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

ДВА БЕРЕГИ

Хто буде помилуваний 
Богом?

Колись біблійний цар Давид утікав 
від переслідувачів, які жадали знищити 
його. Рятуючись, він знайшов прихисток 
в Юдейській пустелі, і саме там особливо 
натхненно оспівував Божу милість: «Тому 
що милість Твоя краща від життя...»

Ст. 2

Очевидна Божа 
охорона

Не пам'ятаю, як вибралися звідти, але 
поки виїжджали, прилетів другий снаряд. 
Коли дісталися до будинку, він дійсно го-
рів. Кинули автомобіль і побігли ховатися 
у підвал сусіднього. Коли все стихло, — 
вийшли, а машина — ніби решето від...

Ст. 4

Дорога з пекла
До того я ніяк не уявляла поле бою. Не 

хотіла бачити, але довелося. Велика дого-
раюча вантажівка... Розкидані по всій ши-
рині шосе снаряди, що не розірвалися... 
Танки та солдати. Багато солдатів. Сморід 
палаючої гуми. А я думала про тих, хто 
згорів в отих автівках. Вони везли...

Ст. 6

«Дах будинку горить, 
моліться…»

8 березня були важкі бої на околицях 
Бучі. Брат з тривогою описував усе поба-
чене. Занепокоєння передалось і мені. 
Після розмови ми, як і раніше, молилися 
і побажали один одному благословінь та 
охорони від Творця. Приблизно о...

Ст. 7

У вікна заплакані люди дивились
У вікна заплакані люди дивились в мовчанні,
Усе обернулось у дим та у сіру золу…
Тепер пасажири застигли в німому чеканні,
Колишнє життя помістилось в валізу малу.

А хтось так хотів посадити пахучі тюльпани,
Вступити до вишу,  зробити у домі ремонт.
Порушились та зруйнувались надії і плани,
Безжально війна вкрала стільки приємних турбот.

Стогнали полиці, колеса у такт стукотіли,
До болю стискалися скроні в тремтячих руках…
А люди так сильно минуле вернути хотіли —
Для когось останньою стала трагічна весна.

Вже чай охолов, вітер злегка фіранки гойдає,
Непрошені сльози застигли у когось в очах…
Та в небі є Той, Хто все бачить і чує, і знає,
Над всім простягнулась Його всемогутня рука!

Анастасія Пірькова

В ійна... Несподівано та безжалісно вона увір-
валася у життя нашої Батьківщини. 

Руйнування, кров, понівечені тіла на-
ших співгромадян… Хтось втратив домівку, хтось ви-
мушений рятуватись від війни у світах, за кордоном. 
Когось спіткало і страшніше горе — втрата рідних…

За таких обставин, коли майже безупинно лунає 
повітряна тривога, під безперервними обстрілами, 
важко не лише вижити, а й зберегти залишки людя-
ності. 

Але якщо для однієї людини склянка води наполо-
вину порожня, то для іншої та ж сама ємність наполо-
вину повна: і в умовах війни одні бачать лише лихо, а 

інші — руку Божу, Його велике та безмежне милосер-
дя, яке власне і зберігає нас.

На долю біблійного царя Давида також випали і 
безпосередня участь у війнах, і споглядання наслід-
ків. Тому життя цього героя віри може і повинно слу-
гувати для нас прикладом та повчальним зразком. 
Війна не зробила запеклим та жорстоким його серце. 
Навіть коли несподівано з’явилась можливість зни-
щити Саула, який переслідував та прагнув його смер-
ті, він не зробив цього. Чому?

Тому що мав правильний погляд на речі, мав стан 
серця, в якому панувала мораль, що відповідала Го-
споднім критеріям. Тому й названий Давид чоловіком 

за серцем Божим.
Якщо ми прагнемо потрапити в небо, то також по-

винні мати ті ж цінності, якими керувався цар Давид. І 
не лише знати про них, а й жити за ними.

У цьому номері, дорогі читачі, ви прочитаєте іс-
торії людей, які у війні спромоглися побачити Боже 
керівництво у своєму житті, Його турботу, піклування 
та безмежну любов; матимете можливість помірку-
вати про те, чому Господь допустив такі обставини, 
а головне — ще раз подякувати Творцеві, що лише з 
Його Великого Божого милосердя ми ще живемо на 
цій землі.

Редакція газети

Велике Боже милосердя



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

К олись біблійний цар Давид утікав від пе-
реслідувачів, які жадали знищити його. 
Рятуючись, він знайшов прихисток в одній 

з юдейських пустель, і саме там особливо натхненно 
оспівував Божу милість: «тому що милість Твоя краща 
від життя, уста мої прославлятимуть Тебе!» (Книга 
псалмів, 62:4). І ми точно знаємо з Біблії, що Давид був 
захищений і помилуваний Богом, а згодом зміг повер-
нутися до рідної оселі.

Хто ж може розраховувати на Божу милість? На 
кого вона поширюється? Пропоную поміркувати про 
це у світлі останніх подій.

У Біблії знаходимо таке Боже визначення: «Іноді 
Я скажу про який-небудь народ і царство, що викорі-
ню, знищу і погублю його;  але якщо цей народ, проти 
якого Я це говорив, навернеться від своїх злих справ, 
Я відвертаю те зло, яке задумав зробити йому» 
(Єремії, 18:7-8).

Яскравий приклад — Божа милість до Ніневії, 
столиці Ассирійського царства. Колись Господь зве-
лів Своєму пророкові Йоні йти до Ніневії й пропо-
відувати, бо страшними були злочини цього міста. 
Після деякого зволікання Йона все-таки пішов і про-
повідував: «Ще сорок днів — і Ніневія буде зруйнова-

на!» Ніневітяни відреагували швидко і правильно. «І 
повірили ніневітяни Богу, й оголосили піст, і вдягли-
ся у веретища, від великого з них до малого. Це слово 
дійшло до царя Ніневії, і він устав із престолу свого, 
і зняв із себе царську одежу свою, і вдягся у верети-
ще, і сів на попелі,  і повелів проголосити і сказати 
у Ніневії від імені царя і його вельмож, щоб ні люди, 
ні худоба, ні воли, ні вівці нічого не їли, не ходили на 
пасовище і води не пили, і щоб були покриті верети-
щем люди і худоба і голосно кликали до Бога, і щоб 
кожен навернувся від свого злого шляху і від на-
сильства своїх рук.  Хто знає, можливо, ще Бог зми-
лосердиться і відверне від нас розпалений Свій гнів,  і 
ми не загинемо.  І побачив Бог їхні вчинки, що вони 
навернулися від своєї злої дороги, і пожалів Бог за 
біду, про яку сказав, що наведе на них, і не навів» 
(Йони, 3:5-10). Ніневітяни просили Бога про милість, 
відвернулися від гріхів — і Господь помилував їх.

Ще одну історію читаємо в Євангелії від Луки, 
18:9-14. Тут наведена молитва релігійного чоловіка 
(фарисея), який хвалив себе перед Богом і підносив-
ся над іншими людьми. У цей же час у храмі молився 
митник, який «не смів і очей звести до неба, а бив 
себе в груди й казав: «Боже, будь милостивий до 
мене грішного!» І саме цей митник, який просив Бога 
про милість, пішов у дім свій виправданий більше, 
ніж той «праведник», який вихваляв себе. 

Отже, щоб бути помилуваними Богом у наш над-
звичайно складний час, нам теж потрібно смирен-
но просити Його про милість і залишити усякий 
гріх — погані слова, розпусту, ненависть, заздрість, 
обман і т. п. Без відвернення від гріха марно проси-
ти Господа про милість. «Отже, моліться  Богу, щоб 
помилував нас, а коли таке виходить з ваших рук, 
то чи може Він милостиво приймати вас?» - сказав 
колись Господь через пророка до Свого народу (Бі-
блія, книга Малахії, 1:9). Прислухаймось і ми до Бо-
жих слів!

Сергій Аглічев

Останнім часом ми більше почали цінувати Божу милість і думати про неї. Чомусь це властиво людям 
— у часи благополуччя мало міркуємо про свою залежність від Бога, а у дні лихоліття частіше звертаємося 

до Господа у молитві, шукаючи Його милості. 

Н аше життя формують безліч 
факторів: зовнішні умови 
проживання, внутрішнє са-

мовідчуття, наші переконання і цінно-
сті, наші бажання тощо. І щоб відпові-
сти на запитання «хто я?» і «чому я себе 
саме так ідентифікую?», треба зверну-
тись до основ. 

Все почалося з дитинства у конкрет-
ній сім’ї чи без неї, з такими чи отакими 
батьками, які мали певні життєві уста-
новки. Далі був дитсадок і школа, була 
вулиця, яка виховувала не менш, ніж 
батьки, опісля профтехучилище чи уні-
верситет, створення власної сім’ї, діти.

А навколо був вир історії: розпад 
Союзу, сплеск релігійності, розбудова 
нової держави, заробітки у Польщі чи 
Росії, кілька майданів, бачених більші-
стю з екрану телевізора. 

