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

В Біблії для всіх людей передане Слово 
Боже, яке всі повинні досліджувати й головне 
– ВИКОНУВАТИ. На жаль, в ці останні дні 
більшість людей відкинули Слово Боже, 
натомість вибирають спосіб життя, який 
попирає Божі Заповіді. Особливо огидно 
те, що деякі можновладці навіть цитують 
Біблію, однак чинять беззаконно, всупереч 
вченню Ісуса Христа.

Приведу в приклад уривок з Біблії, який 
сьогодні досить чітко передає вчинки 
агресора з РФ, який нахабно напав на нашу 
країну:

«Ось шестеро, що ненавидить Господь, 
навіть семеро, що огидне душі Його:

Очі пихаті, язик брехливий, і руки, що 
проливають кров без вини,

Серце, що плекає лихі заміри, ноги, що 
швидко бігають на злочинне,

Лжесвідок, що чинить брехливу обмову 
і який сіє сварку поміж братами» (Біблія, 
Притчі, 6:16-19).

Бог любить людей, однак Він ненавидить 
гріхи, і перший гріх: гордість (пихатість). 
Як доповнення до цього вірш з Нового Завіту: 
«ГОСПОДЬ ГОРДИМ ПРОТИВИТЬСЯ…» 
(Якова, 4:6). Тобто Сам Бог стає противником 
гордим.

Другий гріх: язик брехливий і додам до 
цього подібний гріх з цього переліку семи грі-
хів: лжесвідок, що чинить брехливу обмову. До 
початку війни ніколи не думав, якою брехнею 
просякнуті ЗМІ Московщини, які десятками 
років зомбують брехнею її жителів. В народі 
кажуть, що на брехні далеко не заїдеш. Це ж 
яке спалене сумління, щоб стверджувати, що 
це українці стріляють по українцях, вбивають 
своїх дружин, дітей, руйнують свої ж домівки, 
міста і села… Або брехлива обмова про те, 
що це в Україні якісь біологічні лабораторії 
тощо… Кремлівські ЗМІ просякнуті брехнею 
наскрізь. Це імперія, яка власне й заснована 
на брехні та сіє брехню, яка проросла і дає 
гіркі плоди в серцях обдурених народів 
ерефії, які в більшості своїй досі вірять 
брехні. Це ж скільки потрібно років, щоб 
прийшло прозріння!

Третій, четвертий і п’ятий (ненависні 
Богу) гріхи: руки, що проливають кров 
без вини, серце, що плекає лихі заміри, 
ноги, що швидко бігають на злочинне… 

Жили собі мирні українці-господарі, люблять 
працювати, будували хати, ніколи ні на кого 
не нападали й не бажали чужого. Однак 
ворогу заздрісно, у нього одні думки – злі, 
лихі, загарбницькі. Тож скільки тисяч гектарів 
своєї землі, яку й за сотню років не обробиш, 
так ні – сатані потрібна Україна. Скільки вже 
пролито безневинної крові! Скільки ще буде?

«Боже, зупини це 
кровопролиття! Благаємо 

Тебе, Господи, Вседержителю! 
Вступися за дітей Своїх, Ісусе 

Христе, Царю наш!»
До цих віршів написано так: «Безумний і 

беззаконний муж іде лихими дорогами, а 
звихненим серцем кує зло в кожному часі. 
Такий наводить на місто заворушення. 
ЧЕРЕЗ ЦЕ РАПТОВО ПРИЙДЕ ЙОГО 
ПОГИБЕЛЬ, РОЗРУБАННЯ І НЕВИЛІКОВНЕ 
ЗНИЩЕННЯ» (Притчі, 6:16-19, український 
переклад УБО, 1997 р.). Жодна імперія, 
заснована на брехні та насильстві не встоїть, 
а обов’язково розвалиться. Так, вона існує 
до часу, але кінець її неодмінно прийде, бо 
Сам Бог став її противником.

ЩО БОГ ВИМАГАЄ ВІД НАС? Цитую 
вірш з послання Якова в контексті: «Господь 
гордим противиться, а покірним (сми-
ренним) дає ласку. Тож підкоріться 
Богові, протистаньте дияволові, і він 
утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і він 
наблизиться до вас». Сьогодні Україна, 
як один кулак, протистала дияволу, який 
спонукав загарбників, путінських посіпак 
вбивати і руйнувати Україну. Ціль ворога 
(диявола) нищити не тільки міста, а на-
самперед вбивати людей. Ми бачимо, що 
диявол нікого не щадить – ні вояків ерефії, ні 
жителів України. У нього одна ціль – нищити 
душі, і наповнювати пекло душами без 
покаяння. Він краде душі в Ісуса Христа.

Дорога душа, ти належиш по 
законному праву Ісусу Христу!

Господь за тебе заплатив Своєю доро-
гоцінною кров’ю на хресті Голгофи. Тому 
до нас сьогодні Боже Слово: покоритися 
Богові та Його Слову, наблизитися до 
Бога.

Нехай у цьому кожного читача цієї газети 
благословить Господь. Амінь.

Петро Українець МОЛИСЬ ЗА УКРАЇНУ!

БОЖЕ, ПРОСИМО 
МИРУ УКРАЇНІ!

24 лютого 2022 року сталася трагічна подія, яка сколихнула всіх 
жителів планети Земля: численні війська Російської Федерації напа-
ли на територію суверенної держави Україна, завдавши з четвертої 
години ранку по її аеродромах масованих бомбових ударів. Почалася 
загарбницька війна, яка триває вже понад місяць. Одразу в це важ-
ко повірити, але це так. Російсько-фашистські війська, отримавши 
гідний спротив від Збройних Сил України, отримали наказ від Путіна 
безжально нищити інфраструктуру міст України і її мирних жителів. 
Деякі міста сильно зруйновані, зокрема Маріуполь знищений майже 
повністю – одні руїни. Тисячі життів мирних жителів, сотні маленьких 
дітей зазнали смерті від кровожерних вбивць імперії зла, десятки ти-
сяч матерів з дітьми вимушені були втікати від війни на захід України 
і в країни Європи.

Путін розраховував за декілька днів загарбати всю Україну, бо з 
собою танкісти везли парадні форми та медалі, плануючи провести 
парад в Києві. Однак цей злодійський план з тріском провалився, по-
над це – армія РФ зазнала і зазнає катастрофічних втрат, як в живій 
силі, так і в техніці.

Ми, як церква Христова, в ці дні отримали також значне випробу-
вання віри вогнем. Церкви по всіх містах і селах, і в інших країнах, 
слізно моляться і просять Бога зупинити цю бійню. Тож за Путіним і 
його армадою стоять духи злоби піднебесної, сам сатана спонукав 
очільника Російської імперії зла затіяти цю кровожерну війну. На пер-
ший погляд, здається йде фізичне протистояння, однак це боротьба 
за душі. Тисячі сердець перестали битися за ці дні, життя – пере-
важно молодих людей – трагічно обірвалося. Куди пішли ці душі? Де 
знайшли пристановище у вічності?

«Господи Боже, скажи Своє слово, зупини це безглузде кро-
вопролиття. Пекло ненаситне і відкриває пащу, приймаючи все 
нові жертви. А ми, Господи, просимо за мир. Як ніколи раніше, 
ми кожною клітинкою бажаємо миру, спокою… Нам нічого не 
треба, Боже, тільки миру потребуємо, щоб зупинилося крово-
пролиття. Господи, доки?»

Ніколи раніше так не цінував і не дякував Богу за спокійну ніч, коли 
ти можеш відпочити, не підхоплюючись від надсадних звуків сирени, 
бо знову нависла небезпека чергового бомбардування.

Люди ховаються в підвалах, в деяких містах збирають воду з ка-
люж для пиття, готують їсти (якщо є що) у дворах на вогнищах.

Час зупинився чи продовжується? Життя зупинилося чи 
продовжується? Ми рахуємо дні: перший день війни, другий, третій… 
тридцятий… Скільки ще цих днів попереду? МИ МОЛИМОСЯ І 
ВІРИМО В ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ.

Століттями Московія гнобила українців і Україну, однак українці досі 
живі. Це нація незламних! Ця війна – напевно що одна із найстрашніших 
сторінок в історії України. Однак ми віримо живому Богу і дякуємо 
Йому за Україну. Ми дякуємо за щирих українців по всьому світі, 
за ваші молитви та суттєву матеріальну допомогу. РАЗОМ ПЕ-
РЕМОЖЕМО. З НАМИ БОГ І УКРАЇНА!

