
Наша мета  – увiйти в кожен дiм, тому що Божа мета – ввiйти у кожне серце

Всевишній Боже! Змилуйся над нами. 
Прости наші гріхи. Ми визнаємо Божо-
го Сина Ісуса Христа Господом кожної 
людини, Господом України. Кличемо до 
Тебе, уповаємо на Твоє заступництво. 
Якщо Ти відвернешся від нас, то 
ніяке військо, підтримка з Євро-
пи, Америки чи будь-звідки не до-
поможуть. Просимо, об’єднай нас на 
сході і заході, на півночі і півдні. Забери 
з сердець тривогу, страх, нарікання, розді-
лення. Кожному дай дух віри і правди, дух відваги і 
лицарства. Ти один благий і всемилостивий! Ти один 
даєш жити людям безпечно. Благаємо Твого захис-
ту і охорони. Дякуємо за Твоє царювання в нашій 
Батьківщині, вільній Україні. Слава Отцю, Сину і 
Святому Духу. Амінь.

С п а с і н н я  в  І с у с і

«Не може сховатися місто, 
що стоїть на верховині гори»

(Євангеліє від Матвія 5:14)
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ХРИСТИЯНСЬКА МIСIОНЕРСЬКА ГАЗЕТА

на ГОРI

Людині властиво підда-
ватись надмірним почуттям 
і впадати в крайнощі. В цьо-
му сенсі не є винятком і наше 
ставлення до небесного та 
земного. Переважна більшість 
людей, на жаль, живе лише 
заради земних цінностей. 
Хтось має гіпертрофоване 
прагнення влади, інші – гро-
шей, дехто – слави. Такі інди-
відууми не можуть відірватись 
від тимчасового, тлінного і по-
думати про вічне, духовне. З 
іншого боку – люди, про яких 
кажуть «не від світу цього». 
Вони супердуховні, їм нічого 
не потрібно на землі, оточуюча 
дійсність їх абсолютно не ціка-
вить. Як кажуть, істина завжди 
посередині. Бог хоче, щоб ми, 
живучи на землі, дбали про 
віч не, але й не стояли осто-
ронь, не були байдужими до 
того, що стається довкола нас. 

Україна зараз переживає 
надзвичайні, навіть трагічні, 
часи. Це болісно торкається 
чи не кожного громадянина 
нашої держави. На фоні цьо-
го в серцях прокидаються по-
чуття відповідальності за Віт
чизну. Звідусіль лунають ви-
сокі слова: Україна, патріоти, 
герої, нація. 

Патріотизм – це любов до 
батьківщини, прагнення сво-
їми діями служити її інтере
сам. Спорідненим за значен-
ням є слово націоналізм  – 
вір ність своїй нації, політична 
незалежність і праця на благо 
власного народу. Саме такі 
якості в останні місяці прояв-
ляють наші співвітчизники. 

Як же кожному з нас визна-
чити своє місце в такому мін-
ливому, часто неоднозначно-
му перебігові подій? Я вірю, 
що відповідь на це запитан-
ня, як і на всі інші, що стосу-
ються сім’ї, церкви чи суспіль-
ства загалом, можна знайти в 
Святому Писанні. Адже віра в 
Бога, проповідь Благої звіст-
ки (Євангелія), християнство 
в цілому не є відокремленими 
від соціальних, економічних чи 
політичних процесів у держа-
ві. Навпаки, християни покли-
кані впроваджувати біблійні 
цінності у всі сфери людської 
діяльності.

Створивши людину, Бог 
повелів: «Плодіться, розмно-
жуйтеся і наповнюйте зем-
лю». Тобто Творець хоче, щоб 
народу більшало, зростала 
його чисельність, освоюва-
лись нові території. Навіщо 

Йому це? Щоб Боже царство 
поширювалось до краю землі. 
Адже вона належить Господу. 
Тому життя кожної людини 
повинно бути підпорядковане 
Божим цілям, Його баченню і 
намірам. Про це чітко написа-
но в Біблії: «І ввесь людський 
рід Він з одного створив, щоб 
замешкати всю поверхню 
землі, і призначив окресле-
ні доби й границі замешкан-
ня їх, щоб Бога шукали вони, 

чи Його не відчують і не зна-
йдуть, хоч Він недалеко від 
кожного з нас».

Отже, Бог дає націям і на-
родностям земельні наділи 
для того, щоб їх обжити і там 
шукати Його. Молитись, про-
славляти, благоговіти перед 
Вседержителем, виконувати 
Його волю, впроваджувати у 
своє життя християнські прин-
ципи – таке істинне призна-
чення тих, хто створений за 
образом і подобою Бога. На-
томість люди будують чергові 
вавилонські вежі, ведуть чва-
ри між собою, прагнуть воло-
дарювати над іншими, всі сили 
вкладають у матеріальні здо-
бутки і служіння ідолам. Слі-
дування таким викривленим 
цінностям призводить лише 
до поширення беззаконня і зу-
божіння суспільства.

