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«Бог з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа» (1 Петра, 1:3)

«ЗА ВСЕ ДЯКУЙТЕ: БО ТАКА БОЖА ВОЛЯ 
ПРО ВАС У ХРИСТІ ІСУСІ» 1Сол.5:18

«ДЯКУЙТЕ ГОСПОДУ, ДОБРИЙ БО ВІН,
БО НАВІКИ ЙОГО МИЛОСЕРДЯ!»

Біблія, 1 Книга Хронік, 16:34

Україна – унікальна країна, в 
якій проживають особливі люди. 
Щирі християни переконані, 
що Бог для України у Своїй 
волі визначив кращу долю і 
має чудовий план подальшого 
благословення і розвитку. Ще 
40 років назад тут за проповідь 
Євангелії християни зазнавали 
переслідувань, сьогодні ж в 
Україні повна свобода для 
визначення свого віросповідання. 
Україна – демократична країна, а 
це значить, що кожен громадянин 
має право на свій голос. І сьогодні 
через ЗМІ (і через сторінки цієї 
газети) проголошується Добра 
Новина про те, що Ісус Христос 
і Його Слово дають унікальний 
шанс жителям України мати 
кращу долю, як каже Христос: «Я 
прийшов, щоб ви мали життя – 
і мали вдосталь!» (Євангелія від 
Іоанна,  10:10). Так само християнам 
сьогодні дається можливість на 

повний голос (щоб всі почули) 
заявити про свою віру. Хтось 
може скаже, що це не скромно.

Якщо не скажуть християни, 
то обов’язково скаже хтось 
інший. І ми бачимо, що ЯКЩО 
МОВЧИТЬ ПРАВДА, ТО ГОВОРИТЬ 
БРЕХНЯ.

Я вірю, що подальша доля 
України вершиться не в кабінетах 
чи залах Верховної Ради, а в 
Домах молитви, в місцях, де щирі 
християни в єдності моляться до 
Бога за свій народ і край.

Молитва кожного християнина 
з подякою Господу – це дорого-
цінна краплинка, яка падає в 
золоті чаші молитов святих, які 
перед престолом Агнця (Відкриття 
Іоанна, 5:8). Одна краплинка – це 
так мало, а якщо цих крапельок – 
мільйон, то вже буде ріка…
ХРИСТИЯНИ, ПРИЄДНУЙТЕСЯ 

ДО ПОДЯКИ БОГОВІ!
Ростислав ШКІНДЕР

БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ
УКРАЇНУ!

Невдячність – риса, яка особливо непри-
ємна в стосунках поміж людьми, хоч постійно 
супроводжує нас. Напевно, що кожен з нас на 
собі це відчув, коли ти робиш комусь добро, 
а за це тобі навіть «дякую» не скажуть. Хоч 
християни, роблячи добро, не чекають подяки 
від людей. Бо якщо чекаєш подяку, твоє 
добро вже не є безкорисливим.

Апостол Павло, приводячи перелік не-
гативних рис характеру людей останнього 
часу (нас з вами!), наголосив, що люди 
останнім часом будуть невдячними: «Знай 
же ти це, що останніми днями настануть 
тяжкі часи. Будуть бо люди тоді са-
молюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, 
богозневажники, батькам неслухняні, 
НЕВДЯЧНІ, непобожні…» (2 Тим 3:2).

Найбільше людська невдячність прояв-
ляється саме у відносинах з Богом. Фактично 
людина постійно приймає Божі дари в 
усьому, але приймає, як годиться, мовби 
Бог зобов’язаний опікуватися нами в усьому. 
Кожного разу, коли ми молимося молитвою 
«Отче наш», ми просимо: «Дай нам хліба 
насущного». Так, Господь постійно опікується 
нами, і людина нічого не може дати Богові 
взамін за Його турботу, але вона мусить 
хоча б сказати Богові щире «ДЯКУЮ!» Бо 
невдячність – це порушення Божої Заповіді 
і прямий шлях до боговідступництва і 
безумства загалом: «бо, пізнавши Бога, не 
прославляли Його, як Бога, і не дякували, 
але знікчемніли своїми думками, і 
запаморочилось нерозумне їхнє серце…» 
(Рим. 1:21). Далі в цьому ж посланні до Римлян 
йде перелік всього того безумства, до якого 
люди дійшли, переставши дякувати Богу 
(Рим. 1:25-31).

* * *
Звичайно, щирі християни намагаються 

щоденно дякувати Богові, але є приємна 
й богоугодна традиція, коли восени по 
всіх церквах проводиться окреме подячне 
богослужіння – СВЯТО ПОДЯКИ БОГОВІ ЗА 
ВРОЖАЙ.

Досліджуючи Священне Писання, ми 
знаходимо місця про ЗАПОВІДІ ПОДЯКИ: 
насамперед, Ісус дякував Отцеві за їжу, за 
хліб (Мрк. 8:6, Іоан. 6:11), апостоли так само 
заповідали дякувати за їжу (1Кор.10:30, 
1Тим.4:3, 1Тим.4:4). Якщо ми – християни, 
то позитивним результатом нашої віри буде 
постійна подяка Богові. Апостол Павло 
закликає християн перебувати у вірі, 
«збагачуючись у ній з подякою!» (Кол.2:7). 
ІСТИННА ВІРА В БОГА НЕВІД’ЄМНА ВІД 
ПОДЯКИ БОГОВІ! Вони йдуть разом! Хай 
Бог благословить вас дякувати Богові за 
хліб, за врожай, за мир, за Україну!

Володимир БОБИК 

БУДЬМО 
ВДЯЧНІ БОГОВІ 

ЗА ХЛІБ!

Боже великий, єдиний,
Нам Україну храни,

Волі і світу промінням
Ти її осіни.

Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю
Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,

Всі Свої ласки й щедроти
Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.

Олександр Кониський

БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, 
ЄДИНИЙ!
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ПОЧУТТЯ ВДЯЧНОСТІ ЛІКУЄ
Так стверджують навіть лікарі. 

Культура вдячності з давних давен 
була традицією у багатьох країнах 
світу. Україна не виключення – 
в давнину слов’яни відзначали 
Свято жнив, Обжинки, його 
святкували  по закінченню збору 
врожаю. На жаль, традиція з ро-
ками загубилась, натомість День 
подяки в Америці та Канаді став 
загальнодержавним святом.

СВІТОВІ ТРАДИЦІЇ
Подивимось на коріння Свята 

подяки у різних країнах світу. У 
Кореї з нетерпінням чекають на це 
свято, адже Чхусок, – це не тільки 
свято врожаю, вдячності землі за 
її щедроти, а ще й День сім’ї. У 
Японії з давніх-давен відзначається 
Свято подяки за хороший врожай 
і вшанування праці один одного. В 
Голландії та Швейцарії святкування 
проходить у змаганнях за найбільший 
вирощений гарбуз. В Індії це свято 
відзначається в багатьох штатах, але 
найкраще дотримуються цієї традиції 
християни в Гоа.

Однак для розвинутих країн, як-
от Сполучeні Штати Америки та 
Канада, цe нe лишe добра традиція, 
а всенароднe державнe свято.

3 1 січня 1957 року Парламeнт 
Канади проголосив: «загальний 
ДEНЬ ПОДЯКИ ВСEМОГУТНЬОМУ 
БОГУ за щeдрий врожай, яким 
благословенна Канада, святкувати в 
другий понeділок жовтня».

Зауважимо, подяка неабияка, а 
ПОДЯКА ВСEМОГУТНЬОМУ БОГУ!

ІСТОРІЯ ДНЯ ПОДЯКИ 
В США 

У вересні 1620 року 102 пілігріми, 
яких переслідували за їхні релігійні 
переконання,  вирушили морем з 
Англії на кораблі «Mayflower» до 
Нового Світу, розповідається на сайті 
с4u. Подорож тривала 65 днів і була 
досить важкою. 11 грудня 1620 року 
вони висадилися на Плімут Рок.

Там вони спорудили свої перші 
будиночки. Надзвичайно сильний сніг 
та інтенсивний холод завдали шкоду 
цим будівлям, проте наприкінці 
березня 1621 року поселення було 
збудоване. Цей успіх був перекритий 
великою печаллю: майже половина 
людей померла цієї першої зими. 
Пілігріми були занепокоєні тим, що 
на них можуть напасти індіанці. На 
їхнє здивування, індіанець на ім’я 

Семосет прийшов прямісінько до 
їхньої колонії і привітався з ними 
ламаною англійською мовою.

