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

Найбільша проблема, з якою 
живуть люди: страх перед 

тим, що про них подумають 
інші люди, але не Бог...

ВАРТО ЗАДУМАТИСЯ

Стор. 5

Ярослав Байда: “Мені 35 років, я маю 
чудову сім’ю і все в мене складається добре. 
Хто не знав мене раніше і в кого в житті все 
благополучно, той можливо подумає, що в 
цьому нічого особливого немає. Але для мене, 
який колись був на самому дні гріховної ями, моє 
теперішнє життя є справжнім чудом від Бога. Я 
ніколи б самотужки не вибрався з тієї глибокої 
ями, куди в молодих роках мене втягнув гріх...”

Читайте свідчення Ярослава на стор. 6

“Я був на 
дні гріхов-
ної ями, 
звідки 
мене 
підняв 
Ісус.. .”

«Земля врожай свій дала,
Бог поблагословив нас!»

Псалом 66:7

Прийдуть жнива…
Біжать роки невпинно наші вдаль,
Ми їм услід: «Роки, не поспішайте,
Не кидайте на плечі срібну шаль, 
Погожим днем потішитись нам дайте!»

Та не спинити їх шалений біг,
Вони, неначе плин ріки гірської,
Через крутії перевали шлях проліг,
Життя людське не відає спокою.

Здається вчора лиш цвіли сади
І літом усміхались жовті ниви, 
Та осінь вже — пора збирать плоди,
Які вони: чи добрі, чи правдиві?

Хай кожен в своє серце зазирне,
Що він ростив: кукіль, а чи пшеницю?
Чи добре він плекав, а чи марне,
Чим його нива буйно колоситься?

Чи хочемо того ми, а чи ні, 
Прийдеться всім нам перед Богом стати,
І щоб тоді у серця глибині
Нам про шляхи свої не жалкувати.

Тож дорожімо кожним своїм днем —
Для кожного прийдуть жнива Господні.
Які плоди у вічність принесем?
Подбаймо всі про це уже сьогодні.

Щоби любов’ю повнились серця,
І на добро були вони багаті,
Щоб нам, бува, не втратити вінця
І в Царстві Божім вічно пробувати.

Лідія Вудвуд, м. Луцьк

Якщо ви маєте віру в Бога, 
про Котрого розповідає 
свята Біблія, то Слово Боже 
радить нам, що ми повинні 
робити, щоб осягнути 
(надбати) вічне життя 
(спасіння):

1. Ми повинні знати і 
розуміти, що ми – грішні 
люди.

Гріх усі люди успадкували від 
Адама. Через що гріх увійшов у 
світ, а з гріхом – смерть. Написано: 
«Нема праведного ані одного» 
(Рим. 3:10). «Бо всі згрішили 
і позбавлені Божої слави» 
(Рим. 3:23). У книзі «Дії святих 
Апостолів» написано: «Бог ось 
тепер усім людям наказує, 
щоб скрізь каялись» (Дії 17:30). 
Першими словами проповіді Івана 
Хрестителя були: «Покайтеся, 
бо наблизилося Царство 
Небесне!» (Матв. 3:2). Ісус 
почав Свою проповідь словами: 
«Покайтеся, бо наблизилося 
Царство Небесне» (Матв. 4:17).

Покаяння означає: а) 
переміна думок; б) сором за 
зроблений гріх; в) визнання своїх 
гріхів перед Богом; г) ненависть 
до гріха; д) залишення гріха і е) 
щире навернення до Бога (тобто 
людина, що покаялася в гріхах, 
починає нове життя – згідно 
вказівок Євангелії).

2. Повірити в Євангеліє 
(Слово Боже).

Ісус почав Своє служіння 
словами: «Покайтеся і віруйте 
в Євангеліє!»(Марк. 1:15). 
Тільки через Євангеліє ми можемо 
дізнатися, що потребуємо спасіння, 
бо Христос сказав: «Дослідіть-
но Писання, бо ви думаєте, що 
в них маєте вічне життя, – вони 
ж свідчать про Мене» (Ів. 5:39). 

Врятувати нас від наших гріхів 
може лише Христос, якщо ми 
щиро покаємось, приймемо 
Його Слово в наше серце і 
будемо жити згідно Його волі, 
а також визнаємо Ісуса Христа 
нашим Спасителем. Написано в 
Біблії: «Істинно, істинно кажу 
вам: Хто слухає Слова Мого і 
вірує в Того, Хто послав Мене, 
– життя вічне той має» (Ів. 
5:24). Жодна людина нічим і ніяк 
не може спасти саму себе від своїх 
гріхів – навіть своїми добрими 
справами. Написано: «Так бо Бог 
полюбив світ, що дав Сина Свого 
Єдинородженого, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не загинув, 
але мав життя вічне» (Ів. 3:16). 
Також написано: «Бо спасенні ви 
благодаттю через віру, а це – не від 
вас, то дар Божий. Не від діл, щоб 
ніхто не хвалився» (Єф. 2:8-9). Ми 
приймаємо Ісуса Христа вірою: «А 
всім, що Його прийняли, їм владу 
дано дітьми Божими стати, тим, що 
вірять у Ймення Його» (Ів. 1:12). 
Ми також виправдовуємося вірою: 
«Отож, виправдавшись вірою, ми 
маємо мир з Богом через Господа 
нашого Ісуса Христа» (Рим. 5:1). 
Кожна людина може звільнитися 
від свого гріховного стану через 
заплату, звершену Ісусом Христом 
на хресті Голгофи, що Його Бог 
дав у жертву примирення в Крові 
Його через віру, щоб виявити Свою 
правду через відпущення давніше 
вчинених гріхів (Рим. 3:24-25).

3. Народження згори                                                                                                         
Народження згори (свыше – 

рос.)   – це найважливіша умова для 
отримання спасіння. «Коли хто не 
народиться згори, то не може 
побачити Божого Царства» (Ів. 
3:3). Через вчинений гріх людина 
є духовно мертвою. Але завдяки 
Слову Божому і Духу Святому дух 
людини оживає для Бога і вона 
стає новим творінням. Ісус пояснює 

Никодимові, що народження згори 
– це від води і Духа. Вода означає 
Слово Боже. «Бо народжені 
ви не з тлінного насіння, але з 
нетлінного – Словом Божим живим 
та тривалим»(1Петр.1:23).

Слово Боже навчає, що 
народження згори потребують усі 
люди. Всім потрібно народитися 
згори, щоб бути спасенними (Ів. 
3:7). Виникає запитання: «Чому?» 
Тому що в нас є гріховна Адамова 
природа, і з такою природою 
людина не може увійти в Царство 
Боже. «І не ввійде до нього ніщо 
нечисте, ані той, хто чинить гидоту 
й неправду, але тільки ті, хто 
записаний у книзі Життя Агнця» 
(Об. 21:27). «Блаженні чисті 
серцем, бо вони будуть бачити 
Бога» (Мт. 5:8). «Господи, хто 
може перебувати в наметі Твоїм? 
Той, хто в невинності ходить, 
і праведність чинить, і правду 
говорить у серці своїм» (Пс. 
15:1-2). Никодим, який хоч і був 
дуже набожною людиною, нічого 
не зрозумів, що йому Христос 
говорив, і тому він запитав Ісуса, 
як то може статися, і Христос йому 
сказав: «Що вродилося з тіла є 
тілом, що ж родилося з Духа є Дух. 
Не дивуйся тому, що сказав Я тобі: 
Вам необхідно родитись згори» 
(Ів. 3:6-7). Далі Ісус сказав: «І не 
сходив на небо ніхто, тільки Той, 
Хто з неба зійшов, - Людський Син, 
що на небі» (Ів. 3:13). «І як Мойсей 
підніс змія в пустині, так мусить 
піднесений бути й Син Людський, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, 
не загинув, але мав життя 
вічне» (Ів. 3:14,15). Апостол 
Петро пояснює нам, як саме ми 
народились: «Бо народжені ви не з 
тлінного насіння, але з нетлінного, 
– Словом Божим живим та 
тривалим. А це те Слово, яке 
проповідуване вам в Євангелії» (1 
Петр. 1:23-25).

Чи ви хочете мати вічне життя з Христом? 

«За все дякуйте, бо 
така воля Божа про вас 
у Христі Ісусі» 1 Сол. 5:18

Вдячне серце – 
це серце, до якого 

благоволить Господь!
 

«Допоможи нам, Боже, 
мати щире, відкрите і 
вдячне серце за всяких 

обставин нашого 
життя!»



Якщо  тільки...
«Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам 

благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою й 
спасаєтесь, якщо пам’ятаєте, яким словом я благовістив 
вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп!» (1 Кор. 
15:2). Ми спасенні, тому що ми прийняли повну 
Євангелію, якщо тільки тримаємося Слова Божого 
так, як написано в Новому Завіті, якщо тільки наша 
віра не марна. Виявляється, можна стверджувати, що 
віруєш у Бога, але ця віра буде даремною, марною. 

Христос поставить нас святими, непорочними 
й неповинними перед Собою, «якщо тільки» ми 
перебуваємо в вірі тверді та сталі, і не відпадаємо від 
надії Євангелії (Кол. 1:23). Ми діти та спадкоємці Божі, 
якщо тільки разом із Ним ми терпимо (Рим. 8:17). «Бо ми 
стали учасниками Христа, якщо тільки розпочате 
життя ми затримаємо певним аж до кінця» (Євр. 
3:14). Як добре мати правильний початок! Але який буде 
його кінець? Кінець справи головніший, ніж її початок. 
Ми бажаємо одержати якісний результат тієї чи іншої 
справи (нашої віри). У зверненні апостола Павла до 
Галатів (3:3) написані сумні слова: ваш початок віри 
був чудовим, але чому ви тепер закінчуєте тілом? Ап. 
Павло перелічує тілесні вчинки: «Учинки тіла явні, то 
є: перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, 
ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, 
єресі, завидки, п’янство, гулянки й подібне до цього. Я 
про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто 
чинить таке, не успадкують вони Царства Божого!» (Гал. 

5:19-21). Навіть при поверхневому розгляді цих учинків 
стає зрозумілим, що інколи в нашому повсякденному 
житті ці тілесні вчинки проявляються. Якщо лише 
інколи, і ми потім журимося й каємося, це ще півбіди, а 
якщо в тім постійно перебуваємо, навіть не зауважуючи 
на це, то це – катастрофа віри (це даремна віра, віра 
наосліп). 

«Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер 
говорю навіть плачучи, поводяться, як вороги хреста 
Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок – їхній 
бог, а слава в їхньому соромі... Вони думають тільки 
про земне!» (Фил. 3:18). От у чому проявляється 
невір’я, крах віри: вони думають про земне! На 
першому місці у думках таких християн щодня земні 
речі, у повсякденних справах – тільки піклування й 
догоджання тілу, робота, бізнес, гроші, задоволення, 
машини, доми, їжа, одяг, де провести відпочинок, як би 
краще розважитися, куди б поїхати на пікнік, тощо. Хто 
ким переможений, той тому і раб.

Шановний читачу, християнине! Доки ще є 
час, задай собі відверте запитання: чи твій дух 
перемагає забаганки тіла, чи можливо тебе 
перемогла твоя гріховна плоть? Хто дає нам 
вказівки і диктує свої умови?

«Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було 
злого серця невірства, що воно відступало б від Бога 
Живого! Але кожного дня заохочуйте один одного, доки 
зветься Сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас 
через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, 
якщо тільки розпочате життя ми затримаємо 

певним аж до кінця» (Євр. 3:12-14). Наше життя 
порівнюється з боротьбою, постійними щоденними 
зусиллями, змаганнями спортсменів, марафонським 
бігом. Гріх порівнюється з сіткою ловця птахів, у якій 
дуже легко заплутатися. 

Ти називаєш себе християнином, але чи є у тебе 
на першому місці Євангелія, Ісус Христос? Чому й ко-
му ти надаєш перевагу? Якщо любиш Ісуса Христа, 
чи шукаєш з Ним щоденного спілкування в молитві? 
Наше щоденне життя показує правдивість нашої віри. 
Це лише початок, тренування для успішного фінішу в 
кінці (який визначив і знає лише Бог), який стане лише 
початком твоєї блаженної вічності з Ісусом Христом у 
Його Небесному Царстві. Амінь.

Еліс Шевкенек – відома євангелістка, 
місіонерка світового рівня. Корені її 
родословної йдуть з України, бо її батьки 
ще на початку XX сторіччя емігрували 
з України до Канади. Сьогодні їй 91 
рік, але вона, не зважаючи на свій 
похилий вік, прилетіла до України на 
декілька тижнів. Три дні вона провела 
на Всеукраїнському молодіжному з’їзді 
Церкви ХВЄ в Малині, де зібралося  
декілька тисяч молодих людей. Щодня 
у неї були зустрічі в церквах, по різних 
містах України (Житомирі, Бердичеві, 
Бучі, Києві, Чорнухах, Пирятині, 
Кременчуці, Первомайську, Херсоні, 
Миколаєві). Сестра Еліс із молодечою 
заповзятістю провадить свої виступи 
(годину чи навіть дві безперервно). У неї 
досить напружений графік. Зважаючи 
на те, що у дні її перебування в Україні 
стояла 30-градусна спека, то просто 
диву даєшся, звідки у неї беруться 
сили (не всі молоді місіонери змогли б 
витримати такий напружений графік). 
Після подорожі по Україні Еліс Шевкенек 
одразу відправилася в Пакистан, де 
вона раніше трудилася багато років. 
Один молодий брат здивувався, коли 
зустрів Еліс Шевкенек на молодіжному 
з’їзді в Малині, із наївністю простого 
хлопця з села він ось так висловив своє 
здивування: «Я ніяк не сподівався вас 
зустріти, я вже думав, що ви померли… 
а ви тут, та ще й серед молоді...». 
На що вона зі смиренням відповіла: 
«Смерть не знає, на якому континенті 

мене знайти. Ти думаєш, що я 91 рік в 
старості? Ні, я 91 рік в молодості!» 

Декілька років тому в газеті «Жива 
надія» була об’ємна публікація свідчення 
цієї  Божої посланниці. У цьому випуску 
нижче читайте уривок з виступу Еліс 
Шевкенек на зустрічі з християнами 
в Пирятині, що на Полтавщині, яка 
відбулася 12 липня 2016 р. в міському 
палаці культури.

Еліс Шевкенек свідчить: «Коли 
мені виповнився 91 рік, я сказала 
Господу: напевно, я вже стала старою, 
тепер вже не буду проводити таких 
служінь, як раніше. Але одного разу 
в церкві я відчула сильну присутність 
Христа. Ісус сказав мені: «То ти тепер 
вже стара? А Я не старію, і Дух Святий 
не старіє. Що Духом Святим ми робили 
через тебе тоді, ми будемо робити і 
зараз. І я сказала: «Господь, якщо Ти 
хочеш, щоб я вирушила в яке-небудь 
місце, Ти скажи певним людям, щоб 
вони запросили мене. Я не буду просити 
нікого, але Ти поклади на розум іншим, 
щоб вони запросили мене». І коли вони 
мене запрошують, я знаю, що це від 
мого Ісуса.

Знаєте, чому я приїхала в цьому році 
в Україну? Коли я була в США, місті 
Everett, служитель церкви з України 
приїхав провідати мене. Я його бачила 
вперше в житті, і я не знаю, як він про 
мене почув. Він сказав, що приїхав, 
щоб запросити мене для того, щоб 
я говорила на молодіжному таборі в 
Малині. І тому я тут. Знаєте, я зараз 
отримую запрошення від пасторів, яких 
раніше ніколи не знала і не зустрічала. 
І завжди програма дуже напружена. 
У мене служіння вже заплановані на 
вересень, листопад, грудень. І ось 
в чому справа: якщо Бог дає мені 
вказівки щось зробити, Він дає 
мені благодать і силу зробити це! 
Він каже: скільки дня, стільки й сили. 
Хтось запитав мене: «Чи ти не боїшся 
їздити в Індію одна?» Я відповідаю: я 
одна ніколи нікуди не їжджу. Для мене 
це не важко, тому що Ісус зі мною весь 
час. Слава Богу!

Я молилася: Боже, дай мені душі для 
Христа, або я помру... Але в цей час я 
помітила дещо: багато людей приходять 
до мене з проханнями про молитву. 
Коли я питаю: про що ти хочеш, щоб 
я помолилася? Знову і знову я чую 
прохання про зцілення, благословення, 
вирішення фінансових потреб, освіту, 

нову машину, будинок тощо. Практично 
всі потреби матеріального плану. 
Коли ми молимося, ми зазвичай даємо 
вказівки Богу, що Він повинен зробити, 
а потім говоримо «Амінь!» і йдемо, 
вважаючи, що справа зроблена. Дуже 
мало християн цікавиться і молиться 
про те, що вгорі, про духовне. Це так 
мене засмучує ...

Коли я буваю в деяких церквах, мені 
доводиться чути про те, що в церкві 
немає любові. Це дуже сумно... Якщо ми 
любимо Бога, і ми хочемо бути такими, 
якими Бог хоче нас бачити, ми хочемо 
робити те, що Бог велить робити нам, то 
ми не тільки будемо любити Бога, але 
ми будемо любити й людей. Що сказав 
Ісус про церкву, яка залишила першу 
любов? Те, що я читаю в Одкровенні, 
відбувається в церквах сьогодні: якщо 
не покаєтеся, якщо не поставите 
Ісуса на перше місце у вашому житті, 
Бог зрушить ваш світильник з місця... 
Полюби Ісуса всім серцем, будь другом 
Ісусу, і не будь другом цього грішного 
світу. Багато християн не зробили 
Христа Господом свого життя. Багато 
християн працюють день і ніч, щоб 
придбати більше комфорту, а потім 
кажуть: подивися, що у мене є. А Ісус 
каже: ти теплий, і Я викину тебе зі Своїх 
уст...

Ісус сказав: якщо ти любиш Мене, 
то виконай Мої заповіді. А якщо ми 
не дотримуємося їх? Чи любимо ми 
Ісуса, це доводить наш щоденний 
спосіб життя. Ісус хоче, щоб ми з 
Ним проводили час в бесіді, в тісному 
спілкуванні, як з найкращим другом.

Коли я проводжу в молитві час 
спілкування з Ісусом, я майже взагалі 
не молюся про потреби. Тому що я 
гублюся в Ньому. Я тону в Його любові. 
Він говорить зі Мною, а я говорю з Ним. 
У моєму дусі я так само сильно люблю 
Господа нині, як і в перший день своєї 
зустрічі з Ним, коли мені було 20 років. 
Я була молодою і зовсім нічого не знала 
про Ісуса і християн. Але коли Ісус 
прийшов в моє серце, я дуже сильно 
полюбила Його. Бог став для мене 
таким реальним, я знайшла Того, Кого 
шукала душа моя. Я наївно думала, що 
ніхто в світі не знає про Ісуса так, як Він 
відкрився мені. Я вважала, що саме я 
повинна сказати усім людям про Ісуса. Я 
тільки почала працювати вчителькою в 
школі, але звільнилася, щоб мати більшу 
можливість всім сказати про Ісуса. Моя 
мама сказала тоді, що я зійшла з розуму, 

вона навіть спересердя сказала, щоб я 
вибиралася геть з дому… Я плакала і 
молилася, говорила Ісусу: якщо батько 
й мати залишать мене, я Тебе ніколи не 
залишу. Мені було всього 20 років…

Я зрозуміла, що перш ніж говорити з 
людьми про Бога, я повинна для цього 
чомусь навчитися. Тому я вирушила 
вчитися в біблійну школу. Закінчивши 
ту школу, з 23-річного віку я була на 
повному служінні у Господа. У Канаді 
зі своєю подругою ми з Божою поміччю 
спочатку організували дві церкви. 
Зазначу, що з самого початку мого 
християнського життя та служіння я 
вчилася в усьому довіряти Ісусу. Потім, 
протягом 44 років, я була місіонеркою 
в Індії і Пакистані, Індонезії і Таїланді, 
та ще в багатьох країнах. Але хотіла б 
зауважити, що жодна церква мене не 
посилала і не підтримувала фінансово. 
Багато людей не могли зрозуміти, 
як я можу так багато роз’їжджати по 
світу, ні в кого не просячи грошей, не 
співпрацюючи з жодною християнською 
місією. Бог також дозволяв мені 
будувати не тільки Доми молитов, але 
й помешкання для бідних вдів.

