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

Шановні читачі  часопису, 
вітаю вас словами Ісуса Хри-
ста: «Мир вам», мир домам 
і родинам вашим! Можливо, 
правильніше було б розпоча-
ти зі слів «Христос воскрес!», 
адже маємо свято Воскресін-
ня Христового? Проте ми 
розпочнемо з карантину, тоб-
то з події тимчасової ізоляції, 
але це не стосується нашого 
стану. Це реалії апостольсь-
ких буднів. Усе повторюється. 

Чому десять апостолів пере-
бувають за зачиненими дверима, 
тобто в самоізоляції? До речі, у 
кількості осіб, що  донедавна була 
гранично допустимою для наших 
зібрань. Що стало причиною не-
сподіваного, добровільного ка-
рантину? Чому хтось із учнів, огля-
нувши всіх присутніх, підійшов до 
дверей і надійно замкнув їх із сере-
дини?  Відповідь: через страх! «…а 
двері, де учні зібрались були, були 
замкнені, бо боялись юдеїв…» 

Отже, страх. Чи не така ситу-
ація в нас? Двері шкіл зачинені, 
двері храмів зачинені, двері наших 

домів також.  Страх, але не «юдеїв», 
а навіть, своїх сусідів. Страх пода-
ти руку, страх отримати інфекцію, 
страх залишитися без їжі… 

Страх — це природня реакція 
на небезпеку. Це неможливість 
отримати допомогу від нашого 
розуму. Страх — це коли раптом 
медицина, науковий прогрес, 
сучасні технології стають без-
силими. Ми шукаємо виходу, 
розум «закипає» від негативної 
інформації,  страшних новин, не-
перевірених  чуток… Нашому ро-
зуму потрібні особливі підтримка, 
пожива, заспокоєння. 

Рецепт нам дає Біблія: «А Хри-
стос відповів і промовив: Напи-
сано: Не хлібом самим буде жити 
людина, але кожним словом, що 
походить із уст Божих» (Мт.4:4). 

Наш інтелект мусить мати 
повноцінну поживу! Непохитність 
Слова, обітниць Божих, розуміння, 
що Він усе й над усім, Він Володар 
усіх обставин — ці істини мають за-
спокоїти наш розум.

А поки що апостоли в ізоля-
ції.  В одну мить зруйнувалися всі 
сподівання, що Христос відновить 

царство Ізраїлю, що житимуть, як у 
дні Давида й Соломона! Усе вчора, 
у світлому минулому, адже Христа 
розп’ято, Він помер…

«Того ж дня, коли вечір настав», 
учні зачинили двері на всі засуви. 
Самоізоляція, карантин, страшно! 
Вечори страху прийшли не просто 
в окремий дім, область чи окрему 
країну. Сутінки неспокою охопили 
цілий світ! Це глобальна ситуація, 
що про неї попередив Христос,  
«коли люди будуть мертвіти від 
страху й чекання того, що йде на 
ввесь світ…» (Лк.21:26). 

Сталося несподіване: у сутінках 
вечора, коли страх і тривога тільки 
посилюються, карантин порушено! 
Посеред учнів раптом з’являється 
Христос і промовляє: «Мир вам!» 
Двері замкнені, засови й замки на 
своїх місцях, на вулиці ніч, небезпе-
ки ті ж самі, але все міняється ради-
кально — тут Ісус! Живий, воскрес-
лий, досяжний — до Нього можна 
доторкнутися! Він реальний!

Поки що засуви карантинів, 
замки ізоляції, поки що захисна 
маска на обличчі, але — «Мир вам,  
Христос Воскрес!» Він приходить 

коли згущується морок відчаю, 
вечір страху, Він приходить  незва-
жаючи на всі перешкоди — Він Во-
лодар  світу. Його слово до стомле-
них страхом: «Прийдіть до Мене, 
усі струджені та обтяжені, і Я вас 
заспокою!» (Мт.11:28).

Сердечно вітаю вас, шановні 
читачі часопису, місіонери, бла-
годійники, — Христос воістину 
воскрес! Хай Божий мир буде 
вашим скарбом у ці дні свята й 

повсякчас. Дуже швидко прий-
дуть переміни, маємо навчитися 
цінувати спілкування один з од-
ним, цінувати збір святих! А поки 
що — мир вам! Дякую за молитви, 
пожертви, співпрацю в поширен-
ні Євангелії. Маю надію в Господі, 
що цей труд продовжиться, адже 
так багато наших співвітчизників 
у полоні страху й депресії. Пере-
дайте їм вітання від Ісуса — «Мир 
вам»! 

«МИР ВАМ!»
АБО ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ

ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ ПАСХИ

Того ж першого  дня в тижні, коли вечір настав, а двері, де 
учні зібрались були, були замкнені, бо боялись юдеїв, з’явив-
ся Ісус, і став посередині, та й промовляє до них: Мир вам!

Ів.20:19

Запрошуємо на ювілей — друзів, партнерів, служителів та усіх небайду-
жих до місіонерського служіння. Святкове дійство відбудеться 17-18 липня 
2020 року в церкві «Спасіння», м. Луцьк.

«Будемо розповідати про славу Господню... щоб знало про це покоління 
майбутнє... і покладали на Бога надію свою» (Псалом 78).

«Від Луцька і до краю землі» — з такою думкою на початку 90-х 
років минулого століття вирушили перші волинські місіонери в дале-
ку Якутію, Татарію, Карелію, Комі край. Вони стали початком май-
бутньої місії «Голос надії», яка цьогоріч відзначає своє 30-ліття.

ЗАПРОШУЄМО!
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Наша розмова присвяче-
на кризі, яка прийшла не-
очікувано, якої ніхто не міг 
спрогнозувати — ні політики, 
ні економісти, ні богослови. 
Ми разом опинилися в див-
ній новій реальності. Світ 
переповнений панікою, про-
гнозами… А що в цій ситуа-
ції скаже церква?

— Біблія каже: коли звер-
шуються Божі суди, ті, хто 
живе на землі, навчаються 
правди. Чи можемо сказа-
ти, що зараз на землі здій-
снюється суд Божий?

— Ми хочемо чітко визначи-
ти причину і наслідок. Але так не 
буває — завжди є багато при-
чин. По великому рахунку можна 
це й так назвати. З іншого боку 
— ніби останні десять років не 
було судів Божих, а в 2020-му 
почалися! Я так не вважаю. 

— Тобто тільки тому, що 
торкнулося нас, ми почали 
говорити про Божі суди? А 
до цього просто не поміча-
ли?

— Так.
— А які взагалі причини 

таких епідемій? Це завжди 

покарання чи Боже допу-
щення? 

— Є дві сторони — духовна і 
матеріальна. Коли народ забу-
ває думати про Бога, приходять 
катаклізми. Це духовна причина, 
вона основна. З матеріальної 
точки зору, коли люди відходять 
від Бога, вони стають розпусні. І 
це у свою чергу є причиною ба-
гатьох хвороб.

Ще 5-10 років тому, коли 
були спалахи інших епідемій, 
фахівці заявляли: ми не готові! 
Чому? Тому що велика урбані-
зація. Раніше люди жили не так 
щільно. Якщо починається епі-
демія у такому великому місті, 
як, наприклад, Нью-Йорк, її дуже 
важко зупинити. До цього ж — 
збільшення контактів між містом 
і селом, небувалий розвиток ту-
ризму... Зважаючи на це, коро-
навірус — ще не найстрашніше, 
що могло бути.

— Тобто ти не вважаєш, 
що це якийсь особливий Бо-
жий суд над землею?

— Божі суди відбуваються 
постійно. Звичайно, що нічого 
не робиться без Бога. Проблема 
в тому, що відразу всі говорять 
про останній час, вершників 
апокаліпсису… Церква завжди 
була категоричною в такі мо-
менти, і потім це не дуже добре 
відбивалося на її авторитеті.

Пандемія — унікальний час 
для церкви. Люди уважні до того, 
що вона каже. Але ми можемо 
неправильно його використати, 
наступити на ті самі граблі. За-
раз варто не страшити людей 
Божими карами, а показувати 
приклад служіння і довіри Богу. 

— Тобто церква має для 
людей, які надіялися на на-
уку, технології, гроші, пока-
зати, що є справжньою ос-
новою?

— Так, але акцент на іншому. 
Християни люблять казати: от 
бачите, де тепер ваша наука, де 
ваша вакцина? Не потрібно! Рік 
промине, й буде вакцина. Що 
тоді скажеш? Не треба крити-
кувати. Потрібно стверджувати 
істину, служачи. Коли як не сьо-
годні нам світити і солити? 

З іншого боку — це час для 
нас запастися. Не тільки про-
дуктами, а духовно. Подбати 
про поглиблення молитовного 
життя.

— Справді, коли Ісус 
Христос говорив про кінець 
світу, Він ні слова не казав 
про антихриста чи печатки. 
Він сказав: підніміть голо-
ви, бо наближається ваше 
вибавлення! Біда, що деякі 
християни більше ждуть ан-
тихриста ніж Христа.

— На вашу думку, чи 
була готова церква до та-
ких раптових змін — форми, 
стилю богослужіння. Є на-
віть люди, які сприймають 
це як зазіхання на свободу 
віросповідання.

— Справді, особливий 
період… На мою суб’єктивну 

думку, Церква як наречена Хри-
стова — завжди готова. Якщо 
говорити про церкву як релі-
гійну інституцію, це правда, що 
не всі змогли адекватно зреа-
гувати. Саме тому намагалися 
до останнього проводити бого-
служіння. Вважаю, що каранти-
ну варто дотримуватися, інакше 
реалії життя можуть поставити, 
в тому числі служителів, на своє 
місце.

— Як ви ставитеся до 
домашніх груп в теперішніх 
умовах? Можливо час для 
тих, хто їх не проводив, по-
чати? Чи чекати повноцінних 
зібрань?

— Християни мають бути за-
конослухняними. Скажімо, моя 
домашня група — це моя сім’я. 
Якщо до неї додати ще букваль-
но кілька людей, то вже буде пе-
ревищення рекомендованої під 
час карантину кількості.

— Можливо, ця ситуація 
посприяє розвитку сімейно-
го служіння, особливо там, 
де його не було?

— Можливо, десь справа і 
зрушиться з місця. Але там, де 
сімейного служіння не було, 
навряд чи воно сформується. 
Вже зараз психологи говорять 
про складну ситуацію в багатьох 
сім’ях, оскільки люди вимушені 
весь час проводити разом. Це 
момент випробування і сприят-
ливий час — щоб нарешті від-
чути себе одним цілим із своєю 
сім’єю.

