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Проповiдь

Бог не робить табуреток,
або

Чому молитва не допомагає?
Валентин ЯРОШЕНКО

— Як так — молитва не допомагає? — запитаєте ви. Спробую пояснити.
В одній церкві вітер зірвав дах
— і його потрібно було відремонтувати. Один духовний брат каже:
«Будемо молитися, щоби Бог відновив». Невдовзі цей духовний брат
приходить на служіння й бачить, що
дах відремонтований. От він вийшов свідчити, як Бог дивно працює.
А другий брат із залу каже: «То не
Бог. То я відремонтував». Так само
і в нашому богослов’ї трапляються
хибні думки, коли ми зміщуємо акценти й плутаємо, що має робити
Бог і що ми самі. Я хотів би окреслити найбільш поширені з цих помилок і способи їх виправити.
Бог каже, що є певна сфера, якою
опікується Сам Він і туди людей не
допускає. У Писанні сказано: «Закрите те, що є Господа, Бога нашого, а відкрите наше та наших синів
аж навіки, щоб виконувати всі слова цього Закону» (5М.29:28), «Небо,
небо для Господа, а землю віддав
синам людським!» (Пс.113:24). Тобто Бог розділяє певні сфери й каже,
що є щось, за що відповідальний лише Він, і щось, що Він довірив нам,
щоб ми це робили.
Я б розділив наші стосунки з Господом у частині нашої та Божої компетенції на чотири сфери: 1) так хоче Бог — і ми не можемо змінити нічого; 2) так хоче Бог, але ми можемо
щось змінити; 3) Бог допускає певні
речі, але ми не здатні нічого змінити; 4) Бог допускає певні речі, і ми
можемо їх змінити.
Абсолютна воля Божа
Перша сфера — це абсолютна
Божа воля, Його досконалий глобальний план. І що б людина не зробила, всі її зусилля марні. Усі молитви марні, усі пости марні. Якщо Бог
запланував щось зробити напевно,
то ніхто й ніщо не може цього змінити. Навіть якщо всі люди світу
зберуться, воскреснуть померлі й зійдуться ангели, щоб ублагати Господа, — Бог не змінить своєї волі.
Що це може бути? Наприклад,
Бог запланував послати Свого Сина
Ісуса Христа на землю, щоб спасти
людство. Бог запланував це ще до
створення світу. Це Його глобальний план. І як би диявол не намагав-

ся зруйнувати родовід Ісуса чи вбити Його, Бог довершив Свій план до
кінця. Ніхто не може відмінити абсолютного наміру Божого.
Йов каже до Бога: «Я знаю, що
можеш Ти все, і не спиняється задум у Тебе!» (Йов.42:2). Іноді люди
щось задумують, але інші люди й
обставини впливають на них і не дають їм втілити цей задум. Але з Богом не так. Христос каже: «Я Альфа і
Омега. І якщо Я почав щось робити,
то обов’язково закінчу». Тобто якщо
Бог щось обіцяє, Він виконує, якщо
щось планує, то здійснює.
Соломон підтверджує ці слова: «Я знаю, що все, що Бог робить,
воно зостається навіки, до того не
можна нічого додати, і з того не
можна нічого відняти, і Бог так зробив, щоб боялись Його!» (Екл.3:14).
Та й Сам Господь про Себе каже так:
«І Я здавна Той Самий, і ніхто не врятує з Моєї руки, як Я що вчиню, то
хто це перемінить?» (Іс.43:13), або:
«Мій замір відбудеться, і всяке жадання Своє Я вчиню» (Іс.46:10). Тут
Бог підкреслює свою абсолютну
владу. Інколи ми просимо в Бога те,
чого Він не хоче нам дати. І Він нам
цього ніколи не дасть, як написано
в Посланні ап. Якова: «Просите й
не отримуєте, бо просите не на добро».
Колись одна дівчина сказала мені: «Я молюся за сатану, щоб він покаявся, бо мені його дуже шкода».
Але це йому не можливо. Сатана не
може покаятися. Він зробив свій вибір, і Бог щодо нього виніс Свій вердикт — пекло. І молитися за нього
— марна трата часу.
Абсолютного наміру Бога щодо
землі, щодо всесвіту, щодо глобальних речей ніхто не може змінити.
Звісно, буває таке, що Бог дає нам
те, чого не хоче давати, але потім
будуть певні наслідки. Але є й зворотна проблема, що багато християн впадають у крайність фаталізму,
кажучи: «На все воля Божа. Значить,
так треба». І вони до «так хоче Бог,
і ми нічого не можемо змінити» —
записують усе, навіть те, що можуть
доволі легко змінити. Наприклад,
жінка розлучилася з чоловіком —
значить, так треба, значить, воля Божа. Але кому так треба? Немає на це
Божої волі. Тому скажу, що, можливо, звучить дуже категорично, — не

на все Божа воля. Є глобальні наміри Бога, яких ми не можемо змінити, але є моменти, на які ми можемо впливати, і їх немало.
Відносна воля Божа
Друга сфера — так хоче Бог, але
ми можемо змінити. Це сфера, де
Божа воля конфліктує з волею людини: людина хоче одного, Бог — іншого, і Він дозволяє людині зробити
те, чого не хоче Він, тому що людина
наполягає.
Один із найцінніших дарів, які
Бог дав людям, — це свобода волі,
свобода вибору. Ми маємо змогу
обирати, наприклад, йти на зібрання чи ні. Бог хоче, щоб ми ходили туди, але ми вільні обирати, робити
це чи ні. Ми можемо не молитися,
можемо не жити за Словом Божим
— і Бог ураховує це. У мене питання: чому в раю, де було все чудово,
де не було продуктів із ГМО, не було хвороб, Бог посадив дерево пізнання добра й зла. Здавалося б: не
було б цього дерева — не було б
жодних проблем. Ну варто було б,
напевно, поставити ангела з вогняним мечем, щоб охороняв його, чи
огородити колючим дротом. Ні ж,
воно просто росло посередині раю,
завжди перед очима людей. Так Бог
дав людині можливість реалізувати
право вибору: послухати чи не послухати Бога. У книзі Повторення закону Бог каже до людей: «Я пропоную вам благословення і прокляття». І якщо ти будеш слухатися Бога, то будеш благословенним всюди
— на роботі, в домі, в полі, в дорозі. Якщо ж не будеш, то будуть прокляття — всюди.
Але сфера «так хоче Бог, але ми
можемо обрати інше» — це, по суті, сфера гріха. Бог має для нас один
план, досконалий, а ми обираємо
інший. І що найцікавіше, Бог не змінює твого вибору. Він може змінювати обставини, спрямовувати тебе,
давати тобі мудрість, посилати людей на твою дорогу, щоб тобі підказали, але Бог ніколи не буде насильно ламати твою волю. Він не вмикає
такої програми, щоб ти сам захотів
прийняти правильне рішення.
У книзі Неемії так описано цей
конфлікт між волею людини й Бога:
«І свідчив Ти проти них, щоб навернути їх до Закону Твого, та вони чи-

нили лихе, і не слухалися заповідей
Твоїх, і грішили проти Твоїх прав,
які коли б людина чинила, то жила
б ними, і ставало рамено їх неслухняне, а шию свою робили твердою,
і не слухалися» (Неем.9:29). Тобто
Бог дав правила, дав Закон, дотримуючись якого людина була б благословенною. Але людина чинила
по-своєму, і ставала впертою і нещасною.
І зрештою Бог виносить вердикт:
«Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще
чинить правду, а святий нехай ще
освячується!» (Об.22:11). Тобто Бог
дає право людині самій обирати,
як вона буде поводитися, але Божа
справедливість все одно восторжествує: «Ото, незабаром приходжу,
і зо Мною заплата Моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його»
(Об.22:12).
Тобто ти можеш в цьому життєвому супермаркеті обрати все, що
хочеш, але при виході стоїть каса, де
доведеться розраховуватися — і ти
не зможеш її оминути. Бог дав вибір, і ми можемо обирати те, що хочемо. Часто ми робимо гріх, стикаємося з його наслідками й кажемо:
«Така воля Божа». Але це наша воля
і ми можемо змінити цю сферу, змінивши свою поведінку.
Допустима воля Божа
Третя сфера — Бог допускає певні речі, і ми не можемо цього змінити. Це сфера, у якій Бог допускає
певним речам йти своїм ходом. Так
склалися обставини. У цьому навіть
не ти, можливо, винен, а може, й ти.
Але точно не Бог.
В одному із відеороликів тренер
став перед своїми учнями десь за
метрів сто, дістав стодоларову купюру й сказав: «Хто перший добіжить до мене — отримає сто доларів. Але я маю декілька умов: бігти
тільки після мого дозволу; ті, хто виріс у повних сім’ях, зробіть два кроки вперед; ті, хто отримав хорошу
освіту — ще два кроки вперед; ще
три кроки вперед зробіть ті, хто мав
не просто повну, а по-справжньому
благополучну сім’ю». Та він ставив
умови аж доти, доки розрив між деякими людьми зробився просто величезним, а тоді скомандував: «Упе-

ред!» Звичайно, багато хто став обурюватися, що це нечесно, але тренер сказав, що так буває і в житті, бо
ми не на рівних умовах біжимо. Комусь легше досягнути успіху, комусь
важче. І це не Бог так запланував.
Так склалися обставини. Це залежить від тих, хто жив перед тобою, і
від тих, хто перед ними. Ти ж можеш
зробити, щоб твоїм дітям стало краще, а можеш жити так, щоб і твоїм
дітям було так само, як тобі. Наприклад, вас у дитинстві залишив тато,
мамі було важко виховувати дітей
самій — і ви часто не мали батьківської уваги. Ця образа може залишитися в серці на все життя. Нам
важко проходити через ці обставини, але ми повинні докласти зусиль,
щоб їх змінити, а якщо не можемо
зробити цього самі, то маємо просити Бога, щоб Він щось змінив.
Обставини, яких ми не можемо
змінити, може змінити Бог. Це сфера наших молитов. Але хочу зазначити одну важливу думку: молитва
не допомагає, допомагає Бог у відповідь на молитву. Тому коли ми
молимося, то повинні концентруватися не на своїх словах, і не на тому,
яким тоном ми проказуємо, а на Богові, до Якого звертаємося.
Іноді люди думають: «От неправильно скажу — і не допоможе». Невже ви думаєте, що Бог вас не розуміє, якщо ми висловлюємося якось
не так? Бог і так знає, чого ви потребуєте. Просто розкажіть йому все
так, як ви відчуваєте — навіть якщо
незв’язно чи не по-богословському.
Господь допомагає, не молитва. І є
те, чого ми змінити не можемо, і тут
вступає у свою роль Бог.
Ось що про це говорить Писання:
«Просіть — і буде вам дано, шукайте — і знайдете, стукайте — і відчинять вам» (Мт.7:7), «І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли
чого просимо згідно з волею Його,
то Він слухає нас» (1Ів.5:14), «Ні про
що не турбуйтесь, а в усьому нехай
виявляються Богові ваші бажання
молитвою й проханням з подякою»
(Фил.4:6).
Отже, якщо щось у твоєму житті не змінюється, то це не значить,
що така воля Божа. Можливо, просто так склалися обставини — і це
тимчасові труднощі у твоєму житті.
Наше завдання молитися за те, чого

ми не можемо змінити. При цьому
важливо запитувати Бога, чого саме
хоче Він.
Сфера впливу людини
І остання сфера — Бог допускає
щось у нашому житті, але ми спроможні й навіть зобов’язані це змінити. Це сфера нашого власного вибору з-поміж двох правильних або
нейтральних речей. Наприклад, ми
не питаємо Бога, яку сорочку вдягнути на зібрання. Це наш вибір, і
це та сфера, у якій Бог нічого не буде робити. Якщо ти будеш, наприклад, молитися: «Боже, одягни мені чорну сорочку», то він скаже: «Я
тобі дав руки й мозок, якими треба користуватися». У Біблії написано: «Бог віддав землю синам людським». Він дав нам безліч ресурсів,
за допомогою яких ми можемо задовольняти свої потреби. Бог не буде цього робити замість нас. Саме
тому я назвав свою проповідь «Бог
не робить табуреток». Він створив
дерево, створив залізну руду та інші
ресурси — Він дав тобі все для того, щоб ти сам це зробив. Це сфера
нашої відповідальності. І тут молись
чи не молись — Бог нічого не буде
робити. Він може допомогти тобі,
може порадити, але не робитиме
замість тебе.
У кожного з нас дім закривається
на замок. Але в Писанні написано:
«Якщо Господь дому не пильнує, то
все це намарно». І якщо хтось, буквально виконуючи ці слова, познімає замки з дому й сподіватиметься лише на Божий захист — це буде
мудро? Ні, хоча звучить, звісно дуже
«духовно». Бог, звісно, оберігає, але
певну частину відповідальності за
свій дім та його безпеку покладає й
на нас самих.
У тому ж псалмі написано: «Якщо Бог дому не будує, то намарно
трудяться будівничі…» І дехто може
подумати, що не треба працювати.
Але тут йдеться про те, що не буде
успішною справа, коли ми працюємо без Божого благословення. Тоді люди докладають безліч зусиль,
витрачають купу часу, але не досягають бажаного успіху. Іноді ми можемо бачити таких людей. У них немає часу, щоби Біблію почитати, помолитися чи на зібрання прийти, бо
в них завжди робота. Але й успіху

особливого немає. Треба правильно розставляти пріоритети: спочатку віддати Богові Боже, а потім шукати Його благословення і в інших
сферах життя — і Він допомагатиме.
Часто молодь ставить мені запитання: «Як дізнатися, що він / вона
— той самий / та сама». На це я відповідаю: «Немає тих самих. Це наш
вибір». Інколи ми думаємо, що Бог
нам пошле когось, але Господь віддав цей вибір нам. Це саме стосується вибору роботи. Звісно, є певні
параметри, яким має наш вибір відповідати, чоловік чи дружина мають
бути християнами, робота має не
містити якогось гріховного елемента і т. ін. Іноді люди сидять без роботи й кажуть: «На все воля Божа». Це
неправдиве твердження, бо четверта заповідь гласить: шість днів працюй. Тобто Бог хоче, щоб ми працювали, але де саме ми працюємо —
вибір за нами.
Ще один аспект, у якому ми іноді допускаємо помилки, — наш характер. Хто змінює характер — ми
чи Бог? І чи взагалі характер змінюється? Апостол Яків говорить про це
так: «Будьте ж виконавцями слова,
а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний
людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе
та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той
не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у
діянні своїм!» (Як.1:22-25). Тобто якщо я думаю, що читання Біблії змінить мене, — то те само, що стояння
перед дзеркалом підправить мою
зачіску. Але марно чекати, що моя
зачіска підправиться сама собою.
Дзеркало лише відображає проблему, але виправити її не здатне. Але
ти повинен сам взяти гребінець,
розчесати волосся і вкласти його
так, як потрібно.
Так само й Біблія — вона не змінюється, вона лише показує напрямок, у якому потрібно змінюватися.
Бог дав нам Духа Святого, який допомагає нам, але ми самі повинні
докласти зусиль, щоб змінити ту чи
іншу негативну рису. Ми ж іноді обманюємо себе: «Я буду ходити на
зібрання, читати Біблію, молитися

— і змінюся». Ні, ти повинен працювати над собою і перемагати свої
пристрасті. Один мій друг розповідав, що не міг кинути курити після
покаяння. Він розказав про це служителям, і вони йому сказали: «Ми
помолимося за тебе, і Бог звільнить
тебе від цієї залежності». Після молитви він прийшов додому, відчув,
що хоче закурити й вирішив, що
Бог ще не позбавив його від цього.
Бо якби позбавив, то б не хотілося.
Так він курив далі, чекаючи, що це
бажання в нього зникне. Аж одного
разу хтось йому сказав категорично:
«До чого тут Бог, кидай курити —і то
вже!» І він одразу ж перестав це робити.
Іноді ми думаємо, що Бог забере
всі наші гріховні схильності. Ні, спокуси завжди будуть. Навіть до Христа в Його святості приходив диявол і

намагався Його звести. І ми повинні
протистояти дияволу й спокусам.
Ми повинні боротися з гріхом. Це
наша відповідальність — змінювати наш характер, зростати у святості.
Саме тому Писання каже: «Святий
нехай ще освячується, а праведний
нехай ще чинить правду».
Проблема виникає тоді, коли всі
вищеназвані сфери переплутуються, і ми не можемо зрозуміти, де
Бог, а де ми, де проявляти активність, а де смиренно сидіти. Мені
подобається молитва німецького
богослова Карла Фрідріха: «Господи, дай мені спокій прийняти те, чого я не можу змінити; дай мені мужність змінити те, що я можу змінити;
і дай мені мудрість відрізнити одне
від іншого».
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СНІГАМИ
Снігами, снігами, снігами
На землю упали мрії...
Люди мрії топтали ногами,
Плювали у безнадії.
А в когось, упавши на вії,
Мрії ставали сльозами.
Будили вуста занімілі
Терпкими словами!
На руки падали білі —
Ставали на них мозолями.
Падали Божі мрії
Снігами, снігами, снігами...
Дмитро Довбуш

Тема номера

Не губіть гаманців!

Колись давно десь натрапив на
таку фразу: «Кому прийшло в голову назвати журнал, який описує
хвороби та способи їх лікування,
«Здоров’ям»?» Звісно, тут явне перебільшення, бо журнал не лише
описував хвороби, він також пропагував здоровий спосіб життя, але
частинка правди в цих словах є. Про
здоров’я ми згадуємо здебільшого,
коли вже хворі…
Цей жарт прийшов мені на
пам'ять, коли я готував матеріал на
тему «Християнин і здоров’я». Так
чомусь сталося, що в наших церквах
про фізичне здоров’я говорять мало. Ну, не біблійна, кажуть, тема: на
зібрання ми приходимо, щоб послухати про духовне, небесне. Але разом із тим жодне зібрання не обходиться без згадок «земного»: переважна більшість наших молитов —
це прохання до Господа зцілити від
тої чи іншої недуги, яка вже окупувала тіло. Проповідники багато повчають, як поводитися під час недуги, як довіряти Богові, як молитися
за зцілення, яка роль таких неприємностей у духовному житті віруючого. Одним словом — наші фізичні
болячки нахабно втручаються у хід
духовного богослужіння.
І майже немає проповідей про
те, як вберегти своє тіло від хвороб.
Безперечно, Біблія — перш за
все книга, яка описує невидимий
духовний світ, як людині поводитися у цьому світі, як зберегти духовне
здоров’я. Але було б помилкою вважати, що Святе Писання торкається
лише цієї сторони. Бо фізичний та
духовний світи тісно переплетені й

один без одного втрачають сенс. Напевно, однією з причин дещо байдужого ставлення до свого фізичного
життя серед віруючих став нездоровий та перебільшений акцент на духовному світі й майбутньому Царстві
Небесному. Аскетизм, самозречення
та іноді відверто вороже ставлення
до власного тіла вже з перших століть християнства поступово сформувалися у своєрідну догму: наше
земне життя, турбота про «плоть,
яка згниє», а відповідно й здоров’я
лише шкодять духовному росту й самовдосконаленню та є чи не зрадою
Богові. Наша ціль — небо, а тут ми
тимчасові мандрівники — і не варто
турбуватися про земне…
Але це суперечить тому, що вчить
Біблія. Наша духовність має чисто фізичне вираження. Апостоли сформулювали це в короткій фразі: «Віра
без діл мертва». І певною мірою духовність полягає в тому, щоб розуміти, для чого людина живе на землі
як фізична особа. І, власне, для чого Господь створив людину триєдиною, давши, окрім душі та духа, ще
й тіло, яке, до речі, є «Божим храмом». А «як хто нівечить Божого
храма, — говорить апостол Павло,
— того знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той — то ви!»
(1Кор.3:17). Створивши людину, Бог
благословив її прекрасним природнім середовищем, зростивши Едемський сад із його розмаїттям плодів.
Творець дуже турбувався про фізичний стан та здоров’я людини. І коли
наші прабатьки згрішили, це відбилося не лише в духовній сфері, але
й у фізичній. Саме тоді в життя лю-

дей прийшли хвороби — як наслідок
ураження душі гріхом.
Але недаремно Бог у Біблії називається Батьком. Він шукає шляхи
для зцілення блудних синів. Укладає заповіт із Авраамом. Згодом —
із Ісаком та Яковом. Але найяскравіше ці стосунки виразилися в Законі
Мойсеєвому. Заповіді, дані Господом у Сінайській пустелі, стосувалися не лише духовного та релігійного життя євреїв. Як це не дивно, але
поряд із правилами, які регулювали
стосунки людей із Богом, вимогами
до богослужінь стоять правила з чисто фізичної, буденної сфери. Єгова
ретельно перелічує, яку їжу можна
їсти, яку ні, як поводитися під час захворювань, особливо інфекційних,
учить елементарних правил гігієни.
Він турбується не лише про душу,
але й про тіло. В епоху, коли не було
сучасної системи охорони здоров’я,
ці вимоги чи заборони мали життєво
важливе значення. Одним із Господніх бажань є бажання благословити
Своїх дітей фізичним здоров’ям. «І
будеш служити ти Господеві, Богові своєму, і Він поблагословить твій
хліб та воду твою, і з-посеред тебе
усуне хворобу» (2М.23:25). «І Господь відхилить від тебе всяку хворобу, і жодних лютих єгипетських недуг, які ти знаєш, не наведе їх на тебе…» (5М.7:15).
Господь у Святому Письмі називає Себе Богом-Цілителем. Ми перш
за все розуміємо це в значенні, що
Він зцілює від конкретних фізичних
хвороб. Але буде правильним, коли
ми скажемо, що Він зацікавлений і
в тому, щоб людини не торкнулася

хвороба взагалі. Першопричиною
недугів Бог називає гріх та непослух:
«Якщо ти не будеш додержувати,
щоб виконувати всі слова цього Закону… то Господь наведе порази на
тебе, та порази на насіння твоє… і
хвороби злі та постійні (5М.28:5859). Але й дотримання правил гігієни, харчування, профілактики хвороб також неодноразово згадується в Слові Божому. Господь, Який
створив тіло людини й побачив,
що «вельми добре воно», зацікавлений у тому, щоб людина берегла
дар Творця, цей хоча й «тимчасовий
мешкальний намет», але конче потрібний під час земної мандрівки до
неба.
У Новому Заповіті менше уваги приділяється питанню фізичного
здоров’я, але окремі згадки дають
підставу вважати, що вчення Ісуса
Христа аж ніяк не суперечить правилу берегти своє тіло від хвороб чисто
людськими методами. Однин із євангелістів — Лука — як відомо, за професією був лікарем. Апостол Павло
радить Тимофієві для профілактики
хвороби шлунка вживати вино (мабуть, такі тоді рецепти були).
В останньому розділі книги
Об’явлення йдеться, що у вічності,
на новій землі тектиме ріка життя,
на березі якої ростимуть чудодійні
дерева для зцілення жителів небесної країни. На перший погляд — це
суперечить вченню про Царство небесне, де, як відомо, немає ні смерті, ні хвороб. Тоді кого зцілятиме це
листя? Напевне, найбільш ймовірним буде пояснення, що запорукою відсутності хвороб якраз і буде
те, що люди вживатимуть (знову ж
таки, це все образи, бо хтозна, яке
там буде харчування) лікарські рослини. Або, як кажуть сучасні лікарі,
правильне харчування — то профілактика хвороб. Якщо будуть усунуті
причини виникнення хвороб, не буде й самої хвороби.
Нині досить великого поширення
набувають фітнес-клуби, спортивні клуби, заняття бігом, ходьбою…
Усе більше стають популярними
спеціальні гаджети: програми для
смартфонів, фітнес-браслети. Світ
переживає своєрідний культ тіла та
здоров’я. І нерідко серед християн можна почути заклики «не йти у
ногу зі світом», цитування — «тєлєс-

ниє упражнєнія мало полєзни», а то
й оголошення подібних занять гріхом. Звичайно, тут, як і в будь-чому,
є своє підводне каміння та небезпеки для духовного життя. Але загалом бажання тримати своє фізичне тіло в хорошій формі, слідкування за здоров’ям через дотримання
правил харчування та фізичні тренування не лише не суперечить Слову
Божому, але й певною мірою узгоджуються з Божими заповідями. Ми
просто зобов’язані берегти чудовий
Божий дар — наше фізичне тіло, яке
Він з такою любов’ю та старанням
творив. «Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене в утробі матері моєї, Прославляю Тебе, що я дивно утворений!» — вигукнув колись Давид, захоплений гармонією та складністю
людського тіла (Пс.139:13-14).
«А при чому тут гаманець? — запитає уважний читач. — Який стосунок до нашої теми він має?» Прямий! І це вже моя особиста історія…
Кілька місяців тому я загубив гаманця. З немалою сумою грошей,
банківськими картками, журналістським посвідченням і, що найбільш
неприємно, водійським посвідченням. Знаю, де, знаю, як загубив, але
пошуки нічого не дали. Виждавши
тиждень (а раптом хтось знайде),
змирився з втратою — і, хочеш не
хочеш, узявся за відновлення документів. З банківськими картками вирішилося швидко, а от із посвідченням водія — мороки більше. І найбільш неприємним було отримання
медичної довідки: із досвіду знаю,
що на це може піти декілька днів.
Пішов у поліклініку. На диво, усе вирішилося досить швидко: за якихось
пів дня. Щасливий, я зайшов у останній кабінет — і тут на мене вилили
відро холодної води: «Ми не підпишемо вам довідки! Ви зловживаєте
алкоголем?» Я розгубився, такого
звинувачення ще не доводилося чути. «У вас погані аналізи», — відповідають. Як, чому? А хтозна… Після
коротких перемовин підписали довідку, а я пообіцяв звернутися до сімейного лікаря.
Сімейний лікар нічим не міг допомогти. Кілька тижнів перевірок,
обстежень та повторних аналізів нічого не дали: результати погані, а
причини знайти не вдається. Нарешті після чергового забору крові на

обстеження лікарка каже: «Ну, нехай ще на всяк випадок зроблять
пробу на гепатит». Зробили — і виявили гепатит С у критичній кількості. Додаткові обстеження показали
велике ураження печінки…
Зрозуміло, для мене це була не
просто несподіванка, це був удар.
Дякуючи Богові, я, прийшовши до
тями, знайшов хороших лікарів, які
порадили хороші ліки. Ось уже два
місяці лікуюся. Процес довгий та дорогий, але обнадійливий. Нещодавно робив контрольне обстеження —
результат оптимістичний. Попереду
ще чотири місяці лікування гепатиту, далі — печінки, але вірю, що все
буде гаразд.
Чому я це згадую? Я не знаю, коли і як заразився цим вірусом, мабуть, давно. Мене особливо ніщо
(печінка не має нервових закінчень,
тому не болить) не турбувало — і
я не збирався перевірятися в лікарів. Хоча дискомфорт відчував, але
ми зазвичай кажемо: «Та ще терпіти можна…» І якби не згубив гаманця, то б ще довго не знав про свою
важку хворобу. Але Бог зробив так,
як колись із Йосипом. Перебуваючи на піку слави, він, коли відкрився
братам, сказав, що те, що сталося, —
сталося для спасіння їхньої родини
від голоду. Втрата гаманця хоча й була неприємною та болючою для мене, але допомогла виявити приховану хворобу й вчасно пройти курс лікування.
Яка мораль цієї історії? А дуже
проста: не чекаймо, коли Бог буде зупиняти нас через втрату гаманця чи
якимось іншим способом. Не секрет,
що ми часто нехтуємо здоров’ям, не
спішимо проходити медичні огляди,
купуємо іноді довідки, надіємося на
«авось», не слідкуємо за харчуванням, дотриманням санітарних норм.
Терпимо, як щось болить, поки «грім
не вдарить». Як наслідок — змарноване здоров’я та важкі хвороби, з
якими біжимо до Господа: «Боже,
допоможи!»
Дай Бог вам здоров’я, мудрості
та правильного ставлення не лише
до свого духовного, але й до фізичного стану.
І тоді не доведеться губити гаманця…
Юрій ВАВРИНЮК

Будьте здоровi!

