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Т И ,  ГО С П О Д И ,  Н А Д І Я  М О Я . . .

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! 
СЛАВІМО ЙОГО!

МИР ВАМ 
ВІД КНЯЗЯ МИРУ

РІЗДВЯНА НІЧ 

ЄВАНГЕЛІЯ ІСУСА ХРИСТА- 
ЦЕ РОЗПОВІДЬ ПРО НАДІЮ

Шановні читачі «Голосу надії», дорогі брати й сестри 
– українці! Наближається величне свято – народження 
Князя миру! Сердечно вітаємо вас, ваші сім’ї та родини 
зі Святами,  бажаємо щасливого  Різдва й мирного Но-
вого року! 

Український народ згадує народження Христа в особливих 
умовах. Розв’язана Росією війна принесла не тільки масштабні 
руйнування, але й змусила мільйони наших співвітчизників шу-
кати притулку в багатьох країнах світу. 

Одне з імен нашого Спасителя – Князь миру! (див. Ісаї 8:3-5). 
Він наш мир, Він примирив через Себе світ із Богом! Йому від-
даємо всю славу й вдячність і віримо – від Князя миру прийде 
мир у наш край. 

Господь  знає, як підтримати тих, хто на лінії фронту, хто лікує 
поранених, хто  везе хліб у звільнені з окупації регіони. 

Непохитно віруймо в Нього й довіряймо Йому свою життєву 
дорогу в Новому році. Наша віра – 
це перемога: «...А оце перемога, 
що світ перемогла, віра наша…»  
(1 Івана 5:4).

Перемога Христа – це пере-
мога справедливості над безза-
конням, а тому пам’ятаймо: 2023 
рік – це рік перемоги, рік торже-
ства й справедливості на україн-
ській вільній від окупації землі!

З Різдвом Христовим, з Новим 
роком! Миру від Князя миру Ісуса 
Христа вам і вашим родинам!

Єпископ Микола СИНЮК

Зазвичай на різдвя-
но-новорічні свята ми 
вітаємо один одного гар-
ними оптимістичними сло-
вами, бажаємо хорошого 
здоров’я, багатства, ща-
стя, радості та миру. Воно 
й зрозуміло: хочеться в 
майбутнє дивитися з оп-
тимізмом. Хочеться забу-
ти погане, забути невдачі 
та втрати. Але в житті не 
завжди буває все гаразд. І 
не завжди зі святом прихо-
дить хороший настрій…

Майже рік ми живемо в 
особливо стресовій ситуації. 
Повномасштабна війна, яка 
прийшла на нашу землю, пе-
рекреслила всі наші плани та 
мрії. Нині для багатьох голов-
не завдання – просто вижити. 
Вижити в умовах постійних 
ракетних обстрілів, відклю-
чення світла та руйнування ін-
фраструктури.

Зрозуміло, що й настрій 
тут далеко не святковий. 

Але, як сказав біблійний 
Екклезіаст, немає нічого ново-
го під сонцем. Так було часто 
в людській історії. Так було і 
більше як дві тисячі років тому, 
коли єврейський народ, втра-

тивши свою національну не-
залежність, був під окупацією 
римлян. Тоді для них золотою 
мрією була думка про Месію, 
національно-релігійного ліде-
ра, який знову сяде на втра-
чений престол царя Давида і 
відновить державну незалеж-
ність…

І от настав момент, про 
який стисло розповідають 
євангелісти. Ви, звичайно, 
знаєте різдвяну історію про 
народження Ісуса у віфлеєм-
ських яслах, ангелів, що співа-
ли пастухам, про зірку та му-
дреців зі Сходу, жорстокого 
Ірода. І про надію, яку принес-
ла ця подія не лише євреям, 
але й, як пророчо сказав Се-
мен, благословляючи малюка, 
— для цілого світу.

Євангелія Ісуса Христа — 
це розповідь про надію. Надію 
у темні та тривожні часи. Про 
те, що щастя не обмежуєть-
ся лише земними царствами 
та матеріальними вимірами. 
Вона — про Царство Небесне 
усередині кожної людини. Про 
особисті стосунки з Богом че-
рез Його Сина Ісуса. Тому-то 
протягом двох тисяч років ця 
різдвяна новина підбадьорю-

вала, вселяла надію та впев-
неність, була своєрідним мая-
ком серед тривог та потрясінь 
історії. 

Тож і нині, коли українсь-
кий народ проходить свою, 
на жаль, не першу Голгофу, 
нехай різдвяні свята допомо-
жуть пройти нашому народу і 
кожному особисто ці нелегкі 
випробування. Вистояти не 
лише у боях на полях бою, але 
й на особистих фронтах, які 
проходять через наші серця, 
душі та почуття. І не злама-
тися у вірі в Того, Хто, зали-
шивши велич неба, у людсь-
кій подобі зійшов на землю, 
щоб дати нам надію та силу в 
земній дорозі.

