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Т И ,  ГО С П О Д И ,  Н А Д І Я  М О Я . . .

«Я СИДІВ У КОЛОДЯЗІ, ДЕ ЗАРАЗ 
ЛЕЖИТЬ МЕРТВИЙ ЧОЛОВІК»

НАМ ВИПАЛА НЕ-
ЛЕГКА МІСІЯ

ПРО ВАЖЛИВЕ І 
БОЛЮЧЕ
Усіх людей ми не зігріємо й не 
врятуємо, але те, що можемо – 
ми повинні постаратися зроби-
ти, щоб сказати: «Боже, я зро-
бив усе, що міг».

НЕБО ВІД НАС 
НЕ ВТОМИЛОСЯ

Павло Смаль: «Нам випала 
почесна й нелегка місія – нести 
людям з порушенням слуху світ-
ло спасіння й надію в тривожні 
часи».

Саме тому нам і далі потріб-
на молитва – справжня, гли-
бока та щира. Сповнена усві-
домлення нашої слабкості та 
Його безмежної сили.
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ЧИ Є НАДІЯ?

ІСТОРІЯ СПАСІННЯ

Сторінка 3

Багато настроїв у со-
ціальних мережах я сьо-
годні поділяю на три ка-
тегорії:

1. Усе погано.

2. Усе не так погано.

3. Усе буде гаразд.

Саме сьогодні мені 
не подобаються всі три 
варіанти. Перші — паніку-
ють. Другі — недооцінюють. 
Треті — переоцінюють. І од-
разу відповім: я не найроз-
умніший, який — над усіма. 
Щодня я впадаю в ту чи 
іншу крайність.

Коли я був у Києві за 
тиждень до війни, то зіт-
кнувся з дивним парадок-
сом. Як тільки приземлився 
й пройшов паспортний кон-
троль, відразу побачив, від-
чув, що в цьому місті щось 
змінилося. Повітря можна 
було різати ножем. Відчува-
лося повсюдне напружен-
ня, яке одночасно пригнічу-
валося й заперечувалося.

Багато хто розумів, що 
реальність війни — зовсім не 
абстрактна категорія, проте 
усвідомлено вибирали жити 
так, ніби найгірше не ста-
неться. Ну, а як інакше, адже 
паніка — поганий союзник у 
житті… Через трохи більше 

тижня після моєї подорожі 
до Києва мені написали пові-
домлення з проханням про 
допомогу в транспортуванні 
вантажу-200…

Я не вважаю, що пози-
ції «усе погано», «усе не так 
погано» та «усе буде добре» 
тепер корисні. «Усе погано» 
— паралізує для необхід-
них дій. «Усе не так пога-
но» — змушує неправильно 
оцінювати реальність і не 
робити, можливо, правиль-
них дій. «Усе буде добре» 
— може давати помилкову 
надію й спонукати до без-
діяльності.

Коли пророк Ісая про-
повідував про падіння Єру-
салима в 586 році до Різ-
два Христового, то це було 
послання відчаю та надії 
одночасно. Усе буде пога-
но. Дуже погано. Усе буде 
добре. Він не скочувався в 
депресивний песимізм та 
наївний оптимізм. Це було 
послання відчаю та надії.

Я щодня бачу себе в 
безперервній внутрішній 
напрузі. Одна частина мене 
тільки й хоче підбадьорюва-
ти людей і говорити: «Пере-
мога близько», «Усе буде», 
але друга частина мене тіль-
ки й хоче застерігати: «Най-

гірше попереду».

І потім я думаю: 
хіба сам хрест не 
є одночасним по-
сланням відчаю та 
надії? Усе погано. 
Дуже погано. Божий 
Син буде розіп’я-
тий. Помре. Буде 
похований... Але на 
третій день Він вос-
кресне з мертвих і 
переможе смерть. 
Обидва послання 
правдиві одночас-
но. Обидва мають 
звучати одночасно. 
Перша частина до-
помагає чітко оціни-
ти реальність. Друга 

— правильно оцінити оста-
точне майбутнє.

Чи може бути так, що 
для того, щоб далі твердо 
стояти на ногах, нам тре-
ба говорити про обидва 
послання одночасно? Усе 
погано. І все може бути на-
багато гіршим. Але вреш-
ті-решт усе буде добре. Не 
боятися говорити про по-
гане, навіть якщо це може 
демотивувати людей, і не 
боятися говорити про хоро-
ше, навіть коли обставини 
не такі. 

Тарас ТЕЛЬКОВСЬКИЙ.

ПОСЛАННЯ ВІДЧАЮ ТА НАДІЇ СТОЮ НА КОЛІНАХ,
ВМИВАЮСЬ СЛЬОЗАМИ

ПОЕЗІЯ

Стою на колінах, вмиваюсь сльозами,
Не можу молитву сказати словами.
Та Ти наперед усе, Господи, знаєш,
І кожну сльозу із очей витираєш. 

Мій Боже, молитва моя не за себе,
Не прагну даремно тривожити небо.
Усе, що потрібно, я, Господи, маю,
За інших людей Тебе нині благаю!..

За тих, хто сьогодні в підвалах ночує,
Хто вдень і вночі страшні вибухи чують,
Хто вже призабув запах свіжого хліба,
У кого від дому немає вже й сліду,

За тих матерів і батьків, що ніколи
Не будуть вести своїх діток до школи.
За доньку і сина, що плачуть ночами,
Бо вже не побачать ні тата, ні мами.

Сьогодні, мій Боже, до Тебе молюся
За діда старого, за сиву бабусю,
Що дні доживають в холодній квартирі
(Тікати стареньким від горя несила).

Молюся й за тих, хто, лишивши родину,
Пішов захищати свою Батьківщину,
За тих, хто людей від поранень лікує,
За тих, хто з вогню кожну душу рятує...

Молитву оцю я щодня в серці ношу
І милості, милості, Господи, прошу.
Помилуй, утіш, підкріпи кожне серце,
Спаси й збережи від тенет злої смерті.

Зміцни, звесели, в кого руки охляли...
І тих, що про Тебе ніколи не знали,
Поклич за Собою, дай справжнє прозріння,
Хай кожному явиться, Боже, спасіння!

Благаю Тебе, щоб серця не стверділи,
Щоб вміли прощати й любити уміли,
Нехай душа кожна впаде на коліна
Й пізнає, що в Тебе є поміч і сила!..

***

Стою на колінах, тихенько шепочу,
За інших людей Тебе, Господи, прошу,
Нехай в небеса ця молитва полине:
Помилуй, мій Боже, народ України!

Леся ДАНИЛЬЧИК 

Історія служителя 
християнського ребцен-
тру Олега Бондаренка, 
який пережив полон оку-
пантів.

2 квітня 2022 року Збро-
йні сили України звільни-
ли від окупантів Київську 
область, а наступного дня 
весь світ побачив, що таке 
абсолютне зло. Ми всі ба-
чили жахливі світлини з 

Бучі, Гостомеля, Ірпеня, 
Ворзеля... Жахливішими за 
ці фотографії можуть бути 
лише історії з тих міст, де 
пройшло російське військо.

24 березня російські 
загарбники напали на реа-
білітаційний центр «Восор» 
у селі Мотижин Макарівсь-
кого району Київської об-
ласті та взяли в полон чер-
гового служителя Олега 
Бондаренка. Як повідомив 

пастор церкви «Спасіння» 
Юрій Бабинець, близько 
12:00 вороги відкрили во-
гонь із БТР по будівлі цен-
тру реабілітації. Люди, що 
перебували всередині, 
вистрибували з друго-
го поверху. Солдати РФ 
увірвалися в приміщення 
та обстріляли всі кімнати. 
Олега Бондаренка зв’язали 
й відвезли в невідомому на-
прямку.
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МІСІЯ МИЛОСЕРДЯ

ПАВЛО СМАЛЬ: "НАМ ВИПАЛА НЕЛЕГКА МІСІЯ"

НОВИНИ БРАТЕРСТВА

25 квітня на центральній площі смт Торчин відбулася 
МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ.  Святковий настрій та весняна погода 
посприяли тому, що багато жителів містечка відгукнулися на про-
позицію приєднатися до молитви. Пісні, вірші, промови нагадува-
ли слухачам, що лише Той, Хто переміг смерть, зможе допомогти 
і нам. 

Дякуємо Богу за нагоду вкотре вільно звершувати такі молитви 
за нашу країну.

З початку війни брати та сестри церкви ХВЄ м. Володи-
мир ведуть волонтерську діяльність. Спочатку встановили на-
мет біля пункту пропуску в Устилузі, де цілодобово роздавали їжу 
та гарячі напої виснаженим від очікування землякам.

Коли черг не стало, було вирішено виготовляти м’ясні консер-
ви. За один день закривають до 540 літрів такої продукції.

Церква налагодила постачання продуктів харчування в зони 
бойових дій. Їжу передають мирним жителям та військовим, а ав-
томобілі, якими перевозять допомогу, евакуйовують із гарячих то-
чок жінок із дітьми. 

На території дому молитви облаштували тимчасовий притулок 
для вимушено переміщених осіб. Переселенців приймають у свої 
житла члени церкви, допомагають їм виїхати за кордон. 

НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ

Життя в період війни – важ-
ке випробування для всіх лю-
дей, а особливо ж для людей 
із інвалідністю. Про служіння 
особам із порушеннями слуху 
розповідає  директор профіль-
ного Департаменту братер-
ства та обласні відповідальні 
за служіння.

«У цей складний час, серед 
жаху і болю, церква має нові викли-
ки та активно працює на Божій 
ниві, — каже  Павло Смаль, дирек-
тор Департаменту праці серед лю-
дей із порушеннями слуху УЦХВЄ. 
— З початком війни робота Депар-
таменту дещо трансформувалася, 
але не занепала. Багато людей 
із порушеннями слуху та наших 
перекладачів жестової мови, які 
жили на сході країни, були змушені 
залишити свої домівки й переїхати 
до центральних та західних обла-
стей або ж за кордон.

