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При створенні людина 
була наділена шляхетними 
властивостями й урівно-
важеним розумом. Вона 
була досконалою істотою 
і жила в згоді з Богом. 
Її думки були чистими, 
наміри – святими. Однак 
через непослух властивос-
ті душі стали порочними, і 
себелюбність витиснула із 
серця любов. Гріх настіль-
ки послабив людину, що їй 
стало не під силу самостій-
но протистояти злу. Вона 
зробилася бранцем сатани 
і залишилася б ним наза-
вжди, якби Бог не втру-
тився особливим чином. 
Метою спокусника було 
зруйнувати той план, який 
Бог мав при створенні 
людини, і наповнити світ 
спустошенням та горем. 
Це відкрило б для нього 
можливість указувати на 
все це зло й звинувачувати 
в ньому Бога, Котрий ство-
рив людину…

НАМ ПОТРІБЕН СПАСИТЕЛЬ
Ми не можемо само-

стійно вибратися з прірви 
гріха, у якій ми опинилися. 
Зло живе в нас, і ми не в 
силах змінити себе. “Хто 
чистого вивести може з 
нечистого? Ані один!” “…
Думка бо тілесна – во-
рожнеча на Бога, бо не 
кориться Законові Божому, 
та й не може” (Йова 14:4; 
До Римлян 8:7). Культура, 
освіта, сила волі, людські 
зусилля ефективні у своїй 
сфері впливу, але тут вони 
непридатні. З їхньою до-
помогою можна домогтися 
зовні правильної поведін-
ки, але неможливо змінити 
серце чи очистити джерела 
життя. Щоб грішна людина 
стала святою, необхідна 
сила, котра діє зсереди-
ни, нове життя згори. Ця 
сила – Христос. Тільки 
Його благодать може роз-
будити до життя змертвілі 
здібності душі й залучити 
її до Бога та до святості.

Спаситель сказав: “Коли 
хто не народиться згори”, 
тобто, якщо людина не 
одержить нове серце, нові 
бажання, нові цілі та спо-
нукання, що ведуть її до 
нового життя, “то не може 

побачити Божого царства” 
(Від Івана 3:3). Глибоко 
помиляються ті, котрі 
думають, начебто в людині 
необхідно лише розвивати 
те добре, що закладене в 
ній від природи. “А лю-

дина тілесна не сприймає 
речей, що від Божого Духа, 
бо їй це глупота, і вона 
їх зрозуміти не може, бо 
вони розуміються тільки 
духовно”; “не дивуйся 

Щодня ми робимо вибір: що зробити, куди піти, що 
купити, з ким зустрітися. Якщо є багато справ, і ми не 
встигаємо впоратись з ними, то вибираємо найважливі-
шу справу. Але якому питанню варто віддати перевагу, 
щоб потім не пошкодувати? Аналізуючи своє життя, ми 
можемо радіти досягненням, успіху, але також можемо 
згадати і вчинки, про які досі жалкуємо. Можливо, ми б 
хотіли повернути час, щоб виправити помилки. Але час 
не повернеш. І мимоволі виникає питання: чим керува-
тися, щоб робити менше помилок?

Твоє рішення
 змінює життя Нерідко можна спостерігати такі сцени: 

директор накричав на заступника, заступ-
ник – на меншого за посадою, той кричить 
на інших – і в результаті в цілого колективу 
зіпсований настрій. Чоловік, прийшовши з 
роботи, накричав на дружину. Дружина ні за 
що почала сварити дітей. Діти, у свою чергу, 
засмучені й ображені, пішли на вулицю. По-
бачивши сусідського кота, почали штовхати 
і кривдити його. В результаті в усіх зіпсова-
ний настрій. Ланцюгова реакція.

Ланцюгова реакція...

Продовження на 3 стор.

Продовження на 2 стор.

Продовження на 3 стор.

Чи можна перервати цей 
ланцюг, щоб не передавати 
негатив далі? Якщо можна, 
то чи робимо ми так? 



тому, що сказав Я тобі: Вам 
необхідно родитися зго-
ри” (1 до Коринтян 2:14; 
Від Івана 3:7). Про Христа 
написано: “І життя було в 
Нім, а життя було Світлом 
людей”; “під небом нема 
іншого Ймення, даного 
людям, що ним би спастися 
ми мали” (Від Івана 1:4; 
Дії 4:12). 

