
Чи знаєте ви, що 
найважливіше в сім’ї, 
де народжується 
малюк? Важливо, 
щоб ця дитина 
була бажаною. Як 
не прикро, але в 
багатьох сім’ях 
народження дитини 
не бажане, це як 
вимушена ситуація, 

бо жінка випадково завагітніла. Відповідно 
така дитина виростатиме в стані відчуження 
батьками і в подальшому житті матиме 
суттєві духовні вади. Тому важливо батькам усім 
серцем полюбити дитину ще в утробі матері і 
сприймати бажаною...   

Свідчення Люби
Коли Господь призвав мене й мого чоловіка Михайла 

до покаяння, у нас було двоє дорослих синів (одному 
18, а іншому 17 років). Коли ж ми стали віруючими, 
Дух Святий почав потужно працювати в серці мого 
чоловіка. Він молився до Бога і просив любові, яку мав 
Ісус Христос до людей. Зі свого боку я так само просила 
в Бога миру і любові в нашій сім’ї. Бо відверто кажучи, 
ми були незадоволені нашими сімейними відносинами, 
вони були далекими від зразкових. Чоловік, просячи 
любові, не мав на увазі, що в нас може бути ще третя 
дитина. Але йому все частіше стали на очі потрапляти 
маленькі діти, саме на них він почав звертати особливу 
увагу. Господь дав йому любов до дитини, якої ще 
не було. Коли ж я бачила маленьких дітей, у мене 
всередині все переверталося. Одного разу, коли я 
вкотре побачила чужу маленьку дитину, я сказала Богу: 
«Господи, що зі мною відбувається? Невже мені так 
хочеться мати дитину?» І я сказала собі: «У мене буде 
дитина». Звичайно, я мала значні хвилювання, бо ми 
були вже немолоді і пройшло багато років з часу моєї 
останньої вагітності. 
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«Бог з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа» 1 Петр. 1:3

«Намагаюся уяви-
ти стан учнів Ісу-
са Христа у той 
момент, коли ро-
зіп’яли їхнього Учи-
теля. Глибоке роз-
чарування, тривога, 
сум... Як жити далі? 
Вони опинилися в 
повній безвиході, усі 
їхні мрії і сподівання зі 

смертю Ісуса зникли. Вони бачили, як Його тіло поклали 
в гріб, вхід до якого привалили важким каменем. Такий 
камінь (образно кажучи) лежав незримим тягарем на 
їхніх серцях. На щастя, ця історія має чудесне про-
довження! Третього дня жінки та учні переконалися 
в тому, що тіло їхнього Вчителя в гробниці відсутнє! 
Опісля, неодноразово, вони бачили воскреслого Ісуса, 
Який перед Своїм вознесінням промовив чудові слова: 
«І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно, аж 
до кінця віку!» (Матв.28:20). І не тільки з ними, а й 
з усіма, хто кличе з вірою ім’я Ісуса Христа. Я так 
само прикликав з вірою ім’я Спасителя і отримав 
прощення, спасіння, зцілення. Про це моє свідчення»... 

Читайте далі на стор. 3   

«Довір своє життя 
Ісусу Христу!»

СВІДЧЕННЯ
 Олександра 

Геніша: 

Читайте далі на стор. 7

Христос воскрес, 
тож воскреснемо й ми!

16 квітня — дата святкування Пасхи у 2017 році
Пасха – одне з найбільших християнських 

свят, яке ще називається Великоднем, 
або Воскресінням Ісуса Христа. Це свято 
в християнському світі не має фіксованої 
дати, і щорічно різниться на декілька днів (чи 
навіть тижнів) між Пасхою, яку святкують у 
Православній церкві і Пасхою, яку святкують 

християни західного світу. Обчислюється дата 
святкування Великодня по таблиці, що носить 
назву Григоріанської та Олександрійської 
пасхалії. У 2017 році обидві пасхалії збігаються, 
а це означає, що дата святкування Пасхи у 
2017 році (як у Православній церкві, так і в 
Католицькій)  припадає на один день – 16 квітня. 

ці святкові пас-
хальні дні українці 

традиційно вітають один 
одного словами: «Христос 
воскрес!» У відповідь чується 
урочисте: «Воістину вос-
крес!» Слово «воістину» мало 
би підтверджувати нашу віру в 
те, що Христос справді воскрес. 
Проте я перепитував людей 
після такого їхнього привітання і 
зрозумів, що дехто з них насправ-
ді не вірить у воскресіння Ісуса, 
чи принаймні ще про це серйозно 
не задумувався. Парадоксально, 
але Бог саме через невіруючих 
людей зі сторінок календарів 
цілий рік нагадує нам про 
правдивість воскресіння Свого 
Сина. Атеїсти ще за радянських 
часів, усупереч своїм теоріям, 
відкидаючи воскресіння Христа, 
у календарях один день тижня 
підписували червоним кольором: 
воскресение (рос.). Виникає 
запитання: «А хто ж тоді 
воскрес, окрім Ісуса?» Та й літо-
числення нашої ери людство 
веде саме від року народження 
Ісуса Христа! І зараз йде 2017 рік 
від народження Ісуса Христа...  

У природі є багато речей та 
явищ, які ми не бачимо своїми 
фізичними очима. Наприклад, ми 
не бачимо вітер (чи те ж саме 
повітря), але ми бачимо дію вітру 
і ми дихаємо повітрям, завдяки 
чому живемо. Ми з усіх боків 
огорнуті повітрям. Так само Бога 
фізичними очима ми не можемо 
бачити, але навколо бачимо дію 

Бога-Творця, ми огорнуті Його 
милістю повсякчасно. У Біблії 
написано, що саме завдяки 
Ісусу Христу ми живемо і 
рухаємося, і існуємо (Дії Ап., 
17:28).

Якщо ви маєте в чомусь 
сумнів щодо воскресіння Ісуса 
(чи щодо того, що написано 
в Біблії), то ніхто вам нічого 
не доведе краще, аніж якщо ви 
особисто, усім своїм серцем, 
звернетеся в молитві до Бога 
в Ім’я Спасителя Ісуса Христа 
і тоді обов’язково до вашого 
серця прийде підтвердження 
того, що Бог живий, реальний, а 
отже – Він воскрес!

Саме Своїм воскресінням 
Ісус продемонстрував усім лю-
дям, що як Він Сам воскрес, 
так само воскресне й кожна 
людина. Христос сказав: «Я 
є воскресіння і життя. Хто 
вірує в Мене, хоч і вмре, оживе. 
...Чи ти віриш у це?» (Євангеліє 
від Іоанна, 11:25, 26). 

Це запитання колись було 
задано Христом богобійній 
Марті, але сьогодні воно стоїть 
головним питанням перед 
совістю кожного з нас.

Дорогий читачу, Сам Ісус 
(Який переміг смерть і воскрес!) 
запитує у тебе: чи ти віриш 
Йому щодо свого воскресіння 
та життя вічного? Варто 
знати, що наше смертне тіло 
є тимчасовим одягом нашої 
безсмертної душі. Самим Богом 
закладена у середину кожної 

людської душі віра у свого Творця 
й у вічне майбутнє після земного 
тимчасового життя...

Основний стержень істин-
ної віри в Бога полягає саме 
в тому, що людина вірить у 
воскресіння Ісуса Христа.

Раджу вам, дорогі християни, 
відкрити Євангеліє (навіть якщо 
ви раніше його читали) і ще раз 
вникнути в ці євангельські події. 
Саме це буде ознакою нашого 
гідного святкування Пасхи. 
Чотири євангелісти (так би 
мовити з чотирьох точок зору) 
описали ці події, щоб ми мали 
якомога повніше розуміння того, 
що було тоді і нині так само 
є найважливішим для кожної 
людини.

Отож, Бог, воскресивши Сина, 
дав нам можливість перемагати 
гріх у повсякденному житті, щоб 
після воскресіння із мертвих ми 
були вічно з Ним у Його царстві.

Як для підтримки нашого 
тілесного життя нам постійно 
необхідні повітря і тепло, їжа 
і вода, так нашій душі вкрай 
необхідний Ісус Христос, Його 
Слово. Нехай вас благословить 
Господь, Духом Святим огорне 
і допоможе осягнути Божу 
правду, повірити усім серцем 
в Євангеліє, щоб пізнати Ісуса 
Христа й силу Його воскресіння, 
аби й нам досягнути воскресіння 
з мертвих (Флп. 3:10-11). Амінь.    

Леонід Яковчук, м. Суми,
тел. 096-18-21-109   

У



и доводилося вам 
чути свідчення про 

те, як Бог зцілює, робить 
явні чудеса? Якщо ви 
читаєте цю газету, то напевно 
не раз читали в ній свідчення 
християн про чудесні Божі 
дії в їхньому житті. Так само 
Євангеліє оповідає нам 
про Господні чудеса, які 
були явлені через служіння 
Ісуса Христа та Апостолів: 
сліпі прозрівали, прокажені 
очищувалися, криві або 
ті, що не могли ходити, 
виправлялися, вставали 
на свої ноги і навіть мертві 
воскресали (тобто оживали). 

На жаль, ми часто піддаємо 
критиці подібні свідчення. 
І в цьому є логіка, бо ці 
чуда (якщо вони насправді 
відбулися з кимось) не є 
нашими, вони не відбулися з 
нами. Звідки ми знаємо: чи все 
то правда? Якщо чудо було з 
кимось, та ще колись, давно, 
ми можемо сказати: «Та хто 
ж його знає, чи було то все 
насправді?» Ми так звикли до 
частого обману навколо нас, 
що тепер можемо піддавати 
сумніву навіть очевидні 
речі. Наприклад, дивлячись 
телепередачу, де служитель 
церкви молиться за хворого, і 
той раптом покине милиці або 

встане з інвалідної коляски, 
й тут ми можемо це піддати 
сумніву, мотивуючи тим, що 
можливо то все підробка. Як 
би там не було, ми шукаємо 
якийсь мотив, аби виправдати 
своє невірство. 

Дорогий друже, я запро-
шую тебе повірити Ісусу, 
щоб отримати власне 
чудо! Чесно проаналізуй 
своє життя, і ти обов’язково 
побачиш, що в твоєму житті 
вже й так було немало Божих 
чудес. О, скільки раз мені 
доводилося чути свідчення 
людей, які стверджували, що 
в тій чи іншій ситуації вони 
вже повинні були загинути, 
але чомусь залишилися 
неушкодженими (як то ка-
жуть – відбулися легким 
переляком), або ж отримали 
незначні пошкодження, хоч 
по всій логіці повинні були 
загинути. А може це не 
випадковість? Може за тебе, 
дорогий друже, хтось молився 
чи молиться і просить Божої 
милості? А ти думаєш, що ти 
такий везунчик. А все не так 
просто.  

