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Тема номера
У житті кожної людини є періоди тривоги та невизначеності.
Коли ситуації так складаються, що
не знаєш, як правильно вчинити та
що тебе чекає завтра. Коли плани й
мрії раптово дають тріщину, а то
й зовсім руйнуються через несподіваний поворот долі.

«НЕ БІЙСЯ!»
Не були винятковими й учні Ісуса
Христа. Мандруючи з Вчителем, слухаючи Його проповіді, бачачи Його чудеса, вони мріяли про щасливе майбутнє
в царстві свого наставника. Вони щиро
довірилися Йому, повірили в Нього як
Месію, не лукавили, коли клялися у
вірності.
Але несподівано все зруйнувалося.
Ісус мертвий. Та й смерть дуже ганебна. На велике розчарування, Він дозволив себе арештувати та умертвити, не
проявивши Свої Божественної сили та
влади…
Вони розгубилися. Вони не знали,
як бути далі. Вони не таким уявляли
своє майбутнє.
У цьому учні не були унікальними. Практично кожна людина тією чи
іншою мірою проходить через щось
таке. Не виняток і ми, жителі ХХІ сторіччя. Особливо тепер, коли раптова
страшна хвороба та пандемія зруйнувала не лише особисті долі, але й хід
історії цілої планети. Коли зруйнувалися економіка та зв’язки між держава-

ми та людьми. Коли втрачаємо роботу
та засоби для існування. Коли безсилі
перед хворобами…
І тоді з’являється Ісус.
Так само, як Він з’явився Своїм учням. Спочатку жінкам, що плакали з
туги біля гробу. Потім двом зневіреним
чоловікам, які йшли геть із Єрусалима.
З’являється одинадцятьом, які стали
повертатися до попередніх земних занять. І далі більшій і більшій кількості
людей…
Євангелісти записали лише невелику частину свідчень, коли воскреслий
Христос приходив, щоб сказати: «Я живий! Будьте бадьорі! Життя продовжується!»
Історія християнства знає тисячі випадків, коли Ісус Христос приходив до
Своїх послідовників у важкі хвилини
біди, випробувань, розпачу та безнадії. Не завжди Його відповідь і допомога були такими, як вони їм уявлялися. З’явлення воскреслого Христа не
втілило їхні попередні мрії та сподівання про земне Боже Царство. Але воно

дало надію, відкрило нове бачення та
нові можливості в житті з Богом. Воно
дало їм крила та сили в подальшому
житті та майбутньому духовному служінні.
Двоє учнів, про яких згадує євангеліст Лука в останньому розділі своєї
Євангелії, спочатку не впізнали в таємничому попутникові Христа. Він відкрився їм на хвильку, але цього було
достатньо, щоб вони ожили й продовжили рух у правильному напрямку.
Нам також може здаватися, що Бог
забув нас. І в завтрашньому дні буваємо невпевнені. І плани зруйнувалися.
І віри не вистачає. Але Ісус йде поряд
і зі співчуттям запитує: «Чого ви сумуєте?» (Лк.24:17), «Чого стривожилися?»
(Лк.24:38).
Не біймося труднощів, що руйнуються плани — Ісус із нами! Він підбадьорюватиме! Він допомагатиме!
Він дасть сили пройти й ці тимчасові
труднощі! Головне — не зрадити Його
й зберегти вірність.
Юрій ВАВРИНЮК

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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Сам за себе! Думаймо!

Як правило, на самих себе ми
звертаємо увагу перед дзеркалом,
коли вранці чистимо зуби чи голимося. Декілька думок із цього приводу.
Отже, об’єкт наших роздумів – кожен із нас. Кожна людина особисто
відповідальна перед Богом. Поміркуймо над цим.

1. «Тому кожен із нас сам за себе
дасть відповідь Богові» (Рим.14:12).
Виявляється не батьки, не сусід, не
священник, не президент – я сам за
себе відповідатиму перед Богом. Це
моя персональна відповідальність. Це
серйозно!
2. «Бо кожен, хто сам себе підносить, буде понижений…» (Лк.14:11).
Це не стосовно передвиборчої
агітації, це про мою позицію в сім’ї,
школі, на роботі, в суспільстві. Це про
витончену форму гордості в будь-якій
сфері. Ключові слова – сам себе!
3. «Коли б ми судили самі себе,
то не були б судимі…» (1Кор.11:31).
Це шанс – одягнути мантію судді й подивитися на себе збоку. Не варто очікувати Верховного Суду (не плутати з
Верховним Судом України) Єдиного
законодавця й Судді – Бога. Апеляції
не буде. Буде справедливий вирок. За
краще цей вирок винести собі самому,
а простіше кажучи – покаятися. Адвокат – Христос — прийме твою апеляцію.