«Вітає вас Лука, улюблений лікар…» (Кол.4:14).
Не знаю, чому апостол Павло
назвав Луку улюбленим лікарем.
Можливо, за його лікарську майстерність? Адже Павло мав фізичні
недуги і, напевно, часто потребував медичної допомоги. Або ж Лука
просто був хорошим християнином
і на додачу лікарем? Думаю, і перше, і друге. Ставши християнином,
він пішов із апостолом Павлом із
Троади в Македонію, згодом із Филип у Троаду. Коли Павло двічі був
в ув’язненні, той єдиний не лишив
його. Ще знаємо з Писання, що Лука
не був євреєм, передання кажуть,
що він родом із Антіохії.
Але мені запали в серце власне
ці слова — «улюблений лікар». Тут
мова про людину, яка полюбила лікаря. Чому? Із причини хвороби, тому що вона його потребує. Ця проповідь присвячена хворим людям.
Замислімося — чому серед віруючих так багато недужих? Усі хочуть
бути здоровими. Але чомусь приходять хвороби.
Із Писання дізнаємося, що основна причина хвороби — гріх, непослух Богу. У 28 розділі Книги Повторення Закону говориться: якщо людина буде слухати Господа, то на неї
прийдуть численні благословення, а
якщо ні — прокляття. А в Книзі Вихід
сказано: «І будеш служити ти Господеві, Богові своєму, і Він поблагословить твій хліб та воду твою, і
з-посеред тебе усуне хворобу. У твоїм Краї не буде такої, що скидає плода, ані неплідної. Число твоїх днів Я
доповню» (23:25-26).
Також причиною хвороби може
бути недостойна участь у Господній
Вечері: «Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші
хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не
розважаючи про тіло, той суд собі
їсть і п'є! Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато-хто
заснули» (1Кор.11:28-30).
Ще одна причина — коли Бог не
може іншим способом достукатися

Художник Джеймс Тіссо

Тим, хто полюбив лікаря

до людини. «Бо Бог промовляє і раз,
і два рази, та людина не бачить того:
у сні, у видінні нічному, коли міцний
сон на людей нападає, в дрімотах
на ложі, тоді відкриває Він ухо людей, і настрашує їх осторогою, щоб
відвести людину від чину її, і Він гордість від мужа ховає, щоб від гробу
повстримати душу його, а живая його щоб не впала на ратище. І карається хворістю він на постелі своїй,
а в костях його сварка міцна» (Йов
33:14-19).
Я багато роздумував, спостерігаючи за людьми. Не можна сказати,
що всі, хто хворіє, — грішники. Багато з них — щирі, добрі, ревні християни. Сказати, що всі вони негідно
беруть участь у Причасті — не маю
права, не знаю. Навпаки, бачу, як
багато хто постить перед хліболаманням, прискіпливо перевіряє себе перед Богом. Тоді чому? Лишається третя причина — коли Бог через хворобу щось говорить людині…

Якось, шукаючи відповіді, я відкрив апокрифічну Біблію, книгу Премудрості Ісуса, сина Сираха, і прочитав таке: «Вихованій людині вистачає мало, — тож і на ложі своїм
не сопітиме: бо здоровий сон, коли
живіт поміркований: людина, вставши вранці, є сама собою; тяжке ж
безсоння, нудоту, болі нутрощів —
має людина, яка не знає наситу»
(31:19-20). «Сину, за життя випробовуй себе самого: зважай, що лихе для тебе, й тому не віддавайся.
Не всяка бо річ користь приносить,
і не кожному всяка річ до вподоби.
Не насичуй себе будь-якими ласощами, не накидайся на страви, бо
ж ніяк не здорово — їсти понад міру, і ненасить провадить до важкої
недуги. З-за ненажерства численні
вже вмерли, хто ж зважає на себе —
життя своє продовжує» (37:27-31). Я
подумав: «Господи, це справді ключ
до розуміння багатьох недуг серед
віруючих!»

Коли людина хворіє, варто подивитися, як вона харчується. Якщо
звернемо увагу на правильне харчування, багато хто забуде про свої
болячки. Деякі продукти не всім підходять. Зауважте, що ми їмо на весіллях. Там неважко піддатися ненаситності — уже не знаєш, що спробувати. «Не зловживай ласощами»,
— каже син Сираха. Бізнес пропонує
велике різноманіття товарів — аж
очі розбігаються… Ну як при цьому
не стати такою собі «добрячою» людиною? І будеш відвідувати лікаря, і
полюбиш його мимоволі!
У часи достатку багато людей
забули, що таке піст. Звичайно, є
церковні пости. Але небагато хто
практикує піст хоча б один день на
тиждень. А це, поряд із духовним
змістом, дає відпочинок системі
травлення й зміцнює здоров’я.
Ще одне над чим ми рідко замислюємося. Раджу вам, якщо хочете
бути здоровими — пийте воду! Навіть під час посту. Є різні види посту:
повний (без їжі й води) та неповний
(без їжі, але з водою). І люди чомусь
думають, що ось такий повний піст
— найбільш приємний Богу. Забудьте! Якщо ви не розумієте, що піст —
вираження покори та послуху Богу, а
думаєте, що це важіль, яким можна
надавити на Бога, то ніякого результату не буде. Піст має два аспекти —
фізичний та духовний. І духовний —
на першому місці.
Якось я замислився: от як Ілля міг
бігти перед колісницею Ахава від
Кармелу до Ізреелу. Відкрив карту
в Біблії, виміряв лінійкою відстань,
перевів міліметри у кілометри і вийшло — 45 км. Оце марафон! Хто
із нас здатний на таке? Ви можете
мене виправити: «Рука Господня була на Іллі!» Справді, так. Але задумайтеся: він 3,5 роки дуже скромно
харчувався і став таким рухливим і
легким, що міг бігти перед кіньми.
Думаєте, багато ворона може м’яса
принести? Чи, може, вдова мала багато чим його нагодувати? Сучасні
реалії обмежили нас в русі — автомобілі, автобуси, зайва вага… І що
виходить? Кров не проходить до капілярів, мерзнуть руки та ноги. Ви
знаєте, у який час доби трапляється найбільше інфарктів та інсультів?
Вночі — коли людина нерухома. Як-

що ви хочете прославити Бога своїм
здоров’ям і ще послужити Йому —
рухайтеся!
Ще Писання каже: «Радісне серце лице веселить, а при смутку
сердечному дух приголомшений»
(Пр.15:13). Медики спостерігають,
що веселі люди, оптимісти швидше
з лікарні виписуються. А похмурі, які
накручують себе, — одужують набагато довше. «Язик премудрих —
то ліки» (Пр.12:18), він лікує і того,
хто говорить, і того, хто слухає. Якщо
ви не знаєте, що сказати, то, будьласка, не ходіть відвідувати хворих.
Не ятріть їхнього серця. Ідіть, якщо
маєте слово втіхи.
Що ж робити, якщо час уже втрачено — і людина захворіла? Недаремно Писання каже, що «лікаря не потребують здорові, а слабі»
(Лк.5:31). У тій же книзі Премудростей Ісуса, сина Сираха, говориться:
«Сину, в недузі твоїй не побивайся,
лиш молись до Господа, і він тебе
оздоровить. Провину відкинь, свої
руки випростай, від усякого гріха
очисти своє серце… А й лікаря примісти, бо й він Господом створений:
хай тебе не полишає, бо й його ти
потребуєш; стається не раз, що одужання в їхніх руках перебуває. Та й
їм слід так само до Господа молитись, щоб ними він зволив подати
полегшення і принести одужання
для рятунку життя» (38:9-10,12-14).
І цікаво, що син Сирахів далі акцентує: «Той же, хто грішить супроти
свого Творця, нехай потрапить лікареві в руки» (38:15). Ось і причина
хвороб.
А взагалі, Бог дав людині певний
запас здоров’я. І його вистачає надовго — на 70-80 років і навіть довше, якщо людина буде мудро ставитися до свого тіла. Цей потенціал здоров’я потрібно підтримувати, і тоді не потрібен буде лікар. Не
будьмо безпечними та недбалими.
А коли ми буваємо недбалими? Поперше, коли грішимо. По-друге, коли гордуємо лікарями. «Я по лікарях
не ходжу, це ти ходиш!» Тільки коли
вже припече — йдуть, але виявляється, що вже пізно, що хвороба запущена. Тож краще звернутися раніше, ніж пізніше.
Пам’ятаймо, що здоров’я дає
Господь. Писання каже: «Я Господь,

Лікар твій!» (2М.15:26). І перш за
все під час хвороби необхідне сповідання та покаяння. Потрібно поведінку змінити, адже саме через
неправильний спосіб життя людина
часто отримує хвороби. А далі: «Чи
хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів Церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в
Господнє Ім'я» (Як.5:14).
Скажіть, будь-ласка, скільки разів ви запрошували пресвітерів додому для молитви? До кого біжите
в першу чергу? До Бога чи в поліклініку? А в поліклініці, буває, нічого не знаходять. І не знайдуть, якщо
причиною є гріх. І будеш хворіти. І
не зможуть поставити діагноз. Усе
ж важко сказати, що ми повністю
чисті. Завжди щось знайдеться. Якщо сам не згадаєш, Святий Дух підкаже. І після покаяння Бог зцілить
від недуги. І також дайте місце лікарю — іноді хвороба запущена. Іноді
пухлину треба видалити. Але якщо
лікар прописав ліки, то не приймайте їх, надіючись на ліки. Візьміть їх
у руки й помоліться: «Боже, я вірю,
що Ти допоможеш мені через ці ліки!» І тоді буде результат. Тому що
не лікар і ліки на першому місці —
а Бог! Якщо Бог на першому місці,
то навіть «грудка фіґ» допоможе, як
було з царем Єзекією.
Дехто скаже: «Навіщо говорити
про такі речі? Це не духовно!» Тоді
я запитаю: «Чому ж тоді ви, духовні, хворієте?» Тіло людини — храм
Святого Духа. І цей храм має бути в
зразковому стані — як духовно, так
і фізично. Так подовжиш своє життя
на багато років, зберігаючи працездатність, і перейдеш у вічність насичений днями.
«Краще б ти нам про гріх говорив, а не про земні речі…» Але що
таке гріх? З богословської точки зору гріх — це відкидання жертви Ісуса Христа. Але на побутовому рівні
— «хто знає, як чинити добро, та не
чинить, той має гріх» (Як.4:17). Як ти
будеш чинити? Чи будеш піклуватися про своє здоров’я, щоб прославляти Бога в здоровому тілі? Чи будеш хворіти й «любити лікаря»?
Йосип БЕЙНЯ

Проповiдь

Лікарю, оздоров самого себе!
«Лікарю, оздоров самого себе!»
— таку приказку використали жителі Назарета, звернувшись до Ісуса,
Який повернувся в рідне містечко
після того, як звершив багато чудес.
Вони знали Його раніше й не могли
повірити в Його надприродну силу.
Але коли я прочитав ці слова, то вони відкрилися мені відірваними від
описаного вище контексту.
Ми всі знаємо, що Бог всемогутній, що Він великий і може робити
неймовірні речі. Але чи є якісь моменти в цьому процесі, які залежать
не від Бога, а від мене? Чи є те, що я
сам за себе маю зробити, щоб отримати від Господа відповідь, щоб побачити Боже чудо? Розмірковуючи
над цими питаннями, я прийшов до
двох простих висновків.
Перше, що ми маємо робити, —
це пам’ятати, кому ми належимо.
Згідно з Божим Словом наше тіло
насправді не наше, воно належить
Господу, бо викуплене дорогою ціною Христової крові. «…Хіба ви не
знаєте, що ваше тіло то храм Духа
Святого, що живе Він у вас, якого від
Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви» (1Кор.6:15-20). Наше
тіло викуплене Господом, щоб стати
місцем, де перебуватиме Його присутність, або, як це названо у Писанні, бути храмом Святого Духа. І якщо
завжди пам’ятатимемо про це, то
ставитимемося до свого тіла трохи
інакше.
Не знаю, як ви, але я, коли сідаю
за кермо чужої машини, то поводжу
себе трохи по-іншому, як за кермом
своєї. Одного разу я кілька годин
їхав автомобілем свого пастора —
це було кілька годин зразкового водіння, тому що я усвідомлював відповідальність: цей автомобіль мені
не належить, і тому я поводився з
ним дуже обережно, щоб не створити ані найменшої загрози для нього.
Наше тіло належить Господу.
Більше того, Бог викупив нас не просто собі у власність, а щоб ми були
посудинами Божої слави, щоб ми
були храмом Святого Духа, щоб ми
могли бути тим місцем, де перебу-

ватиме Божа присутність. Тому ставмося до свого тіла як до храму і не
робімо з ним нічого такого, чого б
не зробили з Божим храмом.
Гріх проти власного тіла — це те,
що заважає Богові благословити наше тіло як його храм. Грішачи, ми
руйнуємо храм Божий, але можна
руйнувати його й не грішачи, а просто завдаючи шкоди своєму тілу.
Писання ж чітко застерігає: «Не руйнуй Божого храму!» Апостол Павло

казав: «Все мені можна, але не все
на користь». Тобто може бути щось,
що не є прямим гріхом, але це нам
не на користь. Це не заборонено
Біблією, але нам зашкодить, тому
цього слід уникати.
Я не буду писати про здоровий
спосіб життя. Для цього є більш
компетентні люди та ресурси, але
хочу сказати, що якщо ми молимося: «Боже, зціли мене, але живемо
таким стилем життя, що шкодить
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нашому тілу, то обманюємо самих
себе. Тобто ми хочемо зцілення, але
не хочемо змінити свого стилю життя, який робить нас хворими. Так ми
руйнуємо Божий храм, молячись
при цьому: «Боже, зціли мене». Як
мінімум, це не послідовно.
У мене час від часу виникає біль
у спині. У кожного з нас, а у високих
людей, як я, особливо, відбувається просідання хребців і защемлення нервів через слабкість м’язового
корсету. Скільки разів на служіннях
зцілення я стояв і молився Богові:
«Зціли мене!» І як ви думаєте, Він
мене зціляв? Зціляв! У деяких випадках я одразу відчував, як біль
одразу зникає. Я щиро дякував за
це Богові. Але кілька днів — і біль
знову повертався. Я не раз запитував: «Господи, чому так? Ти ж начебто мене зцілив, то чому ж біль знову турбує мене?» І одного разу, коли я вчергове просив про зцілення,
Бог відповів мені: «Я то тебе зцілю.
Але м’язи тренувати замість тебе не
буду». І тоді я зрозумів, що Бог може розблокувати, забрати біль. Але
вирішення проблеми вимагає дій з
мого боку. Я повинен змінити щось
у своєму стилі життя. Я не раз чув заперечення: «Але ж Христос у спортзал не ходив», на що зазвичай відповідаю: «Але ж Він багато ходив».
І якщо порівняти наш спосіб життя з
тим, який був у часи Христа, то тоді
було здорове харчування, здорове
повітря, здорова вода і здорові фізичні навантаження.
Поділюся ще одним прикладом
щодо цього. У мене недавно була
настільки серйозна проблема з печією, що я смоктав таблетки від печії
одна за одною. І от одного разу Бог
послав у моє життя людину, яка запитала мене: «А о котрій ти останній
раз їси?» Я спробував віджартуватися, щось типу: «Якщо не можна їсти
вночі, то для чого лампочка в холодильнику?» Але ця людина серйозно пояснила: «Ну дивись: якщо твій
шлунок протягом дня постійно завантажений і вночі також повний,
то це не дає легеням працювати на
повну. Ти обділяєш свій організм
киснем. Від цього погіршується циркуляція рідин в організмі. Ти просто
зупиняєш ті процеси, які Бог створив для твого нормального життя».
Я прислухався — і перестав їсти

на ніч. Спочатку, скажу вам, давалося важко. Але десь на третій тиждень я помітив, що в мене зникла
печія. Я став краще спати вночі. Тобто печія була сигналом від мого організму, щоб я щось змінив. І я міг
би молитися скільки завгодно, але
Господь замість мене не відрегулював би мого меню й режиму харчування.
Тому не грішімо проти свого тіла
й не руйнуймо храму Святого Духа.
Разом із тим дбаймо про те, щоб не
руйнувати храмів інших людей, бо в
Писанні сказано: «Якщо хто нищить
Божий храм, того знищить Бог…»
(1Кор.3:17). І коли я став про це думати, то раптом зрозумів, що це як
ніколи актуально сьогодні, коли ми
можемо стати загрозою один для
одного, якщо не будемо дотримуватися адекватних заходів. Я знаю,
що деякі люди сміються з того, що
ми дотримуємося застережень, сидимо в зібраннях у масках, зберігаємо соціальну дистанцію і т. ін. Але
дотримання цих елементарних речей — це не відсутність нашої віри.
Це взагалі не питання віри, це питання поваги до моїх ближніх, щоб я
не створив загрози для інших. Тобто
важливо думати не лише про себе,
а й про інших.
Роздумуючи про тіло як про
храм Божий, я згадав про Єрусалимський храм — і раптом зрозумів, що
найважливіше в храмі не те, про що
йшлося вище, хоча це дуже важливо. Найважливіше в храмі те, щоб
храм був храмом, щоб він був місцем поклоніння, місцем, де ти переживаєш Бога. Євреї інколи плутали
речі, вони забували, що важливий
не сам храм, його оздоба, а те, що
там відбувається. Важливе сходження Божої благодаті, важлива Божа
присутність.
Пригадайте молитву Єзекії, коли
напали вороги на Єрусалим: «Господи, врятуй це місто, бо тут Твій
храм» — і сто сімдесят п’ять тисяч
ассирійців полягло. «О, — кажемо
ми, — Бог Свого храму на осміяння
не дасть!» Але ж от подібна ситуація: нападає Навуходоносор, і люди
до Бога: «Боже, спаси це місто, бо
тут Твій храм». А Єремія їм: «Не кажіть: тут храм Господній». Ця історія
закінчилася завоюванням, спаленням і Вавилонським полоном. Бо

якщо храм перестає бути храмом, і
все зводиться лише до зовнішньої
оболонки, то Бог і такого храму не
збереже.
Це повторилося і в часи Христа.
Коли Він прийшов у Єрусалим, Йому
сказали: «Подивися на цей храм, на
це каміння, на золото!» Але Він відказав їм: «Оскільки ви не зрозуміли часу відвідин, не зрозуміли суті,
то з цієї форми нічого не залишиться!» Якщо ти втратиш живі стосунки
з Богом, якщо ти втратиш реальну
близькість із Ним — і твій храм перестане бути храмом, то Бог буде допускати у твоє життя щось, що тебе
тиснутиме, що буде завдавати тобі
дискомфорту, щоб ти став піднімати
свої очі до Неба. Це Божий сигнал,
який свідчить про те, що тобі треба
щось переосмислити й змінити.
Тобто найперше: пам’ятай, що ти
не належиш сам собі. Ти Божий, тож
стався до свого тіла як до Божого
храму й поважай цей храм в інших
людях.
Друга думка, на якій я хочу спинитися в контексті цієї теми, записана в Посланні до римлян, 10:11:
«Кожен, хто вірує в Нього, не буде
засоромлений». Тож друге, що ми
маємо практикувати у сфері свого
здоров’я, — це віра і довіра. Провівши два тижні на самоізоляції й
знаючи, що буду проповідувати на
цю тему, я прослухав десь від 30 до
40 годин різних проповідей на тему
здоров’я та зцілення. І коли я став
вникати в те, що взагалі на цю тему
вчать, то зрозумів, що деякі думки є
настільки полярними, що ти не згоджуєшся з жодною з них.
Одна позиція, якої тримається
частина християн, полягає в тому,
що нам взагалі не треба ревнувати
про чудеса й шукати зцілення, бо
Бог знає, що ти маєш пройти в житті.
Якщо треба буде, Бог Сам тебе зцілить. Коли я почув цю думку, то обурився: «Зачекайте, а як же Христос,
до Якого приходили люди й чекали
чуда?» І ми бачимо ці чуда на кожній сторінці Євангелії. А книга Дій
апостолів взагалі з’явилася тому, що
люди не сиділи, а йшли та проповідували, а Бог супроводжував їхні
слова чудесами й знаменами. Зрештою, якщо від людини нічого не залежить, то чому Христос запитував у
людей, чи хочуть бути здоровими

й чого вони взагалі хочуть? Для Ісуса було важливо, щоб у людини була спрага, було бажання. Апостол
Яків прямо говорить: «Ви не маєте
тому, що не просите». А ще: «Коли
хто хворий із вас, то хай прикличе
пресвітерів церкви, які помоляться.
І молитва віри зцілить хворого». Ми
тут бачимо, що ініціатива походить
від людини, яка хворіє.
Очевидно, вищевикладений погляд неправильний. Бо якщо людина не шукатиме зцілення, то Бог не
буде нав’язуватися. Адекватна позиція полягає в тому, що хвороба —
це не норма. І змирятися з нею —
не нормально. В Едемському саду
хвороб не було, і у вічності їх не буде. Це значить, що Бог не планував
хворобу і її не залишить. Звичайно,
ми живемо у світі після гріхопадіння — між Едемом і Небом, і ми несемо на собі наслідки гріхопадіння.
Але навіть при всьому цьому це не
значить, що ми повинні з ними погоджуватися. Якщо Адам і Єва згрішили, і через них гріх увійшов у наше життя, чи означає це, що й ми
повинні грішити? Звісно, що ні. Ми
повинні боротися з гріхом, як боремося з бур’янами, які теж на землі
з’явилися після гріхопадіння. Те ж
саме з хворобами.
Протилежний табір приводить
людей в іншу крайність: якщо ти віруючий, то повинен бути абсолютно здоровим. Якщо ти хворієш, то з
тобою щось не так: у тебе мало віри, бо Ісус помер на хресті, взявши
на себе й наші гріхи, і наші немочі,
і наші хвороби. То якщо Христос забрав усі хвороби на хрест, а ти все
ще хворієш, то ти маловірний.
І тут знову ж відчуваю обурення. Мало того, що хвора людина бореться і їй важко, то ще привалімо
її кам’яною плитою осуду й вини. Я
бачив безліч «дуже віруючих» людей, які навіть від лікування відмовлялися, бо Бог їх зцілить. А зрештою
ми хоронили їх. Очевидно, це так не
працює. Напевно, тут усе якось поіншому.
«То Христос помер за наші гріхи
та хвороби? Чи не помер?» — спитаєте ви. Однозначно, помер. Але
спроектуймо це на спасіння. Ісус
взяв усі наші гріхи на Себе. І коли ми
каємося у своїх гріхах, то в цей момент отримуємо спасіння. Ми вже

спасенні. Але далі, як каже Біблія,
ми все своє життя звершуємо своє
спасіння, будучи вже спасенними,
і зрештою будемо спасенні, коли
прийдемо на небо, бо там із гріхом
точно вже не матимемо справи. Так,
тут, на землі, ми вже спасенні, але
гріх нікуди не дівся. І спокуси нікуди не зникли. І ми мусимо постійно протистояти їм, звершуючи своє
спасіння.
Так само і з хворобами. У момент, коли ми прийняли Христа,
юридично були визволені від хвороб. Ісус забрав наші немочі й болі, усе вже звершено. Але в процесі
земного життя в цьому недосконалому світі ми десь допускаємо якісь
помилки самі, десь стаємо жертвами певних обставин, і, як зі спасінням, щоразу повинні протистояти
хворобам. Та коли прийдемо в небо, там усе буде, як Бог запланував
спочатку. І ми станемо здоровими
не лише де-юре, а й де-факто.
І як на питання: «Ти вже спасенний?» ми відповідаємо: «Так, спасенний», на питання: «Ти зцілений?» можемо відповідати: «Так
зцілений». — «Але чому ти все одно
хворієш?» — «Бо я ще не дійшов до
неба».
Питання тут у тому, що ми іноді
неправильно розуміємо, що таке віра. Це не просто ціль, до якої ми рухаємося будь-якими методами. Віра
— це не те, що походить від того, що
мені захотілося чи того, як я собі запланував. Істинна віра походить від
слухання, а слухання від Слова Божого. Це ціль, яку поставив переді
мною Бог.
В основі віри лежить Слово від
Бога. У процитованому уривку про
«віру від слухання Слова» вжите
грецьке слово «рема», що означає
«слово-відкриття», «слово, яке проговорило до мене». Звісно, віра може виникнути й від бажань людини.
Але це буде віра людська. А Христос закликав нас мати віру Божу. Я
знаю безліч людей, які мають сильну віру, але це не обов’язково віра
Божа. Будь-який бізнесмен, який
писав книгу про свій успіх, радить:
«Став мету — і йди до неї будь-якою
ціною». Це віра, яка привела його
до успіху, але її не обов’язково дав
йому Бог. Це може бути взагалі диявольська ціль. Але суть християн-

ства в тому, що ми не просто віримо, але ми віримо в те, що нам сказав Бог.
Коли я став дивитися на це з цієї позиції, то зовсім по-іншому прочитав 11 розділ Послання до євреїв.
Там ми бачимо відомі всім слова:
«А віра ж — то підстава сподіваного
і доказ небаченого». Раніше я читав
так: «Тепер треба придумати, чого б
сподіватися». І зазвичай у нас дуже
бурхлива фантазія: ми починаємося
уявляти те, чого хочемо в житті, ніби чим більше я буду собі уявляти й
очікувати цього, то це вплине на ситуацію, і Господь дасть мені те, що я
хочу. Але раптом, читаючи, я запитав себе: «А що стоїть на початку віри? Від чого вона походить?» І тоді
я усвідомив, що її основою є слухання, а слухання від Слова Божого. Бог
робитиме по твоїй вірі лише те, що
Він заклав у твою віру від Свого Слова — стартової точки Божої віри.
І, зрозумівши це, я помітив, що за
кожною історією віри, яка згадується в Посланні до євреїв, стоїть конкретне відкриття від Бога: «Вірою
Ной, як дістав був об’явлення…»,
«Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину…»
Ці люди не думали: «О, що б то мені
зробити чи куди піти?» Вони отримали Слово, і це Слово сформувало
в них віру.
Тобто Слово Боже породжує віру Божу, і вже на цю віру приходять
чудеса Божі. Не Мойсей прийняв рішення вивести народ Божий і вірою
зробив це. А спочатку було слово до
нього від Бога. І вірою в це слово він
вивів народ, вірою відкрив Червоне
море. Єгиптяни зробили спробу так
само перейти через море — і загинули, тому що це було не їхнє відкриття.
До мене не раз приходять люди
і запитують: «Пасторе, от я знаю чоловіка, який перестав пити таблетки
— і після цього зцілився. Оскільки
Господь явив йому чудо, то я тепер
вирішив зробити так само. Можна?» На це я відповідаю: «Ти можеш
робити все, що захочеш. Але якщо
тобі цікава моя думка, то не можна». — «А чому?» — «Тому що це не
твоя віра, це не твоє відкриття. Якщо йому Бог сказав це зробити, хай
робить. А тобі Бог казав це робити?
Чи ти просто наслідуєш іншого?»

Ми повинні брати зі свідчень не
метод, який Бог відкрив конкретній
людині, а приклад того, як людина
шукала Бога й наскільки ревно робила це, що Господь їй відкрив.
Якою б не була твоя ситуація,
щоб знайти віру, знайди передусім
Слово від Бога. Причому те Слово,
яке Бог скаже конкретно тобі. Це
може бути обітниця про зцілення. І
є різниця між тим, що ми просто читаємо «в ранах Його наше зцілення»
і тим, коли це Слово Бог проговорить у твоє серце так, що воно прямо до тебе зазвучить ніби безпосе-

редньо з уст Божих. Відкриття — це
коли Слово Боже оживає, коли несе
у твоє серце неймовірну силу. Саме
з цього народжується віра.
Так само Бог дає обітницю про
зцілення. Він може дати слово, яке
спонукатиме тебе до певних змін у
житті. Я впевнений, що для когось
шляхом до зцілення стануть слова
про тіло як храм Святого Духа. А комусь треба отримати слово, що для
отримання зцілення він має простити своїм ворогам. Дехто має проявити вірність у тому чи іншому. Але
людина повинна від Бога особисто

Відповідає Євгенія Дмітрова —
лікар-педіатр, дитячий гастроентеролог, м. Суми.

