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

Конференція WAKE UP EUROPE (Прокинься, Європо!), що 
відбулася з 31 серпня по 2 вересня 2022 року в Швеції, 
у стокгольмській церкві «Філадельфія», зібрала понад 200 
делегатів із 32 країн Європи.

Організатором заходу виступила П’ятидесятницька Європей-
ська   Спільнота (PEF) у співпраці зі своїми мережами – П’ятиде-
сятницькою Європейською  Місією (PEM), П’ятидесятницькою 
молодіжною  спільнотою Європи (PYE), а також Європейською бо-
гословською асоціацією п’ятидесятників (EPTA).

Такий масштабний міжнародний форум відбувся  вперше після 
тривалої  перерви, пов’язаної з поширенням Covid-19.

Українську делегацію на конференції очолив старший єпископ 
УЦХВЄ Михайло Паночко, який під час першого пленарного за-
сідання надав братам і сестрам у Європі інформацію про служін-
ня українських п’ятидесятників в умовах війни. Глави делегацій 
Швеції, Білорусі, Норвегії, Великої Британії, Бельгії та запрошений 
спікер з Нової Зеландії звітували про діяльність церкви в різних 
сферах служіння — таких, як лідерство, розширення можливостей 
дітей і молоді, теологічні питання сучасності  та проповідь недо-
сягнутим народам світу.

Учасники конференції мали особливий час молитви за перемо-
гу та мир в Україні й світі.

Гість-доповідач конференції, голова П’ятидесятницької Світо-
вої Спільноти (PWF) доктор Біллі Вілсон говорив про важливість 
Божого помазання під час служіння розбитому світові, який сьо-
годні так потребує зцілення. Він закликав учасників шукати свіжого 
злиття Святого Духа. І Бог, насправді, по-особливому відвідав це 
зібрання.  Усі денні сесії, проведені PEF, PEM, PYE та EPTA, були 
дуже хорошими. За словами багатьох учасників, вони викликали 
велике натхнення.

У четвер, 1 вересня, PEF провела свою щорічну Генеральну 
асамблею з представленням річних звітів та обранням посадових 
осіб PEF: єпископ зі Швеції Пелле Хорнмарк передав головування 
єпископу Мареку Камінському з Польщі (про це ми повідомляли). 
Регіональні представники, які формують нову Президію PEF, вико-
нуватимуть свої повноваження до 2025 року. Від східноєвропей-
ський країн до Президіуму увійшли Анатолій Козачок (Україна) та 
Леонід Бірюк (Білорусь).

Під час заключного пленарного засідання Марек Камінсь-
кий закликав присутніх, як вірних слуг Божих, взяти на себе від-
повідальність і з новою силою піднятися на місіонерській ниві. 
«Учитель довірив нам Європу!» – підкреслив він.

На завершення конференції відбулося спільне Хліболамання 
– служіння, що підкреслює нашу духовну єдність.  Христос і наша 
рішучість працювати разом допоможуть пробудити Європу в силі 
Святого Духа – переконані учасники конференції.

Наступну конференцію PEF заплановано на 8-10 березня 
2023 року у Варшаві (Польща).

ШЛЯХ ДО 
БУДУЧНОСТІ

НАДІЯ ЖИВИТЬСЯ 
СЛОВОМ БОЖИМ

МІЙ ОБОВ`ЯЗОК 
- СЛУЖИТИ

Сьогодні ми думаємо про 
майбутнє, говоримо про 
будучність, і в Бога є пла-
ни, як нам її дати.

Коли ти читаєш це Слово, 
коли довіряєш тому, хто 
його сказав, то приходить 
спокій.

Тепер я зрозуміла свій 
обов`язок як дружини - при-
ділити увагу, підкріпити, по-
правити ковдру, обійняти. 
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СВЯТО ПОДЯКИ

ОБЕРЕЖНО - БОГ
ДОБРИЙ ДО НЕВДЯЧНИХ!

«Нехай мовчить той, хто 
дав; нехай говорить той, 
хто отримав» (М. Серван-
тес).

Що означає – бути вдяч-
ним? Якщо подивитися на цю 
людську чесноту з практичної 
точки зору, можна погодити-
ся з наступним твердженням: 
«Вдячність – це почуття при-
язні за зроблене добро, на-
приклад, за увагу або послугу, 
а також різні способи вира-
ження цього почуття...»

Вдячність за увагу або по-
слугу – результат доброго 
виховання й ознака гарного 
тону. Невдячність – ознака 
гордості та оманливої само-
достатності.

А як щодо Бога? Чи гово-
рить Він невдячним: «Люди, 
ви зовсім невиховані. Ви 
забули Мені подякувати»? 
Зовсім ні. Навпаки, Той, Хто 
дав нам усе необхідне, й далі 
робить добро. «Добрий Бог до 
невдячних і злих… та наказує 
сходити сонцю Своєму над 
злими й над добрими, і дощ 

посилає на праведних і на не-
праведних» (Мт.5:45).

Наша невдячність не змі-
нює природи Божої, Він – 
учора , сьогодні й повіки той 
самий. У чому небезпека для 
людини, яка забуває дякува-
ти Творцеві за свіже ранкове 
повітря, запашний окраєць 
хліба, за чисту воду, за дитячу 
щиру усмішку?

Вдячність – ознака певної 
залежності та визнання до 
того, хто зробив нам добро. 
Невдячність – зверхнє ігнору-
вання виявленої уваги. Особ-
ливо недобре, коли невдячний 
християнин. Ось як серйозно 
попереджує нас Слово Боже: 
«…бо, коли пізнавши Бога, не 
прославляли Його, як Бога, і 
не дякували, але знікчемніли 
своїми думками, і запаморо-
чилось нерозумне їхнє сер-
це… А що вони не вважали за 
потрібне мати Бога в пізнанні, 
видав їх Бог на розум пере-
вернений…» (Рим.1: 21, 28).

Отже, із добрих рук Отця, 
Який на небесах, ми отрима-
ли все необхідне для щоден-

ного прожитку. Не забудьмо 
подякувати – не формально, 
а щиро, від усього серця. До 
речі, саме вдячність робить 
людину по-особливому щас-
ливою.

Той, Хто все дав, мовчить 
(згідно з Сервантесом) і ви-
являє далі Свою ласку до нас. 
Хай заговорить той, хто отри-
мав: я, ви, ми – усі, хто іменує 
себе християнином. «Загово-
ри, щоб я тебе побачив», – це 
ще древні латиняни казали. 

Заговорімо мовою вдяч-
ності Творцю, пам’ятаючи, 
що: «Хто жертву подяки при-
носить, той шанує Бога…» 
(Пс.50:23).

Як короткий підсумок до 
сказаного – моя невдячність 
нічого не змінить у незмінній 
природі Бога. А моя вдячність 
Йому змінить мене й зробить 
не егоїстичним споживачем 
Господніх благ, а виконавцем 
Його святої волі, що полягає 
ось у цьому: «За все дякуйте, 
бо така воля Божа щодо вас у 
Христі Ісусі!..»

Микола СИНЮК

ПРОКИНЬСЯ, ЄВРОПО!
НОВИНИ ЦЕРКВИ
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КОНФЕРЕНЦІЯ
НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ

НАЙПЕРШЕ ЗАВДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
- ДАТИ ЛЮДИНІ НАДІЮ

9-10 вересня 2022 року в 
церкві «Світанкова зоря» м. 
Рівне відбулася конферен-
ція, присвячена питанням 
душеопікунства людей, які 
отримали психологічні трав-
ми. Захід відвідало близько 90 
учасників із Київської, Харківсь-
кої, Миколаївської, Хмельни-
цької, Закарпатської, Волинсь-
кої, Вінницької, Тернопільської, 
Полтавської, Донецької, Чер-
нігівської, Івано-Франківської, 
Рівненської, Львівської, Чер-
нівецької, Черкаської, Одеської, 
Дніпропетровської, Сумської 
областей. Більшість із них — лі-
дери різних служінь.

Спікером конференції був 
Джордж Роудс — пастор, док-
тор філософії та кандидат пси-
хологічних наук із США, лю-
дина із багаторічним стажем 
консультування. Його навчаль-
на програма включає діагности-
ку ПТСР, консультування психо-
логічних травм, вплив травми на 
різні вікові категорії з підходами 
до кожної з них та багато інших 
тем.

Зокрема, служитель окрес-
лив три етапи кризового кон-
сультування: стабілізація стану 
пацієнта до відчуття безпеки, 
робота з травмою через роз-
мову, шлях до зцілення. Метою 
консультації є визначення про-
блеми, обговорення з пацієн-
том можливих рішень, вибір оп-
тимального рішення і складання 
плану для досягнення бажаного 
результату.

«Наше найперше завдання 
як консультанта — дати людині 
надію, — підкреслив Джордж 
Роудс. — Нехай людина йде від 
вас, розуміючи, що вона може 
в будь-який час прийти знову. 
Тримайте двері відкритими!» 
Також він наголосив: попри те, 
що травматична подія назавжди 
закарбовується в пам’яті па-
цієнта, кінцеве завдання кон-
сультації — щоб лишилася тіль-
ки пам’ять без травми. Подібно 
до того, як лишається шрам 
після того, як рана загоїться. 
«Головне при консультуванні — 
говорити людині правду, вона 
повинна зустрічатися з реаль-
ністю, як би це не було важко», 
— додав він.

Протягом семінарів усі ба-
жаючі могли поставити запи-
тання спікеру. Ось одне із болю-

чих питань, яке прийшло із зали: 
«Ми служимо в лікарні, де пере-
бувають поранені військові. Ми 
розмовляємо з ними, вислухо-
вуємо їхні історії, а потім все це 
проживаємо всередині себе… 
Як із цим бути?» Відповідаючи 
на нього, Джордж Роудс сказав: 
«Коли ми присвячуємо себе 
такій праці, то теж стаємо жерт-
вами травми. Особливо це сто-
сується служіння в госпіталях. 
Ви тратите дуже багато сил та 
емоцій, лишаєтеся спустоше-
ними. Тому вам потрібно знати, 
як відновити свою енергію — 
добрий сон, відпустка, джере-
ла радості. Якщо ви свідомо не 
турбуватиметеся про себе, то 
скоро не зможете виконувати 
цієї роботи».