А ось велика війна… Суцільний го-
стрий біль, розчарування, безліч запи-
тань, внутрішня порожнеча. Під час об-
стрілів мимовільна згадка призабутої 
материної молитви, тьмяних образів у 
кутку кімнати, стояння у прохолодно-
му храмі з насиченим запахом ладану. 
Бог... Де Він? Хто Він?

Війна — час, коли перевіряються 
основи. Коли зникають чи опиняються 
під загрозою зникнення всі надбання 
життя: роками будований дім з кра-
щим, ніж у сусіда, ремонтом, пригна-
ний з-за кордону хороший автомобіль, 
сяка-така стабільність у житті — все 
це, виявляється, не вічне. Більше того, 
воно виявилося нічого не вартим у по-
рівнянні з життям.

Війна — час, коли смерть стає такою 
реальною, а життя таким примарним. І 

тут треба за щось вхопитись. За щось 
більше, ніж сам, щось більш довговіч-
не і більш тривке. Кожен вибирає своє: 
хтось — національну ідею, хтось — не-
нависть і боротьбу, хтось — волонтер-
ство. І ніби ж це все загалом непогано, 
от тільки раптом виявляється, що се-
ред твого народу теж купа покидьків 
або просто байдужих; виявляється, що 
тобою просто користуються. Це розча-
рування може призвести до фатально-
го кінця.

Два господарі будували собі бу-
динки. Один будував на гарному фун-
даменті, глибоко закопавшись у ґрунт 
до каменя, інший вирішив зекономити 
і побудував просто на піску. І багатьом 
перший міг здаватися марнотратни-
ком, дурнем, диваком, бо й на піску 
гарний дім, і стоїть уже роки. Тільки 
прийшла біда — з берегів вийшла річ-
ка, і дім без основи зруйнувався. Так, 
це з притчі Ісуса Христа: «…усякий, хто 
до Мене приходить та слів Моїх слухає, 
і виконує їх: той подібний тому чолові-
кові, що, будуючи дім, він глибоко ви-
копав, і основу на камінь поклав. Коли 
ж злива настала, вода кинулася на той 
дім, — та однак не змогла захитати 
його, бо збудований добре він був!». 
Ось вічна основа — Христос і Його за-
повіді. 

Що може бути більше за Бога? Бога, 
Який вічний, Який створив Всесвіт, 
Який створив нас, людей. Бога, який 
знає кожного з нас, знає минуле, те-
перішнє і майбутнє, який має вплив на 
історію, який має силу захистити, до-
помогти, врятувати. Людина створена 
для життя і спілкування з вічним Богом, 

і тому, коли навколо тривоги і руйну-
ються власноруч побудовані «Едеми», 
вона тягнеться до Нього. 

Війна — час, коли ти мало що мо-
жеш контролювати, коли життя і світ 
загалом виходять з-під контролю, і тоді 
важливо знати, що є Той, Хто контро-
лює все і всіх. 

Війна — час, коли Бог говорить до 
нас яскраво. Так, Йому теж боляче ди-
витись, як Його створіння руйнує себе, 
перетворюється на звірів, Йому боляче 
дивитись на біль, але Творець не хоче 
собі рабів без волі. При цьому Всеви-
шній не залишається осторонь, тому 
війна — це також час великих чудес і 
великої милості Бога, і це пережив чи 
не кожен з нас за ці кілька місяців.

Війна — час, коли треба зміцнюва-
ти свої основи, або просто будувати їх 
заново. Так-так, саме руйнувати старі 
трухляві і будувати нові, кращі. Бо вій-
на закінчиться і треба буде далі жити, 
далі будувати.

Ілля Цикалюк

Повернімось до основ, до Бога…
Війна активізувала сплеск релігійності у суспільстві: бігборди з біблійними текстами, переповнені храми і мо-

литовні будинки, заклики молитись за долю України. І це все чудово насправді. 
«Як тривога, то й до Бога», — сказав хтось спостережливий. Чому так?

Молися щиро, друже мій

По декілька разів, вночі і вдень,
Сирени кличуть до молитви:
У рідній Україні йде
Війна несамовита. 

Під проводом диявольських ідей,
Як завсіди облудно-ницих,
Вчорашній «брат» війну веде,
Міста і села люто нищить. 

Щоб встояти в нерівній боротьбі,
Ми маємо потужну зброю:
Молися щиро, друже мій, —
Я на колінах поряд. 

Якби спинити я навалу міг —
У полі руки розпростер би,
Та заступися Ти за всіх,
О, Боже милосердний!

Анатолій Бабачук

Хто буде помилуваний Богом?



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

У пам’яті зринають спогади дале-
кого дитинства, коли пасхаль-
ними днями, всупереч войов-

ничому атеїзму, лунали святкові дзвони, 
нагадуючи всім про світле воскресіння 
Ісуса Христа. Я любив ці дні проводити в 
селі, тому що там «радянські вчителі», на 
відміну від міських, не так сильно орга-
нізовували облави на школярів, щоб «за-
хистити» дітей від релігії. Вони робили це 
фактично тільки для «галочки» у звітах: 
почергують неподалік кілька хвилин, «ви-
конають» свою місію і йдуть додому; теж 
святкувати, тільки так, щоб менше про це 
знали. Але «народне радіо» передавало 
їхню подвійну приховану життєву пози-
цію. Тому за неписаним правилом діти 
стояли осторонь, поки не закінчувалась 
учительська перевірка. А далі… їхній га-
лас біля храму перекривав навіть дзвони.

А пора зрілості припала на період так 
званої перебудови. Настали нелегкі 90-і. У 
цей період відбулося і моє навернення до 
Бога. Я став християнином не належністю 
до якогось віровчення, а шляхом свідомого 
вибору між Богом та світом. Відтоді минуло 
30 років. За цей час був свідком Господньої 
милості не тільки до себе, а й до сім’ї, цер-
кви і навіть до держави.

Тож коли прогриміли перші вибухи 24 
лютого, у моїй душі з’явилась якась сум’яти-
ця. Адже я виховувався у традиціях Захід-
ної України, де основним вітанням є: «Сла-
ва Ісусу Христу!», а відповіддю — «Навіки 
слава!» Де шанується кожний недільний 
день і всіляке свято. Чому ж Божа милість 
покинула нас?! Де стався той розрив, який 

віддалив Господа від України? Адже не се-
крет, що сотні тисяч, а може й мільйони мо-
литов підіймались до неба і за кілька днів 
до війни, і ще більше у першій її фазі. Воро-
жі війська уже топтали передмістя столиці, 
Маріуполь бомбували без найменшої жа-
лості. Херсон окупували, а Харків і Чернігів 
стали прифронтовими містами.

«Чому Господь допустив це?» — на-
певно, не один я запитував себе. А від-
повідь знайшов у Біблії. Адже на час слу-
жіння Ісуса Христа Ізраїль теж топтали 
окупаційні війська Риму. Народ очікував 
Божого визволення через прихід дов-
гоочікуваного Месії. Але, коли з’явився 
Христос, Його не впізнали, не прийняли, 

розіп’яли. Чому? Відповідь Писання од-
нозначна: переважна більшість євреїв 
устами визнавали Бога, але серце їхнє 
було далеким від Нього. Вони фактич-
но прийняли ідеологію поведінки рим-
ської імперії, з її політичним устроєм, 
мовним стилем і безупинною агресив-
ністю. І це виявлялося в щоденних сто-

сунках та публічних виступах.
Буквально в перші дні війни білборди 

Західної України (думаю, що й інших регі-
онів теж) обклеїли відомим текстом, який 
став начебто символом спротиву: «Русс-
кий корабль…» Соромно й продовжува-
ти речення. Невже ті, хто устами говорять 
«Слава Ісусу Христу», виставивши вели-

кими літерами напоказ старим і малим 
гидотну фразу, забули про Нього? Чому 
ті, хто бореться проти окупантів, пе-
рейняли улюблену ворожим військом 
лексику? Чи не так робили і євреї, за що 
й були гноблені і зневажені тогочасною 
імперію?

Мене не покидало обурення, що релі-
гійні люди, навіть священство смакують 
слова, які не вживала Україна до «возз’єд-
нання» з Російською імперією. А тепер не 
тільки білборди; послухайте дикторів те-
лебачення, блогерів ютубу та їхніх гостей. 
Релігійно вихована нація несподівано 
перейняла ганебну стилістику мови, і, не 
соромлячись, вивісила її на щити як наці-
ональне досягнення. Хочеться кричати 
урядовцям, волонтерам, воїнам: «Навіщо 
використовуєте противні Богові гріховні 
лайки? Де наша загальнолюдська культу-
ра і висока етика? Хто її викрав у нас?»

Ті уста, які прославляють Бога і од-
ночасно матюкаються, хіба можуть от-
римати милість від Нього та своєчасну 
допомогу?