Рада Церков і
парламентарі
обговорили питання соціального служіння

29 березня в Києві відбулася чергова зустріч Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з міжфракційним депутатським об’єднанням
«Цінності. Гідність. Родина». Позицію
УЦХВЄ представляв перший заступник
старшого єпископа Анатолій Козачок.
Учасники засідання обмінялися
баченням подальшого розвитку соціальних проєктів церков і релігійних організацій, зокрема у сфері надання паліативної допомоги та функціонування

Слово служителя

Обман – завжди неприємно.
Коли обманюють вороги –
важко, але… Коли друзі – нестерпно важко, адже довіряв
як собі. Особливий різновид
обману – це коли сам себе
обманув!
4. А тепер про найнеприємніше
— сам себе обманув. «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може…
(Гал.6:7). Обман – завжди неприємно. Коли обманюють вороги – важко,
але… Коли друзі – нестерпно важко,
адже довіряв як собі. Особливий різновид обману – це коли сам себе обманув! Самообман! На кого ремствувати, кому жалітися, у кого шукати
правди? Сам себе – це найгірше.
Особливо коли йдеться про стосунки з Богом. Саме в цій сфері є величезна небезпека самообману. Вам
це знайоме: «Я не вкрав, не вбив, не
спалив, що всім, те й мені…»? Проте не
обмани сам себе – з Бога насміятися
не можна.

5. «Він умалив Самого Себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини; і подобою ставши,
як людина» (Фил.2:7). Це Христос.
Йому не було потреби Себе підвищувати, Він – Найвищий у всьому. Він Бог!
Але Він Сам Себе понизив до рівня
раба, який прислуговує. У Його пониженні одна-єдина ціль – підвищити нас
до рівня синів і дочок Божих!
«Що нам робити?» — одного разу
запитали люди Івана Хрестителя. Відповідь була дуже простою – «Покайтеся!»
Подивися сам на себе, а ще на Довершителя віри – Христа. Він чекає
твого покаяння!
Микола Синюк, єпископ

НОВИНИ
хосписів, повідомляє сайт ВРЦіРО.
У цьому контексті йшлося також про
формування справедливих тарифів на
природний газ та електроенергію для
населення, релігійних організацій та соціальних закладів, для осіб із обмеженими
можливостями, людей похилого віку, сиріт та ін.
Крім цього, релігійні діячі пояснили
народним депутатам сутність пропозицій
ВРЦіРО до законопроєкту № 4298 стосовно збереження підрозділів у справах наці-

ональностей та релігій у структурі обласних державних адміністрацій, зважаючи
на заплановану адмінреформу.
Парламентарі розповіли представникам Всеукраїнської Ради Церков про
основні пріоритети бюджетної політики
щодо захисту суспільної моралі, розвитку державно-конфесійних відносин, підтримки соціальної діяльності релігійних
організацій, ремонту та реставрації культових споруд, які є пам’ятками архітектури.
chve.org.ua
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Кришталева жінка із
залізним характером

Валентина Міньковська народилася
1968 року в м. Коростень Житомирської
області. Була третьою дитиною в
сім’ї. У Валентини діагностували недосконалий остеогенез — вроджену ламкість кісток. Про себе жінка розповідає
в книзі «Диригент мого життя». Ось
короткі уривки з неї.
ДИТИНА З КРИШТАЛЕВИМИ КІСТКАМИ
— Покличте породіллю з першої палати.
— Шановна мамаша, ваша дитина
приречена. Дозвольте нам не підтримувати її життя…
Схопивши немовля на руки, жінка сказала, що сама попіклується про його долю.
Так я отримала шанс на життя, дарований
мені Господом.
…П’ятдесят переломів кісток за п’ять
років мого дитинства! Така сумна статистика вражала навіть самих лікарів. Попри
все в мені була якась надзвичайна сила до
життя.
***
Коли вчителі з сільської школи відмовилися проводити заняття на дому, Валя
попросила, щоб мама відвезла її в інтернат.
ІНТЕРНАТ
Діти з інтернату сподобалися мені тим,
що допомагали один одному, хоча кожен
із них пересувався за допомогою милиць,
візочків та інших ортопедичних засобів. У
мене з’явилося багато подруг. Мені видали новий візочок на чотирьох колесах. На
ньому я так швидко рухалася, що всі дивувалися.

Проте через брак любові ми швидко ставали дорослими, і у нас з’являлося
бажання вихлюпнути на когось гіркоту з
душі. Але одного разу я вперше зустріла
людей, які виявили незрозумілу мені жертовну любов. Я йшла до їдальні на милицях і впала. Через годину вже лежала на
лікарняному ліжку. І тоді вперше познайомилася з дивними людьми, яких у лікарні називали штундами. Вони приносили
мені передачі. Одна віруюча жінка сказала, що буде молитися за мене.
ВИКЛИК ХВОРОБІ
Через багаторічне перебування на
інвалідному візку м’язи ослабли, що посприяло розвитку сколіозу. Новий учитель
фізкультури став моїм помічником в подоланні фізичних вад.
— Чого ниєш?! Хапайся за перекладину й тримайся, поки руки не почнуть
німіти.
— Боюся, що впаду?
— Ні, ти не впадеш, бо знаєш, що не
можна…
Було дуже важко привчити себе до
занять, усе-таки через декілька місяців я
побачила результат. Мої ноги стали більш
слухняними, а руки — міцнішими.
…Після закінчення навчання в дитячому будинку мені виготовили спеціальне
ортопедичне взуття, яке дало змогу пересуватися самостійно.
У ПОШУКАХ ПРАЦІ
Студенткою
обліково-економічного
технікуму я стала після цікавої співбесіди з
директором закладу. Він нервово відкинув
мої документи й сказав: «Який з неї бухгал-