Дружба з індіанцями принесла 
чимало користі для пілігримів: вони 
навчили їх добувати кленовий сік з 
дерев, вирощувати американську 
кукурудзу та інші зернові,  розпіз-
навати отруйні та лікарські рослини.

Наступного року пілігріми мали 
великий врожай, який забезпечив їх 
їжею на наступну зиму. У них з’явився 
привід для святкування: вони успішно 
побудували свої будинки на пустирях, 
виростили достатньо зернових для 
того, щоб пережити зиму, і у них 
були мирні відносини з сусідами-
індіанцями. Настав час для подяки.

Губернатор пілігримів Вільям 
Бредфорд проголосив День по-
дяки Богові за те, що Він допоміг 
пережити їм сувору зиму. Вони 
запросили індіанців розділити з ними 
святкування.

Через 2 роки колонія страждала 
від посухи й губернатор  проголосив 
день посту та молитви. Незадовго 
після цього почався дощ. Щоб від-
значити Божу відповідь на молитву, 
29 листопада було проголошене 
Днем подяки. Ця дата вважається 
початком того, що зараз є Днем 
подяки у США, який відзначають 
у четвертий четвер листопада. У 
1789 році перший президент США 
Джордж Вашингтон проголосив це 
свято національною подією і на 
прохання конгресу визначив дату – 
26 листопада, четвер. Остаточно 
національним святом День подяки 
став у 1863 році, коли президент 
Авраам Лінкольн встановив його 
в останній четвер листопада.

Сьогодні це одне з найпопу-
лярніших та найбільш шанованих 
свят у США, коли сім’ї збираються 
разом, розділяють їжу та дякують 
Богові.

День подяки в США прийнято 
святкувати у родинному колі. 
Родичі і друзі з’їжджаються зі 
всієї країни за спільний  стіл з 
традиційними стравами. Серед 
них обов’язково є індичка в різних 
варіантах, в основному запечена і 
фарширована, а також ямс зі збитим 
квітковим соусом, соус із журавлини, 
начинка з сухариками зі спеціями, 
батати, гарбузовий пиріг і підливка. 
На думку істориків, усе це було на 
столах колоністів у XVII столітті.

ВДЯЧНІСТЬ
Вас привeртає до себе вдячна 

людина? Самe так Богові при-
ємний той, хто вдячний та 
сподівається на Нього. Розуміння 
цього відчиняє двeрі для Божого 
благословeння.

У Святому Письмі, Біблії, читаємо 
таку показову історію: «Якось до 
Ісуса прийшли десять чоловік, 
хворих на проказу, і благали: «Ісусе, 
Наставнику, змилуйся над нами!» І, 
коли всі вони оздоровились, то один 
із них, як побачив, що видужав, то 
вернувся і почав гучним голосом 
славити Бога. І припав він обличчям 
до ніг Його, складаючи дяку Йому. 
Ісус же промовив у відповідь: 
«Чи не десять очистилось, а де ж 
дев’ять? Чому не вернулись вони 
хвалу Богові віддати?» І сказав Ісус 
вдячному: «Іди, віра твоя спасла 
тебе!» (Євангелія від Луки 17:12-19).

Бог добрий до всіх, проте, на 
жаль, нe всі вдячні Йому.

БІБЛІЙНА ІСТОРІЯ СВЯТА
«Стережися, щоб, коли ти будеш 

їсти й наситишся, і добрі доми 
будуватимеш, а худоба твоя ... 
розмножиться, і срібло та золото 
розмножаться тобі, …щоб не забув 
ти Господа, Бога свого, …щоб ти 
не сказав у серці своїм: Сила моя 
та міць моєї руки здобули мені цей 
добробут» (Повторення Закону 8:11-14).

Це застереження Бог дав юдей-
ському народу, коли вивів його із 
єгипетського рабства. Самe тоді, 
аби пам’ятали Господа та Його 
благословіння, Він дав вeління 
святкувати Дeнь подяки.

«Будеш дотримувати свята жнив 
первоплоду праці твоєї, що сієш на 
полі. І свято збирання при закінченні 
року, коли ти збираєш з поля працю 
свою. …Початки первоплоду твоєї 
землі принесеш до дому Господа, 
Бога твого» (Біблія, Вихід 23:16-19).

Цe був приклад для інших народів. 
Минуло понад 3500 років, алe Бог – 
той же: здатний робити для нас дива 
та натомість очікує від нас щирої 
віри та вдячності.

ЗА ЩО ДЯКУВАТИ?
Ми часто звертаємо увагу тільки на 

негаразди та труднощі у нашому жит-
ті, а добре сприймаємо за належне. 
Мало хто йде до храму із вдячності, 
а не з потреби. «Як тривога, то й до 
Бога» – каже народна приказка. Та 
чи то не Творець життя дає врожай, 
здоров’я, близьких людей? Ми маємо 
за що дякувати Богу! Окрім цього, Він 
пропонує найбільше  благословіння, 
яке може отримати людина – дар 
прощення та життя вічного: «Бо 
заплата за гріх смерть, а дар Божий 
– вічне життя в Христі Ісусі, Господі 
нашім!» (До Римлян 6:23),  «Так бо Бог 
полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не згинув, але мав 
життя вічне…» (Єв. від Івана 3:16-19).

ЯК ОТРИМАТИ ЦЕЙ ДАР?
Звернись до Бога у щирій молитві 

каяття. Відвідуй церкву Божу, де б ти 
чув Євангеліє Ісуса Христа. Сповідуй 
Ісуса своїм Господом та Спасителем.

БУДЬ ВДЯЧНИЙ БОГУ! 
https://poklik.media/vira/den-podiaky

ДЕНЬ ПОДЯКИ: ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ В СВІТІ Й УКРАЇНІ

«Отож, пильно 
стережіться, щоб 

поводитися обережно, 
– не як немудрі, але як 

мудрі,  цінуючи час, 
бо дні лукаві.  Тому 

не будьте нерозумні, 
але ПІЗНАВАЙТЕ, 
В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ 
ГОСПОДНЯ ВОЛЯ» 

Єфесян 5:15-17
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Одна популярна радіостанція 
вела програму, в якій озвучувала 
різні прохання своїх слухачів. Ця 
програма лунала через радіоприймач 
і в оселі бідної багатодітної вдови, 
яка була набожною християнкою. 
Саме тоді у неї не вистачало грошей 
на найнеобхідніші продукти, щоб 
приготувати обід своїм дітям, і вона 
зателефонувала на радіостанцію, 
залишивши там звернення до 
Бога про допомогу. Співробітники 
радіо з розумінням поставилися до 
прохання віруючої жінки і одразу 
озвучили його в ефірі. Ведучий 
радіопередачі наголосив, що 
жінка просить про допомогу не 
людей, а Бога. Почув це прохання 
християнки й один бізнесмен, який 
був затятим атеїстом. Він записав її 
адресу, бо вирішив покепкувати над 
незнайомкою. Покликавши в кабінет 
секретарку, він доручив їй негайно 
піти до супермаркету навпроти й 
закупити повний кошик продуктів. 
Дівчина повернулася до нього з най-
кращим м’ясом, сирами, овочами, 
фруктами та солодощами. Яке ж 
було її здивування, коли начальник 
дав нове розпорядження: доставити 
продукти за такою-то адресою, і якщо 
жінка, яка там проживає, запитає, хто 
надіслав їжу, сказати, що цей кошик з 
продуктами посланий дияволом.

Секретарка поспішила виконувати 

дивне доручення, а директор-атеїст 
з нетерпінням чекав результату, вже 
наперед смакуючи свою перемогу. 
Він задоволено потирав руки і 
уявляв, як та жінка змушена буде 
відмовитися від продуктів, почувши 
від кого вони.

Водій персонального службового 
автомобіля швидко знайшов вказану 
начальником адресу, а секретарка 
вручила бідній жінці продукти. Вдова 
була настільки розчулена таким 
подарунком, що з її очей полилися 
сльози. Вона не переставала 
дякувати і благословляти дівчину. 
Коли ж нарешті вдова вже почала 
прощатися, секретарка, пам’ятаючи 
головне завдання свого начальника, 
запитала:

— Хіба ви не хочете дізнатися, хто 
надіслав вам ці продукти?