Зверніть увагу, що коли знайшлися 
розумні люди, які зупинили це «русько-
корабельне» безглуздя, а натомість ре-
кламні щити замайоріли Божим Словом 
та молитвами, — ворожа армія була від-
кинута геть від столиці. Прийшло полег-
шення Харкову та Чернігову. Але це тіль-
ки полегшення. Бо в своїй повсякденній 
мові українці, на жаль, продовжують ви-
користовувати ганебні слова іншої куль-
тури. Прости нам, Боже, і допоможи!!!

Ігор Федьків

«Русский корабль…»

Г осподи, я мабуть ніколи не зможу зрозуміти Твою 
любов… І як можна побачити її в зруйнованих 
будинках, звуках канонади, у плачі наляканих ді-

тей, розірваних сім’ях та поламаних долях? Ти ж є — Любов?
Не знаю... Не знаходжу слів для утіхи тим, хто загубив 

близьких. Я можу тільки мовчати.

Антон подзвонив так рано, що спочатку й не зрозуміла, 
хто це. 

— Тьотю Людо, Ви знаєте, що відбувається? — він майже 
кричав.

— Так, ще ввечері читала, що ввели надзвичайний стан.
— Ні, нас 

бомблять. Війна!
До свідомості 

почало доходити, 
хто це. Багато років 
ми жили в одному 
будинку. Він був 
однолітком мого 
старшого сина. Діти 
разом бавилися ще 
з пісочниці. Сім’я в 
Антона не була пов-
ноцінною. Мама, 
не знаючи Господа, 
безуспішно нама-
галася влаштувати 
особисте життя. Так 
і з’явився на світ 
оцей хлопчик.

Ще за два місяці 
до страшних подій 
він приїжджав з Харкова, де навчався у військовій академії. 
Завжди заходив, бо змалку годинами просиджував у на-
шій сім’ї. Йому бракувало братиків та сестричок, яких у нас 
шестеро. А ще батька, якого ніколи не бачив. Потім, удома, 
розповідав матері, про що говорили та чим пригощали. Ще 
вчора білявий кучерявий хлопчик нині сидів переді мною 
молодим чоловіком, який довго не хотів іти, ніби відчував, 
що не скоро зустрінемось. Та й чи зустрінемось? Молюсь…

— Які у тебе відносини з Господом?
— Ніякі. 
Така от собі остання розмова…
Та війна все змінила. Нещодавно прочитала у Біблії: «Дай-

те Господу, Богові вашому, славу, поки не зробить Він тем-
но… А коли ви цього не послухаєте, буде плакати таємно 

душа моя з вашої гордості, й око моє проливатиме сльози, 
і зайдеться сльозою, бо стадо Господнє займуть у полон!» 
(Книга пророка Єремії, 13:16-17)

Боже, невже ця війна для того, щоб люди почали кликати 
до Тебе? Проте невидима милуюча рука вихоплює зі смер-
тельних обіймів тих, хто навертається…

Господи, я починаю Тебе боятись… «Декотрих страхом 
рятуйте», — написано в Євангелії. Я знаю ці слова, але знаю і 
те, що зі спасінням у багатьох моїх співвітчизників все надто 
складно. Проте вірна приказка: «Як біда до порога, то всі до 
Бога». На жаль, це правда…

— Антошо, молись! Бог сильний захистити!
— Я думаю про 

це. Та як це? Як пра-
вильно молитись?

У скупих теле-
фонних розмовах 
пояснювала, як 
розмовляти з Не-
бесним Отцем. Це 
було нелегко до-
нести дитині, яка 
ніколи не знала 
батька. Та він уваж-
но слухав. Так уваж-
но, як ніколи за всі 
роки спілкування. 
Життя було на межі.

Всією сім’єю 
молилися, щоб Бог 
зберіг його. І ось 
невдовзі зателе-
фонував. Голос був 

інакший. Не було тремтіння та розгубленості. Натомість з’я-
вилась упевненість та спокій: «Я зрозумів, як це!»

Дивні дороги Твої, Господи! Все більше чую, як прихо-
дять до покаяння військові. Як свідчать, що ніби хтось кулі 
відводив мимо. Як з-під обстрілів дивом рятуються люди. Як 
усюди, де здіймаються руки в молитві, Спаситель простягає 
Свою милість.

Господи, вже трохи більше розумію, та все рівно боюсь. У 
нас, на Західній Україні, ще відносно тихо, та що далі… Знаю, 
що Ти любиш мене. Переконана, що любиш усіх людей. Та 
часом дуже важко вмістити події, які відбуваються. Хочеться 
вірити в краще. Хочеться надіятись…. 

Живу з ласки Твоєї. Й Антон досі живий!
Людмила Негода-Хорошун

Мої складні запитання до Господа
Н а  Голгофі височіють три хрести, 

на котрих, ганебно закінчуючи 
життя, висять три розп'яті чоло-

віки. Два розбійники і Божий Син посере-
дині. Один злочинець постійно зневажає 
Ісуса, хоча знає, Хто знаходиться поруч. Ін-
ший мовить навпаки: «Але ми справедливо 
засуджені, і належну заплату за вчинки свої 
беремо, — Цей же жодного зла не вчинив» 
(Луки, 23:41). 

Цей другий в останні хвилини зрозумів 
свою провину, тоді, коли змінити вже нічо-
го не можна. В душі боріння… і злочинець 
благає Господа: «Спогадай мене, Господи, 
коли прийдеш у Царство Своє». На його 
прохання Ісус відповів: «Поправді кажу 
тобі: ти будеш зо Мною сьогодні в раю!» 
Так, в останні хвилини, отримано дорого-
цінне помилування і спасіння.

Я ні на крихітку не краща за розбійни-
ка, бо також великий відрізок життя ман-
друвала гріховними стежками, навіть не 
задумувалася про те, як живу. Влаштовува-
ло все: високооплачувана робота, чудова 
квартира, люблячий чоловік, підростало 
двійко діток.

 Але в один день все знесло грізною бу-
рею війни 2014 року. «Як тривога, то й до 
Бога», — каже народна мудрість. Я з дітьми 
вимушена була тікати з невеличкою валізою 
в руках, залишаючи своє помешкання на Лу-
ганщині… Ні, не благала, а просто голосила 
до Всевишнього, відкриваючи Йому гріхов-
ні схованки свого серця, і… їхала в нікуди.

Спливло багато часу, а про чоловіка, 
котрий власним транспортом допомагав 
евакуйовуватися біженцям, вивозячи їх із 
зони бойових дій, жодних відомостей так і 
не отримала.

В лиху годину нас прийняла гостинна 
Черкащина, пригорнула добра Господня 
рука, що через небайдужих людей надава-
ла безцінну допомогу. Тільки люблячий Го-
сподь, котрий страждав безвинно, вміє ми-
лувати, безмірно любити і прощати всі гріхи. 
Жаль, що не думалося так раніше…

Надія Литвин

Шкода, що не думалося 
так раніше



ДВА БЕРЕГИ4 СЬОГОДЕННЯ

Де насправді живе Бог: тільки на небі чи у храмах? Чи може Він бути на війні, де панують смерть, страх та розруха?
Може! Нерідко Господь невидимо сидить поряд із солдатами в окопах, привозить продукти і воду людям, які живуть у підвалах, евакуює тих, хто не може сам 

виїхати... Часом Божими руками є волонтери. Це явище суто християнського походження, завдяки якому стає очевидним Його велике милосердя заради спасіння 
тих, хто звертається до Нього. 

Я мала можливість поспілкуватися з трьома молодими людьми, які по-різному служать людям. Їхні історії вражають.

Велике діло волонтерства

—В італію, чому ви, моло-
да сім’я, незважаючи 
на небезпеку, виріши-

ли залишитися?
— Напевно, на все життя запам'ятаю 

цей день — 24 лютого, коли з дружиною 
прокинулись від сильних вибухів. Почав-
ся хаос, у всіх вікнах засвітилось, люди теж 
прокинулися. Пам'ятаю, як я остовпіло ди-
вився у вікно і не розумів, що відбувається. 
Був страх невідомого: адже чуєш звуки, але 

не бачиш і не знаєш, що це, і куди приле-
тить. 

Того дня ми покинули нашу квартиру, 
бо, як з’ясувалось пізніше, жили в одному з 
найнебезпечніших районів Харкова. Зібра-
ли найнеобхідніші речі і виїхали до батьків, 
у яких приватний будинок, де трошки без-
печніше. Хоча безпечно не було ніде, тому 
що літала ворожа авіація і бомбила. 

Так ми прожили декілька днів і почали 
думати, що робити далі. Наш батько, Лео-
нід Митрофанович — пресвітер церкви ВА 
ЄХБ м. Харкова по вул. Карякінської, ска-
зав: «Я залишуся тут і звершатиму своє слу-
жіння, а ви дійте, як вважаєте за потрібне». 

Ми теж залишилися. Не з якихось логіч-
них міркувань: серце підказувало, що так 
потрібно. Але були сумніви: чи правильно 
я роблю? Адже простіше приймати рішен-

ня стосовно себе, а коли за тобою дружи-
на і дитина, то складно зрозуміти, як діяти 
далі. 

