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Сьогодні знову Свят-вечір. Це для 
тих, хто шанує традиції, а для мене 
— час тихого спілкування з Іменинни-
ком. Тому що День народження зав-
тра. Його, Спасителя день. У вечірньо-
му небі перша зірка заблищала.

«Ой, радуйся, земле, Син Божий 
народився» — співаймо з колядника-
ми, а ще — пороздумуймо, бо коли ще 
так легко й приємно думається, як не 
на Свят-вечір?

Колись розмову почув: «Та ти під 
щасливою зорею народився, бач  яке 
нещастя обійшло стороною…» Це про 

З Різдвом Христовим!
З Новим роком!

того, хто з війни — не просто з війни, 
а з котла під Іловайськом — прийшов 
живим і неушкодженим…

Бувають такі зорі, а ще бувають зір-
ки на ім’я Полин або Чорнобиль, або 
просто зірка Мара, що гіркоту означає. 
Мара — це коли води багато, але пити 
не можна, гірка, як чорнобиль-полин…

А ви — під якою зорею?
Я про ту, яку ще древній пророк 

Валаам бачив і промоляв, зітхаючи: 
«Я бачу його, та не тепер, дивлюся 
на нього, та він не близький! Сходить 
зоря он від Якова…»

Це — Господь, наш Спаситель. 
День Його народження згадує цілий 
світ! Згадаймо й ми про Христа — 
зорю ясну і світанкову! Бо чи ж не Він 
осяяв нас Своїм світлом правди: «Ви 
бо були колись темрявою, тепер же 
ви світло в Господі, поводьтеся, як діти 
світла…»

Як діти світла, як  воїни світла, як 
представники Церкви — Його Нарече-
ної, «що вона, як досвітня зоря».

Світло народжує світло! Христос на-
родився — славімо Його!

Микола Синюк, єпископ, Луцьк

Якби Христос не народився
читайте на 3-й сторінці
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Як святкують Різдво у вашій сім’ї?
Передача «Крок назустріч» завітала до кількох волинських родин, щоб розпитати 

про їхні різдвяні традиції. Про своє Різдво розповідають сім’ї Гусаків і Паламарчуків.

Володимир і Тетяна Гусаки, 8 дітей, с. Рованці: Володимир: Різдво для нас 
— не звичайний день і навіть  
більше, ніж чергове свято.

Тетяна: Усі люблять посиді-
ти за святковим столом, тому 
я намагаюся приготувати щось 
особливе. Старша донька випі-
кає смачні торти. Разом приби-
раємо й прикрашаємо дім.

Миколка: Я люблю, коли 
мама готує різні страви. Осо-
бливо мені смакує олів’є.

Михайлик: А я люблю, як 
мама на Різдво пече курку. А 

особливо подобається, що тато приво-
зить усім подарунки.

Віталік: Мені подобається вивчати 
різдвяні вірші й розказувати їх у церкві.

Володимир: Звісно, не їжа й при-
краси є головними. Готуючись до свята, 
ми пояснюємо дітям, що воно значить 
для нас. Як звістив ангел пастухам — 
це велика радість. Це надія для тих, хто 
її втратив. Ісус показав людям мету їх-
нього життя — вічність. Саме цим є для 
нас Різдво — радістю, надією й метою. 
А стіл і подарунки — гарне доповнен-
ня, яке робить настрій ще кращим.

Василь і Любов Паламарчуки, 9 ді-
тей, 26 онуків, смт Тор чин:

Василь: Я пастор церкви. І головне 
наше святкування — це богослужіння, 
до якого готуються і дорослі, і молодь, і 
діти. Ми говоримо про те, для чого Ісус 
народився. Співають хори, гурти, грає 
оркестр, читаються вірші. Після зібран-
ня діти отримують подарунки.

Любов: Ми дуже любимо зустріча-
тися в родинному колі. Тепер, коли діти 
виросли й одружилися, усім зібратися 
дуже тяжко. А раніше ці святкування 
були дуже веселими. Василь грав, ми 
співали... Та й тепер, коли зустрічаємо-
ся, співаємо, радіємо один одному.

Людмила: Пригадую, як ми, діти, 
любили збиратися за святковим сто-
лом, співали, спілкувалися... Запам’я-
талося, як відвідували сусідів і одно-
сельчан, співаючи різдвяні пісні. Ми з 
чоловіком намагаємося продовжува-
ти ці традиції в нашій сім’ї — щоб був 
святковий стіл і святковий настрій. А 

головне — прославляти Ісуса Христа, 
як робили це в батьківському домі.

Василь: Саме Ісус Христос зробив 
наші сімейні зустрічі можливими, а 
свята — особливими. Я ріс у родині, де 
теж любили святкувати. Але це були 
застілля з алкоголем, які не раз закін-

чувалися бійкою і сльозами. Коли тато 
з мамою, а згодом і я навернулися до 
Бога, свята набули зовсім іншого змі-
сту. Тепер, коли збираємося, головним 
є не стіл, а спільність в Ісусі Христі, Який 
дав нам спасіння. Це усвідомлення ро-
бить Різдво ще більш радісним.