Михайло Роман, обласний пресвітер Церкви ХВЄ Полтавщини

«Якщо Бог за нас, то хто супроти нас?» (Новий Завіт, Рим. 8:31)

СЛОВО БОЖЕ ЖИВЕ Й ДІЯЛЬНЕ
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Сьогодні був в місті, в спе-
ціалізованій аптеці, за ліками по 
спецрецептах. В приміщенні був я 
і старенька бабуся, років десь так 
під 85. Поки їй робили ліки, розго-
ворилися. Вона розповіла, як бувши 
маленькою дівчинкою, їла весною 
траву, коли ховалася від обстрілів, 
як зігрівалася взимку в підвалах, 
розпалюючи невеличкий вогонь 
з пучків соломи, зібраної з поля. 
Мене вразила її фраза: «Я народи-
лася, коли була війна, і помру під 

час війни». Я, як міг, старався пере-
конати її, що їй ще жити й жити... і 
що скоро все закінчиться, і буде 
мир. Коли принесли її ліки, я розра-
хувався за неї, а на її старенькі очі 
виступили сльози. Потім вона поча-
ла просити, щоб я забрав свої гроші, 
що вона сама оплатить за ліки... 
але ми з нею домовилися, що коли 
закінчиться війна, ми зустрінемося, і 
вона віддасть мені гроші. І тоді мене 
вразила її друга фраза: «Тепер я 
мушу пережити цю війну».

Друзі, знаю, що зараз всім важ-
ко, особливо психологічно, але де 
б ви не були, чим би не займались, 
підтримуйте один одного, і неважли-
во, знайомі ви, чи бачитесь вперше.

Не знаю, чи зустріну я цю бабусю 
ще колись, але я щиро вдячний їй за 
її слова «Тепер я мушу пережити цю 
війну».

Тримаймося! Перемога буде за 
нами!

Роман Бараболя

Дім Молитви української церкви «Благодать» в м. Renton, штат Вашингтон. 
Між прапорами України та США зверху напис англійською мовою: «Моліться 
за Україну, щоб зберегти (захистити) і Америку!»

PRAY fon UKRAINE
to save AMERICA

«Я МУШУ ПЕРЕЖИТИ 
ЦЮ ВІЙНУ!»

Вражаюча історія, 
яка відбулася на 
фронті.  Розповіли  
батьки військового 
ЗСУ.

За словами батьків, 
до них зателефонував 
син і сказав, що їх 

обстрілюють з усіх 
сторін. Там, де він 
служив, розпочалося 
справжнє пекло.

Батьки одразу ж 
почали молитися. Далі 
відбулося справжнє 
диво – обстріл раптово 

закінчився.
Пізніше син написав 

повідомлення: «Від-
бувається щось ней-
мовірне! З неба в 
наших противників 
почали влучати 
якісь блискавки. Ми 
навіть подумали, що 
це стріляє якийсь 
космічний корабель. 
Стояв такий гуркіт, що 
не залишилось жодного 
живого місця. Ніхто не 
може зрозуміти, що 
це було. Усіх наших 
противників зрівняло з 
землею незрозумілою 
зброєю». Повідомила

Олена Дьоміна

БОГ ДІЄ!
БОГ ДІЄ. Хоча певно не так, 

як ми цього очікували. 
У нас завжди так з Богом: ми 

кажемо Йому, що ми хочемо, а 
потім очікуємо, що Він повинен 
це зробити.  Хоча коли Він нас 
просить, ми часто ігноруємо 
Його.

Коли я читаю новини про 
нерозірвані ракети, відсутність 
смертей при потраплянні 
ракет  у житлові будинки,  ви-
живання водія,  авто якого 
переїхав танк, добро, яке люди 
проявляють незнайомцям, 
стійкість та сміливість наших 
воїнів, відсутність страху перед 
ворогом,  коли чую про відступ 
окупантів,  я бачу: БОГ ДІЄ. 
І Він діє по молитві церков. 
Тому молімося, підтримуймо, 
будьмо людяними. БОГ ДІЄ. 
Просто Він діє по-Своєму.

А.В.

Руслан, чоловік Ма-
рини із Вінниці, зараз 
воює за Україну.  Ось що 
він хотів передати:

«Хочу надихнути 
молитовників словами 
знайомих солдатів та 
простих людей з усіх 

кінців війни. Воїни 
України свідчать: 
«Ми відчуваємо вашу 
молитовну підтримку. 
Іноді відбувається щось 
дійсно незрозуміле, 
наче якась невидима 
рука реально відводить 

кулі та снаряди від 
нас, і вони пролітають 
повз нас. Ми виходимо 
переможцями з дуже 
складних ситуацій, ніби 
нас Хтось супроводжує. 
Ми стаємо невидимими 
для ворога, самі ж 
бачимо навіть у темряві, 
і знаємо, що нам робити 
і як це робити.

Це надихає нас і 
надає сили.

Віримо, що Сам 
Господь Ісус – за 
Україну.

Просимо вас не 
зупинятись, підтри-
мувати нас і молитися 
далі.

Ми дуже потребуємо 
вас».

НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ МОЛИТИСЬ!

ЯКЩО БОГ ВИЗНАЧИВ НА ЖИТТЯ

Не треба нам війни, не треба горя, 
Сиріт не треба й материнських сліз, 
Достатньо крові на земних просторах:
Нам мир із неба Божий Син приніс.

Не треба нам війни, спиніться люди!
За мир  страждав колись великий Бог, 
Щоб вільно наше серце билось в 
грудях
Щоб нас звільнити від біди й тривог. 

Щоби над нами тепле сонце гріло
І чисті хмари плили в небесах, 
Щоби земля поранена не тліла,
І щоб нікого не тривожив страх.

Щоб слава всюди Богові лунала, 
І вишні щоб під вікнами цвіли, 
Щоб мати своїх діток обнімала, 
А нашим рідним снились мирні сни. 

Не треба нам війни, розрух, руїни,
О Боже наш, розбий ворожий план!
Благослови нам, Боже Україну, 
Вона вже знемогла від сильних ран!

І просим – заступись за наші сім’ї
Над нами простягни Ти свій покров, 
Щоб ворог не приніс в доми руїни,
Й губитель – ангел щоби повз 
пройшов. 

Давайте, люди, станем на коліна
Поклонимося Богу до землі, 

Щоб захистив нам нашу Україну
І ще продовжив мир нам на землі!

О. Фабін
Я зауважив захід сонця вчора
І думка появилася одна:
У нас в країні незміриме горе:
Лютує ненажерлива війна.

Хоч сонця круг ховається за обрій,
Та зранку знову промінь заяснить.
Коротка ніч, хоча страшна і чорна,
Та пролетить вона неначе мить.

Засяє скоро сонце перемоги 
І заквітує барвами весна,
На все свій час, для всього воля 
Бога,
Прийде пора – закінчиться війна!

Віталій Маланюк

НЕ ТРЕБА НАМ ВІЙНИ!

СИЛА МОЛИТВИ



Квітень 2022 р., №117                                            Християнська газета «Жива надія»                                                                   3 стор.    

А НА МОЇЙ ЗЕМЛІ 
ІДЕ ВІЙНА...

Горить душа вогнем на полі бою
СКАЖИ, Расєя, ЦЕ ЧИЯ ВИНА??!!
Що наші діти знають  присмак болю,
Що наші матері вже котру ніч
В молитві небо криком розривають
Скажи, чому так гірко навсібіч
Сирени щохвилини завивають?
Чому мій Київ у метро сидить?
Чому мій Харків впав додолу градом?
Чому «швидка» з мигалками летить, 
Чому весна не прогулялась садом?
Скажи – «вєлікая страна»...
Таким ти бачила «спасєньє»?!
Через кордон в чуже, як сарана…
Не потребуємо твоє «асвабаждєньє»!!!
Йди геть!
Тонути в морі сліз
Ти будеш вічно «славная дєржава»,
Бо хто меча до мене в край приніс,
Той вже ніколи не пізнає слова – слава.
Той вже ніколи в сотні поколінь
Вже не відчує смак благословіння...
А ми всі разом скажемо: «АМІНЬ!!!»
Не ти, а Бог нам дасть своє спасіння!

                ©️Аліна Войтенко

Я обіцяю плака-
ти з тобою...

Коли в душі болить – телефонуй...
Я обіцяю плакати з тобою...
Всі рани ти молитвою лікуй,
Ділись зі мною радістю, журбою... 