тер? Ви що, жартуєте?!» Переконала я його
швидко, оскільки мала хороше почуття гумору, сказавши, що хвороба вплинула тільки на мій ріст, але ніяк не на розум.
За направленням я потрапила у велике індустріальне місто.
…Дорога до роботи була набагато
складнішою, ніж сама робота. Та одного
разу якийсь чоловік запропонував підвести мене і подарував Євангелію. Через
деякий час я вперше відвідала зібрання
християн віри євангельської. З часом усі
помітили зміни в моїх характері, настрої,
поведінці — я ніби народилася вдруге,
мені хотілося радіти й співати.
***
Потім було одруження, усиновлення
доньки й дивовижне народження сина.
«Лікарі були не в захваті через мою вагітність: мій ріст становить один метр і сім
сантиметрів, а вага — як у семирічної дитини», — згадує Валентина. — Але попри
все на світ з’явився наш хлопчик з татовими очима».
Це було чудом для сім’ї. Лікарі теж називали це чудом, у їхній практиці такого
ще не було.
ОСОБЛИВА МЕТА
Ми навчилися виготовляти вироби зі
шпону й стали заробляти цим на життя.
Продавали свої вироби і в нас, і в сусідній
Польщі.
…Маючи багато друзів серед матеріально забезпечених людей, ми з чоловіком неодноразово спонукували їх до
добрих справ. Мені дуже хотілося змінити становище людей в інвалідних візках,
тому я погодилася стати депутатом міської ради. Згодом ми отримали в оренду
приміщення для соціально-трудової реабілітації інвалідів. Розпочалася робота:
відвідували хворих вдома, розповідаючи
про Божу любов; передавали людям свої
знання й уміння — організовували поїздки, зустрічі, гуртки рукоділля, оздоровчі
поїздки до моря. Потім запрацював цех,
де виготовляли різні вироби з дерева. Ті,
хто роками сидів у чотирьох стінах, повірили в те, що можна жити повноцінним і
гармонійним життям.
Господь, даючи мені життя, мав особливу мету. Іноді мене називали сильною
жінкою, хоча я була слабкою й немічною.
А змінила мене віра в Ісуса Христа. Вона
зробила мене сильною.
P. S. Сьогодні подружжя Івана та Валентини живе у власному будинку в м.
Нововолинськ, що на Волині. Так само
виготовляють вироби зі шпону. Працюють над соціально-трудовою реабілітацією людей із інвалідністю. І вже є
щасливими дідусем та бабусею.
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Олександр Третяк:
«Любити - значить діяти»

Голос надії

ІНТЕРВ`Ю

Олександр Третяк народився 13
грудня 1985 року в с. Липне Волинської області. Здобув філологічну
освіту в рівненському МЕГУ та духовну — у Львівській богословській
семінарії. 2011 року став ректором
Рівненської духовної семінарії. Засновник та координатор соціальних
ініціатив, учасник волонтерських
проектів на сході України, освітньо-медичних проектів в африканських країнах, суспільно-просвітницької програми на регіональному
телебаченні. З 2020 року — мер Рівного.
— Тобі належать слова: «У нас є
місія — служити Рівному. У цьому
нам допоможуть наші цінності. Це
той фундамент, на якому ґрунтується все наше життя, повсякденна
робота, служіння». Тож перше питання: що для тебе значить місія,
служіння? І що ти розумієш під словом «кар’єра»?
— Змалку слово «місія» в мене асоціювалося з певною організацією, яка
працює у сфері доброчинності. З часом
прийшло розуміння, що це дещо більше. Чіткіше розуміння місії сформувалося в студентські роки. Я усвідомив,
що повинен бути хорошим прикладом,
у християнському контексті — світлом
для однолітків. Це спонукало мене
створити студентську християнську
спілку. Потім була місія в Африці — бажання, яке зародилося ще в дитинстві.
Згодом, коли в Україні почалися досить
серйозні суспільні зміни, я зрозумів,
що моя місія — бути там, зокрема служити людям на Сході. Тобто місія — це
і добрі справи, і проповідь Євангелії.
Але зрештою мій світогляд розширився до розуміння, що місія може бути і
в професії, у суспільстві, у владі… І те,
що мене обрали міським головою, я
розглядаю не лише як роботу, але і як
місію — служити людям. У принципі,
нічого глобально не змінилося, я продовжую служіння людям. Тільки тепер
це служіння набагато відповідальніше,
об’ємніше й вимагає більше зусиль.
Слово «кар’єра» часто вживається
з негативним забарвленням. Кар’єристами називають тих, хто йде по головах. Вважаю, що кожна людина повин-