Я зрозуміла ось що: мої відносини 
з моїм Богом такі: те, що я роблю, це 
Божа робота, не моя. А якщо це Божа 
робота, і Бог каже мені в такому-то місці 
побудувати церкву, то Він забезпечить 
і її фінансування. Протягом багатьох 
років я щодня переконуюся, як Бог 
чудесно задовольняє всі мої потреби. 
Немає нічого більш чудесного, ніж 
навчитися довіряти Богу: «Оце, Бог – 
Спасіння моє! Безпечний я, і не боюся...» 
(Ісая, 12:2). В Євангелії від Луки, 18:1, 
написано, що треба молитися завжди, 
і не занепадати духом. У нас є вибір: 
довіряти Богу або піддатися страху, 
смутку, прийти у відчай. Пророк Ісая 
сказав: я буду надіятися на Бога. Коли 
є надія, тоді немає місця для страху. 
Що сказав апостол Іоанн? Досконала 
любов проганяє всякий страх. Я так 
впевнена, що Бог любить мене, що я не 
буду боятися нічого. Я також впевнена 
в тому, що Він хоче для мене всього 
найкращого. Я також впевнена в тому, 
що Бог знає, що для мене найкраще. 
У Нього є влада і можливість і сила 
дати мені це найкраще. Навіщо мені 
боятися? Любіть Бога, утверджуйтеся в 
Його любові. Міцно вкореніться в Його 
любові. Він вас любить! Я вірю, що Ісус 
мене любить! Я вірю, що Ісус про мене 
турбується. Я вірю, що Його благодаті 
достатньо для мене. Я в Його руках! 
І Він ніколи не підведе мене. Це моє 
свідчення».
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Недаремно співається у пісні: «Коли мама ще 
жива є, ти щасливий на землі, бо її молитви 
ллються в небо вранці, опівдні і вночі». Саме 
завдяки материнській молитві Бог творить 
чудеса в житті дітей, захищає їх і оберігає від 
біди, направляє на правильну життєву дорогу. 
У своєму житті я також переконався  у великій 
силі материнської молитви...

У нашій сім’ї першою звернулася до живого Бога 
наша мама. Вдень і вночі, упродовж трьох років, 
вона постійно молилася за своїх трьох синів та 
чоловіка. Пам’ятаю, як, приїжджаючи пізно додому 
з дискотеки, я не раз чув сповнену віри материнську 
молитву. Чи то була четверта, п’ята чи шоста 
година ранку  (для моєї мами це було неважливо), 
вона кликала до Господа, щоб Він врятував її сім’ю. 
Через три роки Бог відкрив наші духовні очі, і в 
молитві покаяння ми (разом з татом) прийшли до ніг 
Спасителя Ісуса Христа.

Ще до покаяння, дивлячись на своїх дітей, мама 
казала: «Я, мабуть, одна з нещасних матерів у 

цілому світі, бо маю дітей, які ніяк не вгамуються, 
а чинять зло». Ми, троє братів, були невгамовними 
винахідниками на зло, односельці побоювалися нас. 
Тому не раз працівники міліції бували в нашому домі 
через наші хуліганські вчинки. Але зараз, коли мама 
бачить своїх синів з дружинами та дітьми, її радості 
немає меж, і наша ненька дякує Богові за те, що 
спасіння Христове прийшло й до нашого  дому. 

Всі в нашій родині стали віруючими, здавалося б 
– тільки радіти, але за ці роки невпинних молитов 
мама зовсім не дбала про своє здоров’я, велика 
перевтома далася взнаки: лікарі виявили у нашої 
мами рак, який вже зайшов так далеко, що хвороба 
швидкими темпами поширювалася метастазами по 
всьому організмові. Лікарі, побачивши це, нам прямо 
сказали: «Готуйтеся до смерті вашої мами». Мій 
молодший брат тоді звернувся до нас: «Брати, ми 
покаялися завдяки невпинним молитвам нашої мами, 
це вона нас вимолила у Бога! Невже ж ми погодимося 
з цим діагнозом лікарів і зможемо її так швидко 
відпустити?» Того дня ми прийняли тверде рішення 
поститися й постійно молитися за матір. Коли вона 
лежала в лікарні і готувалася до операції, ми три дні 
кликали до Бога в молитві: «Господи, ми хочемо, 
щоб наша мама побачила й потримала у себе на 
руках онуків…». І сталося чудо, яке було потіхою для 
нас, дітей, та ще одним доказом того, що Ісус живий, 
реальний, Він чує і відповідає на молитви Своїх дітей. 
На третій день лікарі знову робили перевірку і самі, 
не розуміючи того, що трапилося, сказали, що наша 
мама здорова й потреби в операції не має. Слава 
Ісусу Христу!!!

Бог подарував нам прекрасних дружин. Я 
зустрічався зі своєю Танею ще задовго до мого 
покаяння, коли ж я їй повідомив про свою віру, то 
сподівався, що вона одразу зрадіє, побачивши, 
що з першого бешкетника в селі я перетворився 
на чуйного чоловіка. Та вона радості не виявила, 
а поставила мені умову: або вона, або моя віра. 
Я ж її трохи поправив тоді, сказав, щоб вона 
висловлювалася правильніше: або вона, або Ісус 
Христос. А відректися від Христа я не міг, бо надто 
сильно відчув у своєму житті Його любов і милість 
до себе. Але я не здався тоді, а став молитися й 
просити Бога за свою Таню. Пройшло трохи часу (не 
скажу, що мені було легко увесь той час без неї), 
і нарешті пролунав довгоочікуваний телефонний 
дзвінок: це була моя Таня, яка, схлипуючи, говорила 
мені, що все зрозуміла: якщо Ісус буде з нами, то 
тільки тоді ми будемо щасливими. Вона була єдиною 
донькою у батьків, і вони спочатку не зрозуміли її 
рішення слідувати за Ісусом і вже вони поставили їй 
умову: або вони, або її віра… Пригадую, коли вона 
телефонувала мені й запитувала: «Михайле, що мені 

робити? Куди йти?..» – я навіть не знав, що їй одразу 
відповісти. Але я мав вже досвід, як Бог відповідає 
на щирі молитви. Саме гаряча молитва віри розв’язує 
вузли проблем, розбиває стіну непорозуміння. Я 
ставав на коліна й ревно молився: «Господи, вона 
тільки-но пізнала Тебе. Захисти її, Боже, і дай встояти 
у рішенні служити Тобі!» Слава Богу, вона твердо 
стала на дорогу слідування за Христом, а потім 
переміна сталася й у житті її батьків: вони зараз з 
нетерпінням чекають, коли ми до них приїдемо 
в гості. Я став для них найкращим сином! Це все 
зробив Ісус. Слава Йому навіки! 

Господь покликав нас на служіння благовістити 
Євангелію людям, які ще далекі від пізнання 
Божої істини. З наміром благовістити Слово Боже 
ми переїхали зі Львова на Полтавщину, куди я 
вперше потрапив мовби зовсім випадково. Ми 
заїхали провідати нашого брата у Христі В’ячеслава 
Рабовлюка. Тоді я сам побачив, яким насправді є 
місіонерське життя. Коли ж вдруге ми приїхали на 
Полтавщину, то цілий тиждень відвідували людей, 
старших за віком, які не могли самостійно про 
себе подбати. Небайдужі люди, щирі християни, 
жертвували на їхні потреби гроші, на які ми в 
магазині купували їм необхідні речі. Це все робилося 
в ім’я Ісуса Христа. І в ті моменти в мені загорілося 
ще більше бажання служити Богові. 

Одного разу в церкві (в с. Ульянівка Полтавської 
обл.) нам запропонували засвідчити про Божу любов 
і милості, виявлені в нашій родині. Коли ж ми це 
зробили, то місцева  церква виявила бажання за 
нас помолитися. На тій молитві до мене заговорив 
Дух Святий: «Чи ти готовий йти далі? Чи не боїшся 
нового?» 

...Коли мої рідні брати несли валізи до автомобіля, 
щоб перевозити мою сім’ю на Полтавщину, я 
подумки себе картав: «Що я роблю?» Здавалося 
б, життя тільки налагодилося: чудова сім’я, гарна 
робота, трикімнатна квартира. А тут… Та моє 
серце залишалося спокійним, була впевненість, що 
я виконую волю Божу. На зміну миттєвій тривозі 
прийшла нова, світла думка від Духа Святого: «Якщо 
ти посвятиш своє життя повністю на служіння Богові, 
то ніколи про це не пошкодуєш». 

Мені зараз 31 рік, моє покаяння і навернення до 
віри в живого Бога відбулося у 2008 році, усього 
декілька місяців я живу на Полтавщині і мені тут 
подобається. Ми плануємо тут придбати житло і 
сподіваємося, що наше проживання в цій місцевості 
стане рясним Божим благословенням для жителів 
Полтавщини. Я ні на мить не пошкодував, що став 
служити Ісусу Христу!

Ще хотів би побажати матерям, які моляться за 
своїх дітей, що блукають на своїх гріховних дорогах: 
не припиняйте молитися, наповнюйте чаші ваших 
слізних молитов перед Господнім престолом. Прийде 
час і вони наповняться, і буде довгоочікувана 
відповідь від Бога. Амінь.   

Вітаю всіх читачів любов’ю 
Господа Ісуса Христа! Мене 
звуть Наташа, мені 36 років, я 
заміжня і в мене 4-ро дітей.

До Бога я прийшла, коли 
мені було 28 років, пройшовши 
перед цим нелегкий відрізок 
життя… Коли мені було 12-
ть, мої батьки розлучилися, а 
коли мені було 17-ть, померла 
моя сестра-близнюк, коли ж 
мені було 25-ть, померла моя 
мама від раку головного мозку. 
У той момент я зрозуміла, що 
життя не має сенсу, якщо ти 
не знаєш, для чого живеш. Я 
стала задумуватися: в чому ж 
смисл життя? Почала шукати 

відповідь на це питання, і при 
цьому (як вміла) зверталася 
в молитві до Бога. І Господь 
дав відповідь на мою просту 
молитву: послав в моє життя 
людей, які знали Його, і 
так (через їхнє свідчення 
про живого Бога) я стала 
віруючою.

У 16 років я перенесла 
важку гінекологічну операцію, 
після якої не могла мати 
дітей. Прийшовши ж до Бога, 
я почала щиро молитися про 
те, щоб Бог дав нам дітей, 
тому що не уявляла своєї 
сім’ї без них. Знаючи свої 
проблеми зі здоров’ям, я з  

чоловіком молилася про те, 
щоб Господь дозволив нам 
усиновити дитину. Через 2 
роки прийшла відповідь від 
Бога. Ми усиновили Дениса 
і Анжеліку. Денису було 4 
роки, Анжеліці – 2, вони рідні 
брат і сестра. Це сталося в 
2010 році. Були радості, були 
й проблеми, але з Богом ми 
всі труднощі долали. Через 2 
роки ми з чоловіком зрозуміли, 
що хочемо ще дітей. Господь 
одночасно наповнив наші 
серця бажанням допомогти 
ще якійсь дитині потрапити 
в повноцінну сім’ю. Ми 
поїхали в дитячий будинок 
знайомитися з Марком і 
Поліною, вони двійнята. Їх 
залишили після народження 
в пологовому будинку, а потім 
вони потрапили в дитбудинок. 
Біологічна мати малюків була 
ВІЛ-інфікована, мала вірус 
гепатиту (і все це через кров 
передалося дітям!). Коли ми 
вперше побачили їх, то страх 
наповнив наші серця. Це були 
недоношені (дуже слабенькі) 
дітки, і ми боялися, що не 
зможемо виховати дітей з 
такими вродженими вадами. 

