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 "Сплячий ,  вставай ,  і  воскресни  із  мертвих ,  і  Христос  освітлить  тебе !" (Ефесян  5:14).
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ПЕРЕМОГАПЕРЕМОГА ЗА УКРАЇНОЮ,  ЗА УКРАЇНОЮ, 
БО З БО З НАМИ БОГНАМИ БОГ

УРОКИ ВІЙНИУРОКИ ВІЙНИ    СТОР. 7СТОР. 7

ВСЯКЕ ВБИВСТВО ЦЕ - ГРІХ?ВСЯКЕ ВБИВСТВО ЦЕ - ГРІХ?

Інколи у царів буває безсоння. Не від міц-
ної кави, а від Бога. Безсоння древнього 
царя Артаксеркса стало причиною визво-
лення юдеїв у Перській імперії (Естер 6).

І
з царем могутньої Вави-
лонської імперії, Навухо-
доносором, сталося ще гір-

ше – він забув сон, який його 
надзвичайно стривожив (Да-
ниїла 2:5).

Завдання  відкрити 

Навуходоносору його сон, 
а також значення сну для 
вавилонських магів вияви-
лося непосильним. «Це під 
силу богам, а не людям»  – 
була відповідь халдейських 
чаклунів.

Проте полонений єврей 
Даниїл промовляє царю: «Є 
на небесах Бог, Який від-
криває таємниці!» (Даниї-
ла 2:28). Власне, саме про 
це – кілька думок.

Є на небесах Бог – 
це захист!

Лев’яча яма – не пере-
шкода, бо є на небесах Бог! 
Він закриває пащу левам і 
ведмедям! (Даниїла 6:22).

Вогненна піч не палить – є 
на небесах Бог! У страшному 

горнилі війни згорять тіль-
ки пута. Це не закінчення, 
це – початок нового! (Да-
ниїла 3:23).

Голод у заблокованій Са-
марії не вирок – є на небесах 
Бог! На завтра буде хліба і 
води вдосталь (2 Царів 7:18).

Є на небесах Бог – 
це попередження!
Закон сіяння й жнив ні-

хто не відміняв (Буття 8:22).
Хто сіє вітер – жне бурю 

(Приповісті 22:8).
Хто взяв меча – від меча 

загине (Матвія 26:52).
Хто пересуває межу ближ-

нього – проклятий! (Повто-
рення Закону 27:17).

Хто сіє кривду, той жати-
ме лихо (Приповісті 22:8).

Це біблійні закони, і вони 
безвідмовно працюють.

Є на небесах Бог!
Микола СИНЮК.

Історія повторюється. сатана 
завжди готовий послати якогось 
знавіснілого гамана, щоб знищи-
ти ненависного Мордехая, а разом 
із ним – увесь його народ. Знищи-
ти вщент, жорстоко й цинічно, чо-
ловіків і жінок, старих і дітей – за 
те, що не визнають його за пана, 
відмовляються поклонятися йому.

Т
а над усім є Бог. А в Бога є план. Тому в Мор-
дехая завжди знайдеться Естер. Мудра й від-
важна, готова постити, молитися і – діяти. На-

віть під страхом смерті. 

Дорогий народе Божий! Ми сьогодні – Естер 
для українського Мордехая. І, як тисячі років 
тому біблійна Естер, постом впокорімося перед 
Всевишнім і просімо в Нього ласки для України.

Бог чує Свій народ. І гаман нашого часу так 
само буде покараний карою, яку готував для но-
вітнього Мордехая.

Історія повторюється. Тому «в кожній окру-
зі та в кожному місті, куди досягає слово Царя 
та Закон Його, буде «українцям» радість та ве-
селість, бенкет та свято. І багато народів з краю 
стануть «українцями», бо на них нападе страх 
перед ними» (див. Естер 8:17).

Прискор цей день, Господи!

Людмила БЕНДУС.

ІнІ коли у царів ббуває ббезсоння Не івід міц горнилі війни згорять тіль

Є БОГ НА НЕБІЄ БОГ НА НЕБІ

Історіія повторюється. сссасатана Дорогий народе Божий! Ми сьогодні – Естер 

ПРИСКОР ЦЕЙ ДЕНЬ, ГОСПОДИПРИСКОР ЦЕЙ ДЕНЬ, ГОСПОДИ

День Господнього Воскресіння – це величне свято 

і в дні воєнних лихоліть. і в дні воєнних лихоліть. 

Звуки бомб і снарядів не здатні заглушити радіс-Звуки бомб і снарядів не здатні заглушити радіс-

ну вість, що звучить на всій планеті. ну вість, що звучить на всій планеті. 

Господь воскрес, і в Його Воскресінні – непохитна на-Господь воскрес, і в Його Воскресінні – непохитна на-

дія на воскресіння нашого народу і всієї України, твер-дія на воскресіння нашого народу і всієї України, твер-

да віра в те, що світло життя переможе темряву да віра в те, що світло життя переможе темряву 

смерті, і там, де пролилася кров, цвістимуть квіти.смерті, і там, де пролилася кров, цвістимуть квіти.

Ніяка ворожа сила не затьмарить блакить Його не-Ніяка ворожа сила не затьмарить блакить Його не-

бес, що розкинулися над Україною, і золото ланів пше-бес, що розкинулися над Україною, і золото ланів пше-

ниці, що заколосяться на нашій вільній землі.ниці, що заколосяться на нашій вільній землі.

І «Той, Хто воскресив Господа Ісуса, воскресить з І «Той, Хто воскресив Господа Ісуса, воскресить з 

Ісусом і нас, і поставить із вами» (2 Коринтян 4:14). Ісусом і нас, і поставить із вами» (2 Коринтян 4:14). 

Тому що Христос воскрес! Воістину воскрес!Тому що Христос воскрес! Воістину воскрес!

Колектив редакції.Колектив редакції.

Д ь Г ьо В і в сДень Господнього Воскресіння це величне свято

ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ 
В ІСУСІ ХРИСТІ, РІДНІ УКРАЇНЦІ!В ІСУСІ ХРИСТІ, РІДНІ УКРАЇНЦІ!

Опівночі того дня увесь Єгипет сколихнули 
зойки і ридання. У кожному домі починаючи 
від палацу фараона і до хатини найубогішо-
го єгиптянина був покійник. І покликав фа-
раон Мойсея і Аарона вночі, і благав якомога 
швидше залишити Єгипет, щоб не повмирали 
всі решта. Ізраїльських домівок, де на одвір-
ках була кров агнця, смерть не торкнулася.
Так сталася перша Пасха – заколене ягня сво-

єю смертю відкупило ізраїльських первістків. 
Кров агнця на одвірках була надійним захи-
стом від ангела-губителя. Вражений його ме-
чем міг бути лише той, хто не повірив Богові 
і не виконав Його повеління.

У 
сучасному християнському 
світі багато хто Пасхою на-
зиває спеціально спечений 

хліб, але це не має жодних під-
став ані в Старому Заповіті, де 
з абсолютною ясністю Пасхою 
названий агнець, ані в Новому 
Заповіті, де Пасхою названий 
Сам Христос. Апостол Павло 
про це говорить так: «Бо наша 
Пасха – Христос, за нас у жертву 
принесений» (1 Коринтян 5:7).

Іван Хреститель, побачивши, 
як Ісус наближається до Йорда-
ну, вигукнув: «Оце Агнець Божий, 
Котрий бере на Себе гріх усьо-
го світу!». Пророк Ісая за кіль-
ка сотень до Різдва Христово-
го, передбачаючи подвиг Ісуса 
на Голготі, пророкував: «Він гно-
блений був та понижуваний, але 
уст Своїх не відкривав. Як ягня 
був проваджений Він на зако-
лення, й як овечка перед стрижі-
ями своїми мовчить, так і Він не 
відкривав Своїх уст» (Ісаї 53:7).

А Іван Богослов відкриває 
нам дещо про події, показані 

йому у видінні на острові Пат-
мосі: «І я глянув – і ось серед 
престолу й чотирьох тварин і 
серед старців стоїть Агнець, як 
заколений, що має сім рогів і 
сім очей, а це – сім Божих Ду-
хів, посланих на всю землю. . . І 
казали вони гучним голосом: 
«Достойний Агнець, що зако-
лений, прийняти силу, і багат-
ство, і мудрість, і міць, і честь, і 
славу, і благословення!» (Обʼяв-
лення 5:6, 12).

 Апостол Петро, свідок страж-
дань і смерті Христа, нагадує: 
«... не тлінним сріблом або зо-
лотом викуплені ви були від 
марного вашого життя, що пе-
редане вам від батьків, але до-
рогоцінною Кров’ю Христа як 
непорочного й чистого Ягня-
ти» (1 Петра 1:18-19).

Отже, єгипетське пасхаль-
не ягня, врятувавши від смер-
ті ізраїльських первістків, було 
лише тінню, прообразом, сим-
волом істинного Агнця Божого, 
Котрий вмер за спасіння усього 
світу. «І нема ні в кім іншім спа-
сіння. Бо під небом нема іншого 
Ймення, даного людям, що ним 
би спастися ми мали» (Дії 4:12).

Єдиний  Посередник між Бо-
гом і людьми – Ісус Христос, 
Який віддав Себе за викуп ба-
гатьох, Який хоче, щоб усі люди 
спаслися і прийшли до пізнання 
правди. Він – Єдиний Заступник 
перед Богом за нас, і написано, 

що Його кров промовляє краще, 
ніж Авелева. Бо коли кров Аве-
ля волала до Бога про помсту, 
а душі вбитих за Слово Боже 
вимагали суду за їхню проли-
ту кров, то Кров Христа волає 
про прощення. Проливаючи ос-
танні її краплі, Христос молив-
ся про тих, хто Його розпинав: 
«Прости їм, Отче, бо не знають, 
що чинять вони». Кров Христа і 
сьогодні просить прощення для 
грішників, що каються. 

Ісус – єдиний Посередник і 
Заступник перед Отцем за наше 
спасіння. Ці повноваження і вла-
ду Він отримав ціною власно-
го життя, віддавши в жертву Са-
мого Себе за спасіння світу, що 
гине. Воскреслий із мертвих, у 
день Свого вознесіння на небо 
Він засвідчив апостолам: «Дана 
Мені всяка влада на небі й на 
землі. Тож ідіть і навчіть всі на-
роди, христячи їх в Ім’я Отця, і 
Сина, і Святого Духа, навчаючи 
їх зберігати все те, що Я вам за-
повів. І ото, Я перебуватиму з 
вами повсякденно аж до кінця 
віку. Амінь» (Матвія 28:18-20).

Дорогі українці! Чи знайшли 
ми прихисток у Христовій Кро-
ві? Чи можемо вслід за апосто-
лом Павлом вигукнути, що наша 
Пасха – Христос, за нас у жер-
тву принесений?

Можна володіти глибокими 
знаннями, та без володіння іс-
тиною про Христа ці знання ні-
чого не варті. Без Божого веден-
ня людина абсолютно нічого не 
може зробити. Життя треба бу-
дувати на біблійних принципах, 
тоді у найскрутніших ситуаціях 
Бог буде на нашому боці і засту-
патиметься за нас. І саме тому 
ми віримо, що Він дасть Украї-
ні таку жадану перемогу.

Нехай благодать Воскресло-
го Спасителя зійде на всіх нас і 
буде нашою силою, допомогою, 
радістю, надією і спасінням. Во-
скресіння – жива надія кожного, 
хто вірує. Бо Христос воскрес! 
Воістину воскрес! 

Олег КАРПЮК
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Ворог завжди бреше. Він навіть 
правду обгортає брехнею. Зло 
не може жити в Божій реаль-
ності, тому творить свою, брех-
ливу. Як у часи земного життя 
Ісуса, так і в часи соцмереж ме-
тоди ті самі: ворог бреше доти, 
доки сам собі не повірить.

А
ле правду не закрили навіть надгробним 
каменем. Правда голосніша за всі фейки. 
Дорожча за всі гроші. Боже Слово вчить 

чутливості на правду. Воно є радаром.
Серед всього, що можна чути/бачити/

спостерігати щодня, ми по-
требуємо порції щоденної 
Божої правди. Серед усіх 
новин потребуємо Доброї 
новини: Бог поруч, Він вже 
переміг, тому ми переможе-
мо. Хоч ціна Його перемоги 
дуже дорога. Тому ціна на-
шої перемоги теж дорожча 
за все золото світу.

Новини можуть вбити віру, 

забрати всі сили, і це нормально. І щодня на-
кривати, наче чорною тканиною. І це нормаль-
но. Страсна п’ятниця України триває другий мі-
сяць, а вже так хочеться, щоб вона воскресла.

Правда в тому, що вона воскресне. Тому 
зробимо для цього все.

«Ми пригадали собі, пане, що той обман-
ник ще за життя був сказав: Я по трьох днях 
воскресну. Звели, отже, щоб гробниця була до-
бре забезпечена аж по третій день, щоб ча-
сом не прийшли його учні та не вкрали його 
й не сказали людям: Він воскрес із мертвих! І 
буде ця остання омана гірша за першу» (Мат-
вія 27:63-64).

Ісус воскрес! Істина перемогла оману!

У ці неспокійні дні, коли багато переживань, страху, ба-
гато різних емоцій навідують наше серце, і нам так по-
трібні мир і спокій у наших серцях, жива віра в те, що пе-
ремога прийде. І вона наближається. 
 «Господня земля, і все, що на ній, вселенна й мешканці 

її, бо заклав Він її на морях, і на річках її встановив. Хто 
зійде на гору Господню, і хто буде стояти на місці свято-
му Його? У кого чисті руки та щиреє серце, і хто не нахи-
ляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, 
нехай носить він благословення від Господа, а правед-
ність від Бога спасіння свого! Таке покоління усіх, хто шу-
кає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже Яковів! Підне-
сіте верхи свої, брами, і будьте відчинені, входи відвічні, 
і ввійде Цар слави! Хто ж то Цар слави? Господь сильний 
й могутній, Господь, що потужний в бою!» (Псалом 24).

З
дається, цей текст не дуже актуаль-
ний сьогодні, але це лише здається. 
Перша важлива думка, як стверджує 

автор цього псалма, – земля належить 
не людям, це власність Бога. І все, що 
на ній, – це власність Бога. Ми з вами 
– тимчасові користувачі і споживачі.
Законний Господар всесвіту

З землі ми взяті і в землю поверне-
мось. А Господар, Власник землі, навіки 
віків Один і Той Самий. Ось що мав на 
увазі цар Давид. Він усвідомив ще тоді, 
що земля належить Господеві. Моря й 
океани належать Йому. Він – законний 
Господар всесвіту. А нам, людям, Він дав 
розпорядження –користуватися всім 
розумно, мудро й правильно і бути на 
землі не рабами, а господарями, щоб 
уміло розпоряджатися тим, що Бог до-
вірив нам на короткий час. 

Останнє слово – за Богом
Та через те, що люди не знають Бога, 

не вірять, що Він і ніхто інший – Госпо-
дар всесвіту, вони поводяться так, ніби 
це вони господарі. І війна це яскраво 
показує. Коли правитель, зодягнений 
владою, яку йому делегують люди, по-
чинає зловживати цією владою, бачить 
себе великим і могутнім правителем, він 
починає вершити долі мільйонів людей, 
забувши, що над ним є Господар, що він 
поставлений на короткий час. 