В культурі єврейського на-
роду земля батька, предків 
вважалася великим надбан-
ням. На цьому тлі стають зро-
зумілими запекла боротьба із-
раїльтян, численні війни, про 

які читаємо у Старому Запо-
віті. Наприклад, хоробрі ли-
царі царя Давида, потомка 
Аврама і «мужа по серцю Бо-
жому», стояли за свою зем-
лю на смерть. Першого єврея 
Аврама Бог вибрав і оселив у 
певній місцевості, щоб він став 
родоначальником благочести-
вої нації – відданих Всевиш-
ньому людей – та щоб через 
них благословити інші народи, 
принести туди відкриття про 
Владику всесвіту, поширити 
Його Слово і Царство. Відпо-
відну мету підтверджує і жит-
тя святого апостола Павла, 
юдея і громадянина Риму. На 
той час власник такого грома-

дянства мав неабиякі можли-
вості. Але він, користуючись 
своїм високим статусом, про-
повідував римлянам звістку 
про спасіння. 

Тож і українцям Бог дав свій 
край не для того, щоб ми бу-
дували тут царство України. 
Майбутнє землі визначено. 
Вона згорить. Згорить разом 
з усім: маєтками, кордонами, 
законами, царями, із золоти-
ми та діамантовими скарбами. 
Бог дає нам почуття патріо-
тизму, власної гідності, усві-
домлення значимості Вітчиз-
ни, нашої культури, мови для 
того, щоб ми шукали Бога, аж 
доки не знайдемо, будували 
на рідній землі Боже Царство 
та поширювали його на сусідні 
території. До того ж мали ро-
зуміння і завжди пам’ятали, 
що істинна прописка кожної 
людини – у вічності. Цьому 
навчає нас і апостол Павло: 
«Життя ж наше на небесах, 
звідки ждемо й Спасителя, 
Господа Ісу са Христа» 

Олег САВЧАК, м.Тернопіль

ЖАДАНИЙ
ВИНОГРАДНИК

с л о в о  п а с т о р а

Алла ГАНДЗЮК
В одному із пунктів закону, даного Богом Своєму наро-

дові, звучить наказ не порушувати межі свого ближньо-
го. Звісно, Автор цієї заповіді, як справедливий і строгий 
Суддя, суворо карає злочинців. На цю тему в Біблії можна 
прочитати багато підтверджувальних історій. У Першій 
книзі царів, наприклад, розповідається про самарійсько-
го царя Ахава, що забажав винограднику свого сусіда-із-
раїльтянина. Коли ж той не погодився віддати спадщину 
своїх батьків, незадоволений вельможа дуже розгнівав-
ся. Так захотілось йому того родючого краю, що він аж 
перестав їсти. Дружина царя, вдавшись до неправедних 
методів, підговорила земляків власника жаданого вино-
граднику, і ті оббрехали його та вбили. Ахав же заволодів 
територією, що по праву належала іншому. За таке зло 
Господь наказав послати на загарбника лихо і вигубити 
весь його рід. Наляканий самарійський цар визнав свою 
провину і упокорився перед Богом, тому Вседержитель 
відвів здійснення правосуддя на дні життя його сина.

У всі часи імперські посягання вождів завершувались 
безславно. Імператор Наполеон, прагнучи забезпечити 
гегемонію Франції, підкорив майже всю Європу. Гітлер, 
проголосивши арійську націю найвищою, нападом ні-
мецьких військ на Польщу розпочав Другу світову війну. 
Диктатор пояснив цей акт як запобіжний захід, який мав 
би захистити німецьке населення Польщі. (Немає нічо-
го нового під сонцем...) Кінець цих агресорів ганебний. 
Бог справедливо карає порушників кордонів. Так само 
поза Божим законом і принцип влади «розподіляй і во-
лодарюй», що базується на розпалюванні ворожнечі між 
окремими частинами держави. Яскравим тому підтвер-
дженням є ще один кровожерний лідер – Сталін… Тож 
висновок зрозумілий: царство, яке будується на брехні, 
насильстві, несправедливості, не встоїть. 

Всевишній наділив нас землею, благословив Краєм, 
Вітчизною. Українська земля – Божа територія, укра-
їнці – Божий народ. Ми надіємось на Господа, отже, 
Він за нас. Все, що ворог замишляє на гірше, Бог по-
верне на краще, на добро, бо ми в Нім живемо, і ру-
хаємось, і існуємо. 

Ми один народ. У нас один Бог. Ми маємо одне серце...
Шановні друзі, приєднайте свій голос у молитві 

за Україну:
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Історично так склалося, 
що тих, хто переходить на 
бік ворога, тобто зрадників, 
карають смертю. Таке віро-
ломство суспільством засу-
джується. А от до подруж-
ньої зради відношення лег-
коважне, несерйозне. Мож-
ливо, саме тому в наш час 
сексуальні стосунки поза 
шлюбом набули широкого 
розмаху. Але у Біблії до по-
рушників вірності ставлення 
однозначне. Старий Запо-
віт забороняє перелюб, пе-
редбачаючи за нього жор-

«ХТО ЧИНИТЬ ПЕРЕЛЮБ, 
НЕ МАЄ ТОЙ РОЗУМУ, 
ВІН ЗНИЩУЄ ДУШУ СВОЮ» 

вонілому від напруження обличчі 
Миколи Сергійовича з’явилася виму-
шена посмішка.