Добре, коли людина 
усвідомлює Боже милосер-
дя, Його доброту й бать-
ківську ніжність, коли вона 
бачить мудрість і спра-
ведливість Його закону й 
розуміє, що він заснова-
ний на вічному принципі 
любові, та тільки цього 
недостатньо. Усе це знав 
апостол Павло, коли про-
голошував: “Згоджуюсь із 
Законом, що він добрий”. 
“Тому то закон святий, і 
заповідь свята, і праведна, 
і добра”. Але при цьому з 
гіркотою, душевним бо-
лем і розпачем він додає: 
“…Я тілесний, проданий 
під гріх” (До Римлян 7:16, 
12, 14). Він жадав чисто-
ти, праведності, яких сам 
не в змозі був досягти, і з 
жалем вигукнув: “Нещасна 
я людина! Хто мене ви-
зволить від тіла цієї смер-
ті?” (До Римлян 7:24). Цей 
крик розпачу виривався з 

обтяжених гріхом сердець 
усюди і за всіх часів. Усім 
їм дана лише одна відпо-
відь: “Оце Агнець Божий, 
що на Себе гріх світу 
бере!” (Від Івана 1:29).

Божий Дух викорис-
товує численні образи та 
ілюстрації, щоб зрозуміло 
подати цю істину людям, 
котрі жадають звільнитися 
від тягаря провини. Коли 
Яків, обдуривши Ісава, 
згрішив і втік з рідної до-
мівки, він був пригнічений 
свідомістю своєї прови-
ни. Його, самотнього й 
бездомного, відірваного 
від усього, що йому було 
дороге, найбільше мучи-
ла думка про те, що гріх, 
скоєний ним, розлучив 
його з Богом, що він за-
лишений Небом. При-
гнічений, сумний, він ліг 
відпочити на голу землю. 
Довкола нього були тільки 
безлюдні пагорби, а над 
ним – зоряне небо. І ось уві 
сні він бачить дивне світло 
і примарні обриси широких 
сходів, що підіймаються, як 
йому здавалося, від землі, 
на якій він лежав, і ведуть 
нагору до самих воріт 
Неба. По цих сходах підні-
малися й спускалися Божі 
Ангели, а із сяйва на само-
му верху доносився Божий 

голос, що говорив слова 
розради й надії. Так Якову 
було дано пізнати Того, 
Хто міг задовольнити його 
потреби й наситити його 
спраглу душу, – Спасителя. 
З радістю і вдячністю Яків 
побачив дорогу, на якій 
він, грішник, міг відновити 
спілкування з Богом. Та-
ємничі сходи, що він бачив 
уві сні, символізували Ісуса 
Христа – єдиного Посеред-
ника між Богом і людиною.

Про цей самий символ 
сказав Христос у розмові 
з Нафанаїлом. Він сказав: 
“Відтепер ви побачите 
небо відкрите та Анголів 
Божих, що до Людського 
Сина підіймаються та спус-
каються” (Від Івана 1:51). 
Згрішивши, людина стала 
цуратися Бога; зв’язок 
між Небом і землею був 
перерваний. Прірва, що 
утворилася, виключила 
можливість спілкування. 
Але завдяки Христу земля 
знову возз’єднана з Небом. 
Своїми заслугами Христос 
проклав міст через прірву 
гріха, і тепер Ангели мо-
жуть спілкуватися з людь-
ми й служити їм. Христос 
з’єднує грішну людину в її 
слабкості і безпорадності з 
Джерелом безмежної сили.

Усі мрії про прогрес, усі 

спроби духовно підняти 
людство даремні, якщо 
люди зневажають єдиним 
Джерелом надії і допо-
моги грішному людському 
роду. “Усяке добре давання 
та дар досконалий по-
ходить згори від Отця…”        
(Якова 1:17). Без Нього не-
можлива справжня доско-
налість характеру. До Бога 
ж можна прийти тільки 
через Христа. Він гово-
рить: “Я – дорога, і правда, 
і життя. До Отця не при-
ходить ніхто, якщо не через 
Мене” (Від Івана 14:6).