Тому люди, які при владі, але без Бога, 
чинять великі злочини. І те, що відбу-
вається в Україні, – це злочинні вчин-
ки людей, у серці яких немає місця для 
Бога. Вони переконали себе, що можуть 
керувати долями інших. Кінець їхній 
буде дуже плачевний і гіркий.

Згадаймо в історію  – як закінчу-
вали диктатори, перед якими тремті-
ли мільйони людей і які робили що 

хотіли. В один момент їх не стало, їхня 
смерть була трагічною і дуже печаль-
ною. Те саме чекає і тих, хто розв’язав 
війну проти України. Тих, хто підтриму-
вав руки убивць. Біблія чітко говорить, 
Він – Господар, Він – Правитель, і ос-
таннє слово буде за Ним. 

Попереду вічність, і ми будемо відпо-
відати за те, що зробили на цій землі за 
свій короткий відрізок часу від народ-
ження до відходу у вічність. Які сліди ми 
залишили після себе? Чисті наші руки чи 
брудні? Чисті наші уста чи ні? Чи наше 
серце сповнене доброти і любові до лю-
дей? А чи воно наповнене злобою і не-
навистю, прокльонами і всякою злобою?

Від нас залежить – хто буде жити 
в нашому серці. Але Бог хоче, щоб ми 
були благословенними. Він хоче ввійти 
в наше серце і змінити наші погляди, 
нашу натуру, наш характер. Дозвольмо 
Йому це зробити. Бог не може змінити 
правителя росії, коли він озлоблений 
і сам себе бачить майже богом. Коли 
йому поклоняються і називають непе-
реможним. Там місця для Бога не має. 

А коли для Бога немає місця, там є 
місце для іншого. І ми бачимо резуль-
тат: ракети, бомби, снаряди, сльози, кров, 
смерть, нещадно вбивають дітей і жінок. 
Мабуть, в історії ще такого страшного 
часу, як нині, не було, коли таке жахіт-
тя чиниться в Україні.

Чому? Бо людина, яка не знає Бога, 
відповідно і не визнає Його Господа-
рем всесвіту. І мільйони людей, які під-
тримують цей злочин, гірко заплачуть, 
коли прийде розплата. Бо Бог – Цар 
слави. Нам лишень треба ще трохи по-
чекати і повністю довіритися Йому. Ос-
таннє слово за Ним.

У кого чисті руки і щире серце, хто не 
присягав на обман, ті будуть бачити Бога, 
ті будуть з Богом. Решту людей, які від-
кинули Його і робили зло на цій землі, 
покарає Верховний Суддя Ісус Христос.

Бажаю всім нам, щоб ми не були на 
суді засудженими, а щоб ми були про-
щеними, помилуваними, врятованими, 
спасенними і побачили Господа Спаси-
теля. А для цього треба покаятися, ви-
знати свої гріхи, свою зіпсовану приро-
ду, і впустити у своє серце Ісуса. 

І отримаємо нове мислення, нове ба-
жання, нові цілі і погляди. І, як проро-
кував колись Тарас Шевченко, «і буде 
син, і буде мати, і будуть люди на землі».

Перемога за Україною, бо з нами Бог.

Якби не війна, було б цікаво простежити за різ-
ними формами української реакції на нову вати-
канську ініціативу, що мала би сприяти прими-
ренню українців і росіян. У тих реакціях – і щирий 
біль, і обурення, і глухе мовчання, і конфесійні 
комплекси. Але також і відчуття, що Україна, її 
рани й надії залишаються для багатьох далекими, 
а то й стають справжнім каменем спотикання...
Отже, йдеться про Хресну дорогу, яку святіший 

отець очолив у Римському колізеї у Велику п’ят-
ницю, 15 квітня 2022 року. Під час ХІІІ «стації», 
присвяченої роздумам про смерть Ісуса на хре-
сті, хрест тримали українка та росіянка, що ра-
зом працюють в італійському госпісі. За первин-
ним задумом, текст мав звучати так: «Господи, 
де Ти? Промов серед мовчання смерті та поділів 
і навчи нас творити мир, бути братами й сестра-
ми, відбудувати те, що бомби хотіли би знищити».

С
аме ця спроба негайно при-
мирити обидва народи й обу-
рила багатьох українців. Утім, 

злої волі в позиції сценаристів 
дійства точно немає – є радше 
неспроможність побачити обста-
вини цієї війни зсередини, а не 
лише ззовні. Їхня постава мало в 
чому відрізняється від позиції од-
ного італійського католика, який 
нещодавно запитав у мене: «Ми 
завжди знали, що українці й росі-
яни – це брати. Що сталося? Чому 
вони почали воювати одне з од-
ним?». Як бачимо, у ватикансько-
му тексті також стоять оті сакра-
ментальні слова: «бути братами 
й сестрами» (зазначу, що у хри-
стиянському сенсі ці слова зро-
зумілі, але в час війни вони над-
то нагадують вигадану тезу радян-
ської/російської пропаганди про 
«братські народи»).

Що ж, ми знаємо ще один текст, 
де також згадується про двох бра-
тів: «І сказав Каїн до Авеля, свого 
брата: “Ходімо но в поле”. І коли 
вони були в полі, Каїн напав на 
Авеля, свого брата, й убив його» 
(ця і всі наступні біблійні цита-
ти взяті з Буття 4:8-15). Як зреа-
гував на це Бог? Читаємо: «А Го-
сподь промовив: “Що ти вчинив? 
Ось голос крови брата твого кли-
че до мене з землі. Тепер же про-
клятий ти від землі, що відкрила 
свої уста, щоб прийняти кров бра-
та твого з твоєї руки. Коли обро-
блятимеш землю, вона вже біль-
ше не дасть тобі свого врожаю. 
Втікачем і волоцюгою будеш на 
землі”». Як бачимо, Господня від-
повідь не була ні поблажливою, 
ні політкоректною.

Тут важливі щонайменше два 
моменти. По-перше, ми бачимо 
готовність Бога почути голос жер-
тви – «ось голос крови брата твого 
кличе до мене з землі». По-друге, 
Господь визнає заслуженість про-
кляття, яке падає на злочинця. 
Якщо душа вбитого Авеля чула ці 
Божі слова, то вона напевно могла 
відчути, що вони – справедливі.

Отож саме справедливості не 
відчувають українці, коли чують 
слова папи Франциска. Бо папа 

констатує наявність жертв і по-ду-
шпастирськи вболіває над ними, 
але не може сказати путіну: «Ось 
голос крови брата твого кличе 
до мене з землі». І, не називаю-
чи злочинця по імені, папа ство-
рює враження, що він прагне від-
городити злочинця від заслуже-
ного покарання.

Як реагує на ситуацію Каїн? 
Спершу на запитання: «Де Авель?» 
він бреше і прагне уникнути від-
повідальності: «Не знаю. Хіба я 
сторож брата мого?». А коли ви-
крутитись не вдалося, Каїн почи-
нає скаржитися на непомірність 
покарання: «Кара гріха мого за-
надто велика, щоб її винести!».

Новітній Каїн – путін – поки 
що лише бреше й вигадує «при-
стойні» приводи для війни проти 
України, які мали б вивести його 
з-під відповідальності. Але коли 
страхітливі воєнні злочини будуть 
задокументовані й пред’явлені, а 
їхні виконавці постануть перед 
судом Нюрнберга-2, настане час 
і на скарги, що «кара занадто ве-
лика, щоб її винести».

Утім російська пропаганда уже 
сьогодні тиражує тезу про «не-
співмірність санкцій», від якої м’як-
нуть серця багатьох європейських 
християн. Вони вже жаліють сер-
дег-росіян і вже тепер прагнуть 
оберегти їх від відповідально-
сті й кари. Мовляв, воює путін – 
не російський народ. А тому, мов-
ляв, для чого карати добрих росі-
ян, які також страждають? Чи не 
краще обом народам уже зараз 
подати одне одному руки?

Цю логіку якраз і ілюструє сце-
нарій цьогорічної ватиканської 
Хресної дороги. На цей задум чи 
не найкрасномовніше зреагу-
вав о. Юстин (Бойко): «Не можуть 
Хрест водночас нести Ісус і Пилат, 
українка і росіянка». Хтось може 
спитати: а чому не можуть? Моя 
відповідь така: «Тому що хрест 
Авеля (невинної жертви) і хрест 
Каїна (покаяння кривдника) – це 
різні хрести». Їх не можна поєд-
нувати, бо кожен, хто хоче йти за 
Ісусом, повинен взяти свій хрест 
(пор. Матвія 16:24). Перший хрест 

українці несуть уже тепер; другий 
хрест росіяни ще мають узяти на 
свої плечі.

Християнство не можна зве-
сти до сентиментальної жалісли-
вості, бо воно – справедливе. Жа-
лісливі європейці мають усвідо-
мити, що, виводячи росіян з-під 
відповідальності, вони насправ-
ді роблять їм ведмежу послугу. 
Бо злочин російської держави в 
Україні, не осмислений як гріх і не 
виведений з душі через покаяння, 
обов’язково призведе до ще гір-
шого гріха. Любити росіян якраз 
і означає розкрити перед ними 
масштаби їхнього злочину, дати 
їм вжахнутися вчиненим і спря-
мувати їхні душі до щирого каят-
тя перед Богом і людьми. Лише 
коли колективна російська душа 
остовпіє перед тягарем власної 
відповідальності і вмиється сльо-
зами в покаянні перед жертвами, 
тільки тоді вона відчинить перед 
собою двері в майбутнє.

Німці спромоглися на це лише 
через добрий десяток років піс-
ля поразки у Другій світовій вій-
ні. Чи спроможуться на це росія-
ни і якщо так, то коли, – покаже 
майбутнє. Віримо, що мужній опір 
українського народу та міжнарод-
на солідарність з Україною набли-
жають цей день. Але цього точно 
не можна досягти хоч і символіч-
ними, але все-таки занадто теа-
тралізованими постановками. Бо 
вони не лише не сприяють прими-
ренню, а навпаки – йому шкодять.

Тому я вдячний Главі УГКЦ Бла-
женнішому Святославові за його 
роз’яснення: «Вважаю таку ідею 
невчасною, двозначною та такою, 
що не враховує контекст військо-
вої агресії Росії проти України». 
Вдячний я і Апостольському нун-
цію архієпископові Вісвальдасу 
Кульбокасу, який ствердив: «Зви-
чайно ж, ми знаємо, що примирен-
ня відбувається тоді, коли агре-
сор визнає свою вину і просить 
пробачення».

Ватиканські коментатори ма-
ють рацію, що «під хрест Ісуса до-
пускаються і добрі, і погані, і агре-
сори, і жертви». Бо справді, своєю 
жертвою Він відкупив і праведних, 
і грішних. Бо справді, «Отець наш, 
що на небі, велить своєму сонцю 
сходити на злих і на добрих і по-
силає дощ на праведних і непра-
ведних» (Матвія 5:45). Тому хрест 
Ісуса – один.

Але наші хрести, з якими ми 
йдемо до Нього, – різні: у когось 
– хрест жертви, у когось – пока-
яльний хрест грішника. І одяг у 
нас різний: у невинно убієнних – 
«одежі білі» (Обʼявлення 6:11), у 
їхніх убивць – заплямовані кров’ю 
(пор. Ісаї 59:3). І хоч любов Госпо-
да одна, але говорить Він з нами 
по-різному: із жертвами – зі спів-
чуттям, а з кривдниками – суворо.

І саме в цьому – сенс Господ-
ньої справедливості.

Мирослав МАРИНОВИЧ.

Якби не вііійййййна було б цікаво простежити за різ українці несуть уже тепер; другий
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Уся Україна та весь світ жахнулися від численних фактів тих зну-
щань і нелюдської жорстокості, які російські солдати вчиняли щодо 
невинних мирних людей у захоплених містах Київської області. Мі-
сяць тимчасової окупації російськими військами Бучі, Ірпеня, Госто-
меля та навколишніх селищ призвів не лише до масштабних руй-
нувань прекрасних новозбудованих житлових кварталів, дитячих 
майданчиків, лікарень та інших соціальних закладів, але й до то-
тального знищення мирного населення цього регіону.

У 
звільненій від російських окупантів Бучі 
лише на одній із вулиць було знайдено 15 
застрелених у голову людей зі зв’язаними 

руками. Наявні докази знущання російських 
солдат над українськими жінками та навіть 
дітьми, які після колективних зґвалтувань, у 
тому числі на очах у рідних, були розстріляні 
та покинуті у братських могилах або просто 
на вулиці. Сотні, а можливо навіть тисячі не-
винних українців за кілька тижнів російської 
окупації були закатовані та вбиті.

Такий жахливий кривавий слід російських 

окупантів на українській землі, як і підтримка 
їхніх людиноненависницьких дій їхніми мате-
рями, дружинами та широкою громадськістю 
в росії, є свідченням цілковитого спотворен-
ня світогляду та моральної деградації росій-
ського суспільства. Вчинені в Україні воєнні 
злочини та злочини проти людяності є пере-
конливим аргументом на користь всеосяж-
них і безвиключних санкцій проти російської 
економіки в усіх її секторах і повинні нарешті 
спонукати світових лідерів, НАТО та ЄС нада-
ти Україні всю необхідну зброю для перемоги 
над росією як державою-терористом – включ-
но з засобами ПВО, літаками-винищувачами, 
летальною наступальною зброєю, танками та 
протикорабельними ракетами.

Увесь світ має усвідомити, що це не «укра-
їнська криза», це навіть не «війна росії про-
ти України» – це війна людськості, моральних 
цінностей, доброчесності з концентрованим 
злом, що має сатанинську фашистську приро-
ду. Культ війни та шовінізм вже десятки років 

прославляються в російському суспільстві, яке 
стало поклонятися війні, побудувало їй храм у 
Москві та з гаслом «Можемо повторити» ви-
правдовує нові жертвоприношення своєму 
кривавому ідолу.

Тепер жодна держава у світі не повинна 
промовчати! Кожна держава має визнати ге-
ноцид українського народу під час російсько-
го вторгнення у 2022 році та засудити ідео-
логію «руского міра» як таку, що виправдовує 
геноцид народів та знищення цілих держав.

Ми підносимо молитви за вічний спокій всіх 
невинних мешканців України, вбитих на Київ-
щині, Чернігівщині, Сумщині, у Харкові, Марі-
уполі, Херсоні, Мелітополі, Бердянську та ін-
ших містах, куди вдерлися російські загарбни-
ки. Молимося за повну перемогу України над 
цим злом, за розгром російських окупацій-
них військ, повалення людиноненависницько-
го режиму в росії, прозріння та покаяння ос-
ліплених пропагандою російських громадян.

Прийнято 6 квітня 2022 року на засіданні ВРЦіРО.

Вона народилася у Ма-
ріуполі, він – у Волновасі. 
Їй 63 роки, йому 62. Біль-
шу частину життя вони 
разом прожили у Маріу-
полі, де вона працювала 
вчителькою музики, він – 
на залізниці.

В
они відмовляються називати свої 
імена та фотографуватися. Бо-
яться, що мародери, дізнавшись 

про їхню відсутність у місті, вираху-
ють будинок та заберуть найдорожчі 
речі. І дуже обережно говорять про 
те, як повернуться додому. Їхня ано-
німність – це бажання зберегти слаб-
ку, але живу надію повернутися до-
дому. Та вони не впевнені, що їхній 
дім вцілів у місті, якого «вже немає».

