
В Євангелії від Матвія 
(24:14) записані слова 
Ісуса Христа: «І ця 
Євангелія Царства 
буде проповідувана 
по всьому світі на 
свідчення усім наро-
дам!» Це пряме повеління 
(Заповідь Господня) Хрис-
та Своїм учням, Його 
послідовникам (тобто нам, 
християнам). Дух Святий 
спонукує й сучасних 
християн сьогодні не сидіти на місці, а проповідувати 
Євангелію – і не тільки в межах Дому молитви, а й поза 
церквою. А дехто не тільки служить Богу в країні, де живе, 
а по можливості їде далеко за її межі з ціллю проповіді 
Євангелії. Раніше в газеті «Жива надія» були публікації 
про такі євангелізаційні поїздки, зокрема читачі знайомі з 
євангелістом Ігорем Ковалишин, членом Першої Української 
Церкви міста Чикаго. У одному з минулих випусків газети 
було його свідчення про поїздку до корінних жителів США, 
де він отримав значну травму, зірвавшись з височезної 
скелі. Лише по милості Божій залишився живим. Ще не 
отримавши повноцінне функціонування усього організму, 
він поїхав в євангелізаційну подорож до Гаїті.

Христос для всіх народів!

– відповіли їй, – він християнин і 
живе в страху Божому, але чому ви 
питаєте про це?» Вона відповіла: 
«Пане, я служила медсестрою у 
смертного одра Вольтера, і я вам 
скажу, що за всі багатства Європи я 
не хочу бачити іншого вмираючого 
безбожника. Це було щось 
жахливе». Очевидно, що смерть 
Вольтера набагато красномовніше, 
ніж його життя, свідчить 
про існування Бога. Вольтер 
стверджував, що через сто років 
після його смерті християнства 
більше не буде. Але замість цього, 
через 25 років після його смерті, 
було засновано Британське біблійне 
товариство, офіс якого розмістився 
в будинку, де жив Вольтер. 
Товариство друкувало Біблію саме 
на тих друкарських верстатах, на 
яких раніше друкувалися книжки 
Вольтера.

Мені зараз 62 роки. 
Дивлячись на своє 
життя, дивуюся, як я до 
цього часу залишився 
живим. Багато раз 
(без перебільшення) я 
був на порозі смерті, 
але залишився жити. 
Хтось скаже, що то 
випадковість. Але так 
може сказати людина, 

яка не знає живого 
Бога. Я ж маю віру в 
реального, живого, 
всемогутнього Бога 
і твердо знаю, що 
Його провидіння було 
наді мною від самого 
мого народження. 
По людським міркам 
я не повинен був 
залишитися жити, 
тому що моє 
кволе тільце було 
обгорнуто кимось в 
ганчірку і викинуте 

на смітник. Але Бог 
вчасно послав одну жінку, 
яка почула дивний писк 
з-під купи сміття. Вона 
віднесла пакунок зі мною 
в лікарню. Я чіплявся за 
життя від народження 
і в лікарні чудом вижив. 
Потім мене перевели 
в дитячий будинок, де 

так само мені довелося 
пережити багато 
труднощів. Але й там 
я чудом вижив! Мене 
часто ображали, я гірко 
плакав, але не було 
людини, яка б могла 
витерти мої сльози. 
Не було тата, якому я 
міг би пожалітися, не 
було матінки, до якої я 
міг би пригорнутися. У 
вихователів годі було 
шукати співчуття. 
Приблизно в 7-річному 
віці я зрозумів, що за 
мене ніхто заступатися 
не буде, тому вирішив 
самотужки пробивати 
собі дорогу в майбутнє. 
Відтоді я більше не 
плакав...

Липень-вересень 2016 р., №85                    Безкоштовна християнська газета                         www.hve.pl.ua                   

«Бог з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа» 1 Петр. 1:3

Читайте розповідь про це на стор. 4
«Мільйонер» з радянських нетрів

Свідчення, Віктор Мураль-Сікорський

Продовження 
читайте на стор. 3

15 років пройшло відтоді, як відійшов у 
вічність Іван Зінчик, проповідник, який з 1970 
року започаткував  радіопередачу «Жива 
надія». Ця програма до цього часу продовжує 
транслюватися на всю територію України, 
що вже є надзвичайною подією і розумінням 
того, що за цим стоїть не хто інший, а Бог. 
Так склалося, що після смерті Івана Зінчика 
вести радіопередачу продовжила його 
донька Ненсі Зінчик. Хоч вона народилася 
і виросла в Канаді, але добре оволоділа 
українською мовою, вона цілком присвятила 
своє життя служінню Богу і жителям 
України. Вона не називає себе канадійкою, а 
щирою українкою. 

Інтерв’ю з Ненсі Зінчик 
читайте на стор. 7

Радіопередача 
«Жива надія» 

сьогодні... 

Заповідь Ісуса Христа: “Ідіть по цілому світові, та 
всьому створінню Євангелію проповідуйте! Хто увірує 

й охреститься - буде  спасенний, а хто не ввірує - 
засуджений буде” Мрк. 16:15-16

Чому важливо 
вірувати в Бога?

Чи можна жити й прожити всі роки 
земного життя  без віри в Бога? Так. 
І сьогодні є багато таких людей, які 
фактично не вірують в Бога. Або ж тільки 
на словах кажуть, що вірують, а на ділі 
показують протилежне. Найцінніша річ, 
яка є у людини, це її життя, яке дається 
їй один раз і прожити його потрібно так, 
щоб не було потім гірко за безцільно 
прожиті роки (про це влучно зауважив 
Островський, радянський письменник 
часів атеїзму). Отож, прожити без віри 
в Бога можна, але помирати без Бога 
тяжко. Саме смерть – показовий іспит 
для кожної людини. Вона – підсумок 
усього нашого життя, його екзамен. 
Смерть – результат нашого життя. І 
передсмертні дії, слова, поведінка 
помираючої людини часто свідчать про 
її життя. Можливо за роки свого життя 
людина жила безбожно і більше того – 
повставала проти віри в Бога, але перед 
смертю така людина зазвичай відкидає 
своє лицемірство і щиро відкриває стан 
своєї душі. Наприклад, один із самих 
ярих богоборців і гонителів Церкви 
часів радянського режиму Омелян 
Ярославський написав чимало книг, в 
яких заперечував існування Бога. Перед 
смертю він сказав: «Прошу, спаліть усі 
мої книги. Подивіться на Святого! Він 
чекає мене вже давно. Він тут!» Відомий 
англійський філософ Вольтер все життя 
боровся з релігією, з Богом. Однак 
остання ніч його життя була жахливою. 
Він благав лікаря: «Заклинаю вас, 
допоможіть мені, я дам вам половину 
свого майна, якщо ви продовжите моє 
життя хоча б ще на шість місяців, якщо 
ж ні, то я піду в пекло, і ви підете туди 
ж». Він хотів запросити священика, але 
його вільнодумні друзі не дозволили це 
зробити. Вольтер, вмираючи, кричав: 
«Я покинутий Богом і людьми. Я піду 
в пекло. О, Христос! О, Ісус Христос!». 
Сестра милосердя, француженка, 
провела кілька годин при смертному 
одрі Вольтера. Пізніше її запросили 
допомогти англійцю, який також був 
при смерті. Вона відразу ж запитала: «А 
цей англієць – християнин?» «О, так! Продовження на стор. 2

Слава Ісуса Христа
у нашому житті!

Стор. 6

СВІДЧЕННЯ

Чи твоя душа
спасенна?

Стор. 8

Історія пастора церкви, 
яку Голлівуд відмовився 
включити в свій знаменитий 
фільм «Титанік»



Євангеліст Іоанн записав 
подію про те, як Ісус прийшов 
до купальні за назвою «Дім 
милосердя» (читайте 5 
розділ Єв. від Іоанна), де 
було дуже багато невиліковно 
хворих і немічних людей. Він 
зцілив там розслабленого 
чоловіка, що був у хворобі 
38 років. Можна припустити, 
що інші хворі, побачивши, 
що сталося таке диво, одразу 
б оточили Ісуса. Але ніхто 
з присутніх там не звернув 
на це належної уваги. Чому? 
По причині того, що погляди 
усіх були прикуті до поверхні 
води, яка ось-ось повинна 
була збуритися. Як написано: 
«Бо Ангел Господній часами 
спускався до купальні, і 
порушував воду, і хто перший 
улазив, як воду порушено, той 
здоровим ставав, хоч би яку 
мав хворобу» (Ін. 5:4). Тому 
увесь натовп був повернутий 
убік водойми. Імовірно саме 
тоді, по спостереженню 
хворих, наближався час 
такого збурення води. І тут 
прийшов Ісус (ймовірно в 
супроводі одного Іоанна). 
А на Нього ніхто уваги не 
звернув. Тоді Він звернув 
увагу на паралізованого 
чоловіка, бо той лежав 
позаду натовпу і мав такий 
жалюгідний вигляд, що серце 

Ісуса переповнилося жалістю. 
Коли ж Він довідався, що той 
бідолаха вже 38 років ось так 
потерпає, то змилосердився 
над ним і сказав Слово: 
«Уставай, візьми ложе своє та 
й ходи!» І той чоловік встав! 
Слово Христа має владу та 
силу! Зцілений навіть не знав, 
що то був Ісус!

З цього можна зробити 
перший висновок: люди по 
старій звичці шукають релігії, 
обрядовості, не зважаючи 
на те, що поряд стоїть 
Той, Хто без усіляких умов 
дарує зцілення, здоров’я. 
Люди звертають увагу на 
другорядне, пропускаючи 
головне. Написано про Христа 
так: «Він недалеко від кожного 
з нас. Бо ми в Нім живемо, 
і рухаємося, і існуємо…» 
(Дії 17:27-28). Дехто й до 
сьогодні шукає лікувальних 
водойм, чудодійного зілля, 
їде паломником за багато 
кілометрів до «чудодійного» 
джерела чи монастиря, 
витрачаючи чималі кошти, 
оплачуючи послуги різно-
манітних «цілителів», 
аби тільки отримати оз-
доровлення. Час «збурення 
купальні» пройшов, бо 
прийшов Ісус. Настала нова 
ера – євангельська. На 
тому місці, де колись була 

ця купальня, нині в Ізраїлі 
автостоянка автомобілів. 
То де ж тепер те чудодійне 
місце? Повір, на тому місці, 
де ти зараз, може відбутися 
те, що здається неможливим 
і неймовірним. Лише потрібно 
з повною вірою призвати у 
щирій молитві Ісуса Христа, 
визнавши Його Своїм 
Цілителем і Спасителем: «… 
бо Я Господь, Лікар твій!» 
(Вих. 15:26). 

Може прийти думка, що 
то не для вас. Для цього 
продовжимо розгляд події біля 
купальні «Дім милосердя». Чи 
був достойний зцілення той 
паралітик, хоч і перебував 
у хворобі так багато років? 
Ні. Над ним Христос просто 
явив милість через Своє 
велике людинолюбство, 
милосердя: «Господь 
Бог милосердний, і ми-
лостивий, довготерпе-
ливий, і багатомило-
стивий та правдивий, що 
дотримує милість для 
тисяч, що вибачає провину 
й переступ та гріх…» (Вих. 
34:6-7). Коли ми молимося, то 
не ставимо в заслугу собі якісь 
наші добрі справи, думаючи, 
що цим догодимо Богу, ми 
також не порівнюємо себе 
з іншими людьми (що хтось 
гірший нас), а ми взиваємо до 
Божої милості: «Я нічим не 
заслужив Божого даяння, 
і нічого не ставлю собі в 
заслугу, я не кращий за 
інших, але прошу Тебе, 
Боже, яви мені милість, як 
тому розслабленому…». 