Про ідею проведення заходу 
та його цілі розповідають ор-
ганізатори та учасники.

Богдан Левицький: «Виник-
ла потреба зібрати інформа-
цію про те, як служити людям, 
травмованим війною. Ці знання 
необхідні всім відділам нашого 
об’єднання. Адже раніше ми не 
стикалися з такими викликами, 
і зараз часто самі не розуміємо 
як чинити, коли до нас зверта-
ються за допомогою. Мені до-
ручили бути координатором цієї 
праці.

Це вже другий подібний 
захід. Перший — пройшов у Іва-
но-Франківській області під час 
Комітету УЦХВЄ. Тоді ж виріши-
ли, що необхідно продовжувати 
таке навчання, щоб оснастити 
наших служителів відповідним 
інструментарієм. Олександр 
Озеруга запропонував запро-
сити свого знайомого служи-
теля Джорджа Роудса. Ознайо-
мившись із його програмою, ми 
переконалися, що це здорове 
біблійне вчення, і пристали на 
пропозицію. Сьогодні тут на-
вчаються лідери дитячого, жіно-
чого служіння, пастори…

Наступний захід планує-
мо в Києві 3-6 жовтня. Його 
проводитимуть викладачі УБТ. 
Майбутня конференція перед-
бачатиме більш індивідуальний 
підхід, щоб обрати і спорядити 
тих, які зможуть навчати інших. 
Намагаємося задіяти здібних 
людей. Від усіх нас залежить, 
чи втілюватимуться ці знання 
в життя, чи лишаться тільки в 
теорії. А потреба є величезна. 

Наш народ потребує зцілення, 
адже переживає велику тра-
гедію».

Олександр Озеруга: «Остан-
нім часом ми зустрілися з вели-
кою кількістю питань і викликів. 
І на ці реалії не дає відповідей 
наш минулий досвід. Три тижні 
тому ми робили в нашій церк-
ві служіння для переселенців. 
Серед них була 70-річна жін-
ка з Авдіївки. Вона розповіла, 
як виїжджала з-під обстрілів 
і бомбардувань із двома вже 
мертвими онуками 5 і 15 років у 
багажнику автомобіля... Скажу 
відверто: навіть маючи позаду 
30 років служіння, я не знай-
шов, що їй сказати. Звісно, якби 
жінка була віруюча, я сказав би 
щось про вічне життя… А так 
— просто мовчав. І сьогодні 
на конференції я знайшов для 
себе відповідь: іноді не потріб-
но говорити нічого, просто бути 
поряд з людиною, відгукуючись 
на її потреби. Саме для цьо-
го необхідні такі заходи — нам 
потрібно шукати відповіді на 
подібні складні питання».

Володимир Бричка: «Я 
сам певною мірою викладаю 
принципи консультування, але 
завжди продовжую вчитися. 
Щоразу черпаю для себе нові 
підходи, ідеї. Мені боязно зупи-
нитися вчитися, бо тоді треба й 
припиняти навчати. Саме такі 
конференції великою мірою 
сприяють розширенню круго-
зору. Адже з часом змінюються 
погляди, з’являються нові про-
блеми, колишні методи стають 
неактуальними. Ми вже не мо-
жемо обходитися вчорашніми 
відповідями. Якщо закриємося 
в собі, наробимо багато поми-
лок та відвернемо людей. Сьо-
годні люди зустрілися з вели-
кою жорстокістю, до якої ніхто 
не був готовим. Ці звірства шо-
кують, у них важко повірити… Я 
за 68 років не бачив такого, що 
довелося пережити цьому по-
колінню. Тому треба час, треба 
витримка, треба розуміння».

Окрім теоретичної частини 
конференція включала практич-
ні заняття, під час яких учасники 
могли зробити перші кроки у 
застосуванні набутих знань. Усі, 
хто прослухав навчальний курс, 
отримали сертифікати.

Дмитро ДОВБУШ
фото Юрія Вавринюка

25 вересня в церкві села Градиськ Маневицького району 
відбулося служіння рукопокладення на дияконське служіння Ми-
коли Михайловича Сопронюка. Рукопокладення звершував 
заступник єпископа А. Р. Тарасюк, член обласної пресвітерської 
ради В. Я. Суслик, відповідальний за відділ місіонерства В.І. Ве-
личко та пресвітери В. Я. Ковердюк і Є.О. Шолом.

25 вересня в церкві села Карпилівка Ківерцівського району 
відбулося святкове зібрання з нагоди 95-річчя від початку про-
повіді Євангелії в селі, а також 35-річчя від дня реєстрації церкви 
та 30-річчя з дня відкриття дому молитви. За все церква дякувала 
Богові.

Святкове служіння відвідав заступник єпископа волинського 
об’єднання П.А.Рибак, старійшина, єпископ С.В.Веремчук, ди-
ректор місії «Голос надії» М. П. Синюк та служителі інших церков.

Старші служителі обласного об’єднання помолилися за по-
чесного пресвітера церкви Б.О. Тарасюка, який був 50 років у 
служінні на ниві Божій.

Відійшов у вічність Микола Никифорович Макарусь (наро-
дився 1939 року). Його життя — це свід-
чення вірності Богу, якими б важкими не 
були часи: чи сирітська доля, чи голодні 
роки, чи в’язниця, чи смерть дочки. Ця 
людина ревно виконувала справу Божу. 
Микола Никифорович був відповідаль-
ним за будівництво дому молитви в селі 
Липа, де його й обрали на пресвітерське 
служіння (1993-2005 рр.). Після складення 
пасторських повноважень через стан здо-
ров’я все одно служив людям, підкріпляю-
чи їхню віру. 22 вересня 2022 року Бог 
покликав його до Своїх осель.

18 вересня 2022 року в селі Старий Чорторийськ Мане-
вицького району відбулося відкриття церкви «Ковчег спасіння», а 
також рукопокладення на пасторське служіння Едуарда Мель-
ника. Посвяту дому молитви звершував перший заступник стар-
шого єпископа УЦХВЄ Анатолій Козачок.

Рукопокладення на пасторське служіння Едуарда Мельника 
звершував єпископ Михайло Близнюк, старший пресвітер цер-
ков ХВЄ м. Києва Анатолій Козачок, старший пресвітер Маневи-
цького району Анатолій Тарасюк та член обласної пресвітерської 
ради Володимир Клець. 

Святкове служіння відвідало багато гостей із Волинської та 
Рівненської областей. Серед присутніх був голова Маневицької 
селищної ради Олександр Гаврилюк. Співом служив молодіжний 
хор церкви «Благодать» м. Вараш.

Варто зазначити, що вже близько 10 років у селі Старий Чор-
торийськ проповідницьку діяльність звершують місіонери.

11 вересня 2022 року в приміщенні християнської місії 
«Голос надії» відбулося вручення дипломів випускникам. 

3 11 грудня 2021 року по 11 червня 2022 року проходили курси 
з підготовки вчителів недільної школи на базі місіонерської школи 
«Голос надії» (м. Луцьк). Здобували знання 78 братів (13) та се-
стер (65) з Луцького, Ківерцівського, Маневицького, Турійського 
районів.

Протягом навчання курсан-
ти здобули навики з методики 
роботи з дітьми різних вікових 
категорій; з методики викладан-
ня Біблії дітям; з використання 
наочності під час уроків неділь-
ної школи; із психології дітей; із 
практичної діяльності дітей (ру-
коділля).
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У час війни новини про 
смерть стають буденні-
стю. Зрозуміло – не для 
тих, хто особисто втратив 
дорогих людей. Синьо-жо-
вті прапори на могилах 
говорять самі за себе – 
тут спочили наші солда-
ти. Для них євангельська 
фраза: «Немає більшої 
любові над ту, як хто душу 
свою покладає за друзів 
(ближніх) своїх» (Ів.15:13) 
стала не цитатою, а ціною 
життя на війні.

Була північ, 00:13, коли 
повідомлення про трагедію 
на перехресті біля м. Броди 
висвітилося на екрані мого 
телефона. З місіонерських 
стежин на дорогу Вічності 
стали: Наталя Євгейчук, Ок-
сана Рещиковець, Любов 
Боровик. Є люди, із яки-
ми близько не дуже знайо-
мий, але вони дуже близькі 
по духу. По місіонерському 
духу й нестримному бажанні 

щось зробити для поширен-
ня Царства Христового. 

Дякую батькам дорогих 
сестер і сердечно співчуваю. 
Ви виховали справжніх до-
чок, справжніх воїнів для по-
ширення Євангелії. 

Він, Христос, дасть вам, 
шановні батьки, сил, муж-
ності та спокою в час, коли 
біль втрати шматує ваше 
серце. Ви не втратили доньок 
– ви набули їх у Христі, а надія 
на зустріч – непохитна!

Прапор жертовної лю-
бові Ісуса Христа, під яким 
вони йшли, незримо буде 
майоріти над їхніми могила-
ми. Зрештою, сьогодні вони 
в обіймах Того, Кому щиро 
й віддано служили, вони в 
небесному домі, а прапор 
над ними – Любов! (див. 
Пісн.2:4).

Щирі співчуття всім роди-
нам, які втратили рідних!

Микола СИНЮК,  
директор місії

МІСІОНЕРСТВО В УМОВАХ ВІЙНИ
МІСІЯ

З МІСІОНЕРСЬКИХ 
СТЕЖИН - НА ДОРОГУ 

ВІЧНОСТІ

СПІВЧУВАЄМО У ВАРШАВІ 
РУКОПОКЛАЛИ ДЕСЯТЕРО

СЛУЖИТЕЛІВ
31 липня 2022 року 

в церкві «Слово віри» 
у Варшаві (Польща) 
відбулося урочисте 
рукопокладення нових 
служителів УЦХВЄ в 
Європі.

На служіння стар-
шого пресвітера УЦХВЄ 
Польщі рукопоклали 
Олександра Дем’яненка. 
На пасторське служін-
ня  благословили трьох 
братів — Юрія Попа, Мак-
сима Магдюка та Михай-
ла Войтюка. Ще шістьох 
(Івана Семенова, Бог-
дана Полуситка, Олек-
сандра Киптача, Павла Ващишина, Павла М`ясникова, Олександра 
Мельника) — на дияконське служіння.