Коли у серці буря – напиши,
Я обіцяю – помолюсь за тебе...
Свій смуток ти у Ніг Христа лиши...
Піклується про нас сьогодні Небо. 
Коли тривожно дуже – приїжджай,
Скоріш ...до комендантської години...
Щоб випити при світлі теплий чай...
Обговорити сотий раз новини.... 
Настане день ... Закінчиться війна...
Ми зможемо знов друзів обійняти...
Кого від нас забрала чужина....
Хто мусив геть від обстрілів тікати.... 

Ти знаєш...  всі ми стали, як рідня...
Біда нас поріднила, об’єднала...
Напевно, не було одного дня,
Щоб ми за ближніх не переживали. 

Коли позаду буде горя жах,
То пригадаєм разом, зі сльозами,
Як ми молились Богу по ночах,
Як плакав Він в хвилини ті із нами... 
Згадаємо, як з неспокійних снів
Нас вибухи і обстріли будили...

Як проводжали на перон синів...
Як хліб пекли, вареники ліпили... 

Ми пригадаєм, як зривався крик
За діток, хто потрапив під обвали...
За тих, хто по дорозі просто зник...
Кого цинічно, підло розстріляли... 

Згадаємо зруйновані міста...
Пожежі і повітряні тривоги...
Як у тремтінні з вірою уста 
Просили щиро захисту у Бога... 

Ми пригадаєм все.  Після війни...
Людей, що надавали  допомогу...
Завжди нам будуть снитися ті сни,
Як нас провів Господь до перемоги. 

А поки ще лютує ворог злий,
І кидає знов ненависті брили...
Врятує Україну Бог Святий,
Не НАТО... Він розкрив над нами кри-
ла... 

Господню ласку понад все цінуй...
Нам у молитві скоро знов до бою...
Коли в душі болить – телефонуй...
Я обіцяю плакати з тобою...

ОБІЙМИ СВОЮ 
ДИТИНУ!

В одну сумку спакувати все життя,
Притулити до себе плачуче дитя,
Рухатись вперед і не оглядатися, 
Під свистом гармат в невідомість по-
датися. 

Ти знаєш як це, коли сльози не лікують, 
Коли втомлені вокзали материнський 
відчай чують, 
Коли під ногами від життя лише руїни – 
Залишайся сильною заради України!

Де б ти не була – обійми свою дитину,
Обіймаючи її, обіймаєш Україну. 
Ще залишилось трошки, зовсім трошки 
почекати –  
Ти нарешті зможеш чоловіка обійняти... 

Залишилось трішки. І крізь біль і втому
Ви повернетесь живі, повернетесь до-
дому!
Ну а зараз обійми, обійми свою дитину – 
Де б ви зараз не були – ви частинка 
України. 

Оглянись навколо – біля тебе також 
мати,
Вона також знає, як це діток рятувати,
Коли серце розриває на малесенькі 
частини –
Мама пробує всміхатись своїй дитині. 

А малесенька радіє і не розуміє

Чому мамині обійми настільки сильні,
І чому мама не знає що сказати,
Коли доня питає: «Мамо, а де тато?»

Де б ти не була – обійми свою дитину,
Обіймаючи її – обіймаєш Україну. 
Ще залишилось трошки, зовсім трошки 
почекати –
Ти нарешті зможеш чоловіка обійняти... 

Залишилось трішки. І крізь біль і втому
Ви повернетесь живі, повернетесь до-
дому!
Ну а зараз обійми, обійми свою дитину –
Де б ви зараз не були – ви частинка 
України.

Зоряна Крачковська

ЯК ПЕРЕД ТОБОЮ, 
БОЖЕ, ПЛАКАТИ?

Як перед тобою, Боже, плакати?
Як з Тобою, рідний Мій, балакати?
Як же тебе, Господи, просити?
Я ще тільки починаю жити…
Ще не вмію я молитись,
Але, Боже, хто, крім Тебе, допоможе.
Чорні хмари гублять свої тіні,
Зупини війну на Україні.
З поля бою всіх солдат чекаєм
І чим можем їм допомагаєм.
Але, Боже, ця молитва в тому,
Щоб живі вернулися додому,
Щоб усі: і сиві і безвусі,
Дочекались щоб синів матусі.
Страшно, Боже (Ти і Сам це знаєш),
Бо не раз від болю завмираєш.
Так зроби, щоби усе скінчилось,
Щоби сонце миру засвітилось.
Ти пробач, мій Боже, що тривожу,
Я бійцям молитвою поможу.
Не відмов в проханню, мій Спаситель,
Україна теж Твоя обитель,
І на всіх любові Твоїй досить,
Як дитина з вірою попросить.
Дай же, Боже, щоб війна скінчилась,
Україна не занапастилась,
Щоб жили у мирі і багато,
Щоб у всіх дітей живим був тато.

МИ МОЛИМОСЬ, 
ТА НЕ КАЄМОСЬ...

Ми втомлені і замучені, 
Ми боремось, не зрікаємось,
Хоч серце вкрай засмучене.
Не кожного дня трапляється, 

Коли не будильник будить, 
А голос: війна починається!
Ракети летять і кулі... 
Ми молимось, та не каємось... 
Підтримуємо цитатами, 
Ми пишемо ім’я Господа, 
А нижче слова із матами... 
Ми молимось! Та не каємось!

Все більше бажаєм мстити, 
І серце кипить в ненависті –
Сильніше, ніж прагне жити.
Ми плачем, благаєм Господа 

Заради дітей, що боряться, 
Вони помирають, чуєте!
Бо люди не каючись, моляться! 
Не ми стоїмо, де вибухи 

Не в нас зараз цілять танками 
Нам легко когось підтримати, 
Бо ми із цілими хатами. 
Та те, що вірші ще пишуться, 

Що дихають наші воїни. 
Великі Господні милості 
Для того, щоб ми з тобою 
Не слухали голос відчаю, 

А вийшли духовно зрілими,
Озброєними молитвою
За нашу рідну країну. 
Ми з Господом переможемо!

Та тільки коли покаємось!
У тому що було зроблено 
Хоча би собі зізнаємось! 
Ти знаєш, що діти Божі 

Це ті, які чинять правду, 
Це ті, що живуть побожно
Не в свято, а скрізь і завжди.
Я якось не уявляю, 

Що Божа дитина в злобі, 
Бо кожне дитя, як мама, 
Вони неймовірно схожі. 
Якщо сам Господь  – Твій Батько,

То як тоді пояснити, 
Що ти проклинаєш матом, 
А Він вчив, щоб свято жити! 
Ми молимось, та не каємось!

Та всі ми бажаєм жити – 
Давайте ми об’єднаємось 
Для того, щоб всі молитви 
Були перед Богом чистими, 

Були перед Богом щирими... 
*Війна – це нам час навчитися 
Любити, цінити миром* 
*Я вірю, що все закінчиться, 

Коли українським голосом 
Ми будемо щиро каятись,
А потім всім серцем молитися!*

Антоніна Яворська

ВІРА – це 
здатність серця 
бачити світло в 
той час, коли очі 
бачать 
суцільну 
темряву...



Вічність... не раз думаю про неї, 
намагаюся уявити, що там – за 
межею? Що зустріну, переступивши 
поріг вічності?

Біблія навчає нас, що ми – 
люди – створіння вічні, ми маємо 
безсмертну душу, дану Господом. І 

після роз’єднання з тілом, 
наша душа успадкує якусь 
вічність. Питання – яку?

Пожнемо те, що сіяли. 
Цей відвічний закон 
працює і сьогодні.

Хтось сказав: «Ти 
можеш сіяти, що хочеш, 
але пожинати будеш не те, 
що хочеш, а що посіяв».

Друзі, думайте про 
вічність,  доки живі, сійте 

добро і правду, щоб пожати милість. 
Бо там, за межею, змінити щось 
буде неможливо…

«Всім нам належить з’явитися 
на суд Христа, щоб кожен одержав 
згідно з тим, що робив, живучи в 
тілі – добре чи зле» 2 Кор.5:10.

«Ворог, який напав на нас, повсюдно 
проявляє свою диявольську одержимість 
через нелюдську жорстокість та 
лихослів’я. Не сміймо уподібнюватись 
до нього! Стримаймо наші уста, щоб не 
промовити матюк, і це буде цеглинка 
в світлу будову нашого прекрасного 
майбуття».

«Ми всі – шляхетні воїни Світла – 
не маємо права дати запанувати над 
собою лихим думкам, лихим словам, а 
тим більше ділам у цей час особливого 

випробування нашої гідності 
та шляхетності», – наголошує 
Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій (ВРЦіРО).

Релігійні діячі різних конфесій 
зазначають, що народ України 
наразі бореться за добро і має 
стати учасником побудови нового 
суспільства, з новими – Божими 
стандартами, яке обов’язково 
принесе свої прекрасні плоди:

«Стримаймо наші уста, щоб 
не промовити матюк, і це буде 

цеглинка в світлу будову нашого 
прекрасного майбуття».