Христос був зацікавлений 
у тім, щоб це чудо не було 
афішовано, тому Він одразу 
заховався в натовпі. Але Він 
не закінчив ще був справу з 
тим чоловіком (вже колишнім 
паралітиком). Читаємо: 
«Після того Ісус стрів його 
у храмі, та й промовив до 
нього: «Ось видужав ти. Не 

гріши ж уже більше, щоб не 
сталося тобі чого гіршого!»» 
(Ін. 5:14). Не написано, що 
той чоловік віддав славу Богу 
чи поклонився Ісусу (як це 
зробив, наприклад, зцілений 
чоловік, що був раніше від 
народження сліпим (читаємо 
Єв. від Іоанна, 9:38)). А 
що ж він зробив? Чомусь 
євангеліст Іоанн одразу 
записав наступне: «Чоловік 
же пішов і юдеям звістив, 
що Той, Хто уздоровив його, 
то Ісус» (Ін. 5:15). До чого 
це призвело? «І стали юдеї 
переслідувати Ісуса, (й нама-
галися його вбити) за те, 
що робив таке в суботу» (Ін. 
5:16). Чи правильно зробив 
той зцілений чоловік? Є різні 
трактування щодо цього. Але 
з цього зцілення можна 
зробити конкретний (дру-
гий) висновок: Христос 
милість являє над усіма 
людьми, що страждають, 
зціляє і робить добро не 
тільки з метою того, що 
обов’язково після цього Йому 
будуть служити. Пригадайте 
випадок з десятьма зціленими 
від прокази (Лук.17:12-19). 
Лише один з них віддав славу 
Богові, дякуючи і вклоняючись 
Ісусу. А дев’ять, хоч і отримали 
зцілення, але не віддали славу 
Богові в особі Ісуса Христа. В 
храм вони пішли по обряду 
Мойсея, так би мовити «свічку 
поставили», як і ми часто 
ходимо ставити свічки, мовби 
це Богу потрібно, але живому 
Богу не вклонилися. Ми, 
люди, часто вимагаємо (чи 
принаймні очікуємо) віддачі за 
наше добро, не так Христос, 
Який «всім дає просто 
(щедро), та не докоряє…» 
(Як. 1:5). «Але наступає 
година, і тепер вона є, 
коли правдиві богомольці 
вклонятися будуть Отцеві 
в дусі та в правді, бо Отець 
Собі прагне (шукає) таких 
богомольців» (Ін. 4:23). 

Геннадій Андросов

Липень-вересень 2016 р., №852 ст. «ЖИВА НАДIЯ»
«Біблія утримає вас від гріха 

або ж гріх не підпустить вас до 
Біблії» 

* * *
«Хтось вважає, що Богу не 

подобається, коли ми турбуємо 
Його нашими нескінченними про-
ханнями. Насправді, Бог починає 
турбуватися, якщо ми не приходи-
мо до Нього взагалі»

Дуайт Муді
* * *

«Я володів багато чим і нама-
гався утримати все в своїх руках, 
але зумів зберегти тільки те, що 
віддав в Божі руки»

Мартін Лютер

«Дім милосердя» там, де ти є…

Професор взяв у руки пляшку з 
водою, витягнув її вперед і запитав 
своїх учнів:

— Як ви думаєте, скільки важить 
ця пляшка?

В аудиторії жваво зашепотіли... 
Стали лунати різні відповіді.

— Я про це не скажу точно, доки 
не зважу її. Але зараз це непотрібно. 
Моє питання інше: що станеться, 
якщо я буду так тримати пляшку 
протягом декількох хвилин?

— Нічого!
— Дійсно, нічого страшного не 

трапиться, — відповів професор. — 
А що буде, якщо я стану тримати цю 
пляшку у витягнутій руці, наприклад, 
години дві?

— Ваша рука почне боліти.
— А якщо цілий день?
— Ваша рука оніміє, у вас буде 

сильний м’язовий розлад і параліч. 
Можливо, доведеться їхати в лікарню, 
— сказав один із студентів.

— Як, на вашу думку, вага пляшки 
зміниться від того, що я її цілий день 
буду просто тримати?

— Ніяк! — розгублено відповіли 
студенти.

— А що потрібно робити, щоб все 
це виправити?

— Просто поставте пляшку на стіл! 
— весело сказав один студент.

— Точно! — відповів професор. — 
Саме так йдуть справи у нас з усіма 
нашими життєвими труднощами. 
Подумай про яку-небудь проблему 
декілька хвилин, і вона опиниться 
поруч з тобою. Подумай про неї 
декілька годин, і вона почне тебе 
засмоктувати. Якщо будеш думати 
цілий день, вона тебе паралізує. 
Можна думати про проблему, але, як 
правило, це ні до чого не призводить. 
Її «вага» не зменшиться. Справитися 
з проблемою дозволяє тільки дія. 
Виріши її, або відклади. Немає сенсу 
носити на душі важкі камені, які 
паралізують тебе. 

Найкраще, що ми можемо зробити 
зі своєю проблемою: в молитві 
розповісти про неї Ісусу Христу, 
віддати її Богові, а Він потурбується 
про її вирішення.

«Ні про що не турбуйтесь, а 
в усьому нехай виявляються 
Богові ваші бажання молитвою й 
проханням з подякою»

Новий Завіт, Флп. 4:6

Пляшка 
з водою

 

Обмеженість шпальт цієї газети не 
дозволяє згадати багатьох відомих людей 
з історії, які так само визнали фіаско 
свого безбожного життя. Вищезгаданий 
письменник-комуніст Островський 
запевняв, що зміст життя полягає в 
боротьбі за звільнення людства. Тільки 
напевно він мав на увазі «світле» 
комуністичне майбутнє. Декотрі відомі 
комуністи ще за часів СРСР в час своєї 
смертельної хвороби (чи своїх близьких) 
відкидали атеїстичний світогляд і 
зверталися до Бога й просили в Нього 
милості для себе і своїх рідних. Так само 
ми бачимо з історії, що комуністична 
ідеологія виявилася фарсом, утопією.

Шановний читачу, а як 
складається твоє життя? Людина, 
доки молода, зазвичай вважає, що 
ще зарано думати про смерть. Навіть 
декотрі 80-річні люди ведуть такі 
розмови, мовби попереду у них ще 
стільки ж років... Справді, у цьому світі 
не прийнято говорити про смерть – 
навіть на похоронах. Якщо у людини 
лікарі констатують невиліковну хворобу 
(наприклад, рак), знаючи, що вона 
помре через декілька днів чи тижнів, то 
їй (з міркувань лікарської етики) кажуть, 
що все буде добре і вона поправиться. 
Чи не правильніше було би коректно 
сказати смертельно хворій людині 

правду і вказати на те, що варто хоча 
б у ці передсмертні часи задуматися 
про вічність? Смерть – це ще не кінець 
усього, як стверджують атеїсти, а лише 
межа, крок у вічність.

Що ж чекає нас за межею смерті? 
«Людям призначено вмерти один раз, 
потім же суд…» (Євр. 9:27). Слово Боже 
стверджує, що за своє життя кожна 
людина буде відповідати перед Богом. 
Через свої гріхи кожна людина мусила б 
навіки загинути, опинитися у мученнях 
пекла: «...бо всі згрішили й позбавлені 
Божої слави» (Рим. 3:23). Але через 
жертву Ісуса Христа, по вірі в це, кожна 
людина так само має 100-відсоткову 
гарантію від Бога на вічне життя у 
блаженному Царстві Ісуса Христа: 
«Тому що Бог так полюбив світ, 
що дав Свого єдинородного Сина, 
аби кожний, хто вірить у Нього, не 
загинув, але мав вічне життя. Бо 
Бог не послав Свого Сина у світ, щоб 
судити світ, але щоб світ врятувався 
через Нього. Хто вірить у Нього, не 
буде засуджений; а хто не вірить, 
той уже засуджений, бо не повірив 
в ім’я єдинородного Божого Сина» 
(Єв. від Іоанна, 3:16-18). Це проста 
істина, в яку неважко повірити. Але через 
те, що ця Божа істина така простенька, 
багато людей ускладнюють її своїми 
домислами.

Що ж власне потрібно зробити 
людині за час свого земного життя, 
щоб бути у вічності разом з Ісусом 
Христом? По-перше, увірувати в 
Євангелію, жертву Ісуса Христа, по-

друге, покаятися в своїх гріхах. І, по-
третє, показати плід свого покаяння. 
Тому що дехто кається в своїх гріхах, 
стверджує, що вірить у Бога, але чи його 
життя відповідає Заповідям Ісуса Христа? 
Христос саме на це вказує: «Отож бо, 
по їхніх плодах ви пізнаєте їх! Не 
кожен, хто каже до Мене: Господи, 
Господи! увійде в Царство Небесне, 
але той, хто виконує волю Мого 
Отця, що на небі» (Єв. від Матвія, 
7:20-21).

Отже, дорогі християни, шановні 
читачі! Зробимо невеличкий висновок: 
вірувати в Бога важливо кожній людині, 
тому що людська душа безсмертна і за 
порогом смерті кожну людину очікує 
вічність: або з Ісусом Христом у Його 
блаженному Царстві, або без Бога – 
разом з демонами і дияволом у пеклі 
(про подальшу участь смерті і пекла 
читайте в Новому Завіті, Відкриття, 
20:14-15). Роки цього життя дані 
кожній людині не для встаткування 
земного життя, не для задоволення 
гріховних тілесних забаганок, а для 
підготовки зустрічі з Богом за межею 
смерті. Найкраща безкоштовна порада: 
відкрийте для себе Новий Завіт Господа 
нашого Ісуса Христа! Почніть ретельно 
читати й досліджувати Слово Боже, 
зверніться в молитві покаяння до Отця 
Небесного в ім’я Спасителя Ісуса Христа. 
Розпочніть ваше щоденне життя з 
вірою в живого Бога. Присвятіть роки 
вашого життя служінню Богу – це 
найкраща участь для людини. Нехай Бог 
благословить вас на ці кроки віри.   

Чому важливо 
вірувати в Бога?
(Закінчення. Початок на стор. 1)
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То був час, коли ніхто нам не говорив 
про Бога, про Його любов, захист. 
Навпаки нам казали, що Бога нема. Я не 
знав живого Ісуса Христа, тому вважав, 
що мені потрібно мати багато фізичної 
сили, щоб мене вже ніхто не смів 
образити. Спорт став сенсом мого життя! 
Твердо вирішив, що буду сильнішим від 
усіх, нехай тепер інші мене бояться! 
Я досить швидко опанував боротьбу 
«дзюдо», навчившись майстерно 
битися. У мене з’явилися друзі, і я 
вважав за честь захистити кожного з 
них! Коли мені виповнилося 20 років, я 
вже був майстром міжнародного класу, 
попереду мені маячіли Олімпійські ігри.

Але всі мої райдужні плани зламала 
автомобільна аварія. Я знову ж таки 
дивом залишився живим. Лікарі з 
великими труднощами «зібрали» моє 
поламане тіло.

«Чому ж Бог не зберіг тебе від цієї 
аварії?» – запитає скептик. По-перше, я 
Бога тоді не знав і не служив Йому. По-
друге, якби не ця аварія, чи повернувся 
б я до Бога, чи став би шукати істину? 
Навряд. І, по-третє, Бог зберіг моє 
життя в тій жахливій аварії. І я, ще не 
розуміючи цього, став на крок ближчим 
до Ісуса Христа, бо через ці трагічні 
обставини розвіялися мої примари: я 
вже не міг сподіватися на свою власну 
силу, а саме на це я поклав усі свої 
надії. А також упродовж 8 місяців 
перебування в лікарні розвіявся ще 
один мій міраж: до мене не прийшли 
ні тренери, ні жоден з друзів, яких я 
так відчайдушно раніше захищав... Це 
стало серйозним душевним переломом 
моєї свідомості.

Я вийшов за поріг лікарні, на серці 
було гірко й боляче... Друзі на ділі 
виявилися оманливими, їх нікого не 
залишилося, зі спортом було покінчено 
назавжди, в кишенях було також 
порожньо. А найгірше: в голові снувала 
павутину настирлива думка: я нікому 
не потрібен. Дехто, цілком віддаючись 
таким думкам, впадає у повний відчай 
і робить жахливі речі: стає алкоголіком 
або ж закінчує життя самогубством. 
Але, на диво, я не піддався відчаю, а 
побачив нову ціль попереду: почав 
студіювати підручники з метою вступу 
в інститут. І вступив в університет ім. 
Шевченка на філософський факультет. 
Чомусь вважав, що майбутнє за 
філософами. Тримаючи в руках диплом, 
сподівався влаштувати своє життя 
мудро, по-філософськи. Та мусив знову 
визнати, що помилився: сенсу життя, 
який так відчайдушно почав шукати, я 

так і не знайшов. Моя освіта, професія 
виявилися не затребувані державою 
(чи можливо я поставив досить високу 
планку своїх вимог до неї). 