Ми стали молитися! І Бог дав 
Слово в моє серце: «Я піду 
попереду, Я буду про них 
піклуватися, Я благословлю 
і вилікую цих дітей, тому що, 
насамперед, вони Мої». І тоді 
ми зрозуміли, що це воля 
Божа в нашому житті. На той 
момент, коли ми усиновили 
Марка і Поліну, в обох діток 
стояв діагноз ВІЛ і вірусний 
гепатит, крім того у Марка 
була вроджена вада серця, а 
Поля, перехворівши на рахіт, 
не могла навіть повзати. Їм 
був 1 рік, вони важили по 6 
кг, і зростом були по 65 см. У 
листопаді 2012 року малюки 
потрапили в нашу сім’ю. І вже 
в грудні, після повторного 
обстеження, їм зняли діагноз 
ВІЛ, гепатит, у Марка почала 
зникати вада серця. Ще через 
півроку Поліна навчилася 
повзати, а потім стала на 
ніжки, хоча лікарі в дитячому 
будинку нас запевняли, що 
цього не відбудеться, і вона 
буде інвалідом. Нас запевняли, 
що ці діти скоро помруть і нам 
доведеться їх хоронити. Але, 
слава Богу, ми йшли і бачили 
очима віри, що Господь все 
зможе змінити! Бог зробив 
чудо в нашому житті і в житті 

наших дітей. Він зробив те, що 
обіцяв у Своєму Слові: зцілив 
і благословив наших дітей. 
Зараз ми живемо, і кожен день 
бачимо славу Божу в наших 
дітях і в нашому житті.

Може бути, що це свідчення 
читають люди, які (як і ми) 
хочуть усиновити дітей, 
але бояться це зробити. Не 
дивлячись на всі труднощі, які 
можуть Вас супроводжувати 
в цьому нелегкому служінні, 
знайте, що Бог завжди буде 
являти Свою вірність і Свою 
любов. Пам’ятайте, що є 
воля Божа на те, щоб ми 
дбали про сиріт і нехай це 
свідчення послужить Вам 
підбадьоренням.

Ще багато чого можна 
засвідчити про славу Божу в 
нашому житті, найголовніше: 
ми ні на секунду не 
сумнівалися, що наш Бог є 
Батьком сиріт, тому що все, 
що ми маємо, нам дав саме 
Він. Ми продовжуємо служити 
нашим дітям, а через них 
Господь служить нам. Наше 
серце полонила любов Ісуса…

Наташа Павлова, 
м. Покровськ, Донеччина
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Божа слава в житті нашої сім’ї!
СВІДЧЕННЯ

Сила материнської молитви
Свідчення Михайла Ханас, с. Войниха, Лубенський р-н, Полтавщина, тел. 096-21-56-033

«ЖИВА НАДIЯ»



СВІДЧЕННЯ
Мені 24 роки. Сьогодні, 

коли я покаявся в своїх гріхах, 
всім серцем звернувшись до 
Ісуса Христа, свідчу перед 
усіма, що я увірував завдяки 
молитвам моєї бабусі. Я родом 
з Краснокутська. Коли мені 
було три роки, мої батьки 
розлучилися. Я залишився 
жити з мамою. Нам в усьому 
допомагала бабуся. І саме вона 
стала для мене найближчою 
людиною. Я з дитинства 
займався спортом. Коли ж мені 
виповнилося 18 років, я поїхав 
до Харкова. Спочатку закінчив 
технікум, потім – університет. 

Я займався східними єдино-
борствами і говорив, що 
доб’юся великих результатів 
у спорті... На той час бабуся 
вже була в вічності, і вона, як 
християнка, не схвалювала 
мого вибору спорту. Я не хотів 
її слухати, тому що у мене 
добре виходило опановувати 
боротьбу, тайський бокс – я 
цим жив. Я швидко просувався 
вперед, досягаючи вершин 
людської слави. Здавалося, 
що так буде завжди і ніщо не 
завадить мені. Але людська 
слава приносить з собою 
гординю, розуміння своєї 
сили. Я почав легковажити 

з гріхом і тілесними 
задоволеннями, які 
часто дозволяють собі 
молоді спортсмени. Так, 
в моє життя прийшов 
страшний гріх – 
наркотики. Я думав, що 
це просто захоплення, 
я такий сильний, 
спортсмен, я завжди 
буду мати контроль над 
ним: можу вжити, а можу 
утриматися. Але дуже 
скоро переконався, що 
наркотик сильніший моєї 
волі. Він став швидко 
руйнувати моє життя і 

життя моїх близьких. На моїх 
очах все, чого я досяг, стало 
зникати. Я втратив людську 
славу, авторитет в спортивних 
досягненнях. Я лежав на 
дивані в край тяжкому 
фізичному стані, знеможений, 
розбитий, втративши смисл 
життя. Я пам’ятав настанови 
бабусі-християнки, і чітко 
знав, що мені може допомогти 
тільки Ісус Христос. Але мене 
довший час щось сковувало і 
не давало звернутися до Бога. 
Можливо я все ще сподівався, 
що зможу сам щось змінити. 
Але тепер я зрозумів, що 
це крайня межа, за якою 
швидке падіння і погибель. 
Раптом я згадав, що віруючі 
брати з церкви пропонували 
мені поїхати в християнський 
реабілітаційний центр. Я 
подумав, що іншого виходу у 
мене немає, інакше загину від 
наркотику, або ще швидше – 
покінчу життя самогубством. 
Зібравши останні сили, я поїхав 
в цей центр. Через тиждень, 
коли я був на богослужінні 
в полтавській церкви «Нове 
життя», куди ми приїхали з 
реабцентру, я знайшов нове 
життя в Ісусі Христі, стоячи на 
колінах і гірко плачучи перед 

Богом, в молитві покаяння. Не 
скажу, що було легко повністю 
звільнитися від всіх гріховних 
залежностей. Але я бачив Божу 
силу в усьому цьому. Пройшов 
деякий час, служителі з центру 
молилися за мене, духовно 
підтримували. Ось нарешті я 
отримав остаточне звільнення: 
гріх, наркотик вже не обтяжує 
мою душу. Нещодавно, 
другого липня, я прийняв 
Завіт з Богом через водне 
хрещення, давши обіцянку у 
водах річки Ворскла служити 

Богу в чистій совісті скільки 
мого подальшого життя. Мої 
рідні також прийшли привітати 
мене. Я вірю, що вони, бачачи 
суттєві позитивні зміни в мені, 
які зробив у мені Ісус Христос, 
також звернуться до Бога. У 
мене тепер постійне бажання 
всім свідчити про Ісуса Христа, 
про Євангеліє, що тільки в 
Ньому ми знаходимо справжню 
свободу, сенс життя, щастя. 

Михайло Мухарь,
м. Краснокутськ, 

Харківщина

Свідчення
Валерія Томульця

Я по національності румун, 
народився і виростав у сім’ї, яка 
не знала живого Бога. Можна 
сказати, що я виховувався 
в атеїстичному дусі: в усіх 
учбових закладах, де я вчився, 
на той час були спеціальні 
предмети так званого наукового 
атеїзму. Тепер я розумію, що 
ніякої наукової основи там не 
було, але нам втокмачували в 
голови, що Бога нема. Хоч я 
завжди вірив, що Бог є, але не 
мав з Ним особистих стосунків: 
ну є Бог, але Він десь там 
окремо, далеко...

Моє життя складалося без 
якихось ексцесів чи крайнощів: 
я вчився в школі, потім у 
технікумі, потім був у армії, 
одружився, потім закінчив 
інститут. Влаштувався на 
престижну роботу: саме 
тоді, в 1994 році, відкрилася 
нова таможня на кордоні з 
Молдовою. Я до сьогодні маю 
спеціальність ветеринарного 
інспектора на державному 
кордоні і транспорті.

Моє життя проходило 
в розміреному руслі, але 
одного разу (17 років тому) 
сталася подія, з якої зі мною 
розпочалися докорінні змі-

ни. Я саме повернувся з 
відрядження. Мене зустріла 
дружина з новиною, яка 
мене приголомшила: вона 
повідомила, що покаялася в 
євангельській церкві, куди 
їздила за моєї відсутності. У 
мене аж дихання перехопило: 
я знав про життя цих покаїтів 
(у нашій місцевості саме так 
їх називали). На той час мама 
моєї дружини і її сестра вже 
п’ять років були віруючими, 
тому я бачив їхнє життя і 
знав, як вони живуть: вони 
вже не приймають участі ні 
в гулянках, ні в п’янках, ні 
в світських розвагах. А моя 
робота була такою, що у нас 
часто були застілля, треба було 
подеколи приймати досить 
поважних гостей. Тепер же я 
розумів, що поведінка і вчинки 
моєї дружини вже не будуть 
такими, як ведуть себе інші 
світські жінки. Ні на весілля, 
ні на день народження, ні 
на банкет я вже не міг з нею 
піти й «нормально» провести 
час. На той час я вже мав 
дружні зв’язки з поважними 
чиновниками (навіть зі столиці) 
– якщо всі вони дізнаються 
про те, що моя жінка стала 
віруючою, то будуть з мене 
сміятися. А на той момент 
думка моїх колег для мене 
була важливою. Гірше всього: 
я зрозумів, що моя дружина 
сказала мені цю новину вповні 
серйозно, і я знав, що мені 
ніяк не вдасться її зупинити, 
щоб все повернулося назад. 
А розводитися з нею я також 
не мав наміру. Треба було нам 
якось жити разом. 

Я запитав її: а як же ти 
покаялася? Саме тоді в 
Малинівку приїхав з Румунії 
колишній відомий артист, 
співак, який став християнином, 
і її сестра запросила Аллу (так 
звуть мою дружину) на цей 
захід. Той співак з самого 

початку заспівав пісню, в якій 
були такі слова: останній 
раз тебе кличе Господь. 
Як моя дружина почула ті 
слова, то з нею щось сталося: 
вона подумала, що справді ці 
слова до її серця, і саме її Бог 
кличе останній раз. Вона як 
підскочила з місця і під час цієї 
пісні побігла вперед каятися. 
Це був лише початок зібрання, 
ще не було заклику до 
покаяння, який зазвичай буває 
в кінці. Але Алла не знала тих 
порядків, вона розуміла одне: її 
кличе Господь. Той служитель 
закінчив співати, а потім каже, 
що йому Бог відкрив, що на 
цьому зібранні шість душ 
покаються. «Ось вийшла перша 
душа…» – він показав на мою 
жінку. Усі тоді стали молитися. 
І що ж ви думаєте? Вийшло 
вперед ще п’ять людей… То 
була справді реальна дія Духа 
Святого. Тепер я це розумію, 
а тоді просто слухав дружину, 
а мої думки були про інше: як 
нам тепер жити?