— Як ви думаєте, як змі-
няться церкви після каран-
тину? Чи все лишиться, як 
було?

— Насамперед повинні бути 
зміни в нашому мисленні. Було 
б добре, щоб вони прийшли. 
Церква Христова мала досвід 
перебування в катакомбах, в 

глибокій духовній стагнації се-
редньовіччя, в тоталітарному 
режимі. Прийшов час свободи, і 
я люблю казати: ми сп’яніли від 
свободи. Тепер — нове випроб-
ування. І це також пройдемо. 

Вважаю, що для відсотків 
40-50 людей зміни внутрішньої 
духовної сутності прийдуть. Для 
решти — це буде тимчасовий 
переляк. А для тих, хто й рані-
ше не спішив до церкви, — тим 
більше.

— Чи не зруйнується за 
цей час комунікація між 
людьми?

— Я вважаю, що людські, 
братерські стосунки радикально 
не зміняться. Але певний слід, 
очевидно, лишиться. Та й зараз 
люди, які до цього були живими 
членами Христової Церкви, не 
почувають себе в ізоляції. Вони 
з нетерпінням чекають моменту, 
коли знову можна буде зустріти-
ся, обійнятися, подивитися в очі 
один одному і разом прослави-
ти Бога.

— Що ви порадите тим, 
хто боїться?

— У першу чергу — поста-
вити фільтри на вуха. Фільтри 
для тої лавини інформації, яка 
ллється звідусіль. Бог говорить: 
«Гори зрушаться, пагорби захи-
таються, а милість Моя не від-
ступить!». З іншого боку, щоб не 
сталося, «чи ми живемо, чи по-
мираємо, — ми Господні».

 
За матеріалами

онлайн-ефірів
Андрія ХОДОРЧУКА

інтерв'ю

ОЗНАКИ ОСТАННЬОГО ЧАСУ

АНАТОЛІЙ КИБУКЕВИЧ,
ДИЯКОН, ЗДОЛБУНІВ

МИКОЛА СИНЮК,
ЄПИСКОП, ЛУЦЬК

слово єпископа

Вітаю всіх, хто любить Го-
спода, із найвеличнішим свя-
том християн — Воскресінням 
нашого Господа Ісуса Христа. 
Вітальні слова «Христос вос-
крес» нехай по-новому зву-
чать у наших устах, пам’яті 
та серці! Дух Святий нехай 
наповнює нас миром, раді-
стю та любов’ю, що особливо 
потрібно нам у теперішній час 
неспокою, обмежень та зміни 
звичного життєвого ритму. На-
вчімось дякувати за все, адже 
від любові Божої, яка вилилася 
в наші серця Святим Духом, 
нас ніхто і ніщо відлучити не 
може, пам’ятаймо, що «тим, 
хто любить Бога, хто поклика-
ний Його постановою, усе до-
помагає на добре» (Рим.8:28).

Ніякі переживання чи переміни 
не повинні позбавити нас найбіль-
шого та найважливішого переко-
нання, що стосується особистого 
спасіння. Від невірства, від влади 
гріха, зла та від справедливого Бо-
жого гніву, який обов’язково вия-
виться до тих, хто відкинув любов 

Божу та перебуває в стані без-
божних людей, може визволити 
тільки Воскреслий і Вічно Живий 
наш Господь Ісус Христос. Він був 
слухняний волі небесного Отця до 
смерті й отримав найвеличніше 
ім’я — Спаситель всіх людей. «І 
нема ні в кім іншім спасіння. Бо під 
небом нема іншого Ймення, дано-
го людям, що ним би спастися ми 
мали» (Дії 4:12). Бог дав однакові 
можливості для спасіння всім лю-
дям, незалежно від їхніх місця про-
живання, соціального положення, 
освіти чи віку. Тріумф воскресіння 
Христа утвердив Божі наміри сто-
совно кожного з нас, адже Божий 
Син «був виданий за наші гріхи, і 
воскрес для виправдання нашого» 
(Рим.4:25).

Чому ж є небагато людей, які 
скористалися Божою милістю та от-
римали Його спасіння, народились 
згори та стали жити новим життям? 
Тому що на землі перебуває ворог 
людей, який «панує в повітрі, дух, 
що працює тепер у неслухняних» 
(Еф.2:2), і він набагато підступніший 
та небезпечніший за інфекції, що 

безпощадно розповсюджуються по 
нашій планеті, і всіма можливими 
способами старається відвернути 
людей від життя з Богом. Апостол 
Павло попереджував християн: 
«Стережіться, щоб ніхто вас не звів 
філософією та марною оманою за 
переданням людським, за стихія-
ми світу, а не за Христом» (Кол.2:8). 
Визволити від духовної омани, по-
казати правдиві цілі нашого зем-
ного життя та зробити нас новим 
творінням може тільки Спаситель 
Господь Ісус. 

Часто Його ім’я згадуємо, коли 
потрапляємо в безвихідь, бачимо 
свою безпомічність та безсилля. 
Але не варто чекати таких пережи-
вань, — звертаймося до Нього в 
молитвах постійно. Щоб наші ба-
жання були прийняті й ми отриму-
вали відповіді на свої проблеми, 
нам необхідно запросити Христа 
в наше життя та серце, довіритися 
Його слову, полюбити Євангелію 
та підпорядкуватися Писанню. Тоді 
Божий дар вічного життя, що в Хри-
сті Ісусі, стане нашим надбанням. 
«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). 

Коли Воскреслий Христос пе-
ребуває в серці людини, то Він стає 
центром її уваги, її життя, яке прино-
сить духовні плоди, а саме: «любов, 
радість, мир, довготерпіння, до-
брість, милосердя, віру, лагідність, 
здержливість». Це те, що відобра-
жалося в земному житті Ісуса Хри-
ста, це те, що і в наш час відрізняє 
правдивих Божих поклонників від 
неправдивих. У жодному торговому 
закладі світу за найбільші гроші не 
можна придбати «плоди Духа Свя-
того», вони «вирощуються» через 
присутність у нашому серці Божо-
го Сина. Виконання Божого Слова, 
Божої волі робить нашу віру живою 
для спілкування з Богом. «І той, хто 
до Бога приходить, мусить вірува-
ти, що Він є, а тим, хто шукає Його, 
Він дає нагороду» (Євр.11:6). 

Бог відкривається як любов, 
добро, як турботливий батько. Апо-
стол Іван, який по-особливому від-
чував Христову любов, із радістю 
писав: «Подивіться, яку любов дав 

нам Отець, щоб ми були дітьми Бо-
жими, і ними ми є. Світ нас не знає 
тому, що Його не пізнав» (1Ів.3:1). 
Для Божих дітей у Біблії записані ве-
ликі та цінні обітниці, що стосуються 
і теперішнього життя, і життя у віч-
ності: «А коли діти, то й спадкоємці, 
спадкоємці ж Божі, а співспадкоєм-
ці Христові, коли тільки разом із 
Ним ми терпимо, щоб разом із Ним 
і прославитись» (Рим.8:17). 

Яке велике блаженство у своє-
му серці зберігати віру, а через неї 
бачити Боже спасіння! Які б три-
воги не прийшли, розуміємо, що 
над усім має владу наш Спаситель, 
Який насправді воскрес.

 
Голова Волинського
об’єднання УЦХВЄ

єпископ М. І. БЛИЗНЮК

ТРІУМФ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТА
Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш віру-

вати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся…
Рим.10:9
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Подружжя Юрія та Надії Си-
дорчуків із села Тростянка Рожи-
щенського району Волинської 
області знає, як відрізнити сон, 
що від Бога, і сон, що від суєти. 
П’ять років тому в їхньому жит-
ті здійснився сон, який, як вони 
вважають, був від Бога. «Чому?» 
— скажете ви. Усе просто. Те, що 
дружині Юрія приснилося, згодом 
вона побачила наяву, і це без пе-
ребільшення. На  думку Надії, Бог 
попереджував їх про випробуван-
ня, яке відбулося через декілька 
днів після сновидіння. 

Переступивши поріг дому сім’ї 
Сидорчуків, потрапляємо в атмос-
феру дитячого сміху, веселощів та 
обіймів. Для Юрія та Надії — це 
звичні умови, з якими вони сти-
каються щодня вже впродовж 17 
років шлюбу. За цей час у них на-
родилося 9 дітей — 5 хлопчиків та 
4 дівчинки. І для них вони найбіль-
ший скарб у житті. «Це найбільше 
щастя, я так розумію. Є для кого 
жити... Усе життя я віддаю їм, що 
можу, стараюся для них зробити, 
щоб їм було добре. Діти — наго-
рода від Бога, Його благословен-
ня!» — розповідає Надія.

Окрім розваг та веселощів, у 
цій сім’ї є ще й правила. Викону-
вати їх — це гарантія благосло-
вення кожному членові родини 
впродовж дня. Зміст правил: що-
ранку всі діти повинні помолити-
ся, а старші доньки ще й мають  

прочитати декілька розділів Біблії. 
П’ятнадцятирічна Вікторія під час 
спілкування поділилася, що тато 
радить їй вранці перед тим, як іти 
до школи, читати Біблію, адже це 
допоможе їй із викликами дня. 
Дівчина намагається практику-
вати настанови батька — і бачить 
благословення в повсякденному 
житті. 

Також Юрій та Надія нама-
гаються бути для дітей не лише 
батьками та наставниками, але 
й друзями, з якими можна пого-
ворити про все на світі. Довіра 
— риса, яку подружжя виховує 
перш за все в собі, а також у синах 
та доньках. Ось як говорить про 
це глава сімейства: «Джерелом 
мудрості й сили для нас з дружи-
ною є Бог і Його Слово. Кожного 
дня ми потребуємо Божих порад 
у стосунках із дітьми, щоб не дра-
тувати їх, щоб вони були відкрити-
ми й розповідали все не друзям, 
а нам. Для цього ми створюємо 
відповідні умови спілкування як 
удома, так і під час пікніку в лісі чи 
подорожі. Діти радяться з нами й 
запитують, як вчинити в тій чи ін-
шій ситуації». А Вікторія додала: «З 
мамою дуже часто розмовляю як 
з подругою. Можу  їй все довірити, 
вона все про мене знає і завжди 
дасть мудру пораду». До того ж 
старша шістнадцятирічна доч-
ка Зіна бере приклад з мами як 
із домогосподарки, яка відмінно 

справляється з хатніми турбота-
ми. Кожна дитина — це малень-
кий всесвіт зі своїми бажаннями 
та мріями, а тому подружжя Си-
дорчуків намагається дати дітям 
все згідно з їхніми потребами в 
межах розумного.

