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«Боже мій, Боже мій, нащо
мене Ти покинув? Далекі слова мого зойку від спасіння
мого!... Мій Боже, взиваю
я вдень, та Ти не озвешся, і
кличу вночі, і спокою немає
мені!.. Я розлитий, немов та
вода, і всі кості мої поділились, стало серце моє, немов
віск, розтопилось в моєму нутрі» (Пс.22:1-14).

такі страждання?»

Цей Давидів псалом дуже
точно описує стан, у якому опинився український народ. Попри
неймовірний героїзм, мужність,
надію та оптимізм, у багатьох у
думках пропливають оті слова,
які колись говорив Давид, перебуваючи в смертельній небезпеці.

Виявляється, навіть Всесильний Бог обмежений у Своїх діях
певними духовними законами. І
підтвердження цьому — те, що
ми називаємо Першим приходом
Сина Божого на землю. Те, що
нам, людям, важко зрозуміти та
усвідомити.

І було б гірко та боляче, якби
ми нині згадували лише отой псалом…

Виявляється, у Бога не було
іншого шляху спасти людей від
вічної загибелі, як Самому зійти
на землю, народитися від земної жінки, прожити коротке життя
у фізичному тілі та померти ганебною та страшною смертю на
хресті. І ця смерть дійсно була
страшна. Бо Син Божий, знаючи, що Його чекає, страждає
фізично та духовно, він молиться до небесного Батька: «Отче,
нехай промине Мене чаша ця…»
У смертельній агонії, висячи на
хресті, Він потрісканими, скривавленими вустами вигукує слова Давида: «Боже мій, Боже мій,
нащо Мене Ти покинув?..»

Але Біблія — не просто збірник різних за тематикою та настроєм книг. Це — цілісна книга,
яку потрібно читати й розуміти
як твір, який має єдину думку та
тему.
І головна тема Біблії сконцентрована в реченні, яке ми називаємо золотим віршем Біблії:
«Так бо Бог полюбив світ, що
дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього,
не згинув, але мав життя вічне»
(Ів.3:16). І — як це не дивно — цей
вірш безпосередньо пов’язаний
із Давидовим псалмом…
Ми тепер часто ставимо собі,
людям і самому Богові запитання: «Чому так сталося? Чому війна прийшла на нашу землю? Чому
Бог не чує наших молитов? Чому
Україні потрібно пройти через

Колись у дитинстві, слухаючи та читаючи біблійні розповіді
про Бога, я часто думав: «Ну чому
Всемогутній Бог, Якому все під
силу, не зробить усіх людей добрими, незлими, святими? Чому
Він Своїм одним словом, як робив
це при створенні світу, не спасе
всіх людей від влади сатани?»

Щоб перемогти диявола, перемогти смерть, Ісусові Христові
довелося пройти долиною страждань та відторгнення. Іншого
шляху до перемоги не було.
Тепер Україна проходить свою
Голгофу. Її сини та доньки платять
неймовірну ціну за свободу та гід-
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ність. Іноді здається, що Бог нас
не чує, нам хочеться, щоб нас
обминула ця гірка кривава чаша,
хочеться швидкої та легкої перемоги. Але за перемогу потрібно
платити. Навіть Божому Синові.
Це важко, боляче, неприємно…
Але в історії зі смертю Ісуса є одна важлива деталь: після
страшної Голгофи наступив ранок Воскресіння. Жертва не було
марною. І після темної ночі, яка
несподівано упала серед дня в
мить смерті Христа, настав новий
день, який в Україні має гарну поетичну назву — Великдень.
У 2022 році він припав на
страшну, кровопролитну війну.
Коли мільйони людей змушені
були залишити рідні домівки й
втікати, тисячі були вбиті та закатовані. Але ми віримо, що й
для нашої України настане ранок
Воскресіння. І ми, пройшовши
через наші Гетсиманські сади,
пройшовши хресну дорогу випробувань та болю, оплакавши
наших синів та дочок, подякуємо
Богові за силу та мужність, які Він
дає нам. Він знає й розуміє наш
біль, бо й Сам пройшов цей шлях.
Шлях, який закінчується словами
ангела: «Він воскрес!»
«Він воскрес!» Ці слова по-особливому сприймаються у воєнний час. Ми по-особливому зможемо зрозуміти подвиг Голгофи,
оцінити страждання Ісуса Христа,
Його любов до нас. І по-особливому порадіти світлому ранкові
Воскресіння.
Бо Христос воскрес — воскресне й Україна!
Юрій ВАВРИНЮК

Пасхальна телевізійна програма, яка транслюватиметься
на весь світ 17 квітня, має закликати християн планети Земля
молитися разом за Україну. Спеціально для цього до Львова
приїде євангеліст та президент організації «Сумка самарянина» (Samaritan’s Purse) Франклін Грем, син Біллі Грема. Повести
присутніх у молитві організатори запросили старшого єпископа
УЦХВЄ Михайла Паночка.
Запис програми планується напередодні свята у Львові, на
центральній площі поблизу Ратуші. Після короткої пасхальної
проповіді, яка буде англійською мовою без перекладу, невеликий хор виконає кілька українських псалмів. Після чого власне,
відбудеться сама молитва, яка буде українською з титрами англійською мовою.