– Три дні тому ти отримав хабар 
і прийняв незаконне рішення, в ре-
зультаті чого постраждали праців-
ники заводу. Перед тим своїм не-
справедливим вироком ти позбавив 
волі невинну людину. Мені продо-
вжувати далі?

– Що… – приголомшений від 
почутого господар кабінету за-

кашлявся, – що ви хочете?
– Я прийшов забрати те, що на-

лежить мені. Твоє життя. Ти змарну-
вав його, – відповів той, хто назвав-
ся Богом.

– Ні! – запротестував очманілий 
суддя. – Неймовірно. Це не відбува-
ється насправді. Але чому я? Ні. Мій 
час ще не настав. 

– Час? – усміхнувся гість. – Ти 

прожив понад п`ятдесят років. Що 
доброго зробив? Дружину зраджу-
єш, родинні стосунки з дітьми не збу-
дував, роботу виконуєш недобросо-
вісно. А дерево, яке доброго плоду 
не приносить, зрубують і кидають в 
огонь. Чув таку істину? Назви хоча б 
одну причину, щоб тобі жити далі.

Радченко сперся ліктями на 
стіл, обхопив голову руками і пори-
нув у себе. Раптом схопився і від-
чайдушно прорік:

– Такої причини нема. Але ж по-
винна бути якась альтернатива, дру-
гий шанс. Ти повинен дати мені ще 
одну спробу!

Суддя затих. Він опустив голову і 
згорбився. 

– Пробач. Дай мені, будь ласка, 
можливість все виправити. Прошу 
тебе, – благав з надією в очах.

– Гаразд. Я дам тобі таку змогу. 

Ти почнеш життя з чистого аркуша. 
Але затям: маєш стати порядним та 
сумлінним, судити по закону, чесно 
й справедливо. І головне, налагодь 
відносини у своїй сім`ї, щоб більше 
ніяких позашлюбних стосунків.

– Я все зроблю. Клянуся, – швид-
ко та охоче відгукнувся повеселілий 
Радченко.

– Тоді почни з допомоги багато-
дітній вдові, що вже давно оббиває 
пороги суду. Виріши це питання.

– Сьогодні ж займуся її справою.
– Добре. Мені пора. Маю ще ба-

гато справ. – Вже від дверей додав:
– І ще. Покинь курити. А то… Ту-

беркульоз, рак легенів. Тобі цього 
треба?

Вмить цигарка, яку щойно зби-
рався запалити Микола Сергійович, 
опинилася у кошику для сміття.

Незвичайний відвідувач вийшов 
на вулицю. Завернув за ріг. Прой-
шовши кілька метрів, сів у блискучу 
іномарку. Потім зняв накладну боро-
ду і вдоволено глянув на немолоду 
жінку, що сиділа за кермом.

– Судячи з вашого настрою, мій 
чоловік повірив вам? – запитала вона.

– О, так! І дуже злякався Божої 
кари. Під страхом смерті пообіцяв 
змінити своє життя. 

– Шкода тільки, що його сили волі 
вистачить не надовго. Адже людина 
може стати іншою лише тоді, коли її 
відвідає справжній Бог. 

– Якщо, звісно, Він є, – невпев-
нено погодився, виходячи з автівки, 
задоволений своєю акторською май-
стерністю Кириленко. 

Жінка щиро подякувала знайомо-
му за допомогу і поїхала. Чоловік за-
думливо звів очі до бездонного не-
ба. А воно готове було розродитися 
осіннім дощем…

– Сподіваюсь, Ти зарахуєш ме-
ні цю добру справу? Як колезі, – з 
трепетним почуттям заяскрілої надії 
промовив Кириленко.

Вітер сильніше загойдав верхівки 
дерев. З небес полився рясний дощ. 

Роман СКАРЖИНСЬКИЙ, 
с.Гребінка, Полтавська обл.

К о л е г и д л я  д у ш іРадченко заплющив очі і, розсла-
бившись, ненадовго відкинувся на 
спинку крісла. Зовсім скоро почнеть-
ся робочий день і до кабінету знову 
хлине потік знервованих людей. Од-
нією з перших зайде ота жінка, – ду-
мав суддя. – Як її звати? Приходить 
по два рази на тиждень, вже кілька 
місяців поспіль. Не набридло ж! І 
справа там у неї якась дріб’язкова. 
Та нема сенсу напружуватись, зис-
ку все одно не буде: що візьмеш з 
багатодітної вдови?.. Дідько! Ніякого 
бажання працювати. Вчорашнє по-
бачення з Оленою геть виснажило. 
Добре, що хоч поїхав не до Світла-
ни. Біля тої треба крутитися мов дзи-
ґа, бо вона ще та штучка. Сьогодні 
було б взагалі не до роботи. І дружи-
на зранку попсувала нерви, прискі-
пливо допитуючись, де тинявся до 
другої ночі. Не вірила, що затримав-
ся на роботі. Допікала: совісті в тебе 
нема, і перед Богом, мабуть, будеш 
в`юном крутитись. Ледь угамував її.

У двері постукали. Прийняв ро-
бочу позу і запросив першого від-
відувача. До кабінету ввійшов не-
високий, широкоплечий чоловік, 
одягнений у чорне пальто. Його об-
личчя ховалося в густій сивій бороді.

