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Два береги ріки, два поняття:
Між них тече в віки моє життя... 

ДВА БЕРЕГИ

Якщо раптом війна — 
чого навчає Біблія?

Одного разу апостоли запитали Хри-
ста про події, які в майбутньому чекають 
на людство. І одними з перших слів були: 
«Ви ж про війни почуєте, і про воєнні 
чутки, — глядіть, не лякайтесь, бо «ста-
тись належить тому». Але не кінець ще». 

Ст. 2

Синдром вцілілого
Цей термін відомий ще з часів Другої 

світової війни і був введений у 1960-х ро-
ках німецько-американським психіатром 
і психоаналітиком Вільямом Г. Нідерлан-
дом для позначення стану жертв концта-
борів, які страждають від почуття прови-
ни. Найяскравішими симптомами...

Ст. 3

Яке діло не згорить 
навіть під час війни

Йшли роки, я вважав, що чимало до-
брого вже зробив, вдалося назбирати де-
які кошти на майбутнє, для дітей... Споді-
вався, що все, що маю — стабільне: злодії 
його не заберуть, інфляція не знецінить, 
«міль» не поїсть та «іржа» не торкнеться.

Ст. 5

Шокова терапія
Темний ранок 24 лютого 2022 року 

для нас, мешканців Гостомеля, розірвав-
ся сотнями смертоносних вибухів, ревом 
винищувачів та гудінням десятків воро-
жих гелікоптерів. Ми знали, що буде вій-
на: весь цивілізований світ про це попе-
реджав. Але щоб отак, підступно...

Ст. 6

В она прийшла! Прогнозована, але неочікувана. Підступна, але безпер-
спективна. Підла, але викрита. Її ім’я — ВІЙНА!

Вона налетіла смертоносним реактивним гулом, заповзла отруйною 
бронетанковою змією в міста і села нашої країни. Запустила своє ракетне жало в 
мирні оселі, пологові будинки, дитячі садки і школи. Загнала мешканців у підвали і 
розкидала безліч трупів. Вигнала мільйони на чужину і… думала, що перемогла.

Однак це не так!!! Адже звідусіль залунали молитви. Прокинулись навіть най-
більш байдужі і… понесли хліб голодним, воду спраглим, одежу роздягнутим. 
Широко відкрились для біженців двері численних осель. Країна закликала Бога 
і… Він прийшов!

Спустився у бомбосховища, схилився до ридаючих сиріт і вдів. Дав надію ви-
гнаним.

Його Ім’я — Ісус Христос.
Він поруч кожного з нас, і готовий вислухати. Прийшов час відвертої розмо-

ви з Ним. Слід визнати, що не все було правильним у житті, і часто ми робили не 

те, на що були створені.
Але нині маємо право покаятись і навернутись. А після цього поповзуть бро-

ньовані колони туди, звідки прийшли. Адже Сам Господь візьметься зупинити це 
безумство зіпсованого людського розуму. І недалеко той час, коли кожен з нас 
промовить благоговійно два слова: «СЛАВА БОГОВІ»!

Зволь спасти мене, Господи, Господи, поспіши ж бо на поміч мені, нехай по-
соромлені будуть, і хай зганьблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопи-
ти її! Нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене 
лихого! Бодай скам'яніли від сорому ті, хто говорить до мене: «Ага! Ага!» Нехай 
тішаться та веселяться Тобою всі ті, хто шукає Тебе та хто любить спасіння 
Твоє, нехай завжди говорять: Хай буде великий Господь! А я вбогий та бідний, за 
мене подбає Господь: моя поміч і мій оборонець то Ти, Боже мій, не спізняйся! (Бі-
блія, Псалми 40:13-17).

Редакція газети

Господи, допоможи: війна!

Ви не одні
Ви не одні. За вами — сильний Бог!
За вами Той, Кому весь світ належить. 
Він бачить страх і біль, клубок тривог,
Творець за вами пильно-пильно стежить. 

Ви не одні. Ми молимось за вас,
І зі сльозами Господа благаєм,
Щоб вас підтримав у тривожний час.
Ми вас в молитвах сильно обіймаєм! 

Хоч заглядає в очі люта смерть,
Навколо морок, горе і руїни,
Ви не одні. Бог вчора, і тепер,
І завтра буде з вами. Він незмінний!

Оксана Остаповець
25-26.02.22 



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

К рім звичайних воєн, існує ще 
й духовна війна. Це боротьба 
між Богом і сатаною за людську 

душу. У цій запеклій битві також є місце для 
тактики інформаційної вій-
ни. Сторінки Біблії опису-
ють її початок. На зорі люд-
ської історії, в Едемському 
саду, Бог сказав Адамові: 
«Не їж із дерева пізнан-
ня добра і зла, бо коли 
ти з’їси від нього, смертю 
помреш». Ця інформація 
попереджала людину про 
страшні наслідки вживан-
ня заборонених плодів.

Послух Слову Божому 
гарантував прабатькам 
вічне життя. Але була й 
інша інформація. Сатана, 
який прийшов до перших людей у вигля-
ді змія, дезінформував їх: «Чи Бог справді 
сказав? Ні, ти не помреш! Але ви пізнаєте 
добро і зло, як боги». Адам стояв на кордо-
ні двох інформацій і, довірившись брехні, 
вчинив гріх. Отже, через дезінформацію 
смерть потрапила у світ. З цього моменту 
почалася війна на інформаційному рівні. Ця 
битва трансформувалась у заморожений 
конфлікт, що триває вже тисячі років. 

Опишемо тактичні дії цієї війни.

1. Бог говорить правду. Божественна 
інформація оточує нас скрізь. Послання 
Творця видно і чути. Дивлячись на приро-
ду, людина може пізнати Бога. Крім того, 

Господь залишив людям Біблію, написану 
через пророків і апостолів як правдиве 
Слово Боже. З неї дізнаємось про Ісуса Хри-
ста. Він прийшов у цей світ, щоб урятувати і 
відновити втрачене. Бог хоче, щоб людина 
повірила Його слову і прийняла Євангеліє 
всім серцем. 

2. Сатана приховує правду і дезінфор-
мує людину. Диявол приписував славу 
Божого творіння теорії еволюції і випадко-
вості обставин, де Великий Творець став 

абстрактною силою природи і космічного 
інтелекту. Протягом століть людської істо-
рії Біблію забороняли, критикували, спо-
творювали і навіть спалювали. «Чи справді 

Бог сказав?» — це один із 
снарядів інформаційної 
диявольської артилерії. 
Довгий час за комуніс-
тичного режиму люди 
жили в інформаційній 
блокаді, що також впли-
нуло на заборону Біблії. 

3. Бог знищує блока-
ду. Після Свого воскре-
сіння Ісус наказав апо-
столам проповідувати 
Євангеліє всім людям і 
навчати правди всі наро-
ди. Хто вірує і охрестить-
ся, той спасеться. Хто не 

вірить — буде засуджений. Це призначення 
показує бажання Христа подолати ворожі 
бар'єри невігластва і врятувати світ. 

Нині, долаючи справжні перешкоди, 
християни розповсюджують Біблії навіть у 
бомбосховищах. Людині доведеться зро-
бити той самий вибір: якій інформації дові-
ритись — божественній правді чи дияволь-
ській дезінформації? Спасіння нашої душі 
залежить від цього вибору.

Євген Діжук

Інформаційна війна
У будь-якому військовому конфлікті завжди проводиться тактика інформаційної війни. Медіа є силь-

ною стратегічною зброєю, яка включає в себе як подання інформації, так і блокування ворожого теле-
радіомовлення, соціальних мереж. Часто використовується чітка і нахабна брехня під грифом «дезін-

формація». Її мета добре відома — ввести людину в оману і направити її невірним шляхом. 
Ц я метафора, залишена нам в 

одному з псалмів, стала заго-
ловком для всієї історії вику-

плення людства, починаючи від гріхопа-
діння до загального воскресіння. 

Перший плач — це сльози Єви при 
народженні її синів. Потім ридання за 
вбитим Авелем. 

Відтоді людство спустилося в долину 
плачу. Розпач і сльози тепер зустрічають-
ся в кожній книзі Біблії. Одна книга так і 
називається: «Плач Єремії». 

Давид теж плакав. Спочатку через 
свої гріхи, потім за вбитим сином Авеса-
ломом.

Сам Христос теж плакав. Він був та-
кою ж людиною, як ми. Пам'ятаєте Його 
скорботу за померлим Лазарем і майбут-
нім знищенням Єрусалима? 

Апостол Павло плакав за коринтяна-
ми та юдеями, які чинили опір Євангелії. 
Плакали за Павлом старійшини Ефеса, 
плачемо в ці дні і ми... Бо гинуть дорослі 
люди й діти, зруйновано цілі міста.

Проте часто причиною плачу є гріх. І 
певну категорію людей (які не прийняли 
Євангеліє) ридання супроводжують на-
віть у вічність.

Але в останній книзі Біблії сказано 
про місце, де не будуть плакати. Там Бог 
витре кожну сльозу. Це небесний Єруса-
лим, приготований для тих, хто пройшов 
долиною плачу, покладаючись на Христа.

Плач обов'язково припиниться!
Євген Бочаров

Долина плачу

О д ного разу апостоли запитали 
Христа про події, які в майбутньо-
му чекають на людство. І одними 

з перших слів були: «Ви ж про війни почує-
те, і про воєнні чутки, — глядіть, не ля-
кайтесь, бо «статись належить тому». 
Але не кінець ще».

