
Січень-березень 2017 р., №87             Безкоштовна християнська газета                      www.hve.pl.ua                   

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

«Слава Богу на висоті, і на землі 
мир, у людях добра воля!»

Євангеліє від Луки, 2:14

«Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада 
на раменах Його, і кликнуть ім’я Йому: Дивний По-

радник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру» 
Iсая, 9:6

З Різдвом Христовим щиро вітаємо Вас!
Тихим, спокійним і непримітним стало пришес-

тя у світ Спасителя. У хліві для худоби, в яслах 
на соломі лежить Христос, сповитий пеленами. 
Прості пастухи першими взнають Благу новину 
від ангелів і поспішають до новонародженого Царя 
в яслах. Нема величі, нема торжества проголо-
шення народження Того, Хто є надією людства: 

«Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б’є від зірниць.
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває в тихім сні…».
Велич таємниці втілення Бога не потребує 

зовнішньої пишності та шумної помпезності. 
Сьогодні найвища слава Божа явлена у Його вели-
кому смиренні, Його применшенні до людини, до пе-
лен, до немічного немовляти. Наш слабкий розум не 
в силі вмістити всю велич того, що відбувається в 
повноті Божого діяння, але ми мусимо хоча б част-
ково зрозуміти, що зробив для нас Бог, для чого 
Він втілився, в чому така необхідність для нас 
цього Немовляти в яслах...

Непримітно прийшов Христос на землю, Його 
народження було відкрите тільки тим, хто шукав 
Його. Непримітний Він і сьогодні, тому що мало хто 
Його шукає усім своїм серцем. Хто бачить свою ду-
ховну кволість? Хто визнає свою зухвалість і свої 
гріхи, і проливає сльози покаяння? Чи багато хто  
погодиться, що він духовно слабкий і скаже: «Так, 
Господи, я потребую такого Лікаря, як Ти…».

Спала земля в Різдвяну ніч, спить і сьогодні сном 
мертвих, і тільки страшні потрясіння пробуджу-
ють небагатьох, щоб вони огляділись і ужахнулись 
від погибелі, яка насуває на них. Змертвіла душа 
нам заважає жити спокійно і в радості приймати 
свій хліб. Ми турбуємося тільки за наше тіло, а 
воно старіє й болить, і ніякі ліки не можуть спи-
нити цього процесу, хіба що на короткий час вга-
мують біль, а далі все одно наші тілесні органи не 
в силах виконувати свого призначення, вони вихо-
дять з ладу. В безнадії повернути до нормального 
функціонування свої хворі органи, люди шукають 
часто донорів: чи то крові, чи то нирок... Дійшли 
навіть до клонування штучних людей, щоб донорів 
вистачило на всіх. Але хто зможе нам клонувати 

нову душу, щоб замінити нашу, хворобливу? За-
гляньмо у себе. Що ми бачимо? «Від підошви ноги 
до тімені голови немає у нього здорового місця: 
язви, плями, гнійні рани, не очищені, не обмотані 
і не змащені єлеєм» (Іс.1,6). Саме так пророк Ісая 
відобразив наш стан. А цар Давид молив: «Серце 
чисте створи заново у мені, Боже. Нахили Не-
беса Твої і зійди...» (Пс.143,5). Сталося! Господь, 
нахиливши Небо, зійшов на землю, стає Чоловіком, 
не перестаючи бути Богом. У всьому чоловік, як 
ми, окрім гріха. Прийшов у світ Спас зцілити нас 
від гріховних язв!

Наше старе уже не виправити, потрібно все 
нове. Якщо я приймаю Христа, як свого Спасите-
ля у серці своїм, і з вірою прошу зцілити мене, Він 
стає моїм духовним донором. Він віддав мені всього 
Себе, щоб всього мене, від голови до ніг, зцілити 
Собою, зробити мене новим чоловіком. Син Божий 
даний нам у повноті, через Якого ми, без страху 
згоріти, маємо можливість прийти до Бога. Ми 
легко очищуємося в покаянні, тому що у Христі 
вмирають наші гріхи. 

Для цього Він лежить сьогодні в яслах, Бог в 
образі дитяти.  Славімо Його!

«Дай нам, Господи, сьогодні відчути милість 
Твою до нас, дай нам усвідомити всю повноту 
спасіння. Ти даруєш нам прозріння і зцілення, 
хоч ми грішні та недостойні ласки Твоєї…».

Тож будемо славити Ісуса Христа у віки вічні! 
Амінь.

Володимир  Слонопас

Різдвяне
Засніжену Симфонію Різдва
Ще раз землі подарувало Небо.
І зірка та, що мудреців вела
Колись до стін старого Віфлеєму,

Та зірка серцю показала шлях
Через віки, вітри та заметілі
Туди, де на соломі у яслах
Лежав Христос, що увійшов у тіло.

І я прийшла в ту дивовижну мить,
Схиливши серце, впала на коліна.
Повірила – Спаситель мій лежить
І Миру Князь, що стався 
Людським Сином.

У кожного із нас своє Різдво,
Та особиста неповторна зустріч,
Коли своє земне, людське єство
І волю підкорили ми Ісусу.

І скільки б ви не міряли доріг,
Щоб обминути Віфлеємські ясла,
Мине життя – і буде той поріг
І зустріч, що колись не відбулася.

Та вже не з немовлятком у хліву,
А з Господом прославленим на троні...
Ти вибираєш зустріч пресумну 
Чи це засніжене Різдво сьогодні?...

Марія Звірид, м. Чернівці

Реформація 
та її вплив 

на розвиток 
Європи

Стор. 2

Різдвяне
прощення Стор. 4

Всеохоплююча 
сила любові 
Ісуса Христа 
в моєму 
житті

Стор. 6-7
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Президент України підтримав 
ініціативу Всеукраїнської Ради цер-
ков і підписав Указ «Про відзначення 
в Україні 500-річчя Реформації». Пре-
зидент наголосив на важливості 
Указу, який має продемонструва-
ти позицію влади щодо підтримки 
протестантських релігійних ор-
ганізацій.

«Ми хочемо продемонструва-
ти, що наші взаємини між держа-
вою і церквою мають принципову 

відмінність від російської. Різницю 
ви можете побачити на прикладі 
Криму і Донбасу, куди на російських 
багнетах  прийшов «русский мир». 
Увесь світ бачить там тотальне 
порушення прав людини!» — наго-
лосив Президент.  

Глава держави також зазначив, 
що Україна є багатоконфесійною 
країною та назвав «одним з вели-
чезних досягнень українців ство-
рення Всеукраїнської ради церков», 

з якою влада активно співпрацює, 
забезпечуючи мир та злагоду між 
різними конфесіями.

Президент подякував проте-
стантським організаціям за їхню 
потужну підтримку України: «Я 
чітко розумію, яку роль відіграли 
протестантські церкви і релігійні 
організації в розвитку релігійної, 
культурної і соціальної сфери 
України і дуже це ціную».

Джерело: www.president.gov.ua

Указ «Про відзначення в Україні 
500-річчя Реформації» 

ожна і потрібно задавати 
питання: «Чому рефор-

маційний релігійний рух, який 
розпочався в Західній Європі, заслуговує 
на увагу мільйонів людей в усьому 
світі і в офіційно секуляризованих 
країнах?» Справа в тому, що Реформація 
торкнулася не лише суто релігійних 
питань. Вона вплинула на подальший 
розвиток багатьох сфер суспільного 
життя, і позитивні наслідки Реформації 
ми можемо відчувати сьогодні. Можна 
без перебільшення  сміливо сказати, 
що цивілізації, яка зараз існує, могло б 
і не бути, якщо б реформаційний рух не 
розпочався або зазнав поразки.

Формат цієї газети замалий, щоб в 
подробицях торкнутися цього питання. 
Якщо сказати коротко, то в Європі ХVI 
століття в усіх сферах життя домінувала 
Католицька церква на чолі з Римським 
Папою, яка насаджувала народові 
релігію, що фактично суперечила 
Євангелію, вченню Ісуса Христа. 
Народ не мав Біблії на зрозумілій мові, 
не читав її, бо був безграмотним, а 
Біблія і церковні служби були лише 
на латині. Люди слухалися в усьому 
священиків і ченців церкви, а ті 
насаджували свої постанови і обряди, 
які приводили до зубожіння простих 
людей і до збагачення верхівки церкви і 
світської влади (дворянства), яка також 
схвалювала дії церкви. Їм було взаємно 
вигідно тримати в покорі темний народ, 
який виконував волю своїх панів, ченців, 
священиків, єпископів, які мотивували 
свої дії тим, що вони слуги Божі і діють з 
іменем Ісуса Христа. 

Ян Гус, який зробив спробу повстати 
проти цієї системи, був спалений 
церквою на багатті, як єретик. Англієць 
Джон Уікліф, що переклав Біблію на 
англійську мову, зазнав переслідування, 
його переклад був знищений, а сам він 
дивом уникнув смерті. Папа Римський 
був зацікавлений в тому, щоб підвладні 
церкві провінції не знали Біблії (Слова 
Божого), а сліпо (фанатично) виконували 
волю своїх панів, які свої дії мотивували 
тим, що діють згідно волі Божої. Взяти 
хоча б ті ж індульгенції.  

Індульгенція — це документ, який 
підтверджував прощення гріхів. Кожна 
людина могла купити «прощення» 
гріхів, якщо в неї було достатньо грошей. 
Індульгенції по суті були засобом 
видурювання церквою грошей в простих 
людей, і хоч їхнє розповсюдження не 
піддається здоровому глузду, люди 
велися на це. Саме індульгенції в 

Реформація та її вплив 
на розвиток Європи

певній мірі стали приводом до початку 
Реформації. 

Ян Гус був страчений у 1415 році, а в 
1483-му  народився Мартін Лютер, який 
став вірним служителем Католицької 
церкви. Він щиро вірив в Ісуса Христа 
і присвятив себе на служіння церкві, 
ставши ченцем. Лютер був чесною 
і високоосвіченою людиною. Він 
досліджував Біблію і зрозумів, що 
вчення тогочасної Католицької церкви 
не відповідає науці Ісуса Христа і 
Апостолів.

На Лютера значно вплинула подорож 
до Риму у 1511 році. Він пішки дістався до 
міста, що вважалося святим, але побачив 
там велику розпусту священників, тор-
гівлю священними реліквіями сумнівного 
походження та безліч забобонних об-
рядів, що нібито дарували прощення 
гріхів. Побачивши беззаконня у святому 
місті, Лютер залишився вірним церкві, 
але цей досвід сильно вплинув на те, 
що він написав свої знамениті «95 тез 
проти індульгенцій». Лютер надіслав їх 
архієпископу Альберту та поширив серед 
своїх друзів, які потім оприлюднили тези 
у вигляді листівок.