на мати перш за все візію — ким вона
хоче стати. Кар’єра — це добре, але
місія і візія — понад усе.
— Розкажи про своє попереднє
служіння — в духовній семінарії. Як
ти погодився стати ректором?
Скільки тобі було років?
— Мені було 26 років. Я справді
був молодим, але досить сміливим,
тому прийняв це рішення. І пройшовши хороший гарт, розумію, що тепер я
досить зрілий і можу спиратися на серйозний життєвий досвід. Мені завжди,
було властиво — брати на себе відповідальність. І в школі, і в університеті.
Поступово відповідальність зростала,
в семінарії я працював викладачем,
перекладачем, заступником ректора…
Коли постало питання — очолити заклад, то вагань уже не було. Я досить
твердо стояв на ногах.
Утримувати навчальний заклад —
досить складно. Потрібно забезпечувати стабільне фінансування, розвиток
колективу, підвищувати науковий потенціал, академічний рівень, залучати
студентів…
— Що підштовхнуло тебе паралельно з освітою займатися громадською роботою і зрештою стати
кандидатом у мери м. Рівне?
— У кожної людини є певне покликання, дари, таланти. І вона повинна
їх реалізовувати. Я завжди керувався
внутрішніми відчуттями — робив те,
до чого лежало серце. Стержень мого
виховання — «ти не повинен бути байдужим до всього, що навколо». І саме

Хочу максимально попрацювати
на благо міста.
Проповідь
Показати, що владі можна
довіряти, що можна зробити дуже багато, якщо
робити це справедливо і з
Господом в серці.
Олександр Третяк,
міський голова м.Рівне

це завжди мотивувало. Я весь час намагався діяти. І, до речі, одним із ключових слоганів моєї кампанії: «Любити
— значить діяти». Моя улюблена книга
в Святому Писанні — «Дії святих апостолів». Це мій стиль життя.
— Що було найважчим для тебе
під час виборчої кампанії? Які уроки
взяв для себе?
— Це був потужний життєвий досвід, уроків дуже багато. Коли почалася
кампанія, відразу стало зрозуміло, хто
твої друзі, а хто недруги. Хто серед твоїх друзів є справжнім другом. Я звик
бути максимально комунікабельним і
відкрито про все говорити. Під час кампанії побачив, що ті, хто тебе оточує,
не завжди говорять правду. Запевняю
вас, що 95% інформації, яку ви отримуєте під час виборів, не відповідає дійсності. Тому не спішіть віддавати власні
вуста комусь в оренду, щоб поширювати плітки та вигадки.
Дуже боляче, коли про тебе формують думку, яка немає нічого спільного
з реальністю. Я відчув на собі увесь
бруд і ницість чорних піар-технологій.
Але ця кампанія вчергове довела, що
де правда — там і перемога. Бо попри
всю цю інформаційну блокаду, я завжди діяв відповідно до власних переконань. Мені пропонували увесь класичний інструментарій — ботів, технологів
і т. ін. Але я принципово — у першу
чергу як християнин і як нова людина,
яка заходить у політику — відмовився
від усіх цих речей. І сказав: ми зробимо цілком іншу кампанію, яка буде
побудована на ідейних засадах, цін-

5

Спецвипуск
ностях. І ми довели, що все вирішують
не гроші, не маніпуляції, а правдивість.
Мені дуже подобається, що у мешканців Рівного дуже підвищився рівень
громадської свідомості. Люди не повелися на популізм.
— Які відчуття охопили тебе,
коли стало відомо, що ти переміг і
став мером?
— Коли завершився підрахунок бюлетенів і стало зрозуміло, що перемога
за нами, прийшло відчуття неймовірного умиротворення. Ти розумієш, що
відбулося щось неймовірне, але до
кінця ще не можеш осягнути. Ніби тобі
все це сниться.
Коли ми збиралися командою та
обговорювали, що нам потрібно, щоб
виграти вибори, то записали ряд пунктів: гроші, людський ресурс, стартовий
рейтинг… І напроти кожного з них поставили хрестик — у нас нічого цього
не було. Тоді над усім цим ми написали: «Допомогти нам виграти вибори
може лише чудо». І чудо сталося!
— Які твої цілі, плани на посаді
мера?
— Перш за все я хочу максимально
попрацювати на благо міста. Показати,
що владі можна довіряти, що можна
зробити дуже багато, якщо робити це
справедливо і з Господом у серці. Є
дуже багато актуальних напрямків, тепер — це перш за все сфера охорони
здоров’я. Наше завдання — рятувати
людей, їхнє життя і здоров’я має бути
в пріоритеті. Щодо міста загалом, то
хочемо повернути Рівному славу смарагдового міста — зробити його ошатним та комфортним. Також говоримо
про транспорт, логістику, урбаністику,
екологію…
— Як забезпечити баланс між
роботою, сім’єю, церквою і ще й не
забути про відпочинок?
— Однозначно, має бути баланс. Є
речі, які є вічними цінностями — це родина, діти, близькі. Тому я намагаюся
чітко це розділяти й не приносити політики додому. Церква обов’язково має
бути в житті кожного, хто вважає себе
християнином, незважаючи на посаду.
Вона допомагає заспокоїтися, збалансуватися в бурхливому глобалізованому та інформатизованому просторі. Я
ще більше став цінувати церкву тепер.
Без неї мені буде тяжко зі всім впоратися, це важливий маркер того, що ти
робиш.
За матеріалами проекту «Слово
Істини», ведучий Віктор Вознюк

