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

ЩО НЕНАВИДИТЬ 
ГОСПОДЬ?

ГОСТЯ З КОСОЮ БАТЬКИ, ЯКІ 
РАНЯТЬ

А чи знаєте ви, що Богу та-
кож щось подобається, а 
щось і неприємне, більше 
того — бридке й мерзотне. 

Почувши ім’я Ісуса Христа, 
старенька ще більш зблід-
ла. Завовтузилася. Косу 
схопила. Кинула чашку для 
кави в мене.

Відповідальність дітей — 
не перемінювати батьків, 
а виконувати 5-ту за-
повідь.
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ДУХОВНІ ІСТИНИ

ІСТОРІЇ ВІЙНИ"БОГ ЩЕ ДО ВІЙНИ СТАВ ВІДКРИВАТИ, 
ЩО НАСТАЮТЬ ВАЖКІ ЧАСИ ДЛЯ УКРАЇНИ"

Сторінка 5

У світлі останніх подій попу-
лярними людьми стали військові 
експерти, аналітики та політологи 
– особистості, які певною мірою 
завдяки досвіду та інтелекту мо-
жуть передбачити подальший ро-
звиток подій у країні. Та є люди, 

що бачать серцем, і це не пе-
ребільшення.

Сергій Тарасюк – пастор-місіо-
нер з міста Брусилів, що на Жи-
томирщині, задовго до повномас-
штабної війни в Україні знав, що 
вона буде. Ні, він не політолог, не 

колаборант, а чоловік, що має осо-
бливі стосунки з Богом та служить 
церкві, в якій діють дари Божі. Пас-
тор Сергій не проігнорував відкрит-
тя Святого Духа, але прислухався 
та разом з командою служителів 
почав готуватися до важкого часу.

ЩО ХРИСТИЯНИН 
ПОВИНЕН РОБИТИ 
БЕЗПЕРЕСТАНКУ? 

ЗАВЖДИ МОЛИТИСЯ

«І Він (Ісус) розповів їм 
і притчу про те, що треба 
молитися завжди, і не за-
непадати духом» (Лк.18:1).

Ключовим словом, про яке 
я хотів би говорити, є сло-
во «завжди». Ісус каже, що 
молитися треба завжди, це 
безперервний процес. Це не 
означає, що ми повинні тіль-
ки стояти на колінах, дивити-
ся в небо, не значить, що ми 
повинні бути в домі молитви 
зранку до ночі. Це стан нашої 
душі, яка має бажання мати 
безперевні стосунки з Богом. 
Завжди. Якщо ж ми втратимо 
цей зв’язок, то будемо духов-
но слабнути.

Ісус закликав своїх учнів, і 
нас із вами зокрема, щоб ми 
ніколи не падали духом, осо-
бливо в ці останні дні, коли в 
Україні війна, розруха, а поруч 
— настільки жорстокі сусіди, 

що ми собі не могли й уявити. 
І коли ми будемо молитися, 
Бог дасть нам мир і спокій у 
наше серце й дасть мудрості 
правильно реагувати на те, що 
відбувається. 

Якщо ми не маємо тісного 
спілкування з Господом, то в 
миті, коли нас щось раптово 
застає, починаємо шукати тих, 
хто підтримає нас. Ми проси-
мо молитовної підтримки в 
інших. Тому важливо практи-
кувати безперервну молитву 
у своєму житті. Це не завжди 
легко дається, але це прино-
сить благословення в життя.

Отож, як тяжко тобі — мо-
лися, болить — молися, не-
вдоволений — молися. І 
прийдуть інші думки, прийде 
інший настрій. Через молитву 
сто двадцять учнів отримали 
хрещення Святим Духом. Але 
якби вони збиралися лише для 
того, щоб просто обговорити 
слова Ісуса, поміркувати на 

тим, що Він обіцяв, разом «пої-
сти піцу й випити каву», то так 
би сиділи й донині. Але вони 
молилися — ревно й щиро. 
Духовні речі усвідомлюються 
й здобуваються через нашу 
щиру молитву й близькість із 
Богом. 

Вона трансформує нас, 
дає духовне бачення, сприяє 
духовному зростанню. Успіх 
християнського життя без мо-
литви неможливий.

Немає такого закону, що 
ми мусимо молитися, але Ісус 
каже, що нам це треба, це не-
обхідність, як повітря. Щоб 
жити, ми завжди повинні диха-
ти. Завжди — значить безпе-
рервно. Так і з молитвою. Ми 
можемо в серці звертатися до 
Бога кожної миті: чи то їдемо 
за кермом, чи крутимо варе-
ники на кухні. 

Проходячи незвичні обставини, а саме планові, аварій-
ні, спеціальні екстрені відключення електроенергії, ми по-
чинаємо розуміти багато важливих речей. Старші люди 
їх і так розуміли, а для молодших багато що доводиться 
переосмислювати. Напевно кожна сім’я відчула незруч-
ності, коли відключають світло. Тепер про це всі говорять 
і думають. 

Тому я хотів би провести деякі аналогії з тими речами, які ми 
сьогодні починаємо розуміти в земному житті й перенести їх у ду-
ховну площину. Але спершу наведу два тексти із Божого Слова:

«Я – Світло, що прийшло у світ, щоб усякий віруючий у Мене не 
перебував у темряві» (Ів.12:46).

«…Ви були колись темрявою, а тепер – світло в Господі; по-
водьтеся як діти Світла» (Еф.5:8).

Духовний світ ділиться на дві діаметрально протилежні пло-
щини – світло і темрява. Життя у світлі – це життя в правді, мирі, 
благодаті; життя в темряві – це життя в страху, обмані, рабстві 
гріха. 

Які ж уроки ми починаємо розуміти, переживаючи відключен-
ня світла та як їх перенести в духовну площину? 
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ТИ ЩЕ Й ДОСІ
ЛЮБИШ ТЕМРЯВУ?

РОЗДУМИ
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НОВИНИ НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ

30 жовтня 2022 року в с. Журавлини відбулося рукопокладення 
на дияконське служіння Олександра Олександровича Олещука та 
Євгена Олександровича Лазарука.

Рукопокладення звершували заступник єпископа О.В. Колотюк, чле-
ни обласної ради О.М. Гоцик, С. І. Тищук та пресвітер місцевої церкви 
О.С. Олещук.

13 листопада 2022 року в церкві села Соснівка Камінь-Кашир-
ського району відбулося рукопокладення на дияконське служіння Сергія 
Михайловича Пігулка.

Рукопокладення звершували заступники єпископа В.І. Паламарчук, 
П.Д. Карпович, член обласної ради С.І. Оліферчук, пресвітер церкви О.С. 
Панасюк. 

13 листопада 2022 року в церкві села Тоболи Камінь-Каширсь-
кого району відбулося рукопокладення на дияконське служіння Валерія 
Івановича Лисика та Анатолія Митрофановича Мартинюка. 

Рукопокладення звершував заступник єпископа В.І. Паламарчук, 
П.Д. Карпович, член обласної ради С.І. Оліферчук та пресвітер місцевої 
церкви – І. П.Мазурик 

13 листопада церква села Нові Підцаревичі відсвяткувала 
День подяки Богу за щедрий врожай та 100-річчя від заснування 
церкви. 

Ми доєднуємося до вітань і благословляємо церкву, аби вона й 
надалі зростала, розвивалася в Божій благодаті та мудрості.

27 листопада у церкві села 
Голоби відбулося урочисте 
служіння рукопокладання на пре-
світерське служіння Городюка 
Леоніда і на дияконське служіння 
Стахнюка Євгенія. 

Рукопокладання звершували 
перший заступник та заступник 
старшого пресвітера Волинського 
об’єднання УЦХВЄ Паламарчук Ва-
силь та Колотюк Олександр, пре-
світери: Гоцик Олександр, Капітула 
Володимир і Кузьмін  Віталій.

УПЕРШЕ В УКРАЇНІ СОЦІАЛЬНІ 
ПРАЦІВНИКИ ВИВЧАТИМУТЬ 

МОВУ ЖЕСТІВ 
«Без перекладача дуже 

важко орієнтуватися в дер-
жавних установах, особ-
ливо під час оформлення 
документів та відвідування 
лікарні. Було б добре, щоб 
соціальні службовці, меди-
ки, поліціанти навчилися 
хоча б елементарних же-
стів», – саме такою думкою 
поділилася одна із нечую-
чих жінок Анна Федорук на 
відкритті курсів мови жестів 
для працівників соціальних 
громад.

Захід відбувся 15 листопада 
2022 року в Ковельській міській 
раді за ініціативи Департаменту 
служіння людям із порушення-
ми слуху УЦХВЄ та благодійної 
організації «Жест допомоги». 
18 соціальних працівників вия-
вили бажання вивчати жестову 
мову для комфортної комуніка-
ції з тими, для кого сьогодні світ 
німий. Тричі на тиждень по 2 го-
дини сурдоперекладачі ділити-
муться досвідом та знаннями 
з волинянами. Загалом це 24 
уроки.

Організатор дійства Павло 
Смаль, директор департамен-
ту праці з людьми з порушення-
ми слуху УЦХВЄ, зауважив, що 
з 2000 року розпочалося інтен-
сивне вивчення жестової мови 
та активна праця з людьми, 
які мають вади слуху та мови. 
Представники влади самі пере-
коналися в збільшенні кількості 
таких людей, яким теж потріб-
но вирішувати багато проблем-
них питань. Тому добре, коли в 

державних установах є люди, 
які знають мову жестів».