За час навчання в університеті я 
зустрів дівчину Люду, яка колись росла 
і вчилася разом зі мною в дитячому 
будинку. Я потягнувся до неї, бо побачив 
в ній споріднену душу. Ми одружилися, 
народилася донька Катя. Жили в 
гуртожитку. Я працював тренером в 
дитячих спортклубах, дружина – на 
поліграфічному комбінаті. Я зі щемом 
в душі відчував, що ця моя робота не 
дає мені повного задоволення, я мовби 
щось шукав і зрадів, коли знайшов. 
Але не знав, що пішов у цих пошуках у 
хибному напрямку...

Я часто заходив до дружини на 
роботу, зацікавився друкарськими 
технологіями. І як з’ясувалося – недарма. 
Не знайшовши сенсу життя в спорті і 
науці, я вирішив (будь-що-будь!) знайти 
його в грошах! Сказано – зроблено! А 
яким чином ті гроші заробляти, не 
дуже переймався: навпаки – розумів, 
що роблю добру справу. Власноруч 
зібрав друкарський станок в одному з 
підвалів дитячого спортклубу. Зібрав 
команду помічників. Ми починали 
скромно, з марок, книжкових купонів. 
Але це був тільки розігрів. Було 
вирішено «допомогти» радянській 
державі друкувати гроші. Ми почали 
друкувати 25-рубльові купюри (не 
хотіли розмінюватися на дрібниці). По 
приблизним підрахункам ми випустили 
в «домашніх» умовах понад мільйон 
радянських рублів. Був тільки один 
недолік в майже ідеальних купюрах 
– вони всі друкувалися з однаковим 
номером. Але ж хто придивляється до 
того маленького номера? Аби гроші 
шелестіли в руках.

Отож, я став заможно жити, міг 
дозволити собі дорогі речі. Хоч і вбогих 
не забував: жодну бабцю не обмину. 
Візьму та й всуну їй четвертак, а вона 
радіє й так красно дякує (25 рублів на 
той час були великі гроші!). Мабуть саме 
це тільки мене й радувало, що можу 
комусь допомогти. Хоч з іншого боку: 
даючи бідним, я намагався таким чином 
заспокоїти свою совість. А вона спокою 
не мала. Я мав внутрішній неспокій і не 
почувався щасливим. Скільки людей 
досі помилково стверджують, що щастя 
в грошах, чи навіть ще так жартують: 
щастя не в грошах, а в їх кількості. 
Повірте: чим їх більше, тим більше 
нових проблем, а щастям там не пахне. 
Скажу відверто: протягом усього часу 
«виробництва» грошей я жодного разу 
не відчував себе щасливим. Наявність 
грошей не зробила мене вільним 
внутрішньо, а навпаки: я був загнаний 
в глухий кут і став, мовби заляканий 
заєць – постійно озирався, боячись, що 
за мною хтось стежить.

Але азарт брав своє! Через 
три з половиною років нашої 
підпільної діяльності ми вирішили 
переорієнтуватися на 100-рублеві 
«папірці». Ми планували усунути 
«недолік» однакових серійних номерів. 
Але наші інноваційні розробки зупинила 
міліція. У 1985 році нас заарештували. 
Коли слідчі органи вникли в процес 
нашого друку, то були щиро здивовані: 
«Вас не в тюрму треба саджати, а 
Нобелівську премію видати за таку 
бездоганну якість і винахідливість!» 
Однак в прокуратурі були іншої думки, 
нам інкримінували «розстрільну» 
статтю: підрив економіки СРСР. 
Мене врятувала лише перебудова, 
горбачовські послаблення і мораторій 
на смертну кару. Сказати, що це 
випадковість чи збіг обставин, я не 
можу. А можу ствердити, що не Горбачов 
розвалив СРСР (як дехто міркує), а Бог 
так зробив, щоб врятувати Сікорського 

від розстрілу. Мені присудили усього 
лише 10 років. Повна конфіскація 
майна, відмова в праві на амністію, 
розбита і зганьблена сім’я – такою була 
ціна мого «щасливого» життя.

На зоні я зустрівся з так званими 
«в’язнями совісті». Вони, як і я, сиділи за 
підпільний друк. Тільки вони друкували 
не гроші, а ... Біблії. Я тоді думав: «Що 
за ненормальні?» Відповідно своїм 
думкам і ставився до них: «Хлопці, я для 
людей набагато більше вас зробив. Я не 
пройшов повз жодної злиденної людини, 
щоб не дати їй, хай і фальшиву, але 
25-рубльовку (вона ж «працювала»). А 
ви що зі своїми книжечками зробили? 
Кому вони допомогли?» О, як я глибоко 
помилявся, принижуючи людей, що 
сиділи у в’язниці не за свої злочини, а 
за віру в Ісуса Христа.

«Христосики» (так я їх називав) 
звільнилися в 1988-му. А через рік до 
мене у в’язницю принесли надруковану 
Біблію: прийшли інші християни, щоб 
нам, в’язням-злодіям, проповідувати 
Євангелію, Слово Боже. Слухаючи їх, я 
цинічно розсміявся і зробив їм рішучу 
заяву: «Кого ви хочете переконати? 
Випускника філфаку? Залиште мені вашу 
Біблію до наступного візиту, і я рознесу 
цю вашу філософію в пух і прах!» 
Один віруючий погодився залишити 
мені Новий Завіт, але з умовою, що я 
прочитаю його і перед читанням буду 
молитися, щоб Бог відкрив мені сенс 
Своєї Книги. І я пообіцяв йому це 
робити. Один з охоронців почув нашу 
розмову і тільки знизав плечима: «Хто 
завгодно, тільки не Сікорський – він 
пропащий!» Але це були думки грішної 
короткозорої людини, а людина, як 
відомо, дуже часто помиляється. 

Я звик до будь-якої справи підходити 
серйозно і відповідально. Тому одразу 
завів зошит для критичних заміток і, як 
і обіцяв, молився: «Боже! Я не знаю, 
чи є Ти там, на небі, але я ось обіцяв 
тому типу молитися перед читанням, 
ось і молюся. Допоможи зрозуміти те, 
що там написано. Амінь». Почав читати, 
мій зошит швидко заповнювався 
контраргументами. Я вже з нетерпінням 
чекав приходу «христосиків», як раптом 
одного разу під час читання Нового 
Завіту мене осінила думка: «Так це ж 
про мене все написано! Це ж я той самий 
розбійник, який потребує прощення. Не 
так я жив і живу, не в тому шукав сенс 
життя і щастя!»

Я також прочитав, що «всі згрішили 
і позбавлені слави Божої» (Рим. 3:23). 
І подумав, що це ж я той грішник. Як 
справедливо написано! Біблія таки 
права! Я зрозумів, що мені потрібно 
покаятися перед Ісусом і прийняти 
Його в своє серце, як свого особистого 
Спасителя. Але я не знав, як це 
правильно зробити. Тому вирішив, 
що обов’язково це зроблю потім: 
після звільнення. Але ніде в Євангелії 
не написано слово «потім». Нема 
слова «завтра», коли мова йде про 
спасіння чи покаяння. Я прочитав, що 
коли почуєш голос Божий, не роби 
своє серце затверділим, тепер (нині) 
відгукнися й покайся. Я ж гонив такі 
думки. Але одного разу став свідком, 
як один в’язень обізвав іншого бабою, 
той зустрів кривдника і в пориві гніву, 
в бійці, прирізав. Мене вразила думка: 
життя варте копійки: сьогодні ти є, а 
завтра тебе можуть запросто вбити. 
Бачачи цю сцену, зрозумів, що мені 
потрібно каятися зараз і негайно, не 
чекати закінчення терміну ув’язнення, 
тому що він може не настати. Тепер я 
розумію, що такі думки не приходять 
просто так, а Дух Святий їх дає по 
Своїй милості і любові. О, як я вдячний 
Богові, що не зігнорував той Господній 
призов до моєї душі! А скільки людей 
чують голос Божий: чи то їх їхня совість 

дорікає, чи проповідник закликає, 
чи вони (як я) прочитали чи почули 
Євангелію, але залишаються глухі, 
легковажать Божою милістю…

Після відбою я вийшов за барак. 
Постелив ганчірку, встав на коліна. 
Підняв свій погляд і подивився на небо, 
таке чудове, бездонне, усипане зірками, 
як перлинками. Чомусь навернулися 
сльози, і я звернувся до Бога, як міг: 
«Господи! Ти – великий, могутній і 
святий! Що тобі до мене?! Хоч я знаю, що 
згідно Твого Слова я Тобі не байдужий. 
Ти не забув мене, викинутого матір’ю, 
як непотріб, як сміття. Хто Ти, Господи?! 
Прости мене, грішника. Я каюсь перед 
Тобою і хочу жити тільки для Тебе…». 
Сльози застилали мені очі. Ще ніколи 
в житті я не говорив так з Богом і не 
мав таких почуттів у серці. Встав з колін 
я вже зовсім іншою людиною – був 
умиротвореним і прощеним. Було це в 
ніч на 10 вересня 1989 року. Мені було 
не до сну, я думав про Бога, про своє 
життя, мені хотілося дякувати Богові на 
весь світ, моя душа раділа, я тоді навіть 
написав свій перший вірш.

Уранці я увійшов в барак і заявив, 
піднявши руки: «Мужики! Ви бачите ці 
руки? Так ось, якщо я хоча б раз ще сяду 
грати з кимось «на інтерес», відрубайте 
їх. Тепер ці руки мені не належать, вони 
належать Христу». Повисла гробова 
тиша, а потім пролунав гучний регіт. 
Але вже до кінця місяця більше сорока 
в’язнів збиралися групою для читання і 
розбору Слова Божого – Біблії. З Божою 
поміччю я організував першу церкву ... 
на зоні. Отут я побачив вірний напрямок 
і сенс життя. «Нарешті знайшов! Оце 
саме те, що потрібно мені, саме це стане 
істинною реалізацією моїх пожадань і 
устремління» – твердив я собі. 

З моменту мого покаяння я дійсно 
присвятив своє життя Христу – сіяв 
Слово Боже серед «новобранців» 
і закоренілих «законників». Бог 
здійснював чудеса і змінював серця 
ув’язнених, що чули моє свідчення. Я 
відбув увесь термін покарання (усі 10 
років), від дзвінка до дзвінка. Звільнився 
у 1995-му. Одразу розшукав дружину й 
доньку. Хотів поділитися щастям, що 
надбав у Христі. Але Людмила спершу 
не повірила, що я змінився на краще, 
став новою людиною, бо прийняв Ісуса 
Христа в своє серце. «Монаха мені ще 
тут не вистачало!» – відповіла вона і 
грюкнула переді мною дверима.

Але я не звик так легко здаватися. 
Одразу розшукав віруючих у місті. Один 
з братів по вірі прийняв мене тимчасово 
на проживання. Потім я влаштувався 
на роботу. Чи це не рука Божа і Його 
провидіння? Злодія (хоч і колишнього) 
з 10-річним терміном за плечима 
прийняли, як рідного… Я побачив, 
що саме у Христі є справжні друзі. Я 
молився і постив з друзями за свою 
дружину. Іноді приїздив до неї й доньки, 
допомагав з ремонтом квартири, з 
грошима, нічого не вимагаючи взамін. 
І Бог змінив її серце, вона нарешті 
зрозуміла, що я справді став новим 
чоловіком. Для мене настало справді 
нове життя, сповнене справжнього 
сенсу, мети, заради якої варто жити й 
трудитися. Праця заради Ісуса Христа 
не є марною.  

Я труджуся в церкві пастором, очолюю 
тюремне служіння. Переді мною Бог 
відкрив двері багатьох в’язниць України. 
У 183 в’язницях України перебувають 
близько 25 000 ув’язнених. Я відвідав 
126. У багатьох з них вже збираються 
навернені до Христа в’язні. Я скрізь 
свідчу, як Ісус Христос змінив моє життя. 
Я не пропащий, слава Богу! Моє щастя 
в Ісусі Христі! Моя сила також у Ньому. 
Сьогодні я маю щоденне задоволення 
від життя. Я радію життю. Бо моє життя 
– Ісус Христос. Колись я мріяв стати 
власником мільйона рублів. Тепер я 
знову мрію заволодіти мільйоном. Але 
на цей раз – мільйоном душ – для 
Христа! 

«Мільйонер» з радянських нетрів

(Закінчення. Початок на стор. 1)



— З якого року ви 
відвідуєте Гаїті? І чи 
була ваша група там під 
час землетрусу? 

— З 2001 року ми 
регулярно відвідуємо цю 
країну. І під час землетрусу 
майже 50 молодих людей з 
наших слов’янських церков 
були там. Просто чудом 
усі залишилися живими 
і неушкодженими. Це 
окреме свідчення Божої 
слави.  