Ти тяжко хворів і став 
здоровим. Тобі робили 
складну операцію, і вона 
пройшла успішно. Що 
подумав і сказав тоді? Я вірю, 

що й лікарі допомагають, але 
є Лікар над лікарями, Той, Хто 
зцілює. Чесні лікарі в складних 
ситуаціях розуміють, що якби 
не Бог, то вони б нічим не 
допомогли. 

Скільки раз ми отримували 
вчасну допомогу, зцілення, 
залишалися неушкодженими, 
і в більшості випадків до 
кінця не усвідомлювали, що 
то ж було явне чудо, а ми 
сприйняли все, як належне 
нам, як звичайнісіньку річ...

Дорогий друже, подивись 
уважно навколо: Божі 
чудеса біля тебе проходять 
постійно. Те, що ми дихаємо 
– це також чудо від Бога. 
Світ навколо нас – це чудо 
Боже! Гармонійний устрій 
Всесвіту, планет – чи не чудо 
з чудес?! Планета Земля 
(з її складним і водночас 
гармонійним рослинним і 
тваринним світом) – це чудо 
Божого творіння. В Біблії (ще 
за декілька тисячоліть до 
відкриття сучасних вчених 
про устрій Землі) написано, 
що Бог «над порожнечею 
північ простяг, на нічому Він 
землю повісив» (Книга Йова, 
26:7). Пророк Ісая в захваті від 
чудес Божих, він дивується з 
людського невірства: «Хіба 
ви не знаєте, чи ви не чули, 
чи вам не сповіщено здавна 
було, чи ви не зрозуміли 
підвалин землі? Він (тобто 
Бог – Творець) Той, Хто 
сидить понад кругом землі, а 
мешканці її немов та сарана. 
Він небо простяг, мов тканину 
тонку, і розтягнув Він його, 
мов намет на мешкання» 
(Книга пророка Ісаї, 40:21-22). 

Коли я бачу маленьку 
рослину, яка своїм ніжним па-
гінчиком піднімає і пробиває 

брилу асфальту, я вигукую, 
що Бог чудесний! Наш Бог – 
Бог чудес! «Він чинить велике 
та недосліджене, предивне, 
якому немає числа!... Ось Він 
наді мною проходить, та я не 
побачу, і Він перейде, а я не 
приглянусь до Нього...» (Іов, 
9:10-11). Патріарх Іов прагнув 
зрозуміти чудеса Божі, Його 
природу, суть, і визнавав, що 
обмеженій людині дослідити 
велич Бога-Творця  у всій 
повноті неможливо.

«Царює Господь, зодяг-
нувся у велич, зодягнувся 
Господь, оперезався Він 
силою, і міцно поставлений 
всесвіт, щоб не захитався!» 
(Псалом, 92:1). 

Апостол Павло вигукує 
в здивуванні і захваті від 
величі Божої: «О, глибино 
багатства і премудрості, 
і знання Божого! Які 
недовідомі присуди Його, і 
недосліджені дороги Його! 
Бо хто розум Господній 
пізнав? Або хто був 
дорадник Йому? Або хто 
давніш Йому дав, і йому 
буде віддано?» (Римлянам, 
11:33-35). Водночас ап. 
Павло визнає: те, що можна 
знати про Бога, явне для 
людей, бо їм Бог об’явив. Бо 
Його невидиме від створення 
світу (власне Його вічна 
сила й Божество) думанням 
про творіння стають ви-
димими (зрозумілими нам, 
людям) (Римл. 1:19-20). 
Іншими словами: невидимі 
властивості Бога, Його вічна 
сила і божественна природа 
(з часу створення світу) 
пізнаються розумом людини 
через споглядання видимого 
творіння. 

У кожної людини є по-

тенціал для цього, який в 
неї закладений Богом. Бо 
людина – найкраще чудесне 
творіння Боже, тому апостол 
з вище згаданих слів (Римл., 
1 розділ) робить висновок, 
що людині немає вибачення. 
За що? Тобто людина 
не виправдається перед 
Богом, що все своє життя 
залишалася невігласом і не 
пізнала Творця. Відповідно: 
не прославила Його, як 
Бога, і не дякувала, але 
знікчемніла своїми думками. 
Результат цього невігластва, 
насамперед, полягає в тім, що 
люди «славу нетлінного Бога 
змінили на подобу образа 
тлінної людини, і птахів, 
і чотириногих, і гадів…» 
(Рим. 1:23), люди проміняли 
Істину Божу на брехню, вони 
поклоняються і служать 
творінню замість Творця. Але 
вся слава, честь і поклоніння 
належать виключно Богу, а не 
нам.

Друже, ти дивно і 
чудесно влаштований. Бог 
чекає твоєї подяки, твого 
поклоніння! Земля – це 
місце, де ми в гостях у Бога. 
Він – повноправний господар, 
а ми – тимчасові тут гості, 
яким господар дав волю і вони 
так розперезалися, що Земля 
все більше впадає в занепад. 
А ти поклонися Творцю і 
віддай Богові славу! Довір 
своє життя Ісусу Христу!

Невіруючі люди (цей 
грішний світ) кажуть, що не 
повірять, доки не побачать 
чуда, а Христос промовляє 
до тебе: повір Мені і Моєму 
Слову і тоді побачиш 
чудеса. Побачиш чудо Боже 
в своєму житті і навколо тебе. 
Ми живемо в світі Божих 
чудес. Слава Ісусу Христу! 

Геннадій Андросов

Наш Бог – Бог чудес
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Людино, тобі 
потрібен Той, 
Хто воскрес!
Сучасна людина створює все но-

віші технології для покращення свого 
життя. Якщо упродовж багатьох століть 
технічного прогресу практично не було, 
то за останні сто років ці технології роз-
виваються і зростають у геометричній 
прогресії. Але чи все це сприяє тому, 
щоб людина стала щасливішою? Чи 
вона створила стабільний захист свого 
сьогодення завдяки інноваціям? Чи 
надійно забезпечила своє майбутнє? 
Не треба бути фахівцем, щоб прийти до 
висновку, що не зважаючи на розви-
ток технологій, людина стала менш 
захищеною. Навпаки: її обурюють 
більші тривоги, людство панікує перед 
завтрашнім днем. Лікарі оголошують, 
що отримана чергова перемога над 
хворобами, але з’являються нові 
штами хвороб, вірусів, які можуть 
вбити людський організм через зви-
чайнісінький нежить, простуду, на що 
раніше не звертали уваги. Наприклад, 
у 1928 році професор Флемінг виділив 
антибіотик пеніцилін, який на початках 
мав сильний лікувальний ефект, 
якщо його вживали усього в декілька 
одиниць, а тепер той самий ефект 
досягається при вживанні мільйонами 

одиниць. І людство панічно шукає нові 
ліки, бо старі вже не допомагають, а 
хвороби розвиваються.

Людина хвалиться, що приборкала 
ті чи інші природні явища, але по 
суті своєю діяльністю і втручанням 
в природу вона порушує природній 
баланс і цим самим сама себе заганяє 
в глухий кут.

Вчені придумують нові й нові методи, 
аби продовжити роки людського життя, 
а поряд з цим ми бачимо і чуємо, скільки 
сьогодні людей вмирають від голоду, 
хвороб, війн, що постійно точаться в 
світі. Ми чуємо в новинах, як матері 
викидають своїх дітей на смітники. 
Матеріальна скрута? Таж ні! Вбивства 
дітей в утробах матерів (аборти) нині 
нараховуються мільйонами. І їх чинять 
жінки, які не такі вже й бідні. Не жили 
раніше багатше, але не було такого 
глобального розповсюдження абортів і 
інших беззаконь. Чому ж (знову й знову) 
людство опиняється в безвиході? 
Образно кажучи: наступає на ті самі 
граблі? Відповідь настільки проста, що 
багато хто не хоче цьому вірити.

Людство шукає вихід з чергового 
глухого кута, куди само себе загнало, 
тому що вперто робить свої справи без 
Бога, не прислуховуючись до Заповідей 
Ісуса Христа, які одного разу були 
передані усім людям через апостолів 
(вони записані в Біблії, а конкретніше – 
в Новому Заповіті).

Людині важливо визнати перед 
собою, що вона, незважаючи на 
всі свої досягнення, сама по собі 

безсильна змінити на краще себе 
і світ навколо. Людина думає, що 
вона страждає через матеріальну 
скруту, якісь зовнішні негаразди, але, 
насамперед, людство тяжко страждає 
через свої гріхи, пристрасті, амбіції, 
гордощі. Усе це давить на людську 
душу непосильним тягарем.  Людина 
сама себе не може спасти, чи вийти з 
глухого кута, їй потрібен Хтось!

Але хто й що може врятувати 
людину від гріха і вічної погибелі? 
Це тільки Ісус і Його смерть і 
воскресіння.

Володимир Бобик, м. Пирятин, 
тел. 067-2597689

Р. S. Місіонери в Пирятинському 
районі мали святкову зустріч з меш-

канцями будинку для престарілих. 
Я задав запитання стареньким: 
«Коли ви були молодими, ви мріяли 
народити дітей, щоб вони подбали 
про вашу старість?» І більшість із них 
сказали: «Так!» Але сьогодні усі вони 
в будинку престарілих, і я побачив сум 
в їхніх очах. Я їм пояснив, що в Біблії 
написано, що Дитя народилося нам, 
даний нам Син, щоб попіклуватися 
нами не тільки упродовж 70 або 80 
років, а й упродовж усієї вічності. Ісус 
пройшов через смерть, щоб отримати 
перемогу над усім, що пов’язане 
було з людською слабкістю, гріхом, 
прокляттям. Він воскрес, щоб дати 
нам стовідсоткову живу надію на наше 
воскресіння і життя вічне у блаженному 
Царстві Господа нашого Ісуса Христа. 

Ч

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



«Я – Господь, Бог твій, що навчає 
тебе про корисне, що провадить 
тебе по дорозі, якою ти маєш 
ходити» (Iс.48:17). 

а 24 роки свого життя я 
бачив багато моментів, коли 

Господь являв мені Свою милість, 
через пророче слово та Святе Письмо 
давав відповіді на мої запитання. Божі 
обітниці справджуються в житті 
тих, хто довіряє своє життя Богові.

З самих ранніх років я знав, що 
Бог є і часто відчував Його ніжні 
дотики. Батьки вчили мене молитися, 
я закликав ім’я Ісуса Христа і бачив 
Його постійну допомогу. Йшли 
роки, я закінчив школу, вступив до 
університету. Мої справи йшли досить 
добре. По успішності в навчанні був 
першим у рейтингу з факультету. Мене 
поважали і до мене добре відносились 
викладачі, одногрупники, друзі. Тоді 
мені здавалося, що я багато чого 
досягну у цьому світі. Я став впевненим 
у собі, думаючи, що все це я здобуваю 
своїми силами і своїм розумом. Тоді 
ціль мого життя полягала в наступному 
(цитую зі щоденника, який вів на той 
час): «Що я хотів би? Хотів би круту 
машину, великий дім, свій бізнес. 
Хотів би мати хорошого друга, хорошу 
дружину, дитину. І при цьому всьому 
жити з Богом!» Дивлячись на ці мої 
плани, тепер розумію, що Бог був 
якимось додатком до мого життя, Йому 
відводилося місце того, хто повинен 
виконувати мої бажання. Чи не такі 
«щоденники» є в багатьох людей? 