2021-й став роком святкування 
100-річчя п’ятдесятницького руху в 
Україні. Євангельське вчення про хре-
щення Святим Духом сюди принесли 
місіонери Густав Шмідт та Іван Воро-
наєв. Сьогодні найбільше об’єднання 
п’ятдесятників УЦХВЄ налічує понад 
1500 церков та понад 100000 членів.

У вересні в Софіївській Борщагівці 
відбулася святкова конференція слу-

жителів, яку відвідали делегати з різ-
них регіонів України та закордону — 
Великобританії, Узбекистану, Казахста-
ну, Литви, Швеції, Румунії, Молдови, 
США. Особливою частиною заходу став 
історичний блок. Доповідачі оприлюд-
нили ряд документів із розсекречених 
архівів КДБ та розповіли про методи, 
якими радянська влада намагалася 
дискредитувати євангельські церкви.

Святкування продовжилося уро-
чистою Академією в «Українському 
домі» Києва. Учасники побували на ви-
ставці історичних документів, рукопис-
ної Біблії, переглянули документаль-
ний фільм «П’ятидесятники України. 
Сто років віри та боротьби» Вахтанга 
Капіані. Гостями Академії стали чис-
ленні державні діячі та духовенство.

УЦХВЄ
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Цінність людського життя
У стародавньому світі людське життя часто не 

цінувалося. Наприклад, в Індії вдів спалювали на 
похоронному багатті разом з тілом чоловіка. Дітей 
з фізичними вадами покидали на вірну смерть, 
старців залишали без догляду. Християнське вчен-
ня про образ Бога в людині перевернуло ці уяв-
лення, звівши людське життя в ранг найбільшої 
цінності. Відбулося корінне переосмислення ста-
тусу жінки. Завдяки Вільяму Кері в Індії припинили 
вбивати вдів. Місіонери стали будувати притулки, 
виступати проти абортів. Відійшли в минуле гладі-
аторські бої, рабовласництво, канібалізм.

Розвиток благодійності
До Христа багато людей жили за принципом 

«людина людині вовк». Ісус же власним життям 
показав приклад служіння ближнім. Протягом 
всієї історії Церква допомагала вбогим, удовам, 
сиротам... Джордж Мюллер заснував в Англії ряд 
притулків, які допомогли тисячам дітей і стали 
прикладом для інших благодійних організацій. 
Сьогодні продовжують активно діяти засновані 
християнами «Армія Спасіння», «Сумка самаря-
нина» тощо. Соціологи стверджують, що церкви 
і синагоги жертвують нужденним більше коштів, 
ніж будь-які інші недержавні інститути.

Загальна освіта
Освіта була привілеєм еліти. Концепція загаль-

ної освіти сформувалася під впливом християн-
ства. Колосальну роль в цьому зіграв Жан Кальвін, 
який вважав головним покликанням людини 
пізнання Бога через Книгу Книг і Книгу Природи. 
Зародження і розвиток писемності — заслуга хри-
стиянських монахів і місіонерів. Кирило і Мефодій 
створили кирилицю, Йоганн Гуттенберг — друкар-
ський верстат. За статистикою початку XX століття 
рівень грамотності нехристиянських країн був 
20%. Католицьких — 60%. Протестантських — 99%. 
Перші університети в США були християнськими. 

Поступ науки
Християнське вчення сприяло розвитку нау-

кової думки, адже згідно з ним Бог є розумною 
істотою, джерелом істини, а світ сприймається як 
упорядкована система на раціональних засадах. 
Таке припущення робить доцільним вивчення 
законів природи. А вчення про зіпсованість при-
роди людини, в тому числі і розуму, має на увазі 
необхідність проведення експериментів для пе-
ревірки дедуктивних висновків. Більшість вчених, 
які зробили революційні відкриття, були віруючи-
ми людьми — Йоганн Кеплер, Блез Паскаль, Ісаак 
Ньютон, Майкл Фарадей, Роберт Бойль та ін.

Економіка капіталізму
За часів Реформації велика кількість жителів 

Європи звернулася до Біблії як до джерела боже-
ственного одкровення. Тоді зародилася трудова 
етика, іменована тепер протестантською. Вона за-

клала основи капіталізму, якому мільйони людей 
сьогодні завдячують високим рівнем життя. Уже 
в 10 заповідях закладені ті основи, які дозволили 
створити динамічну економіку західного суспіль-
ства. Заповіді «не кради» і «не пожадай» недвоз-
начно передбачають захист приватної власності. 
Формуванню капіталістичних відносин також 
сприяло веління працювати, дане першим людям. 

Цінність сім’ї
В античності процвітала статева аморальність. 

