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«Я голос того, хто кличе: В пустині рівняйте дорогу Господню»
(Євангеліє від Iвана 1:23)
Хтось може сміявся тихо,
А хтось і руками розводив:
На добре, а чи на лихо
З’явився цей муж в народі?
Давно вже того не знали,
Хіба що зі скриптів пророчих,
Щоб голосом, як зі сталі,
Хтось правду казав людям в очі…

Сотні тисяч християн в Києві подякували Богу. 23 вересня в Києві
на Хрещатику відбулося грандіозне
святкування Дня подяки, який отримав назву PODYAKA FEST. Ініціаторами події виступили протестантські громади України. Організатори
стверджують, що фестиваль знову
зібрав понад 300000 людей, щоб висловити свою подяку Богу за врожай,
сім’ю, любов, здоров’я та все те, що
робить їх щасливими.
Фестиваль почався зі спільної молитви
у супроводі хорового співу та живої оркестрової музики. З проповідями виступали
пастори різних конфесій.
Багато подій, що відбувались під час
PODYAKA FEST, носили світський характер. Брати участь в них могли всі охочі,
незалежно від віросповідання. Так, з
13.00 і до 18.00 паралельно працювали
спортивні зони, де можна було випробувати свої фізичні сили, відбувалися вікторини та конкурси, працювали фотозони,
фудкорт та спеціальні інформаційні намети, де можна було отримати сімейну
консультацію чи консультацію лікаря, або
просто висловити свою подяку будь-кому.
Слово «дякую» на Хрещатику в неділю
стало найуживанішим. Також публіку
розважали християнські скейтбордисти
SHAUNHOVER з Америки та байкери.
Велику увагу організатори приділили
сім’ї та дітям — дитяча зона була чи не
найбільшою. Також фестиваль був доступний для людей з інвалідністю. Зокре-

ма, для них були заброньовані зручні місця біля головної сцени.
О 16:30 в Київській міській адміністрації відбулася прес-конференція з участю
голівудського актора та місіонера Стівена
Болдвіна, мотиваційного спікера й засновника молитовного та євангелізаційного
руху Pulse Ніка Холла, голови ВСЦЄХБ
Валерія Антонюка, старшого єпископа
УЦХВЄ Михайла Паночка та секретаря
Ради національної безпеки та оборони
України Олександра Турчинова.
Окрім вітальних слів спікери оголосили про створення спільного громадського руху церков і громадських організацій
України з метою протистояти найважливішим, на їхню думку, викликам в сучасній
Україні. Серед таких викликів зазначені:
війна, агресія, економічна криза, нав’язування ідеології неоатеїзму, руйнація
сімейних цінностей та просування аморальних збочень, виштовхування християнської віри із суспільного життя.
Координувати це об’єднання запросили
Олександра Турчинова.
Після прес-конференції відбувся флешмоб, під час якого українці розгорнули над
Хрещатиком найдовший прапор в Україні
- завдовжки 250 метрів і завширшки 6 метрів - та встановили таким чином черговий рекорд.
Завершилося святкування концертом.
Хедлайнером концерту став Мартін Сміт
- англійський співак, продюсер та гітарист.
РІСУ

Хоча над Йорданом вечір,
Не квапиться натовп додому.
Лунають слова Предтечі,
Очей проганяють утому.
«Покайся, невірний роде,
Покайтеся, кодло зміїне…»
І чисті Йордану води
Навіки ховають провини.
«Готуйте дорогу Богу,
Рівняйте стежки й долини…»
Іванові перестороги
Не мовкнуть ні на хвилину.
Він знав про Господні плани
І Правду упевнено сіяв…
…А зі століть туману
До людства ішов Месія.
Тарас Вихованець
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Подружжя Ярошенків живуть в
Кенії понад 5 років, а в поселенні
Керіо (плем’я туркана) — понад 4
роки. За ландшафтом — це пустеля,
де ростуть лише колючки та акації,
і лише в пересохлих руслах річок —
пальми. Плем’я туркана нараховує
близько 1 000 000 осіб, має свою мову,
звичаї та устрій життя. Місцеве населення переважно живе в невеличких
халупах із пальмового листя і займається випасанням кіз. Їхній щоденний раціон — кукурудза та боби. Тут
немає ні світла, ні води. Воду беруть із
висохлих русел річок, а електроенергію отримують із сонячних панелей,
вітрогенераторів, аккумуляторів.

Голос надії
інтерв'ю
Подружжя познайомилося через
інтернет. Вікторія навчалася в Тернопільському місіонерському інституті,
Володимир на той час уже був діючим
місіонером. Тепер у них двоє дітей:
Мікаель Саїд (4 роки) і Софія Алексіс
(2 роки). Кажуть, що в Африку потрапили випадково, почувши що тут
потрібна допомога. Поки що нікуди
не збираються їхати, а жити і працювати тут. Тернопільська місія «Серце
допомоги» заснована 2003 року. Її
місіонери працюють у Киргизстані,
Таджикистані, Індії, Непалі, Кенії,
Руанді, Іспанії, Ізраїлі тощо. Їхня ціль
— поширення Євангелія.