Мені було пророцтво, яке тільки 
зараз цілком розумію: «І ось Я ставлю 
тебе на кружало... Бо хочу зробити 
тебе посудиною Своєю». Щоб зробити 
з нас Божу посудину, Богові потрібно 
зламати нашу стару (гріховну природу) 
і зліпити нову. А цей процес завжди 
болючий. «Бо тільки Я знаю наміри 
щодо вас, говорить Господь, 
наміри на добро, а не на зло, 
щоб дати вам будучність і надію» 
(Ієрем. 29:11). Божі плани не наші, 
і часто Бог їх здійснює не так, як би 
нам цього хотілося. Власне, щоб щось 
зрозуміти вагомого в житті, щоб стати 
посудиною, придатною для Бога, щоб 
зрозуміти любов Божу, кожен з нас 
мусить пройти через страждання (в тій 
чи іншій мірі). 

У мене цей шлях пізнання Бога 

пройшов через тяжку хворобу. Мене 
відвезли на «швидкій» у лікарню. 
Поставили хибний діагноз: отруєння. 
Тиждень я лікувався в інфекційному 
відділенні, але мій стан не 
покращувався. Як виявилося пізніше, 
у мене було запалення апендикса, 
яке не вдалося вчасно розпізнати. 
При подібних захворюваннях 
потрібно негайно робити хірургічне 
втручання, адже через кілька годин 
може виникнути запалення черевної 
порожнини. Дивом (після тижневого 
лікування «отруєння») я залишався 
живим, але в черевній порожнині 
розпочалися гнійні процеси – перитоніт. 
Мені негайно вирішили робити складну 
операцію. Хірурги навіть не знали, в 
якій саме послідовності будуть мені 
робити хірургічне втручання. Я бачив, 
як медичний персонал з жалем дивився 
на мене. Вже потім мені розповідали, 
що після такої операції залишаються 
живими одиниці.

Коли я прийшов до свідомості 
після операції, то перше, що зробив – 
подивився на свій живіт. Такого живота 
я ще ніколи не бачив. Розрізаний у 
сімох місцях, десятки швів, увесь у 
дренажах та бинтах. З обох боків 
виднілися спеціальні трубки, виведені 
назовні. Я не знав, що думати, як бути. 
Я знову заснув...

Через два дні мені сказали, що 
треба робити ще одну операцію. 
Викликали обласного лікаря для 
надання консультації. Ще раз наркоз, 
ще раз операційний стіл. Живіт і так 
порізаний. Але тоді мені чомусь було 

байдуже. Я майже нічого не пам’ятаю 
з тих операційних днів.

Пам’ятаю деяких відвідувачів, які 
говорили про те, що члени місцевої 
церкви (та деякі інші) гаряче моляться, 
просять у Бога милості на моє життя. 
Тоді церква вирішила робити щоденні 
вечірні зібрання і посилено благати 
Бога. І Він дав відповідь. Операція 
пройшла успішно. Ще тиждень я лежав 
у реанімації, близько двох тижнів у 
хірургії. Я довгий час нічого не міг їсти, 
не міг самостійно дихати, не міг ходити. 
Але з часом пішов на поправку.

Напевно скептики скажуть, що то 
молодий організм переміг, але я скажу, 
що це далеко не так. Я бачив, як на моїх 
очах помирали різні люди. Пам’ятаю: 
у нічний час привезли молоду дівчину 
(приблизно мого віку). Її врятувати 
не вдалося. Рівно через рік, читаючи 
місцеву газету, я натрапив на спогади її 
батьків. Вони ще досі плачуть. Ось їхні 
слова: «Донечко... Пролито море сліз. 
Життя проходить, ніби в страшному 
сні... Сумуємо... Бо дуже важка втрата. 
Невимовний біль. Як важко нам дітей 
ховати, цей біль не вигоїть нічим. Повік 
його не вгамувати».

Чому я це пишу? Я бачив її смерть. 
Мене чекала така ж участь: вінок, 
пам’ятник, щоденний плач моєї мами... 

У Бога ж були інші плани на моє 
життя. Перед Богом так само була 
заступницька молитва церкви… У 
лікарні я мав багато часу, щоб заново 
переглянути своє життя, цілі та мрії. 
Найбільше мене непокоїло запитання, 
як майже у кожного, хто потрапляє 
в подібні ситуації: «Чому Господь 
допустив такі страждання?» У той 
час до мене було пророче слово, в 
якому Господь дав наступну відповідь: 
«Хіба не від Мене благополуччя та 
страждання? Ти є глина, з якої Я 
формую посудину для Своєї слави. 
Чи може глина сказати гончарю: Що 
ти робиш?...» І справді так. Бог знає, 
що чинить і ніхто не зможе Йому 
заперечити. Тільки Він знає наміри на 
добро. 

Я пригадую той час, ті події і на 
моїх очах з’являються сльози. Я пишу 
ці рядки, коли надворі зима, мороз, 
сніг. Тоді так само була зима. Але тоді 
я її не бачив... Коли ж мене виписали 
з лікарні, була вже весняна погода. 
Та весна стала для мене особливо 
прекрасною. Хотілося дихати свіжим 
повітрям, кудись бігти, обійняти 

усіх людей! Хотілося жити! Тоді в 
моєму розумі часто звучала почута 
мною пісня: «Ты знаешь, так хочется 
жить…».

Дорогий читачу, можливо ти в ці 
хвилини переживаєш втрату, біль, 
смуток; можливо знаходишся в 
подібних місцях: лікарні, інфекційному 
відділенні, реанімації, хірургії. Ти 
задаєшся питанням: «Де Бог? Чому 
Він допускає страждання?» Я хочу 
звернутися в першу чергу до тих, 
хто ще не покаявся в своїх гріхах, не 
навернувся усім серцем до живого 
Бога: можливо Бог таким чином стукає 
до вашого серця? Якщо у людини 
все складається добре в фізичному, 
матеріальному плані, така людина 
може й не звернутися до Бога за все 
своє життя. А от коли з нею трапляється 
чи то хвороба, чи якесь інше нещастя, 
тоді людина, не зважаючи на своє 
страждання, звертається до Бога і 
отримує прощення гріхів і спасіння 
своєї душі. Як у Псалмах написано:  
«Доки я не мав страждання, то 
помилявся, а нині слово Твоє 
зберігаю» (Псалтир, 118:67).

Друже, якщо ти віруючий, можливо, 
Бог має щодо тебе кращі плани, бажає 
з невеличкого шматка глини зліпити 
чудову посудину для слави Свого 
Імені. Пройдуть роки і ти зрозумієш, 
чому люблячий Бог допустив в твоє 
життя такі страждання… Якщо ти 
довіряєш своє життя Богові, Він 
ніколи не допустить хвиль, які 
потоплять твій життєвий човен. В 
тяжких моментах Він буде підкріпляти, 
потішати, зціляти та дбати про тебе 
до кінця твого земного життя. «З того 
радійте, навіть якщо тепер належить 
бути трохи засмученими всілякими 
напастями, щоб випробування вашої 
віри… було на похвалу, і славу, і честь 
в об’явленні Ісуса Христа» (1 Петр. 1:6-
7). Тут ап. Петро написав, що золото 
випробовується вогнем, наша ж віра 
в Ісуса Христа незрівнянно цінніша 
золота, але так само випробовується 
вогнем. Навіщо? Щоб стати ще 
досконалішою вірою, завдяки якій ми 
досягаємо мети нашої віри – спасіння 
нашої душі! А в усьому цьому з Нами 
вірний Господь, як і обіцяв: «І ось Я 
з вами в усі дні до закінчення віку». 
Довір Ісусу Христу своє життя. Прийми 
з Його руки все, що Він посилає в твоє 
життя. Христос воскрес, Він живий, і 
ми будемо жити – жити вічно. 

Олександр Геніш, м. Дубно,
тел.: 093-7248225
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Довір своє життя повністю Ісусу Христу!

Ми своє щастя вимірюємо 
рівнем нашого достатку, здоров’я, 
отриманих задоволень. Нам хо-
четься, щоб у нашому житті все 
йшло гладенько, щоб в усьому був 
успіх, щоб у нас (чи принаймні у наших 
дітей та онуків) було міцне здоров’я, 
щоб була гарна робота, достатки 
в сім’ї. Що не кажи, а благословення 
від Бога ми вбачаємо так само 
саме в наявності матеріальних 
статків, перерахованих вище. Але 
інколи в житті щирих і богобійних 
християн відбуваються неприємні 
речі, які незрозумілі нам, які аж ніяк не 
хочеться назвати благословенням.  

А як бути з тими, хто не такий 

успішний, як ми? Хто від народження 
має фізичні вади? Хто народився 
в бідній країні чи родині? Вони гірші 
від нас? Чи вони не заслуговують на 
щастя? 

* * *
Нещастя трапляється й з 

успішними людьми, і багаті так 
само плачуть. Наприклад, молода 
сім’я придбала дорогий автомобіль 
(у когось будинок коштує значно 
менше) і вирушила в гості, саме 
випав лапатий сніг, на трасі була 
ожеледиця. Але голова сім’ї по-
надіявся на те, що його новенький 
«Джип» виїде з будь-якого кучугура. 
Але щось пішло не так і автомобіль 
на повному ходу врізався у відбійник. 
Автомобіль перетворився в купу 
металолому. Дякувати Богу, 
що всі залишилися живими, хоч і 
травмованими. Кого винуватити? 
Можна знайти багато причин 

того, чому саме так сталося, 
але потрібно жити далі. Одного 
чоловіка на смерть збила машина, 
хоч він був дуже обачний і йшов по 
тротуарі, але водій авто чомусь 
виїхав прямо на тротуар і саме в 
тому місці, де йшов цей чоловік. 
Фатум чи збіг обставин? Опинився 
не в тому місці? Можна трактувати 
по-різному, і всі версії по-своєму 
будуть правильними. Щодо цього 
Христос дав таку відповідь: «Чи ж 
ви думаєте, що оці галілеяни, що 
так постраждали, грішніші були від 
усіх галілеян? Ні, кажу вам; та коли 
не покаєтеся, то загинете всі так! 
Або ті вісімнадцять, що башта 
на них завалилась була в Сілоамі й 
побила їх, чи думаєте, що ті винні 
були більш за всіх, що в Єрусалимі 
живуть? Ні, кажу вам; та коли не 
покаєтеся, то загинете всі так!» 
(Лук. 13:2-5). 