Сьогодні у вогні та ви-
пробуваннях відроджуєть-
ся не лише українська нація. 
Відроджується наш дух, наша 
віра в живого Бога, Який Сам 
пройшов непросту тернисту 
дорогу до перемоги над воро-
гом-дияволом. Він допоможе 
пройти її і нам.

Гарних різдвяних свят вам, 
українці! Сили та мужності, 
віри та надії усім у наступно-
му році!

Юрій ВАВРИНЮК

А ніч тоді була така глуха, 
Така сліпа, що осліпила світ. 
А він безтямно рився, наче кріт,
У купі безпросвітного гріха.

І був тягар, і був печалі щем... 
Та жевріла надія між примар, 
Що прийде ось Месія — дивний Цар —
І розжене пітьму своїм мечем.

І залунає переможний гук, 
І полум’я шугатиме вгорі... 
Та Він прийшов під сяєво зорі, 
Під шурхіт сіна і копитець стук.

Тоді співали ангели й зірки…
І то була вже зовсім інша ніч.
І спали із осяяних облич 
Віки чекання та гріха віки.

Василь МАРТИНЮК

ВІТАЄМО!ПЕРЕДНОВОРІЧНІ РОЗДУМИ



ГОЛОС НАДІЇ2 №12 грудень 2022СПЕЦВИПУСК

1. У першому столітті юдеї 
та християни розуміли, чому 
Різдво потрібно святкувати 25 
грудня.

У юдаїзмі вірять, що кожен 
великий пророк помер на дату 
свого зачаття. Ісус був розіп’ятий 
на єврейську паску – 25 березня. 
І євреї того часу вірили, що якщо 
Ісуса розіп’яли 25 березня, то й 
зачато Його 25 березня. А через 9 
місяців, приблизно 25 грудня, Він 
народився – тому вони святкували 
Його день народження 25 грудня.

2. Християни мають святку-
вати 25 грудня, бо про це про-
рокував Малахія.

Церкви, а також Августин, 
стверджували, що Ісус народився 
25 грудня ще багато сотень років 
тому, посилаючись на пророцтво 
Малахії, 4:2: «А для вас, хто Ймен-
ня Мого боїться, зійде Сонце 
Правди та лікування в проміннях 
Його, – і ви вийдете та поскакає-
те, мов ті ситі телята!» В інших пе-
рекладах написано: «Збільшиться 
світла...»

Тобто після народження Христа 
збільшиться світла. І, як стверджу-
вав Августин, після 25 грудня, піс-
ля зимового сонцестояння, почи-
нає «збільшуватися світло» – тобто 
день починає збільшуватися. Усі 
перші християни розуміли, що з 25 
грудня, після народження Христа, 
як день стає більшим, так і світло 
духовне набуває більших масшта-
бів – стає більше любові в цьому 
світі.

3. Ми маємо святкувати 
Різдво Ісуса за Григоріанським 
календарем.

До 16 століття всі християни: 
православні, католики, протестанти 
святкували Різдво одного дня, тому 
що всі жили за одним календарем 
– Юліанським, який увів Римський 
імператор Юлій Цезар. Через те, що 
цей календар не був точним (він мав 
помилку в обчисленні високосного 
року), то за півтори тисячі років після 
Різдва Ісуса (до 1500 року) набігло 
12 зайвих днів – і Різдво, яке всі хри-
стияни святкували під час зимового 
сонцестояння, стало зміщуватися 
до весни. Християни зрозуміли, що 
стали відходити від пророцтва Ма-
лахії. І в 1582 році за наказом папи 
Римського Григорія Восьмого Єв-
ропа перейшла на новий удоско-
налений Григоріанський календар. 
Після цього всі числа, у тому числі й 
всі дати релігійних свят посунулися 
на 12 днів назад. На жаль, Росія від-
мовилася переходити на цей кален-
дар. На 20 століття розбіжність між 
календарями досягла 13 днів. 1918 
року Раднарком вирішив прийня-
ти Григоріанський календар. Але 
православна церква відмовилася 
переходити на нього та оголосила, 
що свої свята святкуватиме за ста-
рим Юліанським календарем. Після 
цього з’явилося два Великодні, два 
Різдва та навіть два Нових роки. Але 
найпарадоксальніше в цьому всьо-
му, що Різдво виявилося після Но-
вого року.

Роман САВОЧКА

Є така номінація на на-
городи в кіноакадеміях 
– чоловіча роль другого 
плану. Її зазвичай дають 
другорядним акторам, які 
хоч і не були 
головними ге-
роями фільму, 
але на відмінно 
виконали свою 
роль. 

В історії з Різ-
двом так само. 
Ми читаємо там 
про Марію, про 
Ірода, про Ісуса; 
там є їхня пряма 
мова, опис цих 
осіб, певні епізо-
ди про них і навіть інколи не-
величка біографія.