– Доброго ранку, – привітався не-
знайомець.

– Доброго. Сідайте, – Радченко 
вказав на стілець. – Я вас слухаю.

Бородатий візитер пильно вдив-
лявся в очі чиновника. Той, ніякові-
ючи від надмірної уваги, нервово за-
совгався у кріслі: 

– То яка у вас справа?
– Зиску не буде від вдови? – оше-

лешив Миколу Сергійовича дивний 
чоловік.

 –Не зрозумів. Ви хто такий?! 
Що…

– Я Бог, – не дав договорити за-
гадковий відвідувач.

Запала дзвінка тиша. Не зводячи 
очей з незнайомця, служитель фемі-
ди квапливо пригадував останні су-
дові справи.

– Хвалиш себе, що поїхав не до 
Світлани, а до Олени? – ще більше 
спантеличив Радченка сивобородий.

При згадці про коханок на почер-

стоке покарання – смерть. 
За Новим Заповітом факт 
адюльтеру одруженого чо-
ловіка або заміжньої жін-
ки – єдина причина, з якої 
можливе розлучення. Біль-
ше того, Ісус Христос підні-
має стандарти моральності 
в сімейному житті на ще ви-
щий рівень: «Я кажу вам, що 
кожний, хто дивиться на 
жінку з пожадливістю, той 
уже вчинив із нею перелюб 
у серці своїм».

Божа заповідь «Не чини 
перелюбу» йде одразу за 

«Не вбивай». Це не випадко-
во. Думаю, що фізичне вбив-
ство і подружня зрада майже 
рівнозначні за своєю руйнів-
ною силою. Адже хто чинить 
розпусту, той грішить проти 
власного тіла, проти любо-
ві, проти близької людини. 
Ті половинки , які пережили 
зраду чоловіка або дружини, 
разом з відкинутістю та при-
ниженням відчувають такий 
страшенний розпач, порів-
няти який можна хіба що зі 
смертю. І ця рана не загою-
ється практично ніколи. Не 

може ж той, у кого, скажімо, 
під час війни відірвало ногу, 
забути, що в нього немає 
ноги. А тут людину букваль-
но розпиляли навпіл, забра-
ли частину її фізичного тіла! 
Адже чоловік і дружина – це 
одна плоть. 

З тим, хто вчиняє подібне, 
також стаються глибокі не-
зворотні зміни. Не може цей 
страшний гріх залишити лю-
дину колишньою. Вона втра-
чає в собі щось важливе, 
вражається частина єства, 
що була здатна на справжні, 
правильні почуття. «Хто чи-
нить перелюб, не має той 
розуму, він знищує душу 
свою». Зрадник шлюбу на-
магається виправдати свою 
поведінку, починає брехати і 
лицемірити. В результаті по-
рочного зв’язку з’являються 
спотворені бажання, пере-
важають хибні цінності. Пе-
рекошені дороги перелюбця 
призводять до викривленого 
життя, перевернутого розуму, 
порожнечі в серці.

Наслідок розпусти в по-
дружжі – розлучення. Воно 
стає трагедією не лише для 
зрадженого члена сім'ї, але 
й для дітей. Тому збереження 
родини є важливим кроком, 
який роблять спільно батько 
і мати. В такій ситуації ними 
рухає відповідальність за тих, 

кому вони дали життя. Нада-
лі їх може поєднувати подвиг 
покаяння з одного боку і по-
двиг прощення – з другого. 
Гріх перелюбства, як і будь
якого іншого беззаконня, крім 
хули на Святого Духа, може 
бути прощеним. Проте яким 
би щирим не було каяття, 
воно не виключає наслідків 
гріховної поведінки. Тися-
чі пар, переживши у своєму 
житті перелюб, засвідчують, 
що на серці у них залишили-
ся шрами, які не зникають 
і через роки. В їхніх сім’ях 
немає тієї легкості, радості, 
щастя, які могли   би бути. 
Гіркий присмак зради час від 
часу нагадує про себе щем-
ливим болем.

Однак Господь Ісус Хрис-
тос всім скривдженим, зне-
хтуваним та відкинутим по-
дарував надію. «Він був ра-
нений за наші гріхи, за наші 
провини Він мучений був, 
кара на Ньому була за наш 
мир, Його ж ранами нас уздо-
ровлено!» На підставі цього 
слова вірю, що Його поря-
тунок, милість, ласка прояв-
ляються і у зціленні наших 
душ. Богу все можливо і Він 
бажає загоїти рани, розгла-
дити рубці, оновити почуття 
і вос кресити кохання. 

В’ячеслав БОЙНЕЦЬКИЙ, 
м.Салем, США
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В И  С П А С Е Н Н І ?
Якщо ви помрете сьогодні увечері, чи попадете ви на небеса?