Знаючи майбутнє, наш Господь відкри-
вав, що Землю чекає багато спустошливих 
війн. Він знав про нашестя лютих гунів, про 
жорстокі арабські завоювання, про (поки 
що) найкровопролитніше XX століття. Йому 
було відомо і про жахливий ранок 24 лю-
того цього року, коли пронизливий свист 
«смерчів» та «ураганів» перекриватиме 
несамовитий крик дітей і їхніх матерів. Він 
знав, тому й попередив… 

На жаль, такий сценарій людство обра-
ло собі ще з часів Каїна, і поки Страшний суд 
не закінчить жахливу історію людства, цьо-
му належить бути. При тому Христос дав по-
ради, як достойно пережити війни, що мали 
прийти на Святу Землю в 70-ті роки I-го сто-
ліття, і ці настанови є універсальними на всі 
криваві часи.

«Не лякайтесь». Чи можна залишатися 
спокійним у такі страшні часи? Навіть наш 
Спаситель при наближенні хресних мук 
«жахався і тужив». Це нормальна реакція 
людини на страждання. А Христос, як ми 
знаємо, був одночасно і справжнім Богом, 
і реальною Людиною. «Не лякайтесь» — це 
заклик не піддаватись панічним хвилям. Не 
дати страхові паралізувати волю. «Це не кі-
нець ще». Що б не сталося, навіть найгірше, 
коли зруйнований ваш будинок, покалічені 
або загинули рідні, потрібно знаходити в 
собі силу, не зневірюватися, адже це не кі-
нець ще, і комусь ви потрібні на цій землі. 

«І через розріст беззаконства любов 
багатьох охолоне». Війна — це завжди 
беззаконня. Одна сторона, відкинувши всі 
норми міжнародного права, загальнови-

знані кордони і людську мораль, смерто-
носним лезом врізається у мирне розміре-
не життя мільйонів. У країні, яка зазнала 
агресії, запроваджується воєнний стан, дея-
кі звичні права людини стають поза законом 
— мародера чекатиме миттєва розправа, 
найменше непорозуміння може коштувати 
життя. Але найгірше, коли на- с тає 
безвладдя, коли кожен 
собі і суддя, і отаман, 
і влада. Якщо вій-
на затягується, 
жертви збіль-
шуються, і 
тоді роз-
роста-
ють-
с я 

жор-
стокість, по-
мста і ненависть навіть 
усередині одного суспільства. Х р и -
стос закликає: не дайте безза- конню 
захопити ваші душі, та захоло- н у т и 
вашій любові.

«Тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори вті-
кають». Біженці є незмінною ознакою усіх 
воєн, і справді не потрібно нехтувати безпе-
кою своєї сім’ї. Війна — це не час випробо-
вувати удачу: «а раптом пронесе». Звичай-
но, не слід панікувати зарання.

«Хто на покрівлі, нехай той не схо-
дить узяти речі з дому свого». Як боляче 
буває залишити набуте важкою працею! 

Швидше за все, хтось підступно скориста-
ється відсутністю господарів. Але в такі 
хвилини нема нічого важливішого за життя; 
навряд чи краще залишитися покаліченим 
у комфортному будинку.

«Горе ж вагітним і тим, хто годує 
грудьми, за днів тих!» Тут без коментарів: 
знищені пологові будинки, народження ді-

тей у бомбосховищах нині шокують усіх. 
Тому в цих словах за-

клик до чо-
ловіків: 

зро-
б і т ь 

у с е 
м о ж -

л и в е , 
щ о б 

діти не 
чули сви-

сту куль, 
в и б у х і в 

снарядів, не п р о с и л и 
хліба, води в укриттях піс- ля багато-
денних бомбардувань, бо вони неодмінно 
залишать непоправний слід на дитячій пси-
хіці. Вагітні і ті, що годують, мають заздале-
гідь залишити найнебезпечніші місця. На 
щастя, нині можна скористатися гостинні-
стю співгромадян і заможніших сусідів. 

«Моліться ж, щоб ваша втеча не 
сталася зимою, ані в суботу». Слова 
Євангелії закликають: моліться. Можна мо-
литися, щоб скінчилася війна. Христос мо-

лився, щоб Його, якщо можливо, оминули 
голгофські страждання, хоч насправді вони 
були неминучі, бо інакше як би ми спасали-
ся? Він пішов на страждання, але «з’явився 
Йому Ангел з небес, і укріпляв Його». Ісусова 
молитва була почута. «…Щоб не сталася 
зимою». Виявляється, що коли навіть війна 
неминуча, за молитвами Бог може змінити 
її пору на більш сприятливу, пом’якшити пе-
ребіг, зменшити кількість руйнувань і жертв. 

«І коли б не вкоротились ті дні, не 
спаслася б ніяка людина». Бог контролює 
все, що відбувається у світі, Він не дає здійс-
нитися усім злостивим намірам кровожер-
них людей та обмежує терміни навіть неми-
нучих воєн і катаклізмів, зменшує масштаби 
катастроф, які людство саме накликає на 
себе, не дає передчасно закінчитися існу-
ванню землі. 

«Але через вибраних дні ті вкоро-
тяться». Гадаю, у цих словах заховане 
найголовніше. Хто вони, ці Божі улюбленці, 
заради яких Він коригує навіть невідворот-
ну траєкторію історії планети? Але то окре-
ма серйозна розмова, яку варто продовжи-
ти, відкривши сторінки Святого Письма.

Складні часи вибивають нас зі зручних 
крісел, позбавляють вироблених звичок, — 
коли кожен вчинок, кожна реакція, кожна 
емоція передбачувані. При випробуванні 
ми розгублені й непевні. Те, на що опира-
лися звичайної пори, втрачене. Відтак тим, 
хто звик вирішувати всі проблеми самостій-
но, доводиться просити допомоги, а це так 
принизливо!

Однак саме такі часи показують нашу 
нікчемність і цілковиту залежність від Бога. 
Хто ж перед лицем труднощів «капітулює» 
і покладається на милість Господа, той от-
римує солодку, як «манну небесну», залеж-
ність від Нього.

Вадим Яцюк

Якщо раптом війна — чого навчає Біблія?
У трагічні часи багато людей похапцем звертаються до Біблії, намагаючись 

дізнатись, що говорить Святе Письмо саме за ці дні. Знаходяться «пророки», які 
одразу знайдуть чи то «Михаїла міченого», чи «Гога, князя Роша», не задумуючись 
над тим, що кожному такому персонажу історії можна легко знайти співзвучне 

ім’я. Але, можливо, дійсно Біблія щось зазначає про нашу теперішню війну?
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Що це таке?
Синдром вцілілого — це форма пост-

травматичного стресового розладу, за 
якого постраждалу людину переслідує 
почуття провини, оскільки вона пере-
жила екстремальну подію, тоді як бага-
то інших громадян загинули в результа-
ті військових дій.

Цей термін відомий ще з часів Другої 
світової війни і був введений у 1960-х ро-
ках німецько-американським психіатром і 
психоаналітиком Вільямом Г. Нідерландом 
для позначення стану жертв концтабо-
рів, які страждають від почуття провини. 
Найяскравішими симптомами цього є: без-
порадність, відсутність мотивації, нав'язли-
ві думки про подію, злість і дратівливість. 
Вони можуть посилюватися фізіологічни-
ми ознаками, як-от: головні болі, нудота, 
відсутність апетиту, проблеми зі сном. 

Що з цим робити?
Знаю, що дуже хочеться одразу ж ро-

бити щось велике і масштабне. Дивлячись, 
приміром, на хлопців, які здійснюють во-
лонтерство під обстрілами, вам видається, 
ніби все, що робите, таке мізерне і нікчем-
не: що це в порівнянні з тими навантажен-
нями, які несуть ті, хто на передовій? 

І тоді варто себе зупинити. А хто буде в 
тилу, якщо всі знаходитимуться на передо-
вій? Хто підбадьорюватиме сусідів, піклу-
ватиметься сім’єю, зрештою, підніматиме 
економіку? 

Ми всі щось робимо. Всі. Кожен намага-
ється чимось допомогти і при тому вважає, 
що робить «недостатньо». Тож винити себе 
за те, що не є волонтером у Києві чи іншо-
му гарячому місці — нерозумно. 

А ще, ви ж не просто так знаходитесь 
у безпеці: робите те, що можете, з тим, що 
маєте.

Ось декілька порад, щоб побороти 
«синдром вцілілого».

 ►  Дозвольте собі виплескувати емо-
ції. Ви маєте право як сумувати, так і радіти. 
Це нормально — бути щасливим за влас-
ний стан і в той же час оплакувати долю 
інших. Таким чином організм проводить 

емоційну детоксикацію. Психологи радять 
записувати на папері все, що вас турбує, 
що відчуваєте. Коли ми переносимо думки 
на папір, тоді з’являється можливість кра-
ще розуміти все, а отже — керувати своїм 
станом. 

 ►  Згадайте про справжні причини 
травматичної ситуації. На нас підступно 
напали. Це не ваша провина. Ви не могли 
нічого змінити. Таке усвідомлення обста-
вин може допомогти позбутися самозви-
нувачень. 

 ► Зробіть щось для інших. Можна 
активно волонтерити, документувати по-
дії, приділити час для рідних, добре робити 
свою роботу. Діяти за принципом концен-
траційних кіл: спочатку допомогти безпо-
середнім близьким, далі сусідам, району, 
ширшому суспільству. 

 ► Спілкуйтеся з людьми, що мають 
подібний досвід. Нас таких багато. Ви не 
самотні у своїй боротьбі зі складними емо-
ціями. 