Серце Боже переповнене 
любов’ю до Його дітей на 
землі, яка сильніше смер-
ті. Віддавши Свого Сина, 
Він віддав нам усі скарби 
Неба в одному дарі. Жит-
тя, смерть і заступництво 
Спасителя, служіння Анге-
лів, заклики Духа, турбота 
Отця, Котрий діє над усіма 
і через усіх, повсякчасний 
інтерес небожителів – усе 
це заради спасіння люд-
ства.

Будемо ж частіше дума-
ти про дивну Жертву, що 
була принесена заради нас, 
і спробуємо оцінити безу-
пинні зусилля, котрих Небо 
докладає задля спасіння 
заблудлих і повернення їх у 
дім Отця. У дію приведені 

всі найсильніші спону-
кання і засоби. Найбільші 
нагороди за праведні діла, 
радості на Небі, спілкуван-
ня з Ангелами, з любля-
чим Отцем і Його Сином, 
піднесення і розвиток усіх 
наших здібностей протягом 
нескінченної вічності – 
хіба все це не спонукує нас 
усім серцем і з любов’ю 
служити нашому Творцю і 
Спасителю?

З іншого боку, Божий 
суд над гріхом, неминуча 
відплата, деградація нашо-
го характеру й остаточна 
загибель – усе це описано 
в Божому Слові, щоб за-
стерегти нас від служін-
ня сатані.

Невже ми залишимося 
глухими до милостиво-
го заклику Бога? Що ще 
Він міг зробити для нас? 
Увійдемо ж у правильні 
стосунки з Тим, Хто полю-
бив нас настільки дивною 
любов’ю! Скористаємося 
запропонованими нам за-
собами, щоб уподібнитися 
Йому, повернутися до зго-
ди й спілкування з Отцем, 
Сином і святими Ангелами, 
котрі посилаються на слу-
жіння людям.

Дорога до Христа, 
глава 2

НАМ ПОТРІБЕН СПАСИТЕЛЬ

Ви знаєте, як образли-
во, коли тебе всі і всюди 
пліткаркою обзивають? Ні? 
А от я знаю! А за що, я за-
питую вас, за що до мене, 
звичайнісінької сороки, 
така немилість? Я ж чисті-
сіньку правду завжди роз-
казую, ну... майже завжди, 
і майже ... правду...

Наша історія почалася 
ще навесні, коли сонячні 
промінці всюди розбризку-
вали краплинки кохання. 
От тоді і солідний великий 
Жаб з Іскристого озера 
зустрів свою персональну 
царівну-Жабу. Покохали 
вони одне одного з першо-
го погляду. Так зайшлась 
сорока розповідати те, що 
їй здавалось важливим.

Сорочі новини
- Кар-кар, – озвалась во-

рона з сусіднього дерева, – 
не може бути, щоб Жаб з 
Іскристого озера зустрів 
свою персональну царівну-
Жабу.

- Як я вам кажу, так ви 
мене слухайте, це ж так 
цікаво, – у відповідь сказа-
ла сорока.

- Кар-кар. Ти говорила з 
Жабом чи з царівною-Жа-
бою? – спитала стурбовано 
ворона.

- Ні, я якось сіла відпо-
чити біля дупла дятла й 
чула, як дві сороки гово-
рили про те та інше: як 
жаб проходив близько біля 
царівни – Жаби. Ось я і 
хочу всім розповісти свіжі 
новини. Усі знають тільки 

й говорити про лебедів, 
ластівок чи оленів, які 
вони вірні, турботливі або 
шляхетні. А в можливість 
справжнього подвигу зви-
чайної Жаби ніхто не...

- Кар-кар. Ти мене про-
бач, але я твої видумки, а 
точніше плітки слухати не 
хочу, – емоційно заперечи-
ла ворона й полетіла геть.

Так сорока літала цілий 
день, намагаючись розпо-
вісти свою історію. Одні 
здивовано слухали, інші 
відвертались, не бажаючи 
слухати плітки. Пізно вве-
чері сорока прилетіла до 
дупла й схилила голову.

- Про що ти так замис-
лилась? – спитала сова, 
виглядаючи з дупла.

