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ОБІЙМАЮ
Обіймаю дерево і траву.
Обіймаю землю — м’яку й живу.
Обіймаю глину — крихку й руду.
Обіймаю срібну гірську руду.
Обіймаю камені і піски.
Обіймаю гальку на дні ріки.
Обіймаю русла сухий хребет.
Обійняти не можу лише Тебе!
Захололи на тверді Твої сліди.
Я в пустелі загублений без води...
***
Обіймаю озеро і струмок.
Обіймаю холод гірських річок.
Обіймаю повінь, як райський сад.
Обіймаю сяючий водоспад.
Обіймаю свіжість буремних злив.
Обіймаю дужий морський приплив.
Обіймаю плесо ставка рябе.
Обійняти не можу лише Тебе!
Після кроків Твоїх розійшлись круги.
Бовваніють покинуті береги...
***
Обіймаю вітер, туман і дим.
Обіймаю хмари уздовж гряди.
Обіймаю світла ранковий блиск.
Обіймаю тіні шовковий лиск.
Обіймаю зайчики на росі.
Обіймаю райдугу по грозі.
Обіймаю марево голубе.
Обійняти не можу лише Тебе!
Тільки запах чи спалах, тремка яса.
Тільки тиша над Всесвітом нависа...
***
Обіймаю старця і сироту.
Обіймаю тугу вдови святу.
Обіймаю рук материнських щем.
Обіймаю батька міцне плече.
Обіймаю друга русявий чуб.
Обіймаю спрагу дівочих губ.
Обіймаю в люлі дитя слабе.
Відчуваю у кожному з них Тебе!
Ти — у кожному ритмі серцебиття.
Обіймаю Тебе в дивині життя!
Дмитро Довбуш

voice.org.ua
На перехрестях життя

Мир Вам!
«Мир вам!» — у свій час Господь
Ісус проказав ці прості, але сильні слова
привітання своїм учням, які зібралися
після Його смерті. Вони двері замкнули
через страх перед юдеями. Усі їхні надії
розбиті. Усе, на що розраховували, просто розвіялося, як дим. Їхній учитель
помер, потім поповзли чутки, нібито
Він уже живий, і не відомо, що їх чекає
завтра.
І раптом перед Ними з’явився їхній
Господь, їхній Учитель. Він став посеред
них і сказав це просте, але сильне вітання: «Мир вам!» А потім ще раз повторив.
В останні дні дуже багато новин, голосів звучить у наші серця. Вони приносять нам тривогу, неспокій, хвилювання,
паніку. Але як добре, що є Той, Хто може
прийти сьогодні в наші доми, можливо,
також зачинені зсередини через певні побоювання, — і сказати своє слово
миру й надії. Може, ми також розгублені, бо все, що будували й планували, розвіюється, як туман. І ми не знаємо, що
чекає нас завтра. Ми не розуміємо, коли
це все закінчиться, чи то у фізичному, чи
в матеріальному вимірах. Ми не знаємо,
чого очікувати. Але є Той, Хто знає.
І Він може прийти в наші домівки, у
наші серця, у наші обставини й сказати
нам ті самі слова — сильні, проникливі
й до болю прості: «Мир вам». Ісус хоче
дати нам мир. І це не просто красиві

