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Голос надії

Христос воскрес!

На пелюстці роса бринить,
День, як птах, розгорта свої крила,
Пісня жайвора в небі дзвенить.
І порожня в саду могила.
Він воскрес! Нам явилось спасіння,
Що чекали його всі століття!
Ми для Бога відкуплені діти!
Поклонімось Христа воскресінню!

Зоряна Живка

Два послання Пасхи
В усі часи Бог «багато разів і бага-

тьма способами» говорив до людей. 
Його голос завжди був голосом надії. 
У XXI столітті Бог продовжує говорити. 
У постійній рубриці знайомимо вас із 
біблійними прикладами Божого «го-
лосу надії», який завжди змінював 
життя тих, хто його чув.

«На світанку дня першого в тиж-
ні, прийшла Марія Магдалина та 
інша Марія побачити гріб. І великий 
ось стався землетрус, бо зійшов із 
неба Ангол Господній, і, приступив-
ши, відвалив від гробу каменя, та й 
сів на ньому. Його ж постать була, 

як та блискавка, а шати його були 
білі, як сніг. І від страху перед ним 
затряслася сторожа, та й стала, 
як мертва. А Ангол озвався й про-
мовив жінкам: Не лякайтеся, бо я 
знаю, що Ісуса розп’ятого це ви шу-
каєте. Нема Його тут, бо воскрес, 
як сказав. Підійдіть, подивіться на 
місце, де знаходився Він. […] І пішли 
вони хутко від гробу, зо страхом і 
великою радістю, і побігли, щоб уч-
нів Його сповістити» (Євангеліє від 
Матвія, 28:1-9).

Ви ніколи не думали, для чого лю-
дям свята? Всілякі там різдва, пасхи, 

нові роки… Ну, крім того, що вихідний. 
І, крім того, що родина збирається за 
великим столом. Чи є ще якась мета 
у тих дат, які виділяються на календа-
рях червоним кольором?

Загалом, свята несуть у собі дві 
функції: пам’ять і увага. Будь-яка дата 
нагадує про певну подію і звертає на 
щось або когось увагу. Навіть у таке 
особисте свято, як День народження 
— усі пригадують час, коли людина 
з’явилася на світ, і намагаються вияви-
ти їй особливу шану. Що ж має в собі 
свято Пасхи?

Продовження на 2 стор.

Воістину воскрес!



гілками, фарбувати крашанки та пекти 
паски… Але далеко не всі за традицією 
бачать головне: Ісус Христос — реальна 
історична особистість, Яка володіла над-
природними якостями й залишила по-
тужне вчення, що почалося з 12-ти учнів, 
а зрештою заполонило весь світ. Хіба ж 
не варто всерйоз розібратися в цьому?

Якщо більшість історичних подій не 
мають прямого стосунку до теперішніх 
мешканців землі, то Воскресіння осо-
бливе тим, що напряму торкається кож-
ного живого. Більше того — воно ста-
вить людину перед серйозним вибором 
— вірити чи ні, який має вирішальний 
вплив на її долю!

Найсильніше в світі послання надії
У світі, сповненому песимізму й де-

пресії, кожному з нас, як повітря, потріб-
на надія! Людина, яка втратила останню 
надію, перетворюється на сірий футляр, 
який не знаходить сенсу у своєму існу-
ванні.

Напевно, саме тому Бог зробив так, 
щоб після зими приходила весна — і 
навіть природа надихала людей жити 
й творити. І, напевно, саме надія — це 
найбільше послання Пасхи, основне, на 
що це свято звертає увагу. Тому що це 

Початок на 1 стор.
Наймасштабніша історична подія, 

яка стосується кожного
Так, Пасха — це пам’ять саме про 

історичну подію. У секуляризованому 
суспільстві, де багато людей не можуть 
точно сказати, у що вони вірять, Велик-
день оповитий скоріше ореолом леген-
ди й не дуже асоціюється з реальним 
історичним фактом. Хіба ні?

«Протягом багатьох років я вивчав 
історію минулих епох, і я не знаю іншо-
го факту в історії людства, який був би 
підтверджений точнішими, повнішими, 
переконливішими для неупередженого 
дослідника доказами, ніж факт смерті й 
воскресіння Христа», — сказав профе-
сор Оксфордського університету Томас 
Арнольд. У своїй книзі «Незаперечні 
свідчення» Джош МакДауелл зібрав іс-
торичні, літературні, юридичні докази, 
свідчення понад 500 людей та інші фак-
ти, які підтверджують смерть і воскре-
сіння Ісуса Христа.

Кожен, хто бажає може перевірити 
ці факти і тези, аби не з чужих слів, а 
особисто дослідити витоки свята, у яко-
му щороку хоч-не-хоч бере участь. Адже 
парадокс: усі вміють битися вербовими 

Два послання Пасхи
надія на вічне життя. Навіть смерть — не 
кінець. Ісус Христос узяв на себе наші 
гріхи. Він помер і воскрес. І ми воскрес-
немо з Ним, якщо повіримо і «помре-
мо для гріха»: «Бо коли ми з’єдналися 
подобою смерти Його, то з’єднаємось 
і подобою воскресіння» (Послання ап. 
Павла до римлян, 6:5).