Віра і медицина: дискусійні питання

— Яке ваше ставлення до пластичної хірургії?
— Тут багато запитань. Якщо
посттравматична хірургія, то це нормально. Але якщо людині все мало
й мало, і вона весь час хоче змінювати зовнішність — то це вже психічне захворювання або навіть духовні
проблеми, — особистість просто не
може прийняти себе такою, яка вона є.
— Чому досить багато християн
виступають проти щеплень?
— Я не знаю, чому кожен індивідуально виступає проти. Я особисто
вважаю, що вакцинація — від Бога. Він дав ці пізнання, адже це —
один із шансів для людей бути здоровими й не отримати каліцтва на
все життя. Є інфекції, від яких можна вилікуватися, але вони дають
ускладнення, які можуть проявитися навіть років через десять. Наприклад, після кору може проявитися
паненцефаліт, коли вражається кора головного мозку, людина втрачає практично всі навики й стає нездатною навіть доглядати за собою.
Дехто каже, що краще перехворіти
на кір. Так, ти перехворієш, вилікуєшся, лікарі тебе врятують, бо вони
зобов’язані це зробити, але не факт,
що ти через 10 років не отримаєш
паненцефаліту!
— Чому, на вашу думку, сьогодні так багато акцій із протидії щепленню й відмови від нього?
— Є дуже багато антивакцинальних структур, які не є прихильниками традиційної медицини. Тра-

диційна медицина базується на законах природи, які створив Бог. Є
статистика, яка має доказову базу.
Є добровольці, які свідомо підписують документи для згоди апробації на собі тієї чи іншої вакцини.
Якщо статистика каже, що цей препарат допомагає — він затверджується, якщо ні — не затверджується.
На ринку доказової медицини не існує препаратів, які не працюють. Усі
вакцини мають багаторічну базу доказової медицини. Тому, я вважаю,
що люди, які відмовляються, просто
не розуміють до кінця або ж заплуталися в інформації. Плюс є свобода слова — «кажу, що хочу, і пишу,
що хочу», — це не доказово й не карається. Люди читають в інтернеті й
не розбираються, хто це писав — є
в нього статус професора чи немає,
наукова це стаття чи ні. А насправді все просто: хочеш розібратися —
прочитай відповідну літературу або
звернися до спеціалістів.
— Ваше ставлення до гомеопатії?
— Я не приймаю гомеопатичну
медицину як традиційну, а я прихильниця традиційної медицини.
Так, ці препарати продаються і є навіть якісь дослідження, але ці дослідження не мають об’ємності й нормальної доказової бази. Я ці препарати не використовую у своїй практиці й не призначаю.
— Що скажете з приводу народної медицини?
— Народна медицина — це дуже широке поняття. Якщо це фітотерапія, я частково визнаю її, оскільки

почути, що їй треба зробити, щоб
отримати зцілення. А комусь, можливо, Бог дасть слово, яке проведе
його через долину недуги й дасть
силу пережити все. І, може, це буде
слово, яке, на перший погляд, усім
видаватиметься таким, що не стосується тебе. Але коли ти це слово
отримаєш, вір у нього, і, тримаючись вірою за нього, довіряй цьому
слову, щоб гідно пройти найскладніші періоди свого життя.
Микола САВЧУК

є багато препаратів із фітоосновою.
Наприклад, валер’янка — це корінь
валеріани, що використовується як
заспокійливе. Є препарати, що понижують тиск, наприклад, папазол
— теж на основі рослинних речовин. Є різні вітамінні комплекси, виготовлені як витяжки. Якщо ж просто заварювати трави — то це більше психотерапевтичний ефект на
рівні плацебо. Знову ж таки народні
рецепти не мають серйозної доказової бази. Коли не було нічого, то
використовували хоч щось.
— А як щодо східної медицини?
— Її я теж не визнаю. У своїй
практиці не використовую, а те, що
не використовую, я не можу рекомендувати. До того ж зазвичай цей
вид медицини платний. Оцінювати
медицину слід за трьома критеріями: доступність, безпечність і ефективність. Перш, ніж щось уводити у
свою практику, я вивчаю це. Будьяка методика має бути узгодженою
з переконанням самого пацієнта, з
духовним усвідомленням і, звичайно, мати терапевтичний ефект.
Уривок із інтерв’ю,
розмовляв Валентин Ярошенко

Зустрiч iз цiкавою людиною

Святий Дух
і народні рецепти

Брата Івана Федоровича Федорчука знають багато людей, і, мабуть, у
всьому світі, скрізь, де є емігранти з України. Уперше я дізнався про нього
як про Івана Довгого, якому Бог дав особливий духовний дар, що відрізняється від традиційних п’ятидесятницьких молитов-пророцтв: він під час
молитви диктує рецепти для лікування хвороб.
Я тоді уявив собі брата Івана високим сухорлявим чоловіком із синіми
очима, як у більшості поліщуків, й дуже поважним. Як потім виявилося,
що брат Іван не Довгий, а з Довгого — з села на Рівненщині. А ще, коли вперше з ним зустрівся, то побачив перед собою низького сухорлявого чоловіка, смаглявого, з карими очима й дуже простого й жвавого — і
моє уявлення про брата Івана зруйнувалося вщент. Я тоді сказав йому, що
маю проблему зі здоров’ям і хочу з ним помолитися. Він згодився без усяких відмовок. Молитва була короткою, після якої брат Іван став диктувати
рецепт: називав трави, які я маю придбати, казав, як їх заварювати, коли
і як пити. Рослину в рецепті представляв описово, а потім уже її називав.
Мова у брата Івана лилася безперервним потоком, без заминок і спотикань — і це викликало довіру. Звичайно, моєму лікуванню мала передувати молитва, а вже потім точне виконання рекомендацій за приписаним
рецептом.
Коли я вдруге зустрівся з братом Іваном, щоб порозмовляти з ним для
журналу, то ще раз був вражений енергійністю й життєрадісністю вже
85-літнього дідуся. Двогодинне зібрання, яке він проводив, та тригодинна
розмова з молитвами зі мною й ще кількома людьми, здавалося, не втомили його. Я захоплювався й насолоджувався його експресією у висловлюваннях, його поліською говіркою, і шкода, що всього цього не можна
передати на папері.
— Брате Іване, розкажіть про
себе, про те, як ви навернулися до
Господа.
— Я народився в 1935 році в с.
Довге, на Рівненщині, у православній родині. Після армії запропонував дівчині з віруючої сім’ї одружитися. Вона була так само невіруюча,
як і я. Отримав згоду.
Я працював на роботі, на якій
кожен день була п’янка: вантажив
торф, тому завжди був калим — горілка. Мене щодня приводили чи
привозили додому п’яним.
Через деякий час моя жінка стала ходити на зібрання в Тутовичі, бо
в с. Довге, у якому ми жили, не було

зібрань. Я про це не знав, бо якби
мені сказали, що моя жінка ходить
«на штунди», як у нас казали, то я не
знаю, що їй зробив би. Не те, щоб я
не любив віруючих, я просто не хотів, щоб вона була з ними.
Однієї неділі вона попросила мене поїхати в Сарни на базар і щось
там купити. Я на велосипед — і поїхав. Шукав-шукав те, що вона хотіла, втомився — і не знайшов. Дуже
був на неї сердитий. Приїхав у Довге, зайшов у магазин — випив, а
потім відвідав батьків. Мати каже:
«Йване, чи ти знаєш, що Ганя прийняла хрещення?» І тоді до мене
дійшло: «А, сьогодні. От чого вона

мене випровадила на базар». Диявол таке зло вкинув мені в серце, що
вирішив іти додому і її забити. А від
батькової хати до моєї було півтора
кілометра. То поки я йшов, десь поділося те зло. З того часу прозивав
її «штундярою» на кожному кроці. А
вона молилася.
Минуло півтора року, як жінка стала віруючою. Я все боровся
з цим, сварився, а потім змирився:
хай собі ходить на ті штунди.
Якось у неділю вранці я святково
одягнувся, сів біля стола й думаю:
«Скаже жінка, щоб я пішов з нею
на зібрання — піду подивлюся, а не
скаже — піду нап’юся. А вона рада,
що я їй не забороняю йти. Виходимо з хати — жінка направо, на Тутовичі, а я — у магазин. Зайду туди — і
напиваюся до нестями, спеціально.
Так пройшла неділя, друга, третя…
Знов неділя. Я одягся з тими самими думками: скаже — піду з нею, а ні
— нап’юся. Моя жінка завжди виходили з хати о 10-й годині, бо зібрання в Тутовичах на 11-ту, а туди треба
йти більше 8 км. Тут уже 15 хвилин
на 11-ту, а вона не виходить, пів на
11-ту — не виходить, за 15 одинадцята — виходить зі сльозами і до мене: «Йване, може, ти завезеш мене
на зібрання?» — «Завезу, і сам піду
з тобою, бо мені інтересно побачить,
що там роблять штунди». У мене на
той час уже був мотоцикл. То я його з
такою швидкістю виводив, як ніколи.
У Тутовичах влада забрала дім
молитви, тому зібрання проходили
в хаті. Я заходжу в ту хату, у коридорі не зупиняюся. Бог знав, що якщо я залишуся в коридорі, то втечу.
Дивлюся: позад усіх під стіною є одне місце. «От сяду там, а ще пригнуся, то й ніхто мене не побачить». А
служителі побачили такого Івана, та
й кличуть раз-по-раз: «Іване, іди сюди». А Іван стоїть, як у котлі, на мені
все горить. Голос один каже: утікай,
а другий: не втікай, бо стидно буде
тобі. Стою і не знаю, що робити. А

брати кличуть. Я й пішов уперед, як
той полонений. Сів, а на мені горить
усе. Може, і втік би, але заспівали
псалма. І я заслухався. Ніколи не чув
такого співу. Так уже мені стало добре. Заспівали другого. От гарно співають! Стали читати Білію. Я нічого
не розумію, думаю: що ви тут читаєте щось незрозуміле й непотрібне.
Краще б співали. Стають на коліна,
щоб молитися. Я і собі став, положив голову на ослін, на праве вухо,
мовчу, не знаю, як молитися. Знов
заспівали. Ох, мені добре, як той
бальзам на серце. Так і просидів дві
години.
Заводжу мотоцикла і думаю:
щось жінці скажу, але треба виїхати
за село, щоб ніхто не чув. Виїжджаємо за село, і я на ходу кажу: «Ганю, я
буду ходити на зібрання»…
А у 1976 році прийняв хрещення.
— Ви, коли покаялися, відразу
долучилися до проповіді.
— Ні. Я ж був з невіруючої сім’ї,
мало що знав. Та й Біблій, як тепер,
не було. Але Господь потурбувався, щоб у мене була Біблія. У церкву привезли три Біблії, і брати стали
міркувати, кому їх дати. А мій шваґер, який був дияконом, сказав, щоб
дали мені. Дехто був проти. Але таки вирішили дати мені Біблію, щоб я
вчився. Так помаленьку я став більше пізнавати.
— Ви молилися, щоби Бог дав
вам служіння?
— Коли я прийшов у церкву, то
не знав ні про які служіння. Я не
знав духовної сторони церкви. Людина з віруючої сім’ї навчена багато
чому, а мене ніхто не вчив. Я нічого не знав про духовне. Дивився на
неграмотних братів і сестер, як вони
моляться на іншій мові, то дивувався: як так? Молодь собі може вивчити німецьку чи англійську, а ці неграмотні — і моляться по-іншому. І
казав перед Богом: не знаю, що це
таке, але і я його хочу мати; покажи мені, що Ти й мене любиш, бо ж
Ти мене призвав. І одного разу Бог
хрестив мене Духом — і я відразу
став говорити іншими мовами.
— Брате Іване, вам Господь відкриває, як лікувати хвороби. Як ви
отримали цей дар і як він себе виявляє?
— Я не просив у Бога дарів, бо їх
не розумів. Але коли ходив на мо-

литви, то чув пророцтва, бачив зцілення, вірив — і помалу Бог став
до мене промовляти. Якось коли
я був на молитві, то почув у серці
голос Духа Святого: «Он у тієї душі
така-то хвороба, помолися за неї,
і Я тобі скажу, що вона має зробити, щоб зцілитися». Я послухався
— підійшов, і Дух Святий став мені
диктувати, що їй робити: коли молитися, як молитися, які трави вона
має знайти, як їх приготувати, коли їх вживати, як їх вживати і скільки часу. Ліками можуть бути трава,
листя, бруньки, корені, квіти, плоди, сік, молоко, гусячий чи овечий
жир, мед та інше. Господь каже,
які компреси треба зробити чи інші якісь процедури. Тепер уже, мабуть, буде 33 роки, як я служу цим
даром.
До мене приходило багато людей. Коли мене запитують, як я дожив до таких років (а мені вже 85 з
половиною), то відповідаю: «Тому
ще живу, бо за мене молиться весь
світ, у всіх країнах. Живу по Божій
милості й по молитвах — і можу помагати ради Бога людям».
— До вас звертаються тільки віруючі люди?
— До мене звертаються й невіруючі. І то багато. Ніде не написано, що треба молитися тільки за
віруючих. Якби за мене не молилися, то і я б не був віруючим. Хто
б до мене не приїхав, навіть і батюшка, мій обов’язок за нього помолитися, а що вже Бог скаже — то
скаже.

Якщо мирські люди отримують
милість, то знов приходять і кажуть:
«Дядьку, ми хочемо подякувати Богу
і вам». А віруючі можуть і не прийти.
Приходять багато тих, хто не має
дітей. І переважно невіруючі приходять дякувати, що вже є дитинка чи
вагітна.
— Брате Іване, чому хворіють віруючі люди?
— Написано, що ті, хто страждає
плоттю, перестають грішити. Якщо
ми не такі перед Богом, якщо ми
можемо згрішить, то щоб я не грішив, Бог може допустити мені якусь
хворобу.
А ще написано: «Господь кого
любить, того карає». От Бог бачить,
що ми відходимо від Нього, то він
допускає якусь хворобу, щоб ми
зближалися з Ним. Ти сам бачиш:
якщо все добре — то й Бога не треба, а якщо щось торкнеться нашого
тіла — то тоді вже є час помолитися,
все розказати Богові.
Коли хтось хворіє, то не потрібно
дорікати, що це за гріх. Коли читаємо про сліпого в Євангелії, то Христа
питають: «Хто згрішив — він чи батьки?» Господь відповідає: «Ні він, ні
батьки не згрішили. Це для того,
щоб явилася слава Божа».
Бог допускає хворобу, щоб нас
попередити й зупинити. Але Він люблячий — і коли ми робимо, що Він
каже, — тоді оздоровлюємося.
— Чи є залежність між духовними хворобами й фізичними?
— При духовній хворобі, здається, нічого людині не болить, але во-

на втомлена, сумна. А смутний дух
сушить кості. Тобто з часом страждає і плоть. Тепер багато кажуть
про депресію, коли людині нічого
не хочеться — то це і є та духовна
хвороба. То вже вплив сатани. Але
людині не треба ховатися, а щось
робити. Насамперед треба зрозуміти, що це недобре, треба себе
осудити і спротивиться такому стану, шукати виходу з нього, самому

молитися і просити, щоб інші молилися за тебе — і диявол буде осміяний.
Якщо ти сидиш в хаті, то хіба тебе
Бог буде вести за руку? Треба прикласти старання. Диявол каже: «Сиди дома», а ти не сиди, кажи: «Я
піду до народу Божого в ім’я Господа». І хвороби не стане.
— Що ви порадите хворим людям?
— Більше надії на Господа. Ніхто
себе не може застрахувати від хвороби. Тому моліться самі, заявляйте
в церквах. Звертайтеся до лікарів.
Дехто каже, що не можна до них
звертатися. Тоді для кого євангеліст
Лука був лікарем? Для овечок? Ні,
для людей. Написано, що не здорові мають потребу в лікареві. Це сказав Ісус. То що, Ісус казав неправду?
Треба і до лікарів звертатися — і Бог
дасть милість вам і їм буде на свідчення. Коли ми звертаємося до лікарів, то розуміємо, що без помочі
Божої нічого не буде, і треба за них
молитися.
Я також був героєм, казав, що ще
ніколи не хворів. Мені нічого не боліло, крім зубів. І Бог допустив, що

я захворів. Молився-молився, а помочі ніякої — і поїхав у лікарню. Десять днів пролежав там — і все, став
здоровим. Лікарі навіть дивувалися,
що я так скоро одужав. Перепитували мене, чи я віруючий.
Мені навіть дорікали: «Ви молитися за здоров’я людей — а самі захворіли». А я кажу: «І не такі були
Божі мужі, як я — і ті хворіли і від
хвороб помирали. Павло три рази
просив, щоби Бог забрав від нього
жало, а Бог сказав, що досить йому
Його благодаті, бо сила Його виявляється в немочі.
Буває, що брати приходять до
хворої сестри і кажуть їй: «Сестро,
ти вір, а ми будемо молитися». Сестра може сказати: «Ви захворійте
— а потім побачите, яка у вас буде віра». Коли здоровий, сильний,
то й віра є, а коли заслаб, молишся день-два — і віра десь губиться.
Але Бог знає, як зміцнити нас. Ми ж
Його діти. Коли батько знає, як нам
допомогти, то й Христос знає. Звертаймося до Нього.
Розмовляв
Василь Мартинюк

Неможливе людям — можливе Богові:
історія диво-хлопчика, народженого «без мозку»

Вони називали його «хлопчиком,
народженим без мозку». Але тепер,
через вісім років, розмір мозку Ноя
Уолла становить 80% від норми. Дитина ігнорує негативні прогнози щодо свого відновлення.
Шеллі та Роб Уолли замість того, щоб із нетерпінням чекати народження сина, мусили вибирати
труну для нього. Лікарі сказали, що
в дитини немає шансів пережити
народження. Запевнили подружжя,
що навіть якщо виживе, то психічні
та фізичні вади будуть надто серйозними. Незважаючи на це, дивохлопчик, який народився практично без функцій мозку, не просто вижив, але й оздоровився далеко за
межі того, що лікарі колись вважали
можливим.
На 20-му тижні вагітності подружжя отримало жахливі новини:
у їхньої майбутньої дитини розще-

плення хребта й гідроцефалія. Цей
стан викликає накопичення зайвої
рідини в черепі, вона штовхає мозок до черепа, внаслідок чого відбувається пошкодження тканин. Лікарі заявили, що шанси Ноя вижити —
незначні, а серйозні пошкодження
мозку — неминучі. Також вони мали
побоювання, що дитина взагалі не
переживе народження, тому що гідроцефалія зазвичай вражає ту частину мозку, яка контролює дихання.
Мати віру
Але коли народився Ной, він закричав — і з цього почався довгий
шлях його лікування. Лікарі вставили в голову хлопчика шунт, щоб злити рідину, і всі сподівалися на краще.
Як розповів доктор Грегорі Скотт,
дослідник нейробіології з Імперського коледжу Лондона, під час
першого післяпологового обстежен-

ня в немовляти виявили дещо шокуюче — на момент народження хвороба Ноя знищила 98% його мозку.
Проте він міг їсти, дихати й пити, тому що стовбур мозку залишився цілим. У нього також була спинна біфіда, вроджена вада хребта.
Історія
цього
диво-хлопчика, який народився практично без
функцій мозку, є прикладом того,
чому віра є такою важливою!
Той факт, що Ной вижив після народження, уже кинув виклик усім
прогнозам. Але розуміючи, що в
хлопчика працює лише 2% функцій
мозку, лікарі покладали не надто
великі сподівання на його одужання
й можливість повноцінного життя.
Однак Бог працював. Ной не тільки
жив, але й мозок його розвивався
— відбувалося те, що лікарі вважали неможливим.
До двох років здібності Ноя при-

голомшили всіх. Він міг співати, сидіти прямо і навіть грати в ігри на
комп’ютері. І його дивовижний прогрес продовжував зростати.
Безперервне диво
Коли Ною було три роки, йому
зробили друге сканування мозку.
Лікарі були здивовані, побачивши,
що мозок хлопчика виріс. Доктор

«Я дякую йому щоночі перед сном.
Кажу: «Ною, спасибі за такий прекрасний день. Це було чудово». А
він відповідає: «Я люблю тебе, мамо. Добраніч!»
Те, що неможливе людині,
можливе Богові
«Я планувала його похорон, поки
була вагітною, і ніколи не могла со-

бі уявити, що настане цей неймовірний день», — сказала Шеллі.
Через розщеплення хребта
Ной користується інвалідним візком та має кілька інших проблем зі
здоров’ям. Але що стосується мозку,
то він вразив лікарів майже повним
відновленням. Сканування показує,
що за останні чотири роки тканини
мозку Ноя відновилися з 2% до 80%!
Незважаючи на похмурий прогноз, Шеллі та Роб відмовились перервати аборт. Вони зачекали й побачили, що Бог приготував для їхнього малюка.
Щодо батьків Ноя, то вони найменше турбуються про те, що, на
думку лікарів, Ной ніколи не зможе
зробити. «Ной покаже нам, на що
саме він здатний і що саме він хоче
робити в житті, — сказала його мама. — Він такий рішучий, і ми ним
дуже пишаємося».
Це маленьке диво показує, як те,
що люди вважали неможливим, Бог
зробив можливим!
ІА «Світогляд» за матеріалами
Tank'sGoodNews та GodVine

Скотт вважає, що, ймовірно, шунт
допоміг звільнити місце для росту
мозку. Але, чесно кажучи, ні в кого
немає однозначної відповіді. Мозок
людини — настільки загадковий, що
ми до цього часу дуже мало знаємо,
як він функціонує.
Тепер Ной насолоджується своїм дитинством. Він отримує постійну емоційну підтримку від рідних,
які навчають його вдома. Тепер він
може говорити, розпізнавати літери свого імені й рахувати до десяти.
Хлопчик навіть відвідує школу один
раз на тиждень.
Ной проходить «тренування
мозку», тобто, наприклад, виконує
вправи з математики й читання,
що стимулюють його розвиток. Так
хлопчик постійно вдосконалюється. Він читає, відмінно володіє iPad,
вміє бесідувати, а ще Ной дуже кумедний і справжній жартівник!
Одужання дитини настільки неймовірне, що про нього навіть зняли документальний фільм ВВС під
назвою «Хлопчик без мозку».
І хоча Ной і його сім’я стикаються з проблемами, його мама каже,
що він — радість для всієї родини:

Молитва віри
Я вільним птахом до небес полину,
Проб'юсь крізь громовиці і борвій
З низин земних скорботної долини
Туди, де край моїх сердечних мрій.
Молитва віри — крил мені не треба.
Земля не може втримати мене.
Я у польоті до святого неба.
Любов, надія в серці не засне.
У Дусі й Правді поклонюся Богу.
Господь молитись право дав мені.
І я відчую Духа перемогу,
І замість смутку зазвучать пісні.
В пориві молитовному до Бога
Не завжди словом викажеш жалі.
Вловлю я мить торкання до святого,
Як журавель — до рідної землі.
Володимир Сад

Вiра та життя

Історія
однієї душі

Юрій та Юлія Саньки одружилися в листопаді 2008 року. Згодом у них народилося троє синів
— Даниїл, Тимофій та Самуїл. У січні 2018 року раптово погіршилося
здоров’я в середнього сина Тимофія, якому на той час було майже 6
років. Через кілька днів лікарі встановили невтішний діагноз: гострий
лімфобластний лейкоз. Розповідає
Юлія Санько.
Спочатку захворів старший Данік, а через два дні піднялася температура в Тіми. Тому ми подумали, що це звичайна віруска. Це було якраз під Новий рік. А він мав 7
січня виступати з дитячим хором на
різдвяному богослужінні. А ще ми
саме готувалися переїзджати в інше
житло. Одним словом — як же невчасно похворіли! 6-го числа температура була нормальна, і ми зраділи, що зможемо бути на зібранні.
Але коли потрібно було виходити на сцену разом із іншими дітьми,
він не зміг встати. Я побачила, що

він подався вперед і сів. «Синку, що
таке?» — «Мамо, дуже ніжки болять!» Я сказала диригенту хору, що
Тіма не зможе виступати. І вона порадила здати кров на ревмопроби.
Здали аналізи — і тоді все стало зрозумілим…
Страшний діагноз
Медсестра, яка брала аналізи в
Тимофія, — з нашої церкви. Вона і
виявила бласти в його крові. Ми щороку з дітьми здавали аналізи в неї.
Тож Юра поїхав з Тімою і взяв також старшого. Я із Семіком лишилася вдома. Пам’ятаю, як чоловік подзвонив і дуже лаконічно сказав: «У
Тіми погані аналізи, ми лишаємося
в лікарні!» Я не знала, що й думати.
Діагноз — гострий лімфобластний лейкоз, 95% бластів. Медсестра
сказала, що написала 95%, але фактично там усі 100%. Уся кров біла.
Перша думка: «Що ж таке лімфобластний лейкоз? Треба подивитися
в інтернеті». Але друга думка: «Ні!
Зараз як начитаюся, то ще важче ста-

не…» Десь рік я навіть не знала, що
це той самий рак крові. Я вірю, що
Бог так беріг моє серце. Пам’ятаю
свою першу молитву: «Боже, я тільки прошу, щоб він не страждав!»
Коли ми приїхали в обласну лікарню, то відразу зрозуміли, що не
хочемо там лікуватися. Але документів, щоб їхати закордон, немає,
та й взагалі — жодних знайомих закордоном, які могли б допомогти.
Оскільки Юра білорус, то ми вирішили поїхати в Білорусь. Порадили одну хорошу клініку. Там була
справді інша медицина, але люди
дуже подібні до наших. Медперсонал міг сказати щось на зразок: «Чого ти плачеш? Звикнеш! Заспокойся!» Лікарі стали наполягати на хіміотерапії. Але якось так Бог скерував
— не погоджуватися.
Ще на другий день хвороби ми
створили групу «Наш Тімошка» у
Viber, куди скидали всю інформацію
про стан сина, тому що багато людей дзвонили, запитували. І через
цю групу до нас звернувся незнайо-

мий чоловік, який виявився пастором із Італії. Він сказав, що хоче допомогти, хоча навіть не знає чим, бо
з таким не стикався. Але, мовляв, у
разі потреби — звертайтеся. І ось я
дзвоню йому з Білорусі й кажу, що
ми хочемо лікуватися в Італії, хоч
поняття не мала де і як. Він відповів: «Ви моліться, а я подивлюся, що
можна зробити».
Чудеса
І тут почалося… Наш виїзд був
справді чудесним — настільки складалися обставини, ніби Сам Бог відкрив усі двері. Юра з дитиною їде з
Мінська в Київ, я — з Бреста в Рівне.
Працівники міграційної служби в
позаробочий час роблять нам документи, нотаріус чекає до 23 години
в офісі, щоб їх завірити. Це все робилося за один день.
Ми написали в соцмережах, що
Юра з сином летить у Мілан, потребуємо, щоб хтось зустрів. І відгукнувся ще один пастор. Тімі в літаку
було дуже погано, всю дорогу нудило. А по прильоті їх не пропускають
з аеропорту. Юра, звичайно, мови не знає, не може нічого пояснити. Він садить Тіму, стає біля нього
на коліна й молиться: «Боже, Ти нас
сюди привів, я відмовляюся вірити,
що не проведеш далі!» Раптом він
відчуває на собі чиюсь руку. Це була жінка, яка знала італійську мову.
Вона допомогла вирішити всі питання — і безслідно зникла. Юра мені
дзвонить: «Юлю, мене тут зустрів
ангел!» Потім їх знайшов пастор,
який згодився зустріти, — і швидкою допомогою поїхали в лікарню.
Мільярди чудес сталися з нами від
самого початку й досі.
В Італії в нас уже не було сумнівів
щодо хіміотерапії. Почали лікуватися — і все йшло на диво гладко. Дуже рідко були якісь побічні ефекти.
Нас налаштовували, попереджали,
що може бути те й інше. Коли син
прокидався вночі, я налякано питала, що з ним. А він просто просив
яблучко… Я завжди писала про те,
як Бог нас проводить, у Viber-групу.
Ми там стали з усіма рідними! Навіть лікарі дивувалися — у порівнянні з іншими дітьми Тіма почував себе дуже добре.
Узагалі навіть атмосфера в лікарні там зовсім інша, ніж в Україні. Ти-

