
Бог є любов, так записано в Біблії 
(1Ів.4:8). І Бог Свою любов до людей 
довів тим, що Син Божий добровільно 
залишив славу Небес, втілившись у 
людину, пройшов мученицький шлях, 
прийняв страждання і смерть на хресті 
Голгофи. Чому Він усе це зробив? Тому 
що полюбив тебе й мене. В Євангелії 
золотим віршем усієї Біблії сяють 
слова: «Бо так Бог полюбив світ, що 
віддав Сина Свого єдинородженого, 
щоб кожен, хто вірить у Нього, не 
загинув, а мав життя вічне» (Ів.3:16). 
Бог полюбив світ, тобто полюбив 
людей. Саме ця любов повела Ісуса 
Христа на хресні страждання, щоб 
урятувати грішну людину від вічної 
загибелі. 

Жертовна любов Ісуса Христа – 
єдиний засіб достукатися до камінного 
людського серця, спотвореного грі-
хами. Коли Христос був на землі, 
Йому пропонували інший шлях, хотіли 
зробити царем земного царства, 
навіть Його ж учні спонукували Ісуса 
використовувати засоби фізичного 
насильства над іншими людьми 
для встановлення справедливості 
і найшвидшого досягнення цілі. 
Але таким чином зло не зникає, а 
намножується: «Темрява не може 
витіснити темряву – це під силу 
лише світлу. Ненависть не може 
витіснити ненависть – це під силу 
лише любові».

Хтось, не розуміючи біблійної істини, 
вбачає Бога жорстоким, звинувачуючи 
саме Його в усіх людських бідах, що 
нині кояться на землі. Це не так. Богом 
від початку дане Слово, послухайся, 
виконуй і будеш жити. Люди ж вибрали 
шлях непослуху Творцю, відкидаючи 
правила й закони Божі, тож які власне 
можуть бути претензії? Трагічні події 
на землі – логічний результат нашого 
життя без Бога.

Бачачи те, що люди буквально 

гинуть, вони безпорадні й немічні, Бог 
змилосердився і прийшов на Землю 
в образі людини, тобто в іпостасі 
Ісуса Христа. Ісус відкрив цілком 
новий формат сутності Бога-Отця: 
любов. Ось що потрібно людству, 
щоб спастися: прийняти Божу любов 
до свого серця!

Духовні закони незмінні, Бог сказав 
Слово, і маховик розвитку землі, 
людини запущений згідно сказаного 
Божого Слова. Людина ж самовільно 
порушила Божий Закон. Бог не може 
Сам Собі перечити, чи відмінити те, 
що Ним узаконено спочатку. Через 
свій непослух, гріхопадіння людина 
приречена на погибель, на вічні муки. 
Душа ж людська безсмертна. Якби 
людина померла, її тіло закопали і 
на тому все, то взагалі нащо здалося 
все це християнство і віра в Бога? 
Живи, як хочеш, завтра помреш і 
все закінчиться. Але не закінчиться. 
Смерть – це лише поріг у вічність.

Як виправити Богові це становище, 
не порушивши Свої ж закони? Ду-
ховний світ споглядає на рішення 
Бога. І таке рішення є: Ісус Христос. 
За гріх повинна бути внесена належна 
ціна. І це ціна крові Сина Божого. Тому 
Ісус Своєю власною кров’ю заплатив 
за гріхи людства, щоб задовольнити 
справедливість Божу. Таким чином 
тепер кожна людина (по вірі в Ісуса 
Христа) може прийняти жертву 
Ісуса, для свого ж спасіння, щоб у 
вічності навіки перебувати з Богом. 
Саме в цьому полягає головна суть 
євангельської звістки. Але одна біда 
– багато людей не бажають прийняти 
вірою жертву Ісуса Христа до свого 
серця, вони не вірять у безсмертя 
людської душі, живуть у своїх турботах, 
розвагах, гріхах та невірстві. Таким 
чином люди відкидають Божу любов.

Дорогий друже, якщо ти досі 
не покаявся у своїх гріхах, не 

навернувся всім серцем до Ісуса 
Христа, а продовжуєш жити осторонь 
Божої волі, любові, то й ти ще досі 
перебуваєш у таборі противників 
Господніх і відкидаєш Божу любов. 
Мало просто погоджуватися, що Бог 
є, важливо самому робити практичні 
кроки віри. Тобто своїм життям 
довести, що ти маєш істинну віру. 

КРОКИ ВІРИ ІСТИННОГО 
ХРИСТИЯНИНА

Якщо Ви бажаєте розпочати 
справжнє християнське життя ради 
того, щоб отримати вічне життя на 
Небесах, то Вам потрібно 1) щиро 
покаятися в молитві покаяння в своїх 
гріхах і запросити Ісуса Христа Духом 
Святим увійти до Вашого серця. Далі 
треба робити наступні кроки Вашої 
віри:

2) прийняти святе водне 
хрещення, бо написано у Біблії: «Хто 
увірує й охреститься, буде спасенний, 
а хто не ввірує, засуджений буде» 
(Мрк.16:16); «...і нехай охреститься 
кожен із вас в Ім’я Ісуса для прощення 
гріхів» (Дії,2:38). Це Заповідь Господня. 
Покаяння без водного хрещення так 
само, як документ без 
печатки. 

3) Лише після цього 
Ви маєте право і 
повинні приймати Святе 
Причастя. Це Заповідь 
Господня: «Ця чаша – 
Новий Заповіт у Моїй 
крові. Це робіть…на 
спомин про Мене!.. Хто 
їстиме хліб цей чи питиме 
чашу Господню негідно, 
буде винний супроти тіла 
та крові Господньої!» 
(1Кор.11:25).

4) Потрібно постійно 
досліджувати  Біблію: 
«жадайте, неначе ново-

народжені немовлята, молока чистого, 
духовного, щоб ним рости вам на 
спасіння, якщо ви скуштували, який 
добрий Господь» (1Петр.2:2-3). 

5) Важливо молитися про те, 
щоб Дух Святий направив Вас в 
Свою Церкву, зібрання християн, де 
проповідується Слово Боже згідно 
з Євангелієм! Регулярно відвідуйте 
церкву: «Не кидаймо зібрання 
свого, як то звичай у деяких, але 
заохочуймо…» (Євр.10:25). 

6) Важливо постійно (щодня) 
молитися (бажано своїми словами). 
Це Заповідь Христа: «Треба молитися 
завжди» (Лк.18:1).

Пам’ятайте, що молитва – це 
розмова з Богом, як зі своїм 
найріднішим і найближчим другом!

7) Докладаючи зусилля, важливо 
зростати духовно для досягнення 
Божої досконалості: «Отож, будьте 
досконалі, як досконалий Отець ваш 
Небесний!» (Мт. 5:48). 

Бажаємо Вам рясного Божого 
благословення на нелегкому шляху 
євангельської віри. З Господньою 
допомогою, довірою Ісусу Христу та 
Його Слову це можливо.

Геннадій Андросов
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«Бог з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа» (1 Петра, 1:3)

ЖИВА НАДІЯ 
НЕХАЙ ЖИВЕ 

У ВАШОМУ СЕРЦІ!

БОЖА ЛЮБОВ ЯВЛЕНА ЛЮДЯМ ЧЕРЕЗ ІСУСА ХРИСТА

БОГ Є ЛЮБОВ!
1Ів. 4:8

 «Бог же показує свою любов до 
нас тим, що Христос умер за нас, 

коли ми ще були грішниками!»



народився і виріс 
у християнській 

родині. Мої батьки були щи-
рими християнами, я ніколи 
не чув, щоб вони сварилися 
чи підвищували голос при 
розмові одне з одним. Мій тато 
був служителем у церкві, а 
мама співала у хорі. Нас в сім’ї 
п’ятеро дітей, я маю ще двох 
братів і двох сестер. Батьки 
завжди брали нас із собою 
на богослужіння, причому не 
тільки в неділю, але й у будень. 
Навіть тоді, коли нас не було 
на кого лишити, мама брала 
нас з собою на співанки. Таким 
чином ми практично виросли в 
церкві. Молитва була звичай-
ною справою в нашій сім’ї. Ми 
ніколи не сідали за стіл без 
молитви, не лягали спати без 
молитви, навіть коли йшли 
гуляти – батьки благословля-
ли нас. Тому, коли я пішов до 
школи, в перший клас, мені 
було дуже дивно: чому це вчи-
телька не молиться перед уро-
ком? Ввечері татові довелося 
довго пояснювати мені, чому 
ж вона не молилася...

Школу я закінчив майже на 
відмінно. Хочу сказати, що я 
ніколи не вживав алкоголь, не 
палив цигарки. Я й по цей день 
не знаю смаку пива. Але була 
в мені інша сторона медалі – я 
вважав себе вельми правед-
ним. І своєю праведністю дуже 
пишався. Вважав, що Господь 
Бог повинен радіти мною. 
Було таке розуміння, що мені 
нема в чому каятися.

Одного разу ми дізналися, 
що наш тато хворий на рак. І 
від цієї звістки до його смерті 
пройшло лише чотири місяці. 
В один з цих днів тато покли-
кав нас, дітей, до себе, щоб 
попрощатися. У нього були 
слова благословіння і наста-
нови для кожного зокрема. 
Коли прийшла моя черга, тато 
сумно подивився мені в очі й 
сказав: «Андрію, якщо ти так і 
не зустрінешся з Господом, ми 
з тобою більше ніколи не по-
бачимось». Він помолився за 
мене і через декілька хвилин 
відійшов у вічність. Ці останні 
татові слова не давали мені 
спокою. Я був вихований у 
християнському дусі й пре-

красно розумів суть сказаного. 
Тато пішов на небо. Але якщо 
ми більше не зустрінемось, 
то мені лишається одна до-
рога – в пекло. Мені, який так 
пишався своєю праведністю! 
Я дуже образився на батька. 
Дошкуляло ще й те, що тепер 
я не міг з ним посперечатися, 
довести йому свою правоту. 
Через це на похованні тіла 
батька я навіть не плакав. 
Лише через декілька років на 
недільному богослужінні я по-
справжньому покаявся та по-
святив своє серце на служіння 
Господу.

Коли мене призвали в армію, 
я потрапив у таку місцевість, 
де зовсім не було церков. 
Мене це сильно вразило. Тому 
після закінчення служби я 
поїхав на місіонерську працю. 
Я й до цього часу, живучи вже 
в Німеччині, є відповідальним 
за євангелізаційний відділ у 
Росії. На сьогодні тільки на 
сході Сибіру через працю 
нашої місії утворилося близь-
ко 150 церков. Слава Богу!