На що вдова відповіла:
— Ні. Це абсолютно неважливо, 

тому що коли Бог віддає наказ, навіть 
диявол мусить Його слухатися…

У багатьох християнських 
громадах восени проходять 
особливі святкові бого-
служіння: члени церков 
дякують Богові за зрощений 
врожай, за хліб насущний. До 
храмів прихожани приносять 
плоди з полів і городів, при-
крашають ними святковий 
стіл, а священнослужителі 
звершують особливі подячні 
молитви за Божі дари на 
наших столах і в коморах.

Це не просто добра 
християнська традиція. В 
Біблії християни знаходять 
для цього вказівки. Зокрема 
Ісус Христос завжди молився 
над їжею: «Як вони ж 
споживали, Ісус узяв хліб, 
і поблагословив, поламав, 

і давав Своїм учням» (Мт. 
26:26, Мрк. 14:22, Лк. 22:19). 
Апостоли (зокрема ап. Павло) 
так само в цьому подають 
приклад: «А промовивши 
це, узяв хліб та подякував 
Богові перед усіма, і, 
поламавши, став їсти» 
(Дії,27:35). В святих посланнях 
Апостолів читаємо, що їжу 
«Бог створив на поживу», 
щоб щирі християни прий-
мали її з подякою Богові. 
Через це їжа, що вживаємо, 
«освячується Божим Сло-
вом і молитвою» (1 Тим. 4:4-
5, 1 Кор. 10:30). І наостанок: в 
молитві «Отче наш» (її знає 
й молиться такою молитвою 
кожен християнин) ми просимо: 
«Отче наш, хліба нашого 

щоденного дай нам…».
Логічно припустити: за 

те, що просимо, потрібно 
обов’язково дякувати. Отже, 
щирі християни вдячні 
Богові за щоденний хліб і 
завжди дякують Богові за 
їжу.

* * *
Один християнин при-

йшов обідати до ресторану. 
Коли йому подали їжу, 
він не соромився інших 
відвідувачів, а встав з місця 
і вголос звершив молитву 
подяки Богові за їжу на 
столі. Після обіду він погукав 
офіціанта, щоб заплатити 
за обід. Той чемно сказав, 
що за все вже заплачено. 
Відвідувач здивувався: хто ж 
за нього заплатив? Працівник 
ресторану відповів, що гос-
подар ресторану – хрис-
тиянин, і він дав вказівку: 
якщо котрийсь з відвідувачів 
помолиться перед обідом, 
той буде їсти за рахунок 
закладу.

Якщо в екстремальних 
умовах на ваги поставити 
хлібину і кавалок золота, то 
переважить хліб. Недарма 
Ісус Христос за Себе ска-
зав: «Я – хліб життя. Хто 
до Мене приходить, не 
голодуватиме він, а хто 
вірує в Мене, ніколи не 

прагнутиме» (Ін. 6:35).
ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ! ЧИ 
ТИ МАЄШ ТАКИЙ ХЛІБ І 

ДЯКУЄШ БОГОВІ?
* * *

Один знатний пан 
через негоду змушений 
був зупинитися в бідній 
селянській хаті. Одягнений 
він був у дорогий костюм і 
дуже пишався цим. Селянин, 
його дружина і діти мали 
бідний одяг, але вони були 
добродушними і запросили 
пана пообідати з ними. 
Пан дуже зголоднів, бо мав 
далеку дорогу і довший час 
нічого не їв, тому погодився. 
Коли усі зібралися за столом, 
господар склав руки і став 

молитися: «Наш Господь, 
від усього серця дякуємо 
Тобі за їжу і молимо Тебе, 
благослови її тепер...». Уся 
сім’я дружно підтвердила 
молитву словом «Амінь». 
Багатий пан, бажаючи по-
казати свою перевагу над 
бідняком, зморщив свого 
носа: «Ну, це вже занадто. 
Молитва вже застаріла. Хто 
ж у наш час ще молиться?» 
– сказав він зарозуміло. 
Селянин спокійно відповів 
йому: «Шановний пане, у 
нас не моляться тільки свині 
в хліві. А так усі, хто сідає з 
нами обідати, моляться». Ну 
й соромно ж стало цьому 
гордому багатію!

ЧИ ПОТРІБНО ДЯКУВАТИ БОГОВІ ЗА ЇЖУ?

МУДРА ВІДПОВІДЬ 
ПОБОЖНОЇ ВДОВИ

Авторка вірша
Лідія Вудвуд, 

м. Луцьк

ПРИЙДУТЬ ЖНИВА…
Біжать роки невпинно наші вдаль,
Ми їм услід: «Роки, не поспішайте,
Не кидайте на плечі срібну шаль,
Погожим днем потішитись нам дайте!»

Та не спинити їх шалений біг,
Вони, неначе плин ріки гірської,
Через крутії перевали шлях проліг,
Життя людське не відає спокою.

Здається вчора лиш цвіли сади
І літом усміхались жовті ниви,
Та осінь вже – пора збирать плоди,
Які вони: чи добрі, чи правдиві?

Хай кожен в своє серце зазирне,
Що він ростив: кукіль, а чи пшеницю?
Чи добре він плекав, а чи марне,
Чим його нива буйно колоситься?

Чи хочемо того ми, а чи ні,
Прийдеться всім нам перед Богом стати,
І щоб тоді у серця глибині
Нам про шляхи свої не жалкувати.

Тож дорожімо кожним своїм днем –
Для кожного прийдуть жнива Господні.
Які плоди у вічність принесем?
Подбаймо всі про це уже сьогодні.

Щоби любов’ю повнились серця,
І на добро були вони багаті,
Щоб нам, бува, не втратити вінця
І в Царстві Божім вічно пробувати.
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ОДНЕ ПРОСТЕ 
СЛОВО

На вокзалах завжди буває немало 
підозрілої публіки, яка користується 
втомою і розсіяністю пасажирів чи просто 
намагається чимось підзаробити. Це або 
звиклі до спиртного, або безробітні, або 
люди, які з якоїсь причини опинились у біді.

Проводив свої дні біля вокзалу і один 
обідраний хлопчик: де вкраде що-небудь, де 
допоможе піднести валізу, чи важку сумку. 
Декілька разів його затримувала поліція, але 
в чомусь серйозному звинуватити не могли і 
тому відпускали… Він давно втік від батьків-
п’яниць і жив від своєї праці, а точніше від 
майстерної спритності та проникливості.

Хлопчисько вже звик до того, що на нього 
поглядають із підозрою, женуть, обходять 
боком. Всунуть монету за піднесену сумку і 
відразу забудуть.

Одного разу на вокзал приїхала красива і 
багато одягнена жінка. Хлопець підійшов 
ближче, розраховуючи щось підзаробити. 
Дійсно, в жінки виявилася важка валіза і вона 

зупинила погляд на юному обідранці, кивнула 
до нього і посміхнулася. Хлопець підхопив 
валізу і поніс до вагону. Розраховуючись із 
ним, вона ввічливо і ласкаво промовила: 
«Дякую! Щиро дякую вам!» Він оторопів. 
Йому, злиденному, якого всі зневажають 
і підозрюють у всіх гріхах, красива жінка 
дякувала, як рівному! Значить, вона зуміла 
побачити в ньому щось таке, чого інші 
не змогли помітити. І йому захотілося 
вирватися з того життя, яким він жив, і 
стати іншим.

Незабаром мешканець вокзалів знайшов 
роботу, яка дала йому можливість скромно, 
але чисто одягатися, спати на справжньому 
ліжку. Потім він став навчатися – щоб 
отримати спеціальність для постійного 
заробітку, а потім і для загальної освіти. 
Звичайно, пройшло немало часу, перш ніж 
колишній злидень зайняв у житті достойне 
місце, але головне – це відбулося.

Життя цього чоловіка потекло зовсім в 
інший бік. Він став спеціалістом своєї справи, 
його почали цінувати на роботі, поважати. 
Якось, коли їхав у службове відрядження, він 
побачив ту саму жінку, яка колись так тепло 
і сердечно подякувала йому. Вона змінилася 
зовнішньо, але він упізнав її по голосу і по 
манерах. Підійшовши до неї і знявши капелюх, 
він промовив:

— Вибачте, ви не впізнаєте мене?
— Ні, — відповіла розгублено жінка. — А ви 

хто? Я не можу вас пригадати.
— Це вже не так важливо, — промовив 

молодий чоловік. — Я підійшов, щоб вам 
сказати: «Дякую! Щиро дякую вам!» Ці слова, 
сказані вами багато років тому, зробили 
мене зовсім іншою людиною.

Одне звичайне «ДЯКУЮ» може змінити 
життя когось, хто поруч із нами. Говорімо 
його частіше, і життя ставатиме іншим.