Володимир та Вікторія Ярошенки:
«М І СІ Я - С П РА В А В С ІХ Х Р И С Т И Я Н!»
— Чим саме ви тут займаєтеся?
— Раз на тиждень - біблійний урок,
раз на тиждень - рукоділля з дітьми,
раз на тиждень - молодіжне. Тричі на
тиждень - біблійні уроки для пресвітерів, тричі на тиждень - школа для
дорослих, де навчаються 30 пресвітерів
читати і писати. Крім того допомагаємо
місцевому населенню їжею, оплатою за
школу. Цього року плануємо закінчити
підготовку до відкриття школи - молодших класів.

проблема). Ну, і, звичайно - рутина, відсутність цивілізації. Немає друзів для
спілкування в радіусі 350 км, лише я,
дружина та наші діти.

— Підтримка місіонера в Африці дешевша, ніж в Україні?
— Якщо потрібно повністю забезпечити місіонера, то - ні. Життя в Африці
набагато дорожче. Хоча якщо жити так,
як місцеві - їсти один раз на день і лише
боби, то, в принципі, можна прожити і
на 100$. Але при цьому ти не зможеш
ні страховки купити, ні авто заправи— Тут немає школи?
— Є одна, але там лише в одному ти, ні відремонтувати... Якщо ж хочеш
першому класі - 180 учнів. Ми хочемо їсти картоплю і суп - це дорожче, якщо
тримати авто - ще дорожче, якщо ще й
трошки розділити класи.
допомагати людям - то це взагалі кілька
— Де ще в Кенії є українські сотень доларів на місяць.
місіонерські точки, з якими ви
— Найбільші культурні конфлікти,
співпрацюєте?
з якими ви зустрілися в Кенії?
— Кітале (350 км від нас), Кісуму (550
— Було багато незвичного, наприкм від нас), Момбаса (1200 км від нас) і
клад, те, що чоловіки тут (у племені
Какамега (500 км від нас).
туркана) взагалі нічого не роблять,
— Які найбільші труднощі місії в все роблять жінки. Друге - те, що багато чоловіків мають по кілька жінок,
Африці?
Труднощі є, як і в будь-якому служін- причому живуть лише з однією з них,
ні, але такого, щоб ми голодували чи а інші - залежні від нього. На весіллях
переживали якийсь величезний тиск, п’ють кров і танцюють поганські танці.
немає. Найбільша трудність - мало пра- Жінки ходять топлес, а діти покинуті
цівників. Потенціал для роботи - вели- на самовиховання. Матері, прогодочезний, а виконавців не вистачає. Залу- вувавши грудьми до року, віддають
чаємо і місцевих до праці. Є проекти, страшим дітям (навіть п’ятирічним)
які хотілося б почати, але немає людей на виховання. Тут взагалі нівельоване
або немає фінансування (це ще одна поняття опіки. Структура розподілу
ресурсів в сім’ях відрізняється
від українських: спершу - все
для чоловіка, потім - для дружини, а потім, якщо лишиться
— дітям.
— А які культурні розбіжності в церквах?
— По-перше, часто тут
церква - це група людей, що
зібралися під деревом, б’ють
в барабани, піднімають пил.
Під час служіння старші жінки виходять до сцени і танцюють. Тотальна неосвіченість.

Пастори не вміють читати і писати,
тому вони вчать тому, що почули за переданнями. Церков у Кенії дуже-дуже
багато, але питання не в кількості, а в
якості. Більшість - не знайомі навіть з
основами християнства. Тому тутешнє
служіння — це підйом церков, які вже
існують, навчання таких простих речей
як Дух Святий, водне хрещення, хліболамання, хто такий Бог, чому помер
Ісус, історія християнства…
— Що це за чужі діти у вас живуть?
— У нас завжди живуть 7-8 дітей. В
туркана є такий звичай, якщо приходить гість, то ти маєш його пригостити
чаєм і провести з ним півдня. До нас
таким чином «прибилося» двоє дітей, а
потім їхня кількість збільшилася. Тепер
ми їх годуємо, одягаємо. Вони самі готують собі їсти, доглядають за собою, а
ми їх вчимо культурі, відповідальності.
Деякі з цих дітей мають батьків, деякі родичів, деякі - сироти. Вони живуть з
нами, немов друзі.
— Які у вас плани на наступні роки?
— У 2019 році плануємо відкрити
загальноосвітню школу (на це нам потрібна людина). Також ініціювати проведення води в наше село. Розвинути
школу для дорослих і служіння дітям.
Крім того хочемо на подвір’ї зробити
будиночки для гостей, оскільки коли
до нас приїжджають, то ночують на
вулиці. Плануємо почати роботу з вуличними дітьми та надавати медичну
допомогу населенню. Хотілося б поширити служіння на Судан чи Ефіопію - ці
країни ще бідніші за Кенію. Але це вже
далеке майбутнє.
— Що хочете сказати читачам?
— Їдьте на місію! Бажано - сюди, але
не обов’язково. Місія - це справа для
всіх християн. Тому потрібно благовістити - і там, де ви живете, і в далеких
країнах.
Валентин Ярошенко,
пастор-місіонер, Суми.
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Бог добрий до невдячних!
«Нехай мовчить той, хто дав; нехай говорить той, хто отримав»
М. де Сервантес
Що означає — бути вдячним? Якщо
подивитися на цю людську чесноту
з практичної точки зору, можна погодитися з наступним твердженням:
«Вдячність — це почуття визнання
за виконане добро, наприклад, за надану увагу або послугу, а також різні
способи вираження цього почуття...»
Вдячність за увагу або послугу між
людьми — результат доброго виховання й ознака гарного тону. Невдячність — ознака гордості та оманливої
самодостатності.
А як щодо Бога? Чи говорить Він до
невдячних за виконане добро: «Люди,
ви зовсім невиховані. Ви забули Мені
подякувати…» Зовсім ні, навпаки,
Той, Хто дав нам усе необхідне, продовжує й далі це робити. «Добрий Бог
до невдячних і злих… та наказує сходити сонцю Своєму над злими й над
добрими, і дощ посилає на праведних
і на неправедних» (Мт.5:45).
Наша невдячність не змінює природи Божої, Він — учора, сьогодні і
повіки той самий. У чому небезпека для людини, яка забуває дякувати