У цьому творі Лютер виступає проти 
зловживань церкви при продажу індуль-
генцій, наголошує на тому, що лише віра 
та покаяння є підставою для прощення 
гріхів, яке здійснює Бог (тобто гріхи 
прощає Бог, а не священик). Також 
Лютер стверджує пріоритет Святого 
Письма над постановами церкви, яка 
ввела індульгенції. За 14 днів «95 тез» 
наповнили всю Німеччину… 

Мартін Лютер написав ще декілька 
праць, в яких він наголошував на тому, що 
кожен християнин через віру і хрещення 
має право читати та пояснювати Святе 
Письмо, що справжніми таїнствами є 
лише хрещення та причастя, адже вони 
заповідані самим Христом, і що спасіння 
людина отримує виключно через віру в 
Ісуса Христа. 

«Тільки Біблія! Тільки віра!
Тільки благодать! Тільки 

Христос! Тільки Богу слава!»
Саме такі тези стали головними 

постулатами Реформації, яку розпочав 
Бог через Свого слугу Мартіна Лютера. 
Він кинув виклик могутній системі, 
що вважалася майже непохитною, і 
назавжди змінив хід історії. Звісно, його 
офіційно відлучили від церкви і притягли 
до суду. Таємно знищити Лютера на той 
час вже не могли, бо ці події набули 
широкого розголосу по всій Європі і він 

вже мав прибічників серед знаті.  
Судити Лютера мав імператор Римської 

імперії Карл V на рейхстазі (зібранні всіх 
князів імперії) у місті Вормсі. Мартін 
повинен був відректися від своїх творів 
і ідей. Він відмовився відрекатися і 
проголосив промову, яка в повній мірі 
відображує його світогляд: «Тому, що 
ваша Імператорська Величність, а також 
найласкавіші князі домагаються простої і 
спокійної відповіді, то отже моя відповідь 
така: Я не можу вірити ані самому Папі, 
ані Соборам, бо це очевидне, що одні й 
другі не раз помилялися та перебували 
із собою в суперечності. Задля цього, 
якщо мене не переможуть свідоцтвами 
(доказами) зі Святого Письма (Біблії) і не 
переконають тими самими місцями 
Святого Письма, які я наводив, та не 
звільнять таким чином мого сумління, 
яке є зв’язане Словом Божим, то я 
нічого відкликати не можу і не хочу, бо 
робити щось проти свого сумління не є 
ані безпечним, ані добрим, ані тим, що  
подобає християнинові».

Імператор видав так званий Ворм-
ський едикт, що об’являв Лютера 
єретиком і людиною поза законом. 
Заступництво курфюрста Фрідріха, який 
був володарем Віттенберга, врятувало 
Лютера. На зворотному шляху Лютера 
із Вормсу в Віттенберг, його викрали і 
сховали в замку Вартбург. Там Лютер 
взявся за одну з найважливіших праць 
свого життя — перекладом Біблії на 
німецьку мову. Це був перший переклад 
у Західній Європі, який перекладався 
з мов оригіналу — грецької та давньо-
єврейської. Переклад Лютера досі ви-
користовується у Німеччині і саме він 
став основою для літературної німецької 
мови. Повний переклад був закінчений 
у 1534 році.

Саме переклад Біблії на мову, 
доступну простому народові, 
був одним із головних чинників 
подальшої реформації церкви і 
всебічного розвитку усієї Європи.  
Переклад Лютером Біблії на німецьку 
мову спричинив справжню революцію. 
Мартін Лютер створив літературну 
норму, що об’єднала всю Німеччину. 
Цим перекладом користувалися в усіх 
церквах і школах, що стало початком 
формування сучасної німецької нації та 
єдиної німецької держави.

Лютер переклав на німецьку мову хід 
церковної служби та прибрав з неї все, 
що суперечить Біблії, написав Малий 
та Великий катехізиси, де дуже просто 
викладалися основи християнської 
віри, провів інспекцію шкіл та парафій 
у Саксонії, що призвело до глибинної 

У жовтні 2017 року весь цивілізований світ відзначатиме 500-ту 
річницю Реформації в Європі. Важливість цього історичного процесу 
підкреслює масштаб святкування. Фактично упродовж усього року в 
багатьох країнах світу (не тільки в Європі) будуть провадитися заходи, 
присвячені цій даті. На державному рівні Реформацію святкуватимуть і 
в Україні. Президент Порошенко уже видав відповідний указ.  

реформи церкви. Щоб усі християни 
могли читати Святе Письмо і Катехізис, 
Лютер та його учень і співробітник 
Філіп Меланхтон впровадили шкільну 
реформу, залучивши до навчання 
грамоті набагато більше дітей та 
встановивши державне фінансування 
шкіл.

Перемога Реформації
Започаткування реформаторів бу-

ли підтримані іншими німецькими 
князями, що призвело до конфлікту з 
імператором. Карл викликав князів-
протестантів (які протестували проти 
засудження Лютера) на рейхстаг 
до міста Аугсбургу, щоби вислухати 
їхню позицію. Князі представили 
перед імператором Аугсбурзьке віро-
сповідання, яке підготував Філіп 
Меланхтон. Цей документ пояснював, 
у що вірять протестанти і в чому вони 
бачать протиріччя з Римом. Карл був 
вимушений погодитися з тим, що на 
територіях земель цих князів діятиме 
реформована церква.

Після 1530 року Лютер продовжував 
поглиблювати результати реформи. 
До своєї смерті в 1546 році він написав 
більше ніж 400 теологічних праць та 
незліченну кількість листів. Спадок 
Лютера настільки значний, що церква, 
до реформи якої він доклав руку, стала 
називатися лютеранською.

Ще декілька разів імператор і 
князі-католики намагалися знищити 
реформовану церкву, але в 1648 році 
існування протестантської церкви було 
остаточно визнане.

Протестантизм розповсюдився по 
всій Європі. Князівства, підвладні 
Риму, відмовлялися від сліпої покори 
Католицькій церкві з Риму, а формували 
свої церкви, зокрема, архієпископ Томас 
Кранмер написав нове віросповідання, 
реформував богослужіння та переклав 
його англійською мовою. Так з’явилася 
Церква Англії, або англіканська церква.

Незважаючи на численні тео-
логічні та культурні розбіжності, 
всі протестантські церкви об’єд-
нує віра в те, що лише вірою 
в Ісуса Христа людина може 
отримати спасіння, що лише Він 
є Головою Церкви, а також їх 
об’єднує відношення до Біблії, 
як до головного авторитета та 
впевненість, що кожен християнин 
є рівний перед Богом.

Частково використана публікація 
з сайту: http://r500.ua

М
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«Ні про що не турбуйтесь, 
а в усьому нехай виявляються 
Богові ваші бажання молитвою 
й проханням з подякою. І мир 
Божий, що вищий від усякого 
розуму, хай береже серця ваші 
та ваші думки у Христі Ісусі» 
(Флп. 4:6-8)

Дивлячись на своє минуле 
життя сьогодні, я чітко бачу, 
як Господь з самого малку 
направляв моє життя, навчав, 
оберігав та готував до майбутніх 
випробувань, очищав моє серце 
від усілякої скверни. 

Родом я із Херсонщини, із 
звичайної сільської сім’ї. Коли 
мені було три рочки, не стало 
мого батька. Його серце не 
витримало нервової роботи 
головою селищної ради. Мама 
залишилася з трьома синами, 
серед яких я – наймолодший. 
Батьки та рідні, яких я знав та 
пам’ятаю, не були віруючими, 
але (як і багато наших сусідів) 
традиційно дотримувалися 
давніх релігійних звичаїв. 
Батьки не навчали нас, дітей, 
якихось духовних істин, але 
з самого дитинства я чомусь 
цікавився вірою в Бога. Тепер 
я розумію, що це Сам Господь 
Бог поклав мені на серце 
таку цікавість. Я охоче читав 
християнську літературу, яку 
виписував по пошті мій старший 
брат. Пам’ятаю свою першу 
брошурку «Жизнь Иисуса 
Христа», яскраву і кольорову, 
яку мені виписав поштою брат з 
телепрограми з мультфільмами 
«Суперкниги». Я мало що 
розумів з тих книжок, але все 
ж таки усвідомив, що Бог є, і 
наше життя залежить від Нього, 

тому потрібно звертатися до 
Бога в молитві. Пригадую, що в 
тяжких ситуаціях свого життя я 
просив Бога про допомогу. Але 
часто зовсім забував молитися і 
звертатися до Нього...

Моє дитинство пройшло, я 
став студентом університету, де 
до гуртожитку, в якому я жив, 
заходили християни-місіонери 
зі студентської християнської 
організації «Кампус». Я з 
цікавістю слухав їхні свідчення 
про те, як вони надбали віру в 
Ісуса Христа, але був стороннім 
слухачем, бо стидався відкрито 
говорити про віру в Бога зі 
своїми друзями. 

Та Господь працював з 
моїм серцем, оберігав мене 
від недобрих компаній, за що 
я Йому вдячний. Тільки тепер 
розумію, що лише завдяки Його 
охороні я пройшов через усі 
складнощі навчання, не впав в 
пиятику чи наркоманію, чи блуд 
(як багато хто з молодих людей 
занапащають цим своє життя).

Потім був період моєї 
самостійності, робота та життя 
у великому місті. Я пам’ятав, що 
є Бог, але звертався до Нього 
рідко. Напевно, що в житті 
кожного нормального молодого 
чоловіка приходить період, 
коли він розуміє, що вже час 
створити свою сім’ю. Прийшов 
такий час і для мене. Господь і 
тут цікавим чином допоміг мені 
з цим бажанням мого серця. 
Але це вже інша історія…

З часу одруження і до літа 
цього року був дуже складний 
період у моєму сімейному 
житті. Іншими словами, у нас з 
дружиною Тетяною були різні 
погляди на те, яким повинно 

бути сімейне життя. Та я 
вдячний Богові за розуміння 
того, що для благополуччя сім’ї 
потрібно не тільки вимагати 
від супутника все для себе, а 
мати жертовність. Молоді сім’ї 
розпадаються в перші роки 
спільного життя, бо кожен 
хоче лише користатися своїм 
супутником, і ніхто не хоче 
жертвувати чимось своїм. І ще 
одна деталь, яка мені допомогла 
зберегти сім’ю. Усвідомлюючи 
свою відповідальність перед 
сім’єю, я не тільки просив Бога 
про допомогу, а пішов далі: я 
остаточно покаявся у молитві 
в своїх гріхах та просив Бога 
очистити моє серце, змінити 
його.

