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

Дрібне, майже непоміт-
не, малообіцяюче, але водно-
час здатне перевершити всі 
сподівання — так Ісус сказав 
про Царство Боже, навівши 
приклад гірчичного зерняти. 

Пропоную з цього погляду по-
глянути на щось дуже важливе в 
нашому житті — наш послух Богові. 
Чи не правда, що іноді, а, можли-
во, й часто, наша думка здається 
нам більш прийнятною, ніж те, чого 
очікує від нас Бог? Чи не тому вини-
кає в нашому житті конфлікт між на-
шим і Божим, що ми не здатні віри-
ти, що з гірчичного зерняти може 
вирости щось велике. Але все, що 
нам тепер потрібно, — зробити так, 
як говорить Бог, як спонукує нас 
Святий Дух.

Так сталося одного разу з Пе-
тром, коли Ісус запропонував йому 
закинути сіті з правого боку човна, 
щоб піймати рибу. Вам знайома ця 
історія. Петро трудився всю ніч і ні-
чого не спіймав, а він же був досвід-
ченим рибаком. І от уранці Ісус дає 
йому пораду, як закинути сіть для 
хорошого улову. У чому суть успіху 
цієї порад? Вранці риба ловиться 
краще, ніж уночі? Чи секрет у тому, 
що закидати сіть треба з правого 
боку? Ні, все, що було треба, — за-
кинути за Його словом. Ви знаєте, 
що було далі: те, що сталося, пе-
ревершило всі очікування і Петра, 
і його друзів-рибалок — риби було 
не просто багато, а так багато, що 
не вміщалася в човен.

Одному поважному воєначаль-
никові з Сирії маленька дівчинка 
порадила вирушити в Ізраїль, де він 
зможе звільнитися від смертельної 

прокази. Йому довелося подолати 
довгий шлях, і тут — його не те, що 
не зустріли, а відправили скупатися 
в нікчемний Йордан, щоб отримати 
зцілення. «Хіба ж я по це їхав? Хіба 
наші дамаські річки не кращі? Не-
вже я не міг там викупатися?» І він 
відійшов у гніві. Але в нього були 
хороші слуги, які дали йому мудру 
пораду: «Пане, якби тобі щось важ-
ливіше або важче звелів зробити 
пророк, то хіба ти не зробив би цьо-
го? А він сказав просто омитися в 
Йордані, щоб очиститися». Скажіть: 

хіба води Йордану були цілющими? 
Чи секрет у кількості занурень? Ні, 
треба було просто послухатися 
Бога. І ми знаємо, що було далі.

Пригадуєте падіння Єрихона? В 
чому був секрет? У числі сім чи в чо-
мусь іще? Вони обходили місто сім 
днів — не шість і не вісім — і тільки 
тому, що так сказав Бог. Ми не знає-
мо, чи обурювалися військові стра-
теги через таку дивну тактику, чи 
хотілося комусь пропустити день-
два, скоротити чи ще якось скоре-
гувати план захоплення міста. Але 

знову ж таки послух Богові пере-
вершив усі сподівання.

Коли в Ізраїлі був голод, Бог 
звелів Іллі піти до потоку Керіт. І 
цікаво звучало Його повеління: «Ти 
будеш пити з цього потоку, а воро-
нам Я звелів годувати тебе там». 
Якби ми запитали пророка, чому 
він там, то почули б: «Так сказав 
мені Бог. Зараз ворони принесуть 
сюди м’ясо». Ілля не сперечався, 
не просив звеліти воронам носити 
м’ясо йому додому. Він був там, де 
сказав йому Бог, і знаєте, що було 

далі — у країні, де був голод, Божий 
чоловік мав воду та їжу вранці й уве-
чері кожного дня. 

І таких прикладів безліч. Думаю, 
і в вашому житті вони також є. Нам 
треба бути слухняними Богові, на-
віть якщо нам щось видається не-
логічним і таким, що неможливо 
застосувати до нинішнього дня і 
безпосередньо до нашої ситуації. 
У Царстві Божому, як і раніше, діє 
принцип гірчичного зерна: із ма-
ленького й непримітного виросте 
велике. Те, що видається незнач-
ним, стане великим благословен-
ням у майбутньому.

Ми повинні любити своїх воро-
гів, навіть якщо це видається не-
доречним. Християни повинні бути 
чесними, навіть якщо собі на втра-
ту. Чоловік має любити дружину, а 
дружина шанувати свого чоловіка, 
навіть якщо це дуже складно. Хри-
стиянин повинен бути щедрим і 
жертовним, і не збирати собі скар-
бів на землі. Здавалося б, що виро-
сте з цієї пилинки? Чи варто задля 
цього напружуватися? Чи варто від-
мовлятися від того, що інші вважа-
ють нормальним? Чи можна мисли-
ти й жити по-своєму? 

Зміцнюйтеся у вірі. Без неї не-
можливо бути слухняним Господу. 
Шлях послуху — це завжди шлях 
віри, довіри Богові й самозречення. 
Але це славний шлях — шлях Бо-
жої мудрості й благодаті, на якому 
з незначного обов’язково виросте 
щось велике й неосяжне. Живіть 
вірою. Будьте слухняні Богові. І 
впевнено ідіть цим шляхом.  

Павло ФЕДОРУК

ЖИТТЯ В НОВІЙ 
РЕАЛЬНОСТІ

Я ХОДИВ І ОБІЙ-
МАВ ЛЮДЕЙ

ЯК ПЕРЕ ЙТИ ЗА 
ОБРІЙ?

Наша область розташована в 
центрі країни, тому стала при-
тулком для сотень тисяч пересе-
ленців із небезпечних територій. 

Я казав людям: «Невже потрібно 
було дочекатися таких важких 
моментів, щоби по-справжньому 
молитися до Бога?!»

Чи треба говорити людям, 
що ти скоро підеш? Чи не 
є такі промови невірою в 
зцілення? Навпаки. 

стор.3 стор.5 стор.6

ДУХОВНІ ІСТИНИ

СИЛА ТВОГО ПОСЛУХУ

МОТИВУЄМО БРАТИ ВСЕ ВІД НАВЧАННЯ
23 жовтня минає рік від від-

криття коледжу «Тимофій» на 
базі церкви «Спасіння» м.Лу-
цька для підлітків 14-15 років. 
Заняття в коледжі відбувалися 
впродовж п’яти днів на осінніх, 
зимових та весняних канікулах. 
А вже з 31 жовтня 2022 року 
розпочнеться навчання другої 
групи студентів.

З нагоди річниці ми вирі-
шили розпитати детальніше 
про цей проєкт в одного із за-
сновників — Вадима Хлистіка, 
який відповідальний за табірне 
служіння у Волинській області та 
за підліткове служіння в Луцько-
му регіоні.

Сторінка 5

ПІДЛІТКОВЕ СЛУЖІННЯ

Інтерв'ю зі старшим пре-
світером Полтавського об-
ласного об'єднання церков 

УЦХВЄ

— Яким було бачення 
Полтавського об’єднання 
на 2022 рік, і чи змінилося 
воно з приходом війни?

— Полтавське об’єднання 
мало чітке бачення своєї роботи. 2022 рік був названий роком 
місії. Ця назва окреслює і нашу стратегію, і нашу ціль, і наші 
методи, які ми хотіли застосовувати, щоб досягати цілей в 
цьому році. Ми місіонерська область. Більше ста місіонерів 
трудиться в нашій області в різних місцях і церквах. 

МИХАЙЛО РОМАН: 
«ПОЛТАВЩИНА ЦЕ ОБЛИЧЧЯ 
МІСІОНЕРСТВА В УКРАЇНІ»

Сторінка 2
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ІНТЕРВ`Ю НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ

30 вересня 2022 року на базі церкви 
«Спасіння» відбулося відкриття дошкіль-
ної християнської студії.

30 малюків у супроводі батьків та інших 
членів сім’ї стали учасниками урочистого 
заходу. Хлопчики та дівчатка опинилися 
у «Місті особливих», де познайомилися з 
його мешканцями, працівниками студії.

У програмі дошкільної студії: заняття 
з розвитку мовлення та дрібної моторики 
рук; основи граматики та математики; ан-
глійська мова; майстер-класи з творчості; 
пізнавальні уроки: «Біблійна скарбничка» 
та «Я досліджую світ».

Зауважимо, програма студії спрямо-
вана на всебічний розвиток дитини, тому 
особлива увага приділена не лише фізичному, інтелектуальному розвит-
ку, але й духовному. Біблійні уроки - платформа для знайомства дітей з 
Ісусом Христом, їхнім Спасителем.

Це допоможе майбутньому поколінню вирости свідомими, чесними 
достойними людьми, які будуть плекати християнські цінності.

14 жовтня 2022 року в церкві «Спасіння» відбулася урочиста 
церемонія вручення дипломів випускникам Волинської філії КБІ та 
безпосередньо випускникам КБІ. 

110 студентів набули різні статуси, зокрема, бакалаврів бо-
гослів’я, пасторського служіння та християнської педагогіки. Інші 
випускники отримали диплом євангеліста, організаторки жіночого 
служіння, християнського працівника церковного служіння та сер-
тифікати.

У першій філії КБІ Волинської області 31 її випускнику були вру-
чені дипломи молодшого бакалавтра богослов`я та церковного 
служіння.

На святковому дійстві був присутній старший єпископ УЦХВЄ Ми-
хайло Паночко, який поділився настановами та звершив молитву за 
випускників, єпископ Волинського об‘єднання УЦХВЄ Михайло Близ-
нюк, директор місії «Голос надії» Синюк Микола, керівник департа-
менту освіти УЦХВЄ Віктор Вознюк та інші.

Нині у філії КБІ м. Луцька навчається 107 студентів, а вже у грудні 
цього року стартуватиме навчання нового курсу, набір якого триває.

22 жовтня в духовному центрі Волинського обласного об’єднан-
ня «Добра новина» (обласна канцелярія) відбулася обласна пресві-
терська рада. Старші служителі обласного об’єднання зібралися для 
обговорення актуальних церковних питань щодо розвитку обласного 
об’єднання.

Принагідно на засіданні було представлено новозатвердженого ди-
ректора Волинської філії КБІ Котяша Віктора Федоровича.