У Маріуполі, де багато бу-
динків просто знищені, де голод, 
холод та обмежений доступ до 
інформації, деякий час, до еваку-
ації, глухі переховувалися разом 
з іншими людьми у підвалі дому 
молитви. Оскільки там комунальні 
системи працювали автономно, 
Дім Божий рятував людям життя 
не лише духовно, а й у буквально-
му розумінні: практично всі будівлі 

навколо постраждали, а церква 
стоїть цілісінька. З великої Божої 
милості більшість глухих евакуйо-
вано — і вони тепер перебувають 
у відносній безпеці».

У центральних областях ба-
гато людей залишилося у своїх 
домівках. Сім’я Валерія та Лариси  
Бондаренків розповідає, що люди 
з порушеннями слуху в цьому ре-
гіоні активно долучилися до во-
лонтерських команд. Глухі плели 
маскувальні сітки, допомагали 
готувати приміщення для перемі-
щених осіб, розносили продукти 
тим, хто потребував, приймали 
людей у своїх домах. У Вінниці 
люди з порушеннями слуху бра-
ли активну участь у волонтерській 
місії Латвійської організації із до-
помоги глухим.

Західний регіон у ці нелегкі 

часи став надійним тилом для 
всієї країни. Мільйони людей (в 
тому числі люди з порушеннями 
слуху) знайшли там прихисток. 
Дехто з них проживає у церков-
них приміщеннях, декому нада-
ли житло в приватному секторі. 
Для них проводять служіння з 
перекладом на жестову мову, 
спілкування та зустрічі (Волинь, 
Івано-Франківщина).

Зокрема Благодійний фонд 
«Кольори тиші» активно надає 
допомогу потребуючим на Іва-
но-Франківщині. За словами слу-
жителів Романа та Ірини Мельни-
чуків, від початку війни фонд зміг 
прийняти й розселити десятки 
людей із порушеннями слуху з різ-
них постраждалих регіонів країни.

«Зокрема ми прийняли 7 сімей 
та ще 25 осіб (в основному жін-

ки та діти) із Запорізької області, 
7 людей із Київської області, 32 
особи з Донецької області, Хар-
кова та Краматорська. Також 
наш фонд займається ремонтом 
одного з Карпатських готелів, 
аби мати змогу прийняти глухих 
з Миколаєва та Слов’янська», – 
розповідає Роман Мельничук.

Варто згадати й про Львів як 
найбільший гуманітарний хаб краї-
ни. Як повідомив завідувач відділу 
праці серед людей із порушення-
ми слуху в області Віталій Філіп, 
необхідну допомогу отримали по-
над 100 осіб з порушеннями слуху 
та сім’ї, у яких є нечуючі особи. Пе-
рекладачі жестової мови волонте-
рять разом з церковною молоддю 
на залізничних вокзалах, надають 
приватні консультації через со-
цмережі та інші комунікативні плат-
форми. Львівська Богословська 

Семінарія надала своє приміщен-
ня для облаштування місць пере-
починку для осіб, які виїжджали 
за кордон. Волонтери – студенти 
та працівники ЛБС, підтримують 
зв’язок з перекладачами і мають 
змогу надати відповідну допомогу 
особам з порушеннями слуху.

 Смаль Павло також зазначив, 
що високим показником якісної 
роботи перекладачів жестової 
мови є пропозиція однієї з країн 
ЄС щодо співпраці. Було запро-
шено двоє людей для онлайн пе-
рекладу глухим людям, які пра-
цюють на різних виробництвах за 
кордоном. Це чудова можливість 
представити церкву як такий су-
спільний інститут, де враховано 
потреби всіх верств населення. 
Також директор департаменту 
поділився планами на майбутнє 
щодо зустрічей як онлайн, так і 
офлайн форматів.

«Кожне покоління має свої 
виклики. Нам випала почесна й 
нелегка місія – нести людям з по-
рушенням слуху світло спасіння й 
надію в тривожні часи. Наша мо-
литва до Бога не лише за захист і 
підтримку, а й за мир та перемо-
гу. Нехай Божа милість буде над 
нами», – підсумовує Павло Смаль.

Оксана СУХАРИНА

Новий дім молитви в 
с.Старе Село, що на Рівнен-
щині 

У воєнний час церква живе 
тим, що допомагає людям, які 
потребують підтримки, а також 
своїми звичайними турботами. 

25 квітня в селі Старе Село 
Сарненського району (колись 
Рокитнівського), що на Рівнен-
щині, відбулося посвячення но-
возбудованого дому молитви.

«На другий день Пасхи від-
крили гарний, великий моли-
товний будинок у Старому Селі, 
що неподалік кордону з Біло-
руссю. Будувати приміщення, 
яке вміщає понад півтори тисячі 
людей, розпочали ще в 2011 
році», — розповів старший єпи-
скоп Михайло Паночко, який 
був на святі та служив словом.

У місцевій церкві, старший 
пастор якої Марко Пишняк, на 
сьогодні налічується понад 600 
членів. Молодіжне служіння 
охоплює більше як 300 юнаків 
та дівчат,  а дитяче — близько 

270 маленьких мешканців села.
Привітати місцевих хри-

стиян зі святом зібралося по-
над дві тисячі братів і сестер із 
різних куточків Рівненщини та 
гості з інших областей України. 
Зокрема й старший пресвітер 
обласного об’єднання церков 
Рівненщини Олександр Коток 
та його заступник Олександр 
Кузьмич.

Чудовий весняний день по-

дарував Господь мешканцям 
Старого Села під час посвя-
чення нового дому молитви. 
Інформація про такі події в за-
гальному потоці новин — ніби 
сонячний промінь крізь гро-
зове небо, який нагадує, що 
гроза обов’язково скінчиться. 
В Україні знову настане мир — і 
будемо ще більше ним цінува-
ти, як і безцінною Божою бла-
годаттю.

НОВИЙ ДІМ МОЛИТВИ
В СТАРОМУ СЕЛІ
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«Я СИДІВ У КОЛОДЯЗІ,  
ДЕ ЗАРАЗ ЛЕЖИТЬ МЕРТВИЙ ЧОЛОВІК»

ІСТОРІЯ СПАСІННЯ

Понад пів тисячі пересе-
ленців запросили до спіль-
ної міжконфесійної молитви 
й сніданку єднання в Луцьку

У Луцьку до спільної мо-
литви запросили більше 500 
людей, які, рятуючись від війни, 
знайшли прихисток на Волині. 
Богослужіння, що пройшло 20 
квітня в  церкві «Спасіння», було 
ініційоване місцевою громадою 
УЦХВЄ та Луцькою районною 
радою.

Серед тих, хто цього дня 

говорив до людей — старший 
єпископ УЦХВЄ Михайло Па-
ночко, його заступник, стар-
ший пресвітер Волинського 
обласного об’єднання  УЦХВЄ  
Михайло Близнюк, а також  
священники інших конфесій.  
Зокрема єпископ Луцької діє-
цезії Римсько-Католицької 
Церкви Віталій Скомаровсь-
кий, протоієрей, настоятель 
парафії Святителя Феодосія 
Чернігівського в Луцьку Петро 
Стеблина (ПЦУ), протоієрей 

УГКЦ о. Роман Бегей,  єпископ 
Волинського об’єднання ЄХБ 
Ярослав Троць.

У служінні також взяли 
участь представники влади: 
народні депутати України В’я-
чеслав Рубльов та Віталій Без-
гін, заступник голови обласної 
ради Григорій Пустовіт, депу-
тати Волиньради, очільник Лу-
цької районної ради Олександр 
Омельчук, повідомляє  «Світо-
гляд» з посиланням на Фейсбук 
Волинської облради.

«Якби прислухалися до Бога 
й Божого слова агресори, які 
прийшли на нашу землю, не 
було б війни. Але, на жаль, без-
божжя й гріх принесло це зло із 
сусідньої держави», — сказав, 
закликаючи до молитви за від-
новлення миру в Україні, Ми-
хайло Близнюк.

«Дуже важливо, щоб україн-
ці, які через війну втратили 
свої домівки, відчували себе 
на Волині як в родині, — зазна-
чив народний депутат України 
В’ячеслав Рубльов. — У ці лихі 
часи всі єдині в своїх молитвах і 

прагненнях. Ми хочемо миру, 
щоб наші діти не знали, що таке 
війна. Щоб наші воїни поверну-
лися живими. І ми всі спільно 
будемо працювати задля пере-
моги», — наголосив він.

Григорій Пустовіт подяку-
вав організаторам заходу від 
імені голови обласної ради та 
депутатського корпусу. Він та-
кож висловив щирі співчуття 
тим, хто втратив близьких чи 
змушений був полишити свої 

домівки.
«Я дуже хочу, щоб Луцьк 

став вашим містом, щоб Во-
линь стала вашим краєм, щоб 
ви відчували себе тут як серед 
рідні, адже ми і є одна велика 
українська родина. Ми подо-
лаємо всі негаразди, бо ми 
віримо в Бога, віримо в Україну, 
у Збройні Сили, у кожного на-
шого захисника. Тому ми пе-
реможемо», — сказав Григорій 
Пустовіт.

ПОНАД ПІВ ТИСЯЧІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗАПРОСИЛИ  
ДО СПІЛЬНОЇ МІЖКОНФЕСІЙНОЇ МОЛИТВИ В ЛУЦЬКУ

Продовження, 
початок на стор 1,

27 березня сталося справжнє 
чудо — Олегу дивом вдалося вря-
туватися. Історію його спасіння 
розповідає hromadske.ua. Вияв-
ляється, на реабілітаційний центр 
росіяни напали, бо думали, що там 
база українських військових. Торту-
ри та крики ні в чому невинних лю-
дей, яких вбивали російські солда-
ти — це три дні полону Олега. 

Насправді вороги ознайомили-
ся з реабілітаційним центром ще 
23 березня. Прийшли, побачили, 
що військової бази там немає, а є 
тільки звичайні цивільні, та пішли 
далі. Однак наступного дня вирі-
шили повернутися — і обстріляли 
центр. З того моменту окупанти 
почали бити й знущатися з Олега. 
Спочатку — прямо в приміщенні 
щойно обстріляного реабілітацій-
ного центру. А тоді доправили на 
свою базу й продовжили тортури. 
«Вони прив’язали мене до поруч-
нів, почали відпрацьовувати удари. 
Потім прив’язали до квадроцикла й 
посунули», — каже служитель.