До цього моменту я 
самотужки вивчав Біблію, іншу 
християнську літературу та не 
вважав за потрібне приєднатись 
до якоїсь церкви,бо мене завжди 
відштовхувало від церкви 
розмаїття назв церковних 
деномінацій. Але після молитви 
покаяння я відчув, що мені 
потрібно приєднуватися до 
однодумців по вірі. Я розпочав 
шукати в мережі Інтернет 
таку церкву, яка б відповідала 
моєму розумінню віри в Бога. 
Я самотужки проводив аналіз 
вчення різних церков. Не хочу 
хвалити якусь одну церкву, 
але я зупинився в своєму 
виборі на церкві християн віри 
Євангельської (ХВЄ), як на такій, 
яка дійсно вчила Біблію так, як 
я її розумів, не змінюючи Святе 
Писання під свою доктрину. У 
моєму серці виникло сильне 
бажання відвідати служіння саме 
такої церкви. Я не був якимось 
фанатиком чи зацикленим 
на релігійних батьківських 
традиціях, а робив свій 
свідомий вибір, тому знайшов 
таку громаду в Диканьці, 
неподалік якої проживаю із 
сім’єю,  мав телефонну розмову 
зі священиком цієї громади, 
номер телефону якого побачив 
в Інтернеті, в електронному 
варіанті газети «Жива на-
дія». Після чого приїхав на 
служіння цієї церкви, а потім 
остаточно вирішив її регулярно 
відвідувати.

Я читав Євангеліє і зрозумів, 
що для мого подальшого 
духовного зросту мені потрібне 

ще й хрещення. Тому 21 
серпня 2016 року прийняв 
його в цій церкві. Під час цього 
торжества я слухав настанови 
служителів і звернув увагу, що 
після такого кроку віри можуть 
прийти випробування моєї 
віри. Теоретично я це розумів, 
але справжня практика не 
забарилася...

Іспит розпочався саме тоді, 
коли моя дружина була на 
сьомому місяці вагітності – 14 
жовтня цього року. Вночі, 13 
жовтня, у дружини почав боліти 
та твердіти живіт, але в лікарню 
ми потрапили лише вранці. 
Священик церкви, яку я почав 
відвідувати, швидко допоміг 
доставити автомобілем мою 
дружину до лікарні. Це зараз 
я розумію, що йшла духовна 
боротьба, адже спочатку лікарка 
хотіла залишити дружину на ніч 
у районній лікарні, що могло б 
привести до трагічного кінця. 
Але буквально через декілька 
хвилин вона змінює рішення 
і нас оперативно доставили в 
Полтаву. Зазначу, що з самого 
початку вагітності дружини 
у мене на серці була якась 
спокійна впевненість, що все 
буде добре, не зважаючи на 
те, що ми тяжко пережили  
втрату вагітності моєї дружини 
півроку до цього. Дух Святий 
також працював і над серцем 
моєї Тані: давав їй пророчі сни 
і видіння із запевненням від 
Бога, що Він з нею і її оберігає.

Отож, вже в Полтаві, мою 
дружину відразу з приймального 
відділення екстрено відвезли 
в операційну. Чотири години 
чекання для мене тяглися дуже 
довго, але це був і час для 
щирої молитви. Ми зовсім не 
були готові до такого швидкого 
перебігу подій. Але зараз я 
бачу Божу руку в цьому, яка 
й привела мене остаточно в 
цю церкву. Адже найперша і 
найпотрібніша допомога для 
нас надійшла саме від цієї 
церкви. Своїх коштів ми майже 
не мали, але завдяки допомозі 
віруючих церкви (зовсім чужих 
як на той час для мене людей) 
ми змогли оплачувати дорогі 
ліки та процедури. 14 жовтня 
народився наш синочок, вагою 
1390 грамів та зростом 41 см., 
недоношений. Чого ми тільки 

не наслухалися від лікарів, що 
наші справи кепські. Малюк 
самостійно не дихав, не 
приймав їжу…

Лікар радив мені запросити 
священика і терміново охрестити 
дитинку, тому що вони не знали: 
чи вона виживе. Але я вже 
знав, що робити, тому запросив 
знову ж таки священика церкви 
ХВЄ на сумісну молитву до 
реанімаційного відділення. 
Після молитви за оздоровлення 
наступного дня розпочалися 
дійсно чудеса, але в той же 
самий час і складнощі. Зранку 
ми з дружиною прийшли в 
реанімацію відвідати нашого 
хлопчика і були приємно 
здивовані. У Тані засяяли очі від 
радості і вдячності Богові – наш 
синочок вже самотужки дихав, 
ще через день його відключили 
від системи. Після такого чуда 
дружина ще більше повірила 
в Господа і Його благодать, я 
ж стояв поряд і розумів, що це 
лише початок боротьби.

Більше місяця ми пробули 
в реанімації і, хвала Господу, 
ми вже вдома, продовжуємо 
піклуватися синочком і ще 
двома іншими старшими дітьми. 
Завдяки молитвам багатьох 
церков Господь милує нас і 
наших дітей і підтримує надалі. 
Але найголовніше в тім, що 
ці випробування ще більше 
укріпили нашу з дружиною 
любов та віру в живого Бога!

Любі браття та сестри в Ісусі 
Христі! У кожного з вас були (чи 
будуть) свої випробування віри 
(кожному по силі). І важливо 
в той час не відвернутися від 
Бога, особливо не допускати 
озлоблення на Нього. Чомусь 
люди в своїх невдачах, труд-
нощах, випробуваннях часто 
картають саме Бога, хоч по 
суті не мають з Ним жодних 
відносин. Бог справедливий, 
навіть у тяжких випадках на-
шого життя, адже Йому лише 
одному відомо, що потрібно нам 
для нашого ж блага. Приймайте 
з вдячністю усе, що з вами 
відбувається, прославляйте 
Господа Ісуса Христа, нехай Він 
дійсно буде вашим Господом!

Олександр Шевченко, с. 
Водяна Балка,  Диканський 
р-н, Полтавщина. Тел.: +38 
097 4340157. E-mail: aleks_
shev@ukr.net

Істинна віра в Бога виявляється в труднощах! 

Божі обітниці 
для тебе

Люди часто обіцяють щось одне одному, 
але так само часто не виконують своїх 
обіцянок. Бог також має Свої обітниці 
у відношенні до кожної людини, але на 
відміну від мінливих людей, Божі обітниці 
незмінні. Господь вірний Своєму Слову! І ці 
Божі обітниці записані в Євангеліях (Новому 
Завіті). Бог зійшов на цю землю в особі 
Ісуса Христа, стався людиною і через Нього 
до нас, грішних людей, було проголошено 
Боже Слово, яке дбайливо записали 
Апостоли, яких Він особисто вибрав і які 
ходили з Ісусом упродовж Його земного 
служіння. Це Боже Слово називається 
Євангелієм, що в перекладі українською 
мовою значить «Добра новина». 

Шановний читачу, чи ти бажаєш, щоб 
Бог сказав тобі добре слово, яке потішить 
тебе, дасть тобі радість, спокій? Напевно, 
що так.

Ось нижче прочитай лише декілька з 
обіцянок Ісуса Христа для тебе особисто:

«Прийдіть до Мене, усі струджені та 
обтяжені, і Я вас заспокою!» Мт. 11:28

«… а того, хто до Мене приходить, Я не 
вижену геть» Ін.6:37

«Людський Син прийшов знайти та 
врятувати те, що загинуло» Лук. 19:10

«Лікаря не потребують здорові, а слабі. 
Я не прийшов кликати праведних, але 
грішників на покаяння» Мрк. 2:17 

«І Я вам кажу: просіть, і буде вам дано, 
шукайте і знайдете, стукайте і відчинять 
вам!» Лук. 11:9

«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина 

Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує 
в Нього, не згинув, але мав життя вічне. 
Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб 
Він світ засудив, але щоб через Нього 
світ спасся. Хто вірує в Нього, не буде 
засуджений…» Ін. 3:16-18.

Апостол Іоанн, який ретельно записав 
обітниці Ісуса Христа, підводячи 
підсумок усіх Господніх обітниць, 
в кінці Євангелія знову поставив 
наголос на найголовнішій обітниці 
для тебе: «Це ж написано, щоб ви 
ввірували, що Ісус є Христос, Божий 
Син, і щоб, віруючи, життя мали в 
Ім’я Його!» Ін. 20:31

Отже, Ісус Христос кличе до себе 
грішників, струджених і обтяжених, 
слабких, тих, хто потребують лікаря. 
Хто може вилікувати твою знеможену 

і обтяжену гріхами душу? Цей Лікар – 
Ісус Христос. Він так тебе полюбив, що 
добровільно страждав за твої гріхи, помер 
на хресті Голгофи, щоб дати тобі вічне 
життя, щоб вибавити тебе від вічного 
осуду.  Тому скористайся цими Господніми 
обітницями, доки ще є для тебе час. 

Той, Хто встановив від 
вічності цілі, також 
передбачив і способи 
досягнення цих цілей. 
І один із способів – 
молитва. Хто не просить,
той не отримує…



Мабуть не знайдеться такої людини, 
яка б щось колись не губила. Буває, 
що ми шукаємо ключі, запитуємо 
домашніх: чи не бачили мого капелюха 
чи черевиків? Чоловік мусить дзвонити 
з телефону жінки, щоб обізвався його 
мобільний, який десь «заховався». 

Взагалі, загубити можна, що завгодно! 
Старші люди часто говорять, що 
втратили літа. Хворі – здоров’я. Є люди, 
які втрачають розум, совість, честь…

А ще між нашим сьогоденням якось 
так знічев’я загубилася вкрай важлива 
історія, з якої розпочалося літочислення 
нашої ери. Це історія Різдва Христового 
– історія народження Ісуса Христа. 
«Та ж ні, ми пам’ятаємо, що вона є!» 
– скажемо ми. От тільки де вона саме 
зараз перебуває і яке наше відношення 
до неї – чомусь з року в рік все більше 
забуваємо…

Можна зрозуміти мотиви атеїстів 
СРСР, які старалися витравити навіть 
згадку про Бога, але, бачачи, що це 
зробити неможливо, зробили хитрий 
крок: дату Різдва Христового поставили 
одразу за Новим роком, щоб кожен 
з нас готувався не до Різдва, а до 
святкування Нового року. Але як 
зрозуміти «правильних» європейців і 
американців, які в своїй толерантності, 
політкоректності, демократії, лояльності 
зайшли так далеко, що навіть згадку 
про народження Ісуса Христа сьогодні 
прибирають в своїх святкуваннях? 
Бажають веселих свят, але не вітають з 
Різдвом Ісуса Христа...

Запитайте сучасну молодь на вулицях 
міст України: чи знають вони, що саме 
відбулося на Різдво? Почуєте розповідь 

про гарну новорічну 
ялинку, про гірлянди, які 
виблискують яскравими 
вогнями, про подарунки…  
А як звали матір Ісуса? 
Можна почути невпевнено: 
чи то Марта чи Магдалина. 
А на рахунок про місце 
народження Ісуса, зди-
вовано запитують: «Що? 
Не в Україні?»

Як боляче, що ми, дорослі, 
загубили історію Різдва в нашому невір’ї, 
суєтності життя та не донесли її до 
власних дітей. Продовжуємо підміняти 
Різдво речами, які не мають жодного 
відношення до різдвяної події.

