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Життєві пазли
Складаю слова
у речення,
складаю з хмаринок
небо,
в молитву —
думки обпечені,
складаю себе́
із се́бе.

На перехрестях життя

Складаю хвилини
в години,
складаю роки —
у долю.
Складаю шматки
воєдино
і зорані скиби —
в поле.
Дороги складу
у цілі,
невпевненість —
у відвагу.
Силу складу
із безсилля,
а з вранішніх рос —
наснагу.
Складу одкровення
у віру,
Господні слова —
в надію,
веселку — із буднів
сірих,
з веселок —
високу мрію.
Я мрії складу
в бажання —
бажання високе,
незвичне:
зі своїх молитов
на світанні
скласти у небі
вічність.
Юрій Вавринюк

За мить до перехрестя
Мабуть, мої аналогії будуть більш
зрозумілі водіям, але я таки їх наведу.
Уявіть собі, що ви під’їжджаєте до
перехрестя, яке регулюється знаками ПДР, скажімо, світлофором. Вам
горить червоний сигнал, і ви добре
розумієте, що це значить. Більше
того, ви як свідомий, порядний і законослухняний громадянин цілком
серйозно настроєні адекватно реагувати — і тиснете на гальма свого автомобіля. Вам абсолютно не потрібні
неприємності у вигляді ДТП, розбитої
машини, чи, не дай Боже, травмування власного чи чийогось здоров’я.
Усе логічно й правильно, правда ж?
Але дозвольте додати декілька
штрихів до нашої ідеальної картини.
Скажіть, що відбудеться далі на нашому перехресті, якщо гальмівна система дуже давно не ремонтувалася й
просто не працює? І гума на колесах
не відповідає сезону й зовсім «лиса»?
А ще ми наближаємося до перехрестя

надто швидко, і за двадцять метрів до
нього на табло все ще 100 км/год?..
Ви вже здогадалися, до чого я
веду?
Так, ситуація зрозуміла навіть тим,
хто ніколи не сидів за кермом. Суть
історії в тому, що перехрестя ми проїдемо саме так, як нам дозволять усі
перераховані умови!
Щоб уникнути неприємностей і
проїхати спокійно, без зайвих пригод,
не достатньо бачити світлофор і розуміти, що означають його кольори, не
достатньо навіть щирого бажання дотриматись правил. Є ще деякі досить
важливі речі, ігноруючи які, ми можемо створити катастрофу як для себе,
так і для інших людей.
«За мить до перехрестя» ми стаємо залежними від усіх чинників, які
передували ситуації.
Закінчення на 2 стор.
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Неділя — день відпочинку...
Неділя — день відпочинку, а ще —
день для молитви, відвідування храму. Одним словом, час, щоб привести
себе в порядок перед дзеркалом Божого Слова.
Сьогодні роздумував над словами
Спасителя: «Я є Дорога, Правда і Життя». Навряд чи є ще більш вагома цитата Святого Писання, яка б так чітко,
сконцентровано й конкретно давала
відповідь на запити та прагнення філософських умів усіх часів і народів. І
не тільки філософів, але й для пересічної людини тут відповідь на запитання: «Куди та як рухатися далі».
Поза сумнівом (мене підтримають
мільйони автомобілістів) — завжди
приємно рухатися гарною автострадою, по рівній, без ям дорозі, послуговуючись вказівниками та дорожнім
сервісом.
Проте коли мова заходить про
духовні шляхи, виявляється (а тут ви
вже можете не погодитися), що знову
ж таки мільйони людей вважають за
краще блукати бездоріжжям — без
цілі, без напрямку, без змісту — найоптимальнішим шляхом.

Якось довелося мати
розмову з людиною, яка
працює водієм-далекобійником. Це відбувалося на
площі міста після євангелізації. Чоловік цей розповідав про свої «подвиги» на
дорогах і все допитувався,
чи може він спастися, чи
простить Бог, адже він нічого поганого не робить
— живе, як усі, і таке життя
йому подобається. Коли ж
почув, що п’яниці та перелюбники
Царства Божого не вспадкують і що
про це чітко написано в Євангелії
— то вигукнув розгублено: «Ну все,
мені капєц!» На пропозицію покаятися й повернути на дорогу Христову
відповів: «Знаєте, а ви мене не переконали, от переконайте, докажіть
— тоді я подумаю, а так… я ще встигну…»
Та що, зрештою, він — трудяга-далекобійник, якщо «ми всі блукали як
вівці, повернули кожен на свою дорогу…» (Іс.53:6). Але прийшов Він —
Дорога, Правда і Життя — і показав