Як до розчарованих після розп’яття 
учнів, так і до нас, людей XXI ст., під гні-
том турбот і термінових справ, сьогодні 
приходить Воскреслий і запитує: «Що за 
речі такі, що про них між собою в дорозі 
міркуєте, і чого ви сумні?» (Єв. від Луки, 
24:17). Пасха — це шанс для кожного по-
вернути надію, мрію, сенс свого життя!

Не можна не сказати про ще один 
символ, який має в собі Великдень — 
символ того, що неможливо отримати, 
не віддавши. Без Голгофи не було б Во-
скресіння. Без жертви не буває пере-
моги. Це стосується і нашого земного 
життя, і особливо — духовного. Я вірю у 
Воскресіння? Чудово! Але чи готовий я 
відмовитися від гріховних схильностей, 
тілесних забаганок і власних поглядів, 
аби підкоритися дисципліні Христового 
вчення? Ось у чому — головне питання!

«І дали сторожі чимало срібня-
ків» (Євангелія від Матвія, 28:12)

Гроші... Куди не поткнися, всюди 
потрібні гроші. Без них — ну ніяк: ні 
хлібини не купиш, ні одягу, ні за тепло 
не заплатиш. Великі гроші відкрива-
ють великі можливості. Смачна їжа, 
вишуканий одяг, авто, подорожі, бен-
кети, роблять миті життя веселішими!

«Не все можна купити за гроші», 
— навіть діти знають, що не можна 
купити дружби, сім’ї, щастя. За гроші 
хіба що можна зрадити ці цінності.

Найганебніший випадок в історії 
всього людства, пов’язаний із гроши-
ма, стався в Ізраїлі. Як можна було так 
вчинити?..

Коли поховали Ісуса Христа, до 
гробу поставили вартових, щоб сте-
регли Його Тіло. Гріб навіть опечатали, 
бо ж Месія передрікав, що на третій 
день воскресне. 

Пророцтво збулося, і рано-вранці 
Ісус Христос воскрес! Сторожа попа-
дала на землю як мертва! Коли ж усві-
домили, що сталося, побігли в місто і 
розповіли тим, хто ставив їх на варту.

На очах варти сталося найбільше, 
найважливіше чудо на землі — чудо 

воскресіння Ісуса Христа! Саме їм по-
щастило його побачити на власні очі!

І як вони відреагували на це явлен-
ня Божої сили та слави? Бувши свідка-
ми воскресіння, вони проміняли прав-
ду на гроші! Проміняли благодать на 
матеріальний зиск! Замість «справді 
воскрес!» стали розповідати: «Коли 
ми заснули, то прийшли Його учні і 
вкрали тіло Ісуса». 

Сьогодні такий обмін став звич-
ним. Не для багатьох правда залиша-
ється цінною та бажаною. Особливо 
правда про воскресіння. Бо якщо Ісус 

справді воскрес — це означає перемо-
гу над смертю, над дияволом. У Його 
воскресінні заховане вічне життя! Хіба 
є щось цінніше, ніж право бути в Його 
Небесному Царстві?!

Поведінка сторожі — яскравий до-
каз, що не чудеса змінюють ставлення 
людини до Бога, а віра. А якщо немає 
любові до Нього, то і чудеса не помо-
жуть... «Тож віра від слухання, а слу-
хання через слово Христове» (Послан-
ня ап. Павла до Римлян, 10:17).

Ірина Губеня, вчитель, Лебедин
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Підкуплені свідки
Роздуми



Проте, звернімося до тексту на 
початку. Якщо його частину, а саме 
«коли ви воскресли», взяти окремо 
та ще в питальній формі, виникне за-
питання, на яке не так просто одразу 
дати відповідь.

Отже, «коли я воскрес?» або 
«коли ми воскресли?» Коли був той 
поворотний момент життя, у який 
моє нутро, як деревце після зимової 
сплячки, ожило і стало новим? Що 
нового, інакшого з’явилося в мені? Чи 
відбулася зміна характеру, поведінки, 
цінностей, пріоритетів? Що, власне, 
сталося, з моєю душею, закутою льо-
дом гріха, коли зійшло Сонце Правди, 
Божа весна воскресіння у моїй долі? Я 
називаю себе християнином, а справ-
ді, що змінилося?

Апостол Павло християнам у місті 
Колоси нагадує: «Якщо ви воскресли 
з Христом, то…» То, що саме? Перше: 
«шукайте того, що вгорі, де Христос».  
Друге: «думайте про те, що вгорі, а не 
про те, що на землі». Іншими слова-
ми, апостол каже: «Результатом во-
скресіння в Христі повинна бути ради-
кальна зміна в пошуках і думках!»

