознанным. 

Второе – подготовка организма. Есть много способов
подготовить человека к лечению. Целью всех этих спосо-
бов является очистка организма от остатков алкоголя в
крови. 

Третье – применение какого-либо метода лечения. В
настоящее время в нашей стране  самыми распростра-

ненными методами лечения являются: «подшивание» и
«кодирование». 

Я лично поддерживаю первое. Так как это медикамен-
тозный метод лечения. Под кожу вводится имплантат или
таблетки, которые растворяются в организме человека. И
после этого на протяжении определенного срока вызы-
вают у человека отвращение к алкоголю. 

Кодирование – это воздействие на человека с помо-
щью гипноза. Но принцип действия тот же, что и у меди-
каментов. Вызывается состояние отвращения от алкоголя
и при употреблении негативная реакция организма может
привести даже к смерти. К этому методу лечения я лично
отношусь очень осторожно. Потому что никто не знает
«механизма» действия гипноза, и какие будут последствия
в будущем. Человек прекращает употреблять алкоголь, и
все довольны. А вот, на что и как «закодирован» человек,
никто толком не знает.

Поэтому я всегда рекомендую медикаментозное лече-
ние.

После такого лечения человек три – пять лет ведет трез-
вый образ жизни. По окончанию этого срока, лечение

рекомендуют обновить. 
Эти методы лечения основаны на «страхе». Если чело-

век прошел курс лечения кодирования или медикаментоз-
ный, то выпив, он может нанести ущерб своему здоровью,
вплоть до того, что может умереть. Это и является самым
главным фактором лечения. Человека не вылечивают от
болезни, а просто он получает дополнительные внутрен-
ние стимулы вести трезвый образ жизни. Основанием
лечения, как говорилось выше, есть страх, но, к сожале-
нию, это лечение имеет ограниченный срок действия. И
потому по окончании срока действия таблеток или кода,
большинство людей возобновляют пьянство.

Но с ними случается по верной пословице: «пес воз-
вращается на свою блевотину» и: «вымытая свинья идет
валяться в грязи» (2Пет.2:22).

Страшно смотреть, когда человек возобновляет свое
пьянство. Обычно если это происходит, человек начинает
пить еще сильнее, чем он пил до «лечения». 

“Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по
безводным местам, ища покоя, и не находит;

Тогда говорит: «возвращусь в дом мой, откуда я
вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и
убранным;

Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших
себя, и, войдя живут там; и бывает для человека того по-
следнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом”
(Мф.12:43-45).

Вот, казалось бы, такой заколдованный круг, из кото-
рого очень сложно вырваться. Так как же тогда эффек-
тивно помогать людям? Как можно спастись от этого
проклятия?

И вот здесь дети Божьи имеют преимущество, зная
Священное Писание и имея возможность смотреть на
проблему духовными глазами. Дети Божьи должны пони-
мать, что алкоголизм – это болезнь, имеющая духовное
основание. И рассматривать ее нужно с духовной точки
зрения. 

Алкоголизм нужно рассматривать, как один из видов
одержимости нечистыми духами. Когда человек начинает
употреблять алкоголь, он дает место демонам в своей
душе. Постепенно эти демоны (или один) овладевают
душой, вводя тело в рабскую зависимость от спиртного.
На почве этой зависимости и под руководством бесов
(или беса), человек совершает любые преступления,
любые греховные поступки, вводя себя под Божье прокля-

ПРОКЛЯТИЕ, 
КОТОРОЕ ПРИНОСИТ СПИРТНОЕ

Запрошуємо до розмови
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тие и принося это проклятие в то место, где он живет. Со-
весть в человеке напоминает о том, что он должен бо-
роться или прекратить. Но если продолжать употреблять
спиртное, то голос совести все тише и тише, а зависи-
мость все сильнее и сильнее 

У меня есть хороший друг, известный в Киеве врач –
нарколог. Через этого человека, если мне выпадает воз-
можность, я стараюсь помогать людям, попавшим в алко-
голизм. Это настоящий и добросовестный врач. Так вот он
всегда говорит следующее: “Для того, чтобы начать полно-
ценную трезвую жизнь, нужна мотивация. Это или семья,
или работа, или спортивные занятия, или какое-либо дру-
гое занятие, которым нужно заменить пьянство. Тогда будет
эффективное лечение и шансы того, что пьянство возвра-
тится, уменьшаются”.

Так говорит человек, который является специалистом
в области психологии и лечения алкоголизма. А что

говорит Слово Божье? (Мф. 12:43-45).
Конечно, как входят семь злейших духов в человека,

мы не видим. И что вообще происходит в духовном мире,
мы не можем видеть. Но мы видим последствия; человек
начинает пить чуть ли не в семь раз сильнее. Вот такая не-
разрывная взаимосвязь духовного мира с нашим матери-
альным миром. Поэтому мой знакомый врач – нарколог
советует наполнять свой внутренний «духовный дом». Но
это помогает всего на три – пять лет, на срок действия
препарата или кода. Потом многие возобновляют пьян-
ство. Вот такая страшная дьявольская сеть. Так как же
тогда быть?

Ответ находится в словах Писания, которые мы сейчас
рассматриваем: «…возвращусь в дом мой, откуда я
вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и
убранным…

Дом, о котором сказано выше, – это сердце человека
или душа человека, или внутренний человек. И если в
душе человека нет Христа или Духа Божьего, то для нечи-
стых духов этот дом является: «…незанятым, выметенным
и убранным». И духи нечистые вернутся обязательно! Это
законы духовного мира.

И только если в душе человека есть Дух Божий, или как
мы понимаем, сам Христос, духи нечистые к такой душе
не прикасаются. Такие люди бросают пьянство, раз и на-
всегда, и оно к ним не возвращается. Только вера в Хри-
ста, только рождение свыше полностью освобождают
человека от алкогольного проклятия. 

“И такими были некоторые из вас; но омылись, но
освятились, но оправдались именем Господа нашего
Иисуса Христа и духом Бога нашего” (1Кор.6:11).

И таким был некогда я сам.  Но по милости Господней
уже больше двадцати лет я нахожусь под благодатью
Божьей, а не под алкогольным проклятием. И всегда бла-
годарю Господа нашего за это! И прошу Его милости,
чтобы спас и сохранил меня дальше в жизненном пути на
дороге правды. 

Это лечение тоже основано на страхе. Только это не фи-
зический страх, как в лечении, о котором я говорил

выше. Этот страх имеет духовное основание – это страх
Божий. А страх Божий – уже начало мудрости, сходящей
свыше. Это настоящее лечение, болезни, которая имеет
духовное основание. Из вышесказанного можно сказать
следующее. Излечение происходит, когда человек стано-
вится дитям Божьим, при «рождении свыше». В остальных
случаях это всего лишь временное состояние трезвости,
временная поддержка. Помогает только Христос, только
вера в Него, только кровь Христа может навсегда освобо-
дить от зависимости пьянства и проклятия, которое оно
приносит.

И ответ на вопрос: как быть детям Божьим? – очень
прост. Нужно проповедовать Евангелие, нужно пропове-
довать Христа. Проповедовать о живой вере, которая спа-
сает от всех зависимостей, которыми дьявол обманывает
людей.

***
В том месте, откуда я родом, тоже есть дом мо-

литвы и община верующих. И так случайно сложи-
лось (а может, и не случайно?), что напротив дома
молитвы находится пивной бар. Так вот: пивной
бар работает круглосуточно и без выходных, а дом
молитвы в воскресенье два часа и в среду два
часа. Вот такая грустная картина. Я ни в коем слу-
чае не упрекаю моих братьев и сестер. Да и за что
их упрекать, если они при этом поддерживают
христианский реабилитационный центр? В этом
центре уже много пьющих людей нашли Христа. 