Служіння рукопокладення звершили старший єпископ УЦХВЄ Ми-
хайло Паночко та старший єпископ п’ятидесятницької церкви Польщі 
(Kosciola Zielonoswiatkowego) Марек Камінський. Разом із ними за 
благословення служителів помолилися координатор діяльності гро-
мад УЦХВЄ у країнах Західної Європи Юрій Веремій, перший заступ-
ник старшого єпископа УЦХВЄ Анатолій Козачок, а також пастори 
Володимир Прит, Микола Климчук.

На сьогодні в Польщі вже діє близько двадцяти церков, що нале-
жать до УЦХВЄ. Багато людей відвідують зібрання, навертаються до 
Господа, народжуються згори та вступають у Заповіт із Господом че-
рез святе водне хрещення. А тому дедалі гострішою стає потреба у 
вірних і посвячених служителях.

Розповідаючи про поїздку, Юрій Веремій зазначив: «Слава Богу за 
Церкву Божу, за поширення Євангелії в Польщі, за служителів, братів 
і сестер, які ревно служать Богові та Його народу, особливо в час вій-
ни. Варшавська церква «Слово віри» продовжує надавати допомогу 
тисячам біженців із зони бойових дій, регулярно відправляє до Украї-
ни гуманітарну допомогу. Для цього було взято в оренду величезний 
склад, де завдяки співпраці з багатьма церквами Європи, Америки, 
Канади, благодійними організаціями тощо регулярно збирають і 
формують гуманітарні вантажі. Це контейнери з одягом, продуктами, 
медикаментами, засобами першої необхідності. Їх відправляють і на 
передову, і в регіони, які опинилися на межі гуманітарної катастро-
фи. Бажаємо дорогим братам і сестрам і надалі зміцнюватися духом, 
зростати в служінні, пам’ятаючи, що праця їхня недаремна перед Го-
сподом».

www.chve.org.ua

У м. Рівне 30-31 серпня 
відбулася нарада керів-
ників обласних місіонер-
ських відділів. Гостин-
но приймали делегатів у 
офісі місії «Добрий сама-
рянин». У час війни місіо-
нери активно звершують 
працю та допомагають 
нужденним людям. Від-
значають у людях особли-
ву спрагу за надією, яку 
дарує Слово Боже.

На початку наради при-
сутніх привітав заступник 
старшого пресвітера Рівнен-
ського обласного об’єднан-
ня УЦХВЄ Олександр Черню-
шок.

Потім про свою діяль-
ність доповів керівник Де-
партаменту місій Микола 
Синюк. За його словами, 
станом на цей час відділи 
місій сформовано у 12 обла-
стях України, при обласних 
об’єднаннях працює понад 
680 місіонерів. Була пред-
ставлена також діяльність 
двох місій — «Голос надії» та 
«Добрий самарянин». 36 сту-
дентів розпочали навчання у 
місіонерській школі «Ковчег 
спасіння», що в Сокалі, та-
кож триває набір у місіонер-
ську школу «Голос надії», яка 
стартує 1 жовтня.

Згідно з інформацією про 
роботу місіонерів у регіонах 
служителі ще більш активно 
працюють для блага людей. 
По всіх церквах утворено 
точки видачі гуманітарної 
допомоги. Організовані ре-
гулярні молитви, до яких 

приєднується все більше 
людей. Проводяться кри-
зові консультації та душпа-
стирські настанови. Тисячі 
людей були евакуйовані та 
ще більшій кількості було 
надано ночівлю. Місіонери в 
більшості не залишили місць 
служіння, навіть деякі побу-
вали в окупації.

Після вечері було прове-
дено круглий стіл на тему 
«Місіонерство в умовах вій-
ни». Учасником дискусії був 
гість — мер міста Рівного 
Олександр Третяк, єпископ 
із США Віктор Прохор (м. 
Такома), а також Олександр 
Коток — старший пресві-
тер Рівненського об’єднан-
ня УЦХВЄ. Обговорювалися 
питання видачі гуманітарної 
допомоги й те, яким чином 
ми можемо допомогти на-
ближенню перемоги.

Віктор Прохор розповів 
про активну позицією діас-
пори, яка з перших днів вій-
ни підтримує українців  усіма 
можливими методами. Олек-
сандр Третяк звернув увагу 

на те, що церкви повинні слу-
жити також для військових, 
які мають посттравматичний 
синдром.

На другий день наради 
єпископ Микола Синюк у 
семінарі на тему «Особли-
вості місіонерської рибал-
ки» висвітлював практичні 
питання діяльності місіо-
нерів. В основу викладу 
взято слова Ісуса Христа:  
«Ідіть за Мною — Я зро-
блю вас ловцями людей» 
(Мт.4:19)». «Любов до людей 
і бажання служити, а ще си-
стемність, відповідальність 
і креативність  мають бути 
в нашому спорядженні, щоб 
розповідати про Господа 
Спасителя», — навчав про-
мовець.

Під час заключної нара-
ди обговорювалося питання 
відкриття церков в Об’єдна-
них територіальних громадах 
(ОТГ). 

З новим натхненням 
місіонери повернулися до 
місць свого служіння.

Вадим КОРОЛЬЧУК

16-17 серпня 2022 
року в таборі «Територія 
змін», що на Київщині 
(с. Скригалівка), прой-
шла зустріч місіонерів 
Чернігівської, Черкась-
кої, Дніпропетровської 
та Хмельницької обла-
стей. Два дні місіонери 
з сім’ями мали мож-
ливість слухати семінари, молитися та просто спілкуватися, 
ділитися новинами й відпочити в родинному місіонерському 
колі.

Війна зробила серйозні корективи в праці місіонерів. Хтось через 
бойові дії змушений був залишити місце служіння. Комусь довелося 
освоювати нові сфери діяльності. Збільшилося навантаження. Тож для 
всіх це стало випробуванням на міцність та вірність. Місії «Голос надії» 
довелося вносити зміни в заплановані заходи та плани. Але, незва-
жаючи ні на що, актуальною з початку існування місії була потреба в 
живому спілкуванні працівників. Саме тому традиційними стали ре-
гулярні місіонерські конференції. Звісно, війна — не час для масових 
заходів, але невеликі зустрічі місіонерів — як ніколи актуальні.

Під час заходу Ростислав Мурах провів семінар на тему «Душео-
пікунство та консультування» — саме це служіння нині особливо за-
требуване. Микола Синюк знайомив із методами місіонерської праці 
у своєму семінарі «Особливості риболовлі». А ще було багато пропові-
дей, місіонерських свідчень і особливо багато — пісень та молитов.

Учасники зустрічі отримали багато нових вражень, взаємної під-
тримки та підбадьорення. Особливо дякували церкві м. Фастів, яка 
допомагала організувати цю зустріч, та особисто місіонеру Вадиму Ко-
рольчуку, якого, до речі, тиждень тому саме в цьому таборі благословля-
ли на пастирське служіння.

ЖИТТЯ МІСІЇ

ЗУСТРІЧ МІСІОНЕРІВ

Наталя Євгейчук

Оксана Рещиковець

Любов Боровик
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«Так говорить Господь 
Саваот, Бог Ізраїлів, до 
всього вигнання в нево-
лю, що Я вигнав з Єру-
салиму до Вавилону: Бу-
дуйте доми, і осядьте, і 
засадіть садки, і спожи-
вайте їхній плід! Поберіть 
жінок, і зродіть синів та 
дочок… і помножтеся 
там, і не малійте! І дбай-
те про спокій міста, куди 
Я вас вигнав, і моліться 
за нього до Господа, бо 
в спокої його буде і ваш 
спокій… Бо так промовляє 
Господь: По сповненні се-
мидесяти літ Вавилону Я 
до вас завітаю, і справд-
жу Своє добре слово про 
вас, щоб вернути вас до 
цього місця. Бо Я знаю ті 
думки, які думаю про вас, 
говорить Господь, думки 
спокою, а не на зло, щоб 
дати вам будучність та 
надію. І ви кликатимете 
до Мене, і підете, і будете 
молитися Мені, а Я буду 
прислуховуватися до вас» 
(Єр.29:4-8).

Ми особливо любимо 
цитувати останні рядки, на-
ведені тут. Але зауважте, у 
якому контексті вони ска-
зані. Коли Господь говорив ці 
слова до свого народу? Тоді, 
коли він був у критичній си-
туації. Це було перше вели-
чезне руйнування відтоді, як 
Ізраїль вийшов із єгипетсь-
кого рабства. За цей час він 
сформувався в єдиний силь-
ний народ, який мав свій ста-
тут і свою традицію поклонін-
ня Богові. Євреї вважають, 
що вони глибоко віруючі, бо 
у них є храм, тому кажуть: 
«Тут Господній храм, тому не 
прийде сюди зло».

Але розгорнімо Книгу 
пророка Єремії на п’ятому 
розділі й прочитаймо, що про 
них думає Бог: «Помандруй-
те по вулицях Єрусалиму, і 
розгляньтеся та розпізнайте, 
і на майданах його пошукай-
те: чи не знайдете там люди-
ни, чи нема там такого, що 
чинить за правом, що правди 
шукає, то Я їм пробачу! Коли 
ж вони кажуть: Як живий Го-
сподь, то справді клянуться 
неправдою». Тобто, незва-
жаючи на те, що ці люди вва-
жали себе Божим народом, 
вони були у великому від-
ступленні. Вони були далеко 
від Божого стандарту. Вони 
жили настільки гріховним 
життям, що не могли побачи-
ти Божого ідеалу.

Проте вони казали: «Тут 
храм Господній» у той час, 
коли Єремія пророкував до 
них: «Ви спроневірилися 
Богові. І навіть якщо в цьо-
му місті знайдеться Даниїл, 
Йов або ж Ной, Я не змило-
серджуся над ним». Але не 

знайшлося того, хто зміг би 
заступитися за Єрусалим, бо 
не було жодного праведника 
в цьому місті. 