За мить до перехрестя
Закінчення, початок на 1 стор.
Я пам’ятаю, коли посеред осені
раптово вдарив мороз і випав сніг, а
я не встиг поміняти гуму на колесах
своєї автівки. І ось, доклавши всі зусилля і досвід, усе бажання проїхати
гарно й спокійно, тільки чудом уникнув аварії. Я до сьогодні пам’ятаю неприємне відчуття, коли кермо перестає реагувати на твої дії й авто живе
«своїм життям», і ти нічого не можеш
зробити, опинившись у повній залежності від ожеледиці й літньої гуми на
колесах машини…
А тепер подивімося на цей випадок, як на аналогію того, що відбувається в нашому житті, на перехрестях
наших доль, а зрештою — це стосується й вічності наших душ…
Ніхто не планує й не бажає катастроф у своїй долі. Усі перехрестя свого життя ти хотів би проїхати спокійно,
без каліцтв і біди.
Підліток, беручи сигарету чи
склянку пива, зовсім не має наміру в
22 роки стати хронічним п’яницею.

Одружуючись, молоді люди не
планують розлучення, як і регулярних
скандалів, бійок чи зрад.
Народжуючи дітей, ми хотіли б,
щоб вони виросли порядними людьми й мали щасливу долю…
Навіть йдучи в бізнес чи політику, дехто щиро хотів би допомагати
іншим, робити добро, не красти й не
зраджувати друзів і країну.
Ми не плануємо своїх хвороб, і
нам зовсім не хочеться помирати…
Або ж прийти до такого стану, коли не
хочеться жити…
Так, ми говоримо про залежність
від передумов, які ми так часто ігноруємо, та саме вони визначають, як
ми проїдемо чергове перехрестя і як
взагалі пройде наше життя!
Ми не здатні любити, якщо серце
порожнє і в ньому давно ніхто не наводив порядок.
Ми не можемо зупинитися навіть
перед страхом наслідків своїх учинків!..
Чому? Діє той самий закон — передумови визначають твою траєк-

Проповідь

новий шлях, промовивши: «Якщо хто
хоче йти за Мною... нехай іде».
Я завжди дивуюся демократичності Божій. Ти маєш право вибору. Вибирай шлях (якщо хочеш!), якщо не хочеш — твоя воля, маєш право…
Думаю собі: от коли б хоч одна
людина, прочитавши цей текст, не
просто натиснула позначку «Мені подобається», а реально змінила напрямок шляху.
Коли б то…
Молюся за тебе. А Він чекає…
Микола Синюк
торію на кожному перехресті. Якщо
серце занедбане, не з’єднане з Богом
вірою в Ісуса Христа, не очищене від
гріховних думок і бажань, не змінене
Божим Духом — ти приречений: ці надважливі передумови визначать твою
долю.
Але є ще один момент, який кожному з нас доведеться прожити особисто, — після смерті стати перед вічним Богом. Так, наша душа — вічна, і
одного разу закінчиться це тимчасове
земне життя, і вічність стане реальністю для тебе.
До речі, як ти плануєш провести
вічність?
Ніяк? Зовсім не плануєш? Не віриш
у вічність? Можливо, розраховуєш,
що якось воно буде?
Не варто розраховувати на «якось
воно буде».
Подбай сьогодні про своє завтра.
Подбай про вічність своєї душі. Нехай
чисте серце, світлий розум, щира й
глибока віра в Бога будуть визначальними чинниками твого життя й твоєї
вічності!
Павло Федорук
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Загублений
час

Свідчення
Олександр Мельник не з чужих
слів знає, що таке залежність від алкоголю. У 27 років йому не було чого
доброго згадати про своє життя. Це
тепер він щасливий, усміхнений та
життєрадісний чоловік, батько п’яти дітей, служитель церкви. У нього
є власний будинок і автомобіль. Але
був час, коли про це все він міг тільки
мріяти...
Народився Олександр у селі Липини, що на Волині. Його мама відвідувала зібрання місцевих християн,
молилася за свою сім’ю й намагалася
виховувати сина в Божій любові. А
батько — мав неабияку тягу до спиртного. «Скільки я пам’ятаю свого батька, — згадує Олександр, — він випивав. А мама стала відвідувати церкву,
коли мені було 10 років. Вона брала
мене з собою. Але невдовзі я зблизився з друзями, які курили, пробували спиртне. І разом із ними робив це.
Закінчивши училище за спеціальністю муляра, я одразу пішов на роботу,
працював у різних будівельних бригадах. Регулярно випивати став із 16 років — і з часом все більше втягувався».
Тоді юнак навіть і не замислювався над тим, що вживання алкоголю в
такому ранньому віці зробить його рабом. Хлопець виростав, але подолати
це рабство був безсилий. Він дедалі
сильніше занурювався в болото алкоголізму. Друзі стали центром життя
юнака. Без спиртних напоїв та алкоголю ні він, ні його товариші не уявляли
своїх молодих років.
«Після повернення з армії одного
разу я спіймав себе на думці, що за
пів року лише один день не випивав.