Творцеві за свіже ранкове повітря, запашний окраєць хліба, за чисту воду,
за щиру дитячу усмішку?
Вдячність — ознака певної залежності та визнання того, хто зробив нам
добро. Невдячність — зверхнє ігнорування виявленої мені уваги. Ось як
серйозно попереджає нас Слово Боже:
«…бо, коли пізнавши Бога, не прославляли Його, як Бога, і не дякували, але
знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце… А що
вони не вважали за потрібне мати Бога
в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений…». (Рим.1:21,28).

жертву подяки приносить, той шанує
Бога…» (Пс.50:23)
Як короткий підсумок до сказаного
— моя невдячність нічого не змінить у
незмінній природі Бога, моя вдячність
Йому змінить мене і зробить мене не
егоїстичним споживачем Господніх
благ, а виконавцем Його святої волі, що
полягає у наступному: «За все дякуйте,
бо така воля Божа щодо вас у Христі
Ісусі»!
Микола Синюк, єпископ, Луцьк

Отже, з добрих рук Отця, Який на
небесах, ми отримали все необхідне
для щоденного прожитку. Не забудьмо
подякувати — не формально, а щиро,
від усього серця. До речі, саме вдячність робить людину по-особливому
щасливою.
Той, Хто все дав, мовчить (згідно із
Сервантесом) і продовжує далі Свою
ласку до нас. Хай заговорить той, хто
отримав — я, ви, ми — всі хто іменує
себе християнами. «Заговори, щоб я
тебе побачив» — це ще древні латиняни мовили. Заговорімо мовою вдячності Творцю пам’ятаючи, що: «Хто

СПИСОК ДОБРИХ СПРАВ

С

ьогодні мої діти мене
трохи насмішили, але заодно і навчили…
У неділю, після біблійного
уроку дала завдання: щодня
робити добрі справи і записувати їх у зошит. Як ілюстрація
того, що в небі все записується.
Ще одна ціль - виховати добрий
характер! А найголовніше - радувати себе, ближніх, батьків і
Бога!
Діти прибрали все, що могли.
Зробили все, що знали, що треба зробити, і все, що додумалися зробити (щоб було що записати)! Одним словом - чистота!
Я сміялася, як вони догадливо
старалися - і те зробити, і те! А
як я сказала: «Лілько, принеси
банки для закрутки!», вона аж
зраділа - буде що записати! Мілка (5 років) все допитувалася у
Лілі: «Ти записала, що я занесла
на кухню стільчики? Ліля, ну ти

записала?!» Дуже важливо, щоб
і найменшу працю було записано. Бо вона також старалася, як
і всі діти, а ще ж - не маловажно
виграти!
Чому діти це роблять? Вони
вірять, що вчитель усе оцінить!
Помічаю, як не тільки чисто в
хаті, але і в їхньому серці!
Чи справді Бог бачить і цінує
навіть найдрібнішим вчинком? Без сумніву, що саме так:
«І коли хто напоїть вас кухлем
води в ім’я Моє, той не згубить
своєї нагороди!» (Євангеліє від
Марка 9:41). «В ім’я Його» - означає, якщо ми робимо щось
для людини, то робимо для
Нього!
Благословення вам - Божого і
від людей!
Ірина Губеня,
вчитель, Лебедин
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Голос надії
історичні постаті

ГЕЛЕН КЕЛЛЕР
- дівчина, яка не здалася

водили до відчаю як Гелен так і її
батьків.
Батьки Гелен не полишали надії
на те, що є люди, які здатні покращити стан їхньої доньки. Після багатьох, нажаль невтішних,
зустрічей і консультацій з лікарями і професорами шестирічну
дівчинку вдалося влаштувати у
школу Перкінса для сліпих. Там
вона і познайомилася з Енн Салліван, яка погодилася вчити Гелен.
Пізніше Гелен напише, що саме
тоді почалося її життя. Життя молодої вчительки, яка самовіддано
прийняла рішення витягти Гелен
з ізольованого існування, заслуговує на окрему історію.