Коли ж на Єрусалим насу-
валася велика біда — вели-
чезне військо, то за стінами 
міста сидів народ і тремтів, 
а царю Седекії 
пророки звіща-
ли: «Не ввійде 
сюди!» І лише 
один пророк 
Єремія стояв 
із дерев’яним 
ярмом на шиї 
й казав, що 
народ чекає 
поневолення на сімдесят 
років. Усі кричали, що Бог 
не допустить цього. Один із 
пророків крикнув, що якщо й 
буде поневолення, то лише 
на два роки, і зірвав із Єремії 
те ярмо. Але Божий пророк 
зробив металеве, кажучи, що 
ще важчими будуть тяготи 
юдеїв, які доведеться їм пе-
ренести. Бо це Боже перед-
бачення.

Господи, невже? Ізраїль 
не вірить. Ніхто не згод-
жується. Пророки стоять пе-
ред царем і священники й 
авторитетно кажуть: «Мир, 
мир!»

Та одного дня — дев’я-
того дня, дев’ятого місяця, 
дев’ятого року проломлено 
стіни Єрусалима. Седекія з 
синами втікає, їх наздоганя-
ють: вбивають дітей, а Се-
декію полонять. Руйнують 
місто повністю, а всіх людей 
виводять у Вавилон. Це ве-
лика наруга для Ізраїлю. І в 
ту важку мить Господь каже 
їм: «Я знаю наміри, які маю 
про вас». 

Господи, про що ці наміри, 
коли горить спадщина, краї-
на, у якій народилися, вирос-
ли, жили? І Бог відповідає: «Я 
знаю наміри, які маю про вас. 
Ідіть у Вавилон! Я думаю, як 
дати вам будучність і надію». 

Що ж таке будучність для 
нас? Хтось колись говорив, 
що будучність для апостола 
Петра — це коли його розіп-
нуть вниз головою. Але це не 
так. То був епізод, який вів 
його до будучності. Будуч-
ність апостолів — це не було 
розп’яття або котел смоля-
ний. Їхня будучність — два-

надцять престолів.
Господь каже: «У Мене є 

план дати будучність і надію 
для цього народу…» 

Господи, Ти для цього на-
роду маєш план? У них немає 
правосуддя, немає милості, 
вони виготовляють собі 

ідолів, приносять жертви бо-
гиням, укладають контракт 
із Ашуром та з єгиптянами. 
Вони живуть як відступники. 
А Ти кажеш: «Я думаю про 
вас!»

Тільки в Бога такий рівень 
милосердя та милості. Коли 
читаємо Книгу пророка 
Єремії до двадцять дев’я-
того розділу, то дивуємося, 
наскільки Божі стандарти 
були зневажені цим народом. 
Вони навіть не знали про них. 
Не виявилося ані жодної лю-
дини, яка б могла вивести цей 
народ на той рівень, на якому 
хотів їх бачити Бог. Вони на-
роджувалися в сім’ях, які вже 
мислили неправильно, свя-
щенники вже думали непра-
вильно, пророки вже проро-
кували неправильно. Не було 
істини. А Бог каже: «А я маю 
для вас будучність».

Пригадуєте слова Ісуса 
Христа про дні Ноя? Він каже, 
що в останні часи буде так, 
як і в дні Ноя: люди їли, пили, 
продавали, купували, одружу-
валися… І не думали про за-
гибель, аж поки двері ковчега 
не зачинилися й потоки дощу 
не ринули на землю, щоб їх 
вигубити. Тобто вони жили в 
доволі стабільному світі доти, 
доки не прийшло на них по-
карання від Бога. Я зауважив 
таку закономірність: коли Бог 
визначає людей на знищення, 
Він їх не чіпає. Про Моава Бог 
каже, що Він його не турбував, 
бо про нього вже було слово 
на знищення.

Але для Ізраїлю полон був 
одним із моментів, який вів 
їх до будучності. І, прово-
дячи паралель із Україною, 

хочу сказати, що те, що від-
бувається в Україні, дає ро-
зуміння, що Бог не покінчив 
із нею. Він хоче дати цьому 
народу будучність і надію. 

Коли Бог забажав дати 
Ізраїлю будучність та надію, 
то Він працював над ним: 

ламав його 
тверду шию, 
ф о р м у в а в 
його серце, 
з м і н ю в а в 
його натуру. 
Бог знав, що 
якби ще ось 
так сто років 
вони прожи-

ли, то вже ніхто б не вряту-
вався.

Коли я чую безліч свідчень 
із Харківщини, із Чернігів-
щини, із Миколаївщини, то 
розумію, що Бог працює над 
нашим народом. Один брат у 
телефонній розмові розповів 
мені, що на зібрання в їхню 
церкву приходить понад ти-
сячу людей, тоді як до війни 
близько 200. Зібрання відбу-
ваються в три-чотири потоки. 

І я переконаний, що для 
України в Бога є будуч-
ність. Не економічні чинники 
визначають нашу будучність. 
Не політичне благополуччя. 
До будучності Бог вів Ізраїль 
через полон. Так, це було 
важко, треба було пройти че-
рез біль і страждання. Але це 
був шлях Божого формуван-
ня, який він народ до миру. 
І там, у полоні, ми бачимо 
яскраві свідчення Божої дії. 
Бачимо Шадраха, Мешаха й 
Авед-Него, і наймогутнішо-
го на той час царя, який ви-
гукує: «Немає на землі Бога 
більшого, як їхній Бог!» Наш 
Бог сильний і у Вавилоні по-
казати Свою славу. Ми ба-
чимо Даниїла, через глибо-
ку посвяту якого Богові цар 
Дарій теж визнав Господа 
великим Богом.

У книзі пророка Єзекіїля 
записні цікаві слова: «Бо так 
говорить Господь Бог: Хоч 
послав би Я на Єрусалим 
чотири Свої лихі присуди: 
меча, і голод, і люту звірину 
та моровицю, щоб вигубити 
з нього людину та скотину, то 
все-таки залишаться в ньому 
рештки, що будуть випровад-
жені, сини та дочки. Ось вони 

вийдуть до вас, і ви побачите 
їхню дорогу та їхні вчинки, і 
будете потішені за те лихо, 
що Я навів на Єрусалим, за 
все, що Я навів був на нього. 
І потішать вони вас, коли ви 
побачите їхню дорогу та їхні 
вчинки, і пізнаєте, що не на-
дармо зробив Я все, що зро-
бив серед нього, говорить 
Господь Бог» (Єз.14:21-23).

Тобто в полоні Бог сфор-
мує народ із новим серцем, 
новим мисленням, новим 
світосприйняттям. І це буде 
настільки дивним, що люди 
забудуть про нещастя. По-
стануть нові люди — люди 
будущності, які шанувати-
муть Бога, боятимуться Бога, 
житимуть для Бога й ходити-
муть Його дорогами.

Ми не знаємо до кінця, 
що робить Бог у нашій країні, 
але все, що робить Бог, до-
сконале й перебуває вічно. І 
лише дії Божі принесуть на-
роду істинну втіху.

І останнє, про що хочу 
сказати. Вавилон у свій час 
вважав, що отримав вели-
кий тріумф. Але останній 
розділ книги пророка Єремії 
свідчить про його погибель. 
Пророк каже, що Вавилон 
буде, як той камінь, який 
впаде в море й більше ніко-
ли не спливе на поверхню, і 
ніхто його не знайде. Коли 
Господь карає один народ ін-
шим, і той інший народ над-
мірно звеличуються, то для 
нього прийде ще більше по-
карання. Де тепер Вавилон? 
Він ніколи не відновиться. 
Він став духовним прооб-
разом усякого нечестя, яке 
тепер панує у світі. Й інколи 
стіни духовного Єрусалима 
не годні витримати цього на-
пору.

Але Господь у свій час 
прорік, що не стане Вавило-
ну. І він не відновиться повіки. 
А над Єрусалимом засяє світ-
ло, бо це територія Божа.

Тому, Божий народе, пе-
ревірмо кожен себе, на якій 
території ми живемо, яким 
є наш спосіб мислення, яки-
ми є наші цінності. Сьогодні 
ми думаємо про майбутнє, 
говоримо про будучність, і в 
Бога є плани, як нам її дати. 
Шукаймо Божих доріг, питай-
мо про Його план для нашого 
життя. І не дозволяймо дия-
волові позбавити нас надії. 
Як би диявол не хотів нас 
злякати, Божа Церква — у 
Господніх руках, і Боже око 
пильнує за нею.

Можливо, буде важко, 
можливо економічні основи 
зруйнуються, а це для ба-
гатьох, і для християн також, 
виглядає дуже страшно, бо 
ми звикли покладатися на 
матеріальне. Але не дозво-
ляймо людським стандартам 
формувати ваші цінності. 
Покладаймося на Божі стан-
дарти, які передусім спрямо-
вані на спасіння наших душ. І 
Бог міцно тримає нас у Своїх 
руках. І Він має думки щодо 
нас, думки спокою, щоб дати 
нам будучність і надію.

ПРОПОВІДЬ

ШЛЯХ ДО БУДУЧНОСТІ

ЦИТАТА:

БОЖИЙ НАРОДЕ, ПЕРЕВІРМО КОЖЕН СЕБЕ, НА ЯКІЙ ТЕ-
РИТОРІЇ МИ ЖИВЕМО, ЯКИМ Є НАШ СПОСІБ МИСЛЕННЯ, 
ЯКИМИ Є НАШІ ЦІННОСТІ. СЬОГОДНІ МИ ДУМАЄМО ПРО 
МАЙБУТНЄ, ГОВОРИМО ПРО БУДУЧНІСТЬ, І В БОГА Є ПЛА-
НИ, ЯК НАМ ЇЇ ДАТИ. 