Відтоді я почав дошкуляти 
дружині там, де раніше ніколи 
так не зробив би. Наприклад, 
спеціально включав на велику 
потужність телевізор, хоч 
знав, що їй то неприємно. 
Вона ж мені не дорікала, а 
терпіла. Власне це мене і 
вразило. Раніше я не посмів 
би їй в чомусь так дошкуляти, 
а тепер став сміливим, а вона 
вела себе так, мовби нічого 
не сталося (навіть ще краще 
до мене стала відноситися). 
Я побачив, що це не просто 
якесь її формальне релігійне 
захоплення, а вона насправді 
увірувала в живого Бога, Якому 
присвятила своє життя. Я хотів 
її зачепити на сварку, але це 
мені не вдавалося.

І тут Бог все повернув 
інакше. Саме тоді Алла мені 
повідомила, що Дух Святий 
відкрив у церкві, що її сестра 

буде вже відходити у вічність. Її 
Бог готує і буде забирати. Я не 
розумів тоді всіх тих термінів, 
але чув, що в тій церкві 
пророкують, і таким чином Бог 
говорить і майбутнє відкриває. 
Її сестра була хворою, але я не 
думав, що вона може померти. 
Скільки хворих людей живуть 
собі – і досить довго. Подумав 
тоді: побачимо. Але невдовзі 
вона справді померла. 
Можливо цей момент справив 
на мене певне враження: може 
справді Бог живий і має справу 
з конкретними людьми? 

Одного дня в церкву, куди 
ходила моя дружина, приїхали 
гості-хористи з Румунії – цілий 
автобус, можливо 45 душ. 
Вона запропонувала мені піти 
подивитися на служіння за 
їхньої участі. Я погодився. 
Коли почув їхній спів, то зі 
мною щось сталося. Я раніше 
мав страх, бо в житті були різні 
ситуації, але то було якесь нове 
почуття: мені було, як ніколи 
раніше, добре, і водночас було 
відчуття, що я – страшний 
грішник. Чомусь саме тоді 
пригадалися найгірші моменти 
мого колишнього життя. 

Наступного дня  я знову 
прийшов до церкви, був 

другий день свята. Тоді справді 
діяв Дух Святий, і я зрозумів, 
що мені потрібно каятися. Було 
таке відчуття: якщо не зараз, 
то коли? Я ж можу запізнитися! 
Ніхто тоді не кликав до 
покаяння, як і в випадку з 
моєю дружиною, але я вийшов 
наперед. Для мене це був 
значний крок моєї віри до Бога. 
Раніше сором тримав мене, 
я стидався думок сторонніх 
людей: як на мене подивляться, 
що скажуть, тепер же геть 
відійшов цей хибний сором. 
Коли вийшов вперед, то всі 
присутні заплакали від радості 
за мене. Такі вже ми є: коли 
радісно – плачемо, коли сумно 
– також плачемо. 

Якби не праця Духа Святого, 
я навряд чи прийшов би до 
церкви. Я бачив дію й дари Духа 
Святого в тій церкві. Саме це 
справило на мене дуже сильне 
враження. Я зрозумів, що якщо 
церква жива, то в ній мають 
діяти дари Духа Святого. Саме 
до такої церкви я прийшов. 
В якій церкві того нема, то 
ті члени більше віддають 
перевагу традиціям, обрядам 
(а не живому спілкуванню з 
Духом Святим), члени такої 
церкви мають проблеми у 
відносинах з Богом. 

НЕ ЙДИ У ВІЧНІСТЬ БЕЗ ВІРИ
В ТОГО, ХТО ВОСКРЕС!!!
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ІСУС ХРИСТОС СТАВ ЗМІСТОМ МОГО ЖИТТЯ!

«Людська слава, авторитет, 
досягнення – все ніщо, все 
даремно, якщо в житті 
немає Ісуса Христа! Тільки в 
Ісусі Христі смисл людського 
життя, наше щастя і 
свобода. Не варто витрачати 
все життя, щоб нарешті це 
зрозуміти. Зверніться до Бога 
тепер, негайно. Не втрачайте 
дорогоцінний час на марні 
сподівання і непотрібні речі. 
Доки ви дихаєте, Ісус Христос 
чекає на вас. Він все ще кличе…»   

Коли кличе Дух Святий, не протився, а негайно відгукнися!

Продовження на стор. 6



Коли ми купуємо білет на поїзд, автобус 
чи літак, то там вказується, що ми 
застраховані від непередбачених ситуацій 
(аварій тощо). За це з нас вираховується 
спеціальний грошовий збір. Але якщо 
серйозно, то чи хтось з нас розраховує на те, 
що нам це допоможе? Чи дає ця страховка 
якусь гарантію нашої безпеки? Жодної. 
Навряд чи кому допоможе та позначка, коли 
трапиться трагедія. 

Відкриваючи новини, буквально щоденно 
наштовхуєшся на такі повідомлення: 

«Це трапилося сьогодні, 26 серпня, 
близько восьмої ранку на автодорозі «Київ-
Чоп». У результаті зіткнення чотирьох 
транспортних засобів водій мотоцикла від 
отриманих травм помер дорогою до лікарні».

«Вчора, 1 вересня, о 18.30 на трасі «Київ-
Чернігів» водій вантажівки «DAF» скоїв 
наїзд на групу дітей та їхнього тренера, 
які рухалися на велосипедах. Внаслідок 
ДТП 12-річний хлопчик від отриманих 
травм помер на місці. 34-річний тренер 
та семеро дітей з різними ступенями 
тілесних ушкоджень доставлені до лікарні. 
Четверо госпіталізовані до реанімаційного 
відділення…».

Такі трагічні новини щоденно з’являються 
знову й знову, одна жахливіша іншої. В 
середньому щоденно на дорогах України 
гинуть вісім людей! Той мотоцикліст 
був молодим чоловіком, який поспішав 
зранку на роботу і звичайно в його плани 
ніяк не входила смерть. Діти займалися 
велоспортом під наглядом досвідченого 
тренера, але трагедія таки мала місце, 
не зважаючи на те, що велосипедисти не 

порушували ніяких правил дорожнього руху. 
Порушив хтось інший. Що тут сказати?

«Смерть – для багатьох людей несподівана, 
передчасна і страшна.

Часто задуми і плани всі руйнує вона. Не 
знайти проти смерті рожна…». 

Тяжко писати й говорити про смерть, але 
це варто робити, щоб наштовхнути нас 
задуматися і переглянути своє життя, свої 
відносини з Богом, розуміння своїх пріоритетів 
і смислу життя на цій землі.

Що таке наше життя? Написано в Біблії: 
«...це пара, що на хвильку з’являється, а 
потім зникає!...» (Як. 4:14). Або що таке 
наше тіло? Тимчасовий дім для нашої душі на 
стільки-то років. А потім (написано в Біблії) 
ми відлітаємо:  «Днів літ наших сімдесят 
літ, а при силах — вісімдесят літ, ... і ми 
відлітаємо...» (Псалтир, 89:10). Чи ми маємо 
гарантію на 80 років? Чиясь душа відлітає в 
20-ть...

Чомусь кожна людина (хоч бачить, читає 
й чує про страшні катастрофи, аварії, 
смерті) думає, що це сталося з кимось, але  
з нею цього ніколи не буде (принаймні вона 
поводить себе так необережно). Варто все 
ж таки не бути такими безпечними і мати 
надійну страховку, яка точно допоможе. 
Ця страховка безкоштовна для нас, жодної 
копійки за неї не потрібно платити, бо вона 
прописана в нашому білеті життя Кров’ю 
Ісуса Христа. 

Для нас, християн, велику надію вселяють 
слова Ісуса Христа: «Не лякайся! Я Перший 
і Останній, і Живий. І був Я мертвий, а 
ось Я Живий на вічні віки. І маю ключі Я 
від смерті й від аду» (Об. 1:17-18) Христос 
смерть переміг, і той, хто вірує в Нього, якщо 
навіть і помре, то буде жити: «Промовив до 
неї Ісус: Я воскресення й життя. Хто вірує 
в Мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто 
живе та хто вірує в Мене, повіки не вмре» 
(Ін. 11:25-26). «Бо заплата за гріх смерть, а 
дар Божий — вічне життя в Христі Ісусі, 
Господі нашім!» (Рим. 6:23)

Читаючи ці слова, зроби зупинку на своїй 
дорозі. Задай собі запитання: «Чи маю я 
надійну страховку від нещасного випадку, 
записану в моєму білеті Ісусом Христом, 
для свого сьогоднішнього життя?»
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Утриматися на поверхні

Могутній цар Мілінда звернувся до старого свяще-
ника: «Ти кажеш, що коли людина, яка чинила лише зло, 
перед смертю попросить у Бога прощення, то зможе 
відкупитися й увійти до неба. Натомість людина, яка 
скоїть лише один гріх, але не розкається перед Богом, 
буде вкинена в пекло. Хіба це справедливо? Це означає, 
що сто гріхів важать менше, ніж один, чи не так?»

Старий священик відповів цареві: «Якщо я візьму 
один камінь і кину його в озеро — він піде на дно чи 
втримається на поверхні?»

«Піде на дно», — відказав цар.
«А якщо я візьму сто камінчиків, складу на човен і 

штовхну на середину озера, вони втримаються на 
поверхні чи підуть на дно?»

«Втримаються на поверхні».
«Чи це означає, що сто камінчиків на баркасі легші від 

одного каменя?»
Цар не знав, що відповісти. А старий священик про-

довжував: «Так само, царю, діється й з людьми. Хто має 
багато гріхів, але покладається на Бога, той не буде 
вкинений у пекельну безодню. А хто скоїть лише один 
гріх, але не звернеться до Божого милосердя, той буде 
осуджений».

Бруно Ферреро

Один суддя-мусульманин покликав в гості 
православного Авву, який трудився в тих 
місцях. Пригостив його вечерею і запитав: 

«Скажи мені, мудра людина, ось я – суддя, 
я – мусульманин і намагаюся жити за зако-
нами. Я чесно суджу, не беру хабарів, годую 
бідних, молюся, дотримуюся посту. Вико-
ную всю волю Аллаха. Так невже я не буду 
наслідувати Царства?»

Авва відповів: 
«Скажи мені, шановний, у тебе діти є?» 
«Є», – відповів суддя. 
«А слуги є?» 
«Є і слуги, звичайно!»
«А скажи мені, хто слухає тебе краще, слу-

ги чи діти?», – запитав старець. 
«Слуги, слуги краще, вони кожне моє слово 

ловлять. У всьому догодити намагаються. 