А ось про Йосипа ми знає-
мо дуже мало, але однак його 
роль у цій історії мегаважлива. 
Що ми знаємо про нього? Він 
родом із Віфлеєма, із Дави-
дового роду, із Веніамінового 
племені. Йосип не був старим 
(як часто змальовує його цер-
ковна традиція), батька звали 
Яків, професія – тесля. У Біблії 
жодного разу не сказано, що 
він говорив, і згадують його 
лише Матвій та Лука в історіях 
про народження Ісуса, при-
несення Його в храм та коли 
Йому було 12 років.

Але є чому навчитися 
навіть із його маленької 
епізодичної ролі. Ось кіль-
ка висновків із цієї та іншої 
історій (див. Єв. від Луки):

– Він був праведний. 
Його позиція – жити макси-
мально правильно перед Бо-
гом.

– Він відмовився висмія-
ти / відомстити. Навіть об-
раза, як він думав, через зра-

ду нареченої Марії не змусила 
його хоч трішки вилити свій 
гнів та помститися. 

– Він чув Бога через 
сни; три рази він бачив сни 

від Бога. Це вказує на певну 
чутливість Йосипа до Бога та 
водночас на бажання Бога го-
ворити з ним. А це, повірте, 
вартує багато.

– Він слухався Бога. 
Послух притаманний справ-
ді смиренним людям. Тва-
рини не можуть слухатися 
добровільно, їх змушують, а 
от люди можуть – і це ознака 
покірності.

– Він ставив Боже вище 
власного. Немаловажний 
фактор – спочатку Боже, а 
потім своє. Це видно зі став-
лення Йосипа до проблем, із 
якими він стикнувся, усе-таки 
одружившись.

– Він оберігав Боже. 
Ризикував життям, був зму-
шений виїхати в іншу країну. 
І все це заради того, щоби 
зберегти те, що йому довірив 
Бог. А точніше – тих, кого йому 
довірив Бог.

Що ми можемо навчити-
ся від Йосипа?

5. Не дозволяй образі 
зруйнувати Божу справу. 

Часто саме наші образи мо-
жуть зашкодити здійснити Бо-
гові Свій план в нашому житті. 
Уміти витримувати образи – 
серйозний критерій зрілості. 

Нам потрібні 
люди з твердою 
шкірою і м’яким 
серцем, а не 
навпаки.

4. Став 
Божі речі 
вище за свої 
амбіції. Коли 
на престолі 
нашого серця 
сидить коро-
новане «Я»: я 
хочу, я люблю, 

мені потрібно і т. ін. – ми буде-
мо все життя рабами власних 
пристрастей. Дозвольте Бо-
гові бути Богом.

3. Живи праведно та 
вмій чути Бога. Це просто й 
водночас складно, але варто 
зрозуміти: якщо я ходитиму з 
Богом праведно – Він захоче 
мати спільність зі мною.

2. Будь милостивий до 
інших і справедливий до 
себе. Ми судимо інших по ді-
лах, а себе – по мотивах; саме 
тому ми часто хочемо спра-
ведливості до інших і милості 
до себе. А треба суди себе, а 
не інших; будь поблажливий 
до інших, а не до себе.

1. Не ігноруй ролі дру-
гого плану. Наші амбіції часто 
хочуть першості, авангарду, 
а мистецтво бути другим ча-
сто зневажається. Натомість у 
Бога немає неважливих ролей. 
Якщо Він хоче тебе використа-
ти за кулісами, упорайся з цим 
на 100% – і ти обов’язково от-
римаєш свою нагороду.  

Валентин ЯРОШЕНКО

«А тепер, Господи, Боже 
наш, разом зі всією грома-
дою ми впокорюємо наші сер-
ця перед Тобою та благаємо 
Тебе в Ім’я Сина Твого Ісуса 
Христа: прости нам за прови-
ни наші та батьків наших, про-
сти за кров народу Твого Із-
раїлю, пролиту в нашому місті 
та за кров польського народу, 
помилуй нас та край нашого 
проживання!» – це уривок мо-
литви, яку озвучили 27 листопада 
2022 року в місті Любомль під час 
заходу, присвяченому молитві за 
мир в Україні.

Суть дійства полягала в тому, 
щоб любомльська громада звер-
шила молитву-покаяння перед 
Богом за вчинені провини сто-
совно євреїв та поляків, які свого 
часу проживали в цій місцевості. 
Участь у заході взяло духовенство 
Православної Церкви України, 
Української греко-католицької 
церкви, Римо-католицької церкви 
в Україні, Всеукраїнського союзу 
церков євангельських христи-
ян-баптистів та Української Церк-
ви Християн Віри Євангельської. 

Разом вони об’єдналися в спіль-
ній молитві-покаянні для того, 
щоб у майбутньому Бог зцілив 
українську землю від прокляття 
через пролиття невинної крові.