слова. Це не просто привітання. Це дія.
Коли ми відкриваємо своє серце й вірою
приймаємо від Нього те, що Він нам дає,
— цей мир входить у наші серця й душі.
Господь має владу. У свій час Він забороняв хвилям, вітру, морю, бурі. Він
має владу й нині прийти й сказати слова миру в наше серце. Я не говорю про
біди, які переживає наш світ. Я говорю
передусім про наші з вами серця.
Прийшовши до Бога, ми стаємо Його
дітьми й отримуємо привілей серед
усього цього безпорядку й хаосу мати
мир у своїх серцях. Бог приходить до
Своїх дітей, до Свого народу й каже: «Я
даю вам Свій мир!» Мир, який приходить від Бога, вищий від усякого розуму.
Він, як би дивно це не звучало, не залежить від обставин, які довкола нас. Він
не залежить від того, що відбувається з
нашим здоров’ям, матеріальними статками чи чимось іншим, що нині видається нам дуже важливим.
Він воскрес. Він переміг смерть і
пекло. Він має владу над усім. Але нині
приходить до тебе, щоб дати тобі Свій
спокій. Тож хай панує Його мир у наших
душах, у наших домах та родинах у цей
неспокійний час! Хай Божа благодать
буде з нами!
Павло Федорук,
пастор-місіонер
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Ти можеш бути обраним...
Ти можеш бути обраним після виборів!
Цими днями завершилася погоня за
владою. До 25 жовтня удень і вночі нас
переконували у своїй винятковості партії, регіони, фронти, удари, наші, червоні, зелені, сині й безколірні – вся доблесна кандидатодепутатська рать. Вибори,
а якщо не «я», то хто зможе повести країну до омріяного, ситого, покращеного,
дешевого, стабільного… І ще багато …го,
…го, …го – майбутнього!
Усім порядним і чесним добродіям – успіху! Сподіваюся, ви голосували
саме за таких. Хоча не впевнений, що
ваш і мій голос буде враховано, оскільки розумію: не важливо, як голосують
– важливо, кому рахують…
Одним словом – важлива математика виборів.
Проте, як християнин і громадянин,
буду сам і закликаю всіх небайдужих
до долі краю нашого молитися.
«І впокоряться люди Мої… і помоляться, і будуть шукати Ім’я Моє… то Я
вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та
й вилікую їхній Край!» (2Хр.7:14). Коли
«почую кожного» говорить людина –
це політичне гасло. Коли «почую з небес» говорить Бог – це Істина!
У владу вибирають достойних

(усмішка): з найкращими біографіями,
програмами, «кроками» назустріч народу – і обраним делегують владу.
А тепер подумаймо над словами
Христа: «Не ви Мене вибрали, а Я вибрав вас і вас настановив… І владу дав
бути дітьми Божими» (Ів.15:16, 1:12).
Ти не думав, чому вибір Бога впав
на тебе? До речі, Він вибирає кандидатів до Свого Царства до цього часу. Не
маєш особливих заслуг? Не біда, Він
обирає ось кого: «Дивіться бо, браття,
на ваших покликаних, що небагато-хто
мудрі за тілом, небагато-хто сильні,
небагато-хто шляхетні. Але Бог вибрав
немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій
обговорила з президентом
України найактуальніші проблеми суспільства
Зустріч ВРЦіРО з Володимиром Зеленським відбулася 19 жовтня на запрошення Президента, повідомляє Інститут
релігійної свободи.
Відповідаючи на питання Володимира Зеленського, члени Ради Церков
зауважили, що будь-яке рішення щодо
порядку використання марихуани (канабісу) в медичних цілях не повинне мати
наслідком легалізацію поширення наркотичних речовин.
Представники Церков зазначили, що
медична практика використання таких
речовин завжди пов‘язана з обмеженнями і контролем, які мають і надалі поширюватися на так звані «легкі наркотики», які мають шкідливу дію не меншу,
ніж інші наркотичні препарати.

Проповідь

засоромити сильне, і простих світу, і
погорджених, і незначних вибрав Бог,
щоб значне знівечити…» (1Кор.1:2628).
Це – Ісус, це Його вибір, це Його
програма записана на Його долонях
кованими цвяхами. Гострий спис римського легіонера поставив крапку на
грудях Христа. Він помер за мої й ваші
провини й хоче зробити нас Своїми
друзями, синами й дочками Божими.
Ось і вся програма не тимчасового покращення, а нового життя з Христом!
Він хоче обрати тебе.
Рішення за тобою
Помолімося за Україну!
Микола Синюк

Церква і суспільство

«Питання легалізації канабісу у медичних цілях нашим суспільством сприймається досить неоднозначно. І цьому є вагомі причини. Небезпека полягає в тому,
що турбота про хворих може перетворитися у банальне поширення наркотичних
препаратів. Це є небезпекою особливо
для молодого покоління. Як християни,
ми говоримо про неприпустимість такої
легалізації», – сказав голова ВСЦ ЄХБ Валерій Антонюк.