Юрій КОВАЛЬЧУК,  
"Церква Свята Трійця" 

м. Нововолинськ 

"
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Олександр Устимчук 
ось уже майже тридцять 
років виконує місіонер-
ське служіння в місті Ко-
нотопі, що на Сумщині. І 
на початок військових дій 
його велика родина опи-
нилася в окупації. Як вони 
пережили ці складні часи, 
на що покладали надію, 
де черпали сили — про це 
розповідають Олександр і 
Галина

ОЛЕКСАНДР: 
— У березні 1993 року ми 

переїхали на Сумщину. Тоб-
то в наступному році буде 30 
років, як ми живемо й слу-
жимо тут. Бог дав мені бла-
гословенну дружина Галину, 
троє синів, троє доньок, дві 
невістки, одного зятя, дев’я-
теро внуків і чотири внучки.

Війна була в нас під бо-
ком, і про це ми знали. Во-
рожі війська оточили місто 
в перші ж дні, але ми до кін-
ця не могли повірити, що це 
сталося. Для мене особисто 
війна почалася 24 лютого 
десь о 4:30 ранку. Мене роз-
будив телефонним дзвінком 
брат і сказав, що в нас війна. 
Я заперечив: «Та тобі, напев-
но, сон поганий приснився. 
Яка війна? Звечора все було 
тихо». Та коли я відкрив но-
вини, то побачив, що вже тоді 
стали ракетами обстрілювати 
різні регіони нашої України. І 
я зрозумів, що щось страшне 
починається довкола нас.

ГАЛИНА:
— До того все було спокій-

но. Але коли ми почули цю 
новину, то нас сповнила три-
вога. Ми підняли дітей і стали 
молитися до Господа. Після 
молитви почалися телефон-
ні дзвінки — люди з церкви 
запитували, що робити. Але 
Господь, Який дає мир, дає й 
відкриття, як діяти.

ОЛЕКСАНДР:
— Як я зреагував на це? 

Спершу відчув неймовірний 
холод. Не тому, що в хаті 
було холодно. Так спрацюва-
ла нервова система. Я випив 
заспокійливе й став думати, 
як діяти далі. У нашому домі 
жила донька з трьома діть-
ми. Того ж дня ми забрали 
до себе й невістку з трьома 
дітьми. На той час вона була 
на шостому місяці вагітності 
четвертою дитиною.

У місті була паніка. Вранці 
я виїхав своїм авто, щоб по-
бачити, що діється в місті. На 
заправках у черзі були сотні 
машин. Усі кудись виїжджа-
ли, хотіли наповнити баки 
пальним.

Що ж до церкви, то люди 
були досить спокійні. Дехто 
телефонував і питав, що ро-
бити їм, як планую я? Я від-
повів, що маю намір залиша-
тися в місті.

Моєю метою було не по-
казати тривогу. Я бачив, як 
хвилювалися мої доньки та 

як їхнім дітям передавалося 
їхнє хвилювання. Усі були в 
напруженому стані.  Я також 
людина, і це відчуття було в 
мені, бо розумію, що таке вій-
на… Проте вирішив у всьому 
довіритися Богові.

Два з половиною роки 
тому в мене був обширний 
інфаркт, а після операції вночі 
моє серце зупинилося. Я по-
мер, але Бог повернув мені 
життя. Тому чомусь мав пе-
реконання, що Він дав мені 
це життя не для того, щоб я 
в цей період загинув. Мені 
потрібно служити людям і 
Богу. Тобто в мене не було 
якогось страху смерті чи по-
чуття трагізму щодо ситуації, 
яка склалася. І це намагався 
передати своїй сім’ї. Я пе-
реконував їх, що Господь з 
нами, що Його ім’я — сильна 
башта. Звичайно, ми захо-
вані просто в стінах будинку, 
і це не значить, що сюди не 
може нічого прилетіти. Але 
ми під Божим захистом, ми 

вкриті Його крилами. Ці Божі 
обітниці давали нам спокій. 
Ми п’ять разів на день, кожні 
три години всі разом ставали 
на коліна, молилися Богові, 
співали Йому, прославляли 
Господа. На вулицю ми дітей 
не відпускали, бо це вже було 
неможливо. Так минали дні.

Дівчата позаклеювали вік-
на скотчем, як і рекомендува-
ли, щоб скло, розбившись від 
удару, не пошкодило нікого. 
Ми робили все, що залежить 
від нас, але покладалися тіль-
ки на Бога.

ГАЛИНА:
— Коли вили сирени, коли 

було чути вибухи, внуки дуже 
хвилювалися, панікували. Це 

доволі маленькі діти, у нашо-
му домі було шестеро дітей 
до семи років, але вони ста-
вали на коліна й молилися. 
Вони знали, до кого зверта-
тися.

ОЛЕКСАНДР:
— У перші дні в місті було 

багато війська — у нас стояла 
58 бригада ЗСУ, було багато 
військової техніки. Перший 
бій уже був першого ж дня під 
вечір. Тоді в Батурині підірва-
ли моста, який сполучував 
центральну дорогу з Брян-
ська на Київ. Тому вороги 
пішли через села, в обхід, і з 
одного боку йшли через наш 
Конотоп. Тоді було знищено 
десь до десятка ворожої тех-
ніки, але наші воїни змушені 
були покинути місто, щоб не 
піддавати його подальшому 
руйнуванню. Певний час ми 
були без війська та без вла-
ди, але був український пра-
пор. І коли мене питали, як 
ви там, в окупації, то я їздив 
у ті місця, де стояв прапор, 
фотографувався там і відси-
лав друзям зі словами: «Ми 
в Україні, у нас усе добре». 

Хоча на той час місто було в 
облозі з дуже великою кількі-
стю ворожої техніки навколо. 
Не було ні виїзду, ні в’їзду, бо 
довкола стояли блокпости 
російських військ.

Перший зелений коридор 
ми отримали десь 10 берез-
ня. Своїх дітей із внуками ми 
відправили з міста 15 берез-
ня, другим коридором. Вони 
їхали через Полтавщину, Чер-
каси й інші неокуповані міста 
й, подолавши нелегкий шлях, 
добралися на захід України. 
Коли вони поїхали, нам ста-
ло легше. Ми, дорослі люди, 
були готові до тих викликів, 
які постануть перед нами.

Активно підтримували 
місцеву церкву, інших людей. 

Звісно, що люди мають триво-
ги й хвилювання за своє жит-
тя, і це природно. Хочу сказа-
ти, що наші проповіді не були 
якимись особливо духовними 
в той час, ми не розкривали 
якихось глибоких істин. Але 
це були слова, які стосували-
ся реальності й сьогодення. 
Говорили про довіру й Божий 
захист, про надію й власні му-
дрі дії. Наприклад, якщо про-
сять не виходити з хати, то 
краще прислухатися, менше 
ходити по місту, бути обереж-
ними, дотримуватися заходів 
безпеки.

А коли вже не стало хліба,  
не лишилося нічого на поли-
цях у магазинах, ми шукали 
можливості підтримати лю-
дей матеріально. Спершу ми 
знайшли можливість отри-
мувати хліб, який роздавали 
безкоштовно. Потім знайшли 
канали поставки гуманітар-
ної допомоги й почали слу-
жити людям, які мали потре-
бу в тому. Ми допомагали 
не лише людям з церкви, а 
й усім, які потребували цьо-
го. Разом із тим мали змогу 
спілкуватися з людьми, свід-
чити їм про Бога. Намагалися 
дати їм слово надії на Госпо-
да, Який контролює все, Який 
відповідає на молитви, дає 
мир серцям. І дотепер ми це 
робимо.

Нещодавно ми поверну-
лися з Німеччини, де відвіда-
ли наших дітей, які там жи-
вуть уже декілька місяців. 
Там і живуть наші незаміжні 
дочки. І вони дуже просили: 
«Залишіться з нами ще». Я 
питаю: «Для чого?» — «Бо з 
вами якось спокійніше. Ми 
почуваємося більш захище-
ними». Так само ми почуває-
мося в присутності нашого 
Небесного Батька. Але це 
відчуття ми можемо отри-
мати лише тоді, коли маємо 
взаємини з Ним. А початком 
цих взаємин є покаяння.

Надія в серці з’являється 
не тому, що про це говорить 
якийсь впливовий політик. 
Політики приходять — і йдуть. 
Надія — це не те, що походить 
від людини. Не церква навіть 
може допомогти, не церква 
захистить, не стіни храму, а 
Той Бог, Який віддав за нас 
Свого Сина. Надія живиться 
Божим Словом, яке відкри-
вається в особистих стосун-
ках із Господом, Який сказав: 
«Ото буду з вами в усі дні аж 
до закінчення віку! Тому по-
клич Мене в день недолі — і Я 
відповім».

І коли ти читаєш це Слово, 
коли довіряєш Тому, Хто його 
сказав, то приходить спокій 
навіть тоді, коли в серці була 
неймовірна тривога, коли 
руйнується все навколо. Тому 
я вважаю, що краще довіряти 
своє життя Ісусу, слова Якого 
залишаються вірними й непо-
хитними у всі віки. 

За матеріалами теле-
програми «Крок назустріч»

ІСТОРІЇ ВІЙНИ

НАДІЯ ЖИВИТЬСЯ СЛОВОМ БОЖИМ

ЦИТАТА:
КОЛИ ТИ ЧИТАЄШ ЦЕ СЛОВО, КОЛИ ДОВІРЯЄШ ТОМУ, 

ХТО ЙОГО СКАЗАВ, ТО ПРИХОДИТЬ СПОКІЙ НАВІТЬ ТОДІ, 
КОЛИ В СЕРЦІ БУЛА НЕЙМОВІРНА ТРИВОГА, КОЛИ РУЙ-
НУЄТЬСЯ ВСЕ НАВКОЛО

ОЛЕКСАНДР УСТИМЧУК:
11 ВЕРЕСНЯ, У НАС ВІДБУЛОСЯ СВЯТО ВОДНОГО ХРЕ-

ЩЕННЯ. БОГ БЛАГОСЛОВИВ НАС - ДО ЦЕРКВИ ПРИЄДНА-
ЛОСЯ ДЕВ'ЯТЬ БРАТІВ І СЕСТЕР.

"
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АКТУАЛЬНО СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ

ЯК ВСЕМОГУТНІЙ БОГ  
ДОПУСКАЄ ЗЛО?

Ми втомилися. Потроху зни-
кає той запал, з яким перші дні 
і тижні молилися й вірили. І світ 
втомився. Потроху зникає його 
увага до України.

