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

ЖИВА НАДІЯ
НЕХАЙ ЖИВЕ 
У ВАШОМУ СЕРЦІ!

Йду вперед я стежкою земною,
Та панує мир в душі моїй,
Бо не сам я, поруч йде зі мною
І мене тримає Дух Святий.

В небеса показує дорогу,
До осель небесного Отця,
Над гріхом дарує перемогу,
І вогнем запалює серця.

Той вогонь мою холодну душу
Зігріває полум’ям святим,
Наче землю у серпневу сушу,
Він струмочком зрошує живим.

Цей струмок святої благодаті,
Сил духовних додає мені,
Я радію, хочеться співати,
Забуваю труднощі земні.

Дух Святий! Живи в мені постійно,
Піднімай тоді, коли впаду,
Вірю, що з Тобою неодмінно
Я осель небесних досягну.

Підкріпляй тоді, коли безсилий,
Щоб я віру до кінця зберіг,
Проти ворога боровся сміло,
І його нападки переміг.

Як зустріти труднощі прийдеться,
На дорозі важкій і сумній,
Більше й більше сповнюй моє серце,
Я живу Тобою, Дух Святий!

Олександр Войтицький

ДУХ СВЯТИЙ

«Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками 
Своїми мене попровадь в правді Своїй і навчи Ти 
мене, бо Ти – Бог спасіння мого, кожен день я на 

Тебе надіюсь!» Пс.24:4-5

Свято Трійці по 
величині третє – після 

Різдва і Великодня 
(Пасхи). Це свято 

припадає на 50-й день 
після Великодня. Тобто, 

в Україні цього року 
християни західного 
обряду відзначають 
Трійцю 5 червня, а 
християни східного 
обряду – 12 червня. 

На десятий день 
після Вознесіння Ісуса 
Христа Церква святкує 
зішестя Святого Духа 
на апостолів. Це свято 
називається також Днем 
П’ятдесятниці, або ж 
Трійцею. П’ятдесятницею 
воно іменується тому, 
що подія, тут згадувана, 
сталася на п’ятдесятий 
день після воскресіння 
Христового – Пасхи. Як 
ми знаємо з Нового Завіту, 
упродовж сорока днів 
по воскресінню Господь 
Ісус Христос являвся 
Своїм учням і повчав їх. В 
самий же день вознесіння 
Він дав наказ учням, 
щоб не відходили вони 
з Єрусалиму, а чекали 
обітниці Божої, «що про 
неї, – казав, – ви чули від 
Мене. Іван водою хрестив, 
ви ж охрещені будете 
Духом Святим через 

кілька тих днів...».
І тоді ж, на сороковий 

день, сталося славне воз-
несіння Господа на небо 
на очах усіх Його учнів.

Дотримуючись наказу 
Божого, апостоли залиши-
лися в Єрусалимі в очіку-
ванні даної їм обітниці. І 
ось настав десятий день 
після вознесіння Христа. 
У євреїв тоді було велике 
свято П’ятдесятниці в 
пам’ять Синайського зако-
нодавства. Усі апостоли 
з матір’ю Ісуса та іншими 
учнями разом були в одній 
світлиці у Єрусалимі.

Була третя година дня 
за єврейським часом (за 
нашим – дев’ята година ранку). 
Євангеліст Лука у книзі 
«Дії святих апостолів» так 
змальовує подальші події: 
«Раптом почався з неба 
шум, наче подув буйний 
вітер і наповнив усю 
оселю, де вони сиділи. 
З’явилися їм поділені 
язики, наче вогняні, і 
сіли на кожного з них. 
Усі наповнилися Святим 
Духом і почали говорити 
іншими мовами, – так, як 
Дух велів їм говорити» 
(Дії, 2:2-4).

Таким був початок ді-

яльності новозавітної 
Церкви Божої, – початок 
проповіді Євангелії через 
апостолів (спочатку в Єру-
салимі, а далі – в усьому світі).

Зішестя Святого Духа на 
апостолів має також назву 
Дня Святої Трійці. Трійцею 
воно зветься тому, що са-
ме в цей день відкрилася 
світові уся повнота дії 
Пресвятої Трійці, і люди 
навчились поклонятися й 
прославляти три іпостасі 
Єдиного Божества: Отця, 
Сина, Святого Духа. Бог 
Отець послав Сина на 
землю; Син явив нам 
шлях до Отця – дорогу 
смирення, настановив нас 
любити Бога і ближніх, 
постраждав на хресті 
за наші гріхи, воскрес і 
вознісся на небо, обіця-
ючи учням послати Духа 
Святого, Утішителя; і тепер 
Цей Утішитель зійшов на 
учнів і наповнює засновану 
Христом Церкву.

У чому полягає духовний 
зміст Дня П’ятдесятниці 
для нас? Це зішестя має 
статися у серці кожного 
християнина, як акт 
довершеності Божого 
спасіння.

http://vedmedenko.org.ua 
(ілюстрація з Біблії у гравюрах 

Ю. Карольсфельда)

СВЯТА ТРІЙЦЯ 



ПАМ’ЯТКА ХРИСТИЯНАМ 
В ЧАС ВТРАТИ РІДНИХ
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За певних обставин людина може 
змінити свою поведінку на краще, але 
тільки Дух Святий здатний цілком 
змінити серце людини: «І дам вам 
нове серце, і нового духа дам у ваше 
нутро, і викину камінне серце з вашого 
тіла, і дам вам серце із плоті. І духа 
Свого дам Я до вашого нутра, і зроблю 
Я те, що уставами Моїми будете ходи-
ти, а постанови Мої будете стерегти та 
виконувати» (Єзекіїль, 36:26-27).

Силою волі ти ніколи не вирвеш 
корінь гріха, це можна зробити 
тільки силою Духа Святого.

Від земних батьків людина на-
роджується за тілом, в ній живе 
людський дух. Є друге народження 
згори, коли людина народжується 
від Духа Божого: «Ісус відповів: «Ісус 
відповів і до нього сказав: Поправді, 
поправді кажу Я тобі: Коли хто не 
народиться згори, то не може побачити 
Божого Царства» (Ів. 3:3).

Дух Святий – це реальна осо-
бистість. Він буде рухатися в нас, ко-
ли ми народжуємося згори.

Де бажає жити Дух Святий? У 
нашому серці! «Чи не знаєте ви, що 
ви – Божий храм, і Дух Божий у вас 
перебуває?» (1 Кор. 3:16)

Дух Святий підтримує та зміцнює нас 
і стверджує нашу волю. Дух Святий – 
той вогонь, який робить полум'яним 
наше серце.

Біблія – це карта (путівник для життя), 
провідник по цій карті – Дух Святий.

В народі кажуть: «Як не відкрито 
Духом, не заб’єш і обухом!» Тож 
просімо Духа Святого відкривати нам 
Боже Слово для розуміння і виконання.

Чим більше людина дозволяє своєму 
розуму ставати ледачим, млявим і 
слабким, тим менше до такої людини 
говорить Святий Дух.

«Бог є Дух, і ті, що Йому вкло-
няються, повинні в дусі та в правді 
вклонятись» (Ів. 4:24).

«Бо троє свідкують на небі: Отець, 
Слово й Святий Дух, і ці Троє Одно» 
(1 Ів. 5:7).

ВЛУЧНО ПРО ДУХ СВЯТИЙ

Я вітаю усіх читачів газети «Жива 
надія». Мене звати Роман. Мені 
зараз 32 роки. Я увірував в Господа, 
коли мені було 14 років. Бог мене 
благословив дружиною Людмилою, а 
також подарував нам семеро діток – 

за що ми дуже вдячні Господу! Хочу 
поділитися коротеньким свідченням 
про Божу милість у нашому житті.

Ми проживаємо у Львові, в 
багатоповерхівці на 9-му поверсі. 
Увечері, коли наші дітки вклалися 

спати, ми з дружиною пішли на кухню 
попити чаю. І тут ми почули запах 
диму, а також сильний крик з поверху 
нижче: «Ми горимо!» Буквально за 
десять хвилин наш коридор, кухня 
наповнилися ядучим димом... Коли 
я побіг зачиняти балкон, то до нашої 
квартири вже діставалися язики 
полум'я. І тут я зрозумів, що справа 
дуже серйозна! Під нами у сусіда з 
сьомого поверху загорілася трьох 
кімнатна квартира, яка вигоріла 
вщерть. Коли велику хмару диму вітер 
відганяв від наших вікон, я відкривав 
вікно, щоб хоча б трішки вдихнути 
повітря. І коли ми були у безвиході, 
я тоді зрозумів, що зараз ми можемо 
загинути та стати перед Богом. Переді 
мною за декілька секунд пройшло 
усе моє життя... Нарешті прибули три 
пожежні автомобілі. Я ж просто впав 
на коліна і просив в Бога милості для 
діток, дружини та для себе. Я молився 
так: «Господи, яви милість над нами, 
і я буду свідчити скрізь про Твоє 
милосердя, явлене усім нам!»

І тут пролунав дзвінок у двері мого 
друга Володі, який жив неподалік. 