СВІДЧЕННЯ

«Це кінець», сказала медицина.
«Це початок», сказав Бог
Я народилася в християнській
родині. З дитинства знала, що Бог
може зцілювати, адже наша сім’я
покаялася через те, що Він оздоровив маму від хвороби печінки. Та коли
тяжка недуга прийшла в моє життя, то я віри на зцілення не мала.
1999 рік. Я працювала на кухні в
школі. Тут навчалися переважно діти
з бідних сімей, які часто не мали грошей, щоб пообідати. Тож на моє прохання школу забезпечувала харчуванням церква.
Мені тоді було 39 років, ще молода. Аж ось одного дня відчула, як
у праву руку віддає біль від грудей.
Думала, що це через протяг, бо часто
відчиняли на кухні вікна. На роботі
перед кожною зміною нас перевіряла
медсестра. Пам’ятаю, як перед черговим виходом на зміну мої груди стали
набрякати. Показала медсестрі, а та
стривожено сказала: «Катю, біжи до
лікарні!»
У лікарні відразу знайшли пухлину, направили в Луцьк. Зазвичай туди
приїжджають із кимось із близьких:
із чоловіком, із батьками, а я – сама.
Лікарі питають, хто зі мною з рідних,
бо треба комусь правду сказати. А я
кажу: «Говоріть мені, я не боюся». Лікар, усміхнувшись, відповів, що в пацієнтів із таким позитивним настроєм
хвороба може піддатися лікуванню.
Та коли через три місяці я знову
приїхала в лікарню, метастази вже
пішли на бронхи й зруйнували їх. Я
дуже кашляла, задихалася. Пролікувалася, але мені сказали, що довго вже
не протягну – наприкінці травня або
на початку червня відійду у вічність.
Коли відчуваєш, що твоє тіло руйнується, то як не крути, а таки здаєшся.
Від рідних я приховала правду, щоб
не хвилювалися. Живу за 150 км від
них, тож просто казала, що не можу
приїхати – і вони нічого не знали. А в
церкві вже бачили, що моє життя згасає. Але я казала: «Боже, хай моя сві-