Народилася я в селі Перепільчин-
ці Вінницької області 1952 року. Мої 
мама і бабка були віруючими, тож я 
змалечку ходила з ними на зібрання. 
Батько хоч і не визнавав Бога відкри-
то, але налаштованим проти церкви 
не був. Коли мені виповнилось два-
надцять років, від раку померла мама. 
Нас п’ятеро залишилося напівсирота-
ми: старшому братові було вісімнад-
цять, а найменшому – сім. Щоб дати 
нам раду, тато одружився вдруге. Ми 
переїхали в інше село. Та попри очіку-
вання сім’я не складалась, тому згодом 
батько розлучився. Одне слово, моє ди-
тинство було нелегким: не мала з ким 
порадитись, до кого прихилитись. Та й 
про Бога ми забули. В тому селі не було 
навіть православної церкви. Та якось 
повиростали. Після школи я поступи-
ла в медучилище, але не довчилася – 
вий шла заміж. Народила трьох дочок 
і сина, однак щастя в сім’ї не було, чо-
ловік полюбляв заглядати в чарку…

Моя найменша донечка з’явилася 
на світ восьмимісячною, до того ж при 
пологах отримала травму. Через пору-
шення мозкового кровообігу в неї ви-
никли ускладнення в роботі централь-
ної нервової системи. Лікарі радили 
відмовитись від дів чинки, мовляв, це 
шматок м’яса, а не дитина, вона ніколи 
навіть сидіти не зможе. Я не послуха-
ла їх, і з пологового будинку поїхала 
додому з дочкою. Але в лікарню нам 
доводилось повертатись ще не раз. У 
фізичному розвитку дитина знач но від-
ставала від ровесників. Здорові дітки 
починають опиратись на ніжки вже в 
шість місяців, вона ж почала це роби-
ти аж у чотири роки. Та я терпляче її 
виходжувала, доглядала. Було важко, 
іноді опускались руки, зневірялась і 
плакала. З часом Оленка таки почала 
ходити, а потім і бігати. Я тішилась. 
До школи вона пішла разом із одно-
літками, з програмою справлялась, 
була активною.

Та, як кажуть у народі, біда ходить 
не сама. В тридцять чотири роки я рап-
тово захворіла. Почалися дуже сильні 
болі в поясниці, навіть спати не могла. 
Ставало трохи легше, як обгортала все 
тіло жалючою кропивою. Так терпіла з 
місяць. Потім звернулась до районної 
лікарні. Оглянувши мене, лікар сказав, 
що втрачати не можна й дня, і терміно-
во направив в обласний онкологічний 
диспансер. Там мене одразу положили 
для обстеження, зробили біопсію і від-
правили на аналіз до Київської клініч-
ної лабораторії. Результат прийшов зі 
страшним діагнозом: рак шийки мат-
ки третього ступеня. Лікарі вважали, 
що робити операцію вже немає сенсу, 
казали, що видалення пухлини лише 
спричинить поширення метастазів. 
Тому від хірургічного втручання вони 
категорично відмовились. Навіть на 
хіміотерапію не залишали, бо не хоті-
ли зайвої смерті у відділенні, так і го-
ворили мені в очі. Відправляли назад 
у районну лікарню, тобто помирати. 
Лише лікар-радіолог, дізнавшись про 
моїх чотирьох маленьких дітей, згля-
нувся на мене:«Візьму вас на опромі-
нення, може, хоч на місяць-два про-

довжимо вам життя».
Почався виснажливий лікувальний 

процес. Ніби зажевріла крихка надія, 
та через півтора місяця перебування 
в лікарні зненацька відкрилась силь-
на кровотеча. Для мене це стало за-
грозливим сигналом, бо на моїх очах 
сусідка по палаті саме після такого 
випадку втратила свідомість і через 
тиждень померла. Живим трупом я ле-
жала на лікарняному ліжку: відкрию 
очі – переді мною зелені, жовті кола, 
закрию – пливу кудись. Не було сил 
навіть голову від подушки підняти. Та 
цю страшну реальність, як не дивно, 
сприймала спокійно. Думала: помру 
молодою, зійдеться все село, зроблять 
гарний великий похорон. Дітей, прав-
да, жалко залишати сиротами. Але 
була вже настільки немічна, що й про 
це довго не розмірковувала: підуть в 
інтернат, я виросла без мами, і вони 
виростуть. Тому попросила чоловіка 
не чекати, поки помру, а вже оформ-
ляти дітей у притулок. Сама ж лежала 
і приречено чекала смерті. 

Аж раптом, мов пострілом, про-
низала думка: як же я вмру без Бога?! 
Куди потраплю? А якщо в пекло? Ста-
ло страшно. Душу охопило сум’яття. 
Все моє єство в ту мить праг ло Його 
милості, знайомого з дитинства почут-
тя захищеності, прихистку. Градом по-
лились сльози: «Господи, прости мені, 
помилуй»…

З того моменту у мені щось зміни-
лось. Зникла байдужість, захотілося 
жити. Смерть десь відійшла. За багать-
ма роздумами не зразу й помітила, що 
здоров’я стало покращуватись. Ніби 
й час прискорив свою ходу. Закінчив-
ся чотирьохмісячний курс лікування. 
Мені стало легше, біль перестав му-
чити, з лікарні виписали. Через місяць 
запланували оперувати. Та за результа-
тами повторних аналізів в операції від-
мовили, нічого не пояснивши. Сказали 
приїхати знову через місяць. Їду додо-
му і плачу. Ледь дочекалася наступної 
поїздки. Вона виявилась доленосною, 
адже лікар ошелешив звісткою, що 
оперувати не будуть, тому що пухлини 
немає. «Можливо, був помилковим діа-
гноз», – додав він. «Слава Богу за таку 
помилку!» – зраділа я. Медики, однак, 
не вірили в диво, тому поставили на 