Наше покаяння і рішу-
чий поворот від гріха 
дає Богу можливість 
змінювати наш характер, 
виховувати нас, робити 
нас схожими на Ісуса 
Христа. Це дивовижне 
чудо милості Божої. Адже 
Він оживляє мертвий дух 
людини, вкладає в її серце 
небесні закони, вчить 
добру і допомагає свято 
жити!

У багатодітній родині 
пресвітера церкви Миколи 
Івановича оселився квар-
тирант. Звали його Геною. 

Він навернувся до Бога у 
в’язниці і, звільнившись, 
знайшов тут тимчасовий 
притулок. Гена прийняв 
хрещення, влився в життя 
помісної церкви. Колишній 
злочинець став зовсім ін-
шим, отримавши нове на-
родження. Діти Миколи 
Івановича так прив’язалися 
до нього, немов би це був 
їхній рідний дядько.

Одного разу до Гени 
приїхала з Крайньої Півночі 
рідна сестра. Звали її 
Тетяною. Це була невіруюча 
жінка з жвавим, грубуватим 
характером. Як і Гена, Тетяна 

відсиділа чималий термін і 
вже кілька років працювала 
кухарем на лісоповалі, одна 
серед чоловіків. Все її життя 
пройшло серед ув’язнених. 
Жорсткі умови сформували 
і жорсткий характер. Тетяна 
курила й вживала алкоголь.

Віру господарів Тетяна 
сприймала несерйозно, з 
посмішкою. Їй здавалося 
дивним, що молоді лю-
ди вірять у Бога. Діти 
служителя церкви швидко 
познайомилися з гостею 
і вже на другий день не-
вимушено спілкувалися. 
Наймолодший, Сашко, ще 

погано говорив, але йому, 
мабуть, теж хотілося зробити 
гості щось приємне. Увечері, 
коли Тетяна одна сиділа на 
дивані, він підійшов до неї і 
каже:

— Хочете, я вам віршик 
розкажу?

— Розкажи, — посміх-
нулася вона.

Він став по стійці «струнко» 
і без запинки вимовив:

«Якщо хочеш жити легко
 і бути до Бога близько,
 тримай серце високо,
 а голівку — низько!»
— Молодець, Сашко. 

Дуже хороший віршик! — 

«ТРИМАЙ СЕРЦЕ ВИСОКО,
А ГОЛІВКУ — НИЗЬКО!»

Чомусь побутує думка, що  
до Бога потрібно молитися 
лише тоді, коли тобі щось 
потрібно. Процентне від-
ношення наших молитовних 
прохань значно перевищує 
наші подяки. А варто би, 
щоб було навпаки: подяки 
нехай займають 90% наших 
молитов. І лише 10% – наші 
потреби, нужди, прохання.

ОЗНАКА ІСТИННОГО 
ХРИСТИЯНИНА В ТІМ, ЩО 
ВІН НАВЧИВСЯ ДЯКУВАТИ 
БОГОВІ. ПОБОЖНА ЛЮ-
ДИНА МАЄ ВДЯЧНЕ 
СЕРЦЕ. І така людина дякує 
за те, що вже має в своєму 
житті, побуті. В Новому 
Завіті написано так: «Велике 
надбання – благочестя із 
задоволенням» (1Тим.6:6).

Іншими словами: ти надбав 
великий скарб, коли за-
доволений (вдячний Богові) 
за те, що вже маєш у своєму 
житті (нехай навіть усе це 
порівняно з достатками 
інших людей незначне). 
ПОБОЖНА ЛЮДИНА ВМІЄ 
ЗАДОВОЛЬНЯТИСЯ ТИМ, 
ЩО У НЕЇ Є. Який рівень 
твоєї побожності? Апостол 
Павло у цьому ж посланні 
до Тимофія пояснює рівень 
істинного благочестя вдяч-
ного серця: «А як маємо 
поживу та одяг, то ми 
задоволені будьмо з того» 
(1 Тим. 6:8). Тобто варто бути 
вдячними Богові за кусень 
хліба, склянку води, просту 
одежину… 

Отож, дорогі християни, 
навчімося дякувати! По-
перше, – Богові, а по-друге, 
– іншим людям, які зробили 
нам добро чи послугу.

Навчімося дякувати за 
дріб’язкові (незначні) речі. 
Хтось уступив нам дорогу, 
або відкрив перед нами 
двері, подякуйте. Бажано зі 
щирою посмішкою. Це не 
тільки ознака вихованості, 
доброї культури, а й початок 
духовного зросту, надбання 
благочестя. Не думайте, що 
усі винні вам, зобов’язані 
вам робити добро, повинні 
допомагати. 

Якщо будуть тільки по-
дяки, то як же Бог дасть 
відповідь на ваші потреби? 
Христос це пояснює так: «...
бо знає Отець ваш, чого 
потребуєте, ще раніше за 
ваше прохання!» (Євангеліє 
від Матвія, 6:8). Якщо ви не 
нарікаєте, живете побожно, 
прагнете до святості, завжди 
дякуєте Богові і вдячні 
людям, то Бог виповнить 
усяку вашу потребу навіть 
раніше, ніж ви будете про-
сити про це. Ознакою вашої 
вдячності буде те, що ви не 
нарікаєте на життя, на погоду, 
на обставини, на владу, на 
інших людей. Вдячна людина 
вільна від заздрості, від 
гніву, від осуду, від помсти, 
благочестивий християнин 
не ображається.

Бути вдячним (сказати 
одне слово «ДЯКУЮ!») 
так просто і водночас так 
складно для людини гордої 
(занадто високої думки про 
себе). Понижуймося, щоб Бог 
возвеличився в нас. Потреба 
вдячності в благочестивої 
людини стає її єством, зви-
чайною справою.

Нехай Бог благословить 
кожного читача цих ряд-
ків надбати істинне благо-
честя: бути вдячним. 

ОЗНАКА БЛАГОЧЕСТЯ: 
ВДЯЧНЕ СЕРЦЕ!

 Не забувай ніколи, навіть 
в найтемніші дні твого життя, 
дякувати Богові за все. Він 
чекає цього і пошле тобі нові 
блага і дари. 

Людина з вдячним серцем 
ніколи ні в чому не матиме 
потреби.

Щоб навчитися молитися, 
спочатку потрібно навчитися 
дякувати.

Почуття подяки — це не 
тільки найбільша чеснота, а 
й матір всіх інших чеснот.

Всі наші скарги на те, що 

життя складне і нестерпне, 
наші нарікання з приводу 
того, чого ми позбавлені, 
виникають від нестачі подяки 
за те, що ми маємо.

Подяка — борг, який треба 
сплатити, але який ніхто не 

має права очікувати.
Вимагати подяки за кожне 

зі своїх благодіянь — значить 
торгувати ними.

Подяка не власність того, 
кому дякують, а є борг того, 
хто дякує.

Вимагати подяки — ду-
рість, не бути вдячним — 
підлість.

Подяка — ознака благо-
родства душі.

Поклоніння, яке до вподоби 
Богові, виходить із вдячного 
серця.

АФОРИЗМИ ПРО ВДЯЧНІСТЬ

Продовження на 5 стор.
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Закінчення, початок на 4 стор.
похвалила Тетяна.

 Він відійшов від неї, побігав трохи 
по дому, потім знову підійшов.

— Тьотя Таня, я вам ще один 
віршик розкажу.

— Ну розкажи, — погодилася вона.
— Якщо хочеш жити легко і бути до 

Бога близько, тримай серце високо, а 
голівку – низько!

Тетяна посміхнулася і знову 
похвалила:

— Молодець, Саша, розумник!
А Сашко, задоволений, що тітці 

Тані подобається вірш, щодня 
розповідав його по кілька разів, тому 
що... іншого не знав! Тетяна незмінно 
посміхалася і дякувала хлопчикові. 
Звичайно, вона знала вже цей вірш 
напам’ять, але дитину не зупиняла – 
не хотіла засмучувати її.

Через десять днів Тетяна зібралася 
їхати. Проводжали її всією сім’єю. 
Микола Іванович ще раз нагадав їй 
про Бога, дав адресу віруючих у тій 
місцевості, де вона жила, і попросив 
зайти до них коли-небудь.

— Я поки що не можу повірити, — 
відмовлялася Тетяна. — Зараз мені 
не до Бога! Хочу добре пожити...

