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Вдячність — на першому місці
***
Вклоняюсь, Боже, за ясні простори,
За зірноокі щедрі небеса,
За рук Твоїх величні, дивні твори,
Котрі голубить сонячна яса.
До блиску миють роси світанкові,
Розвеснено торкаються дощі,
Бринять барвисті струни веселкові,
Відлунюються співом у душі.
А поле виколисує надію
На хліб і радість, спокій і добро —
Це все Твоя потужна, мудра дія,
Твоя турбота, ласка і тепло.
Вклоняюся за рідну Україну,
За Слів Благих спасаючий засів,
Золочену осінню цю годину,
Увінчану розкішністю плодів.
Мирослава
Данилевська-Милян

В усі часи Бог «багато разів і багатьма способами» говорив до людей. Його голос завжди був голосом
надії. Бог говорить і в XXI столітті.
У постійній рубриці знайомимо вас
із біблійними прикладами Божого
«голосу надії», який завжди змінював життя тих, хто його чув.
«І, коли входив до одного села,
перестріли Його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І
голос піднесли вони та й казали: Ісусе, Наставнику, змилуйсь над нами!
І, побачивши їх, Він промовив до
них: Підіть і покажіться священикам!
І сталось, коли вони йшли, то очистились… Один же з них, як побачив, що
видужав, то вернувся, і почав гучним
голосом славити Бога. І припав він
обличчям до ніг Його, складаючи
дяку Йому. Ісус же промовив у відповідь: Чи не десять очистилось, а
дев’ять же де?» (Євангелія від Луки,
17:12-17).
Тих, хто просить, зазвичай більше,

ніж тих, хто дякує. Усі прокажені просили. Якими б охриплими й слабкими
не були їхні голоси внаслідок хвороби, вони кричали всі разом: «Ісусе,
Наставнику, змилуйся над нами!»
Але коли настав час славити й хвалити Бога, то лише один із них знайшов
слова вдячності.
Можна подумати, що всі, хто молиться, зрештою дякують. Але, на
жаль, це не так. Багато людей моляться, коли вони хворі або близькі до
смерті, а коли одужують, то смертельно слабне їхня вдячність…
Прохання — дочасні, а прославлення й хвала — вічні. Тому вдячність
має бути на першому місці.

Чарльз
Сперджен,
англійський
проповідник
(1834-1892)
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Вдячне серце: п’ять «П»
В історії про зустріч Ісуса Христа
й прокажених (Євангелія від Луки,
17:11-18) відображена жахлива статистика: лише один із десяти оцінив
Божу ласку й виявив удячність.
Невдячність — страшний гріх, вона
ожорсточує й перевертає розум: «Бо,
пізнавши Бога, не прославляли Його,
як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось
нерозумне їхнє серце» (Послання до
римлян, 1:21).
Бог закликає людей бути вдячними: «Вдячно співайте у ваших серцях
Господу псалми, гімни, духовні пісні!
І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у Ім’я Господа Ісуса,
дякуючи через Нього Богові й Отцеві»
(Послання до колосян, 3:15).
Вдячність — це стан серця, це ключ
до близького спілкування з Богом. Перевірмо себе: ось п’ять «П» — ознаки,
які свідчать про вдячне серце.
Прославлення. «Ліпша бо милість
Твоя над життя, й мої уста Тебе прославляють!» (Псалом 62:4). Вдячне
серце буде славити Бога, незважаючи на обставини. Ми славимо Бога

насамперед за те, Хто Він
є, а вже потім за те, що Він
зробив. Прославлення має
стати стилем життя, його
змістом.
Пошана. «Шанує син
батька, а раб свого пана; та
якщо Я вам батько, де пошана Моя?» (Книга пророка
Малахії, 1:6-7). Прославлення витікає з пошани. Пошана свідчить про усвідомлення людиною Бога як Творця,
Батька й Друга.
Послух. «Послух ліпший від жертви!» (Перша книга Самуїлова, 15:22).
Але послух має бути постійним:
«Справедливість справедливого не
врятує його в дні гріха його...» (Книга
пророка Єзекіїля, 33:12). Іноді люди
думають, що можна розслабитися, бо
колись жили правильно, робили добро. Та це — самообман.
Пам’ять. «Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого» (Повторення Закону, 8:11). Людська пам’ять
буває ненадійною. Але важливо завжди пам’ятати, що Бог для нас зробив,