На свої позиції Олега достави-
ли із зав’язаними очима. Увесь час 
перебування там російські війсь-
кові не відкривали йому очей, тож 
він не знав, де утримується. «У Бога 
велике почуття гумору, — каже 
чоловік. — Я постійно рвався в ро-
звідку сюди, дізнатися, де «гради» 
стоять. Тепер привезли мене самі. 
Вони сюди всіх звозили й катували. 
Чув, що привезли двох дівчаток. 
Тоді один із них спитав: «Нащо ви 
їх так швидко замочили? Веселіше 
було б».

«Один біля голови стріляє, ін-
ший мені ноги розставив — та між 
ніг. Усе ближче й ближче. Потім 
автомат на хребет ставили — і ля-
гали на нього. У мене тепер дірки в 
спині. А потім хотіли ноги переїхати 
БМП, пролетіли дуже близько. Ля-
кали», — розповів Олег.

На базі чоловіка передали в 
руки окупанта з позивним «Вітеб-
ськ». Саме він допитував полоне-
ного й намагався витягнути інфор-
мацію про «групу терористів», що 
нібито переховувалася в реабіліта-
ційному центрі. «Казав: «Що ти тут 
розказуєш? Ваша головиха теж го-

ворила, що бабусь годувала, а коли 
ноги почали прострілювати, то все 
розказала. Ти такий же. Твій реа-
білітаційний центр — це прикриття. 
Твої безногі — це прикриття. А на-
справді це база терористів, які нас 
мочать», — згадує Олег.

Старосту села Мотижин Ольгу 
Сухенко російські окупанти взяли 
в полон 23 березня разом із її чо-
ловіком та сином. Після звільнення 
села їх знайшли вбитими. «Вони 
розповідали, що вбили голову, 
прострілювали їй ноги й катували. 
На очах у сина та чоловіка вбивали 
дружину й матір», — каже Олег.

Окупанти допитували Олега 
на вулиці. Увесь час у нього були 
зв’язані руки та зав’язані светром 
і футболкою очі. Коли починалися 
обстріли, лишали його на вулиці, а 
самі ховалися за металевими две-
рима. Це він розумів за звуками. 
«Я сидів на вулиці, і кожного разу, 
коли хтось проходив повз, били», 
— розповідає чоловік.

Одного разу, коли почався 
мінометний обстріл, хтось із сол-
датів-строковиків посадив його в 
колодязь. «Він надягнув на мене 
теплу шапку, замотав очі скотчем, 
одягнув пуховик і замотав скотчем, 
щоб не злетів. Я там сидів дві доби. 
Мені заборонили давати воду. Од-
ного разу я попросив попити, а той 
відповів: пасторе, терпи, тобі ще 
небагато лишилося. Коли пішов 
дощ, я сидів і співав, а солдат наки-
нув клейонку на колодязь і закрив 
цеглою, щоб мене не заливало».

Коли Олег сидів у колодязі дру-
гу добу, то почув, що окупанти при-
везли на базу ще одного чоловіка. 
«Він кричав. Потім я почув перший 
ляск. Здається, це був постріл. 
Напевно, в ногу, як вони зазвичай 

стріляють. Почали його бити по цій 
нозі. Спочатку годину били руками 
й ногами. Потім один сказав іншо-
му: принеси палицю. Вони, напев-
но, поміж рук її засовували й лама-
ли їх. Це з того, що я чув». 

Коли чоловік уже хрипів, солда-
ти відкрили люк колодязя, у якому 
сидів Олег. «Я вже подумав, що 
наступний, бо на мене щось нари-
ли», — зізнається він. Олега з ко-
лодязя довелося діставати — після 
двох діб перебування там він не міг 
піднятися самостійно. Згадує, що 
першу добу ще намагався ставати 
на ноги, а на другу вони вже відмо-
вили. Тіло вбитого чоловіка кинули 
в колодязь на місце Олега. Він, за 
словами служителя, разом із ін-
шим дідусем підгодовував у сусід-
ньому селі покинутих тварин. Їх 
обох росіяни впіймали й привезли 
на свою базу. «Коли вони годували 
тварин, налетіла розвідка й знай-
шла в нього фотографії колони. За 
це його привезли сюди, за це били 
й катували. Усе було через одне 
фото, уявляєте?» — каже Олег.

Після колодязя служителя ки-
нули в сарай. Там був старший чо-
ловік, доньку якого вбив російський 
снайпер. Сюди полоненим уперше 
принесли їжу — уху, буханець хлі-
ба й дві пляшки води. За словами 
Олега, у сарай добре долинали 
звуки з кімнати, де в окупантів був 
розміщений склад. Уранці 27 бе-
резня хтось із росіян казав: «Кидай-
те все, беріть лише спальні мішки». 
Мабуть, збиралися ночувати в лісі. 

«Я молився, щоб про нас про-
сто забули, не зайшли попрощати-
ся. О пів на шосту ранку відчинили-
ся двері. Кажуть: «Ми йдемо». До 
мене: «Бог почув твої молитви». До 
дідуся: «Іди сюди». Показав йому 

якесь дерево й каже: «Під цим де-
ревом побачиш горбик, там стир-
чить палка. До неї прив’язаний па-
кетик. У ньому — прізвище та ім’я 
твоєї доньки. Я тобі пообіцяв, що її 
в яму не кину. Забереш її там», — 
розповідає Олег.

«Строковики нас попередили, 
щоб ми виходили не відразу, а че-
рез дві години, коли виїде техніка, 
— продовжує він. — Коли йшла 
колона, у них уже хтось стріляв. Ду-
маю, саме тому не зайшли до нас 
попрощатися. Через дві години ми 
вийшли, і я зрозумів, де ми».

З полону Олег виходив разом із 
дідусем, який годував залишених 
тварин і чийого товариша окупан-
ти вбили, а тіло кинули в колодязь. 
«Він дуже за мною доглядав, накри-
вав, піднімав ноги. Хоча сам ледве 
вставав, 72 роки йому. Після звіль-
нення ми йшли разом: я тримав 
його, він мене. Ішли й хиталися. 
Мені не вірилося, що ми вийшли. 
Емоції зашкалювали», — каже слу-
житель.

Окрім катів із позивними «Ві-
тебськ» і «Калуга», Олег запам’ятав 
іще одного. Той був старшим. Коли 
він приходив, усі інші пошепки роз-
мовляли — панічно боялися й на-
віть не називали ні імені, ні позив-
ного. «Вітебськ» казав: «Я на этой 
Украине мочил бы всех — женщин, 
детей. Мне жаль только собак и 
кошек, которых они побросали», — 
розповідає Олег.

Олег каже, що хотів би, щоб 
його катів узяли в полон. Він запи-
тав би їх, чи знайшли вони в Україні 
фашистів. Тепер чоловік віднов-
люється й збирається знову допо-
магати людям. Просить обов’язко-
во написати, що його врятував Бог.

sobor.com.ua
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МІСІЯ ЗА КОРДОНОМ

ТАБІР ДЛЯ ДІТЕЙ БІЖЕНЦІВ У ХОРВАТІЇ
14-16 квітня в туристич-

ному селі Веліка поблизу 
м. Пожега, що в Хорватії, 
відбувся християнський та-
бір для дітей війни з Украї-
ни.

У м. Пожега ми прийняли 
близько 75 українців, частину 
з яких покликали в Хорватію 
через повідомлення в со-
ціальних мережах. Частину 
дітей, які прибули в наше мі-
стечко, долучили до підлітко-
вого служіння. Але на цьому 
не зупинилися — мріяли і мо-
лилися про організацію хри-
стиянського табору, щоб охо-
пити всіх дітей, які прибули до 
нас.

І Бог відчинив двері: з’я-
вилися ресурси та сформува-
лася команда волонтерів, які 
долучилися до організації та 
проведення табору. Разом із 
місіонерами з Доньї Міхольця, 
родиною Синюків ми сформу-
вали план проведення кем-
пу, до якого залучили й інших 
братів і сестер.

Протягом трьох днів разом 
із дітьми ходили в гори, грали 

в активні ігри, співали христи-
янські пісні й багато розмов-
ляли про Біблію, воскресіння 
та стосунки з Богом. 45 дітей 
були зігріті любов’ю, захо-
плені спілкуванням та друж-
ньою атмосферою.

«Дуже приємно відчува-
ти себе не тільки в безпеці, 
а й прийнятими з любов’ю, 
— написала на своїй сторін-
ці у Facebook переселенка з 
Києва Вікторія Гончарова, чет-
веро дітей якої були учасника-
ми табору, а вона з чоловіком 
активно долучилися до про-
ведення заходу. — Дякуємо 
всім хорватським волонте-
рам за їхню доброзичливість 
і допомогу в організації цього 
кемпу, за наметове містечко, 
мотузковий адреналін-парк, 
спортивний інвентар тощо. 
А також нашим українським 
служителям і волонтерам, які 
активно служили та годували 
наших дітей».

Ми всіма силами намагали-
ся відволікти дітей від спогадів 
про страшні події, свідками 
яких їм довелося стати, проте 

розмови іноді поверталися до 
болючих тем. Старші діти за-
питували, як Бог дивиться на 
цю жорстокість, чому Він не зу-
пинить війну. Відповідати було 
не завжди легко й відповіді 
не завжди звучали настільки 
однозначно, як у мирний час. 
Але, як зазначили учасники 
табору під час прощання, це 
стало для них поштовхом за-
мислитися про щось вище від 
тих речей, про які вони думали 
досі. «Ми ніколи стільки не го-
ворили про Бога, як тут, — ска-
зали дівчата з Полтавщини. — 
Але відчуваємо, що питання, 
які ми обговорювали у таборі, 
дуже важливі». 

Ми дуже вдячні всім, хто 
зробив свій вклад, малень-
кий чи великий, у це служін-
ня дітям України. Просимо 
молитися за подальший ро-
звиток україно-хорватського 
підліткового та молодіжного 
служіння в м. Пожега та цілій 
Славонії.