Нагадаємо, що Всеукраїнська Рада
Церков і релігійних організацій ініціювала зустріч із Президентом України ще
у червні цього року. До обговорення
пропонувались питання необхідності
формування державної сімейної політики, протидії домашньому насильству, яке збільшилося в умовах запровадженого в Україні карантину, та проблематика комерційного сурогатного
материнства.
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Свідчення

Зміцнятися
від слабості
Мені часто доводилося чути фрази: «Добре тобі!» або: «Та що тобі —
у тебе все є!»
Мені й справді добре.
І в мене справді все є.
Дарма, що холодильник інколи
буває порожнім, банківський рахунок не милує око, здоров’я швидше
засмучує, аніж тішить, а моїх обов’язків вистачило б, щоби забезпечити
роботою кількох людей.
Але я не про це.
Бо не від цих речей залежить мій
добробут.
Сьогодні перечитувала 11 розділ
Послання до євреїв.
Кілька разів.
Плакала.
Бог промовляв до мого серця.
Коли я оглядаюся на пройдену
дорогу, то розумію, що якби не віра
в Бога, то моє життя виглядало б геть
зовсім по-іншому.
***
Коли мені було 13, я впала з печі
на гарячу кухонну плиту — прямісінько в каструлю з окропом. Піднялася й
пройшлася босими ногами по розпеченій сільській плиті.
Місяць лежала в одному положенні — на животі.
Просила Бога допомогти мені.
Вижила.

У 16 — провела в останню дорогу
маму. У 20 — тата, у 28 — брата.
Переїхала жити в іншу країну.
Народила дитину з серйозними
фізичними вадами.
Усі троє дітей з’явилися на світ через кесарський розтин.
Ми з чоловіком пережили 13 операцій нашого сина, щоразу сподіваючись, що наша дитина прокинеться
після чергової порції анестезії.
Ми просиділи три дні в реанімації біля його ліжка, дивлячись на дихальну трубку в його горлі й безліч
датчиків, прикріплених по всьому
тілу, сподіваючись, що він вийде з
коми.
Ми пережили багато нападів епілепсії в сина й вірили, що він виживе
й що це — останній напад.
Ми провели сотні безсонних ночей біля нашого хворого хлопчика,
сотні відвідин лікарів, консультації,
стаціонари, реанімації, реабілітації,
терапії…
***
А сьогодні я читала про віру —
про людей, які начебто й не вчинили
нічого аж надто героїчного.
І серед того переліку знайшла те,
що мене вразило аж до глибини —
герої віри ЗМІЦНЯЛИСЯ ВІД СЛАБОСТІ.

Коли я думаю про пройдений
шлях, то розумію, що інколи моєї
сили не вистачало навіть на те, щоб
уранці підвестися з ліжка.
Але я вставала, бо вірила: Бог дав
день — і дасть сили його прожити.
Я не з тих героїв, що завойовують
силою, — не осудіть мене, будь ласка.
Я з тих людей, які не раз дивилися
смерті в очі — і вижили. Не власними
зусиллями — через визнання свого
безсилля й сили Божої.
Я з тих, що лише малу дещицю
розуміють ціну життя — і безмежно
вдячні за нього.
Я людина, яка давно добровільно
віддала своє життя на Божий вівтар.
І в теперішніх обставинах, коли
світ сходить із розуму від страху перед підступною хворобою, я також
не знаю, що принесе завтрашній
день, — у мене в сім’ї двоє людей у
підвищеній групі ризику.
Я лише дію згідно з давно випробуваним сценарієм — віддаю все в
Божі руки. Бо вони найнадійніші. А
мої руки вільні для того, щоб піднести їх до неба.
І тішуся кожному подарованому
дневі.
Вірю, Господи! Поможи моєму невір’ю!
***
І так мені добре! Бо Ісус завжди зі
мною!
І в Ньому я маю все, що треба!
Світлана Галюк
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Джерело і канал
них, хоча й в модифікованому вигляді.
Елементи
карго-культу навіть поширені й серед тих,
хто вважає себе християнином. Це коли
люди думають, що
певними церемоніальними діями вони
можуть
привабити
або відвернути Боже
благословення.
Це
стосується і віри в забобони, і в святу воду,