ДЕ БУВ БОГ?

Елі Візель у книзі «Ніч» описує пекло концтабору, через яке він
пройшов. Одного дня нацисти показово стратили трьох євреїв перед
іншими в’язнями. Двоє померли одразу, а третій був молодим хлопцем і занадто легким, а тому певний час мучився в агонії на шибениці.
Хтось позаду Візеля сказав: «Де ж Бог?»
– І голос в мені відповів: «Де Бог? Він саме тут, Його повісили на
шибениці», – пише Візель.
Коли я бачу тіла закатованих мирних жителів Бучі – міста, де я
проживаю останні 8 років, я бачу не тільки вбивство людей, я бачу
боговбивство. До такого боговбивства можуть вдатися лише «знебожені» особи – особи, у яких немає нічого ані людського, ані Божого.
Лише той, хто вбив Бога в собі, може вбивати мирних людей таким
звірячим способом.
Бог завжди на стороні пригніченого й невинно вбитого. Бог з нами
був, є і буде. Він загоїть наші рани, витре наші сльози й допоможе відбудувати нашу Україну. Так, ми не повернемо наших близьких, наших
героїв, але ми завжди будемо пам’ятати їхні імена й заради їхньої
пам’яті зробимо все можливе, щоб відбудувати нашу Україну.
Іван РУСИН, ректор УЄТС
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Я їх ненавиджу!
У ці дні, коли окупанти обстрілюють наші міста, бомблять
школи, лікарні й навіть пологові будинки в той час, коли розриваються
серця людей, розриваються сім’ї,
гинуть наші рідні й близькі, знайомі
й друзі, коли люди перебувають
у бомбосховищах без електрики,
води та їжі, виникає запитання: а
чи не втратила своєї актуальності
заповідь любити своїх ворогів? Як
це можливо зробити, коли стільки
болю й несправедливості?!
Останнім часом я багато
розмірковую над текстом 138 псалма. Ми любимо читати слова про те,
що очі Господа бачили нас ще тоді,
коли ми були в маминій утробі. Але
я дуже рідко звертав увагу на слова,
які сказані нижче. «Якби Ти, Боже,
знищив нечестивого й відвернув від
мене кровожерних людей!.. Ненавиджу їх усією душею — вони стали
моїми ворогами!» (Пс.138:19,22).
І подібні сюжети повторюються
в Біблії знову й знову. Складається
враження, що Бог дає нам право й
можливість висловити свої емоції
— свою злість, свій гнів і навіть ненависть.
Відчувати гнів — природно
Дуже часто люди думають, що
гнів сам по собі є гріхом. Однак
зверніть увагу на те, що говорить
апостол Павло: «Гніваючись не згрішайте (тобто можна гніватися, не
грішачи – авт.). Сонце нехай не заходить у гніві вашому. І не давайте
місця дияволові».
Гнів сам по собі не є гріхом. Це
наша природна захисна реакція.
Адже в нас усіх є закладене Богом
бажання правди, чесності й справедливості. І коли ми бачимо щось
супротивне цьому, то помічаємо у
своїх серцях спротив, незгоду, ми
не хочемо, щоб так було й надалі.
Більше того, людина, яка не
гнівається, ніколи нічого не змінить,
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ЧИ МОЖНА
ГНІВАТИСЯ ?
бо їй просто байдуже, вона не має
достатньої мотивації для змін. І Сам
Бог не раз зображений у Біблії як
Той, Хто виявляє гнів. Питання лише
в тому, що в цьому стані не можна
йти далі. Треба спочатку розібратися зі своїми емоціями, а потім уже
приймати певні рішення чи робити
якісь кроки, адже Біблія застерігає,
що «гнів людський не творить правди Божої» (Як.1:2).
Що ж робити?
Дуже важливо відділити свій
початковий гнів — ту стартову емоцію, яка часто не залежить від нас,
від ставлення, яке формується в
нашому серці на підставі цього
гніву. Коли в очах сонце потемніло
від гніву, дуже важливо нічого не робити й не казати. Бо саме в цю мить
ми найбільш вразливі до того, щоб
дати місце дияволові. Іншими словами: гнів — це нормально, але не
можна ним керуватися, бо це може
привести нас до гріха.
Отож…
Перевіряймо своє серце, щоб
не дати закоренитися злу