- Я так хотіла всім роз-
повісти про Жаба з Іскрис-
того озера та царівну-Жа-
бу, про їхнє кохання.

- Що-що? – запитала 
сова. – Кохання? Ти бачила 
це все на власні очі? Вони 
тебе просили про це 
розповідати?

- Чесно зізнатись, ні, – 
відповіла сорока.

- Вибач мене, але у тако-
му разі ти розносиш тіль-
ки плітки, і тобі потрібно 
покаятись у цьому гріху, – 
обережно промовила сова. 
Проси допомоги в Господа, 
щоб більше ніколи не гово-
рити те, що ти особисто не 
бачила й не чула. Особливо 
не можна розповідати про 
свої здогадки.

 Ісус сказав: «Нехай ваше 
слово “так” означає “так”, 
а “ні” – “ні”, бо все, що 
більше за це,– від Злого».

Інга ГОРЯЄВА



А якщо не робимо, то що 
нам перешкоджає? Чи не 
псуємо ми настрій іншим 
тільки тому, що його хтось 
зіпсував нам? А можливо, 
ми намагаємося стрима-
тися на роботі, а вдома 
«виплескуємо» все, що на-
кипіло в душі? Чи навпаки: 
домашні труднощі несемо 
в суспільство?

В одній ситуації люди-
на виплескує свої емоції, 
в іншій – дуже стримана. 

Тобто щось ми можемо 
й повинні робити. Але 
є щось, що не під силу 
людині. «Чи мурин від-
мінить коли свою шкіру, а 
пантера ті плями свої? Тоді 
зможете й ви чинити до-
бре, навчені чинити лихе!» 
(Єремії 13:23).

Як людині неможливо 
змінити колір шкіри, а пан-
тері позбавиться від плям, 
так ніхто сам не може 
стати кращим.

Син Божий прийшов 
для того, щоб допомогти 
людині, тому ми можемо 
звертатись до Нього з на-

шими проханнями. Коли 
ми читаємо і заглиблюємо-
ся в значення Слова Бо-
жого, то воно змінює нас: 
змінюються наші слова, у 
нас з’являється терпіння 
і поблажливість. Щось 
подібне відбувається тоді, 
коли ми п’ємо чистий ви-
ноградний сік: ми відразу 
відчуваємо приплив сил та 
енергії. Цей сік потрапляє 
в наш організм і живить 
нас. Так і Слово Боже, 
якщо ми читаємо його і на-
магаємося практикувати у 
своєму житті.

«Якщо ми слідуємо за 
Ісусом, то Його заслуги, 
що враховуються нам, 
перед обличчям Отця 
будуть неначе приємний 
аромат, а доброчесний 
характер нашого Спаси-
теля, втілений в наших 
серцях, буде поширювати 

навколо нас дорогоцінні 
пахощі – дух любові, ла-
гідності і поблажливості. 
Ними буде наповнене усе 
наше життя; таким чи-
ном будуть пом’якшені та 
підкорені скам’янілі сер-
ця…» – {5СЦ 174.1}

Дух любові Ісуса дасть 
нам силу і бажання не від-
повідати злом на зло, але 
навпаки – стерпіти, пожа-
літи, благословити. І коли 
ми приходимо додому з ро-
боти чи занять, не будемо 
виливати злість на членів 
нашої сім’ї, а в суспільстві 
ми із розумінням будемо 
ставитися до того, що від-
бувається.

«Блаженні 
миротворці». 

Щастя й мир почивають 
на тих, хто не бере участь в 
словесній перестрілці. Вдо-
ма і в суспільстві потрібен 
мир. Давайте ж ми будемо 
миротворцями.

Їжа без солі не смачна, 
тому Господь нас учить: 
«...Слова ваші нехай бу-
дуть приправлені сіллю», 

щоб кожному відповісти 
з любов’ю і не відповіда-
ти на різкі слова, обернені 
у вашу адресу. «Блаженні 
миротворці, бо вони будуть 
наречені синами Божими». 
Нехай буде так. Амінь.

Хочу закінчити декіль-
кома словами невідомого 
автора. Гадаю, що вони 
будуть доречні і не зали-
шать  байдужими тих, хто 
прочитає їх.