Це тепер можу сказати, що рішення 
було правильним, адже багато людей змог-
ли отримати благословення. 

— Як саме допомагаєте людям?
— Кажуть: «Війна план покаже». Так і 

сталося. Ми залишилися, не розуміючи, що 
далі робити. Але спочатку поїхали в най-
ближче метро. Подивились, що там відбу-

вається, чи забезпечені люди необхідним і 
вирішили, що будемо допомагати їжею. 

Наші друзі зі Здолбунова привозили 
контейнери з готовими варениками, а ми 
їх роздавали. Часто самі пекли пиріжки, 
привозили консерви. Також виїжджали за 
місто купувати молоко, кип’ятили і приво-
зили в метро. Станція, яку відвідували, була 
дуже холодною, люди сиділи в зимовому 
одязі, тож коли привозили щось га-
ряче, для них це було свято. 

Пізніше до нашого батька поча-
ли дзвонити знайомі і просити до-
помоги. Запас їжі у багатьох закін-
чився, магазини позакривались, та 
й виходити стало небезпечно. 

— Ви допомагали лише зна-
йомим, чи всім підряд?

— Так сталося, що номер теле-
фону батька почав поширюватися. 
Замовлення швидко виросло до 
10-20 в день і дійшло до того, що 
треба було декого відсіювати, роз-
питуючи, яка в них ситуація. Бувало так, 
що одні й ті самі люди дзвонили з різних 
номерів. Уявіть моє обличчя, коли під'їжд-
жаю в третій раз, а допомогу забирає одна 
й та сама людина.

Я був відповідальний і за метро, і за 
розвіз продуктів окремим людям, тож 
просто фізично не встигав усім допомага-
ти. Тому забезпечували лише тих, хто був 
не в змозі — стареньких, інвалідів, навіть 
якщо доводилось їхати у віддалені райо-
ни міста. І хоча були проблеми з пальним, 
проте Бог дивом посилав бензин.

— Як довго довелось відвідувати 
метро?

— 20 травня надійшла вказівка влади 

звільнити станції для відновлення проїз-
ду. Три місяці люди жили там, і весь цей 
час ми мали можливість служити їм і свід-
кувати про Боже милосердя. Це було бла-
гословенне служіння.

— Чи змінило вас волонтерство?
— Війна змінює людей і виявляє їхні 

слабкі сторони. До речі, це дуже добре, бо 
поки ми ще живі, можемо працювати над 
собою і змінюватися. 

Волонтерство виробило в мені терпін-
ня. Часто доводиться зустрічатися з різ-
ними людьми, а ми представляємося як 
церква. Тому завжди повинні вести себе 
як справжні християни. Наші «клієнти» 
часто дивувалися, коли бачили на обличчі 
посмішку.

— Вам довелося потрапляти під об-
стріли. Про що думається в той час?

— Після них сенс життя оцінювався 
зовсім по-іншому. 9 квітня були сильні 
обстріли. Сусіди повідомили, що будинок, 
де наша квартира, в результаті попадан-
ня загорівся. Ми вирішили поїхати туди, 
хоча дружина спочатку відмовляла: «Такі 
сильні обстріли, може, перечекати?» Я 
завантажив машину продуктами, взяв її з 
сестрою, щоб забрати вціліле з квартири.

Вирішив їхати не головною дорогою, 
а через двори. Під’їжджав дуже повіль-
но, бо вся дорога всипана осколками. 
Раптом прямо над нами пролетів снаряд. 
Від сильного удару лобове скло лопає, а 
бокове розлітається на дрібні осколки, які 
летять на нас. Все в диму. Я інтуїтивно на-
тиснув на газ і продовжив рухатися. Ледь 
не переїхав чоловіка, який ліг на землю і 
прикрив голову руками. 

Не пам'ятаю, як вибралися звідти, але 
поки виїжджали, прилетів другий снаряд. 
Коли дісталися до будинку, він дійсно го-

рів. Кинули автомобіль і побігли ховатися 
у підвал сусіднього. 

Коли все стихло, — вийшли, а машина 
— ніби решето від осколків.

Дорогою додому ще й колесо пробив. 
Але це сталося у більш безпечному місці. 

Коли друзі дізналися про це, зібрали 
кошти, і я зміг відремонтувати машину. 
Вже за тиждень вона знову виконувала 
свої функції. 

В такі моменти абсолютно нічого не 
думається. Не встигаєш ні злякатися, ні 
усвідомити, що коїться. 

— Чи помічали Божу охорону під 
час вашого служіння?

— Якось ми приїхали роздавати про-

дукти, і почався мінометний обстріл. Він 
відрізняється тим, що чути свист, коли 
летить снаряд. Ми побігли в під'їзд, пере-
чекали і поїхали далі. А потім нам дзво-
нить знайома і розказує, що в під'їзді, де 
ми щойно ховалися, осколками пробило 
двері наскрізь, а на місце, де стояла маши-
на, впав снаряд. Пізніше на власні очі пе-
ресвідчилися: у дворі — велика воронка, 
а під'їзд повністю прошитий снарядом. Я і 
досі дивуюся, як Бог нас береже. 

Ще був випадок у молитовному будин-
ку. Того дня там знаходилась дружина з 
дев’ятимісячною донькою, яка в ходунках 
гуляла подвір’ям. Один з братів підійшов 
до неї погратися, а потім каже моїй дру-
жині: «В неї вже ручки замерзли, може, 
занести в будинок?»

 Даночка (дружина) взяла дитину і 
пішла в підвал. Тільки зайшла, аж раптом 
біля церкви почали з великим гуркотом 
падати снаряди «градів». Я був у цей мо-
мент у підвалі, і кинувся нагору рятувати 
дитину. Але поки біг, хтось крикнув, що її 
забрали…

Я тоді ще більше переконався, що Го-
сподь все робить вчасно! 

Для мене диво, що наш буди-
нок почав горіти з третього по-
верху, а наша квартира на друго-
му, і вона наразі неушкоджена. 
Також місце, де знаходиться 
дім молитви, вже декілька разів 
було під обстрілами, але майже 
нічого не зруйнувалось.

— Волонтери не отриму-
ють зарплатню. Чи не втоми-
лися ви від такої добровільної 
та ризикованої праці?

— Перший місяць всі були 
заряджені, на емоціях, і якось 

на одному диханні все робилося. А коли 
почали звикати до всього, прийшла 
втома. Часто доводиться бігати по по-
верхах, бо ліфти не працюють, і висна-
жуєшся не тільки морально, а й фізич-
но. Кожен день — це прийняття нових 
складних рішень. Проте ситуація в місті 
залишається нестабільною, фінансово 
тяжко. Люди часто не можуть дозволити 
собі найнеобхідніших речей, оскільки 
пенсії маленькі, а молоді взагалі втрати-
ли роботу. Тому продовжуємо допома-
гати, як можемо. 

Але Бог щодня дає сили та натхнен-
ня працювати. Тому бажання служити не 
пропало, і це справді диво.

Очевидна Божа охорона
Віталію Гусаруку — 22. Попри величезну загрозу, він залишився у Харкові з дружиною та маленькою дитиною 

допомагати іншим пережити неймовірні труднощі несподіваної війни. 
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—Л юдо, як ти прийшла до 
рішення волонтерити?

— Десь через тиж-
день після початку війни мені зателефону-
вав наш пресвітер і попросив стати пере-
кладачем для команди Plain Сompassion. 
Я зв'язалася з ними, і спочатку виконувала 
обов'язки координатора. Пізніше почала 
їздити в різні поїздки разом із ними. Ми ева-
куйовували людей, привозили гуманітарну 

допомогу. Так неофіційно й стала волонте-
ром-координатором. 

— Розкажи детальніше про ваше слу-
жіння. 

— Більшість волонтерів з Північної Аме-
рики, є представники й з Південної: Параг-
ваю та Чилі, є декілька хлопців з Ірландії. 
Українців у команді двоє — я і ще один пе-
рекладач.

Штаб-квартира знаходиться у Пенсиль-
ванії. Основна місія — надавати допомогу 
постраждалим від природних стихій і воєн-
них подій. Вони служили в Іраку, Афганіста-
ні та різних місцях Америки, які потерпають 
від торнадо, тайфунів, цунамі. 

В Україні евакуюють людей і надають 
гуманітарну допомогу. Спочатку це була Ки-
ївщина, Чернігівщина. Зараз ми переїхали в 
Дніпро, тому що звідси ближче до гарячих 
точок.

Співпрацюємо з однією з пекарень цьо-

го міста. Завозимо туди борошно, а вони 
печуть для нас хліб. Потім формуємо про-
дуктові набори і веземо туди, де є потреба. 
Були в Авдіївці, Мар'їнці, Слов’янську, Крас-
ногорівці, Краснопіллі і в багатьох інших 
розбитих селах і містах Донецької області.

А ще ми співпрацюємо з декількома ка-
пеланами. З першим познайомилися зав-
дяки заявці на продуктові набори. У нього 
дуже багато контактів з військовими, які 
інформують про те, куди варто поїхати, щоб 
роздати допомогу. 