А діти часто норовливі, не слухають мене, 
свавільні», – відповів суддя. 

«А скажи мені, коли вмирати станеш, кому 
все своє добро залишиш, дітям чи слугам?»

«Звичайно дітям!» – вигукнув суддя. 
«Ось так і з Царством. Ти можеш бути 

ідеальним слугою, але спадок отримає син. А 
усиновлення відбувається тільки через Ісуса 
Христа...».

ХТО Ж СПАДКОЄМЕЦЬ?

Мудра відповідь 
побожної вдови

Одна популярна 
радіостанція вела 
програму, в якій оз-
вучувала різні про-
хання своїх слухачів. 
Ця програма лунала 
через радіоприймач 
і в оселі бідної 
багатодітної вдо-
ви, яка була набож-
ною християнкою. 

Саме тоді у неї не вистачало грошей на найнеобхідніші 
продукти, щоб приготувати обід своїм дітям, і вона зате-
лефонувала на радіостанцію, залишивши там звернення 
до Бога про допомогу. Співробітники радіо з розумінням 
поставилися до прохання віруючої жінки і одразу озвучили 
його в ефірі. Ведучий радіопередачі наголосив, що жінка 
просить про допомогу не людей, а Бога. Почув це про-
хання християнки й один бізнесмен, який був затятим 
атеїстом. Він записав її адресу, бо вирішив покепкувати 
над незнайомкою. Покликавши в кабінет секретарку, він 
доручив їй негайно піти до супермаркету навпроти й за-
купити повний кошик продуктів. Дівчина повернулася до 
нього з найкращим м’ясом, сирами, овочами, фруктами 
та солодощами. Яке ж було її здивування, коли начальник 
дав нове розпорядження: доставити продукти за такою-
то адресою, і якщо жінка, яка там проживає, запитає, 
хто надіслав їжу, сказати, що цей кошик з продуктами 
посланий дияволом. 

Секретарка поспішила виконувати дивне доручення, а 
директор-атеїст з нетерпінням чекав результату, вже 
наперед смакуючи свою перемогу. Він задоволено поти-
рав руки і уявляв, як та жінка змушена буде відмовитися 
від продуктів, почувши від кого вони. 

Водій персонального службового автомобіля швидко 
знайшов вказану начальником адресу, а секретарка вру-
чила бідній жінці продукти. Вдова була настільки розчуле-
на таким подарунком, що з її очей полилися сльози. Вона 
не переставала дякувати і благословляти дівчину. Коли 
ж нарешті вдова вже почала прощатися, секретарка, 
пам’ятаючи головне завдання свого начальника, запита-
ла:

— Хіба ви не хочете дізнатися, хто надіслав вам ці про-
дукти?

На що вдова відповіла:
— Ні. Це абсолютно неважливо, тому що коли Бог 

віддає наказ, навіть диявол мусить Його слухатися… 

За гроші можна купити:
Ліжко, але не сон;
Знання, але не розум;
Їжу, але не апетит;
Прикраси, але не красу;
Ліки, але не здоров’я;
Слуг, але не друзів;
Реліквію, але не спасіння;
Розп’яття, але не Спасителя.
Місце на кладовищі, 
але не на Небі!!!

Не шукайте миру, спокою
та радості у цьому світі...
Шукайте його в молитві

та в читанні Слова Божого!

ЧИ НАДІЙНА  ТВОЯ СТРАХОВКА?
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ВЛУЧНО СКАЗАНО:
Бог звертається до людини шепотінням любові, 

а якщо воно не почуте, то – голосом совісті. 
Якщо ж людина не чує голосу совісті, то Бог 
звертається до неї через рупор страждань.

* * *
Різні книги дають тобі можливість розвиватися, 

але тільки одна – спастися!
* * *

Не бачити повітря – не означає його відсутність. 
Не бачити Бога – не означає, що Його немає. 
Богом, як повітрям, потрібно дихати…

«Син Людський прийшов знайти 
і врятувати те, що згинуло…» 

Євангелія від Матвія, 18:11

Я народився у звичайній сім’ї, з 
раннього дитинства мав високі мрії, 
тому став займатися спортом, щоб 
через спорт чогось досягнути в житті, 
але не судилося. У підлітковому віці 
я необачно зв’язався з компанією, в 

якій хлопці вживали алкоголь. Перша 
цигарка, перша чарка береться в руки 
за компанію, з-за цікавості, але швидко 
приходить розуміння, що ти вже 
попався на гачок цих згубних гріхів: 
коли мені було 18 років, я вже був 
алкоголіком, бо впадав у тривалі запої. 
Коли мій 2-рідний брат запропонував 
мені наркотик, я вколовся, не 
роздумуючи над наслідками, бо мій 
розум був затуманений алкоголем. 
Мої батьки вже померли, я вважав, що 
мене ніхто не любить, і на той момент 
моє життя для мене втратило будь-
який зміст. Я вже, не стидаючись, міг 
лежати десь під парканом, а через мене 
переступали люди. Я став жебрачити, 
бо через вживання алкоголю не мав 
достатньо сили працювати, здоров’я 
мого молодого організму було сильно 
підірване. Я вже мав такі хвороби, 
що мені не можна було бути серед 
інших людей (зокрема відкриту форму 
туберкульозу). Я був винуватий, що 
опинився в такому жалюгідному стані, 
але водночас був ображений на весь 
світ. Невже немає жодної людини, 
яка б мене зрозуміла?! Бог бачив мої 
душевні мучення і послав в моє життя 
християнина, який не осуджував 

мене, не повчав і не докоряв (як всі 
інші), а виявив співчуття і велику 
терплячість. Він не ганьбував мною, 
а надав мені посильну допомогу. Він 
порадив мені поїхати в християнський 
реабілітаційний центр в Бучу, 
розповівши, що там вже багато людей 
отримали свободу від своєї наркотичної 
чи алкогольної залежності. Власне він 
сам раніше був таким. І я послухався 
його поради…

Нарешті, по милості Божій, настав 
час духовного прозріння в моєму житті: 
я усім серцем звернувся до Бога. Чому 
саме мені відкрилася правда Божа? Я 
ж був значно гірший за інших людей, 
які обминали мене і ганьбували мною, 
але чомусь мені, такому покидьку, Бог 
протягнув руку милості. У 2002 році я 
твердо прийняв рішення слідувати за 
Ісусом Христом і жити по Євангельській 
правді. Не скажу, що все було гладко 
після цього, були падіння, але знову 
й знову я взивав до милості Божої, і 
вірний Бог, Котрий любить і милість 
являє. Коли я покаявся, то Дух Святий 
спонукував мене просити прощення 
у тих людей, проти кого я завинив 
раніше.

Бог також зцілив мене й фізично. 

Як я вже зазначив: я хворів відкритою 
формою туберкульозу і ніколи не 
думав, що буду жити, а тепер я не 
тільки живу, а й співаю для Божої 
слави. Для мене це диво й справді 
істинне чудо, яке міг зробити тільки 
Господь Ісус Христос! Слава Йому! Вже 
пройшло 16 років з часу мого зцілення 
(як фізичного, так і духовного). Ті 
невтішні діагнози, що ставили мені 
лікарі, не справдилися. Бог ще явив 
для мене інше чудо: сьогодні я маю 
чудову дружину і двох діточок. Я 
дякую Богу, що Він поєднав нас, і ми 
разом славимо Бога і служимо Йому. 

* * *
Дорогий друже, ким би ти не був, 

в якому тяжкому стані не перебував, 
не кажи, що спасіння не для тебе. 
Христос прийшов на те, щоб знайти 
і порятувати того, хто здається 
пропащим в очах інших людей. Не 
відкидай милості Божої до тебе, а 
звернися до Нього в щирій молитві, і 
спасіння Боже неодмінно прийде і в 
твоє життя, як прийшло в моє.  

Ярослав Байда, м. Полтава, 
церква «Нове життя», 

тел. 099-00-23-921 

«Я був на самому дні гріховної ями, але мене підняв Ісус...»

Я знала Бога з дитинства, 
хоч ніхто з моїх рідних не був 
віруючим. Я щодня зверталася 
(до незнаного тоді для мене) 
Бога в молитві. Я наївно 
вважала, що всі люди віруючі, 
вони моляться, але просто про 
це нікому не кажуть. Коли ж я 
підросла, пішла до школи, то 
побачила, що люди живуть своїм 
грішним життям і до Бога дуже 
далекі. Ніхто мене не наставляв 
на правду, і я також стала жити, 
як всі. Коли ж стала дорослою, 
то дізналася, що моя прабабуся 
була щирою християнкою 
саме євангельської віри. Я 
знаю, що віра не передається 
по спадщині, але напевно її 
молитви були прийняті Богом і 
справдилися в моєму житті. 

Коли я вже закінчила 
навчання в школі, технікумі, 
вузі і стала до праці, то 
винаймала кімнату в Запоріжжі. 
Як виявилося, господиня тієї 
квартири була євангельською 
християнкою. Не випадково 
були ці зустрічі, Дух Святий 
терпляче провадив мене до 
пізнання Божої правди. Хоч 
та жінка ніколи мені про Бога 
нічого не говорила. Я жила, 
як більшість молодих світських 
людей, через що настав момент 
в моєму житті, коли мені стало 

так погано, що я не бачила 
подальшого змісту свого життя. 
Усі людські цілі, за якими 
женуться люди (які не вірять 
в Бога), здавалися мені не 
вартими того, щоб витрачати на 
них зусилля, час, життя. Я мала 
роботу, заробіток, але знову 
мені приходили думки: навіщо 
мені все це? І чомусь саме тоді 
я подумала, що мені потрібно 
піти до церкви. Я запитала 
свою господиню про це, і вона 
запропонувала мені відвідати 
євангельську церкву. Коли я 
прийшла на богослужіння цієї 
церкви, то відразу відчула, 
що Бог, в Котрого я вірила з 
дитинства, живий, реальний. 
Я раніше (коли мала спробу 
читати Біблію) сумнівалася, чи 
все те правда, що написано в 
Біблії, бо вже мала багаж певних 
знань, які були заквашені на 
людському розумі і гордині. 
Тепер же до мене прийшло ясне 
усвідомлення того, що Біблія 
справедлива і вірна книга, все, 
що в ній написано, написано 
для нас, грішних людей, щоб 
ми дізналися про Божу правду, 
що саме Бог вимагає від нас, 
людей… Сльози рясно котилися 
по моїх щоках від того, що я 
переживала в ті хвилини Божої 
присутності… 

Так склалося, що в мене були 
друзі зі світу, а віруючих друзів 
у мене ще не було. Я вважала, 
що тепер у мене буде все 
добре. Але потрібно віруючому 
також пильнувати, постійно 
молитися, відвідувати церкву, 
вникати в Слово Боже. Я цього 
не робила, а жила так, як 
раніше. Тому дуже швидко гріх 
захопив мене і ще довгих п’ять 
років я не відвідувала церкву. 
Той, хто одного разу вкусив, 
який добрий Господь, не зможе 
спокійно жити у цьому світі. Я 
була такою, увесь час думала, 

коли я знову прийду до церкви. 
І нарешті така хвилина настала. 
Тоді я щиро сповідувала усі свої 
гріхи, каялася усім серцем. Бог 
явив мені милість, простив мої 
гріхи (я це відчула у своєму 
серці) і також хрестив мене 
Духом Святим. Це чудове і 
назавжди пам’ятне відчуття 
Божої близькості! Тепер я 
твердо вірую в живого Бога, 
намагаюся служити Йому. Я 
переїхала жити в село своїх 
батьків. Саме тоді батьки 
потребували моєї допомоги. 
Маю тут роботу бухгалтера, 
відвідую церкву в Гуляйполі. Я 
дякую за ту волю, що Бог дав 
мені у Христі Ісусі.