Два послання Пасхи «Отож, коли ви воскресли з Хри-
стом, то шукайте того, що вгорі, 
де сидить Христос по Божій прави-
ці. Думайте про те, що вгорі, а не 
про те, що на землі» (Послання ап. 
Павла до Колосян 3:1,2).

Перш ніж привітати вас, шановні 
друзі, зі святом Воскресіння Христово-
го, зауважу: свята завжди приходять 
вчасно, а особливо для тих, хто пиль-
нував будні. І знову, як і раніше, зву-
чить під небом «Христос воскрес!», 
перегукуючись із днем, коли вперше 
Ангел запитав жінок: «Чого ви шукає-
те живого серед мертвих? Його немає 
тут, Він воскрес!»

Загублена історія

Роздуми
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Телепрограма
 «Крок
назустріч»

А ви — коли воскресли?

Слово служителя

Думати про те, що вгорі
Зміна думок, помислів, розуму — 

найперша ознака животворної сили 
Христового воскресіння в людині. 
А тому — у дні свят, та й у будні, пе-
ревіряю: про що мої думки? Думки 
формують мене і моє майбутнє. Поза 
сумнівом: «Які думки в серці людини, 
така й вона» (Приповісті, 23:7). Онов-
лений Воскресінням Христовим розум 
спрямовує на пошуки нових цінностей 
— любові, добра, прощення…

Шукати того, що вгорі
Якими б не були пошуки в щоден-

ному земному житті, проте вектор 
спрямування — вгору! Шукати добра 

для ближнього, шукати блага для сво-
го народу… Такий пошук приємний 
Богу! Шукати того, що вгорі — це чи-
нити так, як Він!

А Бог до сьогодні в пошуках — Він 
шукає і знаходить серед безбожників, 
брехунів, корупціонерів, повій, та й 
серед «культурних грішників» людей, 
яких робить Своїми синами й донь-
ками, піднімаючи із самого дна амо-
ральності й гріха…

У дні весняного пробудження й 
світлого свята Воскресіння Христового 
сердечно вітаю вас із побажаннями 
миру й духовного оновлення! Христос 
воскрес! Воістину воскрес!

Микола Синюк, єпископ, Луцьк

Чи варто боятися 
смерті?

Цілком усвідомлюю, що Пасха 
— радісне свято, та все ж мова піде 
про смерть. За правилами етикету 
слід уникати даної теми, адже вона 
псує настрій. Даруйте, що мені до-
ведеться порушити правила.

Смерть неминуча для кожно-
го — незалежно від віку, соціаль-
ного положення… Хіба розумно з 
нашого боку уникати розмови про 
неминуче? Адже це дозволить під-
готувати себе. 

Ми маємо природній страх пе-
ред смертю, або не знаємо — що 
буде далі? У Біблії описано декіль-
ка «смертей». Перша — фізична, 
коли вічна душа залишає тіло. Дру-
га — духовна, коли людина засу-
джується на вічні муки через гріхи.

Якщо першої смерті уникнути 
не вдасться майже нікому, то щодо 
другої якраз варто замислитися: чи 
можемо розраховувати на те, що 
не будемо покарані Богом? І тут 
саме час поговорити про пасхальні 
здобутки Ісуса Христа. 

Божий Син узяв на себе гріхи 
людства. За них витерпів страждан-
ня та помер на хресті. Але смерть 
не змогла втримати безгрішного 
Христа — Він воскрес. Це і є пере-
мога над смертю! Через смерть 
Христа ми отримуємо прощення 
гріхів. Через Його воскресіння — 
оживаємо для нового життя!

Усвідомлюючи діяння Христа, 
апостол Павло фактично насміха-
ється зі смерті: «Де, смерте, твоя 
перемога? Де твоє, смерте, жало?» 
(Послання до коринтян, 15:55). 
Смерть тепер подібна до набрид-
ливої мухи, яка не здатна вчинити 
нічого лихого! 

То чи варто боятися нам? Вияв-
ляється, це питання вибору. Адже 
все залежить від особистих стосун-
ків з Ісусом Христом. І якщо в сер-
ці є щира віра, то смерть — лише 
перехід до вічної радості, миру та 
спокою.

А якщо ні? Ну, тоді боятися, ма-
буть, варто!

Вадим Корольчук,
місіонер, Котельва



— Євгеніє Василівно, розкажіть, 
чому ви обрали саме медицину?

— Бажання стати лікарем при-
йшло у 8-му класі. Бачачи, як багато 
хворіють і страждають діти, я хотіла їм 
допомагати. Батьки в мене — лікарі, 
мама — гінеколог, тато — хірург. Але 
вони ніколи не впливали на моє рі-
шення, дали свободу вибору.

— Як ви прийшли до віри в Бога?
— Пошук почався також десь із 

8-го класу, коли перейшла із загально-
освітньої школи в гімназію. Наша вчи-
телька зарубіжної літератури якось 
запропонувала сходити в церкву. І ми 
пішли в православну церкву. Я заці-
кавилася, стала читати дитячу Біблію, 
яка була вдома.