Але 5 років тому серця дружи-
ни та дітей по-особливому били-
ся в одному молитовному ритмі 
за право Юрія на життя. Чоловік 
опинився в смертельній ситуації. 
А все почалося зі сну, що напере-
додні приснився Надії — дружині 
глави сімейства Сидорчуків.  За-
уважимо, що сам Юрій байдуже 
відреагував на сон дружини. Чо-
ловік і гадки не мав, що рівно че-
рез  4 дні він здійсниться в його 
житті.

 «Сниться мені, що я їду в авто-
бусі, а попереду нього на авто їде 
мій чоловік. Він повертає вбік, і я 
чую від людей у салоні, що стала-
ся аварія. Я виходжу з автобусу й 
бачу, що наш автомобіль повністю 
розбитий», — пригадує дружина 
Юрія. Сон приснився Надії 4 груд-
ня 2014 року, а здійснився — 8 
грудня. 

Впродовж чотирьох днів 
Юрій, як і в попередні роки, був 
досить обережним на дорозі. Він 
вважає, що християнин повинен 
бути прикладом усюди, зокрема 
не перевищувати швидкості та 
не порушувати заборон під час 
руху автомобілем. Проте це не 
врятувало чоловіка від автоа-
варії, яка сталася не з його вини. 
Аварія відбулася в селі Милуші 
Луцького району в той час, коли 
Юрій після всіх денних клопотів 
їхав додому. «Я виїхав із Луцька, 
дружина телефонувала, запро-
шувала на вечерю, а я запевняв 
її, що через 15-20 хвилин буду 
вдома. Але вже через 10 хвилин 
машина була вщент розбита. 
Дорога була дуже слизька, і всі 
їхали обережно. Раптом назу-
стріч мені виїхав бус на великій 
швидкості. Вже не було куди 
діватися ні мені, ні водієві того 
авто — відбулося зіткнення». 

Юрій самотужки вибрався з 
машини. Стікаючи кров’ю в кю-
веті, чоловік чекав на допомогу. 
Він не наважувався дзвонити 
дружині й розповідати про те, що 
з ним сталося. Усе ж таки Надія 
тривожила чоловіка телефонними 
дзвінками, оскільки Юрій не приї-
хав у визначений час. Саме тоді 

він передзвонив і все їй розказав. 
Що було далі? Діти вдома впали 
на коліна, благаючи в Бога милості 
для батька, а Надія вирушила на 
місце ДТП. Жінка була здивована 
тим, що картина, яку вона побачи-
ла, була точнісінько такою, як у сні. 
У цей момент вона зрозуміла,  що 
все ж таки сон був від Бога.

Юрій чудом залишився жи-
вим, незважаючи на те, що лікарі 
не давали жодних гарантій на жит-
тя. З їхніх слів, черевна порожнина 
чоловіка була настільки пошкод-
женою, що надії на життя 1%. До-
рогі ліки та знеболюючі не давали 
бажаних результатів, а тому Юрій 
готовий був попрощатися з жит-
тям. У моменти сильного болю 
він благав дружину припинити 
молитви за нього: «Дружина при-
ходила в лікарню — турбувалася 
про мене. Був такий нестерпний 
біль, що я просив її відпустити 
мене. Мені вже небо було ближче, 
аніж земля. Я повторював їй, щоб 
вона не тримала мене, бо якщо я 
знову повернуся в цей біль, то не 
витримаю. Тоді дружина виходила 
з палати й просто плакала. Коли 
про це говорю, то знову все по-
стає перед очима (плаче)». Надія 
не здавалася в боротьбі за право 
Юрія на життя — вона, діти, рідні, 
друзі та церкви ревно молилися 
за його одужання. І що найголов-
ніше — він відчував дію цих моли-
тов на собі, адже були моменти, 
коли біль вщухав і не потрібно 
було вводити знеболювальне.

Окрім цього, переживань до-
давало й те, що Надія на момент 
випробування була на четверто-
му місяці вагітності — подружжя 
очікувало сьому дитину. Їй до-
водилося постійно перебувати 
в лікарні біля хворого чоловіка. 
Жінка черпала сили в Бога. Вона 
сказала: «Я була вагітною на 
4-му місяці, коли трапилася ця 
аварія, то ж просила в Бога, щоб 
Він благословив моє дитятко,  
щоб воно було здоровим, щоб я 
його виносила й усе було добре 
під час його народження. І най-
більше, що я хотіла, щоб Юра 
був тоді поруч!» Це дивовижно 
— Юрій був присутній на пологах 
дружини. Бог здійснив бажання 
Надії, із неможливого зробив 
можливе.

За шість місяців після аварії 
Юрій повністю одужав. Сьогодні, 
дивлячись на енергійного, здо-

рового й усміхненого чоловіка, 
важко уявити, що п’ять років 
тому йому не давали гарантій на 
життя. Впродовж перебування в 
лікарні зі здоров’ям Юрія відбу-
валися дивні речі, які, на думку 
чоловіка, Бог здійснював саме 
через молитви: «Я зрозумів, що 
є Той біля мене, Який дає жит-
тя, Який не поставив крапки, як 
лікарі! Перевели мене в друге 
відділення. Лікар сказав, що 
потрібно зробити ще одну опе-
рацію, тому направив мене на 
УЗД. Під час медогляду в мене 
не виявили згустків крові, які 
потрібно було видалити. Хірург 
був здивований, адже він бачив 
їх під час попереднього хірур-
гічного втручання. Мені вдруге 
було зроблено УЗД — і знову 
підтвердилося, що зі мною все 
гаразд. Я сказав лікареві, що він 
зробив усе що міг, а Бог все це 
довершив!» 

Опісля цього випадку Юрію 
не робили жодної операції. Чо-
ловіка виписали з лікарні додо-
му, але йому довелося пересу-
ватися на візку та милицях. Він 
слізно просив у Бога повного 
зцілення й можливості ходити 
своїми ногами. Так і сталося! 
Сьогодні сім’я Сидорчуків радіє, 
що Бог почув їхні молитви й 
зберіг життя чоловіка та батька. 
Випробування аварією стало 
для подружжя цінним уроком 
від Бога: «Ця ситуація дуже нас 
зблизила! Ми стали розуміти 
краще Боже Слово, у якому є 
такі слова:  «Ваші думки — не 
Мої це думки». Ми стали більше 
довіряти Богові, адже все, що 
відбувається в житті людини, 
їй на благо. Ця подія трапилася 
тільки для того, щоб ми стали 
сильніші, дружніші та йшли далі 
за Ним». 

«Бог промовляє і раз, і два 
рази, та людина не бачить того: 
у сні, у видінні нічному, коли міц-
ний сон на людей нападає» (Йов 
33:14-15).

 
Галина ФУРМАН,
"Крок назустріч"

«СНИТЬСЯ МЕНІ СОН…»
свідчення

Як і більшість людей, ми  має-
мо певні обмеження і в церковно-
му, і в соціальному, і в євангелі-
заційнійному служінні. 

Серед наших знайомих та друзів 
є немало освічених людей, і навіть 
для них читати та розуміти  Єван-
гелію складнувато. Із цієї причинни 
ми почали писати біблійні аудіо та 
відеоуроки, у яких читаємо та роз’яс-
нюємо історії про Ісуса Христа,  Його 
притчі; розсилаємо у вайбер групи й 
для дорослих та дітей. Люди, із якими 
дружимо  переважно хороші, добрі. 
Вони охоче приходили до нас на зу-
стрічі в церкву, щоб більше дізнатися 

про Бога, помолитися та послухати 
хороші пісні. Нещодавно одна жінка 
написала, що її син задав запитання: 
«Мамо, а хто такий Бог?» Під час ка-
рантину, вона разом із чоловіком та 
сином почала читати дитячу Біблію, 
тому наші уроки слухають із задо-
воленням! Я не могла б і подумати, 
що в теперішній час є молодь, яка 
не знає нічого про Бога. Радує те, 
що люди задумуються над почутим 
і починають визнавати авторитет 
Божого Слова. Дехто написали, що 
ніколи не думали, якою цікавою кни-
гою є Біблія! Коли Боже світло в нас, 
то й записи біблійних уроків люди 

слухають охоче. А ще й тому, що їх 
можна послухати в зручний для них 
час. Зазвичай ми відсилаємо їх уве-
чері, коли денні клопоти позаду. Ми 
помітили, Боже Слово під час каран-
тину є більш бажаним, аніж раніше, 
бо серця людей більше відкриті для 
Бога і в багатьох звільнився  час для 
надбання духовних цінностей. Слава 
Богу, що під час карантину не дово-
диться нудьгувати, а можна ще біль-
ше молитися за людей та дарувати 
їм найдорожче — Його Слово, адже 
Воно містить обітниці теперішнього  і 
майбутнього життя!