З другим капеланом познайомилися в 
Дніпрі. 

Коли їм потрібна допомога транспортом 

чи продуктами, то звертаються до нас, і ми 
разом їдемо туди.

Капелан спочатку проповідує, а потім 
разом з хлопцями роздає хліб. 

Одного разу вони поїхали в Рубіжне, а 
там точилися сильні бої. Хлопці їхали за ав-
томобілем українських військових. Раптом 
серед дороги почали вистрибувати люди із 
засідки. Атаку відбили, але ударною хвилею 
нашому автомобілю вибило скло. Однак, 
слава Богові, всі повернулися на базу ціли-
ми і неушкодженими. 

— Як люди в гарячих точках сприй-
мають Євангеліє?

— Вони надзвичайно відкриті, уважно 
слухають, беруть Біблії, дехто навіть відкри-
ває своє серце для Христа. 

— Людо, як проходить твій день за-
раз?

— Доволі насичено. Кожного дня багато 
дзвінків: треба домовитися про те, куди їха-
ти, часто знайомитися з новими людьми.

Якось зайшли в банк і розговорилися з 
працівницею. А вона, виявляється, дружина 
підполковника з Сєвєродонецька. Ми якраз 
думали, чи туди їхати, бо були вже звідти 
запити на евакуацію. Так познайомилися з 
ним. Ми йому допомогли ліками, а він нам 
— деякою захисною амуніцією. 

Кожен день — це безліч дзвінків і зу-
стрічей. 

— Чи змінює тебе служіння людям?
— Служіння людям допомагає забути 

про біль війни; зрозуміти, що переживають 
люди; бути готовою до всього можливого 
і неможливого, щоб допомогти. А вдячні 
щирі серця і різноманітні свідчення нади-
хають на більше. Бог відкриває можливості 
допомоги і підтримує цей вогонь любові. 

Без Нього це все не було б можливим.
 А ще служіння людям допомагає забу-

ти про себе і все непотрібне в сьогоденні. 
Взагалі, війна — величезна переоцінка 
цінностей. Для мене цей період почався 
ще в Уганді, де було мирно. Як місіонер, я 
зрозуміла, що для життя треба зовсім неба-
гато. «Пожива та одіж» — як писав Павло. А 
решта — для інших. Тепер, у війну, це стало 
більш очевидним. Разом з тим розумію, що 
без команди посвячених і вірних людей це 
служіння було б неможливим. Кожен член 
нашої групи — важливий елемент зла-
годженої роботи. А така праця — це завжди 
розвиток усіх твоїх можливостей і потенці-
алу. Служіння людям відкриває і розширює 
світогляд, робить тебе частинкою чогось 
дуже важливого і благословенного.

— Дякуємо і за таке служіння, і за роз-
повідь. Божої вам допомоги та охорони!

«Служіння людям допомагає забути про біль війни»
Людмила Іваненко — молода дівчина зі Здолбунова. Певний час 

була місіонеркою в Уганді, а напередодні війни захворіла малярією і 
приїхала в Україну лікуватися. Війна застала її вдома.

—В ладе, чому ти вирішив 
волонтерити?

— Це не було рапто-
вим рішенням або результатом довгих роз-
думів, просто у мене з’явилась можливість. 
Я знаю, що багато хлопців бажають, але не 
мають такої змоги. А мені Бог послав і маши-
ну, і необхідні вантажі.

Я не називаю своє служіння волонтер-
ством, я просто допомагаю людям. При-
наймні, хочу бути корисним для тих, хто 
постраждав від війни та опинився в такій 
ситуації, в якій міг би бути і я. Тому намага-
юсь допомогти їм, чим можу. 

— Розкажи, чим саме ти займаєшся.
— Це справа не одних рук, а вклад ба-

гатьох християн у гуманітарній організації 
"Hope for help". Наші друзі з Польщі форму-
ють вантажі, доставляють їх в Україну. Тут ми 
приймаємо естафету, і моя місія —завезти 
поміч туди, де є необхідність. Це Харківщи-
на, Сумщина, Чернігівщина, Миколаївщина, 
Запоріжжя, частково Донеччина і Херсон-
щина. Потреби у людей дуже гострі, осо-
бливо на окупованих територіях. Ми туди 
заїхати не можемо, але намагаємося довез-
ти максимально близько, щоб місцеві жите-
лі передали тим, хто потребує. 

Коли холодної пори під'їжджаю до бу-
динку, в якому вибиті всі вікна, а на балконі 
стоїть жінка, біля якої тиснуться маленькі 
діти, то на очі навертаються сльози. Про що 
їм будеш розповідати? І як можеш допомог-
ти? В таких випадках віддаю їм найкраще, 

що маю, аби хоч трохи підняти настрій.
Одного разу, в перші дні війни, ми їхали 

за великою колоною машин. На блокпості 
нас зупинили і питають: «Хлопці, ви, мабуть, 
віруючі?» Ми здивувалися — звідки про це 
дізнались? А військовий каже: «Зараз так ба-
гато чоловіків тікають з країни, а ви, навпа-
ки, їдете в гарячі точки. Знали б, як сильно 
гріє душу те, що роби-
те, те, що ви небайдужі, 
те, що ви з нами!»

— Чи змінило 
тебе волонтерство?

— Так, і дуже силь-
но. Змінилось моє 
бачення життя: тепер 
я дивлюся по-ново-
му на багато речей. 
Навіть елементарні 
фрази «добраніч», 
«мирного неба», «мир 
вам» — тепер сприй-
маються по-іншому. 
Коли ти їдеш туди, де 
стріляють, запитання: 
«Чи готовий сьогодні 
померти? Або позбу-
тись ноги та руки?», 
— це не жарт, а реаль-
ність. І якщо справді таке станеться, то не 
будеш винуватити когось, бо це твій вибір.

Мої батьки саме так і запитували пе-
ред тим, як відпустити в рейс, і я готовий 
до всього. 

Мені здається, що тепер зробився 
серйознішим, бо дуже багато потрібно 
спілкуватися з різними людьми, приймати 
рішення в дорозі, коли немає часу довго 
думати.

Одного разу заїхали на Сумщину, і мені 
подзвонили, що село, в якому мали роз-
вантажитися, обстрілюють. Я віз із собою 

сімох людей, і що мав робити? Швиденько 
змінювати напрям маршруту? 

Ми перечекали обстріли, заїхали в те 
село, роздали допомогу, провели бого-
служіння, а вже наступного дня його зно-

ву обстріляли. 
Якось роздавали воду. Я ніколи не ба-

чив, щоб люди так плакали, отримуючи 
звичайну пляшку води! Це змушує пере-
осмислити власне життя: якщо так дяку-
ють за звичайну воду, то на що можу нарі-
кати я, маючи все необхідне? 

— Розкажи про те, чи були чуда 
Божі під час твого служіння.

— Ой, їх було так багато, що не знаю, з 
чого почати. Навіть елементарно — їдеш, 
немає заправок, всю дорогу молишся, і 
Бог посилає. За цей період у мене не було 
жодного разу, щоб не отримав відповіді 
від Господа. Він зараз дуже близький до 

нас. 
Якось дістались до 

Харкова і, проїжджа-
ючи одну вулицю, по-
чули сильний гуркіт і 
вибухи. І буквально за 
кілька секунд поліція 
перекрила нам до-
рогу. Виявляється, в 
цей район прилетіла 
ракета, і якби на хви-
лину раніше приїхали 
туди, то були б в епі-
центрі вибуху. 

***
— Наша ціль — не 

лише привезти людям 
допомогу, а ще й нага-
дати про Бога. 

Це служіння вже 
має свої плоди. Отож, хто має бажання 
— допомагайте людям, будьте корисні в 
чомусь. Принесіть хоч трішки добра в цей 
світ, де царює зло і пітьма. 

Оксана Остаповець

Моя мета — послужити іншим
Владові Іллюку лише 19, але він щотижня їздить на схід і південь України, щоб доставити продукти і 

необхідні речі тим, хто цього потребує. Я поспілкувалася з ним, коли хлопець був у черговому рейсі на Дніпро.
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Т ими днями в моїй юнацькій голові наро-
дилися рядки:

«Молодая, а устала жить...
Восемнадцать, но как будто сорок.
Молодости характерна прыть,
Ну а мне б чепец да сто оборок».
І донині, коли туга пробирається в серце, я болісно й 

автоматично шепочу: «Я хочу додому!»
Додому... Не існує нічого страшнішого, аніж зрозуміти, 

що у тебе його немає. В душі наче щось зламалося. Там, 
коли свистіли снаряди, а молодші сестри та брати пили 
валеріанку, в мені ще кипів оптимізм: жарти, сміх, сло-
ва заспокоєння. Після того, як проминула усі блокпости, 
пересіла в автівку брата та його жінки. Тут мене ніхто не 
бачив, крім них. І нестерпний біль, ненависть та злість ви-
лились разом з пекучими сльозами. О, ця розлюченість, 
що роз’їдала зсередини! Навіть не знаю, на кого або на що.