Зрозуміла думка? Трагедія (як ми 
називаємо – нещасний випадок) може 
статися з будь-ким, але все можна 
виправити, окрім трагедії ціною у 
вічність, коли людина помирає (чи 
через хворобу, чи аварію, чи ще якусь 
катастрофу, чи через старість) без 
покаяння, не примирившись зі Своїм 
Творцем: «Усе ж від Бога, що нас 
примирив із Собою Ісусом Христом 
і дав нам служіння примирення, бо 
Бог у Христі примирив світ із Собою 
Самим, не зважаючи на їхні провини, 
і поклав у нас слово примирення. 
Оце ми, як посли замість Христа, 
ніби Бог благає через нас, благаємо 
замість Христа: примиріться 
з Богом!» (2 Кор. 5:18-20). Саме 
про це зміст газети «Жива надія», 
щоб кожного читача наблизити до 
пізнання Божої правди, принаймні 
спонукати зробити крок віри до 
вічних цінностей. 

Який рiвень 
твого щастя?



У моєму під’їзді на 5 поверсі 
живе старенька жінка. Чоловік 
її помер п’ять років тому, а років 
зо два тому її дочка разом зі своїм 
чоловіком і двома маленькими 
дітьми потрапили в аварію, 
розбилися...

Коли я поверталася з уні-
верситету, на дверях під’їзду 

було оголошення, написане від 
руки: «Загубила 100 гривень, хто 
знайде – поверніть, будь-ласка, в 
квартиру №76, пенсія маленька, 
хліба нема за що купити». У 76-й 
квартирі жила та бабуся. Я дістала 
з гаманця 100 гривень і піднялася 
на 5-й поверх.

Коли я віддала старенькій 
гроші, вона заплакала: «Ти вже 
дванадцята людина, яка принесла 
мені гроші. Дякую». Я посміхнулася 
і вже підійшла до ліфта, коли 
бабуся сказала мені: «Донечко, 
зірви оголошення з дверей, його 
не я писала». Старенька стояла і 
плакала...

Доброта і співчуття 
людей дають мені надію!

ув приємно зди-
вований, коли 

над входом загальноосвітньої 
школи міста Миргорода (стіни 
якої колись і мені довелося 
мурувати) побачив напис: 
«Присвятимо життя пошуку 
істини!» Подумав, що там 
недостає ще одного напису: 
«Ісус Христос говорить: «Я 
є істина!» (Ін. 14:6). 

Постійно переконуюся: 
якщо людина щиро (усім 
своїм серцем) шукає істину, 
то вона неодмінно прийде 
до розуміння того, що істина 
саме в Ісусі Христі: «Я на те 
прийшов, щоб засвідчити 
про істину. І кожен, хто за 
істину, слухає голос Мій!» 
(Ін. 18:37). Ці слова Ісус сказав 
Пілату, римському наміснику 

в Юдеї, до якого на суд був 
приведений Ісус Христос. «Що 
є істина?» – таке запитання 
Пілата на слова Господні було 
риторичним (тобто таким, на 
яке він не шукав відповіді), 
тому що в Євангелії написано, 
що після цих слів Пілат одразу 
вийшов до народу. Правитель 
з Риму напевно вважав себе 
вищим за якогось юдея, щоб 
слухати Його науку. І хоч 
Пілат розумів, що юдейські 
старшини домагалися смерті 
Ісуса з-за заздрощів до Нього, 
все ж таки виконав саме 
їхню вимогу і віддав Ісуса на 
ганебну хресну смерть. Як 
це не жахливо звучить, але 
Пілат зі старшинами Ізраїлю в 
буквальному змісті розіпнули 
Істину... 

І хоч Пілат по звичаю 
прилюдно омив руки перед 
народом, даючи їм зрозуміти, 
що він не винний в крові Ісуса, 
але чи справді він так вже 
невинний? Винний... 

Ми не були на тому га-
небному суді Праведника, 

але яке наше 
в і д н о ш е н н я 
до Істини? Це 
легко зрозуміти, 
коли ми дамо 

собі щиру відповідь на слова 
Христа: «І кожен, хто за 
істину, слухає голос Мій!» 
Чи слухаємо ми Христову 
науку? Чи намагаємося вико-
нувати Господні Заповіді? Бо 
просто слухати, це ще не все, 
важливо ще й виконувати.   

Апостол Павло стверджує: 
«Безсумнівно, ви чули 
про Нього і були навчені, 
що істина в Христі!» (Єф. 
4:21). До свого покаяння і 
навернення до Ісуса, Павло 
(тоді ще Савл) був гонителем 
Церкви Христової, він пере-
слідував перших християн, 
але коли нарешті йому 

відкрилася істина Божа (тобто 
Сам Христос), то Савл одразу 
упокорився волі Господній 
і все своє подальше життя 
усім серцем служив Ісусу 
Христу і іншим людям щодня 
проповідував Істину. 

Дорогий читачу, якщо ти 
читаєш ці рядки, я вірю, що 
в тебе щире серце! Нехай 
Бог тебе рясно благословить 
пізнати Істину Божу усім 
серцем, Істину Слова Божого, 
пізнати Самого Господа Ісуса 
Христа, завжди триматися 
Істини Божої і перебувати в 
ній. Амінь.  

Геннадій Андросов

Один француз у супроводі 
провідника-араба подорожував по 
пустелі. День у день араб схиляв свої 
коліна для молитви. Якось увечері 

невіруючий француз запитав в араба:
— Звідки ти знаєш, що існує Бог?
Провідник на хвилину зупинив свій 

погляд на насмішникові і відповів:
— Звідки я знаю, що існує Бог? А з 

чого ви взяли, що минулої ночі мимо 
нашого намету пройшов верблюд, а 
не людина?

— Ну, це видно по слідах, — відповів 
невіруючий француз.

Тоді, вказуючи на призахідне сонце, 
що заливало своїми променями весь 
обрій, араб сказав:

— Дивлячись на творіння, пізнаєш 
Творця.
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Один чоловік увійшов в маленьке 
село і без всяких умов став розда-
вати людям по 100 $, спостерігаючи 
за зміною їхньої поведінки.

У перший день він стукав у кожен 
дім, входив у передпокій, залишав 
100 $ і йшов далі. Селяни дивили-
ся на це дуже дивно, сумнівно, але 
гроші брали. Люди в селі з появою 
чоловіка, який щодня роздавав 
гроші, розцвіли, як весняні квіти.

З другого тижня люди вже 
заздалегідь стояли і чекали мо-
менту отримання грошей від див-
ного чоловіка перед входом у свій 
двір, вони брали гроші і вимовляли 
слова подяки.

І ось в останній день експери-
менту чоловік, що роздавав гроші, 
вчинив інакше: не роздаючи гро-

шей, він просто пройшов через усе 
село повз його жителів, які стояли 
біля своїх домівок.

І тоді одні стали навздогін 
прискіпливо кричати скривдженим 
голосом: «А де ж гроші?!», інші 
жалібно говорили, що без його 
грошей опиняться в скрутному 
становищі, інші показували на своїх 
обличчях крайнє розчарування і не-
вдоволення. У цей день не вияви-
лося жодної вдячної людини...

Висновок: Ми прийняли спа-
сіння, яке неможливо оцінити. Ми 
звикли, перебуваючи щоденно в 
безмежній благодаті Божій, прий-
мати її, як належне нам. І як тільки 
приходять в наше життя найменші 
труднощі, тоді ми висловлюємо 
свої скарги і претензії: «Боже, хіба 
це має так бути?» Ми акцентуємо 
увагу на неприємностях, водночас 
забуваючи безліч милостей, даро-
ваних раніше нам Богом.

«За все дякуйте: бо така Божа 
воля про вас у Христі Ісусі!» 
(1Сол.5: 18). Саме подяка – це 
найкращий антисептик, це зне-
заражуючий засіб від розвитку 
смертельної хвороби. 

Будьте вдячними Богові завжди!
Молодий чоловік стояв на високо-

му мосту і з відчаєм дивився вниз. Він 
хотів багато чого здійснити в своєму 
житті, але майже нічого не встиг. Ко-
хана дівчина від нього відвернулася, 
всі його зрадили, нікому він був не 
потрібен. Все пішло шкереберть в його 
молодому (і такому короткому) житті, 
і не було сил почати все спочатку. Він 
спалив за собою всі мости. І тепер, 
щоб звести рахунки з цим нікчемним 
життям, йому залишилося зробити 
всього лише один крок...

Зсутулившись, він стояв на самому 
краю прірви, що відкрила темну пащу 
під його ногами. Молодий чоловік важ-
ко зітхнув і подався вперед, як раптом...

— Добрий вечір, — несподівано про-
лунав надтріснутий старечий голос. — 
Допоможи, чим зможеш, синку!

Юнак мимоволі відсахнувся назад 
від прірви і розгублено поплескав себе 
по кишенях. Дістав гаманець, вийняв 
з нього всі гроші, які тепер були йому 
непотрібні, і простягнув старому.

— Це не мені, синку, — відповів 
старий. — Тут зовсім поруч живуть 
дві дівчинки-сирітки. Голодують вони, 
занедбані і недоглянуті. Віднеси їм 
гроші, допоможи, синку.

Він стояв на високому мосту, моло-
дий, розгублений, хвилину назад гото-
вий зробити тяжкий гріх самогубства, і 
не знав, що йому робити.

— Добре, — несподівано для само-
го себе погодився він, — давай адресу, 
я віднесу. «Ці гроші, — подумав він, — 
можуть стати порятунком для нещас-
них сиріток, а потім ... потім я знову по-
вернуся сюди».

І чим далі парубок йшов від мо-
ста, тим менше у нього залишалося 
рішучості звести рахунки з життям. 
Плечі його розпрямлялися, кроки 
ставали впевненішими. Він раптом 
зрозумів, що не повернеться більше 
на цей міст, бо завжди можна знай-
ти людину, якій будеш потрібен ти і 
твоя допомога.

Твоя допомога потрібна іншому!

Небесний слiд

Що є істина?

100 гривень

Б Промовляє до нього Ісус: 
«Я - дорога, і правда, і життя!» 

Ін. 14:6
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У лікарні на най-
ближчому до мене 
ліжку лежав єврей 
років тридцяти. Він 
був змушений тікати з 
Росії і вже багато встиг 
пережити. З тубер-
кульозом (в останній 
стадії) він опинився 
в лікарні, де до нього 
нарешті була проявлена 
християнська любов 
і милосердя. Він від-
чував, що жити йому 
залишилося зовсім 
мало часу, проте він 
не вірив ні в Бога, 
ні в загробне життя, 
вважаючи, що з нас-
танням смерті – всьому 
приходить кінець. Від 
побожності своїх предків 
він не успадкував і малої 
іскорки, чого я ніяк не 
очікував побачити у 
єврея.

Коли мені вперше 

дозволили встати і вийти 
з палати, він звернувся 
до мене з проханням:

— Чи не могли б ви 
сходити в бібліотеку і 
принести мені книгу?

Я обіцяв виконати його 
прохання, якщо мені 
дозволять це зробити 
мої хворі ноги, і запитав 
його:

— Яку книгу ви ба-
жаєте?