Словами підтримки та за-
охочення до всіх присутніх 
звернулися голова Ковель-
ської районної державної ад-
міністрації Ольга Черен та 
голова Ковельської районної 
ради В’ячеслав Шворак. Вони 
неодноразово були свідками 
роботи з нечуючими людьми, 
знають їхні потреби та всіма 
силами сприяють покращенню 
життя кожного жителя райо-
ну. Підтримують цю ініціатива 
та зацікавлені, щоб соціальні 
працівники знали й розуміли 
потреби особливих верств на-
селення.

«Відвідуючи якось одну глу-
ху бабусю, ми стали свідками 
того, як старенькій стало зле. 
Викликали швидку. Медичну 
допомогу надавав лікар літ-
нього віку. Я за звичкою стала 
йому перекладати, на що він 
мені відповів: «Ні, не треба!» 
Чоловік сам розмовляв із па-
цієнткою мовою жестів. Вияви-

лося, що медик вивчив її завдя-
ки нечуючому сусідові. Бабуся 
була дуже щаслива від цього», 
– розповіла історію з життя 
викладач Ольга Мартинюк.

Відкриття курсів жестової 
мови для працівників соціаль-
них служб ознаменувалося 
першим двогодинним уроком: 
«У нас має бути налагоджений 
контакт із такими людьми. І ми 
маємо знати хоча б ази цієї 
мови, тому що життя таке, що 
не знаєш, із ким зустрінешся. 
Приємно, що ти можеш допо-
могти людині. Тому дякую за 
запрошення, сподіваюся на 
співпрацю», – поділилась вра-
женнями студентка Тетяна.

Щире спілкування, підтрим-
ка влади, бажання студентів 
вивчати, а викладачів навчати 
жестової мови – це все те, що 
декількома словами описує 
захід, спрямований на удо-
сконалення праці соціальних 
служб у Ковельському районі.

Тетяна Смаль, 
Галина Фурман

29 жовтня 2022 року на 
Замковій Площі у Варшаві 
відбулося масштабне мо-
литовне зібрання.

Переважна більшість при-
сутніх – це переселенці з 
України та мешканці польсь-
кої столиці.

На допомогу організатору 
цього велелюдного зібрання 
Варшавській церкві «Слово 

віри» з України приїхала мо-
лодь луцької церкви «Спасін-
ня» – майже 80 осіб.

Кожен із учасників свя-
та мав нагоду безкоштовно 
скуштувати запашного пло-
ву.

Також працювали числен-
ні дитячі локації: малюки бра-
ли участь у конкурсах, отри-
мували призи й подарунки.

«Дякую всім, хто сьогодні 
прийшов у центр міста, щоб 
зробити дві важливі речі: 
подякувати народу Польщі, 
який відкрив своє серце, щоб 
прийняти мільйони українців 
у свої оселі, а також помоли-
тися за народ Польщі та за 
перемогу України в цій війні», 
– сказав старший єпископ 
УЦХВЄ Михайло Паночко.

НА ЗАМКОВІЙ ПЛОЩІ У ВАРШАВІ ВІДБУЛОСЯ 
МАШТАБНЕ МОЛИТОВНЕ ЗІБРАННЯ
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ЩО НЕНАВИДИТЬ БОГ?
ПРО ГОЛОВНЕ

ЄВАНГЕЛІЯ - ЯК 
НІКОЛИ АКТУАЛЬНА

МІСІОНЕРСЬКА ПОШТА

Є речі, риси характеру, 
люди, які нам дуже подоба-
ються, а бувають такі, що на-
впаки — бридкі й неприємні.

А чи знаєте ви, що Богу також 
щось подобається, а щось і не-
приємне, більше того — бридке й 
мерзотне.

Отже, декілька рис людського 
характеру, що викликають огиду 
та мерзотні Господу.

Премудрий Соломон правиль-
но підмітив 6, навіть 7 якостей лю-
дини, що їх ненавидить Господь, а 
саме: «Оцих шість, ненави-
дить Господь:

1) очі горді,
2) брехливий язик,
3) руки, що кров непо-

винну ллють,
4) серце, що плекає зло-

чинні думки,
5) ноги, що спритно бі-

жать на лихе,
6) свідок брехливий, що 

брехні роздмухує,
7) хто розсіває сварки між 

братів» (Пр.6:16-19).

ОЧІ ГОРДІ

Насамперед про двері душі 
— очі. Пам’ятаєте класиків? «В 
нього очі, наче волошки в житі. А 
над ними з-під драного картузи-
ка волосся — білявими житніми 
колосками. Це — Пилипко…» (А. 
Головко).

Очі — вони різні бувають. Сині, 
карі, волошкові, сірі … А ще бува-
ють «очі горді».

Отже, про «горді очі». Чули 
про такі? Як правило горді (пихаті) 
очі — далекозорі. Вони помічають 
«в оці брата свого дрібнюсіньку 
скіпочку, колоди ж у власному оці 
не відчувають» (Лк.6:14). Або ж 
по-народному: «Чуже бачить під 
лісом, свого під носом не помі-
чає».

«Муж гордого ока... — неспра-
ведливий…» (Пр.21:4). 

Це ще одна властивість гор-
доокого. Оскільки такий муж ди-
виться звисока, то справедливим 
є тільки те, як він бачить, а він ба-
чить ду-у-же «правильно».

Горде око заздрісне, особ-
ливо, коли бачить ласий шмато-
чок у ближнього. Згадайте Аха-
ва. Він побачив ділянку землі, де 
був виноградник Навота (див. 
1Цар.21:3). Потрібно забрати не-

гайно! Пропагандистка Єзавель 
спрацювала на «відмінно»! Ви-
ноградник забрано, справа вирі-
шена, а «Єзавель почула про це, 
і нафарбувала очі свої, …та й ви-
глянула через вікно».

Нафарбовані очі пропаган-
дистки зробили останній погляд у 
вікно, з якого за мить вона виле-
тить…

Богу горде око бридке й мер-
зотне!

ЯЗИК БРЕХЛИВИЙ

А чому, власне, так ставиться 
Бог до людини з брехливим язи-
ком? Про це запитайте в Нього 
особисто.

А тепер запитання: «Чи бре-
хали вам коли-небудь у 
той час, коли ви знали 
правду?» Кажуть, що це 
можна слухати, не пере-
биваючи, як гарну музи-
ку й усміхатися при цьо-
му — чисто бреше, і віяти 
не треба!

Стверджують, що 
найбільше брехні на ри-

балці, перед виборами та в час 
війни. На рибалці не буваю, перед 
виборами — знайомо, а 
тепер ще й у час війни. 
Можна стверджувати, 
що  потік брехні з пів-
ночі — як помийна річка, 
ані ковтка правди ще й 
смердить здалеку…

Соломон підмітив 
дуже правильно: «Брех-
ливий язик ненавидить 
своїх утискуваних…» 
(Пр.26:28).

Усе правильно — найбільше 
ненависті до того, кому брешеш, 
стверджуючи, що це правда, а за 
правду й життя віддати можна. Не 
своє, звісно, а того, хто помийну 
отруту хапає на повний рот, сма-
кує й ще не проти… Це, по-сучас-
ному, пропагандою називається.

Брехливий язик – мерзота пе-
ред Богом, а хто чинить правду — 
Його уподоба (Пр.12:22).

Брехливий язик має свого 
бога, який «як говорить неправ-
ду, то говорить зо свого, бо він 
неправдомовець і батько неправ-
ді..» (Ів.8:44). Тепер розумієте, 
чому уста брехливі — огида для 
Господа?

Старі люди казали: язик до 
Києва доведе, а брехливий язик – 
до пекла. «А лякливим, і мерзким, 
і душогубам, …і всім неправдо-
мовцям, — їхня частина в озері, 
що горить огнем та сіркою!.. 
(Об.21:8).

Перш ніж збрехати — добре 
подумаймо про наслідки!

РУКИ, ЩО КРОВ 
НЕПОВИННУ ЛЛЮТЬ
Ми втомлюємося від новин 

про зло й насилля. Від картинок 
жахів, але не постановочних, а 
реальних, щоденних. Картинок 
із попередженням: не для ва-
гітних, не для людей із слабкою 
психікою, де позначки (18+), де 
кров неповинна…

До братовбивці Каїна Бог 
звертається із запитанням (див. 
1М.4:1-12):

— Де твій брат Авель?
— Не знаю, я не сторож бра-

тові моєму. 
— Каїне, що ти зробив?
— А що? 
— Проклятий ти від землі. Го-

лос крові брата твого кричить до 
Мене від землі…

Голос невинної крові від землі 
нашої сповнює праведним гнівом 
Уседержителя, адже руки, що 
кров неповинну ллють, — огидні й 
ненависні Йому.

Промовляє Господь і до свя-
щенників, що благословляють на 
пролиття крові неповинної: «Не 
приносьте ви більше марнотно-
го дару, ваше кадило — огида 
для Мене воно… Навіть коли ви 

молитву примножуєте, я не слу-
хаю вас, — ваші руки наповнені 
кров’ю…» (Іс.1:13-15).

Господь Ісус Христос попе-
реджає про Божу кару за пролиту 
невинну кров. Попереджає своїх 
земних співвітчизників і всі май-
бутні роди: «…щоб на роді оцім ві-
домстилася кров усіх пророків, що 
пролита від створення світу, від 
крові Авеля аж до крові Захарії!.. 
Так кажу вам, — відомститься це 
все на цім роді!» (Лк.11:50,51).

Основа престолу Божого — 
справедливість!