 Ірина ГУБЕНЯ

місіонерські новини

ДУХОВНИЙ ХЛІБ «З ДОСТАВКОЮ ДОДОМУ»

Якого значення ви надаєте снам? Чи здійснювалися вони 
у вашому житті? Чи ви погодитеся з тим, що зміст снів буває 
різним, а інколи й таким, про який ми не хочемо говорити. 
Природно, що коли ми цілий день сапали буряки, то в сно-
видінні будемо бачити саме грядки з ними. Або ж якщо має-
мо страх перед певними ситуаціями чи людьми, то в наших 
снах періодично з’являтимуться саме ці обставини та особи. 
Усе це пояснюється особливістю мозку, який працює ціло-
добово. А що ви думаєте про сни від Бога? Як зрозуміти, від 
Бога сон чи ні?
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продовження, початок в №3/2020

Що ви показуєте гостям у 
першу чергу? Ось, скажімо, на-
відали вас із далекого краю друзі 
— і вам так хочеться чимось 
приємним їх здивувати. Що б 
таке оригінальне, неповторне, 
щоб запам’яталося, показати? 
Із єпископом Федором Велич-
ком ми зустрілися на церков-
ному подвір’ї в м.Воркута. Він 
озброєний лопатою. Боротьба 
зі снігом у цих краях має першо-
чергове значення з простої при-
чини: не прибереш снігу — не 
попадеш до власного дому, не 
зайдеш у дім молитви. Єпископ 
із лопатою для чистки снігу — це 
як єпископ із кадилом у храмі 
або єпископ із великим хрестом 
на свято Водохреща. Боротьба 
зі снігом — це як боротьба з не-
нависним коронавірусом, вима-
гає не тимчасових обмежень, а 
постійної, виснажливої роботи. 
Ви скажете: не єпископська це 
справа, або, як кажуть у Росії: 
«не царское это дело». Так-так… 
Утім, навідайтеся до Воркути, 
переконайтеся…

Федір Микитович показує 
свій технічний парк — оці довгі 
сани з бортами для вивезення 
снігу, оці — як причіп до «Бу-
рана» (є такий снігохід), а оці 
— дерев’яні, це для оленячих 
запрягів, на них у тундрі ненці 
подорожують. А ще одні — па-
сажирські, там під навісом захо-
вані, це коли з гостями в тундру 
до ненців потрібно навідатися…

«А ось тут, — Федір Микито-
вич показує на величезний за-
мет, — тут у нас черемха росте. 
Минулого літа шість квіточок 
було. Бабусі з двору сходилися 

понюхати. Це справжнє чудо, 
що вона вижила… — Турботли-
во доторкається рукою до не-
примітної галузки, що стирчить 
зі снігу. — Красуня, дочекаємося 
літа — зацвіте Божа краса…»

Сани, ті, що для пасажирів 
у тундру, не дочекалися виїзду, 
оскільки розгулялася пурга, що 
в нас заметіллю називається, 
тільки люта й небезпечніша. 
Так що навіть із міста не виїхати 
ані на санях, ані на авто, ані на 
оленях, які десь далеко в тундрі 
шукають поживу в глибоченно-
му снігу. Саме час у затишному 
домі пити чай і згадувати…

— Брате Федоре, ви з 
дружиною на півночі вже 30 
років. Мабуть, за цей час 
було щось таке, що особли-
во закарбувалося в пам’яті?

— У 2005 році, перед Пас-
хою, трапився такий випадок. 
Ми були далеко-далеко в тундрі. 
Я три дні був у пості. На Велик-
день проводили богослужін-
ня в Сєвєрному, а в понеділок 
поїхали до оленярів. Ночували 
в чумах. Уранці пішли в тундру 
наламати хмизу, щоб приготу-
вати чай. Коли поверталися, я 
посковзнувся і впав. З’явився 
біль у спині. Уже біля чума ста-
ло зовсім погано. Довелося 
відміняти богослужіння й тер-
міново їхати в лікарню. Під час 
молитви Бог промовив до мене: 
«Не їдьте на снігоходах, а їдьте 
на оленях». — «Чому Господи?» 
— «Олені добіжать, а снігохід 
зламається». Саме так і сталося, 
я довірився Господу — поїха-
ли оленями. Дорога була дуже 
важка, я тричі непритомнів.

Коли з’явився зв’язок, под-
звонив додому. Мирослава з 

сестрами стали молитися — і 
мені полегшало. Весь наступ-
ний день мене водили по кабі-
нетах, вже навіть стали готувати 
до операції на апендицит. Довго 
я пролежав на кушетці в кори-
дорі — і зрозумів, що нікому 
не потрібний. Поїхали додому. 
Став приймати гарячі ванни за 
порадою. У тому стані не міг ні 
спати, ні їсти. Так минуло три 
доби. У якийсь момент я зайшов 
у свою кімнату й став говорити з 
Богом. У душі був повний мир. 
Я казав: «Господи, мені боляче, 
я не знаю, що зі мною. Але Ти 
знаєш, бо Ти — Творець. Я Тебе 
не звинувачую, але якби мій син 
так хворів, то я йому поміг би. Як 
би не було, я дякую Тобі за все». 
І мені відразу прийшло усвідом-
лення, що Бог відповість. Пішов 
до спальні, ліг і заснув. Спав, ду-
маю, десь 13 годин. Уперше за 
кілька днів виспався. Прокинув-
ся — не болить. І в той же день 
із нирок вийшло все каміння — 
22 штуки. А наступного — я вже 
провів пасторську нараду.

— Сестро Мирославо, 
скажіть, як це — бути жінкою 
місіонера на Півночі? 

— Добре те, що в цьому 
краї немає городів, господар-
ства (сміється). Справді! Бо в 
Україні це забирало дуже бага-
то часу. Ну, і люди — спасенні 
Господом люди, заради яких 
ми сюди приїхали. Напевно, це 
найважливіше. Коли ти маєш 
ціль, вона тебе тримає. Якби не 
ціль, тут би ніхто не втримав-
ся. Від покликання не можна 
втекти — будеш томитися, у 
яких би гарних краях не жив, з 
якими б хорошими людьми не 
спілкувався. Коли поїдеш на 
конференцію, поспілкуєшся з 
іншими місіонерами, розумієш 
— немає на що нарікати. Ще 
одне велике благословення — 
ми мали більше часу для дітей. 
Я ніколи не думала, що колись 
будемо настільки спокійні за 
них. Тепер уже їхні друзі через 
них приходять до Бога. Хоча 
діти кажуть: «Мамо, ми особли-
во й не благовістили — просто 
жили християнським життям». 
Не знаю, як би я справилася в 

Україні, я «Марта» ще та — дуже 
люблю господарювати. Я би з 
тих городів не вилазила…

— Чи були у вас момен-
ти особливого відчаю, коли 
хотілося все покинути й по-
вернутися в теплі краї?

Мирослава: — Дуже багато 
залежить, як ти себе налаштуєш 
від початку. Я була готова до 
того, що буде важко, тому від-
чаю не переживала. Коли жінки 
місіонерів розповідають, як їм 
тяжко, мені здається, що вони 
мали певні ілюзії щодо сім’ї й 
служіння. Якщо правильно мис-
лиш і знаєш — Хто є твоїм Дже-
релом, то не залежиш від обста-
вин, місця проживання тощо.

Федір: — Відчаю не було 
ніколи. Цар Давид сказав: «Тіль-
ки в Господі знаходить спокій 
моя душа!» Цього року я вже 
54-й раз (за життя) перечитав 
Біблію. Коли стає важко, я шу-
каю себе там. Це дуже сильно 
зміцняє. Звичайно, труднощі 
бувають, але мені не хотілося б 
завершити покликання з влас-
ної волі. Я тридцять зим копаю 
тут сніг із усіма… 

Після поїздок у тундру буває, 
що не знаєш, на який бік лягти, 
до ранку не можеш знайти по-
ложення, щоб менше боліло. 
Тому що, коли проїдеш 340 км 
за день на снігоході в хуртови-
ну й проведеш ще у двох чумах 
зібрання, це серйозно… А там 
від тебе чекають слова. Твоя го-
ловна робота — не просто приї-
хати, а донести бачення. Тому 
я ніколи не налаштовувався на 
хникання. Одного разу після по-
вернення з тундри я не міг стоя-
ти на ногах, а наступного дня фі-
зично не міг устати з ліжка. Син 
Йосип тільки з третьої спроби 
мене підняв.

Мирослава: — Після приїзду 
від оленярів він ще кілька днів 
не може ложкою в рот попасти. 
Інколи ноги всі в синцях, потріб-
но особливо турбуватися..

— Як донести молодим 
людям, що можна прожи-
ти ось так, вірою, не маючи 
особливих благ, і бути щас-
ливим? Що б ви порадили 
молодим людям, а також їх-

нім батькам? 
Федір: — Тут діє тільки лю-

бов Господа до нас і наша до 
Господа. Заради цієї любові ти 
підеш на все (плаче). І те, що 
сім’я щаслива, і те, що ми лю-
бимо один одного… Перші 20 
років — вкладися в дітей як тіль-
ки можеш! Не вмієш виховувати 
— сиди ночами й читай Біблію, 
вчися. Ніколи не злися на дітей, 
люби їх. Знаходь ті відповіді, 
які Бог має для них. Тоді вони 
зрозуміють, що навіть труднощі 
— це честь, а не тягар. Любов і 
тільки любов. Ми з дітьми дуже 
сильно любимо один одного. 
Ми не так багато проводили 
часу разом, щоб проігнорувати 
кожну нагоду бути разом. Коли 
людина знає Господа віч-на-віч, 
знає своє покликання, вона не 
зважатиме на жодні труднощі.

Мирослава: — Оскільки наші 
діти не ходили в садок, то вони 
навіть не уявляли, чим іншим 
можна займатися в житті, крім 
благовістя. Коли Марійка йшла 
в перший клас, у перший же 
день я помітила, що її портфель 
чимось навантажений так, що її 
саму переважує. Відкриваю — а 
він повний гедеонівських Єван-
гелій! І це не тому, що ми так 
навчили, а тому, що діти просто 
жили серед цього, просякнули 
цим. Не було на кого лишити 
— скрізь брали з собою. І вони 
іншого прикладу навіть не бачи-
ли. У них усе життя так: де б не 
були — постійні дебати… У ко-
леджі збирали цілу актову залу 
вчителів, батьків, щоб засте-
регти від дружби з Величками: 
«Бо якщо з ними поспілкуєте-
ся — миттю опинитеся в сек-
ті!» Найкраще, що може бути в 
житті — бачити, як діти ходять в 
істині… Усе решта — можна пе-
режити. Страждання за правду 
— це честь. І різати нас прихо-
дили, і стріляти, і газ пускали, і 
колеса різали… Пережили. Не 
відступилися. Декого з тих бан-
дитів уже й на світі немає. А дех-
то навіть навернувся до Бога.

 
Микола СИНЮК,

закінчення в наступному 
номері

місія

ПРО ЧЕРЕМХУ У ДВОРІ

ДОРОГАМИ ПІВНОЧІ
АБО ВІД ПОКЛИКАННЯ НЕ ВТЕКТИ 

08 квітня відбулася чергова онлайн-зустріч з 
представниками Всеукраїнської Ради Церков і 
Релігійних Організацій. 

Головною метою зустрічі було обговорення форма-
ту проведення Богослужінь, особливо під час Пасхи, а 
також чергових юдейських і мусульманських свят.