християнського життя дає Бог. Усе!
Отже Бог є Джерелом всякого доброго даяння. Коли підвищили зарплату,
коли шлюб щасливий, коли успішно
пройшла операція — це все від Бога.
Навіть лікарі кажуть, що вони лише
роблять, що можуть, а життя в руках
Бога. Ми часто приписуємо людям
джерело благословення. Ми стаємо
послідовниками карго-культу, думаючи, що власним благочестям усе заслужили.
Ми можемо прив’язуватися до
Проповідь
певного місця роботи й сприймати
його як джерело нашого прибутку.
Але це, знову ж таки, канал, а не джеЄ така релігія — карго-культ. З і в обереги, і в певні ритуали тощо.
англійської мови дослівно — «поМи всі чули про такого героя, як рело. І якщо якийсь канал пересихає,
клоніння вантажу». Він з’явився на Самсон — чоловіка, який володів це ще не значить, що пересохло джеМеланезійських островах і набув надприродною фізичною силою. У рело. Можливо, Бог перекрив один
особливого розвитку під час Ти- Книзі Суддів (15:9-19) записано, що в канал, щоб відкрити його в іншому
хоокеанської кампанії США проти нього був конфлікт із филистимляна- місці для тебе. Бо ти став занадЯпонії. Тоді на островах Меланезії ми, і коли на нього зійшов Дух Божий, то прив’язуватися до нього, ти став
відкрилися американські бази,
молитися
каналу,
куди часто прилітали літаки й
просити в каналу, завивантажували різне продомість того, що зверНадійся на Бога — і тоді твої блавольство. Звичайно, військові
татися до Джерела!
гословення ніколи не зміліють. Не
щедро ділилися з остров’янами.
Ти придумав такий
тримайся за канал, якщо він пересох.
Аборигени вірили, що ці бласобі карго-культ, і
га цивілізації створені для них
замість того, щоб
Тримайся за Бога, а Він відкриє інший
духами предків, але білі люди
надіятися на Бога, ти
канал, через який у твоє життя вінечесним шляхом привласнили
надієшся на себе, на
більшу їхню частину.
людей, на обставиллється джерело радості й миру!
Коли війна закінчилася, базу
ни.
згорнули — і вантаж більше не
Бог через проприбував. Тоді аборигени вирішили,
що вони самі можуть викликати духів
предків, якими вони вважали літаки
США, спеціальними ритуалами. Для
цього вони стали копіювати все те,
що робили американські військові.
Зокрема, будували з пальм і соломи
копії злітно-посадкових смуг аеродромів, літаків, радіовеж, проводили
подобу стройового навчання. Звичайно, усе це було безуспішно. Зрештою,
більша частина таких культів зникла,
хоча деякі існують і досі.
Карго-культи — приклад магічного мислення, коли люди думають, що
певні речі відбуваються не внаслідок
фізичної, а внаслідок психологічної чи
ритуально-містичної діяльності. Вони
характерні не лише для нерозвинутих
народів, а й для цілком цивілізова-

то він переміг у битві й став хвалитися
собою. І тут є цікавий момент. Саме
тоді, як Самсон себе похвалив, йому
раптово стало дуже важко — відчув
сильну спрагу. Тоді він сказав: «Боже,
це ж Ти дарував мені перемогу!» Бог
почув молитву — і відкрив джерело,
Самсон напився води — і ожив.
Це історія про те, як людина переводить погляд із себе, зі своїх можливостей на Бога. Тут є помилка, яку й
ми часто робимо: плутаємо причину
й наслідок, джерело й канал. Самсон був упевнений, що саме завдяки
своїм умінням і здібностям він зумів
здобути перемогу. Але врешті зрозумів, що все це було від Бога та Його
силою.
Апостол Петро вчить, що все необхідне для благочестивого успішного

рока Єремію каже про два зла, які
зробив ізраїльський народ: покинув
Його, джерело живої води, і зробив
собі «канали», водозбори, які не тримають води. Цими водозборами можуть бути сім’я, друзі, церква, робота, священник, соціальна допомога,
держава… Біблія каже: не боготвори
канал, не зациклюйся на каналі, не
поклоняйся каналу, не надійся на
канал. Дивися на Бога! Тому що Він
Джерело.
Надійся на Бога — і тоді твої
благословення ніколи не зміліють.
Не тримайся за канал, якщо він пересох. Тримайся за Бога, а Він відкриє інший канал, через який у твоє
життя віллється джерело радості й
миру!
Валентин Ярошенко
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Історії з життя

ДО УВАГИ БАТЬКІВ,
ДІТИ ЯКИХ УЧАТЬСЯ В
ШКОЛІ
Дорогі Батьки, від небайдужих батьків
на мою адресу прийшло кілька листів із
тривожним сигналом. Вони розповідають,
що поміж дітьми в школах ходить незрозуміла мода малювати на стіні пентограму в
колі й промовляти магічні формули із загадуванням бажання.