Після всіх слів про ненависть
до ворогів Давид зупиняється й
каже: «Досліди мене, Боже, і пізнай
моє серце… Подивися, чи я не йду
згубною дорогою, і скеруй мене
на шлях вічний…» (Пс. 138:23-24).
Висловлюючи свої почуття, він
раптом зупиняється й усвідомлює,
що в цьому стані може зійти з вічної
дороги. Може зробити те, про що
потім буде жалкувати, тому вчасно
просить Бога проревізувати його
серце й перевірити, чи все з ним
гаразд.
Тому де ми зараз не були б і що
не переживали б, дуже важливо
дати можливість Богові перевіряти наше серце, щоб не дати місця
злу. Щоб злоба, яка часто виникає
спонтанно, усе-таки не закоренилася в ньому. Ми бачимо зло, називаємо речі своїми іменами, не погоджуємося зі злом. Ми відчуваємо
гнів, обурення й часто ненависть,
але дуже важливо при цьому не перетворитися на людей, які живуть у
ненависті постійно.
Ісус — приклад для нас
Ісус гнівався, але при цьому

сумував. «І споглянув Він із гнівом
на них (фарисеїв), засмучений
закам’янілістю їхніх сердець…»
(Мр.3:5). Його гнів був просякнутий смутком через те, що диявол
так покалічив душі людей. Тобто
об’єктом Його гніву були не просто
люди, а ворог людських душ, який
використовує їх, знущається над
ними й чинить через них зло. І нам
теж дуже важливо бачити першопричину, за брехнею пропаганди
— бачити батька брехні. За вбивствами й руйнуваннями — того,
про кого Біблія каже, що прийшов
украсти, вбити й погубити. За всім
цим стоїть диявол.
Але чи значить це, що люди, які
коять це все, абсолютно невинні?
Звісно, ні! Це не значить, що люди,
які дали місце дияволу, не повинні
відповідати за свої вчинки. Більше
того: чи означає це, що наша боротьба повинна бути лише в духовному вимірі – і ми не повинні чинити
спротив злу? Звісно, ні.
Зупинити й перемогти
Є різниця між поняттями «перемогти зло» й «зупинити зло».

Перемогти зло в довгостроковій
перспективі можна тільки добром.
Якщо злочинець перебуває у в’язниці й має шанс на покаяння, то ми
можемо своїм добрим ставленням,
своїм милосердям стукати до його
серця, щоб він покаявся. Однак це
не значить, що його треба випустити за межі цієї в’язниці й дати шанс
чинити зло далі.
Коли ми бачимо, що зло чиниться тут і тепер, то наш обов’язок
зупинити його. І зробити це треба
тут і зараз. А перемогти зло добром
можна тільки потім, уже в довгостроковій перспективі.
У мить, коли коїться зло, не потрібно просто спостерігати за цим.
Замало просто стояти й молитися,
щоб Господь якимось чином заступився. Потрібно діяти.
Залишатися людьми
Але, зупиняючи тих, хто дав
дияволові місце у своєму серці,
важливо не уподібнюватися їм і не
давати місця дияволу у власних
серцях. У цей непростий час, коли
ми маємо справу з нелюдською поведінкою й нелюдськими вчинками,
дуже важливо залишитися людиною кожному зокрема.
Тому, як Давид у розмові з Богом, виллємо своє обурення, свій
біль, свій гнів і, можливо, навіть
свою ненависть, а тоді скажемо:
«Господи, випробуй моє серце.
Збережи мене від того, щоб ці почуття залишилися в мені назавжди.
Допоможи мені впоратися з цим.
Поглянь на мене й скажи, чи не опинився я на небезпечній дорозі, і постав мене на дорогу вічну».
Тож хай наше серце, попри
ввесь біль, не стане тим місце, де
зло й ненависть оселяться навічно.
Хай наше серце завжди буде місцем
любові! Хай воно буде відкрите до
інших настільки, як було відкрите до
людей серце нашого Господа Ісуса!
Микола Савчук

ІСТОРІЯ ПОРЯТУНКУ

30 ДНІВ У МАРІУПОЛІ
Сестри Тетяна і Анна тридцять днів провели в Маріуполі,
який постійно обстрілювали та
бомбардували.
— Кілька днів після 24 лютого ми
ще збиралися на молитву в церкві, хоча й чули сильні вибухи поза
містом. Через кілька днів у наш дім
зайшли українські військові й попередили, щоб ми покинули свої
домівки, оскільки за кілька годин їх
може вже не бути. Ми швидко зібрали документи, гроші, дещо з речей
і поїхали в бомбосховище (наша
сім’я складається з шести чоловік).
Батько й старший брат вирішили залишитися вдома. Електрики на той
час уже не було. Згодом вимкнули
газ і воду. Люди спилювали дерева,
щоб підігріти чай. Спалювали огорожу, меблі.
На дев’ятий день війни (тоді ми
ще рахували дні) всі магазини були
розграбовані. У нашому бомбосховищі було близько 200 людей. Чоловіки поприносили багато ящиків
із продуктами, а також стягували
дерева, щоб розпалювати вогонь.
Спочатку ми могли навіть готувати собі їжу на багатті. Потім стала
закінчуватися вода. Півторалітрову пляшку води ми ділили на нашу
сім’ю протягом дня. А по воду до