В результаті обговорення дійшли такої згоди:
Cлужби у храмах проводитимуться, однак, за уча-

стю не більше десяти осіб – для парафіян трансляція 
відбуватиметься у режимі онлайн. У місцях Бого-
служінь може бути присутня обмежена кількість людей, 
а саме: священник і особи, які технічно обслуговують 
Богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. 
Обов’язковою умовою є носіння захисних масок чи 
респіраторів усіма присутніми, крім священнослужи-

теля;
Вірянам не забороняється відвідувати Храм у ін-

дивідуальному порядку в час відсутності проведення 
Богослужінь, але в такому разі кількість осіб, які од-
ночасно перебувають разом, не повинна бути біль-
ше двох у великих храмах та однієї у храмах меншого 
розміру, не враховуючи священнослужителя. Усі при-
сутні зобов’язані носити маски, а ззовні не повинно 
бути черг;

Щодо проведення обряду освячення Пасок та Пас-
хальних кошиків, існуватиме декілька можливостей. 
У містах, священнослужителі можуть бути запрошені 
у пекарні, на заводи або ж у магазини, для освячення 
там пасок, таким чином усі бажаючі можуть купити вже 
освячений хліб. У сільській місцевості, віряни зможуть 
виставити Пасхальні кошики за ворота, а священник 

матиме змогу пройти вулицями та освятить їх. Таким 
чином вдасться мінімізувати кількість контактів між 
людьми.

Людське життя, його захист, фізичний та мораль-
ний розвиток особи – це спільна місія Церкви та дер-
жави. Тому, у разі намагань вірян відвідувати Церкву, 
поліцейські патрулі толерантно та виважено роз’ясню-
ватимуть необхідність виконання правил карантину.

Щодо волонтерської діяльності Церков, особливої 
уваги було приділено питанню опіки над безхатьками. 
Керівники релігійних установ мають подати у відповід-
ні служби списки відповідальних за це осіб та місць 
проведення відповідних заходів;

Представники усіх релігійних організацій мають 
подати списки людей, котрі задіяні у проведенні Бого-
служінь для їх безперешкодного пересування.

новини

СТАЛО ВІДОМО, ЯК ЦЬОГОРІЧ БУДУТЬ
ВІДБУВАТИСЯ ПАСХАЛЬНІ ЗІБРАННЯ
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Колись у місіонер-
ки Людмили Кибукевич, 
яка працювала в далекій 
Удмуртії,  в одному з ін-
терв’ю запитали: «Чи бу-
ває вам важко, страшно, 
і чи не хочеться тоді все 
залишити й повернутися 
додому?» Відповідь на це 
була такою: «Важко бу-
ває, а страшно — ніколи. 
А як буває важко, то хо-
четься в небо, а не до-
дому».

Ось такі вони особливі 
— ці люди, які віддали своє 
життя місіонерській праці. 
Їхня самовідданість вража-
ла невіруючих людей, поряд 
із якими вони працювали, 
навіть тих, які були проти 
місіонерської праці. Петро 
Кибукевич, розповідаю-
чи про свою працю під час 
виступу на місійній конфе-
ренції у місті Дзержинську 

(Росія, 1995 рік), поділився 
таким випадком: «Ми про-
водили перше хрещення в 
м. Іжевськ. Обклеїли афіша-
ми все місто. Викликає нас 
начальник міліції: «Що це 
таке?» — «Хрещення буде-
мо проводити!» — «Я забо-
роняю». Брати запитують: 
«А що нам за це буде?» — 
«Двісті тисяч штрафу і доба 
арешту». Ми переглянулися, 
посміхнулися: «Підходить! 
Ми згодні». Начальник аж 
встав. А потім звертається 
до свого підопічного: «Ось 
такі солдати нам потрібні…»

Не відомо, чи погодили-
ся вони б на це служіння, 
якби знали наперед, що їх 
чекає, але ті випробування, 
з якими стикалися в праці за 
ці 30 років, проходили гідно. 
У їхньому життібуло немало 
екстраординарних випад-
ків, в яких вони бачили Бо-
жий захист в цих ситуаціях.

...«Поїзд «Москва-Ковель» 
прибув на 12 колію», — звучить 
голос із динаміка вокзалу. І хоча 
ще півгодини до відправлення, 
беру свої речі й простую до ва-
гону.

У купе ще один пасажир із 
м. Кузнецовськ, повертається 
з відрядження. Розкладаємо 
речі. Через хвилину-другу двері 
різко відчиняються і широко-
плечий молодик безцеремонно 
заходить до нашого «колекти-
ву». Подальша розмова краще 
буде звучати мовою оригіналу. 
Молодик звертається до нас:

— Вас приветствует рекет 
Киевского вокзала г. Москвы. 
За то, что вы в этом вагоне и на 
нашем вокзале, нужно платить. 
Готовьте по 200 баксов или по 
одному лимону.

Я нерозуміюче дивлюся 
йому прямо в очі.

— Я неясно сказал, что ли? 
Выворачивай всю наличку на 
стол, живо!

Двері знову відчиняються, в 
купе втискується ще двоє, але 
їхніх слів я не наважуюся повто-
рювати, навіть на папері.

Викладаю на столик рештки 
своїх «капіталів». Професійним 
рухом «представитель рекета» 
рахує гроші, інший таким же 
професійним рухом із розмаху 
б’є в лице мого супутника.

— Поживей, шевелись!
— Что делаем, — до стар-

шого.
— По половинке давай. Зно-

ву мелькають купюри.
— Ребята, нет проблем, 

можете взять все, это не мои 
деньги, — звертаюсь до них.— 
Это церковные деньги.

Рука, що лічила зупиняєть-
ся.

— Ты кто?
— Священнослужитель.
— Документы есть? 
Показую місійне посвідчен-

ня.
— Что будем делать, — 

звертається, очевидно, до 
старшого.

Якусь мить стоїть тиша.
— Верни все назад, мы та-

ких не берем, извините...
За хвилю в купе порожньо. 

Чути, як грюкають двері сусідніх 
купе...

сторінками нашої історії

ЧИ БУВАЄ СТРАШНО 
МІСІОНЕРАМ?

інтерв'ю

— Що спонукало вас 
переїхати в Суми?

— У 1993 році, коли вже 
можна було вільно пропові-
дувати Євангелію, розпочато 
місіонерську працю в Сумсь-
кій області. Місія «Голос надії» 
(м. Луцьк), у якій я тоді актив-
но був задіяний, вбачала по-
требу, щоби в Сумській об-
ласті більше проповідувалося 
про Бога. Ми стали приїжд-
жати в цей регіон, проводити 
різноманітні заходи з поши-
рення Євангелії, утворювати 
церкви й розвивати служін-
ня. У 2003 р. керівництво на-
шої місії та старший єпископ 
церков християн віри єван-
гельської в Україні запропо-
нували мені переїхати в Суми 
та взяти відповідальність за 
розвиток церков у цьому ре-
гіоні. Я погодився, і для того, 
щоб моє служіння було більш 
ефективним, мені довелося з 
сім’єю переїхати в Суми.

— Чому ви обрали саме 
такий шлях?

— Напевно, це покликан-
ня. Ніколи не мріяв про таке 
служіння. Правда, з дитин-
ства мені подобалося слуха-
ти проповідників. Думаю, що 
Господь вже тоді працював 
наді мною і давав захоплен-
ня служінням у церкві. Коли 

в Україні після розпаду СРСР 
з’явилася свобода для віри в 
Бога, ми з церковною молод-
дю стали активно використо-
вувати будь-яку можливість 
звіщати людям про Бога. 

Пригадую, ще в шкільні 
роки мені казали, що якщо я 
пов’яжу своє життя з церк-
вою, то в мене не буде нія-
кої перспективи в житті. Тоді 
віруючим було неможливо 
вступити у виш, а без цього, 
як тоді говорили, неможливо 
«пристроїтися в житті». Проте 
коли директор поклав на стіл 
переді мною анкету для всту-
пу у комсомол, я відмовився 
її заповнювати, хоча мене 
ніхто не вчив про це, але Бог 
так спрямував мене. По суті 
— це був вибір на все життя, а 
решту кроків вже робити було 
легше. 

— Чому ви не обрали 
шлях бізнесу чи політики?

— Вважав і вважаю, що 
той напрям, який я обрав, 
важливіший. Люди, які мають 
духовний стержень, наба-
гато щасливіші, навіть якщо 
живуть скромніше за інших. 
Звичайно, у мене була мож-
ливість працювати в бізнесі, 
я навіть якийсь час зі своїм 
братом рухався в цьому на-
прямку, але мене це не при-
ваблювало. Та, дякуючи Бо-
гові, я маю все потрібне для 
життя. 

— Чи можна в сучас-
ному світі жити згідно з 
Божими заповідями й не 
грішити?

— Якщо людина має спіль-
ність із Богом, Він допомагає 

жити правильно. Звичайно, 
немає людей абсолютно без-
грішних, усі помиляються, 
але треба вміти визнавати 
помилки й просити прощення 
в Бога. Він прощає, дає сили 
виконувати Його волю й жити 
праведним життям. 

— Чи має єпископ 
якийсь особливий зв’язок 
з Богом?

— Господь чує всіх одна-
ково — і єпископа, і простих 
людей. Просто, на жаль, не 
всі до Нього звертаються. 
Проте єпископ, як і будь-який 
служитель, має бути прикла-
дом для інших у спілкуванні з 
Богом. Якщо він сам не буде 
наповнений вірою, то чим 
зможе поділитися з іншими? 
Служитель має багато моли-
тися, читати, бути всебічно 
розвинутим.

—  Як молитися, щоби 
Бог чув? Чи є у вас якийсь 
особливий секрет?

— Та ні, тут все дуже про-
сто. З Богом треба говори-
ти так, як ми розмовляємо з 
друзями. Звертатися до Ньо-
го потрібно незавченими сло-
вами, щиро та просто. У Біблії 
є оповідь про двох людей, які 
зайшли в храм помолитися, 
— фарисея та митника. Фа-
рисей знав, як молитися, але 
це не допомогло йому стати 
ближче до Бога. Митник не 
вмів молитися, а сказав лише 
кілька слів, але щиро,  і він був 
більше оправданий, ніж фа-
рисей. Молитва має бути від 
щирого серця. 

— Чи уздоровлює Бог 
сьогодні?

— Уздоровлює. Я особи-
сто переживав зцілення від 
Бога. Він не один раз рятував 
мене від різних хвороб, навіть 
невиліковних. У нашій церкві 
є багато людей, які отримува-
ли чудо від Бога. І це були не 
просто незначні недомаган-
ня, а підтверджені лікарями 
важкі хвороби, які Бог зціляв 
після молитви. Наприклад, у 
2004 році одна жінка попро-
сила, щоб ми помолилися 
за її невіруючу родичку. Вона 
мала останню стадію онкоза-
хворювання, і лікарі просто 
виписали її додому помира-
ти. Ця жінка лежала на ліжку й 
без сторонньої допомоги не 
могла навіть встати. Ми прий-
шли до неї додому й помоли-
лися за неї. Уже наступного 
дня вона стала активно ру-
хатися, і до сьогодні жива, до 
того ж уже віруюча. Таких ви-
падків багато і в моїй родині,  і 
в церкві. Бог зціляє і сьогодні.