19 січня 1995 року, в чет-
вер, ми з братами зібралися в 
чергову поїздку. Мали на меті 
відвідати декілька населених 
пунктів, де вже були засновані 
нами невеличкі церкви. На той 
час я вже був одружений і мав 
двох діток. Тому попрощався з 
сім’єю і вирушив у дорогу. Ми 
відвідали деякі села і збира-
лися повертатися додому. Це 
було 21 січня. Близько 16-ї го-
дини ми вирушили у зворотну 
дорогу. Поїздка була досить 
небезпечною, тому що проля-
гала через тайгу. Там немає 
жодного зв’язку й автомобілі 
проїжджають дуже рідко. До-
рогу ускладнювало ще й те, 
що йшов сильний сніг. Я ска-
зав братам, що вони можуть 
поспати, поки я за кермом, а 
потім хтось змінить мене. За 
час перебування в цих церк-
вах ми досить виснажилися: 
було багато служінь, молитов, 
ми вирішували різні церковні 
питання. Зважаючи на це, 
браття швидко заснули. Коли 
ми проїхали близько 20 км, по-
чало смеркатися.

Так сталося, що через 
снігопад ми потрапили в 

аварію – зіштовхнулися з ван-
тажним автомобілем, за кер-
мом якого був п’яний водій. 
Якби не Господь, хто знає, 
скільки б нам довелося про-
вести часу в тайзі, щоб доче-
катися хоч якоїсь допомоги. 
Автомобіль був дуже пошкод-
жений: відірвані передні ко-
леса, повністю знесло дах і 
лобове скло. Братам вдало-
ся вибратися з авто, а мене 
сильно затисло. В той час я не 
відчував болю, був у шоковому 
стані. Бачив тільки те, що моя 
нога зламана в стегні. Братам 
вдалося витягти з автівки й 
мене. Тепер ми молилися про 
чудо, і Бог не забарився. Він 
послав на нашу дорогу ван-
тажний автомобіль. Мене за-
несли в нього і поїхали назад, 
в те село, звідки виїхали пару 
годин тому. Тепер я відчував 
сильний біль, всередині все 
пекло, не вистачало повітря. 
Тіло перестало слухатися, 
стало мовби дерев’яним. 
Дуже добре, що в тому селі 
була лікарня. Хоча лікар був 
вже вдома, бо то була субо-
та, його терміново викликали. 
Останнє, що я чув – це його по-
дих над моїм обличчям і сло-
ва: «Пульсу нема». Я ще чув 
віддалені голоси й те, як лікар 
віддавав якісь накази медсе-
страм. Те, що розповім далі, я 
знаю зі слів лікарів, а також з 
медичних документів, які про-
читав пізніше. Внаслідок аварії 
всі мої внутрішні органи були 
дуже пошкоджені. У черевній 
порожнині було близько трьох 
літрів крові. Моє серце зупини-
лося.

Якщо хтось думає, що на-
шою смертю все закінчується 
– ви помиляєтесь, все тільки 
починається. Наше життя – 
це підготовка до вічності. В 
момент, коли зупинилося моє 
серце, я відчув, як вийшов зі 
свого тіла. Мені не була пере-
шкодою стеля, а також сте-
ля наступного поверху. Це 
було так природно. Не було 
відчуття, що я помер. Я ба-
чив своє тіло, як над ним ме-
тушаться медсестри й лікар. 
Я думав: «Навіщо вони це 
роблять? Мені так добре! В 
мене нічого не болить!» В 
цей час я почув спів. Він йшов 
з усіх боків. Я – музикант, 
співав у хорі, але ніколи не 
чув такої чудової музики – це 
співало небо! Потім я побачив 
багато людей, які йшли мені 
назустріч. Вони були одягнені 
в білий одяг, настільки білий, 
що боляче було дивитись. 
В мене було таке відчуття, 
що все небо прийшло мене 
зустрічати! Це неймовірна 
слава Божа! Потім із натов-
пу вийшла молода дівчина і 
підійшла до мене. Я її впізнав. 
Це 17-річна дівчина з нашої 
церкви, яка померла за два 

місяці до моєї аварії. Я сам 
проповідував на її похороні. 
Вона мені сказала: «Андрію, і 
ти тут?!» Я відповів: «Звісно!» 
Потім я опинився над нашим 
містом. Не відчуваючи часу й 
жодних перешкод, я опинив-
ся над будинком, де жила ця 
дівчина. Я бачив абсолютно 
все, що робили в той час її 
рідні. Мама тоді сиділа у кріслі 
й плакала. Вже пізніше, коли 
я розповідав їй все це, вона 
була шокована – я переповів 
все до дрібниць, що було в той 
день. Це для мене ще одне 
засвідчення того, що трапило-
ся: це не сон, а реальність. В 
той час я почув голос, як грім, 
то був Божий голос. Він запи-
тав: «Що вона робить?» Я так 
розгубився і відповів: «Вона 
плаче, Господи». «Чому?» – 
почув я знову. Але в мене не 
було відповіді. Знов питання: 
«Невже вам більше робити 
нема чого, як сидіти та пла-
кати? Поглянь, Я покажу тобі 
дещо». Тоді я побачив широку 
дорогу, по якій йшов великий 
натовп. Я зрозумів, що та до-
рога веде в пекло. Далі я поба-
чив ще одну дорогу. Вона була 
набагато вужчою, ніж поперед-
ня. Людей на ній було набагато 
менше, вистачило б людських 
цифр, щоб порахувати їх. Ста-
ло зрозуміло, що ця дорога 
веде в небеса. Бог сказав, що 
мій час не вичерпано на цій 
землі. Я повинен повернути-
ся у тіло і навертати людей з 
широкої дороги на вузьку.

Один момент – і я знову у 
своєму тілі. Я відкрив очі, все 
темно, я чимось накритий. Я 
не міг зрозуміти, де я. Не було 
відчуття, що я помирав. Я по-
чав згадувати останні події. І 
в цей момент чиясь рука різко 
відкинула простирадло з моєї 
голови. Це був лікар. Чиїсь 
родичі прийшли забирати тіло, 
і він машинально відкидав 
простирадла. Тут наші погля-
ди зустрілись. Я побачив страх 
в його очах. Він кинув прости-
радло і побіг. Через декілька 

хвилин прибігли медсестри, 
переклали мене на ноші й по-
несли в операційну палату. 
Мені дали наркоз. Лікарі боро-
лися за моє життя. В понеділок 
приїхала моя дружина. Її ви-
кликали для того, щоб вона 
могла попрощатися зі мною. 
Півтора місяця вона сиділа 
біля мого ліжка в лікарні. Перші 
два тижні я був у реанімації. 
Ніхто не знав, чи я буду жити. 
Згодом мене перевели у зви-
чайну палату. Через чотири 
місяці після аварії я своїми но-
гами прийшов на богослужіння 
у свою церкву! Слава Господу!

* * *
Зараз я проживаю зі сво-

єю сім’єю (вже 16 років) в 
Німеччині, у нас шестеро 
дітей. Два роки тому я знову 
відправився в місіонерську 
поїздку до Сибіру. На кордоні 
з Латвією я втратив свідомість 
– лопнули мої старі шви, зно-
ву втратив декілька літрів 
крові. Літаком мене допра-
вили в німецький госпіталь. 
Коли я прийшов до тями, 
лікар сказав: «Ви правильно-
му Богу молитесь. У нас не 
було жодного шансу вас спа-
сти». Цього разу я думав, що 
вже йду додому, на небеса. 
Але Бог знову продовжив моє 
життя. Лікар заборонив мені 
їздити далеко, але я не можу 
відмовитися від поїздок. Кра-
ще померти десь в дорозі (в 
ділі Божому), аніж лежачи на 
дивані.

Дорогий друже, запитан-
ня до тебе: на якому шляху 
ти зараз перебуваєш? Не 
можна бути десь посередині. 
Є тільки дві дороги: або в 
рай, або ж в пекло. Будь-
мо відвертими самі до себе, 
адже від цього залежить те, 
де ми будемо у вічності. Якщо 
ти перебуваєш на широкому 
шляху, поспіши стати на вузь-
ку стежку сьогодні, завтра для 
тебе може не настати.

Андрій Берглєзов
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АНДРІЙ БЕРГЛЄЗОВ: «БОГ СКАЗАВ, ЩО МІЙ ЧАС ЩЕ НЕ ВИ-
ЧЕРПАНО НА ЦІЙ ЗЕМЛІ. Я ПОВИНЕН ПОВЕРНУТИСЯ У ТІЛО

І НАВЕРТАТИ ЛЮДЕЙ З ШИРОКОЇ ДОРОГИ НА ВУЗЬКУ...»

Вогненні випробування 
перетворюють християн 

в чисте золото

СВІДЧЕННЯ

Я
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Джеймс Кевізел (James Caviezel) – 
американський кіноактор. Особливо 
відомим він став у 2004 р. через свою 
роль Ісуса у фільмі Мела Гібсона 
«Страсті Христові» (The Passion of 
the Christ). Символічно, що на момент 
знімання фільму актору так само 
було 33 роки, як і Ісусу. Невипадково, 
що саме Джеймс Кевізел зіграв цю 
важливу і відповідальну роль. Йому 
з дитинства батьки прищепили віру в 
Ісуса Христа. Через свої християнські 
переконання він не дивився на 
гонорари, а рішуче відмовлявся від 
деяких ролей, які суперечили його 
совісті. Його дружина Керрі так само 
християнка. Це подружжя на практиці 
показує свою віру в Бога, зокрема 

вони прийняли у свою 
сім’ю трьох дітей, з яких 
двоє були інвалідами.

Їхньою першою уси-
новленою дитиною з 
діагнозом «рак мозку» 
став маленький китаєць 
Бо. Це немовля фізичні 
батьки полишили у поїзді. 
До свого п’ятирічного 
віку маленький Бо 
перебував у сиротинці. 
«Коли я побачив його 
деформовану голову і 
подивився у його очі, я 
відчув у серці, як Дух 

Святий мене запитує: «Чи ти будеш 
його любити?»» – розповідає Джеймс 
про свою першу зустріч з Бо.

Потім подружжя планувало уси-
новити цілком здорову дитину. Але 
вони побачили дівчинку Лі, яка так 
само, як і Бо, страждала від раку 
мозку. Вони зрозуміли, що їй буде 
майже неможливо знайти сім’ю, на 
відміну від цілком здорової дитини, 
яку вони планували усиновити. Саме 
тому подружжя вирішило взяти й 
другу дитину з раком мозку.

Ці діти, після низки важких операцій, 
на сьогодні здорові. Але головну роль 
у цьому зіграли не руки лікарів, а 
любов Христа, яка вилилася Духом 
Святим у серця Джеймса і Керрі. Їхні 

діти сьогодні мають значні успіхи в 
гімнастиці, балеті. Джеймс Кевізел 
твердить, що ці діти змінили їх на 
краще: «Ми обрали тяжчу дорогу. Але 
саме це для мене і є віра. Результат 
такої віри – добрі справи. Саме 
так вчинив добрий самарянин. Це 
я не кажу для того, щоб виставити 
себе напоказ, а для того, щоб і 
інші християни пішли цим шляхом 
практичної віри» – розповів Джеймс.