Він, почувши про пожежу, примчав на 
поміч. Він повідомив нам, що пожежа 
приборкана. Відразу прийшла поліція, 
ми виходили на вулицю в тому одязі, в 
який були одягненими. І таким чином 
врятувалися усі, за що слава Господу!

Дорогі читачі, пишучи це свід-
чення, хочу нагадати кожному з нас, 
що наше земне життя дуже коротке,  
ми не знаємо, що буде завтра: коли 
саме прийде остання мить нашого 
земного життя і ми постанемо 
перед Богом! Тому важливо завжди 
бути напоготові, пам'ятаючи 
слова застереження Ісуса Христа: 
«Стережіться, пильнуйте і 
моліться, бо не знаєте, коли цей 
час настане» (Мрк. 13:33).

Тому завжди будьмо у стані 
пильнування! Постійно служіть 
Богові й будьмо вдячні Йому за 
все – особливо за те, що пробачив 
наші гріхи й дарував життя вічне. 
Завжди пам’ятаймо милості та 
ласки Господні! Усім бажаю рясних 
Божих благословінь!

Роман Ткач, м. Львів

ПОРЯТУНОК З ПОЖЕЖІ

Основний зміст Свята Трійці аж ніяк 
не в зеленому гіллі, яким традиційно 
віряни прикрашають обійстя, а в тім, 
що народилася Церква Христова й учні 
Христа прийняли силу Духа Святого: 
«Та ви приймете силу, як Дух Святий 
злине на вас, і Моїми ви свідками 
будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та 
в Самарії, та аж до останнього краю 
землі» (Дії 1:8). Результат хрещення 
Духом Святим – успіх проповіді 
Євангелії по всій планеті Земля. Учні 
Христа отримали Дух Святий, це дало 
їм відвагу, силу йти скрізь і сміливо 
звіщати Євангелію. 

У ЧОМУ ЗМІСТ ЄВАНГЕЛІЇ?
Це радісна вістка про те, що по вірі 

в Ісуса Христа, в Його жертву, грішні 
люди отримують прощення своїх гріхів 
і по вірі в Христа Ісуса набувають нове 
духовне народження, а отже – спасіння 
своєї душі та вічне життя. Яскраво про 
це говорить один вірш з Євангелії від 
Івана, 3:16: «Так бо Бог полюбив світ, 
що дав Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не 
згинув, але мав життя вічне».

Про духовне народження в Євангелії 
написано так: «А всім, що Його 
прийняли, їм владу дало дітьми Бо-
жими стати, тим, що вірять у Ймення 
Його, що не з крові, ані з пожадливості 
тіла, ані з пожадливості мужа, але 
НАРОДИЛИСЬ ВІД БОГА» (Ів.1:12-13).

ТА ВИ ПРИЙМЕТЕ СИЛУ ДУХА

Наша поведінка під час розлуки 
з рідними відіграє велику роль для 
нашого здоров’я, відпочинку (сну) та 
стану душі. Коли приходить смерть, 
то з нею зазвичай приходять страх, 
апатія до життя, депресія. Добре, 
коли в цей час поруч біля людини, яка 
втратила рідних через смерть, буде 
друг або лікар-психолог, який зможе 
надати підтримку або добрі поради.

З нашими сьогоднішніми реаліями 
війни не завжди так є, щоб хтось 
близький був поруч, тому ми (ті, хто 
називаємося християнами) повинні 
звернути першочергову увагу на нашу 
віру в Бога і на Слово Боже (себто 
Біблію). 

Як людині ставитись до 
смерті? Варто знати, що смерть 
прийшла внаслідок людського не-
послуху Богові і тепер кожна людина 
підвладна смерті.

Що говорив Ісус про смерть?  
Ісус говорив про смерть, як про сон. 

Як себе вела смерть, коли з’являвся 
Ісус? Смерть відступала, втікала.  

І нам не варто боятися смерті, а 
краще мати страх перед Богом.  

ПАМ’ЯТАЙМО: Ісус має владу над 
смертю, Він переміг смерть і нам дав 
надію на життя вічне: 

«Бо заплата за гріх – смерть; дар 
же Божий – то вічне життя в нашім 
Господі Ісусі Христі» (Рим. 6:23); 

«Сказав їй Ісус: Я є воскресіння 
і життя; хто вірить у Мене, – хоч і 
помре, житиме» (Ів. 11:25).

Нам потрібно завжди триматися 
вірою Ісуса Христа, Його обітниць, і 
життя завжди буде поруч, а смерть 
відступатиме. 

Якщо ж смерть прийшла до 
ваших близьких, то важливо:

1) В щирій молитві попросити в 
Бога сили, прийняти усе, що сталося 
і подякувати Богові в молитві за роки 
життя, проведені разом з людиною, 
яка померла. 

2) Близьку нам людину в своєму 
серці відпустити до Бога. Якщо ми 
цього не зробимо, будемо ображатися 
на Бога. 

3) Потішайте себе тим, що на цьому 
світі ми не самотні: Бог завжди поруч і 
буде (у визначений Богом час) зустріч 
в Небі з дорогими нам людьми, де ми 
будемо вічно.

Володимир Бобик,
пастор церкви, м. Пирятин.

Тел +380672597689

Якою повинна бути поведінка людини, коли смерть 
прийшла до дорогих їй людей? Що робити? Як жити далі? 

«Не хочу ж я, щоб ви не знали про 
покійних, щоб ви не сумували, як і 
інші, що надії не мають. Бо коли ми 
віруємо, що Ісус був умер і воскрес, 
так і покійних через Ісуса приведе 

Бог із Ним» (1Сол. 4:13-14).



Я не дуже люблю вірші. Однак 
вірш, який сьогодні прочитав зранку, 
торкнувся мого розуму і серця.

А знаєш, мамо... Я на війні повірив в 
Бога,
Щохвилі відчував від Нього допомогу.
Мабуть почув Бог молитви твої,
Багато друзів полягло...
Та ангел Божий був при мені.
Ракета пролетіла поруч...
Я лиш подумав – ще й не жив...
Та сталося велике диво з див –
Вона не розірвалась – застрягла у 
стіні,
Лише посіяла смертельний страх в 
мені.
Це ангел мій на поміч поспішив
І свої крила під ракету підложив.
Я низько голову схилив,
Молитися ж бо я не вмів,
Лише промовив: «Дякую за все,
Хай Бог Всевишній Україну збереже».
Як вмів, я з Богом говорив,
За побратимів попросив,
Щоб повернулися живими,
У мирі й спокої всі українці жили.
А знаєш, мамо... Я повірив в Нього,
Без щирої молитви – не здобудемо 
перемоги.

Дуже добрі в цьому вірші слова. Щирі 
та правдиві. У них одразу біль, страх та 
надія. Це як паросток проліска, який 
з-під кірки льоду і снігу проривається 
ранньою весною до сонця.

Читаючи цей вірш, мені одразу зга-
далася історія мого рідного дядька Колі. 
Він жив у центрі села. Моя мама з нами 
(тоді ще дітьми) часом ходила до нього 
в гості. І досі пам’ятаю її слова до нього:

– Колю, ти ж обіцяв, коли був на війні, 
що станеш християнином, прийдеш до 
церкви.

А він у відповідь лише сумно 
усміхнувся і сказав, відвівши очі убік:

– Але ж це було тоді, коли снаряди 
розривалися поруч і кулі свистіли з 
різних боків...

Відтоді минуло вже понад 50 років, 
а в мене досі у голові залишилася 
ця розмова. Наче вчора моя мама 
розмовляла зі своїм братом.

Дядько Коля був на Другій світовій 
війні. Пройшов її майже від початку і 
повернувся додому живий... Одного 
разу прийшов додому його лист із 
фронту. Вже пізніше я дізнався, що 
це було майже диво. Адже цензура 
перевіряла всю кореспонденцію – як на 
фронт, так і звідти. У листі дядько Коля 
розповів, що до їхнього окопу потрапив 
снаряд. Усі, хто там був, загинули. І 
тільки дядько Коля залишився живим. 
Навіть подряпини від уламків він не 
впіймав.

У листі він зізнався, що спробував 
молитися до Бога. Але не знав, що 
і як казати. Тож попросив за нього 
молитися. Він пообіцяв, що якщо 
живий повернеться додому, стане 
християнином, служитиме Богові. 
На жаль, він так і не виконав своєї 
обіцянки. Виходить, обдурив і Господа, 
і своїх рідних.

Чому я торкнувся цієї теми? Та тому, 
що зараз війна. Росія підло напала на 
Україну, ллється кров, гинуть люди. 
Тільки за місяць війни загинуло понад 
сотню українських дітей. Матері 
сумують, ллють сльози. Щоправда, 
якщо самі залишаються живими, бо 
Росія застосовує страшну, смертоносну 
зброю, заборонену міжнародними 
конвенціями. Але вбивцям закон не 
писаний. Навіть не думають, що за свої 
злочини доведеться відповідати. Якщо 
не тут, то на Божому суді вже точно.

Після місяця війни підбивалися 
деякі підсумки в Україні. Складалися 
статистичні дані. І одна статистика 
мене дуже зацікавила. Інформація 
з’явилася 23 березня на онлайн-
сторінці «Української правди». Стаття 
називалася «В Україні поменшало 
людей, які ставлять під сумнів іс-
нування Бога».