Під час заключного слова єпископ Близнюк Михайло Іванович 
закликав помолитися за потреби служителів та за мир в Україні.

23 жовтня 2022 року відбу-
лося урочисте служіння з нагоди 
посвяти дому молитви та дня по-
дяки Богу за плоди в церкві села 
Боратин.

Зал був наповнений гостя-
ми, які разом з членами місцевої 
церкви в подячній молитві звер-
тались до Бога та просили Його 
благословіння Україні. Вітальним 
словом ділилися служителі луць-
ких церков «Церкви Христа Спа-
сителя», «Віфанії», «Святої Трій-
ці») та церков сіл Рованці, Затурці, 
Воютин. 

Співом служив гурт «Авів». 
Активними учасниками святкування стали діти місцевої церкви. Посвя-
ту дому молитву звершував заступник старшого пресвітера Волинсь-
кого об’єднання УЦХВЄ Петро Рибак.

Продовження, 
початок на стор.1

— Які напрямки служіння 
впроваджені з початком вій-
ни, а які, можливо, припи-
нені?

— У цілому  з початком 
війни бачення не змінилося, 
бо місіонерство в різні періо-
ди  стоїть в авангарді церкви. 
Церква продовжує благовісти-
ти Євангелію, створювати нові 
церкви, а початок війни став 
каталізатором збільшення на-
ших зусиль, щоб допомагати 
людям, яких дуже багато приї-
хало в нашу область. До речі, 
на Полтавщині нині перебуває 
більше двохсот тисяч внутріш-
ньо переміщених осіб із різних 
міст України. Церква сьогод-
ні дуже активно допомагає. 
Перш за все ми займаємося 
душеопікунством, тим, що 
може торкнутися сердець лю-
дей — а це Євангелія, підтрим-
ка, підбадьорення.  І по-дру-
ге — гуманітарний складник. 
У людей немає що їсти і в що 
одягнутися, немає де голову 
прихилити. Тому церква тепер 
у цьому плані старається бути 
абсолютно активною, виявля-
ти ініціативу й допомагати лю-
дям. 

— Як служать церкви 
Полтавського об’єднання 
внутрішньо переміщеним 
особам? 

— Власне, як я вже сказав, 
ми стараємося бачити цих лю-
дей, бути відкритими до них, 
виявляємо ініціативу, щоб до-
помагати їм душпастирською 
роботою, тому що багато ду-
ховних і душевних травм, ба-
гато розділених сімей, багато 
втрачених життів. Я маю на 
увазі те, що багато гинуть на 
фронті — це сини, чоловіки, 
батьки й навіть матері. Тому ми 
стараємося допомагати людям 
— і молитвою, і словом Божим, і 
матеріальною підтримкою.

Людям, які приїжджають із 
окупованих територій, ми на-
даємо можливість прихилити 
голову де тільки можна залеж-
но від ситуації, зокрема посе-
ляємо їх у наших домах мо-
литви. 

— Чи змінилася думка та 
ставлення пересічних лю-
дей до євангельських цер-
ков?

— Ця критична ситуація 
багато що змінила в цілому. У 
тому числі й ставлення людей 
до євангельської церкви. У 
першу чергу тому, що церква 
не закрилася, церква з людь-
ми, церква з народом. Вона 
проявляє ініціативу в допом-
озі людям, відповідає на їхні 
потребу в міру можливостей 
і сил. Цей дотик до людських 
горя, болю, переживань змі-
нює серця. 

— Який досвід ви отри-
мали у воєнний період та які 
висновки зробили?

— Біда приходить неочіку-

вано. Початок був складний для 
всіх. І ми не відразу зрозуміли, 
що робити, але поступово усві-
домили реальність і те, як ми 
можемо бути корисними лю-
дям. Єдність слова й доброчин-
ності дуже важлива. Церква не 
має права закриватися в собі 
в критичних ситуаціях. Церква 
має бути з людьми, церква має 
бути актуальною й відкритою 
для людей. Це перше. Друге 
— церква має проявляти ініціа-
тиву в тому, щоб вести людей 
до Христа, бо Він опора й твер-
диня, Той, Хто прийме, утішить, 
зцілить, допоможе. 

У критичні моменти потріб-
но зберігати єдність, берегти 
один одного, берегти сім’ї, бе-
регти правильний духовний клі-
мат, стосунки. 

— Як не зневіритися в 
тяжких обставинах, спричи-
нених війною?    

— Сила для того, щоб всто-
яти, щоб не зневіритися, не оз-
лобитися, не впасти в депресію 
— не в людині, а в Богові. І це 
дуже важливо. Людина часто в 
собі не знаходить не це ресурсу 
— ні здібностей, ні можливості. 
А ось в Богові вона все це знай-
де, тому що Бог досконалий, 
тому  що Бог любить людину 
й має силу провести її через 
найскладніші обставини життя. 
Тому, щоб не зневіритися, шу-
кай силу в Богові, шукай силу в 
Ісусі Христі — і Він допоможе.

— Що потрібно робити 
церквам Полтавщини, щоб 
бути світлом в нинішній час 
та щоб бути впливовими?

— Не зупинятися. Ми вже 
багато місяців у цьому процесі. 
І люди, коли щось роблять дов-
гий час, втомлюються, висна-
жуються, зупиняються, але я 
хочу підбадьорити. Щоби бути 
актуальним і далі йти, потрібно 
не зупинятися й просити в Бога 
сили, мудрості, бути гнучким 
і готовим до перемін, бо, нас-
правді, все дуже змінюється й 
за день, а деколи й за мить. Це 
дуже важливо, щоби досягати 
цілі. А ціль зрозуміла — досяга-
ти людей, ввести їх до Христа, 
допомагати їм.

— Чого в церквах не мож-
на допускати в цей час? 

— Насамперед скажу, єд-
ність — це запорука успіху. Єд-
ність у думках, єдність у спіль-
них діях, єдність у молитві, 
єдність у проповіді Євангелії, у 
доброчинності, милосерді й т. 
д. Ми повинні зберігати єдність 
духа в союзі миру. Роз’єдна-
ності, розколу — цього треба 
берегтися. Це по-перше. А 
по-друге, не можна допускати 
пасивності. Пасивність — це 
коли люди втрачають можли-
вості, втрачають час відповід-
но. Я переконаний, що сьо-
годні надзвичайно цінний час у 
тому розумінні, що тепер люди 
дуже відкриті до Слова Божо-
го, відгукується на проповідь 
Євангелії, приходять до віри в 
Ісуса Христа. Люди починають 

вивчати Боже слово. І тому я 
наголошую: не можна бути па-
сивним в основній місії церкви 
— проповіді Євангелії.

І, звичайно, не можна допу-
стити думки, що ми вже щось 
досягли, що ми вже щось зна-
чимо, бо маємо певні досяг-
нення. Я думаю, що насправді, 
як і записано в Євангелії, ми 
раби нічого не варті. Хто біль-
ше, а хто менше, але ми зро-
били стільки,  скільки кожно-
му з нас Бог дав ресурсу, кого 
як благословив здібностями, 
можливостями. Ми робимо те, 
що маємо робити. Тому не по-
трібно допускати думки, що ми 
щось досягли й нам немає далі 
куди йти або що ми кращі за ін-
ших.

— Як членам місцевих 
церков практично допомог-
ти  в єднанні та в праці?

— Це обов’язок місцевих 
служителів. Недаремно ка-
жуть, який пастух — така отара. 
Тому наголошую, що основна 
відповідальність у контексті 
цього запитання лежить на 
служителях церкви. Це вони 
можуть донести особистим 
прикладом. Як веде себе слу-
житель, впливає на тих людей, 
які його бачать, чують, слідку-
ють за ним. Я вважаю, що при-
клад — це ключовий момент 
впливу на церкву. Якщо пастор 
рухається, розвивається — то 
й люди йдуть за ним. 

— Яке слово підбадьо-
рення та надії ви хотіли б 
передати нашим глядачам?

 — Я хочу передати не своє 
слово, а Господа Ісуса Христа. 
Він сказав: "Я побудую у Церк-
ву Свою, і пекельні ворота не 
здолають її (а в іншому пере-
кладі — не встоять перед нею). 
Завжди пам’ятаймо, що церк-
ву будує Ісус Христос. І те, за 
що Він береться, і той план, і 
та ціль, які Він поставив перед 
Собою, обов’язково будуть до-
сягнуті. Церква Христова буде 
побудована. Вона буде пере-
можною. Вона обов’язково до-
сягне Божої мети на цій землі. І 
я дякую Богові, що Він, як голо-
ва і як архітектор, веде будівни-
цтво і тримає все у Своїх руках. 
Він має всі ресурси і всю вла-
ду. Тому пам’ятаймо: Церкву 
будуємо не ми, ми тільки Його 
співпрацівники. Церкву будує 
Ісус, а значить — буде успіх і 
буде благословення.

МИХАЙЛО РОМАН:
"ПОЛТАВЩИНА ЦЕ ОБЛИЧЧЯ
МІСІОНЕРСТВА В УКРАЇНІ"
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БОЖИЙ ПОКЛИК У НЕПРОСТИЙ ЧАС

ЖИТТЯ В НОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ
МІСІОНЕРСЬКА ПОШТА

3 жовтня 2022 року в 
м. Сколе Львівської області 
розпочалося навчання чергово-
го набору Місіонерської школи 
«Голос надії».

26 студентів (16 братів і 10 
сестер) із Львівщини, Закар-
паття, Волині, Рівненщини, Жи-
томирщини, Хмельниччини та 
Чернігівщини вивчатимуть місіо-
логію, гомілетику, герменевтику, 
еклезіологію, есхатологію, пси-
хологію, світові релігії, історію 
церкви, консультування, конфлік-
тологію тощо. Практичні заняття 
включатимуть вуличне благові-
стя, відвідування місцевих цер-
ков та реабілітаційних центрів, 
служіння дітям та ін.

У відкритті школи взяли участь 
директор місії Микола Синюк, 
його заступники Віталій Оніщук та 
Євген Мельничук, відповідальний 
за служіння «Голосу надії» в Жито-
мирській області Сергій Тарасюк, 
старший пресвітер Житомирщини 

Іван Фещенко та інші.
«Надихає те, що, незважаю-

чи на війну в Україні, тривожні на-
строї, еміграцію, є молоді люди, які 
відчувають Божий поклик до місіо-
нерського служіння, відчувають 
бажання служити українському на-
роду в такий непростий час історії. 
Цей набір особливий тим, що він 
чи не найбільший за всі поперед-
ні, особливо за кількістю братів. 