Проповідь

аби не стати безпечними, аби не зневажити Його жертви.
Праця. «А я запитав: Що я, Господи, маю робити?» (Дії святих апостолів, 22:10). Ми ніколи не зможемо віддячити Богу за Його милість і спасіння.
Але наше служіння — це плід вдячного серця. Праця на добро людям — відображає стосунки з Богом.
Тільки з цими компонентами наше
життя буде успішним і благословенним — життям людей, які знають
Бога!
Олег Савчак, пастор, Тернопіль

Головна цінність

Слово служителя

«Скажіть, будь ласка, за що ви
найчастіше дякуєте Богові?» Коли я
запитав про це групу людей, то мені
відповіли: «У мене хороша робота,
і я дякую за це Богові». Люди дякували за хорошу сім’ю, за дім, за автомобіль, за спасіння в Ісусі Христі.
Це добре, що ми вдячні Богові. Ми
повинні дякувати Йому за все, бо

розуміємо, що Бог нам нічого не винен. І все, що ми маємо, — це тільки
Його милість.
Але те, за що ми найчастіше дякуємо Богові, коли стоїмо перед
Ним, — і є нашою головною цінністю в житті. Кожна річ цінна настільки, скільки готові за неї заплатити.
Іноді річ може бути старовинною і

не дуже потрібною у побуті, але за
неї готові заплатити велику ціну.
Бог вирішив заплатити за нас життям Свого Сина. І наша цінність визначається не нашими сильними чи слабкими сторонами. Не нашими талантами й здібностями, хоч і вони важливі. І
навіть не нашими досягненнями, хоча
ми повинні чогось досягати в житті.
Головна цінність, яку ми маємо, — це
та ціна, яку за нас заплатили, — дорогоцінна кров Божого Сина.
Апостол Павло, розуміючи це,
каже: «Благословенний Бог і Отець
Господа нашого Ісуса Христа, що нас
у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, …що
маємо в Ньому відкуплення кров’ю
Його, прощення провин, через багатство благодаті Його» (Послання
до ефесян, 1:3,7). Уявіть, якою була б
наша вдячність, якби повною мірою
відкрилася цінність того, що зробив
Бог для нас!
Сергій Вітюков,
пастор, Сакраменто
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Добрі люди
Життєві історії

Бабуся і Бог
Скажіть, бабусю, а що ви хочете купити?
На бабу Дусю уважно дивилася дівчинка років восьми.
— Для чого тобі, дитинко?
— Ми з татом вам купимо.
— Що купите? — розгубилася баба
Дуся.
— Ну, що ви хочете?..
— Так я це... Просто за хлібом зайшла…
— Значить, купимо вам хліба. Тату,
йди сюди!
Підійшов чоловік.
— Ви не соромтеся, — сказав він. —
Ми з донькою іноді приходимо в цей
магазин, і вона вибирає когось, кому
хоче допомогти. Що ви хотіли купити?
— Ой, не треба, діточки, — ще більше розгубилася бабуся. — Я і пенсію
отримую, і городик у мене є, і п’ять курочок... То ви в місті все купуєте, а ми
в селі... Хіба нам багато треба? Спасибі
вам, дітки... Дай Бог вам здоров’я!
— Ні! — не відступала дівчинка. —
Я знаю, що вам важко... Це ж видно!
Ми обов’язково вам допоможемо. Що
вам ще потрібно, крім хліба?
Баба Дуся не знала, що сказати.
— Ну, я іноді ще беру сто грамів
ковбаски. Прямо тут, біля магазину, з
хлібом її і їм. Сто грамів... Найдешевшої.
— Показуйте, — сміливо сказала
дівчинка, повертаючись до прилавка з
ковбасами.
Бабуся довго розглядала вітрину.
— Та тут зараз і немає такої... Я беру
ту, що гривень за 40-50... А тут, дивіться, які ціни! Ні, не треба, діточки. Спасибі вам...