— Чому ви розпочали 
відвідувати Гаїті? Які 
методи вашої місії там?

— Виконуючи повеління 
Ісуса Христа, ми стараємося 
служити іншим людям, 
які не знають про живого 
Бога. Ми побачили, що в 
цій бідній країні, обтяженій 
язичницькими забобонами, 
зокрема релігією Вуду, не 
знають про живого Бога. 
Ми принесли їм радісну 
звістку про спасіння, 
даровану людям по вірі в 
Ісуса Христа. Зусиллями 
багатьох церков з Аме-
рики, деяких інших країн, 
там побудували багато 
домів молитви. Потім 
представники наших сло-
в’янських церков змінили 
спосіб праці в Гаїті: ми 
стали приїжджати до них 
з медичною допомогою, 
так званою «клінікою на 
колесах». Переїжджаючи 
з місця на місце на 
орендованих вантажних 
автомобілях, цього разу 
(за два тижні) ми відвідали 
17 різних місць, де 
надали посильну медичну 
допомогу усім бажаючим. 

— Крім медичної 
допомоги, ви пропо-
відували Євангелію?

— Так. Це власне є 
головною метою нашої місії. 
Медична й матеріальна 
допомога є засобом для 
кращого сприйняття про-
повіді Слова Божого. Я 
порахував, що ми за два 
тижні нашої місії цього разу 
роздали майже 10 тон рису 
і бобів. Через неврожай 
гаїтяни (особливо в горах) 
зараз голодують.

— Чи не вважали 
гаїтяни, які приймали 
вашу допомогу, що це 
у вас така робота, за 
яку вам десь платять 
гроші? 

— Напевно, що декотрі з 
них так і вважали. Але нам 
ніхто ні за що не платив. 
Ця поїздка звершена 
виключно на наші особисті 
кошти. Ми витратили 
свій час, за який ніхто 
ніде нам не виплачував 
комісійних процентів чи 
грошової компенсації за 
відрядження. Медичні пре-
парати, ліки, продукти 
були закуплені на по-
жертвування християн-
слов’ян з Америки. 

— Скільки вас було 
осіб? 

— Нас  було 54 особи, 
представників українських 
церков з восьми штатів. 
З нами було також два 
місцевих лікаря і один 
головний лікар з України. 
Духовним керівником був 
Аркадій Олеш, пастор 
української церкви з 
Колумбуса. Всі добиралися 
окремо, потім тут усі 
(в умовленому місці і в 
умовлений час) зібралися 
в одну групу.

— Судячи по фото 
і відео, я прийшов до 

висновку, що вам було 
дуже важко.

— Можна сказати, що 
й так. Ми не мали жодних 
побутових умов, воду й 
ту мусили купляти, бо 
з причин безпеки ми 
не могли вживати ту 
воду, що пили місцеві 
жителі, харчувалися пе-
реважно нашвидкуруч 
приготованими бутер-
бродами, спали здебіль-
шого на підлозі, тобто 
землі, пересувалися від-
критими вантажівками. 
Одне було трохи легше, 
що цього разу нам 
значно допоміг місіонер 
з Голландії, який живе й 
працює в Гаїті вже 15 років. 
Він має там місіонерську 
базу, госпіталь. Там 
створені більш-менш нор-
мальні побутові умови. Але 
це лише одне місце. 

— Я побачив фото, 
де одна вантажівка 
лежить колесами вбік. 
Що сталося?

— Один наш автомобіль 
не зміг здолати підйом, 
мотор раптово заглух, 
і автомобіль посунувся 
назад, колесо потрапило 
на камінь і він перекинувся 
набік. Дяка Богу, що ніхто 
серйозно не постраждав, 
лише синці, забої. Одна 
дівчина отримала тріщину 
ребра. 

— Чи не були вам 
перешкоди від жерців 
Вуду?

— Цього року було 
більш-менш спокійно. 
Хоч я пам’ятаю, як жерці 
Вуду збирали великі групи 
людей, які стояли обабіч 
доріг і проклинали нас. 
Ці жерці своїми методами 
впливу зазвичай страхають 
людей. І люди їх бояться. 
Але до нас вони боялися 
самі підходити. Коли ми 
наближалися до них, то 
вони втікали, бо жерці 
Вуду відчувають владу 
Христа, яку ми маємо, 
тому вони бояться нас. 
Хоч я припускаю думку, 
що випадок з перекинутою 
вантажівкою – результат 
впливу демонічних сил. 
Ми зайшли на територію 
ворога, звичайно, що 
диявол робить все, щоб 
нас не допустити. Та ми 
віримо живому Богу і в 
Божу всемогутність. 

— Чому саме відкриті 
вантажні автомобілі? 
Дороги в Гаїті не ас-
фальтовані, повно пи-
лу, ви мусили навіть 
одягати захисні маски. 

— Ми перевозили багато 
вантажу, продуктів, ліків. 

Саме вантажівки в цьому 
добре послужили нам. А 
швидкість руху вантажівок 
в багатьох місцях рівнялася 
швидкості пішої людини. 
Так що з пилюкою і без-
пекою було все гаразд.

— Чи потрібно було 
робити якусь рекламу, 
щоб приходили люди 
до вашої клініки?

— Якось так виходило, 
що місцеві жителі дуже 
швидко дізнавалися про 
наш приїзд. Завжди було 
багато народу, люди стояли 
в чергах, щоб потрапити на 
прийом до лікаря. Зазвичай 
на кожному місці було по 
декілька сотень людей.

— Якщо в цілому: 
чи ви надали суттєву 
медичну допомогу?

— Там люди живуть 
у тяжких умовах, не 
мають фактично жодної 
медицини, а якщо вона 
є (переважно у містах), 
то дуже дорога. Простим 
гаїтянам вона недоступна. 
Тому ми вповні виконали 
заплановану місію щодо 
нашої медичної клініки. 

Ми допомогли по нашій 
спроможності і наявної 
медичної бази. Але під-
креслюю думку, що на-
шою головною метою 
було донести гаїтянам 
Євангелію. Наші сестри 
проводили з дітьми біблійні 
заняття. Ми звершували 
загальні зібрання, бесіди 
про Бога, молитви з усіма 
бажаючими. 

— Чи легко гаїтяни 
сприймають Євангелію 
і чи є перспектива, що 
там розповсюдиться 
християнство?

— По-перше, саме 
християни надали й на-
дають значну допомогу 
цій країні. Місцева влада, 
бачачи, що місіонери 
не тільки проповідують 
Євангелію, а й допомагають 
матеріально, дають нам 
«зелене світло». Духовна 
атмосфера на Гаїті досить 
тяжка. Деякі лю-
ди відкриті для 
Євангелії, хоч бага-
то людей (через 
посвячення в оку-
льтизм) закриті 
для сприйняття 
Слова Божого. В 
Гаїті є декілька 
християнських слу-
жителів, з якими 
ми підтримуємо 
стосунки. Біля ве-
ликих населених 
пунктів, і в самих 
містах, набагато 
краща ситуація 
з точки зору 

сприйняття християнства, 
а в горах, у віддалених 
селах, люди досить тяжкі 
для сприйняття Слова 
Божого, вони налякані 
жерцями Вуду, усілякими 
забобонами. На мою думку, 
варто на рівні вищої влади 
Гаїті зробити зречення від 
того посвячення дияволу, 
що колись необачно 
зробили гаїтяни.  

— Чи є там нормальні 
оселі, на зразок наших?

— Практично немає. 
Якщо є, то в столиці Гаїті, 
де живуть заможні люди. 
А скрізь, зокрема в горах, 
люди живуть в мазанках, 
які важко назвати хатами. 
В Україні курники кращі, 
ніж житла гаїтян. Я 
заглядав всередину їхніх 

помешкань, то в ма-
ленькому приміщенні 
(можливо 4 на 4 метри) 
можуть розміщуватися 
до десяти людей. Я не 
знаю, як вони всі можуть 
там вміщатися. Жодних 
санітарних чи побутових 
умов там немає. Нажаль, 
місцеві жителі з дитинства 
не привчені до культури, 
чистоти: де живуть, там 
і смітять, і те сміття ніхто 
не прибирає. Минулого 
разу, коли я був на Гаїті, я 
не зміг спокійно на те все 
дивитися, почав згортати 
сміття в одне місце і так 
спалив декілька куп. То 
місцеві жителі зібралися 
навколо і з подивом ди-
вилися: «Що то таке 
робить білий дивак?» 
Мабуть їм і в голову не 
приходить думка, що 
потрібно не смітити. Хоч 

природа на цьому острові 
місцями дуже гарна. Гарні 
гори, краєвиди, океан.

— Як ти наважився 
на таку відповідальну 
подорож після такої 
значної травми? Не 
думаю, що лікарі дали 
б тобі згоду на це. 

— Так. Я побоювався, 
як то все в мене буде. 
Мій організм ще не цілком 
відновився в усіх його 
повноцінних функціях. Лі-
карі сказали, що на моє 
відновлення потрібно рік 
часу. То це був мій крок 
віри, випробування моєї 
віри. Але все пройшло 
дуже добре. Слава Богу! Я 
в набагато ліпшому стані 
повернувся додому з цієї 
подорожі, яка справді 
була досить тяжкою. 

— Якщо логічно 
міркувати, то ця поїздка 
з чисто людської точки 
зору не має логіки. Одні 
труднощі та витрати…  

— Апостол Павло за-
писав такі слова про 
місіонерів, проповідників 
Євангелії: «Ми нерозумні 
Христа ради» (1 Кор. 
4:10). Служіння місіонера 
мало піддається людській 
логіці. Звичайно: я міг би 
поїхати десь відпочивати 
і продовжувати відновлю-
вати своє здоров’я, тим 
більше, що лікарі мені 
це рекомендували. Ніхто 
з нашої команди не 
нарікав, усі залишилися 
задоволеними від тієї 
праці, що ми зробили з 
Божою допомогою.

— Чи ти знову поїхав 
би до Гаїті? І якщо б 
тобі запропонували: 
або на Гаїті (чи десь в 
Африку), або ж ось тобі 
заздалегідь оплачений 
спонсором відпочинок. 
Що би ти вибрав?

— Ця поїздка напевно 
дає відповідь щодо мого 
подальшого вибору. Якщо 
Бог дасть таку можливість, 
то й у наступному році я 
знову хотів би поїхати десь 
на місію, щоб послужити 
людям тим даром, що мені 
по милості Своїй дав Бог.  

Вів діалог Г. Андросов 
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Христос для всіх народів!

Вантажівки - засіб пересування місіонерів

Типове житло гаїтянської сім’ї
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Жив-був один перукар. 
Якось, підстригаючи клієнта, він 
розговорився з ним про Бога:

— Якщо існує Бог, то звідки стільки 
хворих людей? Звідки безпритульні 
діти і несправедливі війни? Якби 
Він дійсно існував, не було б ні 
страждань, ні болю. Важко уявити 

собі люблячого Бога, що допускає 
все це. Тому особисто я не вірю в 
Його існування.

Тоді клієнт сказав перукарю:
— Знаєте, що я вам скажу? 

Перукарів не існує.
— Як це? — здивувався перукар. 

— Один із них зараз перед вами.
— Ні! — вигукнув клієнт. — Їх 

не існує, інакше не було б стільки 
зарослих і неголених людей, як он 
той, котрий іде по вулиці…

— Ну, шановний, справа ж не 
у перукарях! Просто люди самі до 
мене не приходять.

— У тім-то й річ! — згодився клієнт. 
— І я про те ж: Бог є. Просто люди 
не шукають Його і не приходять 
до Нього. Ось чому у світі так 
багато болю і страждань.

Притча про невіруючого перукаря

Перше враження, коли бачиш це місце 
– ідилічний пейзаж на лоні природи. Але 
ж відомо: перше враження оманливе. Мис 
«The Gap» в Австралії сумно відомий як 
місце самогубців. На щастя для багатьох лю-
дей, які вирішили звести рахунки з життям, 
через дорогу тут жив дивний чоловік на ім’я 
Дон Річі. Протягом півстоліття він врятував 
багато десятків життів, за що його навіть 
прозвали «австралійським ангелом-охо-
ронцем». В цілому він вберіг від страшного 
вчинку понад 400 осіб. При цьому у нього 
не було спеціальних навичок, і Дон ніколи 
не звертався в поліцію за допомогою.