Падінню Рима передувала криза інституту сім’ї. 
Прихід Божого Сина приніс глибше розуміння 
характеру Бога. Зокрема, Ісус проголосив, що не 
тільки фізичний акт, а й гріховні думки є порушен-
ням сьомої заповіді. Ідучи за біблійним вченням, 
Церква захищала сім’ю як основний елемент су-
спільства, що попередило безліч хвороб, розлу-
чень, депресій... Навіть згідно з сучасними дослі-
дженнями безладні статеві стосунки не приносять 
людям того задоволення, якого вони бажають.

Охорона здоров’я
Сам по собі біблійний спосіб життя сприяє під-

тримці здоров’я. Християнство зіграло важливу 
роль у створенні медичних закладів. Тисячі ченців, 
місіонерів лікують вбогих у різних куточках світу. 
У США перші лікарні були відкриті християнами. 
Флоренс Найтінгейл вважається засновницею 
медсестринської професії. Генрі Дюнант створив 
одну з найбільших гуманітарних організацій «Чер-
воний хрест». Завдяки відкриттям Луї Пастера 
були створені ліки від дифтерії, сказу, сибірської 
виразки, що врятувало велику кількість життів.

Розквіт мистецтва
Життя, смерть та воскресіння Ісуса — одна з 

найбільш піднесених тем мистецтва. Саме з неї 
черпали натхнення художники (Мікеланджело, 
Рафаель, да Вінчі), письменники (Достоєвський, 
Данте, Шекспір, Діккенс, Толстой, Толкін, Льюїс, 
Солженіцин), музиканти (Вівальді, Бах). Папа Гри-
горій придумав Григоріанський хорал. Чернець 
Ґвідо д’Ареццо створив сучасний нотний запис — 
це відкриття таке ж важливе для музики, як вина-
хід писемності для мови. Й. С. Бах також завершив 
упорядкування мажорно-мінорної системи.

Неймовірна благодать
Християнство — це релігія, на користь якої свід-

чать змінені життя її послідовників. Савл із Тарсу з 
гонителя став місіонером. Августин Блаженний — 
з грішника видатним богословом. Список людей, 
чиє життя преобразив Христос — нескінченний. 
Якби Ісус не народився, життя було б позбавлене 
сенсу, не було би прощення гріхів, надії на вічне 
життя. Ви теж можете почати все спочатку з Бо-
гом. Зверніться до Нього з каяттям. Почніть читати 
Біблію і молитися, знайдіть церкву, де ваша віра 
зможе зростати. І вже через вас Бог чинитиме ак-
тивний вплив на навколишній світ.

Якби Ісус не народився
Якби Ісус не народився, сучасний світ був би зовсім іншим. З моменту виникнення християнство мало потужний 

вплив на культуру. Джеймс Кеннеді й Джеррі Ньюкомб наводять ряд прикладів із різних сфер суспільного життя.

Тема номера
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Юрій та Юлія Саньки, що прожива-
ють у Рівному, одружилися в листопаді 
2008 року. У них народилося троє синів. 
У січні 2018 року раптово погіршилося 
здоров’я середнього сина Тимофія, 
якому в той час було майже 6 років. 
Через кілька днів лікарі встановили не-
втішний діагноз: гострий лімфобласт-
ний лейкоз. Про те, що довелося пере-
жити родині, розповідає Юлія Санько.

Після діагнозу
Коли ми приїхали в обласну лікар-

ню, то відразу зрозуміли, що не хочемо 
там лікуватися. Але документів, щоб їха-
ти закордон, немає, та й взагалі — жод-
них знайомих, які могли б допомогти. 
Оскільки Юра білорус, ми вирішили по-
їхати в Білорусь, але ставлення лікарів 
до хворих там було таким, як і в нас.

Ще на другий день хвороби ми ство-
рили групу «Наш Тімошка» у Viber, куди 
скидали всю інформацію про стан сина, 

цівники міграційної служби в позаробо-
чий час зробили нам документи, нотарі-
ус чекав до 23:00 в офісі, щоб їх завіри-
ти. Це все робилося за один день… 

Лікування в Італії спочатку було 
успішним. Атмосфера там була зовсім 
іншою. Тимофійко любив дні, коли ми 
йшли в лікарню. Заходячи, він давав 
усім «п’ять». Я не могла зрозуміти: чому 
в нас не так? А згодом дізналася, що за-
сновник цієї клініки Джованні Верга сам 
пережив смерть своєї дитини від лейко-
зу. Бог спонукав його заснувати фонд і 
лікарню. Я подумала: справді, людина, 
яка пройшла через таку трагедію, зовсім 
по-іншому буде все організовувати. Ми 
дякували Богу, що лікуємося саме там. 

«Мій син — у Твоїх руках!»
Важкий період почався несподівано. 

Пам’ятаю, як лежала біля Тіми і каялася 
в тому, що звикла до благословень. Усе 
проходило добре — і я стала сприймати 

чудеса як належне. Молилася: «Боже, 
прости мою безпечність. Я зрозуміла, 
що мій син — не в руках лікарів, не в 
руках найкращої медицини Європи. А у 
Твоїх руках. І я довіряюся Тобі!»