Просто мы должны понимать, в какое время мы
живем. При полной свободе проповеди Еванге-
лия, есть также полная свобода делать грех. И
грех (в нашем случае пьянство) очень сильно рас-
пространился. Выше я привел пример, сколько
времени работает пивная и сколько дом молитвы.
Вот такое соотношение сил. А на телевидении:
сколько идет пропаганда алкоголизма и сколько
проповедуется Евангелие? Точно такое же соот-
ношение сил. В остальных областях нашей повсе-
дневной жизни точно такая же картина. Я думаю,
что остановить распространение алкогольного
проклятия среди нашего народа и вернуть наше
общество в трезвый образ жизни уже невоз-
можно. Но и сдаваться, и ничего не делать тоже
нельзя. Не все алкоголики – пропащие люди в гла-
зах Господних. Среди пьющих людей много за-
блудших «овец Христовых», которых наш Господь
хочет спасти. А как можно спасти без тех, кто
будет нести Его весть? Я думаю, что в наше слож-
ное время на нас и возложена эта великая миссия.
Нести Евангельскую весть, чтобы в этой сложной
духовной обстановке, те, кто «предусмотрен»
Богом ко спасению, услышали ее. Каждый на
своем месте должен проповедовать и показывать
пример богобоязненной, благочестивой жизни
без алкоголя. А если есть возможность помочь
кому-то избавиться от алкоголя, или поработать в
реабилитационном центре, или послужить в
Церкви, помогая таким людям, то мы должны по-
нимать, насколько важную для Бога работу мы де-
лаем. Это часть огромной духовной войны,
происходящей на земле, в которой нет нейтраль-
ной позиции. Или мы вместе с Христом «соби-
раем», или мы, просто оставаясь равнодушными,
участвуем в распространении алкогольного про-
клятия.  

Вячеслав ЧЕРНЕЦКИЙ.

Запрошуємо до розмови
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Ми живемо в останні дні найтяжчі –
Ніде немає миру на землі.
Й не лише на землі – у наших з вами
Серцях і душах – і твоїх, й моїх.

Бракує миру і в народі Божому –
Розбіжності поміж церквами є
В тлумаченні, на жаль, Письма Святого.
Усе, що в Одкровенні, настає.

Одні із Богоматері культ роблять,
А інші Трійцю вже не визнають.
І власним, а не Божим настановам
Відверту перевагу надають.

І діляться і на живих, і мертвих,
На кращих й гірших, на своїх й чужих.
Це ворог душ вмішався в лоно Церкви,
Щоб обраних від Бога відвернуть.

Та не вдаваймось в тугу, не втрачаймо
Бадьорості в молитві до Отця.
Молімось Богу завжди – й дня останнього
Щомиті, щогодини – до кінця.

Багато може праведних молитва
Посилена – ставаймо на цей путь,
Щоб вислав Бог трудівників на ниву
Свою – жнива вже настають.

“Де двоє й троє зібрані у храмі
В ім’я Моє, там серед вас і Я” –
Господь нагадує цими словами
Нам об’єднатися в Його ім’я.

І будьмо однодушні, дружелюбні,
Постійні у молитві до Отця.
Щоб у церквах було благословення, –
Учімося на прикладі Христа.

Перед стражданнями Христос молився
За нас: «Про них, Отець, молю Тебе,
Не про весь світ – про тих, що дав Мені Ти,
Отче, сховай їх у ім’я Своє.

Щоб, як і ми, вони були єдині.
Від злого, Отче Святий, збережи,
І освяти їх правдою Твоєю.
За них Себе Я в жертву посвятив».

І сили зла цю Церкву не здолають,
Як будемо посвячені разом
Ми правдою усі Святого Слова
Й готовими до зустрічі з Христом.

В проломі стіймо за Господню Церкву –
Хай єдність духа буде в нас свята.
Й залишивши оцю земну суєтність,
Вступаймо в лави армії Христа.

Ми так потрібні у духовній битві,
Де все вирішує не плоть і кров,
А ревність у посиленій молитві,
Щоб сили пекла разом побороть.

І стомляться жнеці на Божій ниві
І на просторах жнивних на землі.
Підтримаймо всі разом їхні сили
Зусиллям ревних молитов своїх.

Світлана ПОГУЛЯЙЛО.

ВСТУПАЙМО В ЛАВИ АРМІЇ ХРИСТА

Дорогі брати і сестри!

За віком і станом здо-

ров’я (мені минув 91 рік) я

не завжди можу бути на

кожному служінні у церкві.

Але з Божою допомогою

намагаюся служити Йому

молитвами. Я багато років у

групі молитовників: молюся

день і ніч за церковні по-

треби – усі вони записані у

мене на папері.
Читаю і християнські ви-

дання. В одному з останніх

номерів «Міжнародної християнської газети» її го-

ловний редактор Андреас Патц написав про великі

духовні потреби народу Божого. Ознака останніх

днів, нагадав він, – що немає миру між церквами. І

це лягло мені на серце – надихнуло на ревні мо-

литви до Господа. Ось чому я вирішила звернутися

до вас, щоб ми підтримали в молитвах одне одного.

Кожен із нас неодноразово ставав свідком цієї

проблеми. Справді, немає миру між деякими церк-

вами: вони розділяються на ваших і наших, на кра-

щих і гірших. Ворог душ людських вмішався уже і в

Церкву, щоб роз’єднати нас, із братів зробити во-

рогами. Ось чому нам потрібно підняти голови і

більше молитися – а не занепадати духом, не зне-

магати. «Багато може посилена молитва правед-

ного» – навчає нас Слово Боже (Іак. 5:16).

Тому, брати і сестри, вступаймо в лави армії

Христа. Просімо Бога вислати трудівників на ниву

Свою. Молімося, щоб ворог нас не переміг. Нам не-

обхідно об’єднатися в молитві, щоб ми були друже-

любними, однодушними, постійними в молитві.

Дорогі сестрички і брати, хто із вас приходить у Дім

молитви раніше, постарайтеся помолитися ще

надворі. Де двоє чи троє зібрані в ім’я Господнє,

там і Господь серед нас. Саме тоді й буде благосло-

вення у Церкві. Нехай усіх вас благословить Бог,

щоб не було пустопорожніх розмов – а лише мо-

литви і вивчення Слова Божого.

Ми, люди літнього віку, в яких мало фізичної

сили, а так багато вільного часу, дуже потрібні в ду-

ховній битві, де все вирішує не плоть і кров, а не-

обхідні зусилля в молитві. Саме тоді ми разом –

силою віри і молитвами – здолаємо сили пекла.

Саме за нас Ісус молився перед стражданнями

на Голгофі: «Я про них молю, не про весь мир молю,

а про тих, яких Ти дав Мені, бо вони Твої. Отче Свя-

тий, соблюди їх в ім’я Твоє, тих, що Ти дав їх Мені,

щоб вони були єдині, як і ми» (Ів. 17:9-11).

Ось і ми повинні молитися молитвою Христа – й

тоді Церква Христова буде єдиною, а ми у єдності

духа. Будьмо готовими до зустрічі з Господом!

З любов’ю Христа – 

Надія Семенівна ГРИГОРЕНКО.

БУДЬМО 
ОДНОДУШНІ Й ДРУЖЕЛЮБНІ

Думки вголос
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«ПОКВАПСЯ, БРАТЕ, ДО ЗИМИ
ПРИЙТИ…» (2 Тим. 4:21)

– Павле Харитоновичу, чим довше наше життя, тим
більше ми повинні давати ближнім свідоцтва про Божу
любов і благословення. Це Ваші слова…

– Саме так. У моїм 90-річнім віці Господь беріг і бла-
гословляв мене постійно – до цього часу. Я відчував це
і вірив у Нього з дитинства.

Народився я у с. Насташка Рокитнянського району
на Київщині у багатодітній віруючій родині 1925 року.
Батько був дияконом у помісній церкві, мати – хори-
сткою. Змалку навчали дітей молитися й прославляти
Господа, попри те, що за часів войовничого атеїзму це
було нелегко. І все ж, 1945 року у 20-річному віці я
вступив у завіт з Господом, прийнявши святе водне
хрещення.

– Це рік Перемоги. І все ж найбільша Ваша пере-
мога – над гріховним життям, за яку дорогою ціною за-
платив Спаситель.

– Про це завжди нагадують мені слова Христа: «У
світі мати будете скорботу. Та будьте мужніми! Я пере-
міг світ, і перемога ця є віра ваша».