* * *
Джеймс Кевізел виступив зі 

свідченням на форумі Асоціації 
студентів католицьких університетів 
США в Чикаго (нижче читайте 
декілька цитат із цього виступу)*:

«Деякі з нас сьогодні (і ви їх знаєте) 
вибирають підроблене християнство, 
де є тільки веселі розмови. Я називаю 
це «добренький Ісус». Хлопці, перед 
Воскресінням було багато болю і 
страждань. І ваш шлях не буде іншим. 
Тому обійміть свій хрест і йдіть до 
своєї мети.

Я хочу, щоб ви відправилися в 
цей язичницький світ. Я хочу, щоб 
вам вистачило сміливості вийти в 
цей язичницький світ і без сорому 
сповідувати вашу віру публічно. Світ 
потребує славних воїнів, натхнених 
вірою, таких воїнів, як святий Павло і 
святий Лука, які ризикнули своїм ім’ям, 
своєю репутацією, щоб принести свою 
віру, свою любов до Ісуса, в цей світ.

Господь закликає кожного з нас, 
кожного з вас, до великих справ. 

Але як часто ми не реагуємо на цей 
заклик, відкидаючи його, як якесь 
помутніння розуму! Настав час для 
нашого покоління прийняти цей 
заклик Бога і повністю присвятити 
себе Йому, щоб побачити, як Він 
люблячою рукою направляє нас на 
євангельський шлях. Але спочатку 
ми повинні прийняти зобов’язання 
почати молитися, постити, міркувати 
над Святим Письмом і брати участь 
в Таїнствах навсправжки. Тому що за-
раз ми показуємо собою християнську 
культуру в занепаді.

Люди знаходяться в небезпеці 
постійної спокуси величезною кіль-
кістю доступних речей. Весь світ 
пронизаний гріхом. І в тиші наших 
сердець Бог закликає кожного з нас 
повністю присвятити себе Йому. Як 
часто ми ігноруємо Його заклик!

Великий святий, який загинув у 
Освенцимі, францисканець Макси-
міліан Кольбе, сказав: «Байдужість 
– найбільший гріх XX століття». Мої 
брати та сестри, це також найбільший 
гріх XXI століття. Ми повинні позбутися 
від цієї байдужості, від цієї руйнівної 
толерантності до зла. Тільки віра в 
мудрість Христа може врятувати нас, 
але для цього Його воїни повинні бути 
готові ризикнути своєю репутацією, 
своїми іменами і навіть своїм життям, 
стоячи за правду».

*повний текст за посиланням:
http://xn--80aqecdrlilg.xn--p1ai/dzheyms-kevizel/

ВІРА, ЯКА ДІЄ ЛЮБОВ’Ю

Незважаючи на те, що мої 
мама, бабуся, прабабуся були 
щирими християнками, я довго 
не звертався до Ісуса Христа. 
Був по суті невіруючим. Мож-
ливо на це мав вплив мій бать-
ко, який не був християнином. 
Моя мама хоч і навернулася 
до Христа у 14-річному віці, 
але потім, коли були суворі 
гоніння на церкву, вона вже не 
могла відвідувати служіння, 
бо не було кому їх проводи-
ти: усіх старших служителів 
заарештували, відправили в 
ув’язнення. Вона вийшла заміж 
за невіруючого хлопця. Потім, 
вже у 40-річному віці, вона зно-
ву прийшла до церкви, мені 
тоді було шість років.

У моїх батьків нас шестеро 
дітей, і ніхто не вірив в Бога. 
Звичайно, ще мала вплив на 
наш світогляд й та безбожна 
атмосфера в СРСР, в якій ми 
народилися і зростали. Через 
вплив атеїстичного виховання 
в школі, я дуже стидався своєї 
матері та бабусі. Коли прийшов 
юнаком у військкомат, то ще до 

того, як заповнив анке-
ту, там про мене вже 
все знали. Мене со-
ромили, що моя мама 
– сектантка і вона в 
секті. Саме так против-
ники Євангелії намага-
ються називати щирих 
послідовників вчення 
Ісуса Христа.

Але я переконався, 
що молитви матерів, 
бабусь, мають силу. 
Вони не тільки моли-
лися, а сіяли в наші 
серця добро, любов, 
Слово Євангелії. Прой-
шов час, ми оженили-

ся, сестри повиходили заміж. 
І всі увірували!!! Прийшли в 
покаянні до Ісуса Христа. За-
звичай багато людей при-
ходять до віри в Бога, коли 
їм стає дуже зле в життєвих 
обставинах, як у тій приказці: 
коли тривога, тоді й до Бога. У 
нас не було якогось горя, ми всі 
прийшли до Бога через молит-
ви наших рідних. 

Особисто я навернувся усім 
серцем до Христа у 27-річному 
віці. А зараз мені 52 роки. 
Трошки розкажу, як я до цього 
йшов. Коли мені було усього 
12 років, я вже міг заробляти 
гроші шляхом вміння купувати 
й продавати. Я купив пачку ло-
терей (сто штук). Мріяв виграти 
автомобіль. Але з усіх тих лоте-
рейних білетів я отримав лише 
чотири рублі. Я був дуже роз-
чарований, зрозумів, що метод 
набування грошей шляхом ви-
грашу в лотерею наперед про-
грашний. Тож ясно, що виграє 
тут саме той, хто випустив ці 
лотереї. Це по суті афера, яка 
розрахована на нерозумних 

людей. Але мені було усього 
12 років, гірше, коли 50-річні 
чоловіки витрачають свій 
заробіток на ці білети, гральні 
автомати й думають, що через 
таку рулетку їм усміхнеться 
удача. Отже, я перестав купу-
вати лотереї, став торгувати. 
Мені це вдавалося дуже доб-
ре робити. Я думав, що ось 
зароблю багато грошей, куплю 
автомобіль, житло… Справді, 
я все це придбав, використову-
ючи для цього не зовсім чесні 
методи. Я, можна сказати, став 
заможно жити, та чи дало мені 
це якесь задоволення, радість? 
Ні. Я внутрішньо відчував 
безцільність такого життя. Що 
далі? 

Саме тоді мама прийшла до 
нас в гості й подарувала мені 
Біблію. Напевно саме тоді для 
мене прийшла повнота часу, бо 
я відкрив цю святу книгу і почав 
читати. І Слово Боже мене за-
чепило до глибини серця…

Ще з дитинства я думав про 
смерть і з тривогою запитував 
маму: чи я помру? Вона ж мене 
запевняла, що віруючий в Ісуса 
Христа не вмирає. Я тоді цьо-
го не розумів, а коли самотуж-
ки прочитав Євангеліє, то Ісус 
Христос Духом Святим промо-
вив до мене: «Я – воскресіння 
й життя. Хто вірує в Мене, хоч 
і вмре, буде жити. І кожен, 
хто живе та хто вірує в Мене, 
повіки не вмре. Чи ти віруєш 
в це?» (Ін.11:25-26). І я дав 
відповідь: «Вірую, Господи!»

Я прочитав в Євангелії від 
Іоанна (3:36): «Хто вірує в 
Сина, той має вічне життя!» 
О, я так люблю життя, я не 
хочу помирати! А тут Ісус Хри-
стос обіцяє не просто життя, 

а – вічне життя! Це для мене 
стало важливим, я внутрішньо 
відчув, що це Слово для мене. 
Я повірив у вічне життя! 

Я сказав своїм товаришам 
по бізнесу, що йду до церкви, до 
віруючих. Ми все вимірювали 
вигодою. Тому перше запитан-
ня вони мені задали: яка мені 
з цього вигода? Я не супере-
чив їм, а навпаки сказав, що 
справді, я йду туди із-за вигоди, 
і ця вигода не вимірюється гро-
шима, це – вічне життя! Ні за 
які гроші, багатства світу не ку-
пиш вічного життя! Мої колеги-
бізнесмени, знаючи мою вдачу 
торгаша, зрозуміли це на свій 
лад і поміж собою говорили: 
«Толян пішов до віруючих 
розводити їх на гроші». Я не 
став їх тоді переконувати в 
хибності їхнього висновку, 
бо переконує Дух Святий, не 
людина. Пізніше я їм свідчив 
про Бога і декотрі з них також 
повірили в вічне життя. 

Коли я навернувся до віри в 
живого Бога, то досить актив-
но включився в життя церкви, 
в якій став членом. Допомагав 
будувати доми молитви, про-
водив євангелізації в районі (з 
Божою допомогою ми відкрили 
дві церкви). На сьогодні я несу 
служіння пастора в церкві, в 
Кропивницькому. Чи я шукав 
цього? Ні. Напевно так склали-
ся обставини, і в цьому я поба-
чив волю Божу для себе, якій не 
став противитися. Я перестав 
займатися бізнесом, а став слу-
жити Богу. Були переживання 
й побоювання, як я буду жити 
без належного матеріального 
прибутку, в якому я так вже 
звик жити. Але я розумів, що 
служіння Богу – це важливіше, 

аніж якісь матеріальні прибут-
ки. Так, я витратив усі свої за-
ощадження. Вже не міг жити, 
так би мовити, на широку ногу, 
але Бог виповняє потреби 
моєї сім’ї й дає все необхідне 
на прожиття. Ми з дружиною 
виховали трьох дочок. Вже 
маємо чотирьох онуків. Зі сво-
го боку ми стараємося прище-
плювати нашим дітям, онукам 
віру в Ісуса Христа. Повірте, 
іншої (кращої) альтернативи 
для майбутнього життя немає. 
Сучасне покоління дуже зара-
жене матеріальними речами. 
Що чекає їх у майбутньому? 
Пустеля і суха земля. Напи-
сано, що будучність таких лю-
дей загине. Господь дбає про 
людей і все зробив для того, 
щоб ми надбали спасіння, 
вічне життя. Сьогодні в Україні 
такий чудовий час, бо вільно 
проповідується Євангеліє. 
І це від Бога. Бог дав такий 
час! Сумно, що багато хто не 
використовує його, закрив 
вуха й очі, щоб не чути й не 
бачити Істину. Люди розучи-
лися думати. А Бог каже: «Бо 
Я знаю ті думки, які думаю 
про вас, говорить Господь, 
думки спокою, а не на зло, 
щоб дати вам будучність та 
надію» (Ієремії, 29:11). 

Я бажаю усім читачам цієї 
газети прийти чим скоріше 
в покаянні до Ісуса Христа, 
відкрити кожному для себе 
Євангеліє, щоб воно стало для 
вас живим Словом від Бога. Я 
бажаю вам надбати вічне жит-
тя! Воно є тільки в Ісусі Христі! 
Амінь.