мофійко любив дні, коли ми йшли в
лікарню, у нього були улюблені лікарі. Заходячи, він давав усім «п’ять».
Нас це дуже вражало. Я не могла
зрозуміти — ну чому в нас не так?
І згодом дізналася, що засновник
цієї клініки Джованні Верга сам пережив смерть своєї дитини від лейкозу. І Бог спонукав його заснувати
фонд і лікарню. Я подумала: справді, людина, яка пройшла через таку
трагедію, зовсім по-іншому буде все
організовувати. Ми завжди дякували Богу, що лікуємося саме там. Це
було величезним благословенням.
Важкий період почався несподівано. Якось Тіма не признався, що
в нього в роті з’явилися виразки. Лікарі запитували: «У вас все добре?
Щось болить?» — «Ні, нічого не болить». Тільки він чомусь перестав
говорити. Ми думали, може, від
переживань або якийсь такий стан
від медикаментів. А виявилося, що
в нього там настільки все в ранах,
що навіть говорити було боляче. А
він не казав, бо, напевно, боявся,
що призначать ще якісь процедури.
Тобто і так було важко, а тут ще зробили чергову хімію… Після цього він
довгий час був у критичному стані, і
не було полегшення. Постійна температура, він не їсть, знеболюючі не
допомагають… Перевели на морфій.
Пам’ятаю, я лежала біля Тіми і
каялася в тому, що звикла до благословень. Усе проходило добре — і я
стала сприймати ці чудеса як належне. Я сказала: «Боже, прости мені
за безпечність. Я зрозуміла, що мій
син — у Твоїх руках. Не в руках лікарів, не в руках найкращої медицини
Європи. Його життя — у Твоїх руках.
І я довіряюся Тобі!» І що ви думаєте? Проходить година після цієї молитви — і Тіма просить їсти, уперше
за тиждень! Кажу: «Почекай, зараз
дам знеболююче». — «А в мене нічого не болить!» Лікарі казали, що
не може такого бути.
Ми пролікувалися 10 місяців
— і лікарі констатували ремісію.
Це означає повне видужання, що
в крові більше немає бластів. Про
хворобу нам нагадувала тільки хіміотерапія в таблетках, яку Тіма далі
приймав, і шрами від катетера. Ми
були такі щасливі! У сина відросло
волосся… Цей період тривав чотири
місяці. Ми встигли з’їздити на море,

в Альпи, у Францію... Ці поїздки організовувала наша лікарня. Але одного разу в Тимофійка стала дуже
боліти спина. Взяли аналізи — усе
нормально. Але все одно щодня в
серці була тривога: а раптом рецидив? Потім піднялася температура.
Ще через деякий час різко впав рівень тромбоцитів…
Перекреслені плани
Я аналізувала саму себе: коли
мені було важче — вперше дізнатися про хворобу чи вдруге? І, напевно, другий раз було важче. Тому
що вже знаєш, що чекає попереду.
А як це Тімі пояснити? У нас вже були такі плани на майбутнє. І в них не
входило повернення в лікарню… Усе
довелося скасувати.
Пам’ятаю: взяли пункцію — і
приходить Тімина улюблена медсестра… У нас із нею були дуже гарні
стосунки. Вона заходить, і я бачу в її
очах сльози! У цей момент ти просто все розумієш. Нам повідомили,
що почався рецидив. Ти заходиш
у кабінет лікарів — і читаєш на їхніх обличчях співчуття. Що я дуже
любила в італійській лікарні — оце
співчуття. Ніколи не було: «Так, у вас
рецидив. Хіміотерапія. Ось список!»
Ні. Вони просто нас обняли.
Не знаю чому, але я тоді в думках повторювала одну фразу: «Боже, я Тебе люблю!» Разів 100 повторила. Таке враження, що я боялася,
що мій розум перестане вірити в
це… «Боже, я Тебе люблю! Що б нам
зараз не сказали лікарі, я Тебе люблю!» Я ніби втекла в ці слова.
Тоді в групі «Наш Тімошка» оголосили цілодобовий піст і молитву.
Уявляєте, люди, які нас не знають,
з усього світу однодушно молилися за сина. Це надихало. І в той же
день нам запропонували інновацій-
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не лікування — імунну терапію, яка
тільки впроваджувалася в провідних лікарнях світу. Вона коштувала $450000, але всі витрати лікарня
брала на себе. Хіба це не відповідь
на молитву? Тільки лікар сказав:
«Головне — дожити!», бо ті ліки виготовляються два місяці.
Важке слово «відпустити»
Але в Тіми стався приступ, крововилив у мозок. Далі — реанімація
(до речі, у реанімацію нас пускали),

інтубація… Ми тоді думали, що він
уже піде на небо. Але ні, він прокинувся і перше, що сказав: «Мамо,
для чого я народився?» Він перестав бачити і став дуже важко говорити. Я навіть казала: «Боже, дякую,
що він перестав бачити». Бо з його
тілом таке відбувалося… І тоді вже
мені сказали: «Ваш син помирає».
Я казала: «Боже, як це? Все ж так
добре йшло… Це неправильно! Боже, Тобі ж не вигідно, щоб він помер! Він тебе прославить, якщо буде жити!» Лежу біля сплячого Тіми,
плачу… Але відчуваю, ніби Бог лежить поруч і обіймає нас обох. Я завжди це відчувала.
Коли писала в групу прохання
помолитися, то ніколи не казала, за
що саме. Тому що не знала, що Бог
для нас приготував — за що Святий

Дух спонукає людей, за те нехай моляться. Але на цей раз я написала:
«Будемо молитися, щоб Тіма пішов,
бо йому дуже важко». Він стогнав,
важко дихав, усе боліло... Напевно,
це дивно звучить від матері, просто
я розуміла, що там йому буде краще. Навіть, якщо він виживе, його чекає наступна процедура, якщо
він виживе після процедури, далі
— трансплантація. А нам тільки дві
години розповідали причини смертності при трансплантації…
І саме там, коли
Тіма помирав, небеса стали для мене реальними. До
цього я теж читала
Біблію і вірила, що
після смерті підемо
на небо, якщо тут
любимо Христа, бо
Він наш Спаситель.
Але там це стало
справді безсумнівним. І рішення відпустити сина ґрунтувалося саме на цій
вірі. Що смерть —
це не кінець, смерть
— це перехід. Я
знаю, що нам дуже
некомфортно говорити про смерть.
Але Христос переміг смерть, вирвав її
жало.
О першій ночі Тіма захотів їсти.
Я пішла — швиденько нагріла. Коли він перестав бачити, то дивився
ніби повз співрозмовника. А в той
момент, коли їв, раптом подивився прямо мені в очі й захоплено зітхнув. Я питаю: «Тіма, ти що, мене
бачиш?» — «Ні, силует!» — «Мій силует?» — «Ні, Христа!» — «Силует
Христа?» — «Так!» — «І що Він тобі каже?» — «Нічого, тільки усміхається». Бог показав йому Себе! Це
було сильне переживання для мене. Я молилася: «Боже, нехай діти
завжди бачать в мені Твоє відображення!»
Щодня питала в лікарів, чи не
сьогодні це станеться… Вони відповідали, що рахунок іде на дні. Якось
я прокинулася рано, десь о 6-й. І відчула, що це буде сьогодні. Лягла поруч, обняла його й стала співати:

Кто же я, что Царя Вселенной всей
Волнует боль моя и мир
		
в душе моей?
Кто же я, что чудесный
		
Божий свет
Ведет меня всегда,
когда мира в сердце нет?
Я — лишь цветок, что расцветает
и мгновенно увядает,
Пришел в мир и исчезну,
как утренний туман.
Но Ты мольбам моим внимаешь,
если упаду, прощаешь.
Ты сказал мне, что я Твой,
навсегда, навсегда…
Це була його улюблена пісня... У
якийсь момент він зробив три подихи — і його серце перестало битися… Що відчуває мама в цей момент? Може, я знову здамся дивною, але я подивилася на небо — і
відчула велике торжество! «Ісусе,
він із моїх обіймів перейшов у Твої,
правда?» — «Так, він зі Мною!» Моєму сину тепер добре, він уже ніколи не захворіє, він може тепер бігати й стрибати, він це так любив…
Я завжди любила чути Бога, спілкуватися з ним. Не можу сказати,
що робила щось особливе під час
хвороби мого сина. Я просто знала,
Який Він. Він не помиляється. І сам
факт, що Тіма пішов на небо — це,
звичайно, дуже важко для матері.
Але, знаючи Бога, я розумію, що все
це було не просто так, недаремно.
Мрія
Коли я чую, фразу «Ти втратила сина», то завжди кажу: «Ні, я не
втратила, він живий, він є». Втратити — це коли ти щось губиш і не знаєш, де знаходиться та чи інша річ. А
це подібно до вагітності — дитини
ще ніхто не бачив, але всі розуміють,
що вона є. Так і тут — це глибока внутрішня впевненість. Або коли ми відправляємо дитину навчатися кудись
далеко. Ми її не бачимо, але ми її не
втратили. Ми знаємо, де вона є. До
речі, на логотипі нашого фонду зображений Тіма, який дивиться на
мене згори, і між нами ніби символічний пісочний годинник. Тобто між
нами просто час. Зовсім скоро з точки зору вічності я його побачу.
У наших думках завжди йде боротьба. І ми щодня вибираємо, у що
вірити — у життя чи в смерть. Я оби-

раю життя. Бо Ісус Христос — Життя
і Воскресіння. Знаєте, коли в серці
з’являється тінь? Коли ми відвертаємося від світла. І в цю тінь ми не пускаємо Святого Духа. І тоді кажемо:
«Чому я?» У моїй книзі є розділ під
назвою «До самої глибини». Це був
момент, коли Бог, власне, зайшов у
цю мою тінь. Я прокинулася вранці з
рішучим бажанням розказати небесам усе, що я про них думаю. Я виказала увесь свій біль, нерозуміння,
незгоду. І раптом тінь зникла. Бо хоча навіть із неправильними мотивами, але все ж таки я повернулася до
Нього. Мені стало настільки легше!
Мене вразило, що Бог і далі любить
мене, хоча я щойно з Ним сварилася. Я зрозуміла, що Йому навіть не
потрібні мої правильні слова.
Рівно через 9 місяців після того,
як Тимофій пішов на небо, ми заснували християнський благодійний
фонд. Хочемо побудувати таку клініку в Рівному — Християнський онкологічний центр медичної допомоги
й опіки для дітей із лейкемією імені
Тимофія Санька. Ми хочемо це зробити в пам’ять про Тіму. І для того,
щоб в Україні було гідне ставлення
до людей, які страждають.
Це наша мрія. Ще нічого немає,
крім ідеї і Божого ведення. Але цей
проєкт я сприймаю таким, що вже
відбувся. Я вже бачу цю лікарню,
відчуваю, ходжу її коридорами й посміхаюся хворим дітям і їхнім батькам. Я вже уявляю наш майбутній
персонал — людей, які люблять Бога й ставляться до роботи як до служіння. У яких чисті руки й очі, які не
чекають, поки людина дістане гаманець… Хто, як не ми, люди, які пізнали Живого Бога, можемо нести надію туди, де її немає?
За матеріалами передачі
«Голос, що кличе»,
ведуча Єлизавета Корнійчук

15 лютого 2020 року
«Привіт, любі! Хочу поділитися мрією, яка живе в нашому
серці. Величезна, майже нереальна мрія! Можливо, Бог її вклав у
наші серця? Бо без Нього, Його керівництва, Його допомоги цієї
мрії не втілити в життя. Виношую її давно, ще з Італії. Не могла наважитися висловити її вголос, бо якась вона в людських
очах недосяжна.
Та вчора, коли побачила, скільки навколо добрих, небайдужих,
співчутливих, достойних людей, то осміліла й повірила в чудо!
Отож, мріємо побудувати дитячу онкологічну клініку в м.
Рівне. З туалетом у кожній палаті, з вентиляцією, з очищенням
повітря, з ортопедичними ліжками для дитини і (що не менш
важливо) для дорослого. Де прибиральниця й персонал не гримають на пацієнтів, де лікар лікує й не заглядає в гаманець. Де
протокол лікування новітній і ніхто не цурається підвищення
кваліфікації. Де є душеопікуни й психологи для діток і батьків.
Де ставлення не залежить від соціального статусу.
Де прибирають у палаті після 10 ранку, коли всі вже прокинулися. Де крапельниця дає сигнал, коли закінчилися ліки. Де смачна їжа, різна щодня. Де не відправляють додому безнадійних. Де
роблять трансплантацію. Де плачуть разом із тобою. Де обіймають, коли в тебе вже закінчуються сили…
Можу писати так ще довго… Описала вам не щось нездійсненне. Описала те, що ми пережили на власному досвіді. Вірю,
що ми недарма пройшли лікування в тій лікарні. Так! Усе в Божих руках. Навіть найкраща медицина не в силі змінити те, що
незмінне. Та ми можемо полегшити перебіг лікування. Можемо
полегшити страждання дитині й батькам. Ми достойні кращого! Ми достойні чесного! Так — у нас, в Україні в наш час! Господи, допоможи нам…
Поки що немає проєктів, планів, статутів. Та є Бог, Який у
силі здійснити нездійсненне. І серце, яке вірить у його чудеса!
Заразіться цією ж мрією! Моліться про це. Думайте про це.
І, вірю, скоро, дуже скоро, Бог відповість!
Небеса усміхаються, коли ми думаємо про інших.
Уривок з книги Юлії Санько «Історія однієї душі»

У Дулібах планують створити
центр медичної допомоги для дітей із лейкемією

10.11.2020
Днями в Дуліби приїздила команда ХБФ «Усмішка Тимоші»: засновники
Юлія та Юрій Саньки, архітекторки Віра Романюк та Іванна Мельник, а також Наталія та Андрій Подгорці, Вадим Яковчук.
Спеціалісти фонду оглянули майбутні ділянки та будівлі для розміщення центру, оцінили ризики та переваги реалізації проєкту, проговорили всі
проблемні питання, а саме комунікації, їх підведення, наявність історичність місць, можливість створення зони відпочинку тощо.
Сільський голова Василь Дикало розповів про переваги будівництва для
села та зазначив, що спротиву з боку мешканців не буде, а навпаки — такий
проєкт чекають та підтримують.
Переговори щодо створення центру в громаді відбувалися з березня.
Для цього передбачили територію під будівництво та приміщення місцевої
лікарні. «І тільки тепер ми остаточно готові сказати — центру медичної допомоги й опіки для дітей із лейкемією ім. Тимофія Санька бути в Гощанській
громаді, а саме — у селі Дуліби», — пишуть у Гощанській селищній раді.
hoshcha.rayon.in.ua

Медичні клініки

Внесок євангельських християн у медицину та охорону здоров’я
«Ось, Я прикладу йому пластиря і цілющі засоби і вилікую їх, і відкрию їм повноту миру та істини»
(Єр.33:6).
Християни сповідують, що тіло
людини — храм Святого Духа, тому
до нього треба ставитися дбайливо.
Вони вірять, що зцілення від недуг
може прийти завдяки молитвам,
але також вважають, що Бог дав людям розум дбати про своє здоров’я
і не шкодити йому. Культура здорового способу життя християн не
тільки довела перевагу біблійних
цінностей для життя та довголіття,
але й набула широкого визнання й
популярності в суспільстві. Мобільні
та стаціонарні християнські медичні
клініки зробили послуги лікарів доступними не лише для малозабезпечених людей, віддалених поселень, але й в умовах окупації. Особливістю цих клінік є те, що часто
вони проводять медичні огляди одночасно з наданням духовної допомоги: з пацієнтами працюють також
служителі та душеопікуни.
Наведемо приклади найвідоміших організацій медиків-християн,
які служать людям із власної ініціативи та об’єднуються задля спільних завдань і місій.
Християнська молодіжна медич-

на асоціація (ХММА) об’єднує фахівців у медичній галузі для професійного, духовного та лідерського розвитку, а також для спільного служіння через професію Богові й людям у
церквах та суспільстві. Асоціація налічує близько 300 членів. Вона проводить:
- навчальні заходи для молодих
фахівців (національні конференції,
регіональні форуми, місцеві гуртки);
- громадські проекти, спрямовані на поширення вчення Ісуса Христа (сприяння викладанню християнської етики та теорії творення в
шкільних навчальних програмах,
пропагування сімейних цінностей в
освітніх закладах, боротьба за здоровий спосіб життя молоді);
- благодійні виїзди до сіл за участю фахівців: терапевта, офтальмолога, хірурга, кардіолога, ендокринолога (окремо — стоматологічні
виїзди) з наданням медикаментів
згідно з діагнозами.
- масові заходи (всеукраїнські
конференції, конгреси медиківхристиян східної Європи, міжнародні медичні табори).
Християнська мобільна медична команда (ХММК) — благодійна
організація, яка задіяна в консультативній допомозі населенню. Ме-

дичні працівники-волонтери (лікарі, медсестри, фельдшери) разом із
представниками церкви та соціальними працівниками надають безкоштовні медичні консультації, благовістять, проводять просвітницьку роботу щодо здорового способу
життя, шкідливих звичок та профілактики найпоширеніших хвороб,
доставляють гуманітарну допомогу
малозабезпеченим сім’ям, дитячим
та геріатричним будинкам, населенню, що постраждало від стихійного
лиха.
Протягом благодійних акцій у
населених пунктах медична команда розгортає пересувну клініку. Пацієнти мають можливість отримати консультації терапевта, педіатра,
гінеколога, хірурга, травматолога,
окуліста, стоматолога. В арсеналі діагностичних засобів клініки є
електрокардіографія, ультразвукова апаратура, лабораторія, рентген,
пікфлуометрія, ото- та офтальмоскопічне обладнання. Спеціалісти
намагаються працювати в тісному
контакті з місцевими працівниками
охорони здоров’я.
Після медичного обстеження кожен пацієнт має можливість послухати проповідь Євангелії, поспілкуватися з християнським консуль-

тантом, отримати безкоштовну літературу. Для дітей організовується
окрема програма з іграми, конкурсами та подарунками.
ХММК є проектом Міжнародної
благодійної організації «Надія в дії»,
яка забезпечила команду медиків
пересувним мобільним трейлером,
що становить два медичні кабінети
з обладнанням. Від початку метою
Християнської мобільної медичної клініки було зменшити людські
страждання й підняти духовний рівень населення України. Керівник
проекту — Мирослав Гловацький.
Міжнародний благодійний фонд
«Варнава» також надає медичну допомогу. При ньому також працювала християнська мобільна клініка.
Лікарі з ліками, вітамінами й окулярами відвідували віддалені населені пункти, де були складнощі з
отриманням медичної допомоги. У
кожній команді був психолог-душпастир.
Згодом географія поїздок клініки поширилася на всю Україну, в
тому числі — на прифронтові населені пункти. Активна учасниця цього проекту, лікар-окуліст Ірина Власенко пізніше організувала в Україні очну клініку, яка забезпечує безкоштовну перевірку зору та надає
окуляри. Такі акції, зокрема, проводяться в місцях позбавлення волі.
Мобільна медична клініка Асоціації «Еммануїл» укомплектована
сучасним обладнанням і лабораторією й обслуговує населення з 2003
року. За відгуками пацієнтів, ціни
— демократичні, обслуговування —
на високому рівні. Усі зібрані кошти
йдуть на забезпечення потреб клініки та виїзні акції. Директор клініки
— Галина Кучер, головний лікар —
Валерій Зинюк.
У суботу лікарі приймають людей безкоштовно за спеціальною
програмою допомоги малозабезпеченим. Крім того, команда лікарів-християн бере участь у організації благодійних акцій і забезпечує
медичний супровід пацієнтів, у яких
під час обстеження виявляються
серйозні захворювання.
Понад 20 разів на рік команда з
25 лікарів їде по всій країні, щоби
безкоштовно обстежувати людей за
організаційної підтримки місцевих

протестантських церков. Пріоритетними є села, де населення рідко
звертається до медичних установ. У
команді завжди присутні консультанти духовно-психологічної підтримки. Відвідують людей і вдома
— тих, хто не може дістатися до локації клініки. Усі ліки, які є в перевізній аптеці, пацієнти також отримують безкоштовно.
Зокрема мобільна клініка Асоціації «Еммануїл» їздить у Східну
Україну, аби допомогти жителям
міст, потерпілих від війни. Щороку
здійснюється близько 20 таких поїздок.
Виїзні акції привели до відкриття
в Києві стаціонарного Благодійного
медичного центру. Його мета — надавати безкоштовну допомогу сиротам, а також багатодітним, неповним та малозабезпеченим сім’ям.
ADRA України — представництво
всесвітньої мережі Адвентистського
Агентства Допомоги та Розвитку, яка
надає населенню матеріальну, соціальну та психологічну допомогу, у
тому числі й медичну.
Зокрема організація реалізовує
проекти з надання матеріальної підтримки та розвитку потенціалу закладів охорони здоров’я на території конфлікту в Україні, які передбачають закупівлю медичного обладнання для лікарень, проведення
курсів підвищення кваліфікації для
лікарів тощо.
Медичний центр «Ангелія» проводить благодійні акції для ветеранів АТО та членів їхніх сімей. Одною
з таких акцій стали безкоштовні стоматологічні консультації та лікування, які здійснювалися фахівцями з
США та Києва з участю волонтерівперекладачів. Крім медичної допомоги, лікарі консультували пацієнтів, як підтримувати здоров’я зубів.
Усі відвідувачі, серед яких були дорослі й діти, отримали в подарунок
засоби для догляду за ротовою порожниною.
Центри здорового способу життя. Щороку адвентистські санаторії
відвідують понад 3000 людей. Регулярно проводяться літні виїзні табори здоров’я за санаторною програмою. Є спеціалізовані табори — для
онкохворих, гіпертоніків, діабетиків, людей із депресією.

Громади АСД активно пропагують ЗСЖ, реалізовуючи програми:
«Дихайте вільно» (звільнення від
тютюнової залежності), «Контроль
ваги», «Боротьба зі стресом», «Перемога над гіпертонією», «Як навчитися прощати», «Перемога над
діабетом», «Здоровий сон», «Живіть радісно», «Школа здорового
харчування» і т. ін. Вони проводять
лекції, клуби здоров’я, а також створили близько десятка Центрів здорового способу життя. Відомі адвентистські лікарі з-за кордону діляться
досвідом із українськими колегами.
Баптистська благодійна мобільна клініка зору «Ясне бачення». Цю
клініку започаткував американець
Брюс Мак-Дональд під час проживання в Україні з 2005 до 2014 року. Він активно звершував служіння
благовістя та очолював соціальне
служіння в області. Клініка співпрацює з місцевими баптистськими громадами. Церква організовує
прийом, запрошуючи охочих перевірити зір. Під час очікування своєї черги з присутніми проводяться бесіди зі служителями у вільній
атмосфері за кавою чи чаєм. Лікарі перевіряють зір, при потребі виписують направлення на подальше
обстеження, а кому потрібно — одразу безкоштовно дають окуляри.
Майже за сім років служіння благодійної клініки було роздано сорок
тисяч пар окулярів та примірників
Нового Завіту в Донецькій та Луганській областях. Сьогодні благодійна мобільна клініка зору працює по
всій Україні.
Отже, християни досить потужно працюють у сфері охорони
здоров’я, допомагаючи в боротьбі
з хворобами (лікування, надання ліків), профілактиці захворювань і популяризації здорового способу життя (семінари та інші заходи), а також
надаючи психологічну та духовну
підтримку (консультації психологівхристиян, молитва, душпастирство).
З початком пандемії християни також активно долучилися до боротьби з поширенням Covid-19.
За матеріалами асоціації
«Поклик» та інтернет-ресурсів
Фото сайту mobileclinic.in.ua

«Лікар від Бога»: зцілюючи тіло та душу
Не так просто буває сьогодні знайти хорошого спеціаліста. Чуйного і
фахового, про якого кажуть «лікар від Бога». На лікарі-християнині ж —
додаткова відповідальність: виявити Христове світло в професії.
Ми, пацієнти, найчастіше буваємо сконцентрованими на власній хворобі, і не замислюємося, що переживають ті люди, які покликані Богом
нас лікувати. Люди, до яких навіть найдуховніший з нас все ж звертається, коли вже несила терпіти… Можливо цей матеріал допоможе вам поіншому поглянути на лікарів — справжніх героїв сьогодення, які часто
жертвують собою, рятуючи життя інших.
Ми взяли інтерв’ю на тему номера у трьох лікарів, євангельських християн, аби обговорити питання здоров’я, які лежать на межі духовного і
матеріального виміру. На наведені нижче питання відповідають Анна Рибарчук, Павло Сілковський та Вадим Шеревера.
1. Наскільки важливе в медицині покликання? Що надихає і що засмучує у вашій роботі?
2. Віра в Бога в професії лікаря якось допомагає? Чи не буває конфлікту
між переконаннями і обов’язками?
3. Є дві крайності, у яких перебуває багато людей. Одні кажуть: «Я не
піду до лікаря, мене Бог зцілить!» Інші надіються тільки на лікарів, не враховуючи, що всім керує Бог. Яким має бути баланс?
4. Що у здоров’ї залежить від людини, а що від Бога? Як пов’язані духовна і фізична сфера?
5. Не перестає бути актуальним Covid-19. Цей період пандемії відрізняється від її початку — і перебігом хвороби і завантаженістю лікарень.
Чи є якісь рекомендації, які зараз особливо важливо нагадати читачам?
6. Чи могли б ви назвати зі свого лікарського досвіду топ-3 помилки,
які коштують людям здоров’я, або топ-3 поради, як його зберегти?
(Повний текст інтерв’ю, зокрема про те, як наші герої прийшли у свою
непросту професію, а також про етику стосунків пацієнта і лікаря, читайте
невдовзі на нашому сайті blag.org.ua).