— Принесіть мені 
старовинну любовну 
історію. Але вона по-
винна бути неодмінно 
цікавою і захоплюючою, 
— була його відповідь.

Я вийшов, дорікаючи 
себе за зайве питання. 
Якби я не запитав йо-
го, то міг би вибрати 
книгу за своїм смаком. 
Тепер же я повинен був 
виконати його бажання.

По дорозі в бібліотеку 

я просив Бога показати 
мені вірну книгу, яка 
могла б принести ко-
ристь смертельно хво-
рій бідній людині. Після 
довгого вештання по 
коридорах і поверхах 
мені вдалося, нарешті, 
дістатися до лікарняної 
бібліотеки.

Коли я відкрив книж-
кову шафу, мій погляд 
одразу впав на Біблію, 
і я згадав слова: «Бог 
так полюбив цей 
світ, що віддав свого 
єдинородного Сина, 
щоб кожен, хто вірує 
в Нього, не загинув, 
але отримав вічне 
життя». Я взяв Біблію. 
Повернувшись в палату, 
я відкрив Євангеліє від 
Іоанна, 3:16, поклав 
єврею на ліжко і вказав 
пальцем на виділені 
жирним шрифтом слова.

Прочитавши ці слова, 
він мовчки подивився 
на мене, потім протягом 
деякого часу – на Біблію. 
Нарешті задумливо і з 
посмішкою він вимовив: 
«Ну ви й хитрун!»

Я ж набрався муж-
ності і сказав, що це – 
найкраща захоплююча 
історія любові, яка коли-
небудь була написана 
або взагалі може бути 

написана.
Здавалося, що цей 

невіруючий чоловік 
був глибоко вра-
жений звісткою про 
божественну любов. 
З цього дня він щодня 
читав Біблію.

Розмови про про-
читане він не починав, 
до того ж у нього вже й 
не було сил для цього. 
Часто, коли слабкість 
брала верх, Біблія 
залишалася лежати роз-
критою на його грудях 
або закритою – в його 
руках. Ця картина до 
глибини душі вражала 
мене!

Одного разу, коли 
хворий заснув, мед-
сестра, яка доглядала 
за ним, спробувала 
обережно прибрати 
Біблію. Він одразу про-
кинувся і не заспокоївся 
доти, поки Біблія знову 
не опинилася у нього 
в руках. Я бачив, що 
він читав Біблію уже 
в самому кінці Нового 
Завіту, але про свої 
внутрішні почуття і 
про прочитане  він 
не висловлювався. А 
здоров’я єврея з кожним 
днем погіршувалося.

Мене на деякий час 
направили на остаточну 

поправку здоров’я 
в село, після чого я 
зміцнілим повернувся 
до себе додому. На 
наступний день я 
поспішив до лікарні. На 
ліжку мого друга лежав 
уже інший пацієнт. Мені 
повідомили, що він 
помер за кілька днів до 
мого приходу. Старша 
сестра, яка перебувала 
біля нього в останні 
години його життя, 
розповіла мені, що його 
смерть була однією 
з найпрекрасніших і 
щасливих, коли-небудь 
бачених нею. А все 
тому, що він помер, 
примирившись з Бо-
гом і з вірою в Його 
всеосяжну любов, не 
перестаючи захоплено 
повторювати ім’я Ісуса. 
Моє серце раділо від 
радості і блаженства. Як 
я був вдячний Богу, що в 
Своїй доброзичливості 
Він використав мене 
для вручення цій бідній 
(і нині так збагаченій 
Богом) людській душі 
найкращої любовної іс-
торії.

Дорогий читачу, мож-
ливо, ти прочитав 
вже безліч книг, що 
оспівують людську лю-
бов. Які почуття вони 
пробудили в тобі? Мо-
же бути, піднесені? 
Або, може бути, у 
тебе виникло бажання 

випробувати щось по-
дібне? А може бути ти 
невдоволений своїм 
власним життям, в якому 
все набагато простіше, 
і яке протікає далеко 
не так романтично і 
вдало, як про це так 
заманливо описується 
в книгах зі строкатими 
обкладинками? Не сек-
рет, що такі любовні 
романи найчастіше є 
лише плодом багатої 
уяви, і не більше, і 
вельми небезпечно, 
якщо вони мають на 
тебе такий вплив. Буде 
набагато краще, якщо 
ти взагалі попрощаєшся 
з ними і підеш, на-
приклад, до цього 
бідного і смертельно 
хворого чоловіка. Він 
жадав лише історії 
про любов. Істинну 
любов він знайшов у 
Святому Письмі, що 
розповідає про те, 
як Бог пожертвував 
Свого єдинородного 
Сина. Ця свята, чиста 
і безкорислива Божа 
любов привела хворого 
чоловіка від смерті до 
вічного життя. Нехай же 
Господь відкриє й твоє 
серце для розуміння 
Його священного Слова, 
для пізнання безмежної 
любові Христа, яка пере-
вершує всі пізнання світу.

Джерело: bogoblog.ru

Один з таксистів Нью-
Йорка написав у себе на 
сторінці Facebook: 

Я приїхав за адресою і 
посигналив. Прочекавши 
кілька хвилин, я просигналив 
знову. Це був мій останній 
виклик на сьогодні, я думав 
про те, щоб скоріше поїхати 
додому, але замість цього 
вийшов з машини, підійшов до 
дверей і постукав...

— Хвилиночку, — відповів 
старечий жіночий голос. Я 
чув, як щось тягли по підлозі.

Після довгої паузи двері 
відчинилися. Маленька жінка 
років 90 стояла переді мною. 
Вона була одягнена в ситцеве 
плаття і капелюх з вуаллю, 
нібито з фільмів 1940-х років.

Поруч з нею була невелика 
валіза. Квартира виглядала 
так, ніби ніхто не жив в ній 
протягом багатьох років. 
Всі меблі були покриті 
простирадлами.

Не було ні годинника на 
стінах, ніяких дрібничок 
або посуду на полицях. В 
кутку стояв картонний ящик, 
наповнений фотографіями і 
скляним посудом.

— Ви б не допомогли мені 
віднести мою сумку в машину? 
— сказала вона. 

Я відніс валізу в машину, 
а потім повернувся, щоб 
допомогти жінці. Вона взяла 
мене за руку, і ми повільно 
пішли в бік автомобіля. Вона 
продовжувала дякувати мене 
за мою доброту.

— Це нічого, — сказав їй. — 
Я просто намагаюся ставитися 
до моїх пасажирів так, як я 
хочу, щоб ставилися до моєї 
матері.

— Ах, ти такий хороший 
хлопчик, — сказала вона.

Коли ми сіли в машину, 
вона дала мені адресу, а потім 
запитала:

— Чи не могли б ви поїхати 

через центр міста?
— Це не найкоротший шлях, 

— швидко відповів я.
— О, я не заперечую, 

— сказала вона. — Я не 
поспішаю. Я вирушаю в хоспіс.

Я подивився в дзеркало 
заднього виду. Її очі блищали.

— Моя сім’я давно виїхала, 
— продовжувала вона тихим 
голосом. — Лікар каже, що 
мені залишилося мало часу.

Я спокійно простягнув руку 
і вимкнув лічильник.

— Яким маршрутом ви 
хотіли б поїхати? — запитав я.

Протягом наступних двох 
годин ми проїхали через місто. 
Вона показала мені будинок, 
де вона колись працювала 
ліфтером. Ми проїхали через 
район, де вона і її чоловік 
жили, коли вони були 
молодятами. Вона показала 
мені меблевий склад, який 
колись був танцювальним 
залом, де вона танцювала, 
коли була маленькою 
дівчинкою. Іноді вона 
просила мене пригальмувати 
перед конкретною будівлею 
або провулком і сиділа, 
втупившись у темряву, нічого 
не кажучи.

Пізніше вона раптом 
сказала:

— Я втомилася, мабуть, 
поїдемо зараз.

Ми їхали в мовчанні за 
адресою, яку вона дала мені. 
Це була низька будівля, 
щось подібне до маленького 

санаторію. Два санітари 
підійшли до машини, як 
тільки ми під’їхали. Вони 
були дбайливі, допомогли їй 
вийти. Вони, мабуть, чекали 
її. Я відкрив багажник і взяв 
маленьку валізу. Жінка вже 
сиділа в інвалідному візку.

— Скільки я вам винна? 
— запитала вона, діставши 
сумочку.

— Ніскільки, — сказав я.
— Ви ж повинні заробляти 

на життя, — не погоджувалася 
жінка.

— Є й інші пасажири, — 
відповів я.

Майже не замислюючись, 
я нахилився і обійняв її, вона 
тримала мене міцно.

— Ти дав бабусі трохи 
щастя, — сказала вона. — 
Дякую тобі.

Я стиснув її руку, а потім 
пішов... За моєю спиною 

двері зачинилися. Це був 
звук закриття ще однієї книги 
життя...

Я не брав більше пасажирів 
на зворотному шляху. Я їхав, 
занурений в свої думки. Для 
інших у той день я ледве міг 
розмовляти. А що, якщо б цій 
жінці попався сердитий водій, 
або той, кому не терпілося за-
кінчити свою зміну? А що, якби 
я відмовився від виконання її 
прохання, або посигналив 
пару разів, а потім поїхав?

В кінці я хотів би сказати, 
що нічого важливішого в 
своєму житті я ще не робив.

Ми привчені думати, що 
наше життя обертається 
навколо великих моментів, 
але великі моменти часто 
ловлять нас зненацька, 
красиво загорнуті в те, 
що інші можуть вважати 
дрібницею.

Виключений лічильник

Найкраща історія про любов

Найкращі ліки – 
любов і турбота!

А якщо не допомагає?
Потрібно збільшити дозу!
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Дві зустрічі

итаю свідчення людей, що 
повірили в Господа Ісуса 

Христа і моє серце захоплюється 
дивними ділами Бога. Такі свідчення 
так само різноманітні і індивідуальні, 
як і кожна людина у своєму роді 
індивідуальна і неповторна. Оце 
дивлюся на своє життя (як я увірував 
в живого Бога) і на початку свого 
богошукання хотів би описати дві 
особливі зустрічі з живим Богом.

Розпочну з опису свого студентсько-
го життя кінця 80-их, яке жодним чином 
не було пов’язане з Богом. Тим паче, що 
я вихований в суто атеїстичній сім’ї, з 
настільними книжками революційного 
та патріотичного духу на зразок «Як 
гартувалася сталь», «Молода гвардія», 
«Повість про справжню людину». 
Моя уява про Бога обмежувалася 
безглуздим описом того, що нас 
навчали безбожні вчителі історії. Я 
уявляв віруючих людьми, яким немає 
місця серед будівничих світлого 
майбутнього: комунізму. «Людина 
– це звучить гордо і вона самотужки 
побудує на Землі своє щастя» – саме 
такою була моя ідеологія, як і кожної 
молодої людини, вихованої в лоні 
атеїзму СРСР... (Але будь-яка система 
устрою суспільства приречена на 
самознищення, якщо в ній нема місця 
для Бога - ред.).