У поїзді у Тетяни виник конфлікт 
з провідником. Як правило, вона не 
давала себе в образу і в подібних 
ситуаціях не скупилася на грубість. 
Обурившись, вона і в цей раз ви-
рішила розібратися з провідником 
по-своєму. Але раптом їй згадалися 
слова:

«Якщо хочеш жити легко
І бути до Бога близько,
Тримай серце високо,
А голівку – низько!»
«Це мене не стосується, я ж не 

вірю в Бога», — спробувала вона 
виправдатися, але все ж стрималася 
і не стала скандалити.

Минуло кілька тижнів, а вірш, 
розказаний Сашком, ні-ні та й спливе 
в пам’яті Тетяни і утримає її від чвар.

Якось на роботі у Тетяни виник 
гострий конфлікт з начальником. 
Вона хотіла посваритися з ним, що 
раніше вона й робила, але їй знову 
згадався віршик, і вона стрималася.

На серці у Тетяни чомусь стало 
тривожно. Вона задумалася над 
своїм майбутнім, згадала, що говорив 
Микола Іванович про Бога, почала 
міркувати над словами «тримай 
серце високо, а голівку – низько».

Вона згадала розмову з Миколою 
Івановичем і його прохання зайти 
коли-небудь до віруючих. На серці у 
Тетяни було важко, і вона вирішила 
поїхати за адресою...

Через кілька місяців Гена отримав 
від Тетяни лист. Вона писала: «Я 
покаялася і хочу прийняти хрещення. 
Спасибі Сашкові, він допоміг мені 
знайти Бога...».

Через рік Тетяна приїхала в гості 
до брата. Як вона змінилася! Про 
внутрішню переміну говорив не 
тільки її зовнішній вигляд і поведінка, 
у неї навіть голос став іншим!

На богослужінні в церкві Тетяна 
передала записку: «Хочу заспівати 
псалом». Коли їй надали можливість, 
вона сказала:

— Брати та сестри, моє життя 
пройшло далеко від Бога. Двадцять 
років я курила і пила, від чого мій голос 
став хрипким і грубим. Але Господь 
спас мене, і коли я звернулася до 
Нього, мені захотілося хвалити 
Його співом. Я стала просити Бога, 
щоб Він очистив мій голос так, як 
очистив душу від гріхів. І Він зробив 
чудо. Бог зробив мій голос здатним 
прославляти Його!

Тетяна заспівала приємним, злегка 
схвильованим голосом. Співала кра-
сиво, сердечно. Слухаючи її, багато 
хто не міг втриматися від сліз.

МИ НЕ ЗНАЄМО, ЯК СЛОВО 
НАШЕ ВІДГУКНЕТЬСЯ ...

Повна версія оповідання на сайті: 
http://days4god.com/blog

Християни покликані 
Богом пізнавати волю 
Божу для свого життя. 
Тобто християнин бажає 
зрозуміти, що той чи інший 
його подальший вчинок є 
згідно з волею Господа. 
Богобоязні християни за-
звичай добре думають про 
те, що їм потрібно зробити 
далі в певній сфері їхнього 
життя, щоб їхні бажання 
збігалися з волею Божою: 
За кого вийти заміж? 
До якої школи піти? Яку 
роботу вибрати? До якої 
церкви піти? Чи виїжджати 
на ПМЖ в інше місто чи 
країну? (та інші подібні 
запитання).

У Новому Завіті де-
кілька раз є звернення 
до послідовників Христа: 
«ПІЗНАВАЙТЕ, В ЧОМУ 
ПОЛЯГАЄ ГОСПОДНЯ 
ВОЛЯ…» (Єф.5:17, Рим.12:2). 
Щоб зрозуміти волю і 
бажання Бога, потрібно 
багато зусиль, молитов, 
дослідження Слова Бо-
жого, тобто Біблії. Дехто 
навіть їде до людей, яких 
іменують пророками в 
середовищі християн, аби 
вони помолилися, і «може 
Бог мені щось через 
пророка скаже, щоб мені 
нарешті зрозуміти волю 
Божу…».

Найкраще розуміння 

волі Божої виясню-
ється через особисте 
дослідження Біблії – 
Святого Письма. Саме 
там записані істини, які 
походять від Самого 
Бога, і які стосуються 
послідовників Ісуса 
Христа. 

У Святому Письмі є 
один вірш, який конкретно 
вказує в чому є воля Божа: 
«ПОДЯКУ СКЛАДАЙТЕ 
ЗА ВСЕ, БО ТАКА БОЖА 
ВОЛЯ ПРО ВАС У ХРИСТІ 
ІСУСІ!» (1 Солунян, 5:18).  

Отже, воля Божа на-
самперед полягає в 
тому, щоб ми навчилися 
віддавати подяку не-
залежно від того, що 
трапляється в нашому 
житті. Християнин дякує 
Богові не за сприятливі 
обставини, але в будь-
якому середовищі (навіть 
несприятливому). 

ТВОЯ ПОДЯКА 
ШАНУЄ БОГА

Завжди, коли ти дякуєш 
кому-небудь, ти робиш 
їм честь. Тобі потрібно 
навчитися дякувати Бо-
гові не тільки за те, що 
Він робить в твоєму 
житті, але й за те, Хто Він 
є. Бог всемогутній, Бог 
багатомилостивий, Бог 
є любов. Бог направляє 
твоє життя, якщо ми 

довіряємося Його волі. 
Бог дав Своє Слово тобі 
і відкрив розуміння Свого 
Слова! Важливо щоденно 
дякувати за жертву Ісуса, 
за те, що Бог у Христі 
Ісусі пробачив і пробачає 
твої гріхи, за те, що дає 
тобі життя з надлишком 
і життя вічне! О-о, а як 
потрібно дякувати Богові 
за добру надію! У Христі 
Ісусі ми маємо надію на 
чудове майбутнє!

ЗА ЩО ПОТРІБНО 
ДЯКУВАТИ БОГУ?
Є безліч речей, за 

які ми постійно повинні 
бути вдячними Богові: 
за розум, за здоров’я, за 
їжу, за воду, за повітря, 
за житло, за місто чи 
село, в якому живемо, 
за країну, за владу… 
Жінка повинна дякувати 
Богові за чоловіка, чо-
ловік – за жінку. За Бо-
же довготерпіння, за по-
стійність у відношенні до 
тебе, навіть коли ти робиш 
неправильні вчинки. Як 
багато всього, за що ми 
можемо дякувати Богові! 
Таким чином, дякуючи 
Богові, ми віддаємо йому 
честь, ми шануємо Його, 
прославляємо Його.

НАША ЩИРА ПОДЯКА 
БОГОВІ – ЦЕ ШЛЯХ У 
ЙОГО ПРИСУТНІСТЬ, 

БОЖУ СЛАВУ.
Іншими словами: на-

шою подякою ми від-
криваємо двері в кабінет 
Царя над царями.  

Щойно прокинулися, 
розпочинайте день зі 
щирої подяки Богові. За 
те, що ви проснулися, що 
ви живі, що ви дихаєте…

Повірте: якщо ви роз-
почнете день з подяки, 
ви будете здоровішими, 
щасливішими, ближчими 
до Бога. 

ТВОЯ ПОДЯКА 
ПОКАЗУЄ РІВЕНЬ 

ТВОЄЇ ВІРИ
Важко дякувати Богові, 

коли життя нестерпне 
і коли все йде не так. 
Якщо ти проходиш через 
важкі життєві обставини, 
не дивися на те, що ти 
втратив. Дивись на те, що 
у тебе залишилося. Не 
має значення, наскільки 
погані твої справи – ти 
завжди можеш бути 
вдячним Богові просто 
за те, що Він – Бог. 
Врешті ти не самотній, у 
тебе є Небесний Отець.

Ти можеш вже дякувати 
Богові за те, що Він обіцяв 
допомагати, підтримувати 
тебе в тісних обставинах 
твого життя. Вигукни ра-
зом із псалмоспівцем: 
«Боже правди моєї, Ти 
простір для мене робив 
у тісноті...» (Псалом 4:2).

Тож подякуй Йому за це 
в твоїх важких життєвих 
обставинах, подякуй, що 
Бог тобі допоможе. Вже 
зараз подякуй за Його 
благословення, за Його 
допомогу! Не завжди так 
буде. Скоро повіє вітер 
свіжих перемін.

Бог всемогутній, все-
осяжний, всевидючий. 
Подякуй Богові за те, що 
Він бачить наперед, що 
для тебе краще, Він Ду-
хом Святим попровадить 
тебе і виведе з долини 
тіні смертної на світло 
погожого дня. Амінь.