облік і призначили групу інвалідності.
Я ж не сумнівалась, що Господь 

мене зцілив. Як знала і те, що лише 
Він допоміг мені перенести всі ме-
дичні процедури. Бувало, як подумаю, 
що жива-здорова після всього пере-
житого, серце так і тане від вдячнос-
ті. Часто поринала спогадами у своє 
дитинство, наповнене вірою у Бога. 
В пам’яті оживали шкільні картинки 
моїх палких суперечок з ровесника-
ми. Я гаряче доводила їм, що не може 
світ утворитися від вибуху, є Хтось му-
дрий і всесильний над нами, Творець 
усього. Пам’ятаю також, як в ті роки 
після хвороби дуже хотілось мати Бі-
блію. Але дістати її було не так-то лег-
ко. Одного разу моя дочка, яка на той 
час проходила кваліфікаційну прак-
тику на залізниці, приїхала додому в 
дуже піднесеному настрої. У вагоні, 
де вона працювала провідницею, на 
конференцію до Києва їхали віруючі, 
котрі й подарували таку жадану мною 
Книгу. Та, як не прикро, читання мені 
не давалось. Не розуміла, про що там 

ідеться, тому було нецікаво, і я щора-
зу її відкладала. Так потяг до Бога по-
малу згасав.

Добре, що знову потрапила в лі-
карню – зламала ногу. В палаті лежа-
ла дівчина з мого рідного села, вірую-
ча. Звичайно, вона говорила мені про 
Господа Ісуса Христа, про Біблію, про 
велике благо для людей, які пізнають 
її постанови, а своїх подруг попроси-
ла привезти мені Євангеліє. Так у мене 
вдруге з’явилось Святе Писання. По-
чавши читати, я дивувалась, як раніше 
там нічого не розуміла. Але зробити 
вирішальний крок не поспішала, оста-
точно все ще не могла визначитись: 
йти до Бога чи не йти.

Якби ж знати і раніше ввійти під Бо-
жий покров, там шукати захисту й без-
пеки. Може б, не сталася та страшна 
подія… Того вечора мій чоловік прий-
шов додому п’яний. Почав скандалити, 
підняв на мене руку. Син став на мій 
захист. Чоловік, розлютившись до не-
самовитості, схопив ножа і встромив 
хлопцеві у груди. За два тижні йому, 
нашій найменшій дитині, єдиному си-
ночкові, мало виповнитися вісімнад-
цять років. Не знаю, як витримала той 
невимовний біль страшенної втрати.

Василечка свого поховала. Чоловіка 
посадили до в’язниці. Довгими безсо-
нними ночами розмірковувала над сво-
єю долею. Багато лиха і страждань ви-
пало мені. Думала: як жити далі? Надія 
залишалася тільки на Бога. Тому біль-
ше не зволікала – поїхала на церковне 
зібрання в Шаргород. Там покаялась і 
запросила Господа Ісуса Христа у своє 
життя. Також вирішила одразу прийня-
ти водне хрещення, незважаючи на те, 
що мені радили не квапитися, хоч рік 
зачекати. А якщо другого року не буде? 
– зі страхом думала я. Тоді вже твер-
до усвідомила: прожила день – і слава 
Богу. Тож невдовзі, 3 серпня 1997 року, 
через таїнство водного хрещення ввій-
шла в завіт з Богом. 

Протягом усього мого життя Все-
держитель проявляє до мене мило-
сердя. Знаю: у всьому, що стається, є 
Божий промисел, заступництво. Всу-
переч безнадійним прогнозам лікарів, 
моя молодша дочка живе зараз повно-
цінним життям, допомагає мені по 
господарству, працює. Я знаю, що то 

Господь поставив її на ноги і повсяк-
час береже від зла. Мені Бог теж пода-
рував життя, зціливши від раку. Через 
п’ять років після чудесного одужання 
лікарі зняли групу інвалідності. Прав-
да, на обліку в онкологічному центрі 
залишаюсь і досі, вже двадцять сім 
років. Нащо вони мене щороку пере-
віряють? Я вже давно здорова. Як же 
за це не віддати належне Спасителю?! 
Або як не подякувати за ту надприрод-
ну втіху і ласку, яку Небесний Батько 
виливав у моє серце після смерті сина. 
Навіть ангела Свого Він не раз поси-
лав з небес, щоб той допомагав мені. 
Бо ніяка сила волі не допоможе, якщо 
Бог не посприяє.

Така нехитра історія мого життя і 
навернення до Бога. Живу зараз наді-
єю на Нього. Молюсь за дітей і ону-
ків. Вчу їх не робити зло, бо воно й 
так робиться, а робити добро. І сама 
стараюсь поступати так, як написано 
в Біблії: «Тож усе, чого тільки бажаєте, 
щоб чинили вам люди, те саме чиніть 
їм і ви». Щиро дякую Господу, що Він 
міцно тримає мене у Своїх руках, веде 
дорогою правди і спасіння.