колодязя треба було йти під кулями
близько 3 км.
Сусідні райони дуже сильно обстрілювали. У два з них згодом увійшли російські війська. Лінія фронту
наближалася. Одної ночі ми прокинулися від сильного вибуху. Сіли біля
мами й стали молитися. Усе ніби
минулося, але потім повторилося
знову й знову. Від страху ми не могли навіть плакати й молитися. Мені
здавалося, що Бог про нас забув
(розповідає Аня). І попри те, що ми
й так дуже мало їли (вранці пили чай,
а в обід мали змогу з’їсти по два черпачки картопляного супу), я вирішила, що візьму піст і не їстиму нічого,
поки не відчую Бога у своєму серці.
І Бог дивно показав мені Себе в
той день. Ну принаймні я побачила
Його в цьому. Ми з сестрою ласунки. Не було достатньо навіть простої їжі, а ми мріяли, як з’їмо колись
«снікерс». І от у наше бомбосховище
прийшов мій брат і приніс нам «снікерс» і два «кіндери». Для нас це
була неймовірна відповідь від Бога
— маленька вісточка про те, що Він
пам’ятає про нас.
Наше бомбосховище пережило
багато непрямих ракетних ударів.
Довкола приміщення було безліч

глибоких вирв. Одна з ракет навіть
впала на приміщення, де було бомбосховище, і не вибухнула. Ми переконані, що це зробив Бог. Серед тих
200 людей, окрім нас, були ще віруючі люди, і ми закликали всіх, хто був
із нами, разом молитися. І всі люди
зверталися до Бога.
Ми віддали своє життя повністю
в руки Божі. Я казала (ділиться Тетяна): «Боже, Ти знаєш, що має бути в
нашому житті. Хай буде Твоя воля».
Ми розуміли, що в будь-який момент нас може не стати.
І ми бачили Божу турботу в тому,
що в нас завжди було хоч трохи їжі.
Знаю, що деякі люди ловили голубів,
деякі хотіли піймати собаку, а ми
мали щось більш звичне з їжі, щоб
протриматися…
А потім Бог нас дивним чином
вивів. Ми думали, що вже не виїдемо звідти. Одного дня повернулися
у свій дім. Шукали бензин, щоб виїхати, але ніде не було його. Усе одно
стали збирати речі, а ще молилися,
щоби Бог, якщо хоче продовжити
наше життя, вивів нас у безпечне
місце.
І тут до нас зайшов сусід і запропонував свій автомобіль. Ми зібра-

лися з іншими людьми й колоною
виїхали з міста. Нас застерігали не
їхати однією з частин міста, бо там
велися танкові бої, але ми відстали
від колони й потрапили саме на ту
територію. Тоді ми подумали, що всі
загинемо. Але сталося навпаки. Ту
колону, у якій ми їхали спочатку, розстріляли. Там були поранені, нашого
сусіда вбито. А ми проїхали через
дуже небезпечну територію й залишилися живими й неушкодженими.

ною: обстріли, міни, блокпости. Було
так, що на 150-200 км ми затрачали
10 годин. Були випадки, коли прощалися з життям і були впевнені, що
не виживемо.

Коли їхали, то наша машина
стала диміти. Вирішили йти пішки.
Переклали речі в інший автомобіль,
а самі під кулями пройшли ще 7
кілометрів і потрапили на окуповану
територію. Нас перевіряли російські
військові, пропонували допомогу,
але ми хотіли добратися на територію, підконтрольну Україні. Нам
допоміг один чоловік, який довіз нас
до Бердянська. Він навіть грошей за
це не взяв, хоча багато хто просить
дуже високу плату за те, щоб вивезти.

Виїхати з Бердянська, а потім
із Запоріжжя нам допомогли люди
з церкви. У Маріуполі ми були в такому відчаї, що вважали, що нікому
не потрібні. Але в різних містах стикалися з людьми, які виявили нам
дуже багато любові й турботи.

Наша дорога була дуже склад-
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У будь-якому місці ми намагалися говорити людям про Бога, бо боялися, що, коли «прилетить», вони
загинуть і не будуть спасенні. І люди
відкривали свої серця й молилися
разом із нами.