Анатолій Філіпенко, 
м. Кропивницький, 

тел. 099-790-9049 

АНАТОЛІЙ ФІЛІПЕНКО: «Я ПОВІРИВ У ВІЧНЕ ЖИТТЯ!»
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Вже 23-й рік йде, як я в шлюбі, 
який дав мені Бог. Це роки, наповнені 
Божою благодаттю. Мій чоловік 
Володимир, я Мирослава, в нас 
мирна сім’я.

Звичайно, ми живемо на землі, 
серед світу цього, і є у нас, як і у 
всіх, труднощі та перешкоди. Але ми 
їх долаємо, бо в нашому шлюбі Бог 
на першому місці, відповідно, Його 
любов наповнює наші серця і наше 
життя.

Я вдячна Богові, що вийшла 
заміж за християнина, бувши також 
християнкою. Коли шлюб починається 
із чистих відносин, із довіри й любові, 
то й подальше життя пройде через всі 
перешкоди. Коли шлюб зароджується 
згідно з вченням Біблії, в церкві, тоді 
маєш мудрість, як виходити з різних 
труднощів.

Ми одружились у 1996 р., жили в 
гуртожитку. Спочатку в нас народилась 
донечка Владислава. Пам’ятаю, як 
я приїхала в пологовий, то лікарка 
ставила різні запитання, щоб хоча 
б трохи відволікти від болю перейм 
(схваток – рос.). Я почала свідчити, 
що християнка, що вірю в Ісуса, а 
вона мені пізніше каже: «Перестань 
говорити про свого Ісуса, бо перейми 
проходять, ти не відчуваєш болю, 
а тобі треба народжувати». Пологи 
в мене й справді легкі були, без 
ускладнень.

Коли ми приїхали додому, через 
якийсь час у мене сильно почав 
боліти живіт. Чоловік викликав лікаря 
додому. Симптоми вказували на 
апендицит і лікар наполягав на тому, 
щоб терміново їхати в лікарню. Я 
злякалась, бо вдома немовля, як його 
лишити? І тоді сказала чоловікові, 
щоб побіг до пастора (мобільних 
телефонів ще не мали в той час), щоб 
він прийшов і помолився за мене, бо 
так написано: «Чи хворіє хто з вас? 
Хай покличе пресвітерів Церкви, і 
над ним хай помоляться, намастивши 
його оливою в Господнє Ім’я, і 
молитва віри уздоровить недужого, і 
Господь його підійме, а коли він гріхи 

був учинив, то вони йому простяться» 
(Якова,5:14-15).

Пастора на той час не було вдома, а 
я молилась. Через декілька годин він (і 
його дружина) прийшов, ми молились 
– і болю як і не було. На другий день я 
просто перевірилась в лікаря, і в мене 
все чудово. Слава Богу!

Потім в нас народилась друга 
донечка Лілія. Пологи були дуже 
стрімкі, вона була обвита два рази 
пуповиною навколо шиї. Коли 
народилась, не дихала. Лікарі робили 
все можливе – і вона заплакала. Ми 
лежали додатково в лікарні, поки в неї 
розсмоктувався крововилив в голові. 
Але з першого дня лікарі повідомили, 
що вона швидко йде на поправку, аж 
для них дивно, що в неї все добре. 
Звичайно, ми довіряли Богові всі 
питання, в яких були безсилими, а Він 
давав благодать.

Через три роки в нас народився син 
Євпатій (в перекладі «добре життя»). 
Вдома у мене почались перейми, 
ми поїхали попутним транспортом 
із пересадками до пологового 
будинку. Коли приїхали, перейми 
закінчились, лікарі сказали, що я 
ще не скоро буду народжувати, але 
додому не відпустили. Я весь день 
лежала, читала книжку Христини Рой, 
(відома християнська письменниця). 
Мене нічого не турбувало, лише 
переживала, як там мої донечки 
без мене вдома. Пам’ятаю, як в холі 
подивилась свіжі новини про теракт 
в Америці на хмарочоси й пішла в 
кімнату. А потім покликала лікаря, бо 
відчула дивний біль у спині. Лікарка 
запевнила, що біль скоро пройде. 
Коли вона прийшла в кімнату, я вже 
тримала рушник в роті від болю. 
Виявилось, що почалися пологи, 
знову стрімкі й без болю. Звичайно, 
в пологовому я стала популярною, 
тому що за 10 хв народила, не знаючи 
навіть сама, що вже народжую. Але 
це все Бог і його благодать.

Через наступні 7 років в нас 
народився син Тимофій. Коли 
почались перейми, мені захотілось 

пройти пішки до пологового (на той час 
ми жили в іншому місті, пішки пройтися 
було 10-15 хв). Мені здавалось, що 
я на крилах лечу народжувати. Але 
тут пройшла випробування. При 
реєстрації лікарка мені сказала, що 
ще не швидко народжу, бо у мене 
велика дитина, 4.6кг. Тому я буду 
народжувати, можливо, через день, 
можливо, через тиждень. Також вона 
сказала, щоб я молилась «Отче 
наш». Мій чоловік відповів, що я знаю 
молитви, як молитись, бо віруюча. Її, 
мабуть, це розсердило, бо саме в тому 
пологовому лікарі зневажливо ста-
вились до віруючих жінок. Прийшла 
я вночі, а народила під ранок. Роди 
були без ускладнень, просто для 
мене довгі. Але найтяжчим було те, 
що мені болить, а лікарка ходить і все 
шепче: «Ти ж віруюча, чого кричиш? 
Молись до свого Бога. Де ж твій Бог?» 
І це реально вибивало від віри в Бога, 
тому що ж болить, а хто народжував, 
знає що то таке.

Всіх чотирьох діток народжувала у 
38 тижнів, як за замовленням.

Через рік і два місяці в нас народив-
ся син Мирослав. Я лежала і відчула 
біль у спині. Сказала чоловікові, що 
щось дивно, треба їхати до лікарні. 
Термін 37 тижнів. Поки дійшла до 
авто, часто зупинялась подихати. Я 
мама з досвідом і не знала, що в мене 
розпочалися роди. Але ж мені нічого 
не боліло, лише часто дихала. Їхали 
ми 2-3 хвилини. Я зайшла в пологове 
відділення, і мене відразу відправили 
в родзал. У 2 год ночі приїхала, а у 
2.02 ночі народила. Ну хіба це не 
благодать Божа?

От чому я описую вам свої пологи. 
Бо я пережила благодать. Тому що, 
йдучи на кожні роди, я запрошувала 
Ісуса, щоб Він був присутній і 
допомагав мені. Я це пишу, бо легко 
виношувала всі вагітності, швидко 
народжувала здорових дітей. Мої 
діти ні разу не хворіли на грип, всіх 
вигодувала грудним молоком, ночами 
спали, а не кричали. Бо діти – це Боже 
благословіння! Я це прийняла і в це 

повірила.
Нас засуджували, насміхались, 

адже ми не мали свого житла і жили 
по чужих квартирах, і переселялись з 
квартири у квартиру.

Але написано: «Діти – спадщина 
Господня, плід утроби – нагорода» 
(Пс. 126:3). Я давно це зрозуміла. Діти 
– це нагорода. Коли ми отримуємо 
нагороду, ми її ховаємо чи ставимо на 
видне місце? Нагорода нам піднімає 
настрій. Чи ми без настрою, коли 
маємо за щось нагороду? Так і діти. 
Це благословіння, це нагорода, це 
радість, це життя.

Є така життєва фраза: маленькі 
діти – малі проблеми, а великі діти – 
великі проблеми. Я це викорінила зі 
свого розуму. Моя фраза: маленькі 
діти – це благословіння, а великі 
діти – це велике благословіння. 
Звичайно, це треба відстоювати у вірі 
й довіряти життя своїх дітей Богові. 
Як бачите, труднощі приходять, але 
коли молишся і довіряєш Богові, коли 
вірою тримаєшся Слова Божого, то 
життя наповнене Богом і чудесами.

Тепер наші діти виросли. Троє 
старших живуть в м. Рівному. Дочка 
вийшла заміж, маємо внучку Емілію. А 
двоє менших ще поки з нами живуть, 
ходять до школи. За все слава Богу!

Мирослава Євпат, с. Дерть, 
Рокитнівський р-н, Рівненщина. 
Тел.: 098-264-5091.

ДІТИ – ЦЕ НАГОРОДА ВІД ГОСПОДА!

Мирослава Євпат: «Я – бабуся. 
Дякую Богові і лікарям за 

життя онучки!»

Віра в Бога – це не пасивність, не 
просте погодження з тим, що Бог 
існує. Віра – це активна дія. Люди, 
які вірять в Ісуса Христа, по-перше, 
намагаються щоденно виконувати 
волю Божу, вони узгоджують свої 
дії, вчинки з вченням Ісуса Христа, 
тому вони дотримуються Євангелії 
й головне: залишаються вірними 
Богові та заповідям Ісуса Христа при 
будь-яких обставинах. Таких людей 
називають віруючими.

Істинні послідовники Ісуса Христа 
свою надію покладають не на свої 

сили, вміння, таланти, здібності, 
матеріальні можливості, зв’язки 
тощо, а на Бога. Дехто каже, що це 
він сам досяг того чи іншого у своєму 
житті (і Бог тут ні при чому), віруючі 
ж розуміють, що успіх їхнього життя 
залежить від Божого благословіння.

Тому вони постійно моляться і 
просять у Бога вирішення своїх 
насущних потреб. Безперечно, що Бог 
відповідає на молитви того, хто щиро 
молиться і просить Божої милості. 
Бог так само зціляє від хвороб. І 
це чудово. Саме такі свідчення ви 
можете прочитати у цьому випуску 
газети. Але багато є й таких, хто 
не отримує зцілення, має скрутні 
обставини життя, тяжкі випробування 
своєї віри.

У ЧОМУ Ж ПРОЯВ ДОСКОНАЛОЇ 
ВІРИ?

1) Коли ти отримуєш відповідь 
на свою молитву, наприклад, про 
зцілення? 2) Коли ти не отримуєш 
відповіді так, як би того бажав і про що 
молився й просив?

Насправді ж, істинна віра по-
лягає не так у відповіді Бога, 
як у вірності Богу людини, яка 
називається християнином. 