Саме віра моїх батьків у Божу милість врятувала
нашу родину від голодомору. Ще 8-річним хлопчиком
пам’ятаю цей скорботний і тяжкий час, коли помирали
з голоду багато моїх ровесників. З Божою допомогою
пережили ми й духовну війну – моральні знущання
земляків і можновладців за часів войовничого атеїзму.
Нам, юним, влада  забороняла відвідувати помісну
церкву, батькам за це постійно погрожували і штрафу-
вали. Та Бог Своєю всемогутньою силою здолав усе.
«Все можу в Господі, Який кріпить мене», – підтриму-
вали мене найтяжчої хвилини ці слова зі Святого
Письма.

– Розкажіть про Вашу родину.
– Бог благословив мене нею. Моя дружина Люд-

мила Володимирівна також віруюча, член церкви
«Ковчег» у Києві. Господь подарував нам п’ятеро дітей
– чотири сина і доньку: Петра, Михайла, Тимофія, Во-
лодимира та Вероніку. Троє з них увірували в Господа
(Тимофій поки що ні, але не заперечує). А ось Володю
довелося поховати ще 18-річним. Сталася страшна
трагедія. За тиждень до армії він з друзями розбирали
автомат, щоб навчитися захищати Вітчизну. Постріл
скосив сина… Знаю, Володя молився ще малим, і спо-
діваюся, що Господь устиг навернути і його, можливо,
навіть останньої миті.

– Скорботи, тривоги, горе часто наближають нас
до Господа…

– Бо тільки Йому одному ми можемо принести в
молитві все наболіле, заповітне. Навіть коли зали-
шають найближчі, не хочуть вислухати і порадити рідні.
Ось тоді відчуваємо Божу допомогу всім серцем і
всією душою. І те, що Він не покладе на нас більше, ніж
можемо перенести.

– Який найяскравіший, найдорожчий спогад у Ва-
шому житті?

– Видіння, яке свого часу я бачив чи уві сні, чи на-
справді. Пам’ятаю його й досі. Господь ішов мені на-
зустріч серед світла і квітів, щедрої природи, якої ніхто
з нас ніколи не бачив на землі. Й коли я спіткнувся і
впав, ніс мене на Своїх руках. Й коли настає невтішне,
пригадую це видіння і засвідчую людям про Божу
любов. Він тримає за правицю кожного з нас. І веде
нас «злачними пажитями» до вод тихих, спрямовує на
«шлях вічний». Тому, вірячи в Його обітниці, не варто
боятися незгод і смерті. Там, де нас чекає Господь, не
буде ні сліз, ні горя – лише блаженство і спокій.

– Ви з радістю готові перейти до Господа?
– З великою і щирою радістю. Адже усі дні наші по-

лічені Богом, коли жодного з них ще не було. Немає
смерті – є Вічне Життя. Переживати ми маємо лише
за те, з якими плодами предстанемо перед Богом. Пе-
ревірмо це. Закінчується наш земний вік – як і мій, так
і всього людства. Господь скоро гряде. Із чим ми Його
зустрінемо? Бажаю кожному брату і сестрі зустріти
Його з духовними плодами – віри, любові, милосердя.

Розмову вела
Світлана ПОГУЛЯЙЛО.

Думки вголос

«На віку – як на
довгій ниві», – ця
народна приказка
ніби про тривале й
нелегке життя ба-
гаторічного члена
нашої Церкви
Павла Харитоно-
вича ЛУК’ЯНЦЯ.
Цього року Павлу
Харитоновичу має
виповнитися 90.
Літніх братів і се-
стер такого поважного віку можна порахувати по
пальцях, особливо під час служіння у Церкві. Та саме
коли «літа на зиму повертають», і ми готуємося до
зустрічі з Господом, настає час серйозно проаналі-
зувати своє життя. Перегорнути його сторінки і від-
повісти на найважливіше питання: з якими плодами
я скоро предстану перед престолом Божим?

Павло Харитонович, перетнувши рубіж «часу
життя нашого» і «ще більшої міцності», міркує над
цим постійно. «До цього часу і місця допоміг мені
Господь», – свідчить він кожному про Божу любов і
допомогу. Ми розмовляємо з ним перед служінням
– брат, незважаючи на свій поважний вік, старається
не пропускати жодного зібрання у Домі молитви.

P.S: Дружина Павла Харитоновіча Людмила Володимирівна
запитала, чи потрібно писати про нього – «адже він простий член
Церкви». Та Господь дивиться не на чини й посади, а на серце
кожного. Серце ж брата Лук’янця сповнене любові і щирої віри.
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Згідно сьогоднішнього календаря, ця подія відзнача-
ється 14 січня. Як бачимо, восьмого дня після Свого
Різдва наш Господь Ісус Христос, згідно давньозавітнь-
ого закону, прийняв обрізання, встановлене для всіх
немовлят чоловічої статі в ознаменування Завіту Бога
з праотцем Авраамом та його нащадками. Встанов-
лення цього обряду засноване на словах Бога, звер-
нених до Авраама: «Цей є завіт Мій, який ви повинні
зберігати між Мною і між вами і між нащадками твоїми
після тебе (в роди їхні): нехай буде у вас обрізана уся
чоловіча стать; обрізуйте крайню плоть вашу: і це буде
знаменням завіту між Мною і вами» (Бут. 17:10,11).

З того часу в іудаїзмі протягом тисячоліть обрі-
зання залишається важливим і обов’язковим ритуа-
лом, в якому брали і
продовжують брати
участь всі єврейські
хлопчики, а також не
євреї, які приймають іу-
даїзм своєю релігією.
Проте, навіть якщо хлоп-
чик і не обрізаний, він
однак вважається
євреєм за походженням
– обрізання являє собою
лише знак, що підтверд-
жує його приналежність
до роду Ізраїля. Пра-
вила, порядок здій-
снення церемонії
обрізання визначені біб-
лійними джерелами та
раввіністичними устано-
вами. Ритуал обрізання
зберіг своє значення у
всіх сучасних течіях іуда-
їзму. По сьогоднішній
день він звершується на-
реченням імені немов-
лят.

Згідно традиції, при
здійсненні цього обряду
Божественному Немов-
ляті було дане ім’я Ісус,
як про це сповістив ар-
хангел Гавриїл ще в день
Благовіщення Діві Марії: «І ось, зачнеш в утробі, і по-
родиш Сина, і наречеш Йому ім’я Ісус (євр. Ієшуа, Іє-
гошуа – Єгова спасає, або Яхве – спасіння). Він стане
великий, і наречеться Сином Всевишнього, і дасть
Йому Господь Бог престол Давида, батька Його; і ца-
рюватиме Він над домом Якова повік, і Царству Його
не буде кінця» (Лук. 1:31-33).

З тексту Євангелія абсолютно органічно випливає,
що Господь, Творець закону, прийняв обрізання,
явивши цим приклад, яким чином людям належить не-
ухильно виконувати Божі вимоги і заповіді. Господь
прийняв обрізання (атрибут іудейства) для того, щоб
ніхто в майбутньому не зміг навіть найменшим чином
допустити сумнів у тому, що Він є істинною Людиною,
а не носієм примарної чи уявної плоті, як навчали деякі
єретики, зокрема «докети» (від грец. dokeo – здава-
тися). Ця єресь мала значне поширення у перші сто-
річчя християнства як одна з течій гностицизму.
Представники докетизму вважали матеріальну тілес-
ність злим, ганебним началом всього сущого і на цій
підставі відкидали християнське вчення про втілення
Христа в тілесну людину під час Його земного життя.
Вони навчали, що Христос лише здавався носієм
людського тіла, а в дійсності ж Його народження,
земне існування і смерть були лише примарними яви-
щами. Окремі фрагменти цієї єресі ще й зараз проска-
кують у деяких авторів.