У своєму заклику Всеукраїнська Рада 
Церков просить власників рекламних 
агентств, магазинів і кафе, різноманітних 
ЗМІ та видавців усвідомити свою 
відповідальність перед Всевишнім, те-
перішнім та прийдешніми поколіннями, 
насамперед дітьми, та «не допускати 
проявів низькопробної вульгарщини» в 
публічному просторі.

www.chve.org.ua
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Лише через незнання і невірство у силу воскресіння 
Ісуса Христа грішники залишаються під владою диявола. 
Христос Своїм воскресінням розірвав кайдани пекла 
і відкрив для людей Небеса. Тож не залишайтеся в 
невірстві – ЙДІТЬ ДО ХРИСТА, ШЛЯХ ДО ЖИТТЯ ВІЛЬНИЙ! 

Ми маємо сусіда. Як ми нещодавно 
дізналися – його ім'я Геннадій. Живе 
він поруч із нами, проте раніше нам 
ніколи не доводилося його бачити й 
розмовляти, ми не були персонально 
знайомі, бо людей тут живе багато, 
район був досить густонаселений – 
іноді й дорогу важко перейти через 
рух машин у годину пік. З часу по-
чатку війни життя тут ніби зупинило-
ся, не залишилося практично нікого 
– рятуючи своє життя та життя своїх 
дітей, люди звідси (із цього району 
Києва) виїхали. Дивно сказати, що 
зараз тут залишилися ми лише вдвох 
(я і дружина Лідія) і ще Геннадій, бо 
його дружина з дітьми також виїхали 
у безпечніше місце за межі Києва. 
Отак ми з Геннадієм і познайомилися.

Кілька днів тому ми його запроси-
ли до нас на обід. Спочатку я сказав, 
що як християнин і служитель церк-
ви, хочу помолитися і віддати подяку 
Господу за те, що у нас сьогодні є ще 
хліб насущний, а також хочу помоли-
тися Господу, щоб в Україні припини-
лася війна, бо люди вмирають щодня, 
продовжуються жахливі руйнування 
міст – і лише Господь може все це 
зупинити. Геннадій ніколи у своєму 
житті, мабуть, не молився – і слухав 
нашу молитву з великою цікавістю.

За обідом ми довго говорили про 
ситуацію в Україні – і нашу надію на 
Господа. А потім я зробив Геннадію 
подарунок: вручив йому кілька своїх 
християнських книг. При цьому вия-

вилося, що Біблія вдома у нього є – і 
він її іноді читає. Чудово!

Сьогодні вранці пролунав телефон-
ний дзвінок. Понад наше очікування 
це був Геннадій. «Володимире 
Івановичу, – чемно запитав він, а 
що ви робите прямо зараз?» «Ну, 
– відповів я, – щойно ми з Лідією 
Миколаївною закінчили нашу мо-
литву – продовжуємо молитися за 
Україну, щоби війна закінчилася». 
«Слухайте, – схвильовано сказав 
Геннадій, – я бачив вашу молитву!»

– Тобто як це – бачив нашу молит-
ву?! Що це означає?

– Так, бачив! Я бачив зі свого вікна, 
як зграя голубів сіла на дах вашого бу-
динку! П'ять голубів!

Поки я приходив до тями, моя дру-
жина сказала мені: «Знаєш, а може це 
знак від Бога, що військові дії припи-
няться через 5 днів?»

Немає в мене такого дару від Го-
спода, щоб витлумачити це явище. 
Можливо терпіти доведеться набага-
то більше...

Проте неодмінно настане той 
день, коли мир прийде в Україну 
– і літатимуть у просторому небі 
нелякані голуби, які є символом миру.

І нехай спочиває над Україною 
та українцями не тільки знамення 
присутності Духа Святого, але й спов-
няться люди наші мудрості Божої та 
Святого Духа, нехай забажають вони 
правди Божої та Царства Його! При-
йде Божий мир і благоденство!

А поки що я старанно готуюся до 
своєї недільної проповіді в одній із 
церков Києва. Я вже знаю, що буду 
проповідувати.

Володимир Франчук, м. Київ

«Господь дасть силу своєму 
народові, Господь благословить 
народ Свій миром» (Псалом 28:11)

Продовжую дивуватися героїзму на-
шого народу.

Вчора провідували маму Руслана 
Мовчана, біля якої знаходиться її рідна 
сестра. Скажу відверто, страшнувато 
іти на наступний день після поховання 
до матері, яка втратила сина на війні, 
бо так важко підбирати слова, так тяжко 
поділяти таке горе. На стіні висить фото 
сина, видно, що повісили буквально 
вчора. Спілкуємося. Але я просто вра-
жений, наскільки героїчно тримається 
ця жінка. Ви б чули, як вона молилася 
наприкінці нашої зустрічі: «Господи, не-
хай буде на все Твоя воля! А нам, хто 
залишився живими, даруй послужити 
тим, кому зараз тяжко».

Мама Руслана та її рідна сестра на 
другий день після пережитого про-
сто навперебій просили залучити їх 
в допомозі іншим. Я тепер зрозумів 
на кого так схожий син характером, 
твердістю та героїзмом.

Подивіться, що роблять мешканці 
Херсону. Щоденно, закутані в українські 
прапори, голіруч, вони підходять до 
озброєних та озвірілих російсько-
фашистських загарбників і кричать їм 
в обличчя, що Херсон – це Україна! По 
них стріляють, за ними женуться, їх тру-
ять газом, погрожують їх життю, а вони 
знов виходять. Я вже грішною справою 
подумав: ну, припустімо, ви візьмете 
нашу країну, а що ви будете робити з 
таким народом? Біля кожного постави-

те військового? Так у вас елементарно 
не вистачить ресурсів. Ви серйозно 
вважаєте, що можна придушити цей во-
лелюбний народ?

А очільники адміністрацій та мери, у 
своїй більшості, непохитно стоять на 
своїх посадах (а швидше – на своїх 
патріотичних позиціях). Їх викрада-
ють, а вони не здаються. Їх ламають, 
а потім бачать, що зламати неможли-
во, і їх обмінюють на своїх полонених 
військових.

А наші хлопці на блок-постах такі 
різні, від тонкого інтелігентного облич-
чя до вкрай простих мужиків з огрядни-
ми добрими обличчями та лев’ячими 
носами. Пригадую, ми якось з бра-
том виїжджаємо з околиці, і один із 
таких буденних героїв нас зупиняє, 
перевіряє документи, а десь вдалечині 
(які добре чутно) лунають вибухи та 
всі в нашому місті добре знають, що 
в наш бік рухається колона танків, до-
вжиною, можливо, кілометрів 20. Все 
місто тремтить. І ми так обережно та 
боязко запитуємо у того чолов’яги: «А 
наскільки нам зараз небезпечно кудись 
виїжджати, там же багато танків?» А 
цей добряк так щиро та безстрашно 
посміхнувся своїм широким обличчям 
та й промовив: «Та ні. Вони далеко не 
заїдуть, їх все одно розгромлять наші. 
Їдьте собі спокійно». У мене було таке 
враження, що я випив найм’якіше і 
найпотужніше заспокійливе і ми руши-
ли безбоязно далі. Мужність вона така 
– заразлива.

У мене залишається лише одне пи-
тання: як можна такий народ перемог-
ти? Треба бути, даруйте, круглим дур-
нем, щоб вважати, що Україна може 
стати навколішки перед РФ, легко роз-
прощатися зі своєю волею і з радістю 
погодитися на панування ворогів на 
нашій землі.

Господи, даруй нашим ворогам 
ясне розуміння хто такі українці, і 
як наслідок такого розуміння: нехай 
вони якомога швидше дадуть нам 
спокій, нас, нескорену націю!

Вадим Лисенко, м. Суми

П'ЯТЬ ГОЛУБІВ НАЦІЯ НЕСКОРЕНИХ

НЕ ПОПУЛЯРИЗУЙТЕ МАТЮКИ!ЯКА ВІЧНІСТЬ ЧЕКАЄ ТЕБЕ?
Рада Церков закликає українців залишатися 

воїнами Світла!
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ХРОНІКА ВІЙНИ 
У МАРІУПОЛІ

Я виходжу на вулицю в перервах між бомбар-
дуваннями. Мені потрібно вигуляти собаку. Вона 
постійно скиглить, тремтить і ховається за мої ноги. 
Мені весь час хочеться спати. Мій двір в оточенні 
багатоповерхівок тихий і мертвий. Я вже не боюся 
дивитися довкола.