Я дякую Богу за свою матінку, що 
їй вдалося мені з самого дитинства 
прищепити такі життєві принципи: 
справжній чоловік не повинен 
матюкатися, ані вживати алкоголь, 
ані палити, тому що це негідно 
справжнього чоловіка. І дійсно: в 
моєму житті такі вади були відсутні 
повністю. 

Якось влітку нас, студентів, 
відправили в табір праці і відпочинку в 
с. Райгородка Луганської області, де ми 
повинні були внести посильний вклад 
в продовольчу програму СРСР. Мені, 
як комсоргу, доручили посаду комісара 
табору, диск-жокея і наставника однієї 
з груп другокурсників (і це все в одній 
особі). Увечері ми мали багато вільного 
часу, який марнували за самогоном, 
разом з дівчатами-другокурсницями. 
Навіщо ми це робили? Іншого 
життя, інших розваг ми не знали. 
Через короткий час такого нашого 
спілкування за пляшкою зі спиртним 
усі, крім мене, отримували важкий 
для юного організму ступінь сп’яніння. 
Так було багато разів. І ось одного 
разу під час чергової вечірки я раптом 
подивився на те, що відбувалося, зовсім 
іншими очима. Мені стало огидно, коли 
побачив, що робиться в кімнаті, де 
ми «відпочивали». Ось наш гітарист 
на карачках уперся в кут кімнати, 
ремиґає і вивергає вміст шлунка 
назовні. Ось дівчина цього гітариста 
тим часом цілується з іншим. Не варто 
описувати сцени беззмістовних і 
безглуздих розмов інших членів п’яної 
компанії, коли ніхто нікого не слухає і 
всі одночасно говорять ні про що. Мені 
стало страшно. Невже ми гірші від 
тварин?! Бо тварина ніколи не втрачає 
своєї гідності. Пам’ятаю, що з кімнати 
я прожогом вискочив через вікно і 
опинився в обіймах червневої ночі. 
Довго ходив, розмірковуючи про сенс 
життя: «Навіщо людина народжується, 
навіщо живе? Навіщо відчуває любов 
і ненависть, радість і горе? Навіщо 
прагнути до якогось щастя, якщо все 
закінчується смертю?» У мене були 
друзі з міського комітету комсомолу. 
Як живуть вони? Все зводилося до 
слави, розваг, грошей. Сьогодні так 
само мало що змінилося: та ж сама 
слава, розваги, гроші. Тільки якість 
деяких речей відрізняється: замість 
самогону коньяк, а в сучасних жінок 
дорогі сукні та прикраси замість 
дешевих спортивних костюмів дівчат-
студенток, а сенс абсолютно один: 
слава, розваги, гроші…

Отож, я брів по обволікаючій 
мене польовою травою полю, а 
мене супроводжував  урочистий хор 
цвіркунів. Підійшов до річки і все більше 
схилявся до думки, що здорового 
глузду в житті немає. Хвороби, війни, 
зради закоханих, невірність подружжя, 
смерть – це те, що домінує в житті 
людини, яка народжується і вмирає, 
назавжди розчиняючись в небуття. Я 
не міг знайти відповіді на ці запитання 
душі. З’явилося почуття марності і 
непотрібності свого існування. Невже 
все зводиться до смерті? Занурений в 
такі думки, я раптом підвів свій погляд 
вгору і подивився на небо. О, це 
було бездонне нескінченністю небо, з 
розсипами сяючих зірок! Вони були в 
особливій красі. Мене захопила думка, 
що зірки, це не лампочки, а палаючі 

планети, які набагато більші нашої 
Землі. Їхній вишколений порядок, 
холодне світло і таємниця (бездонна, 
урочиста таємниця). Подумав: «Ні, 
таке не могло з’явитися саме собою!» 
Дивлячись на небо, я вперше в житті 
опустився на коліна і сказав: «Боже, 
якщо Ти є...». Я почав говорити і 
висловлювати все, що гнітило мою 
душу і цим хотілося поділитися з 
кимось дуже мудрим і довіреним. 
Якщо на початку це був лише порив 
душі, і я говорив просто в ніч, то через 
кілька миттєвостей я відчув, що Той, 
до Кого я звернувся, прийшов і уважно 
слухає мене. Усередині мене з’явилося 
нове (досі незнайоме мені) почуття, 
яке тепер (я знаю) називається 
благоговінням. Я говорив не в ніч і 
не в порожнечу. Я вже розмовляв з 
Богом, плакав, мовчав і відчував Його 
ніжний доторк. Я не чув Його слів, але 
через Його незриму присутність до 
мене прийшли спокій і розрада. Якби 
хтось тоді сказав мені, що це звичайне 
полегшення після висловленого, я 
сказав би: «Ні! Я говорив з Творцем!» 
Опісля я встав з колін і пішов спати. 
Прокинувшись вранці, все почалося, 
як зазвичай.

Минуло  приблизно півроку. Я 
познайомився з дівчиною, яку покохав. 
Вона була студенткою педагогічного 
училища в м. Лисичанську. Ми 
зустрічалися вечорами, гуляли, 
розмовляли на різні теми, від 
літератури до нових художніх фільмів. 
Тем для розмов було більше, ніж 
достатньо. Про Бога ми не говорили, 
така тема навіть в голову не могла 
прийти двом молодим людям в кінці 
ХХ століття, та й не знали ми про це 
нічого.

Після місяця нашого знайомства у 
моєї дівчини діагностували пухлину на 
грудях, яка стрімко прогресувала. Мама 
у неї медик, а вона – єдина дитина. 
Почалися поїздки по лікарях, бабках, 
екстрасенсах, професорах  медицини, 
а користі від того не було… Одного разу 
вона сказала мені, що їде з мамою в м. 
Куйбишев (м. Самара), там є професор, 
який новим в медицині методом 
(за допомогою електромагнітного 
випромінювання певної частоти) лікує 
подібні пухлини і вже є позитивні 
результати. Курс лікування триватиме 
декілька тижнів. Після нашого 
розставання я прийшов додому. Перш, 
ніж лягти спати, я другий раз в житті 
став на коліна і почав звертатися до 
Бога. Той перший досвід спілкування 
з Творцем літньої ночі закарбувався в 
моїй душі приємним теплом. І я знову 
став говорити свої сокровенні думки 
невідомому Богу. Розповів Йому, як 
кохаю цю дівчину, яка дорога вона 
для мене… Розповів, що у неї пухлина 
і вона їде з мамою лікуватися, і я довго 
її не побачу. Я попросив Бога, щоб Він 

був завжди з нею, щоб вона була жива 
і повернулася, і ми були знову разом…

Час відсутності моєї коханої дівчини 
тягнувся для мене довго. Вона 
зателефонувала мені лише один раз в 
перший тиждень (зараз важко молоді 
в це повірити, але раніше не було 
мобільних телефонів). Я часто набирав 
її номер домашнього телефону, але 
лунали лише довгі гудки, ніхто не 
піднімав трубку. І ось, приблизно через 
три тижні, я в черговий раз набрав 
її номер і почув улюблений голос. 
Моє серце затріпотіло, але в її голосі 
я почув нові нотки. Вона говорила 
хвилюючись, і як мені здалося – 
холодним голосом: «Нам потрібно 
зустрітися». Я збирався на нашу 
зустріч, а з голови не виходила думка: 
«Що могло статися? Зустріла іншого? 
Розлюбила? Що ж?» Ось відчинилися 
двері її квартири. Ось її кроки. Вона вже 
близько. Нарешті я бачу її обличчя. Як 
тільки наші погляди зустрілися, вона 
сказала мені.... Може бути читачеві це 
здасться абсолютно незначним, але 
відразу після її слів (десь глибоко в 
собі) я почув інші слова. Вона сказала: 
«Віталік, я стала віруючою, я тепер 
завжди з Богом». Всередині я почув 
навіть не голос, а тільки тихі слова: 
«Ти просив, щоб Я завжди був з нею, 
тепер Я завжди з нею». Після цих її 
слів я зітхнув з облегшенням, я зрадів, 
що це не інший хлопець. Але для себе 
в ту мить зрозумів, що я вдруге зустрів 
живого Бога. Він почув мене, Він 
відповів мені...

P.S. Того вечора я не став хрис-
тиянином. Але я вже не міг сказати, 
що Бога немає. Бог є! Через деякий 
час я покаявся перед Господом у своїх 
гріхах, визнав себе грішною людиною, 
яка потребує Спасителя Ісуса Христа. 
Слава Йому! Ця дівчина стала моєю 
дружиною. Бог зцілив її... Вона 
народила вісьмох прекрасних дітей 
по Божому благословенню. Тепер 
ми розмовляємо в молитвах з Богом 
щодня. Дякую Богові за прекрасну 
дружину і дітей! Від Господа Ісуса 
Христа ми щодня отримуємо милість і 
благословення. У нашому житті були і 
є чудеса Божі, за що ми дякуємо Богові. 
Коли ж я повертаюсь в пам’яті до тих 
перших двох зустрічей з Господом, 
то моє серце сповнюється особливою 
вдячністю. Він знайшов мене, постукав 
у моє життя, прикликав до Себе – 
людину, яка не мала нічого спільного 
з Ним, яка зневажала віруючих. Я 
був великим грішником перед святим 
Богом. А Він не знехтував мною, 
помер за мене, врятував мене! Вічне 
поклоніння великому Богу Отцю, Сину 
і Духу Святому!

Віталій Бєляєв, 
м. Сєвєродонецьк, Луганщина. 

Тел.: 050-4762270, 068-7776403

Ч

Ісус Христос 
простив усі мої 

гріхи 
і оживив мене 

до нового 
життя! 

Колосян, 2:13

Не важливо, 
що подумають 
про тебе люди, 

важливо, 
що думає про 

тебе Бог!
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Довіряти Богу, 
коли навколо все 
ясно та зрозуміло 
– це ніщо. 

Довіряти Богу, 
коли навколо темно 

й нічого не зрозуміло – 
це справжня віра!

У чому різниця? 
Суть усіх хибних релігій в тому, що 

людина намагається своїми силами 
досягти Бога чи догодити Богові шляхом 
виконання якихось релігійних обрядів. 
Але це практично зробити неможливо. 
Суть же істинної віри в Бога в тому, 
що Бог Сам досягнув людини (зійшов 
до людини). Іншими словами: Бог став 
людиною: «І беззаперечно – велика 
благочестя тайна: Бог явився у 
тілі...» (1 Тим. 3:16). Власноруч Бог 
відкрив Себе (природу божества) всім 
людям. Тому своїми силами досягати 
нічого не потрібно, треба лише 
прийняти те, що дає нам Бог.

Чому ж неможливо 
самотужки досягти 

Бога?
Бог величний, а людина мала й 

нікчемна. Людина обмежена часом, 
простором, тілом. Бог поза часом, Він 
наповнює Собою все. Всесвіт не вміщає 
Його слави. Як такій мізерній людині 
(смітинці, порівняно з Богом), осягнути 
неосяжного Бога? Ніяк.