Щодня були друзі, весела компанія і,
звичайно, випивка. Я ніде довго не міг
протриматися на роботі, бо ті, хто випиває, то біди якоїсь нароблять, то на
роботу не виходять, то не здатні добре працювати. І мене постійно звільняли, я часто міняв місце роботи».
Закохавшись у Лілію, Олександр
став майстерно приховувати свою
залежність, був уважним до дівчини,
турботливим. І в 1994 році закохані
вирішили поєднати свої долі. Як і кожна дівчина, Лілія мріяла про щасливе
сімейне життя. Виходячи заміж, вона
навіть і гадки не мала, на що перетвориться її дівоча мрія.
Ось що Олександр розповідає
про той період: «Уже після одруження, протримавшись певний час, знову став випивати. І згодом — сильно
пити. Було таке, що по декілька днів
не приходив додому. Ходив по хатах,
де збиралися п’яниці, і там із ними й
випивав, і ночував… Дружина часто
кричала на мене, і я розумів, що вона
права, але нічого не міг вдіяти. Я думав: «От завтра все зміниться. Я перестану пити, стану кращим. Я змінюся».
Не раз у серці щиро розкаювався. Уже
й, справді, хотілося того...
Лілія дедалі більше розчаровувалася в чоловікові. Пристрасть до
алкоголю не давала Олександрові
заробляти. Жінка змушена була їздити на заробітки й не раз планувала,
що, повернувшись додому, одразу ж
розлучиться, бо так далі жити було нестерпно. Але щось її стримувало.
«Якось жінка була в Москві, а мене
залишила з маленьким сином удома,
— згадує Олександр із болем. — Але я

не глядів сина, залишав його самого. І
моя мама змушена була звільнитися з
роботи, щоб доглядати малюка. Вона
постійно молилася за мене протягом
17 років, аж поки я не прийшов до
Бога. Сталося це так. Тоді я чотири дні
безпробудно пив і не ночував удома.
Зрештою, треба було йти додому, але
я не хотів повертатися туди п’яним,
тому зайшов до одного знайомого,
щоб відіспатися. Прокинувся посеред
ночі. Став згадувати своє життя. Мені
було 27 років, а я не мав чого згадати.
Практично все зводилося до випивки,
сварки, бійки. І мені стало страшно.
Раптом прийшла ясна думка: «Хто дав
тобі право так жити? У кімнаті, де ти
живеш, не вивітрюється перегар, стомилася мати, дружина. Та й ти сам
стомився». І я заплакав, відчуваючи
себе неспроможним щось змінити.
Я усвідомив, що став рабом гріха — і
сам від нього не звільнюся».
Чоловік сповз із ліжка і, ставши
біля нього на коліна, став молитися:
«О Боже, допоможи мені. Я так більше не можу!» І коли встав із колін, то
відчув, що на душі стало легко-легко,
немовби з неї спав якийсь тягар. Ця
молитва була короткою, але це кричало серце, а не розум.
І Бог не міг не звернути уваги на молитву Олександра. Господь почув чоловіка — і став змінювати його життя.
25 травня 1997 року Олександр
прийшов на зібрання й щиро покаявся у своїх гріхах. «Навіть якби всі друзі
разом прийшли й відмовляли мене,
— переконаний чоловік, — я б їх не
послухав, бо це рішення прийшло в
моє серце від Самого Бога. Саме Він
вклав у моє серце неймовірне прагнення відмовитися від гріха, покинути все й розпочати нове життя. З
покаянням у серце прийшла неймовірна радість, якої я до того ніколи не
переживав. Я відчув, що Ісус Христос
реальний, і Він змінює життя. Покаявшись перед Богом, я отримав повне
звільнення від залежності. Усе гріховне стало для мене чужим. Я не думав,
що Бог може так зробити, але я вмить
став іншою людиною всередині й реально відчув це».
Тепер Олександр упевнений, що
Бог, як ніхто інший, турбується про
щасливу долю кожної людини. Треба
лише щиро звернутися до Нього.
Роман Лавренчук, Галина Фурман
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Наркопандемія