(Продовження  
в наступному номері)

Микола СИНЮК 

Ми живемо та служимо 
в умовах воєнних дій. Тому 
напрямки роботи обумов-
лені, в основному, цими 
обставинами. Війна завжди 
несе смерть, руйнування, 
людські страждання та горе. 
Водночас як ніколи актуальна 
Євангелія — Добра Звістка. 
Відлуння війни сягає й нашої 
місцевості. Часті повітряні тривоги та загроза ракетних обстрілів 
вносять свої корективи у наші плани, служіння та спосіб життя. 

Служачи людям, що залишили всі свої надбання, над якими 
працювали роками, ще з більшою відповідальністю розуміємо 
важливість прийняття Божої любові для кожної душі, незалежно 
від статусу, рівня матеріального достатку чи становища в суспіль-
стві.

Із перших днів війни й досі церква села Супрунівка бере актив-
ну участь у допомозі вимушеним переселенцям. Основне завдан-
ня в служінні таким людям після забезпечення життєво необхідних 
потреб — душеопікунство. Багато хто озлоблений, багато людей 
не бачать виходу та сенсу життя. Підтримуємо з ними спілкуван-
ня, намагаємося підбадьорити й дати надію.

Основними напрямками роботи в місцевій церкві були ре-
гулярні молитовні та загальні зібрання, душеопікунська праця, 
відвідування хворих та фізична допомога літнім членам церкви. 
Приходили нові люди, які почули Боже Слово та вирішили йти за 
Ним. Наприкінці липня мали водне хрещення. 

У літній період проводили дитячі табори. Мали також одноден-
ні майданчики та триденні табори, які відвідали понад дві сотні ді-
тей. Убачаємо перспективу в служінні дітям, підліткам та молоді.

Ще один важливий напрямок — праця з удовами військових, 
із сім’ями, які втратили годувальника через воєнні дії. Такі люди, 
зазвичай, або з недовірою ставляться до всіх навколо, або, на-
впаки, відкриті до прийняття підтримки та надії. Це служіння 
специфічне та непросте.

Василь Федорук, Полтавська область

У цей нелегкий 
для нашої країни час 
бачимо особливі Божі 
чудеса в нашому жит-
ті. З початком пов-
номасштабної війни 
багато планів щодо 
служіння змінилися. 
Не втрачаючи часу, 
вже з другого дня ми 
почали займатися во-
лонтерською справою. Щодня надавали допомогу для переселенців, 
по магазинах шукали, що є з продуктів, щоб придбати і роздати лю-
дям. Багато допомоги прийшло із західної України.

Часто бувало, що я не встигав відповісти на один дзвінок, як уже 
телефонували інші люди і просили допомогти. Деякі приходили до нас 
додому, просто щоб поговорити, розвіятися. Розповідали, як жили і 
що втратили. Спокійно на все це дивитися неможливо… Це біль, який 
розбиває. Молимося за них, іноді навіть по телефону просять підтри-
мати. 

Гуманітарну допомогу — продукти, одяг, гігієну, дитяче харчуван-
ня — ми сортували, пакували і роздавали нужденним, а їх було дуже 
багато. За тиждень приймали більше тисячі сімей, проводили для них 
богослужіння, співали, молилися, роздавали Євангелії і християнську 
літературу. 

На богослужіння щонеділі і серед тижня стали приходити нові 
люди. Складні обставини змусили усіх шукати Бога і підтримувати 
один одного. У ці дні люди особливо потребують допомоги. І не лише 
матеріальної, а й моральної. 

Хоч і не простий час, та ми не зупиняємося та звершуємо працю. 
Розвозимо продукти по селах, спілкуємося, молимося з людьми. Що-
тижня закупляємо та роздаємо хліб. Відвідуємо літніх людей, які не 
можуть прийти на служіння. Працюємо з сім’ями, які мають потребу 
в консультуванні.

Разом з молоддю проводимо богослужіння, запрошуємо меш-
канців села, біженців. Продовжуємо щосуботи проводити зустрічі для 
молоді та підлітків, а також недільну школу, яку постійно відвідують 
близько 30 дітей. Молимося, щоб вони особисто пізнали Господа. 
Мали дитячі табори в Чорнухах, Харсіках, Білоусівці тощо.   

Продовжуємо працювати на будівництві в с. Білоусівка, робимо 
кімнату для служіння. Уже поставили вікна, двері, зробили електрику і 
поштукатурили. Хочемо розпочати там недільну школу. 

Юрій Шмига, Полтавська область

БІЛЬ, ЯКИЙ РОЗБИВАЄ

РОСІЯНИ ЗАКАТУВАЛИ ДИЯКОНА ЦЕРКВИ І ЙОГО СИНА
26 листопада у лісі під Новою Каховкою (Херсонська область) 

знайдено тіла диякона місцевої церкви християн віри євангельської 
Прокопчука Анатолія та його сина Олександра. За чотири дні до цього 
їх викрали окупанти. На тілах жертв виявлено страшні сліди знущань.

Про зникнення чоловіків стало відомо надвечір 22 листопада. Як 
повіломляє Укрінформ, посилаючись на дані родичів та друзів жертв, 
чоловіки працювали в гаражі, коли до них під’їхали російські бойовики і 
вивезли у невідомому напрямку. Причини викрадення і страти невідомі.

Анатолій Прокопчук  — служитель церкви, багатодітний батько, у 
нього було семеро дітей. Йому було 52 роки, сину Олександру — 19. 
Висловлюємо щирі свівчуття родині загиблих та закликаємо до мо-
литви за Божу підтримку дружини диякона Ірини, дочки, синів і невісток.

СУМУЄМО
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СЛОВО СЛУЖИТЕЛЯ

ЩО ХРИСТИЯНИН ПОВИНЕН 
 РОБИТИ БЕЗПЕРЕСТАНКУ? 

ШУКАТИ БОГА

«Пошукуйте Госпо-
да й силу Його, лице 
Його завжди шукайте!» 
(Пс.104:4).

Якщо ми раз зустрілися з 
Господом і більше Його не шу-
каємо, то мало Його знаємо. 
Тому люди, які увірували, пока-
ялися, отримали мир, радість 
спасіння й навіть хрещення 
Святим Духом і поставили 
на цьому крапку, перебува-
ють у небезпечному стані. Це 
призводить до зупинки духов-
ного росту, тоді в серце при-
ходять різні думки, які призво-
дять до гріховних вчинків. Тому 
нам завжди треба стояти на 
сторожі. Біблія закликає нас 
шукати Господа, Його силу та 
Його лиця. І шукати завжди, 
безперестанку.

Шукай Бога так, щоб пізна-
ти Його лице, пізнати Його 
особисто. У євреїв була про-
блема в тому, що вони не мали 
Богопізнання. У них були об-
ряди, богослужіння, жертви, 
десятини. Але Господь хотів не 
цього. Він хотів, щоб через це 
люди зближалися з Ним. Він 
каже: «Мені серце ваше по-
трібне, а не жертви», Він хоче 
змінити наше серце, тому що 
духовний складник, ваш і мій, 
— це власність Божа, за яку з 
Богом воює ворог душ людсь-
ких.

 Якщо ми спасенні, то нам 
потрібна сила: сила перема-
гати гріх, сила свідчити, сила 
прощати, сила любити, сила 
терпіти, сила змовчати. Безси-
лого християнства досить ба-
гато у світі. Сатана все робить 
для того, щоб ми тихо сиділи 
у своєму куточку. «Ви покая-
лися? Дуже добре. Спасенні? 
Чудово, тихенько сидіть…» 
Але Ісус сказав: «Ви приймете 
силу й будете мені свідками».

А про що ми можемо свід-
чити, якщо не маємо близьких 
стосунків із Богом? Самарянка, 
яка пережила зустріч із Богом, 
одразу біжить у місто й свід-
чить людям. Вона зрозуміла, 
що Той, Хто розмовляв із нею, 
є Тим, Кого чекало безліч лю-
дей. «Це Син Божий, Месія! Я 
Його знайшла! Він все розка-
зав мені про мене». І говорила 
вона так, що люди їй повірили 
й пішли подивитися. А потім, 
після розмови з Христом, вони 
кажуть їй: «Не за слово твоє ми 
вже віруємо, самі бо ми чули й 
пізнали, що справді Спаситель 
Він світу!» (Ів.4:42).

Спілкуючись із Ісусом, ви 
будете щось переживати, наб-
увати власного досвіду, власно-
го переконання, про які зможе-
те свідчити іншим із силою. Та 
коли навіть отримаємо ту силу, 

ми все одно потребуємо Божо-
го лиця, щоб не загордитися 
й не стати надто мудрими, що 
знову нас приведе до падіння.

Господь хоче, щоб ми Його 
знали персонально, а не ко-
лективно. Для цього треба 
спілкуватися з Богом, шука-
ти Його, 
ревнувати, 
м о л и т и с я 
— завжди. 
Дехто хар-
ч у є т ь с я 
лише цер-
ковною лож-
кою. Раз на 
тиждень на 
зібранні по-
чув про Бога — і досить. Тепер 
цілий тиждень можна жити ін-
шим життям. Це справа кож-
ного, але наслідки будемо самі 
жати.

ЗАВЖДИ РАДІТИ!
«Завжди радійте!» 