Бог завжди нас чув. Завжди. Згодом, у спокійних умовах аналізуючи
те, через що пройшли, ми не могли
стримати сліз від усвідомлення, яке
велике чудо Він виявив у нашому
житті. Ми ніколи не були забуті Ним.
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ТЕПЕР ЛЮДИ НАЛАШТОВАНІ

ГОСПОДЬ

НА БОГОШУКАННЯ

Микола Кулакевич, пастор-місіонер (с. Пархомівка, Харківська область)

з села, які приходять виключно за Словом Божим і молитвою, бо в ці дні ми не
роздаємо ніякої допомоги.

– Де та як тебе застала війна?
– Я був у Києві, куди поїхав по будівельні матеріали для будинку молитву, і там ночував у друзів. О 5-й ранку
мене розбудили звісткою, що почалася
війна.

– У чому полягає допомога? Що
ви роздаєте?
– По-різному, залежно від того, де й
кому ми роздаємо. Наприклад, у селах
ми овочів не роздаємо, а в місті роздаємо навіть картоплю. Загалом – продукти харчування, це найбільш основне.
Завжди актуальні засоби гігієни, дитячі
підгузки тощо. Це те, що люди брали зі
сльозами, бо хоч фінанси в декого з них
і були, проте купити вони не могли. Ще
була гостра потреба хліба. Були села,
куди не довозили хліб по два тижні, і
лише завдяки церкві люди могли їсти
хліб. Певні категорії, можна сказати, виживали лише завдяки церкві. Ми навіть
зустрічали людей, що мліли від голоду.
Тепер постає питання з одягом, оскільки люди втікали взимку, а вже весна. А в
зону бойових дій, де йдуть постійні обстріли, ми взагалі завозили готову їжу:
вареники, котлети тощо. Було ще прохолодно – і можна було це завезти без
ризику псування.

– Як ти сприйняв цю інформацію?
– Уся команда місіонерів і служителів нашої церкви знала, що робити
на випадок війни, тому що ми про це
говорили. Першочергова задача була
– вивезти всіх сестер-місіонерок із
Харківської області на більш безпечні
території – і ми відразу за це взялися.
– У час війни життя й служіння
церкви сильно змінилися?
– Церква тепер уся задіяна, і немає
людей, які були б без роботи. До нас
привозять продукти, церква їх фасує,
і майже кожного дня ми проводимо
євангелізацію в якомусь із сіл нашого
району. Ми додали часу на церковні
служіння, і люди приходять у церкву, гаряче моляться. Це відбувається більш
активно, ніж до війни, немає таких людей, що пропускали б служіння. Тому
ми активізувалися й служимо всі разом.
– Знаю, що ти й до війни був
активний у соціальній роботі. У
чому відмінність тепер?
– Для нас і справді цей напрям роботи не є чимось новим, просто масштаб праці суттєво зріс. І ще одна відмінність у цей час у тому, що люди дуже
налаштовані на богошукання. Скажімо,
коли ми раніше під час наших соціальних заходів проповідували людям, то
по них було видно, що вони прийшли
лише за їжею чи одягом. Тепер ставлення змінилося: люди нас запитують,
телефонують нам щодо якихось духовних консультацій, запитують про богослужіння. Наші церкви, що були лише
на стадії утворення, тепер повні людей.
Ми навіть додали ще одне служіння в
середу на 10:00 – і в нас повний дім молитви, це й переселенці, і просто люди
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– Яким категоріям населення ви
зазвичай допомагаєте та як?
– Якщо в населеному пункті є церква, то саме вона стає пунктом видачі
допомоги переселенцям та нужденним. Якщо ж церкви немає, то ми
роздаємо привезене прямо з машини
всім людям, яким повідомили старости
сіл. Це ми робимо раз на тиждень. Військовим допомагаємо зокрема через
замполітів, командирів.
Ми помітили, що тепер у людей набагато гостріша потреба в допомозі,
ніж було до війни. Ми формуємо продуктовий пакет так, щоби середня сім’я
могла прожити 3-5 днів. Були випадки,
коли ці пакети рятували життя людям.
Окрім того, зараз дуже великі черги, щоб отримати допомогу. У мирний
час у Харкові ми не могли зібрати 1500
людей, а тепер стоїть так багато їх – і
ми спочатку їм коротко проповідуємо,
закликаємо до молитви й після цього
роздаємо їм пакети.
– Скільком приблизно людям ви