Наркоманія — загальна назва захворювань, що характеризуються постійним потягом людини до вживання
засобів рослинного або синтетичного
походження внаслідок стійкої психологічної й фізичної залежності від
них. Відомо близько 500 найменувань наркотичних засобів. На думку
лікарів-наркологів, їх вживання становить для теперішнього і майбутніх
поколінь не менш страшну загрозу,
ніж епідемія чуми, яка спустошила
в минулі часи цілі країни. Тільки офіційні статистичні дані за 2018 рік свідчать, що на території України проживало близько 500 тис. наркозалежних.
Найстрашніше, що 5000 із них — діти.
Останні кілька років спостерігається
небачене раніше зростання кількості

наркоманів, а їхній
вік «молодшає» (дані:
narko-centr.com.ua).
Супутники наркоманії — злочинність
та інфекційні захворювання. Від передозування в нашій країні помирає щороку
Проблема
близько тисячі осіб.
Кримінальний кодекс
України передбачає
досить суворі покарання за виготовлення й розповсюдження
наркотиків — від 5 до
12 років. Порушення стану здоров’я
проявляється після трьох місяців вживання наркотиків — це ураження центральної нервової системи, відхилення у функціонуванні імунної системи.
Зрештою людина може стати інвалідом, значно скорочується строк життя
(10-15 років). Наслідки наркоманії відбиваються й на нащадках. Внаслідок
спотвореного сприйняття реальності
наркомани часто стають жертвами
нещасних випадків. У тих, хто вживає наркотики, виникає стійкий потяг
— абстиненція (наркотичний голод),
який веде до важких станів, до бажання збільшувати частоту вживання й
дозу наркотика. За умови припинення вживання, розвивається так звана
«ломка».

Алкоголізм в Україні має загрозливі масштаби
Пияцтво — гостра соціально-культурна проблема України. Щороку в Україні
ставлять на облік 100 тисяч алкоголіків.
Відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм, вимираючою вважається нація, яка вживає понад 8 літрів чистого спирту на душу населення на рік.
Україна за підсумками 2012 року зайняла третє місце в світі за середнім
споживанням горілки на людину. Про це свідчать дані рейтингу, складеного на
основі даних британської компанії «International Wine &amp; Spirit Research».
Згідно з ним, на одного жителя України (включаючи жінок і дітей) припадає 7,7
літра горілки на рік. Перше місце в цьому рейтингу належить Росії (13,9 літра),
друге — Білорусі (11,3), четверте — Польщі (7,0), п’яте — Казахстану (5,9).
Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей. За інформацією екс-міністра охорони здоров’я України професора Миколи Поліщука, щодня алкоголь вбиває 40 українців. Це близько 8 тисяч отруєнь, ще 8
тисяч — кардіопатій, а також інші захворювання й нещасні випадки, пов’язані з
уживанням алкоголю. Алкоголь став причиною передчасної смерті майже 30%
українських чоловіків. На думку вітчизняних медиків, в Україні нараховується
700 тисяч лише офіційно зареєстрованих алкоголіків. На 6 питущих чоловіків
припадає 1 жінка.