ТВОЯ ПОДЯКА БОГОВІ – ЦЕ ЗАВЖДИ БОЖА ВОЛЯ! ВДЯЧНЕ СЕРЦЕ
За те, що причащав мене Собою,
За те, що називав мене дочкою,
Що сил давав мені в нерівній битві,
Як припадала я до Тебе у молитві,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

За те, що загортав мене у крила,
Як під дощем я плакала безсила,
За присмак полину і свіжість м’яти,
За те, що в бурях вчив мене співати,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

За всі Твої чудові обітни́ці,
За затишок в Твоїй святій Правиці,
Що обминали стороною біди,
Від розпачу не залишивши й сліду,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

Що цілий рік мене тримала милість,
Якої я нічим не заслужила.
І Ти, мій Батьку, покривав провини,
Мене прощав щоразу, як дитину,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

Можливо, я й просила кращу долю,
Але Ти знав й беріг мене від болю.
Коли ще крок – й летіла б я у прірву,
Підхоплював й прощав мою зневіру,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

Я ще жива, коли навколо війни,
А ти даруєш сонце моїм вікнам.
Вмирають люди з голоду у бідах,
Ти ж досхочу мене годуєш хлібом,
Я ДЯКУЮ ТОБІ!

Я вибрана Тобою, я – багата!
Любов’ю коронована й крилата!
Що в році невідомому чекає?
Я вже щаслива, Ти це, Боже, знаєш!

Марія Звірід, м. Чернівці
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НА СКІЛЬКИ ТИ 
ОЦІНЮЄШ СЕБЕ?

Ніщо так дорого не коштує, 
як наше життя. Дивлячись на 
відношення до свого життя 
багатьох людей, які нещадно 
марнують та знищують його, 
так само можна сказати, що 
на превеликий жаль, ніщо так 
дешево не ціниться, як життя 
людини. 

Тож скільки коштує твоє 
життя? Чи має воно взагалі 
ціну? Чи можна сказати, 
що життя людини безцінне 
(неоціненне)? Так, воно 
безцінне, але має й ціну. Хто 
ж його оцінив?

Хто взагалі ставить ціну на 
річ, яку змайстрував? Та ж 
майстер! Саме він має право 
зробити гідну оцінку своєму 
виробу. Людину створив 
Бог і саме Він знає точну (і 
вірну) ціну Свого творіння. 

«Хіба ви не знаєте, що 
ваше тіло то храм Духа 

Святого, що живе Він у вас, 
якого від Бога ви маєте, і ви 
не свої? Бо дорого куплені 
ви. Отож, прославляйте 
Бога в тілі своєму та в дусі 
своєму, що Божі вони!» 
(1Кор 6:19-20).  

Отже, за твоє життя дана 
ціна. І це не гроші чи золо-
то, чи ще якісь коштовності, 
еквівалентні матеріальному 
виміру. Це кров Агнця Божо-
го. Хто цей Агнець? Син Бо-
жий – Ісус Христос. 

Тільки подумай на мить: за 
твоє життя дана ціна – Кров 
Ісуса Христа. Чи є вища ціна 
у світі? Немає. Ніякі багат-
ства Всесвіту не можуть іти в 
жодне порівняння з високою 
ціною святої Крові Ісуса Хри-
ста. 

СТАТУС СВЯ-
ЩЕНСТВА БОГА 

ЖИВОГО
Якщо ти – дитина Божа 

і розумієш про що мова, то 

ми повинні вести своє життя 
відповідно до високого ста-
тусу ціни Крові Христа. «Бо 
дорого куплені ви...». 

Тож не цінуй низько своє 
життя низьким відношенням 
до нього. Можливо інші люди 
не розуміють твою цінність, 
ворог (диявол) всіляко 
принижує цінність твого жит-
тя і намагається обдурити, 
знецінити твоє життя, втяг-
нувши тебе в низку провин і 
гріхів. Запам’ятай: тільки Бог 
– Творець знає твою ціну! Він 
дав високу оцінку твого життя 
– це Кров Божого Сина. Лише 
задумайся на мить: твоє жит-
тя еквівалентне життю Ісуса 
Христа! Бо написано, що за 
твоє життя Бог віддав Сина 
Єдинородного… (Ів. 3:16). 

«Але ви вибраний рід, 
священство царське, на-
род святий, люд власності 
Божої, щоб звіщали чесно-
ти Того, Хто покликав вас із 
темряви до дивного світла 
Свого...» (1 Петра 2:9).

Нехай Бог всіляко бла-
гословить дні і роки твого 
земного життя, щоб завжди 
пам’ятати: хто ми, чиї ми 
діти, хто наш Творець, і яка 
висока ціна стоїть на нас.  

НА СКІЛЬКИ ТИ 
ОЦІНЮЄШ СВОГО 

БЛИЖНЬОГО?
Це ж саме стосується і на-

ших відносин один з одним. 
Коли ти судиш, принижуєш 
брата, таким чином ти ста-
виш йому свою оцінку. Чи ти 
певен, що твоя оцінка спра-
ведлива? Ось як Слово Боже 
радить нам ставити оцінку 
ближньому: «…в покорі май-
те один одного за більшого 
від себе» (Флп.2:3). Тобто на 
себе став меншу ціну, аніж на 
брата. 

* * * 
Євангеліст Іоан Марк роз-

мовляв з одним віруючим 
чоловіком і той, скаржачись 
на свого сусіда, брата по 
вірі, сказав:

– Я за нього і 5 центів не 
дам!

– А ви знаєте, скільки за 
нього заплатив Ісус Хрис-
тос? – запитав Іоан Марк. 
– Христос віддав за ньо-
го Своє життя, Свою кров. 
Згідно з вашою оцінкою ви-
ходить, що кров Христа не 
вартує 5 центів?

– Вибачте, я не правий. Я 
згрішив. Про це я зовсім не 
думав, – тихо сказав брат.

ВИСНОВОК
Не будемо принижувати 

ближнього, навіть якщо він 
винен. Ісус дорого запла-
тив за кожного з нас. І ця 
ціна – Кров Ісуса Христа – 
Сина Божого.

Петро Українець

Якщо запитати в пере-
хожого на вулиці будь-якого 
містечка України – чи він 
християнин, то зазвичай про-
лунає ствердна відповідь. 
Але, на превеликий жаль, 
християнство багатьох лю-
дей обмежується лише ок-
ремими святами, коли «не 
можна працювати». Наперед 
скажу, що Христос через 
апостола Павла сказав 
зовсім протилежне: «як хто 
працювати не хоче, нехай 
той не їсть!» (2 Солунян, 3:10).

Як відомо, 19 серпня було 
свято Преображення. Це 
свято переважно відоме за 
назвою «Яблучний Спас». 
Коли я запитав у жінки, яка 
виходила з храму, що за свято 

сьогодні, то вона відповіла: 
«Свято Спаса».

– А що це означає?
– Яблука святять.
– І все?
– Ні, ще й груші…

* * *
Наводжу уривок зі статті 

православного священика 
Вадима Семчука «Куда де-
вать кочерыжку или кое-что 
об обрядах» (взято з сайту: www.
pravmir.ru «Православие и мир», 
редакційний переклад з рос. мови):

«У день Преображення 
Господній храм завжди 
переповнений, і не тому, 
що люди так шанують цю 
євангельську подію, – багато 
хто не зможе навіть пе-

реказати Євангелію, – прос-
то в цей день освячуються 
яблука. Сумно, але ці яблука 
цілком затулили собою 
істинний зміст свята.

Преображення Господнє 
перетворилося на яблучний 
Спас (нагадаємо, що Спас 
– це Спаситель, тобто Ісус 
Христос), утім, така доля 
спіткала не лише це свято: 
є ще й горіховий спас, і 
медовий... Таке змішання 
нічим не виправдано. Гадаю, 
було б доречно підняти пи-
тання про те, щоб розділити 
свято Преображення та день 
благословення плодів. Це 
дало б можливість більш 
зосереджено провести як 
свято Преображення, так і 
свято благословення.

Справді, чому потрібно 
дякувати лише за деякі види 
фруктів, хіба не треба бути 
вдячними Богові за хліб, 
за картоплю та інші овочі? 
Напевно, доцільно було б 
відокремити певний день у 
році для подяки Богові за весь 
врожай».