допомогли за цей час?
– Через наш склад на сьогодні (10
квітня 2022 року – прим. ред.) пройшло
понад 300 тонн гуманітарної допомоги, переважно продукти харчування, а
також трішки засобів гігієни та одягу.
Один продуктовий пакет – це десь 5-6
кг, тому можна порахувати.
Ці набори роздавалися в Харкові
та області, а також частина в Сумській
області, особливо в Охтирці, яка на той
час була відрізана від Сум, але вільна
з нашого боку. Переважна ж більшість
наборів – саме для Харкова, тому що
його до цього часу обстрілюють і є потреба. Також є потреба в селах, бо хоч
соціальні виплати є, але на картку, а
придбати щось через картку в селі часто нереально.
Ми працюємо зі старостами громад, вони досліджують ситуацію – і
повідомляють нам, де та яка є потреба.
Це нам дуже допомагає. Нещодавно
один староста навіть вручив нам подяку
перед всіма людьми. Як він сказав, від
3100 людей, яких ми годували протягом місяця.
– Чи потрапляли ви в якісь небезпечні ситуації?
– Так, було. У місті ми стараємося
роздавати швидко, бо одного разу буквально через годину після нашої акції
саме на те місце, де стояли люди, прилетів снаряд. А одного разу в Харкові
метрів за п’ятдесят від нас щось упало.
Ми зупинилися й побачили снаряд, що
застряг у землю й не вибухнув. Бог помилував.
– Як ти бачиш кінець війни?
– Так, як і початок: прокинуся – і мені
скажуть, що війна закінчилася.
Розмову вів
Валентин Ярошенко

Слово має силу — це аксіома. Твоє слово
також. Пам’ятаєте нашу Лесю Українку та її вираз: «Слово, моя ти єдиная зброє…»? Слово —
зброя. Обережно зі зброєю!
А тепер про слово від Бога. Чи звучало з ваших
уст або на вашу адресу будь-коли: «Так говорить
Господь!»? Чи проймав вас священний трепет від
дотику Його одкровення?
Так говорить Господь у час війни: «Не бійтеся
та не жахайтеся перед цією силенною силою, бо
не ваша ця війна, але Божа!» У покорі погоджуюся — хай буде так! Усе повторюється і повертається на «круги свої» (Екл.1:6).
Так говорить Господь до тих, хто у мантіях
суддів: «Бережіть правосуддя й чиніть справедливість, незабаром бо прийде спасіння Моє, і
з’явиться правда Моя» (Іс.56:1). Актуально — як
у минулому, так і сьогодні.
Так говорить Господь — до тих, хто спіткнувся і
впав: «Хіба падають і не встають? Хіба хто відступить, то вже не вертається? (Єр.8:4). Його слово
дає надію кожному!
На новорічному зібранні у 2020 році в моє
серце промовив Господь: «Цей рік, рік величезних змін — особистих, у церквах, у країнах, у
світі…» У березні 2020-го розпочався карантин
від Covid-19 — і все, що пов’язане з цим.
Рік 2021: «Цей рік буде роком величезного загострення у стосунках між країнами…» Пам’ятаємо весну, переміщення військ, неймовірне загострення перед Новим роком і після...
Рік 2022: «Так говорить Господь…» — можливо трохи пізніше озвучимо, а можливо, це залишиться на особистому рівні…
До речі, Бог говорить тихо. Прислухайся до
голосу Духа у серці. Батько продовжує говорити
з дітьми…
Єпископ Микола Синюк

НАША ПАСХА - ХРИСТОС

РОЗПЯТТЯ: ЧЕРЕЗ ЩО ПРОЙШОВ ІСУС

Розп’яття було винайдено
персами в 4-му столітті й вдосконалено римлянами в 1-му
столітті до нашої ери.
Розп’яття — найболючіший
метод позбавлення життя, винайдений людиною. Так страчували
насамперед чоловіків, винних в
особливо тяжких злочинах.
Розп’яття
передвіщало
страшну, довгу й болісну смерть.
Проте Ісус відмовився пити знеболююче вино, відповідно до
Своєї обіцянки: «Кажу ж вам, що
віднині не питиму Я від оцього
плоду виноградного аж до дня,
коли з вами його новим питиму
в Царстві Мого Отця» (Євангелія
від Матвія, 26:29).
Будучи прибитою до хреста,
людина перебувала в неприродній для її анатомії позі. Коліна
були зігнуті під кутом приблизно
45 градусів, і вся вага припада-

ла на м’язи стегон, що
призводило до сильних скорочень м’язів
стегон і литок.
Тіло спиралося на
ноги, пробиті цвяхом.
Оскільки м’язи нижніх
кінцівок починали слабшати, вага тіла переносилася на зап’ястя,
руки та плечі. Тому
невдовзі плечові, ліктьові кістки випадали
з суглобів або ламалися.
Після цього вага
тіла тиснула на великі
грудні м’язи, стискаючи грудну клітку, тому
вона утримувалася в
положенні максимального вдиху. Для видиху Ісус повинен був
перенести вагу на ноги, пробиті
цвяхом, щоб підняти Своє тіло