Проведені дослідження показують, 
що якщо минулого року сумнівалося 
в існуванні Бога 17% українців, то 
сьогодні їх лише 14%. І це за умов 

страшної війни. Де, здавалося б, 
можна поставити запитання: де ж Бог?

Опитування проводила соціологічна 
група «Рейтинг». Якщо у 2021 році 
атеїстів було 7%, зараз їх залишилося 
6%. Так, цифри 7 і 6 начебто стоять 
поруч, але все ж таки... Особливо якщо 
враховувати загальну кількість жителів 
України. Адже цифра обчислюється в 
десятках мільйонів.

Збільшилася кількість і українців, які 
не вірять у Бога, але просто визнають 
найвищу силу. Минулого року їх було 
14%, а сьогодні вже 17%. Очевидно, 
не знайшлося поруч них християн, які 
вчасно могли б розповісти таким людям 
про Христа. У будь-якому разі поле 
діяльності для євангельської звістки 
навіть за умов війни розширилося. 
Тільки б не запізнитися, щоб не вийшло 
так, як із моїм дядьком Миколою.

Вбачаю велику користь появи 
капеланів в армії. Їх у роки Другої 
світової не було. Тому не було кому 
допомогти таким, як мій дядько Коля. 
Хоч би привести солдата до покаяння 
перед Богом, щоб він був готовий 
зустрітися з Ним. Адже це в умовах 
війни може статися щодня.

Хочу навести ще деякі статистичні 
дані. Наприклад, жінок в Україні, 
які вірять у Бога, більше (68%), ніж 
чоловіків (52%). Серед атеїстів чоловіків 
10%, а жінок лише 2%. І ще дуже цікава 
статистика. Як відомо, в умовах війни 
багато українців втратили своє житло. 
Воно частково чи повністю зруйноване 
російськими окупантами. Отож, навіть 
втративши свої квартири та будинки, 
51% українців продовжують вірити 
в Бога. Отже, вони чудово знають, 
за Кого слід триматись, Кому треба 
довіряти своє життя. Знають, що щастя 
не вимірюється майном.

Анатолій Чуб
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– Хіба винні оті дітки, що їх 
повбивали загарбники з РФ?

– Не винні.
– А ті жорстоко згвалтовані 

дівчатка, діти...?
– Не винні.
– Куди ж дивиться Бог, що 

коїться таке зло?
Християни, відповідаючи 

на це запитання, нама-
гаються виправдати Бога. 
Та чи треба це робити? Чи 
потрібні Богу адвокати? Не 
потрібні.

Інше запитання:
– Війна – це Божа воля чи 

Боже допущення?
– По-перше, війна ніколи 

не була Божою волею. Війна 
– це суто диявольський 
проєкт, і по-друге, фраза, що 
це Бог допустив війну, також 
не цілком доречна.

Варто розуміти, що МИ 
ЖИВЕМО НЕ НА ПЛАНЕТІ 
ДОБРА, ДЕ БОГ ЧАСТО 
ДОПУСКАЄ ЗЛО, А ТИМ-
ЧАСОВО ПЕРЕБУВАЄМО 
НА ПЛАНЕТІ ЗЛА, ДЕ 
САМЕ БОГ ПРОЯВЛЯЄ 
ДОБРО І САМЕ БОГ 
СТРИМУЄ ЗЛО.

Коли люди почали грішити, 
цим самим вони фактично 

заборонили Богу втручатися 
в їхнє життя. Люди обрали 
іншого володаря – диявола, 
який усіляко впливає на 
грішників, спонукуючи їх 
виконувати саме його волю. 
«Ваш батько – диявол, і 
пожадливості батька свого 
ви виконувати хочете» (Ів. 
8:44). Ось характеристика 
Ісусом Христом людей, які 
служать душогубу, непра-
вдомовцю і батьку брехні – 
себто дияволу.

Як диявол «говорить не-
правду, то говорить зі свого, 
бо він – неправдомовець і 
батько неправді».

ВИСНОВОК: відповідно ті 
люди, які постійно брешуть, 
слуги диявола і його волю 
хочуть виконувати. Тема 
брехні – це споконвіку гло-
бальна проблема люд-
ства. Особливо яскраво на 
прикладі РФ ми бачимо, 
як брешуть кремлівські 
ЗМІ РФ і як цією брехнею 
просочилися мільйони (на 
жаль, не тисячі) жителів РФ.

Саме диявол спонукав 
Путіна розв’язати цю крово-
пролитну бійню. І ціль ди-
явола не захист когось, його 

ціль – знищити Україну, її 
жителів. Ми чуємо, скільки 
жителів РФ так само кричать 
про це.

«Ваш ворог, диявол, ходить 
і рикає, мов лев, шукаючи, 
кого б зжерти (проковтнути)» 
(1 Петра 5:8).

Саме диявол хоче цілком 
поглинути Україну, бо саме 
звідси десятками років 
несеться Правда, проповідь 
Слова Божого (Євангелії) – 
і, як не прикро сьогодні це 
констатувати – і в ту ж РФ 
Слово Боже принесли єван-
гелісти з України.

До Церкви Христа ни-
ні звучить таке слово: 
«Протидійте йому (ворогу, 
дияволу) міцною вірою, 
знаючи, що тих же самих 
страждань зазнають і ваші 
брати у світі» (1 Петра 5:9).

Так, ми страждаємо з 
народом України, однак 
ми віримо живому Богу і 
ми молимося і просимо 
Бога про допомогу. Ми 
просимо Божого втручання, 
ми просимо чуда від Бога, 
бо розуміємо, що тільки 
Бог може зупинити це 
глобальне зло.

Я вірю не просто в пе-
ремогу України, я вірю в 
перемогу Бога і Правди, вірю 
в те, що Україна буде жити, 
як економічно, так і духовно, 
буде розквітати. Буде пере-
мога від Бога і останнє 
Слово буде за Богом. ЯКЩО 
ПРАВДА З НАМИ, ТО І БОГ 
ПРАВДИ З НАМИ! А всіх 
неправдомовців (брехунів) до-
ля в озері вогненному: «всім 
неправдомовцям – їхня част-
ка в озері, що горить вогнем і 
сіркою, що є другою смертю» 
(Відкриття Іонна, 21:8).

ДРУЖЕ, НА ЧИЄМУ ТИ 
БОЦІ? СЬОГОДНІ НЕМА 
НЕЙТРАЛЬНОГО МІСЦЯ. 
Або ти на боці Правди, або 
ж брехні...

P.S. Згадав заголовок 
до цієї замітки: КУДИ 
ДИВИТЬСЯ БОГ?

Відповідаю цитатою з 
вічної Біблії: «ГОСПОДЬ 
ДИВИТЬСЯ З НЕБА НА 
ЛЮДСЬКИХ СИНІВ, ЩОБ 
ПОБАЧИТИ, ЧИ Є ТАМ 
РОЗУМНИЙ, ХТО БОГА 
ШУКАЄ».

Петро Українець

КУДИ ДИВИТЬСЯ БОГ?

ВІЙНА І ВІРА В БОГА 

Ісус теж був переселенцем, бо Його 
хотіли вбити, коли Він тільки народився.

Про Ісуса теж брехали й не вірили в 
істину, яку Він говорив.

Про Нього розносили неправдиву 
інформацію і люди, яким Він служив, 
вірили у неправду.

Ісуса катували, знущались і при-
нижували за те, що Він робив добро.

Ісуса вбили й розіп’яли на хресті ті, 
кого Він прийшов врятувати.

Коли Ісус воскрес, «верхи» того часу 
теж вдались до створення фейків, вони 
підкупили воїнів і наказали їм говорити 
всім, що вони бачили, як учні Ісуса 
викрали Його тіло.

Ісус Христос розуміє наш біль, як 
ніхто інший. Він поруч з кожним з 
нас, Він з Україною. І ми обов’язково 
переможемо!

Пророцтво про страждання Ісуса 
Христа: «І як багато хто вразився, 
побачивши Мого слугу, бо Він був 
такий спотворений, що в Ньому 
важко пізнавали людину» (Біблія, Книга 
пророка Ісаї, 52:14, сучасний переклад).



ПОМ’ЯТI ГРИВНI

Іван Андрійович провів 
лікаря і повернувся 
в кімнату дружини. 
Підійшов до столу і 
рішучим рухом узяв 
рецепт. 

– Ось побачиш, дорога 
моя Лізонька, – зверта-
ючись до дружини, лас-
каво вимовив він, – ти 
одужаєш. Я зараз піду за 
ліками.

Іван Андрійович від-
крив дверцята шафи, в 
якій вони багато років 
зберігали гроші, і опус-
тив руку в стареньку 
скриньку. На дні лежало 
декілька дрібних купюр. 
«Ну ось, і не вистачає, 
– порахувавши гроші, 
подумки вимовив він. – 
Нічого, зайду до сусідів. 
Позичу, адже небагато 
треба, – заспокоїв себе 
Іван Андрійович. Вийшов 
на майданчик і натиснув 
кнопку дзвінка в сусідній 
квартирі.