(1Сол.5:16).
Як можна радіти, коли війна 

або коли болить? Якось зву-
чить нелогічно з огляду на ре-
алії життя. Але завжди радіти 
— не значить завжди смія-
тися. Це внутрішня радість. 
Пригадуєте, що відбувалося 
в серці, коли ми вперше от-
римали прощення? Це духов-
на радість, яка походить від 
Бога і є наслідком близькості 
з Духом Святим. «Бо Царство 
Боже — то не їжа і пиття, а 
праведність, мир і радість у 
Дусі Святім». Божа присутність 
приносить радість. І всі, хто зу-
стрічався з Ісусом по-справж-
ньому, отримували цю радість 
і мир у серці.

Правда, був випадок, коли 
один чоловік таки засмутився. 
Це був віруючий юнак, такий 
чемний. Він 
хотів отрима-
ти вічне жит-
тя й запитав 
у Ісуса, що 
для цього по-
трібно. Ісус 
йому сказав, 
що робити, а 
в кінці заче-
пив оголений 
нерв, схований від людського 
ока. «Я все це змалку робив: 
не крав, не вбивав, шанував… 
Чого мені бракує?» Душа юнака 
відчувала, що чогось таки йому 
не вистачає. І тоді Ісус поцілив 
у десятку, бо знав, що той мі-
цно прив’язаний до свого ба-
гатства. І порада Ісуса продати 
маєтки і роздати вбогим дуже 

засмутила цього чоловіка, і він 
відійшов від Христа. 

Дехто думає, що йти за Ісу-
сом сумно. Дехто зумисно не 
посміхається, носить темний 
одяг, щоб виразити смирення. 
Але Божа присутність прино-
сить радість, і ця радість по-

ходить не від земних скарбів, 
вона походить від Господніх 
цінностей. Ісус — джерело ра-
дості, яку Він виливає через 
Святого Духа, через Слово 
Боже, через нашу надію на те, 
що нас чекає у вічності.

ДБАТИ ПРО ДОБРО
«Завжди дбайте про до-

бро один для одного й для 
всіх!» (1Сол.5:15).

Віруюча людина повин-
на бути налаштована завжди 
робити добро. «Роблячи до-
бро, не знуджуймося». Так нас 
вчить Писання. Бо ми створені 
в Христі Ісусі на добрі діла.

Людям, які стоятимуть пра-
воруч від Ісуса на суді Він ого-
лосить: «Я був голодним, а ви 
Мене нагодували, був хворим, 
а ви Мене навідали, був ман-
дрівником, а ви Мене прийня-
ли». Тобто людина, яка щиро 
увірувала й прийняла в серце 
доброго Господа, успадковує 
Його натуру, Його характер. 
Ісус не проходив мимо людсь-
кого горя, Він чинив добро, від-
повідаючи на потреби людей. 

Ісус — вершина добра. І 
робить Він його, не чекаючи 
вдячності. Тому, якщо за добро 
тобі не дякують, усе одно роби 
добро. Якщо навіть будуть на-
сміхатися, усе одного робімо 
добро, бо це вияв наших осо-
бистих стосунків із Богом. 

Наші добрі справи мають 
значення й з перспективи віч-

ності. Написано: «Блаженні ті 
мертві, хто з цього часу вми-
рає в Господі! Так, каже Дух, 
вони від праць своїх заспо-
кояться, бо їхні діла йдуть за 
ними слідом» (Об.14:13). Чому 
це так важливо? Тому що вчи-
нені нами добрі діла показу-
ють людям доброго Бога. Ісус 
каже: «Отак ваше світло нехай 
світить перед людьми, щоб 
вони бачили ваші добрі діла, та 
прославляли Отця вашого, що 
на небі» (Мт.5:16). Отже, наші 
добрі діла є доказом того, що 
в нашому житті сталася якась 
серйозна переміна.

Пригадуєте зміни в житті 
Закхея після того, як Ісус по-
кликав його, коли той сидів на 

дереві? Він вже 
не гребе під себе, 
не накопичує ба-
гатства собі, а 
готовий полови-
ну того, що має, 
віддати вбогим і 
вчетверо повер-
нути всім, кого 
скривдив. Хіба 
Ісус говорив йому 

щось про це? Ні, але зустріч із 
Христом кардинально міняє 
наші цінності й відкриває наші 
серця для того, щоб ми були 
здатні бачити потреби інших 
людей і чинили їм добро.

ПОДЯКУ СКЛАДАТИ 
ЗА ВСЕ
Ми покликані завжди дя-

кувати. У Писанні сказано: 
«Подяку складайте за все, 
бо така Божа воля про вас 
у Христі Ісусі» (1Сол.5:18). 

Я нещодавно був у Польщі, 
і перед зібранням ми з брата-
ми заїхали в центр для біжен-
ців, де живе багато українців. 
Брати мені запропонували 
сказати щось їм. Я розумів, що 
одразу говорити «покайтеся» 
таким різним незнайомим лю-
дям буде недоречно, і на сер-
це мені спала думка про вдяч-
ність. Тому я закликав людей 
бути вдячними, що мали змогу 
вибратися з-під обстрілів, дя-
кувати, що хтось дає їм шма-
ток хліба чи склянку води.

Біблія каже, що в остан-
ні дні люди будуть невдячні. 

Й навіть у такі 
складні часи в 
нашій країні ми 
не раз стикалися 
з людською не-
вдячністю. Але 
нас Бог закликає 
бути вдячними. 
Ісус був вдячним 
Отцеві. Навіть 
коли Він підій-

шов до гробу Лазаря, то ска-
зав: «Дякую Тобі, Отче, що Ти 
почув Мене». Тож і ми з вами 
маємо так багато приводів для 
вдячності. Головне — вміти це 
бачити. Вдячні люди своєю по-
ведінкою свідчать, що цінують 
працю інших людей і працю 
Бога. Тому таких людей пова-
жають і люди, і Бог.

ІСУС ЗАВЖДИ ГОТОВИЙ 
СПАСАТИ
«Тому може Він завжди 

й спасати тих, хто через 
Нього до Бога приходить, 
бо Він завжди живий, 
щоб за них заступитись» 
(Євр.7:25).

За тебе й за мене щоденно, 
завжди йде заступництво. А 
ми іноді думаємо, що ми самі 
бредемо, гребемо, боремося. 
А Ісус лише з-за хмар погля-
дає, оцінює, чи зможемо ми 
пройти, чи ні. Вірмо Слову: Він 
завжди заступається за нас — 
щоденно, щомиті. Він завжди 
готовий нас спасати.

Тому ніколи не ставмо хрест 
на людях, з якими ми живемо. 
Може, ваш сусід невіруючий 
і чинить неправедно або діти 
ваші неслухняні, не такі, якими 
б ви їх хотіли бачити, ніколи не 
ставте на них хрест. Ісус гото-
вий спасати. Наша ж справа 
молитися за рідних, які невіру-
ючі, поки вони живі. Господь 
не ставить важких умов для 
спасіння. Підставою спасіння 
є лише віра. І хто вірує в Нього, 
уже має спасіння. А Він завжди 
готовий спасати й заступатися.

СЛУЖИТИ СЛОВОМ
«А ми перебуватиме-

мо завжди в молитві та в 
служінні слову» (Дії 6:4).

В якусь мить апостоли зло-
вили себе на тому, що вони 
надміру занурилися в соціаль-
не служіння. Щось схоже, як ми 
тепер: привозимо, відвозимо, 
роздаємо, складаємо… Ми всі 
стали дияконами, і я зокрема. 
Розумію, що це особливий мо-
мент і так не буде постійно. Але 
я переконаний, що треба все ж 
таки розмежувати служіння, як 
це зробили апостоли, сказав-
ши, що нам не личить зали-
шити служіння словом і почати 
слугувати при столах. Для цьо-
го були обрані спеціальні мужі 
доброї слави, повні Святого 
Духа та мудрості. Тоді як апо-
столи мали виконувати свою 
частку служіння — перебувати 
завжди в молитві та в служін-
ні слову. Порушуючи цей по-
рядок, церква зазнає втрат і 
слабне духовно. Учні Христа 
розуміли, що церква потребує 
духовного підживлення. 

Їдучи автомобілем на ве-
лику відстань, ми розуміємо, 
що змушені його дозаправля-
ти, щоб добратися до кінце-
вої мети подорожі. І для того, 
щоб ми змогли досягнути кін-
цевої мети своєї земної ман-
дрівки, не забуваймо про те, 
що маємо робити завжди на 
своєму шляху: завжди моли-
тися, завжди шукати Господа, 
завжди радіти, завжди твори-
ти добро, завжди дякувати, 
вірити, що Ісус завжди спасає 
й заступається за нас, і завжди 
перебувати в служінні словом, 
будуючи один одного у вірі й 
надії на Господа. 

ІСУС — ВЕРШИНА ДОБРА. І РОБИТЬ ВІН ЙОГО, НЕ 
ЧЕКАЮЧИ ВДЯЧНОСТІ. ТОМУ ЯКЩО ЗА ДОБРО ТОБІ НЕ 
ДЯКУЮТЬ, ВСЕ ОДНО РОБИ ДОБРО. ЯКЩО НАВІТЬ БУ-
ДУТЬ НАСМІХАТИСЯ, ВСЕ ОДНОГО РОБІМО ДОБРО, БО 
ЦЕ ВИЯВ НАШИХ ОСОБИСТИХ СТОСУНКІВ ІЗ БОГОМ.

"

Михайло ПАНОЧКО,  
старший єпископ

Української Церкви ХВЄ

ГОСПОДЬ ХОЧЕ, ЩОБ МИ ЙОГО ЗНАЛИ ПЕРСОНАЛЬ-
НО, А НЕ КОЛЕКТИВНО. ДЛЯ ЦЬОГО ТРЕБА СПІЛКУВА-
ТИСЯ З БОГОМ, ШУКАТИ ЙОГО, РЕВНУВАТИ, МОЛИТИ-
СЯ — ЗАВЖДИ.