* * *
Як, наприклад, вербу 

несуть святити до церкви 
на свято в’їзду Ісуса Христа 
до Єрусалиму, так яблука 
несуть святити на свято 

Преображення. У першому 
випадку вербу несуть, бо у 
нас пальми не ростуть, бо 
саме тоді учні встеляли шлях, 
яким їхав на ослиці Ісус, 
пальмовим гіллям. Звідти 
й виникла традиція святити 
вербу (мабуть сам Господь 
дивується: навіщо це потрібно 
людям, які ще й християнами 
називаються?). У другому 
випадку (з яблуками) ця 
традиція пішла з Греції, 
коли там дякували Богові за 
виноград, що саме дозрівав 
на свято Преображення. У нас 
же на цей день дозрівають 
саме яблука.

* * *
Так в чому ж суть свята 

Преображення? Воно на-
гадує про преображення 
Ісуса Христа на горі Фавор 
– подію, що трапилася за 40 
днів до розп’яття Спасителя. 
Три апостоли (Іван, Яків та 
Петро) побачили велич та 
славу Христа: як сказано в 
Євангеліях: «І Він перед ними 
преобразився: обличчя Йо-
го, як те сонце, засяяло, а 
одежа Його стала біла, як 
світло» (Мт.17:2).

Преображення відкрило 
учням Христа (а через них 
і всім людям) божественну 
природу Спасителя.

Православний священик 
Вадим Семчук має рацію, 
навівши в своїй статті, як 
добрий приклад євангельські 
церкви, які постійно восени 
відзначають СВЯТО ПОДЯКИ 
Богові за врожай не лише 
в помісних церквах, а й на 
Всеукраїнському рівні. У 
християн віри Євангельської 
СВЯТО ПОДЯКИ не просто 
свято заради свята, а є 
ознакою того, що ми від усього 
серця щиро вдячні Богові за 
Його дари, які ми приймаємо з 
благословенням та глибокою 
подякою. Ми тим самим 
стверджуємо, що врожай, 
який ми маємо, дає нам Бог. 
Ми робимо все належне, але 
врожай зрощує Бог.

* * *
На закінчення хотів би 

висловити щире побажання 
всім читачам: будьмо не 
релігійниками, не тими, хто в 
той чи інший день «не буде 
працювати», не тими, хто 
лише «шанує» певні дні, а 
тими, хто насамперед шанує 
та любить Господа Ісуса 
Христа, хто щиро вдячний 
Богові за хліб, за здоров’я, за 
життя, за спасіння.

Геннадій Андросов

СВЯТО ЗАРАДИ СВЯТА ЧИ ЩОСЬ БІЛЬШЕ?

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ТВОЄ ЖИТТЯ?



Цей молодий чоловік 
з Бірми, який втік в Бан-
гладеш, і він не залишив 
своїх батьків, які не мог-
ли рухатися. Він ніс їх на 
плечах протягом семи 
днів, поки не добрався 
до місця призначення.

Це яскравий приклад 
синівської любові до 
своїх батьків! Розкажіть 
про це! Нехай світ знає, 
що є ще діти з такими 
високими моральними 
цінностями...

Дивлячись на цього 
юнака, згадайте його 
обличчя. Він носив (як 
вони кажуть) «двері 
небес» на плечах упро-
довж семи днів. Це жер-
товна любов до батьків. 

«Ніхто не має 
більшої любови 
над ту, як хтось 
покладе життя 
своє за друзів 
своїх» 

Івана 15:13
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Ніякі людські зусилля і ніякі людські програ-
ми, якими б привабливими вони не були, не змо-
жуть врятувати грішний світ, що гине в гріхах.
НЕМАЄ ІНШОГО СПАСИТЕЛЯ, 

КРІМ ІСУСА ХРИСТА!
Немає іншого способу спокутувати гріх, окрім 

Великої викупної жертви, яку Ісус приніс за 
гріхи всього людства! Він – Істинний і Єдиний 
Спаситель світу! Тільки в Ньому єдина надія 
всього людства!

Єдиний шлях для прийняття спасіння від 

Христа – це повірити в Нього як Спасителя і за-
вести з ним особисті відносини через щиру мо-
литву покаяння!

«Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина 
Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує 
в Нього, не загинув, але мав життя вічне» 
(Євангелія від Іоанна 3:16).

«І НЕМА НІ В КІМ ІНШІМ СПАСІННЯ. БО 
ПІД НЕБОМ НЕМА ІНШОГО ЙМЕННЯ, ДА-
НОГО ЛЮДЯМ, ЩО НИМ БИ СПАСТИСЯ 
МИ МАЛИ» (Дії Апостолів 4:12)

ТІЛЬКИ ХРИСТОС!

ЛИШЕ ЖИВОМУ СПА-
СИТЕЛЮ ПІД СИЛУ 

ВРЯТУВАТИ 
ВМИРАЮЧИЙ СВІТ

Одна бідна вдова після 
смерті свого чоловіка  дуже 
захворіла і майже усю 
зиму пролежала у ліжку в 
прохолодній хаті. Весною, 
змучена, виснажена три-
валою хворобою, вона 
вийшла на подвір’я, знайшла 
лопату і почала скопувати 
город. Вигляд у неї був жа-
лібним, явно хворобливим, 

лопата від безсилля випада-
ла із рук. Якраз у цей час їхав 
в поле один чоловік з трьома 
плугами. Він був відомий у 
селі як заможний і порядний 
християнин, відвідував часто 
богослужіння, а значить, 
був братом у Христі для цієї 
бідної вдови.

– Бог вам в поміч! – 
гукнув він до старенької, 
проїжджаючи повз неї.

– Дякую. Бог в поміч і 
вам, – ледве чутно відповіла 
квола жінка, продовжуючи 
скопувати город.

Через деякий час по 
цій же вулиці їхав інший 
чоловік, тільки на виснаженій 
роботою конячці, з одним 
плугом. Він теж був віруючою 
в Бога людиною. Селянин 
зупинився, побачивши стару 
жінку з лопатою в руках, 
уважно подивився на вдову, 
та й не довго думаючи, заїхав 
у двір і мовчки зорав її город.

– Спасибі тобі, брате, – зі 
сльозами на очах дякувала 
вдова.

– Не мені, а Господу, – 
відповів брат у Христі.

Ось така життєва 
історія, а ви, дорогі 
читачі, поміркуйте. 

Два чоловіки... за одного 
і другого страждав та 
помер на хресті Ісус 
Христос. Обоє ходять на 
богослужіння, слухають і, 
напевно, читають Біблію. 
Обидва сподіваються бути у 
вічності з Господом.

Але ж плоди у них різні. 
Чи ж не так? «По плодах 
їхніх пізнаєте їх», – сказав 
Христос. (Мт. 7:16)

«Не усякий, хто го-
ворить Мені: «Господи! 
Господи!» увійде в 
Царство Небесне, але 
той, хто виконує волю 
Отця Мого Небесного», – 
читайте про це в Євангелії 
від Матвія (7:21).

А у Євангелії від Луки ось 
як Христос звертається 
до релігійних людей: «Що 
ви звете Мене: Господи! 
Господи! І не робите того, 
що Я говорю» (6:46).

ЯКИЙ ПЛІД ТИ 
ПРИНОСИШ ДЛЯ 
ГОСПОДА ІСУСА 

ХРИСТА?

«ПО ПЛОДАХ ЇХНІХ ПІЗНАЄТЕ ЇХ…»

Молитва, служіння, доб-
рі справи... Наше щоденне 
життя... З чого складається?

Рослина має видиму час-
тину над грунтом і невиди-
му – під землею.

Айсберг – ми бачимо 
його видиму частину над 
водою, а невидима під во-
дою значно об'ємніша, 
масивніша.

Переважно невидима 
частина значно більша. 
Ця невидима живить ви-
диму і видима – результат 
діяльності невидимої... 

Смачна їжа, той же 
борщ... Ми бачимо готове 
блюдо, а невидима части-

на – приготування. Скільки 
господиня витратила часу, 
зусиль!

Наше життя в зібранні, 
церкві – видима частина, 
це всього година-друга, а 
невидима значно більша... 

Але Бог бачить саме цю 
невидиму частину. Видима 
частка – результат праці в 
невидимій частині...

«Господь споглядає з 
небес, і бачить усіх синів 
людських, приглядається 
з місця оселі Своєї до всіх, 
хто замешкує землю: Хто 
створив серце кожного 
з них, наглядає всі їхні 
діла!»  (Псалми, 33:13-15)

ВИДИМА І НЕВИДИМА 
ЧАСТКА

ПРИКЛАД ЖЕРТОВНОЇ 
ЛЮБОВІ

СЬОГОДНІ НЕМАЄ ЧАСУ, ЗАВТРА НЕ БУДЕ СИЛ, 
А ПІСЛЯЗАВТРА МОЖЕ НЕ СТАТИ НАС.
ПОСПIШИ ПРИМИРИТИСЯ З БОГОМ!