– Здрастуйте, до-
рогий сусід, – мило 
посміхаючись, сказа-
ла сусідка Ірина Воло-
димирівна, – з чим до нас 

завітали?
– Розумієте, мені не 

вистачає грошей на ліки. 
Ви не могли б позичити, 
– зашарівся Іван Андрі-
йович.

Посмішка повільно 
сповзла з обличчя су-
сідки.

– Тут така ситуація, 
– видавлюючи слова, 
промовила Ірина Во-
лодимирівна, – я обіця-
ла синові на день на-
родження подарувати 
смартфон, якщо мені 
не вистачить грошей… 
Ну, ви розумієте, що він 
подумає?

– Так, так, звичайно, – 
розгублено мовив Іван 
Андрійович. – Вибачте. 
Двері швидко зачинилися.

«А може, до Світлани 
Семенівни зайти?», – про-
шепотів Іван Андрійович, 
звертаючись до самого 
себе, – вона завжди по-
зичала». І він рішуче 
подзвонив у двері. «Хто 
там? – не відкриваючи, 
запитала сусідка. «Це я 
– сусід ваш», – голосно 
промовив він. «Слухаю 
вас», – відповіла за две-
рима. Іван Андрійович 
плутано пояснив, що він 
просить позичити йому 
трохи грошей на ліки 
дружині. «Я б дала Вам, 
але, розумієте, позичати 
гроші після заходу сонця 
– погана прикмета. При-
ходьте вдень».

Після цих слів ноги 
Івана Андрійовича стали 
тяжкими, а до горла 
підступив ком. «Ну що 

ж я стою, адже в аптеці 
бувають знижки, піду, 
може вистачить», – 
підбадьорив він себе.

«На ці ліки знижки 
не поширюються», 
– відповіла касирка 
чергової аптеки, в яку 
прийшов втомлений 
Іван Андрійович. Сер-
це защеміло і гулко 
застукало. Він вийшов на 
вулицю. Холодний вітер 
погнав по обличчю густі 
сльози.

«Мужик, ти чого пла-
чеш, а?» – крізь шум вітру 
долинуло до нього. Іван 
Андрійович повернув 
голову і внизу, поруч з 
собою, побачив безногого 
інваліда на візку, який 
просив милостиню. Пе-
рехожі іноді кидали йому 
в пластиковий стаканчик 
мідяки і дрібні купюри. 
«Дружина у мене тяжко 
хвора, потрібні ліки, а 
грошей не вистачає», – 
сказав Іван Андрійович. 
– «Дружина», – протяжно 
вимовив жебрак, – бу-
ла й у мене дружина. 
Померла. Тепер я 
тут». Після цих слів він 
понишпорив по кишенях, 
витягнув жменю зім'ятих 
купюр і простягнув їх 
Івану Андрійовичу: 
«На, бери. Мені ще 
допоможуть», – сказав 
він. Іван Андрійович 
нахилився, взяв гроші 
і поцілував жебрака в 
щоку. «Та нічого, йди», – 
м'яко вимовив той.

Василь Мазур
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Хроніки війни, зі щоденника

«Обплутує відчуття якоїсь без-
порадності, коли всю ніч блокуєш 
ворожі наведення та перемовини, а 
на ранок отримуєш повідомлення про 
черговий ракетний обстріл, що забрав 
десятки й покалічив сотні життів» – 
зізнається айтівець, що з перших днів 
російського наступу переслідує орків 
на цифровому фронті після обстрілу 
Краматорського вокзалу.

«Від масштабів руйнації опус-
каються руки. Весь час думаю про тих, 
кого ми ще могли врятувати, коли б 

устигли раніше» – бідкається один з 
друзів, затятий волонтер, який вивчив 
всі польові дороги та весь час думає, 
яким чином ще когось витягнути з 
пекла, влаштованого окупантами.

«Щодня бачу, як вони нищать 
ракетами моє рідне місто. Єдине, про 
що я можу говорити й писати – саме 
про це. Але, здається, мене ніхто 
не чує» – пише подруга з Франції, 
куди вона з двома дітьми втекла від 
жахіття війни.

Щоразу, коли мене міцно стискає 
гідра безпомічності й відчаю, я 
нагадую собі слова лікаря Альберта 
Швейцера: «Коли однією єдиною 
бомбою вбивають сто тисяч 
людей – мій обов'язок довести 
світові наскільки є цінним одне-
єдине людське життя».

У кожного на цій війні свій особис-
тий фронт, свої втрати й свої перемо-
ги. Настане день і з твоїх крапель 
добра складеться одна велика 
Перемога. А поки, якщо єдине, що 
ти зараз можеш – тримати когось за 
руку, тримай. Дуже тебе прошу.

З мережі Інтернет

ТВОЯ МАЛЕНЬКА 
КРАПЛИНКА ДОБРА…

Сьогодні у мене викликала сльози 
подія, на яку хтось інший можливо не 
звернув би одразу увагу.

Я стояла на вокзалі в очікуванні потягу, 
коли високий чоловік у бронежилеті 
з величезним рюкзаком впевненим 
твердим кроком ступив на перон. Він 
був іноземцем, я чула, як він спілкувався 
зі своїм супутником англійською мовою, 
а на рукаві у нього були шеврони 
з прапором України та канадським 
кленовим листком, а на грудях – великий 
напис «РЯТУВАЛЬНИК» та аптечка.

Я одразу звернула увагу на його 
обличчя: якесь надзвичайно добре, 
лагідно усміхнене…

Звідки він їхав і куди? Кого і де 
рятував чи рятуватиме?

Раптом поряд нас почав вередувати 

маленький хлопчик, на вигляд при-
близно трьох років. Дитина плакала з 
якихось абсолютно побутових причин. 
Діти ж плачуть не лише від війни... 
Молода мама старалась заспокоїти 
сина, але їй це не вдавалось.

Рятувальник підійшов до них, 
відкрив свою нагрудну аптечку, дістав 
звідти щось (чи то цукерку, чи то пластир), 
дав хлопчикові, присів біля нього і, 
усміхаючись, почав гладити його по 
голові та по щоках, витираючи сльози... 
Це все він робив без жодних слів, але 
раптом дитина перестала плакати!

Плакати почала я... (так, щоб ніхто не 
бачив). Бо це надзвичайно зворушує! 
Для добра не існує жодних кордонів 
і бар'єрів. Той чоловік врятував 
хлопчика від сліз, а його маму від 
безпорадності в тій ситуації. Приніс 
їм спокій. Бо він – РЯТУВАЛЬНИК.

Великий дядько схилився над 
маленьким хлопчиком, як Бог 
хилиться над нами, щоб витерти 
кожну сльозу, спричинену війною чи 
просто складним життям...

Це Він – наш Рятувальник. І нині 
Він порятував нас від смерті!

Дякую Тобі, добрий канадський 
чоловіче, що унаочнив це для мене! 
Вірю, що з такою ж делікатністю ти 
рятуватимеш тих, задля кого одягнув 
бронежилет. А я молитимусь...

Клара Партем

РЯТУВАЛЬНИК
«Рятуй тих, кому загрожує смерть!

Невже відмовишся від приречених на страту?» Притч. 24:11

ЩЕДРІСТЬ – ЦЕ ЯКІСТЬ 
ДУШІ, А НЕ ПОКАЗНИК 

ДОХОДІВ

Ця історія сталась у столиці ще 
на початку війни. Розповів її киянин 
Олексій Саєнко. Вона про людяність, 
щирість і доброту – зайвий раз 
доводить, що український народ – 
дійсно непереможний!

«Я вийшов з бомбосховища і 
побачив біля магазину відкритий 
автомобіль з ключами в замку. Дві 
години спостерігав за ним, чекав на 
господаря, але так і не дочекався. Тоді 
я взяв сім’ю, сів в автомобіль та виїхав 
в напрямку Вінниці до родичів. Згодом 
в багажнику авто знайшов номер 

телефону та набрав власника:
– Вибачте, я викрав вашу машину. 

Рятував сім’ю...
– Слава Богу, не хвилюйтеся, у 

мене чотири автомобілі. На своєму 
позашляховику я вивіз свою сім’ю. 
Інші автомобілі заправив і залишив у 
різних місцях із ключами та номером 
телефону в багажнику. З усіх 
автомобілів передзвонили… Буде мир 
– побачимось. Бережіть себе!..»

https://armyinform.com.ua/

«ВИБАЧТЕ, Я ВИКРАВ ВАШУ АВТІВКУ…» 

«… не втомлюйтеся чинити 
добро» (1 Сол. 3:13)

«…ухиляйся від зла й роби 
добро» (1 Петр. 3:11)

«…перемагай зло добром» 
(Рим.12:21)

«Роблячи добро, не втрачаймо 
запалу, бо свого часу пожнемо... 
Тож поки маємо час, робімо добро 
для всіх…» (Гал. 6:9-10)

«Хто робить добро, той від 
Бога…» (3 Ів. 1:11)

«Хто знає, як робити добро, і не 
робить, той чинить гріх!» (Як. 4:17)

НЕ ВТОМЛЮЙТЕСЯ 
РОБИТИ ДОБРО!
Влучно про християнські чесноти 

«ДОБРО та ДОБРОЧИННІСТЬ»  
(вибіркові цитати з Нового Завіту 
Господа і Спасителя Ісуса Христа)

«Сам же Господь наш Ісус Христос 
... нехай ваші серця потішить, і нехай 
Він зміцнить вас у всякому доброму 
ділі та в слові!» (2 Сол. 2:16-17).
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Багато українців 
цієї весни святкували 
Великдень по-
особливому. Як ця 
струджена бабуся 
в блакитному. Вона 
приготувала та випекла 
традиційний великодній 
солодкий хліб у своїй 
напівзруйнованій печі 
в Гостомелі, містечку 
на північний захід від 
Києва. Піч на дровах – 
єдиний функціональний 
пристрій, який 
залишився від 
її господарства, 
знищеного російськими 
терористами. І кілька 
стареньких каструль і 
сковорідок.