При будь-яких обставинах, навіть у 
тяжкій хворобі, бувши паралізованим, 
істинний християнин не нарікає, 
а знаходить багато причин, щоб 
щоденно дякувати Богові за Його 
велике милосердя. Це віра, яка 
називається вірністю Богові. Саме 
це цінне в очах Бога. Христос привів 
приклад наполегливої молитви, 
яка виливається в голосіння до 
Бога буквально день і ніч, і Христос 
обіцяє подати відповідь тим, хто 
так моляться до Нього (Луки, 18:7): 
«А чи ж Бог в оборону не візьме 
обраних Своїх, що голосять до 
Нього день і ніч, хоч і бариться Він 
щодо них?» Бог мовби затримується 
давати відповідь, бо бажає побачити 
головне: вірність Йому. Прояв 
вірності виявляється тоді, коли мовби 
немає видимої (явної) відповіді, а 
християнин, залишаючись хворим чи 
в тісних обставинах життя, не нарікає, 
не впадає у відчай, а благословляє, 
зберігає спокій, мир.

У Біблії є чимало прикладів саме 
про таку віру. Страждалець Йов, який 
втратив все, що у нього було, самого 
ж його вдарила люта проказа. Він 
сидів на попелищі та зішкрібав гній 
зі свого тіла, що розкладалося. Його 
друзі, бачачи це, розуміли собі, що 
все це спіткало Йова саме за його 
приховані прогріхи перед Богом. 
Вони переконували Йова визнати це. 
Але насправді це було не так. Йов 
вів богобійне життя, як гідний зразок 
для всього тодішнього світу. Сам 
Бог пишався Йовом і назвав його 
чоловіком невинним та праведним, 
що Бога боїться, а від злого втікає 
(Йова, 1:8). Коли ж Йова спіткали 
тяжкі випробування, йому принесли 
звістку, що всі його десятеро дітей 
загинули, при всьому цьому він 
прославив Бога і сказав: «Я вийшов 
нагий з утроби матері своєї, і нагий 
повернусь туди, в землю! Господь 
дав, і Господь узяв... Нехай буде 
благословенне Господнє Ім’я!» 
(Йова, 1:21).

ОТЖЕ, НЕХАЙ НАШУ ВІРУ БОГ 
ВИЗНАЄ ЯК ВІРНІСТЬ ЙОМУ! 

ПРО ВІРУ І ВІРНІСТЬ
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Чи часто ви бачите вуличних музикантів? А 
чи часто зупиняєтеся, щоб їх послухати? Чи 
встигаєте в щоденній суєті помітити прекрасне? 
Газета «Washington Post» провела нестандартний 
експеримент, під час якого в метро грав всесвітньо 
відомий музикант. Що ж з цього вийшло?

Холодним січневим ранком на одній зі станцій 
метро Вашингтона з’явився чоловік зі скрипкою 
і почав грати. За 45 хвилин він виконав шість 
творів. Була ж година пік, і за цей час повз ньо-
го пройшло понад 1000 осіб, більшість з яких 
поспішали на роботу. Тільки шість осіб за ці 45 
хвилин ненадовго зупинилися і послухали, а ще 
двадцять кинули, не зупиняючись, гроші. За 45 
хвилин музикант заробив  $32.

Ніхто з людей, які квапилися у своїх справах, 
не здогадувався, що скрипаль в метро – Джошуа 
Белл, один з кращих музикантів світу. Викону-
вав він найскладніші з коли-небудь написаних 
музичних творів, а в руках у нього була скрипка 
Страдіварі, вартістю $3,5 мільйона.

Перед цим виступом у підземці він дав кон-
церт у Бостоні, на який середня вартість квитка 
становила $100, і при цьому концерт пройшов з 
аншлагом.

Виступ Джошуа Белла в метро був частиною 
соціального експерименту газети «Washington 
Post» про сприйняття, смаки й пріоритети людей. 

Головними питаннями експерименту були: 
— У буденному середовищі та в невідповідний 

момент чи ми відчуваємо красу? 
— Чи зупинимося ми, щоб оцінити її? 
— Чи розпізнаємо талант у несподіваних об-

ставинах?
Один з висновків з цього експерименту може 

бути наступним:
Якщо ми не можемо знайти час на те, щоб 

ненадовго зупинитися і послухати кращі з 
коли-небудь написаних музичних творів у 
виконанні одного з кращих музикантів пла-
нети; якщо темп сучасного життя настільки 
всепоглинаючий, що ми стаємо сліпі й глухі 
до таких важливих речей – тоді що ж ми ще 
втрачаємо?

Раніше я жив, як усі люди, 
світським життям, лише формально 
дотримувався традицій Православної 
церкви. Багато подорожував, від 
Сахаліну аж до Середземного моря. 
І скрізь грішив. Багато разів я був на 
крок від смерті, але залишався живим. 
Могло бути так, що вже б мене й на 
світі не було. Та Бог бачив наперед 
моє життя...

Я одружився, народилося п’я-
теро дітей. Коли вже став дідом, 
тоді сталася непередбачена си-

туація, завдяки чому я нарешті 
серйозно звернувся до Бога. У мого 
3-річного онука Ростика, сина моєї 
старшої дочки Валі, дослідження 
в онкологічному центрі Чернівців 
виявило рак лімфовузлів. У Києві ми 
отримали підтвердження, що справді 
у нього саме ця страшна хвороба. 
Лікар (який родом з нашого села) нам 
прямо сказав: ця дитина проживе не 
більше восьми місяців. Ми зрозуміли, 
що лікарі вже нічим не допоможуть, 
тому наполегливо стали шукати інші 
шляхи. Хто нам що не радив! Куди 
ми тільки не зверталися! Я навіть 
відвідав єврейську синагогу.

У лікарні моєму онуку робили 
хіміотерапію, у нього випало все 
волосся. Але позитивного результату 
не було.

Одного ранку дитина прокинулася і 
каже мамі: «Мамо, цієї ночі до мене 
приходив Ісус. Він сказав мені, щоб 
ми всі прийшли до Нього, Він покладе 
Свою руку на мене і зцілить». Донька 
не надала повної серйозності словам 
малої дитини. Пройшло трохи часу, і 
знову онук зранку каже мамі, що до 

нього приходив Ісус. І він повторив 
ті ж самі слова, щоб ми прийшли до 
Ісуса, і Він його зцілить. 

Після цього мама розповіла про 
цей сон сина своїй подрузі. А вона 
каже, що знає саме таку церкву, де 
збудеться сон її сина... 

Ранком, у неділю, моя донька 
Валя, Ростик і моя жінка пішли до 
тієї церкви. Пресвітер вислухав 
їхню потребу і сказав, що вони усією 
церквою візьмуть у понеділок піст за 
зцілення Ростика...

У вівторок моя жінка каже, що треба 
знову йти до церкви, бо ж церква 
взяла піст. Вони пішли.

І сталося явне диво: у мого онука 
почало рости волосся. Він отримав 
зцілення! Алілуя! У цьому році 
йому виповнилося вже 17 років і він 
прийняв святе водне хрещення по вірі 
в Ісуса Христа. 

Я також покаявся і став віруючим. 
Першою увірувала моя дружина, потім 
старша дочка. До Бога в покаянні 
прийшли усі мої рідні, а потім вже я, 
восьмим по рахунку. Ми вже всі разом 
приймали святе водне хрещення: 

дружина, п’ятеро наших дітей, наш 
зять (батько Ростика) і я.

Коли я вже став віруючим, то 
підійшов до Дмитра, з яким працював 
у столярній майстерні (а я раніше 
знав, що він віруючий), кажу йому: 
чому ти мені раніше не казав про 
Ісуса Христа? Він каже, що казав би 
всім, тільки не мені. Він не вірив, що 
я буду його слухати. Але ось я перед 
вами, як явне свідчення Божої слави. 
Що неможливо людині, те можливо 
Богові! 

Справді, наш Бог – Бог чудес. Він 
зціляє, але найголовніше: Дух Святий 
змінює людське серце, що сталося 
зі мною й з моєю сім’єю. Тепер я 
проповідую Євангеліє, свідчу всім 
про живого Ісуса Христа. Багато років 
(аж цілих 52 роки) я змарнував, та 
дяка Богу, що ось уже 13 років живу 
з Ісусом. З вірою в серці. Слава 
Господу! Тепер навіть думками не 
хочу повертатися в минуле, грішне 
життя. Тепер, безмежна подяка Богу, 
я з Богом! Амінь. 

Сільвестр Пилипюк, 65 років, 
с. Банилів-Підгірний, Буковина. 

Тел.: 096-830-9573

СІЛЬВЕСТР ПИЛИПЮК: «БОГ ЗЦІЛИВ МОГО ОНУКА ВІД РАКУ!»

Сара Михальська від самої юності 
присвятила своє життя на служіння 
Господу. Вона вийшла заміж за 
посвяченого Богу чоловіка, і вони 
разом багато років служили Богові 
по всьому світу. На конференції, 
присвяченій 30-річчю діяльності 
місії «Добрий Самарянин», яка 

відбулася 7-9 червня у місті Рівному, 
Сара Михальська ділилася багатьма 
свідченнями Божої любові та 
благодаті в її житті. Ось одне з них.

«Ми з чоловіком Річардом почали 
нелегально перевозити книги Біблії 
до Радянського Союзу в 1971 році, 
тільки одружившись (буквально 
через 7 днів після нашого весілля). 
Перший раз, коли разом перетинали 
кордон, митники з боку СРСР 
відкрили мою валізу і побачили Біблію 
(одну особисту Біблію дозволялося 
перевозити), але коли відкрили валізу 
мого чоловіка, яка ледве закривалась 
від великої кількості Біблій, то дуже 
розлютились. Тоді один з митників 
сказав: «Це шпигуни. Ми повинні 
їх арештувати». Головний офіцер 
обіцяв позбавити нас волі на 10 років. 
Моє серце сильно затремтіло. Бувши 
дев’ятнадцятирічною дівчиною, я 
молилася до Бога: «Я така молода, 
Господи, я так ще хочу пожити». Але 
Господь запитував мене в моєму 
серці: «Чи готова ти пожертвувати 
своїм життям заради того, до чого 
Я тебе покликав?» Я не була готова 
до цього, не була готова долати 
такі труднощі. Переживши велику 

внутрішню боротьбу, коли Бог знову 
і знову промовляв до мого серця 
Духом Святим, я нарешті сказала: 
«Так, Господи, я готова. Якщо Твоя 
воля, щоб ми були у в’язниці, дай 
мені сили це перенести й укріпи мою 
віру!»