Уявіть картину – ви іменинник, друзі 
вирішили зробити свято в честь вашого 
Дня народження. Вони приготували 
смачну вечерю, прикрасили дім, 
вдягли найкращий одяг. І от приходить 
година торжества. Але вас туди так 
ніхто й не покликав, про вас там 
навіть не згадували, і без вас всі 
почувалися прекрасно. Чи не відчуєте 
ви себе загубленим серед усього того 
святкового дійства? Щось подібне 
відбувається на Різдво, адже більшість 
людей практично навіть не згадують 
про Того, Хто є винуватцем цього свята! 
Ми даруємо подарунки один одному, а 
Іменинник залишається осторонь.

Головного Героя – Ісуса ми замінили 
Дідом Морозом, Санта Клаусом… І вже 
більше не Господь Ісус дарує нашим дітям 
радість, любов та спасіння, а в святому 
Миколаї вони шукають здійснення мрій. 
І це, на жаль, пропагується в школах і 
дитячих садочках! Зникнув образ святої 
Марії, мало хто чув про ангела Гавриїла, 
в історіях не згадуються вбогі ясла…

Ми продовжуємо шукати наші за-
гублені речі. Шукаємо рідних людей, 
яких втратили через власний егоїзм. 
Шукаємо здоров’я, яке втратили через 
неправильний спосіб життя. Шукаємо 
радість, підтримку, взаєморозуміння. 
Дивуємося: де поділася здорова 
мораль? Насправді, все почалося з тих 
пір, коли ми загубили історію Різдва!

Вадим Корольчук, м. Котельва

“Праведний умирає, і немає нікого, хто б узяв це до серця, і мужі 
побожні беруться зі світу, і немає такого, хто б те зрозумів, що від зла 

забирається праведний зі світу!” Біблія, Ісаї, 57:1 

Керівник однієї ве-
ликої компанії вижив в 
атаці 11 вересня, тому 
що повів свого сина пер-
ший раз в дитячий садок. 
Інший хлопець залишив-
ся живий, тому що була 
саме його черга йти за 
пончиками. Одна жінка 
спізнилася, тому що її 
будильник не продзвенів 
вчасно. Хтось спізнився, 
застрягши в «пробці» на 
автостраді Нью-Джерсі. 
Один з них спізнився 
на автобус. Одна жінка 
пролила каву на одяг, і 
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Це сталося у п’ятницю, 
був страшенно метушли-
вий день, за шість днів 
— Різдво, йшов 1958 рік. 
Я був у електроремонтній 
майстерні. Багато пра-
цював, щоб провести 
святкові дні у спокої 
разом з моєю родиною. 
Раптом задзвонив теле-
фон, і голос на другому 
кінці дроту повідомив, що 
на мого семирічного сина 
Крейга наїхала машина. 
Навколо нього товпилися 
люди, та коли я з’явився, 
вони розступилися. Крейг 

Історія 
Макса Еллербуша

РІЗДВЯНЕ ПРОЩЕННЯ

Коли щось йде не так... 

Загублена історія

лежав посередині вулиці, 
його біляве з кучерями 
волосся було розтріпане.

Того самого дня, після 
обіду, він помер у лікарні. 
Це сталося на роздоріжжі 
біля школи. Машина ви-
скочила так несподівано, 
що ніхто не помітив її. 
Один із школярів ще за-
кричав, замахав рукою і 
відстрибнув, щоб вряту-
вати власне життя. Ма-
шина жодного разу не за-
сигналила.

Моя дружина Граці 
і я їхали з лікарні по-

різдвяному освіченими 
вулицями. Ми ніяк не мог-
ли збагнути, що трапи-
лося. Так тривало аж до 
вечора. Я проходив біля 
порожнього ліжка і лиш 
тоді усвідомив, що стало-
ся. І я заплакав не тільки 
через опустіле ліжечко, а 
й через самотність і без-
глуздя життя взагалі.

Із наших чотирьох дітей 
саме Крейг найчастіше 
допомагав нам справля-
тися з турботами нашого 
життя. Немовлям він так 
радісно усміхався світові, 
що люди часто зупиняли-
ся коло його візочка. Коли 
ми до когось приходили в 
гості, то трирічний Крейг 
говорив до господині 
дому: «У вас надзви-
чайно гарний будинок!» 
Коли йому щось дарува-
ли, був зворушений до 
сліз і віддавав це першій-
ліпшій дитині, котра йому 
позаздрила.

— Якщо така дитина 

мала вмерти — думав я 
вночі, перевертаючись в 
ліжку з боку на бік — якщо 
таке життя може згаснути 
за одну мить, тоді воно 
саме по собі не має сен-
су, а віра в Бога — це са-
мообман.

Вранці моя безнадія 
і безпорадність вили-
лись у сліпу ненависть 
до людини, яка нам 
заподіяла стільки лиха! 
А тим часом поліція за-
тримала її в Теннессі. 
Це був 15-річний Георг 
Вільямс. Поліції вже 
було відомо, що він по-
ходив з неблагополучної 
сім’ї. Його мати пра-
цювала вночі, а вдень 
відсипалася. В цю 
п’ятницю він прогуляв 
уроки і, коли мати спала, 
забрав ключ від машини, і 
на повній швидкості мчав 
вниз вулицею. Здавалося, 
весь мій гнів зосередився 
на імені Георг Вільямс. 
Я зателефонував до на-
шого адвоката і попросив 
його якнайсуворіше по-
ставитися до обвинува-
чення Вільямса. 

— Постарайтесь, щоб 
його справу розглядали, 
як дорослого. Суд для 
підлітків недостатньо су-
ворий!

Таким був мій душев-
ний стан, доки не тра-
пилося щось таке, що 
цілковито змінило моє 
життя. Я не можу цьо-
го пояснити, можу лише 
описати. Пізно вночі, з 
суботи на неділю, я ходив 

з кутка в куток, міцно об-
хопивши руками голову. Я 
почував себе кепсько, був 
страшенно втомлений, у 
голові паморочилось. 

— Боже! — молився я, 
— поясни мені, чому так 
мало статися?!

І саме в ту мить, між 
попереднім і наступним 
кроком, перемінилося 
моє життя.

У цю світлу хвили-
ну мені раптом стало 
зрозуміло, що це життя 
має єдину і просту мету. 
Воно подібне до навчаль-
ного року, і в цьому класі 
ми зобов’язані вивчити 
лише одне завдання — 
любов.

— О, Крейг — промо-
вив я вголос — малень-
кий Крейг, за сім коротких 
років свого життя ти бага-
то навчився. Як швидко 
робив ти успіхи, як швид-
ко тебе перевели в інший 
клас!

Граці сиділа, випро-
ставшись у ліжку, коли я 
відчинив двері у спаль-
ню. Вона не читала, вона 
нічого не робила. Лише 
дивилася просто поперед 
себе, і так ще з п’ятниці 
від того злощасного 
пообіддя.

Я взяв її за руку і нама-
гався сказати, що світом 
не може заволодіти 
сліпий випадок, що 
життя має сенс, що 
терпіння на цій землі не 
є кінцем, а веде до ща-
стя, далеко за межі на-
ших найвідчайдушніших 

сподівань.
— Сьогодні ввечері — 

сказав я їй — Крейг нас 
більше не потребує. Але 
хтось інший потребує нас 
— Георг Вільямс. Адже 
— це Різдво. В тюрмі 
для підлітків для нього 
не знайдеться різдвяного 
подарунка, якщо ми йому 
щось не пошлемо.

Граці слухала спокійно і 
непорушно, апатично вту-
пившись в мене. Раптом 
вона розридалася.

— Так — сказала вона 
— ти маєш рацію. Від часу 
смерті Крейга це перше 
правильне рішення!

Воно дійсно було пра-
вильним. Виявилось, 
що Георг був розумним, 
самотнім, збитим з пан-
телику хлопцем, йому 
так само був потрібний 
батько, як мені — син. Він 
отримав свій різдвяний 
подарунок, а його мати 
отримала коробку зі 
смачним різдвяним печи-
вом, яке напекла Граці. 
Ми подали клопотання 
про його звільнення. 

Через декілька днів його 
звільнили і наш дім став 
його другою домівкою.

Тепер після уроків 
він працює зі мною в 
електромайстерні, під 
час зустрічей ми сідаємо 
разом за стіл. Він став 
добрим старшим братом 
для Діани, Міхаели і Рути 
Кароль.

Зі збірки П’єра Лефев-
ра «Вчитися з життя»

11 вересня проминуло 15 років з часу, коли 
в 2001 році через теракти були вщерть 
зруйновані дві найвищі будівлі в США. Багато 
висновків і досліджень зроблено по цій трагічній 
події. Ось одне з таких спостережень:

їй потрібен був час, щоб 
переодягнутися. У когось 
не заводилася машина, 
хтось повернувся, щоб 
відповісти на телефонний 
дзвінок. У іншого батька 
дитина довго вовтузила-
ся і не була готова вчас-
но. Один чоловік не міг 
«зловити» таксі. Особли-
во дивовижний випадок 
стався з чоловіком, який 
взув того ранку на ноги 
нові туфлі, добирався до 
роботи різними засобами, 
але перш ніж потрапити 
на робоче місце, натер 

туфлями на нозі водянку. 
Він зупинився в аптеці, 
щоб купити лейкопла-
стир! Ось чому він зараз 
живий.

Тепер, коли щось йде 
не так, можливо вар-
то подивитися на всі ці 
неприємності в твоєму 
житті іншими очима? 
Коли твій автомобіль 
застряг в «пробці», чи 
в сніговому наметі,  ти 
не встигаєш на ліфт, 
повертаєшся, щоб від-
повісти на телефонний 
дзвінок...

Коли трапляються усі 
ці дрібниці, які дратують 
тебе, подумай про себе, 
що це саме те місце, де 
Бог хоче, щоб ти перебу-
вав зараз.

Наступного разу, 
коли вам здається, що 
ранок йде не так, діти 
вдягаються повільно, 
ви не можете знай-
ти ключі від машини, 
стоїте на кожному 
світлофорі, не тур-
буйтеся і не виходьте 
з себе – Бог працює, 
охороняючи вас!!!



Будь обережний! Часто 
необізнані люди вживають 
слова, які закликають злих 
духів в їхнє життя, а вони 
про це й не здогадуються!

Часто вживають слова й 
вирази, такі як: чортзна-що, 
мене бісить, кошмар та інші.

Чи знаємо ми: звідки походять 
ці слова і що вони означають? 
Ось невеликий перелік:

Кошмар – злий дух 
(домовик), який душить сплячу 
людину.

Мене бісить – дозвіл бісам 
опанувати тим, хто це говорить.

З глузду з’їхати (с ума 
сойти – рос.) – побажання собі 
божевілля.