У

чені кажуть, що позитивно
налаштовані люди живуть
довше. Натомість у наш час
все більше тих, хто зосередився на
власних проблемах і занурився в депресивний стан. Якщо ви теж час
від часу потрапляєте в цю когорту,
дозвольте познайомити вас із Гелен
Келлер.
Гелен стала сліпою і глухою на все
життя.
27 червня 1880 року в Сполучених
штатах Америки народилася дівчинка,
яку назвали Гелен. Дитина була абсолютно здоровою, але через хворобу,
яку перенесла у півторарічному віці,
Гелен стала сліпою і глухою на все життя. Маленька дівчинка дуже страждала
від того, що її внутрішній світ не піддавався вираженню. Невдалі спроби
бути «такою як всі» у дитинстві при-

Не зважаючи на серйозні
вади, їй вдалося отримати
освіту.
Вчителька, яка відкрила глухій
і сліпій Гелен двері у світ мови,
не залишила її до самої смерті.
Вже через декілька місяців занять
Келлер навчилася відчувати предмети і пов’язувати їх зі словами.
Причому вона навчилася говорити звичайною мовою, а не тактильною, якою зазвичай користуються сліпоглухі люди. Згадуючи,
Гелен писала: «Поступово, крок за
кроком, ми з міс Салліван просувалися вперед, поки не здолали
величезну відстань від перших
невдалих складів до злету думки в
рядках Шекспіра». Допитливий розум
маленької дівчинки постійно потребував нових знань. Не зважаючи на серйозні вади, їй вдалося отримати освіту,
а коледж Редкліфа вона закінчила з
відзнакою. До речі, перша книга Гелен
«Моє життя» була опублікована у 1903
році, за рік до закінчення коледжу.
Вона стала першою сліпоглухою людиною, яка отримала ступінь бакалавра у
сфері гуманітарних наук.
Маючи сильне бажання виражати
й передавати свої думки, Гелен Келлер написала 12 книг, читала лекції по
всьому світу, відвідала 39 країн, стала
співзасновником Американської спілки захисту громадянських свобод. Її
зусилля щодо покращення лікування
сліпих і глухих привели до того, що
таких людей стали забирати з психіа-

тричних лікарень і притулків. Ще до
заснування спілки, Гелен вже була активним поборником за права людей з
інвалідністю. Співпрацювала з організацією, яка підтримувала ветеранів,
що осліпли в бою. Міжнародна організація, заснована Гелен Келлер в 1915
році, до сьогодні є однією з ведучих
некомерційних організацій у світі, яка
працює в напрямку запобігання сліпоті і зменшенню кількості голодуючих.
Гелен Келлер померла у віці 88 років.
У США її шанують як національну героїню, що стала символом боротьби
з труднощами для багатьох людей з
інвалідністю. У Капітолії на її честь
споруджений пам’ятник, а дім, в якому
пройшло дитинство Гелен, занесений в
національний реєстр історичних місць
США. Ця жінка стала видатною особою, будучи невтомною трудівницею
для добра інших. Марк Твен, після особистого знайомства з нею сказав, що
ХІХ століття знало двох по-справжньому великих людей: Наполеона і Гелен Келлер.
Відповідальність відстоювати
права людей з інвалідністю.
Життя Гелен Келлер є прикладом
віри, надії і вдячності. Замість того,
щоб оплакувати втрачені можливості
ця жінка, долаючи життєві труднощі,
досягала неймовірних висот. Келлер
взяла на себе відповідальність відстоювати права людей з інвалідністю і в
цьому знайшла своє покликання. Вона
служила людству, щоб кожний крик
горя зустрів співчутливий і благородний відгук. Це було її відрадою, її сенсом життя.
«Я дякую моєму Богу за мої фізичні вади, вони допомогли мені знайти
себе, мою працю і мого Бога… Кожного дня в моєму житті я дякую Богові за
три речі: дякую за те, що Він удостоїв
мене честі знати про Його діла; глибоко
вдячна Йому, що в моїй темряві Він запалив світильник віри; і найглибша подяка за те, що я маю інше життя, якого
дуже чекаю, де я насолоджуватимусь
світлом, квітами і небесною піснею», Гелен Келлер.
Микола Хрокало,
пастор-місіонер, Буринь
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ЧОМУ РЕВУТЬ ВОЛИ,
хоч ясла повні?