"
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Продовження, початок 
на стор 1. 

Сергій Тарасюк – бать-
ко-вихователь у дитячому 
будинку сімейного типу «Та-
расюк», пастор церкви, а та-
кож депутат об’єднаної те-
риторіальної громади. Після 
одруження в 1997 році но-
востворена сім’я Сергія та 
Наталії Тарасюків мріяла про 
щасливе батьківство, проте 
доля розпорядилася по-ін-
шому, тому у 2011 році пара 
наважилася на всиновлення. 
Загалом у їхній родині бать-
ківську опіку отримало 15 ді-
тей, двоє з яких уже мають 
власні сім’ї.

З початком повномас-
штабної війни в Україні Сер-
гій як батько-вихователь, 
пастор, у молитвах радився 
з Богом щодо перебування 
сім’ї в межах країни на час 
воєнних дій. Ось, що він зга-
дує: «Звичайно, я як людина 
на вихованні якої 15 дітей, пи-
тав у Бога, як мені діяти, адже 
відповідаю за них. І Бог дав 
конкретну відповідь, що наше 
життя буде збережене, що ми 
під Його покровом і благосло-
венням. Ще на початку війни 
після чергових обстрілів, ра-
кетних ударів, я відчув, що на 
короткий час менших дітей 
треба вивезти. І вже на ранок 
наступного дня вивозив з ко-
мандою не тільки своїх, але й 
зі всього району менших ді-
тей, щоби вони того жаху та 
гулу не чули».

ЗНАВ, ЩО БУДЕ ВІЙНА 
ЩЕ ЗА ДВА МІСЯЦІ ДО ЇЇ 

ПОЧАТКУ
Відсвяткувавши з церквою 

Різдво і Новий 2022 рік, Бог 
почав готувати християнську 
громаду до чогось особливо-
го та несподіваного. Заува-
жимо, що впродовж багатьох 
років Сергій, як пастор, разом 
з церквою звершував рев-
ні молитви за Україну, у яких 
просили країні захисту та бла-
гословення від Бога. Окрім 
того, члени церкви практику-
вали піст як особливий вияв 
прохання до Господа – зміни-
ти долю країни на краще.

Саме через молитву, через 
видіння та пророцтва, пас-
тор та його церква отримали 
відкриття про початок війни в 
Україні, а найголовніше – вони 
мали від Бога настанови щодо 
підготовки до важких часів. 
Сергій розповідає: «Бог нам 
почав відкривати, що незаба-
ром настане війна. Наша спіль-
нота чітко розуміла: ми – сто-
рона, що приймає, яка повинна 
проявляти людинолюбство, 
нагодувати й забезпечити всім 
необхідним тих людей, які приї-
дуть з регіонів, де будуть про-
водитися воєнні дії».

Церква почала діяти за 
два місяці до війни. Закупо-
вували продукти й медика-
менти, придбали декілька 
тон дизельного палива та 
бензину. Християни готували 
приміщення, спальні місця, 
матраци, збирали постіль, 
заповнювали всі кімнати цер-
ковного приміщення, адже 
було розуміння, що людей 

буде багато.
«24 лютого о 6 ранку мені 

подзвонили з повідомлен-
ням, що розпочато війну і по-
трібно негайно щось робити. 
О 9 ранку ми вже приймали 
людей з Києва, Бучі, Ірпе-
ня. Коли міст на центральній 
трасі Київ-Чоп був розбом-
блений, через Брусилів про-

лягала одна з центральних 
доріг, яка з’єднувала захід з 
центром. Ми приймали лю-
дей, які втікали від війни, го-
дували, давали все необхідне, 
і, найголовніше, – пропонува-
ли їм молитву, підбадьорюва-
ли, і вони з великою радістю 
відправлялися далі. Ми ста-
ралися гостинно приймати 

знедолених українців у нашій 
церкві», – ділиться спогадами 
пастор.

СЛУЖІННЯ В ДЕОКУПО-
ВАНИХ МІСТАХ  І СЕЛАХ

На другий день після того, 
як росіян вибили з Макарівсь-
кої та Бородянської території, 
волонтери з церкви «Світ-
ло Євангелії» ввійшли туди 
з гуманітарною допомогою 
та словом підтримки. Там 
вони побачили всі жахіття 
війни: розбиті будинки та ба-
гатьох закатованих. Їхнє сер-
це стискалося від того болю, 
що у 21 столітті відбуваються 

подібні нелюдські жахіття.
«Коли ми зайшли в насе-

лені пункти, спочатку в Ситня-
ки, Макарів, потім в Андріївку, 
Бородянку, то побачили, як 
викопували трупи замордо-
ваних, понівечених, покалі-
чених людей. Дивитися на 
це було вкрай важко. Молоді 
вдовиці плакали над тілами 
своїх чоловіків. Люди пере-
жили жахіття і потребували 
підтримки, тому ми пропону-
вали їм помолитися разом, 
допомогти пройти ту складну 
долину», – пригадує Сергій 
Тарасюк.

Загалом церква діяла від-
повідно до ситуації. Якщо 
комусь потрібна була допом-
ога або слово, то намагали-
ся миттєво реагувати на такі 
речі, щоб бути відповіддю на 
потреби й проблеми людей. 

Саме це додавало пастору 
натхнення рухатися вперед, 
адже, оглядаючись, він ба-
чив довкола масу людей, які 
потребують консультативної, 
фінансової і духовної допом-
оги.

«Я сам свого часу повірив у 
те, що Ісус Христос – мій осо-
бистий Спаситель і Господь, 
я люблю Його і служу Йому. 
Він довірив мені служіння – 
допомагати Його творінню, 
людям, тому весь той потен-
ціал, який Він вклав у мене, 
я хочу реалізувати для Його 
слави через служіння людям.  
Не хочеться просто виконати 
своє покликання, а хочеться 
зробити це з любов’ю. І я буду 
робити, доки Бог мені дава-
тиме сил на тому місці, де Він 
мені дасть жити.

У цей непростий час я спо-
стерігав за християнами та за 
церквами. Приємно від того, 
що Бог об’єднав народ, церк-
ви для такої хорошої, плід-
ної, доброї й потрібної праці 
– служити та допомагати лю-
дям. Усі були готові відкрити 
свої серця, церковні примі-
щення і служили людям, зай-
малися евакуацією, годували, 
приймали, відправляли».

ЯК СЛУЖАТЬ СЬОГОДНІ
Волонтерська команда 

пастора Сергія Тарасюка про-
довжує активно служити. Два-
три рази на тиждень команда 
їздить з гуманітарною допом-
огою у Київську область і один 
раз в тиждень на Харківщину. 
Окрім цього, церква піклуєть-
ся про вимушено переселе-
них осіб, які через війну пе-
реїхали жити в місто Брусилів 
та інші населені пункти Жито-
мирської області.

«Продовжуємо проводити 
євангелізації в Київській об-
ласті, в населених пунктах, які 
були під окупацією. У нефор-
мальному спілкуванні люди 
гарно сприймають Добру Но-
вину. Молимося, щоб у тих 
місцях, де зараз служимо, 
відкрилися церкви. Багато 
людей раніше не чули Єван-
гелії, просять, щоб постійно 
приїжджали та проводили ду-
ховно-просвітницьку роботу. 
Говорять: «Нам потрібне сло-
во». А ми, крім слова, допома-
гаємо й ділом» – каже пастор.

Можливо, Сергій Тарасюк і 
не спеціаліст у галузі аналіти-
ки чи політики, однак він є яс-
кравим прикладом людини, 
що має особливі стосунки з 
Богом, чує Його голос і від-
повідно діє, служачи знедо-
леним. Чи може пересічна 
людина сьогодні мати такі 
Божі відкриття? Аналізуйте й 
спробуйте самі переконатися 
в цьому.

За матеріалами студії 
«Крок назустріч»

ІСТОРІЇ ВІЙНИ

"БОГ ЩЕ ДО ВІЙНИ ПОЧАВ ВІДКРИВАТИ, 
ЩО НАСТАЮТЬ ВАЖКІ ЧАСИ ДЛЯ УКРАЇНИ"

ПРИЄМНО ВІД ТОГО, ЩО БОГ ОБ’ЄДНАВ НАРОД, 
ЦЕРКВИ ДЛЯ ТАКОЇ ХОРОШОЇ, ПЛІДНОЇ, ДОБРОЇ Й ПО-
ТРІБНОЇ ПРАЦІ – СЛУЖИТИ ТА ДОПОМАГАТИ ЛЮДЯМ. 
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РОЗДУМИ

ТИ ЩЕ Й ДОСІ ЛЮБИШ 
ТЕМРЯВУ?

ГОСТЯ З 
КОСОЮ

МОВОЮ ПРИТЧІ

Напередодні смерть заходила. На порозі постояла. До кухні 
не пішла.