Зауважимо, обряд обрізання підтвердив, що Ісус
Христос прийняв не просто у подобі плоті (тіло), а по-

добі плоті гріховної: «І оскільки закон, який став без-
силим через плоть, не діяв, то Бог, пославши Свого
Сина у подобі гріховної плоті і з причини гріха, засудив
гріх у плоті» (Рим. 8:3). Хоча, приймаючи обрізання,
Христос брав на Себе обов’язок виконати весь закон.
«Але свідчу знову всякому чоловіку, який обрізується,
що він боржник, зобов’язаний виконати весь закон»
(Гал. 5:3). Він виконав закон ще й тому, що прийняв на
Себе образ раба, хоча був народжений вільним.

Яку ж мету переслідував Син Божий допустивши
Свою участь в обряді обрізання? По-перше, – щоб за-
свідчити Свою приналежність до насіння Авраама і
того народу, від якого походив по народженню (по
плоті). «Бо, звичайно ж, Він бере на Себе опіку не Ан-

гелів, але сім’я Авраа-
мове опікає» (Євр.
2:16).

По-друге, – щоб ви-
знати Себе Поручите-
лем за наші гріхи.
Обрізання було нашим
зобов’язанням, яким ми
визнавали себе борж-
никами перед законом,
і Христос, підкорившись
обрізанню, як би взяв
це на Себе. Обрядовий
закон полягав, голов-
ним чином, у жертво-
принесеннях, і Христос
зобов’язався принести
жертву, не кров волів і
цапів, а Свою власну
Кров, чого ніколи не зо-
бов’язувався робити
жоден із обрізаних.

По-третє, – щоб
оправдати і вшанувати
посвячення молодого
насіння Церкви своєму
Богу; яке у наш час здій-
снюється у формі за-
гально церковної
молитви над дітьми.

У Новому Завіті
обряд обрізання замі-

нено хрещенням (своєрідним за формою здійснення
у всіх конфесіях). «У якому й ви були обрізані обрізан-
ням нерукотворним, скиненням тіла гріховного,
плотського, – обрізанням Христовим; і поховані з Ним
у хрещенні, у Ньому вірою і співвоскресли силою Бога,
Який воскресив Його із мертвих» (Кол. 2:11-12). Тут
мова йде про духовне обрізання. Апостол Павло йде
далі, роз’яснюючи християнське бачення відносин лю-
дини і Бога: «Бо у Христі Ісусі не має ніякого значення
ні обрізання, ні не обрізання, але віра, що діє любов’ю»
(Гал. 5:6).

Важливо бути «новим творінням»: «Бо у Христі Ісусі
нічого не значить ні обрізання, ні не обрізання, але
нове творіння» (Гал. 6:15)

А найголовніше виконувати заповіді Божі: «Обрі-
зання – ніщо, і не обрізання – ніщо, але дотримання
заповідей Божих» (1Кор. 7:19).

Яке ж значення може мати у такому випадку стан
людини, в якому вона перебувала в момент покаяння?
Віра виправдовує як обрізаних, так і необрізаних, тому
що Бог є Бог усіх: «Хіба Він Бог тільки іудеїв, а не й
язичників? Звичайно, і язичників» (Рим. 3:29).

Проте, якщо обряд скасовано, чому ми про нього
говоримо? А тому, що він мав місце в житті нашого
Спасителя і тому, що саме слово продовжує мати
певне значення у християнському світогляді. Сьогод-
нішні віруючі мають право сказати: «…ми – обрізання,
хто поклоняється Богу в Дусі та хвалиться у Христі
Ісусі, а не на плоть надіється» (Фил. 3:3).

ОБРІЗАННЯ 
ГОСПОДНЄ

«І коли виповнилось вісім днів, щоб
обрізати Його, нарекли Йому ім’я Ісус,

яке було назване ангелом до зачаття
Його в утробі» (Лук. 2:21).
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Все мы очень любим праздник
Рождества. Это особенное время,
когда на улице горит множество
разноцветных огней, в обще-
ственных местах всё красиво
украшено. В городах и сёлах люди
поют рождественские песни, ко-
торые в народе называют коляд-
ками. Интересно, что сейчас в
больших торговых центрах, мага-
зинах и других местах также
можно услышать рождественское
пение, льющееся из репродукто-
ров. Но, к сожалению, далеко не
все люди задумываются об истин-
ном смысле Рождества.

На наших праздничных бого-
служениях мы также поём рожде-
ственские песни и гимны. Господь
вложил в наши сердца это пение,
потому что Он открылся нам, Его
детям. Поэтому мы радуемся и
славим Бога за воплощение Его
Сына Иисуса Христа в наш мир.
Среди множества рождествен-
ских песнопений есть одна песня,
историей создания которой я
желаю поделиться с вами.

В 1865 году Филипп Брукс, мо-
лодой служитель церкви города
Филадельфия (США), отправился
в свою первую в жизни поездку на
Святую Землю. 24 декабря, в со-
чельник, Брукс верхом на лошади
прибыл из Иерусалима в Виф-
леем. Там ему показали поле, где
пастухи пасли свои стада в то, да-
лёкое Рождество. Затем поздним
вечером Брукс посетил рожде-
ственское богослужение в ста-
ринной часовне, построенной
ещё при императоре Констан-
тине. Богослужение длилось пять
часов, и произвело большое впе-
чатление на молодого служителя.
Брукс возвратился домой «с
сердцем, наполненным пением
Палестины», как он говорил своим
друзьям. Через три года семя, по-
сеянное Господом в сердце Фи-
липпа Брукса, принесло свой
плод.

В декабре 1868-го, когда пастор
Брукс планировал проведение
рождественских богослужений в
своей церкви, он снова вспомнил о
замечательной поездке в Виф-
леем. Вновь переживая то особен-
ное время, и одновременно
готовясь к предстоящим рожде-
ственским богослужениям, Фи-
липп Брукс выразил свои чувства и
мысли в красивой рождественской
песне, слова которой он написал

специально для детей его церкви.
Пастор Брукс хотел, чтобы этот
новый гимн исполнили дети в
канун Рождества, в сочельник, 24
декабря. Слова этого гимна были
следующие:

«О, малый город Вифлеем, ты
спал спокойным сном,

Когда рождался новый день в
безмолвии ночном.

Внезапно тьму рассеял небес-
ный дивный свет:

Родился Тот, Кого народ ждал
много, много лет».

На другой день Льюис Реднер,
церковный органист и директор
воскресной школы, зашёл в каби-
нет пастора Брукса. Пастор вру-
чил ему лист бумаги с только что
написанным новым гимном,
прося написать музыку к словам.
Шло время, но Льюис Рендер
никак не мог придумать мелодию:
«Нет вдохновения!» – жаловался
он. Накануне вечера, на котором
пастор Брукс планировал петь
новый гимн с церковными детьми,
пришёл Льюис Реднер без напи-
санной музыки. Наконец, когда
времени совсем не осталось, бук-
вально в последнюю минуту, при-
шло вдохновение от Господа. В
ночь накануне Рождества Льюис
Реднер, отчаявшись, что не может
написать музыку к гимну, лёг
спать. Внезапно, в середине ночи
он пробудился: в ушах его звучала
новая мелодия! Льюис быстро на-
бросал ноты на куске бумаги, ко-

торая оказалась под рукой, и
потом опять заснул. На следую-
щее утро, встав очень рано, Ред-
нер написал гармонию к новой
мелодии, затем дети впервые
спели этот гимн 27 декабря 1868
года.

Филипп Брукс (1835-1893) и
Льюис Реднер (1831-1908) слу-
жили Господу до конца дней. Уже
при их жизни рождественский
гимн «О, малый город Вифлеем»,
стал любимым для детей по всему
миру. И теперь, спустя более ста
лет, этот красивый, проникновен-
ный гимн продолжает звучать в
наших церквах в период Рожде-
ства.

Ольга ЛЕЩЕНКО.