24 лютого. Коли я прокинулася, 
чоловік сказав, що почалася повно-
масштабна війна. Я все життя про-
жила в Маріуполі і не бачила жод-
ної передумови для війни. 

1 березня. Вимкнули світло. Ви-
являється, коли суцільна темрява 
огортає місто, виникає відчуття, наче 
ти в космосі. Телефонів не вмикали, 
тому що треба було берегти заряд-
ку. Моя 84-річна мама дуже бояла-
ся, і ми вирішили переселитися до 
неї. Думали, що незабаром все за-
кінчиться, треба лише перечекати. 

2 березня. Ми в мами. Воду від-
ключили. Обстріли дуже сильні. Гул 
від вибухів заполонив усе місто. 

3 березня. Спробували купити 
ліки, але аптеки обкладені фанерою. 

4 березня. У кут нашого дому 
втрапила міна. Вікна з дерев’яни-
ми рамами вибило. Ми думали, що 
це жах, але жах був попереду. Сиді-
ли в коридорі на табуретках. Про-
бували спускатися в підвал, мама 
все витримувала, але дуже повіль-
но пересувалася.  

5 березня. Помітили пожвав-
лений автомобільний рух на голов-
ному проспекті. Вийшли у двір і по-
бачили, як люди вантажать у маши-
ни валізи. Тоді вперше пролунало 
слово «евакуація». Нам сказали, що 
буде зелений коридор об 11-й по-
близу стадіону. 

Похапцем почали збиратися, чо-
ловік побіг до гаража по машину. На 
стадіоні побачили довжелезну чергу 
з автомобілів. Деякі прийшли пішки, 
з наплічниками. Люди не розуміли, 
що відбувається, аж прийшов хтось з 
українських військових і сказав, що 
зеленого коридору не буде. 

Ми пішли додому. Дорогою впер-
ше побачили мертвого чоловіка на 
бульварі. Неподалік була ямка від 
міни. На мене це не справило вра-
ження. Був стан отупіння, можли-
во, психіка так захищалася. Згодом 

виявилося, що тіл на вулиці та під 
завалами було дуже багато. Служби 
не встигали їх забирати. 

6 березня. Вимкнули газ. Ми на-
лякані, вдарили морози. Люди надво-
рі палили вогнища, кожен під’їзд мав 
своє. Спочатку було відчуття натхнен-
ня від того, що всі об’єдналися, зна-
йомий навіть сказав: «Уявімо, що ми 
на пікніку, що в нас Пасха». Цього на-
строю вистачило на два дні. Далі за-
бракло деревини, ми вже не палили 
спільні вогнища, кожен підходив по 
черзі зі своєю купкою дров. Вирубу-
вали всі дерева у дворі, по підвалах 
шукали дошки, потім палили меблі, 
дитячі ліжечка, кольорові дерев’яні 
паркани дитячих садочків. Піжами, 
теплі флісові халати, куртки, шарфи, 
шапки ми не знімали.

7 березня. Наш район став епі-
центром найінтенсивніших обстрілів. 
Ізольовані, без зв’язку, ми розтягува-
ли їжу як могли. Спочатку готували 
те, що було в морозильних камерах. 
Мали крупи, варили густі супи. Рибні 
консерви не чіпали, бо від них хо-
тілося пити. Хліба не було, був па-
кет сухарів, бо мама любила суши-
ти хліб. Через нерви їсти не могли 
і втрачали кілограми, хоча не усві-
домлювали цього. 

8 березня. Неподалік був ще не-
розграбований квітковий магазин. Ми 
вийшли до вогнища, а чоловіки нес-
ли оберемки троянд та хризантем. 
Дарували жінкам у своїх підвалах. 
Водій знайшов снаряд у машині, яка 
стояла під нашим балконом. Я рані-
ше думала, що уламки – це щось ма-
леньке, як камінчик, але ні. Цей ула-
мок був з пів метра, гострий зусібіч. 

Люди підказали, що є невеликий 
острівець, де ловить сигнал. Зателе-
фонувала сину за кордон та запитала, 
чи світ знає, що у нас відбувається. 

– Ти розумієш, що ми загинемо тут, 
– кричала я йому у слухавку. 

– Так, мамо, про Маріуполь гово-
рить увесь світ. 

– Але чи хтось щось робить? 
9 березня. Здається, цього дня 

скинули першу бомбу на цивільних. 
Я сиділа неподалік вікна, зачинено-
го не надто щільно. З вибухом воно 

відчинилося навстіж, штукатурка по-
сипалася феєрверком. Дім здригав-
ся, і ми разом з ним. Бомба впала за 
500 метрів від нас. А я щиро вірила, 
що вони не чіпатимуть людей. 

10 березня. Вночі почали літа-
ти літаки. Один скидав дві бомби. 
Відлітав. Потім наступний. Два ви-
бухи і відлітав. Згодом літаків стало 
значно більше, а в проміжках били 
«Гради» та міномети. На них ми ува-
ги не звертали; навіть готували їжу 
біля вогнища, а ховалися лише, коли 
були літаки. Біля вогнища говорили 
про прильоти і відльоти, про те, що 
бомбардувань не було вже дві го-
дини чи ніч була відносно тихою. 

Зазвичай бомби скидали зранку, 
між четвертою та шостою. Ми перечі-
кували в коридорі квартири, переко-
нали себе, що там безпечно, і просто 
мовчали, зціпивши зуби. Далі йшли 
до вогню, щоб приготувати їжу. Про-
тягом дня бомбардування не припи-
нялися до 7-8, далі був час для ве-
чері. І все спочатку. Почувалися по-
кинутими і нікому не потрібними. 

11-12 березня. Почали нещадно 
бомбити. Я вперше відчула сильний 
страх, серце вистрибувало з грудей. 
Потім прийшло очікування. Ти про-
сто чекаєш, коли це все закінчиться. 
Чоловік наполягав, аби ми йшли до 
підвалу. Та в підвалі місця для нас не 
знайшлося. Я сказала: «Нехай у нас 
попадуть, і все закінчиться». Більше 
терпіти не могла. Без води. Без газу. 
Без світла. Без зв’язку. 

Вдарили морози, ми не могли зі-
грітися. Коли в дитинстві я дивила-
ся фільми про блокаду Ленінграда, 
не могла зрозуміти, чому люди по-
стійно лежать. Ми також лежали, це 
зберігало енергію. Лежали в шапках 
та куртках, загорнуті у ковдри, як у 
блокадному Ленінграді. «Там хоча б 
давали хліб», – казала мама.

Люди не виходили з підвалів. 
Лише аби скип’ятити воду, яку добу-
вали, розтоплюючи сніг. Виявляєть-
ся, від снігу дуже мало води. Повне 
відро снігу, а водички обмаль. Коли 
сніг розтанув і пішов дощ, черпали 
воду з калюж. Нам пощастило. Коли 
ще була вода, мама набрала повну 

ванну. Я її ще сварила, але саме цією 
водою ми користувалися, мінімаль-
но, дуже дозовано. Ми пили настіль-
ки мало, що ходили в туалет лише 
раз за день. Посуд не мили, спершу 
я протирала його серветками, але 
було настільки холодно, що навряд 
чи бактерії там розмножувалися. Я 
не могла спати, постійно думала, що 
ми будемо робити, коли закінчиться 
вода. Це була б смерть. 

13 березня. Безкінечна стріль-
ба. Ми навчилися розрізняти, де ви-
стріл, а де приліт. За що нас убивають? 

Наші знайомі ще раніше знайш-
ли прихисток у приватному секто-
рі, біля моря. Вирішили ризикну-
ти й поїхати до них. Взяли з собою 
лише ковдри. Знайомі були на міс-
ці. Там жили кілька родин. Деякі, чиї 
будинки були на околиці міста, вже 
не мали дому. Нас прийняли. 

14 березня. Всього нас 13 до-
рослих та двоє дітей. Режим такий: 
зранку чай; в обід – гарячий суп з 
води та макаронів, могли кинути 
туди шматочок капусти, додати трі-
шечки кетчупу. Було трошки карто-
плі, ми її не чистили, їли зі шкіркою. 
Місто було як на долоні. Ми чули ви-
бухи, бачили дим. Та нам здавалося, 
що ми в безпеці. 

15 березня. Дім почав трястися. 
Ми вийшли й побачили, що все місто 
у вогні та диму. Бомбили без зупи-
нок, літаки кружляли над містом, як 
хижі птахи. Я зателефонувала сину 
і попрощалася з ним. Вогонь набли-
жався, від міста лишився лише дим. 
Що нам робити? У море стрибати? 
Там також російські кораблі. 

– Ти не засмучуйся, я нормально 
прожила, – сказала синові. 

Ми в кільці, бомбардування на-
стільки часті, що на думці було лише 
одне: зараз ударить, це лише питан-
ня часу. Син вмовляв нас виїхати, на-
полягав, щоби ми спробували. І ми 
поїхали у бік Мелекиного. Там стоя-
ли тисячі машин під постійним об-
стрілом. Але ніхто на це не реагу-
вав, люди просто хотіли виїхати. За 
дві години наша машина не про-
їхала й сантиметра. Ми повернули-
ся «додому». 

16 березня. Прокинулися о п’я-
тій ранку. Серед нас був таксист, він 
запропонував поїхати іншим шля-
хом. І нам вдалося залишити зруй-
нований Маріуполь. Не знаю, що ли-
шилося від цього міста. 

У Мангуші вже були російські тан-
ки з літерою Z. Перший блокпост не-
далеко від Бердянська, російські вій-
ськові записали нашу машину та дані. 
Ми мали обмежену кількість бензи-
ну, дуже боялися, що не вистачить до 
Запоріжжя. Їхали чотирма машина-
ми, розділили бензин між собою. Пі-
дібрали двох бабусь дорогою. Пам’я-
таю, як ділила два варені яйця на 15 

часток. Ми так раділи, це делікатес. 
У кожному селищі, яке проїжджа-

ли, були два блокпости: на в’їзд та ви-
їзд. Люди були у військовій формі, 
з білими пов’язками на руці чи нозі. 
Ми проїжджали окуповані села. Нам 
пощастило – у нас нічого не забрали, 
бо ми чули, що на блокпостах грабу-
вали, відбирали гроші й телефони. На 
в’їзді в Запоріжжя нашу колону зу-
пинили, мовляв, впускати будуть по 
сто машин. Ми дуже довго стояли в 
цій колоні. І вони, ці з білими пов’яз-
ками, вдарили по нас мінометами – 
після того, як самі ж нас пропусти-
ли. Поранили пʼятеро людей, у дуже 
важкому стані була дитина. Машини 
миттєво рвонули, рятуючись хто як 
може. Ми влетіли в Запоріжжя, нас 
трусило від страху. Дорогу, яка в мир-
ний час не забрала б і трьох з по-
ловиною годин, ми подолали за 13. 

Нас прийняли наші волонтери, і 
ми почулися в безпеці. Свої. Ніхто 
не сварив, що ми стали не в ту чер-
гу під час реєстрації, зверталися до 
нас дуже тепло та ввічливо, пропо-
нували їжу та нічліг.

17 березня. Доїхали до Дніпра, 
нарешті скинули одяг, який не зніма-
ли з 1 березня. У Запоріжжі та Дніпрі 
помітили мішки, їжаки та протитан-
кові яри. Та ми вже знали, що це не 
допомагає, коли скидають бомби. . .  
Думаю про Маріуполь. Після 2014 
року він стрімко розвивався. Доти в 
нас не було особливих почуттів до 
України, ми жили, тісно переплетені 
з росіянами. Вони часто приїздили 
до Маріуполя влітку, багато наших 
родичів жили в Росії. Після 2014-го 
ми полюбили українську мову. Для 
нас важлива свобода та незалеж-
ність нашої країни. 

19 березня. Доїхали до Львова. 
Поки що хочемо залишитися тут. Та 
не почуваємося в безпеці. У Льво-
ві кажуть те саме, що ми говорили 
у Маріуполі: «Тут не будуть стріля-
ти, ми захищені». Постійно хочеть-
ся кудись бігти.

20 березня. Сьогодні день на-
родження в нашої мами, вона з 38-
го року. Коли в Маріуполі ще не було 
бомбардувань, ми економили свічки 
та вечорами слухали маму. У темряві, 
під звуки обстрілів, вона розповіда-
ла, як дитиною вижила у Другій сві-
товій і яким було життя після війни. 

– Моє життя почалося та закін-
читься війною,– підсумувала вона.

23 березня. Коли ми вже виї-
хали з Маріуполя, мені зателефо-
нувала дуже близька подруга з Са-
ратова і запитала: «А хіба ви не хо-
чете, щоби вас звільнили?».Так-ось, 
тепер ми «звільнені». Нас «звільни-
ли» від роботи, від міста і навіть від 
минулого. У нас немає нічого. І в 63 
роки ми змушені починати життя з 
чистого аркуша.

Вона народилася у Ма- ванну.Я її ще сварила,але саме цією часток.Ми так раділи, це делікатес.

ЇХ «ЗВІЛЬНИЛИ» ВІД ДОМУ, ВІД МІСТА ТА СПОГАДІВ

Уся Україна та весь світ жахнулися від численних фактів тих зну окупантів на українській землі як і підтримка прославляються в російському суспільстві яке

ЗАЯВАЗАЯВА ВРЦІРО ПРО ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ,  ВРЦІРО ПРО ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, 
ВЧИНЕНИЙ РОСІЙСЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ НА ВЧИНЕНИЙ РОСІЙСЬКИМИ ВІЙСЬКАМИ НА КИЇВЩИНІКИЇВЩИНІ

виявилося що тіл на вулиці та під відчинилося навстіж штукатурка по-
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Для багатьох християн відповідь на це запитання 
однозначна й беззаперечна: так! Вбивство – це си-
нонім слова «гріх». Та варто дослідити, що насправ-
ді про це говорить Священне Писання.

С
тарий Заповіт чітко проголосив, 
що життя людини – найвища цін-
ність на землі: «Хто виллє кров 

людську з людини, то виллята буде 
його кров, бо Він учинив людину за 
образом Божим» (Буття 9:6). У Де-
сяти заповідях була проголошена 
конкретна заборона: «Не вбивай» 
(Вихід 20:13).

Новий Заповіт піднімає планку 
вище: «Ви чули, що було стародав-
нім наказане: Не вбивай, а хто вб’є, 
підпадає він судові. А Я вам кажу, що 
кожен, хто гнівається на брата свого, 
підпадає вже судові» (Матвія 5:21-
22); «Ви чули, що сказано: Люби сво-
го ближнього, і ненавидь свого во-
рога. А Я вам кажу: Любіть ворогів 
своїх. . .» (Матвія 5:43-44).

Та й чисто по-людськи вбивство 
– явище протиприродне, неприйнят-
не. Однак наведені тексти не дають 
вичерпної відповіді на це питання, 
адже в житті можуть виникати дуже 
різні ситуації.

Як служитель Церкви, я в жодно-
му разі не закликаю до вбивства. 
Моя ціль –максимально об’єктивно, 
без крайнощів та перекосів показа-
ти біблійні фрагменти божествен-
ної істини, які всім треба розуміти і 
застосовувати.

Чи можна було в період Старого 
Заповіту вбивати? Шоста заповідь 
чітко забороняла позбавляти когось 
життя. Тоді як пояснити інші вказів-
ки Закону, які конкретно наказува-
ли це робити? Чи всяке вбивство в 
Ізраїлі вважалося порушенням Бо-
жої заповіді? 