Той офіцер, що арештував нас і 
погрожував тюремним ув’язненням, 
згодом відпустив нас завдяки 
молитвам Церкви. Головний 
митник теж не розумів, чому він нас 
відпускає, але дав нам волю. Ми з 
великою вдячністю Богові вийшли 
з тимчасового ув’язнення. Але це 
ще не був кінець цього інциденту на 
кордоні. Через 35 років (коли вже 
СРСР розпався і в пострадянських 
країнах настала відносна свобода 
для проповіді  Євангелія) 
ми були на богослужінні 
в одній церкві Росії (у 
місті Курську). До нас 
підійшов чоловік і запитав: 
«Річарде, Саро, ви 
пам’ятаєте мене?» «Ні, не 
пам’ятаю», – відповіла я. 
«А пам’ятаєте, як вас хотіли 
засудити на 10 років? Я той 
офіцер, що арештував вас. 
Я був дуже розлючений, 
коли вас відпустили на 

волю і вирішив взяти одну Біблію, з 
тих книг, що у вас конфіскував і потім 
хотів спалити. Я хотів побачити, що 
ж такого особливого є в цій книзі, що 
люди готові жертвувати своїм життям 
і волею заради неї».

Цей офіцер після цього покаявся і 
примирився з Богом. Сьогодні він – 
пастор церкви, яка налічує близько 
1500 членів. 

Велике благословіння – трудитися 
для Господа! Життя, яке пройшло 
у праці для Бога, не є даремним. 
Важливо не просто називатися 
християнином, а важливо своїм 
життям, своїми щоденними вчинками 
приносити добрі плоди своєї праці 
для Господа! Слава Богу!

Сара Михальська

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ 35 РОКІВ

45 хвилин
В МЕТРО

ПРОСТІШИМ,

ДО НЬОГО ІНСТРУКЦІЮ

ЖИТТЯ СТАНЕ

ЯКЩО ПРОЧИТАТИ 
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МИКОЛА ЄВТУШЕНКО: «Я ВІРЮ В БОГА, ЯКИЙ 
ЗЦІЛЯЄ БЕЗ ЛЮДСЬКОГО ВТРУЧАННЯ!»

Н

ПІДВІШЕНА 
КАВА

Ми зайшли до кав’ярні 
поряд з вокзалом. За нами 
одразу увійшло двоє людей 
і сказали:

— П’ять горняток кави! — 
дві ми вип’ємо зараз, а три 
підвішені в повітрі.

Вони випили два горнятка, 
але заплатили за п’ять! 

Я запитав у свого 
супутника:

— Що це за підвішена 
кава?

Він сказав:
— Почекай. Побачиш сам.
Потім увійшли інші люди: 

дівчата випили свою каву 
і заплатили нормально. 

Далі зайшли три адвокати, 
замовили аж сім горняток 
кави:

— Три ми вип’ємо, а чотири 
підвішених.

Вони заплатили за сім, але 
випили усього три! Потім 
юнак замовив два горнятка 
кави, тільки одну каву випив, 
але заплатив  за два горнятка 
і пішов…

Так ми з товаришем 
просиділи в кав’ярні за 
діловою розмовою до 
полудня. Двері були відкриті, 
я дивився на залиту сонцем 
площу. І раптом побачив 
якусь темну тінь, що 
наближалася до дверей. 
Коли вона вже була біля 
самих дверей, я побачив, 
що це вбогий чоловік. Він 

несміливо заглянув в кафе і 
запитав: 

— Є підвішена кава?
Мені раптом все стало 

зрозуміло. Це свого роду 
благодійність, яка прийшла з 
Неаполя. Там так залишали 
не тільки каву, але також і їжу. 
Складно уявити це в нашій 
країні. А шкода, добрий 
звичай…

Тоніно Гуерра  

ещодавно мені ви-
повнився 81 рік, 

щоранку я прокидаюся й 
молюся Богові, дякую Йому 
за Його благословення, 
дякую за здоров’я, що Бог 
продовжив моє життя і дає 
прожити ще один день по 
Його великій милості.

Я народився в місті Гайсині, 
в 1938 році, в сім’ї військово-
го, офіцера Радянської Армії. 
Через це нам приходилося 
часто змінювати місце про-
живання. Ми жили в Умані, а 
війна 1941-1945 рр. застала 
нас у місті Перемишлі. Батько 
з перших хвилин війни пішов 
у бій, а нас (маму, мене 
і ще двох моїх сестер) у 
супроводі солдата відправили 
ешелоном (на відкритих 
платформах) на схід. Біля 
Житомира наш поїзд потрапив 
під сильне бомбардування, 
всі порозбігалися, хто куди. 
Ми всі вціліли, до нас підійшов 
один місцевий, дядько Антон, 
і каже моїй мамі: «Куди ти з 
трьома дітьми? Залиш мені 
одну дитину». А в неї на руках 
моя сестра, яка народилася 
усього за декілька днів до 
початку війни. То мама 
залишила мене у цього 
Антона, а сама поїхала в 
Умань, звідки вона родом. А 
я до 1943 року проживав у 
селі Харитонівка, у дядька 
Антона. Я був маленьким 
хлопчаком, але пам’ятаю 
яскраві моменти, коли було 
бомбардування, як в хату 
дядька Антона влучила 
бомба… Потім мама приїхала 
і забрала мене.

Від мого батька не було 
жодної звістки. Мою маму, 
як жінку офіцера, хотіли 
розстріляти по доносу яко-
гось місцевого поліцая. Вже 
її поставили на розстріл, 
але офіцер-німець побачив 
дітей, які припали до вікна, 
довідався, що вона має малих 
дітей і скасував розстріл.

Я пам’ятаю, як мама 
ставила нас на коліна і 
казала, щоб ми молилися і 
просили Бога, щоб батько 
повернувся до нас з фронту 
живим. Коли він повернувся 
і потім через декілька років 
ми розмовляли, то я йому 
сказав, що ми щовечора 
молилися за те, щоб Бог його 
зберіг. Він уважно вислухав і 
вигукнув: «А я думаю, що ж це 
таке: ми їхали на аеродром, 
і ворожі літаки раптово нас 
атакували. Я лежав на землі, 
біля мене, справа і зліва, 
були вже мертві товариші, 
моя шинель була пробита 
кулями, а я залишався 
неушкодженим…». Він був 
комуністом, але погодився, 
що то справді Бог його зберіг 
по наших молитвах. Він 
ще згадував про декілька 
випадків, як смерть дивилася 
йому в очі, а він залишався 
неушкодженим. Батько знай-
шов нас і повернувся до 
сім’ї, у нього навіть жодного 
поранення не було.

Війна закінчилася, батько  
забрав нас у Румунію, потім 
ми жили в Болгарії. А ще через 
деякий час ми переїхали 
під Київ, у розташування 
військової частини. Потім 
батьку запропонували слу-
жити на Далекому Сході. 
Ми вже ходили до школи, 
і він відмовився кудись 
знову далеко їхати й 
демобілізувався.

Я Бога не відкидав, хоч і 
жив так, як всі люди навколо, 
тобто без належної віри в 
Бога. Хоч навколо мене було 
атеїстичне оточення, але я 
чув про дивних людей, які 
якось по-особливому вірять 
в Бога, і вони не такі, як усі 
інші. Вони допомагають одне 
одному, вони дуже дружні. 
Так люди казали. Їх називали 
в народі штундами. Я дуже 
хотів їх побачити, мама ж 
казала, що це не так легко 

здійснити, бо вони в підпіллі, 
через переслідування від 
влади вони не можуть вільно 
збиратися. Так моя мрія 
побачити цих особливих 
людей багато років була 
нездійсненною.

Життя йшло своєю чергою, я 
закінчив повну середню школу, 
потім Одеський інститут. Там 
я зайнявся спортом. Брав 
участь у великих змаганнях 
по футболу. Одружився, 
народилося троє синів. По 
направленню потрапив до 
Миргорода, де й живу до 
цього часу.

Не все було гладко в житті, 
були серйозні кризи. Ми 
шукали вихід і не знали, як 
вийти зі складної ситуації. 
Саме тоді вже настала сво-
бода для проповіді Євангелія, 
і у Миргород приїхали молоді 
євангелісти, проповідники 
Слова Божого зі Львова. 
Моя дружина Надя почула, 
що на березі річки Хорол 
проходить водне хрещення, і 
вона пішла туди подивитися. 
Їй не тільки сподобалося, а 
вона побачила, що ці молоді 
люди якісь особливі, а в 
їхніх зібраннях вона відчула 
присутність Бога. Вона зро-
зуміла, що саме там вона 
знайде розв’язання сімейних 
проблем і пожадання душі! Я 
спочатку навіть противився їй, 
а потім і сам пішов, особливо 
після того, як Надя сказала, 
що це ж саме ті «штунди», 
яких я з дитинства так мріяв 
побачити.

У мене тоді були ще й 
випробування по здоров’ю, 
лікарі діагностували каміння 
в нирках. Надя мені каже, 
що будемо молитися, і Бог 
мене зцілить. Я спочатку 
не вірив, але послухався 
її, став молитися. Одного 
разу, на Різдво, у Миргороді 
саме був обласний пресвітер 
церкви Леонід Полюхович, він 
викликав присутніх у церкві 
вперед для молитви. Я також 

вийшов, він помазав мене 
оливою, звершив молитву.

Коли я пішов на УЗД, то 
лікар мене запитав: а що 
у вас тут було? Каменя не 
було, залишився тільки 
слід від нього. На мене це 
справило сильне враження: 
Бог живий, реальний, Він 
зцілює, допомагає! Тоді я 
вирішив зробити все згідно 
з Євангелієм. По заповіді 
Христа треба прийняти водне 
хрещення, я так і зробив, 
свідомо обіцяв служити Богові 
скільки ще Він продовжить 
моє життя.

Дивлячись назад, я точно 
можу сказати: щонайменше 
п’ять разів я міг би загинути, 
але залишився живим. Хто 
як не Бог зберіг моє життя? 
Бог бачив наперед час мого 
покаяння і навернення до 
пізнання Істини.

Я приєднався до помісної 
церкви, намагаюся іншим 
людям свідчити про живого 
Бога, допомагаю по мірі 
сил іншим людям. Не все 
гладко було. Були серйозні 
випробування. Одного разу 
я прийшов до старенької 
жінки допомогти, хоч мене 
відмовляли, бо погода бу-
ла несприятливою. І я пос-
лизнувся і так сильно упав, 
що стався перелом шийки 
стегна зі зміщенням. Мені 
тоді було 72 роки. Лікар-
травматолог сказав, що треба 
негайно робити операцію, бо 
інакше у мене цей перелом не 
заживе, в кращому випадку 
буду інвалідом, в гіршому – 
так і не піднімуся з постелі й 
помру. Я ж від операції рішуче 
відмовився, хоч декілька днів 
мене щоденно умовляли. Я 
сказав, що мене зцілить Бог. 
Лікар обурювався на ці мої 
слова…

Сорок п’ять діб я пролежав 
на витяжці в лікарні! Дружина 
двічі на день приходила до 
мене, також відвідували 
члени помісної церкви – 

приносили смачні наїдки й 
молилися за моє зцілення. 
Далі тримати мене в лікарні 
вже не було сенсу, тому мене 
виписали додому. Спочатку я 
не міг навіть сидіти. Пройшло 
півтора місяця після лікарні. 
Одного разу я так лежав 
і почув внутрішній голос: 
вставай. Тож мене тільки 
вчора попід руки піднімали 
сини, щоб я міг трохи посидіти. 
Як же я встану? А мені знову: 
вставай! І я самотужки під-
вівся і сів. Жінка зайшла і 
побачила мене сидячим. 
Потім вона мені каже, що 
щойно молилася за мене, 
просила Бога, щоб побачити 
мене сидячим на дивані. Так 
і сталося. Чи ж це не милість 
Божа?!