Навпроти догоряє під'їзд сто п'ятого будинку. 
Полум'я зжерло п'ять поверхів і повільно жує шо-
стий. В кімнаті вогонь горить обережно, як у каміні. 

Чорні обвуглені вікна стоять без шибок. З них, як 
язики, вивалюються обгризені полум'ям фіранки. Я 
дивлюся на це спокійно та приречено.

Я впевнена, що скоро помру. Це питання кількох 
днів. У цьому місті всі постійно чекають на смерть. 
Мені тільки хочеться, щоб вона була не дуже 
страшною. Три дні тому до нас приходив друг мого 
старшого племінника та розповідав, що було пряме 
потрапляння бомби в пожежну частину. Загинули 
хлопці та рятувальники. Одній жінці відірвало руку, 
ногу та голову. Я мрію, щоб мої частини тіла зали-
шилися на місці навіть після вибуху авіабомби.

Не знаю чому, але мені це здається важливим. 
Хоча, з іншого боку, ховати під час бойових дій 
все одно не будуть. Так нам відповіли працівники 
поліції, коли ми зловили їх на вулиці й спитали, що 
робити з мертвою бабусею нашого знайомого. Вони 
порадили покласти її на балкон. Цікаво, на скількох 
балконах лежать мертві тіла?

Наш будинок на проспекті Миру єдиний без пря-
мих влучень. Його двічі по дотичній зачепило сна-
рядами, у деяких квартирах вилетіли шибки, але 
він майже не постраждав і в порівнянні з рештою 
будинків виглядає щасливчиком.

Весь двір покритий кількома шарами попелу, 
скла, пластику та металевих уламків. Я намага-
юся не дивитись на снаряд, який не розірвався і 
застряг в землю прямо на дитячому майданчику. 
Думаю, це ракета, а може, міна. Мені байдуже, про-
сто неприємно. У вікні третього поверху бачу чиєсь 
обличчя і мене пересмикує. Виявляється, я боюсь 
живих людей.

Мій пес починає вити і я розумію, що зараз зно-

ву стрілятимуть. Я стою вдень на вулиці, а довкола 
цвинтарна тиша. Немає ні автомобілів, ні голосів, 
ні дітей, ні бабусь на лавках. Помер навіть вітер. 
Кілька людей тут все ж таки є. Вони лежать збоку 
будинку та на стоянці, накриті верхнім одягом. Я не 
хочу на них дивитись. Боюся, що впізнаю в котро-
мусь із трупів когось зі знайомих.

В моєму місті життя людей зараз дотліває у 
підвалах. Воно схоже на свічку у нашому відсіку. По-
гасити її дуже легко. Будь-яка вібрація чи вітерець і 
настане пітьма. Я намагаюся заплакати, але в мене 
не виходить. Мені шкода себе, моїх рідних, мого 
чоловіка, сусідів, друзів. Я повертаюсь у підвал і 
слухаю там мерзенний залізний скрегіт. Минуло два 
тижні, а я вже не вірю, що колись було інше життя.

У Маріуполі у підвалі продовжують сидіти люди. 
З кожним днем їм все важче виживати. Вони не ма-
ють води, їжі, світла, вони навіть не можуть вийти 
на вулицю через постійні обстріли. Маріупольці 
повинні жити. Допоможіть їм. Розкажіть про це. Не-
хай усі знають, що мирних людей продовжує убива-
ти кровожерна московська орда. 

Надія Сухорукова, м. Маріуполь

Р.S. Брати та сестри, якщо ви можете вночі 
спокійно спати в теплій постелі, ви не чуєте вибухів 
снарядів, згадайте Маріуполь. Помоліться за тих 
страждальців, які не змогли евакуюватися і продо-
вжують жити в місті, помоліться усією церквою за 
воїнів, захисників Маріуполя. Саме на це місто во-
рог оскаженіло кинув усю лють, щоб знищити його 
вщент. «ГОСПОДИ БОЖЕ, ДОПОМОЖИ, СПАСИ 
Й ПОМИЛУЙ!»

30 ЦИТАТ ІЗ БІБЛІЇ ПРО БОЖИЙ ЗАХИСТ

«Господь учинить, що воро-
ги твої, які повстають на тебе, 
будуть побиті перед тобою, 
вони однією дорогою вийдуть 
навперейми тебе, а сімома до-
рогами втікатимуть перед то-
бою» (Втор. 28:7).

«Він змученому дає силу, а 
безсилому міць» (Іс. 40:29).

«Бог непорочна дорога Його, 
слово Господнє очищене, щит 
Він для всіх, хто вдається до 
Нього!» (Пс.17:31)

«Живий Господь, і благосло-
венна будь, скеле моя, і нехай 

Бог спасіння мойого звеличить-
ся» (Пс.17:47).

«що рятує мене від моїх 
ворогів, Ти звеличив мене над 
повстанців на мене, спасаєш 
мене від насильника!» (Пс. 17:49)

«Мої очі постійно до Госпо-
да, бо Він з пастки витягує ноги 
мої» (Пс.24:15).

«Ти покрова моя, Ти від 
утиску будеш мене стерегти, 
Ти обгорнеш мене радістю 
спасіння!» (Пс. 31:7)

«Ось око Господнє на тих, 
хто боїться Його, хто надію 

на милість Його покладає...» 
(Пс. 32:18).

«щоб рятувати життя їхнє від 
смерті, і щоб за час голоду їх 
оживляти!» (Пс. 32:19)

«Душа наша надію складає 
на Господа, Він наша поміч і 
щит наш...» (Пс. 32:20).

«Коли праведні кличуть, то їх 
чує Господь, і з усіх утисків їхніх 
визволює їх» (Пс. 33:18).

«А спасіння праведних від 
Господа, Він їхня твердиня за 
час лихоліття» (Пс. 36:39).

«і до Мене поклич в день 
недолі, Я тебе порятую, ти ж 
прославиш Мене!» (Пс. 49:15)

«Я кличу до Бога, і Господь 
урятує мене...» (Пс. 54:17).

«А Ти їх, Боже мій, поскидаєш 
до ями погибелі! Люди чинів 
кривавих й обмани, бодай 
своїх днів вони не дожили 
навіть до половини, а я покла-
даю надію на Тебе!» (Пс. 54:24)

«Тоді то мої вороги повтікають 

назад, того дня, як я кликати 
буду. Те я знаю, що Бог при 
мені» (Пс. 55:10).

«Як Ти спас мою душу від 
смерти, то хіба ж не спасеш 
моїх ніг від падіння, щоб у 
світлі життя я ходив перед Бо-
гом?» (Пс. 55:14)

«Подай же нам поміч на во-
рога, людська бо поміч марно-
та!» (Пс.59:13)

«Ми мужність виявимо в Бозі, 
і Він потопче противників на-
ших!» (Пс.59:14)

«Тільки Він моя скеля й 
спасіння моє, Він твердиня 
моя, тому не захитаюся дуже!» 
(Пс. 61:3)

«Бо Він тебе вирве з тенет 
птахолова, з моровиці згубної» 
(Пс. 90:3).

«бо Господа, охорону мою, 
Всевишнього ти учинив за своє 
пристановище!» (Пс.90:9)

«Тебе зло не спіткає, і до на-
мету твого вдар не наблизить-
ся» (Пс. 90:10)

«бо Своїм Анголам Він на-
каже про тебе, щоб тебе пиль-
нували на всіх дорогах твоїх» 
(Пс. 90:11).

«На лева й вужа ти насту-
пиш, левчука й крокодила ти 
будеш топтати!» (Пс. 90:13)

«як він Мене кликатиме, то 
йому відповім, Я з ним буду 
в недолі, врятую його та про-
славлю його» (Пс.90:15).

«Але, Господи, щит Ти для 
мене та слава моя, і мою голо-
ву Ти підіймаєш!» (Пс. 3:4)

«Щит мій у Бозі, Який чистих 
серцем спасає» (Пс. 7:11).

«Тільки Він моя скеля й 
спасіння моє, Він тверди-
ня моя, тому не захитаюся 
дуже!» (Пс. 61:3).

«Покладіть на Нього всю 
вашу журбу, бо Він опікується 
вами!» (1Пет.5:7)

Тексти з Біблії у перекладі Хоменка 

Вічний Бог, Який створив 
усе, ніколи не втомлюється і не 
знемагає. Він настільки силь-
ний, що зміцнює та дає силу 
тим, хто ослаб чи втомився.

Сила Божа безмежна!
Коли закінчуються мої 

сили, Бог вступається і дає 
Свої сили!