Нічого собі – пусті слова, 
зазвичай вживаються людиною, 
яка висловлює свій подив навпіл 
із захопленням, але буквально 
по словам вона бажає собі 
нічого з того, від чого вона в 

захопленні. Є думка, що наші 
слова матеріалізуються, а такі 
слова несуть шкоду організму, 
програмуючи негативним сло-
вом «нічого собі» негативний 
результат: тобто скажеш 
«нічого» – нічого й не отримаєш! 
У даному випадку варто вживати 
позитивний вигук: «Отакої!» 
(«Вот это да!» – рос.). 

Тіпун тобі на язик – 
побажання виразки, нариву, 
пухлини в ротовій порожнині.

Чорт – пряме звернення до 
диявола. Людина, яка вживає 
словосполучення: «чортзна-що» 
(чорт его знает – рос.) визнає, 
що це знає диявол; «чорт візьми» 
– людина дозволяє взяти себе 
злому духові (дияволові).  

Чувак, чувіха – типове 
звернення до молодої людини 
в розмовному сленгу молоді. 
Немає чіткого тлумачення цього 
слова, але по суті це вульгарне 

образливе слово, на початку 
XX ст. у відношенні до дівчини 
означало повію, або подругу 
злодія від циганського слова 
«чаво», а початкове значення 
цього слова може означати 
«кастрований баран або 
верблюд».

Я в шоці – буквально означає 
процес порушення життєво 
важливих функцій нервової 
системи, кровообігу, дихання і 
обміну речовин.

Я вражений – визнання 
власної поразки.

Такі слова зазвичай вживають 
невіруючі люди, тобто не 
християни, або ж формальні 
християни. Віруючі люди, які 
народжені згори (свыше – рос.), 
зазвичай одразу звільняються 
від нечистої мови, лайки, 
нецензурних слів (матюків).

Кожен матюк не 
просто пусте слово, його 
походження йде з темного 
язичництва і має духовне 
значення. Практично кожне 
лайливе слово (матюк) означає 
ім’я демона (біса), і людина, яка 
вживає нецензурні слова, ще 
більше опоганює своє життя, 
призиває демонів в своє життя і 
життя своїх ближніх, рідних.

Людина, яка покаялася в 
своїх гріхах, навернулася до 
Ісуса Христа, отримує духовне 
очищення, звільнення від 
демонів, і відповідно одразу 
перестає вживати подібні слова. 
Коли ж людина вважає, що 
вона християнин (християнка), 
але вживає лайливі слова, це 
означає, що вона не перебуває 
в єднанні з Богом, або швидше 
за все не народжена від Бога 

(згідно Єв. від Іоанна, 3:5-7), або 
ж її ще контролюють демони, і 
вона потребує окремої сповіді, 
відречення від злих духів. На 
жаль, доводиться подеколи 
чути, як приведені в переліку 
вище (чи деякі інші подібні слова) 
часто вживаються віруючими 
людьми (воцерковленими – 
православний термін). Навіть 
священнослужителями церкви! 
Молоді християни часто 
вживають слово «блін», що є 
пустим словом і неприпустиме 
у мові людини, яка народжена 
згори. Це копіювання мови 
цього грішного світу. Також 
доводиться чути в мові віруючих 
людей таке слово, як «капець». 
По-перше, це слово вульгарне, 
і його синоніми: кінець; все 
скінчено; провал; катастрофа; 
невдача. 

Давайте будемо стежити за 
своїми словами! Вони впливають 
на наше життя більше, ніж 
зазвичай прийнято думати. Сам 
Ісус суворо попереджає нас: 
«Кажу ж вам, що за кожне 
слово пусте, яке скажуть 
люди, дадуть вони відповідь 

судного дня! Бо зо слів своїх 
будеш виправданий, і зо слів 
своїх будеш засуджений» 
(Єв. від Матвія, 12:36-37). 
Інколи людина каже, що в неї 
вирвалося те чи інше недобре 
слово. Але якщо вирвалося, 
значить воно є в її середині: «Бо 
чим серце наповнене, те 
говорять уста» (Мт. 12:34). І 
Христос тут суворо звертається 
до таких людей, охрестивши 
їх «родом зміїним». Подібно, 
як змія шипить, випускаючи 
свій роздвоєний язик, так і 
людина, яка перемежовує 
свою мову брудними, пустими 
словами. «Добра людина 
з доброго скарбу добре 
виносить, а лукава людина 
зі скарбу лихого виносить 
лихе». Це стосується саме 
нашої мови. Якщо ти належиш 
Богу, Ісусу Христу, якщо ти 
добра людина, то й твоя мова 
буде чистою, доброю, якщо ж 
твоя мова гнила, вульгарна, 
нечиста, наповнена жаргонами, 
світським сленгом (не кажучи 
вже про матюки), то який ти?

«Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке 
скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня!
Бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх 
будеш засуджений!»

Євангеліє від Матвія, 12:36-37 

Мені 23 роки. Я 
народився і зростав в 
християнській сім’ї, в 
місті Котовськ, що на 
Одещині. З дитинства 
чув про Бога, але не 
одразу став щирим 
християнином, вирішив 
спробувати самотужки 
вирішувати свої справи і 
будувати своє життя на 
свій розсуд. Спочатку в 
мене непогано виходило. 
Після навчання я став 
добре заробляти. Якщо 
молодому хлопцю дати 
зайві гроші, то вони 
довго в його руках 
не втримаються. Я 
став дозволяти собі 
багато таких речей, 
які в молодіжному світі 
вважаються ознакою 
«крутого хлопця».  Ду-
мав, що сам в усьому 
контролюю ситуацію. Як 
у всіх молодих людей, у 
мене також починалося 

з маленького: трохи 
випив, разок закурив 
тощо. Це було так 
«круто»… Але через 
короткий час я став 
помічати, що тону в 
пияцтві, розборках.

Одним словом я 
побачив, що у мене на-
копичуються проблеми, 
невирішені справи. А 
все починалося мовби 
так яскраво, але я тоді 
й не думав, що це лише 
обман диявола...

Людині тільки зда-
ється, що вона не за-
лежить ні від кого. 
Батьки наставляли ме-
не, щоб я свої кроки 
по життю щоденно до-
віряв Богові, просив в 
молитві Господнього 
благословення, я ж 
думав, що це робити не 
обов’язково. Спочатку 
юнакові (чи дівчині) 
хочеться вийти з-під 

опіки і контролю батьків. 
Але якщо не увійти під 
підданство Ісуса Христа, 
тоді прийде інший (диявол) 
і нав’яже своє – навіть не 
питаючи на це дозволу. 
А потім рвучко потягне 
до прірви, до погибелі. 
Скільки моїх однолітків 
злегковажили своїм 
життям, настановами 
батьків, і диявол звів їх в 
пекло через наркотики, 
алкоголь, грішне життя. 

Минув час, і як це 
називається в народі, 
я докотився до ручки... 
Я втратив сенс життя і 
бачив лише один вихід: 
померти. Одного разу, 
наповнений такими 
сумними думками, я 
натрапив на Біблію 
маленького формату 
і згадав, що мені 
говорили батьки про 
Бога. Я й сам, бачачи 
життя своїх батьків, 
інших християн, розумів, 
що є незрівнянно краще 
життя. Тому вирішив 
почитати Біблію, спро-
бувати. А що мені було 
втрачати? Так я думав... 
Прочитавши Святе 
Письмо, дізнався про 
Ісуса, що Він прощає 
гріхи таких, як я. Сатана 
усіляким обманом на-
магається грішника 
стримати від визнання 

своїх гріхів і звернення 
в молитві за прощенням 
до Ісуса Христа. Такі 
думки він намагався 
навіяти й мені, але я 
мав розуміння, що ніхто 
не дасть спасіння, окрім 
Ісуса Христа. Я прочитав, 
що Христос кличе 
до Себе, таких, як я, 
знеможених і обтяжених 
гріхами. Я усвідомив 
своє погибельне ста-
новище, і в молитві, як 
міг, попросив Ісуса мені 
допомогти і змінити 
мене... Бо я розумів, 
що самотужки не зможу 
змінитися на краще.

Я вирішив твердо 
йти за Господом, тому 
в найближчий день 
богослужіння пішов в 
помісну церкву. Під час 
призову до покаяння, я 
вийшов вперед і звершив 
молитву покаяння. За 
мене молилася уся 
церква... 

Хто каже, що Бог не 
чує, не допоможе, тому 
варто спробувати усім 
серцем звернутися до 
Нього, і ви обов’язково 
побачите переміни. 
Так і в моєму житті 
все потихеньку стало 
налагоджуватися: від-
носини з людьми, я 
перестав боятися, в одну 
мить кинув вживати 

алкоголь і курити... Я 
реально побачив зміни 
на краще, Бог поміняв 
мене...

На цьому я не зу-
пинився. Далі вирі-
шив йти, як вчив 
Ісус, і говорити таким 
грішникам, яким нещо-
давно був я, про те, що 
Бог реальний, і зміни, які 
робить з нами Бог, також 
реальні! Від своєї сестри, 
яка також служить Бо-гу 
місіонеркою, дові-дався 
про біблійну місіонерську 
школу в Києві за назвою 
«Ковчег спасіння». 
Закінчив навчання в 
цій школі і зараз служу 
місіонером в Лохвиці, 
що на Полтавщині. Не-
щодавно одружився. 
Бог дав мені чудову 
супутницю і помічницю 
Аню. Їй 21 рік, вона з 
християнської сім’ї, її тато 
– священнослужитель 
церкви. Аня за фахом 
вчителька англійської 
мови і молодших класів. 
Ми разом трудимося на 
Полтавщині, живемо 
поки що в Домі молитві, 
в якому робимо ремонт.

Я жодного дня не 
шкодую, що зі мною 
сталися такі переміни 
в житті. Христос спас 
мене і дав чудову нагоду 
служити іншим людям 
силою Святого Духа. 

Якщо ви ще сум-

ніваєтеся, чому б вам не 
спробувати звернутися 
до Ісуса Христа?! Тим 
більше, якщо ваше 
життя зайшло в глухий 
кут, коли вже втрачати 
нічого! 

Ви не знаєте, з чо-
го почати? Почніть з 
особистої розмови з 
Ісусом, молитви. Дехто 
каже, що не знає, як 
правильно молитися. Не 
обов’язково говорити до 
Бога завчені молитовні 
слова. Як можете (своїми 
словами) запросіть Ісуса 
Христа увійти до вашого 
життя, попросіть Бога, 
щоб Він допоміг змінити 
вас і ваше життя на 
краще. Головна умова, 
щоб ви були щирими 
в молитві: «Та коли 
ви будете шукати 
звідти Господа, Бога 
свого, то знайдете, 
якщо будете шукати 
Його всім серцем 
своїм та всією душею 
своєю!» (Біблія, Повт. 
Зак. 4:29). Я впевнений: 
незабаром ви особисто 
переконаєтеся, що змі-
ни на краще реальні! 
Нехай Господь усіх вас 
благословить і дасть сил 
змінюватися до кращого 
життя. 