 ► Але найголовніша дієва порада 
— спілкуйтеся з Богом. Якщо ви до війни 
ніколи не молилися, зараз найкращий час, 
щоб спробувати. Люди не завжди зрозумі-
ють вас, не завжди зможуть зарадити, а Бо-
гові ви можете розповідати все, називаючи 
речі своїми іменами і виливати емоції, не 
боячись осуду чи непорозуміння. 

 Христос казав: «Прийдіть до Мене, усі 
струджені та обтяжені, — і Я вас заспо-
кою! Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться 
від Мене, бо Я тихий і серцем покірливий, — 
і «знайдете спокій душам своїм» (Матвія, 
11:28-29).

 «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому 
нехай виявляються Богові ваші бажання 
молитвою й проханням з подякою. І мир 
Божий, що вищий від усякого розуму, хай 
береже серця ваші та ваші думки у Христі 
Ісусі» (Флп., 4:6-7).

Спокій для душі… Лише Господь може 
дати його. Ніяке самозаспокоєння не зрів-
няється з тим, як це зробить Бог. І тоді мир 
у серці можна зберігати навіть за нинішніх 
реалій.

О. Остаповець 

Синдром вцілілого
Чому я у безпеці, а мої друзі страждають? Чим я краще людей, які загинули від 

обстрілів? Чи маю право повертатися до звичного життя, коли громадяни моєї 
країни захлинаються кров'ю?

Якщо вас переслідують такі думки, це може бути ознакою синдрому вцілілого. 

П лачемо й ридаємо, дорогі 
сестрички з України, бо нам 
боляче!

Гірко усвідомлювати, що ви під ракет-
ними обстрілами втрачаєте своїх дітей і 
рідних!

Однак і за таких обставин ви спромож-
ні виявляти нам свою любов і прощення!

Ми винні перед вами, що не були здатні 
співпереживати і співчувати, а тільки дода-
вали болю розумними промовами і випра-
вданнями, мораллю та притчами.

Вибачте нам за кам'яне серце, не здат-
не просто обійняти та плакати разом з 
вами.

Пробачте, що «втішали» тим, що лиха 
не приходять, якщо народ праведний, і 
несподівано стали подібними до гірких 
друзів біблійного страждальця Йова.

Ми також обираємо любов, співчут-
тя. Просимо: «Боже, пом’якшуй наше 
серце Своєю любов'ю, що перевершує 

розуміння, і допоможи стати добрими 
самарянами!»

Хочемо обійняти своїми молитва-
ми тих, що знаходяться у підвалах, під 
обстрілами, тих, що втратили свої бу-
динки, залишилися наодинці з сатаною, 
готовим розтерзати і вбити душу й тіло. 
Прагнемо прикрити вас своєю любов'ю!

Ми хочемо сховатися разом з вами у 
Бозі в цей тяжкий час, тому що ми діти 
НЕБЕСНОГО БАТЬКА!

Отче, ми разом! Ми єдині! Твоєю ми-
лістю і силою Твого Духа!

Вірячи Тобі, продовжуємо вірити 
один одному! Благослови нас у цьому, 
Отче!

Нехай наше плече відчувають україн-
ські люди; віримо, що і ВОНИ підставлять 
своє, коли МИ цього потребуватимемо.

Адже «Ніхто більшої любові не має 
над ту, як хто свою душу поклав би за 
друзів своїх» (Івана, 15:13).

Вміла пропаганда — велика сила. Причому часто досить руйнівна. Але рано 
чи пізно приходить прозріння (щоправда, не до всіх). Однак ми маємо приклад 
такого переосмислення від групи сестер-християнок з Росії, які зрозуміли події 

сьогодення і насмілися висловити свою християнську позицію.

Відповідь сестер з Росії на лист любові українців Ответ сестер из России на письмо любви украинцев

Плачем и рыдаем, дорогие сестрички из Украины, потому что нам больно!
Больно, что вы под обстрелами теряете своих детей и родных! 
Но и в таких обстоятельствах вы способны являть нам свою любовь и 

способность прощать!
Мы виноваты перед вами, что не были способны сопереживать и сочув-

ствовать, что заглушали вашу боль умными речами и оправданиями, нра-
воучениями и притчами.

Простите нам наше каменное сердце, не способное просто обнять и 
плакать вместе с вами!

Простите за то, что «утешали» вас тем, что беды не приходят, если 
народ праведен, и стали подобными друзьям Иова!

Мы также выбираем любовь, сострадание. Просим: «Боже, смягчи наши 
сердца Своей, превосходящей разумение, любовью и помоги стать добрыми 
самарянами!»

Хотим обнять вас, находящихся в подвалах, под обстрелами, потеряв-
ших свои дома, оставшимися один на один с сатаной, готовым растерза-
ть и убить душу и тело, своими молитвами, хотим укрыть вас своей лю-
бовью!

Мы хотим сокрыться вместе с вами в Боге в это тяжёлое время, пото-
му что мы дети НЕБЕСНОГО ОТЦА!

Отче, мы вместе! Мы — едины! Твоею милостью и силой Твоего Духа!
Веря Тебе, мы продолжаем верить друг другу! Благослови нас в этом, 

Отче!
Пусть наше плечо почувствуют украинские люди. Верим, что и ОНИ 

подставят своё, когда МЫ будем в этом нуждаться.
Ведь «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих» (Иоанна, 15:13).

Я кий мінливий світ! Як стрім-
ко змінюється значення слів 
і понять!

Ще вчора ВІЙНА була ВІЙНОЮ, а сьо-
годні це — СПЕЦОПЕРАЦІЯ. Вслухайтесь: 
як благородно звучить… А руйнування 
сіл та міст, руйнування інфраструктури 
ракетами, бомбами, реактивними сна-
рядами, танками тепер називається 

ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ. Правда, гарно?
 А вбивство дітей, жінок, старих — це 

лише ДЕНАЦИФІКАЦІЯ. Мільйони біжен-
ців від півдня до півночі України також 
відноситься до цих заходів. 

І все — згідно з планом…
Господи, поможи мені не ЗДЕЛЮДЯ-

НИТИСЬ!
Анатолій Бабачук

Головне — красиво подати
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«Продаються роки. Літні і весняні», —
Прочитала чітко в стислій телеграмі.
Може, прикупити? Трішки, зовсім мало,
Щоб лиш на краплинку я жвавіша стала.

Щоб ще раз травою босоніж пробігти
І подарувати мамі ніжні квіти.
Обійняти тата так, як у дитинстві,
Рахувати зорі з ним у небесній висі.

І окраєць хліба, змочений водою,
Посипати цукром, їсти із любов'ю,
Потім йти в зібрання в затишну кімнату,
Радіо включити, разом з ним співати.

А як ніч настане, то листи писати,
Щоб в конверті гарнім йшли до адресата,
Потім подивитись — Біблія вже вільна?
І її читати знов на сон спокійно.

Може, хоч на трішки повернути юність?
Ой, аж застогнали всі сердечні струни...
Раптом озирнулась — всюди темно, тиша,
Боже, як це добре, що лиш сон це сниться.

Але звук сирени перекреслив мрії —
«Боже, — помолилась, — Ти моя надія!»
Лячно, та на серці невимовний спокій,
Господу довіра щира і глибока.

Що нас ще чекає — зовсім невідомо,
Від воєнних чуток горе, рана, втома...
Божі плани вищі за мої нікчемні,
У Його любові я постійно певна.

Пройдений із Богом ще один відрізок —
Жде мене у небі сонцесяйне місто.
З ним не порівняти всі земні події,
Там щоденна думка, там щоденна мрія.

Труднощі зустріну під крилом Христовим, 
Кожен день життєвий, згодьтеся, — чудо-
вий.
Залишилась відстань, повна сподівання,
І тому байдужа я до телеграми.

Неоніла Берчук
21 березня 2022 р. 

К оли почула цю фразу вперше, 
у мене всередині наче щось 
обірвалось.

Небо... Воно було завжди загадкове, 
безмежно-неосяжне. Вабило своєю голуби-
зною, гламурними хмарками, що пропли-
вали над шумними та суєтними містами. 
Багряно-гарячими променями сонячного 
заходу закохувало в себе безнадійних ро-
мантиків, які продирались по урвищах та 
скелях, щоб побачити цю красу.

Небо... Воно відоме кожному малюкові, 
який безтурботно проїжджав із зосере-
дженим поглядом у своїй колясочці ви-
мощеними вуличками. Їхні погляди наче 
говорять, що вони бачать щось більше, 
аніж просто голубизну чи миготливі вночі 
зорі. І не дивно, що багато століть поспіль, 
перше, що робили люди з самого ранку 
(поки не було смартфонів), підносили свої 
погляди ввись. 

О небо, небо... Чому зараз мільйони з 
невимовною журбою та гарячими слізьми 
благають: «Закрийте його...»? Чому стільки 
питань, невиказаних страждань направ-
лено увись? Чому тебе, небо, у всьому 
звинувачують?