чечка згорить там, де Ти поставиш».
У недільній школі вже потрошку
готувала собі заміну. Та, незважаючи
на близький кінець, у кінці травня я
ще збиралася бути координатором у
дитячому таборі. На служіння теж ходила попри все.
І ось одного разу до мене підходить пастор: «Сестро Катю, а чого ти
не хочеш, щоб звершили над тобою
молитву?» Кажу: «А ви хочете?» Він
сказав, що хоче, тож я пішла за ним
до братерської кімнати. Сама зайти
вже не могла, мені допомагали, бо
руки й ноги були дуже набряклі, а
весь правий бік тіла був ніби паралізований. Руку я взагалі не відчувала
– ніби дерев’яна.
Старший пастор та ще один стали
щиро молитися за моє зцілення. А в
мене під час молитви такі думки закрадаються: «Було б добре, якби Бог
почув його молитви. Але ж іще тиждень чи два – і моє життя догорить.
Напевно, доведеться йому ховати
мене». Віри було – нуль.
І тут раптом на своїй правій руці,
яку я не відчувала, чую дотик. Дивлюся – ніхто мене не торкається. Але
я чітко відчуваю, що мою руку ніби
хтось легенько змащує кремом. І я
зрозуміла, що це руки Ісуса.
Мене вмить наповнив Дух Святий
– і мої думки вже були не про смерть,
вони славили Бога. Із братерської я вже
виходила без допомоги інших людей.
Коли прокинулася наступного ранку, то перше, що кинулося в очі, – у
мене нормальні руки й ноги! І я вже
не задихаюся! Я подзвонила пастору й
подякувала, що через його віру Господь
мене оздоровив. Бо ж під час молитви
в мене геть не було віри на оздоровлення, але браття зробили так, як написано. Слово Боже живе та діяльне!
Уже минуло понад 20 років, як Господь подарував мені друге життя.
Катерина Мацик,
м. Нововолинськ
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ВІРА І СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Християнин і
короновірус
Як християнам вести себе в цей неспокійний час? Довіряти Богові й чинити згідно з Його Словом. Пропоную три
тези, які, я вірю, допомагають отримати Боже керівництво.
1. Християнин — людина тверезого
розуму.
Сьогодні, коли збільшилася не тільки небезпека від вірусу, а й інформаційна
небезпека, важливо зберігати мир і бути
тверезими. Багато людей, цитуючи біблійні
уривки, йдуть на подвиги: «Та не має ніякого вірусу!» Але Біблія вчить: «Не спокушай
Господа Бога свого!» (Лк.4:12). Диявол цитував Божі слова для того, щоб спокусити
Ісуса Христа. Будьмо мудрі й не спокушуймо Бога, піддаючи ризику особисте життя
та життя тих, хто поруч.
Коли Бог виводив ізраїльський народ із
Єгипту й вводив в обіцяний край, то євреї
послали перед собою в Ханаан 12 розвідників. Бог пообіцяв їм цю землю, хоча в ній
великі стіни, страшні вороги, небезпеки…
Але народ не вірить. І тоді Бог каже: «Якщо
ви не хочете жити по вірі, значить не ввійдете». Ізраїльтяни нібито переосмислили
свою поведінку й вирішили все ж таки йти
в Ханаан, але це робили без Бога. Коли ми
виявляємо відвагу згідно з Божим Словом
— це акт віри. Але коли йдемо самовільно
— це те саме невір’я. Тож тестове запитання: «Те, що я хочу зробити, — це Божа ініціатива чи моя власна?»
Ісус Христос мав особливу владу й силу.
Але одного разу Він сховався: «І схопили
каміння вони, щоб кинути на Нього. Та сховався Ісус, і з храму пішов» (Iв.8:59). Хіба Він
не міг захистити себе? Та є моменти, коли
слід чинити тверезо — не шукати зайвих
проблем на свою голову. Іноді мудро —
сховатися. Це не мудро, в ожеледицю їхати
на великій швидкості, кажучи: «Бог — моя
охорона!» Береженого Бог береже.
2. Християнин шукає Бога.
«Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько!»
(Iс.55:6). Ми маємо постійно шукати Бога,

а особливо — в складні часи. Це має бути
ціллю нашого життя, нашим пріоритетом. У
час бурі Ісус Христос каже до учнів: «Це Я,
не лякайтесь!» (Iв.6:20). Коли Бог буде в моєму житті, у моєму човні — тільки це дасть
мені захист і спокій, втихомирить бурю й
переживання.
Що значить — шукати Бога? Погляньмо на приклад Закхея. Я виписав дієслова,
які використовує євангеліст Лука, описуючи цього чоловіка. По-перше, він «бажав»
(бачити Ісуса Христа). Усе починається з
нашого серця. Людину не можна змусити
шукати Бога. Але скрутні зовнішні обставини ніби змушують нас до цього. Справжнє
ж прагнення Бога виникає глибоко всередині. Тому прийми тверде рішення у своєму
серці — шукати Його. По-друге — Закхей
«побіг», і третє — «виліз» (на дерево). Тобто потрібно виявляти певну активність, щоб
наблизитися до Ісуса Христа. А потім Закхей
«промовив». У його словах було покаяння, і
далі — знову дія: «віддам» (кого образив).
Ось — справжнє шукання Бога! Яке веде до
прийняття миру й спасіння, до каяття і до
вчинків, які доводять щирість каяття.
Під час карантину ми маємо особливий
час, щоб читати Біблію, щоб шукати Бога
в молитвах, щоб перевірити — живемо за
Його волею чи за власним сценарієм?
3. Християнин сіє віру в Бога.
Біблія говорить, що ми маємо місію —

Цитата

Пильнуймо, щоб чинити
розсудливо, шукати Бога і ділитися своєю вірою. Цей час
мине. Може, стане легше, а
може, складніше. Головне —
як ми пройдемо цю пустелю.
Чи наблизимося до Бога, чи
виконаємо Його волю?