 
Юлія та Андрій Свірчевські, 

Хорватія

ВАРТО ЗНАТИ

ПОРАДИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ
Ми, дорослі – люди вій-

ни, маємо свої травми, які 
відкриваємо перед Богом і 
з Ним переживаємо. Віри-
мо, що все з нами буде до-
бре. Але разом із тим ми й 
педагоги, а поруч із нами 
— діти війни. Діти війни — 
це всі діти, які приходять 
до нас на уроки недільної 
школи. Одні з них просто 
чули вибухи десь удалині, 
інші нічого не чули, бо спа-
ли, але почули багато ін-
формації про те, що відбу-
вається в країні. Є ж і такі 
діти, які знають багато про 
війну й навіть забагато, а 
їм цього всього не треба 
було б знати. А ще інші — 
жили в підвалах, вибирали-
ся звідти, може, недоїдали, 
близько чули постріли й 
навіть бачили вбитих лю-
дей. Потім вони переїхали в 
більш безпечне місце й по-
трапили в недільну школу.

«ТИ В БЕЗПЕЦІ»
Діти можуть раптом посе-

ред заняття пригадати якусь 
подію, прибігти до вас і поча-
ти розказувати, як виглядав 
солдат, який приходив до них у 
підвал, або яким був танк, повз 
якого вони проїжджали. Тобто 
дитина буде розповідати про 
те, що їй здавалося прямою 
загрозою її життю. Бо загроза 
життю — це найбільша трав-
ма дитини. Коли дитина вам 
розповідає про це, ви повинні 
конструктивно зреагувати на її 
розповідь. Ви маєте сказати: 
«Бачиш, тобі нічого не загро-
жувало, усі живі й здорові. Усе 
добре». Або ж ви можете ска-
зати, що цей солдат чи танк 

захищали дитину, а не  загро-
жували їй. 

НЕ ПОРУШУЙТЕ ВІРУ ДИ-
ТИНИ В СТАБІЛЬНИЙ СВІТ

Щодо дітей, які переїха-
ли, варто знати, що їх не на-
лаштовували на той переїзд 
наперед, не казали: «Нас че-
кає пригода. Ми переїдемо в 
новий дім. Він буде красивий». 
Дітей просто вирвали зі звич-
ного їм середовища. І той світ, 
у якому вони жили, був рапто-
во зруйнований.

Кожній дитині дуже важли-
во мати стабільну основу й до 
неї повертатися хоча б у дум-
ках. Вона подумки буде повер-
татися до свого ведмедика, 
ліжечка, кімнати. Буде часто 
перепитувати про це в батьків. 
І, можливо, вона запитає про 
це й у вас, як у вчителя неділь-
ної школи. На цю інформацію 
слід реагувати конструктивно.

Якщо дитина каже, напри-
клад, що в неї в Харкові є зеле-

ний блокнотик, то це значить, 
що вона вірить, що десь є її 
стабільний світ. І вона хоче від 
вас, дорослого, дізнатися, чи 
часом не порушився цей світ. 
Якщо ви скажете: «Напевно, 
його вже нема. Але ми тобі ку-
пимо новий», то це руйнує цю 
стабільність.  Краще сказати: 
«Я думаю, що колись ти змо-
жеш його забрати. А поки що 
тут є такий магазин, де про-
даються такі ж блокнотики». 
Це допоможе дитині створити 
відчуття стабільності на но-
вому місці. Бо мозок дитини 
з часом сформує собі новий 
стабільний світ, але нам дуже 
важливо передчасно не зруй-
нувати існуючого.

УНИКАЙТЕ КАТЕГОРИЧ-
НОСТІ ЩОДО МОВИ

Є велика ймовірність того, 
що ми стикнемося з дітьми, 
які не розуміють українсько-
го мови, і їхні батьки скажуть: 
«Извините, мой ребенок не 

понимает по-украински. Вы 
не могли бы с ним говорить 
по-русски?»

Я розумію, що це рана, яка 
нам болить, і це змінює нашу 
свідомість. І нам одразу ж хо-
четься сказати: «Та ви що! Че-
рез те, що ви російською гово-
рите, на вас Росія й напала!» 
Але ми так не будемо казати. 
Ми будемо пояснювати бать-
кам, що дитина вчитиметься 
в українській школі, і повинна 
вміти висловлювати свої дум-
ки поширеними реченнями 
українською мовою. А ми  обе-
режно, з любов’ю, поступово 
навчатимемо її спілкуватися 
українською. Це ніяк не впли-
не на її знання й вміння роз-
мовляти російською, але це 
розвиватиме її мозок.

Слова, яких дитина зовсім 
не розуміє, звісно, треба пере-
класти, нові поняття пояснити, 
але намагатися говорити про-
стою мовою, яку дитина може 
легко й природно освоїти.

БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО НЕС-
ПОДІВАНИХ РЕАКЦІЙ
Дитина може дивно реа-

гувати на певні події чи зву-
ки. Якщо організм пережив 
щось травматичне, він буде 
випереджати свідомість. На-
приклад, діти, які пригинали-
ся й падали на землю під час 
обстрілів, а їхня мама не раз 
кричала їм: «Падай, ховайся!» у 
той час, коли були гучні звуки, 
можуть падати на землю, коли 
чутимуть щось гучне. Таким чи-
ном їхній організм захищає їх. 

Або ж якщо казали: «Їж, бо 
потім може не бути», або дити-
на не хотіла їсти, а коли хотіла, 
то вже не було — то така ди-
тина буде мати специфічне 
ставлення до їжі. Вона може 
просити добавку, їсти через 
«не хочу» або взагалі не могти 
нічого їсти. Сприймайте це все 
з розумінням.

Насправді це все ще 
«квіточки». Це перші росточки 
проблем, які визріють згодом. 
Тому будьмо готові служити 
нашим дітям, допомагати їм. 
Якщо раптом хтось упаде на 
землю, то підійдімо, візьмімо 
за ручку, піднімімо, заспокой-
мо. Кажімо, наприклад: «Не 
хвилюйся, це просто сирена 
спрацювала. Але наша си-
рена особлива. Вона як по-
передження, що ми повинні 
піти в безпечне місце й з'їсти 
цукерки». Тобто ми травма-
тичний досвід переводимо в 
конструктивний досвід і в кон-
структивні реакції.

Олена ТАМТУРА, 
директорка мережі дит-

садків «Розумаха»,  
м. Луцьк
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ЦЕРКВА І СУСПІЛЬСТВО

ПРО ВАЖЛИВЕ ТА БОЛЮЧЕ В ДНІ ВІЙНИ

Єпископа Володимира 
Бричку односельчани виріши-
ли представити до найвищої 
державної нагороди — Героя 
України.

Ще у 2014 році пастор п’ят-
десятницької церкви  села 
Карпилівка, що на Рівненщині, 
єпископ Володимир Бричка 
отримав неофіційне звання 
«головного волонтера братер-
ства». Скільки рейсів на схід із 

різноманітними гуманітарними 
вантажами (від харчів до бу-
дівельних матеріалів) здійснив 
разом із командою Володимир 
Дмитрович за ці роки, він і сам, 
напевно, не згадає. 

Повномасштабна війна Росії 
проти України перегорнула 
нову сторінку у волонтерській 
діяльності директора Депар-
таменту сімейного  служіння 
УЦХВЄ Володимира Брички. 
Він жодного разу не сумнівав-

ся, чи їхати на допомогу в га-
рячі точки — навіть після того, 
як росіяни вбили його товари-
ша-співпрацівника.

Скільки людей завдяки Во-
лодимиру Бричці було врято-
вано – йому порахувати важко, 
але в селищній раді це зроби-
ли. «Встановлено, що понад 
1800 врятовано, така героїка 
не повинна забуватися. Ухва-
лено рішення представити його 
до найвищої державної наго-

роди — Героя України», — каже 
селищний голова Григорій Тар-
гонський.

Сам Володимир Дмитрович 
героєм себе не вважає, а від-
дає всю славу Господу. Разом із  
дружиною Надією Семенівною 
вони виростили 12 своїх і двох 
прийомних дітей, мають 43 
онуки. Коли  розпочалася пов-
номасштабна війна, він просто 
не міг залишитися осторонь 
людської біди. 

Сьогодення ставить бага-
то запитань до християн: «Як 
бути? Що робити?» На ці та 
інші запитання відповідає Во-
лодимир Бричка – єпископ, 
пастор церкви з Рівненщи-
ни, волонтер, який не з новин 
знає, як змінює війна все і всіх, 
до чого вона торкнулася. У свої 
67 років він став прикладом 
служіння людям, які потребу-
ють допомоги. 

– Як реагувати християнам 
на війну? Чи взагалі має реагу-
вати на це церква?

– У людей, у тому числі й хри-
стиян, реакція на події буде різ-
ною. Залежно від того, де ми пере-
буваємо. Якщо там, де стріляють, 
якщо ми втратили щось, убили 
когось із наших рідних – реагує-
мо по-одному, і зовсім по-іншому 
– коли про це лише чуємо. Тобто 
наша реакція залежить від того, 
наскільки близько воно нас тор-
кнулося. Кожен молився, коли 
почув про війну, повні доми мо-
литви були, але потроху люди 
зжилися з цим – і частина людей 
сьогодні вже не реагує. А в інших 
прокинулася доброчинність, не-
байдужість, співчуття – це все за-
лежить від характеру людини. А в 
церкві й має так бути. Хоч не всі 
волонтери, яких я зустрічав, хо-
дять у нашу церкву. Тому, коли ми 
щось робимо, не потрібно рекла-
мувати ні себе, ні церкву – потріб-
но мати той внутрішній стимул, 
стержень, який спонукує нас ро-
бити добро. Не наші слова, а наша 
реакція, наші дії мають вплив на 
людей. Коли ж ми будемо жити за 
принципом «моя хата скраю…», 
мовляв, мене це не стосується, бо 
відбувається за триста чи тисячу 
кілометрів – нас не будуть пова-
жати як церкву й взагалі як людей.

– Що нам робити, коли всі 
навколо страждають, адже до-
помогти всім нереально?