Потроху я став ходити, а 
зараз навіть вільно їжджу 
на велосипеді. Слава Ісусу 
Христу!

Одного разу я йшов містом 
і зустрів лікаря-травматолога. 
Привітався з ним. Він нарешті 
мене впізнав. Одразу так 
нахилився і дивиться на мої 
ноги, запитав, чи одна нога 
не коротша? Я ж сказав, 
що не коротша і ходжу я 
цілком нормально. «Ну тоді 
слава Богу!» – сказав лікар. 
«Правильно! – кажу я. – 
Тільки Богу слава!»

Я молився і просив Бога, 
якщо Він мене зцілить, то буду 
ходити і старатися допомагати 
немічним людям. І Бог зцілив! 
Слава Йому! Люди можуть 
винести вердикт, що до ранку 
я не доживу, помру, як одного 
разу мені казав ведучий 
лікар-уролог. Але я до цього 
часу живу і здрастую, ходжу, 
служу людям, свідчу кожному 
про живого Бога, Який зціляє, 
прощає гріхи й дає вічне 
життя. Він щоденно дає мені 
силу, здоров’я, в Ісусі Христі я 
маю все необхідне для життя 
та побожності. Амінь.

Євтушенко Микола 
Миколайович, 

м. Миргород, Полтавщина. 
Тел. 066-094-77-98



Вересень - грудень 2019 р., №97                          Християнська газета «Жива надія»                                                                   7 стор.    

Я народився в с. Будки (Мане-
вицький р-н, Волинь). Виростав 
і виховувався у християнській 
сім'ї. Коли став старшокласником, 
допомагав у церкві проводити 
заняття з дітьми різного віку. Був 
вчителем недільної школи близько 
13 років. Після закінчення середньої 
школи переді мною постав вибір: як 
надалі влаштувати своє життя, чи 
піти за Богом, чи вибрати світське 
життя? Дуже дякую Богу, що 
направив мої життєві кроки, щоб іти 
за Ісусом Христом!

Я пішов навчатися в училище, 
щоб опанувати професію кухаря-
кондитера. Паралельно цьому 
закінчив курси диригентів хору у 
Ковелі. Я молився, щоб Дух Святий 
направив і влаштував моє подальше 
життя, благословив роботою. І через 

деякий час у нашому селі мені 
запропонували куховарити в ди-
тячому садочку. Я завжди молився, 
коли йшов зранку на роботу, бо 
відчував велику відповідальність за 
дітей. Дякую Богу, що за всі дев’ять 
років моєї праці кухарем не було 
жодного випадку отруєння дітей їжею. 
Бог беріг від нещасних випадків. Я 
переконався, що з молитвою все 
можливо, Бог чує і відповідає.

Коли було більше вихідних або 
відпустка, мене запрошували в дитячі 
літні табори, де я був наставником 
групи, а більше мене запрошували 
на кухню. Бувало, що потрібно було 
готувати обіди на 200-300 дітей, а 
один раз було аж 400 дітей! А це в 
десять разів більше, ніж в садочку. 
Слава Богу, що Дух Святий давав 
силу і мудрість готувати обіди на 
стількох дітей.

Коли в мене ще був вільний час, 
я старався поїхати до місіонерів, які 
проповідували Євангеліє. Мені стала 
дуже подобатися місіонерська праця 
і з’явилося бажання також піти десь 
трудитися місіонером, бо я відчував, 
що саме таким чином вповні ре-
алізую те, що визначив для мене у 
Своїй волі Господь. Я став молитися, 
щоб Бог і мене послав на Його ниву 
трудитися місіонером.

Я познайомився з місіонерами 
місії «Добрий Самарянин» (м. Рівне). 
Почав їздити до них на місіонерські 

станції й продовжував молитися. 
Я не одразу став місіонером, а 
упродовж шести років молився про 
те, щоб бути місіонером. Увесь цей 
час (я вірю) Бог мене готував до цього 
служіння, ще більш відповідального, 
аніж приготування їжі. Дух Святий 
проводив через різні життєві 
моменти. Дякую Богу, що прийшов 
час відповіді на молитву.

У 2017 р. (якраз перед Новим 
роком) я нарешті наважився 
розрахуватися з роботи кухаря, 
потім поїхав до місіонерської три-
місячної школи при місії «Добрий 
Самарянин». Після її закінчення ме-
не направили на місіонерську працю 
до Полтавщини в Пирятинський р-н. 
Зараз несу місіонерське служіння в 
с. Малютинці.

Вже пішов другий рік, як я тут. Не 
жалію ані хвилини, що присвятив своє 
життя на це служіння, щоб іти й свід-
чити усім людям про Ісуса Христа. 
Хоч спочатку були трудні моменти, 
але Бог давав сили все пройти. Я 
так само переконуюся, як Господь 
відповідає на всі молитви, навіть на 
потреби, пов’язані з облаштуванням 
побуту. Ось нещодавно у мене була 
потреба в холодильнику. Я одразу 
став молитися, щоб Бог послав 
якісного й недорогого холодильника. 
Слава Богу, прийшла відповідь: я 
купив саме такий холодильник, який 
просив у молитві. Ще один момент. 

Цього року (перед Різдвом) у мене 
стало боліти серце. Я звернувся до 
лікаря, який подивився на результати 
мого обстеження і направив робити 
повторні аналізи. Але нічого не змі-
нилося, результати були невтішні.

Коли я приїхав додому, то натопив 
грубку, сів під нею і став міркувати, 
як маю далі трудитися, жити, якщо 
буду хворіти… Коли так сидів і 
обдумував своє життя, то Дух Святий 
став торкатися мого серця, я став 
на коліна і почав голосно молитися, 
щоб Бог мене оздоровив, явив Свою 
милість. Під час молитви на мене 
зійшла така сила Божа, що я явно 
відчув, як болі у серці зникли. Слава 
Богу за це! Через тиждень я стояв 
у церкві та свідчив про цю Божу 
милість у моєму житті. До цього часу 
мене серце не турбує.

І зараз я дякую Богу, що можу 
трудитися на Божій ниві, що не 
втрачаю час надаремно, а можу 
свідчити усім людям про Ісуса. 
Саме для цього Бог продовжує літо 
Господнє сприятливе в Україні. Ще 
дуже багато людей не знають про 
живого Бога, про Його любов до 
них. Буває нелегко на цьому шляху, 
приходиться долати різні перешкоди, 
але Ісус дає силу все здолати і йти 
вперед.

Святослав Кулініч, с. Малютинці, 
Полтавщина, тел. +380687254179

МОЛОДІ РОКИ ЖИТТЯ ДЛЯ ГОСПОДА!

Жив-був на світі юнак. І 
було у нього три мрії: мати 
хорошу роботу з високим 
окладом, одружитися з 
красивою доброю дівчиною і 
стати відомим всьому світу.

Протягом життя багато 
історій з ним відбувалося, ми 
розповімо про три з них:

Зимовим холодним ранком 
юнак поспішав на співбесіду в 
відому компанію. До зустрічі 
залишалося 5 хвилин, а йому 
ще потрібно було пробігти 
квартал. Раптом прямо перед 
ним послизнувся і впав літній 
чоловік. Наш герой подивився 
на чоловіка, вирішив, що той 
п'яний і, не подавши руки, 
побіг далі. На щастя, він 
встиг на співбесіду вчасно. 
На жаль, на омріяну роботу 
його не взяли.

Літнього теплого вечора цей 
юнак прогулювався містом. 
Помітивши групу вуличних 

артистів, він зупинився, щоб 
насолодитися видовищем. 
Глядачів було небагато, 
але п'єса була веселою і 
захопливою. Після закінчення 
вистави почулися оплески, 
і люди почали розходитися. 
Наш юнак теж повернув було 
назад, але хтось несміливо 
доторкнувся до його плеча. 
Це була головна героїня 
п'єси, старенька жінка. Вона 
стала розпитувати його 
про те, чи сподобався йому 
спектакль, чи задоволений він 
акторами. Але наш герой не 
захотів вести бесіду з бабцею 
і, гидливо відвернувшись, 
пішов додому.

Одного осіннього дощового 
вечора наш юнак поспішав 
додому. День видався важким 
і він мріяв якнайшвидше 
прийняти ванну і заснути 
в теплій м'якій постелі. 
Раптом він почув чиєсь 

приглушене ридання. Це 
плакала жінка. Вона сиділа 
на лавочці біля будинку 
нашого героя. Вона була 
одна, без парасольки, і тільки 
капюшон легкої курточки 
рятував її від холодного дощу. 
Помітивши нашого героя, 
вона звернулася до нього 
за допомогою. У неї сталося 
щось у сім'ї і їй дуже хотілося 
з кимось відверто поговорити. 
Юнак задумався, перед його 
поглядом постали ванна і 
ліжко, він пробурмотів, що 
жахливо зайнятий і поспішив 
в під'їзд...

Цей юнак прожив 
нещасливе життя. І помер.

Потрапивши на небеса, 
він зустрів свого ангела-
хранителя.

— Ти знаєш, я прожив 
нещасне й нікчемне життя. У 
мене були три мрії, але жодна 
з них не збулася. Як шкода…

— Хм... Друже мій, я 
зробив все, щоб всі твої мрії 
втілилися в життя, але для 
цього тобі потрібно було 
всього лише раз подати руку, 
відкрити очі й зігріти серце.

— Про що ти?
— Пам'ятаєш чоловіка, 

що впав на слизькій зимовій 
дорозі? Я зараз покажу тобі 
цю картину... Той чоловік був 
генеральним директором 
фірми, в яку ти так хотів 
потрапити. Тебе чекала 
карколомна кар'єра. Все, 
що від тебе було потрібно – 
подати руку.

Пам'ятаєш загримовану 
стареньку жінку, яка після 
вуличної вистави підійшла до 
тебе з питаннями? Це була 
юна красуня-актриса, яка за-
кохалася в тебе з першого 
погляду. Вас чекало щасливе 
майбутнє, діти, незгасна 
любов. Все, що від тебе було 
потрібно – відкрити очі.