— Зрозуміло, — знову заговорив
тато. — Ви, бабусю, побудьте тут ось із
цим візком, а ми з дочкою зараз швиденько візьмемо все, що вам потрібно.
Віка, вибирай.
— Не треба, діточки, — почала знову баба Дуся, але ніхто її вже не слухав.
***
…Коли я під’їхав до магазину, побачив на розі стареньку бабусю. Біля її ніг
стояв пакет. У руках вона тримала батон хліба й півпалки вареної ковбаси.
Підійшов, тому що помітив — бабуся
плаче.
— Що трапилося? — питаю.
Бабуся довго мовчала, а потім
каже:
— У тебе, дитино, немає в машині
ножа? Мені б відрізати шматочок ковбаски, а то бачиш... Це дуже багато.
Приніс ніж. Відрізали і хліба, і ковбаси. Решту бабуся акуратно поклала в
пакет до круп, макаронів і мандаринів.
— Так чого ж плачете? — знову питаю я.
— Не знаю, дитинко, — відповіла
баба Дуся й розповіла мені історію, яку
ви щойно прочитали.
Вона відкушувала маленькими
шматочками то хліб, то ковбасу... А по
щоках — сльози...
Це сталося в нас, у Світловодську.
Дівчинку, як каже баба Дуся, звуть Віта.
Татуся її — Олег. Ще й мама в магазині
була, теж з покупками допомагала. Не
сумніваюся, що і Господь там був. Стояв на розі вулиці, обійнявши бабусю.
Вона їла і... тихо плакала.
Сергій Мирний

…Повертався з с. Ясногірка, що на
Сарненщині. А там, де на трасі знак
«Стоп», тобто — без зупинки не проїжджати, дві молодиці дарами лісу
торгують. Ожина — свіжа, крупна й
блискуча, а ще чорниця…
— То, може, візьміть чорничку, га, недорого, — до мене.
— А в мене ожинка, як золото, дивіться — свіженька, сама збирала, — так
щебече, в очі заглядає, — візьміть.
Руки у темно-синіх плямах, подряпані колючками, ледь тремтять. Ну, як
не взяти? Добро іноді виглядає саме
так. Замість задуманих 2 літрів чорниці
забираю всі 5 — разом із відерком.
— То ще й ожинку візьміть, бо, знаєте, уже вечоріє, додому тра повертатися. А знаєте, що сталося ото вчора?
Такий гарний чоловік зупинився, взяв
відерко чорниці, дав триста гривень,
щось ще розпитав… Сів і поїхав. А відерко залишив. Го-о-осподи Боже, я
же ж ту машинку не догоню! Думала,
повернеться, чекала, чекала… Поїхав,
не вернувся, то сьодня вранці зайшла
в церкву, гроші пожертвувала на церкву. Ну, як же ж собі взяти? Тож гріх.
Тож людина заплатила…
Ожина (вся, що була) перекочовує
до багажника…
— Ви-но сюди послухайте, — це та,
що з чорницею, — шо було на тамтій
неділі. Зупинився чоловік, машина
— така велика, блискуча, квадратова
така. А цвєт — як чорниця… Взяв відро, в багажник поставив, каже: «Гроші
в машині». Щось там шукав, шукав, як
дивлюся — вже поїхала машина, аж
пилюка з-під коліс… Ой, Боже милий, я
ж цілий день по тих ягідниках мучилася… Но я вам скажу, я не проклинала.
Бог все бачить! Машина, я вам кажу,
така дорогуща… Втік! Но Бог все бачить…
Купуйте в добрих людей, якщо вам
і не дуже потрібно. Добре діло можна
зробити по-різному…
А люди в нас справді добрі.
Микола Синюк,
Луцьк