Ми пролікувалися 10 місяців — і лі-
карі констатували ремісію. Про хворобу 
нам нагадувала тільки хіміотерапія в та-
блетках, яку Тіма й далі приймав, і шра-
ми від катетера. Ми були такі щасливі! У 
сина відросло волосся. Ми встигли з’їз-
дити на море, в Альпи, у Францію... Ці 
поїздки організувала лікарня.

Минуло чотири місяці. Якось після 
пункції заходить Тімина улюблена мед-
сестра, і я бачу в її очах сльози! Все стало 
зрозуміло без слів. Нам повідомили, що 
стався рецидив...

Перекреслені плани
Я аналізувала саму себе: коли мені 

було важче — вперше дізнатися про 
хворобу чи вдруге? І, напевно, другий 
раз було важче. Тому що вже знаєш, що 
чекає попереду. У нас були такі плани на 

Життєві історії

тому що багато людей дзвони-
ли, запитували. І через цю групу 
до нас звернувся незнайомий 
чоловік, який виявився пасто-
ром із Італії. Він сказав, що хоче 
чимось допомогти. Я зателефо-
нувала йому з Білорусі й сказа-
ла, що ми хочемо лікуватися в 
Італії, хоч поняття не мала де і 
як. Він відповів: «Моліться, а я 
подумаю, що можна зробити».

Чудеса
І тут почалося… Наш виїзд 

був справді чудесним — настіль-
ки складалися обставини, ніби 
Сам Бог відкрив усі двері. Пра-

Код отримувача: 
43624277

Рахунок отримувача:
UA143333910000026007054743571

Рівненська філія 
АТ КБ «ПриватБанк»

Служіння дітям у Луцьку
Для місіонерів «Го-

лосу надії» зимові свя-
та — насичена пора. 
Зокрема, волонтери ак-
тивно служать сиротам, 
сім’ям у складних жит-
тєвих обставинах, літнім 
людям тощо. 

Одним із таких за-
ходів минулого Різдва 
було організоване мо-
лоддю луцької «Церкви 
Христа Спасителя» свято 
для дітей з інвалідністю.

«Батьки казали, що діти дуже че-
кали на цей захід, — каже працівниця 
«Голосу надії» Ірина Рузак. — Пода-
рунки ми готували відповідно до віку 
та особливостей кожного учасника. У 
програмі були пісні, різдвяна історія, 
конкурси, рукоділля. Діти декламува-
ли вірші. За столом батьки могли по-
спілкуватися один з одним, зі служи-
телями, поділитися переживаннями».

Різдво — гарна нагода згадати про 
тих, хто потребує підтримки, і виявити 
увагу до ближнього. Хай це буде гар-
ною традицією не лише на свята.

Церква і суспільство
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майбутнє! І в них не входило повернен-
ня в лікарню… Усе довелося скасувати.

Не знаю чому, але я тоді в думках 
повторювала одну фразу: «Боже, я Тебе 
люблю!» Разів 100 повторила. Таке вра-
ження, що боялася, що мій розум пе-
рестане вірити в це… «Боже, я Тебе лю-
блю! Що б нам зараз не сказали лікарі, я 
Тебе люблю!» Я ніби втікала в ці слова. 

Нам запропонували інноваційне 
лікування — імунну терапію вартістю 
$450000, але всі витрати лікарня брала 
на себе. Лікар сказав: «Головне — дожи-
ти!», бо ліки виготовляються два місяці.

Важке слово «відпустити»
Але в Тіми стався приступ, кровови-

лив у мозок. Далі — реанімація, інтуба-
ція… Тоді мені сказали: «Ваш син поми-
рає». Я кричала: «Боже, як це? Все ж так 
добре йшло… Це неправильно! Тобі ж 
не вигідно, щоб він помер! Він Тебе про-
славить, якщо буде жити!» Лежу біля 
Тіми, плачу... Але відчуваю, ніби Бог ле-
жить поруч і обіймає нас обох.

Був момент, коли я написала в групу: 
«Будемо молитися, щоб Тіма пішов». 
Він стогнав, важко дихав, усе боліло... 
Це дивно звучить від матері, просто я 
зрозуміла, що там йому буде краще.

Коли Тіма помирав, небеса стали 
для мене реальними. До цього я читала 
Біблію і вірила, що після смерті підемо 
на небо, якщо тут любимо Христа, бо Він 
наш Спаситель. Але в ту мить це стало 
справді безсумнівним. І рішення відпу-
стити сина ґрунтувалося саме на вірі, що 
смерть — це не кінець, а перехід. Знаю, 
нам дуже некомфортно говорити про 
смерть. Але Христос переміг смерть!

Бог показав Себе
Невдовзі син перестав бачити і ди-

вився ніби повз співрозмовника. Але в 

якусь мить він раптом подивився прямо 
мені в очі й захоплено зітхнув. Я питаю: 
«Тіма, ти що, мене бачиш?» — «Ні, силу-
ет!» — «Мій силует?» — «Ні, Христа!» — 
«Силует Христа?» — «Так!» — «І що Він 
тобі каже?» — «Нічого, тільки усміха-
ється». Бог показав йому Себе! Це було 
сильне переживання для мене.