Від кави не відмовилася. Проте хліба не взяла. Засоромилася.
 Я, каже, погрітися. Зимно на вулиці.
 Я їй табуреточку присунув. 
— Сідай, — кажу, — у ногах правди немає. 
Вона косу поставила в куточок, присіла на краєчок табуретки. 
— Як справи, — питаю. 
— У мене добре, — усміхнулася. 
— Гарна ти, — я їй кажу. 
— Еге ж бо, — блиснула вона очима, — зараз сезон. Стільки мені 

шани. І музика. І квіти. І промови великих майстрів. А які ящички готу-
ють для моїх клієнтів — брате ти мій! — вона аж поперхнулася. —

 І золото. І каміння дорогоцінне. І костюми з найдорожчих салонів. 
Медалей та орденів не злічити — всяких достоїнств. Адже тепер масо-
ве вбивство відбувається. Операція така спеціальна. Ешелонами вез-
уть моїх клієнтів. Я головна гостя в церквах, у палацах най-най… Мені 
честь віддають і салютують палацові генерали та оркестри найкращі за 
честь вважають пограти для мене! Ось як! Одним словом, життя про-
грало мені начисто! Сьогодні на троні смерть!

Слухаю її із заціпенінням. 
— Мені, — каже смерть, — навіть не треба нікого агітувати. Зараз 

така благодать: кожен бачить, що живий має самі муки та страждан-
ня. Роботи немає. Зарплати немає. Пенсії малесенькі. Ціни високі. Ліки 
дорогі. Тому і війна. А там конвеєр із виробництва могильної продук-
ції. Та й що сказати? Увесь запас багатств країни виснажився. Виста-
чає хіба що государю та його зграї, тобто міністрам його та охороні, ну 
там рідні, сам розумієш, не будуть же вони, як прості пролетарі, гроші 
рахувати до зарплати. До того ж їм потрібна велика армія. Охороняти 
злодіїв та захищати накрадене, там пів країни мобілізовано. Та й мені 
добре, — смерть усміхнулася, — ти уявляєш, як легко вони вбивають 
один одного, тисячами. І всі до мене. Прийми! Обійми! Дай полянку. А 
за кожного мерця ще подарунків натягнуть, вінками одягнуть. І грамо-
ти. І ордени. А все чому?

— І чому ж? — питаю.
— Тому що життя — морока. Адже при такій біді та ще й із порожнім 

холодильником що залишається? Бійки. Дружини незадоволені. Чо-
ловіків гризуть. Ті від горя в підворіття, у гараж, та й женуть бражечку. А 
хто спритніший, ті наркоту добувають. Усі дороги до мене. Я нарозхват. 
Зморилася, брате мій, ніколи ще такого врожаю не було.

— А ти знаєш, смерте, що тебе чекає зрештою в кінці?
— Не знаю, любчику. Нема мені кінця. Я при такому розвитку подій, 

схоже, вічно благоденствуватиму.
 — Ні, не вічно. Господь поклав тобі межу. Ісус Христос — ти пам'я-

таєш такого? 
Почувши ім’я Ісуса Христа, старенька ще більш зблідла. Завовтузи-

лася. Косу схопила. Кинула чашку для кави в мене.
Я не ухилявся. Ще й встиг прочитати з Ісаї, 25:8: «Смерть знищена 

буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу 
народу Свого Він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав».

Чуєш, друже, ти не здавайся. Ти не для смерті створений. Ти для 
життя створений. Для вічного життя. Для щасливого.

Таке життя дає лише Ісус Христос.
Він смерть переміг. Єдиний, хто переміг смерть — це Ісус Христос.
Йому слава і нині, і повсякчас, і навіки-віків!

Юрій Сіпко,
м.Москва

1. Ми починаємо ро-
зуміти необхідність світ-
ла. Коли воно є, то ми не 
цінуємо його. Але коли 
світла не стає (на вулицях, 
у будинках), ми починаємо 
розуміти, як це класно «хо-
дити, жити у світлі». Вперше 
я це помітив, коли на початку 
війни було рекомендовано не 
включати по вечорах світло. 
Живучи на п’ятому поверсі, я 
звик бачити перед очима нічне 
місто у вогнях. Тепер воно було 
вкрите абсолютною темрявою. 
Небезпечно було ходити й по 
вулицях…

Кількість аварій на дорогах 
збільшилася в рази. Лише за 
останній місяць відбулася така 
кількість аварій, як загалом від 
початку року. Бо не освітлю-
ються дороги… А тепер поду-
майте: яка кількість «життєвих 
аварій» траплялася б у світі, 
якби на землі не було світиль-
ників Божих… Світильником 
цим є Слово Боже й Церква – 
віруючі люди. Саме вони стри-
мують світ від хаосу й повної 
розбещеності. Уже давно міг 
би бути Содом на землі, якби 
не Церква.

Згадай, яким було твоє жит-
тя в темряві. Ти жив в невизна-
ченості, а, може, і в залежно-
стях різних. Тепер вже багато 
років ти живеш у світлі. Цінуй 
цим. Можливо, ти й досі живеш 
у темряві?

«Я – Світло, що прийшло 
у світ, щоб усякий віруючий у 
Мене не перебував у темряві», 
«ви були колись темрявою, 
а тепер – світло в Господі; 
поводьтеся як діти Світла». 
Завдання кожного з нас – че-
рез поведінку освітлювати міс-
цевість.

2. Ми навчилися ефек-
тивно користуватися 
світильниками. Неважливо, 
чи це свічка, чи це якась 
діодна лампа на батареї – 
ми намагаємось постави-
ти їх в такому місці, звідки 
максимально освітлювала-
ся б кімната. Ми пробуємо, 
де краще поставити. 

Також ми стараємось ра-
ціонально використовувати 
світильник. Знаючи те, що на 

батареї він може пропрацюва-
ти якийсь обмежений час, ми 
не витрачаємо заряд у холосту. 

Чому ми забуваємо про це, 
говорячи про духовне життя?

«Ви – світло світу. Не може 
сховатися місто, розташоване 
на вершині гори. І, запаливши 
світильник, не ставлять його 
під посудину, але на свічник; і 
світить усім, хто в домі. Так не-
хай світить світло ваше перед 
людьми, щоб вони бачили ваші 
добрі діла та прославляли Отця 
вашого, Який на небесах!» 
(Мт.5:14-16).

Розуміючи те, що твоє 
життя має обмежений ресурс 
(«батарейки скоро сядуть»), 
поспіши ефективно світити. Не 
витрачай свої сили, свою енер-
гію даремно. Подумай, як мак-
симально ефективно ти міг би 
ширити Світло Христове.

3. Ми починаємо ро-
зуміти, як важливо мати 
запас електроенергії. Уже 
давно радять мати заряджені 
повербанки, ліхтарі, батарей-
ки, щоб на момент відключення 
світла не опинитися в безнадії. 
Тоді хтось прислухався, а хтось 
ні, а тепер це розуміють усі.

Читаю в новинах, що «про-
дажі генераторів зросли в 10 
разів, а повербанків – у 16». 
Люди бояться, щоб якогось 
дня не залишитися без жодно-
го запасу електроенергії. На-
певно, у кожного є якісь і свічки 
вдома… 

Духовна істина ще більш 
важлива: важливо мати запас 
оливи, щоб у відповідальний 

момент твій свічник не згас. 
Але на це немає такого попи-
ту… 

Пам’ятаєте притчу про му-
дрих і немудрих дів? 

«Нерозумні ж сказали му-
дрим: «Дайте нам вашої оливи, 
бо наші світильники гаснуть». 
Але мудрі відповіли: «Щоб ча-
сом не було недостачі у нас і у 
вас, підіть краще до продавців 
і купіть собі». А коли пішли вони 
купувати, прийшов наречений, 
і ті, готові, увійшли з ним на 
весілля, і двері були зачинені. 
А пізніше приходять і інші діви, 
говорячи: «Пане! Пане! Відчи-
ни нам!» Він же сказав у від-
повідь: «Істинно говорю вам: 
не знаю вас». Отже, пильнуйте, 
бо не знаєте ні дня, ні години, 
коли прийде Син Людський…» 
(Мт.25:8-13).

Коли ми прислухаємося до 
порад світських людей, то при-
слухаймося й до поради Ісуса: 
«Нехай стегна ваші будуть під-
перезані й світильники запа-
лені» (Лк.12:35). 

Ти ще й досі любиш 
темряву? Христос – Світло, 
що прийшло у світ, щоб люди-
на не перебувала в темряві. І 
ми були колись у темряві, але 
тепер – у світлі. Таке життя на-
багато краще! Цінуймо Світло і 
несімо його іншим.

А насамкінець – ще одне за-
питання для роздумів: усі готу-
ються до зими, та чи ви готує-
теся до вічності? Адже до неї 
також треба готуватися… Як? 
Читайте Біблію…

Олександр ГЕНІШ, 
м.Дубно

Голова Українського біблій-
ного товариства каже, що люди 
в його країні шукають відповіді 
після місяців руйнівної війни з 
Росією.

Олександр Бабійчук живе у 
зруйнованому Херсоні, ключовому 
портовому місті, яке нещодавно 
святкувало виведення російських 
військ.

Співробітники Біблійного то-
вариства змогли повернутися до 

свого офісу вперше з серпня, але 
повернення було гірким — скрізь 
сліди від куль, а в кімнатах повно 
пляшок з-під горілки.

Попри перемогу для міста, від-
ступ росіян спричинив багато ду-
шевних переживань, і людей тур-
бують екзистенційні питання про 
війну, каже він.

«Ми повинні продовжувати не-
сти Слово Боже, тому що війна роз-
хитує саму основу життя людей», 

— сказав він. — Вони шукають від-
повіді на найважливіші питання про 
те, чому ця війна сталася і чому Бог 
її допустив».

Це підтверджується зростан-
ням попиту на Біблії з початку війни.

Протягом літа Біблійне това-
риство Великобританії надіслало 
в Україну близько 168 000 примір-
ників Біблій та книг на основі Свято-
го Письма.