Валентина ЧІПАК, с.Копистирин,  
Шаргородський р-н, Вінницька обл.

Всупереч

безнадійним
прогнозам
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Запрошуємо вас на Богослужіння

ЯК МОЖНА ДІЗНАТИСЯ,

З часів гріхопадіння людська сут-
ність пронизана матеріалізмом та без-
перервним пошуком логічності буття. 
Щоб нам у чомусь переконатися, по-
трібні незаперечні докази. В кожної 
людини вони свої: хтось шукає науко-
вих аргументів, комусь достатньо чи-
єїсь авторитетної думки, іншому важ-
ливо мати емоційні переживання, а 
дехто попросту вірить, тому не сумні-
вається. І завжди настає момент, коли 
ми, переступивши якийсь новий ру-
біж, стаємо впевненими в тих чи інших 
твердженнях. Так на основі власно-
го досвіду формується наш світогляд 
стосовно різноманітних сфер життя. 
Основним у ньому, на мою думку, є 
виз наченість кожної людини особисто 
щодо Творця Всесвіту. Адже Він є! 

Які ж чинники найкраще допомо-
жуть нам осягнути цю головну істину? 
За двадцять років мого християнського 
життя я випробував чи не всі методи, 
щоб пізнати Бога. В існуванні Вседер-
жителя переконувався з допомогою іс-
торичних, археологічних, географічних 

доказів. Мудрість авторитетних людей 
також робила свій внесок. Неодно-
разово я мав емоційні відчуття, які не 
залишали жодних сумнівів, що то дія 
Бога. Але всі факти, міркування, ду-
шевні прояви не мають під собою на-
дійного підґрунтя. На авторитетну дум-
ку обов’язково знайдеться протилежна, 
не менш авторитетна. Керуватись емо-
ціями теж не варто: сьогодні вони такі, 
а завтра – інші. Та й наукові доводи, як 
показує практика, не завжди вірні. По
справжньому ж упевнитися в тому, що 
Бог є, мені допомогла глибока, щиро-
сердна віра. Саме віру Святе Писання 
визначає як основу стосунків між Богом 
і людиною. Ісус Христос навчає Своїх 
учнів, щоб вони брали приклад з дітей. 
А діти завжди безпосередні, їм власти-
ва простодушна, нелукава, відверта до-
віра батькам. «Коли не навернетесь і 
не станете, як діти, – не ввійдете в 
Царство Небесне», – каже Господь. 
Дорослій освіченій людині це тверджен-
ня може здатися дивним, несерйозним 
або навіть позбавленим здорового глуз-
ду. Але Бог – поза межами земних реа-

лій. Керуючись лише вимогами розуму 
і логіки, ми не спроможні мати тверде 
переконання в тому, що Бог є. У нас 
завжди будуть сумніви.

Креаціонізм (концепція, за якою 
всесвіт створено Вседержителем) 
переконливо доводить існування Бо-
га. Науковий світ здивований склад-
ністю будови елементарної клітини. 
Безмежний космос вражає точністю 
механіки. Саморегулююча система 
людського організму захоплює своєю 
досконалістю. У природі все бездоган-
не, викінчене. Здається, в доверше-
ності матеріального світу надзвичай-
но просто побачити руку Творця. Та 
признати цей факт ми можемо тільки 
вірою. «Вірою ми розуміємо, що віки 
Словом Божим збудовані, так що з 
невидимого сталось видиме». Якраз 
вона є основою, на якій всі земні до-
води набувають значимості.

Про Бога не можна отримати до-
відку, як про людину у відділі кадрів. У 
систему Божественних знань можна 
ввійти через віру і тільки. Лише тому, 
хто увірував, відкриється панорама 
Царства Божого. Земні поняття для 
нього набудуть істинної мудрості, а 
емоції стануть остаточною печаткою 
біб лійних переконань.

Микола ЮЩАК, м.Бучач

ТАЄМНИЦЯ 
ЖІНКИ

Невже Бог жінку сотворив з ребра –
Це диво з див, цю панну над панами,
Цей ніжний плин любові і добра,
Цю мудрість уст,  
                       всолоджених медами?

З яких легенд ця пісня всіх пісень,
Жар-Птиці жар, веселки ніжне свято,
То сонечко вночі, то зірка вдень,
Дружинонька кохана, доня, мати?

З яких казок ця фея чарівна,
Аж серце віддаєм і просим руку?
З яких небес ця ревність неземна,
На біль розлук або солодку муку?

А може, Бог кусочок серця брав
Чи язичка, та ще й присипав перцем?
Якщо Бог жінку й сотворив з ребра,
То тільки з того, що було під серцем.

А може, жінка від руки Творця
Тому постала з плоті, а не з глини,
Щоб рід людський родила для Отця
І Богу народила Бога-Сина?

Василь ВАСИЛАШКО

Покличте матір
Вона в автомобільній катастрофі
Розбилася, а їй ще жить та жить.
Тепер в лікарні. Загострився 
профіль
І в погляді життя ледь мерехтить.

В халатах білих, як завжди, байдуже
Шепочуться ледь чутно лікарі:
«Така побита дівчина ця, дуже.
І, мабуть, не дотягне до зорі».

Вона почула. Смерть – велике лихо.
І попросила матір привести.
Біля порогу стала мати тихо,
Немов боялась ближче підійти.