Історична довідка. У часи Речі 
Посполитої Любомль був містом 
Холмської землі, а в єврейському 
адміністративному поділі – цен-
тром Белзько-Холмського округу. 
У 1920 роках у ньому проживав 
найбільший відсоток євреїв серед 
міст усієї Польщі. У 1929 році насе-
лення містечка складалося з 94 % 
євреїв, 5% поляків і 1 % українців. 
Від жовтня 1939 року по червень 

1941 року в Любомлі панувала ра-
дянська влада, яка знищила старе 
єврейське кладовище й на тому 
ж місці після Другої світової вій-
ни побудувала «будинки для офі-
церського складу». У жовтні 1942 
році німецькі війська, увійшовши 
в місто, розстріляли майже все 
єврейське населення (понад п’ять 
тися осіб) біля цегельні, що стояла 
в лісі, біля села Бірки (тепер там 
встановлений пам’ятник геноци-
ду єврейського народу).

Після війни, у 1947 році за 
наказом радянської влади було 
зруйновано єврейську синагогу, 

побудову якої датували 1510 ро-
ком і вважали однією з найкра-
щих юдейських мурованих свя-
тинь. Від будівлі залишився лише 
фундамент.

На думку ініціатора дійства 
пастора Віктора Мартиновича з 
Кам’янця-Подільського, це над-
важлива подія для міста й країни 
в цілому, особливо в час війни. 
Аналогічний захід уперше був 
організований у 2017 році в селі 
Княгинин Кам’янець-Подільсько-
го району, а вже через 4 роки – у 
самому Кам’янці-Подільському в 
день міста, 15 травня 2021 року. 
Перед будинком міської ради з 
ініціативи Духовної Ради Церков 
був проведений міжконфесійний 
молебень, під час якого міський 
голова Михайло Посітко просив 
Бога прощення за злочини Голо-
косту, зокрема за масові розстріли 
євреїв під час Другої світової війни.

Представники кожної конфесії, 
що були присутні на заході, діли-
лися біблійними роздумами сто-
совно молитви-покаяння перед 
єврейським народом та Богом. 
Вони закликали громаду міста 

молитися за мир в Україні, спону-
кали не втрачати людяності в часи 
війни та учитися проходити цей 
складний період без нарікань.

Окрім молитов та пропові-
дей, лунали пісні у виконанні хору 
церкви «Благодать» міста Лю-
бомль. Музичні твори спонукали 
каятися та просити Бога засту-
питися за Україну. Завершився 
молебень духовним гімном «Боже 
Великий, Єдиний», який виконала 
депутатка Кам’янець-Подільської 
міської ради Наталія Мартинович.

У кінці молитовного дійства 
пастор церкви УЦХВЄ села Крас-
нилівка Камінь-Каширського 
району Валентин Карпік озвучив 
молитву-покаяння перед Богом, 
останніми словами якої були: 
«Боже, через милість Твою вели-
ку та в Ім’я Твого Сина Ісуса Хри-
ста молимо Тебе: поблагослови 
наше місто та всю громаду, дай 
нам успіх у ділах рук наших і не-
хай розквітне наш край чистотою, 
праведністю та усяким добром! 
Нехай у нашому місті завжди пе-
ребуває Ім’я Твоє! Амінь».

Галина ФУРМАН

ТРИ ПРИЧИНИ СВЯТКУВАТИЧОЛОВІЧА РОЛЬ ДРУГОГО ПЛАНУ

ГРОМАДА МІСТА ЛЮБОМЛЬ ЗВЕРШИЛА МОЛИТВУ -
ПОКАЯННЯ ЗА ПРОВИНИ СТОСОВНО ЄВРЕЇВ

ХРИСТИЯНСЬКІ НОВИНИ
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ЩО НЕНАВИДИТЬ БОГ? ЕВАКУАЦІЙНІ ПОТЯГИ

Ось як описує Григорія його 
учень Михайло Ковалинський: 
«Одягався він пристойно, але 
просто; їжу мав, що складалася 
з трав, плодів і молочних при-
прав, споживав її ввечері, після 
заходу сонця; м’яса та риби не 
їв не через марновірство, а із 
своєї внутрішньої потреби; для 
сну виділяв свого часу не більше 
чотирьох годин на добу; вставав 
до зорі та, коли дозволяла пого-
да, завжди ходив пішки за місто 
прогулюватися на чисте повітря 
і в сади; завжди веселий, бадьо-
рий, легкий, рухливий, стрима-
ний, цнотливий, усім задоволе-
ний, добродушний, принижений 
перед усіма, охочий до слова, де 
не змушений говорити, із усього 
виводив мораль, шанобливий до 
будь-якого стану людей, відві-

дував хворих, утішав печальних, 
ділив останнє з неімущими, ви-
бирав і любив друзів за їхнє сер-
це, мав побожність без марновір-
ства, ученість без зазнайства, 
пошану без лестощів».

Ще до започаткування та по-
ширення євангельського руху в 
Україні в XIX-XX ст. в житті та діяль-
ності видатного українського ман-
дрівного філософа Григорія Ско-
вороди можна побачити біблійні 
принципи, засадничі для єван-
гельських християн сьогоденняі.