Дорожні нотатки
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Олег Медуниця: «Ми — християнська нація,
на канікули до бабусі,
бачив, як вона щовечора молиться. Інколи
питав: «Що ви там робите?» — «Молюся!»
— «Так Бога ж нема!»
— «Цить, дурак!» У
школі я ще й був політінформатором, хоча
досить критично ставився до радянської
пропаганди,
адже
слухав «Голос АмериІнтерв’ю
ки», «Радіо Свобода»,
«Радіо Європи»... Переломний момент від
Довідка: Олег Медуниця (1971 атеїзму до віри в мене настав із розпар.н.) — політик, депутат ВРУ двох дом Радянського Союзу. Тепер я свято
скликань. Магістр державного вірю, що українці як нація сформувауправління. Православний христия- лися завдяки християнству, і величні
епохи нашої історії тісно пов’язані з
нин. Одружений, троє дітей.
вірою в Бога.
— Ви — глибоко віруюча людина?
Про віру
— Думаю, ні. Я не буваю на кожній
— З якого часу ви в політиці?
— З 1989 року, ще з радянських службі чи святі. Для мене віра в Бога —
часів брав участь у неформальних мо- це, швидше, стиль життя. Вважаю, що
лодіжних організаціях та проукраїн- цінності, які дав Бог, мають бути глиських політичних акціях, у тому числі боко впроваджені в суспільстві. Тоді
в Революції на граніті. Мета моєї ді- воно стане і кращим, і заможнішим.
яльності — створення і становлення Той стан, що тепер маємо — резульукраїнської держави. Я депутат двох тат безбожної політики, яка 70 років
скликань, хоча жодне не добув до кін- в’їдалася в уми. Там, де був меншим
ця (у першому випадку ВРУ розпустив вплив атеїстичного режиму, і процес
П. Порошенко, а в другому — В. Зелен- змін йде краще. Наприклад, Західна
ський). Тому загалом я пробув депута- Україна, країни Балтії, Польща.
— Ви читаєте Біблію?
том неповні 7 років.
— Я читаю її сам і молодшим дітям
— Які ваші релігійні переконання?
— Я хрещений у православній читаю.
— Як ви ставитеся до інших хрицеркві. Хрестила прабабка, яка мене
й виховувала, оскільки батьки пра- стиянських конфесій?
— Кардинально моє ставлення
цювали на заводі. У юнацькі роки я
реально був атеїстом і твердо вірив у до протестантів змінила участь у Моте, що розповідали в школі. Пам’ятаю литовному сніданку у Вашингтоні в
всі ці історії про баптистів, карикатури 2013 році. На цьому заході побачив,
в журналі «Перець», книгу «Забавна як християни різних конфесій можуть
Біблія». Ще в дитинстві, коли їздив співпрацювати задля прогресу своєї
Цьогорічний з’їзд молоді УЦХВЄ, що
пройшов на Житомирщині 9-14 липня, зібрав майже 5000 осіб з усіх регіонів України, а також з Білорусі, Польщі, США.
На MalynFest-2019 говорили як знайти
своє покликання у професії та роль у суспільстві. «Наша ціль — запалити молодь
бути реальним світлом Божим для цього
покоління», — сказав лідер Руху молоді
УЦХВЄ Іван Білик.

країни. Також на мене дуже вплинуло
знайомство з депутатами-протестантами. Тепер вони — мої друзі, на яких
можу покластися. Тому я не роблю
якогось поділу між християнами.
— А як щодо інших релігій?
— Я поважаю право на віросповідання кожної людини, але не думаю,
що Україну можна будувати на цінностях інших релігій. Ми — християнська
держава, християнська нація, і Біблія
має бути визначальною на цій землі.

Про політику

— Чи можуть уживатися політика
й Божі заповіді? Існує думка: «Християнин у політиці — це неможливо:
або система тебе зламає, або ти втечеш звідти?»
— Насправді не існує ніякої «системи». Люди самі собі вибирають політиків. Я знаю діячів, які прийшли в
політику з чистими руками й помислами й через роки лишилися такими ж
чистими. Вони не пішли на компроміс
із совістю у визначальних питаннях.
Зрозуміло, що політика — це взагалі
мистецтво компромісів, але в кожного
є свої межі компромісу. Я маю переконання, яких ніколи не переступлю. Наприклад, не співпрацюю з колишніми
регіоналами, якщо вони не покаялися
й не усвідомили того, що накоїли. Для
мене вони — вороги української держави. І на них не поширюється політична етика.
— Політична етика? Звучить як
оксюморон. Як може обман і хабарництво поєднуватися з етикою?
— Справді, це не поєднується з
етикою. Та цього й не потрібно робити — не треба обманювати, не треба
брати відкати, сприяти корупції…
— І можливо бути при цьому політиком?
— Певною мірою так.
Щодня в програмі з’їзду — богослужіння, навчальні лекції, дискусії, круглі столи,
тренінги, майстер-класи, а також ряд розваг і спортивних змагань. Щовечора — посиденьки біля вогнища..
Упродовж фестивалю діяв безперервний молитовний ланцюжок — за мир в
Україні, за духовний ріст молоді.
chve.org.ua
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Біблія має бути визначальною на цій землі!»
Про молитовні сніданки

— Ви активний учасник молитовних сніданків у Верховній Раді. Розкажіть про те, як вони проходять.
— Щочетверга о 8:15 зустрічаємося
в спеціальній кімнаті, яку нам виділив
апарат ВР. Приходять депутати і цього
скликання, і попереднього, працівники апарату, запрошені гості, представники конфесій та ін.. Пам’ятаю, як приїжджали протестанти зі Слов’янська.
Їхня історія про пережиту війну справила тоді незабутнє враження.
Ми читаємо Біблію, обговорюємо
прочитане. Сніданок зазвичай триває
2 години. Четвер — важливий день
для голосування, і, як правило, явка
депутатів дуже висока. Модератором
зазвичай виступає Павло Унгурян.
— Чи є противники чи критики ваших ранкових молитов?
— У ВР — ні. Мені здається, критичніше нас сприймали на місцях, особливо спочатку, наприклад, коли розпочали таку практику в м. Суми.
— Що спонукало вас стати одним
із ініціаторів сніданку в області?
— Я вірю у свою просвітницьку
місію. Вважаю, що кожен християнин
має впливати на власне оточення.
Тому, коли виникла ідея молитовних
сніданків у Сумській ОДА, незважаючи
на саркастичний настрій ЗМІ і деяких
представників місцевої влади, нам
вдалося її реалізувати. Це було, напевно, вперше в Україні на місцевому
рівні. Нам дуже допоміг голова ОДА
Микола Клочко.