Наркотичні засоби завоювали
популярність завдяки телебаченню,
кіно. Знамениті співаки, музиканти,
актори не приховували своєї пристрасті до наркотиків і тим самим ввели
моду на них серед своїх шанувальників. А зрештою — самі ж потрапили в
пастку залежності. Наркотики не зробили їх щасливими.
Джимі Хендрікс, геніальний гітарист, був знайдений мертвим 1970
року в номері готелю Samarkand у
Лондоні. Напередодні він прийняв
дев’ять таблеток снодійного. Поєднання ліків і наркотиків виявилося для
чоловіка смертельним.
Джіа Каранджі, одна з найвидатніших моделей світу, призвичаївшись
до наркотичних речовин, перетворилася на вуличну наркоманку, що робила собі ін’єкції брудними голками.
Вона померла від СНІДу 1986 року, залишившись без грошей і роботи.
Курт Кобейн, лідер культової групи
Nirvana, застрелився в 1994 році у своєму будинку в Сіетлі. Під час розтину лікарі виявили в крові музиканта 225-240
міліграмів героїну — смертельну дозу,
від якої люди зазвичай помирають, навіть не встигаючи ввести її до кінця.
Співак Мурат Насиров у 2007 році
вистрибнув із вікна. Він був у концертному костюмі, на шиї висів фотоапарат. Очевидці свідчили, що за кілька
годин до смерті він прийняв сильнодіючі наркотики, кричав, що бачив свого друга, який загинув пів року тому, і
що йому потрібно до нього.
Співачка Леді ҐаҐа зізналася, що на
початку кар’єри вживала кокаїн, і закликала прихильників не наслідувати
її приклад. Зірка розповіла, що в молодості так хотіла бути схожою на своїх кумирів, що пристрастилася до наркотиків, і дивом залишилася живою.
Від наркотичних речовин померли
також співак Елвіс Преслі, баскетболіст Лен Біас, актриса Мерилін Монро,
бард Володимир Висоцький. Аргентинські лікарі говорять, що колишній
футболіст Дієго Марадона будь-якої
миті може померти через пристрасть
до наркотиків.
Для лікування наркоманії потрібні
величезні кошти. А ефективність лікування, за даними найкращих клінік
світу, складає 40%. Але, навіть вилі-
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кувавшись від залежності, колишній
наркоман увесь час живе під загрозою знову повернутися до старого.
Процес фізичного та психологічного звикання відбувається через п’ять
основних стадій: І стадія — пробна: «Я
просто один раз спробую, і воно мені
не зашкодить». ІІ стадія — соціальна:
людина вживає під впливом оточення. ІІІ стадія — звикання: наркотики
все більше впливають на волю людини. IV стадія — стійка залежність:
вживання наркотиків, незважаючи на
їхній негативний вплив на здоров’я,
соціальний статус, матеріальний стан.
V стадія — абсолютна залежність: людина безсила опиратися, вона витрачає весь свій час, думаючи про те, як
дістати наркотик, і живе тільки для
цього. Дуже швидко наркоман закінчує в’язницею, ізоляцією або смертю.
Звичайно, не кожен, хто спробував
наркотики, потрапив у залежність, але
очевидно, що майже кожен залежний
починав із цікавості.
Наркоманам, які проходять курс
лікування, необхідно перебудувати
свідомість, знайти інтерес, який принесе задоволення та відчуття наповненості — не менші за ті, які вони
раніше знаходили в наркотиках. Їхнє
життя стає постійною боротьбою зі
спокусою спробувати знову.
Але Бог обіцяє людині допомогу в
цій боротьбі: «Поклич до Мене і тобі
відповім!» (Єр.33:3), «Прийдіть до
Мене, усі струджені та обтяжені, і Я
вас заспокою!» (Мт.11:28). Якщо ж постане вибір — чи спробувати наркотик
перший раз, важливо пам’ятати, що
це вибір між життям та смертю: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо
й землю, життя та смерть дав я перед
вами, благословення та прокляття. І ти
вибери життя, щоб жив ти та насіння
твоє, щоб любити Господа, Бога свого,
щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє, і
довгота днів твоїх...» (5М.30:20).
Бог дає людині вихід в Ісусі Христі,
але й попереджає про відповідальність: «Неправедний нехай чинить
неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується! Ото, незабаром приходжу,
і зо Мною заплата Моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його»
(Об.22:12).
Юрій Польчин, фельдшер, Луцьк

Історії з життя

«Я до церкви йшла,
як на розстріл»
Одного разу чоловік сказав мені:
— Піду до церкви.
— Куди?
— До п’ятидесятників.
— Ти що?
— Ти ж бачиш — я гину...
— Так ти вже ходив до церкви! У
нашу, в православну... Не один раз.
Чого тебе тепер несе до п’ятидесятників?
— Тому що від горілки скоро здохну! Сама знаєш. А в нашій, у православній... Батюшка сам випиває. Як він
буде за мене молитися? Ти ж бачиш, я
— алкаш! Зробити з собою нічого не
можу. Мені вже не до лікарів... Мені
до Бога треба!
Сперечатися з чоловіком було
марно. Але й відпустити його самого я
теж не могла. Мені було дико й страшно йти в «секту», але в неділю вранці
я за чоловіком усе-таки пішла.
Сиділа на служінні й нічого не розуміла. Пісні мені не подобалися, здавалися взагалі не церковними. Слова
пастора — як хащі в лісі, крізь них не
продерешся. Навіщо я сюди прийшла?
Ганьба тепер на все село. Дивлюся на
чоловіка. Він сидить тихо, слухає. А в
кінці встав і пішов каятися. «Ну, ні, —
думаю, — на цей раз не піду за тобою.
Я свої мізки ще не пропила!»
Повернулися ми додому. Чоловік
мовчить.
— Ну що? — питаю.
Мовчить. Тільки вранці він відгукнувся.
— А ти знаєш, — каже, — що Бог є?
— Звичайно, знаю! — впевнено
відповіла я.
— Нічого ти не знаєш! — махнув
він рукою й відвернувся.
Увесь тиждень він не пив. Мені й
самій у це не вірилося. У неділю знову