Ще раз піднімаю погляд, повний туги... 
О-о-о... Моє рідненьке небо… Ти завжди 
давало вільний вибір кожному. Мовчки 
спостерігаючи за беззаконням людей, ти 
просто мовчало, терпляче чекаючи, коли 
вони нарешті піднесуть свій погляд до тебе, 
і залишать свої лихі дороги. Не лише голови 
підіймуть, а й серцем навернуться і дізна-
ються, що є в цьому світі щось краще, аніж 
земні турботи й суєта. Однак зараз ти знову 
мовчиш…

Але навіть якщо тебе закриють для літа-
ків та ракет, все одно залишишся відкритим 
для кожного стомленого серця, приймеш 
усіх заблукалих синів і дочок. Тільки через 
тебе проходить стежина до Справедливого 
Бога, Який усе бачить і визначеного часу 
відплатить кожному. Він чує і знає усе, що 
відбувається. Однак продовжує любити 
всіх без винятку та попередив, що насту-
пить день, коли все закінчиться. І тоді не 
хтось, а сам Бог закриє небо.

Дорогенькі мої... Змучені горем, висна-
жені безнадією та безпомічністю: не гайте 
часу! Підійміть свої погляди в небо, поки 
воно ще відкрите!

Тетяна Грабарська

«Закрийте небо!!!»

Х
то не чув про чудодійний 
псалом 90(91) з Псалти-
ря? Немає ніякого сумніву, 

що дехто з читачів вже знає його на-
пам'ять. Авжеж, сила та благодать цього 
Біблійного тексту перевірена десятка-
ми поколінь у різних земних куточках. 
У важкі хвилини нема нічого кращого, 
як цитувати Священні тексти, бо вони 

по-справжньому заспокоюють змучену 
душу, підтримують, дають надію та впев-
неність у Божій охороні. 

І це дійсно так! Бо дієво! Бо переві-
рено! І умова тут дуже проста — мати 
щире серце та віру в Бога.

Отже, радимо вивчити цей псалом та 
вірою отримувати Господній захист. Бе-
режи вас Боже!

Псалом живої помочі

І зібрали филистимляни свої 
війська на війну. І вийшов із 
филистимських таборів одно-

борець, ім'я йому Ґоліят із Ґату. Високий 
був, шість ліктів і п'ядь. А на голові його мі-
дяний шолом, і одягнений був у панцера з 
луски. А на ногах його мідяні наголінники, 
а за плечима мідяний спис. Держак списа 
його як ткацький вал, а вістря шістсот ше-
клів заліза.

І став він, і кликнув до Ізраїлевих пол-
ків, та й сказав до них: «Чого ви вийшли 
ставати до бою? Оберіть собі кого, і нехай 
він зійде до мене. Якщо зможе воювати зо 
мною, і вб'є мене, то ми станемо вам за ра-
бів. А якщо я переможу, і вб'ю його, то ви 
станете нам за рабів. Дайте мені чоловіка, 
і будемо битися вдвох».

І чув Саул та ввесь Ізраїль ці слова, і пе-
рестрашилися та сильно налякалися. 

А той филистимлянин підходив ран-
ком та ввечері, і виступав сорок день. А всі 
ізраїльтяни, коли бачили того чоловіка, то 
втікали перед ним, та дуже лякалися. 

І сказав Давид до Саула: «Хай не ляка-
ється нічиє серце. Раб твій піде, і буде би-
тися з отим филистимлянином». І сказав 
Саул до Давида: «Ти не можеш піти битися 
з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї мо-
лодості». І сказав Давид: «Господь, що вря-
тував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, 
Він урятує мене». 

І сказав Саул: «Іди, і нехай Господь буде 
з тобою!»

І взяв Давид кия свого в свою руку, і 
вибрав п'ять вигладжених камінців із по-
току, і поклав їх у пастушу торбу, яку мав, 

а праща у руці його. І пішов до филистим-
лянина. 

А филистимлянин підходив усе ближ-
че до Давида, і подивився, і злегковажив 
його, бо той був ще хлопець, рум'яний 
юнак стрункої постави. І сказав: «Ходи ж 
до мене, а я твоє тіло віддам птаству не-
бесному та звірині польовій».

І сказав Давид: «Ти йдеш на мене з ме-
чем і списом, а я йду на тебе в Ім'я Госпо-
да 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 дам птаству небес-
ному та земній звірині. І пізнає вся земля, 
що є Бог Ізраїлів! І пізнає вся громада те, 
що Господь спасає не мечем та списом, бо 
це війна Господа».

І сталося, коли филистимлянин устав 
і пішов, і зблизився до Давида, то Давид 
поспішив і побіг навпроти, і простяг руку 
свою до торби, і взяв звідти каменя, та й 
кинув із пращі, і вдарив филистимлянина 
в чоло його. І той камінь втявся в чоло, і 
він упав на обличчя своє на землю. 

І отак переміг Давид пращею та каме-
нем, і вдарив, та й убив його, а меча не 
було в руці. А люди Ізраїлеві схопилися, 
і зняли крик, та й погнали филистимлян 
аж до брами Екрону. І падали трупи фили-
стимлян по дорозі. І вернулися Ізраїлеві 
сини з погоні. А Давид узяв голову того 
филистимлянина, і приніс її до Єрусалиму, 
а зброю його склав у своєму наметі.

Перша книга Самуїлова, 
17-й розділ (скорочено)

Як перемагали ворога у давнину,
або

Перемога Давида

Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього 
мешкає, той скаже до Господа: Охороно моя та твердине моя, Боже мій, 
я надіюсь на Нього! Бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці 
згубної, Він пером Своїм вкриє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти!

Щит та лук Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані 
стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані мо-
ровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча з боку від тебе, і десять 
тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде!... Тільки своїми очи-
ма подивишся, і заплату безбожним попобачиш, бо Господа, охорону 
мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище! 

Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо 
Своїм Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх 
дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об 
камінь своєї ноги!

На лева й змію ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топта-
ти! Що бажав він Мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає 
ім'я Моє він; як він Мене кликатиме, то йому відповім, Я з ним буду в 
недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів Я насичу його, і 
він бачити буде спасіння Моє!

Телеграма
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«В ійна почалась!» 24 лютого ці слова роз-
будили кожного українця. Шок. Запере-
чення. Перевірка інформації… Ні, це не 

страшний сон, а гірка правда! Як діяти? 
В хаосі мозок нездатний до раціонального сприй-

няття інформації. Єдине, що допомагає — молитва. Роз-
казуєш усе Богові, і на серці спокійніше. Але події роз-
виваються миттєво, і від ухвалених рішень залежить не 
лише твоє життя, але й рідних. Зволікати небезпечно!

Пакуєш речі, вночі поспіхом виїжджаєш під звуки 
вибухів. Молишся, аби Бог зберіг у дорозі. Згодом, вже 
навіть у безпеці, кілька днів відходиш, не розуміючи, що 
це було і що досі відбувається.

Скажу чесно — у перші дні війни навіть не читала 
Біблію. Важко було осягнути все, що коїться навколо. 
Неможливо сконцентруватися на Святому Письмі, адже 
в голові мішанина думок, подій, картинок…

Хоч і відкриваєш Книгу, дивишся на літери, а до 
серця не доходить абсолютно. В такі моменти рятував 
духовний «сухпайок» — те, що раніше вивчила, читала, 
чула. Воно спливало в пам'яті, і за рахунок відкладеного 
у серці в мирний час, я вижила духовно. 

Війна виявила: хто ми, яке у нас християнство, на 
чому воно побудоване. У когось «знесло дах», бо його 
фундамент був поставлений «на піску». Тож налетіли 
«вітри з дощем», про які написано в Біблії: «І линула зли-

ва, і розлилися річки, і буря знялася, й на дім отой кину-
лась, - і він упав. І велика була та руїна його!» (Матвія, 
7:27).

Хтось захитався, зневірився… Навіть війна не всіх 
наблизила до Спасителя. 

І чим далі, тим страшніше. Час іде, а Господь не від-
повідає на молитви, не зупиняє війну. Чому це сталося з 
нашим народом і країною? Куди дивиться Бог? 

Біль, ненависть, розчарування… Вибухонебезпечна 
суміш почуттів.

Мені ж пригадалась історія в’їзду Ісуса Христа в Єру-
салим. Люди зустрічали Його з радістю, як потенційного 
визволителя від римського поневолення. Але не в тому 
була місія Сина Божого. Він прийшов, щоб виконати 
волю Отця, і ці ж самі люди, які вчора кричали «Осан-
на!», згодом вигукували «Розіпни Його!» Страшно — не 
виправдати сподівань натовпу. 

Нам подобається образ Бога Всемогутнього, з два-
надцятьма легіонами ангелів, який вмить зупиняє не-
справедливість і карає злочинців. Але є Бог, в якого 
плюють, а потім знущаються і насміхаються. Він безпо-
радно висить на хресті. Кому потрібен Той, Хто вже мі-
сяць бачить війну і не зупиняє її? 

І розповзається по душі отрута сумнівів і зневіри…
Але історія циклічна. Ми не перші, й не останні. Бі-

блія вже знає, що таке розчарування в Бозі. Ось що ми 

читаємо: «А чи ж Бог в оборону не візьме обраних Своїх, 
що голосять до Нього день і ніч, хоч і бариться Він щодо 
них? Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону! 
Та Син Людський, як прийде, чи Він на землі знайде віру?» 
(Луки, 18:7-8)

Коли я раніше читала ці слова, то не розуміла, як це 
— віра буде в дефіциті? Коли ж грянула біда, то вияви-
лось, що не кожен християнин має віру.

Зневіра в Бозі — це ознака останнього часу. Здава-
лося б, у дні біди Він по-особливому потрібен людям. 
Адже українське прислів'я стверджує: «Як тривога, то до 
Бога». Та коли Бог не виправдовує покладених на Нього 
сподівань і народ розчаровується, то гріш ціна нашому 
християнству. 

«Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважа-
ють це барінням, але вам довготерпить, бо не хоче, 
щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. 
День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гурко-
том небо мине, а стихії, розпечені, рунуть, а земля та 
діла, що на ній, погорять… А коли все оце поруйнується, 
то якими мусите бути у святому житті та в побож-
ності ви, що чекаєте й прагнете скорого приходу Божо-
го дня, в якім небо, палючися, зникне, а розпалені стихії 
розтопляться?» (2-е Петра, 3:9-12)

Скільки тут риторичних запитань!
Отож нині, коли не знаємо, чи буде у нас завтра, ві-

рити чи не вірити в Бога — залишається питанням жит-
тя і смерті. Тому пропоную вибрати життя!

З яких це пір життя таке дешеве?
І хто давав у руки людям владу
Безжально і бездушно обривати 
Пульсуюче життя  жерлом сталевим? 

Летять у мирних жителів гранати,
Не розбирають — це дитя чи ненька.
А скільки в Україні рук маленьких
Вже не обіймуть шиї свого тата... 

Що буде завтра? Поки невідомо. 
Хай буде в ньому спокій і свобода.
Я знаю точно — біль мого народу
Просякне назавжди мою свідомість.

О. Остаповець
22.03.22 

Війну важко осягнути Війну важко осягнути 
навіть віруючомунавіть віруючому

У 20 років я щиро повірив у 
Бога. Мені хотілося жити так, 
щоб бути хорошим прикла-

дом для друзів, рідних, майбутніх ді-
тей…

Дякуючи Богові, для таких мрій були 
всі необхідні умови. Я старався служити 
Йому і ближнім, Бог подарував сім’ю та 
дітей, дав успіх у роботі… Однак думаю-
чи, що попереду ще багато часу, будував 
чимало планів...

Йшли роки, я вважав, що чимало 
доброго вже зробив, вдалося назбира-
ти деякі кошти на майбутнє, для дітей... 
Сподівався, що все, що маю — стабіль-
не: злодії його не заберуть, інфляція не 
знецінить, «міль» не поїсть та «іржа» не 
торкнеться. 

Я неодноразово читав і слухав цей 
біблійний уривок з 1-го послання до ко-
ринтян 3:13-15: «…діло, яке збудував хто, 
устоїть, то той нагороду одержить; 
коли ж діло згорить, той матиме шкоду». 
Але що «будував» я? Який буде завтраш-
ній день? Чи встоять мої життєві цінності, 
якщо буде вогняне випробування?

У Біблії є тексти оповідальні, повчаль-
ні, попереджувальні та ін. Апостол Павло 
попереджав коринтян про вогненну пе-
ревірку діла кожного, хто називає себе 
віруючим. Господь неодноразово нагаду-
вав це й мені… І ось настав такий час...

У час війни вогонь випробував наш 
народ та мою сім'ю. Вибухи були дуже 
поруч, у військовій частині, неподалік 
нашого будинку. Скло задеренчало, буди-
нок здригнувся, всі прокинулися і сильно 
налякалися, особливо діти. У новинах по-
відомили, що розпочалася війна…

Що робити? Залишатися чи бігти? Пе-
редбачаючи наступ військових повз нас, 
ми вирішили виїхати, взявши з собою 
лише документи та необхідні речі, споді-

ваючись невдовзі повернутись. Але про-
їжджаючи дорогою, часто бачили колони 
танків, військові бази, що горіли, а вини-
щувач пролетів над головами.

Хоч і молили Бога про захист, проте 
страх вибухів не давав спокою. Що ро-
бити, куди тікати, хто допоможе, на що 
надіятись? На свої матеріальні речі та 

блага? Але їх прийшлося залишити, адже 
все одно не могли б урятувати. Ця матері-
альна справа не витримала вогняного ви-
пробування і «згоріла» в одну мить. Саме 

тоді правдиві біблійні слова стали зрозу-
мілими — «огонь діло кожного випробує».

Зараз настав час, коли моє «діло» пе-
ревіряється вогнем. Що згорить — тепер 
стало зрозуміло. Невже в житті не було 
гарних справ, невже використовував 
лише легкозаймистий матеріал? Так, на 
жаль, багато речей виявилися неміцними 

і не знадобилися. Грошей, за які вчора в 
Україні можна було купити нашій багато-
дітній сім’ї цілий візок продуктів, нині, у 
чужій країні, не вистачало навіть на один 
бутерброд.

Але дякувати Богові, що виявилися і ті 
справи, які встояли. Мій будинок завжди 
був відкритий для мандрівників, і серце 
було схильне допомогти нужденному. 
Ці посіви тепер дали свої плоди. У най-
критичніші моменти сьогодення друзі 
підтримали, дали пораду, допомогли. Це 
виявилося тією справою, тим ділом, яке 
витримало вогненну атаку. Незважаючи 
на близькість страшних переживань, я 
побачив Божу підтримку в особі віруючих 
друзів, у Церкві Божій. Минулі безкори-
сливі взаємовідносини стали нині доро-
гоцінними, вогнестійкими.

У цей складний період не залишилися 
осторонь співробітники, приятелі у жит-
ті, друзі у Церкві. Я дякую Богові, що Він 
провів цей важкий іспит, і показав мені ті 
справи, де не в усьому мав рацію і непра-
вильні ставив орієнтири. Господь проде-
монстрував дорогоцінні матеріали, які не 
змінюються під вогненно-смертельними 
обставинами. Дякую Богові, що очистив 
від неправильних надій і дав ще одну 
можливість користуватися дорогоцінни-
ми матеріалами у майбутньому житті.

Тепер зрозумілим став біблійний текст: 
«Не обманюйтеся, — Бог осміяний бути 
не може. Бо що тільки людина посіє, те 
саме й пожне! Бо хто сіє для власного тіла 
свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє 
для духа, той від духа пожне життя вічне» 
(Послання до галатів, 6:7-8).

Віталій Бондар

Яке діло не згорить навіть під час війни
«…буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він ог-

нем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє 
діло, яке збудував хто, устоїть, то той нагороду одержить; коли ж 
діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як 

через огонь» (1-е до кор., 3:13-15).



ДВА БЕРЕГИ6 ЖИТТЄВІ СВІДЧЕННЯ

Т емний ранок 24 лютого 
2022 року для нас, мешкан-
ців Гостомеля, розірвався 

сотнями смертоносних вибухів, ревом ви-
нищувачів та гудінням десятків ворожих 
гелікоптерів. Ми знали, що буде війна: весь 
цивілізований світ про це попереджав. Але 
щоб отак, підступно, жорстоко, — не споді-
вався ніхто.

Спочатку було навіть цікаво — потуж-
ні вибухи, від яких довго дзвеніло у вухах, 
стовпи вогню та диму — майже так само, як 
під час святкових салютів, до яких вже дав-
но звикли. Тільки інтенсивність та кольоро-
вість картинки інакша.

А потім — погріб…
Розум чомусь відмовляється працюва-

ти, все — як у глибокому сні, лише підсвідо-
ме розуміння страшної реальності…

До вечора терпіли і сподівались, що все 
втихне. Але даремно — вибухи ставали де-
далі гучнішими, і насувала перша жахлива 
ніч.

Я вкотре звертався до Бога в молитві, на-
магаючись зрозуміти, що роби-
ти. Вийшов на вулицю… Обій-
шов рідний дім… Зазирнув у 
гараж, сауну, господарське при-
міщення, подивився на нові ве-
лосипеди своїх дітей… Стільки 
всілякого добра, заробленого 
важкою працею!

Раптом чергова пара смер-
тоносних винищувачів, ледь не 
чіпляючи верхівки нашого саду, 
пронеслась у бік аеропорту, де 
стояла в ангарі на техобслуго-
вуванні крилата улюблениця 
всієї країни — «Мрія». Через 
декілька секунд знову дзвін у 
вухах, який став останнім аргу-
ментом-відповіддю, що треба 
негайно рятуватись.

Зібрались діти, онуки… Ос-
танній раз схилились на коліна 
в рідній хаті. Молились і плака-
ли. Потім сфотографувалися. Для пам’яті. 
Про минулі благословенні часи… З гірким 
сумом попрощалися.

 
Далі довго вибирались різними вулиця-

ми. Скрізь шалені затори. Пізно вночі діста-
лись до друзів у Фастів. Спали на горищі, бо 
тут уже були три сім’ї, що також рятувались 
від війни.

Перша безсонна ніч… Було тихо, але від 
отриманого шоку ніяк не міг заснути.

Зранку хоч і розвиднилося, однак густий 
туман необізнаності не розсіявся. Він впер-
то тримався і по обіді. З боку Гостомеля та 
Бучі чулись потужні вибухи. Декілька разів 
пролітали винищувачі, але вже українські. 

Наш несподіваний «гуртожиток» по 
черзі збирався за столом, бо не вистачало 
ні місця, ні посуду. Проте їжа не йшла, зупи-
нялась грудкою у горлі, а настирлива думка 

вперто свербіла: їхати далі. Але куди? До 
кого? Якою дорогою?

Вже в котрий раз зібрались на молитву і 
вирішили рухатися на захід України. Доро-
гою зв’язувалися з друзями на Львівщині та 
Закарпатті, які щиро хотіли нам допомогти 
та прихистити. Одна сім’я зі Львова віддава-
ла у повне розпорядження свою квартиру, 
однак попередила, що їхня багатоповерхів-
ка знаходиться поруч з танковим заводом, 

куди будь-якої миті може влучити балістич-
на ракета.