Але поступово Бог загоїв мої душевні рани та дав спо-
кій і свободу від цього почуття.

Не можу сказати, слабшою чи сильнішою я стала. Ма-
буть, слабшою наодинці, але сильнішою в Бозі. А ще зовсім 
не розумію, для чого опинилася в Німеччині, і що очікува-
ти далі. Але вірю, що Божий план — це диво Його стратегії. 
Я обов’язково буду щасливою. Знаю, що зараз це здається 
неймовірним. Утім, буду чекати дивного продовження іс-
торії свого життя. І потім обов’язково розповім вам. Адже 
Бог не підведе!

***
Того тижня наша молодь збиралася відвідати Київ. Я 

також хотіла поїхати. Але серце чомусь заперечувало: «Не 
потрібно!»

Ще одна дівчина з нашого гурту мала такі ж сумніви. 
Ми не хотіли підводити керівника та зривати підготовлену 
програму, але не знали, як вчинити. Я не читала новин та 
не слухала розмов про війну. Просто не хотіла їхати. І ми 
прийняли рішення у понеділок молитись та поститись. 

Саме тоді, гортаючи сторінки Біблії, погляд мимоволі 
впав на слова: «...інший тебе підпереже, і поведе, куди не 
захочеш…» (Івана, 21:18). Я судомно перегорнула сторінку 
та спробувала відігнати занепокоєння. Тоді не розуміла, 
що це була відповідь на молитву. Просто в серці залиши-
лось стійке рішення не їхати. А вже в четвер стало зрозумі-
ло, що до Києва ніхто не вирушить.

За два дні до нашої евакуації виїхала майже половина 
знайомих. Мама та сестри говорили, що нам теж потрібно 
поспішати, про це благали друзі, що вже вибрались. Але я 
була солідарна з татом: краще під обстрілами, але вдома. 
Вже потім мама зізналася, що молилася: «Боже, поговори 
з цього приводу з Віталіком. Тільки так, щоб він залишився 
живим». Дивуюсь, як Бог прислухався до слів моєї мами!

Наш район на той момент вже бомбардували, тож ви-
рішили перечекати це лихо у дядька на іншому кінці міста. 

Того дня тато, дядько та мій брат поїхали по воду до 
кринички, а ми, п’ятеро дівчат, пішли на прогулянку. На ву-
лицях було порожньо та віяло неспокоєм. Ми хотіли дійти 
до старого кладовища, але щось зупинило. Саме тоді за-
дзвонив телефон. Завжди спокійна та врівноважена тітка 
з хвилюванням у голосі сказала, що пропало світло і ми 
повинні негайно повернутися. Ця звістка погнала, ніби в 
спину підштовхуючи, бо означала багато. Більше, ніж про-
низливий сигнал повітряної тривоги. Тож встигли тільки 
попити води та спуститися в підвал. 

Далі було жахливо. Наших татів немає, як і зв’язку з 
ними. Мама плаче, молодші кричать, і від цієї паніки хо-
четься заритися в подушку, аби нічого не чути. Не вихо-
дить. Я несамовито починаю кричати, перебиваючи ка-
нонаду вибухів, потім дзвоню татові і раптом, о диво, він 
відповідає:

— Тату, ви де?
— Тільки що зустрівся з танком…
Мовчання.
— Тату, зараз не до жартів. 
— Я говорю правду, — пролунало у відповідь.
— Скоріш…
Зв’язок обірвався. Надовго. Із цілим світом. Доки ми не 

виїхали.
А вся важка смертоносна техніка заходила зі сторони 

кладовища, до якого ми вирішили не йти…
У той, повний темряви, вечір було прийнято рішен-

ня виїжджати. Евакуюватись зібралась і сім’я дядька. 
Розум говорив, що не можна залишатися. Але душа за-
перечувала.

Від Маріуполя відходять п’ять шосе. Чотири з них вже 
були перекриті й залишалось лише одне, що знаходилось 
біля Старого Криму. Наступного дня ми дізналися, що і 
воно вже перекрите. Там точилися бої.

Зранку біля виїзду з міста стояла довга колона машин. 
А ми знаходилися вдома і чогось чекали. Потім кожної го-
дини схиляли коліна і просили Бога, щоб відкрили «зеле-
ний коридор». Здавалося, що вже нікуди не поїдемо. 

Близько опівдня мама переконливо сказала:
— Давайте поїдемо. Я впевнена, що, як тільки приїде-

мо на блокпост, нам відкриють «зелений коридор».
…Ми їхали вщент зруйнованою вулицею. Страшне 

видовище. Висока лікарня з античними скульптурами 
біля входу сама була «поранена». На нас дивились її по-
рожні безскляні очі.

Епідемія руйнування не пощадила навіть автобусну 
зупинку. Розстріляний смітник лежав неподалік, а з іншо-
го боку пригнічено стояли побиті пам’ятники найбільшо-
го кладовища Європи…

Ми під’їхали до блокпоста. Солдат зі втомленими очи-
ма сказав:

— Будь ласка, станьте в колону. На шосе бій.
Через кілька метрів зупинив інший воїн:
— Сповістить усю колону! Ви можете їхати! Ми домови-

лись про «зелений коридор».
Це було диво. Одна віруюча потім сказала: «Я знала, що 

нас випустять тільки тоді, коли приїдете ви».
Я кинула останній погляд на улюблене місто, моє тепле 

гніздечко. Необережно, злякано. Воно помирало. З ним 
померло і моє минуле…

До того я ніяк не уявляла поле бою. Не хотіла бачити, але 
довелося. Велика догораюча вантажівка... Розкидані по всій 
ширині шосе снаряди, що не розірвалися... Танки та солда-
ти. Багато солдатів. Сморід палаючої гуми. А я думала про 
тих, хто згорів в отих автівках. Вони везли боєприпаси своїм 
товаришам, але смерть зустріла їх тут раніше.

На колесах нашої машини з’явилися «шишки», тому всі 
сиділи як на голках: тільки б витримала гума. Абсолютно 
не зрозуміло, як авто проїхало повз купи смерті, що чату-
вала поряд. Ривок правіше чи лівіше призвів би до фаталь-
ного кінця. 

Дядько з сім’єю відстали від колони. Ми збавили хід. 
Чекали. Час «зеленого коридору» добігав кінця, а їхньої 
автівки не було.

Пізніше дядько розповідав, що як тільки вони проїхали 
блокпост, почали падати снаряди і залунали гармати танків. 
В машині оселився страх, всі запанікували, коли поле біля 

шосе почали скопувати вогняні кулі. Але вони встигли. 
Сірий день проводжав «зеленим коридором» наші чер-

вону та жовту автівки в далеку невідомість…
Це був болісно довгий шлях. Я думала, що він ніколи не 

закінчиться. Ми зовсім не знали, куди їдемо. Головне — по-
далі від страху, хай і в невідомість.

Перша зупинка на безпечній території закарбувалася в 
пам’яті. Цей епізод вклеївся, наче фото в альбом.

На вулиці йшов дощ. Здавалось, що він оплакував наше 
розлучення з рідною та випаленою землею. Я вийшла з ма-
шини, і приємна прохолода та ніжні краплі дощу почали 
вертати в реальність. Побігла до автівки Роми — нашого, як 
жартома ми його називали, прийомного брата. Його жінка 
плакала. Адже її батьки залишилися там. В епіцентрі горя. Я 
не могла допомогти. Повернулася назад. Постояла. Я була 
такою ж: десь усередині, з самого серця лились сльози. Ні, 
їх не було на очах, тому що дуже боялась розридатися при 
всіх. Раптом хтось гукнув: «Дівчата!» Ми обернулися. Там 
стояв незнайомий хлопець та простягав руку з карамель-
ками.

— Хто це? Хтось з нашої колони?
— Ні, це мешканець цього села. Він купив у магазині різ-

ні продукти, а тепер роздає людям, які їдуть з Маріуполя.
Коли сіли в автомобіль, зрозуміли, що хоч більше у нас 

немає нічого, Бог нагадав, що ми не забуті. В той момент ця 
проста цукерка здавалась надто цінною, і я ніколи не забуду 
цю людину та її щедро простягнену руку.

Я все ще трималась. А потім несподівано спитала Рому:
— Ти скучив за Маріуполем?
І розридалась. Тоді все моє єство перетворилося на ком-

бінат, що виробляє лише солоні сльози. Не цех або фабрику, 
а величезний такий, як у моєму місті, комбінат. Рома не знав, 
що робити з таким «виробництвом»:

— Ви що, всі по черзі будете ридати в моїй машині?
Ми несподівано розсміялися. Це було вимовлено з та-

ким комічним відчаєм! Йому теж було нелегко.
Я відвернулась до вікна і до кінця дороги плакала, під-

нявши голову до неба. Думала, що ніхто не побачить моїх 
сліз. Але, мабуть, їх не можна було сховати.