Дозволене вбивство
Деякі категорії вбивства не за-

боронялися і навіть схвалювалися.
Ненавмисне вбивство як не-

щасний випадок. «Виберіть собі мі-
ста, вони будуть на сховища для вас, 
і втече туди убійник, що заб’є душу 
невмисне» (Числа 35:11).

Законна помста кривдникові. 
«Знайде його месник за кров поза 
границями міста сховища його, і за-
мордує месник за кров убійника, нема 
йому вини крови!» (Числа 35:27).

Вбивство ворогів під час вій-

ськового походу. «Господь, Бог 
твій, дасть його (місто ворогів) в руку 

твою, а ти повбиваєш усю чоловічу 
стать його вістрям меча» (Повторен-
ня Закону 20:13).

Кара за ідолослужіння. «Коли 
намовить тебе брат твій, син твоєї 
матері, або син твій, або дочка твоя, 
або жінка твого лоня, або твій при-
ятель, який тобі як душа твоя, таєм-
но говорячи: Ходімо ж і служім ін-
шим богам. . . конче заб’єш ти його, 
рука твоя буде на ньому найперше, 
щоб забити його, рука всього наро-
ду наостанку» (Повторення Зако-
ну 13:7, 10).
Смертна кара через побиття 

камінням (Числа 15:35-36), спален-
ня (Левит 21:9) чи повішання (Чис-
ла 25:4).

Як раціонально пояснити заборо-
ну вбивати в Шостій заповіді і кон-
кретні повеління щодо обов’язко-
вого вбивства в інших статтях Бо-
жого Закону?

Святі воїни?
 Авторитет старозаповітних пра-

ведників підтверджений у різних 
текстах Нового Заповіту, їхні іме-
на слугують нам прикладом віри й 
служіння. Та зазвичай ми упускаємо 
одну деталь із їхнього життя: багато 
з них воювали і вбивали.

Авраам воював із декількома ца-
рями. Мойсей вбивав особисто, во-
ював та давав наказ вбивати євре-
їв. Ісус Навин провів багато воєн у 
завоюванні Ханаану.  Праведні суд-
ді Отніїл, Егуд, Барак, Гедеон, Їфтах, 
Самсон вели війни за ізраїльський 
народ та особисто позбавляли воро-
гів життя. Праведні царі Ізраїлю Да-
вид, Соломон, Езекія, Йосія завдяки 
військовим перемогам стали наці-
ональними героями. Навіть визнач-
ні Божі пророки Самуїл та Ілля поз-
бавляли інших життя – особисто чи 
віддаючи такий наказ.

Біблія конкретно стверджує, що 
Божі ангели святі. Однак вони також 
вбивали: «І сталося тієї ночі, і вий-
шов Ангол Господній, і забив в асси-
рійському таборі сто й вісімдесят і 
п’ять тисяч. І повставали вони рано 
вранці, аж ось усі мертві трупи!..» (2 
Царів 19:35).

Та й Сам Бог воював за Ізраїль: 
«Господь кидав на них із неба велике 

каміння аж до Азеки, і вони вмира-
ли. Тих, що повмирали від градово-
го каміння, було більше від тих, що 
Ізраїлеві сини повбивали мечем» 
(Ісуса Навина 10:11). Він Особисто 
знищував Своїх ворогів: «І топтав 
Я народи у гніві Своїм, і ламав їх у 
люті Своїй, і вилив на землю їхню 
кров!» (Ісаї 63:6). 

Господь навчав абсурду?
Але це все – Старий Заповіт, а Цер-

ква живе в епоху благодаті, де діють 
інші принципи, скаже дехто. Однак 
при цьому вони не відкидають ста-
розаповітну заповідь «Не вбивай», 
а роблять її універсальною, мовляв, 
всяке вбивство є порушенням запові-
ді, а отже, гріхом. І підтверджують це 
деякими текстами Нового Заповіту, 
де вбивство розглядається як резуль-
тат гріховної природи, і відповідно 
вбивці не можуть потрапити до Бо-
жого Царства (Римлян 1:29; Галатів 
5:21; Обʼявлення 22:15). А найголов-
ніший аргумент – слова Ісуса з На-
гірної проповіді: «Ви чули, що сказа-
но: Око за око, і зуб за зуба. А Я вам 
кажу не противитись злому. Ви чули, 
що сказано: Люби свого ближньо-
го, і ненавидь свого ворога. А Я вам 
кажу: Любіть ворогів своїх. . .» (Мат-
вія 5:38-39, 43-44).

Однак проблема часто полягає в 
тому, що люди кидаються словами 
Христа як безальтернативними ар-
гументами щодо ставлення до зла і 
ворогів. І не пояснюють, як втілити це 
практично в конкретних ситуаціях. 

Чи міг Господь навчати нелогіч-
ним та абсурдним речам? Чи давав 
Він настанови, які в певних реаліях 

виглядатимуть безглуздими й про-
типриродними? Чи можна ствер-
джувати, що Його вчення суто тео-
ретичне, духовне й неземне і тому 
не може бути застосоване в реаль-
ному житті? 

Якщо відповідь на ці запитання 
«так», то нам залишається лише ви-
конувати слова Спасителя попри їх 
«специфічність». Та якщо відповідь 
– «ні», варто продовжити наші роз-
думи, щоб знайти логіку, яку можна 
втілювати на практиці. 
Стріляйте в нас, а ми вас 

будемо любити
Християни, які живуть у країнах, 

де їм нічого не загрожує, люблять 
розмірковувати про любов до воро-
гів, мир і прощення. Коли війни ве-
дуться за сотні чи тисячі кілометрів 
від тебе, говорити про «правильне, 
християнське» ставлення до ворогів 
дуже просто. Але слова Біблії сприй-
маються дещо інакше, коли війна – у 
твоїй країні, небезпека – на порозі 
твого дому і загрожує найріднішим.

Росія підступно напала на Укра-
їну. Її війська віроломно вторглися 
на наші землі. Якби вони знищува-
ли тільки військові об’єкти, воювали 
лише із ЗСУ, це можна було б якось 
пояснити. Але вони почали знищу-
вати мирні міста, інфраструктур-
ні об’єкти, від яких залежить життя 
українців. Почали обкрадати мага-
зини, приватні оселі, викрадати лю-
дей, ґвалтувати, жорстоко катувати та 
вбивати беззбройних, простих, мир-
них українців, дітей і старших людей. 

Як проявити любов до цих зло-
чинців? Як правильно ставитися до 

політичного керівництва росії, що 
видає злочинні накази, до солдатів, 
які чинять нелюдські звірства, до те-
леведучих, які цинічно обґрунтову-
ють брехню, і загалом до росіян, які 
через багаторічне зомбування під-
тримують наміри злочинної влади 
«денацифікувати» нашу націю. . . А 
іншими словами – вигнати з рідної 
землі або фізично ліквідувати міль-
йони українців, які нікому не загро-
жували, ні з ким не не воювали. А 
просто хотіли жити в мирі й достат-
ку, через що вибрали проєвропей-
ський, прозахідний вектор розвитку. 
Жили у свободі, маючи право вільно 
обирати стиль життя, церкву чи ре-
лігію, партію і чиновників, отриму-
вати будь-яку інформацію з різних 
незалежних ЗМІ.

Може, любити ворогів – це зна-
чить скласти зброю і покірно стати 
перед російськими загарбниками 
на коліна, мовляв, стріляйте в нас, а 
ми вас любимо? А наш президент і 
політичне керівництво мають зрек-
тися власної держави і передати її 
засудженому і відкинутому майже 
всім світом президенту так звано-
го «братнього народу», бо не мож-
на противитися його злим і загарб-
ницьким намірам? 

А може, українцям треба не зали-
шати окуповані міста, а навпаки, від-
крити російським загарбникам влас-
ні будинки і квартири та власноруч 
віддати усе своє майно? А коли без-
сердечні кати ґвалтують твою дружи-
ну, маму чи дочку, пов’яжуть рідного 
брата або батька, щоб потім закату-
вати і розстріляти, ти маєш молитися 
за них, просячи, щоб Господь їх бла-
гословив? Тобто збагатив їхні сім’ї, 
дав здоров’я, добру долю, довголіт-
тя, зберіг від небезпек їхнє життя. . . 
І хай те жахливе зло, яке вони чи-
нили в Харкові, Чернігові, Маріупо-
лі, Бучі, Ірпені, несуть далі на захід 
– до Львова, Луцька, Рівного, Терно-
поля, Івано-Франківська. . . 

Якщо ви скажете, що любити во-
рога потрібно саме «так», покажіть 
мені особистий приклад. Поїдьте із 
затишної Америки, із благополучної 
Європи, з неокупованих російською 
армією мирних областей України 
туди, де орудує російська орда, і по-
кажіть «любов» до ворога. А інакше 
ви або боягуз, або фарисей і лице-
мір, або ж неправильно розумієте, 
що мав на увазі Господь, коли гово-
рив про любов до ворогів.

ДДДля бббагатьох християн іівідповііідь на це запитання політичного керівництва росії що

ВСЯКЕ ВБИВСТВОВСЯКЕ ВБИВСТВО

Ми стали свідками трагічних подій: сотні людей на Київщині були 
жорстоко вбиті російськими солдатами, тисячі вбиті в Маріуполі та 
інших містах. Загинули як діти, так і дорослі, яких катували з осо-
бливою жорстокістю. Наш мозок не здатен опрацювати такий масив 
трагедій. Дехто паралізований жахом, дехто сповнений ненависті до 
вбивць, ще хтось втратив надію. Як жити після такого? І чи варто?

Для горювання за 
померлими знадобиться час

Стикнувшись зі смертю, людський мозок не 
здатен одразу осмислити та раціоналізувати 
те, що відбулося. Особливо коли йдеться про 

жорстокі вбивства в Ірпені, Бучі чи Гостомелі, 
деталі з яких нам відомі. 

У кожного свій процес горювання, індиві-
дуальний. Не варто силувати себе пройти цей 
процес швидше, а тим паче шукати забуття в 

шкідливих звичках. Ісус горює з нами! Коли 
Ісус почув про смерть Лазаря, написано, що 
«Ісус заплакав» (Івана 11:35). Горювання за 
українцями Київщини, Маріуполя та інших 
населених пунктів – це горе наше і Христа.

Серед постраждалих не 
було грішніших за нас

Ми могли бути серед тих, хто загинув. Такі 
трагедії нагадують про реальність та невідво-
ротність смерті. Чи настане вона сьогодні, а 
чи через 10, 60 років – це реальність нашого 
буття. Не існує універсального аргументу, щоб 
пояснити, чому хтось помирає, а хтось зали-
шається. Ми могли бути на місці загиблих, але 
наразі ми живі і маємо зобов’язання жити від-
повідально: «Навчи нас лічити отак наші дні, 
щоб ми набули серце мудре» (Псалом 90:12).

Ми маємо право молитися 
за суд над ворогами

У Посланні до римлян, 12:19, апостол Пав-
ло закликав християн не мстити самим, але 
дати місце гніву Божому, бо: «Мені помста на-
лежить, Я відплачу, говорить Господь». Читаю-
чи про страшні катування, яких зазнали наші 
співгромадяни, серця сповнюються бажан-
ням бачити ворога покараним. І Бог, Який па-
нує над всіма, – Суддя справедливий, ми мо-
жемо довірити Йому свій «небесний позов».

Плачте з тими, хто плаче
Що робити, коли горює мати, яка втратила 

дитину? Або плаче літній дідусь, який втратив 
всю свою родину на війні? Горювати разом з 
ними! Наразі в Україні відбулося стільки тра-
гедій одночасно, що нам важливо навчити-
ся практично допомагати людині, яка горює.

Апостол Павло закликає плакати з тими, хто 
плаче. Фактично понести тягар разом з ними, 
дати можливість вилити свій біль та відчути 
тепло розуміння. Тут не потрібні сухі слова 
чи пусті поради, як-от «все буде добре» або 
«буває і гірше». Потрібні розуміння та тиша.

Вбивства українців на Київщині та в інших 
містах – наша жорстока реальність. Це немож-
ливо забути чи викреслити з історії. Але важ-
ливо, щоб, горюючи за мертвими, ми продов-
жували жити у світі живих. На ґрунті трагедії 
не варто допускати апатію чи відчай, адже 
ваша допомога та активні молитви зараз не-
ймовірно потрібні!

Якщо вам важко проходити цей час самим, 
будь ласка, зверніться до близької людини, пас-
тора чи церковної групи у пошуках розради. Є 
велика ймовірність, що вони проходять схожий 
емоційний шлях і зрозуміють ваш біль та відчай.

Що більше – несіть свій біль у молитві до 
Бога. Він не втомлюється від наших емоцій чи 
сліз, а навпаки, готовий допомогти та втішити.

Стіймо, друзі! З Богом ми вистоїмо!

«Християни для України».

МММММи стали сс іівівідками тртрагіічнихх попо іідій:ййййй сотот ііііні люд ййейййй на Київївїї щищи іііііні ббббббули шкідливих звичках. Ісус горює з нами! Коли Плачте з тими хто плаче

ЯКЯК ЖИТИ ПІСЛЯ КРИВАВИХ ВБИВСТВ,  ЖИТИ ПІСЛЯ КРИВАВИХ ВБИВСТВ, 
ЯК ЗАСПОКОЇТИ СЕРЦЕ В ЧАС ЯК ЗАСПОКОЇТИ СЕРЦЕ В ЧАС СКОРБОТИ?СКОРБОТИ?
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Підставити щоку 
чи назвати стіною 

побіленою?
А уявімо, що ви справді благослов-

лятимете ворога, який у вас стріляє і 
вбиває вашу родину. Якою буде ре-
акція на ваш «подвиг»? Щонаймен-
ше люди будуть шоковані. Навіть во-
рог це не оцінить, він тільки лукаво 
цим скористається. Вас звинуватять 
у зраді і боягузтві, проголосять неа-
декватною людиною, бо так чинити 
– протизаконно з позиції правди та 
справедливості. А через вас засудять 
і відкинуть все євангельське вчення 
– як небезпечні, абсурдні й антилюд-
ські принципи.

Усім відомі слова Ісуса з Нагірної 
проповіді: «І коли вдарить тебе хто у 
праву щоку твою, підстав йому й дру-
гу» (Матвія 5:39). Та що зробив Ісус, 
коли Його вдарили? «Один із при-
сутньої там служби вдарив Ісуса в 
щоку, говорячи: То так відповідаєш 
первосвященникові? Ісус йому від-
повідь дав: Якщо зле Я сказав, пока-
жи, що то зле; коли ж добре, за що 
Мене б’єш?» (Івана 18:22-23).

А що зробив у такій ситуації ап. 
Павло? «Первосвященник Ананій 
звелів тим, що стояли при ньому, 
щоб били його по устах. Тоді про-
мовив до нього Павло: Тебе битиме 
Бог, ти стіно побілена. . .» (Дії 23:2-3). 
То, може, слова про любов до воро-
гів потрібно розуміти якось інакше, 
ніж ми досі думали?

Мова, яку розуміє ворог
Зло, яке несе беззаконня, горе і 

страждання, не зупиниш любовʼю. Во-
рог розуміє лише одну мову – мову 
сили. Ап. Павло чітко про це пише: «Бо 
володарі пострах не на добрі діла, 
а на злі. Хочеш не боятися влади? 