Що ж він робив для того, щоб змуси-

ти людей змінити своє рішення? Дон ви-
брав своєю місією рятувати життя цих 
людей і регулярно прогулювався оглядо-
вим майданчиком, відмовляючи від смерті 
потенційних самогубців. Він часто починав 
свою розмову зі звичайної фрази: «Can I 
help you in some way?» (Я можу вам чимось 
допомогти?). Потім, у процесі розмови, Дон 
запрошував тих, що вирішили покінчити з 
життям, до себе на чашечку чаю. Його успіх 
у тім, що він завжди тепло їм посміхався і 
його почуття були непідробними, а щири-
ми. І хоча врятувати всіх не вдавалося, Дон 
Річі докладав усіх зусиль, щоб загиблих 
було якомога менше. Донька Діани Геггінс 
також врятована Доном. Ось що говорить 
її мати: «Він просто ангел! Більшість людей 
нічого б не зробили, відвернулися б і про-
сто пішли. А у нього вистачило хоробрості, 
мудрості і душевного тепла, щоб уберегти 
мою дівчинку від найстрашнішого. Це ща-
стя, що він живе на цій землі!». Дон Річі ря-
тував самогубців до 2009 року (до своїх 83-х 
років) і сам помер у віці 86 років. Про Річі 
у Вікіпедії є окрема стаття, його друге ім’я: 
«Angel of The Gap».

Цей чоловік врятував від самогубства 
близько 400 людей

Бог – твоє спасіння
Професор-атеїст в університеті за-

дав своїм студентам таке питання:
— Все, що існує, створено Богом?
Один студент-християнин сміливо 

відповів:
— Так, створено Богом.
— Бог створив усе? — повторив 

запитання професор.
— Так, сер! — відповів студент.
Професор зробив свій висновок:
— Якщо Бог створив усе, значить 

Бог створив зло, раз воно існує. І 
згідно з тим принципом, що наші 
справи визначають нас самих, 
значить Бог є зло.

Студент притих, почувши таку 
відповідь. Професор був дуже 
задоволений собою, похвалившись 
студентам, що він ще раз довів, що 
віра в Бога — це міф.

Тоді ще один студент підняв руку і 
сказав:

— Можу я задати вам питання, 
професоре?

— Звичайно, — відповів професор.
Студент піднявся і запитав:
— Професоре, холод існує?
— Що за питання? Звичайно, існує. 

Тобі ніколи не було холодно?
Студенти засміялися над таким 

наївним питанням юнака. Але 
студент незворушно відповів:

— Насправді, сер, холоду не існує. 
Відповідно до законів фізики, те, що 
ми вважаємо холодом, насправді є 
відсутністю тепла. Людину або якусь 
іншу матерію можна вивчити на 
предмет  того, чи вона має енергію 
(або чи передає її). Абсолютний нуль 
(– 460 градусів за Фаренгейтом) 
є повною відсутністю тепла. Вся 
матерія стає інертною і нездатною 
реагувати при цій температурі. Отже, 
холод не існує. Ми створили це слово 
для опису того, що ми відчуваємо 

при відсутності тепла.
Студент продовжив:
— Професоре, а темрява існує?
— Звичайно, існує.
— Ви знову неправі, сер. Темряви 

також не існує. Темрява в дійсності 
є відсутністю світла. Ми можемо 
вивчити світло, але не темряву. Ми 
можемо використовувати призму 
Ньютона, щоб розкласти біле світло 
на безліч кольорів і вивчити різні 
довжини хвиль кожного кольору. 
Але ви не можете виміряти темряву. 
Звичайний промінчик світла може 
увірватися в темряву і освітити її. 
Як ви можете дізнатися, наскільки 
темним є який-небудь простір? Ви 
вимірюєте, яка там кількість світла. 
Чи не так? Темрява — це поняття, яке 
людина використовує, щоб описати, 
що відбувається при відсутності 
світла.

Нарешті молодий чоловік запитав 
професора:

— Пане професоре, зло існує?
На цей раз професор (вже 

невпевнено) відповів:
— Звичайно, як я вже сказав. Ми 

бачимо його щодня. Жорстокість між 
людьми, безліч злочинів і насильства 
по всьому світу. Ці приклади є не чим 
іншим, як проявом зла.

На це студент відповів:
— Зла не існує, сер, або, принаймні, 

його не існує для нього самого. Зло 
— це просто відсутність Бога. Воно 
схоже на темряву і холод. Це слово 
створене людиною, щоб описати 
відсутність Бога. Бог не створював 
зла. Зло — це не віра або любов, які 
існують, як світло і тепло. Зло — це 
результат відсутності в серці людини 
божественної любові. Це начебто 
холод, який наступає, коли немає 
тепла, або на зразок темряви, яка 
наступає, коли немає світла.

Ім’я того студента було — Альберт 
Ейнштейн.

Ви щасливі, 
якщо...

Якщо сьогодні зранку ви 
прокинулися здоровим, ви щасливіші, 
ніж один мільйон людей, які не 
доживуть до наступного тижня.

Якщо ви ніколи не переживали 
війну, самотність тюремного 
ув’язнення, агонії тортур або голод, ви 
щасливіші, ніж 500 мільйонів людей у 
цьому світі.

Якщо ви можете піти в церкву без 
страху і загрози ув’язнення або смерті, 
ви є щасливішими, ніж 3 мільярди 
людей у цьому світі, які переживають 
гоніння через свою віру.

Якщо у вашому холодильнику є 
їжа, ви одягнені та взуті, у вас є дах 
над головою і постіль, ви багатші, ніж 
75% людей у цьому світі.

Якщо у вас є рахунок в банку, 
гроші в гаманці і трохи дріб’язку 
в скарбничці, ви належите до 8% 
забезпечених людей у цьому світі.

Якщо ви читаєте це, ви не належите 
до тих двох мільярдів людей, які не 
вміють читати.

Почніть дякувати Богу за те, 
що у вас є, і Він дасть вам саме 
те, чого вам дійсно бракує!

Тобі є за що 
дякувати Богу:

†...За дітей, які шумлять вдома: це 
означає, що у тебе є сім’я.

†...За посуд, який потрібно мити: 
значить у тебе є їжа.

†...За килими, які треба пилососити, 
вікна, які треба мити...: значить у тебе є 
житло.

†...За промоклі від дощу черевики: 
значить ти ще здатний ходити і тобі є, що 
взути.

†...За «пробки» на дорогах: значить у 
тебе є автомобіль.

†...За уроки та екзамени, до яких 
потрібно готуватися: значить у тебе є 
можливість отримувати освіту.

†...За начальника, який робить 
зауваження: значить у тебе є робота.

†...За гору прання: значить у тебе є 
одяг.

†...За сльози і посмішки: значить ти ще 
можеш відчувати.

†...За тих, хто заподіює тобі біль: 
значить ти можеш зрозуміти, як не 
потрібно чинити і подарувати у відповідь 
прощення і любов.

†...За втому в кінці дня: значить ти ще 
можеш активно працювати.

†...За будильник, який будить вдосвіта: 
значить Бог розбудив тебе до нового дня.

Цінуй те, що маєш! Дякуй Богу 
частіше – адже багато хто мріє 
про таке життя!

“Подяку 
складайте 

за все, бо така 
Божа воля про вас 

у Христі Ісусі!”
1 Сол. 5:18

Сигнальне багаття

Єдиного чоловіка, який врятувався 
після корабельної аварії, було викинуто 
на безлюдний острів. Він щиросердно 
молився Богу про спасіння, й щодня 
вдивлявся в горизонт, але ніхто не 
плив на допомогу.

Змучений, він нарешті збудував 
хатину з уламків корабля, щоб 
захиститися від стихії та зберегти деякі 
свої речі. Але одного разу, поблукавши 

в пошуках їжі, він повернувся й 
побачив, що його хатина охоплена 
полум’ям і до неба підіймається дим. 
Сталося найстрашніше: він втратив 
усе.

Охоплений горем і відчаєм, він 
вигукнув: «Боже, за що?»

Рано-вранці наступного дня його 
розбудили звуки корабля, який 
наближався до острова, поспішаючи 
на допомогу.

— Як ви дізналися, що я тут? — 
запитав чоловік своїх рятівників.

— Ми бачили ваше сигнальне 
багаття, — відповіли вони.

Як легко впасти у відчай, 
коли приходить біда. Але не 
варто опускати руки, адже Бог 
піклується про нас, навіть коли 
нас охоплюють біль і страждання. 

Пам’ятайте завжди, навіть 
коли ваша хатина згоряє дотла: 
можливо, це сигнальне багаття, 
яке кличе на допомогу.



Народився я на Рів-
ненщині, у звичайній 
світській сім’ї. З дитинства 
пам’ятаю, як мама почала 
відвідувати церкву і ме-
не, дев’ятирічного хлоп-
чика, брала з собою, та я 
на богослужіннях нічого 
толком не розумів, хоч 
відчував, що мені там 
було добре. Мама щиро 
повірила в Боже Слово, 
прийняла Ісуса Христа до 
свого серця і заключила 
Завіт з Господом по 
вірі через святе водне 
хрещення. Не все було 
гладко на початках її 
віри в Бога, прийшли й 
випробування маминої 
віри. Коли настав їй 
час народжувати чет-
верту дитину, у неї 
лікарі діагностували 
рідкісну патологію: ем-
болію навколоплідними 
водами. На той час це 
100-відсоткова раптова 
смерть без шансів на 
життя. Та Господь ви-
рішив, що вона ще має 
жити. Це був Його поклик 
не лише нашій сім’ї, а й 
до багатьох інших людей, 
які знали мою маму і цю 
складну ситуацію. Дитина 
народилася мертвою, але 
мама через чотири тижні 
була вже вдома, хоч по 
діагнозах лікарів також 
повинна була померти. По 
молитві церкви Господь 

її повністю відновив, зці-
ливши нирки, які взагалі не 
працювали, зцілив серце… 
Це були реальні чудеса, 
на яких народжувалася та 
зростала моя дитяча віра 
в Бога. 

Я щиро вдячний Бо-
гові, що Він дав мені 
милість рости там, де 
люди моляться, там, 
де Він діє у Своїй славі. 
Мені прийшлося бачити 
багато справжніх чудес, 
які Господь робив по 
молитві Свого народу: я 
бачив, як вставали хромі 
і прозрівали сліпі, як 
хворі тіла залишав рак, 
туберкульоз, цукровий 
діабет та інші хвороби. 
Все це стало стержнем 
моєї віри в Бога, і я щиро 
вдячний Йому за те, що 
й сьогодні Він діє в моєму 
житті, рушійною силою 
якого є молитва. Отож, я 
дякую Богу, що фактично 
з дитячих років по милості 
Господа я надбав віру в 
живого Бога. 

З 18-річного віку я вже 
почав проповідувати 
Слово Боже в церкві м. 
Острог, де ми тоді жили. 
На той час я ніколи не 
думав і не планував, що 
буду десь далеко від дому 
проповідувати Євангелію. 
Бо людині властиво 
прагнути до затишку, ком-
форту. Тому я планував, 

здобувши вищу освіту (за 
спеціальністю «Фінанси» 
в «Острозькій академії»), 
рухатися далі в цьому 
напрямку, влаштовуючи 
особисте життя. Та 
Господні плани відносно 
мого життя були інакшими. 
На одному служінні Бог 
через пророче слово 
сказав мені, що приготував 
працю на Його ниві… 

Пам’ятаю той момент, 
коли в моє серце прийшло 
рішення серйозно дові-
рити своє життя Господу. 
Багато молодих людей, які 
мають щастя народитися й 
зростати в християнських 
сім’ях, разом із тим мають 
нещастя відноситися до 
віри як до чогось такого, 
що передається у спадок. 
Але у Бога внуків немає, 
у Нього є лише діти, і 
рішення служити Господу 
потрібно прийняти осо-
бисто.

Коли я ще навчався на 
4-му курсі академії, мої 
батьки прийняли рішення 
переїхати на Полтавщину, 
в Диканьку (я навіть не 
знав, що вона реально 
існує). То був 2002 рік. Я 
приїхав до батьків у гості 
і відверто кажучи, не 
мав наміру залишатися 
з ними у цій духовній 
пустелі (як я для себе 
визначив духовний стан 
Полтавщини на той час). 
Я любив Рівненщину, яка 
благословенна щирими 
християнами, і мене 
повністю влаштовувала 
церква в Острозі, де було 
багато молоді. А в Диканьці 
я навіть не уявляв, що 
буду робити... Все ж таки я 
переїхав жити в Диканьку, 
до батьків, влаштувався 
працювати в банк. Пе-
ріодично усією сім’єю ми 
відвідували Полтавську 
церкву «Нове життя», 
там я познайомився із 
служителями, які за-
пропонували мені роз-
почати духовну працю в 
Диканьці. То був 2004 рік. 
Саме тоді я одружився 
з чудовою християнкою 
Наталкою з Полтави. 
На сьогодні ми маємо 
трьох дітей – двох синів і 
донечку, яку Господь нам 
подарував наприкінці 2015 
року. Господь не залишав 
нас протягом усіх цих 
років, хоча прийшлося 
пройти багато труднощів 
та випробувань. Не раз, 
дивлячись назад, я бачу 
охорону святого Бога, Який 
скрізь супроводжував нас і 
оберігає до цього часу.