Олександр Павли-
шин, м. Лохвиця, тел.: 
095-5682895,  E-mail: 
auskov740@gmail.com
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Які твої слова - такий ти!

Ваше життя може змінитися на краще!

– Наші добрі і злі слова, 
як те насіння, яке сіється 
нами навколо нас. Добрі 
слова, немов насіння 
квітів, злі – бур’янів. І 
від нас залежить, що 
нас оточує – галявини з 
чудових квітів чи зарості 
бур’яну.

– Культура нашої мови 
– дзеркало нашого розуму.

– «Боже, дай мені сили 
тримати язик за зубами, 
доки я не зберуся з 
думками!»

– Добре слово лікує, а 
зле – калічить.

– Якщо ти вирішив що-
небудь сказати, подбай 
про те, щоб твої слова 
були кращими, ніж твоє 
мовчання.



Свідчення Михайла 
Кукси, м. Чернігів

Я народився в Києві, 
в районі Сталінка. Це був 
бандитський район, і я нічого 
іншого не знав, окрім бійок 
і постійних розборок поміж 
районами – звичайного життя 
молоді того часу. Поруч 
Голосіївський ліс – було де 
розвернутися, погуляти. У 
школі, де я навчався, було 
багато «пропащих» хлопців 
старшого віку. Вони й були 
тими авторитетами, з яких я 
брав приклад, нажаль, далеко 
не кращий. Побутувала думка 
серед молоді: для того, щоб 
тебе визнавали, потрібно мати 
фізичну силу. І я вибивав свій 
авторитет кулаками. У мене 
також був девіз: «Хочеш жити, 
умій вертітися!» І я довертівся 
до того, що мене почала 
розшукувати міліція. Вулиця 
сформувала в мені по суті 
характер злодія. Але не все 
було так погано, як у декотрих 
моїх товаришів. Наприклад, 
я вважав, що у мене повинна 
бути сім’я. А для цього потрібно 
одружитися – чим раніше, тим 
краще. І я одружився зі своєю 
однокласницею. Ми були, як 
то кажуть, голі й босі. Але 
ми не ніяковіли від цього, бо 
одружилися по любові. Любов 
– найголовніше, що потрібно 
для створення сім’ї, а все 
інше з часом прийде. Напевно 
саме сім’я стримала мене 
від того, щоб я остаточно не 
занурився в кримінальний світ. 
Маючи напористий характер 
і природню кмітливість, ме-
ні вдалося досить швидко 
облаштувати родинне гніздо. Я 
став займатися міжнародними 
перевезеннями. Мені було 
всього 24 роки, а в нас вже була 
окрема мебльована квартира. Я 
хизувався золотими перснями 
на пальцях, але зауважив, 
що ні матеріальний достаток, 
ні розваги не додали мені 
радості. Вона кудись зникла 
з нашої квартири. У нас вже 
було двійко чудових дітлахів. А 
з дружиною почалися постійні 
сварки і скандали – навіть 
через якісь несуттєві дрібниці. 
Дійшло до того, що ми почали 
ненавидіти одне одного. Я став 
перетворюватися в лютого 
звіра. Раніше я міг ударом 
кулака звалити людину, якщо 
вона піднімала на мене ніж чи 
пістолет, а тепер міг зубами 
вчепитися просто за те, що 
мені говорили «відійди» або 
«закрий двері». Мої знайомі 

запитували мене: «Що з 
тобою сталося? Ти не був 
такий раніше. Ти вмів терпіти, 
прощати. А сьогодні ти – 
звір!» Мене батьки виродком 
називали – багато натерпілися 
від мене, рано посивіли...  

Не бачачи виходу, не 
розуміючи, чому я так лютую 
(навіть через дрібниці), я 
почав сильно пити. Горілка 
мовби притуплювала мої 
звірині інстинкти. Мені було 
шкода дітей, вони ж не винні, 
що у їхнього тата життя не 
склалося. Але щось змінити на 
краще я не міг, дедалі ставало 
все гірше. 

Я переконував себе, що в 
мене все не так погано, як, 
наприклад, у моїх товаришів 
по чарці: он один повісився, 
другий від цирозу помер, а 
я ще маю в кишені гроші, ще 
не пропив водійські права, ще 
маю неабияке здоров’я, ще 
працюю водієм!

Мені було тоді усього 30 
років, а я так вистраждався 
в душі, мовби прожив цілий 
вік. Не розумів, що моя душа 
потребує живого Бога, саме 
Він дасть мені те, що мені 
так не вистачало, саме Ісус 
Христос зніме з мого серця той 
тягар, який все дужче давив 
мене донизу, а я страждав і не 
знав, як вибавитися від того. 
Нажаль, я зростав в такому 
суспільстві, де про живого 
Бога нічого не чули й не 
знали. Хоч якісь певні релігійні 
традиції ми виконували, не 
задумуючись навіщо ми це 
робимо. Наприклад, одного 
разу довелося мені побувати на 
хрестинах. За столом, добряче 
причастившись оковитою, 
питаю у «батюшки», який з 
нами розділяв трапезу: «А як 
Бог ставиться до того, що ми 
ось сидимо й п’ємо алкоголь?» 
Той авторитетно відповів: 
«На землі можна. А на небі 
вже не можна буде…». Оце 
власне перше, що я довідався 
від служителя церкви про 
Бога. Тепер, коли я читаю 
й розумію Євангелію, то до 
цього доречно зауважити, як 
про таких «священиків» добре 
сказав Христос: «Горе ж вам, 
… лицеміри, що перед людьми 
зачиняєте Царство Небесне, 
бо й самі ви не входите, ані 
тих, хто хоче ввійти, увійти не 
пускаєте!» (Мт. 23:13).

Через деякий час вбили мого 
друга, хоч хотіли вбити мене. 
Мені всі знайомі говорили, що 
це я повинен був там лежати з 

ножем у спині. А я відповідав: 
«Якщо б мав – лежав би. А 
так, значить, не повинен». 
А сам думав: «І там осічка, і 
сям. Я вже багато разів міг би 
загинути. Та й в дорозі всяке 
буває. Хто ж-то мене береже?» 
Ось таким незвичайним 
способом Бог вів мене до 
пізнання Божої правди. 

Одного разу до мене в КАМАЗ 
попросився один хлопець. На 
вигляд здоровий, як боксер, 
а руки в наколках. Підвезти 
попросив його до в’язниці, 
посилку братові передати. 
Говорив дуже ввічливо, я мало 
не випав з кабіни, не очікував 
таких слів: «дякую», «будь 
-ласка». Я таких слів не вживав 
і мені було незвично їх чути.

Їдемо. Дивлюся, він си-
дить і книжечку читає, в 
два стовпчики написану. Я 
вже знав, що це Біблія. Мені 
одного разу один чоловік дав 
її почитати зі словами: «Не 
читай від початку до кінця, а то 
з розуму зійдеш або помреш». 
Я й не читав, лише проглянув 
трохи, але вже думав, що 
щось таки знаю і став зі своїм 
попутником сперечатися про 
Бога, про церкву, хотів його 
уму-розуму навчити, хотів 
побачити, як він з себе вийде. 
Але тільки сам розлютився. 
А хлопець сидить і тільки 
посміхається, і очі у нього 
такі спокійні... Тоді подумав: 
ненормальний якийсь. Хіба 
можна в наш час бути таким? 
Згадав того п’яного батюшку 
з хрестин... Ось той – наш. А 
цей…

Хлопець вийшов, але по-
просився до мене, щоб їхати 
й у зворотному напрямку до 
Києва. Я був розлючений і 
одночасно здивований – чи то 
його сміливістю чи нахабністю. 
Але мені хотілося поставити 
крапку і власне було цікаво 
зрозуміти: що ж це за «фрукт» 
такий, і я погодився його взяти. 
Отож, на зворотному шляху до 
Києва дискусія з тим хлопцем 
продовжилася. Я питаю: «Як 
твого Бога звати?» Він каже: 
«Ісус Христос». І він мені 
Біблію переказав від початку 
до кінця. Я тоді подумав, що 
він з дитинства віруючий. 
Коли ж він засвідчив мені, що 
з в’язниці недавно вийшов, а 
увірував – усього 4 місяці тому, 
то в мене очі круглими стали! 
А він каже: «Та ви приходьте 
до нас на богослужіння, 
то ми обов’язково за вас 
помолимося». Коли ж він 
сказав, що їхня церква в Домі 
молитви збирається, у мене 
все всередині похолонуло! 
Але я виду не подав. Думаю: 
«Гаразд, піду, подивлюся, чи 
справді там приносять в жертву 
людей. Дізнаюся, чому в нього 
такі очі спокійні, повні миру». 
То зараз мені смішно, що я вірив 
в такі нісенітниці, але водночас 
мені сумно від того, що до 
цього часу багато необізнаних 
людей чомусь вірять усіляким 
брехням атеїстів, безбожників, 
а повірити в живого Бога і 
святу Євангелію не хочуть. 

Приїхали ми до Києва, той 
хлопець вийшов з машини, а на 
сидінні книжку свою залишив 

– Євангеліє. Я взяв її з собою, 
прийшов додому і кажу дітям: 
«У неділю йду до церкви». А 
вони як закричать обоє: «Тату! 
І ми з тобою!» Я їм: «Так я 
навіть не знаю, чи повернуся 
живим. Мене вбити можуть». 
Дочка 12 років, зі сльозами 
на очах, говорить: «Та ти 
що, тато, в церкві люди Богу 
моляться! Візьми нас, тату!»А 
ми ж ніколи ні про Бога, ні про 
церкву з дітьми не говорили. 
Звідки вони дізналися? 
«Гаразд, – кажу, – я поки що 
цю книжечку почитаю, може, 
що-небудь зрозумію».

Почав читати, спочатку 
нічого не зрозумів, але 
продовжив все одно. Тому що 
дав собі слово, що дочитаю 
до кінця. І коли дійшов до 
слів: «Різдво Ісуса Христа 
було так...», – на мені волосся 
піднялося. Я все це Євангеліє 
прочитав на одному диханні. 
Я був вражений цим Словом. Я 
онімів. Ця книга написана для 
всіх людей, разом узятих, і в той 
же час – для кожного окремо, 
до кожного серця! Я зрозумів, 
що написати її міг тільки Той, 
Хто створив людське серце. 
Я зрозумів – Бог є! Він Живий 
Бог…

Але раптом я почув холод-
ний, крижаний голос: «Який 
Бог? Тебе ж попереджали 
– кидай пити! Тобі говорили 
– зійдеш з розуму? Це 
почалося…». Але я вирішив 
не робити ніяких спішних 
висновків і все одно піти й 
подивитися, що вони там 
роблять. І ось настала неділя. 
Квітень, 1991 року. Я беру 
дітей, і ми йдемо. Всередині 
будівлі не побачив ікон, ніхто 
рукою не хрестився. Але я 
прислухався, про що моляться 
й проповідують ці люди. І 
зрозумів, що серед брудного й 
розбещеного світу, в якому я 
жив, ця жменька людей прагне 
до чистоти та святості. Я 
зрозумів, що ці люди облишили 
те, чим жив я. Я ніколи раніше 
не плакав, навіть коли мені 
одного разу розтрощило 
пальці, я міг тільки зубами 
скреготати, як звір. Але коли 
почав співати хор, з моїх очей 
полилися сльози. Я відчув, як 
щось тепле й ніжне огорнуло 
моє кам’яне серце. Я став 
відвертатися від своїх дітей, 
витираючи сльози, і думав: 
«Боже, невже в моєму серці є 
ще щось живе?» У ту мить я 
був щасливий! Коли пролунав 
заклик з кафедри до покаяння, 
я подивився на дітей. Вони 
кивнули: «Тато, підемо!» І ми 
пішли. За нас, і ще вісьмох 
чоловік, помолилися.