Там, де Вам здається, що ви-
ходу немає, у Бога він є!

Допоможи мені, Господи, 
ніколи не забувати про те, 

що Ти Великий і Твоїм силі й 
мудрості немає кінця!

Допоможи не забувати про 
те, що Ти сильний, коли я 
слабкий!

Коли я не знаю, що робити, 
Ти знаєш!

Коли я не можу щось про-
контролювати, Ти контролюєш 
це.

Навчи завжди й у всьому 
довіряти Тобі.

В ім'я Ісуса Христа. 

НЕ БІЙСЯ, БО Я З ТОБОЮ!

БОГ ІЗ НАМИ!
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«Христос воскрес!» – це чудове 
привітання у пасхальні дні звучить по всій 
Україні!

Дорогі читачі, а чи задумуємося ми серйозно 
над глибоким змістом цього привітання? 
«Христос воскрес!» – це означає, що Він 
є Живим Господом, Який знову прийде  
вдруге! Через Христове воскресіння й нам 
гарантоване наше особисте воскресіння 
(див. Дії 17:31).

В день другого приходу Христа відбудеться 
воскресіння людей! Боже Слово говорить 
про те, що першими воскреснуть ті люди, 
котрі стали виконавцями Святого Писання 
під час свого земного життя. А після істинних 
Христових послідовників воскреснуть всі інші 
люди, котрі не стали виконавцями Святого Пи-

сання під час свого земного життя. Виконавці 
Божого Слова, воскреснувши, увійдуть у вічне, 
блаженне Царство Боже (див. 1Солунян 4:16-17), 
а ті, хто не виконували Господнього Слова, 
воскреснувши, опиняться у вічному вогняному 
озері, де будуть страждати вічно (див. 
Об'явлення 20:15). В день Свого другого приходу 
Христос промовить такі слова до виконавців 
Божого Слова: «Прийдіть, благословенні 
Мого Отця, посядьте Царство, приготоване 
вам від закладин світу» (Матвія 25:34), а до 
тих, хто не виконували Господнього Слова, 
так промовить Господь: «Ідіть ви від Мене, 
прокляті, у вічний вогонь, що дияволові та 
його посланцям приготований» (Матвія 25:41).

ЧИ ГОТОВИЙ ТИ ДО ЗУСТРІЧІ З ІСУСОМ ХРИСТОМ?
НЕ ЙДИ У ВІЧНІСТЬ
БЕЗ ВІРИ В ТОГО,

ХТО ВОСКРЕС!

СЛОВО – МОГУТНЯ ЗБРОЯ. 
НЕ ОСКВЕРНЯЙМО СВОЇ УСТА! 

ЗВЕРТАЙМОСЯ ДО БОГА!

Сьогодні Україна переживає 
надзвичайно тяжкі часи. Твоє життя 
також під тиском обставин, але так не 
мусить бути.

Молитва – це твій шанс. Нинішня 
ситуація підштовхнула християн до 
посиленої молитви, щоб в єдності 
просити в Господа миру для нашого 
краю.

В настановах Ісуса Христа щодо 
останнього часу ми знаходимо такі 
слова: «Ви ж про війни почуєте 
і про воєнні чутки. Глядіть, не 
лякайтесь, бо статись належить 
тому» (Матвія 24:7). 

Те, що відбувається навколо нашої 
країни – ще одне підтвердження слів 
Біблії, а також свідчення того, що 
сили зла в усьому світі підбурюють 
людей до війни, до протистояння та 

ворожнечі, яка може забрати тисячі 
життів. Але вістка Ісуса – не тільки  
констатація майбутніх подій, але в 
першу чергу заклик: «НЕ БІЙТЕСЬ!». 

Наше життя, майбутнє людства – 
в руках Господа. Він може зупинити 
будь-яку навалу і зруйнувати злі 
наміри. 

Відповідальний християнин 
– людина, яка завжди молиться 
до живого Бога не лише за себе 
та своїх рідних, а й за місто та  
країну, де проживає. Усвідомлюючи 
свою відповідальність перед 
Богом, мільйони християн і тисячі 
християнських церков в Україні 
моляться за нашу державу. Свідомі 
громадяни, справжні християни 
завжди молилися за свою Батьківщину 
та її благословенне майбутнє. 

Тож у ці дні моліться у колі своєї 
родини, моліться у церквах про Божий 
захист. У спілкуванні з іншими людьми 
підтримайте їх словами Ісуса: «Не 
лякайтесь!».

«Бо хто Бог, окрім Господа? 
І хто скеля, крім нашого Бога? 
Бог – сильне моє пристановище, 
і дорогу мою Непорочний 
вивідував» (2 Сам. 22:32-33).

Володимир Боришкевич, м. Рівне

НАШЕ ЖИТТЯ – В РУКАХ ГОСПОДА

24 лютого в Україні прозвучали дуже 
тривожні вибухи. На нашу рідну країну 
напав ворог, оголосили війну. У наші 
серця може прийти тривога, паніка. 

Але, дорогі мої, цей архіважливий 
історичний момент допущений Богом. 
Написано: «Бо ваші думки – не Мої 
це думки, а дороги Мої – то не ваші 
дороги, говорить Господь» (Ісаї 
55:8). 

Я звертаюся до усіх людей 
доброї волі: ми не завжди можемо 
змінити ситуацію в Україні чи 
світі, але ми можемо змінити 
ситуацію у нашому серці. Коли на 
серці тривога – це дуже  небезпечно. 
Коли ми в паніці – це вже на дорозі до 
програшу. Не допустімо цього!

ЯКІ Є ЗАСОБИ, 
ЩОБ ЗБЕРЕГТИ 

СПОКІЙ?
Перший – це довіра Господеві. 

«Волосина з нашої голови не впаде 
без волі Божої».

Другий – Бог нам дав потужну зброю, 

Він дав нам право звертатися до Нього, 
як написано у 49 Псалмі: «До Мене 
поклич в день недолі, Я визволю 
тебе, а ти прославиш Мене». Тому, 
молитва – це другий засіб, який 
принесе спокій. Ми будемо дивитись 
на обставини під іншим кутом зору. Ми 
віруючі люди, в нас є на Кого покладати 
надію, нам є до Кого звертатись. Ми 
віримо, що все у Божих руках. 

НАЙВАЖЛИВІШЕ – СПОКІЙ 
У СЕРЦІ. «Нехай серце ваше не 
тривожиться! Віруйте в Бога, і в 
Мене віруйте!» (Івана 14:1). Бажаю 
вам миру та спокою, захисту Божого і 
твердої віри, що Бог нас не залишить 
і не покине, бо так написано: «Не 
залишу Я вас і не покину».

Я вірю, Бог допоможе і захистить 
Україну. Ми зрозуміємо пізніше, чому 
це сталося. Я вірю, воно має послужити 
на благо.

Молімося, віруймо, надіймось і 
підтримуймо один одного у наших 
молитвах. Хай вас Бог благословить в 
ім’я Ісуса Христа!

Михайло Степанович Паночко

ЗВЕРНЕННЯ ЄПИСКОПА УЦХВЄ

БОЖЕ, ВСТУПИСЯ! ГОДІ ЛИТИСЯ 
КРОВІ ТВОЇХ ДІТЕЙ.

Вбивці не знають, що чинять, як 
не усвідомлювали свої злодійства 
грішники, що розпинали Ісуса Христа.

БОЖЕ, ЯВИ СВОЄ МИЛОСЕРДЯ 

НАД НАМИ!
«Господь – фортеця моя і скеля моя, 

визволитель мій, Бог мій, на Нього я 
сподіваюся; щит мій, ріг спасіння мого 
і притулок мій!  Прикличу Преславного 
Господа і від ворогів моїх буду 
врятований.  Скорботи смерті облягли 
мене, і потоки нечестивих настрахали 
мене;  Скорботи пекла облягли мене, 
і пастки – сіті смерті мене обплутали. 
У тісноті моїй я прикликав Господа, 
і до Бога мого волав. І Він зачув із 
храму Свого мій голос, і волання моє 
долинуло до слуху Його…».

«ГОСПОДИ, БЛАГАЄМО: ЗУПИНИ 
ЦЮ АГРЕСІЮ! БОЖЕ, НЕХАЙ 
ВЖЕ НЕ ЛУНАЮТЬ ВИБУХИ, НЕ 
РВУТЬСЯ БОМБИ. ІСУСЕ ХРИСТЕ, 
ВСЕМОГУТНІЙ БОЖЕ, ПОВЕРНИ 
ВІЙСЬКО ЗАГАРБНИКІВ НАЗАД, В 
МОСКОВІЮ, ПОДАЛІ ВІД КОРДОНІВ 
УКРАЇНИ»

Господь  Бог – батько правди! І 
Богові огидна усяка неправда. Тому, 
Господи, поглянь на це і вступися! 
Нехай Твоя правда восторжествує!