Діти трактують це як гру, а тому загадують бажання, щоб контрольної не було або
щоб уроків не було і т. ін. Але такі дії – не
жарти, оскільки потойбічний світ недалекий. Існування зла, яке уособлює диявол,
– не міф, але реальність, яку ми відчуваємо
щодня.
Наскільки мені вдалося з’ясувати, ця
практика поширюється через популярну
серед молоді соціальну мережу TikTok.
Причому вона популярна як у сільських, так
і міських школах.
Звертаюся до батьків із проханням розмовляти зі своїми дітьми про те, що вони
роблять у школі. Застережіть їх, що такого
роду магічні практики можуть привести до
оволодіння людини злим духом.
Пропоную вам витяг із листа однієї
матері:
«Хочу поділитися однією, на мій погляд, великою проблемою. Приходять мої
діти зі школи й розповідають, що учні на перервах малюють коло, всередині п’ятикутну зірку, по боках свічки – і поклоняються,
загадуючи при цьому різноманітні бажання
(щоб уроків не було, контрольної, тощо). У
мене шок. Але я розумію, що діти насправді
не усвідомлюють, що поклоняються зірці –
знакові сатани.
Мені розповіла про цей випадок молодша донька, яка вчиться в четвертому
класі, а коли зі школи повернулася старша
донька (7-й клас), то сказала, що в них теж
малюють на дошці зірку, що це такий тренд
у мережі TikTok і що тепер усі діти в цій мережі, тому у школах дуже модно й круто
поклонятися зірці».
Будьмо обережні!
Юрій Бойко, м. Львів

ЛІКАР «COVID»
Щодня ми чуємо щораз більші цифри, які свідчать про кількість людей, що
захворіли на коронавірус. Дехто байдуже махає рукою, а дехто піддається неймовірному страху. «Вважаю, що роздута паніка в результаті принесе більше
проблем, ніж корона вірус, — говорить
рівненський лікар Роман Сільковський.
— Уже пора переключатися на позитивне мислення. Бо для цього є багато
підстав. Не для того, щоб заперечувати очевидне. А для того, щоб бачити
сонце, яке світить прямо тепер». Такий
рецепт дає й Біблія, де сказано: «Серце
радісне добре лікує, а пригноблений
дух сушить кості». Ним часто й користується лікар у своїй практиці — і ось що
розповідає про його дію.
Ковід — паршива болячка. Переживати його навіть у напівважкій формі
дуже неприємно. Але він прийшов, незалежно від нашого бажання, і пережити його мусимо. Добра новина в тому,
що більше 99% тих, хто захворів, благополучно одужують і живуть далі…
Знайомий пенсійного віку, з деякими супутніми патологіями, захворів на
ковід. Перший тиждень почувався таксяк. На другий — стало гірше, з’явилася
задишка. Зробив КТ. Висновок: масивне
ураження легень. Подзвонив до сімейного лікаря. Той порадив терміново викликати швидку і їхати в лікарню, бо все
дуже погано.
Схвильований чоловік, назвемо його
Миколою, скумекав, що діло пахне нафталіном, і, перш ніж відправитися в
шпиталь, віддав останні вказівки дружині й зробив усний заповіт. А тоді, коли
вже мав набирати 103, згадав про знайомого лікаря — і вирішив ще йому вилити
свою душу. Ну а вже потім — віддатися
в руки тих, кого дуже боявся. І будь, що
буде.
Такого приреченого тону в Миколи
раніше не чув — і мені стало дуже шкода його. Це був майже кінець робочого