Велике Доручення. «Бо я не соромлюсь
Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння
кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім
гелленові. Правда бо Божа з’являється в ній
із віри в віру, як написано: А праведний житиме вірою» (Рим.1:16,17). Апостол Павло
ставить поряд життя вірою і життя благовістя. Карантин, звичайно, обмежує нашу діяльність у соціумі, але Велике Доручення не
йде на карантин. Сьогодні як ніколи людям
потрібна Євангелія. І хто, як не християни,
має проголошувати її? При зустрічах, телефоном, в онлайн-спілкуванні… Показувати
Євангелію добрими вчинками — допомагати людям, які цього потребують. Молитися
за волонтерів, лікарів, владу. Щоби Божа
милість була над Україною та усім світом!
Хочу згадати два випадки з життя Аарона. Коли Мойсей пішов на гору спілкуватися
з Богом, народ став сумніватися, чи є Бог, і
Хто той Бог, що вивів їх із рабства. Дійшли
до того, що вирішили зробити ідола, і Аарон допоміг їм у цьому. Це дуже недобрий
епізод із його життя. Задумаймося — чи не
стаємо ми сьогодні тими, хто допомагає
людям знаходити не Бога, а ідола. Звичайно, легше дати дитині мультик, гру, ніж поспілкуватися, помолитися разом. Подумаймо про себе і про тих, хто поруч.
Інший випадок — коли людей знищував «вірус». Була підстава, чому Господь
став карати людей. І Мойсей сказав Аарону: «Візьми вогонь із жертівника і стань між
живими та мертвими, щоб зупинити поразку». Сьогодні йде поразка — не тільки коронавірусом, а й вірусом гріха. Хто, якщо не
християни, має нести людям Ісуса Христа,
який зупиняє заразу. Ми сьогодні подібні
до Аарона, тільки питання: до якого Аарона
— першого чи другого?
Пильнуймо, щоб чинити розсудливо,
шукати Бога й ділитися своєю вірою. Цей
час мине. Може, стане легше, а може,
складніше. Головне — як ми пройдемо цю
пустелю. Чи наблизимося до Бога, чи виконаємо Його волю?
Анатолій Кибукевич, м.Здолбунів
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ВІРА І НАУКА

АТЕЇСТ

Перед вами – атеїст,
тобто людина, яка заперечує буття Бога.
Його тіло складається з
37 трильйонів клітин, з’єднаних між собою в єдину
систему, що функціонує як
одне ціле.
Кожна клітина – це
складна фабрика, яка,
крім усього іншого, має
програмне забезпечення
для самовідтворення згідно з точним генетичним
кодом. Так що клітина не
просто існує й гине, але ще
й відтворює нові клітини
за строго заданою програмою.
50 тисяч клітин у тілі
цього атеїста відімруть і заміняться на нові в той час,
як він буде читати це речення, а це всього десять
секунд.
Протягом його життя
тільки шкіра на ньому оновиться близько 100 разів.
Він дивиться на вас
своїми очима, що мають
складну систему передачі кольору з дивовижною
точністю до 576 мегапікселів, здатними фіксувати
рухоме зображення, яке

мозок, у свою чергу, інтерпретує протягом менше ніж за
одну секунду.
Його тіло складається з 640 різних
м’язів, за допомогою яких і рухається, не кажучи вже
про серцевий м’яз,
який працює десятки років невпинно
день і ніч, уві сні й
в стані неспання.
Працює автономно, без зовнішнього
обслуговування, перекачуючи за життя
180 мільйонів літрів
або 180 тисяч тонн
крові по судинах і
капілярах, загальна
довжина яких становить 100 тисяч
кілометрів, а це 10 мільйонів
метрів.
Тільки за одну добу його
легені, що складаються з 700
мільйонів альвеол, площею
90 квадратних метрів, вдихають 65 тисяч літрів повітря.
І ось цей атеїст, ворушачи
своїм язиком, зв’язаним із
щелепою сімнадцятьма м’язами, керованим мозком,
ємність якого складає понад 4 терабайти (4 мільярди
кілобайт), у якому за одну
тільки секунду відбувається
100 тисяч хімічних реакцій,
здатний сказати таке: «Немає ніяких наукових доказів
існування Творця, який створив і впорядкував людину.
Людина – це випадкове явище, що виникло в результаті
еволюції».
І коли до такого індивідуума підійти й сказати, що
ключ, яким відкриває свій
автомобіль, зробився сам по
собі, він подивиться на тебе
з подивом, справедливо
припускаючи, що тобі треба
звернутися до психіатра.
«Безумний говорить у
серці своїм: «Нема Бога!»
(Пс.13:1).

ЗЕМЛЯ—ЦЕ ПІДНІЖОК
ДЛЯ БОЖИХ НІГ

РОЗДУМИ
Що для мене життя
на Землі?
Можливість!
Для землероба — можливість посіяти й зібрати.
Для будівельника —
можливість
розгорнути
круте будівництво.
Для далекобійника —
це карти, дороги, GPS.
Для дитини — можливість навчитися ходити.
Для мандрівника —
пейзажі…
Кожен із нас буває в
цих ролях.
Але ж ти пам’ятаєш,
що…
Передусім, Земля —
це підніжок для Божих ніг
(див. Іс.66:1). І я служу на
ній, як раб біля Його ніг…
Небеса — Божий престол. Але туди піднімаються лише ті, які Йому
служать, які тут, на Землі,
схиляються біля Його ніг…
Перед славою йде
скромність. Перші кроки,
перші кілометри, перші
будови на Землі — усе це
людина робить за правом
орендатора. Земля — не
наша власність, а місце
тимчасового перебування!
Ти не забув сьогодні
помолитися Творцеві Землі, схилитися біля Його ніг?
Це ж найважливіше. Це
найперше, що Бог чекає
від нас кожного дня! Попроси Його благословення