ХРИСТИЯНИ! ПРИМНОЖИМО 
МОЛИТВИ ДО БОГА. ПРОСІМО, 
ЩОБ ЦЯ ВІЙНА ЗУПИНИЛАСЯ 

Продовження на стор. 7
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В мережі Інстаграм християн-
ка, сім’я якої приймала біженців, 
поділилася свідченням чоловіка, що 
жив у них.

«28 лютого до нас в церкву 
приїхали перші біженці. Ми покли-
кали їх до нас на вечерю. Серед них 
був чоловік, який був сильно стриво-
жений, не міг сидіти та постійно ди-
вився в телефон. Пізніше він розка-
зав, що в Харкові залишилися його 
батьки та сестра.

Наш тато їм засвідчив про живого 
Бога, який сильний врятувати, і ми 
розказали декілька свідчень з нашо-
го життя. Ми зрозуміли, що ці біженці 
ніколи не цікавилися серйозно Бо-
гом. Потім ми разом помолилися та 

благословили їхню родину. На на-
ступний ранок вони від’їхали.

Пройшло декілька днів. Той 
чоловік дзвонить до тата і голос-
но каже: «Володя, я повірив в Бога. 
Сьогодні я попросив свого друга ви-
везти батьків з Харкова, і як тільки 
вони виїхали, будинок батьків був 
повністю зруйнований. Я знаю, що 
врятував батьків точно Бог, до якого 
ви молилися».

У Псалмі 34:4 написано: «Шукав я 
був Господа, і він озвався до мене, 
і від усіх небезпек мене визволив». 
Коли ми щиро просимо Господа про 
допомогу, Він ніколи нас не залишає. 

Свідчення біженця: «ЦЕ ТОЧНО 
БОГ, ДО ЯКОГО ВИ МОЛИЛИСЯ»

Нині маємо особливу можливість 
говорити людям слова правди та надії. 
Життєдайні слова із Біблії – наша 
підтримка у тяжких обставинах життя.

1. «Не бійся, Я з тобою, не 
хвилюйся, бо Я твій Бог. Тебе 
зміцню й допоможу тобі, звитяжною 
правицею підтримаю тебе» (Книга 
Пророка Ісаї 41:10).

2. «Чи не звелів Я тобі бути мужнім 
і хоробрим? Тож не бійся й не 
занепадай духом, бо Господь твій 
Бог завжди з тобою, хоч куди б ти 
пішов» (Книга Ісуса Навина 1:9)

3. «Ні про що не турбуйтеся. 
За будь-яких обставин, через 
молитву прохайте Господа того, що 
потребуєте, та завжди дякуйте Йому 
за все, що маєте. І мир, який йде від 
Бога, що вище людського розуміння, 
буде стерегти серця ваші та думки в 
Христі Ісусі» (До Филип’ян 4:6-7).

4. «Ти завітав вночі і моє серце 
перевірив, мене Ти випробував і 
не знайшов щербинки. Я вирішив, 
що не грішитимуть уста мої» (Псалми 
17:3).

5. «На закінчення, брати і сестри 
мої, скажу вам таке: думайте лише 

про те, що правдиве, благородне, 
справедливе, чисте, приємне, 
почесне, відмінне, й гідне похвали!» 
(До Филип’ян 4:8).

6. «Будьмо непохитні в тій надії, 
яку ми маємо, завжди навчаючи 
інших про неї. Адже ми сповнені віри 
у те, що Господь виконає усе, що 
обіцяв» (До Євреїв 10:23).

7. «Бо Господь твій Бог з тобою, як 
воїн-рятівник. Співатиме Він й радо 
прославлятиме тебе, і відновить 
Він любов Свою до тебе. З криками 
радості Він буде тішитися з тебе, як у 
святковий день» (Софонії 3:17).

СЛОВА ПІДБАДЬОРЕННЯ 
ЗІ СВЯТОГО ПИСЬМА

ЯК ВИГРАЮТЬСЯ ВІЙНИ?

Я – не військовий експерт і ніколи 
ним не був. Але в ці дні, бачачи 
неймовірний спротив української нації 
проти російського окупанта, навіть знані 
військові аналітики здивовані (вражені, 
шоковані) мужністю, незламністю і 
сміливістю нашого народу!

Так Матьє Булег, військовий 
експерт британського аналітичного 
центру Chatham House, зауважив: 
«ЗСУ, територіальна оборона, кожен 
житель України боротиметься за свою 
батьківщину. Вони воюватимуть і 
вмиратимуть за свою країну».

Будь-яка війна виграється «прин-
ципом тіла». Коли держава, як один 
організм, де кожен член виконує 
свою функцію. Коли тілу загрожує 
небезпека, то кожна його клітина може 
чимось допомогти. Все тіло групується 
і стрілою кидається в бій, щоб дати 
відсіч.

Це саме те, що ми зараз 
спостерігаємо в Україні.

Звичайно, наконечником є наші 
ЗСУ. Позаду них – молитовні полки, за 
ними – інформаційні, потім медичні, 
гуманітарні, фінансові і т.д.

Наше покоління ніколи не воювало. 
Сучасна українська армія фактично 
почала формуватися після 2014 
року. Звичайно, нас усіх добряче 
натренувала так звана АТО (читай – 
війна) на Сході.

Але та цілісність нашого «ор-
ганізму», яку ми всі спостерігаємо, 
має неземне походження. Духовно 
розбуджена Богом нація діє як один 
злагоджений організм.

І нічого, що нас поранено в обидві 
кінцівки, що вороги душать зашморгом 
і вже метастазами намагаються 
добратися до серця…

Ми продовжуємо міцно стояти й 
відчуваємо, як завдяки небесному 
втручанню відкривається друге 
дихання, як тілом розходиться 
чудодійна сила не здаватися, але 
терпіти, терпіти, терпіти…

БО З НАМИ ГОСПОДЬ, ЯКИЙ 
КОЛИСЬ ПООБІЦЯВ: «Не встоїть 
ніхто перед тобою по всі дні життя 
твого… не залишу тебе й не покину 
тебе» (Ісус Навин 1:5).

Богдан Галюк, м. Івано-Франківськ

Бо рахується з волею людей. А 
вони частіше вибирають конфлікти. 
Ісус сказав, що до дня Його приходу 
«ви ж про війни почуєте, і про 
воєнні чутки» і «повстане народ 
на народ, і царство на царство» 
(Мт. 24:6-7).

Війна завжди є результатом 
гріха (Рим. 3:10-18). Зіпсоване серце 
хоче самостверджуватися. Війна 
– результат ідеологічного або 
ж релігійного конфлікту. У світі 
грішних людей війна, на жаль, є 
невідворотною. Однак релігія та 
ідеологія – вторинні причини.

Основною ж причиною будь-якої 
війни є гріх: «Бо з серця виходять 
лихі думки, душогубства, пе-
релюби, розпуста, крадіжки, 
неправдиві засвідчення, бого-
зневаги» (Мт. 15:19).

Війна – жахлива річ. В ній ніколи 
нема переможця. Але інколи вона 
була необхідною. Бог наказав 
ізраїльтянам: «Пімсти мідіянам за 
кривду Ізраїлевих синів...» (Числ. 31:2).  
Очевидно, війна була реакцією Бога 
на гріх. Твердження, що Бог ніколи не 
підтримував війну, є помилковим. Він 
– не пацифіст. Деколи війна необхідна 
для відвернення ще більшого зла. 
Якби Гітлер не був переможений 
у Другій світовій війні, скільки ще 

мільйонів євреїв 
було би знищено? 
Якби не відбулася 
громадянська війна 
у США, скільки ще 
а ф р о а м е р и к а н ц і в  
страждали б у рабстві? 
У книзі Еклезіаста 3:8 
сказано: «Час кохати 
і час ненавидіти, час 
війні і час миру».

Як нам ставитися 
до війни?

Християни – миротворці, які 
не бажають війни, але також і не 
протистоять владі, поставленій 
Богом, яка стримує зло (Рим. 13:1-4; 
1Петр. 2:17). 

Найстрашніше, коли відбувається 
підміна понять, напад називають 
захистом. Комуністична ідеологія 
диктує необхідність панування 
над іншими. Нацистська ідеологія 
вимагає ліквідації «нижчих» рас. 
Тоді ми маємо підняти свій голос.