«Якщо після розмови з лікарем вам не стало легше,
то це поганий лікар»

1. Якщо після розмови з лікарем
вам не стало легше, то це поганий
лікар. Психосоматика діє. Тому без
покликання в цій професії ніяк. Тут
не можна просто закінчити зміну,

переодягнутися і піти, ні про що не
турбуючись. Прийшовши додому, я
зазвичай ще кілька разів передзвонюю, цікавлюся станом пацієнтів,
тому що мені не байдуже.
Надихають результати праці.
Особливо в реанімації — це відділення, куди здорові не потрапляють. Туди навіть не приходять своїми ногами. І коли за кілька днів
віддаєш дитину батькам, а вона посміхається… Люди дякують, обнімають… Я, слава Богу, не пробував
наркотиків, але це справжня ейфорія, яка окриляє. Хочеться працювати далі. Також я працюю в стоматологічній клініці, де лікуємо зуби під
наркозом. В основному маю справу
з дітьми з інвалідністю (ДЦП, синдром Дауна, аутизм). І коли приходять з дуже зіпсованими зубами, а
на виході — чисті білі зубки, батьки

тішаться, і ми разом з ними.
До певної міри засмучує ставлення до лікарів, оцінка їхньої праці. Коли я перебував тільки на державній
роботі і робив вдома ремонт, моєї
місячної зарплати вистачало, щоб
лише на кілька днів найняти працівника без освіти і диплому. Також,
дуже рідко вдається відпочити. Пацієнти знайдуть скрізь. Де б я не був
— як тільки дізнаються, що ти лікар,
всі розмови будуть про болячки. Бувають моменти, коли не можеш абстрагуватися від роботи, і від цього
важко. Часто навіть щось спланувати непросто, бо в цій професії багато
спонтанності, і бувають ситуації, які
не можуть чекати. І сім’я від цього
страждає.
2. Віра допомагає в моменти, коли реально не знаєш, як вчинити,
коли, наприклад, немає можливості або часу зробити повне обстеження. Звертаєшся до Бога, отримуєш
рішення, і воно щоразу виявляється правильним. Логічно це не поясниш. Це схоже на виграшний білет
в лотереї, момент, коли воротар відбиває пенальті. Іноді після таких випадків ти чуєш на свою адресу: «Оце
лікар від Бога». А лишаючись сам на
сам, розумієш, що тобі допоміг зовсім не твій професіоналізм.
Віра, власне, допомагає бути
професіоналом. Мене супроводжує
в житті слово «Все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві,
а не людям!», яке мотивує завжди
бути старанним. А ще я завжди уявляю, ніби за кожного пацієнта у мене просить Бог. Це дозволяє ставитися однаково до кожного — чи це
представник влади, чи проста людина. Це віра, цього не вчать у медичному університеті.
Щодо конфлікту, то в житті завжди є якісь спокуси, але я не сказав
би, що в медицині вони якісь особливі, відмінні від інших професій.
3. Коли є можливість, а людина
не звертається до лікаря, я це вважаю таким собі духовним дитинством. Якщо мала дитина просить
хліба, ми врізаємо їй. Але доросла
людина може зробити це сама. Коли говорять: «Сто років тому люди

молилися і отримували зцілення,
а тепер немає віри», я думаю так:
сто років тому і лікарів таких не було, і багато діагнозів були вироком.
Це те, що я бачив на Гаїті — там помирали від звичайного апендициту,
від цукрового діабету. Раніше, коли
іншого виходу не було, християни
зверталися до Бога, і Він допомагав.
Відповідно, люди, які не вірили в
Бога, не отримували зцілення. І хіба
це не милість Божа, що наука розвинулася, медична допомога стала доступною, і її тепер можуть отримати
і віруючі, і невіруючі?
Ісус Христос, воскрешаючи Лазаря, міг би зробити ціле шоу — щоб
камінь сам відкотився, пелени впали… Але Він дає людям зробити те,
що вони можуть самі. І коли людські здібності закінчуються, Ісус каже: «Лазарю, вийди!» Чому тоді ми
не кажемо: «Боже, я голодний, нагодуй мене!» Ні, ми йдемо на кухню
і готуємо обід.
4. Чув історію про чоловіка, який
мав перелом і лежав у гіпсі вдома.
Коли в нього запитали, що трапилося, каже: «Згрішив!» — «Як згрішив?» — «Ремонтував хату, і не зробив поручнів. А написано: «Коли
збудуєш новий дім, то зробиш поруччя для даху свого, і не напровадиш крови на дім свій, коли спаде з
нього хтось».
Є певні розумні межі і правила.
Якщо ними нехтувати, приходять
хвороби. Коли холодно, а людина
не одягається належним чином. Коли епідемія, а церква нехтує карантинними заходами. Є встановлені
Богом біологічні закони. Хочеш чи
ні, вони діють для всіх однаково, і ні
під кого не підлаштовуються.
5. Нічого особливого тут не скажеш — все стандартно. Моя ключова порада — не панікувати. Я загалом виступаю з позиції заспокоєння
людей, чим наражаюся на критику,
в тому числі від колег. І вони певною
мірою праві, бо в лікарнях справді
багато хворих і дехто помирає. Але
це досить малий відсоток. Із ста людей потребують госпіталізації 10-12.
Решта — успішно одужують вдома.
Проблема в тому, що зараз в лікарню намагаються потрапити не 10%,
яким це справді потрібно, а 40%, які
налякані надміром страшної інфор-

мації. І вся ця паніка може коштувати життя критичним хворим.
Я знаю, що для 90% мої поради
будуть справедливими. Але, звичайно, буде відсоток, які зі мною не
погодяться і будуть праві, бо в них
все протікатиме по-іншому. Вони
потраплять в лікарню, їм допоможуть. І потім вони говоритимуть, наскільки я був неправий. Але саме
завдяки цьому вони виживуть, бо ті
люди, яких я заспокоїв, залишаться
вдома, і в лікарні буде місце. І, можливо, ці люди ніколи не зрозуміють
моєї справжньої мети, але це, зрештою, неважливо.
6. Люди часто зволікають із обстеженням, бо переживають, у
скільки це їм обійдеться, бояться
натрапити на немилосердних або
користолюбних лікарів. Я радив би
кожному знайти свого лікаря, точно
так само, як ви знаходите свого автослюсаря, або перукаря. Довірену
людину. Так трапилося, що я лікував
дочку одної жінки, яка за професі-

єю перукарка. І вона була настільки вдячна, що пообіцяла рік безкоштовно мене стригти. Через рік
я хотів розрахуватися, а вона каже:
«Давайте укладемо угоду: я продовжуватиму вас стригти, але якщо
мені потрібна буде якась допомога,
то я зможу сміливо вам подзвонити
для консультації». І так ми співпрацюємо вже 7-8 років. Який би не був
зайнятий, завжди відповідаю, або
передзвонюю. Друга порада — не
лікуватися по інтернету. Буває, це
закінчується дуже погано. Йдіть до
фахівців. І третє — стежити за собою. Є такий вислів, що першу половину життя, ми тратимо здоров’я,
щоб заробити гроші, а наступну половину — тратимо гроші, щоб відновити здоров’я. Але так чинити не
варто, бо здоров’я, по суті, відновити неможливо.
Павло Сілковський,
лікар-анестезіолог, волонтер,
місіонер, м. Рівне

«Дуже надихає, коли у відповідь на твій дотик
людина стискає твою руку»

1. Лікар — це справді покликання. Ти йдеш з роботи з думкою про
певного пацієнта, певну ситуацію,
вдома її прокручуєш. Навіть готуючи їсти, прасуючи одяг, годуючи кота, займаючись іншими буденними
справами, йдучи на іншу роботу…
Якщо гориш спеціальністю, переживаєш за людей, то ці думки тебе не
відпускають ніде.

Надихає, коли люди приходять
до свідомості. Дуже надихає, коли у відповідь на твій дотик людина стискає твою руку. Буває, при поверхневому наркозі, береш пацієнта за руку — просто для підтримки,
а він настільки міцно вхоплюється,
ніби говорить: «Так! Мені це зараз
так необхідно!» Надихає, коли відчуваєш себе на своєму місці, коли
робиш те, що маєш робити. Надихає, коли люди після операції йдуть
своїми ногами додому, коли переводиш з реанімації в інше відділення, дорогою жартуючи про зустріч
на нейтральній території.
Дуже розчаровує безвихідь, відчуття власного безсилля, неспроможності допомогти. Це відчуття
особливо загострилося власне зараз, під час лікування хворих на
Covid із важкими вірусними пневмоніями. Ти бачиш, як їхнє життя
просто витікає крізь пальці. Немов
намагаєшся зловити воду. Чесно кажучи, навіть молюся: «Боже, хоч би
не на моїй зміні…» Це дуже пригнічує.

2. Віра — напевно, єдине, що
тримає. Я ще не бачила атеїстів в
операційній чи на смертному ложі.
У нас між хірургами й анестезіологами є таке правило, більшість починає операцію словами: «В добрий
час!» або «З Богом!» Хтось хрестить
операційну. І в кінці закінчуємо:
«Слава Господу». Віра — дає відчуття, що ти не один. Що є Той, Хто вирішує. Щоправда, ти ніколи наперед
не знаєш, яким саме є Його рішення. Іноді я запитую: «Боже, якщо
Ти вирішив забрати людину, то для
чого тут я?» Є моменти, коли відбуваються справді чудеса, і все змінюється просто на очах, незалежно
від тебе. Але буває, що Бог діє через
тебе — коли докладаєш максимальні зусилля, і через ці зусилля приходить результат.
Внутрішні конфлікти бувають у
кожного лікаря. Бувають ситуації,
коли, бачачи безперспективність,
продовжуєш реанімувати людину і
п’ять, і шість разів поспіль. Вона періодично приходить до тями. І на
якийсь раз ти вже розумієш, що просто знущаєшся над тілом, що Господь
хоче її забрати. То чому я стою на перепоні? А буває, що Бог дає сильне
внутрішнє відчуття: «Ще не час!» У
мене в кардіодиспенсері був вкрай
тяжкий пацієнт з інфарктом міокарда. Чоловік років сорока. Під час
проведення операції на серці (стентування) виникло ускладнення — фібриляція шлуночків. Ми з хірургом
проводили дефібриляцію за дефібриляцією. Він вже як «сендвіч» підсмажився... Мені кажуть — лиши. А
відчуття всередині — «Давай! Не зупиняйся!» І він вижив — після п’яти
реанімацій, з просмаженою грудною кліткою, але вижив. Не знаю, чи
зробив якісь висновки… Я усім своїм пацієнтам кажу: якщо ви отримали другий шанс, значить у Бога є для
вас ціль, заради якої лишив на землі.
Не нехтуйте цим! Бо наступного разу
я можу нічого не вдіяти.
3. Жодна із цих крайностей не
приведе до позитивного результату.
Людина, стержнем якої є Ісус Христос, тверезо і адекватно оцінює ситуацію. В іншому випадку вона буде
фанатиком. А фанатизм і віра — несумісні речі. Ми не можемо відкидати того факту, щоб Бог зціляє і через
людей, препарати, операції. Я знаю

людей, які померли від зовсім несмертельних хвороб. Вони відмовились від лікування, мотивуючи це вірою у зцілення. Але це зовсім не біблійна позиція.
У мене хворіли батьки на дуже
важку ковідну пневмонію. Сказати,
що я вірила виключно в антиагреганти, антибіотики, гормони — неправда. Сказати, що я нічого не робила,
надіючись, що Господь зцілить, —
теж неправда. Людина робить усе,
що від неї залежить, і щиро надіється на Боже керівництво в лікуванні,
на Його милість. Навіть манну євреям потрібно було збирати щодня,
вона не падала їм до рота.
У книзі Сираха сказано, якщо людина грішитиме, то Бог віддасть її в
руки лікаря. Тобто Сам Бог діє через
лікарів — зціляє або навіть зупиняє,
намагається щось донести.
4. Однозначно, ведучи нездоровий спосіб життя, неправильно харчуючись, казати, що це Бог допустив
мені холецистит — не вкладається ні
в які рамки. Бог не буде за тебе робити твою роботу. Хіба, коли Біблія
радить смиряти власну плоть, це не
стосується в тому числі стриманості
в їжі, фізичної активності?
Якщо людина знає, що вона, наприклад, схильна до цукрового діабету або до надмірної ваги, але при
цьому полюбляє булочки та жирну їжу, то звичайно, це приведе до
хвороб. І як можна після цього запитувати: «Боже, за що ти мене караєш?» Бог же дав тобі розум! Ти свідомо робив собі зло.
Хоча, я вважаю, є й недуги, послані людині для виховання, переоцінки себе і свого оточення, ставлення до життя, підведення підсумків…
У нас постійно не вистачає часу, щоб
подумати про справді важливі речі,
щоб побути з родиною… І хвороба
часто є зупинкою, перевіркою. Наприклад, Йову була дана хвороба не
за гріхи. А іноді має просто виявитися Божа слава через зцілення.
5. Ця пандемія має затяжний характер. Вона не закінчиться ні цієї
зими, ні наступної весни. Навіть для
того, щоб виготовити вакцину від 42
штамів коронавірусу і забезпечити
нею весь світ, потрібно дуже багато часу. Тим більше вірус має схильність до мутації.
Справді, є багато важких форм,

блискавичне протікання. Але все одно є й такі, коли люди навіть не помітили, як перехворіли. Не в усіх пропадає смак і нюх. Знаєте що спонукало мою маму піти на томографію?
Виключно страшенне недомагання.
Вона не могла навіть розчесатися від
слабкості. Ні кашлю, ні температури,
нічого.
Перш за все, пам’ятайте, що ви
не одні в цьому світі — якщо не вірите в пандемію, не значить, що її не
існує. Якщо не переживаєте за себе,
хоча б не наражайте на небезпеку
інших. Особливо, якщо ви ймовірно
хворі. Правила придумані не просто
так, їх треба дотримуватися, вони
написані кров’ю. І щодо контактів, і
щодо відстані, і щодо тих же масок.
Не легковажте, вчасно звертайтеся
до спеціалістів, не займайтеся самолікуванням, обов’язково майте свого сімейного лікаря. Разом із тим —
старайтеся не панікувати, хоча розумію, що це буває важко. Загалом, я
вважаю, що краще перестрахуватися, ніж недопильнувати.
6. Типова помилка багатьох людей: «Не піду до лікарів, а раптом,
щось знайдуть!» Якщо зараз не знайдуть, то через два роки воно саме
тебе знайде, нерідко на такій стадії,
коли вже й допомогти неможливо.
Стежте за собою, бо ви у себе одні.
Друге — пам’ятайте, що фізичний і
духовний стан взаємопов’язані. Тому піклуйтеся не лише про душу, а й
про тіло. Тримайте його в належній
формі. Ви — це те, що ви їсте. І третє — будьте оптимістами, більше радійте. Навіть коронавірус до похмурих людей чіпляється більше. Будьте
позитивними, дивіться на світ через
призму неба. «Радійте і ще раз кажу
— радійте», бо «Пригноблений дух
сушить кості». Ваша радість передаватиметься оточуючим. Не чекайте, будь ласка, коронавірусу, щоб
почати цінувати людьми, які поруч
із вами. Не чекайте хвороби близьких, щоб сказати, наскільки сильно
ви їх любите. Не чекайте моменту,
щоб просто бути щасливими. Насолоджуйтеся життям і дякуйте Богу!
Анна Рибарчук,
лікар-анестезіолог, регіональний
координатор ВБФ «Серце
до серця», м. Чернівці

«Здоров’я — не самоціль, це один з компонентів людського існування, який його
полегшує або ускладнює»

1. Навчаючись у медінституті,
я почув Євангелію і увірував через
свідчення одногрупника. З огляду на
це, зрозумів, що професія медика не
є випадковістю в моєму житті. Уже
під час лікарської практики усвідомив, що це справді моє місце.
Надихає атмосфера спілкування з дітьми, коли, допомагаючи їм,
отримуєш у відповідь живі, щирі,
чисті емоції. Мені приносило задоволення навіть не стільки лікування
дітей, як педагогіка у цьому процесі. Саме це мене привело і в дитяче
служіння в церкві. Справжню сатисфакцію лікар отримує навіть не від
зарплати, хоча це теж важливо. А від
того, коли вдається допомогти людині одужати.
Засмучує, звичайно, неуспіх.
Кожна лікарська невдача чи навіть
помилка — це чийсь біль, а часом,
непоправна втрата. Через це проходять усі лікарі, і я теж. І це завжди
боляче.
2. Напевно, в певних галузях медицини такий конфлікт може виникати — наприклад, в питанні абортів. Щодо мене, то я з таким практично не стикався. Були моменти
особистої духовної боротьби, духовної слабкості, коли професія ніби
ставала тягарем. Навіть не сама професія, а високий рівень відповідальності, емоційної напруги.
Загалом віруюча людина на багато речей дивиться зовсім інакше. Вона бачить Божу красу в усьому, Бо-

жу руку. Боже керівництво теж дуже
важливе при лікуванні. Є моменти,
коли навіть важливіше слово, ніж ліки. Адже проблема іноді знаходиться поза фізичною площиною. Іноді
хвороба — це нагода звернути увагу
людини на Бога.
3. На лікаря покладають дуже багато. А в більшості випадків організм
зцілює себе сам. Звичайно, роль лікаря непомірно зростає при потребі оперативного втручання. Але здебільшого вона полягає в тому, щоб
контролювати процес самоодужання. Бог заклав в організм систему самозахисту. І дуже в рідких випадках
(особливо, коли це стосується дітей)
вона потребує надмірного втручання. Ліки просто допомагають одужати, полегшують симптоми, щоб хвороба менше виснажувала.
Категорична позиція «Бог зцілить» — це явна крайність, яка нерідко приводить до передчасної
смерті. Віра повинна бути богоцентричною, а не людиноцентричною
(коли ти сам нав’язуєш Богу, як Він
має вчинити). Така віра не має основи і тому провалюється. Бог може
вести до одужання різними шляхами: і через лікаря, і через надприродне зцілення.
4. Є дані ВООЗ, які описують
вплив різних факторів на здоров’я,
і медицина там займає всього якихось 10%. 20% — спадковість, 20%
— екологія, 50% — спосіб життя. Тож
від людини дуже багато залежить.
Колись мене зацікавили статті
про довгожителів, і я звернув увагу,
що саме впливає на тривалість життя. Це люди, які багато фізично працювали, просто харчувалися, були
добрими і задоволеними своїм життям. Дехто навіть вживав алкоголь
чи палив, проте жив аж до 90 років.
Тому я прийшов до висновку: коли
людина щаслива, сприймає життя
як дар, вбирає в себе позитив і дарує його іншим — це одна з ключових засад доброго здоров’я. Я б назвав це Божою благодаттю.
Є люди, які трясуться над своїм здоров’ям, не мають шкідливих
звичок, але, на жаль, помирають у
45 років на біговій доріжці. Життя —

Божий дар. Насолодися ним, роздай
іншим. Я бачу, що люди, які пізнали
Бога через Євангелію, або ж інтуїтивно дотримуються Його заповідей,
живуть якісніше. До речі, церква часто втрачає в цьому. Вона концентрується не на Божому дарі, а на другорядних речах. Релігійні люди зазвичай не є щасливими. Віруючі люди
— щасливі і вільні. Це і є запорукою
здоров’я і довголіття.
А духовні і фізичні закони часто
дуже взаємопов’язані. Те, що Біблія
називає гріхом, найчастіше небезпечно і з чисто медичної точки зору.
Наприклад, алкоголізм призводить
до цирозу, куріння до раку легень,
наркоманія до СНІДу. Тому, звичайно, гріх є причиною багатьох хвороб.
5. Немудро і особливо ховатися
від вірусу, і навмисно наражатися на
небезпеку. Звичайно, потрібно берегтися людям із групи ризику. А загалом карантинні заходи не зовсім
адекватні величині проблеми. Ймовірність смертності здорової людини невелика. Кожен може потрапити під автомобіль, проте ми ж не
живемо в постійному страху від цього. Те саме можна сказати і про проблему коронавірусу. Я переніс Covid
вдома. Так, було важко. Але треба
перехворіти і здобути імунітет.
6. Ми — храм Святого Духа. Це істина, яка нам дуже мало відкрита.
Ми ігноруємо багато простих правил, які дозволили б жити з насолодою. Собі, як пацієнту я би порадив,
по-перше, берегти своє здоров’я і
вкладати в нього, тобто вести здоровий спосіб життя — правильно харчуватися, займатися спортом, висипатися тощо. По-друге, не руйнувати
себе шкідливими звичками, перенавантаженнями. По-третє, знайти
щастя у своєму покликанні, друзях,
успіхах і невдачах — навіть не заради довголіття, а заради якості життя. Адже здоров’я — це не самоціль,
це один з компонентів людського
існування, який його полегшує або
ускладнює.
Вадим Шеревера,
педіатр, лікар загальної практики сімейної медицини, волонтер,
м. Луцьк

Iсторiя мiсiї

Медичні місії —
«ангели
милосердя»

Служіння медичних місій у XX ст.,
без всякого сумніву, було найбільшим моральним досягненням, яке світ
коли-небудь знав, і більше, ніж будь-яка
інша сила, послужило справі обеззброєння
критиків християнських місій.
Рут Такер
З часів Христа вплив медичних
працівників на благовістя був величезним. Євангельське служіння як
Самого Христа, так і Його учнів підсилювалося служінням зцілення. У
наступні століття християни також
славилися своєю щирою турботою
про хворих і нужденних. Під час декількох епідемій чуми в Олександрії
люди втікали з міста, а християни
залишалися, доглядали за хворими й ховали померлих, зміцнивши
таким чином загальну думку про
християнство як про релігію любові
й самовідданості.
З самого початку сучасного місіонерського руху медичне служіння
стало значним аспектом всесвітнього благовістя, але тільки в кінці XIX
– на початку XX ст. воно стало окремою місіонерською спеціалізацією.
До 1925 р. більше двох тисяч лікарів
і медичних сестер з Америки та Європи служили по всьому світу, а лікарні та клініки під керівництвом місій швидко росли.
Служіння медичних місій у XX ст.,
без всякого сумніву, було найбільшим моральним досягненням, яке
світ коли-небудь знав, і більше, ніж

будь-яка інша сила, послужило справі обеззброєння критиків християнських місій. Скільки разів фахівці-медики відмовлялися від прибуткових
посад і сучасних зручностей у себе
на батьківщині, щоб довгими й виснажливими годинами працювати в
небезпечних і неспокійних місцях в
абсолютно примітивних умовах. Вони присвятили своє життя підвищенню рівня здоров’я в усьому світі, часто досліджуючи захворювання, які
мало цікавили західних фахівців. Їхніми стараннями зведені чудові медичні школи та лікарні для тих, кому
вони служили.
Медики-місіонери стикалися з
тими ж перешкодами, що і їхні колеги-немедики. Їхня робота стала
прямою конкуренцією чаклунам-цілителям і знахарям, а їхня система
поглядів на медицину часто призводила до зіткнення зі споконвічними культурними традиціями народів. Іноді опозиція була лютою.
Але, крім явної ворожості, медикам
доводилося мати справу з забобонами, страхом і невіглаством, що
серйозно гальмувало їхні зусилля,
спрямовані на поліпшення здоров’я

людей. Лікареві-місіонеру в Африці
довелося чекати довгих вісім років,
перш ніж він зумів взятися за лікування першого місцевого пацієнта.
У Китаї лікарі-місіонери майже постійно стикалися з проявом ненависті до іноземців; і все ж у 1935 р.
більше половини лікарень у цій країні були місіонерськими.
Особливим місіонером-медиком сучасної історії був доктор Джон
Томас, який вирушив в Індію ще до
Вільяма Кері, а пізніше працював разом із ним. Кері високо цінував його
роботу, стверджуючи, що «ефективність лікування цього лікаря забезпечила б йому в Європі найвищу
репутацію». Доктор Джон Скаддер
став першим американським місіонером — фахівцем у галузі медицини, патріархом розгалуженої мережі місіонерів-медиків, які служили в
Індії і всюди в світі. Деякі місіонери,
які отримали медичну освіту, разом
із Девідом Лівінгстоном і Хадсоном
Тейлором, використовували медицину як додаткове служіння.
Одним із найбільш цікавих місіонерів-медиків за всі часи був знаменитий Альберт Швейцер, лікар,

музикант і вчений-біблеїст. Його
кар’єра медичного місіонера почалася в Західній Африці в 1913 р.,
де він організував лікарню в Ламбарене; і там, не враховуючи періоду
ув’язнення у французькій в’язниці
під час Першої світової війни, віддав життя медичному служінню.
Хоча він був популярним автором і
лектором, а також органістом, і цілком міг насолоджуватися життям у
вищому суспільстві, він присвятив
свою енергію збільшенню тривалості життя кожного «брата, заради
якого помер Христос».
Хоча в медичних місіях працювали в основному чоловіки, у кінці
XIX ст. до медичної місіонерської
діяльності стали долучатися й жінки, досягнення яких невдовзі стали
відомими в усьому світі. Клара Суейн, що служила під керівництвом
Місіонерської ради методистської
церкви, була першою жінкою-лікарем зі США. Вона приїхала до Індії в
1870 р. і через чотири роки відкрила
першу лікарню. Першою медичною
сестрою-місіонеркою була міс Е. М.
Маккечні, яка приїхала в Шанхай у
1884 р. й організувала там лікарню.
До середини XX ст. значні зміни, які відбулися в країнах третього світу, змінили традиційну роль
медиків-місіонерів. У міру завоювання незалежності країни, що розвиваються, стали розробляти власні медичні програми, і новаторська
медично-місіонерська
діяльність
більше не відігравала першорядної
ролі. З політичними й соціальними
змінами медичні місії стали концентрувати свої зусилля на превентивній або профілактичній діяльності,
організації польових госпіталів, роботі в стаціонарах і медичних школах.
Вілфрид Гренфелл
Вілфрид Гренфелл, один із найбільш відомих місіонерів-лікарів,
служив на північноамериканському
континенті вздовж замерзлого побережжя Лабрадору. З дитинства
хлопець мріяв про морські подорожі, але батько відправив його на навчання в медичну школу. Після свого навернення, а сталося це під час
проповіді Муді, яку молодий лікар
випадково почув на вулиці, він дізнався, що Королівська національ-

на місія для рибалок глибоких морів шукає лікаря, який має бажання
працювати на кораблі милосердя у
Північному морі. Так почалася його
служіння лікаря-місіонера і здійснилася дитяча мрія про подорожі.
Проте в 1892 році він прибув у
Північну Америку, на суворі береги
Лабрадору, і його погляди раптом
змінилися. Гренфелла вразили фізичні та духовні потреби людей, які
боролися зі стихіями цього холодного краю, і він вирішив решту свого життя присвятити служінню цим
людям. Спочатку служив на борту
корабля, але невдовзі зрозумів, що
найбільш нужденні люди живуть у
розкиданих на березі селах. Щоб
добратися до цих сіл, відчайдушний
лікар навчився керувати власним
пароплавом і, за словами біографа, ризикував так, що «професійний
моряк помер би зі страху».
«Слідування за Христом, — розповідав він згодом, — дозволило
мені мати більше пригод, ніж будьякий інший спосіб життя». Найбільш
хвилююча пригода, яку пережив
Гренфелл, сталася в Пасхальну неділю 1908 р., коли він отримав терміновий виклик до серйозно хворого юнака в селі за шістдесят миль.
Гренфелл приготував собачу упряжку й терміново вирушив у це село,
щоб врятувати життя хлопцеві. Хоча
він усвідомлював небезпеку весняного танення снігів, але ради економії часу вирішив ризикнути й перетнути вкриту льодом затоку, щоб не
об’їжджати її. Лід тріщав і ламався
— і Гренфелл із собаками опинився
в холодній воді. Він зумів вибратися на крижину разом із трьома собаками, але йому було дуже холодно. Щоб не замерзнути, лікар убив
трьох собак і загорнувся в їхні закривавлені шкіри. Наступного ранку
ледь живого лікаря підібрали люди,
які ризикували життям ради його
спасіння.
Ця історія дуже надихнула багатьох людей, які їхали в Лабрадор,
щоб служити поряд із ним. Гренфеллу було присуджено безліч нагород і виявлено різні почесті за сорок
років його служіння в Лабрадорі. У
1927 р. його возвели в лицарі, а невдовзі після того Університет святого Андрія присудив йому титул Почесного лікаря. Але для бідних сіл

Лабрадору він був не менше, ніж
святий, а може — й більше.
Іда Скаддер
Найбільш видатною родиною місіонерів-медиків стала сім’я Скаддерів. Джон Скаддер, молодий лікар із
Нью-Йорка, залишив успішну практику — і в 1819 р. відплив на Цейлон разом із дружиною й дитиною.
Скаддери служили на Цейлоні та в
Індії тридцять шість років, і за цей
час у них народилося ще тринадцять дітей, дев’ятеро з яких дожили
до дорослого віку. З цих дев’яти семеро стали місіонерами, більшість
із них отримали медичну освіту. Чотири покоління сім’ї Скаддерів дали
світові сорок два місіонери, які разом присвятили понад тисячу років
місіонерському служінню. Серед
них була й Іда Скаддер, донька молодшого сина Джона Скаддера, яко-

Канадська поштова марка, випущена на честь Вілфрида Гренфелла
го також назвали Джоном і який також служив місіонером в Індії.
Іда народилася в Індії, але потім жила з родичами в Чикаго. Після закінчення школи вона не мала
наміру продовжувати сімейну традицію місіонерства, але в 1890 році захворіла її мама, і дівчина вирушила в Індію доглядати за нею.
Іда пробула там довше, ніж планувала. Вона стала викладати в школі для дівчаток. Проте місіонерська
праця видавалася їй виснажливою,
і слова рідних, що це сімейна традиція, звучали для неї непереконливо.
Але однієї ночі Бог змінив усе — тоді троє людей: брахман, індус вищої
касти й мусульманин приходили до
їхнього дому й просили її допомогти в складних пологах. Вони відмовлялися від допомоги батька-лікаря,
оскільки їхні релігійні традиції забороняли жінкам близький контакт із

незнайомими чоловіками. Наступного ранку Іда дізналася про смерть
цих трьох жінок, і це народило в її
серці покликання до медичного
служіння.
Дівчина повернулася в США, щоб
отримати освіту, потрібну для медичного служіння в Індії. А після цього Іда зі своєю подругою Енні Ханкок
приїхала в Індію для медично-євангелізаційної праці. Вона привезла з
собою чек на десять тисяч доларів
для нової лікарні (пожертвування
однієї багатої жінки). Іда мріяла пе-