У студентські роки пошук якось 
призупинився. Уже пізніше ми з Олек-
сандром (чоловік Євгенії — прим. авт.) 
потрапили на тренінг Іцхака Пінтосеви-
ча (бізнес-тренер, автор книг і програм 
із особистісного росту), а він увесь час 

читають Біблії. 
Я вважаю, медицина — це творін-

ня Бога, як і будь-яка інша галузь. 
— Як ставитеся до щеплень?
— Позитивно.
— Чому досить багато християн 

виступають проти щеплень? 
— Не знаю, чому кожен індиві-

дуально виступає проти. Я особисто 
вважаю, що вакцинація — від Бога. 
Він дав ці пізнання, адже це — один 
із шансів бути здоровим і не отримати 
каліцтва на все життя. Є інфекції, від 
яких можна вилікуватися, але вони 
дають ускладнення, які можуть про-
явитися навіть років через десять.

Традиційна медицина базується 
на законах природи, які створив Бог. Є 
статистика, яка має доказову базу. На 
ринку доказової медицини не існує 
препаратів, які не працюють. Тому я 
вважаю, що люди, які відмовляють-
ся, просто не розуміють до кінця або 
ж заплуталися в інформації. Читають 
в інтернеті й не розбираються, хто це 
писав — професор чи ні, наукова це 
стаття чи ні. А насправді все ж просто: 
хочеш розібратися — прочитай від-

Євгенія Дмітрова: «Вакцинація — 
шанс бути здоровим і не отримати 

каліцтва на все життя»
сімейні принципи, затверджені в за-
конодавстві, не змінювалися. 

— Віра допомагає у професії?
— Допомагає. Власне, я молюся за 

важких пацієнтів, за сім’ї, у яких бачу 
конфлікти, благословляю дітей, коли 
вони виходять з мого кабінету. Я вірю, 
що дитина попадає в сім’ю для того, 
щоб змінювати батьків, і їй потрібно 
навіть більше сили, ніж дорослим. 
Діти взагалі легше говорять про Бога, 
в них немає якоїсь сором’язливості на 
цю тему, притаманної дорослим. 

— Наскільки сумісні медицина й 
християнство? 

— Багато лікарів, моїх колег, мо-
ляться за пацієнтів. Коли в дочки зу-
пинилося дихання, то батько, хоч і не 
називає себе віруючим, став на коліна 
й молився, щоб Бог повернув її назад. 
Аня тоді була ще маленька, у неї під-
нялася температура, і вона «відклю-
чилася». Тому я знаю: кожен вірить, 
але люди не розуміють Бога, бо не 

Інтерв’ю
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говорив про Бога, причому дуже кон-
кретно. Чоловік каже: «Якщо люди в 
таких колах говорять про Бога, зна-
чить у цьому щось є!» Ми почали чи-
тати Біблію вдома.  

Тоді я вже працювала педіатром, 
і мене тривожили питання сімейних 
цінностей: чому відбуваються розлу-
чення, чому діти самотні тощо. На од-
ній просімейній акції познайомилася 
з Віталієм Орловим (пастор церкви, 
яку зараз відвідує родина Євгенії та 
Олександра — прим. авт.). Я запита-
ла, як можу долучитися до вирішен-
ня проблем у сім’ях, а він запросив 
мене на навчання з виховання дітей. 
Ми з чоловіком прийшли, а це було в 
церкві — так там і лишилися. По суті, 
нас привів у церкву пошук якогось 
виходу в житті, тому що відчували не-
мов би ступор — і в сім’ї, і в бізнесі. 
Шукали правильний шлях. 

— Чи немає у вас конфлікту між 
християнськими переконаннями 
та  професійними обов’язками?

— У мене — ні. Є Закон України 
про медицину, і він не конфліктує із 
Божими законами, як і Конституція. 
Чого хотілося б — аби було більше 
навчання про шлюб і родину, і щоб 

повідну літературу або звернися до 
спеціалістів.

— За останні роки стан медич-
ної галузі став кращим чи гіршим?

— Однозначно стало краще. Ре-
форми, що прийняли за останній 
рік — це покращення сервісу паці-
єнта і доступності медицини. Паці-
єнт знає: якщо звернутися раніше, 
не запустивши свого захворювання, 
то на ранніх стадіях лікування буде 
фінансово вигідніше, ніж до остан-
нього займатися самолікуванням, 
а потім іти до лікаря. Тоді це може 
вилитися в копієчку — і через додат-
кову діагностику, і через оператив-
не втручання.

— Ваші побажання читачам.
— Перше: любіть своїх дітей. 

Друге: важливо правильно хар-
чуватися, щоб не було проблем зі 
здоров’ям. Третє: потрібно берегти 
здоров’я і займатися профілакти-
кою. Це вакцинація, правильний ре-
жим дня й сну, читання позитивної 
літератури (а Біблія — це позитивна 
література) і пізнання себе.

Валентин Ярошенко,
пастор-місіонер, Суми

Євгенія Дмітрова — 
лікар-педіатр, дитячий 
гастроентеролог. Заміж-
ня, двоє дітей. Проживає 
у Сумах.