дня, тому запропонував йому почекати з
викликом, поки я заїду й гляну сам. Він із
радістю на це пристав.
І ось приїжджаю до його хатинки й
застаю таку картину: у маленькій кімнаті з зачиненими вікнами (було вже
холодно) лежить Микола, одягнений у
кілька одежин (бо температура) з приречено-сумним поглядом. Дихання часте,
важкувате. Поряд сидить і схлипує дружина. Одягаю на палець апарат, перевіряю кисень — 87 (при нормі 97). Ситуація неприємна, пацієнт потребує кисню.
Проводжу психотерапію, викликаю
Миколу на подвір’я. Трошки ходимо,
робимо зарядку, дихаємо свіжим повітрям. Міряю кисень — уже 91. Пояснюю, наскільки важливе свіже повітря, а
не зачинена, затхла кімната. Наголошую,
щоби багато пив. В очах Миколи з’являється надія, інтерес до життя наростає.
Вирішуємо: він на цю ніч залишиться
дома. Даю деякі рекомендації, залишаю
апарат для вимірювання кисню — і їду.
Дзвоню наступного дня. Запитую,
чи виходить на свіже повітря? Дружина
каже, що він там спозаранку. Тепер уже
в дім заходить рідко. І весь час міряє кисень — а він уже 92, —повідомляє з радістю. Вирішуємо далі лікуватися дома.
Сьогодні я його знову провідав. У
Миколи з’явився апетит, нормальна температура, покращився стан, піднявся настрій. Він навіть уночі прокидається, щоб
попити, і багато часу проводить на свіжому повітрі. І регулярно міряє свій кисень
— а він уже 94. Попросив ще потримати
апарат в себе, бо дуже йому приємно
спостерігати позитивну динаміку.
Я розумію, що не всім так щастить.
Але позитивний настрій, рясне пиття й
свіже повітря — важливі передумови
для одужання в рідних стінах. Микола
— не єдиний такий приклад з моєї практики. Їх чимало — і вони всі дуже схожі.
А я мав черговий заряд позитиву. Бо сподіваюся, що ще одне лікарняне ліжко ми
змогли зберегти для когось іншого.
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Чому Господь не завжди відповідає
на молитви

«Чому Господь не відповідає на мої
молитви. Хіба Йому шкода чи хіба
я прошу чогось поганого?» — часто
запитують ті, хто зіштовхнувся з
серйозними викликами або просто
хоче покращити певні сфери свого
життя.
Насправді ж Бог не мовчить. Правда,
Його відповіді бувають різними, і серед
них трапляється не лише «так», але й
«ні» та «почекай».
«Так» — це зелене світло. Не встиг
сказати «амінь» — янголи вже в дорозі.
Такі випадки дуже нас радують, але при
цьому можуть привести до неправильних уявлень. Наприклад, отримавши
своє чудо, деякі люди починають сприймати Христа мало не як виконавця своїх
забаганок, а молитву — як якусь чарівну
формулу.
«Ні» — світло червоне. Біблія попереджає, що не всі наші мрії збігатимуться з Божою волею. Більше того, інколи

Читаючи Біблію
ми навіть будемо прагнути хороших речей, наприклад, успіху в служінні чи матеріального достатку, однак із поганими
мотивами. Зокрема такий ефект мають
молитви через заздрощі чи ворожнечу:
«Просите — і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші
пристрасті» (Як.4:2-3).
Найчастіше ми маємо справу з жовтим кольором, а це, як відомо, сигнал,
щоб приготуватися. От тільки в світлофора він змінюється дуже швидко, а в
житті подекуди триває довгими роками.
Чекання — це екзамен на вірність і ви-

тривалість, але в той час, доки не змінюється ситуація навколо нас, Бог робить
Свою справу всередині.
«Тож покоріться під міцну Божу руку,
щоб Він вас підняв СВОГО ЧАСУ. Покладіть на Нього всі ваші турботи, бо Він
дбає про вас... А Бог усякої благодаті,
Який в Ісусі Христі покликав вас до Своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить; нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить!
Йому слава і влада навіки віків! Амінь»
(1Петр.5:6-7, 10-11).
Микола Савчук

Згідно з дослідженням,
опублікованим в Journal
for the Scientific Study of
Religion, міцна віра може
бути ключем до хорошого
нічного сну.
Про це пише ІА Світогляд з посиланням на Christian News Journal.
За словами Терренса Д. Хілла, доцента Школи соціології Університету
Арізони, дослідники виявили, що ті,
хто вірить у спасіння й відчувають,
що в них непохитні стосунки з Богом,
як правило, сплять довше, засинають
швидше й відчувають себе більш відпочилими вранці.
«Якщо ви вірите, що за вами наглядає вища сила, то те, що ви зараз
переживаєте – тимчасове. Ці земні
переживання тимчасові», – сказав він.
«Це інтуїтивно зрозуміло, – сказав
співавтор Рід Т. Деанджеліс, аспірант
соціології Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл. – Люди, які вірять,
що вони в безпеці перед Богом і потраплять на небеса після смерті, не
хвилюються».
За даними Національного фонду
сну, люди, як правило, занадто напружені, щоб спати, коли вони не можуть
вимкнути свій розум, і замість цього
знову думають про свої переживання