Він шанував Біблію як най-
вищий авторитет: У мандрів-
ках ніколи не розлучався з нею, 

сопілкою та своїми рукописами. 
Про нього знали як про знавця 
й любителя Біблії. Був людиною 
глибокого розуміння та знання 
Слова Божого. У своїх творах він 
спирався на Біблію й на ті філо-
софські висновки, які випливали 
з неї. Він хотів, щоб християни в 
своєму житті керувалися не бук-
вою, але духом Святого Письма.

Сковорода пережив народ-
ження згори: «Колись у цю ніч 
мати народила мене на світ. Дру-
га ніч була та, у яку, Христе, Боже 
мій, у мені народився Твій Святий 
Дух, бо даремно народила б мене 
моя мати, якби Ти не народив 
мене, о Світе мій, Життя моє...»

Він мав глибокі переживан-
ня з Богом: «Я почув у собі нез-
вичайний рух, який переповнив 
мене силою незрозумілою. 
Раптом якесь ізілляння найсолод-
ше сповнило душу мою, від яко-
го все внутрішнє моє загорілось 
вогнем, і здавалось, що в жилах 
моїх вогнем течія оберталася... 
Увесь світ зник переді мною, 
одне тільки почуття любови, до-

бродійности, спокою, вічности 
оживляло існування моє... Я при-
ник до себе і почув ніби синовнє 
любови завірення. З того часу 
я присвятив себе на синовну 
слухняність Духу Божому».

Суттю життя Григорія Ско-
вороди був Ісус Христос: «Хай 
весь світ відбіжить! Я буду в тобі 
жить, о Ісусе!» 

Він розумів, що істин-
не християнство не в релігії: 
«Вірити в Бога не значить — віри-
ти в Його існування, а значить 
— віддатися Йому та жити за 
Його Законом». Повставав проти 
мертвої церковної схоластики та 
духового гноблення «московсь-
кого православ’я». Спираючись 
у своїй філософії на Біблію, Він 
повчав, що Царство Боже — все-
редині людини.

Григорій Савич був «су-
часним проповідником» Бо-
жого Слова. Більшу частину 
життя він подорожував і вчив 

простих людей слухати й слуха-
тися Бога. Щоби почути мандрів-
ного вчителя, який вмів промов-
ляти до людей мовою свого часу, 
яку вони могли легше розуміти, 
люди часто сходились із усіх око-
лиць, і слава його розносилась 
далеко за межі України. 

Сковорода, який багато по-
дорожував, намагався завжди 
шукати спільність із мораль-
ними людьми. Завжди любив зі 
всього виводити мораль і товари-
шував із людьми, що мали щиру 
побожність без марновірства, 
вченість без чванливості.

Це людина, яка залиши-
лася вірною Богові до кінця. 
«Світ ловив мене, та не впіймав» 
– написано на камені над його 
могилою, а щирим бажання його 
життя було прагнення у вічності 
бути спасенним: «О Христе! Не 
дай зотліти в аді! Дай мені в твоє-
му жити небесному граді!»

Підготував 
Василь ПОПУДНИК

3 грудня 2022 року Україна 
відзначала 300-річчя з дня на-
родження Григорія Сковороди. 
Його знають як просвітителя, 
філософа, педагога, поета, 
культурного діяча й богослова 
і ставлять в один ряд із найві-
домішими філософами світу.

«…ноги, що спритно бі-
жать на лихе…»  (Приповісті 
6:17).

Ноги, що спритно біжать, – це 
спорт, це спринтерський чи ма-
рафонський біг. Ноги, що сприт-
но біжать, щоб зло чинити – це 
предмет Божої ненависті.

Тут мова зовсім не про ноги 
як члени нашого тіла. Мова про 
людину, яка завжди квапиться на 
вчинення лихого.

Ми живемо у вік поспіху. 
Хтось поспішає здобути освіту, 
кар’єру. Хтось спішить створити 
сім’ю, ще хтось – поширити Цар-
ство Боже. «Які гарні на горах 
ноги благовісника, що звіщає 
про мир…» (Ісая 52:7).

Хтось спритний на вчинення 
зла. Такі люди «не заснуть, якщо 
злого не вчинять, відійметься 
сон їм, як не зроблять кому, щоб 
спіткнувся!..» (Приповісті 4:16). 
Розумієте, чому обстріли пере-
важно вночі? Виявляється, без-
соння інколи має й таку форму. 
Як вам спалося минулої ночі?

Чому така категорична пози-
ція Божа, стосовно спритників 
на зло? Спритно бігти на лихе – 
це  бігти за своїм батьком, якого 
звати диявол. А «він був душогуб 
споконвіку, і в правді не встояв, 
бо правди немає в нім» (Івана 
8:44).

А тому Ісус Христос поперед-
жає: «О змії, о роде гадючий, як 
ви втечете від засуду до геєни?» 
Ноги, що спритно біжать на лихе, 
закінчать свій біг у геєні.