– Я вважаю, що кожна людина 
повинна зробити те, що може її 
рука. Я не підтримую тих людей, 
які кажуть: «Дайте нам, бо ми хоче-
мо допомагати…» А ще коли люди 
бачитимуть, що ти щось робиш, 
маєш у цьому досвід, тобі можна 
довіряти – то стануть тобі допома-
гати в цьому. Це з власного досві-
ду. Коли я починав, у мене не було 
фінансів, але я не просив. Якщо в 
мене ресурси вичерпалися – зна-
чить мої можливості закінчилися. 
А якщо Богу угодна моя робота 
– то він дасть і ресурси, і можли-
вості, і бажання людям підтрима-
ти й допомогти. У доброчинності 
має бути, як писав апостол Павло, 
розсудливість, а в розсудливості 
– стримання. Усіх людей ми не зі-
гріємо й не врятуємо, але те, що 
можемо – ми повинні постаратися 

зробити, щоб сказати: «Боже, я 
зробив усе, що міг».

– До якої роботи під час 
війни долучалися ви та ваша 
церква?

– Коли почалася війна… в 2014 
році й з нашого села забрали 
п’ятнадцять хлопців, то я сказав: 
«Я маю бути пастором не лише 
для тих, хто ходить до церкви, а 
й для всієї Карпилівки, щоб до 
мене могли прийти всі люди, якщо 
потрібно буде…» З того часу й 
почалася робота. Не можна ска-
зати, що це для нас геть нове. На 
території дому молитви є хороша 
кухня, де з нашими сестрами-го-
сподинями працюють усі охочі з 
округи, хто має бажання долучи-
тися до приготування їжі. Чотири 
рази ми відвезли гуманітарний 
вантаж продуктів та речей першої 
необхідності. Це не були продук-
ти з-за кордону чи місій – це були 
продукти, які люди принесли в 
церкву, пекли, смажили, віддава-
ли, хтось жертвував гроші, хтось 
заправляв, хтось їхав. Так відб-
увалося й при евакуації людей. 
Тепер ми взяли кураторство над 
Чернігівщиною. І скажу, що кожен 
із тих людей, що їде допомагати, 
віддавати – повертається назад 
не менш задоволений і щасливий, 
як із «шабашки», на якій добре за-
робе. Я у свій вік на дах не залізу й 
не вкрию, але завезу людей, під-
тримаю тих, хто працює, органі-
зую роботу. 

– Ви особисто як зреагу-
вали на війну? Чи мали якесь 
передчуття чи відкриття щодо 
неї?

– Був переконаний, що таке 
може статися, але надіявся, що 
здоровий глузд візьме верх. Коли 
все почалося, то, як і всі люди, 
був у шоковому стані, нічого не 
хотілося робити. Але в такому 
стані довго не довелося перебу-
вати – почув, що потрібно вивози-
ти людей, потрібні продукти, вода, 
бо з дітками в підвалах та в метро 
люди перебувають без нічого. Це 
й вивело з того недоброго стану. 
Оголосив по церквах збір про-
дуктів, завантажили кілька бусів 
– і повезли на Київ, стала молодь 
роздавати хліб, булочки. Дізнали-

ся, що є зелений коридор на Ір-
пінь, на Ворзель – стали евакуйо-
вувати людей. Далі Чернігівщина, 
Сумщина й Донеччина, Миколаїв-
щина…

– Чи може служитель  у 
домі молитви за кафедрою го-
ворити  про війну?

 – Я не практикую в церкві стра-
шилок, маніпуляцій ради пожертв 
і такого іншого. Я вважаю, що в 
церкві має будуватися духовна 
людина. Але, як служитель, я зо-
бов’язаний сказати людям, що від-
бувається, про те, що може чекати, 
пояснити стан речей та послідов-
ність дій, бо війна немилосердна. 
Тепер є достатньо інформації в 
ЗМІ, але говорити потрібно, «бо 
уста священника повинні зберіга-
ти відання, і закону шукають з уст 
його, тому що він вісник Господа 
Саваота» (Мал.2:7).  Та коментува-
ти новини, політику з-за кафедри, 
я вважаю, не правильно, як і не 
перевірену інформацію. Ми не по-
винні ні згладжувати, ні виправдо-
вувати чиїсь дії, гніву й болю виста-
чає в наш час із головою... 

– Що відбувається з церк-
вою, яка мовчить у час лиха?

– Церква не може мовчати. 
Коли вона закривається у своїх 
стінах, вона не росте. Це ми ба-
чимо на православній церкві Мо-
сковського патріархату: у яких вона 
умовах сьогодні – можна лише по-
співчувати! Можна мовчати, але 
люди ні до такого служителя, ні до 
церкви не йтимуть. Якщо люди не 
думають про динаміку, про вплив 
на місцевість, про авторитет – то, 
звичайно, можна мовчати. Це не 
нормально, тому що Христова 
церква має бути першою в добрих 
ділах, допомозі, співчутті.

 – Чи потрібно проповідни-
кам бути обережними з темами 
своїх проповідей у час війни, 
чи говорити те, що кладеться 
на серце?

– Проповідникам, я вва-
жаю, обережними потрібно бути 
завжди, не тільки в час війни. Їм по-
трібно розуміти, що скільки в залі 
людей – стільки вони забирають 
їхнього часу й уваги. І за це потріб-
но відповідати, думати про те, щоб 
їхні слова будували й допомагали. 

Для порядку, погляду на події, речі, 
які стосуються членів церкви, є 
бесіди та навчання. А на загальних 
богослужіннях не має бути вихов-
ного процесу чи політики. Ні в яко-
му разі не сіяти паніку.

– Як не замінити Євангелію 
та богослужіння на ЗМІ? Як 
бачити істину, не загубитися 
в часі та не втопитися в морі 
інформації?

– Сьогодні це як ніколи склад-
но. Але Слово Боже живе та діяльне 
навіть у період війни. Є багато хо-
роших тем, які будуть на підтримку, 
утіху, зростання духовності, піднят-
тя, а не погашання духа навіть у такі 
нелегкі дні. Найбільшу відповідаль-
ність мають служителі, які повинні 
приймати рішення не самостійно, 
а узгодивши їх із братами, навчи-
ти  людей вибору інформації, щоб 
вони не слухали всіх підряд. І зай-
нятися ділом, бо всьому світу уста 
не загородиш.

– Як ставитися до християн 
Росії та Білорусі, які підтриму-
ють політику війни? У наших 
церквах багато й родинних 
зв’язків, де люди опинилися 
по різні сторони? Як із ними 
спілкуватися?

– У такому разі, якщо це мож-
ливо, краще говорити про все, 
навіть про помідори, але не на 
цю тему. Тому що вони просякнуті 
своїми новинами, вони мислять 
через призму свого телебачення, 
живуть у тому – і ви з цим нічого 
не зробите. Біблія нам про це каже 
чітко: «Людини єретика, по першім 
та другім наставленні, відрікай-
ся, знавши, що зіпсувся такий…» 
(Тит.3:10). Як відрікайся? Не гово-
ри, не доказуй, не томися, бо вони 
інші, ще й дітей своїх учать, що ми 
погані. Ми про них також погано 
думаємо. Тому, на мою думку, це 
заняття не варте ні часу, ні сили – 
нічого. 

А ставитися як? Ми до них не 
йдемо, а вони хай до нас не йдуть 
і живуть собі, як знають. За свої дії 
вони відповідають перед Богом, а 
в нас своя позиція.

– На вашу думку, християни 
протестантських церков вияви-
лися готовими до війни? 

– На мій погляд, за наш напрям 

(мається на увазі УЦХВЄ) не може 
бути сорому, бо в плані пожертву-
вання й іншої роботи ми набагато 
активніші за традиційні церкви. 
Капеланів більше число з тради-
ційних, але наші волонтерські ав-
тобуси та машини ти зустрінеш від 
сходу до півдня України, найчасті-
ше з рівненськими, волинськими 
та тернопільськими номерами. А 
це наше лице, саме в цьому відо-
бражається позиція церкви. Ко-
жен член, у кого була можливість, 
долучився до цієї роботи чим міг 
– хтось ділом, хтось пожертвою, 
хтось словом. Тому серце радіє 
за таку готовність, бо це згідно 
зі Словом: «Вірне слово! І я хочу, 
щоб ти його запевняв, аби ті, які 
увірували в Бога, намагалися бути 
першими в добрих ділах. Це до-
бре й корисне людям» (Тит.3:8). А 
оцінку нашій роботі дасть сам Бог.

– Як бути християнам, у 
яких під час війни в серці по-
селилися гнів, лютість, нена-
висть до окупантів? Як від цьо-
го звільнитися? 

– Ненависть не завжди може 
бути гріхом, бо Біблія закликає 
тих, хто любить Бога, ненавидіти 
зло. Сам Бог, написано, ненави-
дить гордих та гріх, тому нена-
висть – допустима емоція для 
християн. От тільки вже до чого?! 
Ти не переможеш зло, гріх та  
будь-якого ворога, якщо ти його 
спочатку не зненавидиш. Це під-
тверджує й пророк Ісая: «Чого 
то червона одежа Твоя, а шати 
Твої як у того, хто топче в чавилі? 
Сам один Я чавило топтав, і не 
було із народів зо Мною нікого! 
І Я топтав їх у гніві Своїм, і чавив 
їх у люті Своїй, і бризкав їх сік на 
одежу Мою, і Я поплямив всі шати 
Свої...» (Іс.63:2). Тому це почуття 
буде з нашими людьми певний 
час, і з цим нічого не зробиш. Це 
не значить, що християнин чи 
християнка не попадуть у рай, 
якщо вона озлобилася на ворога, 
який убив її дітей чи згвалтував 
дочку. Їй чи йому болить зло, яке 
заподіяли, і почуття ненависті до 
цього зла та його наслідків може 
бути просто спротивом цьому злу. 
Розпалювати ненависті не мож-
на, навіювати людям також, жити 
й киснути в тому не варто, але з 
пережитого «рускі» в нас ще довго 
викликатимуть ці емоції, як після 
Другої світової – фашисти. 