Христос воскрес!
І Україна повстане!

ОСОБЛИВИЙ ВЕЛИКДЕНЬ

Нік Вуйчич – усесвітньо відо-
мий мотиваційний проповідник 
Євангелія, від народження не 
має рук і ніг. 

«Я намагаюся бачити довкола  
щастя, а не розчарування. Я 
дивлюся на будь-які випробування 
та труднощі, як трамплін, який 
готовий зробити мене сильним та 
досвідченим.

Адже людина, яка голодувала, 
краще розуміє, що таке хотіти їсти, 
та, яка втрачала близьких, краще 
співчуває втраті.

У найскладніших ситуаціях 
я молюся і вірю, що Бог все 
контролює. Намагаюся ставити 
запитання: «ДЛЯ ЧОГО?», а не 
«ЗА ЩО ЦЕ МЕНІ ВСЕ?»

Спробуйте і ви подивитися на 
свої труднощі з іншого кута, з іншого 
ракурсу. І моліться, – Бог чує!»

Нік Вуйчич: «ЛЮДИ ПО ВСЬОМУ СВІТУ 
СТАВЛЯТЬ МЕНІ ОДНЕ Й ТЕ САМЕ ПИТАННЯ: 

«ЯК ТОБІ ВДАЄТЬСЯ РАДІТИ ЖИТТЮ?»

Коли здається, що немає сенсу 
боротися далі – згадай Того, Хто 
завжди давав тобі перемогу!

Коли здається, що надії більше 
немає – згадай Того, Хто давав 
тобі знайти нову надію!

Коли здається, що ти зовсім 

один – згадай Того, Хто насправді 
ніколи не залишав тебе!

Коли здається, що сумнівів 
стало занадто багато – згадай 
Того, Хто може розвіяти будь-які 
сумніви!

ЗГАДАЙ ПРО ХРИСТА!
ПІДНІМИСЬ, І ЙДИ ДАЛІ!

КОЛИ ЗДАЄТЬСЯ...

Навіть якщо ви не 
розумієте, що зараз 

відбувається у вашому 
житті, продовжуйте 

довіряти Богу...

и живемо в час, коли 
багато людей навколо 

нас вважають себе віруючими 
(християнами), вказуючи на свою 
приналежність до певної конфесії. 
Дехто здатен сперечатися на 
предмет істинності своєї віри та 
переконань.

АЛЕ ЯКА Ж ВОНА – 
СПРАВЖНЯ ВІРА?

Подивімось, що про це каже свята 
Біблія, яка безперечно є першочерго-
вим та головним авторитетом для 
кожного справжнього християнина.

Якось до Ісуса прийшли Його учні та 
запитали: «Що нам робити, щоб Божі 
діла творити?» (Єв. від Івана, 6:28)

Гарне і правильне бажання. Та від-
повідь Ісуса була проста: «Боже діло 
є те, щоб ви повірили в Того (Ісуса) 
кого Він (Отець) послав» (Івана, 6:29). 

Тобто Божі справи (добрі діла, які до 
вподоби Богові) ми спроможні творити 
при умові набуття віри в Ісуса Христа.

Покаяння, праведне життя та 
служіння Господу неможливе без 
віри.

Взагалі апостол Павло однозначно 
записав Церкві так: «Без віри догоди-
ти Богові неможливо» (Євреям,11:6). 
Вірою в Кого? Підкреслюю: вірою в 
Ісуса Христа згідно з євангельським 
вченням (Словом Божим).

Усі святі Божі люди минулого та 
сучасного свою вірність та відданість 
Господу доводили саме вірою в живого 
Бога. Іншого шляху немає.

Навіть коли людина має багато доб-
рих діл, безліч заслуг перед іншими, а 
при тому в серці не має віри – все це 
марне перед Богом.

Перш ніж розпочати відносини з 
людиною, Бог формує в ній віру. І 

вона (віра) повинна бути непохитною, 
міцною, немов скеля. Бог Отець при-
мирив людей з Собою через смерть 
в людськім тілі Свого Сина Ісуса 
Христа, щоб учинити нас святими, 
непорочними та неповинними перед 
Собою, «якщо тільки перебуваємо 
в вірі тверді та сталі, і не відпадаємо 
від надії Євангелії, що ви чули її…» 
(Колосян,1:22-23). Тобто згідно з цим 
Словом Божим Бог вимагає від нас 
твердості та непохитності у вірі в Бога.

В теперішній час є багато різних вір, 
релігійних напрямків, течій, конфесій. 
Якась із них надто далека від істини, 
якась близька… АЛЕ ІСТИНА ОДНА!

Господь сказав, що ця істина – в 
Ісусі Христі. Виявляється, чим далі ми 
від Христа, тим далі від істини. Зазначу 
одну головну умову справжньої віри: 
істинна віра в Бога згідно з вимогами 
істинного Бога включає в себе саме 
віру в Ісуса Христа, прийняття Його 
жертви, бо багато людей просто виз-
нають, що Бог є, однак їхня віра якась 
абстрактна, розмита, філософська.

Отже, джерелом нашої віри 
є виключно Слово Боже: «Віра 
від слухання, а слухання від 
Слова Божого» (До Римлян, 10:17). 
Тобто істинна віра формується від 
прийняття вірянином Слова Божого, 
основ віровчення, яке передане нам 
Апостолами в Новому Завіті Господа 
нашого і Спасителя Ісуса Христа.

ТОМУ, ПРАВДИВА І БОГОУГОДНА 
ВІРА В БОГА:

1) базується на Святому Письмі та 
ніяк не суперечить євангельському 
вченню;

2) віддаляє людину від гріхів;
3) спонукує людину до добрих діл;

4) дає впевненість у завтрашньому 
дні (майбутньому) в час переживань та 
труднощів;

5) відкриває вільний вхід у двері 
Царства Божого для людської душі.

ДОСЛІДЖУЙТЕ СЛОВО БОЖЕ!
Друже, якщо ти хочеш мати істинну 

віру, яка буде угодна Господу і приведе 
тебе до Ісуса Христа, і дасть тобі 
спасіння та вічне життя – читай Слово 
Боже, роби це щоденно. Стверджуй 
свою віру на основах Святого Письма: 
«Дослідіть-но Писання, бо ви ду-
маєте, що в них маєте вічне життя, 
вони ж свідчать про Мене!» Тобто 
Ісус Христос закликає нас ретельно 
досліджувати Писання (тобто Біблію).

Будь-яке відхилення від основ вчен-
ня Ісуса Христа відповідно призводить 
християнина до відхилення від істин-
ності його віри: «Випробовуйте самих 
себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих 
себе!» (2Коринтян 13:5).

Це єдина можливість пізнати Божу 
істину, яка звільняє людину від гріха і 
наближає до живого вічно Сущого Бога!

Василь Медведь, пастор церкви. 
Смт Диканька, Полтавщина. 

Тел. +38 066-7724-360

СПРАВЖНЯ ВІРА В БОГА… ЯКА ВОНА?

«МИ Ж БО ХОДИМО ВІРОЮ, 
А НЕ ВИДІННЯМ!» (2Кор. 5:7)

М

ВІРА В БОГА – ЦЕ НЕ 
СПОГЛЯДАННЯ, ЧИ ЗГОДА 

З ТИМ, ЩО БОГ Є.
ВІРА – ЦЕ ОБОВ’ЯЗКОВО 

ДІЯ, ЦЕ РІШУЧИЙ РУХ
В БІК БОЖОГО СЛОВА,

ЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ЄВАНГЕЛІЇ 
ДО СВОГО СЕРЦЯ!
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А війни не чекав ніхто... 
Мирні люди весну чекали, 
І збагнути нелегко було, 
Що прийде ця весна кривава. 

Не радіє природа весні, 
Та і як вона може радіти?
Україна палає  в вогні,
Помирають невинні діти.

Ллються сльози і кров людей,
Рвуться бомби, летять ракети,
Материнські молитви щодень
В небеса набирають злети.

За дітей, за батьків, за рідню,
Чоловіка, за сина-солдата, 
Щоб вернувся додому живим, 
Щоб вціліла під бомбами хата.

Щоб в підвалі сирім вночі
Не здригалась в страху дитина,
Не вбачались страшні палачі,
І не снилась війни картина.