Бог – святий, людина – грішна. 
Зважаючи на це, людині досягти Бога 
неможливо. Тобто грішна людина 
через якісь свої заслуги чи зусилля не 
може увійти в присутність святого Бога. 
Знаючи і розуміючи це, Сам Бог усунув 

цю перешкоду хрестом Голгофи, на 
якому було розп’яте тіло Сина Божого, а 
з ним – гріхи людини. Про це написано 
в Новому Завіті так: «... простивши нам 
усі гріхи, знищивши рукописання на 
нас, що наказами було проти нас, Він із 
середини взяв його та й прибив його на 
хресті...» (Кол. 2: 13-14). Таким чином 
через хрест грішна людина (лише по 
вірі в жертву Ісуса Христа на хресті 
Голгофи) може досягти святого Бога. 
З часу заплати за гріхи людей кров’ю 
Агнця Божого (Ісуса Христа) святий 
Бог приймає молитву грішної людини, 
яка вірою прийняла жертву Ісуса 
Христа. Іншими словами: людина, 
яка покаялася в своїх гріхах, визнала 
Ісуса Христа своїм Спасителем, має 
повне право на єднання в своєму дусі 
зі святим Богом. 

Чи потрібно 
християнину досягати 

Бога?
Християнин – це той, хто отримав 

спасіння, покаявся в своїх гріхах, 
свідомо прийнявши вірою жертву 
Ісуса Христа, це той, хто має нове 
життя по вірі в Сина Божого, хто 
прийняв Євангеліє Ісуса Христа. Тож, 

чи потрібно християнину досягати 
Бога? Досягати, видумуючи щось 
своє, не потрібно, бо це не призведе 
до пізнання Божої істини, але в серці 
людини, яка прийняла  вірою Євангеліє, 
щось буде відбуватися. Вона не зможе 
таїти свою віру десь глибоко в душі, 
а буде виявляти свою віру прилюдно. 
Про таких людей, що одного разу 
пізнали любов живого Бога в своєму 
житті, написано в Євангелії так: «Ви 
– світло для світу. Не може сховатися 
місто, що стоїть на верховині гори. І не 
запалюють світильника, щоб поставити 
його під посудину, але на свічник, 
і світить воно всім у домі. Отак ваше 
світло нехай світить перед людьми, 
щоб вони бачили ваші добрі діла, та 
прославляли Отця вашого, що на небі» 
(Мт. 5:14-16). 

Апостол Павло, якому свого часу 
по дорозі в Дамаск відкрився по Своїй 
милості Ісус Христос, сказав про себе, 
як істинного християнина, що він 
прагне досягти Ісуса Христа – так, як 
Христос досягнув його: «Браття, я себе 
не вважаю, що я вже досягнув (Бога 
– ред.). Та тільки, забуваючи те, що 
позаду, і спішачи до того, що попереду, 
я женусь до мети за нагородою високого 

поклику Божого в Христі Ісусі» (Флп. 
3:12-14). Напевно, що  ці слова ап. 
Павла стосуються й кожного сучасного 
християнина, який вважає себе 
істинним віруючим. Бо є багато людей, 
які називають себе християнами, але 
вони лише формально погоджуються 
з тим, що вірують в Ісуса Христа, 
і насправді залишаються в своєму 
старому положенні грішника, що не 
покаявся, не навернувся до Євангелія 
і Заповідей Ісуса Христа. 

Висновки: 
1. Досягнути Бога самотужки 

(своїми теоріями чи приймаючи вчення 
тієї чи іншої східної релігії) неможливо. 
Один шлях для цього (єдиний і єдино-
правильний) – шлях через Ісуса Христа, 
вірою в жертву Крові, яка була пролита 
Сином Божим на Голгофі за твій гріх. 

2. Людина, яка увірувала в 
Ісуса Христа, буде робити подальші 
кроки віри, щоденно пізнаючи волю 
Божу згідно Євангелія Ісуса Христаа. 
Така людина буде визнавати свою 
віру в живого Бога і іншим людям 
буде свідчити про любов і милосердя 
Господа.  

аЄвангеліє – це назва книг Нового 
Завіту Ісуса Христа. Це єдино-
правильна книга, яка є основою 
істинного християнства, істинного 
слідування за Господом Христом. 

Хибні релігії і істинна віра в Бога 

Лікарі не рекомендують народжува-
ти з таким великим розривом у роках. 
Але коли я зрозуміла, що це бажання 
мені вклав саме Бог, в моє серце 
прийшов Божий мир. Я заспокоїлася 
і коли знову бачила маленьких дітей, 
реагувала цілком спокійно.

На різдвяному богослужінні мені 
було пророцтво від Бога. До мене 
підійшла жінка і запитала: «Ти хочеш 
народити дитину? «Так» — відповіла 
я. «У тебе буде дівчинка» — сказала 
вона. Я тоді ще не була вагітною, але 
так само мала відкриття в своєму дусі, 
що у мене таки буде дитина і саме 
дівчинка. 

Мій чоловік прийняв цю звістку не 
цілком серйозно. Він не вірив, що так 
буде. Після дев’ятьох напружених 
місяців очікування я, нарешті, 
завагітніла. Особливо для чоловіка 
то були місяці духовної боротьби. 
Він молився, не твердо вірив, що я 
завагітнію. Падав на дусі, а потім 
знову укріплявся у вірі. Одного разу на 
роботі він молився і отримав особливе 
відкриття: у дусі він побачив малюка. 
Саме це видіння укріпило його віру.

Звичайно, лікарі взяли мене під 
особливу увагу, бо їм потрібна гарна 
звітність, а я входила в групу ризику. 
Коли вже був четвертий місяць моєї 
вагітності, при здачі аналізу крові 
прийшов поганий результат. Лікарка 
терміново викликала мене на прийом. 
Ми прийшли удвох з чоловіком.  
Лікарка сказала, що мені потрібно 
негайно зробити аборт, бо наша 
дитина народиться неповноцінною, 
з хворобою Дауна. Ми вже були 
християнами і розуміли, що аборт – це 
вбивство, і тому не могли дати на це 
згоду, хоч така звістка лікаря сильно 
нас приголомшила. Ми стали в проломі 
на щоденну молитву. Коли я зробила 
УЗД, лікарка повідомила: «У вас буде 
дівчинка…». Саме тоді чоловік нарешті 
цілком зрозумів, що ця дитина від 
Бога. У нього відпали усякі сумніви. Він 
негайно забрав мене з лікарні, і навіть 
з лікарями не захотів розмовляти, 
які продовжували нас вмовляти 

зробити аборт, бо на їхню думку 
дитина народиться неповноцінною. 
Михайло категорично відмовився від 
подальших додаткових перевірок, на 
яких так наполягали лікарі. Це дуже 
правильно. Мама під час вагітності 
повинна мати цілковитий спокій, а 
УЗД і всілякі інші перевірки, сторонні 
втручання гінекологів не сприяють 
спокою матері і дитини, а навпаки – 
призводять до погіршення. Чоловік 
лише сказав лікарям на прощання, що 
ця дитина від Бога, і Бог потурбується 
про неї. 

З того моменту у нашій сім’ї по-
чалися кардинальні зміни. Ми мали 
борги, і я ще раніше просила Бога 
допомоги у вирішенні цієї проблеми. 
І що ж ви думаєте? Наші борги стали 
погашатися і до моменту народження 
дитини вони всі були оплачені! Слава 
Богу! Ми навіть ніяких речей для нашої 
донечки не купували самі, брати та 
сестри по вірі допомогли нам придбати 
все необхідне. Нехай їх Бог рясно 
благословить і воздасть стократно! А 
наші дорослі діти також з розумінням 
віднеслися до нових перемін в сім’ї, 
вони стали ще ближчими до нас. 
Ця моя пізня вагітність дуже сильно 
зблизила усіх нас. Ми нарешті стали 
згуртованою, міцною і дружньою 
сім’єю.

Коли ж народилася наша довго-
очікувана донечка, чоловік одразу 
запитав у дитячого лікаря: чи є якісь 
фізичні проблеми у дитини? Лікар 
сказав, що дитина цілком здорова. До 
всього сказаного у нас є підтверджуючі 
документи. Чоловік прямо в пологово-
му будинку не приховував своїх сліз 
радості і казав мені, що нарешті він 
отримав ту любов від Бога, про яку 
раніше просив у Нього. Ми дивимося 
на нашу донечку, радіємо і дякуємо 
Богу, що дитина здорова, і що Божа 
любов наповнила наші серця. Усім 
майбутнім матерям і батькам бажаємо 
рясного Божого благословення, повної 
довіри Господу: «Благословення 
Господнє воно збагачує, і смутку з 
собою не приносить» (Біблія, Книга 
Притч, 10:22).

Джерело: http://iscelen.org

Часто доводиться чути, як 
в розмові про покійника кажуть: 
«Царство йому Небесне». Чи це 
справді так? Лише Бог на сто 
відсотків відає, де і в якому місці 
перебуває конкретна душа після 
смерті. Але є конкретні вказівки від 
Бога щодо нашого життя за роки 
цього життя. І доводиться бачити, 
як багато людей живуть по суті 
безбожно (чи так, як всі), не вникаючи 
в те, що до них особисто каже 
Господь. Іншими словами: людина не 
є у підданстві Божому, вона не має 
з Ним ніякого юридичного договору, 
відповідно вона не є з Ним у законних 
стосунках. І відповідно з цього 
витікає логічний висновок, що така 
людина не має ніяких прав на те ж 
саме «Царство Небесне», якого так 
ми бажаємо тим, хто відійшли в 
потойбічний світ (тобто померли). 

З боку Бога (в особі Ісуса Христа) 
договір з людиною існує і вже 
підписаний святою кров’ю Сина 
Божого. Але питання в іншому: 
чи ми поставили свій підпис під 
цим договором? Шлях до цього 
йде через особисте покаяння в 
своїх гріхах, прийняття Завіту 

Бога через святе водне хрещення 
згідно Євангелія від Марка,  16:16: 
«Хто увірує й охреститься, 
буде спасенний, а хто не ввірує, 
засуджений буде». Людина, яка 
прийняла умови Бога, буде щоденно 
слідувати за Ним, буде намагатися 
(старатися) виконувати Заповіді 
Ісуса Христа, досліджуватиме Боже 
Слово, передане нам на сторінках 
святої Євангелії. 

Якщо ж людина стверджує, 
що вона сама по собі і живе так, 
як підказує їй її совість, але не 
робить жодних спроб мати будь-
які особисті стосунки з Ісусом 
Христом і Божим Словом (тобто 
Євангелієм), це говорить не на її 
користь  і швидше за все показує 
результат того, що така людина 
не є у підданстві Божому. Тому 
кожному з нас (доки ми дихаємо і ще 
можемо тверезо міркувати) тепер 
є унікальний шанс: примиритися 
з Богом через Сина Божого Ісуса 
Христа і прийняти волю Господа 
щодо свого подальшого життя. 
Саме цього ми бажаємо кожному 
читачеві газети «Жива надія».