Про стосунки церкви і держави

— За законом, церква відділена
від держави. Де, на ваш погляд, є точки дотику цих інституцій?
— Найперше, у сфері освіти. Релігієзнавство має викладатися у вищій
школі, основи християнської етики — у

Новини

середній. Це закріплює статус християнської держави. Держава має реагувати на потреби християнських громад і брати участь у важливих для них
подіях. Часто чиновники формально
беруть участь у релігійних заходах, але
форма має наповнюватися змістом. А
зміст — це ведення реальної політики
змін для покращення життя церков.
Ми — християнська держава й маємо прислухатися до перших осіб релігійних конфесій, а їхні поради робити
порядком денним політики. Це поліпшить процес управління державою.
— Що б ви сказали християнам,
які проти втручання в політику й обмежуються лише духовністю?
— Мені здається, ця ідея локалізована в протестантському середовищі, і
це історично пов’язано з Радянським
Союзом. Атеїстична влада так «зашугала» протестантів,
що вони прийняли хибну точку
зору. Насправді
ж — дуже добре,
коли християни
йдуть у політику
й долучаються
до
управління
державою. Розділяти земне й
божественне не
слід так уже категорично. Щоб
змінити життя на
землі, потрібна
не лише молитва, але й щоденна праця. А політика —
це найкоротший шлях до змін.
— Які перспективи релігійного
розвитку в Україні?
— Найперше хотілося б, аби припинилася війна й настав мир. Це покращить розвиток держави, у тому
числі в релігійній царині. Ми зможемо

провести зміни в державній політиці,
які закріплять високий статус християнства в Україні. Зрештою, це приведе
до позитивних змін у всіх сферах. Сподіваюся, ми зможемо стати розвиненою державою, але при цьому — не
зіпсованою, як бувають зіпсованими
цивілізовані держави. Приклад для
нас — Польща. Це ліберальне суспільство з ліберальною економікою. Але
вони не пустили у власний духовний
світ антихристиянські явища, які проникли в такі християнські держави як
Німеччина, Велика Британія, США.
— Що ви побажаєте християнам,
які бачать покликання в політиці?
— Це складний шлях. Якщо будуть
невдачі, не опускайте рук. Самовдосконалюйтеся й сприймайте все, що
відбувається, як належне. Вчіться на
помилках. Християн у політиці потріб-

15 вересня в Києві тисячі українців відзначили Всеукраїнський День Подяки.
Ініціатори святкування — представники різних християнських конфесій — щороку заохочують українців виявляти вдячність одне одному та Богові.
Під час святкування уздовж Хрещатика
працювало фестивальне містечко, де проводилися спортивні змагання, дитячі зони,
майстер-класи, тощо.

О 18:00 на сцені біля ЦУМу розпочалася вечірня програма з участю вокально-інструментальних колективів та оркестру.
«Усі події, які відбуваються в Україні, спонукують усе більше дякувати Богу за хліб, за
мир, за країну», — сказав єпископ УЦХВЄ
Михайло Паночко. Програма завершилася спільною молитвою вдячності.

но більше! Їх треба більше там, де приймають рішення державного масштабу. Кожен має виконувати свою місію.
Тому християн-політиків потрібно підтримувати в їхній праці.
Валентин Ярошенко,
пастор-місіонер, Суми
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Голос надії

Іда Скаддер — жінка, яка передумала
«Лікареві Іді, Індія», як не дивно,
але лист із таким підписом знаходив
свого адресата в країні з населенням
понад 300 млн. осіб. Працюючи в Індії, Іда Софія Скаддер стала відомою
не тільки завдяки успішній медичній
практиці й просвітницькій діяльності, але й тим, що побудувала мережу медичних клінік і коледжів.
Іда народилася 1870 року в Індії, в
сім’ї лікаря-місіонера Джона Скаддера
і змалечку познайомилася з трудноща-