Так не хочеться звикнутися з 
думкою, що це надовго... Так пеку-
че болить, коли чуєш про загибель 
наших. Вродливих. Благородних. 
Найкращих. Український цвіт опа-
дає...

Доки, Господи?..
Не барися, Господи!..
Ти чуєш, Господи?..
Гортаю Слово. І дедалі ясніше 

чую рідний Голос.
«Господь близько! Ні про що 

не турбуйтеся, а в усьому нехай 
виявляються Богові ваші бажання 

молитвою і проханням з подякою».
Це не лише для филип`ян напи-

сане. Це для всіх нас — киян, хар-
ків’ян, херсонців, львів’ян, волинян, 
одеситів... Для всіх українців.

Той Самий Господь, Який про-
кладав шлях по дну моря, годував 
небесною їжею, давав перемогу в 
битвах з велетнями, зупиняв сон-
це, вгамовував бурі і творив диво-
вижні чудеса, — з нами. Він близь-
ко-близько...

Він шепоче в наші серця: не 
здавайтеся, не втомлюйтеся ви-
являти Мені свої бажання — Я вже 
приготував на них відповіді. Я все 
знаю. Все бачу. За все відплачу. 
Все відновлю. І Мені приємно чути 
ваше дякую — Я радію, коли ви 

Мені довіряєте...
Господь близько!.. Коли ці сло-

ва оживають у серці істиною, щось 
стається. Ні, ти не перестаєш пла-
кати від звісток про втрату найкра-
щих. І тобі далі нестерпно болить.

Але в серці — тиша. Не через 
відчай і безнадію. А тому, що там 
«мир Божий, що вищий всякого ро-
зуму...»

І ти знову віриш і твердо знаєш 
— усе буде добре. У Божий час, але 
точно буде!

І «на оновленій землі врага не 
буде супостата, а буде син, і буде 
мати, і будуть люде на землі...»

Це справді пророчі слова, і 
вони збудуться!

Людмила БЕНДУС
МИ ВТОМИЛИСЯ

Виникло бажання поді-
литися жіночими пережи-
ваннями.

У мого чоловіка стався об-
ширний інсульт із ускладнен-
нями на очі, і за п’ять місяців 
у лікарні він втратив м’язову 
масу настільки, що не міг стоя-
ти на ногах, але лікарі сказали, 
що все відновиться. Просто 
потрібен час.

Так ось, сьогодні їду я з чо-
ловіком на перевірку до лікаря 
та багато думаю. Думаю про 
те, як усе було раніше та як є 
тепер. Як день та ніч. Життя 
змінилося за добу з того, що 
було перед цим, на те, що ста-
ло після цього.

Бракує чоловіка. Те, що 
було звичайним, і над чим на-
віть не замислювалася, стало 
мрією. Наприклад: уже півроку 
мій чоловік нікуди не везе мене 
машиною, сидячи за кермом. 
Була ця справа звичайною. 
Навіть нарікала: чому туди по-
вернув, не гальмуй так різко, 
чого так... Думаю, що це так 
безглуздо було!

Бракує чоловіка. Тепер у 
мене така мрія: сяде чоловік за 
кермо — і ми поїдемо. Може, 
це стане реальністю через 
кілька років. Та яким це буде 
святом, щастям! Тепер їжд-
жу лише сама. Вожу дітей, а 
також чоловіка на терапію, на 
перевірки до лікарів. Усе сама 
й сама.

Чоловік їде зі мною й мов-
чить. Або спить. Багато сильних 
ліків. Він як у тумані постійно. 
Ми не можемо просто поспіл-
куватися. А це було так звичай-
но! Нині не просто й не зазви-
чай. Тепер ми багато мовчимо.

Дивлюся на жінок із чо-
ловіками. Думаю: якби вони 
цінували кожну мить, якби вони 
підтримували свого чоловіка 
більше, якби дивилися на ньо-
го із захопленням просто тому, 
що він сидить за кермом, що 
їм у цьому щастить. Начеб-
то нічого особливого. А якщо 
трапиться за якийсь один день 
те, що трапилося з нами — і це 
стане дуже особливим.

Тепер я роблю все: опла-
ти, оренди, на мені лежить 
увесь тягар відповідальності 
за сім’ю. Ніколи не клопотала-
ся цим. І мрію: прийде день — і 
чоловік знову це робитиме. А я 
зітхну глибоко з полегшенням.

Я не знаю, коли це буде — 

просто щось прикрутить, заб’є 
цвях, підніме щось важке. 

Так — ми, жінки, усе мо-
жемо. Але не помічаємо, що 
це просимо зробити в чо-
ловіка. І десь глибоко в серці 
відчуваємо, що ця його праця 
приваблює нас до нього. Ми 
почуваємося жінками, яких до-
глядають, яким допомагають. 

А ось залишилася жінка 
сама… Декому, може, і нічого. 
А мені важко, незвично.

Тепер настав час служити 
чоловікові. Завжди чекала, що 
він мені те, він мені інше, він 
мені компліменти, він мені... А 
настав час, коли «я йому…» 

Я йому говорю комплімен-
ти, я його підбадьорюю, я за 
нього молюся, я приношу йому 
все, що потрібно, накриваю 
його, мию його, одягаю.

Він тепер усе робить дуже 
повільно, говорить повільно. 
А я дуже швидко все роблю. 
Найбільш зворушлива части-
на мого служіння чоловікові — 
коли він на інвалідному візку, 
а я на колінах мию й витираю 
йому ноги. Моє серце щоразу 
входить у повне смирення.

Ось так навчаюся терпіння. 
Приділяю чоловікові всю увагу. 
Адже так має бути у звичайно-
му житті, а не лише тоді, коли 
він хворіє. Просто потрібно не 
поспішати, вділяти увагу. 

Тепер я зрозуміла свій 
обов’язок як дружини. Мій 
обов’язок — служити. Мій 
обов’язок — визнати, приділи-
ти увагу, підкріпити, поправити 
ковдру, обійняти, помолитися. 

Думаю, що конче знайдуть-
ся жінки, які будуть проти цьо-
го, не погодяться зі мною. Але 
це до часу, до випадку не пого-

дяться. Опісля погодяться...
Так хотілося б донести цю 

думку до примхливих жінок, до 
тих, що тільки вимагають, але 
не служать. 

Нині я спостерігаю за пара-
ми. І, повірте, найдивніше для 
мене тепер — бачити дружин, 
які не цінують чоловіків. Я ду-
маю собі: знала б ти, яка ко-
штовність поряд із тобою, ти б 
так не поводилася.

Деякі жінки так і думають, 
що МИ — коштовності, а чо-
ловік — так, додаток до ко-
штовності.

Я обіцяла на нашому весіллі 
бути вірною чоловікові в здо-
ров’ї та хворобі. Настав час ви-
конати обіцянку. 

Я думала, що бути вірною 
— коли ти не кидаєш чоловіка в 
біді, коли не зраджуєш. Але це 
набагато глибше. Бути вірною 
у хворобі означає — якщо по-
трібно, то стати руками його, 
ногами його, стати опорою, 
коли опори немає.

І знаєте, що скажу? Бог за-
довольняє всі потреби мої та 
дітей. Неймовірно, завжди, на-
віть щодня. Я бачу Його міцну 
руку скрізь. Він — мій Захис-
ник, Він — моя опора, із Ним 
я розмовляю й виливаю Йому 
своє серце. Він забезпечує нас 
і оточує турботою. 

І завжди, коли мені треба 
щось прибити, прикрутити, на-
віть скосити траву біля будин-
ку — завжди якимось дивним 
чином з’являються то гості, то 
родичі, то хтось приїде відвіда-
ти чоловіка. І мені треба тільки 
попросити. Удома все гаразд. 
Усе влаштовано. Бог — поміч-
ник і моя фортеця!

Рената КУЛАКЕВИЧ

МІЙ ОБОВ`ЯЗОК - СЛУЖИТИ
Для українців стара, як світ, проблема існування зла і всемо-

гутнього, благого Бога стала не просто теоретичною, а щоденно 
практичною. Багато жахливих речей, які не вкладаються в голові, відб-
уваються зовсім поруч. Історії про жахливе катування військовополоне-
них, катування цивільних на окупованих територіях тощо. В таких умовах 
питання, як Бог допускає таке жахливе зло, якщо може зупинити його 
вмить, вже стоїть зовсім по-новому.

Якщо просто сказати, що Бог дав людині право вибору, виходить, що 
Він доволі жорстокий і байдужий – бо все одно через вибір бути нелю-
дами одних, нелюдську жорстокість терплять інші. Якщо Бог існує, то, 
чесно кажучи, Він погано справляється зі своєю роботою принаймні в 
Україні. Чи є Йому там, на небі, взагалі діло до того, що відбувається на 
землі?

В цьому питанні є два аспекти. Перший – апологетичний. Що сказа-
ти людям, які шукають інтелектуальну відповідь на цю проблему? Другий 
– пасторський. Що, як і коли говорити тим, хто пережив жах на власно-
му досвіді. Звісно, ці аспекти можуть перетинатись, але зазвичай ті, хто 
потребує пасторської опіки через нещодавно пережити горе, найменше 
готові сприймати логічні пояснення. В такі часи краще слухати й плакати 
з тими, хто плаче.

Якщо ж діло таки дійшло до апологетики, потрібно уважно розібра-
тись у твердженні, що всемогутній і всеблагий Бог не допустив би зло, 
якби Він існував.

• Християнське розуміння всемогутності Бога передбачає певне 
обмеження Його дій, які пов’язані зі свободою вибору людини. Бог по-
годився на обмеження Своєї всемогутності заради вільних відносин з 
людьми. Таким чином зупинити усяке зло попри волю людини унемож-
ливлювало б цей вибір. Отже, всемогутність Бога Біблії не означає, що 
Він може робити все, що завгодно. Чому Бог має попереджати зло однієї 
людини та дозволяти робити зло мені чи іншим?