Хоча ми навіть не змогли прийня-
ти всіх охочих. Сподіваємося, що 
навчання студентів буде плідним, і 
всі вони в майбутньому стануть хо-
рошими служителями», — сказав 
директор місіонерської школи Іван 
Онисів.

Навчання триватиме 3 міся-
ці. Випускники готуватимуться 
для служіння на місіонерських 
точках «Голосу надії».

Україна переживає дуже 
складні часи. Війна принес-
ла смерть, біль, розлуку, 
руйнацію, зростання цін, 
відсутність роботи й т. ін. 
Та в той же час люди стали 
частіше збиратися разом, 
молитися, стали більше 
служити один одному. Ста-
ло багато відвідувачів при-
ходити на богослужіння. 

Хоча всі говорили про мож-
ливу війну, якось у це не віри-
лося (чи не хотілося вірити). Ми 
не були готові до неї. 23 лютого 
був день народження в нашо-
го сина, а ввечері мали зустріч 
служителів та учасників різних 
служінь у нашій церкві. Обгово-
рювали різні питання, складали 
плани на майбутнє... А наступ-
ного ранку прокинулися від ви-
бухів. І розпочалося... 

Ажіотаж на заправках, в 
аптеках, магазинах, біля бан-
коматів... Невідомість. Якраз у 
цей час у нас перебувала моя 
мама й двоє Сашиних братів, 
які приїхали допомогти зро-
бити дах на хаті. Чоловік відвіз 
їх на околицю Києва, перено-
чували в підвалі, бо було дуже 
неспокійно, і вони поїхали далі 
на захід, а Саша повернувся 
додому.

Згадую ті дні... Був якийсь 
такий ступор — не знаєш що 
робити. Відразу стали збира-
тися двічі на день на молитву, 
годувати та приймати на ніч 
переселенців. У Смілі — велика 
залізнична станція, тому в пер-
ший тиждень війни в нашому 
місті було дуже багато людей, 
які сідали на евакуаційні потяги 
та їхали на захід. Ми приходили 
на вокзал, роздавали людям 
бутерброди, чай та Євангелії.

Більшість біженців, яких 
ми приймали в домі молитви, 
їхали далі, одна сім’я залиши-
лася жити. Дім молитви став 
пунктом, куди привозили гу-
манітарну допомогу із заходу, 

а людей зі сходу. Машини із 
заходу забирали людей, інші 
— забирали допомогу на схід. 
На превеликий жаль, загинули 
двоє братів, які безупинно ви-
возили людей із небезпечних 
територій, іноді з-під обстрілів. 
Рано-вранці вирушивши вчер-
гове на схід, вони потрапили в 
ДТП. Залишили дружин і ма-
леньких дітей.

Чимало людей виїхали з 
нашого міста на захід України 
та закордон, натомість Сміла 
прийняла дуже багато біженців 
із південних, східних та північ-
них областей. Тільки за перші 
три місяці війни сотні людей 
звернулися в нашу церкву за 
допомогою. Дякуємо західним 
братам і сестрам, які переда-
ли гуманітарну допомогу, і ми 
могли надавати її переміщеним 
особам та місцевим жителям у 
складних життєвих обставинах. 
Роздавали продуктові набори, 
засоби гігієни, дитяче харчу-
вання, одяг, взуття, постіль, ме-
дикаменти. Передавали про-
дукти, медикаменти, спальні 
комплекти для ЗСУ. Проводили 
тематичні заходи для біженців. 
Через соціальну службу за-
прошували їх до церкви. Тема-
ми були — Молитва за мир в 
Україні, Воскресіння Христове, 
День сім’ї. 

За останній час стільки 
всього відбулося, що, здаєть-

ся, пройшло не кілька місяців, а 
набагато більше часу. Дуже ба-
гато нових знайомств, зокрема 
з переселенцями. У кожного з 
них своя історія... Деякі — такі 
трагічні, що просто не знаходи-
ли слів, разом плакали... Стіль-
ки горя, болю, втрат принесла 
війна. 

Якось прибігає до нас додо-
му подруга дітей, із якою вони 
щодня гуляють, і каже мені: 
«Мого тата рашисти вбили!» 
У такі моменти просто немає 
слів... Його розстріляли, коли 
намагався виїхати з окупованої 
території, де працював. Змог-
ли ідентифікувати лише тому, 
що встиг у шкарпетку покласти 
паспорт і номер телефону дру-
жини. 

Потоваришували з однією 
сім’єю, яка приїхала з Охтир-
ки (Сумська область). Юля, ще 
зовсім молода мама, вже двічі 
перенесла важку хіміотерапію. 
Лікарі сказали, якщо хворо-
ба повернеться, її організм не 
витримає ще одного опромі-
нення. Заборонили їй нерву-
ватися, оскільки це провокує 
рецидив. Стосунки в сім’ї були 
напружені, розпочали процеду-
ру розлучення. І ще й почалася 
війна. Їхнє місто біля кордону, 
будинок напроти військової ча-
стини, тому поспішно виїхали. 
Через півгодини після того, як 
виїхали, розпочалися обстрі-

ли, їхній будинок, квартира по-
страждали. У Смілі соціальна 
служба направила їх до нашої 
церкви. Так ми познайомилися. 
Вони стали відвідувати бого-
служіння та клуб. Юля переко-
нана в тому, що це Бог привів їх 
у нашу церкву. 

Ще одна сім’я переселен-
ців, яка вже вдруге (перший раз 
у 2014 році) втікала від війни, зу-
пинялася в нашому домі. Жінка 
мала скоро народжувати, через 
всі ці переживання потрапила 
до лікарні. Ще одну сім’ю по-
селили в нас по сусідству, вона 
теж уже вдруге змушена еваку-
юватися через бойові дії. І таких 
історій дуже багато…

Щонеділі проходили дитячі 
зустрічі. Частина дітей, які відві-
дували клуб — виїхали закор-
дон, але натомість стали при-
ходити інші. Іноді на біблійному 
уроці присутні всі вікові групи — 
бабусі, мами, молодь, підлітки 
й діти. 

Життя потроху повернулося 
у свою колію. Життя в новій ре-
альності… Ми потроху звикли 
до пронизливого звуку сирен, 
до колон військової техніки під 

вікнами (ми живемо поряд із 
трасою), до новин про втрати 
на фронті, загибель мирних жи-
телів, руйнування. Звично, але 
так само боляче... Коли пишу 
цей лист, знову повітряна три-
вога.

Коли говорили, що війна 
може бути довгою, не хотіло-
ся вірити. На початку бойових 
дій привезли нам одяг на дім 
молитви, і було багато зимо-
вих курток. Тоді думали: наві-
що? Ніхто і не уявляв, що війна 
не закінчиться до цього часу. А 
тепер люди приходять і беруть 
одяг на зиму. Всі в тривозі — як 
пережити холоди.

Наша область розташова-
на в центрі країни, тому стала 
притулком для сотень тисяч 
переселенців із небезпечних 
територій. Хоча і в Черкаській 
області були прильоти ракет, 
руйнування й жертви. Але від-
носно небагато. Ми вдячні Бо-
гові, що можемо тут залишати-
ся й служити іншим. 

Людмила Демчук, 
Черкаська область

Бог подарував нам мож-
ливість служити дітям у 
час, коли в нашій країні вій-
на. Ми навіть не очікували, 
що буде така можливість, 
переживали про це, моли-
лися. Цього року дітей в 
таборах навіть більше, ніж 
було в минулі роки. Серед 
них були діти переселен-
ців, діти, чиї тати загинули 
на війні, діти, які чекають 
своїх тат із фронту. Протя-
гом трьох днів діти разом 
із наставниками молилися 
за мир в Україні, за людей, 
які втратили домівки, за 
воїнів, щоби Бог їх беріг, за 
поранених.

Табір мав актуальну назву 
— «Волонтери». Ми розповіда-
ли дітям про Волонтера, Який 
завжди поряд, Який лікує тіло 
й душу, Який готовий в прийти 
на допомогу. Заохочували ді-
тей самим стати волонтерами. 
Після таборів батьки писали в 
соціальних мережах свої вра-
ження, описували переміни, 
які вони побачили в дітях. Було 
важко читати ці повідомлення 
без сліз. Коли я їх читала, то 

захоплювалася величчю Бога, 
тим, як Він працює в дитячих 
серцях. Один дідусь написав 
про свою онуку (уривок): «Вчо-
ра закінчився табір, онука ста-
ла більше спілкуватися з Хри-
стом, читає Біблію, просить 
Бога зберегти кожного україн-
ця. Раніше вона не замислюва-
лася над тим, щоб молитися за 
Україну, але тепер щодня мо-
литься. Вона так щиро молить-
ся! Я вірю, якщо навіть війна 
прийде на захід… Ісус її збере-
же, все завдяки вам…»

Я дуже хотіла, щоб у табо-
рах ми могли дітям лишити на 
пам’ять подарунки. Я молила-
ся за це, розповідала про своє 
бажання Богові. Раніше ми не 
мали такої можливості, оскіль-
ки потрібно було багато ко-
штів. Але цього року Бог благо-
словив нас по-особливому. Ми 
закупили дуже гарні подарун-
ки. На третій день у дітей було 
завдання: зібрати на території 
табору «золото» (пофарбовані 
камінці), поміняти в «банку» на 
«гроші» (роздруковані купюри) 
і купити в «магазині» все, що їм 
сподобається. 

Серце тішить, що цього 
року координаторами таборів 
стали двоє моїх учнів, яких я 
навчала в недільній школі. Це 
велика радість для мене. 

Продовжується служіння 
в дитячому відділенні психіа-
тричної лікарні. Я дуже дякую 
Богові, що можемо в такому 
закладі розповідати дітям про 
Бога, про надію й вихід. Часто 
тут перебувають діти, які хотіли 
закінчити життя самогубством. 
Після кожного заняття дівчата 
привозять їм смачні обіди.