Музыкальная страничка

ИСТОРИЯ НАПИСАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ГИМНА

«О, МАЛЫЙ ГОРОД ВИФЛЕЕМ»

«Наша душа восторженно поёт от 
одного звука Его Имени»
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Як радісно піти в гості до добрих друзів і як приємно
бачити у себе вдома рідних і близьких людей. Го-

стинність – уміння приймати гостей привітно, цікаво і
смачно. Частування гостей – традиція всіх народів світу,
і для віруючих – євангельський обов’язок: «Бо не непра-
ведний Бог, щоб забути ваше діло й труд любові, яку
виявили ви в ім’я Його, послуживши і служачи святим»
(Євр. 6:10). І це зрозуміло. Адже однією з органічних по-
треб людини є потреба у систематичному вживанні їжі.
Зокрема, хліб виконує так багато призначень. Хліб став
для нас засобом об’єднання людей, тому що люди роз-
діляють його під час спільної трапези. Хліб став для нас
символом величі праці, тому що добувається у поті чола.
Хліб став для нас обов’язковим супутником страждань,
тому його роздають у годину біди. І зрештою, хліб є свя-
тинею Вечері Господньої.

То ж, якщо відчиняєш двері, відчини їх якнайширше,
дай зрозуміти, що гість входить до гостинного дому. Гос-
тей слід розрізняти на звичайних і почесних. До почес-
них гостей слід віднести: батьків, дідуся і бабусю,
вчителя, священнослужителів, людей із високим соці-
альним положенням, іноземців. Гостей розрізняють за
формою і змістом привітання, за відведеним у домі міс-
цем, за місцем за столом.

У різних народів склалися різні звичаї величати гостя.
Але суть одна й та ж – бути до гостя максимально ша-
нобливим.

Добре прийняти гостя – це, можна сказати, ми-
стецтво, яке в суспільстві високо ціниться. Значимість
гостинності і ось в чому. Вона зміцнює, як ніщо інше,
суспільно-родинні зв’язки людей. Бути запрошеним у
гості – визнання честі і знак поваги, дружелюбності і ду-
ховної близькості. Отримавши запрошення, не слід мов-
чати із приводу згоди, інакше господиню можна
поставити у незручне становище: адже кількість місць
бажано знати заздалегідь. І зовсім не у правилах вихо-
ваної людини дати згоду і не з’явитися без поважної
причини.

Вибір часу – справа тонка і свідчить про культурність
людини. Найкращий час – між вживанням їжі в цій сім’ї,
та краще за все у вихідні чи святкові дні. Лише до давніх
друзів чи близьких родичів дозволяється з’являтися в ці
дні, й то після 10 ранку і не пізніше 20 вечора.

Як господині поставитися до неочікуваного гостя?
Неочікуваний гість не може розраховувати на урочистий
прийом. Проте правила етикету рекомендують: тому,
хто переступив поріг, приділіть увагу. Хоча б на десять
хвилин відкладіть свої справи. 

В гості, як правило, не беруть із собою незнайомих
людей, якщо про них попередньо не домовлено. Дітей
приводять лише в ті будинки (сім’ї), де також є діти, або
де їх зустрінуть радо. Домашніх тварин брати із собою
категорично забороняється. Гостю пропонують зручне
місце і просте частування (чай, кава, фрукти).

Коли ж візит співпадає із часом обіду чи вечері і гос-
подиня запрошує до столу, а ви насправді не збирає-
тесь затримуватися, можна подякувати і відмовитися,
зіславшися на якусь можливу причину. Але, якщо вже
вас прийняли і запросили на обід, хоча це й не входило
до ваших планів, не варто відверто поглядати на годин-
ник, – цим ми образимо господарів.

Збираючи гостей, необхідно враховувати їх відмін-
ності (соціальні, освітні, вікові тощо), щоб їм у вас було
комфортно. 

Гість має дуже прості обов’язки: прийти вчасно і
вчасно піти, поводитися з усіма присутніми добрози-
чливо рівно, не проявляючи своєї зверхності. 

До речі, не всі візити носять святковий характер. Зо-
крема, давно відомо, що оздоровлення хворих багато в
чому залежить від психічного, духовного стану людини.
Хворий, забутий друзями, колегами, й найбільш рідною
церквою, почувається одиноким, нікому не потрібним.
Тут достатньо, щоб хворого відвідали від імені церкви,
хоча б один, а то й декілька одновірців. Потрібно при
цьому принести із собою фрукти, інші корисні продукти
харчування, квіти, книги, останній номер журналу “Сві-
тильник” тощо. У розмові із хворим слід бути макси-
мально тактовним, не говорити про неприємне.
Розмову ведіть так, щоб підтримати хворого, вселити
віру у виздоровлення, у кваліфікацію лікарів. Обов’яз-
ково, в ініціативному порядку, здійсніть молитву в опти-
містичному дусі.

На день народження прийнято запрошувати лише
близьких друзів і родичів, а чи запрошувати тих, у кого
ви самі побували? Правила етикету у цьому випадку не
вимагають взаємності. Існує думка, що на день народ-
ження приходять без запрошення. Так, це стосується
лише близьких родичів і друзів, всі інші чекають запро-
шення. Оптимальна кількість гостей на обіді з приводу
дня народження – десять – двадцять осіб, а коли більше,
то про іменинника часто забувають.

Яким чином розсадити гостей за столом? Найбільш
почесні місця посередині столу. На великих прийомах,
урочистостях, ювілеях, весіллях варто звернути увагу на
те, щоб жінки не сиділи поруч одна одної, а чоловік –
поруч із дружиною. Особливу увагу слід звернути на
старших, посадивши їх ближче до столу. 

Приходити на урочистий обід слід у вказаний час. За-
пізнення – це не лише безвідповідальність, але й по-

рушення етикету, і може бути сприйнято з образою.
Господарі не повинні змушувати гостей чекати тих, хто
запізнюється, більше 15 хвилин, адже гості можуть по-
думати, що з певних причин перевага надається невві-
чливому, але більш поважному, ніж вони, гостю.
Запізнілий, якщо вже всі сидять за столом, підходить
лише до господині чи господаря і просить вибачення.

У повсякденному житті найчастіше гостей запро-
шують на вечерю, на недільний обід запрошуються за-
звичай родичі. Не запрошуйте одночасно тих осіб, про
яких вам достеменно відомо, що вони не симпатизують
одне одному.

Ось ще декілька правил, що мають робити господарі
і що не слід робити у будь-якому випадку. Із приходом
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стинність ангелам» (Рим .13:2).
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гостей телевізор, комп’ютер мають
бути виключеними. Господиня не
повинна увесь час перебувати на
кухні. Про частування слід потурбу-
ватися заздалегідь, щоб із приходом
гостей вистачило часу спокійно по-
сидіти з усіма за столом. 

Господарі за столом мають бути
трохи дипломатами: їм слід

пом’якшувати можливі суперечки
серед гостей, згладжувати вра-
ження від чиєїсь неактивності. Вони
зобов’язані поговорити з кожним із
гостей, особливу увагу приділивши
тим, хто себе ще ніяково почуває.
Господарі в жодному разі не роб-
лять публічно одне одному заува-
ження, не дають вголос доручень,
які можна виконати самому, на
кшталт: «Відчини вікно» тощо. Абсо-
лютно неприпустимо критикувати
приготовлені дружиною страви. 

Поклавши серветку на стіл чи
вставши з-за столу, господиня (чи
господар) показують, що обід закін-
чився. Лише після цього знаку гості
також можуть покласти свої сер-
ветки і встати. Чоловіки допома-
гають своїм сусідкам встати,
відсуваючи їхні стільці, а потім по-
вертають їх на місце.

Прощаючись з гостями, госпо-
дарі виходять до передпокою. Гос-
подарю необхідно потурбуватися,
якщо не пізній час, про те, чи всі
жінки мають супровід. Перед прово-
дами гостей господарям не варто
поглядати на годинник, мити посуд,
згадувати про невідкладні справи та
із полегшенням зітхати, відчиняючи
двері.

Залишати оселю відразу ж після
того, як встали з-за столу, непри-
стойно. Але й затримуватися не
варто.

А що робити, якщо приїжджий
гість явно затримує своє перебу-
вання у вас? З цього приводу варто
не забути, зокрема, що квартира в
столиці інколи приносить своїм гос-
подарям певні прикрощі з-за по-
стійних візитів родичів чи знайомих.
У цьому випадку при приїзді гостей
господарям можна поцікавитися їх-
німи планами. Якщо гість не зрозу-
міє натяку, то у вас завжди
залишається можливість сказати,
наприклад: «Отже, залишаєтесь до
четверга?» То ж, хоч гостинність і є
доброчинністю, але й вона має свої
межі.