Х

то не відчував радості від
вчиненого добра для когось
і зробленого кимось для нього? І навпаки: кожен міг пережити
ядуче зло — у такі моменти людям
властиво почуватися нещасними.
Якщо поставити запитання, добра чи
зла більше у світі, відповіді можуть
бути різними. Це залежить від того,
з чим людина більше зустрічається і
чого більше робить. Але кожен бажає
прожити на землі щасливо!
Люди народжуються на світ однаково: нічого із собою не приносять. Ніхто
нікого не питає: чи хочеш ти прийти в
цей світ. Народившись, мимоволі підкорюємося закону зростання. Навіть
малюкам потрібно прикладати зусилля
для того, щоб покликати маму, навчитися ходити, говорити. Всі діти ходять
до школи і навчаються, але мають різну
успішність, бо кожен є індивідуальністю. Знайти себе в житті, розвинути
даний Богом талант — завдання кожної людини, яка народилася на світ.
Чи можемо ми почуватися
щасливими сьогодні?
Покидають люди цей світ так, як і при
народженні — нічого з матеріальних
здобутків забрати не можуть. Хоча за
життя кожен перебуває у різному матеріальному та духовному стані. Чому
така нерівність? З першого погляду
можна побачити несправедливість:
хтось народився в Україні, хтось в Африці, а хтось в Америці. Хтось жив у
часи рабовласництва, голодомору, війни. Чи могли люди бути щасливими
в таких обставинах, коли не було їжі,
одягу, тепла? Чи можемо ми почуватися щасливими сьогодні? Усе пізнається
в порівнянні...
Комусь за щастя розлучитися, комусь — одружитися. А хтось буде щасливим, коли перестане боліти зуб. Одного хлопчика із Африки вилікували
від хвороби. На певний час його забрала до себе моя племінниця Ірина. Вона
поїхала на Чорний континент, щоб допомагати дітям, які потрапили в складні життєві обставини. Добре поївши,
він запитав у неї: «То це я вже в раю?»
Для когось рай — це просто поїсти, а
для когось — щоб зупинилася війна.
Щоб бути щасливими нам і нашим
дітям, потрібно прикласти немало зу-

силь. Більше того — необхідно
навчитися зберігати почуття радості і спокою!
Не було щасливіших людей
від Адама і Єви!
Напевно на землі не було щасливіших людей від Адама і Єви!
Їхнє щастя створив Сам Бог. Він
дав їм досконалий розум, повне
здоров’я, всі умови для життя.
Земля й так була дуже гарною, а
Бог ще й поселив їх у найкращому місці — Едемському саду. Не
було нічого, що могло б засмутити перших людей. Спочатку
все було гаразд, Бог приходив до
них у прохолоді дня і вони мали
спілкування із Самим Творцем,
отримуючи безмежну радість від
Його любові (книга Буття 3:8).
Коли ж Єва втратила почуття щастя? Уперше в житті вона стала
почуватися незадоволеною, коли
заговорила зі змієм! Щастя було
біля неї, як і раніше. Але своєю
хитрістю, змій вселив Єві думку:
тільки якщо зірвеш заборонений плід, будеш по-справжньому
щасливою! Чи отримали Єва й
Адам «надумане» щастя? Навпаки — прийшло досі незрозуміле
почуття смутку, сорому, вини, і,
як результат — Божа кара (книга
Буття 4:23).

Турбуватися про когось це ключ до щастя!
Коли людина не довіряє Богові, не
цінує добра у своєму житті, то в її життя може прийти подібне розчарування. Навіть у життя тих, хто на перший
погляд перебуває у досить хороших
обставинах — багато людей з радістю
помінялися б із ними місцями! Але
всупереч усьому такі люди почуваються нещасливо… У чому ж причина?
Саме в їхньому розумі, у невмінні цінувати тим, що є! Один чоловік був дуже
здивований, коли на Гавайях побачив
багато нерадісних людей. Йому здавалося, що там усі мають бути задоволеними і щасливими...
Справді, щастя людини не завжди
залежить від обставин, а часто — від
сприйняття. Щастя заховане недалеко
від нас. Апостол Павло дає добру пораду: «Маючи одяг, тепло, вже будьмо

задоволені з того» (Перше послання
до Тимофія 6:8). Справді, якщо є їжа,
одяг, тепло і дах над головою — то вже
є привід радіти. А якщо уважно придивитися і поруч із собою побачити
тих, у кого немає всього цього, а потім
поділитися з ними, то хороші почуття
примножаться. Бо іноді для щастя потрібно зовсім небагато. Навіть проста
цукерка може принести більше радості
тому, хто нею ділиться, а не тому, хто
їсть.
Турбуватися про когось — це ключ
до щастя! Усім властиво мріяти про
особисте щастя. І це прекрасно. Але
не потрібно забувати, що справжня
радість — не в егоїзмі, а в любові до
Бога і ближнього. Бо воли ревуть, хоч
і ясла повні…
Ірина Губеня, вчитель, Лебедин
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ГОЛУБ, ДРАБИНА ТА ВДЯЧНІСТЬ