Ірина Рузак,  
Волинська область

ДИТЯЧЕ СЛУЖІННЯ 
ПІД ЧАС ВІЙНИ 

НОВИНИ МІСІЇ
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ПІДЛІТКОВЕ СЛУЖІННЯ

Початок на стор.1

— Вадиме, скажіть, будь 
ласка, як і кому прийшла 
ідея створити коледж «Ти-
мофій»?

— Ідея створення належить 
Андрію Ходорчуку, який уже 
викладав у схожих проєктах і 
загорівся бажанням створити 
щось подібне. Обговоривши це 
питання з Русланом Шкляруком 
(відповідальним за підліткове 
служіння у Волинській області), 
іншими людьми, ми виріши-
ли заснувати підлітковий ко-
ледж «Тимофій» на базі церкви 
«Спасіння».

 
— Чому «Тимофій»?
— Обираючи назву, ми хоті-

ли, щоб вона висвітлювала 
суть коледжу та мала біблійне 
підґрунтя, а також відповідала 
тій віковій категорії, з якою ми 
планували працювати. Можли-
во, хтось не знає: Тимофій – це 
біблійний герой, молодий учень 
апостола Павла, який навчав-
ся для того, щоби згодом бути 
вчителем. І ми хотіли, щоб саме 
він став прикладом для наших 
підлітків.

— Які основна мета ко-
леджу?

— Спільна мета засновників 
та викладачів коледжу — допо-
мога підліткам знайти своє міс-
це в церкві, надання практичних 
уроків щодо реалізації власного 
потенціалу, дари, таланти в 
служінні Богові. 

Основна ціль навчання – під-
готовка підлітків до практичного 
служіння. Ми помітили, що діти, 
йдучи до церкви, не розуміють 
свого призначення там і зага-
лом не усвідомлюють, для чого 
потрібні зібрання та в чому їхня 
цінність. Ми прагнемо розкрити 
глибинну сутність церкви, дати 
підліткам відповіді на питання, 
тобто допомогти й навчити.

 
— Опишіть, як проходить 

тиждень у коледжі?
— У понеділок, вівторок, 

четвер та п’ятницю до обіду 
проходить навчання (4 год) із 
перервами на coffe break. Після 
обіду – інтерактив.  Наприклад, 
у вечір понеділка говоримо 
про медіаграмотність, культуру 
спілкування в соцмережах. У 
вівторок – проводимо спортив-
ні конкурси, естафети, квести. 
Середа – день місіонерських 
поїздок. У четвер – handmade 
(рукоділля).  Дівчат  навчають 
готувати, шити, виготовляти 
щось своїми руками, хлопців –  
майструвати, лагодити, ліпити 
з глини. Це чудово, адже  біль-
ша частина наших студентів  
виросла  у місті, а тому не має 
такого досвіду. У п’ятницю, в 
останній день, ми проводимо 
вечір молитви та підсумків. 

На розмову з підлітками за-
прошуємо служителі, місіоне-
ри, які мають багато практики, 
для того, щоб вони поділились 

досвідом. Це дуже ефектив-
но, оскільки студенти своїми 
очима, а не десь із розповідей 
бачать людей, яких Бог дійсно 
використовує та через яких ро-
бить надзвичайні справи. А всі 
ми знаємо, що краще один раз 
побачити, ніж сім разів почути.

— «Не лекціями єдиними» 
– такий девіз коледжу. Чим 
ще живуть студенти «Тимо-
фія»?

— Окрім лекцій, тобто тео-
ретичних знань ми пропонуємо 
підліткам достатню кількість 
практичних навичок. А для того, 
щоб випробувати всі здобуті 
знання на практиці, виділяється 
цілий день – середа. Як я вже 
згадував, у середу ми їздимо до 
місіонерів. Тут студенти мають 
можливість попрацювати фі-
зично, проповідувати, розпові-
сти Добру Новину людям, які 
ще не зустрілися з Богом, та 
поспілкуватись один із одним.

— Як виникла ідея їздити 
з підлітками до місіонерів та 

яку мету вона переслідує?
— Складаючи план навчан-

ня у коледжі, ми розуміли, що 
не зможемо, та й не хочемо 
просто посадити таку кількість 
підлітків за парти — і проводити 
так цілий тиждень. Навіть най-
цікавіші, але безперервні лекції 
дуже швидко втомили б усіх. 
Тому виникла ідея організувати 
такі поїздки, основною метою 
яких є реалізація набутих знань 
та навичок на практиці.

Ми побачили, що зміна 
діяльності, а особливо прак-
тика, позитивно впливає на 
підлітків. У четвер вони прихо-
дять на навчання свіжі, заряд-
жені енергією та бажанням зно-
ву вчитись.

— Поділіться секретом, 
як змусити дітей навчатися 
під час канікул.

— Ми не змушуємо підлітків 
навчатись, вони роблять це за 
власним бажанням. Як цього 
досягнути?

На мою думку, велике зна-
чення має атмосфера, у якій 

проходить навчання. Ми підби-
раємо викладачів, що добре во-
лодіють навичками та досвідом 
роботи з підлітками. Основ-
ними вимогами до них є такі: 
взаєморозуміння зі студента-
ми, цікавий та нестандартний 
виклад матеріалу (наочність і 
практичне застосування),  ство-
рення здорової конкуренції між 
учнями.

Найкращим відгуком про 
успішність нашої праці є слова 
батьків про те, що діти з нетер-
пінням чекають кожну наступну 
сесію.

— Як відомо, підлітковий 
вік складний, із дітьми бу-
ває непросто знайти спільну 
мову, тримати дисципліну 
та мотивувати. Як вдається 
співпрацювати з підлітками?

— Для мотивації та дисци-
пліни використовуємо декілька 
методів. Перший – це пода-
рунки та призи. Наприклад, на 
першу сесію для кожного були 
розроблені брендові чашки 
коледжу. А в кінці кожної сесії 
студенти отримують корисний 
дорогий подарунок, яким вони 
будуть користуватися під час 
навчання. 

Ще одним методом моти-
вації навчання та дисципліни є 

спеціально розроблена систе-
ма оцінювання. Кожен студент 
персонально отримує бали, які 
в кінці сумуються. До речі, бали 
можуть додаватися (за сумлін-
ність) або відніматися (за пору-
шення дисципліни чи спізнен-
ня). У кінці семестру керівники 
обирають п’ятеро студентів з 
найвищими результатами та 
вручають їм суперпризи. 

Також хочу наголосити на 
тому, що ми не називаємо сту-
дентів дітьми. Це вже дорослі 
особистості, на думку яких зва-
жають, до яких прислухаються 
та поважають. Таке ставлення 
до підлітків створює хороше 
підґрунтя для взаєморозуміння 
та ефективної співпраці.

— Що повинен знати й 
вміти випускник коледжу?

— Основне, що повинен 
знати випускник, – це матеріал, 
який ми вивчали впродовж се-
местру. Для цього створено всі 
умови. Наприклад, якщо хтось 
зі студентів не мав змоги прий-
ти на заняття або ж бачить, що 
недостатньо засвоїв матеріал, 
то викладач може надіслати 
матеріал у аудіоформаті для 
повторного прослуховування 
та опрацювання.

Стосовно практичних нави-
чок, то, по-перше, ми прагнемо, 
щоб випускники зрозуміли, що 
служити Богу – це справді ціка-
во й благословенно. По-друге, 
щоб вони знали, як це робити 
правильно та ефективно. 

— Чи ви бачите результа-
ти своєї роботи? Можливо, 
є свідчення про те, як змі-
нилися діти?

— Про результат як такий 
ще трішки рано говорити. Під 
час навчання ми інвестуємо в 
дітей і розуміємо, що миттєво-
го результату не буде. Це як із 
зерном: спочатку ти його сієш 
у ґрунт — і лише через деякий 
час з’являються плоди.

Хоча, звичайно, певні зміни 
та досягнення ми вже спостері-
гаємо. Велика кількість підліт-
ків після закінчення коледжу 
стали долучатися до служіння 
в церкві. Дехто їздить у села, в 
яких немає церков, та допом-
агає проводити там підліткові 
спілкування. Хтось бере участь 
у молодіжних спілкуваннях міс-
цевої церкви. Інші трудяться в 
літніх дитячих таборах, ведуть 
заняття в недільній школі або 
задіяні в ще якихось сферах. 
Дуже тішить той факт, що вони 
справді користуються набу-
тими в коледжі навичками та 
знаннями,  і, найголовніше, го-
рять бажанням служити Госпо-
ду.

Ми постійно підтримуємо 
зв’язок із випускниками, мо-
лимося за них і віримо, що це 
майбутні служителі, лідери, які 
принесуть щедрі плоди нашо-
му Богові. 

Розмову вела 
Катерина ДАЦЬКА

МОТИВУЄМО БРАТИ ВСЕ, АЛЕ НЕ 
ВІД ЖИТТЯ, А ВІД НАВЧАННЯ 

Навчання в коледжі «Тимофій» 
– це хороший час, дарований Бо-
гом, нові знайомства, друзі й теплі 
спогади на все життя.  І головне – 
це чудова можливість, щоб пізнати 
Його більше!

Вадим Притулюк

Мені дуже сподобалося нав-
чання в коледжі «Тимофій».  Я отри-
мала багато корисної  інформації з 
актуальних тем. Ще в нас були різні 
гуртки, спілкування… Поїздки до 
місіонерів також запам’ятаються 
надовго. Просто хочу подякувати 
Богові й всім, хто був долучений до 
організації навчання, за цей благо-
словенний час.

Іра Мельник

Я дуже рада, що мала мож-
ливість навчатися в коледжі «Ти-
мофій». Тут я змогла дізнатись ба-
гато цікавої інформації про історію 
християн і  корисно провести час, 

знайшла нових друзів і разом з 
ними мала можливість служити для 
місіонерів нашої області. В коледжі 
ми не тільки сиділи за партами, але 
й грали у волейбол, брали участь у 
естафетах, співали й виготовляли 
різні вироби своїми руками. 

Викладачів було дуже легко 
сприймати, оскільки вони цікаво 

викладали свої лекції. А ще нас 
заохочували до навчання крутими 
призами. 

У коледжі «Тимофій» я не тільки 
цікаво провела час, але й зросла 
духовно, адже в нас були молитви 
й цікаві розмови зі служителями з 
різних церков. Тому я дуже дякую 
Богу і організаторам за таку чудову 
можливість, нехай їх усіх благосло-
вить Господь!