2016 року місія «Голос надії» 
вперше направила своїх працівників 
у ще дві балканські країни — Хор-
ватію і Боснію та Герцеговину (до 
цього велася робота в Болгарії). Три 
сім’ї місіонерів переїхали туди після 
окупації Криму, де вони служили до 
цього. Довелося вливатися в нові 
для них культуру, побут, мовний 
контекст. Як це було, розповідає 
Яна Синюк.

Балкани колись були для нас про-
сто географічною назвою. А ще іс-
торичною, відомою за військовими 
конфліктами, які ввійшли в підручни-
ки історії. Це для нас! А для більшо-
сті тих, хто тут живе, запам’яталися 
порожніми будинками по сусідству, 
порожніми кімнатами в домі, порож-
німи місцями за обіднім столом, спу-
стошеними серцями... Тепер Балкани для нас — дім. Ми, 

місіонери «Голосу надії», живемо тут 
майже два роки — серед людей, яких 
ніколи раніше не знали, серед наро-
дів, які колись були чужими, а тепер 
— близькі.

Хоча Балкани населяють в основ-
ному слов’яни, підлаштовуватися нам 
потрібно було багато до чого. Незвич-
на для нас спека влітку й непристо-
сованість інфраструктури до холодів 
взимку — це не найгірше. Інший темп 
життя, де все відбувається повільно, 
на все треба багато часу, де слово 
«поспішити» почули в живій мові не 
раніше, як через місяць після пере-
їзду, зате слово «полако» («не по-
спішайте») стало першим, якого нас 
навчили місцеві. Інший менталітет у 
людей. А загалом жителі Балкан — 
привітні, вміють радіти погоді, дітям, 
друзям, цінують сім’ю.

Дуже хочеться, щоб у людей, яким 
ми служимо, все було добре. Та чо-
мусь не так. За привітністю часто ба-
чимо закритість і самотність, за по-
казною радістю — апатію й душевну 
втому, а за міцним, на перший погляд, 
фасадом сімейних цінностей — парт-
нерів, які в сім’ях, як у тюрмах. Тому 
ми молимося за них.

Розуміємо, що Балкани насправді 
великі, ситуація від країни до країни 
різна, а наші зусилля губляться в морі 
потреб. Домашні групи з вивчення Бі-
блії, євангелізації на вулицях, свідчен-
ня чи роздавання літератури, служін-

ня проповіддю в місцевих церквах, 
спроби об’єднати в нову общину ві-
руючих там, де є кілька людей — ми 
бачимо в цій праці сприяння Боже і 
благословення. Балканам потрібне 
пробудження, віримо, що воно при-
йде.

Балкани — новий дім
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Церква і суспільство

Хорватія

Столиця: Загреб 
Офіційна мова: хорватська
Незалежність: з 1991 року
Форма правління: парламентська ре-
спубліка
Релігія: католицизм (87% населення)
Площа: 56 594 км²
Населення: 4 154 200 осіб (2017 рік)
Географічні особливості: Адріатичне 
море

Ще Балкани для нас були назвою 
культурною, коли розмова заходила 
про місцеві народності. Серби, бос-
нійці, герцеговинці, хорвати, далма-
тинці, чорногорці... Але для нас вони 
схожі, особливо тоді, коли наголошу-
ють на відмінностях між собою, або 
коли ми вчимо мову. Тепер розмовля-
ємо одразу трьома: хорватською, бос-
нійською, сербською. Не важко здога-
датися, що мова, насправді, одна, але 
акцентування на відмінностях дохо-
дить до смішного: «бЄлі снЄг» міня-
ється залежно від географічної широ-
ти на «бЕлі снЕг» — і людям потрібен 
перекладач.

Боснія та Герцеговина

Столиця: Сараєво
Офіційні мови: боснійська, хорват-
ська, сербська
Незалежність: з 1992 року
Форма правління: республіка
Релігія: мусульманство (40%), право-
слав’я (30%), католицизм (20%)
Площа: 51 129 км² 
Населення: 3 856 181 осіб (2017 рік)
Географічні особливості: Боснійські 
гори

Якщо вас зворушує наша розпо-
відь про служіння на Балканах — бла-
гословіть у молитві церкви Хорватії, 
Боснії та Герцеговини, Чорногорії. Не-
хай зміцнюються та ростуть для Божої 
слави!

Яна Синюк, 
місіонер, Хорватія
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У кожного бувають моменти, коли 
здається, що все втрачено, і невідо-
мо, що робити далі. Життєві труднощі, 
втрати приводять нас до смутку й від-
чаю. Приблизно так почувалися послі-
довники Христа, коли Його розіп’яли. 
Та Воскресіння нагадує, що не варто 
втрачати надію, адже Бог сильніший за 
будь-які оставини. Яскравий приклад 
цього — життя Любові Кобяко.