на праця проклала шлях для праці
Енні Ханкок. Ту рідко впускали в дім,
але зі зростанням авторитету Іди, те
ж відбувалося й щодо Енні, і згодом
вона стала бажаним гостем у кожному домі.
Іда вийшла на пенсію у віці сімдесяти п’яти років, але ще близько
десяти років була активною в служінні. Вона вела біблійні уроки, консультувала лікарів у складних випадках. Вона дожила до того, що побачила сучасний медичний комплекс
зі штатом близько ста лікарів, який

Іда Скаддер проводить операцію.
рейняти досвід від свого батька, але
той невдовзі помер від раку, що стало великим розчаруванням для дівчини. До того ж індійці, які так потребували допомоги, не довіряли
молодій лікарці. І навіть коли пацієнти зверталися до неї, їхнє невігластво заважало одужанню. Вони часто посипали свіжі рани попелом, забували, як приймати ліки.
Невдовзі Іда зайнялася справами з будівництва лікарні. А ще вона
розуміла, що треба вчити місцевих
жінок основам здорового способу
життя та гігієни, тому саме для цього
лікарка організувала медичну школу. Медична робота займала переважну частину її шістнадцятигодинного робочого дня, але вона вважала також необхідним вести й духовну працю серед людей. Якщо не
було часу на розмову, то Іда просто
роздавала картки з уривками з Писання. І, що дуже важливо, її медич-

обслуговував близько двохсот тисяч
пацієнтів і готував близько двохсот
спеціалістів у рік.
Джессі та Лео Халівелли
На відміну від Вілфрида Гренфелла та Іди Скаддер, широко відомих
усьому світові завдяки своєму служінню медиків-місіонерів, подружжя Халівеллів, хоча й служило протягом десятків років тисячам людей,
надавало медичну допомогу практично в невідомості. Полем їхньої
місіонерської діяльності був басейн
Амазонки, вони присвятили своє
життя проповіді Євангелії та медичному обслуговуванню людей, проходячи за рік до дванадцяти тисяч
миль вгору й вниз величезною територією між Беленом і Манаусом, порослою непрохідними джунглями.
Рішення Халівелів долучитися до
місіонерської діяльності прийшло
майже як осяяння невдовзі після їх-

нього весілля. На той час Джессі була
медсестрою, а Лео — спеціалістом
у галузі електротехніки. Їхнім першим місіонерським завданням стало проведення новаторської євангелізаційної роботи в Північній Бразилії, в Белені, яку вони успішно здійснювали в 1920-ті роки. Однак Лео
цього видавалося замало, особливо
коли він думав про тисячі людей на
берегах річки, до яких місіонери не
доходили. Їхнє життя здавалося безвихідним через убогість та хвороби:
віспа, сифіліс, глисти, проказа, малярія та інші тропічні недуги збирали свій смертельний урожай. Тому
під час відпустки в США в 1939 році
вони стали готуватися до більш широкого служіння. Лео пройшов курс
вивчення тропічних хвороб, а Джессі
оволоділа знаннями щодо харчування, санітарії та акушерства. Вони також змогли зібрати кошти на судно,
яке згодом служило їм домом і плавучою клінікою.
Віґґо Олсен
Віґґо Олсен був не просто лікарем. Він був неофіційним дипломатом, який організував велике селище й сміливо служив бенгальському
народу в часи його найбільшої біди.
Після інтернатури в Нью-Йорку й
нетривалої медичної служби у військовому флоті Віґґо вибрав престижну клініку Мейо. Але одного
разу в церкві Віґґо почув слова однієї жінки: «Тепер, коли лікар Олсен став християнином, він напевно стане місіонером». Від цих слів
він аж здригнувся, і вони запали йому в серце. За наступні п’ять років,
з 1954 до 1959 р., сім’я Олсенів виросла з трьох до шести чоловік. Сам
Віґґо поглиблював освіту й проповідував Євангелію, яку вважав частиною своєї праці, незалежно від
того вдома він чи за кордоном. Вибір місця місіонерського служіння
був для Олсенів дуже складним.
Місіонерський комітет пропонував
служіння лікаря, який надає першу
допомогу людям, ходячи від села до
села. «Я ж бачив своє служіння, —
говорив Олсен, — у маленькій, але
дієздатній лікарні… Вважав, що нам
потрібен штат лікарів, медсестер та
інших працівників, щоб забезпечити медичне та хірургічне лікування,
гідне представляти своїм служінням

Ісуса Христа, щоб в обстановці любові й турботи щодня ділитися Доброю Новиною».
Саме це стало причиною, яка
стримала лікаря від поїздки в Пакистан, але він не міг позбутися ідеї служити там, де тоді один місіонер припадав на кожні три чверті мільйона
населення. Зрештою навесні 1959 р.
президент місіонерської ради надіслав Віґґо запрошення постати перед радою й розкрити їй своє бачен-

гіршуватися: Індія збирала війська
на кордоні з Пакистаном, а потім
— сімнадцятиденна війна. У 1966
р. нарешті відкрилася Меморіальна
християнська лікарня і розпочалася повномасштабна медична діяльність. Персонал лікарні був готовий
до будь-яких надзвичайних обставин, таких, як холера, епідемія якої
сталася в 1968 році. Тоді з понад ста
пацієнтів померло лише двоє.
Але служіння Віґґо охоплювало
набагато більше, ніж просто медичну роботу. Він брав активну участь
у благовісті й викладав у класах новонавернених бенгальців-християн,
готуючи їх до хрещення.
На початку 1970-х у країні по-

чалися політичні безпорядки. Особливо тривожною була ніч 23 квітня
1971 року, коли прийшла звістка, що
буде атака на медичне поселення.
Ситуацію ускладнювало те, що в той
день Олсен зламав руку. Місіонери
були готові ціною власного життя
захищати своє дітище, але Господь
зберіг їх від цього нападу. Урядовий
генератор, який щоночі вимикали —
і це давало змогу бандитам нападати в повній темряві, того дня не вимкнули. Хтось вважав це випадковістю, але місіонери вірили, що це був
Божий захист.
За книгою Рут Такер
«Від Єрусалима і до краю землі»

Дитяча молитва

Біографічна книга Віґґо Олсена
«Дактар: дипломат в Бангладеш»
ня місіонерської праці медика. Олсен сформулював тринадцять основних принципів цієї праці — і після
тривалого обговорення всі тринадцять пунктів було затверджено.
Проте тільки в січні 1962 року Олсени сіли на літак, який вирушав у
Східний Пактистан. Ці три роки були
присвячені вивченню тропічної медицини й збору фінансів для праці.
За той час майбутні місіонери відвідали безліч церков і поспілкувалися
з багатьма людьми, шукаючи матеріальної та молитовної підтримки.
У Пакистані місіонер стикнувся
з бюрократичною системою, проте,
доклавши багато зусиль, Віґґо отримав землю й дозвіл на будівництво
медичного поселення. У 1964 р. почалося будівництво. У той час Олсени зосередилися на вивченні мови, а голова родини при цьому виконував щоденну медичну роботу.
З часом ситуація в регіоні стала по-

Ми вчимо дітей віршів, пісень, вони виходять на сцену, служать... Потім вони стають трохи проповідничками. У нас вдома теж були такі — Катя, Владик. Вони відрізнялися своїми справді глибокими проповідями.
Владик взагалі не раз давав мені уроки віри.
Якось вранці він прокинувся, заліз до мене на стіл, питає:
— Вже, тату, плацюєш?
— Плацюю!
— А ти моївся?
— Не моївся.
— А хочеш, щоб комп’ютел вилубився?
— Не хочу!
— То чого не моївся?
— Тебе чекав.
— Ну давай!
Помолилися. Далі він побачив у мене бородавку на руці. У мене були
по всій руці і навіть на п’ятці. Питає:
— Що це у тебе таке?
— Та причепилася якась чепуха!
— Чого не помоїшся Богу, щоб заблав?
— Віри не вистачає…
— Чого мене не поплосиш? У мене є!
Думаю, по шиї дати йому чи що… Дружина позаду хіхікає. Кажу:
— Ну молися!
Він узяв за палець і каже:
— Господи, хай ця чепуха відпаде!
Я питаю:
— Ей, ти що маєш на увазі?! Палець, чи те, що на пальці?
— Боже, не так! Хай те, що на пальці у тата, відпаде!
Ну, все одно я йому легенького запотиличника дав, сказавши
«Амінь!» на його молитву.
Я був нерозумним. Через тиждень бородавки на руці зникли і по цей
день нічого немає!
А ще згодом я раптом усвідомив, що ходжу і не кульгаю. І згадав,
як Владик за мене молився. Прямо посеред проспекту зняв черевика,
шкарпетку і став оглядати п’ятку — нічого не було! Перехожі зі співчуттям мене обходили. А я став славити Бога!
Сергій Вінковський

Медичні місіонери ХХІ століття

Місію у бідні країни, зони стихійних лих та війни здебільшого можна
описати фразою «не словом, а ділом». Перш ніж проповідувати голодному, його потрібно нагодувати, бідного одягнути, хворого вилікувати…
Хто такий лікар-місіонер? Які країни сьогодні найбільше потребують
благодійної медичної допомоги? Як благовістити через справи милосердя? Про це та інше розповідають лікарі, які побували в місцях, де люди
помирають навіть від апендициту, оскільки медична допомога для них
недоступна.

Павло Сілковський:
«Ми приймали пацієнтів у шаленому темпі!»
Побувавши в бідних країнах —
Гаїті, Кенії, Мексиці — з медичною
місією, я побачив справжню потребу в лікарях. Через вбогість населення проблем зі здоров’ям там набагато більше, а доступ до медицини
майже відсутній. Люди навіть не мають з ким порадитися. Тому, коли
приїжджають медики, людей стільки сходиться! Ми приймали пацієнтів у шаленому темпі. За день — до
500 чоловік (один лікар — до 50 чоловік). І все одно від сходу до заходу
сонця не встигали проконсультувати
всіх бажаючих. Фактично, це праця
на виснаження. Але оскільки великі
кошти витрачаються на дорогу, хочеться максимальної віддачі. Зрозуміло, що в цих поїздках я працював
виключно як лікар. Душпастирською
роботою, проповіддю Євангелія займалися окремі люди.

Ми працювали там, де є місіонерські точки — цим самим підтримували служіння місцевих місіонерів. Поки йде прийом пацієнтів, люди цілий день чекають своєї черги.
Тим часом місіонери мають можливість займатися благовістям — спілкуються, співають… Та й загалом подібне служіння створює позитивний
авторитет навколо християн. Крім
медиків, так само їздять команди,
які бурять свердловини, волонтери
дитячого служіння тощо.
Цікаво, що такі поїздки дуже часто в житті трапляються випадково.
Все почалося з того, що мене запросили в Сполучені Штати викладати у
біблійній школі як лідера молодіжного служіння. Вже там познайомився з людьми, які займаються місіонерськими поїздками. Вони розповідали тоді про Гаїті, я собі слухав

і думав: цікаво було б туди поїхати…
А в 2010 році в Гаїті стався дуже
потужний землетрус, під час якого загинуло кілька сотень тисяч людей. Країна бідна, загиблих навіть
не встигали ховати. І на додачу почалася ще й епідемія холери. Тих,
хто вижив після землетрусу, косила холера. Потреба в медичній допомозі була — ну дуже велика! Не
пам’ятаю, чи я сам запропонував
поїхати, чи до мене звернулися. Але
саме таким чином я вперше поїхав
на місію. Організатором американське міжцерковне служіння Slavic
Full Gospel Church Ministry. Вони
працювали в Гаїті вже тривалий період. З тих пір я п’ять разів був у Гаїті,
тричі — в Африці, двічі — в Мексиці.
Найнебезпечніші умови були в
Гаїті. Там влада ніби є, але фактично
немає. Процвітає анархія. Поліція
є, але ніхто її не слухає. Цікаво, що
на цьому острові знаходиться дві
країни — Домініканська республіка
і Республіка Гаїті. В Домінікану всі
їдуть відпочивати, там багато курортів. А Гаїті входить до переліку країн,
які «переконливо не рекомендують
відвідувати». Тому туди їдуть здебільшого місіонери. Пам’ятаю, що з
нами в літаку, напевно, 80-90% пасажирів були представниками різних місій, здебільшого американці.

Але вони служать головним чином у
столиці. А слов’яни небезпек не бояться! Ми добиралися в такі хащі в
глибині острова, куди інші не доїжджали. Їхали такими слизькими гірськими ґрунтовими дорогами без
жодних обмежувачів, що злетиш —
і ніхто тебе ніколи не знайде. Старалися вночі не переїжджати, але деколи все одно доводилося. А це ризиковано, тому що багато бандитів,
які знають, що в білих людей є чим
поживитися. Одну групу місіонерів,
які були перед нами, так і перестріли. Погрожуючи зброєю, забрали
гроші, цінні речі, добре, що живими
лишили.
Допомагали в одній лікарні, яка
була заповнена хворими на холеру.
Це дуже небезпечна інфекція. Звичайно, коли збоку на це дивишся
— виглядає дуже страшно. Але коли потрапляєш всередину — просто
виконуєш свою роботу, і там вже немає особливого страху.
Ці поїздки дуже змінили мене
і мій світогляд. Був період, коли я
був дуже незадоволений. Провчився чотири роки в медколеджі, потім
шість років в університеті, плюс ще
два роки в інтернатурі — всього 12
років пішло на освіту. Стільки старався, а прийшов на роботу — на
мізерну зарплату. Колеги якось виживали за рахунок хабарів, а мої
моральні переконання не дозволяють цього робити. У мене навіть від
цього трохи депресія була. Хотілося
емігрувати кудись подалі. А після
Гаїті я повернувся щасливою людиною. До цього дивився на Європу,
Америку і думав, що гірше, ніж в
Україні бути вже не може. Але насправді ми тут просто жируємо! Я
каявся перед Богом. А коли ще трохи поїздив, то зрозумів, що таких
неблагополучних місць на землі дуже багато.
Після місіонерських подорожей
я став значно впевненіший як лікар.
Отримав досвід лікування екзотичних хвороб у військово-польових
умовах, коли мусиш використовувати всі наявні підручні матеріали.
Після такого працювати в комфортних умовах стає досить легко.
Загалом, служіння лікаря — це
перш за все проповідь ділом. Ісус
Христос не втручався в особистий
простір людей Своїми проповідями.

Він жив так, що вони самі приходили до Нього, у них виникало багато
питань. І тоді Він починав проповідувати. Я перейняв для себе цю модель — жити так, щоб у людей виникала зацікавленість, щоб вони самі
підходили і запитували.
Коли почав працювати в лікарні, я побачив людей у стресі. Вони
не завжди адекватно сприймуть,
якщо в такий момент підходити до
них з проповідями. Але Бог дав мені
інше служіння. Я його не шукав, до
мене самі підійшли деякі мої друзі і
запитали: «Чи знаєш ти дітей, яким
необхідна допомога з оплатою лі-

кування?» І вони стали виділяти кошти для допомоги таким пацієнтам.
Коли я бачу, що людина в розпачі,
не знає де взяти кошти на лікування, то маю можливість допомогти.
Я попереджаю, що це не мої гроші, просто є друзі, які вірять у Бога
і яким не байдужі ваші проблеми і
страждання. Як правило, після такого люди розчулюються, починають
плакати, запитують: «А що ж це за
люди?» І тоді є можливість розповісти. Можу сказати, що така місія
приносить плоди.

Вадим Шеревера:
«Коли потрапляєш в Африку, вона потрапляє в тебе!»
Мрія про Африку зародилася ще
в дитинстві. Коли сидів із сачком на
березі Сапалаївки, ловив тритонів,
пуголовків, плавунців, нахромлював жучків і метеликів на шпильки…
Я дуже любив біологію, книги про
тварин, перечитав, напевно, усього
Даррелла (це натураліст, який ловив
тварин у зоопарки по всьому світу).
І найяскравішим з усіх континентів
мені здавалась Африка. Це ще не
була осмислена мрія, швидше підсвідома.
Більш чітких обрисів думка про
Африку набрала вже в дорослому
віці. Якщо бути щирим, то мені у
першу чергу хотілося просто поїхати, побачити, здобути нові враження і новий досвід. Разом із тим, я
розглядав це як місію, хотілося послужити там, де зможу бути корисним. Зараз я думаю, що Бог заклав
у мені це бажання. Воно мене мотивувало робити певні кроки до його здійснення. Я дуже багато думав,
говорив про Африку, вчив англійську мову. Усі мої друзі про це знали. І, зрештою, я отримав пропозицію поїхати.
У мене є друг, Володимир Романюк, який був пастором слов’янської
діаспорної церкви в Канаді. Його
дружина була місіонеркою в Руанді. А зараз вони поїхали на місію в
Камбоджу. До речі, саме через нього я навернувся до Бога — ще коли
ми разом навчалися в медінституті в Україні. І от, ще перебуваючи в
Канаді, він отримав запрошення в

Африку, де потрібна була допомога
лікарів. Але у той момент він був зайнятий і не міг поїхати. Знаючи моє
бажання, запропонував проспонсорувати цю поїздку для мене. Звичайно, я не зміг би поїхати за свій
кошт (потрібно понад $1000 лише
на квитки).
Найцікавіше, що ця пропозиція
застала мене зненацька. Подібно
як церква молилася за Петра, а потім не повірила, коли він постукав
у двері. Коли повідомили, що за
місяць маю бути в Африці, я навіть
злякався. Мріяти легко… А коли до
діла — купа невирішених проблем,
переживань. Це ж не на кілька днів
їдеш, а на кілька місяців! Молився:
«Боже, а може то я собі це все придумав?» Навіть поїхав до знайомої
пророчиці, і отримав таке слово:
«Молися до Мене, і ти з дня в день
утвердишся у своєму рішенні». Так
воно і сталося.
До речі, зрештою, я поїхав не від
тої місії і не в те місце, куди запрошували Володю. Плани змінилися, і
я поїхав від місії «Содействие» в місті Кісуму (Кенія). Це справді було від
Бога — мене гарно прийняли, і було дуже приємно служити разом з
їхньою командою. До мене функції
медиків там доводилося виконувати людям без відповідної освіти, тому вони зраділи, коли я взяв цю частину праці на себе.
Загалом, я сказав би, що місіонер — це все про все. Незалежно,
чи ти лікар, чи вчитель… Тобі дово-

диться робити все, що можеш — готувати їсти, дивитися за дітьми та інші поточні справи. Ну і разом з тим
— при потребі служити своєю професією. Так би мовити, коли кравчиня не фасує рис, вона шиє форму.
Доводилося багато вчитися,
адже в Україні я не стикався з багатьма захворюваннями, характерними для Африки. В чому не мав
досвіду, радився з місцевими лікарями. Наприклад, там я вперше побачив черевний тиф. Прийшов чоловік в гарячці, неначе п’яний, сів на
ґанку і спить. Розбудили, а він знову
непритомніє. Ми його на мотоцикл
— і в лікарню. Там його оглянули і
кажуть: «Це просто тиф. Дайте йому
антибіотики і все буде гаразд». Так і
сталося.
В Африці дуже багато СНІДу, туберкульозу… Були й інші специфічні моменти. Наприклад, звичайна
алергія. На білій шкірі яскраво видно червону висипку. А спробуй-но
роздивитися на чорній шкірі такі собі невеликі випуклості... Хоча, коли
ти маєш попередній лікарський досвід, про дещо здогадуєшся інтуїтивно.
Засновники місії — вихідці з харизматичної общини м. Суми. До
речі, в Африці я став цінувати церкву в її різноманітності. Навчився у
них багатьох хороших речей, яких
не бачив у п’ятдесятницькій деномінації. Я не настільки як вони довіряв Божому Слову. Я бачив, як вони
з повною вірою молилися за зцілення людей. Також мені сподобалася
їхня позиція в лікуванні. Вони радили обов’язково в кінці прийому
молитися. По-перше, щоб Бог мав
можливість діяти надприродно і в
людей зростала віра. По-друге, щоб
знали, що ми їм допомагаємо не в
ім’я доброти, а це Бог про них піклується. Щоб у всьому прославлявся
лише Христос.
Я зрозумів, що християни, ведені
Святим Духом, не роблять добра заради добра. Часто, служачи людям з
інвалідністю в українських церквах,
спостерігав, що справи милосердя
сприймаються більше як обов’язок.
Але тільки Бог знає всю глибину проблеми. І тільки люди, ведені Його Духом, можуть полюбити, зрозуміти і
допомогти, відчувши біль інших. Місія, в якій я служив, має такий підхід:

бачимо потребу — намагаємося з
Божою допомогою на неї відповісти.
І так відбувається справжній дотик
до людини, серце до серця.
Спочатку вони побачили, що багато бездомних дітей — організували сиротинець. Потім відкрили безкоштовну школу. Африканець, який
не має освіти, приречений працювати, по суті, за харчі. Робити — щоб
їсти, їсти — щоб робити. Також вони відкрили доступ до медичної допомоги. Створили клуб для дівчат,
щоб вберегти їх від проституції, яка
там процвітає.
Звичайно, благовістя не обмежується лише добрими ділами. Місіонери вчать людей сприймати
Бога не просто як джерело благ, а
як Отця, Який їх любить, хоче мати особисті стосунки. Часто в Африці на білих людей дивляться, як на
благодійників, від яких можна щось
отримати. І Бога сприймають так само. Кенія взагалі вважається християнською країною, навіть переважно протестантською. Але, на мою
думку, віра людей часто неглибока,
формальна.
Мені здалося, що більшість населення через бідність мають принижену гідність. Дуже відчувається
класова нерівність. Люди на тебе

дивляться знизу вгору. Це мені дуже не подобалося. Хоча нам їх ніколи по-справжньому не зрозуміти.
Ми приходимо додому, приймаємо
душ, їмо борщ, лягаємо в чисту постіль. А вони лягають в ліжко з плетеної лози, повне клопів, в глиняній
хатині з одної кімнати, розділеної
навпіл, де одночасно живуть батьки, діти і онуки. І це до того ж не їхнє
житло, а орендоване в лендлорда.
Хоча при такій вбогості вони дуже
життєрадісні. Чого тільки варті їхні
похорони. Як казав мій друг Сергій
Карабін, наші християнські весілля
не такі веселі, як їхні похорони!
Враження, звичайно, лишилися дуже яскраві. Культура, колорит,
природа, люди, міста — взагалі палітра кольорів зовсім інша, ніж у
нас. З небезпеками від хижаків чи
отруйних комах я майже не стикався. На безпечній відстані бачив змій,
варанів, бегемотів. Єдине, що клопи
заїдали.
Я був в Африці два рази і обидва
рази не хотілося вертатися. Навіть
запитував Бога, чи не повинен тут
лишитися назавжди. Поки що так і
не отримав чіткого розуміння. Але
кажуть, коли ти потрапляєш в Африку, то вона потрапляє в тебе. І це
правда!
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Практикуйте!
«А руками апостолів стались
знамена та чуда великі в народі. І
були однодушно всі в Соломоновім
ґанку. А з сторонніх ніхто приставати не важивсь до них, але люд
прославляв їх. І все збільшувалось
тих, хто вірує в Господа, безліч чоловіків і жінок, так що хворих стали виносити на вулиці, та й клали
на ложа та ноші, щоб, як ітиме
Петро, то хоч тінь його впала б
на кого із них. І безліч люду збиралась до Єрусалиму з довколишніх
міст, і несли недужих та хворих
від духів нечистих, і були вони всі
вздоровлювані!» (Дiї 5:12-16)
Я вірю, що ці слова — не просто викликом звучать для нас. Але
ми готові реагувати на цей виклик
— практикуючи молитви, кладучи
руки на хворих і мажучи оливою!
Тільки коли ми практикуємо істину,
істина виявляє себе в силі. Коли ми
практикуємо Божі обітниці, які Він
заклав у Євангелії, ці обітниці починають діяти в нашому житті.
Зокрема служіння звільнення — це реальне служіння. Дух Божий на наших очах звільняє людей
від одержимості, від демонічного
контролю й впливу. У нас черга людей, які приїжджають із різних куточків, щоб отримати звільнення від
Бога.