— Як стати ближче до 
Бога?

— Потрібно читати Біблію, 
молитися  й прислухатися 
до свого серця, спілкувати-
ся з іншими віруючими. Ми 
ж розуміємо, яка різниця між 
віруючими та невіруючими. 
Потрібно починати з малень-
ких кроків назустріч Йому — 
шукати Бога там, де ти є. Не 
обов’язково бігти в храм чи 
пускатися в паломництво, 
просто треба повірити, що 
Господь живий і реальний, що 
Він любить усіх-усіх і приймає 
тих, хто приходить до Нього. 

— Сьогодні багато лю-
дей налякані передбачен-

нями про близький кінець 
світу. Що ви скажете?

— Біблія вчить, що дату 
кінця світу не знає ніхто, на-
віть Ісус Христос, лише Бог. Я 
би радив переживати не про 
те, коли це буде, а думати, чи 
готовий зустрітися з Богом.

— Коронавірус — це 
Божа кара?

— Це Боже допущення. Це 
Його голос. Він використо-
вує різні інструменти (і навіть 
надприродні явища), щоби 
достукатися до людського 
серця й наблизити людей до 
Себе. Ця світова криза про-
мовляє до нас, що ми не має-
мо бути байдужими, а шукати 
Бога завжди, і навіть у час 
різних випробувань зберіга-
ти спокій, покладаючись на 
Нього. 

— Як людині врятува-
тися від того обсягу про-
блем, що тиснуть на неї?

— Проблеми потрібно 
пройти. Їх неможливо позбу-
тися зовсім. Навіть Ісус учить, 
що в нас будуть труднощі в 
цьому світі, але наше завдан-
ня — не падати духом, бо Він 
переміг цей світ. З Богом лег-
ко долати будь-які проблеми. 

— Ваші побажання чи-
тачам газети.

— Я знаю, що цю газету 
читатимуть і віруючі, і невіру-
ючі люди. Віруючим бажаю і 
надалі триматися Бога й лю-
бити Його, а невіруючим ба-
жаю шукати Господа, поки є 
час, бо можна запізнитися.

Розмовляв
Валентин ЯРОШЕНКО

БОГ ЗЦІЛЯЄ І СЬОГОДНІ
Віктор Віталійович Клець народився у Волинській області. Живе в м. Суми, де й слу-

жить у старшим пресвітером місцевої церкви, а також виконує служіння єпископа цер-
ков у Сумській області.

Із дорожніх нотаток
Миколи СИНЮКА
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Пандемія коронавірусу 
стала лакмусовим папір-
цем практично для усіх 
сфер життя. Вона виявила 
фактичний стан речей як 
у політиці, медицині, еко-
номіці, так і у людських 
стосунках. І навіть у такій 
інтимній сфері, як віра в 
Бога.

Звичайнісінький вірус ви-
крив штучність та ненадій-
ність того, що ще вчора було 
досягненням і гордістю нау-
ки та політики. Кордони між 
країнами, які під оплески ди-
пломатів зникали, раптом 
зачинилися на замок, безвіз 
став небезпечним, медици-
на непідготовленою та без-
помічною, економіка обва-
лилася за ефектом доміно… 
Політики скинули маски і по-
казали, хто вони є насправді.

Коронавірус застав знена-
цька і Церкву. Виявилося, що 
там теж було багато штучного 
та декларативного. Виявило-
ся, поза храмами, двері яких 
замкнув карантин, віряни не 
знають як і не вміють покло-
нятися Богові. І виявилося, 
що для багатьох християн і 
навіть служителів віра та ре-
альне життя — речі не дуже 
сумісні…

Останніми днями хариз-
м а т и ч н о - п р о т е с т а н т с ь к а 
тусовка обговорює вчинок 
відомого пастора з Флори-
ди Родні Ховарда-Брауна. В 
останню неділю березня він 
був арештований за те, що 
порушив заборону на масові 
зібрання. Він, знаючи про за-
борону, свідомо відкрив двері 
церкви і провів богослужін-
ня. Після цієї події комен-
тарі «експертів» розділили-
ся: хтось обурювався таким 
вчинком, хтось ставив пас-
тора у приклад як героя віри. 
У соцмережах розгорілися 
справжні баталії, у яких лама-
ли списи прихильники обох 
точок зору…

Одночасно у тих же соцме-
режах останніми тижнями на-
були великого поширення, як 
я їх називаю, «цитати віри»: 90 
псалом, висловлювання відо-
мих релігійних діячів, і перш 
за все Джона Лейка «Про віру, 
страх та епідемії», перепости 
служіння всесвітньо відомого 
Кеннета Коупленда, де він ви-
ганяє коронавірус зі Сполуче-
них Штатів. В Україні «ганяє» 
вірус скандальновідомий 
апостол Мунтян… Не відста-
ють служителі й з теологічно 
протилежного табору — пра-
вославні священники, перш 
за все Московського патріар-
хату, які відмовляються за-
кривати церкви, заохочують 
вірян цілувати ікони та при-
чащатися зі загальної чаші, 
мовляв, Бог захистить від за-
рази… Багато християн від-

верто ігнорують небезпеку та 
попередження спеціалістів, 
надіються лише на Божу охо-
рону і Його обітниці. І за при-
клад ставлять історії, де мужі 
віри залишаються неушкод-
женими у лев’ячій ямі, під час 
епідемій, воєн, йдуть по воді, 
зцілюють прокажених...

Мимоволі виникає запи-
тання, яке раніше не було 
таким гострим та актуаль-
ним: «А справді: як проявити 
справжню віру у таких кри-
тичних моментах, як поєдна-
ти прагматичну обережність 
з вірою, яка дозволяє ходити 
по воді, пити отруту та брати 
змій у руки? Дотримувати-
ся рекомендацій лікарів та 
чиновників, чи вірою стояти 
вище земних обставин? Чи 
не буде така людська обе-
режність проявом недовіри 
Богові та Біблії?..» Запитання 
серйозні. І не усі можуть від-
повісти на них.

Біблія — це книга, яка ак-
центує увагу на невидимому 
духовному світі, але разом з 
тим вона не є абстрактною, а 
торкається і цілком реальних 
сфер земного життя. Пра-
вильніше було б сказати, що 
Писання говорить про взає-
мозв’язок земного та небес-
ного, матеріального та ду-
ховного. Тому абстрагування 
віруючих від земного і земних 
правил не є біблійною прак-
тикою.

Так, ми, християни, віри-
мо у Бога Творця, Який має 
владу над законами природи, 
над хворобами, Який сильний 
творити чудеса. Ми маємо 
право молитися за це, надія-
тися на Його допомогу та над-
природне втручання у склад-
них життєвих обставинах. Ми 
маємо тисячі прикладів, коли 
Господь приходив на допомо-
гу неймовірним чином.

Разом з тим, є не менше 
прикладів, коли Бог радить 
людям чинити чисто по-люд-
ськи, прагматично та буден-
но. Ніде в Біблії не сказа-
но, що Бог буде все робити 
замість нас і що наше життя 
буде суцільною вервечкою 
чудес.

Єгова з ознаками та чуде-
сами виводив народ ізраїль-
ський з Єгипту, посилав з 
неба манну та перепілки, да-
вав зі скелі воду та висушував 
перед ними моря та річки. Але 
коли вони увійшли в обіцяну 
землю, казка закінчилася. По-
чалися важкі будні праці, коли 
потрібно було власноруч доб-
увати хліб і захищати себе. 
Господь дав дев’яностолітній 
Сарі можливість завагітніти, 
зберіг маленького Мойсея 
від меча фараона і Даниїла 
від левів, зруйнував непри-
ступні стіни Єрихону, віруючі 
в Бога «силу огненну гасили, 

утікали від вістря меча, змі-
цнялися від слабості, хоро-
брі були на війні, обертали в 
ростіч полки, жінки діставали 
померлих своїх із воскресін-
ня…», але… Але й був інший 
бік реальності: «…а інші були 
скатовані, …дістали наруги 
та рани, кайдани й в’язни-
ці, камінням побиті бували, 
допитувані, перепилювані, 
умирали, зарубані мечем, 
тинялися в овечих та козячих 
шкурах, збідовані, засумо-
вані, витерпілі…» (Євр.11). 
Який контраст, правда ж? На 
перший погляд, можна було 
б подумати, що, або Бог не 
дотримується Своїх обітниць, 
або ці віруючі були не такі вже 
й віруючі. Але автор Послання 
до євреїв одних та других на-
зиває героями віри…

Апостол Павло також був 
героєм віри. Бог потужно діяв 
через нього. Він мав право на 
Божі чудеса у своєму житті. І 
він користувався цим правом. 
Але одночасно його близьким 
другом був лікар Лука, який 
лікував звичайними людсь-
кими методами. Навчаючи 
молодого служителя Тимо-
фія основам віри, заохочуючи 
його до повної довіри Госпо-
ду, Павло радить йому чисто 
народний метод лікування 
шлунка: «Пий трохи вина…»

Ісус Христос мав силу на-
годувати тисячі людей кілько-
ма хлібинами та рибинами, і 
разом з тим відчуваючи голод 
та спрагу, звертався за допо-
могою до учнів: «Підіть в місто 
купіть хліба… Дай мені, жінко, 
напитися…» А одного разу 
його учні, які кожного дня ба-
чили чудеса, так зголодніли, 
що змушені були порушити 
суботу — і Учитель чомусь не 
втрутився, не зробив чуда…

Бог, даючи своїм духовним 
дітям обіцянку допомагати, 
охороняти, нерідко надпри-
родним чином, не обіцяв це 
робити завжди. І не обіцяв, 
що життя віруючої людини, це 
життя мажора, за якого все 
робить і за якого турбується 
його впливовий тато. Навпа-
ки, Він заохочує нас до праці, 
до турботи за родину, він на-
гадує нам правила безпечної 
поведінки як у духовному, так 
і у земному житті.