Я

кось у моєму житті трапилася одна неприємна подія
— зламав ногу. Хочу поділитися тими висновками, які я зробив.
Думаю, що вони надихнуть ще когось
із вдячністю дивитися на все, що відбувається з нами в житті.
Отже, одного разу в нашу вентиляційну шахту впало голубенятко. Ми з
дружиною врятували його й не знали, що з ним робити, бо воно ще не
вміло літати. Можна було б випустити за вікно, але його б там з’їли коти.
Приїхав мій син, і ми вирішили віднести його на горище нашого будинку. Син піднявся на горище, а я чекав
його знизу. Але, сам не знаю чому,
захотів також піднятися нагору, щоб
подивитися, що там у нас на горищі
робиться. Драбина була
не прикріплена, і коли я
піднявся майже до самого
верху, драбина посунулася
— і я впав на спину. А драбина ще й упала на мене й
перебила мені ногу.
Здається,
не
зовсім
приємна подія, проте хочеться і в таких обставинах прославити Господа. У
Першому посланні апостола Петра сказано: «Краще
постраждати за добрі діла,
ніж за злі» (3:17). Я думаю,
що діло, яке ми робили, було-таки добрим. Звичайно,
врятувати голубенятко —
це не настільки важливо,
як врятувати людину, проте це злом не назвеш. Другий момент:
добре, що першим поліз мій син, а не
я, тому що тоді це він міг би поламати ногу. Третій плюс у тому, що я впав
на площадку п’ятого поверху спиною,
а не покотився сходами вниз. Так я
травмував лише ногу, а міг би зламати
й хребет і бути зовсім нерухомим. Але
Господь зберіг мене від цього.
Четверта радість полягає в тому, що
я зламав ногу в той час, коли зажив перелом ноги в моєї дружини. Наші діти
вже старші, вони одружені й живуть
в іншому місті, тому всі клопоти з догляду за дружиною лягли на мої плечі.
Уявіть, як би було незручно, якби ми
обоє зламали ногу й потребували допомоги дітей. А так спочатку я доглядав дружину, а потім — вона мене. Ще
одна милість: Господь допустив це в
моєму житті, коли я був у відпустці.

Перед тим у мене на роботі були надзвичайно відповідальні справи, наш
навчальний заклад ліцензувало Міністерство освіти і науки України, тому
мені треба було неодмінно бути на робочому місці.

добре промовляти своїми устами, чути
своїми вухами, бачити, відчувати, ходити ногами й працювати руками. Я
дуже вдячний Богові, що через мою
зламану ногу навчив мене радіти тому,
що можу ходити без милиць.

Ще один позитив: я зламав ногу,
перебуваючи вдома, у Рівному. Одного разу, коли перебував на навчанні в
Німеччині, у мене з’явилася грижа —
і потрібна була операція. Це завдало
безліч клопотів і для мене і для членів
групи, з якою я приїхав. І сьоме благословення — травма трапилася зі мною
тоді, коли я вже був у статусі дитини
Божої, був частиною живої церкви. За
мене молилися брати і сестри, відвідували, приносили гостинці — і так мали
змогу послужити Богові.

Підсумовуючи все сказане, задумуюся над питанням: чи хотів Господь, щоб
я зламав ногу? Звичайно, що ні. Ми ж,
земні батьки, не хочемо, щоб наші діти
хворіли. Ми хочемо, щоб вони були
здорові й щасливі. Господь хоче цього
ще більшою мірою для нас.

Біблія каже, що тим, хто любить Господа, усе діє на добро. Отже, що доброго я отримав, зламавши ногу? Я мав
достатньо часу, щоб подумати, проаналізувати свої стосунки з Господом,
бо іноді за своєю працею, не завжди
знаходимо можливість зробити це.
Я мав багато часу, щоб досліджувати
Слово Боже, а це завжди корисно. Ще
один момент, який хотів би згадати.
Коли дружина зламала ногу й побачила мою особливу турботу про неї,
то з такою ж турботою ставилася й до
мене. І завдяки цьому наші стосунки
стали теплішими, щирішими. Ми стали ближчими й відчули особливе взаєморозуміння. Ще одне, на що Бог звернув мою увагу, коли я був обмежений
у русі. Він допоміг мені по-особливому
оцінити те, що я маю здоровий глузд,
свідомість, пам’ять. Я зрозумів, як це

Чому ж так сталося в моєму житті?
Я не проявив мудрості. Я бачив, що
драбина не закріплена, бачив, що вона
важка. Та й сусідка, яка живе на цій
площадці, попереджувала, що драбина
може посунутися й упасти. Але я не прислухався
до цього застереження. У
дні, коли в мене була зламана нога, я не міг брати
участі в активному служінні. Чи хоче Господь, щоб
ми були відсторонені від
того служіння, яке Він нам
доручив? Не хоче, тому ми
повинні бути уважними й
обережними, щоб завжди
бути у формі. Ще одне, про
що я замислився: «Ти впав
з цієї драбини, а чи міцно
ти стоїш у духовному житті?» Бо й Слово Боже попереджає: якщо ти думаєш,
що стоїш, то пильнуй, щоб
не впасти. І я по-особливому прийняв ці слова до серця. Одна думка дуже схвилювала мене.
«Ти врятував голубеня — зробив добре
діло. Але яких зусиль ти докладаєш,
щоб спасати людей?» У книзі Приповістей Соломонових сказано: «Рятуй
узятих на смерть!» Ця відповідальність
покладена на нас, і ми повинні рятувати тих, хто йде до загибелі.
Тому з огляду на все сказане, я щиро
вдячний Господу, що він допустив цю
ситуацію в моєму житті. Він багато
чого мене навчив через ці обставини
й надзвичайно благословив. Підсумовуючи, звертаюся до Писання. У
Першому посланні до солунян сказано: «Завжди радійте! Безперестанку
моліться! Подяку складайте за все, бо
така Божа воля про вас у Христі Ісусі»
(5:16-18).
Віталій Савчук, вчитель, Рівне
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ПРАКТИКА ОПТИМІЗМУ МІХАЙ І ТОРА

К

ожен оптиміст іде в ногу з
прогресом і підганяє його,
у той час як кожен песиміст триматиме світ у застої. Наслідки песимізму в житті нації такі самі,
як у житті особистості. Песимізм
убиває інстинкт, який спонукає
людину боротися з бідністю, неосвіченістю та злочинністю, і висушує всі фонтани радості у світі.