на цей день на Землі.
А далі — біжи…
Орати, будувати, насолоджуватися
Божою
красою, міряти сотні кілометрів на цій тимчасовій
Землі.
Бог сказав: «…місце ніг Своїх Я пошаную»
(Іс.60:13). Якщо ти — Його
істинний поклонник, Він
допоможе тобі й тепер,
навіть якщо ця Земля раптом втікатиме з-під твоїх
ніг, стане хисткою, а її температура, клімат, її всесвітня історія змінюватиметься на очах.
Навіть якщо під твоїми ногами в цю мить підлога лікарняної палати, а
не кульбабове поле — це
твоя Земля, і Бог контролює все. Він просто дав
шанс прославить Його й
там!
Схиляйся там, де ти зараз!
Творець Землі — не
людина, а Бог! Він поставив Землю ні на чому — і
вона закрутилася. Бог знає
навіть останній її виток.
Він рахує всі заходи сонця
й тримає всіх, хто розуміє,
що життя на Землі — це
час прославити Бога, час
вірити Йому й бути істинним поклонником біля
підніжка Його ніг — тут, на
планеті Земля!
Віра РАДІОНОВА
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Хто для тебе Ісус?

Для тих, хто в темряві, Він світло.
Для тих, хто прагне, Він жива вода.
Для голодних Він хліб життя.
Для тих, хто заблудився, Він добрий пастир.
Для тих, хто шукає, Він знахідка.
Для сліпих Він прозріння.
Для глухих Він слух.
Для грішників Він праведність.
Для тих, хто гине, Він спасіння.
Для тих, хто боїться, Він пристановище й
фортеця.
Для тих, хто в нестачах, Він повнота.
Для знатних Він Цар над царями.
Для відомих Він той, хто був є та буде найвідомішою людиною на Землі.
Для бідних Він той, хто збіднів, щоб усі збагатилися Його бідністю.
Для багатих Він той, хто більший за Соломона.
Для дітей Він той, хто народився дитиною й

Запрошуємо на богослужіння

був слухняний батькам.
Для музикантів Він той, кому співав хор ангелів.
Для космонавтів Він той, хто вознісся вище
неба.
Для директорів Він найкращий управитель.
Для лікарів Він той, хто лікує одним дотиком чи словом.
Для поварів Він той, хто 5 хлібами та 2 рибками нагодував тисячі людей.
Для економістів Він той, за чиїм словом
можна дістати монету з рота риби.
Для рибаків Він той, за чиїм словом ловляться сотні риб там, де раніше нічого не
ловилося.
Для філософів Він дорога, правда та життя.
Для філантропів Він той, хто віддав усе, що
мав.
Для фермерів Він живе насіння, яке принесло плід у 100 разів.
Для флористів Він Саронська роза.

Для хіміків Він той, хто перетворив воду на
вино.
Для фізиків Він той, хто ходив по воді й вознісся всупереч законам фізики.
Для генералів Він той, хто керує армією ангелів.
Для будівельників Він наріжний камінь.
Для архітекторів Він Храм Божий.
Для політиків Він той, за ким йшли тисячі людей.
Для агітаторів Він той, про кого звіщав закон
і пророки.
Для вчителів Він досконалий учитель, який
має найбільшу кількість учнів.
Для філологів Він живе слово.
Для астрономів Він ранкова зоря.
Для моряків Він той, хто може втихомирити
бурю й перейти море без човна.
Для письменників Він автор книги, яка найбільше читається й найбільше продається у
світі, – Біблії.
Для продавців Він той, хто заплатив найбільшу ціну.
Для ювелірів Він дорогоцінний камінь.
Для шукачів скарбів Він дорогоцінна перлина.
Для мандрівників Він той, хто обійшов із Біблією весь світ.
Для столярів Він тесля.
Для тих, хто змагається, Він переможець.
Для священників Він первосвященик.
Для єпископів Він архієпископ.
Для євреїв Він той, хто був обрізаний і виконав
закон.
Для бездомних Він той, хто не мав де прихилити голови.
Для тих, хто в смутку, Він радість.
Для мертвих Він воскресіння.
Для адвокатів Він заступник.
Для суддів Він досконалий суддя.
Для самотніх Він приятель і друг.
Для науковців Він Божа премудрість.
Для немічних Він сила.
Для рабів Він той, хто сам став рабом.
Для проклятих Він благословення.
Для нареченої Він жених.
Для альпіністів Він твердиня й скеля.
Для статистів Він той, хто може порахувати на
голові все волосся.
Для злочинців Він той, хто був зарахований до
злочинців, хоч і не вчинив злочину.
Для соціологів Він серцезнавець.
Для Своїх дітей Він батько.
І для всіх людей Він БОГ.
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