Майже два дні їхали 500 кілометрів у 
нескінченному потоці автобіженців. Заїха-
ли у Молитовний дім, помились, переку-
сили і знов роздоріжжя: куди тепер? 

Виникло питання палива: значна ча-
стина заправок вже не працювала, а там, 
де ще можна було заправитись, вишуку-
вались величезні черги, і відпускали лише 
третину баку, тому доводилось зазирати 
на кожну АЗС.

За переконливою порадою деяких дру-
зів вирішили рухатись за кордон: до Поль-
щі чи Німеччини. Подалі від війни…

Симпатичний Львів, зі своєю оригіналь-
ною культурою, цього разу у пам’яті зали-
шив лише сірі кольори. 

Тепер перед нами пролягла дорога до 
прикордонного Краківця довжиною у три 

безсонних доби. 29 кілометрів нескінчен-
ної авточерги. Швидкість руху дорівнювала 
швидкості равлика. Повз нас, обганяючи, 
безперестанку, і вдень, і вночі, проходили 
змучені біженці, тягнучи у валізах ввесь свій 
скарб. Хтось вів з собою песика, а дехто ніс 
у кошику кота чи іншу улюблену тварину… 
І ніхто не сміявся, бо життя кожного тепер 
спресувалось в одну маленьку «ZIP-папку».

Шалений потік сумних новин стискав і 

розум, і серце, але деякі з них час від часу ви-
кликали нестримні сльози. Особливо коли 
дізнались, що повністю згоріла «МРІЯ»… Ра-
зом з нею догорала і наша мрія — невдовзі 
повернутись до своєї затишної оселі… 

Вночі, з боку Яворова, завила-завола-
ла сирена повітряної тривоги. Чоловіки 
з авточерги несамовито почали бігати та 
кричати, щоб усі загасили фари. Але через 
деякий час усе стихло, і колона біженців 
посунула далі. 

Ось нарешті і польська земля… 
Ввімкнули GPS і попрямували до своїх зна-
йомих. Здавалося, що автобан дозволив 
нам тепер летіти, але після п’ятиденного 
безсоння сил уже не було, наші «крила» 
звисли, і на найближчій заправці всі мит-
тєво «відключились». Втомився навіть GPS 
і не хотів показувати дорогу.

З самого початку відчуття були такі, 

наче втратився і слух, і зір. І для того, щоб 
рухатись далі, постійно потребувалась 
якась внутрішня допомога, інакше не впо-
раєшся. Такий стан не зник ще й досі, бо, 
знаходячись у чужій країні, значною мі-
рою ти безпорадний, не знаючи ні мови, 
ні законів, ні культури. Гірко-кисле почуття 
безхатченків придушує позитивні емоції, 
руйнуючи жагу до життя. Зникають веселі 
жарти і все стає байдужим. Проте з’явля-
ються додаткові зморшки та позачергова 
порція білого волосся. Все більше і більше 
починаєш усвідомлювати ненадійність 
земного існування.

Однак і в цій гіркій ситуації можна було 
знайти щось приємне. Скрізь зустрічались 
добрі люди: пропонували гарячий чай, їжу, 
навіть варениками нагодували. Уздовж 
машин ходили звичайні сільські українці, 
стукали у вікно і пропонували хто що мав: 
пиріжки, бутерброди, домашнє печиво… І 
чим довше ми тяглися, тим більше з’явля-
лося волонтерів. Навіть у Німеччині, куди 
попрямували, на парковці підійшов якісь 

чоловік і всунув 20 євро.
Далі була дуже тепла зу-

стріч і чиста постіль… Віко-
вічні цінності добра вийшли 
на передній план.

Проте від війни та про-
блем просто так, дешево, 
втекти не вдасться. Щоб 
враз прокинутись і полег-
шено видихнути, як після 
кошмарного сну. Навіть не 
мрійте. Попереду ще гора 
переживань та невизна-
ченості. Пошук квартири, 
роботи, оформлення доку-
ментів, вивчення мови, ін-
ший менталітет… І постійні 
неприємні сни-спогади.

Але з часом це все мож-
на подолати та пережити. Го-
ловне, чи маєш твердий вну-
трішній фундамент віри? Не 

пузату пачку валюти, — ні, це досить нена-
дійна опора. Є інше джерело, з якого мож-
на підтримувати життя — це наш Господь, 
Спаситель Ісус Христос, що мав силу зціля-
ти хворих, годувати голодних, підтримува-
ти віру та щиро співчувати нещасним лю-
дям. Саме Він опікується нами в скрутний 
час лихоліття, яке спіткало нашу землю. Він 
знав про це, та попередив у Слові Своєму. 
Головною втіхою для тих, хто прийняв Його 
як Спасителя, є заклик звести свої голови 
до неба, бо наближається визволення від 
усіх земних переживань!

Я теж співчуваю вам, дорогі мої співві-
тчизники, що опинилися біженцями і ви-
мушені поневірятися на чужій стороні, бо й 
сам у такому ж стані. Однак, може саме така 
шокова терапія стане поштовхом до спасін-
ня ваших безсмертних душ? 

Михайло Бондар

Шокова терапія,
або

Чи легко бути біженцем
Ніхто не любить гірких пігулок… Але буває так, що доводиться їх ковтати.
Проте це не найгірше у житті. Лихо, яке насунулось на нашу країну, зробило 

життя набагато гіркішим за будь-яку таблетку. А «ковтати» треба — аль-
тернативи немає. Адже питання залишається відкритим: виживеш чи ні? 

Стане краще чи гірше?

О лександр Петренко (на фото в центрі) — 
молодий пресвітер церкви в селі Смолин, 
Чернігівської області.

В середині лютого його дружина Ірина разом з 
меншою донечкою приїхала в Здолбунів до батьків 
на шістдесятилітній ювілей мами. Саша залишав-
ся вдома зі старшими доньками. Після приємного 
недільного гостювання дружина планувала повер-
татися до чоловіка 25-го лютого. Але спочатку при-
йшло 24-те… 

Родичі, близькі та друзі декілька днів особливо 
ревно молилися за Сашу з дітьми та їхню церкву!

А Олександр під час війни зібрав у невеликий Дім 
молитви близько 40 людей: жінок, дітей, невіруючих 
сусідів. Однак уже через декілька днів почали закін-
чуватися запаси їжі. А вийти чи виїхати, щоб закупи-
тися, ставало вже неможливо.

Молодий пастор не хотів залишати нещасних 
людей напризволяще, тому однією з умов для свого 
порятунку та виїзду, з його слів, пролунало наступ-
не: «Якщо снаряди будуть падати біля Дому молитви, 
тільки тоді прийму рішення про виїзд».

Одного дня їхній населений пункт потрапив під 
жорстокий обстріл. Ворожі війська кидали бомби, 
радіус ураження яких більш ніж пів кілометра. Одна 
з них упала за 100 метрів від молитовного дому і за-
стрягла в асфальті, інша потрапила в будинок за 150 
метрів. Проте сталося неймовірне — обидві не розі-
рвалися. Бог помилував!!!

Тепер не залишилося жодних сумнівів щодо того, 
чи потрібно рятуватися. Господь дав можливість 
пастору виїхати і зустрітися з дружиною та донькою. 
Слава Богові, ще одна сім'я з’єдналася!

Юрій Назарук, м. Здолбунів

Обидві не розірвалися!

Останнє фото нашої сім'ї  перед від'їздом. 24 лютого 2022 рокуОстаннє фото нашої сім'ї  перед від'їздом. 24 лютого 2022 року
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Я зловила себе на думці, що не 
пам'ятаю життя до війни. Наче 
народилась лише тепер, 24 лю-

того 2022 року.
Народилася без відчуття часу, без апети-

ту, без головного болю, без бажання спати, 
без здатності плакати; з відчуттям смертель-
ної втоми, що змінюється сильним збуджен-
ням нервової системи... І тільки з одним ба-
жанням — вижити.

Ні, про минуле нагадує повна галерея 
фото у телефоні, але то все ніби не про 
мене... і більше не викликає жодних емоцій.

На Хмельниччині, де я живу, з одного 
боку за десять кілометрів військовий аеро-
дром, а з іншого, теж за десять кілометрів, 
— військовий завод. І зранку 24 лютого роз-
будив зовсім не будильник…

Вий сирен, вибухи, біганина в укриття, 
ракети, літаки, звук яких глушить усе — 
звичні речі мого сьогодення. І дуже без-
невинні, порівняно з Маріуполем, Госто-
мелем, Черніговом чи Харковом…. Тому 
вважаю, що живу у своєму селі «як у Бога за 
пазухою». 

В перші дні війни, коли лунала повітря-
на тривога, ми втікали до підвалу, а через 
деякий час почали ховатись у коридорі за 
правилом 2-х стін… Зрештою, вночі, піс-
ля чергової тривоги на додатку у телефоні 
(бо у селі замість сирени дзвонять у дзво-
ни, яких у хаті все одно не чути), я просила 
Бога про охорону і далі намагалась заснути, 
бо зранку на роботу… А туди ще потрібно 
чимось дістатись, бо це у райцентрі, за 11км 
від мого дому, а рейсові автобуси скасували. 

Я працівник критичної інфраструктури, 

менеджер з постачання на пекарні, відпо-
відальна за забезпечення сировиною, ін-
гредієнтами та пакувальними матеріалами 
для виробництва хлібобулочних, конди-
терських виробів та заморожених напівфа-
брикатів. Ми не зупинялись ні на день. Та з 
початком війни робота кардинально зміни-
лась.