Любов Ігнатівна народилася 3 лип-
ня 1898 року в селищі Родашковичі, що 
на території сучасної Білорусі. Зроста-
ючи в заможній сім’ї, вона отримала 
педагогічну освіту і працювала шкіль-
ним учителем. Ще в молоді роки Лю-
бов познайомилася з євангельськими 

християнами і, відвідавши 
богослужіння, сама стала рев-
ною християнкою, яка праг-
нула служити Богу. Сім’я її в 
цьому не підтримала. А наре-
чений, офіцер польської армії, 
розірвав із нею стосунки. Хоча 
рідня відвернулися від дівчи-
ни, вона твердо трималася 
віри в Бога.

Невдовзі священнослужи-
телі церкви, зважаючи на про-
блему зростання сирітства, 
запропонували Любові стати 
завідуючою і вихователем 
дитячого будинку. Після до-
вгих вагань жінка зрозуміла, 
що це саме те, до чого веде її 
Господь, і прийняла пропози-
цію. Спочатку сиротинець для 
дівчат розташовувався в Бара-
новичах, але потім він пере-
їхав до м. Ківерці (теперішня 
Волинь), де клімат і побутові 
умови були сприятливішими.

вони знайшли тих, хто піклувався про 
їхні потреби — «маму Любу» та Небес-
ного Батька. Але щастя тривало недов-
го…

У 1939 році, після встановлення Ра-
дянської влади, дім сиріт був закритий, 
майно конфісковане, а дітей розвезли 
по державних закладах в різні кінці Со-
юзу. Їх усіх розділили, навіть двох рід-
них сестер, щоб «релігійний дурман» 
швидше вивітрився із їхніх голів. Усіх 
дівчаток надалі виховували в дусі ко-
мунізму і безбожності, вони пройшли 
шлях від жовтенят до членів комсомо-
лу. А «мама Люба», що залишилася в 
самотності, не переставала молитися 
за кожну з них. Молилася і вірила, що 
насіння Божого Слова, посіяне в дитячі 
душі, проросте і принесе плід...

І чудо справді сталося! У 60-ті роки 
минулого століття, коли Любов Ігнатів-
на продовжувала молитися за своїх ви-
хованок, щось дивне стало відбуватися 
в різних куточках Союзу. Дорослі жінки 
приходили в євангельські церкви і на-
верталися до Бога. Вони розповідали 
про своє дитинство, про сирітський 
дім, про «маму Любу». Чутка пішла по 
церквах, і так вони знайшли одна одну, 
а потім і Любов Ігнатівну.

Любов Кобяко померла влітку 1978 
року в Ялті. Вона не влаштовувала сво-
го життя, не виходила заміж, власних 
дітей не мала. Але мала 14 дівчат, що 
називали її своєю мамою, яка привела 
їх до Господа.

Коли здається що все втрачено, 
тримаймося в молитві за Бога. Дові-
ряймося Тому, Який усе тримає у Своїх 
руках.

Микола Хрокало, 
пастор-місіонер, Буринь

Першочергове завдання Любові 
полягало в тому, щоб відмити, наго-
дувати, одягнути й утішити дітей. А 
потім — виховати їх у християнському 
дусі, навчаючи грамоті, рукоділлю, до-
могосподарству. Про своїх вихованок 
Любов Ігнатівна говорила: «Зовнішньо 
і внутрішньо вони дивно змінилися. 
Шляхом пригнічення злих і всілякого 
заохочення добрих паростків Господь 
допоміг нам змінити їхній характер і 
виправити погані звички. Подяка Богу, 
що підкріпляв нас, часом виснажених 
у цій праці». 

Дівчатка, кількість яких зросла до 
14 осіб, були задоволені і щасливі: 
нарешті їхні поневіряння скінчилися і 

Історичні постаті

но Всеукраїнський форум сім’ї. 
Мета Форуму — привернення 
уваги до проблем сім’ї та дітей 
в Україні, консолідація зусиль 
представників органів влади й 
громадськості для захисту цін-
ностей української сім’ї та фор-
мування державної сімейної 

Любов Кобяко: слово, яке воскресло

З метою продовжити розпочату 
роботу щодо захисту сімейних ціннос-
тей, і сформувати потужний сімейний 
рух України за підтримки Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігійних органі-
зацій 1 березня 2019 року в «Україн-
ському домі» (м. Київ) було проведе-

політики, заснованої на українських 
традиційних цінностях.

У Форумі взяв участь Президент 
України, урядовці, парламентарі, чи-
новники різних рівнів, науковці, жур-
налісти, освітяни, представники гро-
мадськості, релігійних організацій, 

батьківських комітетів, дитячих та мо-
лодіжних організацій із усіх областей 
України, а також гості зі США, Ірландії, 
Литви, Латвії. 

Результатом Форуму стала резолю-
ція, у якій учасники Всеукраїнського 
форуму сім’ї відмітили природну суть 
шлюбу й сім’ї — законного союзу чо-
ловіка й жінки, які народжують і вихо-
вують дітей.