ми місіонерського життя. Переважна
більшість її рідних, починаючи з дідуся, були місіонерами в Індії й на Цейлоні. Чотири покоління сім’ї Скаддерів
подарували світу 42 місіонери, які присвятили життя людям Азії.
Коли Іда була маленькою, її сім’я
поїхала на відпочинок до США, невдовзі батько повернувся в Індію сам.
Через 2 роки дівчинка пережила ще
одну розлуку — мама, залишивши її
в рідних у Чікаго, поїхала допомагати
чоловікові. Більше 5 років Іда прожила без батьків, за цей час вона здобула
освіту й навіть не згадувала про Індію,
яка для неї була «жахливою країною
зі спекою, пилюкою, гамором і смородом». Іда не хотіла продовжувати
сімейну традицію, хоча рідні всіляко
підштовхували її до місіонерства. Одного разу Іда отримала телеграму з

повідомленням, що її мати захворіла. Не вагаючись, вона вирушила в Індію з однією метою
— доглянути хвору маму, а після
її видужання, повернутись у США
й утілювати власні мрії.
Іда раділа, що вона з рідними, але мусила не тільки доглядати маму, а й допомагати батькові в його нелегкій праці. Саме
в цей період стався випадок,
який повністю змінив дівчину.
Протягом однієї ночі троє людей
у різний час приходили до дверей їхнього будинку й благали
про допомогу для своїх дружин,
у яких були важкі пологи. Батько Іди був безсилим: місцеві релігійні
традиції забороняли контакт із лікарем
протилежної статі. Оскільки дівчина не
розумілася в медицині, довелося відмовити всім трьом.
Пізніше Іда писала: «Я не могла спати. Десь зовсім недалеко лежали три
молоді жінки, які могли померти без
лікаря. Я провела більшу частину ночі
в муках і молитвах. Лягла рано-вранці.
Гадаю, що моя зустріч із Богом лицем
до лиця відбулася саме тієї ночі. Весь
час мені здавалося, що Він кличе мене
до цієї праці! Вранці я почула звуки
селищного гонга, що сповіщав про
смерть. Слуга повідомив, що всі три
жінки померли цієї ночі... Після довгих молитов сказала батькам, що
мушу поїхати додому, отримати
медичну освіту, а потім повернуся в
Індію, щоб допомагати людям».
Іда здобула вчений ступінь доктора в США й поїхала працювати в
провінцію Веллуру. Її розчарував
початок медичної практики — охочих звернутися за допомогою було
дуже мало. Але з часом довіра людей
зростала, пацієнтів ставало дедалі
більше. Велику проблему створювало
марновірство й невігластво місцевих
жителів. Це заважало надавати
їм вчасну й кваліфіковану допомогу. Іда навчала індійців здорового способу життя, догляду
за собою. Її служіння набирало
обертів, і невдовзі у провінції
з’явилися клініки, медичні коледжі. Духовне служіння жінка
вважала не менш важливим —
лікуючи людей, вона благовістила їм про Цілителя і Спасителя.

Історичні постаті

Іда Софія Скаддер померла 1960
року. Почавши працю в невеликій
кімнатці, вона дожила до часу, коли
запрацював сучасний медичний комплекс зі штатом близько 100 лікарів,
який готував 200 медичних працівників на рік, із лікарнею на 484 ліжка, очною клінікою на 60 ліжок та багатьма
мобільними клініками, що обслуговували 200000 пацієнтів на рік.
Життя Іди — це життя цілеспрямованої й працьовитої жінки, яка попри
нестачу коштів та протистояння місцевої влади лікувала, давала освіту,