«Є дуже багато травмованих 

людей, які пережили втрату членів 
своєї сім’ї, друзів, спогадів, майна», 
— сказав Олександр.

«Це саме та сфера, де Біблійне 
товариство має активно працювати 
разом з церквами, адже тільки Сло-
во Боже може принести розраду, 
втіху і, зрештою, примирення».

Також зараз напруженість між 
українцями, які чинили опір росій-
ській окупації, і тими, хто співпра-
цював.

Олександр наголосив, що по-
зиція Українського Біблійного Това-
риства «має бути виваженою».

«Вони повинні будуть відповіда-
ти перед законом, а ми повинні 
знайти такі слова, які могли б мо-
тивувати їх нести відповідальність 
перед власною совістю, а з іншого 
боку, вони повинні відчувати, що це 
їхня країна і їхнє місто, і вони повин-
ні їх любити і цінувати ще більше, 
ніж до війни», — сказав він.

Попереду ще багато роботи, і 
Біблійне товариство має продов-
жувати розповсюджувати Біблії, 
каже він, додаючи: «Наш обов’язок 
— працювати з церквами, щоб дій-
ти до кожного, хто потребує небес-
ного зцілення».

УКРАЇНЦІ ЗАПИТУЮТЬ, 
ЧОМУ БОГ ДОПУСТИВ ВІЙНУ
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Ігор і Давид катали-
ся на велосипедах по 
вулиці й побачили Ва-
силька, який бавився 
планером на подвір’ї 
перед своїм домом. 

— Привіт, 
Васильку!  — 
п р и в і т а л и с я 
вони. — Ми 
їдемо гратися 
на маленьке 
болото за су-
п е р м а к е т о м . 
Хочеш із нами?

Васько по-
думав, що це 
було б цікаво, 
і побіг додому 
запитати до-
зволу в мами. 

— Ні, дорогенький, — 
була її відповідь. — Тобі 
небезпечно кататися по 
переповненій машина-
ми вулиці, а болото — не 
місце для гри. 

Васько знав, що 
мама не змінить своєї 
думки, і незадоволено 
пробуркотів: «Мені ніко-
ли нічого не можна ро-
бити!»

Коли друзі почули, 
що він не поїде з ними, 
поїхали самі. Ранок для 
хлопчика був зіпсутий! 
Його мама ніколи нічого 
йому не дозволяє! Він 
подумав про те, як до-
бре його друзям, і пішов 
сперечатися з мамою. 
Вона саме пекла тістеч-
ка, які її син дуже любив. 

— Я не розумію, чому 
я не можу піти з хлопця-
ми? — невдоволено за-

питав Васько. 
— Васильку, я біль-

ше не хочу про це чути, 
— сказала мама. — Ти 
повинен довіряти мені й 
розуміти, що я знаю, як 

буде краще для тебе.
Хлопчик повернувся 

й попрямував на под-
вір’я перед домом. Він 
вирішив дочекатися по-
вернення Ігора і Давида, 
щоби почути, як добре 
вони провели 
свій час. 

« Щ а с л и в і 
хлопці», — він 
думав, запу-
скаючи свій 
планер у пові-
тря. 

— Василь-
ку! — покли-
кала сусідка, 
пані Оксана. 
— Будь ласка, 
підійди сюди! 

Васько підбіг до две-
рей сусіднього дому. 

— У мене є невелич-
ка торбинка з мармуро-
вими кульками, якими 
бавився мій синок, коли 

був у твоєму віці. Я хочу 
подарувати їх тобі, якщо 
ти не проти.

— Нічого собі! — ви-
гукнув Васько. — Це про-
сто чудово! 

Він узяв 
торбинку з 
мармурови-
ми кульками 
й подякував 
пані Оксані. 
Потім швид-
ко заглянув у 
торбинку й, 
п о б а ч и в ш и 
гарні кульки, 
узяв декілька 
з них у руку й 
вигукнув: «Які 

великі! У мене ще ніколи 
не було таких гарних ку-
льок! Ще раз дякую, пані 
Оксано!» Васько був у 
захваті від подарунка. 
Він ще ніколи не бачив 
таких гарних кульок, тож 

побіг додому показати 
їх мамі. Васько був на-
стільки захоплений, що 
зовсім забув про своїх 
друзів Ігора й Давида. 

Невдовзі повернув-

ся Ігор. Коли Василь 
показав йому свої нові 
кульки, той сказав: «Ти 
щасливий, що залишив-
ся вдома! У тебе тепер 
є нові кульки, а нам на 
болоті було зовсім не 
цікаво! Я повністю на-
мочив свої нові кросів-
ки, а Давид сильно под-
ряпав собі ногу, коли 
переповзав під старою 
сіткою. Його мама ска-
зала, що йому тепер 
треба робити уколи від 
стовбняка. Бідолашний 
Давид!» Увечері, коли 
Васько та його батьки 
зібралися на домашнє 
вечірнє богослужіння, 
тато прочитав із 37-
го Псалма 3-й вірш: 
«Надійся на Господа й 
добре чини». Потім тато 
пояснив, що надіяти-
ся на Господа означає 
довіряти Йому й знати, 

що все, сказане 
Ним, нам на до-
бро. 

— Тепер я 
знаю, — ска-
зав Васько, — 
що я повинен 
довіряти й своїм 
батькам. — Ви 
завжди знаєте, 
як для мене буде 
найкраще. 

— Василь-
ку, я радий, що 

ти це знаєш! — промо-
вив тато. — А ще, коли 
ти слухняний батькам, 
ти тоді довіряєш Богу й 
слухняний Йому.

Руслан Вільховий

Винагорода за послух
Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Завдання

Завдання підготували Костянтин і Діана Міцевські

Кросворд

Зазвичай батьки ба-
жають добра своїм дітям. 
Але іноді, на жаль, тра-
пляється й так, що батьки 
можуть ранити вас своїми 
словами чи вчинками. І це 
вкрай боляче, прикро й 
гірко. То як діяти?

Насправді немож-
ливо дати відповідь, яка 
годиться для всіх таких 
випадків, — потрібно роз-
биратися в кожній ситу-
ації зокрема. Але можна 
виокремити принципи 
поведінки, які допомо-
жуть рухатися в правиль-
ному напрямку.

Насамперед треба 
зрозуміти, що іноді бать-
ки ранять лише тому, що 
ніхто не вчив їх правильно 
справлятися з емоціями. І 
їхніх батьків ніхто не вчив. 
І батьків їхніх батьків... На-
справді вони так вилива-
ють свій біль через свою 
недосконалість, бо інак-
ше не вміють.

А зрозумівши це, по-
трібно простити. В Ім’я 
Ісуса. Щиро. Так Богові й 
сказати: «Я прощаю бать-
кам за весь біль, усі прикрі 
слова, за все-все...» І по-
просити Його допомогти 
батькам зрозуміти, де 
вони поводяться непра-
вильно та як потрібно по-
водитися.

Відповідальність ді-
тей — не перемінювати 
батьків, а виконувати 5-ту 
заповідь. Тобто любити, 
шанувати їх, бути уважни-
ми до їхніх потреб, спілку-
ватися.

Шануючи батьків (яки-
ми б вони не були) — ви 
робите все це не лише 
для них, а й для себе — 
бо сієте у свою старість. 
(Так-так, ви постарієте, 
хоча сьогодні, може, у 
це й нелегко повірити). 
І жати ви будете значно 
більше, ніж сієте. Тому 
сійте мудро.

БАТЬКИ, ЯКІ РАНЯТЬ. 
ЯК ДІЯТИ?

І ще кілька порад.
Просіть Бога допомог-

ти вам попри все бути до-
брою дитиною для своїх 
батьків.

Моліться за батьків і 
благословляйте їх (тобто 
промовляйте в їхнє життя 
добрі слова, навіть якщо 
від них добрих не чуєте).

Свій негативний до-
свід використайте пра-
вильно — учіться, якими 
не треба бути зі своїми 
дітьми. І просіть Бога на-
вчити вас бути добрими 
батьками. Бог часто вчить 
через Своїх мудрих лю-
дей. Просіть, щоб і у ваше 
життя Він послав людину, 
яка стане для вас мудрою 
наставницею, духовною 

мамою.
Але якщо у вашій ситу-

ації мова йде про насилля 
з боку батьків — фізичне, 
емоційне чи сексуальне — 
негайно шукайте допомо-
ги в компетентних людей 
чи служб.

І повірте: Бог може й 
хоче вам допомогти. Так, 
як допоміг вже багатьом. 
Але це процес, і займе 
він не один день. Тому на-
лаштуйтеся на цей процес 
і старайтеся хай там що 
бути добрими дітьми.

5-та заповідь має чу-
дову обітницю. Бажаю, 
щоб вона повністю вико-
налася і у вашому житті!

Людмила Бендус

1. Знайдіть у таблиці слова, які є відповідями на по-
ставлені нижче запитання, і викресліть їх. Слова можуть 
перетинатися.

— Батько Ноя.
— Вона покриває багато гріхів.
— Місто, де народився Ісус.
— Хто написав книгу Буття?
— Хто збудував ковчег?
— Довгоочікуваний син Авраама.
— Хто переміг Голіафа?
— Кого кинули в Лев’ячу яму?
— Ангел, який сповістив Марії, що в неї буде дитина.
— Хто ходив по воді з Ісусом?
— Він заліз на дерево, щоб побачити Ісуса.
—Як звали невістку Ноомі?
— Свято, на якому Ісус перетворив воду на вино.
— Нове ім’я Савла.
— Єврейська дівчина, яка стала царицею.
— Хто прибув до пророка Єлисея, щоб зцілитись від прокази?
— Як звали матір Ісуса?
— Хто автор третього Євангелія?
— Сестра Лазаря, яка не слухала проповіді Христа.
— Треба турбуватись не про фізичне, а про…
— Апостол, який був митником.
— Третій син Давида (2 Самуїла 3:3).