Олександр Геніш, журналіст, Рівне

Новини
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Ніколи не забуду Великодня 1964 
року. Мені тоді було 14, молодшій сестрі 
Осі — 12, а старшій, Дарлін — 16. Ми 
жили з мамою, і всі четверо непогано на-
вчилися задовольнятися малим. Батько 
помер п’ять років тому, залишивши матір 
із сімома дітьми без жодних засобів для 
існування. До 1964 року старші сестри 
вийшли заміж, а брати поїхали з дому.

За місяць до Великодня наш пастор 
оголосив, що церква збирає особливе 
пасхальне пожертвування для однієї бід-
ної сім’ї. Він попросив усіх відкласти гроші 
й проявити щедрість. Вдома ми обгово-
рили, що можемо зробити, аби допомог-
ти цій родині. Вирішили, що наступний 
місяць проживемо на одній картоплі: 
заощадимо 20 доларів на харчуванні — і 
пожертвуємо. Можна ще заощадити на 
електроенергії, якщо менше запалювати 
світло й не слухати радіо. Старша сестра 
набрала роботи з прибирання будин-
ків, а ми, молодші, няньчили сусідських 
дітей — теж підробляли. На 15 центів 
можна було купити мотузку, сплести з 
неї три прихватки й продати по долару за 
штуку. На таких прихватках ми заробили 
20 доларів. Це був найкращий місяць у 
нашому житті. Щодня ми перераховува-
ли, скільки зібрали. Вечорами сиділи в 
темряві й дружно уявляли, як зрадіє та 
бідна сім’я коштам, зібраним общиною. 
У церкві було чоловік 80, і, скільки б ми не 
зібрали, загальна сума точно буде разів 
у 20 більшою. Тим паче, щонеділі пастор 
нагадував усім про пасхальне пожертву-
вання. За день до Пасхи ми з Осі пішли 
в магазин і обміняли весь наш дріб’язок 
на три новенькі 20-тидоларові купюри й 
одну 10-тидоларову. Мчали додому що-
духу, щоб швидше показати їх мамі й Дар-
лін. У нас ніколи раніше не було стільки 
грошей! Від збудження ми ледь заснули. 
Що з того, що на Великдень у нас не буде 
нового одягу? Зате є цілих 70 доларів на 
пожертвування! Ми не могли дочекатися, 
коли підемо до церкви…

Недільного ранку дощ лив як з відра. 
Парасолі в нас не було, а до церкви — 
кілька кілометрів. Ну й що, що ми змок-
немо до нитки?! У Дарлін у туфлях дірки 
були закриті паперовими устілками. Кар-
тон розмокнув, і вона промочила ноги. 
Але ми сиділи в зібранні дуже задоволе-
ні. Я почула, як підлітки перешіптуються 
про нас, мовляв, дівчата Смітів — знову 
у своїх старих сукнях. Поглянула на них, 
одягнених з голочки, і відчула себе такою 

багатою! Коли збирали пожертвування, 
ми сиділи в другому ряді. Мама поклала 
10-тидоларову купюру, а кожна з нас, ді-
вчаток — по 20 доларів. Усю дорогу додо-
му ми співали.

За обідом мама зробила нам сюрп-
риз. Виявляється, вона заздалегідь купи-
ла дюжину яєць, і ми зварили крашанки 
до смаженої картоплі! А потім до будин-
ку під’їхав пастор. Мама відкрила двері, 
хвилинку поговорила з ним і повернула-
ся з конвертом у руці. Ми запитали, що 
там, але мама не сказала ні слова. Вона 
відкрила конверт — і з нього висипалася 
купа грошей. Три новенькі 20-тидоларові 
купюри, одна 10-тидоларова і сімнадцять 
— по долару. Мама сховала гроші назад у 
конверт. Ми сиділи мовчки, втупившись у 
підлогу. Ще хвилину тому відчували себе 
мільйонерами, а тепер — жебрацьким 
непотребом. Ми, діти, жили так щасливо, 
що нам було шкода всіх, у кого не було 

була кращою зі ста учнів. Подумала: ціка-
во, а хлопці в школі знають, що ми бідні? 
Мабуть, можна покинути школу: вісім 
обов’язкових класів у мене вже є... Ми 
довго сиділи в тиші.

Увесь наступний тиждень ми, дівчат-
ка, ходили до школи, поверталися додо-
му й один із одним особливо не розмов-
ляли. Нарешті, в суботу мама запитала, 
що б ми хотіли зробити з грошима. А що 
роблять з грошима бідняки? Звідки ми 
знаємо! Ми ж раніше не підозрювали 
про свою бідність. Йти до церкви в неді-
лю зовсім не хотілося, але мама сказала, 
що треба. Хоча день був сонячний, доро-
гою ми мовчали. Мама заспівала, але піс-
ню ніхто не підхопив, і вона зупинилася 
після першого куплету.

У церкві проповідував місіонер. Він 
розповідав, як в Африці віруючі самі лі-
плять цеглу, обпалюють на сонці й буду-
ють із неї приміщення для своєї майбут-
ньої церкви. Але на дах потрібні гроші. 
Ста доларів достатньо, щоб покрити да-

Найбідніші чи найбагатші?