будувала… Дивлячись на історію становлення видатної місіонерки, пригадуються слова з Біблії: «Розум людини
обдумує путь її, але кроки її наставляє
Господь» (Книга Приповістей, 16:9). Як
кардинально Бог змінює наміри й мрії,
наповнюючи життя красою та змістом,
щоб людина отримувала радість і насолоду від своєї праці! Тож прислухаймося до поради Давида: «На Господа здай
дорогу свою, і на Нього надію клади, і
Він зробить...» (Книга Псалмів, 36:5).
Микола Хрокало,
місіонер, Буринь
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Андрій Трибощук: «Мені є за що дякувати Богові!»
Уявіть вісімнадцятилітнього юнака. Він служить в армії, мріє про майбутнє, здається, що все попереду.
Раптом стається трагедія, яка ділить
життя на «до» і «після». «До» — коли
мрієш, плануєш, прагнеш чогось досягнути, і «після» — коли не бачиш
сенсу жити, і самогубство видається
найкращим виходом із ситуації.
Мене звати Андрій Трибощук. Я
народився та виріс у с. Котів, де
проживаю й тепер. Під час служби в армії сталася подія, яка кардинально змінила моє життя: на
мене впала стіна і травмувала
хребет. Після операції я почув
від лікарів, що мені потрібен інвалідний візок. Тоді я думав, що
це — лише на короткий час, на
період реабілітації. Але склалося все по-іншому…
Після травми життя набуло
зовсім іншого змісту. Я повернувся в рідне село на інвалідному візку. Через безвихідь та
депресію пристрастився до алкоголю та цигарок. Приходили
думки про самогубство. Думав:
якщо вб’ю себе, то буде краще
для всіх.
Моя бабуся Людмила завжди за мене молилася й молиться тепер. Якось за мене помолилися християни котівської церкви. Тоді я відчув: щось у цьому
є... Це спонукало до пошуків.
Невдовзі я прийняв рішення
навернутися до Бога. Став відвідувати місцеву церкву. Біблія
стала настільною книгою, богослужіння давали сили, бажання жити,
я побачив суттєві зміни не лише у своєму характері, а й у всьому житті. Серце
наповнилося миром. Уперше за довгий період страждань та болю відчув
радість. Зникло бажання вживати алкоголь. Я пізнавав Христа, Його велику
любов. Але тоді навіть не міг уявити,
що Господь приготував для мене.
«Три речі оці дивовижні для мене,
і чотири, яких я не знаю: дорога орлина в повітрі, дорога зміїна на скелі,
корабельна дорога в середині моря, і
дорога мужчини до дівчини!..» (Книга
Приповістей, 30:18,19).
Один друг, який теж має інвалідність, порекомендував мені зареє-

припинити стосунки. Та все ж таки ми
наважилися на першу й останню (як
я думав) зустріч, яка відбулася в Кузнецовську (нині Вараш) Рівненської
області. Марина приїхала туди до тітки
погостювати. Ми провели півдня разом, гуляли містом. Під час цієї зустрічі
я чітко зрозумів, що біля мене стоїть
моя майбутня дружина. Не хотілося
відпускати її ні на мить. Я запропонував їй стати моєю дружиною, і Марина, не вагаючись, погодилася.
Щастю не було меж!
Життєві історії
2013 року ми побралися.
Розпочався новий період життя.
Ми щасливі. А секрет щастя —
Господь, Який є фундаментом
нашої сім’ї. Маринка для мене
— найкращий друг, з нею можна і посміятися, і поплакати. Ми
стараємося все робити разом. А
труднощі, які виникають, долаємо, звертаючись у молитві до
Бога.
Незважаючи на інвалідність,
я навчився виконувати роботу
по господарству. Мені подобається хазяйнувати. У всіх справах
Марина підтримує. Коли одружувався, то найперше — хотів
зробити щасливою свою кохану.
Тому тепер так приємно чути від
неї, що за 6 років подружнього
Телепрограма
«Крок назустріч»
життя ніколи не пошкодувала,
що обрала цей шлях. Каже, що
я саме такий, якого вона в молитві просила в Бога. Марина
говорить: «Є сім’ї, де чоловіки
здорові, але жінки не мають
тієї радості, яку маю я сьогодні.
Можливо, деякі люди думають,
Марина жила в Чернігові. У 17 років що я пожертвувала собою заради щавтратила батька. Її мама була христи- стя іншого, а сама щастя не маю, — це
янкою. Згадуючи час спілкування в ін- зовсім не так! Я відчуваю себе щаслитернеті, Марина каже: «З тобою було вою. Радію, що можу допомогти, і це
легко розмовляти, ти був особливим, приносить мені задоволення».
Мені є за що дякувати Богові. Найне таким, як усі. Я завжди поспішала
додому, щоб знову поспілкуватися». Я перше — я вдячний за спасіння душі,
навіть не помітив, як закохався в Мари- за сімейне благополуччя, за любов,
ну. Усвідомивши свої почуття, став ніби за те, що Він турбується — дає можвідштовхувати її від себе, говорив, що ливість і заробити, і повноцінно жити,
зі мною в неї нічого доброго не вийде. незважаючи на інвалідність. Щастя не
Я бажав їй лише найкращого й боявся, залежить лише від багатства, здоров’я.
що через мою фізичну обмеженість не Можна мати все — і відчувати себе незможу зробити такою щасливою, як щасним, а можна лише з вірою почуватися щасливою людиною!
вона заслуговує.
Упродовж року спілкування через
За матеріалами «Кроку назустріч»
соцмережі я разів зо п’ять намагався
струватися на християнському сайті
знайомств. Я вагався, чи робити це,
адже думав, що чоловік з інвалідністю
— непосильний тягар для жінки. Але
зрештою за допомогою цього сайту
познайомився з Мариною — своєю
майбутньою дружиною. Вона написала перша. Мені було дуже приємно та цікаво спілкуватися з нею, хоча
я сприймав наші стосунки як хорошу
дружбу, не більше…
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Таміла й Мурчик