Тоді мені потрібно було 
рішуче поривати з грішним 
старим життям й усім серцем 
приліпитися до Бога, але я 
знову вирушив у той світ, з 
якого вийшов: до своїх рейсів 
далекобійника, до крадіжок 
і пияцтва. Ворог моєї душі 
(диявол), бачачи мої спроби 
вирватися з його хижих 
пазурів, зробив все, щоб 
буквально за один тиждень 
моє життя змінилося так, що 
я його перестав впізнавати. 
Одного разу я прийшов додому 

в страшному стані душі. Навіть 
ззовні був весь синій від злості 
та ненависті. Діти, відкривши 
мені двері, побачивши мою 
лють, швидко зникли в своїй 
кімнаті. Дружині взагалі було 
заборонено потрапляти мені 
на очі. Я ліг на ліжко і всю 
ніч намагався щось зрозуміти 
і розкласти своє життя, як то 
кажуть, по поличках. Я шукав 
ту межу, за якою став звіром. 
Злоба досягла свого апогею, 
і я зрозумів, що потрібно 
прийняти якесь рішення. Я 
почув настирливий голос, 
який в ті дні часто турбував 
мене: «Для чого ти живеш? 
Ти авторитетний чоловік і 33 
роки прожив так, що ніхто 
навіть в спину тобі не скаже, 
що йде козел. І ось, найближчі 
люди, заради яких ти жив і 
ризикував, залізли в твоє серце 
і розірвали його на шматки, 
і зараз спокійно сплять, а ти 
жорстоко страждаєш. Чи не 
час розрахуватися?» Мені 
прийшла думка покінчити 
життя самогубством. Я звер-
нувся до Бога: «Боже, я 
знаю, що Ти є. Ось я вирішив 
покінчити зі своїм нікчемним 
життям, бо інакше мої діти 
виростуть такими ж звірами, як 
і я. Виховай їх Ти». 

Якимось дивом я почув, 
як Бог торкається мого сер-
ця і промовляє: «Кого ти ви-
бираєш?» Я почав чинити опір: 
«Що я бачив доброго від Тебе? 
Я сам всього добився. Я сам 
все вирвав для себе й сім’ї». У 
цей момент перед моїми очима 
пройшли всі ситуації, коли я 
повинен був загинути, повинен 
був бути вбитим. Як я до сих 
пір живий – не знаю. Я згадав, 
що в Євангелії написано, що 
Бог полюбив нас тоді, коли ми 
були ще грішниками і помер 
за наші гріхи. І раптом мене 
пронизала думка: так ось чому 
ножі не входили в моє тіло! 
Ось чому зброя, приставлена 
до моєї скроні, давала осічку. 
А я-то думав, що це я такий 
сильний та везучий. А це Він 
любив і беріг мене від загибелі! 
І я тільки подумав: «Боже, я 
вибираю Тебе», як звідкись 
зверху, від верхівки голови до 
підошви ніг, мене пронизала 
така сила! Це була сила любові 
Його крові. Це сила, яка не 
змогла втримати Його у славі 
Небес. Ця сила привела Ісуса 
до нас, щоб бути з нами до 
кінця віку. Ця сила спасіння 
від нашого Христа. Це сила 
Його серця. І тут я хапаюся за 
своє серце: «А це що таке?» А 
в ньому – мир і спокій, якого 
я не знав раніше. Я нічого не 
зрозумів. Я вийшов на балкон 
і сказав: «Господи, я не знаю, 
що відбувається. Я тільки що 
мало не пішов в пекло, і Ти 
врятував мене…». Я тоді не 
розумів, що значить славити 
Бога. Я подякував і ліг спати.

Раніше, коли я заходив в 
гараж, мене жваво вітали водії 
– товариші по роботі, тому 
що я був головний призвідник 
усіх п’янок, бійок та інших 
беззаконь. Бувало, коли з 
рейсу приїжджав, по два тижні 
ніхто на роботу не виходив – 

Січень-березень 2017 р., №876 ст. «ЖИВА НАДIЯ»
Всеохоплююча сила любові Ісуса Христа в моєму житті

(Продовження на стор. 7)



Свідчення Олександра 
Гриценка, с. Перемишль, 

Хмельниччина
Зараз мені 40 років. Я 

народився в невіруючій сім’ї. 
У нашому селі Перемишлі 
євангельська церква утво-
рилася давно. У ній так діяв 
Господь, що туди приїжджали 
люди з усього колишнього 

Союзу. Моя мама тоді була 
маленькою. Вона мені 
розповідала, як вона щонеділі 
спостерігала натовп людей, 
що проторував стежку від 
станції через поле до хати, 
де збиралася церква. Те, що 
написано в Новому Завіті, 
відбувалося в тій церкві. 
Люди зцілялися, звільнялися 
від демонської залежності. 
Мій дядько, мамин брат, був 
пресвітером тієї церкви. Мама 
в школі навчалася в одному 
класі з віруючими, вона чула 
про Бога, але, нажаль, довший 
час жила, як невіруюча. Тільки 
у віці 43 років вона нарешті 
навернулася до живого Бога. 
Потім вона стала молитися за 
мене і через два роки я також 
покаявся в своїх гріхах і став 
служити Богу. Але до цього я 
пройшов шлях грішника, який 
ледь не призвів мене до смерті.

Коли мама говорила мені 
про Бога, що мені потрібно 
покаятися в гріхах, то мені 
здавалося, що вона (жінка 
з села) просто не розуміє 
життя. Я не розумів, за що 
мені потрібно каятися, вважав 
себе не гіршим за інших 
людей. На той час я вчився 
в столиці, Києві, вів веселе 
й безтурботне студентське 
життя. Я став водитися з 
такими друзями, які постійно 
щось святкували: будь-який 
привід був у нас для того, щоб 
робити бучне застілля, яке 
звичайно супроводжувалося 
вживанням алкоголю, а потім 
– і наркотиків. Але моя мама 
молилася за мене – часто з 
постом. І настав 1997 рік, 19 
січня, день, коли сталося моє 
духовне народження.

Була ніч, я так «насвят-
кувався», що буквально 

помирав від передозування 
наркотиками. Саме тоді згадав 
за маму, що вона вірить в 
живого Бога, і завжди казала 
мені, щоб я звертався своїми 
словами в молитві до Нього, 
коли мені буде важко. На той 
час мені було дуже важко. 
Я мовби сходив з розуму, 
думав, що помру. А мені так 
не хотілося помирати, бо 
мені було всього 19 років. Я 
так думав: хоч би мені кого 
зустріти, щоб мені допоміг. 
А то була третя година ночі, 
я самотньо блукав пустими 
коридорами гуртожитку.

Скрізь було темно, і раптом я 
побачив в одній кімнаті світло. 
Я постукав, і там виявився 
хлопець, який вірив в Ісуса 
Христа. Він надав мені суттєву 
допомогу, напоїв мене чаєм, 
заспокоїв. Відтоді мені мовби 
розвиднилося. Бог почав мене 
вести до остаточного покаяння. 
Було важко одразу вибавитися 

від шкідливих звичок, зокрема 
від куріння, але перемога і в 
цьому прийшла. Слава Богу! 

Я закінчив навчання, потім 
одружився – Бог дав мені 
прекрасну дружину. Зараз 
ми маємо шестеро діточок. 
Я служу Богові в церкві, в 
нашому селі, працюю і всім 
свідчу про живого Бога, про 
спасіння, що дає Бог по вірі 
в Ісуса Христа. Я – щаслива 
людина і щиро дякую Богові 
за Його благословення, що 
Він дарує життя з надлишком. 
В Ісусі Христі ми маємо вічне 
життя. Слава Йому!
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– усі святкували моє 
повернення. Цього разу я 
увійшов в гараж, де вже 
випивали. Вони стали 
наливати й мені, але я 
сказав: «Зупиніться на 
шляхах божевілля, 
грішники, Бог любить 
вас». Усі оніміли. Потім 
стали питати: «Що 
трапилося? Ти навіть в 
лиці змінився!» Я відповів: 
«Не знаю, чи змінився я 
в лиці, але знаю точно, 
що Бог не тільки там, на 
хмарах. Він ближче до 
нас, ніж рідна мати. Він 
наші думки знає».

Минуло декілька 
днів. Біблія стала мені 
відкриватися, тобто 
я став розуміти Боже 
Слово. Читав і молився, 
молився й читав. Одного 
разу зайшов до своєї 
кімнати і зачинив двері 
для молитви, щоб Отець, 
що бачить таємне, віддав 
мені явно. І тут слідом за 
мною увійшла дружина 

і говорить: «Можна я з 
тобою буду молитися?» Я 
дивлюся на неї і не знаю, 
що сказати. Я раптом 
побачив перед собою іншу 
людину. Вона стала на 
коліна і почала молитися, 
плакати, просити у Бога 
милості, прощення, виз-
навати свої провини. Я 
таких слів від неї ніколи 
не чув. По моїх щоках 
потекли сльози. Я відкрив 
навмання Новий Завіт і 
подумав: «Боже, я нічого 
не розумію, що діється в 
моєму домі. Скажи мені, 
що все це означає?» 
Перше, що мені попалося 
на очі з Євангелії в той 
момент, це був вірш: «У 
Бога не залишається 
безсильним жодне 
слово» (Лук.1:37).