«ЦЕРКВА 
БОГА ЖИВОГО 

– СТОВП І 
ПІДВАЛИНА 

ПРАВДИ!»
1Тим.3:15
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Отче Небесний! В 
ім’я  Ісуса Христа будь 
милостивий до мене, 
грішника, і пробач всі 
мої гріхи. Зайди Духом 
Святим до мого серця, 
очисти мене від усякого 
гріха. Господи Ісусе, 
будь моїм Спасителем і 
Пастирем! Керуй надалі 
усім моїм життям. Я сповідую Тебе, Ісусе Христе, своїм 
Господом Богом і Спасителем. Я вірю, що кров Ісуса 
Христа пролилася й за мої гріхи. Я дякую Тобі, Боже, за 
те, що чуєш мою молитву, і я з повною вірою приймаю 
спасіння в ім’я Ісуса Христа. Амінь.

МОЛИТВА ПОКАЯННЯ
ГРІШНИКА

Газета «Жива надія» друкується за добровільні пожертву-
вання читачів, розповсюджується безплатно! 

Карта ПриватБанку для пожертвувань: № 4731 2191 2366 3233  (на 
ім’я редактора газети)/ редактор газети: Геннадій Андросов 

Тел. вайбер +380502813256 Е-mail: giva.nadiya@gmail.com

РАДІОПЕРЕДАЧА 
«ЖИВА НАДІЯ»

ТРАНСЛЮЄТЬСЯ щонеділі о 
16-05 та щоп’ятниці о 21-10 на 

хвилях «СВІТЛОГО РАДІО», щовівторка та 
щочетверга о 18:00 за київським часом на 
українському радіо «МАЯК ВІРИ»! 
На сайті радіопередачі «ЖИВА НАДІЯ»
www.dorogadoboga.com.ua 

ВИ ЗНАЙДЕТЕ: 
1. Архів програм з проповідями.
2. Тексти книг: а) автобіографічну повість 

Івана Зінчика «Якщо не Бог, то хто ж?»; 
б) документальну розповідь (доповнене третє 
видання) про життя та чудесне зцілення Жені 
Поліщук «Неможливе людям – можливе 
для Бога!».

3. Газету «Жива надія» в електронному 
форматі PDF (усі випуски – з 2009 року 
включно).

Ви можете БЕЗКОШТОВНО замовити в 
офісі радіопередачі в Києві усі ці програми 
в аудіоформаті на СD, а також – деякі книги 

(зокрема Новий Завіт). 

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТІВ: 
Ненсi Зiнчик, 

радіопередача 
«Жива надiя», 

вул. Онискевича, 
3, м. Київ, 03115

ЦЕРКВА «ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ»
м. НАДВІРНА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА

БОГОСЛУЖІННЯ 
ВІДБУВАЮТЬСЯ 

ЗА АДРЕСОЮ: 
м. Надвірна, 

вул. Вагилевича 16

 ЧАС ЗІБРАНЬ:
ЩОНЕДІЛІ - 10:00, 

ЩОСЕРЕДИ - 19:00 

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ ДОВІДОК:

097-160-90-66  

НД 9-00, 16-00, ЧТ 19-00 за 
адресою: смт Глибока,  вул. Івасюка 
12, Дім молитви. Тел. для довідок: 

098-812-7084, Володимир.

ЦЕРКВА ХВЄ 
смт ГЛИБОКА

ЗАПРОШУЄМО ВАС
НА БОГОСЛУЖІННЯ 

Щонеділі о 10 год. – загальне зібрання, 
щоп’ятниці  о 19 год. – молодіжне зібрання. 

Тел.: 098-973-2907, 097-693-8103

БОГОРОДЧАНИ
вул. Шевченка, 13Б

ЦЕРКВА ХВЄ 
СТАРИЙ ВОВЧИНЕЦЬ

щонеділі 17-00, щосереди 20-00
за адресою: с. Старий Вовчинець, 
вул. Садова, 8. Тел. для довідок:

098-918-2761, Олександр.

ЗАПРОШУЄМО ВАС
НА БОГОСЛУЖІННЯ 

ЦЕРКВА ХВЄ 
с.ЧЕРЕПКІВКА

щонеділі 16-00 за адресою:
с. Черепківка, вул. Панська.

Тел. для довідок: 068-086-1366, 
Валентин.

ЗАПРОШУЄМО ВАС
НА БОГОСЛУЖІННЯ 

ЦЕРКВА с. ГОРБІВЦІ
ЗАПРОШУЄМО ВАС НА БОГОСЛУЖІННЯ

 

щонеділі 15-00, щосереди 20-00
за адресою: с. Горбівці, вул. 

Головна, Дім молитви. Тел. для 
довідок: 096-605-7961, Микола.

ЗАПРОШУЄ ЦЕРКВА ХВЄ 
КАМ’ЯНКА
вул. Князя Володимира, 17

Богослужіння 
відбуваються 
щонеділі 9-00, 17-00,
щосереди 20-00

Тел. для довідок: 
098-404-4481, Іван

096-026-7734, 
096-997-5821, Дмитро

ЦЕРКВА ХВЄ «КОВЧЕГ» 
НОВОЯВОРІВСЬК

вул. Шевченка 7А

Середа та п’ятниця - 18:00, Неділя 
- 11:00. Тел.098-107-0404 Роман

096-140-0853 Володимир

ЗАПРОШУЄМО ДО ЦЕРКВИ 
«ЖИВА НАДІЯ»!

ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 1 (напроти ст. Підзамче, 
поруч джерела). Щонеділі з 10:00 і 18:00, 

щовівторка і щоп’ятниці з 18:00. Тел. (032)252-28-28

ВАС ЗАПРОШУЄ 
ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
ВЕЛИКА ПИСАРІВКА 

вул. Шевченка, 5 (навпроти хірургії)
ЧАС БОГОСЛУЖІНЬ: щонеділі 

о 10:00 та 18:00; щосереди о 18:00.
Тел. для довідок: 099-920-5303

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ 
смт ІВАНО-ФРАНКОВЕ 
І ПРИЛЕГЛИХ СЕЛИЩ! 

Просимо вас звертатися з 
питаннями та проханнями за 

тел. 096-458-1501, Орест

неділя – 9.00 та 17.00, четвер – 19.00
Тел. +380 99 515 27 07 – адміністратор

ЦЕРКВА ХВЄП «ВЕФІЛЬ» 
м. ЧЕРНІВЦІ 

вул. Героїв Майдану 246

ЗАПРОШУЄМО:

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА 
АДРЕСОЮ: м. Долинська, вул. 

Шевченка, 119. Нд з 9-00, Ср та 
Пт з 18-00. Тел.: 098-268-6015

ЦЕРКВА ХВЄ
«ПЕРЕОБРАЖЕННЯ» 
м. ДОЛИНСЬКА

ЗАПРОШУЄМО НА 
БОГОСЛУЖІННЯ

щонеділі 10:00
м. ІЧНЯ

вул. Гончарівка 9

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА 
ХРИСТИЯН ВІРИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ

«ДОБРИЙ
САМАРЯНИН»

ЦЕРКВА «ЗОРЯ ВОСКРЕСІННЯ»
с. ЗОРЯ (Рівненський р-н),  

вул. Орловського 6 

Богослужіння щонеділі  10:00 та 18:00
Тел. 068-769-2292, Руслан

Церква ХВЄ м. ЯВОРІВ
вул. Лесі Українки 41

Нд – 10:00; Вт, Чт – 19:00.
Тел. 067-794-5339, Богдан

ЗАПРОШУЄМО ДО ЦЕРКВИ!
РОЖНЯТІВ

смт Рожнятів, вул. Шевченка 19 (біля базару)
Щонеділі о 9:30 – загальне зібрання

Щочетверга о 19:00 – молодіжне зібрання
Тел. 067-959-4832, Руслан

ЦЕРКВА ХВЄ «ЖИВА НАДІЯ»
с. УТОРОПИ  (центр) Косівський р-н

НД 10:00 - загальне служіння; СР, ПТ - 
18:00; СБ - 18:00 - молодіжне зібрання; 

тел. 0680509068 - Руслан

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА 
с. ЗЛАЗНЕ

ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖІННЯ:
Щонеділі 10:00 та 18:00,         

Щоп’ятниці 19:00