Щодня питала в лікарів, чи не сьо-
годні це станеться… Вони відповідали, 
що рахунок іде на дні. Якось прокину-
лася рано, десь о 6-й. І відчула, що це 
буде сьогодні. Лягла поруч, обняла сина 
і стала співати його улюблену пісню. У 
якийсь момент він зробив три подихи 
— і його серце перестало битися… Він із 
моїх обіймів перейшов у Ісусові!

 Мені як мамі все одно було дуже 
боляче. Але моєму сину тепер добре, 
він уже ніколи не захворіє, він може бі-
гати й стрибати, він це так любив…

Коли я чую, фразу «Ти втратила 
сина», то завжди кажу: «Ні, я не втра-
тила, він живий, він є». Втратити — це 
коли ти щось губиш і не знаєш, де зна-
ходиться та чи інша річ. Коли ми від-
правляємо дитину навчатися кудись 
далеко, ми її не бачимо, але ми її не 
втратили. Ми знаємо, де вона. Так і тут,  
це глибока внутрішня впевненість: між 
нами просто час. Зовсім скоро я його 
побачу!

За матеріалами передачі
«Голос, що кличе»

ХБФ «Усмішка Тимоші», заснований 
батьками Тимофія Санька, який помер 
від раку, наближається до відкриття 
християнської онкологічної клініки в 
Дулібах Рівненської області.

«Лікарня, яку ми будуємо, — з 
великими вікнами, щоб було видно 
багато неба. З найкращим обладнан-
ням, щоб лікарі могли якісно допома-
гати пацієнтам. З найкращим персо-
налом, щоб було затишно, як удома», 
— пише сім’я Саньків. 

У майбутній клініці буде офіс фон-
ду, школа, кабінети психологів, денний 

стаціонар, науково-дослідний центр 
з лабораторією, зала для спортивної 
терапії, хірургічний відділ, де роби-
тимуть пересадку кісткового мозку. 
Також планують збудувати корпус для 
батьків — 90 кімнат для 90 сімей. 

Оснащенням для майбутньої лікар-
ні готова допомогти організація з Данії 
«Збережемо Україну». Також підтри-
мує сім’ю Саньків італійська родина з 
подібним трагічним досвідом. Уже по-
над 30 чоловік персоналу готові взяти-
ся до роботи.

ІА «Світогляд»

На Рівненщині побудують християнську онкоклініку

15 лютого 2020 року
«Хочу поділитися майже нереальною 

мрією, яка живе в нашому серці ще з Італії. 
Це мрія про дитячу онкологічну клініку 

в м. Рівне. З туалетом у кожній палаті, очи-
щенням повітря, ортопедичними ліжками. 
Де персонал не гримає на пацієнтів. Де лі-
карі не заглядають в гаманець. Із новітніми 
протоколами лікування. Де є душеопікуни й 
психологи для дітей і батьків. Де ставлення 
не залежить від соціального статусу. Де при-
бирають у палаті після 10 ранку, коли всі вже 
прокинулися. Де смачна їжа, різна щодня. 
Де не відправляють додому безнадійних. Де 
плачуть із тобою, обіймають, коли в тебе за-
кінчуються сили…

Усе в Божих руках. Навіть найкраща ме-
дицина іноді безсила. Та ми можемо полег-
шити страждання. Ми достойні кращого! 

Поки що немає проекту, та є Бог, сильний 
здійснити неможливе. І серце, яке вірить у 
чудеса!»

Уривок із книги Юлії Санько
«Історія однієї душі»

Новини



Вікторія Андросова:
«Творчість — найкращий антидепресант»
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Інтерв’ю

Про себе: Християнка, дружина, 
мама. Проживаю в Києві. За професі-
єю — педагог, психолог, арт-терапевт. 
За покликанням — душеопікун. Лю-
блю людей — це найбільше моє бла-
гословення. Люблю творчість та подо-
рожі — це мої «пігулки» від втоми.

— Розкажіть про ваш шлях до Бога.
— Христос знайшов мене 22 роки 

тому. Я довго опиралася, бо ж була гар-
на, розумна, успішна… Аж поки не тра-
пилося те, що траплялося наприкінці 
90-х з багатьма бізнесменами — коли 
до тебе приходять братки в спортив-
них костюмах. І дуже швидко — ти пу-
ста, розтрощена, знищена. В один мо-
мент тебе полишають «друзі», родичі, 
навіть чоловік. Встаєш вранці — нікого 
немає. Лише ти і твоя дитина, яку треба 
десь заховати. А за кілька днів вже — ні 
даху над головою, ні бажання жити...