Роби добро, і матимеш похвалу від 
неї, бо володар Божий слуга, тобі на 
добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо 
недармо він носить меча, він бо Бо-
жий слуга, месник у гніві злочинце-
ві!» (Римлян 13:3-4). Саме Божим – 
не державним, не світським, не люд-
ським, не диявольським, а БОЖИМ 
слугою названий той, хто має меча, 
тобто зброю. Лише зброя володіє 
силою, здатною зупинити злочинця: 
чи то російського солдата, який при-
йшов красти, ґвалтувати, вбивати; чи 
українського мародера; чи грабіж-
ника, вбивцю, маніяка.

Той, хто має зброю, – це поліція в 
мирний час і військові в період вій-
ни. Це законні державні інституції, 
які схвалює Писання (Римлян 13:1). 
Ці структури призначені захища-
ти від зла, зупиняти й карати зло, і 
саме меч – легальний засіб протидії 
злу. Мечем можна не тільки наляка-
ти, відбитися, поранити, але і вбити. 
І злочинець лише тоді не чинитиме 
зла, коли побачить спрямовану на 
себе зброю.

Чи може Божий слуга бути вбив-
цею? Хіба в Бога на службі є вбив-
ці? А може, заповідь «Не вбивай» го-
ворить не взагалі про вбивство, як і 
сьома заповідь: «Не чини перелюбу» 
не заперечує інтимні стосунки? Чим 
відрізняється статевий акт між чоло-
віком і жінкою від близькості між пе-
релюбником і перелюбницею? Єди-
на різниця – одні відносини законні, 
інші – протизаконні. Чи може бути 
законним і протизаконним вбивство? 
Чи є різниця між вбивством на полі 
бою російського солдата, який неза-
конно прийшов на українську зем-
лю, хоча міг би відмовитися, і вбив-
ством зв’язаного, безпомічного і без-
жально закатованого жителя Бучі?

Вбивця Давид
Цар Давид звершив багато вбивств 

(див. 1 і 2 книги Самуїлові). Він вбив 
Голіята, вбив двісті филистимлян, вби-
вав моавитян та аммонітян. І вбив 
Урію-хеттеянина. В якому з цих ви-
падків Давид згрішив? Кожен одразу 
ж скаже, що у випадку з Урією. Адже 
вбивши Голіята, він спас свій народ 
від поневолення і став національним 
героєм, через вбивство двохсот во-
рогів він зробився зятем царя Сау-
ла, а знищуючи сусідні народи, роз-
ширив територію своєї країни. А ось 
за вбивство Урії, якого сам Давид на-
віть пальцем не зачепив (2 Самуїла 
11), Бог його покарав. І відомий як 
взірець покаяння 50-й псалом Да-
вид написав саме після вбивства Урії. 

Подумаймо, чим вбивство Урії 
відрізняється від вбивств інших, 
адже у всіх випадках забране люд-
ське життя. . .

Лише молитися?
Дехто каже, що потрібно молити-

ся, щоб Бог зупинив ворога, а реш-
та – не наша справа. І посилається 
на старозаповітні історії, в яких Бог 
надприродною дією спасав Свій на-
род. Однак практично кожна така 
історія закінчується фізичним зни-
щенням ворогів. Руки Мойсея під-
тримували Аарон і Хур, але на полі 
бою воював Ісус Навин, вбиваючи 
амаликитян. Стіни Єрихону надпри-
родним чином впали, але євреї фі-
зично знищили всіх мешканців мі-
ста. Гедеон здійняв паніку серед во-
рогів, але переможну крапку у цій 
війні поклав своїм мечем. Давида 
на війні вів Бог, але він сам вбивав 
своїх ворогів. Через пророка Єли-
сея у пустелі надприродним чином 
потекла вода, щоб не загинуло ізра-
їльське військо, але знищити воро-
гів ізраїльтяни мали самі.

То чи можна припустити, що коли 
українці моляться за захист і поряту-
нок свого народу і держави, Бог зу-
пиняє російську армію мечем – тобто 
зброєю українських воїнів, які вико-
нують функцію Божих слуг? І ці вої-
ни карають зло, насильство, мародер-
ство і смерть сотень і тисяч невинних 
українських дітей, жінок, чоловіків і 
стареньких. Чи можна вважати во-
їнів на передовій вбивцями? Каза-
ти, що, захищаючи нас і наших дітей, 
вони грішать перед Богом?

Якийсь інший Бог
Де ж тоді Божа любов? Адже Го-

сподь милостивий до всіх людей. Він 
ненавидить гріх, але любить грішника. 

І хіба ми не живемо в день Божої 
благодаті, період, коли Ісус кличе 
до Себе всіх (Матвія 11:28) і гото-
вий прийняти кожного. Це в Старо-
му Заповіті Бог судив, карав, знищу-
вав ворогів, а в Новому їх кличе, при-
ймає і прощає (Івана 6:37). То невже 
Бог помінявся? У Старому Заповіті – 
один, а в Новому – інший? Звичайно, 
ні! Бог незмінний у Своїй природі. 
«Ісус Христос учора, і сьогодні, і на-
віки Той Самий!» (Євреїв 13:8). Про-
те хто в майбутньому звершуватиме 
суди над людством і відправить лю-
дей на вічний осуд? Ісус Христос!

Треба чітко усвідомити: у Господ-
ній природі є дві невід’ємні складові 
– милість і справедливість, прощен-
ня й осудження. Він Такий у Старо-
му Заповіті, Такий зараз і назавжди. 
Про Нього написано: «Нехай же впа-
демо ми до Господньої руки, бо ве-
лике Його милосердя. . .» (2 Самуїла 
24:14) і: «Страшна річ упасти в руки 
Бога Живого!» (Євреїв 10:31). І люд-
ство має побачити благодать і суд, 
Божу руку милосердя і – руку спра-
ведливості! І що повинна отримати 
росія як країна агресор? СПРАВЕДЛИ-
ВІСТЬ! Що має піднестися над Укра-
їною, яка сам на сам воює з жорсто-
ким ворогом? МИЛІСТЬ!

Увесь світ намагається проявити 
елементи справедливості й милості: 
через санкції проти росії, всебічну 
ізоляцію росіян, постачання зброї 
Україні, приймання українських бі-
женців, фінансову і гуманітарну до-
помогу, моральну підтримку тощо. 
Проте людська справедливість і ми-
лість не до кінця об’єктивні. 

Молитва у час війни
То про що нам, християнам, мо-

литися? Про припинення військо-
вих дій? Щоб російські війська пе-
рестали стріляти і відвели свої ар-
мії, залишивши після себе жахливі 
руїни і тисячі невинних вбитих? Про 
мир між народами, як до цього за-
кликають російські християни? Який 
мир можливий після такого злодіян-
ня росіян? Хтось скаже, що мир Бо-
жий зцілить всі сердечні рани. А на 
чому базується такий мир? На тому, 
щоб заплющити очі на беззаконня 
і їх не згадувати? 

А може, треба просити Господа, щоб 
Він простив росіянам? Але де в Біблії 
написано, що Бог прощає гріхи без 
покаяння? Що Він без розбору при-
ймає всіх злочинців? Чому Спаситель 
не обом розбійникам обіцяв рай, а 
лише тому, хто сказав: «Ми справед-
ливо засуджені і належну заплату за 

вчинки свої беремо» (Луки 23:41). Ви 
чули щось подібне від російського 
народу? Де заяви росіян, що вони ви-
знають звірства, які чинила їхня ар-
мія, і визнають свою вину? Навпаки, 
вони роблять «благородну» справу, 
визволяють нас від якихось «наці-
оналістів». А у всіх злочинах циніч-
но намагаються звинуватити самих 
українців. Це покаяння? Господь має 
їм автоматично простити?

Може, нам варто визнати себе 
винними в цій війні і каятися за свої 
гріхи? А в чому ми винні перед росі-
єю? У тому, що живемо з нею по су-
сідству і віками терпимо через це? 
А коли вирішили піти іншим шля-
хом, маючи на це право як сувере-
нна держава, то в цьому наша прови-
на? Так, нам потрібні покаяння і про-
щення від Бога, але не за цю війну. 

Може, ми маємо просити, щоб Бог 
допоміг нам любити росіян і зберіг 
наші серця від гніву та ненависті? 
Друзі, брати і сестри, українці – це все 
прийде: мир, прощення, милість, до-
бро... Усе стане на свої місця, як тіль-
ки ми отримаємо відповідь від  Го-
спода на прохання явити Божу СПРА-
ВЕДЛИВІСТЬ над нашими ворогами.

Росіяни чинять небачені звірства 
і говорять нечувану неправду, тому 
вони не тільки наші, але й Божі супро-
тивники! Що робити? «Дайте місце 
гніву Божому, бо написано: Мені по-
мста належить, Я відплачу, говорить 
Господь» (Римлян 12:19). Гнів Господ-
ній спаде на росіян за всі злочини 
проти українців. Божий невідворот-
ний суд чекає росію. І ми побачимо 
цей суд, подібний до того, який Бог 
обіцяв звершити над братнім для 
Ізраїлю народом Ісава – Едомом: 
«Не будеш без кари, бо справді ти 
питимеш чашу! Бо Собою присяг Я, 
говорить Господь, що Боцра за спу-
стошення стане, за ганьбу, пустиню 
й прокляття, і руїнами вічними ста-
нуть міста її всі!» (Єремії 49:12-13). 

Вони ще будуть кликати й проси-
ти Творця про милість і прощення. І 
тоді зрозумілими й доречними бу-
дуть для нас слова Євангелія: «Лю-
біть ворогів своїх». Після звершення 
справедливості над ворогами укра-
їнці буквально виконають настано-
ву: «... як твій ворог голодний, наго-
дуй його; як він прагне, напій його» 
(Римлян 12:20). І українському наро-
ду, який так гідно поводиться в пе-
ріод війни, неважко буде виконати 
це після перемоги!

Василь ПОПУДНИК.
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Часто нам незрозуміло, як Бог поводиться під час 
цієї війни. І це не дивно, бо ми не можемо дивитися 
на світ із Божої позиції, ми – не боги. Ми не зможемо 
зрозуміти всіх Його планів та цілей і побачимо повну 
картину лише у вічності, із цим треба погодитися. Але 
все ж присутність Божа в цій війні очевидна. Лише слі-
па і глуха людина не в змозі цього побачити і почути.

У 
цій війні Бог працює з кожною 
людиною індивідуально. Чи ви 
помічали Його працю у своє-

му житті? Виключно все, що сьо-
годні з нами відбувається, – відбу-
вається своєчасно. Для когось саме 
в цей час приходить заслужене по-
карання за гріхи і беззаконня, ско-
єні в минулому. Комусь саме в цей 
час Бог показує неймовірні чудеса, і 
людина – уявіть лише – разом з усі-
єю сім’єю виходить неушкодженою 
з розбомбленого Маріуполя. Кажуть, 
поталанило, народився в сорочці. Ні, 
друзі, це Бог контролює хід історії. 

На чиїсь, здавалося б, незнач-
ні, буденні прохання в молитві Бог 
відповідає миттєво, скажімо, особи-
сто мені послав пальне для маши-
ни, коли це було конче необхідно. У 
відповідь на інші молитви про, зда-
валось би, життєво необхідні речі, 
Бог чомусь мовчить. І я також пере-
живав таке дуже часто. На одну мо-
литву відповідь приходить одразу, а 
на іншу доводиться чекати роками. 

Але, друже, Бог не забуде твої 

молитви. Він не забуде твої сльози, 
Він не забуде несправедливість, яку 
вчинили супроти тебе. Бог ніколи і 
нічого не забуде. Біблія розповідає, 
що коли народ Ізраїлю йшов пусте-
лею до землі, яку їм пообіцяв Бог, 
на нього в пустелі напав жорстокий 
народ Амалика. Напав підло, з тилу. 
Амаликитяни вбивали стомлених лю-
дей, які залишалися позаду табору. 
Амаликитяни грабували так само, як 
росіяни сьогодні грабують українців. 
Зухвалі мародери, які вивозять ро-
ками нажите українцями добро до 
росії, тішаться з того і думають, що 
їм все це минеться. 

Амаликитяни пограбували ізра-
їльтян, повбивали беззахисних лю-
дей і теж думали, що все це їм ми-
неться. Пройшли десятки, а то й на-
віть сотні років. Люди, які грабували 
і нищили ізраїльтян, давно повмира-
ли. З пам’яті багатьох давно стерлася 
ця неприємна історія. Багатьох, але 
не Бога. Бог нічого не забуває. Бог 
не страждає на коротку пам’ять, дру-
зі. Тому благаю вас, брати і сестри, 

віруючі і невіруючі, запам’ятайте це: 
Бог ніколи і нічого не забуває. І ось 
настав визначений час, і Бог згадав 
про гріхи Амалика. 

Настане час, і Бог згадає про всі 
гріхи росії. Про всіх замучених ді-
тей Божих на Соловках, на Колимі, 
у Воркуті. Бог згадає і 33-й рік і 37-
й. Бог згадає всі зруйновані храми. 
Згадає, як обожнювали Леніна і Ста-
ліна, як підтримували Путіна у вій-
ні з Україною. Бог згадає також Ма-
ріуполь, бо Він нічого не забуває. 
Саме тому, що Бог нічого не забуває, 
і саме тому, що Він абсолютно спра-
ведливий, Він кожному віддасть за 
Його вчинками.

Ми не закликаємо людей до по-
мсти, так навчає Біблія. Бог у Своєму 
Слові це записав: «Не мстіться самі, 
улюблені, але дайте місце гніву Бо-
жому, бо написано: Мені помста на-
лежить, Я відплачу, говорить Господь» 
(Римлян 12:19).

Саме тому тремтіть і плачте, ро-
сіяни. Плачте лише від самої думки 
про те, що на вас чекає за всі ваші 
злодійства. Страшна річ – упасти в 
руки Бога живого, так написано у 
Слові Божому. 

Коли настав визначений час, Бог 
згадав про злочини Амалика і че-
рез пророка Самуїла звернувся до 
царя Саула. «Так сказав Господь Са-
ваот: Я згадаю, що зробив був Амалик 

Ізраїлеві, що клав йому перешкоду 
на дорозі, коли він виходив із Єгип-
ту. Тепер іди, і поб’єш Амалика, і вчи-
ниш закляттям усе, що його, і не зми-
лосердишся над ним. І позабиваєш 
усе, від чоловіка аж до жінки, від ди-
тини й аж до немовляти, від вола й 
аж до штуки дрібної худобини, від 
верблюда й аж до осла».

Я не знаю, коли Бог згадає, що 
росіяни зробили з українцями, але 
знаю, що Він цього не забуде. Він не 
забуде жодної вбитої дитини, жод-
ного зруйнованого будинку, жодно-
го невинно постраждалого українця. 
Біблія говорить: «Не обманюйтесь, 
Бог осміяний бути не може. Бо що 
тільки людина посіє, те вона й пож-
не». Над Богом не можливо насмія-
тись, росіяни. Ви обманюєте весь світ, 
але Бога ви не обманете. Вам дове-
деться за все заплатити з відсотка-
ми. Бог вам нічого не забуде і нічо-
го не подарує. 

Друзі, те, про що я зараз кажу, це 
також застереження і для нас, укра-
їнців. Для кожного. І для дітей Бо-
жих у тому числі. Бог пригадає нам і 
наші гріхи. Пригадає все до крапли-
ни. Чоловіки, якщо ви були жорстокі 
до своїх дружин, це вам так просто 
не минеться. Якщо ви зраджували, 
Бог ніколи не заплющить на це очі. 
Дружини, Бог не забуде вашу непо-
кору чоловікам. 