збирається на служіння. Я, як собака
на ланцюгу, не хочу, але все одно йду
слідом. Мало що там із ним можуть
зробити! З’їдять ще. Знову соваюся на
лавці, слухаю невідомо які пісні. Дивлюся на чоловіка, а він плаче. «Ось
тобі ще, — думаю. — У ліс сам на кабана ходить... А тут розкис... Зіпсують
мені мужика».
Так минуло місяці з три. Він на служіння, а я услід. Сказати йому нічого
не можу, тому що не п’є. Що тут скажеш, якщо більше двох днів він тверезим вже давно не був. Але й у церкву
мені, як на каторгу…
Не знаю, як це сталося, але з часом слова пастора стали мені зрозумілішими. Я збагнула, хто такий Ісус.
А потім зрозуміла, навіщо Він пішов
на хрест. Хто ж я? Як же я так могла?..
Чому нічого не знала про Нього? Чому
на Великдень із ранку всім говорила
«Христос воскрес!», а ввечері разом із
усіма тими самими поливала свято горілочкою? І танцювали! І цілувалися! І
чого тільки не робили! Свя-то!
Пам’ятаю ту ніч. Не могла спати.
Сльози душать... Злізла з ліжка... Стала на коліна... «Прости, Господи! Прости мені!»
Вранці наливаю чоловікові чаю.
— А ти знаєш, — кажу йому, — що
Бог є?
Він подивився на мене так уважно.
Потім піднявся зі стільця, підійшов до
мене — і обійняв. Міцно так обняв.
Ми стояли й плакали...
Багато років чоловік мій не п’є. У
неділю ми з ним до церкви ходимо.
Пісні наші улюблені співаємо... Богові
дякуємо... Тому, що Він є!
Сергій Мирний
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Відповіді на запитання читачів
Відповідає Андрій Ходорчук, Луцьк
— Що, на вашу думку, означає термін «богонатхненність Біблії»?
— Це означає, що Бог використав
природні здібності та особливості людей, але наповнив їх Святим Духом для
передачі Свого послання. При цьому автори залишалися собою і навіть не завжди до кінця усвідомлювали значення
тексту. Це робить Біблію надприродною
й природною одночасно.
— Сиджу вдома з дитиною. Не розумію, чим послужити Богу, здається,
що засмучую Його своєю бездіяльністю. Як я можу бути корисною?
— Ваше служіння Богу зараз — це
ваша дитина. Вкладайте в неї Бога, як це
зробила матір Мойсея. Служіння Богу
бувають дуже різні. Наприклад, вдова
Анна служила постом і молитвою. Служіння може бути навіть онлайн (консультування, будівні дописи, відео) — це
теж велика ділянка праці.
— Чому я не можу вийти заміж?
Мені скоро 30 років, постійно молюся,
Бог не відповідає…
— 1. «Заміж» не може бути ціллю
життя. Бо це буде відштовхувати чоловіків. Майте стержень у житті, ціль, бачення. Рухайтеся як самодостатня людина.
2. Не робіть із себе жертви, не кидайтеся під ноги. Такими діями ви себе
знеціните. З людиною, яка сама себе не
поважає, не буде й іншим цікаво.
3. Будьте активні в соціальній роботі,
служінні разом з іншими. Будьте сміливіші в знайомствах.
4. Вірте в Божу волю. Вона має тер-

Міжконфесійний телемарафон «Україна за сім’ю»

Читаючи Біблію
мін, місце, ім’я й дату.
5. Попросіть служителя, щоб він помолився з вами за це.
Відповідає Богдан
но-Франківськ

Галюк,

Іва-

— Як читати Біблію? З чого почати?
По скільки читати? Як аналізувати?
— 1. Розпочніть із Нового Завіту.
2. Моліться, щоб Бог дав зрозуміти
прочитане.
3. Не виривайте уривків із тексту,
тому що значення кожного вірша залежить від контексту.
4. Не нехтуйте коментарями інших
дослідників Святого Письма.
— Як правильно читати Старий Завіт?
— Читайте Старий Завіт як пазл великої картини. Він нам потрібен для розуміння Нового Завіту. Без Старого Завіту
ми, читаючи Євангелію, не розуміли б
чому юдеї так чекали Спасителя й чому
Він повинен був прийти. Без детальних
пророцтв Старого Завіту не можна було
б визначити, що саме тесля Ісус із Назарета — обіцяний Месія.
— Як правильно молитися? Як дов7 червня 2020 року на телеканалі «Надія» в прямому ефірі відбувся
міжконфесійний телемарафон «Україна за сім’ю», у якому взяли участь глави церков та релігійних організацій,
багатодітні сім’ї та творчі колективи.
За даними adventist.ua захід охопив
4,5 млн людей.
У зверненні до глядачів старший
єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко
підкреслив, що сьогодні над інститутом сім’ї нависла загроза через алкоголізм, аморальність тощо. «Наше
життя коротке, і ми маємо навчитися
любити, поважати близьких, адже за