У

своїй уяві я покидаю країну,
яка підносить мужність
бідних, і відвідую Індію, пекло
фаталізму — де триста мільйонів
людських істот, яких важко назвати мужами, поглинутих у неосвіченість та біду, кидають себе
ще глибше у яму. Чому вони такі?
Тому що протягом тисяч років
вони були жертвами власної філософії, яка вчить їх, що люди як
трава, а трава в’яне, і немає більше
нічого зеленого на землі. Вони сидять у тіні і дозволяють обставинам, які вони б мали опанувати,
вони дозволяють цим обставинам
тримати себе в лещатах, аж поки
вони вже перестануть бути Людьми, а лише змушені танцювати і
вітатися, як маріонетки у виставі.
За якусь часину приходить смерть
і жене їх геть до могили, а їхнє місце займають інші маріонетки з іншими картонними пристрастями
і бажаннями, і шоу триває століттями.

П

оїдьте в Індію, і ви побачите, як цивілізація розвивається, коли нації бракує віри у
прогрес, і вона схиляється перед
богами темряви. Під впливом

брахманізму геній та прагнення
до кращого стали придушеними.
Немає нікого, хто б став другом
бідних, чи захистив сироту і вдову.
Хворі лежать недоглянуті. Сліпі не
знають як бачити, ні глухі не знають як чути, і полишені при дорозі вмирати. В Індії — гріх вчити
сліпих і глухих, бо їхнє страждання вважається карою за гріхи у попередньому стані існування. Якби
я народилася посеред цих фаталістичних доктрин, то б усе ще перебувала в темряві, і моє життя
було б пустелею, по якій би ніякий
караван думки не пройшов би між
моїм духом і зовнішнім світом.

І

ндуси вірять у витривалість,
але не в опір; через це їх підкорювали чужинці. Їхня історія
повторює історію Вавилону. Нація
здалеку прийшла скоро і швидко,
і жоден не спіткнувся, ні спав, ні
дрімав, але принесли на землю
спустошення, і в людей відібрали
їжу і запаси, всі запаси хліба, і всі
запаси води. І ні можновладець,
ні воїн, ні суддя, ні пророк, ні мудрець, ні сила древніх не визволили їх. Направду, горе є насліддям
тих, хто ходять сумнодумні та понурі по цій сяючій землі, яка солодить душу, а вони сліпі до її краси
та глухі до її музики, а також тих,
хто називає зло добром, а добро
злом, ставлять темряву на місце
світла, і світло на місце темряви.
Уривок із есе Гелен Келлер
«Оптимізм»,
переклад з англійської
Наталії Добжанської-Найт.

К

оли Міхаю виповнилося п’ять років, ми
повели його в синагогу на свято Сімхат
Тора. Воно засноване на пам’ять про
дарування євреям Закону на горі Сінай. Сувій
із текстом Закону проносять синагогою і люди
притискаються до нього поцілунком. Коли процесія підійшла до нас, Міхай запитав: «Я повинен поцілувати сувій?» Напередодні я пояснив
йому значення давнього свята і церемонії, тому
зараз сказав: «Як вважаєш за потрібне». Рабин
наблизився і опустив сувій, щоб дитина могла
поцілувати його. «Дякую! - сказав Міхай. - Я
не буду цілувати сувій». Процесія зупинилася і
сотні очей в очікуванні подивилися на хлопчика. Напружений до краю Міхай повторив: «Я не
буду цілувати це».
Після богослужіння керівник синагоги (і мій
друг) запитав у хлопчика: «Чому ти так вчинив?» Міхай відповів: «Бог дав мені маму, щоб я
її цілував. А Тору дав, щоб її читати і виконувати, а не цілувати».
Уривок із книги Р. Вумбранда «Із вуст дитини»