Повернулась до нас весна
І лелеки вернулись додому, 
Лиш не знали, що тут – війна,
Небо в чорнім диму густому.

Крізь гармат пробивались вони.... 
Мирну пісню в квітучі села
Із далеких земель несли 
В рідні гнізда, в свої оселі.

Пробудилась земля від сну,
А Воскреслий Христос Ісус
Дасть надію... Закінчим війну, 
З нами Бог, перемога за нами!

Ольга Фабін

А ВІЙНИ НЕ ЧЕКАВ НІХТО…

Мене звати Оля Фабін. 
Мені 61 рік. Проживаю 
у селі Ваньовичі, що на 

Львівщині. Я – багатодітна мама, 
маю семеро діток: п’ятьох синів 
і двох доньок. Ще з дитинства 
полюбила поезію. Дуже любила 
в школі українську літературу 
та вірші поетеси Лесі Українки. 
Писала, як вміла, свої перші вірші, а 

відколи у 1990 році прийняла вірою 
Ісуса Христа у своє серце, як свого 
особистого Спасителя, стала 
писати вірші християнського зміс-
ту. Бог явив мені Свою милість 
і уздоровив мене. Багато разів 
бачила і щоденно бачу Його руку 
Любові та Милосердя. Усім серцем 
розумію і відчуваю душею, що Бог 
живий і реальний. Він дав мені 
талант, і я хочу, щоб Господь 
прославився через нього.

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

У підвал лікарні, де ховалися люди, принесли 
немовля 5 днів від народження. Як тоді думали, 
єдину людину, яка вціліла під завалами після 
потрапляння бомби у багатоповерхівку.

Лікар серед галасу та вибухів навіть не відразу 
втямив, про що йдеться, бо він щойно заснув після 
зміни. Загорнуту у куртку дитину поклали на стілець 
у куті, де ховалися літні люди, і на ту куртку мало не 
сів якийсь дідусь. В останню мить лікар отямився 
і крикнув чоловікові не сідати. Розгорнули, взяли 
крихітне немовля і віднесли до дівчат-породіль. 
Малого там відмили й почали годувати грудьми. У 
перший день йому стало краще. На другий – гірше. 
На третій – ще гірше. У малого був опік. Педіатр 
сказав, якщо дитину не доставити в опікове 

відділення, то варто готувати коробку від взуття.
І тут один хлопчина заявив, що заради такої 

справи він промчить швидше ракети та кулі й 
довезе дитину. І довіз!

Приносять його в опікове відділення, почали 
оформлювати, і тут медсестра пригадала, що у 
них з опіками лежить молода мама, яка сходить 
з розуму, бо десять днів тому народила хлопчика, 
але у кінці пологів прилетіла бомба, вона через 
опіки втратила свідомість, і не знає, що з сином.

А через пару хвилин молода мама, плачучи, 
тулила до грудей свого первістка. Слава Богу!

Хай кожна мати дочекається свого сина, 
доньку з фронту!

О. Ущенко, джерело: istoriyi.com

ДИВОВИЖНА ІСТОРІЯ ПОРЯТУНКУ В МАРІУПОЛІ

Якби повернутися в минуле і щось 
одне змінити, то що б ви змінили? Я 
змінила б те, як доводила «свою правду», 
накручуючи децибели крику. На колінах 
благала б Бога, щоб перебувати в сім'ї 
з мирним духом, умінням шанобливо і 
чемно викладати думки, з лагідною тихою 
мовою. Такого висновку я дійшла після 
багатьох років впертого відстоювання 
своєї «правоти».

Я в сім'ї була така, якою була. 
Наприклад, тато часто вдома кричав. І 

щоб довести йому інше, я ще голосніше 
кричала. Раптом йому дійде, що це саме 
він «не має рації»!

А потім чоловік був «не правий» і діти 
«винуваті»… І я на самоті, як левиця, 
себе виправдовувала ричанням до 
небес.

А по суті, хто ж «винний»? Той, хто 
подумав не так, як ти? Розкидав іграшки 
та не поклав на місце? Або наважився 
тобі зробити зауваження? Чи не так 
історію розповів, чи не так подивився?

Мною керували гордість та само-
праведність. Якщо доведу свою правду 
і розстріляю словами всіх по черзі – я 
переможець. Підіймаю прапор перемоги.

Тільки «розстріляні» твоєю правдою 
можуть не ожити більше, або рани 
кровоточитимуть багато років. Гнівливі 
крики завдали найбільшої шкоди сім'ям. 
Вбили радість, поховали довіру, і взагалі 
криками були споруджені товстелезні 
стіни, що розділяли нас. Якби людина 
побачила обсяг шкоди, завданої 
криками...

Крик – це невміння керувати емоціями, 
це нездатність утримати вуздечки, коли 
понесло. Це розпач, безнадійне відчуття, 
що тебе взагалі зрозуміють. Ти – окремий 
острів. Самотній переможець.

Від крику ті, до кого ти хочеш до-
стукатися, закриваються відразу. Прий-
мають стійку «боксера» та захисний 
погляд. Багато хто їде, тікає, закривається 
в окремій кімнаті, діти ховаються під 
ліжко, одягають навушники, слухаючи 
музику, яка голосніша за твій крик. 
Чіпляють на дверях знак «не входити».

Докір – це вогненна стріла, що вражає 
в людині впевненість і самооцінку. 
Результат – ніхто не чує крикуна. Крикун 
стає ворогом у сім'ї.

То навіщо це треба? Якщо це так 
шкідливо, якщо так боляче, то навіщо це 
треба?

Дякую Богу, я подолала цей порок, 
простивши батька... і на підлозі, пластом, 
благала Бога дати мені нове серце і 
змінити мою реакцію на людей навколо.

Дуже жалкую, що за роки боротьби за 
«свою правду» я завдала багато шкоди 
своїй власній сім'ї, яку люблю і за яку 
готова життя віддати.

Бог допоміг. Відкрив мої очі, зцілив мою 
сліпоту та глухоту. Я побачила, що тиха 
розмова робить чудеса. Я зрозуміла, що 
повага та довіра до дитини дає їй сили 
прибрати за собою. Я побачила, як мій 
чоловік «змінився» в моїх очах. Мої вуха 
відкрилися, і я почула його!

Як усі роки я не бачила дивовижної 
та доброї людини поруч зі мною? Тихо 
почала розповідати свої думки. І він, мій 
чоловік, чує!

Я попросила вибачення у дітей. Вони 
в мене виявилися значно добрішими, 
ніж я. Тепер моє завдання – почути їх.

Цей проклятий крик поступово 
вивітрився з мого серця, покинув наш 
дім. Я не пущу його назад нізащо!

Якщо у вас вдома крик і лайка, 
запитайте себе: «навіщо»?

Між вами мешкає гидота під назвою 
«моя правда». Кому вона потрібна?

Нехай між вами живе Істина, а істина 
– це Бог. Новий Завіт (1Коринтян, 13 
розділ) описує істину. Прочитайте. І 
пізнаєте правду, і правда вас звільнить 
(Івана 8:32).

Одним словом – пластом на підлогу.
Рената Кулакевич

ВІРШ ДНЯ: «Усяке роздратування 
і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай 
будуть усунені з-поміж вас разом 
з усякою злобою. А ви одне до 
одного будьте ласкаві, милостиві, 
прощаючи одне одного так, як і Бог 
простив вам у Христі» (Еф. 4:31-32)

МОЯ ПРАВДА

«Мене звати Олена, і я з Маріуполя, 
якого вже майже немає…» – так 
розпочинається розповідь жінки, яка 
пережила обстріли в зруйнованому 
місті завдяки силі молитви до Бога. 
Ось її свідчення:

«Хочу подякувати всім за молитви, 
вони допомогли нам вижити та 
врятуватися з цього пекла на землі. 
Я з сином дивом Божим змогла 
виїхати з Маріуполя 16 березня. 
Зараз ми знаходимось у безпечному 
місці в Україні, сподіваюся, воно буде 
безпечним і надалі. Те, що ми змогли 
вижити й вибратися з Маріуполя, це 
лише слава Ісусу Христу!

Ми з сином щоранку обходили 
місце, в якому ми жили, взявшись за 
руки й молячись, щоб Ісус зберіг не 
тільки нас, а й людей, які жили з нами 
в будинку. І поки ми там були, дім не 
постраждав.

Коли ж ми виїхали ввечері 16 
березня, в будинок влетів снаряд, і 
його більше немає, але всі люди, що 
жили в ньому, живі й змогли дивом 
виїхати звідти упродовж двох днів.

Ось такий великий наш Ісус і сила 
молитов діє. Нас було всього двоє 
віруючих в будинку, де мешкало 
близько 500 людей. Я встигла роз-
повісти про Христа дівчині років 20, а 
також залишила їй свою Біблію. Вона 

покаялась у своїх гріхах. Сьогодні 
вона в безпеці та вдячна Богові за 
нашу з нею зустріч.