Згадаймо ознаменований 
чудесами вихід ізраїльтян з 
Єгипту. Пряма Господня охо-
рона, хліб та м'ясо, як кажуть, 
на тарілочці. І одночасно Він 
наказує суворо дотримува-
тися правил гігієни та каран-
тину (так, карантин, це не 
винахід ХХІ століття). Фізич-
не здоров’я Божого народу 
залежало не тільки від Божої 
охорони, але й просто від до-
тримання елементарних пра-
вил гігієни.

Тому неправильно, а іноді 
й злочинно, відкидати люд-
ські правила, які покликані 
захистити нас від тієї чи іншої 
небезпеки. Цілком нормаль-
но для віруючої людини, яка 

вірить у Божу охорону та до-
помогу, надіятися і на людські 
засоби безпеки.

І ще один важливий мо-
мент. Як уже було зазначено, 
чудо в житті тієї чи іншої лю-
дини не означає автоматич-
ного повторення такого чуда 
і в майбутньому. Ми любимо 
нагадувати про левів, яким 
Бог закрив пащі перед  Да-
ниїлом, але мовчимо про сот-
ні перших християн, яких роз-
терзали ті ж леви на римських 
аренах. Ми говоримо про Пе-
тра, який ішов по воді, але за-
буваємо, що це було один-є-
диний раз. Надихаємося 
історією про чудесне наго-
дування п’яти тисяч людей, 
але забуваємо про мільйони, 
які померли з голоду… Захо-
плюємося історією надпри-
родного зцілення Жені Полі-
щук, але мовчимо про тисячі 
паралізованих, які роками 
лежать в постелі. І що важли-
во, ми не маємо права сказа-
ти, що в перших було більше 
віри, аніж у других. Бог діє не 
за нашими правилами і право 
на те чи інше чудо Він зали-
шає за Собою. Джона Лейка 
Він справді захистив від за-
раження, коли той доглядав 
за хворими під час чуми, але 
не захистив не менш вірно-
го Богові отця Даміана, який 
присвятив себе служінню 
прокаженим на Гаваях.

Я не маю права засуджува-
ти віру Родні Ховарда-Брауна 
та його впевненість у Божій 
охороні. Не маю права сум-
ніватися в історії Джона Лей-
ка та Божому захисті від чуми. 
Але маю право не погодитися 
зі служителями, які свою осо-
бисту віру та особисті відкрит-
тя роблять універсальними 
засобами у вирішенні тих чи 
інших проблем. Це їхня віра, 
це їхня рема, їхня інструкція 
до дій. І було б неправильно, 
а іноді навіть злочинно, нав’я-
зувати це іншим. Проблема 
Родні Ховарда-Брауна не в 
тому, що він має віру та від-
криття від Бога щодо захисту 
від коронавірусу, а в тому, що 
наражає на небезпеку людей, 
яким Бог цього не казав. Це 
все одно, якби Даниїл вчив 
усіх без винятку йти до левів, 
а апостол Петро — ходити по 
воді…

Пригадую одну історію, яку 
я чув особисто від безпосе-
реднього учасника події. Це 
було ще за радянських часів в 
одному із сіл Буковини. Не га-
рантую точність у деталях, бо 
цій розповіді більше 30 років.  
Група хлопців та дівчат  зібра-
лася на вечірнє молодіжне 
зібрання у сусіднє село. Але 
дорогою сталася прикра при-
года: легковий автомобіль 
на гірській дорозі потрапив у 
яму і у двигуні пробило кар-
тер. Водії знають: коли мас-
ло витекло з двигуна, його 
не можна ні в якому разі за-
водити. Настрій, звичайно, 
упав, подорож змарнована. 

Але хтось запропонував: «А 
давайте, будемо молитися!» 
Прямо там, у салоні, усі поча-
ли гаряче молитися. І тут Го-
сподь відкриває одній сестрі: 
«Їдьте, Я благословлю доро-
гу і збережу автомобіль». Усі 
зраділи, дякують Богові. «А я 
мовчки сиджу за кермом, — 
каже оповідач. — Усі до мене: 
давай, їдь! Кажу: ні, нікуди ми 
не поїдемо. «Чому ж, ти що не 
віриш Богові?» Вірю, — від-
повідаю, — тільки мені осо-
бисто Бог нічого не сказав». 
Хтось запропонував далі мо-
литися. І раптом водій бадьо-
ро узявся за кермо, завів 
двигун і увімкнув передачу: 
«Їдемо! Отепер можемо їха-
ти». Це було справжнє чудо: 
кілометрів 10 чи 15 проїхали 
без масла… Після зібрання 
усі обступили машину, оха-
ли, ахали, дякували Богові. «А 
давайте їдемо так само до-
дому, — хтось запропонував. 
— Якщо Бог зробив таке чудо, 
Він сильний зробити його ще 
раз!» Водій хвильку подумав і 
сказав: «Так, Бог сильний це 
зробити, але чи мудро проси-
ти Його про це? Ні, ми нікуди 
не поїдемо, ми спочатку по-
лагодимо машину…»

Історія знає чимало при-
кладів, коли нерозумність або 
самовпевненість служителів 
та пророків призводила до 
людських трагедій та жертв. 
Коли люди необдумано віри-
ли самовпевненим обіцян-
кам духовних лідерів. Віра, 
відірвана від реальності, яка 
заперечує об’єктивні речі та 
нехтує законами природи та 
суспільства, часто приводить 
до фанатизму. А це вже не Бо-
жий шлях.

Кеннет Коупленд під час 
обряду вигнання вірусу ска-
зав: «В ім’я Ісуса, що зна-
ходиться в чині сина Божо-
го, я закликаю на тебе суд, 
COVID-19! Я виконую суд над 
тобою, сатано! Tи — руйнів-
ник! Ти — вбивця! Ти — без-
силий! Виганяю тебе із цієї 
нації! Я наказую щепленню 
перемогти вірус негайно!» 
Після того, як Коупленд закін-
чив свій монолог, він повто-
рив, що вірус «припинив своє 
існування» і почав «виснажу-
ватися» і оголосив пандемію 
«завершеною сьогодні опівд-
ні». Можна було б позаздри-
ти його вірі та надії на Бога. 
Можна натхненно вигукнути: 
«Алілуя!» От тільки на момент 
написання цієї статті Сполу-
чені Штати вийшли на перше 
місце по захворюванню ко-
ронавірусом з цифрою 215 
тисяч заражених та 5100 по-
мерлих…

Юрій ВАВРИНЮК

ВІРА, СТРАХ ТА
ПРОГУЛЯНКИ ПО ВОДІ

роздуми з приводу
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На гвіздочку в коморі висіла 
торбина з квасолею, звичай-
нісінькою собі квасолею. Жила 
в тій торбині маленька, зви-
чайнісінька біла в цяточку Ква-
солинка. Лежала вона поміж 
своїх сестер і мріяла. А мріяла 
квасолинка про Сонце.

Уявіть-но тільки собі, бідолаш-
на ніколи не бачила сонечка! Жи-
вучи ще в стручку мами-квасоль-
ки, вона повсякчас відчувала його 
лагідні промені. Матуся казала, 
що вони життєдайні: без сонця не 
було б життя, не було б квасолі. 
Отож, ростучи, набираючись сили, 
достигаючи у стручку, Квасолинка 
весь час мріяла побачити Сонце.

Останнього серпневого дня, 
досить похмурого й незатишно-
го, бабуся з Катрусею прийшли 
на город і повисмикували всі до 
одної бадилини квасолі — вони 
вже кілька днів стояли геть посо-
хлі, а ввечері вилущили зі стручків 
квасолинки. І нашу Квасолинку з 
сестричками також. Бабуся зси-
пала їх у торбину, яку й повісила в 
коморі.

— Будемо, онучко, й борщ ва-
рити, й на пиріжки, а яка добра ка-
пуста з квасолею тушкована!..

«Так я й не побачила Сонця, — 
скрушно зітхнула Квасолинка. — А 
тепер потраплю до юшки… І все».

Але час минав, багато її по-
сестер опинилися в каструлі, а 
Квасолинчина черга не надходи-
ла. Поволі в її душі заясніла надія: 
«Може, колись я його все ж поба-
чу!» І вона мріяла, мріяла, мріяла:  
«Яке воно, Сонце?»

— Катрусю, принеси мені тор-
бинку з квасолею.

Дівчинка зняла стару полотня-
ну торбу з гвіздка, внесла до кухні, 
висипала кілька жмень квасолі на 

стіл.
«От і мене з’їдять. Прощавай, 

любе, так і не побачене Сонечко!» 
— тихо промовила Квасолинка. Ти-
хо-тихо, що ні бабуся, ні Катруся її 
не почули.

— Бабусю, дивіться, яка гар-
ненька! В цяточку! Як намистинка! 
Можна, я її залишу?

— Кого?
— Квасолинку!
— Навіщо вона тобі? Квасоля 

квасолею.
— Е ні, вона особлива. Он які 

цяточки симпатичні! Я її посаджу.
— Залишай, коли хочеш. Мені 

хіба шкода, — знизала плечима 
бабуся.

Кілька днів Квасолинка лежала 
в сірниковій коробці на Катрусино-
му письмовому столі.

«А раптом мені ще пощастить, 
і я таки побачу Сонце? — думало-
ся Квасолинці. — Хоча навряд… У 
борщ я не втрапила, то десь загу-
блюся… Он Катруся мене бави-
тись узяла».

Та одного дня Катруся прий-
шла зі школи раніше, вона виклала 
на столі зо два десятки різноманіт-
них, схожих на барвисті намистин-
ки, квасолинок. Серед них були білі 
в рожеву цяточку, і в чорну, й у фіо-
летову, і чорні з жовтим, і брунатні, 
і бордові… круглі та продовгуваті, 
великі й маленькі. Одним словом 
— ціла колекція квасолинок.

— Вже час саджати вас. На 
дворі травень. Прощавайте, мої 
рябенькі. Прошу, зродіть мені ряс-
но-рясно.

Дівчинка пішла на город, вико-
пала на грядці кілька ямок, а тоді в 
три рядочки посадила свою квасо-
лю.

Сердешна Квасолинка так дов-
го чекала на цей день: «Сьогодні 

я, напевне, побачу Сонце. Це мій 
останній шанс!» Але — як прикро! 
— небо суцільно вкривала сіра 
ковдра хмар.

У землі було вогко й темно. 
Квасолинці стало страшно. У неї 
всередині все ніби ворушилося, 
переверталось і тріщало. «Це кі-
нець. Я, мабуть, вмираю. Ось так, 
проживши довге життя, я ні разу не 
бачила Сонця!»