Пізніше Господь знову 
звернувся до мого серця 
і промовив: «Я – Бог 
Всемогутній. Якщо 
Я зміг змінити твоє 
тверде серце, що 
Мені варто змінити 
жіноче, материнське 

серце?» З мене знову 
ринули сльози, і я почав 
славити Бога і кричати: 
«Отче! Чим я зустрів 
Тебе? Злобою, ненавистю 
і прокляттям. А Ти душу 
мою і мого дому очистив 
від таких помиїв, від яких 
нас нудило. Ми йшли в 
погибель і не знали, як 
зупинитися!»…

І далі не залишив мене 
й мою сім’ю Бог. Я хотів 
щиро служити Богу, бути 
Йому корисним, хотів 
їхати туди, де найтяжче, 
щоб надолужити усі роки 
мого безбожного життя 
служінням Ісусу Христу. 
Тому деякий час був 
місіонером на Кавказі, в 
Чечні. А це чотири роки 
війни... Якось ми везли 
хліб в зруйноване місто 
Грозний. Їхали, для 
більшої безпеки, колоною, 
через ліс, контрольований 
бойовиками. Їхали на 
великій швидкості. Якщо 
одну машину збивають, 
вона повинна встигнути 
вивернутися, щоб дати 

дорогу іншим. І ось ми 
мчимо, я їду за кермом 
невеликої вантажівки. 
Раптом бачу – камінь 
вилітає з-під коліс 
машини. Придивився, а 
це не камінь, а граната! 
Я різко вивернув кермо, 
щоб не зупинитися на 
дорозі і не перешкодити 
їхати іншим, якщо граната 
вибухне піді мною. Але 
вона не вибухнула. 
І перше, що я почув 
всередині себе, це були 
слова Духа Святого: «Це 
молитва церкви»…

Не вистачить паперу, 
щоб оповісти про 
всі ті чуда й милості 
Божі, очевидцем яких 
довелося мені бути. 
Скажу твердо, що для 
Бога нема пропащих. Він 
прийшов для того, щоб 
знайти таких і врятувати 
(Мт.18:11). Бог піднімає 
з гробу гниття, із багна 
болотистого (Псалом, 
39:3). Я раніше багато 
чим хвалився, про що 
нині мені навіть соромно 

згадувати. І якщо я 
сьогодні й можу чимось 
похвалитися, то тільки 
милістю Його, яка вища 
небес. Кажу всім: «Я раб, 
нічого не вартий. Я – прах 
і попіл…».  Уся слава 
належить Усемогутньому 
Богу. Бог зберіг мене 
упродовж тридцяти років 
мого безбожного життя, 
щоб дати мені покаяння, 
і з Чечні я живий 
повернувся, тому що зі 
мною поруч завжди був і є 

Живий Бог – Ісус Христос. 
Він Той, Хто дає життя і 
життя з надлишком!

Це свідчення записане 
зі слів Михайла Кукси, 
сказане ним у 2007 
році, у церкві с. Збуж, 
Рівненщина. Текстовий 
варіант підготувала 
Світлана Архипова, 
текст до редакції газети 
надіслала Катерина 
Сотник. Переклад з рос. 
мови і редакційна правка 
Геннадія Андросова. 

 (Закінчення, початок 
на стор. 6)

Сайт місії «Bibles for Mideast» 
опублікував свідчення юної дівчини 
Рамзи з мусульманської родини про 
те, як вона чудесним чином надбала 
віру в Ісуса Христа. Рамза народила-
ся в типовій мусульманській сім’ї на 
Близькому Сході. Вона завжди носила 
довгий традиційний жіночий арабсь-
кий одяг, що залишає відкритими лише 
очі і кисті рук. У її батька три дружини і 
13 дітей. Він – бізнесмен і може вести 
комфортне життя згідно своїх бажань. 
«Я завжди була релігійною дівчинкою, 

–  розповіла Рамза. –  Завжди була го-
това практикувати іслам, цитувати Ко-
ран, молитися п’ять разів на день і до-
тримуватися посту в Рамадан». З нею 
в школі вчилася дочка одного пастора, 
яка інколи розповідала їй про Христа. 
Але Рамза тоді не прийняла її слова 
і аргументи. А після закінчення школи 
тато Рамзи захотів видати її заміж за 
одного дуже заможного чоловіка. Він 
був досить старим, у нього вже було 
три дружини і багато дітей, і Рамза, на-
певно, була молодша за наймолодшу 
дитину свого потенційного чоловіка. 
Дівчина зважилася поговорити з бать-
ком і попросила його не видавати її 
заміж, дозволити їй продовжити на-
вчання. Розмови не вийшло. Бать-
ко просто не став її слухати, і тоді 
дівчина пригрозила, що втече з дому. 
Тоді батько вирішив, що дочка супе-
речить його волі, схопив перше, що 
підвернулося під руку (це був стілець) 
і вдарив дочку. Удар прийшовся в го-
лову, вона впала без свідомості, все 
навколо було залито кров’ю. Батько 

і мачуха намагалися привести її до 
тями, але подумавши, що Рамза мерт-
ва, вони завернули її тіло в великий 
поліетиленовий пакет, засунули в ба-
гажник машини і вивезли далеко в пу-
стелю. Потім батько кинув її тіло в су-
хий колодязь на покинутій пальмовій 
плантації і поїхав.

Рамза була без свідомості, їй зда-
валося, що її душа знаходиться в яко-
мусь страшному і темному місці. Вона 
відчувала велику спрагу, але це не було 
бажання води, як ми це розуміємо. Їй 
згадався час, коли її шкільна подруга 
запропонувала їй Євангеліє. Дівчина 
думала, що якби вона могла зараз 
простягнути руки і взяти це Євангеліє, 
то її душа заспокоїлася б в прекрасно-
му саду. Потім у цій пустелі з’явився 
сильний, здоровий і гарний чоловік, 
який розв’язав її, поклав руки їй на го-
лову і спину – і Рамза прийшла в себе. 
«Я відкрила очі, наче прокинувшись 
від сну. Я бачила сліди від цвяхів на 
Його руках. Це був мій Господь Ісус. 
Він взяв мене на руки і виніс з колодя-
зя!» –  розповіла Рамза. Вона схили-

лася перед Ним, зі сльозами радості 
на очах, кажучи: «Ти був розп’ятий і 
помер за мене. Ти воскрес. Я – твоя. Я 
вірю в Тебе». Коли вона підняла голо-
ву, поруч нікого не було. Він зник. «Я 
не знала, що далі робити. Але я була 
така щаслива. Я молилася і дякувала 
Господа Ісуса!» –  свідчить Рамза.

А через кілька хвилин її знайшов 
пастор з дружиною з місії «Bibles for 
Mideast». Вони сказали дівчині, що 
вони християни, і що Господь Духом 
Святим сказав їм, де її знайти. Пастор 
з дружиною забрали Рамзу до себе 
на ферму. Зараз Рамза оговталася 
від своїх ран. Вона живе на фермі, 
допомагає по господарству, вивчає 
Слово Боже і поклоняється Христу в 
домашній церкві. Дівчина заявила, що 
не хоче повертатися до своїх батьків 
(повернеться за умови, якщо вони 
приймуть Ісуса своїм Господом). Рам-
за попросила, щоб ті, хто прочитають 
її свідчення, молилися за спасіння її 
рідних і всіх народів Близького Сходу.

Джерело: http://hristian.in/
voskreshenie

Чудесне увірування в Ісуса Христа дівчини-мусульманки



— Не говори, що Бог мовчить, 
якщо Біблія на полиці в поросі 
лежить.

— Боже Слово зберігає 
свіжість і здатне говорити 
щось нове навіть через один і 
той же уривок, навіть якщо ти 
читав цей уривок багато разів.

— Біблія не просто книга, яка 
одного разу сказала щось, це 
книга, яка продовжує говорити.

— Боже Слово не просто було 
«одного разу вимовлено». Боже 

Слово «завжди говорить».

— Скаржитися, що Бог мов-
чить, коли ваша Біблія в поросі 
на полиці, це як скаржитися, що 
смс-ки не приходять, коли ваш 
телефон вимкнений.

 
— У Бога є незліченна кількість 

мудрості і благословень, які при-
ходять тільки через Його Слово.

— Вода м’яка, а камінь твер-
дий, але якщо над каменем ви-
сить жолоб, то вода, стікаючи 
по ньому краплями на камінь, 
мало-помалу пробиває камінь. 
Так і Слово Боже м’яке, а серце 
наше тверде, але якщо людина 
часто чує Слово Боже, то серце 
її відкривається для прийняття 
в себе страху Божого. 

— Слово Боже мовби  
перевірочна лінійка з прямим ку-
том, яка виявляє наші кривизни. 
Ми не можемо сказати, наскільки 
наше мислення спотворено 
насправді, поки не спробуємо 
вирівняти його перевірочною 
лінійкою Слова Божого. 

«Для моєї ноги 
Твоє слово світильник, 
то світло для стежки моєї!» 
Псалми, 118:105

Церква ХВЄ «Спасіння» м. КОВЕЛЬ 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.

Білики Кобеляцького р-ну: о 14-00, 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. Козацька, 22; 
тел. 066-7724360;

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

Кобеляки: з 9-30, вул. Касьяна 43/16 
(територія хлібозаводу);

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»; 
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. Незалежності, 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

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!

Січень-березень 2017 р., №878 ст. «ЖИВА НАДIЯ»

— Що б ти зробив з грошима, 
якби кожний ранок, коли ти 
прокидаєшся, тобі давали 86.400 
доларів з умовою, щоб ти ці гроші 
витратив протягом дня? Але ще 
така умова: увесь невикористаний 
залишок у тебе забирають, коли 
ти вирушаєш спати! Це такий 
подарунок, але гра може закінчитися 
в будь-який момент. 

— Кожний долар я використав 
би на власне задоволення і на те, 
щоб накупити купу подарунків тим, 
кого люблю. Цінував би кожний 
цент з цього чарівного банку, щоб 
принести щастя в своє життя і 
життя оточуючих, «навіть тих, 

кого я не знаю, тому що 
не впевнений, що зміг би 
витрачати на себе і близьких 
86.400 доларів в день. Але 
чому ти запитуєш?

— Тому що такий 
чарівний банк доступний 
кожному з нас – це час! 
Ріг достатку, з якого 
постійно течуть секунди... 
Щоранку, прокидаючись, ми 
отримуємо кредит у розмірі 
86.400 секунд життя в день, 

і, коли ми засинаємо ввечері, цей 
запас зникає, а що не було прожито 
за день – пропало. Щоранку 
чарівництво починається заново, 
нам знову дають кредит в 86.400 
секунд.

І ми граємо за правилом, обійти 
яке неможливо: банк може закрити 
рахунок в будь-який момент 
без попередження; життя може 
зупинитися в будь-яку секунду. 

Що ми робимо з нашими 
щоденними 86.400 секундами? А 
секунда життя важливіша долара. 
Правда ж?..

Марк Леві «Між Небом і Землею»

ЧАС - НАЙДОРОЖЧИЙ СКАРБ
“Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але 
як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві! Через це не будьте 

нерозумні, але розумійте, що є воля Господня!” Єф. 5:15-17

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

До уваги жителів м. ПРИМОРСЬК!
Якщо у вас виникли запитання і 

ви бажаєте вивчати Біблію, основи 
Євангельської науки, чи ви потребуєте 
допомоги, ви можете звернутися за тел.: 
068-08-92-090, 095-12-72-668

До уваги жителів м. БЕРДЯНСЬК! 
Запрошуємо відвідати церкву за 
адресою: вул. Волонтерів, 53, 2-й 
поверх. Час богослужіння: щонеділі 
з 10-00. Тел.: 066-79-91-620