Знаєте, коли біля будинку, де ми 
жили, з’явився несподівано генератор, 
і ми змогли заряджати телефони в 
надії, що з’явиться зв’язок, я включала 
плеєр з християнськими псалмами та 
співала хвалу Богу. І молилася ще 
більше, коли навколо все тряслося від 
вибухів, коли сусідні вулиці й будинки 
горіли, і це було так близько – за 
100 метрів від нас. Страх змінився 
відвагою та посиленою хвалою і 
молитвою. Це допомагало вижити й 
молитися далі. Я так сильно відчувала 
Бога в ті хвилини, хвалила за Його 
милість, любов, допомогу та захист.

Протистояння було дуже великим 
від близьких невіруючих людей. Вони 
говорили, що ми з сином несповна 
розуму, що кожного ранку обходимо 
навколо будинку і молимось про 
захист. Але ми знаємо, в Кого ми 
віримо, і це – наш сильний і люблячий 
Ісус, Який вивів нас із пекла в 
безпечне місце.

Ми виїхали в Кременчук автобу-
сом, і сльози вдячності були в мене 
на очах всю поїздку, вдячності Богові, 
Який влаштував наш шлях у безпечне 
місце».

За матеріалами poklik.media

«МИ ОБХОДИЛИ БУДИНОК 
З МОЛИТВОЮ...»
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«Молитва допомагає!» – саме такий 
висновок зробила інтелігентна жіночка 
при розмові зі мною. З одного боку це 
мовби правильно, а з іншого – ні. Поясню 
чому. 

Релігійна людина у своєму поклонінні 
Богові тягнеться до видимих образів 
поклоніння. Яскравий приклад цьому ті 
ж ікони, статуї, інші священні предмети. 
У випадку з молитвою, виходячи із вище 
згаданої фрази, допомагає не Бог, а 
молитва. Однак, суть істинної віри в 
Бога в тім, що вірянин повинен розуміти 
(вірити), що за всіма його молитвами 
стоїть невидимий Бог. Молитва важлива, 
але ми не просто промовляємо певний 
текст молитви, мовби це якась мантра, а 
молитва – це пряме (усвідомлене нами) 
звернення до Бога (чи це прохання, чи 
подяка). У молитві важлива наша віра 
не в молитву, як якийсь особливий текст, 
який має магічний зміст, а віра в живого 
невидимого Бога, Який вислуховує нашу 
молитву – молитву від щирого серця. 

Отже, допомагає не молитва сама по 
собі, а Бог, Який відповідає на наші щирі 
молитви з вірою. 

Молитва без щирої віри в істинного 
живого Бога в особі Ісуса Христа буде 
прирівнюватися до поганства, магії.

Геннадій Андросов

ЧИ ДОПОМАГАЄ 
МОЛИТВА?

«А без віри догодити Богові 
неможливо; бо треба, 

щоб той, хто приходить до 
Бога, вірив, що Він є, і тих, 
хто щиро шукає Його, Він 

винагороджує» Євр. 11:6

Коли усесвітньо 
відомому євангелісту 
Біллі Грему виповнилося 
92 роки, він боровся із 
хворобою Паркінсона. 
За місяць до його 
93-річчя християнські 
лідери в Шарлотті (США) 
запросили Біллі Грема на 
обід на його честь.

Спочатку Біллі Грем не 
наважувався прийняти 
запрошення через свою 
боротьбу із хворобою 
Паркінсона, але пастори 
сказали: «Ми не очікуємо 
на ваш серйозний 
виступ. Просто прийдіть і 
дозвольте нам вшанувати 
вас». Тож він погодився.

Після того, як про нього 
були сказані чудові слова, 
доктор Грем вийшов за 

кафедру, подивився на 
натовп і сказав:

«Сьогодні я згадую 
Альберта Ейнштейна, 
великого фізика, якого 
цього місяця журнал 
«Time» назвав Людиною 
століття.

Одного разу Ейнштейн 
сидів у вагоні поїзда, який 
відправився з Принстона. 
Кондуктор простував 
вагоном, пробиваючи 
квитки кожного пасажира. 
Коли він підійшов до 
Ейнштейна, знаменитий 
фізик почав шукати свій 
квиток у кишені жилета. 
Він не міг знайти свій 
квиток, тому він почав 
нишпорити в кишенях 
штанів. Білета й там не 
було. Він зазирнув у свій 

портфель, та й там не 
знайшов. Потім він глянув 
на сидіння поруч із ним. 
Він ще не міг знайти 
білет. Кондуктор сказав: 
«Докторе Ейнштейне, я 
знаю, хто ви. Ми знаємо, 
хто ви. Я впевнений, що 
ви купили квиток. Не 
турбуйтесь про це».

Ейнштейн схвально 
кивнув головою. Кондуктор 
продовжив шлях далі, 
пробиваючи квитки. 
Коли він уже був готовий 
перейти до наступного 
вагона, раптом обернувся 
і побачив великого фізика, 
який, стоячи на колінах, 
шукав свій квиток під 
сидінням.

Кондуктор кинувся 
назад і сказав: «Докторе 
Ейнштейне, не 
хвилюйтеся, я знаю, хто 
ви. Немає проблем, вам 
не потрібний квиток. Я 
впевнений, що ви купили 
його». Подивившись на 
нього, Ейнштейн сказав: 
«Молодий чоловіче, я 
теж знаю, хто я. Чого я не 
знаю, так це те, куди їду».

Сказавши це, Біллі 
Грем продовжив: «Бачите 
костюм, який я ношу? Це 

абсолютно новий костюм. 
Мої діти та онуки кажуть 
мені, що я став трохи 
неохайним у старості, 
прискіпливим. Тому 
я пішов і купив новий 
костюм для цього обіду і 
ще на одну урочистість.

Ви знаєте, що це буде 
за подія? Це костюм, у 
якому я буду похований. 
Однак, коли ви почуєте, 
що я мертвий, я не хочу, 
щоб ви відразу згадали 
мій костюм, я хочу, щоб 
ви запам’ятали: «Я НЕ 
ТІЛЬКИ ЗНАЮ, ХТО Я, 
Я ТАКОЖ ЗНАЮ, КУДИ 
ЙДУ».

Нехай ваших проблем 
буде менше, ваших 
благословень більше, 
і нехай нічого, крім 
щастя, не увійде до 
ваших дверей!

«Життя без Бога 
подібне до олівця 
без загостреного 
графітного стрижня –
у ньому немає сенсу».

Нехай кожен з нас 
проживе своє життя 
так, щоб коли наш 
квиток буде пробитий, 
нам не довелося 
турбуватися про те, 
куди ми йдемо.

(Tony Rorie)

«Я ЗНАЮ КУДИ ЙДУ!»

агато років я живу в Миколаєві, 
а народився в Миргороді. Досі 

тут живуть мої батьки. А зараз служу 
військовим капеланом. Капелан – 
це пастор, який веде працю по опі-
куванню душами на місці, в тому 
підрозділі, де він служить. Я зброю до 
рук не беру, моя зброя – Слово Боже. 

Деякий час не міг зрозуміти: 
чи справді Бог мене кличе на це 
служіння? Тому молився і постився за 
Боже провидіння і нарешті зрозумів 
і побачив, що це моє покликання: 
служити людям капеланом. Я закінчив 
семінарію – і саме пасторський фа-
культет підготовки капеланів.

Мій девіз: «Рятуй узятих на 
смерть, також тих, хто на страчення 
хилиться, хіба не підтримаєш їх?» 
(Притч. 24:11).

Капелану заборонено нести вчення 
якоїсь певної конфесії, церкви. Він 
вчить особистих відносин з Богом, 
капелан молиться за кожного, кон-
сультує, опікується душами, являє 
любов Христа. Багато військових хо-
дять по краю погибельної безодні, їм 
потрібен Ісус та покаяння. Бог вчить 
мене, як правильно спілкуватися з 
кожним особисто. Дух Святий знає 
серце людини, саме Він дає мудрість 
правильно спілкуватися з кожним, не-
залежно від приналежності до тієї чи 
іншої конфесії. Бог насамперед вчить 
любити людей. В таких екстремальних 
умовах це важливо, на фронті немож-
ливо бути фальшивим, там все справ-
жнє і все на виду. Тому важливо мати 

особисті тісні відносини з Богом Духом 
Святим і таким чином зможеш служити 
людям щиро, з любов’ю.

Я побачив на фронті, як змінюються 
людські цінності, як матеріальне ні-
велюється миттєво, а цінністю стає 
саме душа людини.

Людині притаманне бажання бути 
в зоні комфорту, але Господь хоче 
змінювати й очищати нас. А це мож-
ливо тільки тоді, коли ми виходимо із 
зони комфорту. Служіння капелана – 
це добрий засіб змінюватися на кра-
ще, самому приготуватися до вічності 
та мати здатність іншим людям на 
практиці показати любов Христа.

Я бачу, як Бог працює з моїм серцем, 
як змінюються на краще й інші люди, 
які поряд тебе, яким ти служиш.

Зараз, під час війни, щовечора 
о восьмій годині, багато військо-
вослужбовців збираються на молитву. 
Бувало, я запізнююся, то мені теле-
фонують, кажуть, що чекають, скоріше 
приходь… Військові мають спрагу по 
Богу. Я бачу це у своєму підрозділі. 
Тому важливо молитися, щоб Бог по-
вернув особисті відносини з кожним із 
нас, щоб ми жили не для себе, а для 
ближнього, для слави Божої.