– Ваші побажання христия-
нам України:

– Найперше, це зберігати 
спокій. Бути терплячими. Не па-
дати духом та служити Госпо-
деві. Потрібно жити, не падати 
в паніку, відновлюватися. Бути 
миротворцями та першими в до-
брих ділах…

Розмовляла
Інна МЕЛЬНИК
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(Закінчення, початок у №1, №2, №3, 2022 р.)

АПОСТОЛ ІВАН 
Якщо хочете дізнатися більше про любов, що є серцем 

християнства, – читайте послання Івана.
Апостол Іван – один із тринадцятьох, хто змінив хід історії. 

Не можна сказати, що він народився з вродженою здатністю 
любити чи отримав її в момент навернення. Деяким любити 
легко, іншим – важко, але всі ми знаємо,  що істинній любові 
треба вчитися протягом усього життя. 

Іван почав з того, що увірував, а потім став зростати в 
любові. У своїй Євангелії він передав нам заповідь Христа, 
сказану на Таємній Вечері: «Нову заповідь Я вам даю: Лю-
біть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного 
й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати 
любов між собою» (Ів.13:34-35).

Так, Ісус любить усіх. Але особливу любов Він виявляє 
тим, хто вірить у Нього. Якщо ви хочете відчути на собі Божу 
любов – віруйте в Його Сина! 

АПОСТОЛ ХОМА 
Більшість знає цього апостола як людину невіруючу. 

Адже сам Ісус Христос каже Хомі: «…не будь невіруючий, 
але віруючий!» (Ів.20:27). Хома якось сказав, що не повірить 
у воскресіння Ісуса, поки не побачить на власні очі живого 
Христа. І ось настала ця зустріч: «Каже йому Ісус: Тому що 
ти побачив Мене, ти повірив? Блаженні ті, які не бачили, а 
повірили!» (Ів.20:29).

Слово «віра» означає «довіру або цілковиту впевненість 
у чомусь». 

Але як повірити? Не бійтеся ставити запитання Самому 
Богу. Краще визнати, що в нас віри немає й чесно шукати її, 
аніж обманювати себе, що глибоко віримо. 

Має значення те Слово пізнання, яке ти отримав ОСОБИ-
СТО ВІД НЬОГО у свій дух через молитву, вивчення Писання, 
одним словом – через глибокі особисті стосунки з Богом. 

Бачити – не основне, навіть побачене чудо не може ста-
ти основою віри. Основа віри – одкровення Слова, отримане 
напряму від Бога, тому «блаженні, що не бачили й увірували».

АПОСТОЛ ПАВЛО
Будучи набожним євреєм і лідером суворої релігійної 

партії фарисеїв, він, Савл, поклявся знищити християнство. 
Але відбулася одна зустріч, яка змінила все його життя: зу-
стріч із воскреслим Ісусом Христом. 

Так само, як і Павло (Савл), ми можемо покладати надію 
на свою праведність, адже «важких» гріхів не робимо, навіть 
часто ходимо до церкви й начебто виконуємо всі приписи, 
закон, але… Нехай кожен дасть щиру відповідь самому собі 
на запитання: «Чи маю я впевненість у тому, що своїм жит-
тям виконав волю Господню? Чи мав я особисту зустріч із 
Ісусом?»

Бог прийшов на землю в подобі Ісуса Христа! Ісус – обі-
цяний Месія, Спаситель світу. Бог віддав життя за нас, Він 
помер за наші гріхи. І Він воскрес із мертвих. Але на кого 
покладаюся сьогодні я: на свою праведність чи на Ісуса? 
«Нема ні в кім іншім спасіння. Бо під небом нема іншого 
Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали» (Дії 
4:12). Будьте щирими перш за все із собою!

ЧИ ПОТРЕБУЄ ВАШЕ ЖИТТЯ ПЕРЕВОРОТУ? 
Апостоли Ісуса Христа  перевернули світ. Цей переворот 

був незвичним, здійсненим без допомоги зброї, а завдяки 
проповіді, не з гордістю й пишнотою, а з чистотою в серці й 
в помислах. Цей світ колись відвернувся від Бога, тобто став 
перевернутим. Та апостоли повернули все на своє місце. 

Вони були звичайними людьми, але одного разу зустрі-
лися з Христом. І це кардинально змінило їхнє життя. 

Чи потребує ваше життя перевороту? Чи є те, що так 
хочеться змінити й задихати на повну, маючи мир і спокій, 
мету та радість. Єдиний, Хто сьогодні це може дати –  Ісус 
Христос. «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Одно-
родженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав 
життя вічне» (Ів.3:16). 

Наталія НОСАЛЮК,
за мотивами книги Х.С. Виджевено

 «13 человек, которые изменили мир»

МІСІЯ

Місіонер «Голосу надії» 
Руслан Наумець уже кіль-
ка років живе й служить із 
сім’єю в с. Троковичі Жито-
мирської області. На щастя, 
війна не дійшла до його села. 
Але потреби людей зросли з 
початком бойових дій. Про 
те, як нині служать місіонери 
у відносно спокійних регіонах 
України, читайте в матеріалі.

— Яка загальна ситуація в 
селі Троковичі, де ви служи-
те?

— Наше село за 10 км від 
Житомира. До нас війна не дій-
шла. Хоча чути її відгомін. Трохи 
трусило від віддалених вибухів. 
А останній тиждень було зовсім 
тихо, нічого не чути. Деякі люди 
з села повиїжджали. Ті, хто за-
лишився, налякані. Видно, що ця 
війна пригнітила людей. Але вже 
дехто й починає щось робити. 
Люди, які бідно жили до війни, 
тепер живуть ще бідніше. Це ба-
гатодітні, пенсіонери. Вони в нас 
на списку. А таких багато, бо в 
нас велике село — приблизно 2 
тис. жителів.

— Скільки вас, місіонерів, 
є в Троковичах?

— Я з дружиною та дітьми й 
двоє сестер зі школи «Ковчег». 
Вони в нас на практиці.

— Яке служінням тепер ви-
конуєте?

— Кожного дня проводимо 
молитви. Проповідуємо. Запро-
шуємо. Відвідуємо. Правда, не 
щодня, бо ще працюю на будів-
ництві дому молитви. Його ми 
мали завершити до Пасхи, але 
з війною робота призупинила-
ся, не вистачає фінансів і поміч-
ників. Коли приходимо до людей, 
то бесідуємо, молимося. Люди 
все сприймають, готові слуха-
ти. Запрошують відвідувати їх. 
Роздаємо продукти тим, хто 
має потребу. Правда, ми раніше 
проводили недільну школу, мо-
лодіжне спілкування, але ті діти 
й молодь, які до нас приходили, 
виїхали з батьками в Європу. Те-
пер проводимо недільну школу 
в сусідньому селі. Сам староста 
попросив нас це робити. Бо туди 
приїжджають біженці — є багато 
дітей і треба їм послужити.

— А у вашому селі біженці 
зупиняються?

— Біженці в наше село якщо 
і їдуть, то не надовго. Можна 
сказати, транзитом. У нас кілька 
разів люди ночували — і поїхали 
далі, на захід. Ми їх приймаємо в 
домі молитви. Там є кімната для 
проживання.  

— Щось помінялося в 
ставленні людей до вас?

— Коли ще збиралися в хаті, 
то мало хто хотів до нас прихо-
дити. А коли стали проводити 
зібрання в домі молитви, то при-
ходило до 10 місцевих жителів. 
А тепер відвідують зібрання нові 
люди постійно. Буває і до 30 чо-
ловік. До православної церкви 
теж стало більше людей ходити 
— до 100 чоловік, а так — до 30. 
Раніше до нас приходили тільки 
жінки, а тепер приходять і чо-
ловіки. То ми разом і біля церк-
ви можемо щось зробити. Люди 
й каються. Переважно старші, 
бабусі. Сповідуються, кажуть — 
щоб добре з Господом зустріти-
ся. Навіть цього тижня мав роз-
мову з однією літньою жінкою. 
Каже: «Війна, то хочу покаятися й 
висповідатися, щоби бути надій-
но в руках Божих».

У селі давно діє православна 
церква. А храмові, де проходять 
служби, уже 250 років (пам’ят-
ка архітектури національного 
значення — ред.). Тож мешкан-
ці звикли до неї. Раніше міс-
цеві жителі мало зустрічалися з 
віруючими. Ми тут тільки чотири 
роки. Але вже є зрушення. Бачу, 
що бар’єр руйнується між пра-
вославними та євангельськими 
віруючими.

— А які ваші стосунки з 
місцевою владою?

— Із владою ми в добрих сто-
сунках. Голова ОТГ — наш сусід, 
і староста також із нашого села. 
Хороші люди. Ще молоді — хлоп-
ці по 27 років. Звертаються до 
нас вони, а також окремі жителі 
села. То ми допомагаємо, чим 
можемо — продуктами, засоба-
ми гігієни, одягом, транспортом. 
Ми тримаємо зв’язок із братами, 
які допомагали нам будувати дім 
молитви. То вони нам привозять 
продукти та речі першої необхід-
ності. Зокрема — привозили два 
рази з Нововолинська.

— Які ваші потреби тепер?
— Одна з них — потрібна до-

помога, щоб завершити дім мо-
литви. Але ми не турбуємо цим 
людей, бо війна — і є потреби 
більш важливі.

— Про що мрієте?
— Дуже хочу, щоб наш дім 

молитви став не просто ще од-
ною культовою спорудою села, 
а щоби був заповнений спасен-
ними людьми — старшими, мо-
лодими, сім’ями з дітьми, щоби 
було духовне пробудження. Хоті-
ли б і з владою мати ще кращі 
стосунки, щоб вони нас активні-
ше залучали до різної роботи — 
ми готові служити.

— Ваші побажання місіо-
нерам.

— Моє побажання: щиро 
служіть Господу, і Господь не за-
лишить ні в якій життєвій сфері — 
ні в сім’ї, ні в служінні, ні в чомусь 
іншому. Це дасть задоволення й 
натхнення. 