Пригадую, як декілька 
разів загрожувала реаль-

на небезпека життю 
нашого старшого сина, 
коли, здавалося, вже й 
не було надії на те, що 
він буде жити. Одного 
разу дружина вбігла зі 
слізьми, тримаючи сина 
на руках, і сказала, що 
він перестав дихати. Йому 
тоді виповнився всього 
один місяць. Всі почали 
молитися, а я відчув, як 
підкосилися мої ноги. Він, 
непритомний, лежав у неї 
на руках, а я у відчаї не 
розумів: чому? Через кілька 
хвилин його тіло набуло 
природнього кольору, 
він почав рівномірно 
дихати – повернулося 
життя. Диявол намагався 
забрати його життя, 
посіяти зневіру в моєму 
серці, розбити розпочате 
служіння Богові в Ди-
каньці, але Усемогутній 
Бог ставив Свою охорону.

У січні 2007 року 
прийшла нова тривога 
в мою сім’ю: захворіла 
дружина на запалення 
суглобів, як потім вияви-
лося, то був ревматоїдний 
поліартрит. Я не раз зу-
стрічав людей, які не 
могли ходити в результаті 
цієї хвороби і не хотів 
прийняти в серце, що це 
чекає й мою дружину. 
Ми багато молилися, але 
лікарі діагностували у неї 
ще й ерозивний гастрит 
та виразку шлунку, що 
ускладнювало лікування. 
Не раз спостерігав, як 
з дня на день дружині 
ставало все гірше, в якийсь 
момент зрозумів, що вона 
дуже важко ходить, вона 
стала притримуватися за 
стіну, йдучи по коридору. 
Я розумів, що лікарі, 
маючи добрі наміри, 
безсилі допомогти в цій 
ситуації і тоді ми почали 
ревно кликати до Господа. 
Це був крик душі, але не 
у відчаї. Не раз перед 
очима виринали спогади 
отих дитячих років, коли 
Господь творив великі 
чудеса, і я вірив та знав, що 
Він не змінився. Ми часто 
молилися, бо розуміли, 
що милість і відповідь є 
лише у Господа. Пройшло 
небагато часу і після 
чергової перевірки шлунку 
лікарі не виявили виразки, 
а невдовзі у дружини 
перестали боліти суглоби. 
До кінця року вона стала 
нормально ходити, і (слава 
Ісусу!) ходить по цей день.

Бог являв милість і в 
моєму служінні Господу. 
Все відбувалося не 
так просто й легко, як 
мені б хотілося, але з 

твердістю можу сказати: 
Бог допомагав, вів, беріг і 
благословляв. На сьогодні 
богослужіння церкви в 
Диканьці відвідують 40 
людей. Мабуть немає для 
служителя церкви більшої 
радості, аніж радість від 
того, що ти бачиш, як 
грішні душі каються в своїх 
гріхах і щиро навертаються 
до живої віри в Бога. 

У 2008 році (рівно че-
рез 10 років після того, 
як я прийняв святе 
водне хрещення по вірі) 
мене благословили на 
пасторське служіння, яке 
несу в помісній церкві й 
сьогодні.  

Я також проповідую 
Слово Боже й ув’язненим. 
З групою служителів ми 
працюємо у всіх колоніях 
Полтавської області. В’язні 
– це специфічна категорія 
людей, які заблукали 
в житті, багато з них 
жалкують про минуле, 
але вони не мають сили 
жити по-новому, і яке 
то щастя бачити, коли в 
їхнє життя приходить Бог, 
приходить світло, що несе 
надію. Сьогодні багато 
моїх братів у Господі – 
в’язні в минулому, а зараз 
прощені Ісусом Христом і 
є ревними працівниками 
на Божій ниві. Дух Святий 
справді змінює (здавалося 
кам’яні) серця! Там, де 
безнадія, Бог дає надію! 
Що неможливо людям – 
те можливо Богові!

З групою служителів з 
різних церков ми маємо 
служіння в будинках 
для престарілих, яке на 
сьогодні поширилося за 
межі Полтавщини – на 
Сумщину та Харківщину. 
Надто важко дивитися 
на людей похилого ві-
ку, які перегортають 
останню сторінку свого 
життя у самотності, вони 
з ноткою відчаю у голосі 
згадують минуле. Їхні діти 
забули Божу заповідь з 
обітницею: «Шануй батька 
та матір і буде тобі добре». 
А вони, старенькі, плекали 
в них надію, що буде до 
кого пригорнутися на 
схилі років. І так хочеться 
із невеличким гостинцем 
принести в їхні серця 
живу та вічну надію, що 
навіть коли вони стали 
непотрібними для рідних 
та дітей, є Той, кому вони 
не байдужі. І Його ім’я – 
Ісус Христос! Я радію, коли 
чую молитву покаяння 
з уст зневірених у житті 
людей похилого віку.

У жовтні 2015 року в 
нас народилася донечка 

Вікторія. Її народження 
стало ще одним моментом 
випробування нашої ві-
ри. Все відбулося не 
так, як ми планували. 
Коли я стояв у відділенні 
реанімації біля її ліжечка, 
то не міг стримати сліз, 
дивлячись на цю крихітку, 
на якій було багато 
крапельниць, датчиків та 
інших трубочок. Проте в 
моєму серці була віра в 
Бога, Який до цього часу 
жодного разу мене не 
залишав. У той момент я 
бачив Голгофу, а на ній 
Сина Божого, що вмирав 
за мої гріхи. Йому ніхто 
не давав знеболюючих 
ліків, ніхто не намагався 
допомогти, а навпаки – 
негідні люди додавали 
болю, але Він терпів до 
кінця. Десь глибоко в душі 
я прагнув зрозуміти біль 
Отця Небесного, Який 
дивився на страждання 
Свого Єдиного Сина, якого 
Він послав для спасіння 
грішних людей, але вони 
цього не зрозуміли. І в 
моє серце прийшла віра 
на життя моєї доньки. 
Наступного дня лікар 
сказав, що ситуація надто 
складна, але віра давала 
нам сили не впадати у 
відчай, і вже через 11 днів 
дружина з донечкою була 
вдома. Який Усемогутній 
наш Господь!

Вже третій рік ми 
щомісяця проводимо 
молитовні з’їздні бого-
служіння в Полтаві, які 
щоразу відвідують все 
більше людей. Сила нашої 
віри залежить від рівня 
нашого молитовного жит-
тя. Дивлячись на свій 
пройдений шлях (і шлях 
моєї родини), із вдячністю 
моєму Господу розумію, 
що найбільше щастя і над-
бання в житті – тримати 
Святу Біблію в руках для 
благовісту тим, хто ще 
не пізнав Бога, служити 
Господу й людям в страху 
Божому. Не зважаючи 
на те, що сьогодні ми 
маємо досить складні 
й тяжкі переживання в 
нашій країні (зокрема 
війну на її сході), я хочу 
сказати, що водночас 
ми маємо й сприятливий 
час для пошуків Господа: 
«Шукайте Господа, 
доки можна знайти 
Його, кличте Його, як 
Він близько!» (Ісаї 55:6) 
Нехай Господь буде з 
усіма вами! Амінь.

Василь Медведь, Ди-
канька, Полтавщина. 
Тел.: 066-77-24-360
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Мудрі вислови
 — Маленький добрий вчинок 

краще, ніж великі обіцянки.

— Не втрачайте часу, 
роздумуючи над тим, чи 
любите ви ближнього. 
Робіть так, якщо б ви його 
любили.

— Ти можеш говорити 
все, що завгодно, але твої 
дії показують твоє справжнє 
відношення.

— Істину не доводять, 
істиною живуть!

— Бог відкриває браму небес 
кожному, хто відкриває Богові 
своє серце.

— Бог говорить з тими, у 
кого є час слухати.

— Христос зайняв моє місце 
на хресті, щоб дати мені місце 
на небесах!

— І після сотні по-
милок у тебе ще є 
можливість звернутися до 
Всевишнього і прийти до 
Нього в молитві покаяння...

— Придбаний вами сьогодні 
досвід довіри Богу допоможе 

вам встояти перед лицем 
завтрашніх труднощів.

— Людина, яка завжди 
дивиться назад, не може 
рухатися вперед.

— Щоб прийти до джерела, 
потрібно пливти проти течії.

— Одна людина має 
право дивитися на іншу 
звисока тільки тоді, 
коли вона допомагає  їй 
піднятися.

— Пилюка на вашій Біблії 
відіб’ється брудом у вашому 
житті.

— Найважча школа – це 
школа життя... Ніколи не 
знаєш, в якому ти класі і 
коли наступний екзамен... 
Навіть списати не можеш, 
тому що більше ні в кого 
немає такого ж варіанту.

— Краще говорити істину, 
яка заподіює біль, а потім 
зцілює, ніж говорити солодку 
брехню, яка заспокоює, а 
потім вбиває.

— Хто говорить, що 
християнське життя нудне, 
не має поняття про те, що 
таке християнське життя.

— Справжня радість не 
залежить від зовнішніх 
обставин, бо її невичерпне 
джерело в Богові.

— Щасливий не той, хто 
має все найкраще, а той, 
хто отримує все найкраще 
з того, що має.

— Одного разу Бог 
прокрутить усе твоє життя, 
як кінострічку, перед твоїми 
очима. Живи так, щоб тобі 
було не соромно дивитися 
цей фільм...

«І сказав Господь: Я проведу перед тобою 
всю славу Мою і покличу Господнім Ім’ям 
перед тобою...» (Біблія, книга «Вихід», 33:19)

Cвідчення

Слава Ісуса Христа 
у нашому житті!



— Ненсі, чи думала ти 
раніше, що будеш вести цю 
програму?

— Тоді не думала, але я 
часто бувала в офісі тата, коли 
він готував радіопередачі. 
Він говорив мені: «Ненсі, дай 
мені слово, що ти продовжиш 
цю мою працю, якщо раптом 

щось зі мною трапиться. Він 
наголошував, що багато людей, 
жителів України, ще не пізнали 
живого Бога, і ми мусимо 
продовжувати цю працю, 
аж доки Христос прийде за 
Своєю Церквою. Я, звичайно, 
дала йому обіцянку, навіть не 
думаючи, що щось може з ним 
статися. Я думала, що мій тато 
житиме щонайменше до ста 
років. Бо він мав таку завзяту 
енергію й натхнення, що мені 
тоді було дуже легко казати 
йому «так». 

 — Отже, після смерті тата 
ти змушена була взятися за 
цю програму?

— Хоч я дала слово татові, 
але розуміла, що й Бог чув і 
бачив цю ситуацію. Напевно 
я й без цього слова мусила 
б продовжити цю працю. Я 
у тому зростала, бачила все 
і розуміла важливість цього 
служіння з погляду вічності. Я 
читала ті листи, що приходили 
поштою на редакцію програми, 
я не могла залишитися ос-
торонь, а перейнялася люд-
ськими болями, потребами, 
фактично я вже увійшла до 
цієї праці ще за життя батька. 
А моя поїздка до України 

допомогла мені ще раз значно 
переосмислити важливість пра-
ці для Бога. Я зустрілася там 
з християнами, місіонерами, 
працівниками радіопередачі 
в Києві, служителями церков 
Полтавщини, де часто бував 
мій тато, це все допомогло 
мені ще дужче полюбити 
батьківщину мого тата, людей, 
яким він служив до кінця 
свого земного життя. Я на 
місцях почула багато живих 
відгуків про радіопередачу 
«Жива надія». Тоді зрозуміла, 
що це мій обов’язок, тому 
продовжила контракт з адмі-
ністрацією «Українського ра-
діо», але пізніше я зрозуміла, 
що це не тільки мій обов’язок, 
як християнки, а чи не 
більше – привілей – чудова 
можливість потрудитися для 
Бога, для розповсюдження 
Царства Божого. Тато завжди 
наголошував, що це земне 
життя так скоро промине, але 
що ти зробив для Бога – з 
тобою буде й у вічності. Саме ці 
слова написані на могильному 
камені, де похований його 
прах. Я раніше знала ці слова 
напам’ять розумом, але тепер 
знаю їх серцем. Пам’ятаю, як 
тато казав: якби одна душа 
покаялася, це варто всієї нашої 
праці. Бо цінність людської 
душі важливіша, ніж будь-що 
інше на цій землі. До цього 
часу ми отримуємо листи (хоч 
менше, ніж раніше), і я знаю 
(по відгуках радіослухачів), що 
це далеко не одна душа. Слава 
Богу! Це не ми, а Господь. Ми 
без Бога нічого доброго не 

можемо зробити. Багато людей 
через радіопередачу отримали 
оздоровлення, духовне підкріп-
лення, хтось прямо покаявся 
через те, що слухав саме цю 
програму, комусь відкрилася 
істина Слова Божого. А це є 
важливо! Незрівнянно ні з чим! 
Якщо людина нарешті зрозуміє 
Божу правду і прийме Господа у 
своє серце, це варто усієї нашої 
праці. Що може бути важливіше 
за це? 