го має тривати молитва?
— Молитва — не магічна формула, а
просте спілкування, як з батьком.
Апостол Павло в Посланні до филип’ян, 4:6-7, говорить, що молитися
потрібно без сумніву, систематично й із
вдячністю. Бог відповідає на такі молитви.
«Схема» молитви є в Євангелії від
Матвія, 6:9-13. Це приклад того, що має
міститися в молитві.
— Як перемогти нав’язливі думки?
— Наш розум — тарілка, яку ми чимось наповнюємо.
Поради:
1. Читайте Біблію, щоб, коли прийде
гріховна думка, ви могли розпізнати її.
2. Будьте залежними від Святого
Духа, отримуйте Його силу через молитву.
3. Не підживлюйте свого розуму тим,
що сприяє гріховним думкам (Пр.4:23).
4. Принцип заміни: замінюйте гріховні думки побожними.
5. Спілкуйтеся з християнами, які підтримають ті зміни, яких ви прагнете.
6. Найважливіше: ці поради не спрацюють, якщо ви не покладетеся вірою
на Ісуса Христа як Спасителя від гріха.
Саме з цього слід почати.
все будемо давати звіт перед Богом.
Збережімо сім’ю!» — закликав служитель.
Нагадаємо, що телемарафон
«Україна за сім’ю» започаткували у
зв’язку з карантином. Він став своєрідним онлайн-варіантом Всеукраїнської
ходи на захист прав дітей та сімей, яка
щороку проходить на початку червня
у Києві. Хода вже стала візитною карткою міжконфесійного Руху за сім’ю,
ініційованого Всеукраїнською Радою
Церков і релігійних організацій.
chve.org.ua
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Діти пишуть Богові
— Вітаю, Господи. Як у Тебе справи? Як живеш? Як
здоров’я? (Євгенко, 2 клас).
— Синє небо, Господи, — це коли в Тебе хороший настрій? (Надя, 3 клас).
— Я зрозумів, що Ти найголовніший на Землі, хоч і живеш на небі. А Тебе не переоберуть? (Сашко, 1 клас).
— Господи, а Ти маму слухався в дитинстві? (Ніна, 2
клас).
— Я Тебе, звісно, люблю, але маму й тата більше. Це
нічого? (Зоя, 3 клас).
— Господи, Ти хоч мою нову адресу знаєш? (Ляля, 1
клас).
— Можеш Ти мені дати уму та розуму? (Федько, 3
клас).
— Коли почалася на Землі любов? (Катя, 4 клас).
— Ти можеш мені дати успіх і надувний човен? (Арвід,
3 клас).
— Як це: до того, коли ще нічого не було? Але щось же
було? (Настя, 1 клас).
— Може, я можу Тобі чимось допомогти? (Світлана,
2 клас).
— А що було спочатку, Адам і Єва чи динозаври? (Яна,
4 клас).
— Ти добрий, але навіщо потрібно, щоб люди благали
Тебе: зроби те, дай це? (Наталка, 4 клас).
— Ну, а тепер Ти б створив вдруге людину? (Олег, 3
клас).

Справи милосердя

Вустами дитини

— Господи, будьмо друзями! (Федько, 1 клас).
— Які б Ти поставив мені оцінки за життя? (Аркадій,
2 клас).
— А що, як раптом люди Тебе не люблять, а бояться?
(Руслан, 2 клас).
— А якщо люди потраплять до раю, місця там усім вистачить? (Андрій, 3 клас).
— Чому Ти людям все прощаєш, а вчителі — ні? (Костик, 2 клас).
— Навіщо Ти витираєш уранці з неба зірки? (Оля, 4
клас).
— А місяць Ти зробив, щоб люди закохувалися? (Алла,
2 клас).
— Чи може вистачити дитинства на все життя? (Марк,
1 клас).
— А коли мама мені купує щось смачненьке, це Ти їй
підказуєш? (Галя, 1 клас).