На що ми спритні, куди біжи-
мо?

«…серце, що плекає зло-
чинні думки…» (Приповісті 
6:17).

У біблійній мові серце – це 
наша внутрішня, духовна сутність. 
Ми справжні в наших думках. «Які 
думки в серці людини, така й лю-
дина» (Приповісті 23:7).

Чому ненависне нашому Твор-

цю серце, що плекає злочинні 
думки? Одним із більш,  ніж десяти 
синонімів слова «плекати» є слово 
«вирощувати». Той, хто в собі ви-
рощує, леліє злочинні думки,  стає 
неприємним, навіть огидним Бо-
гові.

Маємо пам’ятати – усе добре, 
чисте, святе, благородне народ-
жується в думках. Усе брутальне, 
бридке, нечисте також народ-
жується з думки.

Ріст насіння передбачає плід. 
Зростити злочинні думки означає 
дочекатися плоду. «Бо з серця ви-
ходять лихі думки, душогубства, 
перелюби, розпуста, крадіж, не-
правдиві засвідчення, богознева-
ги» (Матвія 15:19).

Бог знає наслідки злочинної 
думки, а тому Він ненавидить гріх 
таємних помислів. Зло, смерть, 
насильство, війна – це результат 
злочинних думок, які зросли спо-
чатку до рівня злочинного слова 
(пропаганди брехні), а потім до 
рівня дії – руїни, убивства невин-
них, мільйони переміщених осіб.

Ісусу Христу подобаються 
люди з чистим серцем. Одного 
разу вони побачать Бога й не бу-
дуть ховатися (див. Матвія 5:8). 

Які думки плекаємо, ростимо, 
леліємо в нашому серці? Божу 
приязнь чи Його праведну нена-
висть вони викликають?

Відповідь за нами.
Микола СИНЮК

Бо Я голодував був — і ви 
нагодували Мене, прагнув — і 
ви напоїли Мене, мандрівни-
ком Я був — і Мене прийняли 
ви… Поправді кажу вам: що 
тільки вчинили ви одному з 
найменших братів Моїх цих, 
те Мені ви вчинили. 

Мт.25:35,40

Евакуаційні потяги з Києва 
відходили забиті, напружені та 
тихі.

Розгублені, перелякані діти, 
знервовані тварини, стомлені 
та виснажені люди. Комусь ща-
стить сісти на місце, решта про-
сто падає на підлогу в проходах і 
тамбурі. Речей мінімум, але вони 
займають весь простір, що ще 
лишився.

Поїзд від’їжджає від перону 
— і майже відразу в салоні гасне 
світло. З боку дверей пошепки 
передають вказівки: жодних теле-
фонів, яскравого світла, ввімкне-
ного інтернету або, боронь Боже, 
геолокації. Усі слухняно гасять 
екрани. Темно. Тихо. Поїзд обе-
режно крадеться поміж таких же 
темних полів та сіл. Десь завми-
рає, десь робить різкий ривок.

Діти починають вередувати 

— мультики, у туалет, 
цукерку, походити. По-
ходити ніде, у туалет 
треба пробиратися хіба 
що повітрям. Але всі все 
розуміють, підтискають 
ноги, намагаються про-
пустити. Батьки всіма 
силами якось заспоко-
юють малюків, але тіль-
ки один кінець вагона 
стихне — прокидається 
другий.

Минає година, дру-
га. За нормальним 
графіком уже мали б 
під’їжджати до Вінни-
ці. Кажуть, що у Вінниці 
будемо не раніше, ніж 
за дві години, і, мож-

ливо, зупинки не буде. Дехто 
намагається обуритися, але на 
них відразу шикають. Діти заси-
нають. Стає гаряче й не вистачає 
повітря. Нудно. Страшно. Хо-
четься пити, але пам’ятаємо, що 
в туалет не набігаєшся.

Попереду з’являються во-
гні Вінниці. Потяг пролітає без 
зупинки. Наступна потенційна 
зупинка — Хмельницький. Коли 
прибуття — невідомо.

Повзуть години. Діти про-
кидаються — і все починається 
по колу. Попереду знову вогні. 
Поїзд сповільнюється, у салоні 
вмикають світло. Усі мружаться, 
дістають телефони, заходять пе-
ревірити обстановку.

Прибуваємо на вокзал. У са-
лоні оголошення, що стоянка 5 
хвилин. Частина людей хаотично 
хапає речі, дітей, котів та проби-
вається до виходу. Вискакують на 
перон, але вільніше не стає.

Раптом у тамбур із розгону 
закидають величезну картату ба-
зарну сумку, за нею ще дві, а по-
тім ще одну затягують дві жінки. 
Люди починають трохи бурчати, 
мовляв: куди ще, тут і так розвер-
нутися ніде, а ви ще й із такими 
сумками. Їм хтось відповідає: 

може там тварина, що ви тут по-
чинаєте?