У такому стані мене знайшов ста-
рий знайомий прямо посеред вулиці. 
Посадив у машину, привіз до будівлі з 
хрестом, завів до кабінету, і там якийсь 
дядько мені довго щось говорив. Я 
нічого не чула, просто було тепло й 
безпечно. Аж поки він не промовив ті 
слова, які мене пронизали: «Любов’ю 
вічною Я полюбив тебе, і тому...» Все, 
крапка. Новий відлік життя.

Я йшла до церкви пішки майже 
щодня з іншого району міста, бо не 
мала ні грошей, ні роботи. Служила, 
чим могла, хотіла віддячити Йому хоч 
якось. А Він, Ісус, захистив мене від-
дразу, без затримки. Це неймовірно, 
але правда.

— Чому саме психологія?
— Та не лише. Але психологія допо-

могла мені, коли стикнулася з дітьми, 
які тоді масово жили на вулиці. Я стала 
їм служити майже відразу, як увірува-
ла. Тому згадувала все, чого навчалася 
колись у педвузі, й розуміла — треба 
вчитися ще й ще. Далі було свідоме за-
глиблення у психологію, в арт-терапію, 
в інструменти душепіклування.

— Наскільки сумісні християнство 
й психологія?

— Якщо психологія — це інстру-
мент для викриття проблеми, то Біблія 
— інструмент, що вказує шлях до вирі-
шення.  Ісус Христос є головним Ліка-
рем. Я нічого не лікую без Нього.

диться бачити опозицію, і це боляче...
— З якими проблемами зараз най-

частіше звертаються люди?
— Зараз багато пацієнтів із панічни-

ми атаками, довготривалим стресом. 
Але найбільша проблема, яка була і 
є — родинні стосунки: чоловіки і дру-
жини, батьки і діти. Егоїзм — наслідок 
гріхопадіння, тож нічого дивного, на 
жаль. Щодо виняткових станів, то тра-
пляються психопатичні прояви, про-
блеми з ідентичністю, і гендерною теж.

— Чи допустимі антидепресанти 
для християн?

— Якщо причина медична — так. 
Але краще не доводьте до цього ні 
себе, ні інших. Шукайте якісного душе-

піклування і виділяйте в житті більше 
часу для творчості.

— Ваші побажання читачам.
— Будьте здорові — тілом, душею 

і духом. Дбаючи про інших, не забу-
вайте про себе. Йоганн Себастьян Бах, 
який був християнином, втратив 11 
дітей. За його словами, пережити це 
допомогла творчість, вкладена в ньо-
го Богом. Господь вклав її і в кожного 
з нас, ми створені за Його подобою. 
Тож не нехтуйте цим подарунком — і 
менше пігулок буде у вашому житті. 
А головне — шукайте Христа, і будете 
справді щасливими!

Валентин Ярошенко,
пастор-місіонер, Суми

— Чим психолог може 
помогти пастору, а пастор 
психологу?

— Перш за все — при-
йняттям один одного. Я 
б радила пасторам вчити 
практичну психологію, базу, 
основи — тоді б і страхи 
щодо психологів розвіялися. 
А психологам — не обража-
тися на пасторів, навіть якщо 
вони вас не розуміють, бо 
ви теж їх не до кінця можете 
зрозуміти. Краще з любов’ю 
спілкуйтеся, аргументуйте, 
шукайте корисне для людей, 
а не для власних амбіцій — 
хто кращий. Бо часто дово-

Давайте жити дружно!
Хтось зараз вважає, що суворий карантин — необхідний захід. А хтось вважає 

його вселенським злом. Комусь подобається займатися городом, бо це добре й 
корисно. А комусь це абсолютно чуже й незрозуміле: їхати на дачу відпочивати, 
щоб зрештою працювати! Комусь психологи допомагають, а хтось вважає їх май-
же породженням пекла. Комусь подобається кавун, а комусь свинячий хрящ — 
як писав Олександр Островський у своїй «Безприданниці».

Усі ми маємо свої погляди й можемо сказати: мій простір, що хочу, те й го-
ворю. І маємо право. Але питання: навіщо, публікуючи власну думку з якогось 
приводу, неодмінно принижувати тих, хто дотримується іншої точки зору? Щоб 
просто висловити позицію, не обов’язково доводити, що решта — неправі. Щоб 
переконати, тим більше, не варто порівнювати позиції — обґрунтуйте власну.

То для чого ми створюємо дописи-плювки? Може, переконуємо когось усіма 
фібрами душі не тому, що хочемо йому добра? Може, справжній мотив інший? 
Ех, значимість, значимість... Ненаситна субстанція! Люди, давайте вчитися гово-
рити не для себе, чути не лише себе. І любити не лише себе. Пам’ятаймо: суддів-
ський молоток — не наш інструмент. Давайте жити дружно!

Вікторія Андросова
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через блютуз. Люди поширюють нісе-
нітниці, напівправду та відверту брех-
ню, сіючи тривогу та страх. Лунають 
заклики готуватися до найгіршого.