ГРА В РАДІСТЬ

Я

дуже хотіла ляльку... Але, коли надійшли чергові місіонерські пожертви, леді
відписала, що ляльки там не виявилося. Тільки дитячі милиці. І ці милиці переслали
до нас, бо вони колись можуть знадобитися
якійсь дитині. З цього, власне, все й почалося.
— Щось я поки не бачу тут ніякої гри, —
роздратувалася Ненсі.
— Суть гри в тому, щоб знайти щось таке, з
чого можна радіти, немає значення, що саме,
— щиро пояснювала Поліанна. — Ми почали
гратися в цю гру саме з милиць.
— Боже милий! Чому ж тут можна радіти,
коли хочеш ляльку, а тобі дають милиці!
Поліанна заплескала в долоні.
— Отож-бо й воно! — вигукнула вона. —
Спочатку я думала так, як ви. Але тато мені все
пояснив.
Радійте з того, що ці милиці... вам не потрібні, — тріумфувала Поліанна. — Усе дуже
просто, коли вмієш грати в цю гру.
Уривок із книги «Поліанна», Е. Портер
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т р а д и ц і ї с в я т к у в а н н я в с в і т і й Ук р а ї н і
Почуття вдячності лікує… Так
стверджують навіть лікарі. Культура
вдячності з давних давен була традицією
у багатьох країнах світу. Україна не
виключення – в давнину слов’яни
відзначали Свято жнив, Обжинки, його
святкували по закінченні збору врожаю.
На жаль, традиція з роками загубилась,
натомість День подяки в Америці та
Канаді став загальнодержавним святом.

Світові традиції

Подивимось на коріння Свята подяки у
різних країнах світу. У Кореї з нетерпінням
чекають на це свято, адже Чхусок, – це не
тільки свято врожаю, вдячності землі за її
щедроти, а ще й День сім’ї. У Японії з давніх-давен відзначається Свято подяки за
хороший врожай і вшанування праці один
одного. В Голландії та Швейцарії святкування проходить у змаганнях за найбільший
вирощений гарбуз. В Індії це свято відзначається в багатьох штатах, але найкраще дотримуються цієї традиції християни в Гоа.

збираються разом, розділяють їжу та дякують Богові. День подяки прийнято святкувати у родинному колі. Родичі і друзі з’їжджаються зі всієї країни за спільний стіл з
традиційними стравами. Серед них обов’язково є індичка в різних варіантах, в основному запечена і фарширована, а також ямс
зі збитим квітковим соусом, журавлинний
соус, начинка з сухариками зі спеціями, батати, гарбузовий пиріг і підливка. На думку
істориків, усе це було на столах колоністів у
XVII столітті.

Біблійна історія свята

«Стережися, щоб, коли ти будеш їсти й
наситишся, і добрі доми будуватимеш, а
худоба твоя великата худоба твоя мала
розмножиться, і срібло та золото розмножаться тобі, …щоб не забув ти Господа,
Бога свого, …щоб ти не сказав у серці своїм:
Сила моя та міць моєї руки здобули мені цей
добробут» (Повторення Закону 8:11-14).

ний робити для нас дива та очікує натомість
щирої віри та вдячності.

За що дякувати

Ми часто звертаємо увагу тільки на негаразди та труднощі у нашому житті, а добре
сприймаємо за належне. Мало хто йде до
храму із вдячності, а не з потреби. “Як тривога, то й до Бога” – каже народна приказка. Та чи то не Творець-життя дає врожай,
здоров’я, близьких людей? Ми маємо за що
дякувати Богу! Окрім цього, Він пропонує
найбільше благословіння, яке може отримати людина – дар прощення та життя Вічного: “Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина
Свого Однородженого, щоб кожен, хто
вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне…” (Від Івана 3:16-19). Як отримати цей
дар? Звернись до Бога у щирій молитві каяття. Відвідуй церкву Божу, читай Євангеліє
Ісуса Христа. Сповідуй Ісуса своїм Господом
та Спасителем. Будь вдячний Богу!

Це застереження Бог дав юдейському наСвято Подяки в Україні
роду, коли вивів із єгипетського рабства.
Однак для розвинутих країн, як-от Спо- Самe тоді, аби пам’ятали Господа та Його
В Україні концeпція провeдeння Дня получeні Штати Америки та Канада, цe нe благословіння, Він дав вeління святкувати дяки Богові на національному рівні була
лишe добра традиція, а всенароднe держав- Дeнь подяки.
прeдставлeна на зустрічі Всeукраїнської
нe свято.
Ради Цeрков із Прeзидeнтом України 3
«Будеш дотримувати свята жнив перво- бeрeзня 2006 року. У 2017 році кульміна3 1 січня 1957 року Парламeнт Канади плоду праці твоєї, що сієш на полі. І свято
цією відзначення 500-річчя Реформації стапроголосив: «загальний Дeнь Подяки Всe- збирання при закінченні року, коли ти збило Свято Подяки, яке 17 вересня зібрало у
могутьому Богу за щeдрий врожай, яким раєш з поля працю свою. …Початки первоцентрі Києва понад 250 тисяч людей з усіх
благословенна Канада, святкувати в другий плоду твоєї землі принесеш до дому Господа,
куточків країни. Ця знакова подія надала
понeділок жовтня». Зауважимо, подяка неа- Бога твого» (Біблія, книга Вихід 23:16-19).
новий подих традиційному Святу жнив в
бияка, а подяка Всeмогутьому Богу!
Цe був приклад для інших народів. Мину- Україні, яке євангельські віруючи святкують
Сьогодні це одне з найпопулярніших та ло понад 3500 років, алe Бог – той же: здат- майже 100 років.
Асоціація «Поклик»
найбільш шанованих свят у США, коли сім’ї
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