Жінки уваги не звертають. 
Скупими, видно вже натренова-
ними рухами швидко відкрива-
ють сумки — і кидають у руки тих, 
хто ближче, якісь пакети.

— Швидко, передавайте далі, 
три хвилини лишилося!

Люди слухняно передають 
далі. Одна сумка вже порожня, за 
нею — ще дві. Люди в салоні про-
кидаються й намагаються зро-
зуміти, що це їм пхають до рук.

Одна з жінок голосно кричить 
у салон:

— Діти малі є?
— Є!
— Скільки?
— Десь двадцять.
Відкриває останню сумку, ви-

трушує з неї пакети.
— Передайте мамам!
І по салону хвилею: «пере-

дайте мамам…», «передайте ма-
мам…»

Потяг сіпається. Одна з жінок 
швидко хапає порожні сумки, 
друга викидає решту пакетів пря-
мо на підлогу — і обидві вистри-
бують на перон.

— Людо, вода!
У тамбур із розмаху закида-

ють блок води, за ним ще один. 
Потяг рушив.

Люди, розціпенівши, почина-
ють відкривати пакети, які їм за-
сунули до рук. У кожному — три 
вівсяні печива, бутербродик із 
сиром, бутербродик із ковбасою, 
яблуко, дві шоколадні цукерки, 
кілька «рачків». У пакетах, які пе-
редавали мамам — два пампер-
си та три пачки дитячого харчу-
вання.

Знову гасне світло. У салоні 
тихо, тільки шелестять обгортки 
від цукерок, хтось просить пере-
дати воду. Кажуть, що далі Терно-
піль, але зупинки може й не бути.

Темний поїзд крадеться 
поміж темних полів і сіл.

Анастасія ГАРІДЖУК 

ХАЙ ВЕСЬ СВІТ ВІДБІЖИТЬ! Я БУДУ В ТОБІ ЖИТЬ, О ІСУСЕ
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ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ
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ЯК ХАРЧУВАТИСЯ В 
УМОВАХ СТРЕСУ?

ПОРАДА

ЗРОБЛЕНЕ ТОБОЮ 
ДО ТЕБЕ І ПОВЕРНЕТЬСЯ

ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ

ЕМОЦІЇ ПЕРЕМАГАЮТЬ. ЩО РОБИТИ?
ПОРАДА

ЗАПРОШУЄМО НА БОГОСЛУЖІННЯ

Емоції — це наша реакція 
на життєві обставини.

Бог запланував для людини 
спокійне життя — у мирному світі 
з миром у серці. Гріхопадіння 
змінило все — і світ, у якому ми 
живемо, і людське серце.

Та не змінився Бог. Він не-
втомно шукає близького спілку-
вання з кожним із нас. Бо Сер-
цезнавець знає, якої великої 
шкоди може завдати нам наша 
замкнутість.

Ми схильні тримати емоції 
всередині, придушувати їх — і з 
часом це призводить до появи 
психосоматичних захворювань. 

Або ж виливаємо свої почуття 
на людей, руйнуючи взаємини з 
ними.

А Бог чекає. Чекає, коли ми 

прийдемо до Нього й від-
верто та щиро поговори-
мо про те, що насправді 
відбувається в наших 
серцях, що викликало 
такі емоції й що ми з цим 
робимо.

Так ми зможемо по-
бачити себе в Його світ-
лі та ідентифікувати свої 
переживання, назвавши 
їх правильними імена-
ми. А якщо треба — узя-

ти відповідальність за гріховний 
прояв своїх емоцій.

За прикладом Давида ви-
ливаймо своє серце перед Бо-

гом (Пс.60:9), віддаваймо Йому 
свої тривоги, страхи, біль, гнів, 
розпач, бо Він — наше приста-
новище й справді може допо-
могти. Він знає, як перемінити 
бурю на тишу й вгамувати хвилі 
(Пс.107:29). Він вміє наповнити 
нас Своїм миром. Бо Він і є наш 
мир.

А потім, перебуваючи в Слові, 
ми станемо здатними пізнавати 
істину, яка робитиме нас вільни-
ми.

Іноді, поговоривши з Богом, 
потрібно вилити свої емоції в 
безпечному місці: написати гнів-
ного листа й потім порвати його, 

піти на тренування або ж активно 
прибирати в кімнаті.

А ще радимо поспілкуватися 
з духовно зрілою людиною, яка 
зможе бути поряд у цей склад-
ний час.

Бога насправді цікавлять наші 
бажання, думки й переживання, 
бо Його цікавимо ми самі. І Він 
бажає бути Паном нашого духа, 
душі й тіла, зокрема й наших 
емоційних переживань, — щоб 
навести там Свій лад. Звичайно, 
якщо ми в Нього про це попроси-
мо та погодимося на співпрацю в 
цьому процесі.