• Християнське розуміння всеблагого Бога включає розуміння, що 
Він має достатньо моральних причин допускати всяке зло. Ці причини 
можуть бути нам невідомі з огляду на обмежені здібності нашого розуму. 
Але це не означає, що з Його вічної й досконалої перспективи не існує 
розумної причини допускати зло. Заявити, що такої причини не існує, оз-
начало б прирівнювати своє знання до абсолютного Божого всезнання. 
Ми навіть не можемо уявити, яке зло Він попередив, виходячи зі Свого 
розуміння про його наслідки. Зрештою, ми маємо визнати слова Бога: 
«Бо ваші думки — не Мої це думки, а дороги Мої — то не ваші дороги, 
говорить Господь» (Іс 55:8).

• Це приводить нас до визнання, що у світі й особливо під час війн 
існує безпричинне зло. Воно безпричинне тому, що ми не знаємо хоч 
якогось пояснення йому. Але той факт, що воно незбагненне нами, не 
означає, що у Бога не може бути пояснення цьому злу.

• Зрештою, треба визначити, що таке зло. Мабуть, найкраще визна-
чення зла – це відхилення від того, як все має бути. В людях існує прита-
манне їм уявлення про те, як все має бути. Щоб назвати щось злом, має 
бути розуміння добра. Звідки в нас таке уявлення про добро і хто його 
автор? Християни пояснюють проблему добра існуванням Бога.

Коли зібрати ці пункти до купи, виходить, що присутність зла у світі не 
робить віру в існування Бога нелогічною або нераціональною. Існуван-
ня зла вказує на існування добра та його автора. Ба більше, Бог в Ісусі 
показав Своє ставлення до зла. Страта Ісуса на хресті була брутальною 
і несправедливою. Без воскресіння Його смерть можна було б назвати 
безпричинним і незбагненним злом. Але апостоли пояснювали, що Хри-
стос помер за наші гріхи (див.1 Кор. 15:3, Іс. 53:4-5). Він став невинною 
жертвою, прийнявши невиправдані страждання, щоб бути нашим Спа-
сителем.

Люди в гніві кажуть, що Бога не існує з огляду на жахіття в Бучі, Ірпені 
й Гостомелі. Але на кого вони гніваються, якщо Бога не існує? Дивлячись 
на те, що Ісус зробив для людства, як можна гніватись на такого Бога? 
Він поруч, Він спустився в безодню зла заради нас. Воскресіння ж Ісу-
са пояснює причину незбагненного зла на хресті – це таємниця нашого 
спасіння. Бог відкрив нам пояснення цього зла, віримо, що в Нього є по-
яснення і всього іншого. Бог знає причини, але Він не скаже, бо Він вже 
сказав.
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— Мамо, ну, будь ласка, ну 
дозволь мені, — плаксиво повто-
рював Максимко, ходячи за ма-
мою по кімнаті. Мама носила на 
руках маленького братика, який 
трохи захворів.

— Чому всі діти дивляться телеві-
зор, скільки хочуть, а я лише півго-
дини на день? — чіплявся хлопчик до 
мами.

Нарешті малюк заснув, і мама 
поклала його в ліжечко, а потім сіла з 
Максимком на диван.

— Синку, пограйся іграшками, 
щоб я встигла зробити всі свої справи. 
А ввечері я дозволю тобі, як завжди, 
подивитися хорошу дитячу передачу.

Мама ніжно обійняла сина, але об-
личчя Максимка було незадоволеним. 
Він, зітхнувши, пішов у свій куточок із 
іграшками. Йому так подобалися су-
часні мультики! Їх дивилися всі друзі 
з дитячого садка й з двору. Але його 
мама й тато були суворі, вони дозволя-
ли дивитися лише добрі мультфільми 
та пізнавальні дитячі передачі.

Хлопчик згадав сюжети деяких 
мультиків, які дивився в гостях у свого 
друга та із захопленням став гратися. 
Машини врізалися одна в одну, м’які 
іграшки перетворилися на злісних мон-
стрів, на дорозі лежали «убиті» солда-
тики.

Захоплений грою, Максим не 
помітив, що у дверях кімнати стоїть 
мама й сумно дивиться на нього.

Того ж дня після вечері тато увійшов 
до кімнати сина, щось ховаючи за спи-
ною. Максим зрадів: тато часто прино-
сив йому щось смачненьке.

— Хочеш соку, синку? — Татова 
посмішка була, як завжди, ласкавою й 
добродушною. Він простягнув синові 

склянку з апельсиновим соком. Мак-
сим, передчуваючи насолоду, схопив 
склянку з улюбленим напоєм і хотів 
залпом випити його. Але в склянці пла-
вала грудочка бруду.

— Тату, я не можу пити цей сік! Тут 
бруд! — на обличчі хлопчика з’явилася 
огида.

— Але чому? Адже соку багато, ціла 
склянка, а бруду — тільки маленька гру-
дочка. Пий спокійно.

Здавалося, тато не розумів, що так 
налякало сина.

— Тату, адже ти сам мені розповідав, 
що мікроби та бактерії небезпечні, що 
потрібно мити руки та фрукти. Я можу 
отруїтися.

Максим раптово замовк і пильно 
подивився на тата.

— Ти ж спеціально поклав бруд у 
сік? Але навіщо?

— Так, спеціально, — тато сумно ус-
міхнувся і обійняв Максимка. — Я хотів 
серйозно поговорити з тобою про те, 
що турбує нас із мамою. Твоя поведін-
ка змінилася, ти став неслухняним, 

не з таким задоволенням слухаєш 
розповіді з Біблії. І ти постійно просиш 
увімкнути тобі мультики.

— Тату, адже в мультиках немає 
нічого поганого. Добрі там завжди пе-
ремагають злих.

— А ти думав над тим, як вони 
перемагають? Вбивають, руйнують, 
використовують магію та чари. Богові 
неприємно, що ти дивишся все це, 
тим більше потай від нас із мамою.

— Я ж не перестав вірити в Бога 
— а це найголовніше, — Максим напо-
легливо не хотів визнавати свою про-
вину. Але й тато не здавався й вирішив 
усе пояснити синові.

— Подивися, у склянці такий 
маленький шматочок бруду, але він 
зіпсував увесь сік! Твоє серце — наче 
склянка. Усе, що ти бачиш, чуєш, чим 
захоплюєшся і що любиш, наповнює 
його. І якщо ти любитимеш навіть тро-
хи з того, що не подобається Богу, усе 
твоє серце буде сповнене гріха. І ти на-
віть не помітиш, як головним для тебе 
стане не Бог, а все, що ти бачиш у муль-
тфільмах. Ти любитимеш жорстокість, 
гроші, славу, легке життя. Я хвилююся 
за тебе, синку.

Тато ще міцніше обійняв Максима, 
а той опустив голову й замислився.

— Я й не думав, що моє серце може 
стати злим через мультфільми… Чи ти 
помолишся зі мною, тату? Я хочу по-
просити в Ісуса прощення.

Тато й син схилилися навколішки й 
звернулися за допомогою до люблячо-
го Бога.

А потім вся родина пила на кухні 
смачний і корисний сік, окрім молод-
шого брата: він, напівсонний, смоктав 
із пляшечки молоко.

Наталія Тарасова 

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

СКЛЯНКА СОКУ

РОЗШИФРУЙ
Розшифруй, скориставшись абеткою. Циф-

ри відповідають порядковому номеру букви в 
абетці. Подумай, чим варто наповнювати своє 
серце та свій розум.

30,19    23,12,16,31,15,11    20,21,1,3,6,11,3,7;
30,19    23,12,16,31,15,11    28,7,22,18,7;
30,19    23,12,16,31,15,11    16,32,2,7;
30,19    23,12,16,31,15,11     4,12,6,18,7     

26,3,1,16,11,
15,19,16,11    33,15,1     28,7,22,18,19,23,1,
15,19,16,11    33,15,1      20,19,26,3,1,16,1,
6,24,17,1,14,23,7      20,21,19      27,7!

Поезія
ЯКА ПРЕКРАСНА ОСІНЬ!

Яка прекрасна осінь навкруги!
Убране все в багаті, пишні шати.
У райдузі поля, ліси, луги…
Аж хочеться від радощів співати.
О серце, серце!.. Радість через край!
Йому не втримати своєї пісні.
О Господи, яким же буде рай,
Коли таку красу землі дав грішній?!

Я дякую Тобі, Ісусе Христе,
За листя навкруг іскристе,
За золото, за рубіни,
За барви усі осінні.
Я дякую Тобі, Ісусе Христе,
За небо блакитне і чисте,
За сонце вгорі оксамитне,
За кожне обличчя привітне.

Схиляються голівки хризантем
Назустріч сонцю в ґречному поклоні. 
І сад стрічає яблучним дощем –
Доспілими плодами на осонні.
Грушки і яблука… Скуштуй. 
Не проминай.
Людино, це тобі зростив Всевишній.
Мій Господи, яким же буде рай,
Коли так добре на землі цій грішній?!

Вдихаю жадібно осінню свіжість я,
Вдихаю пахощі її на повні груди…
Чудове дуже на землі життя,
Тому й тримаються за нього люди!
Та прийде час сказати: «Прощавай,
Навіки прощавай красо осіння пишна!»
Мій Господи, яким же буде рай,
Коли земля настільки гарна грішна?!

Я дякую Тобі, Ісусе Христе,
За листя навкруг іскристе,
За золото, за рубіни,
За барви усі осінні.
Я дякую Тобі, Ісусе Христе,
За небо блакитне і чисте,
За сонце вгорі оксамитне,
За кожне обличчя привітне.

Василь Мартинюк

Завдання

У наш час практично кожен 
підліток присутній у соціальних 
мережах. Тож як молодим лю-
дям залишатися християнами 
не тільки в церкві, а й в інтер-
неті?

В Біблії нічого не написано про 
соціальні мережі, адже навіть 20 
років тому їх ще не було, не гово-
рячи вже про той час, коли була на-
писана Біблія. Але в Біблії є поради 
щодо того, як ми повинні ними ко-
ристуватися.

Коли була написана Біблія люди 
не мали уявлення про електронні 
прилади чи  соціальні мережі. Про-
те були люди, які записували пові-
домлення й розносили їх по містах. 
Люди розважалися через музику й 
мистецтво. Біблія говорить, що нам 
слід мати справу тільки з тими засо-
бами масової інформації, контент 
та зміст яких такий:

1. Істинний, чистий, благочести-
вий і добрий (див. Фил.4:8).