— Ти мала попередню 
працю, серйозний заро-
біток, і ти все ж таки 
покинула те все. Чи то легко 
було? Бо я знаю, що в США, 
Канаді, дуже все залежить 
не від житла, а від роботи. Є 
робота – є заробіток, а отже 
є все інше. 

— Нелегко то було. Я пра-
цювала у великій компанії сві-
тового рівня. Але після поїздки 
до України мені вже не було 
важко прийняти рішення. Ма-
теріальне не повинно бути на 
першому місці. Тепер я всім 
серцем знаю, що увесь наш 
добробут залежить від Бога. Я 
побачила, як Його рука може 
нас утримати. Після смерті 
тата ворог старався заподіяти 
шкоду, зруйнувати все, що 
було зроблено татом, але Бог 
явив Свою славу. Знайшлися 
люди, які підтримали мене (і 
продовжують підтримувати), 
і зараз допомагають вести цю 
програму. 

— Чи легко зараз 
забезпечувати матеріаль-
ний бік виходу радіо-

передачі? 
— Відверто кажучи, й татові 

то нелегко було робити.  До 
того ж я не є проповідницею, я – 
проста жінка. Крім того, виникає 
багато усіляких перешкод. 
Якби усі церкви підтримували 
цю працю, було би легше. Я, 
і ті, що допомагають мені у 
цій праці, потребуємо вашої 
молитовної підтримки. Дякую 
Богу за дітей Божих, які від 
усього серця люблять Бога, ста-
раються щось робити для Божої 
слави, жертвують на діло Боже. 
Дякую Богу, що радіопередача 
«Жива надія» є маленьким 
живим камінчиком у духовній 
будові Вселенської Церкви Ісуса 
Христа. 
Вів діалог Геннадій Андросов

Ненсі Зінчик з редактором 
газети “Жива надія”, м. Київ, 
на порозі офісу радіопередачі 
“Жива надія” (фото з архіву)

Слава Ісусу Христу! Щиро дякую всім 
працівникам радіопередачі «Жива надія» 
за виявлену до мене благодійність. 
Я отримав від вас посилку. Ще Вам 
сердечно дякую за духовну підтримку, 
яка в моєму житті має дуже велике 
значення. Ваші передачі по радіо, книги 
та Боже Слово мене підкріпляють, 
підтримують в житті. Адже померла моя 
жінка і двоє дітей, і я став одинокий в 
цьому світі. Це є велика Божа сила, 
що я це все витримав, дякуючи Богу. 
Крім цього, у мене цілий букет хвороб, 
але Господь допоміг мені пережити 
таке  велике горе. Не судилося, що діти 
будуть мене доглядати, Бог забрав їх до 
Себе. Я ж на старість немічний, хворий, 
мушу миритися зі своєю долею. Так Бог 
хоче, так мушу приймати. Слава Богу, 
що я люблю читати духовну літературу. 
Трохи вже затяжко, в мене велика 
короткозорість, але я не можу жити без 
читання.

Хай Господь здоров’я посилає, радості 
і щастя додає, Дух Святий над Вами хай 
витає, бо Ви добрими пастирями є. Хай 
додасть наснаги Вам і сили, хай панують 
спокій, мир, добро, Щоб Ви довго 
Господу служили і в житті щоб горя не 
було!

Фігас Я., с. Лещатів, Львівщина
* * *

Я дуже вдячна вам, що ви мені 
прислали автобіографічну повість Івана 
Зінчика. Вже декілька раз прочитала 
її з великим хвилюванням. Вона мене 
повернула до спогадів мого дитинства 
(зараз мені 73 роки). Батьки мої 
жили дуже бідно, мали одного коня і 
спрягалися з тими, у кого був плуг, чи 
кінь, щоб зорати землю, яку їм нарізали 
при Радянській владі. А коли стали 
колгоспи, то коня забрали в колгосп, 
а мама пішла та його відв’язала, то він 
прибіг додому. За це батька посадили, а 

коня забрали знову (і зерно, що 
було в глечиках – в підпіччі).

Я пам’ятаю голодомор в 1933 
році, як в рядні несли парубка, 
що помер з голоду. В яслах 
варили куліш (це такий суп з 

пшоном) і нас, дітей, годували. Але ж діти 
є діти, ми не розуміли сього становища – 
бігали, гралися і натрапили на чоловіка. 
Він лежав у пшениці на полі, а ми кидали 
на нього грудками і боялися, тікали. А та 
людина помирала з голоду.

А в 1937 році прийшли вночі і забрали 
маминого брата Василя, за те, що він 
ходив до церкви і дуже любив Бога. 
Залишилося п’ятеро дітей без батька, 
які так і жили з клеймом: «діти ворога 
народу».

А наш батько так і не повернувся. 
Вже після війни його реабілітували 
посмертно. Під час війни мою сестру 
(1926 р. нар.) забрали до Німеччини. 
Вона там працювала на фабриці, їх теж 
звільняли американці. А як вони їхали 
додому на платформах, то наші солдати 
кричали їм: «німецькі вівчарки». Коли 
вже моя сестра була вдома, то її часто 
викликали на допит.

Так що все, що описав Іван Зінчик – 
правда. Мені приємно бачити його на 
фото в книжечці – з молодих років і аж 
до старості. Коли читаю цю книжечку, 
то ніби чую голос самого Івана 
Дем’яновича. Спасибі вам, що включаєте 
його проповіді, щоб ми не забували і 
думали, що він живий. 

З радістю чекаю того дня, коли до 
моєї хати завітає велика радість – ваша 
радіопередача «Жива Надія», бо я живу 
сама, розмовляю з Духом Святим, і Бог 
мені в усьому допомагає.

Ви передаєте, що у вас ще є ця 
книжечка «Якщо не Бог, то хто ж?» 
Якщо можна, надішліть мені, будь-ласка. 
Я подарую сестрі, щоб і в неї була, бо 
цю, що маю, я ще буду читати. Я вас усіх  
дуже люблю! Дай Бог вам усім доброго 
здоров’я, щоб ви ще довго приносили 
людям радість і надію на щасливе життя.

Олександра Брасло, м. Кривий Ріг

* * *
Я раніше часто слухав радіопередачу 

«Жива надія», проповіді Івана Зінчика. 
Так само і зараз залюбки слухаю цю 
програму. Мені вже 85 років. Я з роду 
довгожителів, мій батько дожив майже 
до 90 років, а мама – майже до ста. 
Я доглядав їх аж до смерті.  Зараз я 
залишився один. Але дяка Богу, що 
у мене багато братів і сестер по вірі в 
Ісуса Христа! Я дякую Богу, що увірував 
у Нього. Пригадую своє життя і хочу 
зазначити, що одна подія, яка відбулася 
зі мною в моїй далекій юності, наклала 
відбиток на все моє життя. Був голодний 
1947 рік. Мені було усього 16 років, 
а я вже мусив самотужки заробляти 
собі на хліб. Поїхав в Тернопільську 
область, на заробітки. Потрапив на 
ночівлю в християнську сім’ю, вони 
молилися, і я з ними ставав на молитву, 
хоч жодного розуміння про Бога тоді не 
мав. Ті молитви здалися мені якимось 
дивовижними. Вони молилися (як я 
тепер розумію) Духом Святим. То були 
дві жінки (старша й молодша), у яких 
господаря забрали до Сибіру за віру в 
живого Бога. Я вже зараз розумію, як ті 
дві жінки стійко переносили увесь тягар, 
що випав на їхню долю. Тільки віра в Бога 
підкріпляла їх у всіх труднощах. Жити з 
клеймом ворогів народу – тяжко. Але тоді 
я був юнаком і не дуже все те розумів. 
Не зважаючи на те, що я пробув у них 
обмаль часу, ті молитви в моїй пам’яті 
залишилися на все моє подальше життя. 
Ті жінки мене 
благословили, 
я поїхав з 
того села, за-
робивши два 
пуди зерна. 
Пам’ятаю, як 
пішки йшов з 
тим зерном 12 
км до свого 
села…

Н а ж а л ь , 
моє подальше 
життя прохо-
дило в цілко-

витому безбожному оточенні. Моє сімейне 
життя не склалося. Потім так сталося, що 
я отримав інвалідність, перестав ходити 
ногами. Саме ця інвалідність спонукала 
мене до того, що я став більше 
задумуватися про своє життя, про віру 
в Бога. Став слухати радіопередачу 
Івана Зінчика «Жива надія». Саме його 
проповіді допомогли мені остаточно 
визначитися з розумінням правди Божої. 
Тепер, розуміючи правду Божу, можу 
сказати, що Ісус Христос мене ніколи не 
залишав, а Дух Святий попровадив до 
цілої правди Божої (ще від тої молитви в 
силі Духа Святого в селі). Я зараз живу 
в домі для старших людей при церкві 
міста Радехів. Це також милість Божа 
наді мною, що Він так потурбувався про 
мене через Своїх дітей. Мені тут добре. 
Для мене великий привілей, що я можу 
постійно бути на богослужіннях в церкві. 
Мене буквально на руках заносять в дім 
молитви. Дякую Богу за своє життя.

Хотів би сказати молодим, щоб 
не чекали, коли ноги віднімуться, 
а замолоду йшли своїми ногами до 
церкви, служили Богу, і не занапастили 
своє молоде життя гріхами. Зараз час 
Божої благодаті, скрізь безперешкодно 
проповідується Євангелія. Можна 
вільно прийти до церкви, ніхто за це 
не заарештує і в Сибір не запроторить, 
як було раніше. Тому не гайте час на 
гріховні речі, а спішіть до Бога. 

Волковський Федір Трохимович,
м. Радехів, Львівщина

Виписи з листів
радіопередачі

НЕ ЙДИ У ВІЧНІСТЬ БЕЗ ВІРИ
В ТОГО, ХТО ВОСКРЕС!!!

Наше інтерв’ю

Радіопередача
«Жива надія» 

сьогодні...

Служитель церкви Воло-
димир Бобик молиться 
за благословення праці с. 
Ненсі Зінчик, м. Миргород, 
Дім молитви церкви ХВЄ 
“Жива надія” (фото з архіву)
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Багатьом читачам ві-
дома історія корабля 
«Титанік», який потонув 
15 квітня 1912 року в 
холодних водах Атлан-
тичного океану, забравши 
з собою 1517 людських 
життів. Його загибель 
стала однією з найбільш 
вражаючих катастроф 
ХХ сторіччя. Особливо ця 
історія відома сучасному 
поколінню через одной-
менний художній фільм. 
Але Голлівуд відмовився 
включити в сюжет 
свого фільму одну при-
голомшливу історію про 
відважного пастора Джона 
Харпера, який також був 

пасажиром цього корабля, 
бо вона ніяк не пасувала 
до їхнього сценарію.

Джон Харпер був 
пастором церкви в 
Шотландії і відомим 
євангелістом свого ча-
су, навернувши до Ісу-
са Христа багатьох лю-
дей. У 1912 році він 
отримав запрошення 
проповідувати в амери-
канській церкві м. Чикаго, 
де пастором був Д. 
Муді. Тому-то Харпер сів 
на «Титанік» зі своєю 
маленькою донькою, щоб 
плисти до Америки (на 
той час він був вдівцем). 