Розмовляв  
Василь МАРТИНЮК

"ЛЮДИ, ЯКІ БІДНО ЖИЛИ ДО ВІЙНИ,  
ТЕПЕР ЖИВУТЬ ЩЕ БІДНІШЕ"

3 травня 2022 року в м. 
Фастів відбулася розшире-
на рада місії «Голос надії», 
яка зібрала відповідальних 
за місіонерську працю в Жи-
томирській, Сумській, Чер-
нігівській, Черкаській, Пол-
тавській, Дніпропетровській, 
Луганській, Львівській, За-
порізькій, Івано-Франківській 

областях, а також керівництво 
місії.

Місіонери служать у непро-
стих умовах війни. Це відчувало-
ся протягом усіх обговорень на 
зустрічі. Власне, через воєнні дії 
навіть не змогли прибути всі чле-
ни розширеної ради.

Майже всі питання стосува-
лися роботи місії в нових умовах 

воєнного часу, пошуків відповіді 
на нові виклики. Багато місіонерів, 
які працювали на територіях, що 
тепер окуповані, змушені були за-
лишити місця служіння. Вони про-
довжують роботу на нових точках, 
допомагаючи біженцям. Але біль-
шість працівників місії залишили-
ся у своїх населених пунктах, зо-
крема в Сумській, Житомирській 
та Чернігівській областях.

Окрім допомоги продуктами, 
медикаментами, транспортом, 
багато доводиться працювати у 
сфері душпастирства — допом-
агати вирішувати психологічні та 
духовні проблеми людей.

Враховуючи ситуацію, було 
вирішено відкласти проведення 
цього року місійної звітно-вибор-
ної конференції до закінчення 
воєнного стану.

РОЗШИРЕНА РАДА МІСІЇ ГОЛОС НАДІЇ
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ОСТАННІ ДВАДЦЯТЬ ДОЛЛАРІВ
У середу ввечері в домі 

молитви хор, як завжди, 
зібрався для репетиції. У 
перерві керівник хору звер-
нувся до всіх учасників: «Се-
ред нас є подружня пара, 
яка має великі матеріаль-
ні труднощі. Я нікого з вас 
не хочу ставити у незручне 
становище, тому не назву 
прізвища. Кожен, хто може 
допомогти їм грошима, не-
хай підійде після репетиції 
до мене».

Хор у нас великий, сто 
тридцять хористів. Том, наш 
керівник, час від часу просить 
допомогти тому чи іншому 
члену церкви, іноді й сім'ям, 
які потребують молитовної чи 
матеріальної підтримки. Усі ми 
впевнені в Томі. Ми знаємо, що 
якщо він просить комусь допо-
могти, то все ретельно зважив. 
Ми його дуже цінуємо за те, що 
він не розповідає подробиці 
про того, хто має нужду та його 
складну ситуацію.

Коли після репетиції ми по-
клали на місце наші ноти, моя 
дружина Сусанна подивилася 
на мене й сказала:

– Уяви собі, що серед нас є 
люди, які живуть ще гірше, ніж 
ми. Скільки грошей у твоєму 
гаманці?

– Якщо Том просить допо-
могти цій подружній парі, ми 
теж повинні це зробити. Може, 
віддаймо ці двадцять доларів? 
Це все, що в мене є. У мене 
справді більше немає грошей. 
Адже ти знаєш, що нам при-
грозили відключити завтра 
світло, якщо ми не сплатимо 
рахунок, а на нашому розра-
хунковому рахунку в банку ні-
чого немає.

– Ах, – відповіла моя дру-
жина, – якщо у нас немає гро-
шей, щоб оплатити рахунок за 
світло, то й ці двадцять доларів 
нас не врятують. Ми можемо 
віддати їх на добру справу. У 
мене якесь дивне почуття, що 
Господь чекає від нас цього.

Я вже давно зрозумів, що 
мій голос нічого не означає, 
якщо моя дружина приймає 
якесь рішення, заздалегідь уз-
годивши його з волею Божою. 
Вона завжди виявляється пра-
вою. І зараз вона мене дуже 
швидко переконала.

Я повернувся до кімнати, 
де ми щойно співали, і побачив 
там Тома, оточеного членами 
хору. Хтось давав йому гроші, 
хтось виписував чек. Я нічого 
не сказав, просто дав йому ці 
двадцять доларів і швидко вий-
шов.

Дорогою додому моя дру-
жина ще раз підтвердила пра-
вильність прийнятого рішення:

– Хіба не чудово, що й ми 
змогли допомогти цій подруж-
ній парі?

Я підтакнув їй, а сам почав 
думати про те, як нам розв'яза-
ти фінансові проблеми. Спра-
ви в нас насправді йшли по-
гано. Три роки тому ми з моїм 
найкращим другом відкрили 
маленьку фірму й вклали в це 
підприємство всі наші заощад-
ження. Ми взяли кредити та 
відмовилися від прибутків, щоб 
кожен вторгований долар ішов 
на користь фірмі.

Навіть за рік ми не могли 
похвалитися прибутком. Тому 
моїй дружині довелося влашту-
ватися секретарем в одну з 
фірм. Проте на її зарплату ми 
ледве зводили кінці з кінцями. 
Ми продали свій пай нашим 
партнерам по підприємству, 
але вони не змогли виплатити 

нам грошей через те, що не 
мали ніяких доходів.

Я влаштувався представ-
ником великої продовольчої 
компанії. Робота кипіла, спра-
ви пішли непогано, і через 
одинадцять місяців я зміг взя-
ти в банку кредит і купити на 
виплату невеликий будинок. 
Ми встигли заплатити лише 
перший внесок, як нас спіткало 
чергове фінансове лихо – збан-
крутувала фірма, в якій я пра-
цював. Я не тільки втратив ро-
боту, але й загрузнув у боргах.

У наступні чотири місяці я 
зробив чимало спроб випра-
вити наше матеріальне стано-
вище, але нічого не виходило. 
Я продавав рибу, потім робив 
плетені меблі, але це була тим-
часова робота, постійна не 
передбачалася. За що б я не 
брався, скільки заяв про прий-
няття на роботу не відсилав – 
все було марно.

Того вечора, коли Том по-
просив хористів надати ма-
теріальну допомогу одній сім'ї, 
ми з дружиною витратили наші 
останні заощадження та зро-
били оголошення про продаж 
будинку. Наші продовольчі за-
паси вичерпалися.

Ми не могли більше опла-
чувати рахунки, що приходили. 
Навіть одному з наших дітей – 
студенту інституту – не могли 
допомагати грошима. Ми вже 
думали про продаж нашого 
авто. Ми не бачили жодного 
виходу й сподівалися лише на 
Господа.

Наступного дня о 10 годині 
ранку задзвонив телефон. 
Дзвонив Том:

– Ти не зміг би сьогодні мені 
вранці допомогти? Я затримаю 
тебе не більше ніж на пів годи-
ни.

Я погодився.
– Добре, – відповів він, – че-

рез тридцять хвилин я чекаю на 
тебе.

Коли я зручніше влаштував-
ся в його кабінеті, він глянув на 
мене через свій письмовий стіл 
і несподівано запитав:

– Як справи, Чарлі? Як по-
живає Сусанна?

– Ах, – сказав я, ухиляючись 
від прямої відповіді, бо поду-
мав, що питання було постав-
лене просто з ввічливості, – до-
водиться крутитися.

– Ти знайшов роботу?
– Ні, не знайшов.
Я гарячково роздумував 

над тим, звідки він міг дізнати-
ся, що я опинився без роботи.

Після того, як мій роботода-
вець оголосив про банкрутство, 
ми з Сусанною твердо виріши-
ли: нікому не розповідати про 
те, що трапилося, і про наше 
матеріальне становище, за ви-
нятком найближчих друзів. Ми 
просили і їх не розповідати про 
це іншим. Ми не хотіли, щоб 
члени нашої церкви турбува-
лися про нас. Ми все довірили 
Господу й жили надією, що Він 
не залишить нас.

У нашій молитовній групі ми 
попросили лише про те, щоб 
за нас молилися. Тому ми були 
впевнені, що нам досі добре 
вдалося приховати від громади 
свої матеріальні труднощі.

Я був приголомшений, 
коли Том почав пояснювати: 
«Ти й твоя дружина стали для 
нас останнім часом великим 
благословенням. Ви показа-
ли нам, наскільки сильна ваша 
віра. Ви для нас і для багатьох, 
кого ви навіть не знаєте, стали 
прикладом, живим свідоцтвом. 
Сьогодні я хочу сказати тобі та 
твоїй дружині, що ми вас люби-

мо і молимося за вас».
Я був настільки вражений 

тим, що Господь таким чином 
використав наше тяжке стано-
вище, що мене на очах з'яви-
лися сльози. Коли я глянув на 
Тома, то побачив, що й він гли-
боко схвильований.

– Чи можеш ти собі уяви-
ти, як мені було, коли ти мені 
протягнув двадцять доларів? 
Я ж знав, що ти не підозрюєш, 
для кого ми збираємо гроші. 
Крім того, мені було ясно, що 
для вас і ця сума була нереаль-
на, – продовжував Том. Потім 
він взяв зі столу конверт і про-
стягнув його мені: – Це тобі. Го-
сподь все бачить. Вам не треба 
цю суму повертати назад. Ми 
впевнені, що справи у вас на-
лагодяться. Ми просто хочемо 
вам допомогти.

Коли я розкрив конверт, то 
побачив чек на 1500 доларів. 
Сльози полилися з моїх очей, 
і я тільки зміг пролепетати: 
«Слава Господу!» Вже й не знаю 
як, але в мене в кишені опини-
лася чекова книжка. Я швидко 
сам виписав чек, пояснюючи 
при цьому Тому, що це десята 
частина того подарунка, який я 
щойно отримав.

– Але цього зовсім не треба, 
– запротестував він.

– Ще й як треба, – запере-
чив я. Потім ми разом помоли-
лись.

Оплативши рахунок за 
електрику, я зателефонував 
дружині: «Слухай, ти нізащо не 
відгадаєш, для кого ми зби-
рали гроші». Вона не одразу 
знайшлася, що відповісти, і я, 
стримуючи сльози, випалив 
у трубку: «Ти не повіриш, але 
гроші були призначені нам!» Тут 
почала плакати й моя дружина 
– із вдячності Господу.