Збираючись йти в гості, перед
кожним з нас постає питання про
подарунки господарям. Подарунок
(презент) – етикетний знак уваги,
внутрішній поштовх. І справа зовсім
не в ціні подарунка, недобре цін-
ність подарунка вимірювати гро-
шима. Подарунок не несе в собі
навіть відтінка егоїстичного задуму,
він безкорисливий. Подарунок і ін-
терес вигоди – поняття протилежні.
Особливо ціняться подарунки

скромні, але із вигадкою, точним
позначенням приводу, з натяком на
подію. При виборі подарунка слід
користуватися не власним смаком,
а потребами ювіляра-іменинника,
його (її) бажанням мати щось при-
ємне.

Значимість подарунка залежить
від трьох умов: почуття, з якими він
підноситься; наскільки він відпові-
дає ситуації та адресату; з яким так-
том вручається. Частенько ми
купуємо подарунки поспіхом,
останньої миті. Категорично непри-
пустимо передарування подарунка,
раніше вам подарованого. Вигляд
подарунка – красиво загорнутий
або у відповідній торбинці, він підно-
ситься щиро, з доброзичливою по-
смішкою.

А що ж дарувати? Варіантів без-
ліч, починаючи від елементів одягу
та аксесуарів (шарфи, чоловічі со-
рочки, пояси, браслети до годин-
ника, ручки, гаманця…), предметів
гігієни та парфумерії, практичних
подарунків (праска, чайник, госпо-
дарська сумка-холодильник, порт-
фель – і до безкінечності) і
закінчуючи мистецьким та релігій-
ним різноманіттям (художньо видані
Біблії та енциклопедії, вази, кар-
тини…).

Зауважу, що і в цьому слід проду-
мувати свої дії. Ось приклад. Щиро
дружили дві сім’ї. І ось якось у пер-
шій з них трапилася біда – тяжко за-
хворіла дружина. Друга всім своїм
складом по черзі чергувала в лікарні,
діставала ліки… хвороба відступила,
дві сім’ї святкують перемогу. І тут
перша сім’я робить непоправну по-
милку, вручаючи другій дорогий
сервіз, яким вона вирішила «подяку-
вати» своїм друзям за проявлену
доброту. Друга сім’я цей «подару-
нок» взяла, але пробачити собі
цього не змогла. З цього часу ці сім’ї
вже не дружать.

Не забуваймо народну мудрість:
«Дорогий не подарунок – дорога
увага!» Тому інколи, якщо випаде
зручний момент, дозволяється делі-
катно з’ясувати, що хотів би отри-

мати той, кому збираєтеся вручити
подарунок.

Дітей слід привчати з раннього
дитинства проявляти увагу до

оточуючих. Вони можуть, наприк-
лад, щось намалювати або вишити,
вивчити вірш чи пісню, щоб вико-
нати на день народження мами, –
все залежить від індивідуальних
здібностей дітей. Не давайте дітям
гроші, на які вони куплять подарунок
батькам.

Даруючи подарунки дітям, слід
дотримуватись почуття міри. Над-
мірна дорожнеча шкідлива дітям,
вона породжує самозадоволення,
обмеженість, самовпевненість (що
захочу – те й отримаю!). Подумайте,
щоб ваш подарунок дитині приніс їй
головне відчуття – радість.

Квіти. Завжди і скрізь вони в по-
шані. Вибір квітів сьогодні не обме-
жений ні порою року, ні
матеріальними можливостями.
Можна дарувати й одну велику
квітку, й невеличкий букетик. При-
йшовши в гості, квіти господині по-
дають лівою рукою, тримаючи праву
готовою до рукостискання. Чолові-
кам дарують квіти, як правило, на
день народження, при відвідуванні
хворого, коли вітають ювілярів.

Декілька слів стосовно подарун-
ків на весілля. Готуючись вітати мо-
лодих, щоб не дарувати декілька
однакових предметів, дозволяється
поцікавитися у спільних знайомих,
хто що збирається дарувати. Можна
й звернутися до батьків молодят і
запитати, який подарунок був би
приємним і корисним.

Вартість подарунка має відпові-
дати нашим матеріальним можливо-
стям. Щедрість не по кишені така ж
безглузда, як і скупість. І, звичайно
ж, для подарунка не підходять речі,
які й нам самим не потрібні.

Подарунки потрібно уміти як ви-
бирати, так і дарувати. Та й робити
подарунки потрібно не лише на
свята, але і в будні. Подарунок, не-
залежно від його вартості, завжди
породжує в людині зворотню сер-
дечність.

Редакційна колегія.
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Його коротке земне життя може
стати прикладом для кожного християнина.

Володимир народився 16 січня 1959 року у христи-
янській родині. Батьки як віруючі  за проповідь Євангелія
ще молодими були заслані в Узбекистан. Батько відбув
там заслання 17 років. Попри агресивне ставлення му-
сульман, навіть за цих небезпечних умов він докладав зу-
силь, проповідуючи Слово Боже. Працювати натхненно
на ниві Божій навчив його батько (дід брата Володимира),
котрий відбував покарання за євангельську віру на Ко-
лимі. Свого часу його засудили до розстрілу, й він трива-
лий час перебував у камері смертників. Та Господь
завжди був із Тоцькими, рятуючи їх від смерті й небезпек.
Він поклав на серце начальника в’язниці, якому дід-ко-
валь, за його наказом, фахово підкував коня, зробити
клопотання про скасування смертного вироку на 10-річне
ув’язнення. Відбувши його, дід повернувся в Україну.

Його онук Володимир вже в третьому поколінні ак-
тивно трудився на Божій ниві. Спадково йому передалася
від діда і батьків, мучеників за віру, щира любов до Гос-
пода. Вступивши в завіт з Господом ще 25-річним юна-
ком, Володимир проповідував Слово Боже і ближнім, і
стороннім. Господь дав йому таку необмежену можли-
вість: Володимир Володимирович протягом всього життя
працював водієм далеких рейсів. Об’їздив увесь колиш-
ній Радянський Союз і близьке зарубіжжя. І всюди, хоч би
де був, хоч би куди закинула його доля, старався засвід-
чити подорожнім і попутникам про Божу любов, про бла-
годать Христову. У кожен рейс брав із собою Святе
Письмо, даруючи його охочим познайомитися зі Словом
Божим.

Під час далеких рейсів не раз траплялися небезпечні
і часом мало не трагічні випадки: ДТП внаслідок погодних
умов, знайомство із шахраями. Але Господь у Своїй лю-
бові завжди оберігав Володимира Володимировича від
аварій і шантажистів. Коли одного разу його машина
через гололід ледь не потрапила у глибоке провалля, у
відповідь на молитву Бог надіслав туди попутній трактор,
що зумів врятувати водія і транспорт. Коли ж рекетири ви-
магали чималу суму грошей, а брат Володимир запропо-
нував їм Біблію, відбулося Боже диво: ватажок злочинців
з радістю прийняв її, заявивши: «Тепер не будемо вас чі-
пати, бо ваш Бог нас покарає.» Розповідаючи про це,
брат Володимир пригадав тоді вірш зі Святого Письма:
«Бог за нас, хто буде проти нас!»

Господь благословив Володимира Тоцького й сім’єю:
дружиною Валентиною і донькою Ярославою, яка навчає
діток Слову Божому в недільній школі.

Їхній чоловік і батько виконав на цій землі свою місію,
призначену йому Богом: засвідчив тисячам про любов і
благодать Господню, навертав душі грішників до Бога, на
шлях спасіння, виявляв до ближніх і сторонніх любов і ми-
лосердя. Свідчення цьому – його власні оповідання й ес-
кізи, реальні історії, які довелося пережити на нелегких
дорогах життя. Сьогодні пропонуємо їх нашим читачам.