Дарина Хлистік

Мені дуже сподобалося на-
вчатися в коледжі! Зранку ми до-
сліджували Біблію, і я дізналася 
багато корисного для себе. Після 
обіду майстрували вироби з глини, 
пекли сінабони, ліпили вареники, 
займалися спортом. Ми їздили до 
місіонерів та допомагали їм. Усі 
отримували від цього велике задо-
волення!  Також було дуже багато 
призів та крутих знайомств. 

Надія Ващук

ВІДГУКИ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖУ «ТИМОФІЙ»
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24 лютого я прокинувся 
біля 7 години ранку й по-
бачив багато пропущених 
викликів. Вийшов у двір. 
Дім, у якому я проживав, 
стояв над трасою Черні-
гів-Ніжин. Трасою руха-
лися великі колони авто-
мобілів…

Я поїхав у Куликівку. По до-
розі побачив велику чергу на 
заправці. Я теж став у чергу, 
де й дізнався подробиці про 
початок війни. Слава Богу, 
вдалося швидко заправити-
ся, і я поїхав у центр селища. 
На годиннику ще не було й 
8-ї години. Побачив дуже ба-
гато людей — переселенців, 
які втікали з Чернігова. Хтось 
електричками, хто чим тільки 
міг. Дорога Чернігів-Київ була 
вже заблокована, тож люди 
виїжджали через Куликівку.

Страху в серці не було. Я 
просто ходив і заспокоював 
людей. Були люди, які не зна-
ли дороги, кружляли населе-
ним пунктом. Дехто шукав, де 
можна поселитися — якнай-
далі від Чернігова. У перші ж 
дні навколишні села стали пе-
реповнені. На жаль, чернігівсь-
кі села вимирають. І в порожніх 
будинках, де ніхто не жив, по-
селялися іноді по три-чотири 
сім’ї переселенців. Приблизно 
тиждень минув у тривозі. Люди 
були налякані. 

Я люблю Бога. І моє улю-
блене заняття — благовістити, 
молитися за людей, спрямо-
вувати їх до Бога. Тож я ходив 
і заспокоював людей. Зустрі-
чав зовсім чужих, обіймав, під-
бадьорював. Люди, звичайно, 
плакали…

З одного боку, дивитися на 
все це було моторошно. Чер-
ги до магазинів, аптек, колони 
машин… Якщо в мирний час 
дорога з Чернігова до Києва 
займала дві з половиною годи-
ни, то тепер вона сягала до 12 
годин. Люди в церквах також 
тривожилися. Але ми надія-
лися на Бога. Вирішили так: 
спочатку треба з’їсти те, що є 

в запасі. А потім, — казав я лю-
дям, — Бог буде посилати «во-
ронів», які приноситимуть нам 
поживу. Так і сталося. Перший 
тиждень до нас ніхто не їхав. 
А потім стали їхати волонтери 
з гуманітарною допомогою — 
продуктами, ліками, одягом…

Дехто з біженців утікав 
практично з пустими руками 
— хто що встиг вхопити… Тому 
ми намагалися в першу чергу 
допомогти тим, хто найбільше 
цього потребував. Я написав у 
Viber-групу Куликівки про те, 
що будемо на території церкви 
роздавати гуманітарну допом-
огу для біженців, багатодітних, 
нужденних. Мені кажуть: поду-
майте добре, бо завтра до вас 
під двері прийде 200 чоловік! 
Думаю: а й справді, чи виста-
чить усім? Ми порадилися й 
вирішили все ж поставити це 
оголошення публічно. Приїха-
ли до дому молитви за 20 хви-

лин до восьмої ранку. Уже че-
кало багато людей, якраз десь 
200 й було. Стали роздавати. Я 
собі думаю: зараз десь до де-
сятої години роздамо, і потріб-
но буде ще завезти картоплю, 
кому пообіцяв. Приходить 10 
година, а людей не зменшило-
ся, а збільшилося — ще десь 
300 чоловік стоїть… Але, на 
диво, всім вистачило!

Я побачив велику Божу 
милість у тому, що нам стали 
привозити гуманітарну допо-
могу люди, яких я зовсім не 
знав. До яких не дзвонив і не 
запрошував. Перші тижні за-
прошував — але тоді ніхто не 
їхав. Тільки перші чотири ма-
шини приїхали на моє прохан-
ня. А далі — везли незнайомі 
люди. І не було так, щоб нам 
не було що роздавати. Хоча 
людей багато приходило по 
продукти.

Був один день, коли ми 

вчергове роздавали допомо-
гу, аж мені кажуть помічники: 
уже закінчуються продукти. Я 
заходжу в дім молитви, див-
люся: справді, закінчуються… 
Вийшов на подвір’я до людей. 
Не пройшло й кількох хвилин, 
як під’їжджає чергова маши-
на на розвантаження! То ми 
вже навіть не заносили в дім 
молитви — відразу з машини 
роздавали.

Не рахував і не можу сказа-
ти, скільки всього тонн розда-
ли, але дуже багато. Скільки 
люди приходили — стільки й 
роздавали. Люди дякували — 
дуже щиро. Дехто казав: мені 
вже досить, краще дайте ще 
комусь іншому. Допомагали 
нам роздавати ті, хто стояв 
у черзі. Допомагали студен-
ти (сироти, напівсироти), які 
жили в гуртожитку через доро-
гу. Допомагали біженці з сусід-
ніх домів.

Коли людей евакуювали з 
Чернігова, то везли їх полями 
— у прямому сенсі. Хто чим 
міг — навіть вантажними ав-
томобілями, без вікон. Набиті 
битком. Люди їхали сидячи, 
лежачи, навпочіпки — у дуже 
поганих умовах. Їх привозили 
на територію дому молитви, 
де ми поїли їх чаєм, годували 
тими пиріжками, які пекли та 
передавали брати й сестри із 
західних областей. На очі на-
верталися сльози, коли пере-
селенці розповідали: ми вже 
16 днів не бачили хліба, а ми 
— 22. А ми їх тут пригощаємо 
млинцями, котлетами, варе-
никами, пельменями… Люди 
дивилися вражено: і це все 
безкоштовно?

Це було велике благосло-
вення для нас. Бог навіть по-
піклувався, що в сусідньому 
будинку серед біженців був 
лікар, який допомагав нам 
розібратися з привезеними 
ліками. Він допомагав хворим, 
лікував, радив, що кому прий-
няти.

Був момент, коли я дуже 
замислився… Якось виходжу 
з дому молитви, дивлюся: всі 
люди ходять і моляться — в 
прямому сенсі. Тепер невіру-
ючих немає. Я зустрів тіль-
ки кількох, які казали: де ваш 
Бог? Пам’ятаю, одного разу 

під’їхали до якогось підвалу, 
так званого укриття (люди хо-
валися, хто де міг). Було біля 
сьома година ранку. Бачу — 
стоять люди віком десь до 40 
років. Читають книгу (як потім 
виявилося — молитовник), пе-
ред ними — шматочки хліба. 
Запитую: це що у вас? Прича-
стя? Вони кажуть: так! Питаю: 
чи знаєте, що таке церква, 
чи бували на богослужіннях? 
Відповідають: так, кілька разів 
були...

І мене мучило болюче пи-
тання. Я казав людям: невже 
потрібно було дочекатися та-
ких важких моментів (вибухів, 
смертей, голоду, страху), 
щоби по-справжньому моли-
тися до Бога?! Це було боля-
че, адже ми тривалий час там 
проповідували Євангелію, щоб 
люди самі шукали Бога, полю-
били Його Слово, зрозуміли 
Його прихід…

Одного разу ми повез-
ли гуманітарну допомогу в ті 
села, які дуже постраждали 
від бойових дій. Одне з них — 
Лукашівка. Там була велика 
православна церква, побудо-
вана ще в 1910 році. Вона була 
сильно посічена осколками, 
без вікон, купол завалився… 
Я дивився на неї, на людей, які 
стояли поряд. Вони ділилися 
пережитим під час 22-денної 
окупації. І Бог мені показав: 
так, як ця церква —зруйнована 
й потребує ремонту, так само 
й ці люди. Адже Біблія каже: 
ви — храм живого Бога. І Бог 
каже: потрібно ремонтувати 
людські серця! Ми обіймали 
людей, які гірко плакали від 
скорботи…

Людські серця, людські 
долі — дуже поранені. І їх може 
відремонтувати, зцілити тільки 
Ісус Христос, Його благодать. 
Бо Він має на це владу. Він для 
цього й прийшов на землю, 
щоб дати спокій, полікувати 
душі. Щоб людина успадкува-
ла вічне життя й щоб у земно-
му житті була щасливою. Щоб 
абсолютний божественний 
мир, який не залежить від об-
ставин, перебував у серцях 
навіть під час війни.

За матеріалами студії 
«Крок назустріч»

ІСТОРІЇ ВІЙНИ

"Я ХОДИВ І ОБІЙМАВ ЛЮДЕЙ"

ЦИТАТА:
І МЕНЕ МУЧИЛО БОЛЮЧЕ ПИТАННЯ. Я КАЗАВ ЛЮДЯМ: 

"НЕВЖЕ ПОТРІБНО БУЛО ДОЧЕКАТИСЯ ТАКИХ ВАЖКИХ 
МОМЕНТІВ (ВИБУХІВ, СМЕРТЕЙ, ГОЛОДУ, СТРАХУ), ЩОБИ 
ПО-СПРАВЖНЬОМУ МОЛИТИСЯ ДО БОГА?!"

Сергій СВІТАЧ,  
місіонер,  

Чернігівська область

4 жовтня 2022 року в Бу-
динку митрополита у Софії 
Київській представників ду-
ховенства, зокрема війсь-
кових капеланів, а також 
представників релігійних та 
громадських організацій на-
городили Почесними грамо-
тами та Грамотами Верхов-
ної Ради України за вагомий 
внесок у зміцнення держав-
ності, морально-психоло-
гічну підтримку українських 

воїнів, волонтерську й про-
світницьку діяльність.

Нагороди вручали: Голова 
Верховної Ради України Руслан 
Стефанчук, Перший заступник 
Голови Верховної Ради Олек-
сандр Корнієнко, Міністр куль-
тури та інформаційної політики 
Олександр Ткаченко, заступни-
ця Міністра оборони Ганна Ма-
ляр.