Віруючі друзі з нашої автомобільної колони виріши-
ли, що краще переночувати у Кривому Розі. Нас гнали 
вперед гучні звуки канонади та незмінна комендант-
ська година. А люди тікали не лише з Маріуполя, тому 
ми втрачали дорогоцінний час у багатокілометрових 
заторах, в яких відчуваєш себе маленькою піщинкою, 
яку несе у потоці все далі від рідного берега.

До Кривого Рогу залишалось вісімдесят, а може, і сто 
кілометрів. Під’їжджаючи до одного з блокпостів, поба-
чили якийсь незвичний рух. Машина швидкої допомо-
ги, поліція... 

(Закінчення на ст. 7)

Дорога з пекла
Вже три місяці, як я втратила домівку… Та хіба тільки я? Тисячі маріупольців. 

Колишній світ розлетівся вщент за лічені дні. Більше місяця мною володів нестерпний відчай. Адже ніколи не бажала жити за кордоном. 
Усім і завжди говорила, що буду жити тільки в Маріуполі. Але в березні зрозуміла, що на світі немає нічого, що повністю належить мені. Ввесь 

цей жахливий період дуже часто в небо летіли колючі слова: «Боже, за що Ти позбавив мене всього? Чому відібрав усе?»

У той, повний темряви, вечір було прийнято важке рішення — виїжджати
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З моменту початку військових дій у Бучі, Ірпені та 
Гостомелі минуло близько 10 днів. У всьому регіоні 
проходили жорстокі бої, а знищена військова техні-

ка височіла купами металобрухту. Смертю віяло з кожної вирви, 
під'їзду, будівлі. Окупаційні війська дісталися і до вулиці Героїв 
Майдану, на якій проживає, з Божої милості по сьогоднішній 
день, брат по вірі Борис Овдієнко зі своїм сином Федором.

 
З перших днів війни ми підтримували тісний зв'язок: я — на 

«великій землі» у Києві, а Борис — з окупованої Бучі. Ми ві-
дразу домовилися, що за будь-яких обставин намагатимемося 
телефонувати ввечері кожного дня. Щоб не скомпрометувати 
його незручним дзвінком, домовились, що дзвонитиме Боря.

Ви не уявляєте, як тягнулися іноді хвилини і як підносилася 
молитва до Господа, коли зв’язок з якихось причин затриму-
вався. Від себе скажу, що в ті дні молитва просто сама лилася... 
як і сльози з очей. Але ось довгоочікуваний дзвінок:

— Вітаю, брате! — пролунало у слухавці.
— Вітаю, любий… як ви? — запитав я, вслухаючись у кожне 

слово.
— З милості Господа поки що не зникли, слава Богу — живі...
Ці слова, з яких Борис завжди починав свою розповідь у во-

єнний час, і які вже стали звичними, звучали по-особливому.
Продовжуючи, він повідомив:
— Після сьогоднішніх боїв пропало світло, а трохи згодом і 

газ. Спочатку ще вдалося кип'ятити воду на тих рештках газу, що 
залишився в трубах, але радість була не довгою. Рання весна не 
балує нас своєю теплотою. Щоб зігрітися, доводиться одягати 
по кілька светрів. Іноді, в період затишшя, коли є можливість, 
розпалюємо багаття, кип'ятимо воду і п'ємо гарячий чай.

Тут Борис замовкає, потім за хвилину каже:
— Чув?
— Ні, — говорю я.
— Міна 120 мм прилетіла. О, а тепер 152 мм снаряд розі-

рвався…
— Брате, звідки такі знання? — спитав я.
— А я по звуку вже можу визначити не лише звідки стріля-

ють, а й калібр зброї.
З кожним днем ставало все «спекотніше». Стрілянина з велико-

каліберної зброї іноді не припинялася по кілька годин. Борисові з 
сином все частіше доводилося довго сидіти у сховищі. Але ми що-
вечора обмінювалися новинами і, побажавши один одному Божих 
благословінь та захисту, чекали на наступний дзвінок.

З того моменту, як зникло світло в місті, а з ним і можливість 
підзарядки, вже через добу зв'язок залишився лише за допомогою 
старих кнопкових телефонів. Всі «блага цивілізації» залишились у 
минулому. Але для того, щоб почути рідний серцю голос, достатньо 
простенького телефону, завдяки якому ми спілкувались багато днів.

8 березня були важкі бої на околицях Бучі. Брат з тривогою опи-
сував усе побачене. Занепокоєння передалось і мені. Після розмо-
ви ми, як і раніше, молилися і побажали один одному благословінь 
та охорони від Творця.

Приблизно о дев'ятій вечора пролунав дзвінок... Дзвонив Бо-
рис. Усередині все якось зіщулилося, адже дзвінок незапланова-

ний, і мимоволі вирвалося: «Господи, помилуй». Я взяв слухавку.
— Брате, по нашому будинку стріляє танк. Дах дому горить! Мо-

літься! Зв'язок обірвався, усередині все похололо. Я набрав усіх, чиї 
телефони пам'ятав, та просив молитися. Сам схилився навколішки. 
Плакав і благав Господа про милість до Борі та Феді, щоб зберіг 

друзям життя і могли побачитись ще… Було багато сліз та благань. 
Слова Бориса: «Дах будинку горить, моліться…» — не виходили з 
голови. У його словах не відчувалось паніки, безвиході, істерики — 
ні. В голосі відчувалась безмежна довіра Богові.

Ніч тяглася повільно… Як хотілося почути звичні слова: «Милі-
стю Господа ми не зникли. Слава Богові, живі!» Лише два речення, а 
скільки сенсу вкладено у них!

Всупереч усім очікуванням, брат зателефонував зранку і почав 
зі звичних слів. Скільки було радості і хвали Богові, сліз розчулен-
ня та вдячності! Він розповів, що одразу після дзвінка вогонь почав 
згасати. Смола горіла і стікала з даху, але його квартирі не завдала 
шкоди. Згоріла лише половина накриття, а ту частину будинку, де 
живе Боря, Господь зберіг.

Потім було ще багато тривожних ночей, молитов, постів. Був 
«зелений коридор» та радісна зустріч у Домі молитви з народом 
Божим. Але це було згодом. А тоді важливо було усвідомити одне: 
істинно велика милість БОГА… «Це милість Господня, що ми не по-
гинули, бо не покінчилось Його милосердя» (Плач Єремії 3:22). 
Так проголосив пророк під час війни ще сивої давнини, та ці 
слова не втратили своєї сили й нині!

Віталій Гуменюк, м. Київ 

«Дах будинку горить, моліться…»
Ця історія мала місце 25 лютого 2022 року в місті Буча. Звичайно, якщо писати у всіх подробицях, то не вистачить 

багатьох сторінок газетного випуску, тому описую лише кілька епізодів великого плану Господа про дітей Своїх. Я не 
головний герой, а лише свідок, однак отримав згоду на це оповідання.

О дин мудрий чоловік, аналізуючи певний проміжок 
життя, сказав: «Милість твоя, о Боже, велика до 
мене!» Коли ми дивимося нині на прожиті дні від 

початку війни, то сміливо можемо повторити ці слова, бо від-
чули милість Божу на собі.

…Війна почалася для нас зненацька. Напередодні 24 лю-
того в мене було декілька дуже напружених тижнів, тому був 
перевтомленим. І ось випала можливість узяти вихідний і 
трохи відпочити.

Однак виспатися не вдалось — рано вранці, у той зло-
пам’ятний четвер, задзвонив телефон. Я спросоння відповів 
і в слухавці почув збентежений голос тата: «Почалася війна! 
Ворожі війська вже стоять на околицях Харкова. Швидко зби-
райтеся та до нас».

Я не міг повірити. Вийшов надвір: все тихо. Селище мирно 
спить і тільки пташки співають...

Сім'єю ми спершу схилилися на коліна перед Всевишнім, 
просячи про милість для нас та нашої країни. Почалися збо-
ри. Та що брати з собою? Коли повернемося додому?

За короткий час були вже в дорозі. Усі шляхи переповне-

ні: на машинах, велосипедах, пішки люди тікали від війни... А 
сльози самі з очей безупинно текли...

На третю ніч кілька наших вулиць «накрило» касетною 
бомбою. В даху нашого будинку з'явилася діра діаметром з 
метр, повилітали вікна, двері. Сусідній дім згорів повністю. 
Снаряд влучив прямо біля кімнати дівчаток, і добре, що нас 
там уже не було… Яка це милість Божа! 

Найперше, що я одразу втратив з початком війни, це ро-
боту. Відповідно і заробіток. До всього ще й сталося так, що 
перед самою війною ми зробили велику покупку для сім'ї і те-
пер опинилися зовсім без грошей. Але як жити далі? Без хати, 
без коштів і без можливості заробляти? 

Однак милостивий Господь не покинув нас напризволя-
ще: зараз, хоч і тимчасово, але маємо де жити: добрі люди 
допомогли. Харчуємось навіть краще, ніж до війни, маю нову 
роботу... І це все милість Всевишнього!

Наостанок хочу сказати, що сподіваємось на закінчення 
війни, відбудову нашого краю… Надіємось, що благодіяння 
Всевишнього до нас не закінчаться, а триватимуть і надалі!