Віра і наука
або розчарування. Вони відчувають
м’язову напругу, у них частішає пульс,
що також викликає фізичну напругу.
«З усіх цих причин цілком ймовірно, що постійні відвідувачі церков можуть відчувати менше занепокоєння
після негативних життєвих подій і, в
кінцевому підсумку, мати більш якісний сон», – йдеться в звіті.
Однак дослідження також показало, що для зниження стресу необов’язково бути членом релігійної громади.
Неорганізаційна релігійна практика,
така, як часте читання Святого Письма й молитва, також може зменшити

стрес і сприяти міцному сну...
«Віруючі можуть не розуміти, чому
їх спіткало лихо, але вони все-таки можуть краще спати ночами, бо знають,
що Всесвіт перебуває під пильним
оком Бога, Якого, зрештою, глибоко турбує благополуччя світу та його
мешканців», – такий висновок дослідження.
Дані дослідження були отримані
в результаті опитування Baylor 2017
року, в якому взяли участь 1410 осіб,
яких запитали про недавні стресові
події, сон, релігійну приналежність і
релігійні знання.
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Я - поруч

Я — поруч
Я допускав, щоб тебе зраджували найближчі, щоб ти
зрозумів, як боляче Мені, коли ти зраджуєш Мене.
Я потрохи забирав у тебе все те, до чого ти був найбільше прив’язаний, щоб ти навчився пов’язувати свої
думки тільки зі Мною.
Я руйнував один за одним твої людські авторитети,
щоб ти зрозумів, що тільки Я Один ніколи не помиляюся й
не зраджую.
Я допускав, щоб твої близькі були далеко в ті моменти,
коли тобі важко, щоб ти прийшов хоча б через безвихідь
до Мене — і Я міг зцілити твої душевні рани Сам. Тому що
ніхто не зможе зробити цього краще, ніж Я.
Я допускав, щоб той, у кого ти сподівався знайти розраду, байдужо не брав трубки, коли ти дзвонив у сльозах
відчаю, щоб ти зрозумів, як боляче Мені, коли Я кличу тебе
роками, а ти не хочеш відповідати на Мій заклик.
Я показував тобі, що іноді найближчі більше бажають

Справи милосердя
12 жовтня 2020 року служителі
церков ХВЄ Києва на прохання братів
з Сєверодонецька доставили гуманітарний вантаж для постраждалих від
пожеж у селах Луганщини.
На Схід відправили три великі
вантажівки з шістьома вагончиками,
та кілька автомобілів з гуманітарним
вантажем, зокрема харчовими продуктами, дитячими велосипедами,
матрацами, посудом та іншими речами першої необхідності. До ініціативи соцдепартаменту приєдналися
пастори місцевих громад Олександр
Руденко (м. Сєвєродонецьк), Микола
Наумов (м. Лисичанськ) та інші. Коли
люди відбудують власні будинки (як
відомо, за два тижні пожеж постраждало близько 400 обійсть) вагончики
будуть передані на баланс місцевих
церков братерства.
В одному з сіл за кілька кілометрів
від лінії розмежування вантажівки застрягли у піску, і на допомогу християнам прийшли військові з потужною
технікою.

Лист для тебе
іти за своїми інтересами, ніж спілкуватися з тобою. Тепер ти розумієш, як Себе відчуваю Я, коли чекаю, щоб Мені
поговорити з тобою в молитві й читанні Писання, а ти
захоплений своїм телефоном, комп’ютером, телевізором, друзями...
Я іноді дозволяв тобі домогтися своїх цілей, а ти все
одно був таким же спустошеним, і навіть більше, ніж на
шляху до них. Це для того, щоб ти зрозумів, що Я краще
знаю, що для тебе стане справжнім щастям, і довірився,
нарешті, Мені.
Коли ти все це зрозумієш і звернешся до Мене, Я влаштую грандіозний бенкет з усіма небожителями, тому що
той, заради кого Я віддав Своє життя — тобто ти, нарешті відповів взаємністю на Мою любов.
Я завжди був поруч, але тепер ти будеш це знати й
навіть чути Мій голос, який ніжно промовляє до твого
серця. Я розповім тобі про велике та незрозуміле, чого ти
не знаєш.
Я влаштую твій шлях і приведу тебе до вічного щастя.
Я дам тобі таких друзів, риси яких ти шукав у всіх своїх давніх знайомих, але так і не знаходив. Я дам тобі такі
цілі, досягнення яких зробить тебе новою Людиною. Я дам
тобі впевненість у майбутньому. Ти станеш сміливим, як
лев, тому що за твоєю спиною завжди буду Я. Ти зможеш
втішати й підтримувати інших, тому що Моя любов і
Моя розрада переповнять тебе й вирвуться назовні.
Дозволь Мені зробити це для тебе.
Я так давно тебе чекаю...
Твій Спаситель