Люди добрі, пам’ятаймо про те, 
що наше лицемірство, наша зухва-
лість, осудження ближніх, наша під-
лість – усе це не зникне саме по собі. 
Бог пригадає всі наші слова, і ті, про 
які ми вже давно забули. Він не за-
буде. «Кажу ж вам, що за кожне сло-
во пусте, яке скажуть люди, дадуть 
вони відповідь судного дня. Бо зо 
слів своїх будеш виправданий, і зо 
слів своїх будеш засуджений». Саме 
тому я застерігаю, щоб ми не гово-
рили слів брудної лайки, тому що за 
все доведеться відповідати. Бог су-
дитиме весь світ свого часу. І Його 
суд буде справедливий. 

Благаю всіх, хто читає ці слова. 
Зважайте на свої вчинки і слова, ду-
майте, що пригадає Бог з життя, про-
житого вами. І що ви отримаєте як 
заплату від Нього. Суд чи нагороду? 
Які слова ви почуєте з Його уст: «Га-
разд рабе добрий» чи: «Йдіть геть 
прокляті, Я не знаю вас»?

 Сьогоднішній день відійде в не-
буття, але жодні ваші вчинки, слова 
і думки нікуди не зникнуть. Просто 
поміркуйте, про що пригадає вам 
Бог із сьогоднішнього дня? Потур-
буйтеся про те, щоб Бог пригадав 
щось добре з вашого життя. Поспі-
шіть налагодити з Ним стосунки че-
рез Ісуса Христа. І нехай допоможе 
вам у цьому Господь Бог.

Олександр ЧМУТ.

Часттооо нам незрозуміло як Бог поводиться під чччаас віруючі і невіруючі запам’ятайте це: Ізраїлеві що клав йому перешкоду Люди добрі пам’ятаймо про те

ЩО ПОСІЄ ЛЮДИНА, ТЕ ВОНА Й ПОЖНЕЩО ПОСІЄ ЛЮДИНА, ТЕ ВОНА Й ПОЖНЕ
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Усі люблять Арестовича. А я – 
Джонсона! І чогось мені здаєть-
ся, що його мотивує допомага-
ти так віддано Україні історія з 
принцесою Англії, яку врятувала 
донька Ярослава з Києва. Коли я 
прочитала книгу прем’єра Джон-
сона про Черчілля, зрозуміла – 
це «наша людина»!
Коли Борис Джонсон під час ос-

таннього приїзду, за лічені дні 
до війни, пішов до Софії, я ще 
більше в цьому переконалась.

С
офіївський собор сакральний. І наша Со-
фія немовби затягнула цього оригінала, 
інтелектуала і просто справжнього чоло-

віка. Софія Київська – це місце, яке поєднує 
нас з усіма європейськими народами світу. 
Бо тут портрети і дух чи не всіх королев і ко-
ролів Європи! Тут їх хрестили і вінчали! Ко-
ролів Франції, Норвегії, Польші, Німеччини. . . 
А якщо точніше – їх 157! Але є в цих стінах 
таїнство. І може, саме воно через 1000 років 
повернулося в Україну бумерангом. Бумеран-
гом вдячності! І бажанням – в особі Бориса 
Джонсона – віддячити.

. . . Утікала беззахисна донька вбитого ко-
роля Англії  Гаральда ІІ Гіта, щоб її насильно 
не видали заміж за вбивцю батька. Король-са-
мозванець кинув навздогін вірних псів. І по-
передив всіх королів і королев – Франції, Ні-
меччини, Данії – всіх-всіх! Якщо приймуть  і 
пригріють втікачку, самозванець, що захопив 
владу в Англії,  піде війною! Спустошить і по-
мститься! Бо ж королівський титул Гіти був 
дуже йому потрібний! 

Усі злякались! Не встигала сирота Гіта, вис-
нажена дорогою, переступити поріг палацу 
якогось короля, її випроваджували. Мовляв, 
вибачай! Боїмося війни! 

Але знайшлась в Європі особа, і то не чо-
ловік, а жінка – королева Норвегії. Потім вона 
ще стала королевою Данії. Це була Єлизавета.  
Донька будівничого Софіївського собору князя 

Київської Русі Ярослава Мудрого! Наша коро-
лева! Така ж смілива і безстрашна, як ми тепер! 

 Борис Джонсон не міг не знати про неї. Бо 
вона була в Європі відома як Еллісіф, і це їй її 
чоловік Гаральд ІІІ писав вірші, які увійшли в 
класику світової літератури. А вже після вбив-
ства в тій самій Англії її чоловіка Єлизавета 
правила Норвегією – була королевою вікінгів! 

І ось ця перша серед усіх королів княгиня 
з Києва Єлизавета не тільки обігріла сироту, 
але й відправила ультиматум: 

 – Що? Ти смієш мені погрожувати? Та тіль-
ки рипнись – і я вже буду зі своїм військом 
біля твоїх воріт! Віднині ця дівчина, вважай, 
моя донька. 

Королева  Єлизавета втратила свою рід-
ну донечку Марію, до речі,  в один день з чо-
ловіком!  Але вистояла. Виховала не лише 
свою рідну доньку Інгігерду, майбутню коро-
леву Данії, але й Гіту! Доньку вбитого підступ-
но короля Англії. 

І знаєте, ким стала прихищена короле-
вою Єлизаветою, донькою Ярослава Мудро-
го, англійська втікачка? Дружиною київського 
короля Володимира Мономаха. Матір’ю яко-
го була сестра візантійського імператора. Ось 
яке в нас коріння! І Борис Джонсон під час 
відвідин Софії стояв на тому місці, де вінча-
лися Володимир Мономах та Гіта Уєсекська! 
Перед Богом і людьми поєднувалися в біді і 
радості, кровними узами предки українського 

та англійського народу! Не мокшанського! 
Князь наш Володимир Мономах ще напи-

сав повчання і порадив «не серчать на зер-
кало, колі рожа крива»! Яке наші вороги не 
засвоїли і хотіли прикрити свою «рожу» ор-
ків нашим українським європейським облич-
чям! Не вдасться! З мокші вийшли – до мок-
ші підете!..

А до нас через століття повертається бу-
мерангом в особі прем’єр-міністра Англії Бо-
риса Джонсона подяка. . . Може, і за врятова-
ну англійську королеву! У час, коли багато хто 
боїться погроз диктатора із сумнівним стату-
сом, він діє! І колись цей візит назвуть істо-
ричним! Він ішов Києвом! Вільно! Під сире-
нами! Віват, Борисе! 

А історію єднання англійської та української 
королівської крові, яку приховували від нас 
під час 300-річного іга орків, переповідайте.

Тетяна РЕДЬКО.

Два тижні дівчина про-
вела в Маріуполі під по-
стійними обстрілами. Своє 
життя знімала на відео, 
ведучи своєрідний що-
денник

«З
ранку 24 лютого я прокину-
лась, побачила повідомлен-
ня від подруги, що вона не 

йде до школи (я навчаюсь у дев’я-
тому класі). Мама теж сказала мені, 
щоб я залишилась удома, бо в місті 
коїться щось дивне.

Я почала підписуватись на різні 
новинні пабліки. Навчання зрештою 
скасували. У нас в той день було тихо, 
адже бомбити почали великі міста: 
Київ, Харків.

Насправді для мене це не нове, бо 
я з 2014 року переселенка з Луган-
ської області. Тому зараз ми взагалі 
не збирались кудись їхати. Адже не 
уявляли, як можна залишити грома-
ду – мій тато пастор. Поїхати кудись 
за кордон? Я не вірила в це.

2 березня вимкнули електрику, 
воду, газ десь, напевно, 5 чи 7 берез-
ня. Я до останнього сподівалася, що 
електрику ввімкнуть. Ми з татом та 
мамою проводили час разом: готу-
вали їжу, розмовляли. Мама розпо-
відала про своє дитинство, про те 
як вони в селі у бабусі розважалися 
без інтернету.

Коли вимкнули газ, їжу довелося 
готувати у дворі на багатті. Але для 
мене в тому не було складнощів, бо 
я часто ходжу в походи зі слідопита-
ми. Збирали сніг, щоб мати технічну 
воду. А за питною тато ходив до лі-
карні по сусідству. Туди привозили 
воду для потреб, а решту віддавали 
людям. Я теж якось ходила з двад-
цятилітровою пляшкою. . .

Тато подарував мені шоколадку 
8 березня. Не знаю, де він її тримав. 
А ще ми з’їли пакет цукерок, які за-
лишалися, бо колись здавалися нам 
несмачними.

Не пам’ятаю, 8 чи 9 березня татові 
вдалося спіймати мережу біля офісу 
мобільного зв’язку. Він почув, що від-
бувається. Я подумала, що, можливо 
поїду в санаторій на захід України. 
Уже хотілося десь поїхати.

У нашій квартирі від вибуху 

вилетіли шибки, тому довелося піти 
жити до молитовного будинку. Але 
через авіаналіт знову переселилися 
– до друзів. Вони мали маленьке ра-
діо, і ми слухали українські новини. 
Там розповідали, що в Києві до жит-
лового будинку потрапила бомба чи 
ракета. А я думала: невже вони про 
кожний такий випадок розповіда-
ють? В нас обстріли вже стали звич-
ним явищем: там у шахту ліфта по-
трапили, тут міна вибухнула так, що 
земля аж до сьомого поверху злеті-
ла і скло вилетіло.

Протягом чотирьох років я зні-
мала відео, відвідуючи різні табо-
ри, молодіжні заходи, зльоти – щоб 
згодом показати в рідній грома-
ді. Виставляла в ютубі та інстагра-
мі – це моє хобі. Усе, що пов’язане 
зі зйомками, монтажем, режисурою, 
мені до вподоби. Вирішила знімати 
відео, щоб показати друзям, як ми 
жили: ось так спали, ось так їсти го-
тували на багатті, сніг збирали. По-
тім був авіаналіт. . . Якщо просто ска-
зати, що залізні двері випали, вікна 
разом із рамами, скло розлетілося, 
то людина уявить, але не так чітко. 
Але це можна показати.

Допомагали триматися декіль-
ка речей. Перш за все – мама була 
спокійною. Як вона зараз говорить: 
якщо батьки не нервуються, то і ди-
тина спокійна.

А ще ми багато молилися. По-
стійно просили в Бога спокій і мир 
в душі. Завжди треба покладатися 
на Господа. Тому я була впевнена, 
що ми вийдемо з Маріуполя, що ви-
живемо. Якось не могла уявити, що 
в нашу квартиру потрапить бомба 
– це нереально. Нас Бог захистить!

Мама весь час із 91-го псалма чи-
тала: «... впаде тисяча збоку від тебе, 
і десять тисяч праворуч від тебе, до 
тебе ж не дійде!». Гумор також допо-
магав. Згадували якісь смішні шту-
ки з інтернету, мама розповідала ви-
падки з дитинства. Інколи це пере-
ходило в дещо істеричний регіт, але 
допомагало.

За цей час було стільки чудес – 
Бог рятував нас постійно. Якось тато 
пішов шукати мережу. Тоді дуже силь-
но бомбили. Ми з мамою лежали під 
ковдрою, і обстріли були такими го-
лосними, що ми не чули одна одну.

Тато повернувся і сказав, що це 
тільки тут голосно, бо наш будинок 
був ніби щитом для лікарні. А лікарню 
намагалися захопити, бо там наших 
солдатів лікували. І тато казав, що на 
нашій вулиці більш-менш тихо. Він 
повернувся благополучно.

Молитовний дім розташований у 
колишньому дитсадку. Там три такі 
будівлі поряд. У сусідньому перебу-
вали солдати Нацгвардії, але вони 
виїхали звідти ще 11 березня. 13 
березня о четвертій ранку ми з ма-
мою спали. За мить до нальоту ми 
накрилися товстою ковдрою. Вона 
нас і врятувала від скла. А тато саме 
встав, щоб затопити котел. І якраз на 
його ліжко впала залізна балка від 
вікна. Ми жили у квартирі зі ще дво-
ма друзями. У тій ситуації люди коо-
перувалися, щоби вижити. Один пі-
шов у туалет у той момент, другого 
трохи поранило, але не сильно. Та-
тові теж трохи поранило ногу та об-
личчя, але не так серйозно.

Лише двічі я плакала за весь той 
період. Вперше 9 березня, коли дуже 
сильно обстрілювали. Ми весь час 

були у коридорі, там з одного боку 
дві стіни. А тоді дуже сильно бом-
били, ми вирішили пересидіти у пе-
редпокої, де потрійна стіна. Я поча-
ла плакати.

Мама мене підтримувала, співа-
ла християнських пісень. Спочатку 
почала співати сумну пісню. Я по-
чала ще більше плакати. Мама ска-
зала: «Щось ми не те співаємо, да-
вайте веселіше». Кіт теж дуже силь-
но трусився. Вдруге заплакала, коли 
був авіаналіт. Персик, коли був ви-
бух, утік, і замість того, щоб плакати 
за зруйнованим будинком, я плака-
ла, що кіт загубився.

15 березня тато піднявся на дев’я-
тий поверх, щоб спіймати мережу. 
Десь годину намагався зловити сиг-
нал. Вдалося, і раптом телефонує брат 
із Канади. Говорить, що відбуваєть-
ся евакуація з міста, щоб виїжджа-
ли швидше, забиралися звідси. Ми 
не повірили, що вже 60 машин виї-
хали. Подумали, що, можливо, їх роз-
стріляли дорогою, бо дуже страшні 
бомбардування були того дня. Зго-
дом прийшла така думка: як же брат 
додзвонився з Канади? Може, йому 
надійшло повідомлення, що людина 
вийшла на зв’язок? У нас було таке 
припущення.

Наступного дня у дворі почався 
якийсь рух. Люди клеїли аркуші із 
написом «діти», почали виїжджати. 
Але казали, що розстрілюють маши-
ни дорогою. Ми не знали, що роби-
ти. Помолилися, попросили, щоб Бог 
допоміг нам прийняти рішення. А по-
тім мама згадала, що перед першим 
авіанальотом наш кіт дуже просився 
вийти із квартири вночі. Мама його 
взяла на руки, а він витягувався як 
змія, хотів подряпати. Хоча Персик 
дуже добрий кіт, спокійний. Тоді він 
відчув небезпеку.

А 15 березня Персик сидів на ко-
лінах, пригортався до мене, мурко-
тів. Це теж не властива йому пове-
дінка. Він не любить усі ці ніжності. 
Мама каже: перший раз ми не звер-
нули увагу, давайте тепер послухає-
мо. Він шукає безпеку – тож спробу-
ємо виїжджати.

На той момент ми жили у пресві-
тера нашої громади чотири дні. Вони 
дуже добрі люди. Нашу їжу та воду 
зіпсувало склом, а у них був запас 

продуктів, і вони з нами поділилися, 
хоча не знали, скільки все це трива-
тиме. Ми сіли в машину. Сказали, що 
випускають лише на Донецьк. А зро-
зуміло, якщо заїдеш до Донецька, то 
звідти вже не виїхати. Але ми вже 
були готові навіть туди їхати, бо там 
бабуся з дідусем живуть.