Оксана МАЛІЩУК

Щодня українці відчувають стрес та тривогу.
І харчування відійшло на задній план.
Хтось забуває поїсти, комусь все одно, що їсти, а хтось навпаки — 

постійно жує, не знаходячи спокою.
Та чи правильно це?
Життя триває, і здоров’я — один із його аспектів. А щоб мати здо-

ров‘я, потрібно пильнувати, що ти їси
Бог дав нам принципи здорового харчування. Ось один із них: «І ска-

зав Бог: «Оце дав Я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, 
і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, — 
нехай буде на їжу це вам!» (1М.1:29). 

Іншими словами, їжте овочі й фрукти — і будете здорові. Чи є вони в 
вашому раціоні?

Бог дбає про нас у всі сезони. Ось яблука, такі звичайнісінькі — і 
водночас одні з найкорисніших фруктів. Недарма кажуть: одне яблуко 
щодня — і забудеш про лікарів. Груші, виноград, айва, журавлина, гра-
нат, хурма, цитрусові, а також заморожені ягоди урізноманітнять наш 
щоденний раціон.

А борщ, наша традиційна страва, — це ж тарілка вітамінів і поживних 
речовин. А ще якщо з цибулею чи часником – то й застуди не буде. Буряк, 
морква, капуста (усі сорти), картопля, гарбуз, бобові, петрушка чудово 
берегтимуть наше здоров’я в осінньо-зимовий період.

Дуже корисно їсти й крупи, адже вони містять вітаміни групи В, які 
потрібні для підтримки нервової системи при стресі. Україна багата на 
крупи — є в нас і перловка, і пшоно, і пшенична, і ячмінна, і кукурудзяна 
та вівсяна...

А білки — це своєрідні цеглинки основи нашого організму. І це не тіль-
ки м’ясо, а і яйця, субпродукти (печінка, легені, шлунок, серце), молочні 
продукти.

І звісно ж, не забуваймо пити воду!  Вода не лише живить кожну кліти-
ну, але й допомагає боротися з наслідками стресу.

Тож попри всі обставини будьмо здоровими і духовно, і фізично, щоб 
добре чути голос Бога. «І почув я голос Господа, що говорив: Кого Я пош-
лю, і хто піде для Нас? А я відказав: Ось я, пошли Ти мене!» (Ісаї 6:8).

Віта ІВАНКІВ

На початку 20 століття 
один шотландський фермер 
повертався додому.

Проходячи біля болота, він 
раптом почув крик про допом-
огу. Фермер побіг на голос і по-
бачив хлопчика, який намагав-
ся вибратися з трясовини.

Фермер швидко зрубав тов-
сту гілку, обережно наблизився 
й простяг її тому, хто тонув.

Коли хлопчик вибрався, то 
довго не міг вгамувати сльози, 
увесь тремтів.

– Ходімо до мене в хату, – 
сказав фермер. – Тобі треба 
заспокоїтись та зігрітися.

– Ні-ні, – хлопчик похитав 
головою, – мене чекає батько. 
Він, мабуть, дуже хвилюється.

Подякувавши своєму рятів-
нику, хлопчик побіг.

А вранці фермер побачив, 
що до його будинку під’їхала 
карета, запряжена породисти-
ми скакунами.

З карети вийшов добре 
одягнений джентльмен і запи-
тав:

– Це ви вчора врятували 
життя мого сина?

– Так, я, – відповів фермер.
– Скільки я вам винен?
– Не кривдіть мене, пане. Ви 

мені нічого не винні. Я вчинив 
так, як мала вчинити нормаль-
на людина.

– Ні, я не можу залишити 
це просто так, тому що мій син 

мені дуже дорогий. Назвіть 
будь-яку суму, – наполягав 
відвідувач.

– Я більше не хочу говорити 
на цю тему. До побачення.

Фермер обернувся, щоб 
піти. І тут на ґанок вискочив 
його синочок.

– Це ваш син? – запитав 
гість.

– Так, – з гордістю відповів 
фермер, погладжуючи хлопчи-
ка по голові.

– Тоді зробімо так: я візьму 
вашого сина з собою до Лондо-
на та оплачу його освіту. Якщо 
він так само благородний, як і 
його батько, то ні ви, ні я не шко-
дуватимемо про це рішення.

Минули роки. Син фермера 
закінчив школу, потім медич-
ний університет, і незабаром 
його ім’я стало всесвітньо ві-

домим як людини, яка відкрила 
пеніцилін. Його звали Олек-
сандр Флемінг.

Перед самою війною в одну 
з лондонських клінік надійшов 
із найважчою формою запа-
лення легень син того самого 
джентльмена.

Як ви вважаєте, що врятува-
ло його життя цього разу?

– Так, пеніцилін, відкритий 
Олександром Флемінгом.

Джентльмен, який дав 
освіту Флемінгу, був Рандольф 
Черчилль.

А його сина звали Вінстон 
Черчилль, який згодом став 
прем’єр-міністром Англії. Мож-
ливо, саме ці події згадував 
Вінстон Черчилль, коли гово-
рив: «Зроблене тобою до 
тебе ж і повернеться».

facebook.com/dar.bojyi
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