Але Бог не діє через якихось
окремих людей, Він діє через Свою
Церкву! Не тільки через чиїсь особливі руки — через твої руки буде
діяти. Я знаю, що коли «покладуть
руки» ті, хто вірить, то хворі «стануть здоровими» в ім’я Ісуса Христа!
Недавно одна сестра з нашої
церкви проходила регулярне обстеження — і в неї виявили онкозахворювання. Жінка була просто шокована, це її вразило. Вона прийшла
на молитовний марафон, який ми
почали проводити в Рік Реформації.
Під час молитви Бог спонукав мене покласти на неї руки й помазати
оливою. Через декілька днів вона
пішла на обстеження в онкодиспансер, і їй сказали: «Що ви тут робите?
Ви не наш клієнт!»
Є Живий Бог! Тож служімо один
одному згідно з Євангелією. Молімося один за одного, щоби зцілитися — як написано, в ім’я Ісуса Христа! Зосередьмо свою віру на Божих
словах. Руками апостолів звершалися великі Божі діла. Але сьогодні Бог
діє через твої руки! Він Сильний Бог!
Біблія конкретно каже: хто хворий, хай покличе пресвітерів церкви. Є Божі люди, через яких Бог і
тепер звершає чудеса й ознаки.
«Помажуть оливою в ім’я Господнє, і молитва віри підніме хворого».
І Бог підніматиме! Він робитиме

Свою роботу, коли ми робитимемо
свою.
Прийми вірою це слово. Розчини його вірою. Коли за тебе молитимуться в ім’я Ісуса Христа, приймай
зціляючу силу.
Біблія каже, що Бог дав нам владу наступати на змій і скорпіонів, і
на всяку ворожу силу. Ми прочитали, що збиралася безліч люду, несли недужих та хворих від духів нечистих. Є такі хвороби, коли потрібно не просто класти руки, а й наказати духові залишити людину. І тоді
хвороба буде відступати.
Один чоловік попросив приїхати
до його дружини. Спина хвора, вона
вже навіть не вставала з ліжка. А в
них — дітки, у тому числі й усиновлені… Ми приїхали ввечері, помолилися в ім’я Ісуса Христа, попили чаю
— і поїхали. Потім чоловік казав: «Я
думав, ви скажете сильну проповідь, довго молитися будете! Але
наступного ранку жінка піднялася з
постелі — і ходить до цього часу.
Бог Живий! І Він Той Самий на
кожному місці. Він не десь далеко,
Він тут Святим Духом. Коли повернетеся на свої місіонерські точки,
моліться за хворих! Мажте оливою
в ім’я Ісуса Христа. Практикуйте!
Дайте Богу діяти. Робіть свою частину, а Бог робитиме Свою. Живіть
згідно зі Словом, служіть згідно зі
Словом, трудіться згідно зі Словом
— і Слово буде жити, рухатися у вашому служінні.
Михайло РОМАН,
ХХІ конференція місії «Голос надії»

Фото: Віктор Мокійчук

Проповiдь

У владі язика
Мудрий Соломон сказав: «Смерть та життя у владі язика, хто ж кохає його, його плід поїдає» (Пр.18:22). Його батько Давид знав про це
не з чиїхось слів. Напевно, й Соломону розповідали цю гучну історію. А
було це так: «І пішли троє найстарших Єссеєвих синів, пішли за Саулом
на війну… А Давид ходив до Саула, та вертався пасти отару свого батька
в Віфлеємі... І сказав Єссей до сина свого Давида: Візьми-но для братів
своїх ефу цього праженого зерна, і десять цих хлібів, та й віднеси скоренько до табору… І ввійшов він, і запитав своїх братів про поводження. А коли він розмовляв із ними, аж ось виходить із филистимських
полків одноборець, филистимлянин Ґоліят ім'я йому, із Ґату… І спитався
Давид тих людей, хто стояв з ним, говорячи: Що буде зроблене тому,
хто вб’є цього филистимлянина й здійме образу з Ізраїля? Бо хто цей
необрізаний филистимлянин, що так зневажає полки Живого Бога?..
І почув Еліяв, його найстарший брат, як він говорив до людей. І запалився Еліявів гнів на Давида, і він сказав: Чого то зійшов ти? І на кого ти
позоставив трохи тієї отари в пустині? Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця, бо ти зійшов, щоб подивитися на війну! А Давид
відказав: Та що я зробив тепер? Чи не на наказ батька?» (1Сам.17:1-32).
Нам відомо, що сталося згодом, але поки що Давид опиняється між
молотом і ковадлом. Попереду проблема заввишки три метри й завдовжки на сорок днів. Її ім’я — Голіаф. Позаду — проблема заввишки
два метри, але завдовжки на все життя — Еліяв. І не відомо, яка з них
гірша. Щодо Голіафа завдання зрозуміле — цю проблему треба знищити, а от другої проблеми, брата, позбутися не можна. І якщо Голіаф
тільки обіцяє посоромити ізраїльські полки, то Еліяв не витрачає часу
на обіцянки. Він соромить брата одразу й без попередження і в декількох аспектах одночасно, звинувачуючи його в недоречності («Для чого
ти сюди прийшов? Знай своє місце»), непотрібності («Та тобі не можна
довірити й найменшої справи. От де зараз твої овечки? На кого ти їх
залишив у пустелі?» — а йдеться ж про сімейні статки), у нечистих мотивах («Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця»), егоїзмі
(«Тебе нічого не цікавить, крім власного задоволення. Ти видовищ захотів — і прийшов подивитися на війну). Еліяв дає брату вичерпну характеристику з чотирьох частин. Що ж повідомляє нам ця характеристика про Давида? Зовсім нічого!
* * *
Одному хлопчику на Новий рік подарували колекцію кольорових
камінців, а дівчинці — коробку цукерок. Обом подарунки сподобалися, але з того боку паркану трава завжди зеленіша, тож чужі подарунки виявилися кожному з них більш привабливими. Не довго думаючи,
вони вирішили обмінятися — виміняти всі камінці на всі цукерки. Але
хлопчикові було шкода віддавати всі камінці, тому він приховав декілька з них — найгарніші. А решту виміняв на цукерки. Цукерки швидко
закінчилися, а камінці залишилися. Час від часу вони потрапляли хлопчикові на очі, і щоразу, коли він бачив їх, йому ставало сумно. Він гірко
зітхав і думав: «А вона ж, напевно, віддала мені не всі цукерки…»
Ви теж маєте таку звичку — проектувати власні недоліки на інших?
І те, що зовні виглядає як звинувачення, насправді виявляється визнанням власних проблем. Хіба б дратувала мене, скажімо, чужа жадібність за загальним столом, якби вона не конфліктувала з моєю жадібністю — якби мені не було шкода і я не боявся б, що мені не вистачить?
І хоча звинувачення Еліява нічого не говорять про того, кого він обвинувачує, вони не дуже позитивно характеризують його самого.
Отже, недоречність. Еліяв був високий і вродливий. Коли пророк

Самуїл вперше побачив його, то сказав: «Справді перед
Господом помазанець Його!»
(1Сам.16:6). Ось уже, здавалося
б, найкращий кандидат на поєдинок із Голіафом… Однак Еліяв
про це навіть не думає.
Непотрібність. Давид з батьком вже сорок днів забезпечують Еліява та інших братів продуктами як воїнів. І всі сорок
днів ті щоранку шикуються в колони, щоб цілий день стояти і…
боятися.
Нечисті мотиви. По-перше,
це заздрість. Коли Самуїл захопився виглядом Еліява, Господь
сказав йому: «Не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо Я відкинув його Собі!
Бо Бог бачить не те, що бачить
людина: чоловік бо дивиться на
лице, а Господь дивиться на серце» (1Сам.16:7). По-друге, страх,
боязнь навіть розмов про поєдинок. По-третє, сором за все
вищесказане.
Егоїзм. Поки всі бояться —
мій страх не страшний. Поки
всім соромно, я не соромлюся
свого сорому. «Кругова порука маже, як кіптява». Але варто лише з’явитися білій вороні,
двадцятип’ятирічному юнакові, який не боїться, він одразу ж
стає докором для всіх. Який тут
вихід? Заткнути йому рот, прогнати, позбутися. «Немає людини — немає проблеми».
Але найбільшої своєї проблеми Еліяв не видає, тому що він її
просто не бачить. Не бачить її в
собі — не переносить її на брата.
Проблема ця — бездуховність.
Еліява хвилює репутація Ізраїля
в той час, як Давида хвилює Божа слава. Еліяв — «раб Саула»,
як характеризує його Голіаф, а
Давид — слуга Божий. Тому в
нього і зброя інша, і цілі інші: «І
сказав Давид до филистимлянина: Ти йдеш на мене з мечем
і списом та ратищем, а я йду на
тебе в Ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і
відітну голову твою з тебе, і дня
цього я дам падло филистимського табору птаству небесно-

му та земній звірині. І пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів» (1Сам.17:4547).
* * *
Світ наповнений критиками. Розумними, високими, красивими, речистими й т. ін. Тому дуже часто саме
в ті моменти, коли нам більше всього потрібні підтримка й схвалення,
ми знову й знову опиняємося між
молотом і ковадлом — між проблемою перед нами й критиками в нас
за спиною. Щоразу, яка б критика
не висловлювалася проти нас, ніхто
з нас не Давид. У нас є, як мінімум,
два приводи не ображатися.
По-перше, ми самі точно такі ж
критики, і кожному з нас треба ще
вчитися й вчитися висловлювати не
кожне критичне судження, яке прийшло нам у голову. Ситуація згодом
зміниться чи проясниться, а слово,
яке вилетіло з уст, уже не спіймаєш.
По-друге, треба визнати: майже
будь-яка критика, висловлена на нашу адресу, частково правдива, більшою чи меншою мірою. І, на жаль,
частіше більшою, ніж меншою. Щоразу, коли мене звинувачують у браку чесності, безкорисливості, чистоти, любові, найперша моя реакція
— обурення. Але, споглядаючи на
славу Христову, я як у дзеркалі бачу відображення того, у що всім
нам належить преобразитися (див.
2Кор.3:18), і порівнюючи з собою таким, який я є, думаю: як добре, що
цей критик так про мене подумав, —
було б набагато гірше, якби він знав
усю правду про мене.
* * *
То що ж робити, коли ми опиняємося під шквалом чиєїсь критики?
Передусім не піддавайтеся на
провокації. Уникайте скандалу. Не
вв’язуйтеся в суперечки, намагаючись довести власну правоту. Ми ж
то знаємо, а ще краще Господь знає,
які ми насправді. Давид сказав: «Та
що я зробив тепер? Чи не на наказ
батька?» (1Цар.17:29); і ви — ухиляйтеся від сварки, відійдіть убік.
Далі, не вподібнюйтеся своїм критикам. Слідкуйте за словами. Пам’ятайте, що сказав Соломон: «Смерть та життя у владі язика,
хто ж кохає його, його плід поїдає»
(Пр.18:22). Писання попереджує дуже серйозно: «От і кораблі, хоч які
величезні та гнані вітрами жорсто-

кими, проте найменшим стерном
скеровуються, куди хоче стерничий.
Так само й язик, малий член, але
хвалиться вельми! Ось маленький
огонь, а запалює величезного ліса!
І язик то огонь. Як світ неправости,
поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя, і сам запалюється
від геєни» (Як.3:4-6).
Крім того, пам’ятайте, що наше
призначення — не виправити ближнього, а прославити Бога.
«Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере, хто ж безбожникові
виговорює, сором собі набуває. Не
дорікай пересмішникові, щоб тебе
не зненавидів він, викартай мудрого
— й він покохає тебе. Дай мудрому
— й він помудріє іще, навчи праведного — і прибільшить він мудрости!»
(Пр.9:7-9).
Довіртеся Богу. Навіть коли перед вами Голіаф, а за спиною Еліяв,
Бог повсюди! «Оточив Ти мене ззаду й спереду, і руку Свою надо мною
поклав» (Пс.138:8). Всі пам’ятають
Давида, автора цих слів. Але запитайте когось, як звали його старшого брата — чи багато людей згадають його ім’я? «А ще трохи й не буде безбожного, і будеш дивитись на
місце його — і не буде його, а покірні вспадкують землю, і зарозкошують миром великим!» (Пс.36:10-11).
Нарешті, пам’ятайте, хто ми з вами в Христі. Христос, померши за
нас, пішов на небеса й сів праворуч
від Отця, пославши нам Святого Духа. І тепер ми, Його Тіло, виконуємо синівське служіння Отцеві силою
Святого Духа. Тому в нас повинні «ті
самі думки, що й у Христі Ісусі! Він,
бувши в Божій подобі, не вважав за
захват бути Богові рівним, але Він
умалив Самого Себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини; і подобою ставши, як людина,
Він упокорив Себе, бувши слухняний
аж до смерти, і то смерти хресної...
Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Ім'я, що вище над кожне ім'я,
щоб перед Ісусовим Ім'ям вклонялося кожне коліно небесних, і земних,
і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця!» (Фил.2:5-11). Це і є те,
ради чого ми живемо.
Сергій ГОЛОВІН

Записки мiсiонера

Незвичні зустрічі з Богом.
Камбоджійські замальовки

Історія одного сходу сонця
Почну з кінця.
Питання: «Що таке християнство
або хто такий християнин?»
Дозволю собі дати таке визначення: «Це прощена Богом людина,
яка «дозволила» Богові виразити,
проявити Себе через своє людське
недосконале серце». Якщо простіше: «Це коли Бог «живе» на землі
через людину».
Усе одно не легко уявити! Звичайно ж, адже це таємниця: «…велика таємниця благочестя — Бог
явився в тілі» (1Тим.3:16).
Повернемося до початку.
Острів Кох Ронг, Камбоджа. Це
був особливо незабутній ранок.
Я стояв на березі — і сльози текли по моїх щоках. Усе моє єство було переповнене захватом від прекрасної картини сходу сонця. Емоції були такими сильними, що хотілося кричати, стрибати, здавалося,
що можна «лопнути» від переповнення. У розумі виникло питання:
«Чому такого не було раніше, не було вчора?» Це не повторилося й наступного дня.
І тут великий Учитель, Святий Дух
став пояснювати те, що відбувається.
Я згадав одну значиму для мене
людину на ім'я Роберт. Це немоло-

дий заможний канадський бізнесмен, на якого я працював і в будинку якого жив перші роки свого перебування в Канаді. Майже кожні
вихідні Роберт віз мене, а іноді навіть за сотні кілометрів, щоб показати ту чи іншу дивовижно красиву
«пам'ятку» природи провінції Альберта чи Британська Колумбія. І я ніяк не міг зрозуміти, чому він це робить? Навіщо він тратить час і фінанси, щоб показати мені, «бідному іммігранту», своєму працівникові, те,
що він уже бачив багато разів.
Одного разу я набрався сміливості й своєю ламаною англійською
запитав Роберта про це.
Відповідь вразила мене своєю
простотою і разом із тим глибиною
розуміння нашого людського єства.
«Так, я бачив це багато разів, але
зараз я дивлюся на цю красу через
твої очі й твої емоції», — з посмішкою й радістю в очах пояснив Роберт.
Мені здавалося, що він більш захоплений, ніж я.
Я впевнений, що ми всі з особистого досвіду розуміємо, що Роберт
мав на увазі.
І зараз, стоячи зі сльозами на
очах і дивлячись на мінливу картину

ранкового неба, я став розуміти, що
відбувається в моєму серці. Це щось
надприродне, що Бог удостоїв людину частково відчути те, що Він відчуває, дивлячись на Своє творіння
«через мої очі й моє серце». Що Він
відчуває, будучи в «ролі Роберта».
Так, Він це вже бачив «мільйон» разів... Але зараз Він захоплюється разом зі мною, «через мої очі».
Соломон це описав такими словами: «І радість Моя серед людських синів».
І якщо Роберт, людина, радіє,
дивлячись «через мої очі» на «чуже» творіння, то наскільки більше
радіє Сам Творець, бачачи, як я захоплююся тим, що Він Сам придумав і створив. Це «маленька частинка християнства».
Але через деякий час сльози замилування змінилися іншим слізним переживанням. Дух Святий дав
емоційно відчути ще щось із серця
Бога. Це була скорбота й жаль через те, як ми, люди, «понівечили»
й «засмітили» все, що так трепетно
творив Бог і віддав нам у володіння.
Це були сльози скорботи й покаяння перед Творцем: «Господи, прости
нам, прости нам, людям, за це! Ти
подарував нам гарну Планету, «щоб
порали її та її обробляли» (1М.2:15),
а ми все висмоктали, розграбували,
спотворили й запаскудили.

Володимир РОМАНЮК,
місіонер, Камбоджа

У зустрічі з Богом навіть сльози
мають особливе цілюще значення.
Після таких сильних переживань ти
не можеш бути незмінним. Є велика різниця між знанням про Бога й
знанням Бога. Ми змінюємося від
пізнання Божого серця. І ти розумієш в такі моменти, що ні сльози, ні
надприродне захоплення, ні щире
покаяння — це не твоє. Ти на це не
здатний («серце людини невигойне»). Це Бог живе в тобі. Апостол
Павло висловився так: «І вже не я

живу, але живе в мені Христос».
Тому найчастіше наше життя досить таки нудне й безцільне: ми ні
порадіти щиро не можемо, ні виплакатися, ні змінитися нам самим
не під силу. Ми втомилися боятися,
заздрити, сваритися, дратуватися ...
Людина втомлюється від самої себе. І тільки реальна зустріч зі Святим
Духом через споглядання, молитву
й Біблію може нас зробити «емоційно повноцінними», цілісними чоловіками й жінками, матерями й бать-

Святий Дух і волога білизна
Відразу, звичайно, виникає питання: яке відношення може мати
Дух Святого Бога до мокрої білизни?
Спробую описати свій досвід...
Звичайний жаркий вечір в Камбоджі. Сім’я вже спить. Я, як зазвичай, пішов закрити замок на вхідних
воротах і перевірити, чи все в порядку на задньому дворі.
Виявилося, що ми забули розвісити вологу білизну: вона «спокійно» чекала своєї черги на дні пральної машини. До речі, зручно коли
«пралка» на вулиці під навісом. В
Камбоджі «теплої» води для прання й миття посуду не використовують. Адже коли на вулиці плюс 38,
то зрозуміло чому — холодної води,
як такої, просто немає.
Завдання зрозуміле... Треба розвісити.
Але коли ти більшу частину дня
зайнятий інтелектуальною працею,
включаючи «карантин», також проводиш час зі своїми малюками, то
просте розвішування білизни — це
відпочинок: і робота робиться, і
«мозок розслабляється».
І як раз в процесі такого «відпочинку» я згадав свою ранкову молитву.
Згадав, як попросив Духа Святого якось по-особливому проявити
себе в цей день. Але у той час я вже
прийшов до висновку, що Він залишив дану молитву без відповіді. До
того ж у цей день мною не було зроблено чогось істотного, тобто такого, що могло б «врятувати світ»...
І тут я напівжартома-напівсер
йозно поставив Богу питання. (До
речі, дуже важливо завжди па

м’ятати, що Дух Святий — це не
якась «захмарна субстанція». Це
особистість, це Бог — Який мешкає
з нами. Він знає все, що відбувається в наших думках. Що б ми не робили, куди б ми не йшли — Він постійно робить це разом з нами, Він в
нас. Навіть якщо Йому це не завжди
приємно).
Моє питання до Нього було такого змісту: «Духу Святий, ти сьогодні
не виявив себе якимось особливим
«надприродним» чином. Невже замість цього тобі цікавіше зараз зі
мною розвішувати вологу білизну?»
(Моє питання містило певний елемент докору й іронії). Звичайно ж, я
взагалі не очікував отримати жодної
реакції від Духа Божого…
Але в цьому й одна зі складових
краси і величі Бога: Він часто говорить зовсім не тоді, коли ми чекаємо, і не те, що очікуємо почути.
Але головне — коли Він говорить, то удостоює нас найбільшого привілею на Землі — бути зануреними в Його присутність, в Його
Царство миру, любові й чистоти. Це
ні з чим не сплутаєш.
Його відповідь пролунала просто і зрозуміло: «Так! Розвішувати
білизну — це саме те, що б Я хотів
зараз робити разом з тобою. Адже
Мені важлива твоя увага, Я шукаю
спілкування. Зараз ти не зайнятий, і
Я маю всю твою увагу! І не важливо,
що ти робиш, головне, щоб ти робив це разом зі Мною, робив з Моєю присутністю».
Я відразу згадав останній вірш
листа Апостола Павла до церкви в
Коринті: «І єднання (в іншому пере-

ками, а особливо чоловіками й дружинами. А інакше все виглядає так,
як сказав Соломон, — «марнота та
ловлення вітру». Тільки присутність
Бога, «праведність, мир і радість від
Святого Духа», робить наше серце
«християнським». Інше — це нудна
та млява релігія.
Ось така історія одного сходу
сонця.
А потім прокинулися діти — і ми
пішли їсти яєчню й млинці.
А з Ним і їжа набагато смачніша.
кладі «спільність») зі Святим Духом,
щоб із вами…»
Згадав просту біблійну істину:
Бог нас, перш за все, закликав не
до «діяння», а до єднання, до спілкування. До дуже особистого, дуже
близького спілкування: «Прийду і
буду вечеряти з Ним, а він зі Мною».
Якось трохи дивно і не зовсім
зрозуміло, навіть тривожно — вечеря з самим Богом! Правда ж?
І далі Дух Святий повів мене у
невелику «екскурсію» в Своє Святе
Письмо.
Ви ніколи не звертали уваги, як в
більшості випадків починає свої послання апостол Павло? Зазвичай: «Я
раб Господа Ісуса Христа, покликаний апостол...» І так далі. Також ми
всі захоплюємося й ставимо собі за
приклад те, що Павло зміг зробити
для Господа протягом свого життя.
Це великий подвиг віри.
А як щодо апостола Івана? Того
самого, наймолодшого з учнів Ісуса.
Того, який просто лежав на грудях
Учителя в той час, коли Петро бив
себе в груди, обіцяючи вірність Учителю, або «наводив порядок», мечем захищаючи Ісуса.
А як велично він починає свої послання і Євангелію! «На початку було Слово і слово було у Бога... Все
через Нього повстало, і без Нього
ніщо не почало бути... У ньому було життя... І Слово стало плоттю...»
(Ів. 1). «Про те, що було від початку, що ми чули, що бачили нашими
очима, що оглядали і чого руки наші торкалися, про Слово життя...»
(1Ів.1). «Старець — вибраній пані
та дітям її, яких я поправді люблю, і
не тільки я, але і всі, хто правду пізнав» (2Ів.1). «Старець — улюбленому Гаю, якого я люблю» (3Ів.1).

І «послужний список» у Івана
набагато скромніший, ніж у того ж
Павла або Петра. Іван — це єдиний
з апостолів, хто удостоївся прожити
більше 90 років і отримав найбільше одкровення, яке й записав в однойменній книзі Біблії. І ще у нього був величний «титул» — «учень,
якого любив Ісус».
Іван був єдиний з апостолів,
хто залишився біля хреста під час
розп’яття Ісуса.
Звичайно ж, і Павло, і Іван —
це два великих апостоли віри. Але
один обраний бути більше «працівником», а інший — більше «слухачем».
У цьому і є дуже важливий урок
для нас, християн.
Це відповідь на наше з вами питання: що спільного у Духа Святого з
вологою білизною?
Ми, звичайно, не будемо себе
порівнювати ні Павлом, ні з Іваном.
Але в нашому житті є час, коли Господь кличе нас бути більш діяльними. Коли Він дає нам мету, здатність, коли наше серце запалюється
для здійснення Божої роботи.
Але є ще дуже важливий час. Час
«розвішування білизни». Це час, ко-

ли наш дух і наш розум повністю
сконцентровані на Ньому. Це час
нашого спілкування, нашої розмови
з Богом. Час, коли ми «вечеряємо»
разом із самим Богом. Це час, коли
Дух Божий має спілкування з твоїм духом, коли присутність Святого
Бога і Його голос особисто до тебе,
просочує миром і радістю всі фібри
твого духу, душі й навіть тіла.
Це стан, з якого починається все
найкраще і найважливіше в твоєму
житті.
І найбільша помилка в нашому ходінні з Богом — почати діяти, не навчившись
бути слухачем. Важливо розуміти, що ми ніколи не будемо успішними виконавцями
Його волі, якщо не станемо
уважними слухачами.
До того ж, поки ти будеш
«розвішувати білизну зі Святим Духом», Він вирішить багато з того, що ти так довго
намагався вирішити, сподіваючись на власні сили.
Адже «спочатку було Слово і Слово було у Бога... І все
через Нього повстало, і без
нього нічого не сталось».

P. S. Зараз ми з сім’єю живемо
в культурі, де всюди стоять величні храми буддистів (пагоди), де височіє всесвітньо відомий храмовий
комплекс Ангкор, де майже у кожного вдома стоїть жертовник для
того, щоб заслужити прихильність
духів, де по вулицях ходять монахи,
збираючи гроші для свого утримання.
І бачачи все це, просто приходиш в захоплення і благоговіння

Родина Романюків, Камбоджа

Радість — це коли ти стаєш причиною чиєїсь радості! Господь
дає нам бути причиною чогось доброго в житті людей!
Цієї осені в нашій місцевості сталася велика повінь. Наш обов'язок
— допомогти постраждалим. Ми жертвували і молилися. Пастор
Сум закупив продукти, доставив ще до одного села. Потім два кілометри на човні. Місцева влада допомогла з доставкою «по воді».
Пастор місцевої церкви організував роздачу.
Це є приклад того, що ми вкладаємо в поняття «Together for
Cambodi» («Разом для Камбоджі»).

від важливого усвідомлення: «А я
знаю Бога, Який є Творцем усього
видимого й невидимого. Він керує
всіма світилами небесними. Він не
потребує храмів, Його не треба «годувати рисом». Йому не потрібні ні
картини, ні пам'ятники. А Він Сам
дає всьому форму, життя і сенс. Йому підпорядковується все небесне,
земне і підземне.
І будучи Царем всіх царів, Він
знаходить час, щоб просто «розвішувати з тобою білизну» і з задоволенням «посидіти за чашкою чаю»
як зі Своїм найкращим другом.
І такі зустрічі ніколи не набридають. Вони сповнені життя й натхнення. Це час богопізнання, час миру,
радості і трансформації.
Це спілкування, яке, розпочавшись тут, на Землі, триватиме цілу
вічність...

1

Прощений
* * *
— Ну довго ще чекати? Вже третя година
ночі, а ти ніяк не можеш розібрати той димохід, — сердито говорив Сашко, сидячи на даху
триповерхового будинку.
— Ти думаєш, це так легко? Тут кожна цеглина мов приросла одна до одної. Не можу я
швидше! А ти не плач, пильнуй краще, щоб ніхто не йшов!
— Пильную я, пильную! Та нам ще потрібно
цю всю цеглу якось знести з даху, а через годину вже світатиме, тому поспіши! Я через твою
цеглу не хочу знову за ґратами опинитися.
Сказавши це, Сашко, переступаючи з ноги
на ногу, спостерігав за роботою друга. «Знову
він мене змусив, — подумав. — І чому я згодився?.. Боже, що ж я знову роблю?»
— Майже все, — повідомив Олег. — Залишилося завантажити на тачку — і ми з тобою
заробимо трошки грошенят.
— Слухай, а якщо хтось побачить? — стривожено запитав Сашко, оглядаючи залишки
димоходу.
— Не хвилюйся! Кому потрібен цей димохід? Ніхто й не помітить. Ти краще швиденько
подавай мені цеглу, а я буду зносити її на землю.
Завантаживши всю цеглу в тачку, двоє хлопців попрямували до найближчої будови, щоб її
продати.
* * *
Теплий літній ранок. У маленькому селищі Зірка, де всі один про одного знають, люди, як зазвичай буває в суботу, клопоталися
домашніми справами. Жінки виносили на вулицю щойно випраний одяг і розвішували його на довгих шнурках біля будинків. Діти босоніж наввипередки бігали по ще росистій траві
й намагалися зловити метеликів у свої банки.
У повітрі відчувався запах прального порошку
й свіжості.
У маленькій квартирі на першому поверсі
Тетяна зі своїми двома донечками також взялася за домашні справи. От, правда, якось на
серці в неї було тривожно. Здається, гарний
ранок, світить сонце, донечки крутяться біля
ніг, та щось не давало спокою, щось її тривожило… А ще й сон якийсь дивний тієї ночі приснився…

Юлія САВОНІК

Оповiдання

— Мамо, ми сьогодні підемо до тітки Люби в гості?
Пам’ятаєш, ти обіцяла?
— Добре, Олю! Тільки в нас ще багато роботи сьогодні. Не кожен день я маю вихідний, тому хочеться все
зробити.
— Тоді що нам робити? Ми зараз із Оксанкою швидко тобі допоможемо!
— Мої господиньки! — усміхнулась мама. — Можете начистити картоплі на обід, а я тим часом піду у ванну, виперу одяг.
Дівчата швиденько взялися за доручене мамою завдання. І вже через деякий час на плиті стояла повна
каструля картоплі.
— Мамо, усе готово! — відкривши двері ванної кімнати, сказала Оля.
— Добре, доню! Можете поки що відпочити, бо я ще
маю багато прання.
Дівчатка, взявшись за свої ляльки, тихенько гралися в кімнаті. Та раптом Оля відчула неприємний біль у
голові, шум у вухах, усе її тіло стало млявим і неслухняним. Їй захотілось спати. Оксана побігла кликати на допомогу маму. Тетяна дала донечці таблетку та положила її спати. А сама — знову взялася за прання.
«Чому так тривожно? — думала вона. — Напевно,
то — перевтома дає про себе знати. Кожен день працюю. І завтра ще одну зміну поставили. Добре, що хоч
сьогодні маю можливість побути з дітьми й зробити всі
домашні справи. Дякую Богові за все. Нема мені на що
жалітися. Маю здоров’я, можу працювати. А он сусідка
Валя геть, бідна, злягла. Ой, не знає вона Бога… Скільки
їй не розказую — не хоче приймати Його дар спасіння!
А я… я — щаслива, маю вічне життя. Ще з Його допомогою діток на ноги поставлю! А сон… Що ж то за сон
такий? Не дає він мені спокою…»
У своїх роздумах Тетяна й не помітила, як закінчила прання. Вийшовши з ванної, вона пішла в кімнату.
Оля й Оксанка спокійно спали. «Дивно, то їх не можна
вложити, а тут у такий сонячний день вони сплять…» —
подумала вона. Підійшовши ближче до них, жінка відчула, як холодок пробіг по її тілу — діти були без свідомості. Маленькі рученята покрилися синюшними плямами. Прислухаючись до вдихів, жінка на хвилю зраділа, що живі, та вже хотіла бігти, кликати на допомогу,
— та сама відчула слабкість у ногах, запаморочення… І
як би розум не кричав, тіло вже його не слухало… Упавши на коліна біля ліжечка, жінка ледь-ледь шепотіла:
«Боже, дітей не забирай. Боже…»
* * *
Старенький вокзал. Дідусь Іван вийшов із електрички — і поспіхом відразу на рейсовий автобус до селища Зірка. Там живуть його дві дочки. Хоч і сам здоров’я
вже не має, та до дітей в гості їде. А хто ж, як не він,
буде про них піклуватися. Таня ще такою молодою залишилася вдовою, та й старшій дочці нелегко буває. От
і їздить дід Іван до своїх: щось привезе чи по господарству допоможе.
Уже на горизонті видно перші будинки, парк і зупинку, на якій зазвичай виходив дідусь. Спочатку вирішив
піти до своєї старшої дочки, але відчув, як щось направ-