І ми поїхали. Дякувати Богові, 
нас пропустили на Запоріжжя. Ми 
вийшли на зв’язок, сказали, що виї-
хали. Нам почали надсилати нови-
ни, що колону обстрілюють. На укра-
їнському блокпосту підбігає солдат, 
каже, що машини обстрілює снай-
пер, треба бігом їхати. І нас швидко 
пропустили. Коли ми заїхали до За-
поріжжя, бачили обстріляні маши-
ни, але всі, дякувати Богу, були живі 
та здорові. Наша машина ціла, жод-
ної подряпини.

Потім, коли ми вже виїхали, брат 
із Канади сказав, що безупинно два 
тижні, коли приходив на роботу, дзво-
нив нам. І ось так випадково потра-
пив, коли тато вийшов на зв’язок. Це 
було таке диво від Бога.

Мрію, щоб відбудували Маріу-
поль... Хочу поїхати до Києва, прогу-
лятися Хрещатиком. Хочеться відві-
дати Львів. Хочу пов’язати своє жит-
тя з відеозйомкою, можливо, зняти 
власний фільм. Хоча це ще так да-
леко. . . Важко будувати такі плани».

* * *
Нині Альона разом із мамою пе-

ребуває в безпеці, за кордоном. Після 
публікації відеощоденника дівчину 
почали запрошувати в ефіри бага-
тьох телеканалів. Вона погоджуєть-
ся, намагаючись щоразу розповісти 
про свою віру в Бога та про ті чуде-
са, які Він зробив для її сім’ї.

На питання, що б вона  побажа-
ла тому, хто зараз у важкій ситуації, 
хто під обстрілами чи в окупова-
них містах, Альона відповіла: «Най-
головніше побажання: довіряти Бо-
гові. Якщо ти впевнений, що Бог збе-
реже твоє життя і врятує, то Господь 
дійсно допоможе. А щодо пережито-
го: значить це для чогось потрібне. 
Я зараз у всіх інтерв’ю згадую про 
Бога, про церкву. Ми насіння посіє-
мо, і вірю, що зараз люди почують».

Підготувала Інна СОКОЛЬСЬКА.

adventist.uа.

Два тижні дііівчина про були у коридорі там з одного боку продуктів і вони з нами поділилися

«НАШ ПОРЯТУНОК ІЗ МАРІУПОЛЯ – ЦЕ БОЖЕ ЧУДО».«НАШ ПОРЯТУНОК ІЗ МАРІУПОЛЯ – ЦЕ БОЖЕ ЧУДО».  
ЩОДЕННИКИ ВІЙНИ АЛЬОНИ ЗАГРЕБИЩОДЕННИКИ ВІЙНИ АЛЬОНИ ЗАГРЕБИ

УУсіі любблять Арестовича АА я офіївський собор сакральний І наша Со Київської Русі Ярослава Мудрого!Наша коро

ІСТОРІЯ ЄДНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ІСТОРІЯ ЄДНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 
ТА УКРАЇНСЬКОЇ КОРОЛІВСЬКОЇ КРОВІ

вилетіли шибки тому довелося піти Мама весь час із 91-го псалма чи-
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та англійського народу! Не мокшанського!
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Навколо ревуть сирени, а об-
стріли примушують раз-по-раз 
кидати справи та вибігати в ко-
ридор чи укриття. Проте Бог з 
нами. ЗСУ хоробро відбивають 
атаки ворога, який ще недавно 
вихвалявся статусом «другої у 
світі армії», і росія не може взя-
ти такої бажаної імперіалістич-
ному духу території України. Сві-
това спільнота підтримує нас, а 
кількість союзників лише зро-
стає, не кажучи вже про єдність 
українців!
Що більше – Господь відповідає 

на молитви і дає прорив в тих си-
туаціях, коли, здавалося, немає 
надії. І вже можна говорити про 
певні уроки в цих надскладних 
для українців обставинах.

Бог із нами
Коли звучить молитва про перемогу Зброй-

них Сил України, Господь водночас відповідає 
на супутні молитви – про безпеку населеного 
пункту, перемогу України, захист місцевих жи-
телів та їх здоров’я, збереження місцевої при-
роди та полів, мирне небо над дітками, без-
пеку водіїв, що везуть гуманітарку, та багато 
інших! Успіх у війні ЗСУ – успіх у війні Укра-
їни. Бог з нами!

Церкви життєво необхідні       
для суспільства

Опинившись у блокаді, жителі міст та сіл 
почали шукати допомоги. І в багатьох насе-
лених пунктах цим джерелом допомоги ста-
ли церкви. Служителі відкрили двері храмів 
як укриття, а волонтерські рухи через церкви 
надсилають гуманітарну допомогу. Християн-
ські капелани супроводжують армію та бла-
гословляють Територіальну оборону, несучи 
церкву туди, де точаться бої.
Молитви діють краще, ніж лайка

Паралельно з закликами до Бога україн-
ський інфопростір заполонила російська лай-
ка. Молитви піднімають дух українців та за-
палюють до бою армію, формують прохання 
до Бога та надають полегшення через зміц-
нення віри. А лайка, тим паче російська, дає 
лише миттєве емоційне полегшення, на місце 
якого швидко повертаються гнів та роздрату-
вання. Якщо ми забороняємо російські това-
ри, то буде правильним і послідовним зроби-
ти те саме з матюками. Російський корабель, 
забирайся геть! В Ім’я Ісуса Христа.

Зло банальне: вбивства кояться 
руками простих людей

На війну з Україною путін зібрав колорит-
ну армію з досвідчених солдатів, кадировців, 
курсантів, бурятів, злочинців. . . І частина цьо-
го конгломерату потрапила в український по-
лон. Військовослужбовці ЗСУ записали серію 
допитів полонених на камеру та опублікували 
їх. Українці думали, що зможуть подивитись в 
очі безстрашним солдатам, а натомість поба-
чили там лише страх, вимушене каяття та со-
ром (від того, що їх спіймали). Більшість по-
лонених виглядають настільки жалюгідно, що 
навіть писати про них не хочеться. Але саме 
руками таких людей чиниться зло. Отримав-
ши в руки зброю і сп’янілі від влади над чу-
жим життям, вони вбивали українців, поки їх 
не спіймали. Те саме стосується мародерів 
та диверсантів серед українців, які зрадили 
свою Батьківщину, пішовши за дзвоном ро-
сійського рубля.

Коли лідери залишаються на 
місцях – люди спокійніші

Готуючи учнів до Своєї смерті та воскресін-
ня, Іусс процитував пророцтво Захарії: «Уражу 
пастиря, і розпорошаться вівці отари» (Мат-
вія 26:31). Ці слова стосуються реакції учнів 
на арешт Ісуса, та водночас показують взає-
мозв’язок між лідером і людьми. Коли лідер 
зазнає атак або тим паче страху, це впли-
ває на настрій інших. Наприклад, коли пре-
зидент Афганістану покинув свою країну, Та-
лібан майже без спротиву переміг деморалі-
зованих солдатів. Саме тому коли керівники 
ЗСУ або мери Рівного, Маріуполя, Мелітополя, 
Харкова чи інших міст з’являються в публічно-
му просторі, вже не кажучи про мера столи-
ці та Президента, українці відчувають бодай 
невеликий, але спокій. Керівництво на місці. 
Ми на місці. Борімося.

Ми не завжди знаємо, як 
вирішувати моральні дилеми
Треба бігти в укриття, але батько відмов-

ляється! Мені залишатися з ним чи йти в без-
пеку, яку він добровільно відкинув? Наш пес 
вірно служив родині десять років! Чи брати 
його в довгу мандрівку, враховуючи, що на 
руках купа дітей? Мої друзі поїхали в Поль-
щу! Чи мені поїхати до них, чи виявити патрі-
отизм, лишившись? На ці питання немає од-
нозначної відповіді. І мусимо шукати відпо-
віді з Богом, самі.

Багато людей вірять брехні         
і в ній і помруть

Якщо вам доводилося спілкуватися з про-
російськи налаштованими людьми, ви могли 
помітити «невеликий бар’єр» у спілкуванні 
розміром з Атлантичний океан. І хоча ми мо-
жемо чесно намагатися переконувати таких 
людей, мусимо визнати, що частина з них ні-
коли не поміняє позиції. Бо – не хоче.

Залишатися в Україні важко, 
поїхати – теж

На початку повномасштабної війни перед 
українцем постало питання: виїхати з дому 
чи залишитися? Згідно з даними ООН, понад 
3,5 мільйона людей вже покинули територію 
України. Інші залишилися. Проте в умовах вій-
ни постраждали обидві групи людей, просто 
по-різному. Для тих, хто залишився, – це постій-
ні сирени, звуки ППО та ворожих ракет, ризик 
опинитись під обстрілами та нестача, бодай 
тимчасова, важливих ліків чи продуктів. Для 
тих, хто поїхав, важкими стали дорога, приїзд 
у невідомість, залежність від милості чужих 
людей, які розмовляють незнайомою мовою. 
Уже не кажучи про тугу за домом та провину 
вцілілого! Такий вибір не повинен руйнува-
ти дружбу чи родинні зв’язки, адже більшість 
і тих, хто поїхав, і тих, хто лишився, разом до-
лучилися до допомоги Україні.

Роби сьогодні те, що можеш
До війни ми намагалися планувати наступ-

ні тижні, місяці та роки, відкладаючи на по-
тім певні завдання. Проте коли над Україною 
нависла темна хмара смерті, усі терміни були 
тимчасово анульовані. Внаслідок цього лише в 
перші кілька тижнів війни українці уклали по-
над чотири тисячі шлюбів, частину з них – на 
блокпостах ТрО. Ще багато хто знайшов своє 
покликання в межах воєнних викликів і долу-
чився до боротьби. Відкладати якісь завдан-
ня на завтра стало не надто надійною спра-
вою, адже хаотичний хід війни не дає стовід-
соткової гарантії мирного ранку.

Істина потребує хороброго 
захисту

«У Києві править хунта!», «Неонацисти три-
мають всіх у страху», «Українці підтримують 
росію!» – подібна брехня звучить абсурдно 
для тих, хто знає правду. В Україні при владі 
перебувають обрані народом люди, ЗСУ – це 
наша хоробра армія, а українці однозначно 
не прагнуть бути частиною росії. Крім цього, 
попри масив відео- та фотодоказів, лиша-
ються скептики, які воліють ставити під сум-
нів достовірність історій потерпілих осіб. Бо-
ротьба з істиною є частиною плану ворога як 
земного, так і духовного. І вона потребує сво-
їх захисників.

Одна померла людина                  
– це вже забагато

Щоденні втрати українців обурюють своєю 
кількістю та жорстокістю. Ми не заплющуємо 
очі на долі інших і горюємо за кожним заги-
блим. З реакцією українців контрастує холодна 

байдужість російської влади, яка продовжує 
масово посилати своїх людей на смерть. А в 
нас один загиблий українець – це надто ба-
гато, бо кожен має цінність.

Народ – це команда, а не 
пасивні спостерігачі

Попри шок перших днів вторгнення укра-
їнці почали шукати нішу свого служіння в час 
війни. Церкви створили ланцюжки допомоги, 
містяни пішли до Територіальної оборони чи 
у волонтерство, інші взяли участь в інформа-
ційній війні, руйнуючи російські наративи в 
медіа, ще хтось повернувся до праці, сприя-
ючи грошообігу в країні, і так далі! 

Попри радянське насліддя патерналізму, 
коли хтось повинен нам щось зробити, бага-
то українців відкинули пасивну позицію та 
долучилися до спільної війни. 

Темні часи виявляють       
світлих людей

Війна стала певним ситом мотивів та по-
глядів людей. У мирний час багато хто декла-
рував свій патріотизм та готовність борони-
ти Україну, показував певну міру праведності 
чи хоробрості. Проте перші ж дні виявили для 
нас самих, хто ми є. На фоні страху й неви-
значеності почали з’являтись впевнені облич-
чя служителів, військовослужбовців, представ-
ників влади чи лідерів думок, тих, хто взяв на 
себе відповідальність діяти та надихати інших.

Коли звучить сирена, ти вже не 
думаєш «лиш би не на мене», 

але молишся за всіх
До моторошного звуку сирени неможливо 

звикнути. Можна адаптуватись, можна, зреш-
тою, мінімізувати страх до розміру гороши-
ни, але усвідомлення того, що сирена означає 
потенційний приліт ракети чи бомби, відби-
рає повний спокій. Найвідоміша та найко-
ротша у світі молитва «Помилуй!» звучить з 
вуст багатьох українців, але нині не лише за 
себе. Помилуй мій дім, дім моїх сусідів та всі 
доми України!

Ситуація нова, проблеми старі
Прийшла весна, запалав сухостій. Пожежни-

ки та працівники Держслужби України з над-
звичайних ситуацій, які активно задіяні в ря-
туванні людей після обстрілів, вимушені відво-
лікатися на штучні пожежі. Паління сухостою 
не лише шкодить екології, винищує рослини 
та тварин, забруднює повітря, але й відволі-
кає від захисту України!

Війна показала, хто будував 
теологію на піску, а хто                 

– на камені
Виживши після радянської нищівної сис-

теми, деякі церкви сформували так звану тео-
логію ізоляції: поділ усього на світське та ду-
ховне, коли Церква відокремлена від полі-
тики та суспільних процесів, новини не варті 
уваги християнина, а вдягатись можна лише 
за певним дрес-кодом. У межах подібного ба-
чення люди вважали гріховним ходити на го-
лосування, молитись за армію чи цікавитись 
політикою. На противагу їм існували церкви 
– прихильники теології впливу, коли Церква 
є не лише важливим інститутом, а й активно 
впливає на благо своєї країни. 

Відповідно коли почалась війна і молитва 
за армію стала рівноцінною молитві за влас-
не життя, а вибір на голосуваннях вплинув на 
хід війни, деякі християни відчули, що втра-
чають під ногами старий ґрунт. І це стало сти-
мулом шукати біблійний.

Забагато інформації – не 
завжди добре

Дзинь! Прийшло ще одне сповіщення, ін-
формуючи про спалення російського танку, 
про оцінку подій від європейського політика 
чи спротив армії. Ці новини дійсно хочеться 
знати, але ми отримуємо їх у такій кількості, 
що мозок не здатний їх опрацювати. Нави-
чки інформаційної гігієни та розуміння влас-
ної межі сприйняття новин неоціненні. Дозу-
ючи час на проглядання новин та оцінюючи 
свій стан, ми уникаємо надмірної тривожності.

Ефективний християнин 
не може залишатися                      

поза політикою
Аби бути Божим світлом та сіллю, потрібно 

розуміти контекст свого життя. Який контекст 
нашого часу? Який соціум навколо? Лише ро-
зуміючи контекст свого місця та ролі, ми мо-
жемо осмислити, як наше християнство може 
бути корисним Україні. Це не суперечить думці 

про те, що ми є громадянами неба, фактич-
но, ми володіємо подвійним громадянством! 
І бути в курсі політики – не гріх, але активне 
осмислення реальності, якій ми можемо бути 
корисні. Приклади цього – християни-мери 
Олександр Третяк, Роман Полікровский та інші.
Емоції – Божий подарунок, який 
дозволяє осмислити реальність

«Гнівайтеся, та не грішіть» (Ефесян 4:26), «Ні 
про що не тривожтесь» (Филипʼян.4:6), «Пла-
чте з тими, хто плаче» (Римлян 12:15), «Завжди 
радійте!» (1 Солунян 5:16) – це лише частина 
біблійних віршів, які заторкують людські емо-
ції. Ми відчуваємо спектр різних переживань 
за день: від тріумфу перемог до горювання та 
відчаю. І кожна емоція несе інформацію про 
нашу реакцію на подію, яку ми можемо від-
дати в молитві Богові.