Мобільні будинки для постраждалих від пожеж доставили на Луганщину

«Особливу подяку хочу висловити нашій київській церкві «Альфа» та
усім небайдужим, хто відгукнувся через соцмережі, — каже в. о. директора департаменту соціального служіння УЦХВЄ В’ячеслав Когут. — За приблизними підрахунками допомога
обійшлася у близько 240 тис. гривень.

Постраждалі від пожежі були безмірно вдячні. Вони плакали від радості й
щиро славили Бога. Згадалися слова із
Біблії: «Отак ваше світло нехай світить
перед людьми, щоб вони бачили ваші
добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі» (Матвія 5:16)».
chve.org.ua
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Із заплющеними очима
«Ось терпіння це вийшло мені на
добро, Ти стримав від гробу гниття
мою душу, бо Ти кинув за спину Свою
всі гріхи мої…» (Іс.38:17).
Одного разу молодий чоловік упізнав у
старенькому
перехожому свого шкільного
вчителя. Він підійшов до
нього й сказав:
— Ви мене пам’ятаєте? Я був вашим учнем.
— Так, я пам’ятаю
тебе ще третьокласником. І що ти робиш тепер?
— Я навчаю.
— Що ж спонукало
тебе зробити цей вибір?
— Не що, а хто. А це ви.
— Як же я надихнув тебе на нашу
професію?
— Ваш вплив на мене був таким, що
й мені теж захотілося мати юних учнів.
— У чому ж виразився мій вплив?
— Хіба ви не пам’ятаєте? Дозвольте
мені вам нагадати. Одного разу мій однокласник зайшов у клас із красивими
годинником на руці, який йому подарували батьки. Він його зняв з руки й поклав у шухляду парти. Я завжди мріяв
мати такий годинник. Тому не втримався — і забрав його звідти. Незабаром
власник годинника виявив пропажу —
і поскаржився вам. Ви обвели нас усіх

поглядом і сказали: «Той, хто забрав годинник, що належить цьому хлопчику,
будь ласка, поверни його». Мені стало
дуже
соромно,
але не хотілося повертати годинник,
тому я промовчав.
Ви попрямували
до дверей, замкнули їх і веліли нам
усім вишикуватися
уздовж стіни, попередивши нас: «Я
повинен перевірити ваші кишені, а

ви всі заплющіть очі». Я відчув, що скоро
буде найбільш ганебний момент у моєму короткому житті. Ви йшли від учня
до учня, від кишені до кишені. Коли ви
дістали годинник із моєї кишені, то продовжили перевіряти інші аж до кінця
шеренги. Потім ви сказали: «Діти, ви
можете розплющити очі й повернутися
до своїх парт». Ви повернули годинник
його власнику й не сказали більше жодного слова з приводу цього інциденту.
Так у той день ви врятували мою честь
і мою душу. Ви не заплямували мене
як злодія, брехуна, нікчемну дитину. Ви
навіть не стали говорити зі мною про це.
Згодом я зрозумів чому. Тому що ви, як
справжній учитель, не захотіли принизити гідність юного, ще не сформованого учня. Тому я став педагогом.
Обидва замовкли, вражені цією історією. Потім молодий педагог запитав:
— Чи ви пригадуєте той епізод і
мене в ньому?
Старий учитель відповів:
— Річ у тім, що я обстежував кишені
теж із заплющеними очима...

Двотисячна церква в Луцьку
відсвяткувала День подяки

Запрошуємо на богослужіння
Церква християн віри євангельської в Луцьку, яка налічує близько
двох тисяч членів, відзначила День подяки. Святкове зібрання «Церкви Христа Спасителя» відбулося в неділю, 11 жовтня, у приміщенні
дому молитви, що на вул. Вороніхіна, 14А. «Церква Христа Спасителя» разом із запрошеними гостями мала можливість подякувати
Богу за прожитий рік, за хороший врожай і благословення, на які
завжди щедрий Господь. У богослужінні взяли участь місцеві проповідники, хор та музичні гурти. До подяки Богу долучилися також
запрошені служителі з об’єднаного братства.
svitogliad.com
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