ляє його в протилежний бік, до Тані. Він зрозумів, що
потрібно поспішати туди.
Знайомий триповерховий будинок, під’їзд і квартира на першому поверсі. Постукав, та не отримав ніякої
відповіді. Дід уже вирішив іти. «Та ні, — подумав він,
— субота ж, мають бути вдома. Може, не чують?» Ще
декілька разів тиснув на дзвінок, чекав, та у відповідь
— тиша. Переступаючи з ноги на ногу, дідусь міркував,
де вони можуть бути. Аж раптом чує…
— Хто там?
— Таню, це я, твій тато!
Двері ще декілька хвилин були замкнуті. Коли вони
відчинилися, перше, що відчув дідусь, — запах горілої
картоплі. А на землі побачив Таню, яка лежала, підперши собою двері…
— Тату… Мені та дітям погано… Викликайте швидку…
Не розгубившись, дідусь побіг до сусідів, щоб вони
дзвонили до лікарів, а сам зі сльозам на очах відчиняв
вікна у квартирі й молився. Плакав і молився…
* * *
Олег сидів у своїй кімнаті й думав, де ще можна було б грошей підзаробити. Напозичався… А до понеділка треба все віддати. А в нього нічого нема. За ту цеглу
багато не дали. А ще довелося із Сашком поділитися,
щоб мовчав і нікому не розказував. От і знову доводиться думати, де ті гроші взяти. «Може, ще якийсь димохід розібрати? — подумав він. — А що — легкі гроші!» Його думки перервав стукіт у двері. На порозі стояв блідий Сашко.
— Ти чув, що сталося? — ледь вимовив він.
— А що сталося? Я спав, нічого не знаю…
— У тому будинку, де ми димохід розібрали, кажуть, ціла сім’я постраждала та потрапила до лікарні
через отруєння чадним газом. Лікарі не дають ніяких
шансів на життя…
— А ми тут до чого?
— Олег, ти що, не розумієш? Ми в тому винні. Усі
говорять, що хтось на даху розібрав димохід, і уламки
цегли закрили прохід для виходу чадного газу, тому він
весь повертався у квартиру… Це ж ми зробили!
— Ти хоч нікому такого не говори! Чуєш! Мовчи й нікому не розказуй! Нас не знайдуть…
Хлопці закрившись у квартирі, вирішили перечекати, поки все не вляжеться.
Усе селище говорило про страшну біду, яка сталася з
молодою вдовою та її дітьми. Ніхто не міг повірити, що
комусь потрібно було розбирати той димохід. «Чи виживуть? — говорили один одному. — Лікарі не дають
жодних шансів на життя, кажуть, довго у квартирі з чадним газом перебували. А якщо й будуть живі, то хтозна,
чи будуть мати здоров’я».
Хтось із місцевих доніс у поліцію про купівлю вже
використаної цегли. Стали й відомі імена хлопців, які
це зробили…
* * *
Розплющивши очі, Тетяна побачила, що лежить на
великому лікарняному ліжку. Біля неї стояли ще два

ліжка, на яких — підключені до крапельниць її діти.
«Живі! — зраділа вона. — Вони живі!» Жінка намагалася згадати, що сталося. Смутні картинки появлялися
в її пам’яті. Вона розуміла, що сталося щось жахливе, та
що саме — згадати не змогла. Десь далеко почула мотив до болю знайомої пісні… І з кожною секундою ця
пісня щораз голосніше й голосніше звучала в її розумі.
«Та це ж моя улюблена пісня! — згадала Таня. — «Косарі на лугу відмахали вже гострими косами…»
Сльози виступили на очі… Жінка співала пісню, яка
звучала в її серці. У палату зайшла медсестра. Побачивши, що пацієнтка при тямі, з хвилюванням стала розказувати, як усі лікарі за них переживали. Як кожен день
до їхньої палати приходили односельчани, церковні
люди та молилися. Усі чекали дива — і воно сталося.
Слухаючи розповідь медсестри, жінка стала все згадувати…
— А ви не скажете, де ми є?
— Ви в реанімації. На дев’ятому поверсі, у 936 палаті. Вашу сім’ю декілька днів назад привезли сюди через
отруєння чадним газом, — сказала медсестра й вийшла
з палати.
Аж тепер жінка усвідомила все пережите. Вона ніби знову побачила свій сон, який снився їй напередодні трагедії. Адже саме уві сні вона вже бачила стіни цієї
палати, лікарняні ліжка й чула цю інформацію від медсестри. «Який дивний Бог! Він все наперед мені показав! Він не приховав від мене цього», — сльози вдячності котились по блідих щоках жінки…
* * *
У четвер зранку до Тетяни прийшов поліцейський.
Оля з Оксаною, сидячи на своїх лікарняних ліжках,
пильно слідкували за довгою розмовою мами з великим чоловіком у формі. Чути було, що він ставив багато запитань, а мама важко на кожне відповідала. Та в
якусь хвилину поліцейський замовк. Трішки помовчавши, він перепитав.
— Ви впевнені у своєму рішенні?
— Так, я абсолютно впевнена, — відповіла жінка. —
Я прощаю… Хай їх Бог благословить!
Поліцейський дістав якийсь аркуш і дав мамі підписати його. Після того він більше не приходив. А через
декілька днів щасливу й здорову сім’ю виписали з лікарні. Для лікарів це було справжнім дивом. Хтось казав, що вперше в їхній медичній практиці люди вижили після такого довгого перебування в квартирі з чадним газом. Хтось говорив, що ще будуть наслідки, просто вони проявляться з роками. І тільки Тетяна, йдучи
додому зі своїми дітьми, розуміла, що її Бог є автором
чудес. Він показує, що попри діагнози лікарів — життя

людини в Його руках, а історія її сім’ї — цьому підтвердження…
* * *
Сашко сидів на даху того самого триповерхового будинку й роздумував над усім, що він сьогодні почув.
Люди говорять, що жінка, яка потрапила до лікарні з
дітьми, відмовилася відкривати кримінальну справу, а
натомість сказала, що їм прощає та благословляє їх. «Як
таке можливо? — думав він. — Хто вона така? Вона ж
мала засудити мене... Вона віруюча, ходить у дім молитви, так говорили люди. О, Боже, я мало не вбив її
сім’ю, а вона пробачила та благословила мене…»
У свої двадцять він уже встиг відсидіти два роки за
крадіжку. І це, можливо, знову б повторилося, якби не
ця жінка... Вона все пробачила йому. Ніколи ніхто не
пробачав, за все доводилося платити. А вона пробачила… Його ніколи не благословляли. Ніхто не казав йому, що є краще життя. Що є люди, які вміють прощати та благословляти. Він заплакав… Перед його очима
з’явилася картина з минулого — п’яний батько, який каже: «Ти будеш таким, як я!» Тоді він у це повірив… О, як
йому захотілося познайомитися з тією жінкою, попросити пробачення і при нагоді розпитати про ту віру, яка
дає їй стільки сили та допомагає прощати…
* * *
У понеділок зранку, викладаючи цеглину за цеглиною, Сашко відновлював зруйнований димохід. Цього
разу він уже не озирався навколо, не боявся, що хтось
побачить. У його серці замість тривоги й неспокою панували мир та радість. Учора на ранковому богослужінні він відчув, що таке бути по-справжньому прощеним.
Сашко пережив ту радість, яка наповняє людину, коли
вона в молитві звертається до Бога та просить вибачення за всі скоєні гріхи. Він зрозумів: навіть якщо до цього його життя було повністю «розбите», Бог має силу
відбудувати зруйноване й простити кожного грішника,
який приходить до Нього…
(Оповідання, подане на
Літературний конкурс ім. Джона Буньяна-2020)

Свiдчення

Як не образитись на Бога?
Багатьом відомі такі тези з християнського вчення: ми створені Богом; Бог зацікавлений нашим життям; Бог любить нас; Бог послав на
землю Свого Сина, Який помер за
наші гріхи й воскрес, щоб дарувати нам спасіння і вічність; Бог очікує
нас у вічності!
Ми їх чуємо на зібранні, читаємо
в християнських книгах, але чи віримо в них?
«Довіртеся Господу, і Він вас поведе та допоможе», — не раз проказуємо один одному, щоб підбадьорити.
Але чому ми не довіряємо Господу в щоденному житті? Бог допускає ситуації, коли ми не отримуємо
бажане й навіть вкрай потрібне для
нас… Але кожен випадок має свої
особливості: так Бог говорить до
нас, Він хоче нас перемінити і таким
способом навчає, щоб ми довіряли
Йому й прийняли Божі плани у своє
життя та прославили Господа!
* * *
Коли я захворіла й мене готували до операції, ми з постом і молитвою зверталися до Господа, просячи
зцілення. Декілька людей отримали
зцілення, але не я. Мені потрібно
було йти на операцію та видаляти
пухлину з мозку. Операція складна
й небезпечна, але Господь вів мене
таким шляхом. Я теж мала підстави
ображатися на Господа, але ніколи й
думок таких не допускала. Я знала,
що Господь буде поруч зі мною всюди. І молилася: «Господи, чого Ти хочеш мене навчити?»
І Бог був поруч: Він допоміг під
час складної операції, Він допоміг
одужувати, Він зміцнював мене під
час болю та промовляв до мене.
Нині я дуже вдячна Йому за той
час, бо навчилася свідчити про чудо Боже. Адже ніхто не вірив, що
при моєму діагнозі я ще ходжу, коли інших людей із таким діагнозом
вже привозили на візках. Важко було зрозуміти, як я говорю, бо лікарі

розповідали про випадки епілепсії в
такому стані…
Бог допомагав мені щохвилини: успішно пройшла операція, яка
тривала чотири години. Я прийшла
до тями й одразу стала розмовляти.
Бог провів через лікування та реабілітацію, і я знову повернулася до
життя.
Коли прийшла на огляд, лікарка
не повірила, що з таким діагнозом
мене не привезли на візку, а я знову
сама ходжу й говорю. Вона сказала:
«Це Боже чудо, що ви в такому хорошому стані й можете розмовляти!»
Я підтвердила: «Так, це чудо Боже, і
я щодня дякую за це Господу».
Бог навчив мене довіряти Йому,
свідчити іншим про Нього, допомагати хворим, а мої рідні були для
мене опорою, підтримкою й допомогою.
* * *
Читаю: «Молюся давно й ревно.
Час іде. Бог не відповідає. Як не образитись на Бога?»
Цікаве запитання.
Те, що Бог не відповідає, — це і є
відповідь на молитву. Бог набагато
більше знає про нас і бажає кращого
для нас. Він знає наш початок і наш
кінець. «Повідоми мене, Господи,
про кінець мій та про днів моїх міру,

яка то вона, нехай знаю, коли я помру!» (Пс.39:4).
Якщо ми — християни, то згідно
зі Святим Письмом не повинні ображатися, а маємо прощати: «…коли ви не будете людям прощати, то
й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших» (Мт.6:15).
Але в запитанні йдеться про образу на Бога!
Думку про те, що людина образилася на Бога, я порівнюю з тим,
що на мене образилася піщинка,
по якій я ходжу, навіть не знаючи,
скільки їх лежить на березі моря.
Людина для Бога — як та піщинка,
яку Він створив та поселив на землі,
щоб турбуватися про неї й допомагати, а вона допустила в серце образу…
Що ж таке образа? Згідно з тлумачним словником образа — це
вмисне приниження честі й гідності особистості, часто виражене в непристойній формі; зневажливе висловлювання, негарний вчинок.
Образа — почуття гіркоти, досади, викликане в кого-небудь чиїмсь
негарним вчинком. Таке стається в
серці багатьох людей, коли вони не
отримують бажаного.
Образа — це наша емоція, але
людина сама приймає рішення: бу-

ти їй ображеною чи простити. Від
нас залежить, прийняти емоцію образи й жити з нею чи прийняти емоцію прощення.
Часто людина стає ображеною
через власну гордість та завищену
самооцінку. Така особа може стати
асоціальною щодо інших, бо свою
образу буде поширювати та відображати на ближніх. Усі будуть погані: чоловік чи дружина, батько чи
матір, сестри й брати, «не такі діти»,
«погані сусіди», «недобра родина»,
а себе вона ставитиме вище за них.
Не допускайте гордості у своє серце,
просіть Бога звільнити від неї.
Образа — це отрута для власного життя. Лікарі та науковці говорять
про те, що через образу виникає багато хвороб на фізичному та духовному рівнях. Ви бачите, наскільки
це серйозно в нашому житті!
Ображатися на Бога може людина, яка не довіряє Богові та не вірить
у Його силу, велич, всемогутність.
Недовіра до Господа завжди руйнує
віру.
* * *
Моя порада для людей, які хочуть образитися на Бога чи вже образилися:
1. Якщо ви належите до церкви,
розкажіть про свою проблему служителю.
2. Покайтеся перед Богом та попросіть у Нього прощення за образу.
3. Полюбіть Господа й довіряйте Йому (заради нашого спасіння
Він віддав єдинородного Сина (див.
Ів.3:16).
4.Щодня моліться до Господа,
дякуючи за те, що Він вас створив,
дарував життя, піклується про вас та
допомагає.
5. Перебувайте в читанні Слова
Божого щодня, бо через нього формується наша віра, й ми духовно
зростаємо (див. Єг.1:8, Євр.4:12).
6. Відвідуйте зібрання та беріть
участь у служінні.
7. Робіть добрі справи, адже заради цього ми створені: «Бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі
на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували»
(Еф.2:10).

Новий переклад Нового Завіту
українською мовою
Історія виникнення та особливості

У цьому році сталася визначна
подія: вийшов друком новий переклад Нового Завіту сучасною українською мовою, здійснений Юрієм
Попченком і його командою. Історія виникнення цього перекладу
сягає 1997 року, коли Юрію випала
нагода очолити п’ятимісячний євангелізаційний проект. Саме під час
цього проекту він відчув гостру потребу в сучасному перекладі Біблії
українською мовою. Юрій хотів мати сучасний, зрозумілий, легкий для
читання, а головне — точний переклад, але жоден із існуючих українських перекладів не відповідав цим
критеріям. Він став молитися за те,
щоб такий переклад з’явився, і через деякий час відчув, що Господь
кличе його до цієї праці.
Щоб опанувати біблійні мови,
необхідні для здійснення перекладу, — давньогрецьку, давньоєврейську та арамейську, — Юрій закінчив два університети. У Київському
національному університеті імені
Тараса Шевченка він вивчав давньогрецьку, латинську й українську мову та літературу — і отримав ступінь
магістра філології. У Російському
державному гуманітарному університеті в Москві він вивчав давньоєврейську та арамейську мови — і
отримав ступінь бакалавра сходознавства. Крім зазначених мов, за
вісім років навчання Юрій вивчав

старослов’янську, румунську, німецьку, сирійську, арабську, аккадську, угаритську, фінікійську, ефіопську та декілька інших. Вільно володіє англійською мовою.
Разом із Юрієм у команді працює Анна Ананченко (Крокіс), його
одногрупниця в час навчання в університеті ім. Тараса Шевченка. Анна
закінчила аспірантуру цього ж університету й захистила кандидатську
дисертацію з давньогрецької мови.
Дев’ять років викладала в Київському національному лінгвістичному
університеті давньогрецьку й латинську мови та інші предмети. Мала
звання й посаду доцента, два роки
виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради, відповідаючи за підготовку документів для захисту кандидатських
і докторських дисертацій. Близько
десяти років викладала грецьку мову Нового Завіту в кількох богословських закладах. Тривалий час Анна
поєднувала роботу в університеті з
працею над перекладом, а в 2014
році залишила університет і повністю присвятила себе перекладу.
Над перекладом також працювали Олександр Савченко, проповідник і диякон церкви; Ірина Миколаївна Арібжанова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
сучасної української мови Київського національного університету ім.

Лариса МУРАХ

Представлення нового перекладу в офісі Української Церкви ХВЄ

Тараса Шевченка; Ірина Назарук і
Олеся Рудник, випускниці Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, магістри філології, фахівці з української
мови та літератури й літературного редагування. Зі складних питань
перекладу проводилися консультації з доктором філософії Пітером
Вільямсом, директором Tyndale
House у Великобританії.
Робота над перекладом здійснювалася в три етапи. Спочатку
головний перекладач (Юрій Попченко) робив чорновий переклад.
Потім його вичитували на предмет
відповідності оригіналу та українському слововживанню Анна Ананченко та інші редактори. Їхні зауваження та пропозиції обговорювалися всією перекладацькою командою і в текст вносилися узгоджені
зміни. У сумнівних випадках перекладацька команда проводила усні
й письмові опитування серед широкого загалу читачів різних вікових
груп. У результаті цього було створено другий варіант перекладу,
який ще раз був вичитаний перекладачем та редакторами. Нові зауваження й пропозиції були знову
обговорені — і в текст внесені узгоджені зміни. Так виник третій остаточний варіант перекладу.
У 2016 році в церквах було проведено низку презентацій перекладу й залучено до співпраці 55 пасторів, проповідників, керівників
об’єднань церков, викладачів семінарій, філологів тощо. Було проведено 63 опитування стосовно різних
варіантів перекладу тих чи інших віршів, отримано й опрацьовано сотні

Замовити Нові Завіти можна
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відповідей, які були враховані при
підготовці пробного видання Нового Завіту.
У 2017 році вийшло пробне видання Нового Завіту, яке було поширене серед євангельських служителів для отримання відгуків. Зауваження й побажання висловили 29
пасторів, проповідників, викладачів семінарій, філологів. Також була
створена Вайбер-група для редагування пробного видання, у яку ввійшло близько 70-ти осіб. Упродовж
2,5 років у цій групі було написано
61 статтю з проблемних питань перекладу, проведено більше сотні
опитувань і обговорень. Результати
були враховані при підготовці остаточного видання. Крім цього, головний перекладач і перекладацька
команда декілька разів вичитали
весь Новий Завіт і запропонували
зміни від себе. Усі зміни мали на меті досягнути більшої точності, зрозумілості й читабельності перекладу.
Зверстаний Новий Завіт був ще один
раз вичитаний перекладачем і два
рази редакторами й коректорами.
Цей Новий Завіт вирізняють шість
особливостей. По-перше, він євангельський. Його здійснювали євангельські віруючі, і він уникає конфесійної заангажованості. По-друге,
він перекладений із загальноприйнятого грецького тексту, який ґрунтується на переважній більшості існуючих манускриптів. Ним Церква
користувалася впродовж своєї історії і з нього здійснені основні протес-

тантські переклади Біблії. По-третє,
він дослівний. У ньому перекладаються слова оригіналу, а не просто
смисл. По-четверте, він точний. Це
визначальна риса цього перекладу. Він робить особливий акцент на
максимально точній передачі оригіналу. По-п’яте, він зрозумілий. Для
досягнення зрозумілості вживаються сучасні зрозумілі слова, а для пояснення малозрозумілих слів використовуються примітки. Для кращого розуміння текст розбито на смислові уривки, і до цих уривків подані
заголовки, які передають головну
думку уривків. По-шосте, він читабельний. Було докладено чимало
зусиль для того, щоб переклад легко читався, адже від цього залежить
сприйняття й запам’ятовування Писання.
За матеріалами
перекладацького центру

Сьогодні існує вісім повних (які включають як Старий, так
і Новий Заповіти) перекладів Біблії українською мовою. Це:
— переклад Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя, Івана Нечуй-Левицького (1903);
— переклад Івана Огієнка (1962);
— переклад Івана Хоменка (1963);
— переклад Філарета з російської мови (2004);
— переклад Рафаїла Турконяка з церковнослов’янської мови
(2006);
— переклад Рафаїла Турконяка
з грецької мови (2011);
— переклад Олександра Гижі
(2013).

Будиночки для погорільців Луганщини

2 жовтня служителі церков ХВЄ
Києва на прохання братів із міста Сєверодонецька доставили гуманітарний вантаж у села Луганщини для
тих, хто постраждав від пожеж.
«На трьох великих вантажівках
ми розмістили шість вагончиків-побутівок, а на інших автомобілях —
додатковий гуманітарний вантаж»,
— розповідає керівник експедиції,
директор Департаменту соціального служіння УЦХВЄ В’ячеслав Когут.
За його словами, крім, власне,
будиночків, погорільцям доставили
харчові продукти, дитячі велосипеди, а також матраци, посуд та інші
потрібні речі.
«Особливу подяку хочу висловити київській церкві «Альфа» та усім
небайдужим людям. Люди жертвували немалі кошти, відриваючи
від своїх родин, щоб придбати тимчасове житло для погорільців та
оплатити доставку вантажу (за приблизними підрахунками допомога
обійшлася в близько 240 тис. гривень)», — говорить В’ячеслав Когут.
До ініціативи соцдепартаменту
приєдналися пастори місцевих громад УЦХВЄ Олександр Руденко (м.
Сєверодонецьк) та Микола Наумов
(м. Лисичанськ), випускники київських центрів реабілітації, які служать у церквах Луганщини, служителі церков.
«Не передати словами ті емоції,
які викликав наш приїзд. Люди були безмежно вдячні, і в цій допомозі бачили руку Божу, бо підтримка
прийшла в той момент, коли в них
уже руки опустилися. Багатьом із

них було за 70. Одна бабуся з сином
кілька днів прожила в собачій будці,
бо все інше згоріло.
Коли ми знімали з машин ці вагончики, люди плакали від радості
й щиро славили Бога. Як розповів

В’ячеслав, в одному з сіл (це за кілька кілометрів від лінії розмежування) вантажівки застрягли в піску — і
на допомогу християнам прийшли
військові. Бог послав їх із потужною
технікою, а потім зберіг і в дорозі
додому. За словами В’ячеслава, багато людей, які побачили інформацію про цю справу, відкрили серця
для того, щоб жертвувати для придбання таких будиночків для тимчасового проживання.
Коли люди відбудують власні
житла (за два тижні пожеж постраждало близько 400 обійсть), вагончики будуть передані на баланс місцевих церков братерства і ще не раз
будуть використані для місіонерських проектів на Луганщині.
Гаслом гуманітарної експедиції
стали слова: «Робімо добро разом
— це можливо».

Пам’ятайте наставників ваших:
відійшов у вічність Володимир Бровка
24 жовтня відійшов до вічних осель Володимир Іванович Бровка
— старший пресвітер Кіровоградського обласного об’єднання церков
УЦХВЄ.
Від імені Правління, Комітету єпископів та всієї Української Церкви
Християн Віри Євангельської висловлюємо щире співчуття дружині Тамарі Іванівні, дітям Євгену, Ользі, Олександру, Віталію та всій родині. Надія на воскреслого з мертвих Ісуса Христа дає нам змогу очікувати славної зустрічі з дорогими нам людьми в Божому Царстві. Приклад життя та
служіння Володимира Івановича хай буде для нас підтримкою та спонукує наслідувати його люб’язність, порядність та жертовність.
Володимир Іванович народився 12 вересня 1960 р. в с. Колодно Тернопільської області в християнській сім’ї.
У 1983 році прийняв водне
хрещення.
У 1984 році переїхав на Кіровоградщину, служив молодіжним керівником у церкві с.
Свердловка.
21 серпня 1994 року в церкві м. Світловодськ рукопокладений на служіння диякона.
У 1998 році рукопокладений
на пасторське служіння в тій самій церковній громаді.
У лютому 2010 року рукопокладений на служіння старшого
пресвітера п`ятидесятницьких
церков Кіровоградської області.
Похорон відбувся 25 жовтня,
у неділю.

ІРС презентував посібник «Твоє
право на свободу віросповідання» служителям церков та
держслужбовцям
Серію вебінарів на тему релігійного законодавства провів Інститут
релігійної свободи у вересні-жовтні
2020 року для представників релігійних громад та працівників Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (голова Олена Богдан).
Голова правління ІРС Олександр
Заєць розповів про досвід правозахисної та просвітницької діяльності
інституту, який зокрема надає консультативну допомогу як релігійним
спільнотам, так і представникам
влади.
Фахівці ІРС відповіли на запитання учасників вебінарів, які стосувалися практичного застосування всього комплексу законодавства
України у сфері свободи віросповідання та діяльності релігійних організацій. Обговорення стосувалося
також тих положень законодавчих
актів, які викликають юридичні колізії та неоднозначно застосовуються
на практиці.
Автор посібника «Твоє право
на свободу віросповідання» юрист
Максим Васін повідомив, що перший тираж видання дуже швидко
розійшовся по всій Україні. Замовлення надійшли від релігійних громад і духовних навчальних закладів
різних конфесій, органів державної
влади, світських університетів і наукових установ.
Зважаючи на популярність посібника, нідерландська організація
ПАКС вирішила профінансувати додатковий друк цього видання, загальний тираж якого складатиме
2000 примірників. Завдяки проєкту
ПАКС в Україні, який реалізується за
підтримки Постійного Представництва Королівства Нідерландів при
ОБСЄ у Відні, посібник «Твоє право
на свободу віросповідання» поширюється безкоштовно як у друкованій, так і в електронній версіях.
Електронну версію посібника
можна завантажити за цим посиланням: bit.ly/PAX-Vasin-handbook

Євангельський Теологічний Університет вручив дипломи докторів та
магістрів богослов’я випускникам 2020 року
У Євангельському Теологічному Університеті (раніше — Євангельська
теологічна семінарія) 16 жовтня урочисто провели випуск. Дипломи отримали понад шістдесят випускників. Це — магістри гуманітарних наук у галузі сімейного консультування та магістри богослов’я в чотирьох галузях:
богослов’я екзегетичних досліджень, християнського лідерства, практичного служіння. А також — двадцять три доктори практичного богослов’я та
двоє почесних докторів практичного богослов’я.
Вітаючи випускників та гостей, Президент ЄТУ Василь Войтович нагадав слова апостола Павла до Тимофія: «Силкуйся поставити себе перед
Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди»
(2Тим.2:15). «Ви підете працювати до людей, і ваше слово має велике значення: ним ви можете або підняти людину, або принизити. Ви словом можете дати можливість спастися або ніколи не ввійти у вічність Царства Божого. Тому Павло так чітко наголошує Тимофієві: «Твоя проповідь має бути
чистою, прямою і євангельською», — підкреслив Василь Миколайович.
З подякою для альма-матер від імені випускників виступили Сергій Манелюк, Неля Оніщук, Ірина Головань та ін. Після цього зі словом настанови
до випускників звернулися їхні викладачі — Тетяна Котлярова та Адріан Буковинський. Також щиро поздоровив випускників із врученням дипломів
перший заступник старшого єпископа УЦХВЄ Анатолій Козачок.
«Те, що ви отримали, чого навчилися, тепер потрібно реалізувати в служінні. Чекаю від вас гарних книг, гарних статей, особливо з душеопікунської
праці», — наголосив Анатолій Миколайович.

Відкриття дому молитви церкви «Спасіння»
2 листопада 2020 року відбулося урочисте відкриття та посвячення дому молитви євангельської церкви «Спасіння», який знаходиться на території Підгайцівської громади, біля Луцька.
На святкове зібрання прийшли не тільки члени церкви «Спасіння»,
а й прихожани та служителі інших церков, представники регіональних
об’єднань УЦХВЄ — Волині, Рівненщини, Закарпаття, Івано-Франківщини,
Хмельниччини, Київщини та ін. Завітали також представники влади.
Старший єпископ Української церкви ХВЄ Михайло Паночко зауважив,
що посвячення приміщення — знакова подія для всієї країни. Адже цей дім
молитви — один із 1300, які Бог дав можливість побудувати за роки незалежності України. «Був період, коли ми не мали права будувати доми молитви й навчатися у вищих навчальних закладах, коли над нами насміхались, нас принижували… Бог допоміг нам це витримати й пережити. У нас
нема образи на те, що було в минулому, але є велика вдячність Богові за
те, що Він відкриває доми молитви в наші дні. Я вбачаю в цьому широко
відкриті двері для проповіді Євангелії, великого пробудження, про яке ми
молимося десятки років — щоби Бог спас мільйони українців», — сказав
Михайло Паночко.
Старший пресвітер Волинського об’єднання УЦХВЄ Михайло Близнюк
зауважив, що дві тисячі років тому Ісус Христос сказав своїм учням, що
Євангелія буде проповідуватися по всій землі для свідоцтва усім народам.
«Те, що цей будинок стоїть, — підтвердження того, що Христос живий і Його
Слово виконується. Євангелія проповідується через уста проповідників, через спів, діла і через наше життя. Нехай тут буде духовне життя! А воно буде
тоді, коли буде смирення, благодать і вся слава віддаватиметься Ісусу Христу. Люди, які поклоняються Богу в дусі та істині, приємні Йому. Дім молитви
посвячений, ще не докінчений, але вже бачимо результат. Хіба не Господь
це зробив? Бог допоміг!» — наголосив Михайло Близнюк.