Раніше мене хвилювало: що 
люди подумають про мене? 
Чомусь так склалося в народі, 
що всі повинні бути однаковими, 
нічим не виділятися. Усі грішать 
і ти повинен жити так, як всі. 
Ну, можеш подеколи відвідати 
церкву, але коли ти виявиш 
бажання цілком служити 
Богу, то тебе чомусь одразу 
почнуть ображати, називати 
фанатиком, сектантом. Після 
мого щирого навернення до 
Христа,  мене вже не хвилюють 
думки більшості людей (до того 
ж – грішників, яким так само 
потрібно прийти до Ісуса Христа 
в покаянні), мене хвилює одне: 
що за мене подумає (чи скаже) 
Ісус Христос? Це найголовніше. 
Я рішуче порвала зі старим 
життям і хочу цілком належати 
Богу і служити Йому в щирій 
совісті, оновленій Духом Святим. 
Також я маю велике бажання: 
іншим людям донести Добру 
Новину про реального, живого 
Бога (як своїм свідченням, так і 
своїм щоденним життям). 

Інна Яценко 
(29 років), с. Воздвижівка, 

Гуляйпільський р-н, 
Запорізька обл. 

Тел. 099-024-78-08   

«Я переконалася, що Бог живий, реальний, Він
сильний змінити моє життя для Своєї слави!» Я переживав, як будуть тепер складатися мої 

відносини з колегами по роботі. І тут Бог все чудово 
влаштував.  Спочатку дехто з них брав мене на кпини. 
Але я все то пройшов з Божою поміччю. Також моя 
робота дуже сильно межує з гріхом. Я вже думав, що 
мені прийдеться десь підшукувати іншу працю, але 
й тут Бог спочатку дав відкриття, щоб я залишався 
там, звідки мене Бог прикликав. Дух Святий мене 
неодноразово попереджував чого саме я повинен 
був остерігатися. Мені дуже зрозумілий біблійний 
персонаж – митник Закхей. Після мого покаяння я 
сумлінно виконую свою працю, не лізу ні в яку нечесну 
угоду, і мої колеги до цього відносяться з розумінням. 
Їм навіть вигідний такий співпрацівник.

Бог часто мене попереджав конкретно: від яких 
саме людей мені потрібно було сторонитися, кого 
остерігатися. Куди ти втечеш від спокус? Куди 
заховаєшся? Бог сказав мені бути світлом Божим на 
цьому місці, бо й тут у Нього ще є душі на покаяння, 
спасіння. В будь-якому оточенні християнин повинен 
показати світло Христове. Не хочу хвалитися, але з 
Божою допомогою мені це вдається. Ворог хотів мене 
спокусити в посадах. Неодноразово мені пропонували 
підвищення по службовій драбині. Мені й тут Бог 
відкрив Духом Святим, що не потрібно в це встрявати, 
бо це не від Нього, а від ворога. Бог смиренним дає 
благодать, а гордим противиться. Краще бути у 
Бога маленьким, ніж високим у людей. Буквально 
пару років тому мною зацікавилася служба безпеки 
митниці, бо дізналася, що я проводжу на роботі 
релігійну агітацію. Але я вже не боявся, бо довіряв 
Богу, і знаю, що Господь над усіма начальниками. 
Поки що все затихло. Я переконався: треба тільки 
захотіти служити Богу, то Господь дає це здійснити 
при будь-яких обставинах. Я зрозумів, що якщо 
повністю довірятися Духові Святому, то Він робить 
великі чудеса і рясно благословляє. Слава Ісусу 
Христу!

Томулець Валерій Федорович, Буковина

(Закінчення, початок на стор. 4)
Коли кличе Дух Святий...
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ПІСЛЯМОВА:
У Біблії записана історія 

про те, як люди почали 
будувати високу башту з метою 
увіковічити своє ймення на 
землі: «І сказали вони: Тож 
місто збудуймо собі, та башту, а 
вершина її аж до неба. І вчинімо 
для себе ймення…» (Буття 11:4). 
Бог – Творець був змушений 
перешкодити цій затії людської 
пихи. Відтоді пройшло багато 
століть, але схоже на те, що 
цей давній біблійний урок мало 
кого чомусь навчив: досі люди 
хочуть зробити собі ймення, 
хочуть поставити своє вище 
Божого, відкидають виконання 
волі Божої, натомість ставлячи 
свої забаганки, які виходять 
з зіпсутої людської природи, 
тому відповідно не можуть бути 
правильними. Це стосується 

й устрою державного ладу, 
суспільства в країні, будування 
відносин тощо.  

Люди не прислухалися до 
Слова Божого, а написано: 
«знікчемніли своїми думками, 
і запаморочилось нерозумне 
їхнє серце... Вони Божу 
правду замінили на неправду, 
і честь віддавали, і служили 
створінню більш, як Творцеві, 
що благословенний навіки, 
амінь» (Рим. 1:21-25). Тож 
поміркуймо: чи погоджуємося 
ми з тим, щоб устрій нашого 
життя був згідно волі Божої? 
Бо саме це є правильним, і це 
є згідно волі Божої, а отже  – 
тільки упокорення перед Богом 
призведе до кращого життя 
в усіх життєвих сферах (як у 
державі, так і в житті конкретної 
особи). 

Що краще для людей: 
влада народу чи влада Бога?

Людство, відкинувши владу 
Бога (теократію), випробувало 
на собі монархію і анархію, 
аристократію і охлократію, 
партократію і бюрократію, 
олігархію і хунту...

Сьогодні всі кричать про 
демократію, як про владу 
більшості, але забувають 
сказати, що демократія 
з’явилася в рабовласницькій 
Греції, де демос (народ) – це 
вільні люди – в основному 
рабовласники. А більшість 
населення країни становили 
раби – власність вільних 
людей. Демократія – це влада 
рабовласників, які приймали 
закони і правила – як краще 
управляти рабами. Тоді 
вільно могли говорити тільки 
патриції, тобто багаті люди. 
А на форумі (площі) могли 
висловлюватися трибуни від 
народу (трудівники, ремісники 
і плебеї – нижчий стан, куди 
входили і звільнені раби). 
І цей плебейський форум 
називався Плебісцит.

Отож, вдумаймося в суть 
«свободи і демократії» в 
рабовласницькій державі...

А хіба сьогодні демократія 
– це не влада сучасних 
рабовласників? Хто сьогодні 
формує думку народу? Кому 
належать фінанси, зброя та 
ЗМІ? Хіба вираз «керована 

демократія» виник на 
порожньому місці?

Тиранія – це спотворення 
монархії.

Олігархія – це спотворення 
аристократії.

Демократія – це спотворення 
політичної влади більшості, 
яка, як показує історія, часто 
помиляється.

Бог Творець вище будь-якої 
створеної Ним більшості, Він 
ніколи не помиляється і не 
обманює, в Ньому – вища 
справедливість (праведність).

Серйозно задай собі 
запитання: чия ж влада для 
тебе бажана?

«І він має на одягові й на 
стегні своєму написане ім’я: 
Цар над царями і пан над 
панами» (Одкр.19: 16).

«Тому й Бог підвищив Його, 
та дав Йому Ім’я, що вище 
над кожне ім’я, щоб перед 
Ісусовим Ім’ям вклонялося 
кожне коліно небесних, і 
земних, і підземних, і щоб 
кожен язик визнавав: Ісус 
Христос то Господь, на славу 
Бога Отця!» (Флп. 2: 9-11)

«Бо Христос на те й умер, 
і ожив, щоб панувати і над 
мертвими, і над живими» 
(Рим. 14: 9).

В’ячеслав Тен, 
пастор церкви «Єрусалим», 

м. Дніпро

«Досліджуйте Писання...» Ін. 5:39

Хочеш знати, що Бог говорить тобі?
Відкрий Біблію…

Я народився й зростав у християнській сім’ї, 
з дитячих років батьки щонеділі приводили 
мене до церкви. Про людське око я все 
робив так, як повинен робити християнин. 
Але в своєму серці я не покорявся Богові. У 
мене були друзі, які подавали мені недобрий 
приклад, я бачив їхні недобрі вчинки і казав, 
що ніколи в житті не стану таким, як вони. 
Але недарма навіть в народі є така приказка: 
«З ким поведешся, від того й наберешся». А 
в Новому Завіті написано: «Не дайте себе 
звести, лихе товариство псує добрі звичаї!» 
(1 Кор. 15:33). Пройшов час, і я почав робити 
так, як вони. У своєму серці тоді я почув 
чіткий голос совісті: «Сашко, що буде з 
тобою через п’ять років, якщо ти далі підеш 
по цьому шляху?» Я розумів, що зі мною не 
буде краще, а стане значно гірше.  Можливо 
від того, що я змалку знав про живого Бога, 
розумів: які трагічні наслідки бувають з тими, 
хто замолоду віддається гріховному життю, 
тому я вчасно зупинився. Дух Святий почав 
турбувати моє сумління. Мабуть оточуючі 
мене люди не побачили якихось видимих 
перемін зі мною в гірший бік, але я знав себе... 
Життя йшло, як раніше, але я спокою не мав.