Вустами дитини

Уже давно діти просили взяти додому котика — всі троє, особливо молодші. Ми довго не
погоджувалися, адже за домашніми улюбленцями потрібен догляд. Та діти переконували, що
будуть і годувати, і купати, і бавити. І ми нарешті
піддалися на їхні вмовляння.
Наступного дня Женя, однокласниця нашої
старшої доньки Віоли, радо подарувала Мурчика в надійні руки. Радості дітей не було меж!
Котик виявився вихованим і розумним. Ніколи б
не подумала, що й сама полюблю його.
Минув тиждень. Я помітила в найменшої Тамілочки приховане хвилювання. Вона ставила
багато запитань: «Чи не сумує котик за своєю
мамою? А як же мама без нього?» Моїх пояснень дитина наче не чула: «Мамо, занесімо котика до його дому, нехай він відвідає свою маму!» Коли гралася з тваринкою, в її
очах були одночасно і радість, і смуток, а згодом вона вже не могла приховувати
переживань: «Мамо, я дуже люблю Мурчика, але віднесімо його до його мами!»
Я переконувала, що котики створені не так, як люди, що вони не сумують за своїми
рідними, за своїм домом. Пояснювала, що йому в нас дуже добре, бо ж відчуває
турботу й величезну любов. Але всі вмовляння були марними.
Причина такого щирого дитячого рішення проста. Дівчинка уявила себе на місці котика, якого забрали від мами, від сім’ї, і її страждання стали більшими за її
дитяче розуміння. Я покликала старших дітей, вони пояснили їй ще раз. Нарешті
дитина зрозуміла, погодилася з нашими доказами, і просвітліло її лице.
Укотре дивуюся дитячій чутливості, любові. Дівчинка готова попрощатися з
улюбленим котиком, щоб йому гарно жилося! Хай краще сумує вона, а той, кого
любить, хай живе й тішиться! Їй тільки 6 років, а вже вміє любити по-справжньому!
Чому ж дорослим буває так важко усвідомити: щасливим будеш тоді, коли зробиш щасливим когось. Не так вже й важко стати на місце іншого й зрозуміти, що
саме йому потрібно для радості. Але справа навіть не в розумінні, а в самопожертві. Відоме правило Ісуса Христа: «Як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви» (Євангелія від Луки, 6:31). Дотримуватися такої настанови — значить
жити щасливо, бо — з чистою совістю!
Ірина Губеня, вчитель, Лебедин

Дня народження
Дитячий майданчик. Дві дівчинки
гойдаються на гойдалках і ведуть неквапливу світську бесіду.
— Щось давно ніякого свята не було,
— задумливо говорить одна. — Шкода!
— Мені не шкода, — каже інша.
— Ти свята не любиш?!
— Люблю! Дуже! У мене їх повно, кожен день — свято!
— Не може бути!
— Може. Ми святкуємо Дня народження.
— День народження, ти хотіла сказати.
— Дні народження ми теж святкуємо,
але рідко, тільки раз на рік. А Дня народження — щодня. Тато це свято вигадав.
— І як ви його святкуєте?
— Дуже просто! Тато будить вранці
мене й маму, ми всі біжимо на кухню,
беремо склянки з водою і тато виголошує
тост: «Чудовий день сьогодні народився!
Нам із ним дуже пощастило! За Новий
День!» І ми п’ємо воду, їмо мед і співаємо якусь пісню.
— А якщо день поганим вийде?
— Так раніше й було. Та як тільки ми
стали відзначати це свято, майже всі дні
або хороші, або дуже хороші. Рідко-рідко
щось не дуже добре відбувається.
— Чому ж тоді в інших людей такого
свята немає?
— Тато сказав, що це свято є у всіх,
тільки не всі його помічають. Багато просто забули про це свято. Якщо хочеш,
приходь у суботу до нас. Переночуєш, а
вранці разом із нами посвяткуєш!
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