Будинок за 6 днів

Під час карантину, перед Пасхою,
18 квітня, у багатодітної родини Сковпенів згорів будинок та все, що вони
мали. Здається, безвихідна ситуація.
Але сім’я молилася — і сталося чудо:
прийшли на допомогу християни та
відбудували будинок.
Погорільці проживають у м. Мерефа Харківської області. У сім’ї восьмеро дітей. Найстаршій дочці — 19 ро-

ків, найменшій — один рік. На щастя,
під час надзвичайної ситуації ніхто не
постраждав фізично.
Християни всіх конфесій найближчих областей активно відгукнулися на
трагедію, яка сталася в родині: жертвували кошти, привозили будівельні
матеріали, працювали на будівництві.
У перший же день на роботу прийшли 150 чоловіків. Це дивовижне
свідчення єдності народу Божого.
Тож за 6 днів будинок був повністю
побудований!

Голос надії
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Топ-5 безпідставних
забобонів
Забобони міцно увійшли в повсякденне життя. Майже кожен свідомо чи
несвідомо звертає на них увагу. Дехто
всерйоз боїться числа «13», чорних
котів, повертатися додому за забутим
предметом тощо. Від усіх цих «напастей» люди захищаються спеціальними
ритуалами — іноді на підсвідомому
рівні. Спробуємо розібратися, звідки
з’явилися ці всі страхи й що каже про
них Біблія.
«Якщо чорний кіт перебіг дорогу
— чекати нещастя».
На думку декого із забобонних,
чорний кіт — передвісник нещастя.
На думку інших, якщо чорний кіт проживає в будинку, він приносить удачу.
Кому вірити? Правдивий забобонник
вірить усьому — тільки б кіт був чорний. Таке упередження щодо чорних
котів колись привело до великої біди.
У середньовіччі забобонні люди вбивали чорних котів, що частково посприяло збільшенню популяції щурів,
а зрештою — епідемії чуми та інших
хвороб, які переносяться гризунами.
Говорить Біблія: «Коли за нас Бог,
то хто проти нас?» (Рим.8:31). Ніякі темні сили не можуть вплинути на
людину, яка перебуває під Божим захистом.

«Розсипати сіль — до сварки»
У давнину сіль була недешевою, і
дозволити собі мати цей продукт могли тільки багаті люди. Тож розсипати
настільки дорогу сіль продукт було, як
мінімум, неприємно. Це могло спричинити сварку, взаємні звинувачення.
Сьогодні сіль коштує копійки, а прикмета збереглася.
Говорить Біблія: «Тільки сварка
гордістю зчиняється, а мудрість
із тими, хто радиться» (Пр.13:10).
Справжня причина сварки — не сіль, а
непоступливість.
«Якщо грати весілля у високосний
рік, то щастя не бачити».
Жодних підстав для того, щоб не
одружуватися або виходити заміж у
цей рік — немає. Високосний рік був
нововведенням Юлія Цезаря під час
переходу на нову систему літочислення. Багато пар, які одружилися у
високосний рік, досі разом і щасливі.
Кількість розлучень за статистикою не
перевищує загального показника.
Говорить Біблія: «Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як личить
то в Господі! Чоловіки, любіть дружин своїх...» (Кол.3:18-19). Відсутність
взаємоповаги легше списати на несприятливу дату.

«Не можна передавати через поріг».
Народні прикмети, що стосуються порогу, з’явилися ще в язичницькі
часи. Саме в цьому місці предки закопували прах померлих людей. Вважалося, що їхні душі допомагатимуть
живим. Місце поховання володіє негативною енергетикою. З цієї причини
багато хто до цих пір боїться передавати речі через поріг.
Говорить Біблія: «Місця дияволові не давайте!» (Еф.4:27). Коли людина йде за окультним традиціям, то відчиняє двері у своє життя для демонів.
«Не можна купувати чи продавати
після заходу сонця».
Коріння цього марновірства — у
переконанні, що вночі настає влада
нечистих сил і містичних істот. Тож їхній вплив буцімто може поширитися
на все фінансове благополуччя сім’ї.
Говорить Біблія: «Твій день, а також Твоя ніч...» (Пс.73:16). Немає особливих місця чи пори, коли диявол мав
би особливу владу. Бог панує над усім,
завжди та скрізь.
Із упевненістю можна сказати, що
більшість забобонів легко спростовуються звичайною логікою, а також —
Божим Словом. Не варто жити з марною вірою в серці. Краще — довіряти
Богу, вивчати Біблію, відвідувати церкву, міцніти духовно.
Вадим Корольчук, місіонер
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