Життєві історії

хом одну церкву. Пастор запитав: «Чи не 
могли б ми всі пожертвувати, щоб допо-
могти цим бідним людям?» Ми перегля-
нулися й усміхнулися — вперше за цей 
тиждень. Мама відкрила сумочку й діс-
тала конверт. Вона передала його Дарлін, 
Дарлін — мені, а я — Осі, і та поклала його 
в пожертвування. Коли гроші підрахува-
ли, пастор оголосив, що зібрали трохи 
більше ста доларів. Місіонер дуже зрадів. 
Він не очікував такого пожертвування від 
нашої маленької церкви. Він сказав: «На-
певно, серед вас є багаті люди!»

І раптом нас осінило! Із цих «трохи 
більше ста» — 87 доларів поклали ми. 
Отже, ми і є та найбагатша сім’я з нашої 
церкви! Адже так сказав місіонер? Із цьо-
го дня ми ніколи більше не були бідними.

Невідомий автор

таких, як у нас, мами з татом, і дому, пов-
ного братів, сестер та інших дітей, які по-
стійно товклися в нас у гостях. А як весело 
було ділити між собою столове начиння, 
якого на всіх не вистачало, і щовечора 
загадувати, що тобі попадеться сьогодні: 
ложка чи вилка! Ножів було всього два, і 
ми передавали їх один одному в міру по-
треби. Я знала, що в інших є багато всього, 
чого немає в нас, але мені й у голову не 
приходило, що ми — бідні. У той великод-
ній день я дізналася, хто ми такі… Пастор 
приніс нам гроші для бідної сім’ї, значить 
ми, мабуть, бідні. Бути бідною мені не по-
добалося. Подивилася на власну сукню, 
зношені туфлі, і мені стало так соромно, 
що відразу перехотілося ходити до цер-
кви. Там же, напевно, усі вже в курсі, що 
ми бідні! Я навчалася в дев’ятому класі й 
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Замовлення № 315

Запрошуємо на богослужіння

Приятель скаржиться:
— Слухай, мені сорок років. Зран-

ку в мене мігрень, вечорами — бо-
лить спина. На очах окуляри, на зубах 
коронки, у взутті ортопедичні устілки. 
Без таблетки з дому не вийдеш, без 
крему на пляжі не позасмагаєш, без 
сну взагалі не жилець. Але я ж, начеб-
то, здорова людина!

— Ну так, — кажу. — Ти і є здорова 
людина. Так виглядає здоров’я. Тому 
що хвороба виглядає зовсім не так.

Або от:
— Працюєш 

без кінця, гро-
ші витрачаєш 
виключно на ді-
тей. Харчуєшся 
вдома, не в рес-
торанах, носиш 
звичайний одяг, 
розслабляєшся 
на дивані. Згідно 
з доходами впев-
нено входиш у 
середній клас і 
навіть подекуди 
з нього виходиш. 
Чому ж у підсум-
ку в тебе заоща-

джень — щоб  раз на рік, вигорнувши все 
з кишень, відвезти родину до найближ-
чого озера? Ти ж начебто багатий…

— Ну так, саме так і виглядає багат-
ство. Бідність виглядає не так.

— У мене ж прекрасні діти! Чому ж 
вони неслухняні, галасливі, не генії в 
математиці, і в кімнаті в них постійний 
безлад?

— Усе просто: так і поводяться пре-
красні діти. Важкі діти поводяться зовсім 
інакше.

Так виглядає щастя...
…А ось ще:
— Я ж начебто швидкий! Чому ж 

все в мене займає стільки часу? Будь-
які процеси, зміни? Та й саме усвідом-
лення?

— Усе просто: «стільки часу» — це 
і є «швидко». Повільно — це набагато 
довше.

— А як же життя? Воно ж коротке, 
виходить?

— Ні. Воно довге. Дуже довге: 
сімдесят, вісімдесят років. І за них ти 
встигнеш те, що встигнеш. Так і вигля-
дає довге життя. Коротке життя — це 
зовсім інше.

Їду після роботи повз парк, де що-
вечора алейкою шкандибають двоє 
стареньких. Я їх знаю років двадцять 
— вони були гарні, наскільки гарни-
ми бувають немолоді люди. Вони 
були веселими, бойовими, їздили за 
кордон, сміялися з моїх жартів. Тепер 
нібито зменшилися вдвічі. Бабуся — 
згорбилася, дідусь — спирається на 
милиці. Мене не впізнали. Волочать 
ноги — три кроки за п’ять хвилин.

Так виглядає щастя. Нещастя ви-
глядає не так.

Вікторія Рейчер,
психотерапевт, Текоа

Двері до раю

Обвисла ніч на п’ятірні каштана,
Завмер протяжний довгий гул хрущів.
І місяць жовтий у блідій сутані
Жасминові викохує кущі.

Пасхальну ніч світанок допиває
На сході сонце – багряниця сліз…
Відкрило воскресіння двері Раю:
Христос свободу грішникам приніс.

Лідія Меланіч