2. Допомагає 
нам бути вдячни-
ми. «Розмовляючи 
поміж собою псал-
мами, і гімнами, і 
піснями духовни-
ми, співаючи й гра-
ючи в серці своєму 
для Господа, дяку-
ючи завжди за все 
Богові й Отцеві в 
Ім'я Господа нашо-

го Ісуса Христа» (Еф.5:19-20);
3. Викриває гріх. «Знайте бо це, 

що жоден розпусник, чи нечистий, 
або зажерливий, що він ідолянин, 
не має спадку в Христовому й Бо-
жому Царстві!» (Еф.5:5).

4. Розповідає про Христа, по-
ширює Євангелію. «Які гарні на го-
рах ноги благовісника, що звіщає 
про мир, що добро провіщає, що 
спасіння звіщає, що говорить Сіо-
нові: Царює твій Бог!» (Іс. 52:7).

5. Є законним у нашій країні. 
«Нехай кожна людина кориться ви-
щій владі, бо немає влади, як не від 
Бога, і влади існуючі встановлені 
від Бога. Тому той, хто противиться 
владі, противиться Божій постанові; 
а ті, хто противиться, самі візьмуть 
осуд на себе» (Рим.13:1-2).

А також ми повинні уникати 
такого контенту:

1. Оманливий. «Не дайте себе 
звести, товариство лихе псує добрі 
звичаї!» (1Кор.15:33).

2. Неприйнятний. «Не поставлю 
я перед очима своїми речі нікчем-
ної, діло відступства ненавиджу, не 
приляже до мене воно» (Пс.101:3).

3. Поганий. «Стережіться лихого 
в усякому вигляді!» (1Сол.5:22).

4. Наповнений плітками та брех-
нею (див. Як.3:5-11).

5. Викликає в нас невдоволення 
(див. 1Ів.2:15-17).

6. Змушує нас грішити (див. 
Мр.9:43-47).

7. Якщо він особисто для нас 
не корисний, хоча для інших є до-
пустимим. «Усе мені можна, та не 
все на пожиток. Усе мені можна, але 
мною ніщо володіти не повинно. Їжа 
для черева, і черево для їжі, але Бог 
одне й друге понищить. А тіло не 
для розпусти, але для Господа, і Го-
сподь для тіла» (1Кор.6:12-13).

8. Аморальний в сексуальному 
плані. «А розпуста та нечисть усяка 
й зажерливість нехай навіть не зга-
дуються поміж вами, як личить свя-
тим» (Еф.5:3).

9. Такий, що руйнує життя інших 
людей. «Нехай жадне слово гниле 
не виходить із уст ваших, але тільки 
таке, що добре на потрібне збуду-
вання, щоб воно подало благодать 
тим, хто чує» (Еф.4:29).

Отже, блукаючи просторами 
Інтернету, не забувайте порад, 
які нам залишені в Біблії сто-
совно того, який контент прий-
нятний для християнина.

ПІДЛІТОК ТА ІНТЕРНЕТ

Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА
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Виходить щомiсяця
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По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд, розміщений у №8 (серпень), 2022р.
По горизонталі: 1.Сіхар. 3.Павук. 8.Арфа. 9.Імна. 10.Очі. 14.Меа. 15.Синедріон. 16.Наум. 18.Кана. 

19.Авдон. 20.Алуш. 22.Сара. 23.Кифа. 24.М’ята. 26.Родос. 29.Ішні. 30.Азот. 32.Антихрист. 
По вертикалі: 1.Самос. 2.Аса. 4.Ана. 5.Калах. 6.Ефес. 7.Амон. 11.Іван. 12.Анна. 13.Сіон. 14.Мене. 

17.Милостиві. 18.Куропатка. 21.Шіфра. 22.Салим. 25.Ашна. 26.Рута. 27.Скит. 28.Нова. 31.Рамот. 
32.Адар. 33.Тарс. 34.Адада. 37.Гад. 39.Асс.

1.Гора, на якій зупинився ковчег. 2.Син Йосафата. 4.Йона втік у … . 5.Володар округу в 
Персії. 8.Одна з єгипетських кар. 9.Гора, із якої був поблагословлений Ізраїль. 10.Місто, у 
якому жив Ілля в домі удови. 14.Невістка Ноомі. 15.Батько Авнера. 18.Єдина річка Паласти-
ни. 19.Дочка Якова. 20.Священик, який допомагав перенести ковчег із дому Овед-Едома. 
24.Друг Йова. 25.Диякон Єрусалимської церкви. .  

КРОСВОРД

3.Хвороба Наамана. 6.Місто на побережжі Лікії. 7.Син Гамана. 11.Сестра Мойсея. 12.Мі-
сто в Едомі, де царював Гадад. 13.Сирійський полководець. 16. Один із пророків. 17.Місто, 
де Самсон ослячою щелепою вбив 1000 филистимлян. 21.Ставок, у якому вмився сліпий та 
оздоровився згідно зі словом Ісуса Христа. 22.Місяць, у якому Соломон розпочав будівни-
цтво храму. 23.Один із семи перських князів. 26.Один із авторів Євангелії. 27.Пахощі, що 
входять до складу кадильної суміші. 28.Втрата фізичних та духовних сил. 

ПРО ВДЯЧНІСТЬДОВІРА БОГУ

ЗАПРОШУЄМО НА БОГОСЛУЖІННЯ

Одного разу спостерігала за такою ситуацією: знайома отримала 
подарунок, просто так, не очікувано. Це були дитячі іграшки, набір 
кольорових фломастерів, канцтовари, деякі речі. Усе нове, красиве 
для її 3-ти річного сина. Та замість того, щоб подякувати, усім своїм 
виглядом вона демонструвала невдоволення, а потім пробурмотіла, 
що фломастери малому ще зарано, одяг завеликий, а іграшок в домі 
і так вистачає. Мені пригадався ще один приклад. Якось ми подару-
вали одній знайомій комплект постільної білизни і набір кухонного 
посуду. Пам’ятаю, як захоплено, з якою щирою радістю вона роз-
вертала пакунки, роздивлялася кожну річ, дякуючи і радіючи так, ніби 
чекала це все життя. Вже потім ми випадково дізналися, що точно 
такий само комплект посуду в неї стоїть у шафі, а колір постільної бі-
лизни не на її смак. Люди різні й ситуації теж різні, та КОМУ НАСТУП-
НОГО РАЗУ ВИ ЗАХОЧЕТЕ ЗНОВУ ЗРОБИТИ ПОДАРУНОК? Звичайно, 
тому, хто вдячний, хто приймає з радістю, навіть коли очікування не 
виправдалися. Так і в нашому житті. Вдячність відкриває перед нами 
різні можливості й двері, а невдячність, невдоволення – закриває. 
Принцип працює в усіх сферах: робота, стосунки, бізнес, здоров'я, 
духовна сфера... Той, хто має вдячне серце, ніколи не залишиться 
непоміченим Богом і людьми.

«За все дякуйте» (1Фес.5:18), «Бо, хто має, то дасться 
йому та примножиться; а хто не має, забереться від нього й 
те, що має» (Мт.13:12).

На шостий місяць вій-
ни очевидно, що російсь-
ка військова агресія проти 
України з елементом гено-
циду відлунюється по всьо-
му світу. Напруження через 
недопостачання зернових 
відчувають країни, де бра-
кує пшениці. Протистояння 
і військове загострення в 
Європі між Косово і Сер-
бією, на Близькому Сході 
між Ізраїлем, Сирією і Па-
лестиною, в Азії між Ки-
таєм і Тайванем. Останнє 
напруження виглядає штуч-
но викликаним, але, як і всі 
інші, є виявленням давніх 
амбіцій.

Як християнину вірити й ре-
агувати, коли він чує посилен-
ня військових чуток, коли спо-
стерігає за світом, який немов 
на пороховій бочці?

По-перше, потрібно пам’я-
тати, що «ввесь світ лежить у 
злі» (1. Ів. 5:19). Це означає, що 

найсильніші — ті, які обрані, чи 
ті, які захопили владу, видиму 
й тіньову, виявляючи гордість, 
неймовірні амбіції на керуван-
ня світом, будуть захоплювати 
сусідні країни й вбивати, будуть 
вчиняти насильство стосовно 
інших і слабших. Світ лежить у 
гріху, людське серце зіпсуте за 
Писанням, і чекати доброго — 
марні сподівання як вчора, так 
сьогодні, так і завтра.

По-друге, що б не задума-
ли наймогутніші, які б наміри і 
сценарії вони не розвивали, су-
веренний Бог усе використає 
задля свого плану, бо історія 
у її фінальній картині іде лише 
за його планом. Ніщо не може 
перешкодити Богові здійснити 
те, що він задумав. І Він воло-
дар, і Його воля здійсниться.

По-третє, Господь Бог має 
свій сценарій і свій час завер-
шення світової історії. Кінець 
світу відбудеться у час, який 
визначив Отець. Тому христия-

нину залишається приготувати 
себе, щоб у будь-який момент 
зустріти Спасителя Христа. Бу-
ремні події сучасної дійсності 
нагадують нам, що треба чека-
ти кращого і досконалого світу 
для життя в Його Вічному Цар-
стві.

У світлі трьох вищевказа-
них істин християнину нічого 
не залишається, як утішати й 
надихати себе спогляданням 
Великого Всевладного Бога, 
гортаючи сторінки пророків 
і Євангелій, жити побожним 
життям у послуху Христу і до-
брочинності до ближніх, Ісуса 
представляти людям як Спа-
сителя й орієнтир життя. А ще 
працювати якісно на роботі, 
плекати родину і дружбу, опіка-
тися справами Батьківщини, 
захищаючи її від ворогів зов-
нішніх і внутрішніх та розбудо-
вуючи для життя, поки не по-
вернеться Господь Ісус.

Микола Романюк

ЩО РОБИТИ ХРИСТИЯНАМ 
ПЕРЕД ЛИЦЕМ ВСЕСВІТНЬОГО ХАОСУ? 
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