2. Із букв, що залишилися, склади слово, яке до-
повнить золотий вірш: «Шануй свого батька та матір — це 
перша ______________ з обітницею, щоб добре велося тобі, і 
щоб ти був на землі довголітній!»

1. Золото ладан і смирна — це …
2. Плід Духа — любов, …, мир (Гал. 5:22)
3. У нього в старості народилася дитина.
4. Мовчав до народження сина. 
5. Одна з назв останньої книги Біблії.
6. Знаряддя страти Ісуса.
7. Без діл вона мертва.
8. Мати Ісуса.
9. Прообраз тіла Христа у причасті.

Постав цифри у відповідному порядку і прочитай 
імена біблійних персонажів

6256 – Р; 338 – Т; 559 – П; 211 – О; 433 – Е;

5325 – Р; 51 – Х; 216 – А; 58 – А; 582 – Я; 32 – З; 333 – І;

68951 – А;  5899 – Е;  3563 – Л;  6555 – В; 3441 – Ь 
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №11 листопад 20228

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд, розміщений у №10 (жовтень), 2022р.
По горизонталі:  5.Кавул. 6.Нісан. 9.Авель. 11.Сарана. 12.Босмат. 13.Цоар. 15.Азот. 16.Ахшат. 

17.Ківра. 20.Ісав. 22.Наїн. 25.Девора. 26.Шамгар. 27.Голод. 29.Аттай. 30.Ангел. 
По вертикалі: 1.Талант. 2.Лука.  3.Сіль. 4.Самсон. 7.Текел. 8.Нахон. 10.Дагон. 14.Рахав. 15.Аа-

рон. 18.Естер. 19.Сінай. 21.Сілла. 23.Проста. 24.Закхей. 27.Град. 28.Діна. 

По вертикалі: 1.Місто, із якого родом Йосип, що просив тіло Ісуса для поховання.  2. Одна із істо-
ричних книг Біблії. 3. Його помазав Ілля на пророка. 4. Внук Нахора. 5. Божество филистимлян. 6. Кругле 
ароматне насіння, схоже на манку. 10. Ідол, поставлений в Самарії. 13. Місто (2Цар.17:24). 14. Дружина 
Акили. 19. Родич Естери. 20. Мати Асира. 21. Дочка Ізмаїла. 24. Книга одного з великого пророків. 25. 
Купальня на півдні Єрусалима. 26. Правнук Ноя, син Куша. 28. «Хай буде так!»

КРОСВОРД

По горизонталі: 7. Ім’я дружини намісника Фелікса. 8. Син Давида. 9. Вона була над скинією 
вдень. 11. Божа гора. 12. Він прожив 969 років. 15. Як назвали апостола Павла люди в Лістрі? 16. 
Місто, із якого Євтих, який упав із третього поверху. 17. Міський доморядник у Коринті. 18. Жінка Нахо-
ра. 22. Пророчиця, яка лякала Єремію. 23. Друг Йова. 27. В Атенах пристав до Павла Діонісій … . 29. 
Стародавнє місто, у якому були Авраам та Ісак. 30. Вона використовувалася для скріплення цегли. 31. 
Перворідний Шаллума, «був у службі над справою сковорід». 32. «Господь наш гряде!»

ПОСВІДЧЕННЯ
Хтось на красу, а хтось на атестати,
А хтось на гроші чи поважний чин
В театр ідуть посвідчення міняти —
І цим усім керує Божий Син. 

Як тільки я почула про Ісуса, 
Мій розум далі чути не хотів: 
Біжу туди, ні хвилі не барюся
Христа побачити — найкращий із дарів. 

Від хвилювання вийшов піт на скроні.
Із труднощами, та вдалось зайти… 
Дивлюсь: сидить мужчина у хітоні,
Напевно, років десь із тридцяти 

 Понурий погляд, щось перебирає…
А меблі із радянських ще часів… 
Якесь все темне, й місця там немає,
Аби старенький хтось собі присів. 

І якось неспокійно, непривітно, 
Так неприємно — аж до гіркоти…
Це не Христос… Це будь-кому помітно,
Якщо душа не має сліпоти. 

Я вийшла розчарована до краю, 
Побачивши обман страшенний там. 
В руці своє посвідчення стискаю — 
Ніколи і нікому не віддам. 

А що я думала? Чого ще я хотіла?
Написано, як скажуть: — Він десь там! — 
Не треба нам летіти, як на крилах, 
І довірятися світським вітрам. 

Здається, світ над прірвою схилився,
І багатьох страшні турбують сни.
Мені ж недавно сон жаский приснився,
У сто разів страшніший від війни. 

Як нібито іду я нашим  містом,
На Театральній площі  шум і гам,
У величезних чергах дуже тісно.  
І бачу: християн багато там. 

Підходжу ближче і когось питаю:
— Ти що тут робиш? Прошу, ясність дай… 
— Та я посвідчення своє отут міняю. —
А ще додав: — Ти також обміняй. 

Пояснюють мені,  про що йде мова:
Якщо родилась ти із висоти, 
Якщо тебе обмила кров Христова, 
То право первородства маєш ти. 

Я в поспіху усе перевертаю: 
Кишені, сумочка… Шукаю. Де ж воно?
Знайшла! І вже в руках своїх тримаю
Цупке картонне біле полотно. 

На ньому напис тиснений, красивий, 
Печатка і моє нове ім’я. 
І в позолоті текст такий важливий,
Що є дитям Господнім нині я. 

А я подумала: навіщо це міняти?
Хтось долучивсь з таким коментарем: 
— За нього, сестро, можна щось придбати
І вирішити ряд земних проблем. 

Як прийде Він — побачить вся планета,
Мов блискавку, яка не має меж. 
Він не приймає десь по кабінетах,
Не знайдеш Бога і в театрі теж. 

Він прийде Сам до твого серця тихо,
Усе важливе дасть в потрібний час.
З Христом здолаємо усяке лихо,
Аби були із Ним, а Він — у нас. 

Із жахом я на чергу ту дивлюся,
На найнещасніших у всесвіті людей. 
Вони чекають від свого Ісуса
Лише пустих, приземлених речей. 

Страшна війна іде по світу нині,
Крокує вибухами посеред ночей,  

Та є страшніша — та, що у людині,
Невидима для всіх людських очей. 

Мов кулю, допускаєш в серце думку,
Чи сумніви, чи похіть, чи печаль…
Собі чекаєш щастя повну сумку, 
А залишаєшся ні з чим — ні з чим, на жаль…

Як перетвориш совість на руїну, 
Тобі хто допоможе в той момент? 
І як ввійдеш в омріяну країну, 
Якщо утратив цінний документ?

Як добре, що це сон, що лиш наснилось!
Такого б не придумала сама.
Та перевірмо, чи не загубилось, 
Чи є посвідчення, чи, може, вже нема…

Лариса Усік

«Корабель потрапив в аварію, він 
уже ішов на дно.

Подружня пара зуміла дістатись 
до рятувальної шлюпки, але, на їхнє 
глибоке розчарування, там було тіль-
ки одне місце, всі місця були зайняті..

Чоловік сам забрався в човен, 
залишивши дружину гинути серед 
океану.

 І перед тим, як піти під воду, дру-
жина прокричала йому останню у 

своєму житті фразу...» — так учитель-
ка літератури розпочала свій урок.

Тут її оповідання перервалося.
«Як ви думаєте, — запитала 

вона, — що то була за фраза?
Більшість учнів негайно вислови-

лися: «Я тебе ненавиджу!», «Яка ж я 
була сліпа!» — і все в такому ж дусі.

Клас наввипередки змагався у 
висловлюваннях, але один хлопчик 
сидів весь цей час і мовчав.

— А ти як вважаєш, що вона ска-
зала? — запитала вчителька, підій-
шовши до нього.

— Я думаю, що вона сказала: 
«Подбай про нашу дитину!»

— Ти знаєш цю історію? — здиву-
валася вчителька.

— Ні, просто те саме сказала моя 
мама перед смертю моєму батькові, 
— відповів учень.

Вчителька відвернулася, 

ПОЕЗІЯ

ПОДБАЙ ПРО НАШУ ДИТИНУ сподіваючись, що ніхто не помітив, 
як на її очі накотилися сльози.

— Правильно, — відповіла вона.
Отже, судно пішло на дно. Чо-

ловік дістався додому й сам виховав 
дочку. 

Через багато років, коли батька 
вже не стало, розбираючи його речі, 
дівчина знайшла щоденник, у якому 
прочитала таке:

«У неї вже був страшний діагноз, 
коли ми поїхали подорожувати. 
Жити залишалося недовго. Боже, як 
би я хотів потонути замість неї, але 

заради добра дочки я не міг. Я міг 
лише залишити її посеред океану».

Клас мовчав.
По дитячих очах було видно, що 

їх глибоко торкнула ця історія і що 
сьогодні вони вперше зрозуміли, що 
перше враження може бути оманли-
вим.

Ось чому ніколи не варто судити 
про людей та їхні вчинки поверхово, 
адже ми багато чого можемо про них 
не знати.

Автор невідомий
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