«Наша сила в різноманіт-
ті, адже у нас багато релігійних 

спільнот. Вдячний колегам з 
Верховної Ради України, які пра-
цювали над спеціальним зако-
ном (який дає можливість здій-
снювати капеланську діяльність 
на офіційному рівні). Капелани 
– на передовій. Я спілкувався з 
багатьма з них. Вони дуже відчу-
вають свою місію. Сьогодні пас-
торське слово, слово до Бога 
дійсно допомагають нашим 
військовим на фронті. Дякую 
вам щиро і слава ЗСУ», – сказав 

Олександр Ткаченко.
Від початку російської 

агресії ще з 2014 року військові 
капелани завжди поряд із за-
хисниками України. Це церковні 
служителі, які допомагають тим, 
хто перебуває у стресових ситу-
аціях або має загрозу втратити 
життя. Торік президентом був 
підписаний закон «Про Службу 
військового капеланства». 

Почесна грамота та Грамо-
та Верховної Ради України – це 

відзнаки Верховної Ради Украї-
ни за вагомий внесок у будь-яку 
сферу життєдіяльності держави, 
визначну громадсько-політич-
ну діяльність, заслуги перед 
Українським народом у спри-
янні становленню та зміцненню 
України.

Місія «Голос надії» вітає ка-
пеланів Миколу Шеремета та 
Олександра Ружила з отриман-
ням нагород за заслуги перед 
українським народом.

КАПЕЛАНИ "ГОЛОС НАДІЇ" ОТРИМАЛИ
НАГОРОДИ ВІД ВЕРХОВНОЇ РАДИ
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ПАМ`ЯТАЙ ПРО ВІЧНІСТЬ

1. УСВІДОМЛЕННЯ НЕМИ-
НУЧОСТІ

Одного разу ми приходимо 
в цей світ без нашої на це зго-
ди. Так задумав Творець. У якій 
би країні та сім’ї ти не з’явився; 
скільки б не відміряно було тобі 
жити — годину, рік, століття; як 
би багато чи бідно ти не прожив; 
незважаючи на те, у що вірив, але 
настане час йти.

У Посланні до євреїв читаємо: 
«Людині потрібно померти».

Ми радіємо появі людини у 
світ, бажаємо їй щасливої долі. 
Потім вчимо її різноманітних наук. 
Мотивуємо долати труднощі, пе-
ремагати, досягати цілей, пропу-
скаючи або навмисно обминаючи 
тему відходу в інший світ. Навіть 
віруючі люди, християни, не ба-
жають говорити про це, доки сам 
факт смерті не наздоганяє їх. І ча-
сто зненацька.

Ми всі знаємо багатьох хри-
стиян, які цитують Писання тільки 
про зцілення, відновлення, пере-
могу. Вони зовсім не хочуть навіть 
розглядати варіант переходу у 
вічність. Не дивись, не говори, не 
думай… Начебто ця тема сама по 
собі розсмокчеться, пройде повз, 
не торкнеться, якщо про неї не го-
ворити й не думати.

Ми приходимо в цей світ у не-
притомному стані. Але в процесі 
нашого розвитку має зростати 
усвідомлення реальності нашо-
го буття. Якщо не буде в наш час 
пришестя, то ніхто з нас живим 
звідси не вибереться. Поперед-
жений — значить озброєний. 
Розмірковувати про це ніколи не 
рано. Головне — здорове став-
лення та підготовка до цього.

2. НЕОБХІДНА БАЗА ДЛЯ 
ПЕРЕХОДУ

«Якщо ти в день недолі зне-
силився, то мала твоя сила» 
(Прип.24:10).

Спостерігаючи за іншими 
людьми (навіть коли самі омина-
ли дні лиха), ми побачили зако-
номірну реакцію — люди не готові 
до життєвих потрясінь. І не готові 
настільки, що стають повністю 
нездатними володіти собою, ро-
зуміти, де перебувають й що дов-
кола відбувається. І це нормально 
для якогось періоду шоку, пер-
шої реакції. Є для кожної ситуації 
приблизні терміни реабілітації, 
пов’язані з рівнем лиха та осо-
бистим сприйняттям (больовим 
порогом). Але ми спостерігали, 
що люди, які нагромадили силу 
життя, знаходять ресурси для від-

новлення швидше, ніж інші. Яку ж 
силу можна накопичувати, кроку-
ючи життям щодня?

Сила біблійного світогляду.
Якщо ми сприймаємо ре-

альність того, що світ створений 
Творцем, і визнаємо Його задум 
як найкращий (у тому, що все 
створене Ним, для Нього живе 
й до Нього повертається), тоді 
наш перехід не буде для нас тра-
гедією. Ми віритимемо, як і апо-
стол Павло, що там незрівнянно 
краще і, підійшовши до краю, 
зможемо, як і він, сказати: «Ба-
жаємо краще вийти з тіла й посе-
литися в Господа».

Сила зрілого характеру
Формування зрілого харак-

теру дає величезні дивіденди 
наприкінці. Це велика й окре-
ма тема, але звернемо увагу на 
три складники: здатність долати 
страх; навик довготерпіння та 
витривалості; любов, довіра та 
вірність Богові за будь-яких об-
ставин.

Сила взаємозміцнюючих 
зав’язків, що включає: міцні 
сімейні узи, братню християнську 
дружбу й т. ін.

3. ШЛЯХ ДОДОМУ
У процесі нашого християн-

ського життя нам потрібно так 
пізнати Христа, щоб блаженство 
зустрічі з Ним подолало це земне 
тяжіння. Коли на горизонті з’я-
виться наш захід сонця, щоб ми 
могли з радістю сказати: «Небеса 

манят и ждут меня».
Наближаючись до порогу віч-

ності, ми можемо запитувати: 
«Який слід ми залишаємо після 
себе? Чи зможуть люди, які зна-
ють нас, вимовити вслід за нами 
слова пісні: «Однією свічкою зем-
ля бідніша стала, однією зіркою 
багатші небеса»?

Чи спроможні ми, як апостол 
Павло, у потрібний момент, коли 
Бог покличе нас, сказати: «Свій 
біг закінчив, віру зберіг, а в не-
бесах на мене чекає небесний 
Батько і сонми викуплених і спа-
сенних»?

І найзначнішим дивідендом 
для вічності буде наше чисте сум-
ління. Решта прийде слідом за 
нами як багаж, оскільки сказано: 
«І справи їх йдуть слідом за ними».

4. ПРИВЕДИ СПРАВИ В ПО-
РЯДОК

Цар Єзекія смертельно за-
хворів, і Бог попередив його про 
це. Він і дає план дій: «Зроби за-
повіт дому твоєму», тобто приве-
ди в порядок справи й документи, 
що залишиться після твого відхо-
ду.

Виріши взяті зобов’язання, 
поверни борги, потурбуйся про 
майбутнє близьких.

Чотири роки тому, коли мені 
озвучили смертельний діагноз 
і прогнозували життя не більше 
двох років, я вже не міг повноцін-
но виконувати пасторське служін-
ня й протягом року передав його, 
продав будинок, і ми з дружиною 

переїхали до Києва, ближче до 
дітей. Купивши ділянку землі, за 
допомогою зятя збудував ма-
ленький затишний будиночок у 
лісі. Коли ж здоров’я погіршило-
ся, і рахунок пішов на тижні, я пе-
реоформив все майно на дружи-
ну, провів ревізію всієї домашньої 
апаратури, поміняв фільтри, за-
платив за інтернет на рік, навчив 
дружину оплачувати комунальні 
платежі, розказав, як обслугову-
вати автомобіль і т. ін.

Чи треба говорити людям, 
що ти скоро підеш? Чи не є такі 
промови невірою в зцілення? 
Навпаки. Це розумне тверезе 
розуміння тимчасовості земного 
життя. Пророк Ілля робить те, що 
повинен, і не приховує це від учня 
Єлисея, а водить його за собою 
скрізь до останньої хвилини сво-
го перебування на землі, помазує 
царів на царство.

Але буває й по-іншому. Бул-
гаков через свого героя Волан-
да виголошує знамениту фразу: 
«Так, людина смертна, але це 
було б ще півбіди. Погано те, що 
вона іноді раптово смертна, ось у 
чому фокус!» 

Як підготуватися до пере-
ходу?

Візьмемо для прикладу образ 
прибирання. Періодично ми ро-
бимо генеральне. Але намагає-
мося щодня утримувати порядок 
у будинку. Так і у всьому: будьте 
готові в будь-який час піти й за-
лишити після себе порядок (у до-

кументах, у стосунках, у сфері ва-
шої відповідальності). Не будьте 
боржниками нікому ні в чому.

5. ДРУЗІ ЙОВА ЧИ СПОКУ-
СА ПРАВЕДНИХ

Якщо перехід не раптовий, 
то можна зіткнутися з різними 
друзями та ворогами.

Порада служителям Божим. 
Вас люто ненавидітимуть люди, 
які не змогли вас контролювати й 
вами маніпулювати. А в найваж-
чий період вашого життя вони 
вилізуть із темряви й будуть на 
вас ширити  наклепи, ображати, 
злословити, звинувачувати й ки-
дати в вас каміння та пилюку, як 
Шім’ї в Давида. Хай зміцнить вас 
Господь.

Вас можуть відвідати «друзі 
Йова». Вони будуть стверджува-
ти, що причиною ваших страж-
дань є якийсь прихований гріх. 
Лайт-версія такого звинувачен-
ня може бути завуальована в 
пропозиції сповідатися перед 
ними. Якщо вам дійсно потрібна 
сповідь, запросіть священника, 
якому довіряєте, а якщо ж ні — 
зберігайте в душі мир, повністю 
покладаючись на силу крові Ісуса, 
що очищає нас від усякого гріха.

Вас можуть відвідувати «ду-
ховні» брати й сестри, які вима-
гатимуть від вас проголошувати 
й сповідувати оздоровлення та не 
приймати діагнозу. Запитайте їх: 
«Ви маєте особисте одкровення 
чи видаєте за нього свої бажання, 
а може, просто цитуєте доктрини 
лжевчителів?»