«Стань ближче, мамо. 
Бачиш, я вмираю.
Мене ти вчила співу, танцювать…
І я на піаніно добре граю,
Але тепер потрібно помирать.

Боюся я, бо Бога я не знаю.
Скажи мені, як в вічність увійти?
Ти вчила жити, я ж тепер вмираю,
Та не навчила помирати ти!»

Ми славим матерів щиріше якомога,
Їм хочемо пошану всю віддать…
Лиш мати, яка носить в серці Бога,
Дітей навчить і жить, і помирать.

Віра КУШНІР
(Переклад з російської В.Мартинюка)

Жінка
Дивна їй влада випала,
Спробуй збагнути тільки,
Поки що, в певних 
випадках,
Сильніша від нас жінка.
Ми ж бо над нею пануємо,
Так від народження, здавна,
Але чомусь ігноруємо
Те, що вона рівноправна.
В буднях, насичених 
стресами,
Очі її печальні…
Жінка, якщо по-чесному,
Явище надзвичайне.
Тут зрозуміло кожному,
Без філософських суджень,
В Слові читаємо Божому:
«Жінка – то тіло мужа.»
Інколи щось не ладиться,
Болем хтось душу ранить,
Жінка – вона порадниця,
Першою в поміч стане,
Наче голубка-горлиця,
Буде тужити з нами,
Тихо за нас помолиться,
Змиє журбу сльозами.
Все ж таки ми не ангели,
Що там гріха таїти…
Гляне очима спраглими –
Вибачить, наче дітям,
Ще й обдарує ласкою,
Ніжністю незбагненною.
Мудрою і прекрасною
Бачим її щоденно.
Учить вона, виховує,
Не зрозуміло тільки:
Скільки іще приховано
Сили в цієї жінки.

Сергій РАЧИНЕЦЬ

В одвічній боротьбі українців за не-
залежність гартувався непокірний дух 
нації. Адже на довгому шляху станов-
лення нашої державності жорстоких 
тривалих баталій було набагато біль-
ше, ніж радісних мирних літ.

У 882 році князь Олег Віщий захо-
пив Київ, проголосивши його “матір’ю 
міст руських”. Ця дата і вважається по-
чатком творення єдиної слов’янської 
країни. Та період стрімкого розквіту 
Київської Русі був нетривалим. На 
зміну йому прийшли століття пригно-
блення та занепаду. Вже в 1240 році 
столичний град здався перед потуж-
ним натиском монголотатарської на-
вали. З тих пір хто тільки не намагався 
захопити нашу землю, роз’єднати, під-
корити та знищити народ. Визволен-
ня від жорстокого гніту Золотої Орди 
обернулось польськолитовським 
пануванням. Далі визначна сторінка 
української історії – зародження та 
формування козацтва, яке являє со-
бою уособлення патріотизму, свобо-
долюбності, народної єдності та від-
ваги. Потім – ера імперської влади, 
що розділила наші землі між Росією 
та Австрією. 

Кожна завойовницька держава праг-
нула скорити наших предків, змуси-
ти їх відмовитись від своїх цінностей, 
самобутності і зректися рідної мови, 
культури, традицій. Та історія свідчить, 
що такі намагання марні, навіть час не 
владний над духом єдності, завзяття, 
відданості, непохитності та бажанням 
жити на своїй землі. Тільки подумати: 
віками український народ не був ці-
лісною державою, ми були поділені, 
роздрібнені – нація, яка переходила 
з рук у руки, від чужинця до чужинця. 
Проте навіть століття такого існуван-
ня не змусили людей опустити руки і 
на задоволення ворогам відмовитися 
від національної ідентичності. Не було 
такого, щоб дух ослаб, а прагнення до 
волі померкло.

Так і сталось, що роки поневолення 

НЕЗДОЛАННИЙ ДУХ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

та свавілля загартували міць україн-
ського люду, перетворивши його в без-
страшний та волелюбний. Усі ми є на-
щадками наших відважних пращурів. 
Завдяки їм у нас є можливість жити в 
незалежній, суверенній державі. Саме 
від них ми й успадкували любов до 
Батьківщини, патріотизм та відданість 
національній ідеї. 

У той час, коли вся світова літерату-
ра славиться романтичними творами 
про трагічне кохання (Шекспір, Пушкін, 
Бальзак), наша культурна спадщина 
сповнена переказів про видатні пере-
моги та закликів до боротьби за кра-
ще життя і справедливість. Прикладів 
тому силасиленна. Процитую Павла 
Тичину, вірш якого знаходить відлун-
ня у душі, мабуть, кожного українця – 
батька, працелюба, поборника правди 
та козака: 

Я єсть народ, якого правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! –
а сила знову розцвіла.
Щоб жить – ні  в кого права  

                                        не питаюсь,
Щоб жить – я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
Бо я живу.
Я вірю, що й сьогодні українці не по-

соромлять своїх предків. Нація згур-
тується в любові до своєї Батьківщи-
ни і об’єднається заради збереження 
держави. Миру, злагоди і процвітання 
Україні!

Юлія ГАНДЗЮК, м. Новодністровськ

ЩО БОГ Є?