Одного разу я був на служінні у великій 
церкві, де зібралося близько 2 тисяч людей. Я, 
як завжди, заховався аж на третьому балконі. 
Думав, що це служіння пройде, як завжди, 
і нічого особливого не трапиться, я піду 
додому таким, як прийшов. Раптом до мене 
по-особливому долинули слова проповідника, 
що Христос живий, що Він спасає, що в Ньому 
є життя, радість. Я тоді чітко усвідомив, що 
мені потрібне особисте покаяння, прощення 
моїх гріхів. Тільки я почав думати про це, як 
мовби хтось збоку почав мене переконувати 
в іншому, що мені немає в чім каятися, я ж з 
дитинства віруючий, я ані трохи не гірший 
за інших юнаків з віруючих родин. Але чомусь 
у мені було сильне відчуття, що я є грішник. 
В мені йшло духовне боріння, на той час 
проповідник вже закінчив свою промову, він 
закликав до покаяння, але я не відгукнувся. 
Проповідник вже сів на лавку. Але я не міг 

заспокоїтися, а почав молитися і сказав 
Богові: «Господи, якщо Ти хочеш, щоб я Тобі 
служив, нехай той проповідник знову встане 
і повторно зробить заклик до покаяння!» 
І що ж ви думаєте? Він раптом встає, 
підходить до кафедри і каже в мікрофон: 
«Гей ти, там на третьому балконі!» Він 
так сказав, а я ледь з того балкону не 
зіскочив. Ні, я не сходив донизу, але впав 
там на коліна, на тому місці, де був, і щиро 
каявся, в ті хвилини я пережив рясне Боже 
благословення і відчув у своєму серці, як Бог 
милує і прощає гріхи. Тоді Ісус Христос спас 
мене. Мені тоді було усього 18 років. І відтоді 
моє життя докорінно змінилося. Я вже не 
співав просто так, не молився про людське 
око, я розумів, що маю справу не просто з 
людьми, а, насамперед, з живим, реальним 
Богом. Я служу Богові! В скорому часі я 
поїхав на місію на Дніпропетровщину. Потім 
трудився на місії в Запорізькій області. Там я 
був декілька років, моя віра утверджувалася 
на практиці, я зростав не тільки фізично, а 
й духовно. Зараз мені 35 років, я одружений, 
маємо чотирьох діток, дружина очікує п’яту 
дитину. Обставини життя склалися так, 
що я зараз живу в іншій країні, але служіння 
Богу для мене залишається найголовнішим в 
щоденному житті. 

Олександр Захарчук, 
1 Українська церква, м. Сакраменто

У ту мить Ісус спас мене!

Напевно що ви не раз бачили, як на базарі 
продавець отримував першу купюру і нею 
робив магічні рухи над своїм товаром. При 
цьому промовляв: «Боже, допоможи!» Мовби 
смішно і водночас печально, що багато 
людей ведуться на такі речі, яким варто 
дати справжні імена. Такі ритуальні рухи є 
язичницькими забобонами і нічого спільного 
не мають з християнством і вірою в істинного 
Бога і Спасителя Ісуса Христа. Не зважаючи 
на сучасний технічній прогрес, який крокує 
так швидко, що неможливо прослідкувати за 
його темпами, темне язичництво також має 
значне місце в середовищі сучасних українців. 
Бабця буде розмовляти по навороченій 
мобілці і водночас робитиме певні язичницькі 
маніпуляції (наприклад, плюватиме чи 
стукатиме від зглазу тощо). Щупальця цього 
спрута забобонів пробираються навіть в 
школи. Приходилося бачити на одвірках 
дверей шкільних класів прикріплені пучечки 
трав (так звані обереги). Але це не просто 
народна традиція, а   завуальована бісовщина. 
Я декілька разів робив пояснення бабцям, 
які робили грошовими купюрами маніпуляції 
над своїм товаром, чому цього робити не 
можна. Вони погоджувалися зі мною, але я 
не впевнений, що хоч одна з них після мого 
пояснення перестала це робити. Ці язичницькі 
забобони дуже живучі. Пияк чи курій розуміє, 
що він шкодить своєму організму. На пачках 
цигарок великими буквами написано, що 
куріння вбиває, призводить до раку легень, 
але це не зупиняє від куріння чи пияцтва. 
Чому? Це гріх, який укорінився в людині, і 
виявляється в різноманітних формах. Тільки 
отримавши в своєму серці віру в живого 

Бога і Спасителя Ісуса Христа, повіривши 
в Євангелію, людина отримує духовне 
прозріння і має здатність розуміти, що є 
гріх, що варто робити, а що – ні.

Роблячи зауваження, що так робити не 
можна (чи навіть більш рішучіше зупиняючи 
когось), ми лише зрізуємо вершок проблеми, 
а корінь гріха залишається живим, і він 
знову швидко вилізе на поверхню. Лише 
жива віра в Ісуса Христа та Його 
Слово допомагає кожній конкретній 
людині, що увірувала, побачити корінь 
своєї проблеми і силою Духа Святого 
вирвати його зі своєї душі. Можна скласти 
цілий перелік релігійних забобонів, які не 
варто робити тим, хто себе до того ще й 
християнином називає, але чи допоможе це 
реально звільнитися від них? Тільки щире 
навернення до живого Бога, Євангелії, 
покаяння (сповідь і відречення від забобонів, 
ворожби, магії, гадання) допоможе кожному. 
Нажаль, головна хитрість ворога людської 
душі полягає в тім, що релігійні люди 
погрузли в язичництві, яке прикривається 
християнством, хоч по суті нічого спільного 
з Христом (християнством) не має. Тому, 
дорогі читачі, я можу дати лише один 
рецепт: відкрийте для себе Євангелію, тобто 
Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа. 
З молитвою в серці почніть його щоденно 
читати, досліджувати, просячи Духа Святого 
відкрити вам розуміння Божого Слова. Спішіть 
прийти до пізнання Істини Божої! Вона одна 
і вона в Слові Божому, переданому нам на 
сторінках Євангелії.

Петро Українець

Темні забобони чи віра в Ісуса?



Церква ХВЄ «Спасіння» м. КОВЕЛЬ

Запрошуємо 
до церкви:

смт Краснокутськ, 
вул. Леніна, 164, 
Нед. з 10-00, Чтв. з 
17-00. 
Тел.: 096-750-1826
с. Мурафа, 
Краснокутський р-н, 
вул. Пролетарська, 1, 
Нед., Птн. з 9-00. 
Тел.: 067-908-9598

«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.

Жовтень-грудень 2016 р., №868 ст. 

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;

с. Велика Круча, Пирятинський р-н: о 
13-00, вул. Героїв Майдану, 107 (колишній 
шиномонтаж), тел. 096-97-18-648;

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 
(територія хлібозаводу);

Котельва: з 10-00, вул. Жовтнева, 251; 
тел. 066-0696224, 099-2772776;

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 10-00, б-р Б. Хмельницького, 

19, (Зуп. «Вавілова»), церква «Нове життя»; 
Полтава: з 11-00, вул. Артёма, 63, церква 

«Хліб життя», тел. 097-03-03-646;
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.
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С Л У Х А Й Т Е  р а д і о -
передачу «ЖИВА НАДІЯ» 
щотижня, у понеділок, 
з 20 год. 30 хв. на I 
канал і  Укра їнського 

національного радiо.
Листи на передачу надсилайте за адресою: 
Ненсi Зiнчик, радіопередача «Жива 
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

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

Адреса: м. ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 
1 (напроти ст. Підзамче, поруч 
джерела). Час богослужіння: 

Щонеділі: 10:00 – 12:00, 18:00 – 
20:00. Тел.: (032) 252-28-28

Ця маленька дівчинка прийшла набрати 
води в пластикову пляшку в Домі молитви 
євангельської церкви «Христа Спасителя» 
м. Красногорівка Донецької області. Позаду 
дівчинки на стіні Дому молитви видно 
сліди від осколків снарядів, що недавно 
розривалися біля церкви. Коли розпочалася 
війна, то місцеві жителі в першу чергу 
відчули гостру нестачу питної води. Тому 
члени церкви «Христа Спасителя» не 
стали чекати на допомогу ззовні, а своїми 
силами вручну пробили свердловину (більш 
ніж на 30 метрів глибиною) для постачання 
місцевого населення питною водою. Зараз 
матеріальне становище в місті трохи 
покращилося, але й дотепер місцеві жителі 
приходять до Дому Божого брати воду. Кран 
виведений на зовнішню стіну і залишається 
для всіх бажаючих доступним в будь-який 
час доби. Приходь і бери воду життя 
даром! Коли я запитав ім’я цієї маленької 
дівчинки, як же був здивований і водночас 
захоплений (Богом), коли вона сказала, що її 
звуть Єва. І це не випадковість. І це фото 
зроблено не випадково. Єва в перекладі 
означає Життя. А життя сильніше 
смерті! І це фото свідчить про це в особі 
цієї маленької дівчинки Єви! Вона звикла 
щоденно більше чути розриви снарядів, 
ніж щось інше, властиве іншим дітям, які 

не знають гіркоти війни. Христос дав нам 
життя з надлишком! Примітно, що в цьому 
місті саме євангельська церква «Христа 
Спасителя» ділиться цим надлишком 
життя з усіма жителями міста й околиць.

Прошу всіх християн, всіх читачів, не 
байдужих до подальшої долі України, щиро 
молитися до Бога про мир, щоб перестали 
розриватися снаряди на вулицях тієї 
ж Красногорівки і інших населених 
пунктів Донбасу. «А Сам Господь миру 
нехай завжди дасть вам мир усяким 
способом...» (2 Сол. 3:16). Донбас 
перетворився на кровоточиву рану на тілі 
України, нехай прийде зцілення від Господа! 
Християни, слізно просімо у Бога миру для 
країни, в якій ми живемо, не радіймо, коли 
вигадують нову зброю, а радіймо, коли 
день проходить без обстрілів і смертей. 
Життя – найцінніший дар, даний кожному 
з нас Творцем. Тож цінуймо ним, будьмо 
миротворцями, тільки не зі зброєю, що 
несе смерть, а зі «зброєю» Слова Божого, 
яке несе мир нашим серцям і домам. Якщо 
ти християнин (послідовник Ісуса Христа), 
що ти зробив сьогодні для миру в твоєму 
місті, твоїй країні? Благословить вас 
Господь! 

Щиро ваш Геннадій Андросов

Життя сильніше 
смерті!

Християнські волонтери і місіонери Євангельської християнської церкви 
приготувалися до безкоштовної роздачі свіжовипеченого хліба жителям 

прифронтових сіл, які позбавлені постачання продуктами харчування через 
обстріли, Мар’їнський та Ясинуватський р-ни, Донеччина 

Фото Г. Андросова

Запрошуємо щонеділі 
з 10-00 та з 18-00 за адресою: 

вул. Левицького, 75-А, м. Ковель, 
Волинь. Тел.: 097-700-21-29

Запрошуємо:

Дорогі друзі! Газета “Жива надія” має потребу 
у вашій матеріальній підтримці. Добровільні 
пожертвування на газету надсилайте на картковий 
рахунок: ПриватБанк, картка № 5168 7572 8588 
0177 (на прізвище Андросов), або ж поштовим 
переказом на адресу редакції газети.

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!