й таким чином опустити груди й
випустити повітря з легень. Проблема полягала в тому, що зробити це було нелегко. Його рухи

вгору й вниз по хресту
викликали нестерпний біль у зап'ястях,
стопах, зламаних ліктях і плечах. Тому дихання асоціювалося з
нестерпним болем у
поєднанні з постійним
страхом задухи.
Крім того, усе Ісусове тіло кровоточило від ран, завданих
бичуванням, накладенням тернового вінця, проколюванням
зап’ясть і стоп, ранами від падінь і побоїв
на шляху на Голгофу. Тіло було сильно
зневоднене, а його
кров’яний тиск дуже падав. При
цьому пульс був надмірно швидким.
Через збільшення інтенсив-

ності серцебиття та збільшення
кількості рідини в перикарді серце Ісуса буквально розірвалося.
Ймовірно, це стало причиною
Його смерті. Близько третьої
години дня Ісус сказав: «Тетеластай», тобто «Звершилось». У
той момент він віддав Свій Дух і
помер.
Ісус помер через шість годин
найболючіших і найжахливіших
тортур, які коли-небудь були
винайдені. Він помер, щоб звичайні люди, такі, як ти, могли
потрапити на небо. Усе, що Він
очікує від нас, — щоб ми любили
Його, свого Господа, свого Бога,
всім своїм серцем, всією душею,
всією своєю силою та всім своїм
розумом!
Невже ти не можеш зробити
для Нього хоч стільки?
Яцек Янушевські,
переклад Ольги Міцевської
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СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ

ЧАСУ НЕ ВИСТАЧАЄ

Часу бути разом катастрофічно не вистачає…
У кожного своя відповідальність, турботи, труднощі. Дотягти б
до вечора — і відпочити. Посидіти
в тиші, почитати книгу. Банально
лягти раніше, щоб вранці нормально встати. А ще соцмережі — такий собі пожирач часу. Тому часу
завжди бракує
Розумію, що ми так мало разом,
коли важливими новинами ділюся
за кілька днів після події. Коли тем
для обговорення стає все менше.
Коли всі наші розмови торкаються лише дітей і побуту. Коли слова
«люблю, цілую, скучаю» змінюються на «хліб, молоко, сметана». Коли
ми живемо під одним дахом, але не
разом.
У якийсь момент можна побачити поряд із собою чужу людину.
Хто він, чим живе, про що думає?
Які в нього проблеми? Що вирішує
у своїй «печері», коли мовчки вечеряє?
Часу катастрофічно не вистачає, і ти не можеш пригадати останню відверту розмову один на один.
Коли ми востаннє мріяли разом,
сміялися й ділилися сокровенним?
Час біжить надто швидко, щоб
його витрачати лише на рутину.
Остання наша розмова була
про старість. «Слухай, а що ми будемо робити, коли діти виростуть?»
— несподівано запитав чоловік. Що
залишиться, коли раптом не стане
клопотів, істерик, читання на ніч,
«мамкання» та шуму? Що залишиться, коли наші дітлахи стануть
дорослими?
— Таке буде?
— Буде.
— Ще так довго!
— Хіба?
— Навіть не уявляю.
— Я теж.
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І МІСТА І ДОЛІ ВСЕ РОЗТРОЩЕНЕ

І міста, і долі — все розтрощене.
Вже дійшло безумство до межі.
Господи, коли вже буде прощено?
І де сили взяти — підкажи!

Із землі, із мороку з судомами
Йде орда. Попереду — Батий...
Будьмо більш ніколи не знайомими,
Сто разів лукаві лжебрати!

Мріяли, дивлячись у далеке
майбутнє. Уявляли бездітні дні,
про які майже забули. Сміялися.
«Так, що будемо робити, коли
діти виростуть?» — перепитує ще
раз
Відповідь прийшла миттєво.
«Не знаю, що саме, але обов’язково жатимемо те, що сіємо сьогодні!» — кажу, і стає страшно.
Так, часу катастрофічно не
вистачає, тому моя відповідальність — знаходити можливості.
Мушу усіма можливими способами
вкладати свою любов і увагу в найдорожчих. Інакше через роки шкодуватиму про втрачене.
***
…Нас не вчили бути сім’єю. Мистецтву «бути сім’єю» мусимо вчитися на власних та чужих помилках.
А чого потрібно навчитися? Хіба
не достатньо кохання, заручин,
весілля? Головне, що «я його кохаю» або що «заміж беруть». Що ще
треба для щастя?
Здатність «бути сім’єю» приходить із досвідом, набитими ґулями,
через конфлікти й непорозуміння.
Коли моє «я хочу» трансформується в «чим я можу бути корисною». А
ще, коли «от я думала» змінюється