Як часто ми робимо 
дуже боляче іншим, на-
вмисно... ненавмисно… 
Образливі фрази в серцях 
говоримо, не замислю-
ючись, як це боляче. Як 
часто від злості ми рубаємо 
з плеча, шматуємо, калі-
чимо. Граючи в злочинця 
і ката, завдаємо поранень. 
Як часто жорстокі буває-
мо, із тими, кого любимо, 
кидаючи безжалісні фрази, 
що палять немов полум’я, 
не знаючи, як важко опіки 
лікувати. Не знаємо, навіть, 
що, так само граючись, нас 
можуть убити одного разу... 
Одного разу...

Діна 
Мельничук-Стратан 

Ланцюгова реакція...

Давня Біблійна історія, 
записана в книзі Буття 
(13 розділ), оповідає про 
Авраама і його племінника 
Лота. Вони були дуже за-
можні, мали багато овець 
і наймали пастухів. Але 
оскільки овець було дуже 
багато, а пасовищ для 
них мало, між пастухами 
часто виникали суперечки. 
Авраам і Лот вирішили 
розділитися, щоб уникнути 
конфлікту. Вони піднялись 
на високу гору, і Авраам 
надав племінникові ви-
бір. Лот вибрав Содомську 
рівнину, оскільки вона 
була дуже красива. Там 
були прекрасні пасовища, 
ринки – хороші умови для 
життя. 

Авраам повністю до-
вірився Богові, і Бог вка-
зував йому, куди попря-
мувати. Історія оповідає, 
що життя Лота в Содомі, 
незважаючи на всі уявні 
переваги тієї місцевості, 
було не таким вже і лег-
ким. Люди там були злі, 

Твоє рішення змінює життя
підступні і розпусні. За це 
Бог вимушений був вилити 
чашу гніву Свого і спалити 
околицю Содомську вог-
нем. Врятувався тільки Лот 
із його двома доньками.

Авраам щасливо жив у 
Ханаанській землі, зали-
шався вірним Богові, не 
піддавався впливу інших 
людей, а навпаки, на-
магався бути прикладом 
для оточення. До всіх він 
ставився чесно, нікого не 
кривдив, кожен ранок і 
вечір він здійснював бого-
служіння, запрошуючи до 
себе своїх слуг і сусідів. 
Господь схвалив життя 
цієї благочестивої людини, 
благословив його рід, і від 
нього пішов Ізраїльський 
народ. Згодом Авраам був 
названий «другом Божим».

Розглядаючи життя цих 
двох людей, ми розуміємо, 
наскільки ми можемо бути 
недалекоглядні і наскільки 
щасливіше життя людини, 
що довіряє Богові. У Біблії 
описані історії багатьох 

людей, які можуть послу-
жити для нас прикладом. 
Щодня, читаючи цю книгу, 
ми знаходимо відповіді 
на питання, що хвилю-
ють нас.

Дорогий друже! По-
чни читати її сьогодні – і 
твоє життя стане кращим. 
Знайди час для Бога і 
ближнього. Довір своє 
життя Господові, читай 
Біблію, молись. Можливо 
ти не вмієш молитися, але 
не переживай: Бог знає 
твої потреби. Звернись до 
Нього простими словами – 
і Господь допоможе тобі. 
Він твій друг! Він помер 
за твої гріхи, і бажає стати 
твоїм Батьком. Ми не зна-
ємо, що станеться з нами 
завтра, тому сьогодні треба 
встигнути сказати і зроби-
ти усе найважливіше. Наш 
сьогоднішній вибір ви-
значає те, яким буде наше 
майбутнє. Божих благо-
словінь! 