В н о ч і 
«Титанік» 
зіткнувся з 
айсбергом, 

і 

корабель, отримавши 
пробоїну, почав повільно 
тонути. Почувши звук 
сирени, Джон розбудив 
свою дочку, закутав її 
у ковдру і піднявся на 
верхню палубу. Бачачи 
все те, що відбувається, 
він поцілував свою дочку 
на прощання і передав 
її члену екіпажу, який 
посадив дочку Джона в 
рятувальний човен під 
№11. Джон розумів, що 
більше ніколи не побачить 
свою донечку, яка з 
шести років залишиться 
круглою сиротою. Свою 
рятувальну жилетку він 
віддав одному з пасажирів, 
тим самим не залишивши 
собі жодного шансу на 
порятунок. Спочатку па-
сажири не розуміли усієї 
серйозності того, що 
відбувається з кораблем 
(бо ж їх так переконували, 
що «Титанік» не може 
потонути) і навіть ігно-
рували запрошенням чле-
нів екіпажу зайняти місця 
в рятувальних човнах. 
Коли ж нарешті пасажи-
ри усвідомили трагічну 
реальність того, що 
відбувається, на кораблі 
почалася велика паніка...

У Джона не було часу 
для роздумів, тому він, 
не втрачаючи ні хвилини, 
почав звертатися до 

людей, що бігали в 
паніці. Очевидці потім 
розповідали, що бачили 
молодого чоловіка, що 
підходив до людей і 
задавав їм одне питання: 
«Чи твоя душа спасенна?» 
Спочатку корабельний 
оркестр по вказівці 
капітана грав розважальні 
мелодії, щоб цим самим 
відволікати пасажирів, 
коли ж кінець «Титаніка» 
став очевидним для всіх, 
то оркестранти почали 
виконувати християнську 
мелодію «Ближче Господь 
до Тебе». У цей час 
Джон ще інтенсивніше 
виконував своє покли-
кання євангеліста, дане 
йому Богом.

Коли «Титанік» почав 
швидко йти під воду, тоді 
Джон стрибнув у холодну 
воду Атлантичного океану. 
Більше тисячі людей 
борсалися у крижаній 
воді. Незабаром йому 
вдалося знайти якийсь 
уламок від корабля. 
Схопившись за нього, 
пастор почав підпливати 
до людей і ставити їм все 
те ж запитання: «Чи твоя 
душа спасенна?» Посеред 
цього хаосу і криків 
він направляв людей 
до Ісуса Христа! Джон 
Харпер помер, як і жив, з 
одним ім’ям на устах: Ісус 
Христос!

Ця історія стала більш 
відомою пізніше. Через 
кілька років після цих 

трагічних подій в ка-
надському місті Hamil-
ton, на служінні однієї 
церкви, чоловік, на ім’я 
Aguilla Webb, розповів 

цікаве свідчення: «Я – 
один з шести людей, які 
вижили в водах Атлантики 
в ту страшну ніч, коли 
затонув «Титанік» і 1517 
осіб були поглинені 
холодними водами оке-
ану. У той час, коли я 
борсався у воді, серед 
криків і стогонів людей, 
один чоловік крикнув 
мені здалеку: «Твоя душа 
спасенна?» Я відповів йому 
«Ні!» Але раптом хвиля 
накрила того чоловіка, 
і він пішов під воду... 
Через декілька секунд він 
виринув і знову прокричав 
мені вже слабкішим 
голосом: «Твоя душа 
спасенна?» Я відповів: 
«Ні!» Тоді у відповідь 
мені він прокричав: 
«Віруй в Господа Ісуса 
Христа і ти отримаєш 
спасіння!» Знову велика 
хвиля накрила його, і він 
пішов під воду, я його 
більше вже не побачив... 
Там, у холодних водах 
Атлантики, я примирився 
з Богом, закричавши до 
Нього про милість...». У 
кінці свого свідчення Webb 
сказав: «Я – останній плід 
пастора Джона Харпера»… 

Р. S. Наскільки сьогод-
нішній світ нагадує нам 
«Титанік», а ми – його па-
сажирів! Суєта, турботи, 
зайнятість важливими 
справами, розваги...

Але, незважаючи на те, 
що все мовби виглядає 
красиво і стабільно, є одна 
проблемка – пробоїна. 
Можливо вона не така 
вже й велика, але вода 
поступово наповнює 
трюм, і рано чи пізно ми 
всі опинимося в вічності... 
Ми можемо не звертати 
уваги на «пробоїну» і далі 
робити вигляд, що все 
мовби добре, але важливо 
кожному усвідомити 
всю трагічність ситуації і 
почати шукати порятунок. 
Але де шукати спа-
сіння? На «Титаніку» 
люди метушилися і бігали 
туди-сюди, шукаючи 
порятунку. Деякі з па-
сажирів «Титаніка» збе-
рігали спокій. Серед них 
був Джон Харпер. Він 
знав, Хто дає спасіння. 
Це Ісус Христос. Чи ти 
отримав його? Якщо ти 
читаєш ці рядки, ще є час, 
щоб примиритися з Богом 
через жертву Ісуса Христа, 
покаявшись у своїх гріхах. 

«ЖИВА НАДIЯ»

МОЛИТВА ПОКАЯННЯ
Отче Небесний! В ім’я  Ісуса 

Христа прости всі мої гріхи, будь 
милостивий до мене. Зайди Ду-
хом Святим до мого серця, очисти 
мене від усякого гріха. Господи 
Ісусе, будь моїм Спасителем і 
Пастирем! Керуй надалі усім 
моїм життям. Я сповідую Тебе, 
Ісусе Христе, своїм Господом 
Богом і Спасителем. Я вірю, що 
кров Ісуса Христа пролилася 
й за мої гріхи. Я дякую Тобі, 
Боже, за те, 
що чуєш мою 
молитву, і я 
вірою приймаю 
спасіння в ім’я 
Ісуса Христа. 
Амінь.

Запрошуємо до церкви в 
Харківській області:

смт Краснокутськ, вул. Леніна, 164, 
Нед. о 10-00, Чтв. о 17-00. Тел.: 096-
750-1826
с. Пархомівка, Краснокутський р-н,
вул. Перемоги, 14, Нед. о 10-00, Ср., 
Птн. о 17-00. Тел.: 098-762-2650
с. Мурафа, Краснокутський р-н, вул. 
Пролетарська, 1, Нед., Птн. о 9-00. Тел.: 
067-908-9598
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Білики Кобеляцького р-ну: о 16-00, вул. 
Пристанційна, 46, (біля пож. депо);

Глобине:  з 10-00 та 17-00, вул. 
Четверикова, 5, тел. 097-9303269;

Градизьк: з 10-00, вул. Проектна, 23, тел. 
096-7580962, 066-7542426;

Гребінка: з 14-00, вул. Жовтнева, 52, 
церква «Жива надія»; тел. 095-9331428;

Диканька: з 10-00, вул. 40 Років Жовтня, 
22; тел. 066-7724360;

Зіньків: з 15-00, вул. Гоголя, 33, тел. 
050-9422802;

Кобеляки: з 9-30, вул. Касьяна 43/16;
Котельва: з 10-00, вул. Жовтнева, 251; 

тел. 066-0696224, 099-2772776;
Кременчук: з 15-00, вул. Маршала 

Жукова, 104, тел. 097-7947013;
Лохвиця: з 16-00, вул. Леніна, 1-а,  тел. 

066-9107407;
Лубни: з 10-00, вул. Драгоманова, 33; 
Машівка: з 10-00, вул. Нестерця, 8;
Миргород: з 10-00,  вул. Гоголя, 159, 

церква «Жива надія»; тел. 5-60-79;
Новаки, Лубенський р-н: з 15-00, колишня 

школа, тел. 050-160-29-09;
Нові Санжари: з 10-00, вул. Вете-

ринарна, 2, тел. 096-2179075;
Оболонь Семенівського р-ну: з 10-00, 

вул. Котляревського, 9-А, тел. 098-4874724;
Оржиця: з 9-00, вул. Леніна, 87, тел. 

050-6910677;
Полтава: з 11-00, вул. Артёма, 63, церква 

«Хліб життя», тел. 097-03-03-646;
Полтава: з 10-00, б-р Б. Хмельницького, 

19, (Зуп. «Вавілова»), церква «Нове життя»; 
Пирятин: з 9-00, пл. Борців Революції, 16, 

тел. 067-2597689, 050-1608732;
Решетилівка: з 10-00, вул. Горького, 

105а, тел. 098-841-79-30;
Семенівка: з 13-00, вул. Чапаєва, 6,  тел. 

097-6109860;
Чорбівка Кобеляцького р-ну: о 16-00, вул. 

Центральна, 4 (навпроти пошти);
Чорнухи: з 10-00, вул. Сковороди, 11, 

тел. 050-6618022;
Чутове: з 10-00, вул. Комсомольська, 45, 

тел. 050-1955008;
Шишаки: з 9-00, вул. Корніліча, 27, тел. 

098-8345811.

Пропонуємо Вам відвідати 
БОГОСЛУЖІННЯ  християн в 
ПОЛТА ВСЬКІЙ облас ті , що 
відбуваються  ЩОНЕДІЛІ:
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Газета друкується за рахунок добровільних 

пожертвувань і розповсюджується безкош-
товно. Засновник газети: Церква християн 
віри Євангельської «Жива надія», м. 
Миргород, Полтавська обл. Реєстраційне 
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м. Чернівці, тел. 050-376-33-47
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надія»:  Андросов Г. М. 

Тел. редактора: 050-28-13-256,
096-34-100-75, 093-96-28-558 
E-mail: giva.nadiya@gmail.com

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
Геннадій  Миколайович 

Андросов, вул. Колгоспна, 
44, м. Миргород, Полтавська 
обл., 37600, Україна.

Запрошуємо:

С Л У Х А Й Т Е  
радіопередачу 
«ЖИВА НАДІЯ» 
щотижня, у по-
неділок, з 20 год. 

30 хв. на I каналі Українського 
національного радiо.
Листи на передачу надсилайте 
за адресою: Ненсi Зiнчик, 
р а д і о п е р е д ач а  « Ж и ва 
надiя», вул. Онискевича, 3, 
м. Київ, 03115.

Щиро запрошуємо вас 
відвідати  БОГОСЛУЖІННЯ 
ЦЕРКВИ за адресою:
м. ДОЛИНСЬКА (Кіровоградщи-
на), вул. Шевченка, 119.

Щонеділі з 9-00 та 16-00, щосереди та 
щоп’ятниці з 18-00. Ви можете особисто зверну-
тися з вашими потребами і запитаннями до свя-
щеннослужителя Церкви за тел.: 098-26-86-015

Добровільні пожертвування 
на газету надсилайте на карт-
ковий рахунок: ПриватБанк, 
картка № 5168 7572 8588 0177 
(на прізвище Андросов), або ж 
поштовим переказом на адресу 
редакції газети.

Дорогі львів’яни та гості міста!
Вас запрошує церква «Жива надія»

 

Адреса: м. ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 
1 (напроти ст. Підзамче, поруч дже-
рела). Час богослужіння: Щонеділі: 
10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00. Тел.: 
(032) 252-28-28

Церква «Віра. Надія. Любов» 

м. ГЛУХІВ (Сумщина) запрошує 
на богослужіння за адресою: вул. 
Інститутська, 34. Щонеділі з 10:00 та 
18:00. Вт., Чт. - 18:00.

Тел. для довідок: 066-51-50-333

«Чи твоя душа спасенна?»

Історія пастора церкви, яку Голлівуд 
відмовився включити в свій знаменитий 

фільм «Титанік»

НЕ БІЙТЕСЯ!
— Не бійтеся важких доріг — бійтеся доріг 

гріховних.
— Не бійтеся порожнього гаманця — 

бійтеся порожнечі в душі.
— Не бійтеся втратити красу — бійтеся 

втратити гідність.
— Не бійтеся втратити життя заради Бога 

— бійтеся прожити його даремно!

Запрошуємо жителів с. ТЕРНИ 
до церкви «Мир Божий»!

Богослужіння відбуваються: щонеділі 
з 10-00 та щосереди з 10-00. Адреса 
церкви: вул. Будьонного, 16 (Заруддя), с. 
Терни, Недригайлівський р-н, Сумщина. Тел. 
священнослужителя: 099-54-16-937, Петро.

Церква ХВЄ «Спасіння» м. КОВЕЛЬ!

ЗАПРОШУЄМО на БОГОСЛУЖІННЯ ЩОНЕДІЛІ 