Вже в перші дні відчули дефіцит дріж-
джів, солі, яєць, маргарину… А потім і всьо-
го іншого… Сировину просто розмітали, 
ціни зросли на 15-20 грн на кілограмі. Ми 
були змушені посилати одразу по кілька ма-
шин, щоб вони забирали те необхідне, що 
вдалось знайти…

Потім почались проблеми з борошном, 
— а це найстрашніше. Доводилось термі-
ново шукати, чим замінити більшість видів 
сировини, альтернативних виробників та 
постачальників. Постійно молила Бога про 
допомогу, молилась і за те, щоб Господь збе-
ріг виробничі потужності та склади наших 
партнерів, які продавали усе необхідне, бо 
ж основна їх частина знаходилась у Києві та 
Київській області.

Коли про усе це згадую, починає труси-
ти від страху… Не знаю, де брались сили, бо 
працювала на піку своїх можливостей, ви-
користовувала увесь свій досвід і потенціал 
одразу, для того щоб забезпечити роботою 
наші цехи, щоб продукція потрапляла до 
споживачів, а працівники мали змогу за-
робити на завтрашній день. Мозок у такій 
складній ситуації працює дуже швидко і 
ефективно. Я зверталась по допомогу аб-
солютно до усіх, кого знала та швидко зна-
йомилася з новими людьми. З постачальни-

ками тримала контакт будь-якої пори доби 
без вихідних. 

За таких складних обставин найбільше, 
що вражає, — це поведінка людей. Багато 
хто став значно добріший, чуйніший, усі з 
радістю допомагали один одному, підтри-
мували. Та потім я побачила й іншу сторону 
— колега з кабінету відмовила забрати кіль-
ка мішків висівків із млина, на якому забира-
ла декілька тонн для своєї лінії. Не всі водії 
погоджувались забирати по дорозі сирови-
ну, дехто з постачальників відмовлявся від-
давати продукцію без попередньої оплати, 
хоча ми працювали з ними давно… Спів-
власниця пекарні у перші дні війни втекла 
у безпечне місце, давала безглузді завдання 
та ще й дозволяла собі дорікати у нездатно-
сті їх виконати.

Добре, що таких людей не багато, а ос-
новна частина колег ставились із розумін-
ням до усіх затримок та зі свого боку нама-
гались допомогти, хто чим міг, бо зрештою, 
забезпечення людей хлібом — це наш 
спільний обов’язок. 

Психологічне та фізичне виснаження на-
стали дуже швидко. Їсти не могла, спалось 
теж погано. Дуже часто приїжджала додому 
після роботи смертельно втомленою, пада-
ла на коліна і повторювала: «Боже, я більше 
не можу… в мене немає сил!» А потім згаду-
вала роботу медиків у гарячих точках, існу-
вання людей в облозі і переконувала себе, 
що я у значно кращих умовах… Це не під-
бадьорювало, просто не давало скиглити та 
жаліти себе. 

А ще я часто думаю про те, що не знаю, 
чи житиму наступної хвилини, тому давно 

молюсь, щоб бути готовою постати перед 
Богом, і якщо померти, то щоб смерть була 
швидкою і безболісною. 

А поки ще Бог дарує життя…
Перша хвиля страху, розчарування, 

смутку та безпомічності змінились цілко-
витою довірою та надією на Господа! Я усві-
домлюю, наскільки щаслива, бо вірю у силу 
та милість Бога, знаю, що Він береже кожної 
хвилини. У мене немає власної сім’ї, немає 
дітей, за яких я би боялася. Маю роботу, і 
тому точно знаю, що зможу купити шматок 
хліба наступного дня. Живу в глибокому 
тилу у своєму будинку і кожного вечора ля-
гаю спати у своє ліжко…

Я ніколи раніше не молилася так гаряче, 
ніколи не отримувала стільки відповідей 
від Бога! Список, за кого треба просити Го-
спода, збільшився у десятки разів... а кожна 
сирена — нагадування про те, що потрібно 
помолитись. Біблія стала єдиним джере-
лом утіхи й підтримки, а коли читаю Книгу 
псалмів, то дивуюсь, наскільки близькі мені 
відчуття та переживання їх авторів. І тепер 
я точно знаю, що коли підтримую та втішаю 
інших — стає легше насамперед мені...

Нова реальність докорінно змінила цін-
ності та пріоритети. Вижити стало головним 
бажанням і ціллю. Ніхто із нас не бачив горя 
в такій концентрації, а війна — це рентген, 
що в критичній ситуації показує справжню 
суть людей.

Я зрозуміла, що насправді зовсім не 
така, якою себе завжди вважала, не гірша 
і не краща, просто зовсім інша. У мене, на-
справді, інші пріоритети, інші бачення ре-
чей, інші друзі та інші вороги, інші вміння та 
інші інтереси, мої сильні сторони — вони 
інші, і слабкі теж не ті… І це лише тому, що я 
християнка, дитя Боже!

Минуле зруйновано, майбутнє дуже 
примарне. Моє сьогодення таке, що свідо-
мість відмовляється жити в цій реальності, 
от тільки втекти звідси не можна, і я бачу 
тільки один вихід… — дочекатися кінця. 
Він обов’язкового буде. Це буде або кінець 
війни, або земного життя…

І хоча дата кожного мого дня — 24 лю-
того, проте гасло нового життя записане у 
Євангелії від Матвія 7:7-8: «Просіть — і буде 
вам дано, шукайте — і знайдете, стукайте 
— і відчинять вам; бо кожен, хто просить 
— одержує, хто шукає — знаходить, а хто 
стукає — відчинять йому».

Я не думаю про те, що буде після війни, 
не маю планів на жодну хвилину мирного 
життя… Проте так хочеться дожити до того 
часу, коли дістану зі свого старенького архі-
ву воєнний випуск газети, прочитаю цю за-
мітку та здивовано посміхнусь, бо не зможу 
пригадати цих страшних часів… бо не хочу 
нічого цього пам’ятати! 

Тетяна Гаврилюк

Нове життя під час війниНове життя під час війни

Д еякі лежать на землі, приси-
пані снігом, інші кудись по-
ховались… Неподалік бабуся 

з розпатланим волоссям, спершись на 
паличку, плаче над кимось. 

Комунальні служби намагаються хоч 
якось навести лад, а серце і розум шукає 
відповіді на запитання: де решта? Як їм 
допомогти? Серце стискається від болю, 
від безсилля, від нездатності запобігти 

біді й трагедії.
Немає слів для їхньої втіхи, бо одним 

миттєвим вибухом зруйнувалось усе: 
втратилось житло, загинули рідні, скалі-
чена власна душа.

 
З невеликою групою одновірців ми 

знаходимо їх у напівзруйнованих та 
знеструмлених будинках, на станціях 
метро, у квартирах з вибитими вікнами 
та дверима, а також під завалами. Діли-
мося тим, що отримуємо від друзів на-
шої церкви, які доставляють продукти 
харчування через десятки блокпостів, 
проїжджаючи всю Україну.

Продовольчий набір втішає одер-
жувача лише частково, адже він знову 
ляже спати на бетонну підлогу метро, 
у нього все одно немає світла і води, у 
нього все одно сумні думки терзають 
душу. А на запитання, що виникають, не-

має відповіді: «Коли це скінчиться? Що 
принесе наступна ніч чи новий день?» 

Через велику кількість потребуючих 
група християн з 10:00 до комендант-
ської години працює в найнапруженішо-
му режимі, приймаючи вантажі, пакуючи 
пакети і доставляючи їх за адресами на 
прохання людей. Техніка не витримує, 
вже друга машина виходить із ладу. Що 
можливо, намагаємося відновити і мак-
симально бережемо те, що є. Одна надія 
на Господа, що Він, як зберігав досі, так і 
надалі не залишить у цій праці.

На сусідню з Молитовним будинком 
ділянку впав снаряд, пошкодив будівлю 
господарів та вибив шибки у сусідських. 
І тут благання про допомогу. Тому все, 
що можна відновити, християни лаго-
дять під гуркіт вибухів, пересилюючи 
внутрішні страхи і переживання.

Дякуємо дорогим друзям, які мо-

ляться на всіх континентах, дзвонять, 
пишуть СМС, жертвують кошти і всіляко 
висловлюють свою підтримку та підба-
дьорення. Так хочеться вас обійняти і 
подякувати! 

Хай збереже усіх Господь!
Леонід Ткачов, 

19 березня 2022, м. Харків

Де вони?Де вони?

Проїжджаючи містом після нічного бомбардування і дивлячись на зруйнова-
ні будівлі Харкова, виникає лише одне запитання: де вони? Де вони, всі ті, які за-
тишно жили у своїх квартирах, лягали спати і несподівано серед ночі прокинули-

ся від гуркоту снарядів, розбитих вікон, потрісканих балконів? Де вони тепер?



ДВА БЕРЕГИ8 ЦІКАВО ЗНАТИ Що менi робити, 
щоб спастись?

Таке питання поставив один 
римський воїн, про що йдеться 

у Новому Завіті (Дії святих 
апостолів, 16: 30). Сталось це 

тоді, коли він побачив, що настав 
час міняти життя. 

Любий друже! Можливо, і в 
твоєму серці постали запитання, 
які хвилюють душу, і ти не знаєш, 

що робити.
Якщо хочеш справді бути 

з Богом тепер і у вічності, то 
потрібно стати  християнином, 

зробивши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вченням 
Христа, з Його заповідями у 

Новому Завіті.
КРОК 2: визнай себе грішником, 

що заслуговує на справедливе 
покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
помер на хресті також і за тебе. 
Він воскрес і робить вільним від 

гріха в момент навернення до 
Нього.