Тимофій Кравченко

(Продовження, початок на ст. 6)
«Що відбувається?» — застукало в голо-

ві, — «невже війна біжить за нами?» Але це 
була автомобільна аварія. Потім зрозуміли, 
хто постраждав. Це була сім’я з нашої коло-
ни. Вони на великій швидкості врізались у 
бетонні блоки і стали одним цілим із ними: 
до самого лобового вікна машини більше 
не було. Зараз мені страшно від того, що 
тоді нічого не відчула. Усі почуття були при-
гнічені, я не відчувала нічого, окрім бажан-
ня швидше проїхати. 

Ми простояли там більше години. Саме 
тоді, коли всі сиділи в автівках і чекали, не-
сподівано подумала: а якщо ніколи не до-
їдемо?

Але ми доїхали. Хоча й подолали від-
стань набагато більшу, аніж була в моїх 
найсміливіших мріях про мандри великим 
світом. 

На Західній Україні один солдат, що пе-
ревіряв машину та документи, спитав:

— Звідки їдете?
— З Маріуполя, — відповів Рома.
Солдат швидко поглянув на авто, а потім 

з посмішкою запитав:
— Ви хочете сказати, що ця «старенька 

бабця» проїхала більше тисячі кілометрів? 
Рома образився:
— Вона може проїхати набагато більше.
Його «старенька автобабця» дійсно по-

тім здолала ще не одну тисячу кілометрів за 
кілька місяців.

На угорському кордоні було людно. Це 
був берег, до якого прибило тисячі розби-
тих життів. Одна жінка спитала мого десяти-
річного двоюрідного брата:

— Куди ви їдете?
— Туди, — відповів хлопчисько, махнув-

ши рукою в невизначеному напрямі.
— А звідки? — пролунало наступне за-

питання.
— З Маріуполя.
Більше вона нічого не питала. 
Коли прибули на місце та почали верта-

тися до життя, вирішили дізнатися, що зараз 
з нашими друзями та знайомими. Через де-
який час мама змогла поспілкуватися з су-
сідкою, яка плакала і говорила:

— Мені сам Бог сказав, що Він існує.
Адже вона виїхала з дітьми, а чоловік за-

лишився охороняти майно. Зв’язку з ним не 
було. А невідомість краяла серце, вбиваючи 
повільно та болісно. І тоді вона помолилась: 

— Боже, якщо Ти є, скажи, чи живий мій 
чоловік!

Наступного дня задзвонив телефон.
— Твій чоловік живий, — це були роди-

чі, які дивним чином змогли дізнатися про 
нього.

Люди, які виїжджали звідти пізніше нас, 
нічого не розповідають. Вони лише одно-
стайно говорять: «Ми вийшли з пекла». 

Я знала, що центр міста, де жило багато 
моїх знайомих, просто стерли з лиця землі, 
як стирають непотрібний малюнок. Жодної 
звістки не було від моєї подруги та одно-
групниці. Що я могла зробити? Нічого. Лише 
благання неслося до Бога. І вона вийшла на 
зв’язок та з’явилась в мережі в одному з ме-
сенджерів. Я написала: «Наташо, ти жива?» 
Вона відповіла: «Марійко, ти теж жива?!» Ми 
немов обидві воскресли. Позбулися темря-
ви невідомості. 

— Я молилася за тебе!
— Я це відчула, — була коротка, але 

об’ємна відповідь, — тому що там не зали-
шилося нічого цілого…

У кожного мого знайомого своя історія. І 
у кожного вона особлива та цінна. Їх десят-
ки й сотні. Ці історії не можна залишити у 
схованках, де з них навіть не струснуть пил. 
Кожну з них я обережно зберігаю в серці. І 
не тому, що наповнені плачем та нещастям 
розбитих життів, а тому, що кожна така доля 
— це граюча неземними фарбами картина 
милості Бога!!!

Марія Шабанова

Маємо надію, що благодіяння 
Всевишнього не закінчаться



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 чорною змією повзе по 
українській землі. Диким гу-
лом реве над головою грізна 

сучасна зброя. Матуся, котра носить 
під серцем немовлят, — у розпачі. Вона 
переживає, як уберегти себе, щоб на-
родити діточок, подарованих Госпо-
дом. З постійною палкою молитвою на 

вустах, під залпи нескінченних кано-
над, пробирається крізь руїни. Чудом 
вибирається з Чернігівщини, шукаючи 
порятунку.

«Поклади свої чини на Господа, і бу-
дуть поставлені міцно думки твої», 
— свідчить Біблія (Книга приповістей 
Соломонових, 16:3). Всевишній, Який 

вчасно приходить на допомогу, послав 
їй транспорт. Після тривалої поїздки 
вимушену біженку привітно зустріли 
волонтери. Нагодували, прихистили, 
надали все необхідне. Біда всіх зрідни-
ла й об’єднала.

І ось — найпрекрасніша у світі мить: 
у Черкаському пологовому будинку, на 
36-му тижні вагітності, жінка народила 
трійко хлопчиків з вагою: 2215 г, 2532 г 
і 2295 г.

Який щедрий Господній дар!
Малюки і мама почуваються нор-

мально. Знаходяться під постійним наг-
лядом медичного персоналу. Ось таки-
ми чудовими стали останні дні весни!

Дав би Господь, щоб ці новонарод-
жені хлопчики не зазнали такого лиха, 
яке випало на долю їхніх батьків. А го-
ловне, щоб увійшли в число спасенних 
Ісусом Христом! 

Інформація отримана від 
прес-служби перинатального центру 

міста Черкаси.

Три богатирі Три богатирі 
Божої милостіБожої милості

 ■ Під час Другої Світової Війни, коли 
німці стали будувати на території вже оку-
пованої Голландії аеродром «для відводу 
очей», то всі споруди та техніка були в ньому 
зроблені з фанери і дошок. Всі роботи здійс-
нювалися в атмосфері суворої секретності. 
Тривало це доти, поки не пролітав над цим 
несправжнім аеродромом британський лі-
так та скинув на нього дерев’яну бомбу. До 
цих пір невідомо, чи оцінили німці тонкий 
гумор, але будівництво припинили.

 ■ На дні всього світового океану 
лежить чимало атомних бомб, які були 
випадково загублені ВПС США і так і не 
вибухнули. Цю сумну інформацію опри-
люднив Гамбурзький інститут у справах 

безпеки.
 ■ Найрозумніший за всю історію 

людства відступ організував один сіам-
ський монарх. Він наказав своїм солдатам 
набити гармати НЕ ядрами, а срібними мо-
нетами. У противника, що наступав, проки-
нулася жадібність, і він почав збирати срібні 
монети. Таким чином припинився наступ і 
ворог навіть не зміг протистояти наступній 
атаці сіамців.

 ■ Другим японським містом, для 
ураження атомною бомбою, повинне було 
стати місто Кокура. Але пілотові завадила 
підвищена хмарність, і він вирішив сліду-
вати «плану Б», тому атаці піддалося місто 
Нагасакі.

 За цим посиланням Ви 
можете послухати добірку 

християнських пісень 
на актуальну тематику.

Незвичайні дані про війну

Час читання
Щоб прочитати Старий Завіт, необхідно 

не менше 38 годин, і 11 годин, щоб прочи-
тати Новий Заповіт. Тобто всю Біблію мож-
на прочитати мінімум за 49 годин, за умо-
ви, що людина не буде втомлюватися.

 
Шотландський курйоз
Вже досить довгий час шотландці 

прагнуть повної незалежності від англій-
ців. Біблія не повністю переведена на 
шотландську мову. Однак існує повний 
переклад Нового Завіту за авторством 
Вільяма Лорімера. Він примітний тим, що 
слова сатани передані звичайною англій-
ською мовою.

Біблійні царі
Довше за всіх у Біблії правив цар Ма-

насія, який був на престолі 55 років. Мен-
ше всіх правив цар Замврій, який носив 
корону всього сім днів.

 
Синайський кодекс
Найдавніший повний список Нового За-

віту входить до складу Синайського кодек-
су (IV століття). Його частини зберігаються в 
Росії, Великобританії, Німеччині та на Синаї.

 
Найкоротший вірш
Найкоротший вірш Біблії зустрічаєть-

ся в Євангелії від Іоанна 11:35 і звучить, 
як «Ісус заплакав».

Найдовший вірш
Найдовший вірш Біблії належить 

книзі «Естер». Це дев'ятий вірш вось-
мого розділу, що складається з 90 слів 
і описує імперію персів.

 
Веселка
За свідченням Біблії, веселка з'яви-

лася не просто так. Це красиве атмос-
ферне явище стало символом завіту 
між Богом і сімейством праотця Ноя 
про те, що людство більше ніколи не 
буде винищуватися потопом.

За матеріалами сайту https://tut-
cikavo.com/kultura/istoriia/764-tsikavi-
fakti-pro-bibliyu 

Підготував Сергій Савченко

Цікаве про Біблію