на «зроблю все, що від мене залежить».
Нас не вчили бути сім’єю... Доводиться здобувати власний досвід, запитувати поради, розмовляти, ставити запитання. Ну, і книги
та Yuotube нам у поміч!
Як це бути сім’єю? Коли разом
затишно. Маєш впевненість, що
тебе не зрадять. Не звинуватять, а
підбадьорять. Замість критики (хоч
і заслуженої) почуєш: «Я тебе все
одно люблю!»
Чи легко бути сім’єю? Справжньою, дружньою, люблячою. Щасливою сім’єю не «про людське око»,
а й коли люди не бачать? «Жили
довго й щасливо» буває лише в романах та фільмах. А ще, коли спостерігаєш за іншими збоку...
Ми вчимося бути сім’єю. Стараємося жити разом, а не просто
під одним дахом. Ні, не завжди
вдається...
Робимо помилки, кажемо «вибач», просимо Божої допомоги й
багато розмовляємо. Маємо спільну мету.
Хочемо, щоб щасливих сімей
поряд ставало більше. Принаймні,
ще на одну. Не лише на фото в інстаграмі, а й в житті...
Тетяна Головій

Молитви до неба — наче ластівки
Крізь дими, заграви і стрільбу...
Господи, Твоєю тільки ласкою
З серця можна відвести злобу!
Що в серцях чужинців зараз коїться?
Йде орда, неначе сарана…
Ой, не скоро рани ще загояться!
Ой, висока миру в нас ціна!
Той блажен, хто вірить і надіється.
Вже зоря займається з пітьми.
І рілля потоптана засіється,
І обійме щастя нас крильми…
Володимир Сад

ЗАПРОШУЄМО НА БОГОСЛУЖІННЯ

СПОГАДИ

ПАСХА - НЕ ПОХІД В ЦЕРКВУ,
А СХОДЖЕННЯ НА ГОЛГОФУ

Я стояла біля вікна. З п’ятого поверху було добре видно довгу вервечку людей. Такі
різні люди того дня йшли в
одному напрямку, у церкву.
Чистий четвер.
Я не могла відірвати свого
погляду від дороги, яка раптом
ожила. Мені хотілося заволати:
«Люди, я також іду! Але не в церкву, а на Голгофу». Неподалік від
мене на дивані лежав синок. Бабуся розмотувала бинти на його
ніжці.
Ми тільки недавно повернулися з лікарні, де малюк отримав
хімічний опік від неправильно

поставленої крапельниці. Як результат — відкрита рана на нозі.
Чоловік терміново готував документи, щоб швидше потрапити в
опіковий центр. Важкий діагноз —
плюс опік на додачу. Пасха, стогін
і невинний погляд немовляти.
Бабуся мовчки ковтала сльози. Я впала на підлогу: «Боже, як
Ти це міг допустити?! Краще б я, а
не він! Як можна дивитися на біль,
на рани свого невинного сина?»
...А Бог не відповідав. Він вів
мене на Голгофу, показуючи Своє
серце — серце люблячого Батька.
Він Той, Хто віддав Єдинородного
Сина для нашого спасіння. Ісус

був поранений увесь. Він — невинний, без гріха, брав на Себе
вину й гріх усього світу. У хресних
мук була мета. «А Він був ранений
за наші гріхи, за наші провини Він
мучений був… Його ж ранами нас
уздоровлено!» (Іс.53:5).
З того року Пасха для мене
стала назавжди іншою. Пасха
— це Ісус, принижений, зранений, увесь у крові. Саме так. Про
це не соромно говорити! У Його
пролитій крові увесь сенс Нового
Завіту. Це перемога, моє спасіння, прощення гріхів…
Через кілька днів ми потрапили в лікарню ще з однією пробле-

мою. «Мамочко, тримайте руки
малюка відтягнутими в сторони
— робимо рентген», — медичні
працівники машинально давали
вказівки. У підвішеному положенні
(як Ісус на хресті) малюкові зробили знімок.
Боже, а Ти годинами дивився,
як люди жорстоко розпинали Твоє
Дитя, щоб дати силу моєму синові
перенести весь біль, дати йому
щасливу вічність.
Бог допустив, щоб Ісус витерпів муки, тож дасть і тобі сили
витримати твій біль. Він знає, що
це таке і що ти відчуваєш. Він іде
поряд і пропонує допомогу. Є

сила в крові Ісуса Христа. У ній
зцілення від багатьох фізичних і
душевних ран. Він був принижений більше, ніж будь-яка людина, щоб тобі дати перемогу над
твоїми ранами! Ісус переміг! Він
Воскрес! Ти віриш? Тоді зійди на
Голгофу.
Віра Радіонова
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