Свідчення Люби
(Закінчення, початок на 1 стор.)



Христа. В посланні до Єфесян (2:8) 
написано: «Тому що благодаттю ви 
спасенні через віру, і це не від вас, 
а Божий дар». Вимовляючи молитву 
покаяння, ми повідомляємо Богові, що 
довіряємося Ісусу Христу, як своєму 
Спасителю. Для спасіння нам не потрібні 
якісь «магічні» слова. Тільки через 
віру в смерть і воскресіння Ісуса ми 
одержуємо спасіння! Якщо Ви розумієте, 
що згрішили, і відчуваєте необхідність 
у спасінні через Ісуса Христа, то Вам 
допоможе наступна молитва покаяння, 
якою Ви можете звернутися до Господа: 

«Отче небесний! Я звертаюся 
до Тебе в ім’я Ісуса Христа! Я 
прошу Тебе, Боже мій, прости всі 
мої гріхи. Помилуй мене, Боже, по 
великій милості Твоїй. Я вірю, що 
Ісус Христос узяв на Себе всі мої 
гріхи і вмер замість мене. Я вірю, 
що Ісус Христос воскрес з мертвих 
і сьогодні Він живий і царює вічно! 

Ісусе Христе, увійди в моє серце 
Духом Святим, очисти мене, 
зміцни, зціли і благослови мене! Я 
сповідаю: «Ісусе Христе, Ти – мій 
Господь і Спаситель сьогодні й 
навіки!» Алілуя! Амінь!»

Сподіваємося, що Ви від усього серця 
помолилися цією молитвою покаяння, 
і Господь прийняв Ваше щире каяття 
і простив усі Ваші гріхи. Вам необхідно 
рости духовно, шукати спілкування з 
Богом у подальших молитвах, також 
важливо щоденно читати (досліджувати) 
Біблію і спілкуватися з щирими 
християнами. Знайдіть таку церкву, де 
проповідується Євангеліє Ісуса Христа, 
і почніть відвідувати зібрання віруючих. 
Такі дії будуть логічним підтвердженням 
того, що Ви дійсно повірили в Господа 
Ісуса Христа, як свого особистого 
Спасителя. Геннадій Андросов 

напам’ять молитву «Отче наш», але 
ніяких змін в його житті не відбувалося, 
він майже все своє життя був фактично  
невіруючим. Коли ж він смертельно 
захворів, то усвідомив свої гріхи і 
сповідав їх в молитві покаяння і прийняв 
святе водне хрещення.

Отже, віра в Бога лише тоді 
є істинною вірою, якщо вона 
приводить людину до щирого 
покаяння і до спасіння душі.  

Отже, першим пунктом молитви 
покаяння (якщо є віра в живого Бога) є 
щире усвідомлення своєї гріховності. 
Біблійний текст (до Римлян, 3:10) говорить: 
«Немає праведного жодного». У Біблії 
чітко стверджується, що всі ми згрішили. 
Усі ми – грішники, що мають потребу у 
милосерді і прощенні Божому (Титу, 3:5-7), 
тому що через наші гріхи ми заслужили 
вічне покарання (Євангеліє від Матвія, 
25:46). Таким чином, молитва покаяння 
– це благання до Бога про помилування 
замість належного нам справедливого 
покарання.

Другим пунктом молитви покаяння 
є розуміння того, що Бог зробив для 
виправлення нашого жалюгідного стану. 
Тобто людина через свій гріх по суті 
відділена від святого Бога і не може бути 
спасенною. Тому саме Богові потрібно 
було щось зробити для виправлення 
цього. Усунення відділення грішної 
людини від святого Бога відбулося саме 
через втілення Сина Божого. Христос 
прийняв тіло і став людиною (Євангеліє від 
Іоанна, 1:1, 14). Ісус відкрив нам істину про 
Бога і прожив праведне і безгрішне життя 
(Ін. 8:46; 2 Кор. 5:21). Потім Він помер на 
хресті замість нас, прийнявши на Себе 
призначене нам покарання (Рим. 5:8). Те, 
що Ісус воскрес з мертвих, доводить Його 
перемогу над гріхом, смертю і пеклом 
(Колосян, 2:15; 1 Коринтян, 15). Тільки завдяки 
цьому ми можемо одержати прощення 
наших гріхів, нам також обіцяне вічне 
життя в Царстві Небесному – якщо ми 
тільки повіримо в Ісуса Христа. Усе, 
що від нас вимагається: повірити в те, 
що Ісус помер замість нас і воскрес з 
мертвих (Рим. 10:9-10). Ми можемо бути 
спасенні тільки Божою благодаттю, 
тільки через віру і тільки через Ісуса 

Питання: Що таке молитва по-
каяння?

Відповідь: Молитва Богові, вимов-
лена людиною, що усвідомила свою 
потребу в Спасителеві Ісусі Христі і 
бажає прощення своїх гріхів, нази-
вається молитвою покаяння. Слова 
цієї молитви самі по собі не можуть 
привести до спасіння, прощення гріхів, 
а необхідно, щоб було у вашому серці 
щире каяття, розуміння своєї гріховності 
і усвідомлення потреби в спасінні.

Одразу варто зауважити, що мається 
на увазі під словом «спасіння»? Від 
чого нам важливо спасатися? У Біблії 
розповідається про місце пекельних 
мучень, місце вічного відділення від 
Бога. Ось лише декілька описів такого 
місця, де буде стенати душа, яка не 
надбала спасіння: пекло, погибель, 
геєна вогненна, озеро вогненне, 
темрява зовнішня, де буде плач і скрегіт 

Білики Кобеляцького р-ну: о 16-00, вул. 
Пристанційна, 46, (біля пож. депо);

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

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

Градизьк: з 10-00, вул. Проектна, 23;
Гребінка: з 14-00, вул. Жовтнева, 52, 

церква «Жива надія»;
Диканька: з 10-00, вул. Козацька, 22;
Зіньків: з 15-00, вул. Гоголя, 33;
Кобеляки: з 9-30, вул. Касьяна 43/16 

(територія хлібозаводу);
Лохвиця: з 13-00, вул. Героїв України, 

1-б (зал ЦДЮТ);
Лубни: з 10-00, вул. Драгоманова, 33; 
Машівка: з 10-00, вул. Нестерця, 8;
Миргород: з 10-00,  вул. Гоголя, 159, 

церква «Жива надія»; 
Новаки, Лубенський р-н: з 15-00, 

колишня школа;
Нові Санжари: з 10-00, вул. Вете-

ринарна, 2;
Оболонь Семенівського р-ну: з 10-00, 

вул. Котляревського, 9-А;
Оржиця: з 9-00, вул. Леніна, 87;
Полтава: з 10-00, б-р Б. Хмельницького, 

19, (зупинка «Вавілова»), церква «Нове 
життя»; 

Пирятин: з 9-00, пл. Борців Революції, 16;
Решетилівка: з 10-00, вул. Горького, 

105а;
Семенівка: з 13-00, вул. Чапаєва, 6;
Чорбівка Кобеляцького р-ну: о 16-00, вул. 

Центральна, 4 (навпроти пошти);
Чорнухи: з 10-00, вул. Сковороди, 11;
Чутове: з 10-00, вул. Незалежності, 45;
Шишаки: з 9-00, вул. Корніліча, 27.
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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

Церква ХВЄ «Спасіння» м. КОВЕЛЬДорогі 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 щонеділі 
з 10-00 та з 18-00 за адресою: 

вул. Левицького, 75-А, м. Ковель, 
Волинь. Тел.: 097-155-06-59

Запрошуємо:

Дорогі друзі! Газета «Жива 
надія» має потребу у вашій 
молитовній і матеріальній 

підтримці! 

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!

Квітень-червень 2017 р., №888 ст. «ЖИВА НАДIЯ»
зубів!... Згідно Біблії смерть людини – 
це лише поріг у вічність. З моментом 
смерті людини, з її тіла виходить її душа, 
і перебування душі у вічності залежить 
від того, чи примирилася людина з 
Богом за час свого земного життя. 
Спасенна душа має гарантію того, що у 
вічності вона буде вічно перебувати там, 
де зараз перебуває воскреслий Ісус 
Христос, іншими словами: спасенний 
перебуватиме в Царстві Небесному. 

Не слід людині за роки свого земного 
життя легковажити застереженнями 
Біблії, а важливо серйозно віднестися 
до Слова Божого (чим раніше, тим 
краще) і звернутися до Спасителя Ісуса 
Христа. Перший крок цього звернення 
починається саме з молитви покаяння.       

Але слід зауважити, що молитві 
покаяння богомольця передує його 
(особиста) віра в Бога. Власне все 
починається з віри в живого Бога, про 
Якого оповідають євангелісти в Біблії, 
зокрема в Новому Завіті. Як написано: 
«Догодити ж без віри (Богові) не 
можна. І той, хто до Бога приходить, 
мусить вірувати, що Він є, а тим, 
хто шукає Його, Він дає нагороду» 
(Євр. 11:6). Без віри в живого Бога усі 
наші релігійні обряди, молитви будуть 
свого роду мантрами, поганськими 
забобонами. Нажаль, саме таке 
відношення до віри в Бога в багатьох 
щирих релігійних людей, які по суті 
ніколи не досліджували Євангелію, 
а просто фанатично (бездумно) 
виконують певні церковні обряди, бо 
так робили їхні батьки, така народна 
традиція тощо. Хрестини дітей, весільні 
обряди в церкві, свічки, молебні над 
покійником, житлом, автомобілем, 
хресне знамено... Не помилюся, 
якщо скажу, що все це робиться в 
першу чергу для того, щоб допомогло 
виконавцям цих обрядів тут, при житті, 
так би мовити вони виконують ті чи 
інші обряди, щоб перестрахувати своє 
подальше життя від зурочень, щоб 
добре велося в бізнесі, сімейному 
житті тощо. Я маю право стверджувати 
це, бо раніше був таким, і мої батьки 
також виконували церковні обряди, 
хрестилися, навіть мій батько знав 

МОЛИТВА 
ПОКАЯННЯ

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

Не спішіть грішити, спішіть 
покаятися перед Богом у 

своїх гріхах!

Запрошуємо відвідати зустрічі 
християн в районному будинку 

культури м. ПРИМОРСЬК:
Щонеділі з 15:00 для всіх 

(спілкування, спів, поезія, вивчення 
біблійних істин, молитва).

Щонеділі з 17:00 для молоді 
(знайомства, спілкування, перегляд 
фільмів, дискусії та інше).

Щосуботи з 13:00 для дітей  
(християнська недільна школа, де 
діти будуть вчитися християнській 
етиці, моралі, співу; ігри, конкурси, 
призи та інше).

Звертайтесь за тел.: 095-
1272668, 068-0892090 (Юрій)