Іван Богослов каже: «А лякливим, 
і невірним, і мерзким, і душогубам, і 
розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, 
і всім неправдомовцям, їхня частина в 
озері, що горить огнем та сіркою, а це 
друга смерть!» (Об.21:8).

Тут цікаве слово «лякливим». Серед 
перелічених страшних гріхів першим 
стоїть страх. Дивно, бо зазвичай ля-
кливість не вважають чимось настільки 
поганим. Виходить, Бог має причини 
закрити двері до спасіння боягузам.

Однією з головних причин приходу 
Ісуса Христа на землю було бажання 

Уже два роки ми живемо в стре-
совій ситуації. Страшна та смертельна 
хвороба — не знаємо, ні як від неї лі-
куватися, ні як вберегтися. Карантин 
та серйозні обмеження в пересуванні. 
Спад економіки та втрата роботи. І до 
усіх тих проблем додається суперечли-
ва реакція на вакцинацію...

Якщо подивитися на рік, що завер-
шується, на стан людей, то його мож-
на охарактеризувати одним словом: 
«страх». Так, страх сковує сьогодні ба-
гатьох. Часто можна почути повні від-
чаю слова про всесвітню змову, чипіза-
цію, кюаркоди, 666. Про те, що скоро 
«не можна буде ні купити ні продати». 
Що нас убиватимуть через 5G та вак-
цинацію. Що керуватимуть свідомістю 

Бога забрати страх, дати надію та впев-
неність, вселити в людей оптимізм. 
Тому Новий Заповіт і називають Єван-
гелією, тобто «доброю новиною».

Біблія каже, що страх є зброєю ди-
явола. А Бог — навпаки, підбадьорює 
нас у смутні часи. Ісус Христос часто 
звертався до учнів в моменти стра-
ху: «Не бійтеся!» Ляклива людина не 
може бути Божим дитям. Її швидше 
треба назвати невіруючою. Бо вона не 
довіряє Отцю та Його обітницям. 

Апостол Іван так каже про любов 
Божу й страх: «Любов удосконалюєть-
ся з нами так, що ми маємо відвагу на 
день судний, бо який Він, такі й ми на 
цім світі. Страху немає в любові, але 
досконала любов проганяє страх геть, 
бо страх має муку. Хто ж боїться, той не 
досконалий в любові» (1Ів.4:16-18).

Хочеться, щоб цей непростий рік 
залишився в нашій пам’яті не як час 
страхів і тривог, а як час, коли Господь 
нагадував нам про Свою присутність та 
готовність прийти на допомогу.

Не слухаймо диявола, який підки-
дає нам різні страшні новини та про-
гнози. Почуймо голос Божого Сина, 
що звертається до нас: «Не бійся! Я з 
тобою! Я  підтримаю і проведу тебе!»

Вітаю вас із Новим роком! Роком 
віри, любові та надії!

Юрій Вавринюк,
редактор, Луцьк

Актуальна тема

Я сиділа біля його ліжка. Він був 
смертельно хворий. Залишилося два 
тижні до того, як його життя згасне...
Мені було 16, і я не могла знайти сло-
ва — правильні слова.

Відбулася наша коротка розмова. 
То були секунди. Він сказав, що шале-
но хоче жити. Я сказала, що це мож-
ливо, треба лише повірити. Він спитав 
— як? Перед цим до нього вже при-
ходив православний священик, але, 
мабуть, не допоміг із відповіддю...

Я сказала: «Ти просто скажи Богу: 
«Пробач мені» — і житимеш вічно». 
На цьому всі мої правильні слова за-
кінчилися. Я проковтнула грудку сліз 
і намагалася посміхатися, щоб він не 
подумав, що я знаю, що він вмирає. 
Він зібрався і з якоюсь дитячою навіть 
простотою повторив за мною ці сло-
ва. Я бачила, як шалено боліла його 

душа, адже він не був упевнений у 
тому, що трапиться з його душею зав-
тра. Так, саме душею. З тілом розмо-
ва, на жаль, була закінчена. Я вірю, що 
Бог прийняв його молитву покаяння, 
нехай і не промовисту. Хочу сказати: 
«До зустрічі, тату. Ми обов’язково 
зустрінемося з тобою! І ти посміхати-
мешся!»

Ми люди, і наша людська надія 
має властивість закінчуватися, осо-
бливо коли стикаємося з довгим очі-
куванням чи безвихіддю.

«Проти надії повірити з надією» 
(Рим.4:18)... Сьогодні вранці мене ця 
фраза зупинила надовго. Як це глибо-
ко! Розумію, що це духовний процес, 
коли по-людськи вже немає сил спо-
діватися, але Бог дає іншу основу для 
надії — віру. Щоб увірувати з надією 
попри наші людські страхи.

Сьогодні Божа надія потрібна ба-
гатьом, коли вже немає сил рухатися 
далі, молитися, сподіватися, вірити, 
чекати, хотіти. Руки опустилися — і 
життя ніби минає. Відбувається обну-
лення внутрішніх ресурсів. У повітрі 
німе питання — що далі?