У вашому будинку можуть 
опинитися відверто неосвічені 
горе-розрадники. Їхні «втішан-
ня» звучатимуть приблизно так: 
«Ти хоч пожив, а ось той помер 
молодим», «Ти не думай про по-
гане, а відволічися й подивися 
якесь шоу», «Усі страждають, і ти 
не один такий», «Ти маєш бути 
сильним заради дітей», «Усі там 
зустрінемось, не журись» тощо. 
Постарайтеся якнайшвидше по-
збутися таких відвідувачів і по-
моліться, щоб Дух Святий стер і 
пам’ять про їхнє відвідування.

Можна багато говорити на 
тему, що розглядається нами, але 
до кінця ми ніколи не зможемо її 
вичерпати. Кожен випадок і ситу-
ація суто індивідуальні, і тільки Дух 
Святий може дати нам силу й му-
дрість пройти цей шлях гідно, за-
лишившись вірними Богу до кінця.

Будьте завжди готові!
Ігор КАДАЦЬКИЙ, 

пастор,  м. Маріуполь

ЯК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕЙТИ ЗА "ОБРІЙ"
Мої друзі знають про мою хворобу й 

те, що я близький до переходу «за обрій». 
Нещодавно мене відвідав пастор Геннадій 
Мохненко та попросив: «Запиши відео про 
те, як правильно вмирати. Цьому тепер ніде 
не вчать». Ця пропозиція спонукала мене 
поділитися деякими думками на цю тему. Я 
вперше у своєму житті помираю і особливо-
го досвіду переходу з цієї землі в інший світ 
у мене немає, але ми з дружиною виріши-
ли поділитися тим, що знаємо з Писання та 
свого досвіду життя й служіння.

30 жовтня 2022 року пройшло урочисте служіння з 
нагоди відкриття Дому молитви у селі Мирків Горохівсь-
кого регіону. Посвяту звершував перший заступник єпи-
скопа у Волинській області Василь Паламарчук.

Багато гостей приїхало привітати та розділити радість з 
членами місцевої церкви. Словом ділились служителі з сіл Під-
береззя, Печихвости, Скобелка, Козятин, Квасів, Журавники, 
Сільце, Ярівка, а також з міст  Дубровиця та Луцька.

На завершення до присутніх звернувся заступник єписко-
па Волинського об’єднання по Горохівському регіонові  Віталій 
Рощина. Упродовж усього зібрання неодноразово молилися за 
Україну в цей нелегкий для усіх нас час.

ВІДКРИТТЯ ДОМУ МОЛИТВИ 
У  СЕЛІ МИРКІВ
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Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Валіза Айболитя Поезія

Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

У хаті було тихо. Олекса, 
Ліза та Василь сиділи по різ-
них кутках. Олекса намагав-
ся щось читати, Василь гор-
тав альбом із фотокартками, 
Ліза вишивала, але нитки 
увесь час або рвалися, або 
плуталися.

Діти вчора посварилися. 
Усе почалося через дурницю — 
Олекса взяв без дозволу Лізині 
фарби. Ліза образилася 
й обізвала його, Василь 
утрутився — перепало і 
йому. Діти кидали одне 
одному обвинувачення, 
згадуючи минулі сварки й 
непорозуміння. До вечора 
вони розсварилися оста-
точно. Ні умовляння мами, 
ні суворі зауваження бать-
ка не могли помирити їх.

З учорашнього дня 
йшов дощ — на вулицю 
не вийдеш. Насуплені, не 
дивлячись одне на одного, 
діти сиділи вдома. Зрідка 
поглядали на дідуся, який, 
примостившись біля сто-
лу, порпався з валізою. 
Василь не витримав пер-
ший:

— Діду, що ти робиш?
— Та от хочу вам дещо 

показати. Ідіть-но сюди.
Ліза та Олекса підійшли 

й теж сіли за стіл. Дідусь 
звернувся до дітей:

— Я не збираюся вас ані 
сварити, ані мирити, але я хочу 
поставити вам кілька запитань. 
Як ви гадаєте, що таке віра?

Олекса відповів перший:
— Це довіра до Бога, знання, 

що Він любить нас.
— А як ми дізнаємося, вірує 

людина чи ні?
Василь знизав плечами:
— Та це відразу видно. Віру-

ючий намагається не грішити, 
ходить до церкви, молиться.

— Виходить віра має бути 
помітною, я правильно зро-
зумів? — перепитав дідусь.

— Так, — відповіли діти хо-
ром.

— А тепер дивіться й слухай-
те мою розповідь. — Дідусь ви-
тяг із-під столу валізу, на якій був 
намальований червоний хрест. 
— Як ви гадаєте, чия це валіза?

— Лікаря Айболитя! — крик-
нув Василь.

— Ой, дідусю, знов ти нам ди-
тячі казочки розповідатимеш? — 
Обурився Олекса.

— Я вважаю, що це іноді ко-
рисно. Слухайте мою історію, 
— продовжував дідусь. — У лісі 
сталося страшне лихо — Ма-
леньке Зайчатко зламало ніжку. 
Воно лежало під деревом і гірко 
плакало.

Мама-зайчиха бігала коло 
нього, але нічим не могла за-
радити. Сорока вже полетіла 
за лікарем, і тепер усі звірята 
— і Білочка, і Їжачок, і Борсучок 
— нетерпляче поглядали на лі-
сову стежинку: чи не поспішає 
добрий лікар на допомогу Зай-
чаткові? Раптом вони побачили, 
що поміж ялинок і беріз мигнуло 
щось біле. 

— Іде, іде, — закричала 

Білочка.
Але це був не Айболить — на 

галявинці показався ведмедик у 
білому халаті, а в руках він три-
мав валізу з намальованим на 
ній червоним хрестиком.

— Ой, Мишку, як ти схожий на 
лікаря Айболитя! — сказав Їжа-
чок. — І валіза в тебе така сама, 
як у нього.

— Мишку, рідненький, допо-

можи моєму синочкові! Він зла-
мав ніжку, вилікуй його скоріше! 
— підбігла до Ведмедика За-
йчиха. — Відкрий свою валізу, 
дістань ліки. 

Подивився Ведмедик на зла-
ману ніжку й похитав головою:

— Не знаю, чим я можу допо-
могти. — Засумнівався він.

— Як так? — розгублено спи-
тала Білочка. — У тебе ж халат 
білий і валіза з хрестиком, ти та-
кий схожий на лікаря, чому ж ти 
не можеш вилікувати бідне Зай-
ча?

— Відкривай хутчіш валізу, 
ми самі подивимося, чим можна 
допомогти нашому другові, — 
вимогливо промовив Борсучок.

Ведмедик неохоче відкрив 
валізу…

Промовивши ці слова, дідусь 
відкрив валізу, яка лежала перед 
ним на столі. Діти, схилившись 
над нею здивовано зойкнули:

— Отакої! Отакий лікар!
— У Мишковій валізі лежа-

ло велике дзеркало, гребінець, 
зубна паста й зубна щітка, якісь 
блискучі прикраси — і жодних 
ліків, так само, як і в цій валіз-
ці, — продовжував дідусь свою 
історію. 

— Звичайно, Ведмедик не 
зміг допомогти бідолашному 
Зайчаті,  він був лише схожий на 
лікаря, а насправді лікарем не 
був. Мати валізу з хрестиком — 
це ще не означає бути лікарем. А 
тепер заплющіть на хвилинку очі 
та не підглядайте.

Діти замружилися, а коли 
дідусь дозволив їм знову ди-
витися, вони побачили, що на 
валізці вже немає хрестика, а є 
слово «ВІРА», написане велики-

ми літерами. Дідусь продовжив 
бесіду:

—Коли я запитав вас, як 
можна дізнатися, віруюча лю-
дина чи ні, ви відповіли, що це 
одразу видно — віруюча люди-
на намагається не грішити, мо-
литься, ходить до церкви, тобто 
намагається показати, що вона 
— віруюча. Правильно?

— Та-ак… — нерішуче промо-
вив Олекса.

— А тепер будьте осо-
бливо уважні, я скажу вам 
щось дуже важливе. Це 
дуже добре, коли людина 
намагається так показа-
ти свою віру — гарними 
вчинками, зразковою по-
ведінкою, — дідусь устав 
і пройшовся з валізою по 
кімнаті. — Я показую лю-
дям, що в мене є віра. Але 
кого я вам нагадую?  

— Ведмедика з його 
лікарською валізою, — 
тихо сказала Ліза.

— Перевірмо ж, що тут 
усередині, — запропону-
вав дідусь.

Відкинувши кришку, він 
почав діставати коробоч-
ки, на яких були написані 
слова: «СВАРКИ», «ГНІВ», 
«ЗАЗДРІСТЬ», «НЕПРАВ-
ДА», «ГОРДІСТЬ», «ПЛІТ-
КИ», «НЕСЛУХНЯНІСТЬ».

— Чи це знаймо вам?
Діти мовчали…

— Я не ображу вас, якщо ска-
жу, що все це вам добре відоме. 
Вибачайте, але я нагадаю вам 
учорашні події. Із чого все поча-
лося? 

Діти задумалися. Олекса 
взяв коробочку з написаним на 
ній словом «ЗАЗДРІСТЬ».

— Я вирішив узяти Лізині нові 
фарби, тому що вони кращі за 
мої. Я їй позаздрив.

— А я, коли побачила, що він 
малює моїми фарбами, розлю-
тилася на нього, — сказала Ліза 
й взяла коробочку з написом 
«ГНІВ», а згодом додала, почер-
вонівши: — Тут іще не вистачає 
слова «ЖАДІБНІСТЬ».

— І «ПЛІТКИ», — додав Ва-
силь. — Це я в усьому винний, 
я пішов і сказав Лізі, що Олекса 
узяв фарби.  

— І вийшла «СВАРКА», а по-
тім «ГОРДІСТЬ» і «НЕСЛУХНІ-
НЯСТЬ», коли ми не хотіли ми-
ритися й просити один в одного 
пробачення, — сумно сказала 
Ліза.

— Тож помирімося зараз! — 
витираючи сльози, запропону-
вав Василько та обійняв сестру. 
Діти з радістю просили проба-
чення один в одного. Дідусь із 
усмішкою спостерігав, як світ-
лішали їхні обличчя й починали 
сяяти очі. Після примирення Ва-
силь раптом запитав дідуся:

— А Зайча, що з ним?
— Не турбуйся, усе гаразд. 