Жодні репарації та каяття не 
повернуть до життя загиблих
Ми збираємо докази воєнних злочинів ро-

сії з надією, що винні у масових вбивствах бу-
дуть покарані. Це справа гідна та справедли-
ва. Проте, збираючи докази одного злочину, 
ми вже стаємо свідками наступного. І споді-
вання на покарання злочинця затьмарюються 
розумінням: яким би не було покарання пу-
тіна та тих, хто гатив по мирних містах, заги-
блих ніхто не поверне. Це має стати не джере-
лом нашого розпачу, але стимулом боротися з 
безбожною системою на її повне руйнування.

Любов до ворога – це не дозвіл 
йому вбивати ближнього

Християнство закликає любити ворогів, тож 
мусимо перестати вбивати ворожу армію. Чи... 
ні? Серед пропутінських священників різних 
деномінацій та псевдопацифічних христи-
ян шириться риторика, згідно з якою україн-
ці мусять скласти зброю. Але це хибна дум-
ка! «Люби свого ближнього, як самого себе» 
(Матвія 22:39). А хто наш ближній? Передусім 
сім’я, сусіди, українці! Ми не можемо слідува-
ти риториці про любов до ворога, якщо не за-
хищаємо свого сусіда від вбивства. І якщо не-
має іншого способу зупинити небезпечну лю-
дину, окрім фізичної сили, то це, за законами 
і людським, і Божим – самозахист.

«Якщо хто про своїх, а найбільше про до-
машніх, не дбає, той зрікся віри і є ще гірший 
від невірного» (1 Тимофія 5:8).

Надія наша на Бога
Наміри російської влади були очевидні від 

моменту, коли Україна стала незалежною. Ім-
перський дух перейшов на нових керівни-
ків росії, які раз-по-раз намагались повер-
нути Україну на свої терени. Проте революції 
2004 та 2014 років, а також супутні події все 
далі й далі відштовхували нас від російсько-
го світу. Україна шукала союзників серед сво-
їх сусідів та далеких країн Заходу. Коли по-
чалася війна, частина союзників вмила руки, 
пасивно побажавши Україні перемоги. І хоча 
частина країн дотримала слова, це повернуло 
багатьох українців до універсального джере-
ла захисту – Бога.

Війна загартовує характер 
Ми добре знаємо, як треба спати, щоб не 

загинути від обстрілів, що вкладати в аптеч-
ку, як пакувати валізу, що не фотографувати та 
багато іншого! Цей час загартовує дух укра-
їнців включно з поколінням підлітків та ді-
тей, які вчаться від батьків важливих для ви-
живання навиків.

Прокинутись – це велике 
благословення

Коли північний злодій сповістив, що роз-
глядає ідею використання ядерної зброї, ба-
гато українців йшли спати з тягарем на сер-
ці. Лягаючи спати під звук сирен, думаєш: чи 
побачу завтрашній день? І нині просто про-
кинутися – вже подарунок! Для багатьох цін-
ності змістились з тисяч матеріальних речей 
на життя – своє та близьких.

Реальним ворогом   
залишається диявол

У Посланні до ефесян читаємо, що наша 
глобальна боротьба не проти людей, але про-
ти правителів, володарів темряви цього світу, 
духовних сил зла. Влада росії є лише інстру-
ментом в руках диявола, який від початку сві-
ту зненавидів Людину та її нащадків. 

«Злодій тільки на те закрадається, щоб красти 
й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали 
життя, і подостатком щоб мали» (Івана 10:10)

Дарина РЕБРО.
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ЗАПРОШУЄМО 
НА БОГО СЛУ ЖІННЯ 

в Івано-Франківських церквах 
християн віри євангельської:

Адреса: 
вул. вул. МОЧУЛЬСЬКОГО, 1МОЧУЛЬСЬКОГО, 1  

(на Майзлях). 

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 год., 

ЩОСУБОТИ – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 

Адреса: 
вул. ГАЛИЦЬКА, 203вул. ГАЛИЦЬКА, 203

ЩОНЕДІЛІ –
о 10 год.,

ЩОСЕРЕДИ –

о 19 год.

Християнська церква
«ВІФЕЗДА»

За адресою: 
м. Львів, вул. В. Великого, 4 

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:

Неділя - 11:00
П’ятниця - 18:30

Телепрограму Телепрограму 
«Вірую» дивіть-«Вірую» дивіть-
ся в Інтернеті ся в Інтернеті 
на viruyu.at.ua, на viruyu.at.ua, 
YouTube, CNL-Україна, у кабель-YouTube, CNL-Україна, у кабель-
них мережах і в цифровому них мережах і в цифровому 
форматі на телеканалі РАІ форматі на телеканалі РАІ 
(вівторок, четвер, субота і (вівторок, четвер, субота і 
неділя о 17:45-й год.).неділя о 17:45-й год.).

 На CNL-Україна і на телеканалі  На CNL-Україна і на телеканалі 
РАІ (вівторок, четвер і субота РАІ (вівторок, четвер і субота 
о 09:45-й ранку) дивіться о 09:45-й ранку) дивіться 
християнську телепрограму християнську телепрограму 
«Одвічні істини».«Одвічні істини».

Зокрема, у 15-му вірші 50-го псалма читаємо: «І до 
Мене ПОКЛИЧ в день НЕДОЛІ, Я тебе порятую, ти ж 
прославиш Мене».
Слово ПОКЛИЧ гебрейською мовою читається як 

«в’украені», що нагадує слово «Україна». Тобто Укра-
їна – покликана країна.
А слово НЕДОЛЯ дослівно читається як «раша» і 

буквально означає «зло». Господь пообіцяв нас по-
рятувати. А Він дотримує Свого Слова.

Т
ому молімося:

* Про надприродний захист 
Маріуполя, Херсона, Каховки, 

Харкова, Чернігова, Сум і всіх оку-
пованих міст і сіл України. 

Нехай Бог чудес надприродно 
задовольняє голод і спрагу, зігрі-
ває і захищає людей в оточенні, лі-
кує і спасає душі.

* Про надприродне звільнен-
ня окупованої землі від агресора.

Нехай Господь наведе страх і ляк 
на війська нападника, хай вони ки-
дають свою зброю і техніку і в пані-
ці тікають з територій, які окупували, 
або хай масово здаються в полон.

* Про надприродний захист укра-
їнської землі і всіх українців від ра-
кетних і авіаударів, особливо серця 
нашої країни – міста Києва. 

Нехай Бог посилає Свої небесні 

сили ППО проти всіх ракет і бомб, які 
послані на нашу землю, знешкоджує 
їх у повітрі або повертає туди, звід-
ки вони послані.

* Про надприродний захист усіх 
служителів, священників, які зали-
шаються в небезпечних зонах, щоб 
служити людям; усіх волонтерів, які 
ризикують життям, щоб зберегти 
життя; усіх медиків і служб, які про-
довжують виконувати свої обов’яз-
ки в зонах воєнних дій.

* Про надприродний захист усіх 
захисників України на всіх фронтах.

Хай Божі ангели табором сто-
ять навколо наших воїнів і всіх, хто 
воює. Хай Бог дає нашим захисни-
кам надприродну мудрість і над-
природну силу.

*Про надприродний захист нашо-
го Президента, всього командування 

і всіх представників влади.
Нехай Божі ангели охороняють 

їх безпеку, хай Божа мудрість веде 
їх у прийнятті всіх рішень, хай Бо-
жий страх тримає їхні серця в пра-
вильній позиції щодо Бога.

* Про надприродний захист всіх 
об’єктів в Україні, які становлять осо-
бливий інтерес для агресора.

Хай Бог поставить Свою охоро-
ну біля всіх АЕС, складів боєприпа-
сів, військових і хімічних заводів, 
аеродромів і всієї інфраструктури.

* Про надприродне зруйнуван-
ня всіх планів агресора.

Нехай Господь Воїнства Небес-
ного зруйнує всі задуми нападника 
щодо знищення українців через за-
стосування бактеріологічної, хіміч-
ної чи ядерної зброї.

Хай ракети і снаряди поверта-
ються до них, зброя не працює, та-
ємні плани стають явними, солдати 
відмовляються виконувати накази, 
хай руйнуються колії, якими вони 
планують доставляти в Україну ар-
мії і зброю, хай зникає пальне, хай 
іржавіє і ламається техніка, хай на-
падники масово потрапляють в паст-
ки, які вони задумали для українців.

* Про надприродну дію в розумі 
і серцях російського народу.

Хай Бог працює в серцях тих, 
які ще чутливі до Його голосу. Хай 
сильнішають в росії молитва пока-
яння і прохання про Боже припи-
нення цієї жахливої війни.

* Про надприродний захист сер-
дець українців.

Хай Бог береже наші серця від 
нищівної ненависті і неконтрольо-
ваного бажання помсти. Хай Бог на-
гадує нам Свої непохитні істини: 
Йому помста належить, і Він віддасть. 

«Наша поміч – у Імені Господа, 
що вчинив небо і землю!» (Пса-
лом 124:8).

М
и живем під покровом Всевишнього, ми в тіні Всемогут-
нього мешкаєм, ми кажем до Господа: Охороно наша 
та твердине наша, Боже наш, ми надіємось на Тебе!

Бо Ти вириваєш нас з тенет птахолова, з моровиці 
згубної, Ти пером Своїм вкриваєш нас, і під крильми 
твоїми ховаємось ми! Щит та лук Твоя правда.

Не боїмося страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає,
ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що ни-
щить опівдні, впаде тисяча збоку від нас і десять тисяч 
праворуч від нас, а до нас не дійде!..

Тільки своїми очима подивимся і заплату безбож-
ним побачим, бо Господа, охорону нашу, Всевишнього 
ми вчинили за своє пристановище!

Нас зло не спіткає і до дому нашого вдар не 

наблизиться, бо Своїм Анголам Він наказав про нас, 
щоб нас стерегли на всіх дорогах наших.

Амінь!
(За псалмом 91:1-11).

З 
окопу визирнув Янгол і завмер. 
За декілька кроків стояла жіно-
ча постать. 
– Пані, ви не можете тут стояти. 

Тут дуже. . .

– Спокійно, Світлий. Я тут працюю, 

– перебив Янгола рипучий голос.
– А, це ти. . .

– Звісно я, – гордо мовила Смерть. 
– Де ж мені бути, як не на війні? Це 

ти не за призначенням вештаєшся.

– Але тут всі живі, – зауважив Янгол.

– Поки що, – мрійливо видихнула 

Смерть. – За кілька хвилин «приле-
тить». Тут буде величезна яма, пошма-
товані тіла. Видовище для бувалих. 
Тому вшивайся до своїх.

– Я не виконую твої накази. 
– Як знаєш. До речі, бачу, тебе 

«підвищили» – Смерть єхидно по-
сміхнулася. – Раніше носив дерев’я-
ну скриню, а тепер дали прозору, з 
розпеченим піском. Ото, мабуть, тре-
ба вміти чудити.

– Це не пісок. Це молитви мате-
рів за синів- солдатів. Молитви дру-
жин, дітей, сестер, усіх небайдужих. 
Вони такі палкі, що дерев’яна скри-
ня не витримувала. Тому мені вида-
ли цю, зі спеціального скла.

– Неймовірно, – саркастично мо-
вила Смерть. – Що би ти там не но-
сив, Світлий, але вшивайся. Ти мені 
тут не потрібний, бо. . .

Тієї миті Янгол почув свист. До 
них наближався снаряд. Смерть ре-
готала. Солдати молилися. Янгол ви-
тяг руки, щоб зупинити снаряд, і ви-
кинув йому назустріч свою скриню. 
Секунда, друга, і гучний вибух про-
низав повітря. Усе завмерло. Смерть 
замовкла і аж трусилася від злості. 
МОЛИТВИ ЗУПИНИЛИ СНАРЯД. Він 
влучив поряд з окопом, поламав де-
рева, залишив жахливу вирву, але НІ-
КОГО не вбив і не поранив. 

Смерть подалася геть. Янгол по-
летів до іншого окопу. Молитви бли-
скавкою здійнялися до неба. Солда-
ти вибралися з окопу і зі сльозами 
вдячності дивилиь вгору, потім пи-
сали, дзвонили додому, і всі раділи. 

(За мотивами свідчення з передової).

В Україні – війна. І в найстраш-
нішому сні ми не могли припу-
стити, що для нас це стане ре-
альністю. Проте сталося. І коли 
минуло оціпеніння перших днів 
цього жахіття, коли розум при-
йняв цей неймовірний, але факт 
– на нас напала росія, ми почали 
чути тихий голос Бога серед вит-
тя сирен, що викручують душу.

Б
ог знав про це наперед. Дозволяючи лю-
дині робити вибір – навіть якщо цей вибір 
руйнує чиєсь життя, Він водночас залиша-

ється Всемогутнім, Люблячим, Милосердним, 
Добрим Спасителем. І всі ми свідки тому, що 

в ці страшні воєнні дні народ України навер-

тається до Всевишнього Владики, розуміючи, 

що лише на Нього можна надіятися, лише Він 

здатний нас спасти.

Тому Слово Боже разом із продуктами, ме-

дикаментами і товарами першої необхідності 
нині актуальне як ніколи. Продукти насичують 

тіло, Слово Боже зцілює душу і зміцнює дух. І 
в дні війни, як би дивно це не звучало, знач-
но зріс попит на газети, які випускає наша 
місія. Бо на основі Слова Божого вони дають 
надію і вказують шлях до вічного спасіння, і 
наклад газет розходиться за лічені дні щой-
но після друку.

Ми готові збільшити наклад, але для цьо-
го потребуємо вашої фінансової допомо-
ги. На війні спостерігачів немає. Хтось захи-
щає землю від нападника в зоні бойових дій, 
хтось невпинно воює на молитовному фрон-
ті, а хтось робить все для того, щоби ці фрон-
ти могли стояти і – вистояли. 

Станьте з нами, воюйте з нами за торжество 
правди і справедливості. Ваша молитовна і 
фінансова підтримка стане цінним внеском у 

справу благовісту – а в дні війни це найваж-
ливіша справа, адже щодня гинуть люди. І для 
них реальною стає вічність. Разом ми може-
мо допомогти їм пізнати Спасителя особисто, 
і смерть не матиме над ними влади.

Усі добровільні пожертви переказуй-

те на рахунок:
UA59336677000002600105253535252 в 

АТ КБ «Приватбанк», МФО 336677, код 

ЄДРПОУ 20559726.

«А Бог має силу всякою благодаттю вас 
збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому 
всілякий достаток, збагачувалися всяким до-
брим учинком, як написано: Розсипав та вбо-
гим роздав, Його справедливість триває наві-
ки!» (2 Коринтян 9:8).

Колектив редакції.

В Україніі війнй а І в наййстраш тіло Слово Боже зцілює душу і зміцнює дух І справу благовісту а в дні війни це найваж
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МОЛИТВИ ВРЯТУВАЛИ МОЛИТВИ ВРЯТУВАЛИ 
ЖИТТЯ І НАБЛИЗИЛИ ПЕРЕМОГУ!ЖИТТЯ І НАБЛИЗИЛИ ПЕРЕМОГУ!
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