Коли ми до кінця дня спла-
тили всі рахунки, у нас у кишені 
лишилося шість центів. Слава 
Господу!

Чарльз Б. Уривок із кни-
ги «Коли серця торкається 

Бог»

ЖИТТЯ З БОГОМ

Щораз частіше натра-
пляю в інформаційних 
стрічках на повідомлення 
про те, що світ став зви-
кати до війни в Україні. 
Мовляв, ситуація затя-
гується, наші заклики 
приїдаються, та й вза-
галі – у кожного вистачає 
своїх проблем.

Перша реакція завжди 
однакова: «How dare you?» 
Тобто: «Де ваша совість?» 
Душа миттєво скипає обу-
ренням, а в думках зринають 
аргументи: «Узагалі-то ми 
вас усіх захищаємо… Це на-
шою кров’ю купується ваша 
свобода…»

Але потім заспокоюєшся 
– все одно тебе ніхто не чує. 
Хтось і далі годинами дзво-
нитиме з Парижа в Кремль, 
хтось – розповідатиме казки, 
а передасть лиш каски. Своя 

сорочка ближча до тіла. Коли 
в центрі стабільні доходи, то 
смерті – розмінна монета.

Тож потішає єдине: Бог 
завжди вірний, і Він – Спра-
ведливий. Від Нього не схо-
ватися не тільки в бункерах, 
але й за ширмами з гарних 
слів та політичних лозунгів.

«Той, Хто створив серця 
кожного з них, вважає на всі 
їхні вчинки» (Пс.33:15).

Однак тут також є й зво-
ротній бік: «А як Він бачить 
нас із вами? Чи не занадто 
ми надіємося на людей? Чи 
визнаємо тотальну залеж-
ність від Господа? Чи готові 
хвалитись лиш Ним?»

Біблія показує, що шлях 
до надприродних змін неми-
нуче веде крізь смирення. 
Без нього «даремно трудять-
ся будівничі» та «марно пиль-
нує сторожа» (Пс.127:1).

«Якби не Господь був із 
нами, коли повстали про-
ти нас люди, то вони б жив-
цем проковтнули нас…» 
(Пс.124:2-3).

Звісно, що це все ніяк не 
применшує заслуги наших 
дипломатів, підтримки істин-
них партнерів чи героїзму 
вояків. Мова про дещо глиб-
ше – дух і віру, які може дати 
лиш Бог  

Саме тому нам і далі по-
трібна молитва – справжня, 
глибока та щира. Сповнена 
усвідомлення нашої слаб-
кості та Його безмежної 
сили. Бо, навідміну від світу, 
Небо ніколи не втомиться, а 
Його Слово ніколи не змов-
кне.

Тож не стихаймо й ми.

Микола САВЧУК.
м.Київ

НЕБО ВІД НАС НЕ ВТОМИЛОСЯ
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По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд, розміщений у №2 (лютий), 2022р.
По вертикалі: 1Амрам. 2.Павук. 3.Доврат. 4.Берехіл. 6.Легіон. 8.Воанаргес.9.О-

лександр. 13.Лот. 14.Дан. 17.Варавва. 18.Состен. 20.Дамара. 23.Сефар. 24.Текел. 
По горизонталі: 3.Драхма. 5.Самуїл. 7.Капернаум. 10.Фавор. 11.Алмон. 12.Зів. 

19.Гад. 21.Гофер. 22.Аднах. 25.Мефівошет. 26.Нівхаз. 27.Ревека.   

1.Місто, у якому жив Ахімелех. 2.Божий суд над землею. 3.Перша буква грецько-
го алфавіту. 4.Утікав у Таршіш. 7.Один із семи князів Персії. 8.Професія євангеліста Луки. 
9.Ефіопський цар. 15.Місто поблизу Вефіля. 16.Друге ім’я Мисаїла, яке дав йому начальник 
євнухів. 19.Син Авраама. 20.Острів, на якому перебував апостол Іван. 21.Давидів старший 
брат. 24.Місто-сховище в Башані. 25.Місто, у яке апостол Павло покликав пресвітерів із Ефе-
су. 27.Пророк, який пророкував про голод. 28.Місто на півдні Юдеї (1Сам.30:30). 

КРОСВОРД

5.Пшениця буде зібрана, а … спалена вогнем. 6.Гора, на якій знайшли царя Саула мерт-
вим. 10.Місто в долині Йордану, зруйноване разом із Содом. 11.У цьому місяці ізраїльтя-
ни вийшли в Єгипту. 12.Хвороба Наамана. 13.Місто, біля якого Ісус воскресив сина вдови. 
14.Трава, із якої фарисеї давали десятину. 17.Місто (Числа 33:20). 18.Річка Едему. 22.Один 
із малих пророків. 23.Тепла пора року. 24.Гора в Самарії, із якої благословлявся Ізраїль. 
26.Дочка Якова. 28.Филистимське місто. 29.Одна із єгипетських кар. 30.Один із дияконів 
єрусалимської церкви. 

БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДУЩИЙ
ВІРА І ЖИТТЯ

Людина від самого дня народження в пошуках… Мами-
ної руки, улюбленої іграшки, добрих друзів, нових країн і 
нових пригод, кращої долі та… – пошуки продовжуються.

Духовний і політичний лідер древності, цар і пророк Давид за-
охочував: «Шукайте Господа…» (Пс.105:4). Навіщо?

Начальник митниці Закхей мав усе й багато, але шукав Христа, 
щоб побачити, хто Він? Ірод шукав, «сподівався побачити чудо 
яке, що буває від Нього». Дехто шукав, щоб убити Його. Багато 
хто мав прагматичний підхід – ще раз смачно пообідати хлібом і 
рибою, а потім зробити Його царем (працювати не потрібно – Він 
намножить хліба й риби).

Ти сьогодні в пошуках? Щастя, долі, нареченої, заробітків, по-
рядних компаньйонів у бізнесі? Пошук – це процес, що передба-
чає можливість стати ближче!.. Шукай Христа – біля Нього будуть 
саме ті, хто тобі потрібен. 

А потім станеш так близько, що зможеш доторкнутися до Ньо-
го й одужати (див. Мт.9:21), і зрештою – з’єднатися, щоб сказати 
з апостолом Павлом, що «уже не я живу, але у мені живе Христос» 
(Гал.2:20).

Кінцевий результат пошуку – перебування в Ньому. А це озна-
чає – принести багато плоду (див. Ів.15:5). Саме від перебування 
в Ньому, а не просто від перебування в членстві церкви, у хорі 
чи в проповідниках, місіонерах залежать довершеність наших по-
шуків і блаженство поєднання з Христом.

«Шукайте Господа, коли можна Його знайти…» Як правило, 
нам завжди не вистачає 5-10 хвилин…

Микола СИНЮК

РОЗДУМИ

ПОШУК
Мені була потрібна допом-

ога. Шукала людину, хто знає 
і російську, і іврит. Нам дали 
номер дівчини з Ізраїлю. І ось 
ми на зв’язку. Я: «Як правиль-
но вимовити: «Благословен 
Грядущий в ім’я Господнє?» У 
відповідь чую: «Барух, Хаме-
лех...» Намагаюся повторити. 
Але потім кажу: «Будь ласка, 
прочитайте з Біблії, це від 
Матвія! Потрібно дослівно!»

Дівчина перебиває мене: «У 
вас там діти? А скільки у вас?» 
Я запнулася від такого поворо-
ту розмови. Відповідаю: «Троє, 
але на землі двоє» (на ту мить). Я 
відчула її біль. Вона: «Я втратила 
малюка. Не можу завагітніти».

Я говорила про любов Хри-
ста. Як Він прощає, зцілює. 
«Будь ласка, розгорніть Біблію, 
покличте й благословіть Господ-
нє ім’я!» У відповідь: «Я знайо-
ма з Ісусом, я із сім’ї християн. 
Але тепер так боляче говорити з 
Ним! Помолімося разом!»

Минув час. Якось Дмитро 
каже: «Ти бачила фото Олі? У неї 
народився малюк!» Ця історія 
– ще один урок! Біль може на-
близити нас до Господа чи відда-
лити. Але одне з Його імен – ГРЯ-
ДУЩИЙ. Він прийде незмінно! 
Наближається!

Бог незабаром відвідає наро-
ди. Його відвідини потрясуть всю 
землю. Через пророка Єремію 
Бог говорив народам Едому, 
Амону, Вавилону про особливі 
відвідини перед Другим Прише-
стям. Суд буде всім народам, які 
поклонялися суєті, гріху, ідолам!

Усім суд? Ні! Бог каже далі: 
«Не така, як оці, частка Яко-
вова, бо все це Він створив…» 
(Єр.51:19). Як важливо розуміти, 
яка твоя частка та в Чиїх вона ру-
ках! Від звісток холоне кров. Але 
Бог незмінний.

ВІН ГРЯДЕ! Чи можемо ми 
вигукнути: «Благословен Гряду-
щий?!» Можемо й повинні! Кож-
на людина, яка має скорботу, 
повинна пам’ятати: частка її сім’ї 
– не безцільне існування або по-
невіряння. Її доля – прославити 
Христа на Землі та у вічності!

Як важливо тепер благослов-
ляти рідних! Усі новини – нагаду-
вання про кроки Христа. А твої 
діти мають добру частку? Вони в 
Божих руках? Де взяти сили, щоб 
у цей час говорити їм про Христа 
й благословляти їх?

Давид прославив Господа 
в зібранні, у молитві, у пісні. А 
потім пішов і «благословив свій 
дім» (1Хр.16).

Таємна кімната. Молитва. 
Слово. Пісня. Благословлю ім’я 
Господа сил та цим ім’ям своїх 
рідних. Віра від слухання. Я го-
ворю – а Господь зростить віру 
й спрямує кожного так, як Йому 
угодно!

Благословіть ім’я Господа та 
цим ім’ям своїх рідних. Не бій-
теся! Підніміть своє обличчя: Го-
сподь має для вас добру частку!

Віра РАДІОНОВА

ЗАПРОШУЄМО НА БОГОСЛУЖІННЯ
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