КРОК 4: щиро покайся. Для цього 
схились перед Ним в молитві і 

попроси прощення за всі свої гріхи, 
а потім подякуй за дароване 

спасіння.
КРОК 5: уникай свідомого гріха, 

молися, досліджуй Святе Письмо 
і виконуй те, що там написане. 
Знайди справжніх християн, які 

щиро навернулись до Бога.
Усе вищевикладене знайдеш у 

Новому Завіті, коли будеш читати 
і міркувати над ним.

*   *   * 
Шановні читачі, якщо у вас 

виникли питання або з’явилось ба-
жання відвідати зібрання (богослу-

жіння), чи є потреба звернутися 
за духовною допомогою, то ви мо-
жете зателефонувати за зручним 
для вас регіональним телефоном:

Вінницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;

Дніпропетровська та 
Запорізька  обл. —

+38(067) 140-47-48, Костянтин;
Донецька та Луганська обл. — 

+38(050) 855-60-89, Віталій; 
+38(097) 565-62-44, Олег;

Житомирська обл. —
+38(097) 341-98-26, Анатолій;

Закарпаття —
+38(098) 622-78-90, Тимофій;

Західна Україна —
+38(098) 229-10-88, Віктор;

+38(066) 334-35-80, Тимофій;
Київська обл. —

+38(097) 081-58-39, Олександр;
Кіровоградська обл. — 

+38(068)53-34567,
+38(099)953-67-27, Валентин;

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська обл. —

+38(067)605-08-03, Сергій;
+38(096) 808-65-56, Сергій;

Харківська, Полтавська та 
Сумська обл. —

+38(050) 295-29-34, Тимофій;
Хмельницька обл. —

+38(068) 101-49-14, Сергій;
Черкаська обл. —

+38(098) 151-53-58,  Сергій;
Чернігівська обл. — 

+38(067) 121-00-32, Андрій.

Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ   •   м. Київ   •   контактний телефон: 097-081-58-39   •   www.dvaberehy.info  
Тексти цього видання містять імена Бога та цитати Святого Письма, тому прохання ставитися до газети з повагою і не використовувати в неналежних цілях.

Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

В ійна одного дня перевернула 
наше життя з ніг на голову, 
розділила на «до» і «після». 

Усі жителі країни, незалежно від того, чи 
знаходяться у відносній безпеці чи в не-
безпеці, потерпають від впливу важких 
наслідків сильного та систематичного 
стресу. Варто врахувати також і те, що 
психологія війни передбачає циклічну 
зміну настрою від оптимізму до відчаю. 
Тому той стан, який маємо зараз, вже зав-
тра може перейти в інший! Страх, смуток, 
хвилювання, апатія — природна реакція 
на те, що відбувається навколо.

Але особливо небезпечно, коли не-
гативні емоції та почуття стають на зава-
ді нормальному життю упродовж трива-
лого часу. Чим довше триває стрес, тим 
згубнішим є його вплив на розум та тіло. 
Заклики не панікувати, хоча й актуаль-
ні, та для багатьох вони порожній звук. 
Тому життєво необхідно знати, що може 
трапитись на фоні драматичних подій, 
вміти опанувати себе та мінімізувати 
вплив негативних почуттів та емоцій на 
здоров’я. 

Що ж відбувається у нашому організ-
мі під час такого потрясіння? 

Нервова система. Підвищується 
виділення гормонів адреналіну і кор-
тизолу, які стимулюють всі системи ор-
ганізму для того, щоб впоратися з над-
звичайною ситуацією. Коли негативні 
фактори діють упродовж тривалого 
періоду — це може викликати глибоке 
виснаження.

Дихальна система. Стрес і силь-
ні емоції можуть спричинити задишку, 
прискорене дихання, або навіть напад 
астми, оскільки дихальні шляхи між но-
сом і легенями звужуються. Крім того, 
пришвидшене дихання (гіпервентиля-
ція), викликане стресом, провокує напад 
паніки у людей, схильних до таких атак.

Серцево-судинна система. Го-
стрий стрес викликає збільшення часто-
ти та інтенсивності скорочення серце-
вого м’яза та виділення гормонів стресу. 
Це сприяє довгостроковим проблемам 
з серцем і кровоносними судинами, під-
вищенням ризику гіпертонії, серцевого 
нападу або інсульту, запаленню в систе-
мі кровообігу.

Шлунково-кишкова система. 
Стрес може спричинити біль, здуття 
живота, нудоту та інший дискомфорт у 
шлунку. Інколи виникає навіть блювота. 
Крім того, з’являється надмірне підви-
щення або зниження апетиту, що веде 

до різких коливань ваги. А нездорове 
харчування, у свою чергу, погіршує на-
стрій.

Опорно-руховий апарат. Хроніч-
ний стрес змушує м’язи тіла перебувати 
у стані постійної напруги, що призво-
дить до головного болю, мігрені, болю 
в області плечей, шиї та голови, скелет-
но-м’язового болю у попереку та верхніх 
кінцівках. 

Ендокринна система. Сильні не-
гативні емоції призводять до порушен-
ня фізичного та психічного здоров’я, 
включаючи хронічну втому, метаболічні 
розлади (наприклад діабет, ожиріння), 
депресію та імунні негаразди. 

Що ж робити?

1. Обмежте порцію новин. Зали-
шатись у курсі найважливішого потріб-
но, але не варто жити новинами. 

2. Не вступайте у суперечки сто-
совно росіян, біженців, переселенців, по-
літичних протистоянь, прогнозів подаль-
шого розвитку подій тощо.

3. Моліться! Навіть якщо досі ні-
коли цього не робили. Тут не треба зау-
ченого тексту, можна розказати Богові 
про все, що переживаєте, та попросити 
Його про необхідне. «І станеться, поки 
покличуть, то Я відповім, - вони будуть 
іще говорити, а Я вже почую!» (Ісаї, 65:24). 
«Через це говорю вам: Усе, чого ви в мо-
литві попросите, вірте, що одержите, і 
сповниться вам» (Марка, 11:24).

4. Читайте Біблію, бо це єдина 
Книга, що здатна втішити, підтримати та 
заспокоїти. 

5. Береженого Бог береже! Май-
те напоготові «тривожну» валізу, ховай-
тесь у безпечні місця під час повітряної 
тривоги, беріть із собою у сховища необ-
хідні для виживання речі. Усвідомлення 
того, що ви добре подбали про безпеку, 
змушує менше хвилюватись. 

6. Коли виє сирена, і дуже страшно 
— співайте, це заспокоює нервову си-
стему.

7. Допомагайте іншим так, як мо-
жете, втішайте, підтримуйте, надихайте. 
При цьому помітите, що вам також стане 
легше.

8. Не соромтеся своїх почуттів, 
якщо хочеться — поплачте. Не заборо-
няйте собі сміятись — це дуже добре 
розвантажує нервову систему. 

9. Подбайте про здоров’я: зба-
лансовано та регулярно харчуйтесь, пий-

те достатньо води та добре висипайтесь, 
робіть дихальні вправи: затримайте по-
дих на 4 секунди, а потім повільно видих-
ніть, знову повторіть. І так кілька разів, 
доки не заспокоїтесь. Не забувайте про 
достатнє фізичне навантаження. Все це 
значно зменшує вразливість у стресовій 
ситуації. 

Короткі рекомендації при 
серйозніших розладах:

 ■ Коли виникає головокружіння, 
пов’язане з тривогою та страхом — опу-
стіть голову та дивіться на ноги, поки не 
відчуєте, що твердо стоїте на них. Потім 
можна постукати об підлогу п’ятками, 
поприсідати, доки усе це не мине.

 ■ При паніці ефективна техніка «за-
землення»: зверніть увагу на речі, що вас 
оточують, і вголос називайте їх по черзі.

 ■ Коли виникає тремтіння — від-
бувається викид адреналіну у кров, не 
варто його зупиняти, це допомагає тілу 
звільнитись від непотрібної напруги та 
триватиме недовго; можна допомогти 
собі або іншим швидше його подолати — 
потрусити стегнами, плечима, або потря-
сти того, хто тремтить.

 ■ При апатії (повільне, з довгими 
паузами мовлення, загальмованість, 
в’ялість, байдужість до всього, що ото-
чує) — треба поставити потерпілому 
кілька простих запитань, зручно поса-
дити або покласти, взяти за руку або по-
класти свою йому на лоба.

 ■ Заціпеніння (відсутність реакції 
на зовнішні чинники, різке зниження 
або відсутність руху та мовлення, «зав-
мирання» на місці) виникає в результаті 
сильної травматичної події (вибух непо-
далік, травмування чи загибель людей 
поблизу тощо). Тут необхідна стороння 
допомога, варто будь-якими методами 
викликати у потерпілого емоції, говори-
ти йому на вухо, загнути постраждало-
му пальці на обох руках так, щоб великі 
були виставлені назовні.

Які б труднощі не доводилось зараз 
переживати, пам’ятайте — це обов’яз-
ково минеться! Ми маємо докласти мак-
симум зусиль, щоб зберегти своє психіч-
не та фізичне здоров’я. Від нас залежить 
благополучне майбутнє, бо кожна лю-
дина цінна перед Богом і потрібна собі, 
близьким та нашій країні здоровою та 
сильною. Не дамо війні скалічити себе!

Тіна Хорей

Як зараз 
підтримати 
своє 
психічне 
здоров’я