Я вірю і бачу, що кожен християнин 
може бути корисним для Бога на тому 
місці, де він перебуває, і він може бути 
використаним для Божої слави.

УСЯ СЛАВА 
НАЛЕЖИТЬ БОГУ!

Хочу своїм коротеньким свідченням 
віддати Богу славу. За останні два 
місяці Бог багато явив чудес. Дякую 
Богу за всі ті милості, що Він явив 
особисто в моєму житті та в житті 
мого підрозділу. Коли ми відступали 
26 лютого, було дуже тяжко, деякі 
підрозділи нашої бригади вже були 
в оточенні під Сєвєродонецьком. 
Ми ревно молилися. Багато людей 
прийшло на молитву… Одразу після 
молитви пролунав дзвінок і нам 
сказали, щоб ми терміново виїхали 
з села, де стояли. Буквально за 
хвилини ми покинули наші позиції, 
якби затрималися на 15 хвилин, нас би 
ущерть розбомбили. Бог таким чином 
по молитві вивів нас звідти.

Потім ми були в Лисичанську, по-
селилися в будинку. Цю місцевість 
упродовж місяця сильно обстрілюва-
ли вороги. Потім я побачив, що 
навколо всі будинки були пошкоджені, 
окрім нашого. У моїй кімнаті навіть 
вікна залишалися цілими.

Дивлячись на свій підрозділ, я по-
бачив, як наші хлопці стали ревніше 
молитися, розуміти, що Бог діє. Я по-
їхав у відрядження по матеріальному 
забезпеченню підрозділу, і вже мені 
дзвінок: «Де ти подівся? Тебе не 
стало й один наш товариш на жаль 
загинув… Ти потрібен тут, повертайся 
скоріше…».

Прошу Церкву Ісуса Христа мо-
литися за всіх нас, за Збройні Сили 
України, за перемогу, за життя. Бог чує 
наші молитви і являє Свою славу!

Юрій Сидоренко

Юрій Сидоренко: «БОГ НАСАМПЕРЕД 
ВЧИТЬ МЕНЕ ЛЮБИТИ ЛЮДЕЙ»

                                            СВІДЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНА
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«НА ЗЕМЛІ МИ ВСІ 
ПОДОРОЖНІ»

Біженці. Чужинці. Пере-
міщені особи. Явище, 
яке масово торкнулося 
багатьох. Багато з нас 
залишили свої домів-
ки, рятуючись від війни. 
Хтось допомагав ряту-
ватись іншим. Хтось на-
давав прихисток.  А дехто 
скуштував і того, і іншого.

Ми не знаємо, що ще кожного з нас 
чекає. Та на Землі ми всі подорожні: 
«Бо ми є мандрівниками перед ли-
цем Твоїм та чужинцями, як усі наші 
батьки! Наші дні на землі, мов та тінь, 
і немає тривалого перебування!» 
(Біблія, 1 Хронік 29:15).

Нелегко опинитися в іншому сере-
довищі, залишити свій дім. І Біблія нам 
каже, що у Господа це на особливому 
рахунку: «Так говорить Господь 
Саваот, промовляючи: Судіть суд 
по правді, і чиніть один одному 
милосердя та милість. А вдови й 
сироти, чужинця та вбогого не гно-
біть, і не думайте зла один одному в 
серці своєму!» (Зах.7:9-10)

Від ставлення до найбільш враз-
ливих верств населення залежить до-
ля держави! «Так говорить Господь: 
Чиніть правосуддя та правду, і 
рятуйте грабованого від руки гно-
бителя, чужинця ж, сироту та вдову 
не гнобіть, не грабуйте, і крові 
невинної не проливайте на місці 
цьому! Бо коли оце слово насправді 
ви виконаєте, то ходитимуть брамами 
дому оцього царі, що будуть сидіти 
на троні Давида, що їздити будуть 
колесницями й кіньми, він і раб його 
та народ його. А якщо не послухаєтесь 
оцих слів, то клянуся Собою говорить 
Господь: руїною станеться дім цей!» 
(Єр.22:3-5).

Сам Ісус був біженцем. Марія, Йосип 
і немовля Ісус рятувались  втечею до 

Єгипту від Ірода, що 
хотів знищити Дитятко. 
Наш Спаситель був не 
тільки в людському тілі, 
але і в цьому нам може 
співчувати.

«Тоді цар скаже тим, 
що праворуч нього: 
Прийдіть, благосло-
венні Отця мого, 
візьміть у спадщину 
Царство, що було при-

готоване вам від створення світу. Бо 
Я голодував, і ви дали Мені їсти; мав 
спрагу, і ви Мене напоїли; чужинцем 
був, і ви Мене прийняли; нагий, і ви 
Мене одягли; хворий, і ви навідались 
до Мене; у тюрмі був, і ви прийшли 
до Мене. Тоді озвуться праведні до 
нього: Господи, коли ми бачили Тебе 
голодним і нагодували, спрагненим 
і напоїли?  Коли ми бачили Тебе 
чужинцем і прийняли, або нагим і 
одягнули?  Коли ми бачили Тебе не-
дужим чи в тюрмі й прийшли до Тебе? 
А цар, відповідаючи їм, скаже: Істинно 
кажу вам: усе, що ви зробили одному 
з Моїх братів найменших – ви Мені 
зробили» (Мт. 25:34-40).

Божий народ свого часу був пере-
селений із своєї землі до Вавилону на 
сімдесят років і потім повернувся на 
батьківщину з полону. Тоді народилась 
пісня, яка записана в книзі Псалмів.

Фрагмент з християнської пісні на 
слова Псалму 126:
«Коли Господь вертав невільників Сіону,
Здавалося, було це наче в сні.
Але вуста були наповнені хвалою,
З сердець лунали радісні пісні.
Великеє чудо вчинив наш Господь –
Тепер ми Його прославляймо».

Ми ще теж будемо співати і хвалити 
Господа! Надіємось, що Бог дозволить.  
«… І вернеться народ, і відбудований 
буде майдан і вулиця, і то буде за 
тяжкого часу», – записав пророк Даниїл 
ще до повернення переселенців з чу-
жини (Дан.9:25).

Володимир Кушнір

СЛОВО ВТІХИ ДЛЯ ВСІХ, 
ХТО ПОЛИШИВ ДОМІВКИ 

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

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!

ЗАПРОШУЄМО:

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»! 

Сайт радіопередачі «ЖИВА НАДІЯ»:
www.dorogadoboga.com.ua 

Ви можете БЕЗКОШТОВНО замовити в 
нашому офісі в Києві програми радіопередачі 
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

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ

ПОМОЛИМОСЯ, щоб в 
Україні настав час, коли 
в наших містах і селах 
буде палати не вогонь 
від бомбардування, а 
палатиме вогонь Духа 
Святого в серцях людей.

ПОМОЛИМОСЯ про 
наближення часу, коли 
будуть рахувати не тисячі 
загиблих від куль, а – 
сотні тисяч спасенних 
Господом.

ПОМОЛИМОСЯ, щоб 
в Україні зникли руїни 
від бомбардувань, а 
натомість могутньо 
зростатиме Храм Божий, 
Церква Христова.

МОЛИСЬ ЗА УКРАЇНУ!

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ!
«ГОСПОДИ БОЖЕ, Ти зберіг 

Україну упродовж століть, її 
ідентичність та мова збережені з 
Твого милосердя, хоч вороги завжди 
намагалися її знищити. Тому ми 
віримо, що й нині Ти посоромиш 
жорстокі наміри ворога, який 
намагається знищити Україну та 
українців. Ми віримо, що Україна 
буде жити й розквітати з Твого 
Батьківського благословення.

Господи, поглянь на кров вбитих 
невинних дітей, жінок, на ту 
страшну руйнацію, що спричинив 
ворог Україні. ГОСПОДИ, БЛАГАЄМО: 
ЗУПИНИ ЦЕ ЗЛО! ЗУПИНИ ЦЮ ВІЙНУ 
І ЖОРСТОКОГО ВОРОГА. Просимо в 
Ім’я Спасителя Ісуса Христа».

«ГОСПОДИ БОЖЕ, Ти – 
абсолютне уособлення Правди! 
Боже, Ти любиш правду і 
ненавидиш брехню. Згідно з Твоїм 
Словом будуть осуджені всі, хто 
відкинули Твою Правду і полюбили 
брехню. Боже, Ти бачиш, на чиєму 
боці правда, а хто просякнутий 
брехнею і відданий диявольській 
брехні. Боже, збережи нас 
від усякої брехні й звільни від 
брехунів. Господи, вступися, 
благаємо Тебе. І, якщо можливо, 
дай витверезіння від облудної 
брехні ворогам, якою вони впилися 
до безтями. Просимо в ім’я Ісуса 
Христа!»

ШЛЯХ ДО ПРИМИРЕННЯ 
З БОГОМ ЛЕЖИТЬ ЧЕРЕЗ 
ПОКАЯННЯ В ГРІХАХ В 

ІМ’Я ІСУСА ХРИСТА

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

згідно з Євангелієм Ісуса Христа.