За кілька днів її біла в цяточ-
ку шкірка тріснула — і те, що вже 
довгий час ворушилося вийшло 
назовні. «Я вже померла», — поду-
мала Квасолинка.

Але ні, вона ж не перестала ні 
дихати, ні думати, а навпаки спраг-
ло вбирала воду… І росла!

Минуло ще день чи два — і на 
поверхні землі з’явився маленький 
паросток. «Невже це я?» — аж не 
вірилося Квасолинці.

Щось тепле, сяюче й величне 
дивилося на неї з фіалково-бла-
китного неба, ніжно пестячи золо-
тавими променями. «Ти хто?» — «Я 
Сонце». — «Сонце! Яке ти гарне! Як 
же я хотіла тебе побачити! Дякую, 
що зігріваєш мене! Дякую, Сонеч-
ко!»

Сонечко всміхнулося Квасо-
линці, а вона простягла до нього 
рученята-листочки й трішечки 
підросла.

Зоряна ЖИВКА
З цією квасолиною мож-

на порівняти людське життя. 
У Біблії Ісус приводить схожий 
приклад із пшеничним зер-
нятком. Про це говорить Ісус 
так: «Коли зерно пшеничне, як 
у землю впаде, не помре, то 
одне зостається; як умре ж, 
плід рясний принесе» (Ів.12:24). 
Він не пошкодував свого життя 
і віддав Його за нас на хресті. 
Ця смерть принесла великий 
плід — безліч спасенних душ. 
І ми, йдучи вслід за Господом, 
повинні щодня помирати для 
себе, а жити для Нього.

Ісус каже до кожного: «Коли 
хоче хто йти вслід за Мною, 
хай зречеться самого себе, і 
хай візьме свого хреста та й за 
Мною йде! Бо хто хоче душу 
свою зберегти, той погубить її, 
а хто згубить душу свою ради 
Мене та Євангелії, той її збере-
же» (Мр.8:34-35).

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
1. «Так бо Бог полюбив ..., що дав Сина Свого Однород-

женого…» (Ів.3:16).  3. Перша жінка. 5. Місце, куди було 
кинуто пророка Єремію (Єр.38:6). 9. Де перебував апостол 
Іван, коли писав Об’явлення? 10. Країна в Месопотамії, 
батьківщина Авраама. 11.  Перський цар, який дозволив  
євреям повернутися до Єрусалима (2Хр.36:22). 12.Третій 
син Адама і Єви. 13.Нове ім’я Якова (1М.32:28). 14. Один 
із семи євнухів царя Ксеркса (Ест.1:10). 15. Місто, що на-
лежало коліну Веніаміна (1Хр.8:12). 17. Місце, яке чекає у 
вічності тих, хто любить Господа. 18. Правда. 20. Всесвіт. 
23. Ім’я матері Самуїла (1Цар.1:20).

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1.Як звали дружину Авраама? 2. Професія земного бать-

ка Ісуса. 4. Місто, де люди збудували башту для свої слави. 
6. Печера, у якій Авраам поховав свою дружину (1М.23:4). 
7. Гора, на якій Бог випробовував Авраама (1М.22:2). 
8. «Слово Христове нехай пробуває у вас …» (Кол.3:16). 
16. Дорогоцінний камінь із землі Хавіла (1М.2:10-12). 17. 
Камінь червоного кольору на наперснику Аарона (2М.28:4-
21). 18. Сучасна назва Месопотамії. 19. Пастух — пророк із 
місцевості Фекої (Ам.1:1). 21. Що вигукували люди Ісусові, 
коли він в’їжджав у Єрусалим на віслюкові? 22. Як тварина 
згадується у приповісті, яку Натан розповів цареві Давиду? 
(2Сам.12:1-4).

Склав Едгар ОСТАПОВИЧ, м. Івано-Франківськ

Над стор працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

ПРО КВАСОЛИНКУ, ЯКА 
МРІЯЛА ПОБАЧИТИ СОНЦЕ КРОСВОРД «ХРЕСТ»

Завдання

— Мамо, мамо, ну будь ласка, —
Щебетала донечка, —

Скоро свято, скоро Пасха…
Збудиш мене з сонечком!

Я швиденько зодягнуся
І, йдучи в служіння,

Буду перша всіх вітати
З світлим воскресінням!

Ніжно сонечко в небі всміхається,
Проминула холодна зима,

Пісня слави до неба здіймається,
В гробі Божого Сина нема.

Сили пекла і зла переможені,
Сталось чудо, найбільше з чудес,

Тож радійте сумні і стривожені.
Син Господній із мертвих воскрес!

Урочисто і славно розноситься
Скрізь і всюди ця вістка свята,
І від гробу біжать мироносиці,

Повідомити учнів Христа.

Досить вам сумувати і плакати,
Йти в майбутнє без віри й мети,

Щоб Господнього Царства не втратити.
До Воскреслого треба прийти.

Він вам руки пробиті протягує,
Душі сповнює Духом Святим,

Обездолених, стомлених спрагою
Кличе Він до живої води.

Тож ідіть, і духовно воскреснете,
Вам відкриється неба блакить,
Силу Духа Святого одержите,

І Він душу з кайданів звільнить.

Новий світ перед вами відкриється,
А в душі Сонце правди зійде,

І на краще життя ваше зміниться,
Якщо в серце Воскреслий ввійде!

Володимир Сад

Олександр Войтицький

СПІШІТЬ ДО ВОСКРЕСЛОГО
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №4 квітень 20208

Багато християн сьогодні 
сприймають цей твір Давида 
як «оберіг від хвороби».

Повторюють його і розсила-
ють у всі можливі чати.

Друзі, ви реально в це віри-
те? Що ось так можна повторю-
вати-повторювати-повторювати 
і зажити здорово і щасливо?

Хто нас обманув?
Чи може ми самі це з собою 

зробили?
Вирвали з життя, творчості і 

контексту псалмоспівця найбільш 

«приємний» твір: «Впаде тисяча 
з боку від тебе, і десять тисяч 
праворуч від тебе, до тебе ж 
не дійде!...» Пс. 91:7

За такою ж логікою:
Марія (матір Ісуса) недостатньо 

часто повторювала 91-ий псалом, 
проголошуючи, що її Сина не тор-
кнеться зло.

Степан був слабким у 
вірі, бо його таки «торкнуло-
ся» каміння опонентів (не про-
сто торкнулося, але й вбило!  
Апостоли мали надто «поверхневі 

стосунки з Богом», бо ж їм дове-
лося тинятися печерами і померти 
мученицькою смертю.

Але той же Давид є автором і 23 
(22 в Синодальному перекладі):

«Коли я піду хоча б НАВІТЬ 
долиною смертної темряви, 
то не буду боятися злого, 
бо Ти при мені, Твоє жезло 
й Твій посох вони мене вті-
шать!» Пс. 23:4

Вірю, що зрілий християнин 
— це людина, яка здатна вірити 
і думати одночасно.

Людина, яка допускає віро-
гідність проходження долини 
смертної темряви, але навіть 
там вона не панікує і не боїться, 
бо ГОСПОДЬ ПРИ НІЙ!

Біблія — не збірка мотивацій-
них мантр.

Бог нікому не гарантував 
«успішний успіх» і «здорове здо-
ров’я».

Він гарантував одне:
«Я тебе не покину, ані не 

відступлюся від тебе!» Євр. 
13:5

Це все, що нам потрібно зна-
ти для того, щоб бути осередком 
і поширювачем «миру, який є ви-
щим понад людський розум». Ну 
і вірити в це!

Марічка ГАЛЮК

актуальне питання

ЧИ СПАСЕ 90 ПСАЛОМ
ВІД КОРОНАВІРУСУ?

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №3 (березень) 2020р.
По горизонталі: 5.Йоппія. 6.Пармен. 10.Авнер. 11.Акила. 12.Хорма. 13.Ди-

мас. 15.Сівма. 16.Крисп. 17.Горам. 19.Верія. 20.Ківра. 22. Голод. 24.Авіїл. 26.Молох. 
27.Босмат. 28.Самуїл.

По вертикалі: 1.Йохевед. 2.Сіхар. 3.Масса. 4. Веселка. 7.Гріх. 8.Канна. 9.Зеред. 
14.Свиня. 15.Сорек. 18. Пилип. 19. Вавилон. 21.Адораїм. 22.Град. 23.Діна. 25.Лаван. 
26.Мешах. 

1.Місто, з якого Лідія. 2.Місто, з якого Акила. 3.Филистимське місто. 4.Нечистий се-
ред плазунів. 7.Одна з брам Єрусалима. 8.Батько Єлисея. 10.«Бог робить земля перше 
вруна, а потім…» 14. Місто (Єг.21:15). 15.Пророчиця, жінка Шаллума. 18.Місто в Ханаані, 
жителів якого не вигнав Асир. 19. Друг Йова. 21. Десята частина ефи. 23.Дідусь Авеса-
лома по матері. 24.Диякон єрусалимської церкви. 27.Малий пророк. 28.Прорік голод при 
кесарі Клавдії.

КРОСВОРД

5.Місто на запаси фараону. 6.Там Уззу уразив Господь. 9.Оголосив себе месією і 
римляни стяли йому голову. 11.Євангеліст. 12.Найбільш східна частина Кріту. 13. Рос-
лина, з якої виготовляли дорогу оливу. 15.Острів у Егейському морі. 16.Батько Маріам. 
17.Місце, де був убитий цар Йоаш. 20.Дочка Калева. 22.Малий пророк. 25. Річка Да-
маску. 26.Сестра Аарона. 27.Остання буква грецького алфавіту. 29.Місце проживання 
судді Толи. 30.Місто недалеко від Доброї пристані.

поезія
* * * 

Відбивалося сонце спочиле
У прозорості вранішніх рос.
І від радощів небо тремтіло,

І летіло по світу стокриле:
Воскрес Христос!

У священному синедріоні
Страх і розпач. У серці — хаос.

Той, Хто вмер у терновій короні,
Сяде знов на Божественнім троні!

Воскрес Христос!
Тінь ширяє нещадного звіра…

Встав із мертвих Небесний Колос!
Обнялися надія і віра,

Бо ж немарна любові офіра —
Воскрес Христос!

Смерть безсило ураз заніміла.
(Огортає поразки мороз.)

Спорожніло дрімає могила,
А по світу несеться на крилах:

Воскрес Христос!
Ці два слова, як небо, прекрасні
Не поблідли під тиском погроз.

Й дотепер сяють блиском незгасним.
Споконвіку було це сучасним:

Воскрес Христос!
Володимир САД
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