Незабаром прийшов справжній 
лікар Айболить із справжньою 
валізою, у якій були всі необ-
хідні інструменти та ліки. Лікар 
вилікував Зайча, і воно тепер 
абсолютно здорове й щасливе.

Олена МІКУЛА

Користуючись Біблією в перекладі Івана Огієнка, прочитайте поради 
Святого Писання (посилання в дужках) щодо ставлення людей один до 
одного. Вставте пропущені слова й запишіть їх у відповідні клітинки. По 
вертикалі ви прочитаєте головне правило взаємостосунків. 

1. Відкладіть усяку ________, і всякий підступ, і лицемірство 
(1Петр.2:1).

2-3. Не мстіться самі, __________, але дайте місце гніву ________ 
(Рим.12:19).

4. Бо де ________ та сварка, там безлад та всяка зла річ! (Як.3:16).
5-6. Якщо це залежить від вас, ________ у мирі зо всіма 

¬¬¬¬¬¬¬¬___________! (Рим.12:18).
7. Ненависть побуджує сварки, а ¬¬¬¬_________ покриває всі 

вини (Пр.10-12).
8. ______________ в любові, як і Христос полюбив вас (Еф.5:2).
9. Приймайте тому один одного, як і Христос ___________ нас до 

Божої слави (Рим.15:7).
10-11. Терпіть один ___________, і _____________ (Кол.3:13).
 12. Бо гнів побиває безглуздого, а _____________ смерть завда-

ють нерозумному! (Йов 5:2).
13. Лукава людина сварки розсіває, а _______________ розділює 

друзів (Пр.16:28).
14-15. Нехай буде кожна людина швидка ______________, забарна 

говорити, повільна на ________(Як.1:19).
16. Завжди дбайте про __________ один для одного й для всіх! 

(1Сол.5:15).

Кросворд

ПІЗНАЙ ЙОГО
Життя без цілі — бідне! Страшно жити
Без боротьби за щастя для душі.
Ой, скільки в світі сліз гірких пролито!
Тому що «не подумав, поспішив…»

Хто руку положив свою на рало,
Назад уже свій зір не повертай.
І навіть в час, коли сутужно стало,
Іди вперед — у тебе є мета.

Щасливий той, хто хрест несе покірно,
Кому Голгофа — в царство компас вірний.
Кому Христос тепер спасінням став!

А з Ним завжди так радісно і любо,
Він знає все — обійме, приголубить…
Найбільше щастя — це пізнать Христа!

Степан Коханець
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №10 жовтень 20228

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд, розміщений у №9 (вересень), 2022р.
По горизонталі:  3. Проказа. 6. Патара. 7. Арісай. 11. Маріам. 12. Раї. 13. Нааман. 16. Наум. 17. 

Лехі. 21. Сілоам. 22. Зів. 23. Адмата. 26. Матвій. 27. Хелбан. 28. Занепад.
По вертикалі: 1. Арарат. 2. Азарія. 4. Таршіш. 5. Сатрап. 8. Град. 9. Ґарізім. 10. Сарепта. 14. Рут. 

15. Нер. 18. Йордан. 19. Діна. 20. Амасай. 24. Єліфаз. 25. Степан. 

1. Міра грошей, 60 мін. 2. Євангеліст. 3. Цінний харчовий продукт. 4. Назорей від народження. 
7. Слово, написане кистю руки. 8. Там Уззу вразив Господь. 10. Бог филистимлян. 14. Переховувала 
розвідників. 15. Підтримував руки Мойсея. 18. Племінниця Мордехая. 19. Гора, де Бог дав Закон. 21. 
Місце в Єрусалимі, де був убитий цар Йоаш. 23. Вулиця в Дамаску, де перебував Савл. 24. Начальник 
митників у Єрихоні. 27. Єгипетська кара. 28. Дочка Якова.

КРОСВОРД

5. Край із 20 містами, якого Соломон дав Хіраму. 6. Перший місяць за єврейським календарем. 
9. Брат Каїна. 11. Єгипетська кара. 12. Дочка Соломона. 13. Місто, в якому заховався Лот. 15. Фи-
листимське місто. 16. Місто на кордоні Асирових синів (Нав.19:25). 17. Міра землі — близько одної 
верстви. 20. Син Ісаака. 22. Там Ісус воскресив сина вдови. 25. Суддя Ізраїля. 26. Суддя Ізраїля. 27. 
Один із чотирьох судів Бога над землею. 29. Онук Соломона. 30. Звістив Марії про народження Ісуса. 

У ЛІКАРНЯХ УКРАЇНИ 
ОФІЦІЙНО ПРАЦЮВАТИМУТЬ 

КАПЕЛАНИ

ДОВІРА БОГУ

ЗАПРОШУЄМО НА БОГОСЛУЖІННЯ

ЧЕСТЬ ЧИ  БЕЗЧЕСТТЯ?
Глек був розбитий на дріб-

ні шматочки. Нещадно. Роз-
битий так, що серед уламків 
його не знайшлося й черепоч-
ка, щоби взяти вогню з вогни-
ща або зачерпнути води з во-
дойми (див. Іс.30:14). Багато 
людей уявляють Бога саме 
таким, Який Сам допускає, 
щоб творіння було нещасним, 
занепалим, розбитим.

Це не так! Якось Бог сказав 
через пророка Ісаю: «Ви спирає-
теся на обман і неправду». Це 
беззаконня – «як тріщина, що за-
грожує падінням, у високій стіні, 
руйнування якої настане рапто-
во, у мить» (Іс.30:13). І Він Сам 
зруйнує її...

Буває, ми дивимося рока-
ми, як повзе тріщина по стіні, по 
серцю. Звикаємо. Нема страху. 
Звикаємо до гріха роками. Але 
небезпека тріщини — у раптово-
му падінні стіни. Господь сказав, 
що миттєво вірні будуть підхо-
плені на небеса. А тут каже, що 
миттєво зазнають руйнації навіть 
ті, хто називався посудиною, хто 
вважав себе міцним муром!

Як багато нині розбитих, але 
не святою смиренністю, а гріхом. 
Настільки розбитих, що їхні улам-
ки не можуть втримати ні краплі 
води, ні вуглини від вогню. При 
цьому звинувачують Бога: «Ти 
мене розтрощив!» Ні! Не кидайся 

словами. Після пророка Ісаї слу-
жив Єремія, і він сказав від Імені 
Бога: «Ось що глина в руці горщи-
ка, то ви в Моїй руці» (Єр.18).

Після цього прийшов не про-
сто пророк, а Сам Божий Син. Він 
дав надію, прощення.

Земля ще крутиться. Крутить-
ся й кружало Святого Горщечни-
ка. Світ палає вогнем безчестя та 
гріха! Як же зберегти себе у свя-
тості та честі? Відповідь — від-
дати себе, як м’яку глину, в руки 
Христа. Голгофа воскрешає поле 
горщечника, заповнене уламка-
ми.

Господь прийшов, щоб ми не 
були черепками, які не можуть 
тримати води. Він сказав: «У того, 
хто вірить у Мене, потече жива 

вода, річки живої води». Господь 
прийшов, щоб ми були не просто 
уламками, які не можуть втри-
мати й жарини вогню, а людьми, 
хрещеними Духом Святим і во-
гнем! Людьми святості та честі, 
наповненими, як цілі посудини, 
водою життя та вогнем сили!

Тріщини, руйнування, безче-
стя — це не твоя доля!

Святість, служити в честі й ра-
дості, бути цілісною людиною з 
прекрасним застосування — ось 
доля від Христа, твоя доля. Не 
мирися з тріщиною, не дай цій 
небезпечній щілині зруйнувати 
твою душу! Цілісність у Христі — 
ось шлях!

Віра Радіонова

В умовах повномасштабної війни в 
Україні надзвичайно важливо запрова-
дити цілісний підхід до надання медич-
ної допомоги, який враховує як фізичні, 
так і психосоціальні аспекти кожного 
пацієнта.

У багатьох провідних країнах світу по-
сада капелана прирівняна до посади лікаря 
та психолога, і він є повноправним членом 
мультидисциплінарної команди лікарняного 
закладу, повідомляє офіційний сайт МОЗ.

Відтак, до Національного класифікатора 
медичних інтервенцій НК 026:2021 включено такий вид втручання з під-
тримки пацієнтів, як духовна опіка, що, зокрема, є невіддільним склад-
ником паліативної допомоги відповідно до Порядку надання паліативної 
допомоги, затвердженого наказом МОЗ від 04.06.2020 № 1308.

Капеланська опіка поширюється не лише на пацієнтів, а також і на 
членів їхніх сімей та медичних працівників й інший лікарняний персонал. 
При цьому капеланські служби формуються з обов’язковим дотриман-
ням принципу міжконфесійності, а капеланські послуги пропонуються 
виключно на добровільній основі.

Минулого року професію «капелан в охороні здоров’я» було внесено 
до Класифікатора професій ДК 003:2010.

Також наказом МОЗ від 30.09.2022 № 1782 «Про внесення змін до 
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року 
№ 385» посаду «капелан в охороні здоров’я» було включено до розділу 
«Професіонали з вищою немедичною освітою з психологічної допомоги 
та духовної опіки у сфері охорони здоров’я» Переліку посад професіо-
налів із вищою немедичною освітою.

Наказом визначено вимоги до спеціальності та спеціалізації капе-
ланів. Передбачається, що до роботи на посаді «капелан в охороні здо-
ров’я» допускаються особи, які здобули вищу освіту не нижче першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю «Богослов’я» або вищу духов-
ну освіту еквівалентного рівня, із умовою до 1 січня 2026 року пройти 
спеціалізацію за фахом «Клінічне душпастирство».

Наразі МОЗ розроблено кваліфікаційну характеристику професії 
«капелан в охороні здоров’я» для включення до Довідника кваліфікацій-
них характеристик професій працівників галузі охорони здоров’я (Ви-
пуск 78), а також опрацьовується проєкт Положення про капеланську 
діяльність у сфері охорони здоров’я.

Крім того, паралельно за участі Громадської ради при МОЗ з питань 
співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та 
Асоціації капеланів в охороні здоров’я України опрацьовуються вимо-
ги до клінічної підготовки капеланів відповідно до кращих міжнародних 
стандартів.

НОВИНИ
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