Пам'ятаєш жінку, що пла-
кала біля твого під'їзду? Був 
дощовий вечір, вона наскрізь 
промокла від дощу і сліз... Це 
була відома письменниця. 
Вона переживала сімейну 
кризу і їй дуже потрібна була 
душевна підтримка. Якби ти 
допоміг їй зігрітися у своїй 
квартирі, вислухав і втішив, 
вона написала б книгу, в якій 
розповіла б про цей випадок. 
Книга прославилася б на весь 
світ і ти разом з нею, тому що 
на титульній сторінці авторка 
вказала б ім'я того, хто став 
музою цього твору. Все, що 
від тебе потрібно було тоді – 
лише невеличка іскра твого 
серця. Ти був неуважним, мій 
друже.

Чоловік зітхнув і пішов по 
місячній доріжці в зоряну 
далечінь...

МОРАЛЬ: прислуховуйся 
до навколишнього світу, він 
пропонує тобі можливості. 
А про допомогу потрібно 
не тільки вміти просити, а 
й з гідністю прийняти. Будь 
добрим завжди, шукай 
можливість зробити добро 
ближньому, будь готовим 
послужити іншому в будь-якій 
незручній для тебе ситуації. 
Врешті не будь егоїстом! Не 
живи тільки для себе, дбай 
про інших. ТВОЄ ДОБРО 
ПОВЕРНЕТЬСЯ ДО ТЕБЕ 
ЗНОВ! 

* * *
 «Кінець усьому, що 

чути було, такий: Бога 
бійся і заповідей Його 
пильнуй, бо в цьому 
вся людина.  Усі бо 
діла Бог приведе на 
суд: усе, що тайне, чи 
воно добре, чи лихе» 

Біблія, Еккл., 12:13-14

ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ТОБІ ДЛЯ ЩАСТЯ:
              ПОДАТИ РУКУ!

ПРИТЧА

 Боже, навчи нас лічити отак наші 
дні, щоб ми набули серце мудре!

Псалом 90:12



РАДІОПЕРЕДАЧА 
«ЖИВА НАДІЯ»

ТРАНСЛЮЄТЬСЯ щонеділі 
о 16-05 та щоп’ятниці о 

21-10 на хвилях «СВІТЛОГО РАДІО»,
щовівторка та щочетверга о 18:00 

за київським часом на українському 
радіо «МАЯК ВІРИ»! 

Адреси сайтів: www.svitle.org
www.mayakviri.com.listen

На сайті радіопередачі 
«ЖИВА НАДІЯ»

www.dorogadoboga.com.ua 
ВИ ЗНАЙДЕТЕ: 

1. Архів програм з проповідями.
2. Тексти книг: а) автобіографічну 

повість Івана Зінчика «Якщо не 
Бог, то хто ж?»; б) документальну 
розповідь (доповнене третє видання) 
про життя та чудесне зцілення Жені 
Поліщук «Неможливе людям – 
можливе для Бога!».

3. Газету «Жива надія» в елект-
ронному форматі PDF (усі випуски – з 
2009 року включно).

Ви можете БЕЗКОШТОВНО замо-
вити в офісі радіопередачі в Києві усі ці 
програми в аудіоформаті на СD, а також 
– деякі книги (зокрема Новий Завіт). 

Дуже просимо Вас надсилати 
на передачу «Жива надія» листи 
з вашими відгуками, свідченнями, 
замовленнями за адресою:

Ненсi Зiнчик 
радіопередача «Жива надiя» 

вул. Онискевича, 3 
м. Київ, 03115

БІЛИКИ Кобеляцького р-ну: о 12-00, 
вул. Пристанційна, 46, (біля пож. депо);

ГАДЯЧ: з 10-00, вул. Вокзальна, 1-А;
ГРАДИЗЬК: з 10-00, вул. Проектна, 23;
ГРЕБІНКА: з 14-00, вул. Є.Гребінки,52, 

Церква «Жива надія»;
ЗІНЬКІВ: з 15-00, вул. Гоголя, 33;
КОБЕЛЯКИ: з 9-00, вул. Касьяна 43/16 

(територія хлібозаводу);
ЛОХВИЦЯ: з 14-00 до 16-00, вул. Пе-

ремоги, 10, (бібліотека, читальний зал);
МАШІВКА: з 10-00, вул. Нестерця, 8;
МИРГОРОД: з 10-00,  вул. Гоголя, 159, 

Церква «Жива надія»; 
НОВАКИ, Лубенський р-н: з 15-00, вул. 

Щербаня, 13, Дім молитви;
ОБОЛОНЬ, Семенівський р-н: з 10-00, 

вул. Котляревського, 2, Дім молитви;
ОРЖИЦЯ: з 9-00, вул. Центральна, 87

(Вт, Пт з 19-00), Церква  «Ковчег»;
ПИРЯТИН: з 9-00, пл. Героїв майдану, 

16, Дім молитви;
ПОЛТАВА: з 10-00, б-р Б. Хмельниць-

кого, 19, Церква «Нове життя»; 
РЕШЕТИЛІВКА: з 10-00, вул. Горького, 

105-А;
СЕМЕНІВКА: з 13-00, вул. Воїнів-інтер-

націоналістів, 6, Дім молитви;
ЧОРБІВКА:  з 10-00,  Церква Христа 

Спасителя;
ЧОРНУХИ: з 10-00, вул. Сковороди, 11;
ШИШАКИ: з 9-00, вул. Корніліча, 27.

З а п р о ш у є м о  В а с 
відвідати церкву в 
ПОЛТАВСЬКІЙ області! 
Богослужіння відбува-

ються ЩОНЕДІЛІ за вказаною 
нижче адресою:

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ: 
м. Долинська, вул. Шевченка, 119. 
Щонеділі з 9-00, щосереди та що-
п’ятниці з 18-00. Тел.: 098-268-6015

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 о 10:00 

і 18:00, щовівторка і щоп’ятниці 
о 18:00. Тел.: (032) 252-28-28

Запрошуємо:

ВАС ЗАПРОШУЄ 
ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
ВЕЛИКА ПИСАРІВКА 

вул. Шевченка, 5 (навпроти хірургії)
ЧАС БОГОСЛУЖІНЬ: щонеділі 

о 10:00 та 18:00; щосереди о 18:00. 
Тел. для довідок: 099-920-5303

Отче Небесний! В ім’я  Ісуса 
Христа будь милостивий до мене, 
грішника, і прости всі мої гріхи. 
Зайди Духом 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 з повною 
вірою приймаю спасіння в ім’я Ісуса 
Христа. Амінь.

МОЛИТВА
ПОКАЯННЯ
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Адреса: смт. БОГОРОДЧАНИ,
вул. Шевченка, 13-б. Щонеділі 
о 10 год. – загальне зібрання, 

щоп’ятниці  о 19 год. – молодіжне 
зібрання. Тел. церкви для довідок:

066-980-6132, 098-734-9382

ЗАПРОШУЄМО НА  БОГОСЛУЖІННЯ  
В ЦЕРКВУ ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ

Газета «ЖИВА НАДІЯ» видається 4 
рази на рік, друкується за добровільні 

пожертвування, розповсюджується 
безкоштовно. Тираж цього випуску 40 тис.

Редактор:  Андросов Геннадій  
Тел. редактора: +380685414747
E-mail: giva.nadiya@gmail.com

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ:
Геннадій  Миколайович Андросов, 
вул. Іоанна Богослова, 44, м. Мир-
город, Полтавщина, 37600, Україна 

ЗАПРОШУЄМО ВАС 
ВІДВІДАТИ ЦЕРКВУ
м. ДОЛИНСЬКА

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - 
ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА «ВІДРОДЖЕННЯ» 
Запрошуємо щонеділі о 10-00, 
щосереди о 18-00 за адресою: 
с. ДИКАНЬКА, вул. Козацька, 11-а
(колишня 40 років Жовтня) 

Звертайтеся з Вашими запитаннями
до священнослужителя Церкви за тел. 

066-772-4360, Василь Васильович. 

…ЩОБ ШУКАТИ 
БОГА!

НАДТО ЮНИЙ...

НАДТО ЗАКОХАНИЙ...  

НАДТО ЗАЙНЯТИЙ...

НАДТО ЗАКЛОПОТАНИЙ...

НАДТО СТАРИЙ...

НАДТО ПІЗНО...

Чітко на це відповідь дає апостол 
Павло: «Створив же Він (тобто Бог) 
з одного ввесь людський рід, щоб жив 
по всій поверхні землі, визначивши 
наперед обумовлені пори та межі 
їхнього мешкання, щоб шукали Бога; 
може, шукатимуть Його і знайдуть, бо 
недалеко Він від кожного з нас» (Дії, 

17:26-27). Шукати усім серцем Бога – 
головне призначення людини. На що ж 
витрачаємо ми дні і роки свого короткого 
життя? Ось ці шість ілюстрацій чітко 
характеризують віхи людського життя. 
Отож, подумаймо: чи ми так живемо?

с. ОПІШНЯ,  
вул. Керамологічна, 6 

(колишній пров. Заливчого,
навпроти магазину «Провіант»)

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА
«ВІДРОДЖЕННЯ»

ЗАПРОШУЄМО
НА БОГОСЛУЖІННЯ! 

НАВІЩО ЛЮДИНІ
ЖИТИ НА ЗЕМЛІ?

ЩОНЕДІЛІ о 15-00 Дорогі читачі, якщо 
Ви вбачаєте, що 
газета «Жива надія» 
сприяє духовній 
просвіті жителів Ук-
раїни, їхньому на-
ближенню до піз-

нання Божої Істини, то Ви так само 
можете взяти участь у цьому служінні. 
Насамперед, Вашими молитвами! 
Згадуйте в молитві, щоб Бог надалі 
благословив працівників редакції, 
друк і розповсюдження газети 
«Жива надія». Так само Ви можете 
надсилати до редакції газети Ваші: 1) 
свідчення (що Бог зробив у Вашому 
житті, як Ви прийшли до покаяння, 

пізнання Істини); 2) вірші; 3) духовні 
статті; 4) оповідання; 5) побажання, 
зауваження тощо.

Ви можете надіслати листа 
або ж відправити текст Вашого 

повідомлення на 
емейл giva.nadiya@gmail.com 

вайбер +380502813256
Газета благодійна і друкується 

внаслідок Ваших пожертвувань, тобто 
випуск газети залежить cуто від Ваших 
пожертвувань. Тому Ви так само можете 
зробити Ваш матеріальний внесок на 
номер картки ПриватБанк (перетелефонуйте) 
або звичайним поштовим переказом на 
адресу редакції. Дякуємо Богу за Вас! 
Ми – співпрацівники на ниві Божій. Нехай 
Господь Вас рясно благословить.

ВІДДАЙ МИНУЛЕ БОЖІЙ МИЛОСТІ,
ТЕПЕРІШНЄ – БОЖІЙ ЛЮБОВІ,
МАЙБУТНЄ – БОЖІЙ ТУРБОТІ!