Андрій ПИСАНЮК



Кожному з нас необхід-
но знати, як зберегти або 
відновити своє здоров’я. 
Тим більше, що сьогод-
ні можна знайти багато 
різноманітної інформації 
на цю тему. Існує ціка-
вий факт про те, що наше 
здоров’я залежить від 
простого математичного 
рівняння: кількість їжі, 
виведеної з організму за 
день, мусить дорівнювати 
кількості їжі, отриманої 
нами протягом дня. За-
вдяки обміну речовин 
з їжі ми отримуємо все 
найцінніше, а залишок ви-
водиться назовні. Зі стра-
воходу корисні речовини 
потрапляють в кровонос-
ні судини. Кров, у свою 
чергу, розносить речовини 
до клітин. Залишки їжі 
зі шкідливими, отруйни-

ми речовинами повинні 
вивестись протягом 5-8 
годин після потрапляння 
їжі в ротову порожнину. 
Якщо цього не станеться, 
відбудеться всмоктуван-
ня шкідливих речовин 
і токсичних залишків у 
кров. По судинах вони 
потраплять до тканин і 
клітин органів. Звичайно, 
це викликає інтоксикацію, 
тобто отруєння організму. 
Організм страждає від 
цього й надсилає сигнал 
тривоги у формі поганого 
самопочуття, порушення 
травлення, висипу на об-
личчі та інших ділянках 
тіла, неприємного запаху з 
ротової порожнини, здут-
тя шлунка та кишечника. 
Такі симптоми властиві 
людям, які страждають за-
крепами.

Здоров’я організму
залежить від здоров’я кишечника
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Не стримуй добра потре-
буючому, коли в силі твоєї 

руки це вчинити. 
(Пр.3:27)

РУКА АНГЕЛА БФ, Рахунок в Гривні: UAH,
ЄДРПОУ/ДРФО39610902
МФО312378

№26008053918541
Тел. 096 06 06 005

Існує вислів про те, що 
наша кров є рікою життя. 
Якщо вона виробляється з 
якісних матеріалів (здо-
рові продукти харчування, 
якісна вода, чисте й сві-
же повітря), тоді кожний 
удар серця подасть разом 
з потоком крові сили і 
здоров’я для довгих років 
життя без хвороб.

Для здоров’я кишечни-
ка необхідно вживати до-
статню кількість рідини, 
якісну і свіжу їжу, слідку-
вати за вчасним випорож-
ненням вмісту кишечника. 
Ну, і звичайно, необхідно 
сприймати навколишній 
світ позитивно.

Ганна БРОНИКЧи є такі люди, які бажають хворіти і страж-
дати від болю? Можливо, ви й зустрічали таких, 
але медицина каже, що жодна психічно здорова 
людина не хоче страждати або хворіти.

Благодійний фонд «Рука 
Ангела» – це спільнота 
людей, що мають бажання 
допомагати ближнім. Наша 
мета – допомога всім катего-
ріям людей, що потрапили в  
біду при різних обставинах. 
Завдання, які стоять перед 
нами – величезні, можли-
вості, на жаль обмежені, 
але ми керуємося словами 
Господа Ісуса Христа: «Ві-
рний у малому і в великому 
вірний, а невірний в малому і 
в великому несправедливий.» 
(Лук.16: 10). Виходячи з цьо-
го, у міру благословень які 
даруватиме  нам Господом, 

ми будемо надавати підтрим-
ку тим хто втратив надію в 
цьому світі, не тільки їжею, 
коштами, і одягом, але і наді-
єю, потіхою з Слова Божого.

Безкоштовні обіди
Щочетверга на централь-

ній площі міста Хуст (біля 
ТЦ «ТИСА») християни-во-
лонтери пригощають гарячи-

Добрі справи добрим людям

ми обідами малозабезпечених 
хустян. Повноцінні порції 
їжі – перші, другі страви, 
салати, чай – отримують 
близько півсотні нужденних.

Програма для біженців
В СМТ Сергіївка, Одеської 

області для біженців з Доне-
цької та Луганської областей, 
які проживають в санаторії 
проводиться не менше двох 
разів на тиждень спеціальні 
програми  – духовної та мо-
ральної підтримки.

Навесні була організована 
адресна допомога біженцям, 
які тимчасово проживають у 
Дніпропетровській області.

Благодійні концерти
У містах: Тячів, Калуш, 

Трускавець, Харків, Біла 
Церква та в с. Олександрівка 
Хустського району, Закарпат-
ської області; проходили кон-
церти «Християнської пісні та 
духовної музики»

Більше дізнатися про фонд 
«Рука Ангела» можна на 
сайті:

 www.ruka-angela.com

Щиро запрошуємо Вас на Богослужіння Поштові адреси:www.асдрд.org; 