У мене немає точної відповіді, але 
думаю, що продовження біблійного 
тексту, який мене вранці зупинив, і є 
тією самою відповіддю: «І не знеміг 
він у вірі... і не мав сумніву в обітни-
цю Божу через недовірство, але зміц-
нився в вірі, і віддав славу Богові» 
(Рим.4:21-20).

Втрачати віру не можна, вона в 
найважчі моменти життя нас збереже. 
Ця наднадія сьогодні потрібна нам 
особливо. Нехай вона нас зігріє!

Оксана Грабчук,
душеопікун, Сакраменто

Проти надії вірити з надієюРоздуми
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Запрошуємо на богослужіння

Різдво разом

У Першій світовій війні сини України, 
розділеної між Австро-Угорською та Росій-
ською імперіями, воювали у двох ворожих 
арміях.

— За царя! За отечество! Ур-р-р-а-а!!
— Вперед! За цісаря! Слава!
Ці кличі виривалися остервенілим ре-

вом із тисяч розгарячілих горлянок, перемі-
шувалися з кров’ю й вихаркувалися на сніг.

Із цими кличами падали — убиті, по-
шматовані, а наступні ряди напирали на 
них, бездумно, осатаніло, щоб трохи далі 
померти з тими ж кличами в горлі:

— За царя! За отечество!
— За цісаря! Слава!
І якби день тривав рік, це тривало б рік, 

і якби вік — люди без упину вбивали б лю-
дей цілий вік.

Але стало сутеніти — й бойові дії при-
гасали, а коли вже стемніло, згасли дотла 
— і на поле битви з височини осіла тиша, і 
незгасні янгольські очі з подивом і жалем 
дивилися на це місиво трупів, майже трупів 
і ще не трупів.

Рядового Василенка з офіцером Брусні-
циним оглушило вибухом гарманті, і вони 
лишилися неподалік австріяцьких шанців, 
коли російська атака захлинулася й відсту-
пила.

Поночі вони очуняли, Брусніцин був 
поранений і крізь тихий стогін прошепотів:

— Помоги, браток, помоги, солдатик.
— Зараз… щас… вашскородь… Рад ста-

раться… — І Василенко заходився перебин-
товувати офіцера. Невдовзі, видко, біль 
угамувався й Брусніцин замовк.

Тільки огром незглибимого неба мірі-
адами очей пильно й мовчки вдивлявся у 
світ.

— Тиха ніч, свята ніч! — вихопився у Ва-
силенка спів колядки.

— Гей, зітри сльози з віч!.. — раптом по-
чулося десь здалеку.

«Господи! — раптом згадав Василенко. 
— Се ж сьогодні Свят-вечір».

А колядка з австріяцького боку, на 
хвильку змовкнувши, звучала далі:

— Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов’ю спас.
Василенко підвів голову.
Диво, але з окопу теж визирнула голо-

ва, визирнула співаючи: либонь, не бояла-
ся стати мішенню російської гвинтівки.

Так вони обоє доспівали колядку. Потім 
той, з австрійського боку, завів «Спи, Ісусе, 
спи».

Доспівали і її.
Тоді зачулося:
— Христос ся раждає!
Василенко ніколи не чував такого вітан-

ня, відповів як знав:
— З Різдвом Христовим будь крепкий!

Тоді вони разом стали і — пішли один 
одному назустріч. Посередині спинилися, 
обнялися, поцілувалися на три боки і той, з 
австріяцьких шанців, спитав:

— Ну, брате, якої будемо співали?
— А хоча би оцієї: «В Вифлеємі нови-

на». Знаєш?
— Чом нє!
Вони проспівали цю, потім «Ангел Бо-

жий із небес», відтак «Коли ясна звізда», 
опісля «Гей високо в темнім небі»:

— Гей високо в темнім небі
Зірка засіяла,
Плила, плила між горами,
Над вертепом стала.
Мати Сина породила,
В ясла положила,
Чистим сіном притрусила
Господнього Сина…
Василенко почув, як пролунав постріл, 

як вигукнув Брусніцин: «Проклятий хохол! 
Предатель!» Відчув, як його обпекло біля 
серця, але доспівав колядку:

— Нехай Божому Дитяті
Честь і слава буде,
Нехай Його прославляють
В цілім світі люде!
Доспівав — і вже аж тоді осунувся на 

руки побратимові, й той, підтримавши, по-
клав його собі на коліна.

— Гнатишак! Гнатишак! Негайно в окоп! 
— почулося німецькою, а потім українською.

Але Гнатишак, обнявши тіло Василенка, 
все співав і співав колядок, наче удвох, ні 
— таки удвох, і, либонь, вони удвох отак на 
небі співатимуть: довго, довго, бо знають 
же силу-силенну тих колядок, і не переста-
нуть співати, доки не згадають останньої, а 
там буде знову Різдво, і вони співатимуть 
— без числа, без числа, без міри…

Вічно.
Віктор Гребенюк,

літератор, Луцьк

Оповідання