В останній «рейс» Володимира Тоцького провела
наша Церква – шлях до неба, де його зустрів Господь, де
немає ні болю, ні небезпек, ні смерті, де вічне блажен-
ство, мир і любов.

Із Божим благословенням рідним і близьким –
Києво-Святошинська церква ЄХБ.

Наша автобаза, где я работал водителем
«КАМАЗа», занималась перевозкой товаров на-
родного потребления по Средней Азии. Мне
выпал очередной рейс из Ташкента на Бухару.
Загрузили меня быстро, до обеда, дали доку-
менты на груз, и я уехал.  До Бухары дают 4 дня
– это время на весь рейс, туда и назад. Мне
надо было за ночь доехать до места назначения,
утром выгрузиться и сразу домой. Я хотел,
чтобы у меня в запасе было два свободных дня.
А так как расстояние немаленькое – 600 кило-
метров, то я торопился.

Я уже отъехал от Ташкента несколько кило-
метров. Дорога была однообразная, кругом,
куда ни посмотри, хлопковые поля, и лишь, где-
то в дали, тянутся в цепочку тутовые деревья
или тополя. Это означает границу полей между
колхозами или бригадами. И так будет до го-
рода Джизака – это 200 км, потом пойдут не-
большие горы, несколько километров, а потом
начнётся опять та же картина с хлопковыми по-
лями. Хлопковые поля орошаются водой – хло-
пок растёт строго по грядкам, и между грядками
течёт вода. И когда едешь по трассе летом, то
обязательно вдоль дороги справа и слева тя-

нутся арыки с водой. Ну, а где вода, там и жизнь.
И вдоль арыка, на обочине растут тутовые де-
ревья, акации или тополя. Пить эту воду нельзя,
а для технических целей можно использовать. 

Я уже проехал более 300 км, и от однообра-
зия дороги начал засыпать, «клевать носом». Ну,
думаю, ладно, вот проеду ещё немного и от-
дохну. Не знаю, сколько ещё проехал, но мне
приснился сон: помню, как лежу я в постели, в
какой-то комнате, и так легко, приятно. Но
слышу, как кто-то стучит в дверь. Я думаю, не
буду вставать открывать. Но стук в дверь стал
сильнее и настойчивее. Ну, думаю, так не хоте-
лось вставать, но раз уж так стучат, открою
дверь. И в это время просыпаюсь, и вижу, что я
еду по обочине, и слышу, как по моей кабине
стучат ветки деревьев. Я быстро пришёл в себя,
остановил машину. Вышел, оглядел кабину,
кузов. Ещё бы немного правее, и я бы врезался
в дерево. Но, слава Богу, всё нормально. Помо-
лился, поблагодарил Бога, и поехал дальше.
Проехал несколько километров, лёг спать. Тогда
останавливаться или спать можно было, где хо-
чешь: в поле, в горах, никто никого не боялся. 

Утром я опять осмотрел кабину, нашёл две
вмятины и несколько царапин от веток. Начал
обдумывать произошедшее.  И вспомнил сон,
как я спал, а мне кто-то стучал, я понял, что Бог
меня разбудил и спас, а стучали по кабине не
ветки, а Иисус Христос. Тогда я ещё не был чле-
ном Церкви, всё откладывал на потом. И тогда
вспомнил, как написано в Новом Завете: «Се,
стою у двери и стучу». Господь стучал по кабине,
чтобы спасти мне жизнь, но ещё Он также сту-
чал в моё сердце, чтобы спасти меня для вечно-
сти. Через несколько месяцев я принял
крещение. 

Владимир ТОЦКИЙ.

«Поминайте наставників
ваших, що вам говорили
Слово Боже; дивлячись
на кінець їхнього життя,
переймайте їхню віру»
(Євр. 13:7)
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29 листопада 2015 року на 56 році
життя Господь забрав до Своїх вічних
осель нашого брата Володимира 
Володимировича ТОЦЬКОГО.

ГОСПОДЬ
СТУЧИТ
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Это был обычный летний день. Я ехал домой из оче-
редного рейса. По маршруту: Бухара – Самарканд – Джи-
зак – Ташкент. Я уже проехал Самарканд, и, не доезжая
Джизака, проезжал какой-то кишлак. И там стояла жен-
щина, на вид ей было далеко за сорок. С ней была молодая
девушка, я понял, что это её дочь. Они подняли руки, по-
казывая, чтобы я их подвёз. И мы поехали. Перед Джиза-
ком начинаются небольшие горы, это отроги горных
хребтов. Справа и слева – скалистые горы, а в ущелье
внизу течёт река Зарафшан. И вот, вдоль реки, по одному
берегу проложена дорога. Там ещё есть пещера, прямо у
дороги в скале: огромная чёрная дыра, по величине с
большую комнату. Как говорит предание, по этому ущелью
прошёл со своим войском Тимерлан, мы называем его
Тимур – потомок Чингисхана и Батыя. Ущелье осталось по-
зади, проехали без остановки, выехали на ровную степную
местность. Куда ни посмотри,
всюду кругом жёлтая трава, вы-
жженная солнцем. Мы разговори-
лись. Едут они домой, это от
Ташкента 30 километров, я не
помню названия аула, но знаю, что
это уже Казахская ССР. По нацио-
нальности она казашка. А по про-
фессии, или по призванию –
народная целительница. Ну и раз-
говор был в основном о травах
разных, о болезнях и т.д. И вдруг,
перед нами, как бы вскользь, про-
летела синяя галка. Это очень ред-
кая и красивая птица. 

В детстве, во время летних ка-
никул, нас, мальчишек, родители
отправляли к тёте в посёлок. При-
мерно, за сорок километров на юг
от Ташкента. Почему я называю
посёлок, а не кишлак, потому, что
население посёлка было христи-
анское – это русские, в основном,
украинцы, и некоторые из Сибири.
Когда-то давно посёлок назывался Сталинчи, а после
смерти Сталина его переименовали в Джамбул. Там в каж-
дом дворе росли виноградники разных сортов. А в погре-
бах стояли большие дубовые бочки с виноградным соком.
Сок пили вместо воды. В каждом доме было своё сельское
подсобное хозяйство. С одной стороны за посёлком про-
текала по степи река Чирчик. Она разливалась по степи на
много мелких речушек. А в некоторых местах образова-
лись небольшие озёра. В шестидесятые годы в посёлок
приехало несколько семей корейцев, они занимались вы-
ращиванием риса на разлитых речках и озёрах. А с другой
стороны посёлка протекала река Каракульдюк – полная
противоположность реки Чирчик. Если в Чирчике вода
кристально чистая, и течение почти незаметное, то в Ка-
ракульдюке, наоборот, вода течёт очень быстро, местами
образуются воронки, и вода очень тёмная, мутная и глубо-
кая. Но, спуститься к реке невозможно, потому что очень
высокие отвесные берега. Такое впечатление, что, если
случайно оказаться в воде, то выбраться на берег невоз-
можно. И вот в этих отвесных берегах гнездится много
всяких птиц. Это такие круглые норы: у маленьких птиц –
маленькие, у больших – большие. Среди прочих, в норах
гнездились синие галки. Это очень красивая птица, ве-
личиной она чуть побольше нашей галки, да и по форме
похожа на галку, но в полёте она похожа на буревестника.
Если увидеть её удастся ясным днём, то по цвету она на-
поминает голубовато-бирюзоватый оттенок морской
волны, а вечером, или в ненастную погоду её оперение от-
ражается ярко-синим перламутром. Полёт этой птицы не-
предсказуем, стремительный, то она резко в небо
взымает, то летит почти над самой землёй на стремитель-
ной скорости. 