Найважливіше, що Церква 
Христова може зробити під час 
війни, це молитися про божественну 
мудрість для наших лідерів, про 
безпеку солдат, про політичне 
швидке вирішення конфлікту і 
мінімальні втрати (Фил. 4:6-7).

На жаль, ми ніколи не побачимо 
мир у цій добі. Не минає й дня без 
якогось конфлікту у світі. Єдині ліки 
від війни – це Володар миру, Ісус 
Христос! Коли Він повернеться, як 
обіцяв, то покладе край усім чварам і 
заснує вічний мир (Іс. 2:4).

Богдан Галюк

ЧОМУ БОГ ДОПУСКАЄ ВІЙНУ?

ОБЕРИ СЛОВО БОЖЕ – НАДІЙНИЙ
ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ТВОГО ЖИТТЯ

ДОРОГІ ЧИТАЧІ, згадуючи Христове воскресіння, 
давайте сьогодні чесно відповімо собі: «А чи я 
готовий до зустрічі з Ісусом Христом у вічності?» 
О, як багато сьогодні людей вітаються словами: 
«Христос воскрес!», однак не всі задумуються про 
своє особисте воскресіння! Деякі люди, не бажаючи 
стати виконавцями Божого Слова, матюкаються, 
сваряться, вживають алкоголь, приймають наркотики, 
курять сигарети, не прощають, чинять крадіжки, пере-
бувають у блуді й перелюбі та обманюють самих себе. 
Марно сподіватися увійти у вічне Царство Небесне 
без прийняття рішення стати виконавцем Божого 

Слова! Так говорить Господь: «Не кожен, хто каже 
до Мене: «Господи! Господи!» увійде у Царство 
Небесне, але тільки той, хто виконує волю мого 
Отця, що на Небі» (Матвія 7:21). Вся Господня воля 
описана у Новому Заповіті, яка полягає в тому, щоб 
людина щиро покаялась перед Господом у своїх гріхах 
та відкинула гріх зі свого життя. Потрібно відкинути 
такі гріхи: матюки, сварки, вживання алкоголю, 
наркотиків, куріння сигарет, гнів, крадіжки, блуд, 
перелюб, заздрість, образи, гордість, честолюбство, 
ненависть та всі інші гріхи – і стати виконавцем 
Божого Слова (так, як записано у Новому Заповіті!)

ДОРОГІ ЧИТАЧІ, нехай Новий Заповіт стане 
нашою настільною Книгою, яку ми будемо щоденно 
уважно читати так, щоби запам'ятати та відразу 
втілювати прочитане Боже Слово в особисте життя, 
– і, лише при такій умові, воскреснувши з мертвих, 
ми увійдемо у вічне Боже Царство і не опинимося у 
вічному вогняному озері!

А також, ДОРОГІ ЧИТАЧІ, завжди пам'ятаймо про 
те, що, згідно з Євангелієм від Луки 16:19-31, день 
фізичної смерті людини є для неї рівнозначним дню 
другого приходу Христа, адже, саме в день фізичної 
смерті людина входить у вічність!

Микола Чіпак, м. Львів

Закінчення, початок на стор. 6
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ВИХІД Є! 

СПІШИ 
ДО ЦЕРКВИ 
ХРИСТОВОЇ! 

НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШАЙСЯ 
НАОДИНЦІ ЗІ СВОЇМИ 
ПРОБЛЕМАМИ! 

Там щирі люди, 
які люблять Бога. 
Вони завжди тобі 
допоможуть! ІСУС ЛЮБИТЬ ТЕБЕ!

Газета «ЖИВА НАДІЯ» друкується за добро-
вільні пожертвування, розповсюджується 
безплатно! Якщо ви вважаєте, що це видання 
сприяє євангельській просвіті та наближенню Божого 
Царства, будь ласка, підтримайте це служіння: 
вашими молитвами, пожертвуваннями, дописами 
в газету. Редакція зацікавлена в отриманні ваших 
свідчень про те, що Бог зробив у вашому житті. Як ви 
особисто пересвідчилися, що Бог живий, реальний? 
Як ви покаялися в гріхах? Напишіть про ваш шлях 
до пізнання БОЖОЇ ІСТИНИ. Так само ви можете 
надсилати повчальні духовні статті, вірші, авторські 
художні оповідання та інше.

Пишіть нам на e-mail:
giva.nadiya@gmail.com     

ПОЧНІТЬ 
ДЯКУВАТИ 
БОГУ ЗА 
ТЕ, ЩО У 
ВАС Є, І ВІН 
ДАСТЬ ВАМ 
ТЕ, ЧОГО 
ВАМ НЕ 
ВИСТАЧАЄ...

Віра в Бога не данина традиції чи культурі. 
Віра в Бога це щоденне життя згідно з 

Євангелієм Ісуса Христа.

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ

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

БІБЛІЯ УТРИМАЄ
ТЕБЕ ВІД ГРІХА 
АБО ГРІХ УТРИМАЄ
ТЕБЕ ВІД БІБЛІЇ

Псалом 91

«Хто живе під покровом 
Всевишнього, той в тіні Всемо-
гутнього перебуває!

Той скаже до Господа: «Прибіжище 
й твердиня моя – Бог мій, я надіюсь 
на Нього!»

Він спасе тебе від тенет птахолова 
й моровиці згубної.

Він заслонить тебе Своїми 
крилами, і під крилами Його ти 
знайдеш притулок, щит і оборона –  
правда Його.

Ти не будеш боятися страху 
нічного, ані стріли, що вдень пролітає, 

ані чуми, яка в темноті підкрадається, 
ані моровиці, яка знищує у полудень.

Упаде тисяча біля тебе, і десять 
тисяч праворуч від тебе, тебе ж не 
доторкнеться.

Ти тільки своїми очима подивишся 
і кару грішників побачиш.

Бо Господа, охорону мою, 
Всевишнього ти вибрав своїм 
притулком, то зло не спіткає тебе, і 
жодне нещастя не наблизиться до 
оселі твоєї.

Бо Він звелить ангелам Своїм 
охороняти тебе на всіх путях твоїх.

І на руках тебе носитимуть, щоб ти 
не спіткнувся ногою твоєю об камінь.

 На лева й змія будеш наступати, 
розтопчеш левчука й дракона. 
«Тому що він любить Мене, Я 
врятую його; Я зроблю його 
славним, бо він знає ім'я Моє.

Покличе до Мене, то йому 
відповім; Я буду з ним у 
біді, спасу і прославлю його. 
Довготою днів насичу його, і він 
побачить спасіння Моє»

ЯК МОЛИТИСЯ, ЯКЩО Я  НЕ ВМІЮ 
І МЕНІ СТРАШНО, АЛЕ Я МАЮ 

БАЖАННЯ МОЛИТИСЯ
(Ця молитва є прикладом. Можна й потрібно говорити саме про те, 

що вас турбує)

ЗВЕРНИСЯ  ДО БОГА:
Великий Бог неба і землі!
СКАЖИ ЙОМУ ПРО СВОЇ СТРАХИ:
Я дуже боюся втратити сім’ю.
ПОПРОСИ ПРОЩЕННЯ:
Пробач мене за мої свідомі й 

несвідомі гріхи.

ПРИЙМИ ІСУСА ХРИСТА ЯК 
СВОГО ОСОБИСТОГО СПАСИТЕЛЯ:

Я вірю,що Ти вмер за мої гріхи і спас 
мене.

ПОПРОСИ СИЛИ ПЕРЕЖИТИ 
СТРАХ:

Дай мені, Боже, сили пережити ці 
труднощі.

ПРИЙМИ ПОКЛИК БОГА 
СЛІДУВАТИ ЗА НИМ:

Я прагну слідувати за Тобою, Господь!
@molly.notes

Отче наш, що живеш на небесах!
Нехай святиться ім’я Твоє.
Нехай прийде Царство Твоє, 
нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо 
   винуватцям нашим.
    І не введи нас у спокусу, але визволи нас 
       від  лукавого, бо Твоє є Царство і сила, 
         і слава навіки. Амінь.
                             Євангелія від Матвія 6:9-13

Ви можете мати руки та ноги (на 
відміну від мене), але чи знаєте 
відповіді на такі три запитання:

1) Хто ви та в чому ваша цінність?
2) У чому ваша мета у цьому 

житті?
3) Яка ваша доля після смерті?
Якщо у вас немає відповідей на ці 

три запитання, ви більший інвалід, 
ніж я.

Нік Вуйчич, всесвітньо відомий 
проповідник Євангелії (народився 

без рук і ніг).

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТРИ ЗАПИТАННЯ