Когда мимо нас пролетела синяя галка, народная це-

лительница, увидев птицу, сразу оживилась. И пере-
ключила разговор про эту птицу. Оказывается, она меч-
тает всю жизнь поймать эту птицу, но никак не может. А
синяя галка, как будто, слыша наш разговор, летит над
нами, и дразнит своим полётом. Я увидел, как глаза цели-
тельницы загорелись огнём, зрачки расширились, и всё
ёё внимание было приковано к птице. Она обещала боль-
шое денежное вознаграждение, если я поймаю когда-ни-
будь такую птицу. Так мы ехали недолго, синяя птица,
залетая, несколько раз впереди кабины, появляясь то
справа, то слева. И в очередной раз, пролетая слева на-
право перед самой кабиной, чуть ли не у самого стекла,
нырнула резко вниз, и я услышал удар об решётку радиа-
тора. Целительница с озверелым видом закричала: «Тор-
мози»! Я резко остановился, подошёл спереди
посмотреть облицовку. Целительница выпрыгнула с ка-

бины, и подбежала ко мне, с
расширенными глазами, ища от-
вета в моих глазах, где подева-
лась птица, и где её найти. Я
обошёл машину три раза вокруг,
обследовал каждый сантиметр
на передней облицовке, но так и
не нашёл никаких следов. Птица
исчезла. Целительница с дочкой
тоже оббегали вокруг машины, и
не найдя никаких следов на
облицовке, решили пойти назад,
метров 200, в надежде найти её
на асфальте или на обочине.
Остановка затянулась на пол-
часа. Она твёрдо уверена, что
был удар по облицовке, и птица
где-то лежит раненая. Я ей отве-
чаю, что кругом степь и на жел-
той траве синюю птицу должно
быть видно за 500 метров. Ста-
раясь убедить целительницу, я
начал доказывать ей, что у меня
было много случаев столкнове-

ния с разными птицами, и, тогда обязательно разлетались
перья во все стороны. И должно же хоть одно перо
остаться на капоте, или на радиаторе, или на асфальте. Но
нигде нет ни одного пёрышка. Тогда в целительнице ис-
чезла надежда найти птицу, и с поникшей головой она
села в машину, мы поехали дальше. Немного помолчав,
она начала разговор о своей давней тайне – о синей
птице. Оказывается, её интересовала не столько птица,
сколько её перья. И она просила меня, что если, когда-ни-
будь, мне попадётся эта птица, даже мёртвая, то я должен
выдернуть перья у этой птицы с крыльев и хвоста, я понял,
что самые большие. И привезти ей, она дала адрес. А она
заплатит за перья хорошую сумму. И потом, как я понял,
когда мы искали птицу, она с дочкой искала перья. Она
знает какие-то заклинания или заговоры от многих болез-
ней, если будут у неё эти перья. Но я не верил её словам,
и поэтому, всё, что влетало мне в правое ухо, тут же выле-
тало через левое. Я думал о своём. У меня была уверен-
ность, что птица ударилась об облицовку, но не сильно, так
как скорость её полёта была равна скорости машины в
одном направлении, потоком воздуха её отбросило в сто-
рону, и она улетела. Счастливая оказалась птица.

Птица рождена для полёта, как человек для счастья.
Получается, что всякий человек, приходящий в этот мир,
должен быть счастлив. Но чтобы человек смог оценить
счастье, Бог допускает пройти через несчастья, болезни,
испытания. Пройдя через эти испытания, у человека по-
является надежда и вера в Бога. Призыв Господа: «При-
дите ко мне все труждающиеся и обременённые, и Я
успокою вас». Но многие люди идут искать исцеление и
покой не у Бога, а к таким же людям, как они. Но у тех це-
лителей не оказалось перьев в данный момент.

Владимир ТОЦКИЙ.

СИНЯЯ ПТИЦА
Синяя птица! В какой энциклопедии можно

найти ёё описание, где она обитает, и, вообще,
что из себя представляет?
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Село Мощун розташоване у Києво-Свято-
шинському районі області, за 20 км від столиці.
Зручне географічне розташування, мальовнича
природа, родючі грунти завжди привертали сюди
увагу наших пращурів, котрі тут оселилися ще
здавна.

Та справи житейські постійно відвертали людей
від Бога. І все ж, попри це, невеличка група спа-
сенних душ уже проводила молитовні зібрання за
адресою: вул. Лісова, 98, у домі нашої сестри в
Господі, Ольги Яківни Ширант. Спочатку прово-
дити служіння почав пресвітер Куренівської
церкви Іван Степанович Топал разом із братами
дияконами Іваном і Володимиром Чепурними. За
часів войовничого атеїзму віруючим було нелегко:
вони постійно переносили гоніння і контроль
влади, моральні знущання односельців, що нази-
вали їх штундами і сектантами. Та брати й сестри
все здолали силою Господа. «Мене гнали, будуть
гнати і вас, Слово Моє слухали, слухатимуть і

ваше», – ці слова Спасителя – яскравий приклад
їх здійснення і в с. Мощун.

Зерна Слова Божого, попри все, продовжували
засіватися на родючому духовному грунті. Уже за
роки незалежності поступово почало змінюватися
ставлення невіруючих до християн – час стирав
осуд, критичні зауваження, образи. З 1993 року
почали проводитися служіння для дітей села. Із
часом була організована недільна школа, яку про-
водила Маргарита Олегівна Лукашова, донька од-
нієї з сестер помісної громади.

Після від’їзду брата Івана Чепурного 1995 року
зібрання проводили у домі Степана Клименка, рід-
ного брата Ольги Ширант. Тут, ближче до центру
села, в багатьох виникала можливість відвідувати
зібрання.

У жовтні 1998 року була зареєстрована гро-
мада, бо фактично вона вже складалася з десяти
членів, які вступили в завіт з Господом.

Потім служіння продовжив диякон церкви «Дім

Життя дочірніх церков

…І ЦЕРКВА ЗВОДИТЬСЯ!
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Євангелія» Володимир Олексійович
Упир. Разом з ним і я, член Святошинсь-
кої церкви. У церкві с. Мощун я виконую з
Божою допомогою пасторське служіння з
1998 року. Ми почали збирати необхідні
документи на виділення земельної ді-
лянки для будівництва Дому молитви.
Церква проводила спільну молитву, щоб
Господь благословив бажання сердець
мати Дім молитви і навертав багатьох
земляків до Бога.

Та ворог душ людських намагався нам
зашкодити у будь-який спосіб: сільрада
все ще знаходила причини, щоб відмо-
вити у проханні. На попередні сесії вона
запрошувала «своїх людей», і вони мали
більшість голосів. Тільки 18 липня 2003
року, за молитвою церкви, більшістю го-
лосів задовольнили наше прохання. Тоді
й уклали фундамент за розмірами, пе-
редбаченими проектом «Chapel». Аби не
стояти на місці, разом побудували госпо-
дарський блок, що його обладнали під
проведення занять недільної школи і для
церковних служінь. В цьому труді активно
допомагав брат в Господі, на той час член
церкви «Дім Євангелія» Олександр Зи-
могляд.

Ми щиро вдячні усім церквам, братам
і сестрам, котрі молитовно і фінансово
підтримували нас. За цей час до церкви
приєдналися спасенні душі, які прослав-
ляють свого Спасителя.

З 2006-го щороку тут проводяться
християнські табори для дітей села. По-
ступово до відвідання церкви при-
єднуються й їхні батьки. Також
наповнюється дітками й недільна школа,
– і з’явилася необхідність розділити їх на
вікові групи.

З 2010 року рішенням 28 сесії Горенсь-
кої сільської ради затверджено передати
на постійне користування церкви «Благо-
віст» земельної ділянки на будівництво
Дому молитви.

Церква села Мощун давно молиться
про будівництво молитовного дому на
підготовленому фундаменті. Приєднуй-
теся до цієї молитви і ви, брати й сестри.
Для Господа нема нічого неможливого.
Свідчення цьому – церква у с. Мощун вже
зводиться спасенними душами. Сьогодні
у тритисячному селі їх 23!

Віримо, що за посиленими молитвами
праведних їх кількість зростатиме.

Микола РОВСЬКИЙ,
пастор церкви с. Мощун.

Життя дочірніх церков
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ІІ Місіонерський форум 
церков ЄХБ України

26-27 серпня 2016 року відбудеться 
ІІ Місіонерський форум церков ЄХБ України в

Жовтневому Палаці м. Києва. Запрошуємо
взяти участь у форумі пасторів, дияконів,

проповідників, активну молодь, 
відповідальних за служіння.

Божих вам благословінь!


