
 нашому житті є 
багато питань, які 

ми вирішуємо самі (або 
хтось допомагає нам у 
їх вирішенні): здоров’я, 
житло, харчування, освіта, 
матеріальне забезпечення, 
одруження. Я ж хочу тор-
кнутися найважливішого 
питання, яке повинен ви-
рішити кожен особисто, бо 
тут, як кажуть, замовити 
слівце за когось неможливо. 
Питання в тому, де про-
водитиме вічність наша 
безсмертна душа – у раю 
чи в пеклі? Часто люди 
запитують: «А чи є у нас 
душа взагалі?» Так, бо коли 
нам хтось наступить на 
палець, то болить палець, 
а коли в нашу адресу хтось 
скаже несправедливо об-
разливе слово, то кажемо, 
що стало важко на душі.

Давайте за основу наших 
роздумів візьмемо з Біблії 
слова Самого Ісуса Христа: 
«Істинно, істинно кажу 
вам: хто слухає слово Моє 
і вірує в Того, Хто послав 
Мене (тобто у Бога Отця), 
має вічне життя. Істинно, 
істинно кажу вам: що 
настане час і настав уже, 
коли мертві почують голос 
Сина Божого, і, почувши, 
оживуть. І повиходять: 
ті, що чинили добро, у 
воскресіння життя, а ті, хто 
чинили зло, у воскресіння 
осудження» (Єв. від Іоанна, 
5:24,25,29).

Друзі, якби наше життя 
було особисто нашим, то 

можна було би жити і не 
задумуватися про якусь 
глобальну відповідальність. 
Але наше життя – це дар 
Божий, а, отже, ми змушені 
будемо відповісти за життя 
перед Тим, Хто нам Його 
довірив.

Живучи на землі, ми 
найбільше часу витрача-
ємо для досягнення мате-
ріальних благ, проте Ісус 
сказав: «Бо яка користь 
людині, якщо вона весь 
світ здобуде, а душу 
свою занапастить?» 
(Єв. від Марка, 8:36). Цей 
текст означає, що для Бога 
душа однієї лише людини 
цінніша, аніж усі матеріальні 
цінності землі.

Одного разу я відві-
дав дідуся й бабусю, за-
клопотаних фізичними 
проблемами. Щоб поясни-
ти, що їхня душа набагато 
цінніша, ніж тіло, я взяв у 
руки свій мобільний телефон 
та його чохол і запитав у них: 
«Що є дорожчим: телефон 
чи чохол?» Звісно, вони 
відповіли, що телефон. 
Я кинув чохол на підлогу 
– ніякої реакції, його не 
шкода, з нього неможливо 
подзвонити. Потім спеці-
ально кинув на підлогу 
телефон – батарея, корпус 
та кришка розлетілись у різні 
боки, господарі здивовано 
сплеснули в долоні, знаючи, 
що я це зробив свідомо. 

Отже, пояснив я їм, 
наше тіло – це лише чохол 
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Продовження на стор. 4

Питання, яке потрібно 
вирішити сьогодні!

Продовження на стор. 6

Визначення Реформації
У

2017 рік у християнському 
середовищі знаменний тим, 
що Церква Христова від-
значає 500-річчя Реформації 
Європи. Україна не залиши-
лася осторонь цієї події, в 
багатьох містах обласного 
і районного підпорядкування 
відбуваються велелюдні за-
ходи, присвячені Реформації, 
бо самим Президентом 
України був офіційно вида-
ний Указ відзначати цю 
дату і провадити заходи, 
присвячені 500-річчю Ре-
формації в Європі. Але щоб 
щось святкувати, важливо 
зрозуміти: що ж це означає? 
Отже, що ж таке Реформація? 
На це просте (а для багатьох 
не вельми зрозуміле) питання 
про Реформацію відповідає 
Сергій Манелюк, директор 
біблійного інституту в Києві.

Слово «Реформація» має 
біблійне коріння, адже коренем 
цього слова є слово «форма», 
яке в Біблії перекладено, як 
«образ». У першій книзі Біблії 
(Буття, 1:27) написано так: 
«Бог на Свій образ людину 
створив, на образ Божий її Він 
створив». Далі в Біблії (Буття, 3 
розділ) написано, що з образом 
(формою) Божою в людині щось 

відбулося: через непослух Богові 
перших людей (Адама і Єви) в 
життя всіх наступних поколінь 
людей прийшла проблема гріха: 
«бо всі згрішили, і позбавлені 
Божої слави…» (Рим. 3:23). 
Образно кажучи, людські ду-
ші отримали деформацію: по-
рушилася форма, яка була 
визначена спочатку Богом; 
іншими словами: був втрачений 
(пошкоджений) оригінал. Але 
на землю у визначений час 
Богом прийшов Ісус Христос, 
щоб повернути людину до 
початкового її стану (до образу 
Божого). Поверненням чогось 
до початкової форми ми 
називаємо реформацією.

У розмові з Никодимом 
Христос про цей процес ска-
зав так: «Вам необхідно 
народитися згори» (Єв. від 
Іоанна, 3:7). Іншими словами: 
кожній людині потрібно нове, 
духовне народження, їй 
потрібно народитися від Бога. 
Як написано в Єв. від Іоанна: 
«А всім, хто Його (тобто Ісуса 
Христа) прийняли, їм владу дано 
дітьми Божими стати, тим, хто 
вірять у Ймення Його, що не з 
крові, ані з пожадливості тіла, 
ані з пожадливості мужа, але 
народились від Бога» (Ін. 
1:12-13). А це є індивідуальний 
процес — як фізично людина 
народжується (як окрема особа), 
так і духовно: народження 
згори, «від води і Духа», 
від Господа, є особистою 
реформацією людини! 

Тому, коли ми сьогодні го-
воримо в загальному про Рік 
Реформації, важливо розуміти, 
що кожна людина особисто 
повинна покаятися, отримати 
прощення гріхів і спасіння в 
Ісусі Христі!

Отже, це є особиста  рефор-
мація, а ще є реформація 
суспільна та реформація 
церковна.

Справа в тому, що Церква 
Ісуса Христа (яка була створена 
Ним і про яку Він сказав: 
«побудую Я Церкву Свою, і 
сили адові не переможуть її» 
(Мт.16:18)) складається з живих 
людей, народжених від Духа 
Святого та Слова Божого. Коли 
Церква почала збільшуватись, 
люди, які очолювали її, на 
превеликий жаль, почали до-
пускати деякі помилки; таким 
чином, поступово, упродовж 
століть, сильно відхилилися від 
євангельської простоти в Ісусі 
Христі, від постулатів Слова 
Божого. В церкву увійшли люд-
ські традиції та передання, а 
вчення Ісуса Христа, передане 
людям одного разу в Новому 
Завіті, почало занедбуватися. 
Такий відхід упродовж століть 
відбувався непомітно й посту-
пово. А коли християнство стало 
державною релігією (кінець IV 
ст.), коли імператор Костянтин 
зробив так, що навіть уся армія 
стала християнською – в усьому 
християнстві почались негативні 
зміни. Адже таке навернення 
в християнство відбувалось 
не через особисте духовне 

Читайте далі на стор. 7

«Надiйся на Господа
й добро роби, живи на землi

та дотримуйcя iстини!»
Псалом 36:3

Джош Макдауел 
– усесвітньо відомий 
вчений, автор багатьох 
книг. У своїх численних 
лекціях він приводить 
аргументовані докази 
істинності тверджень 
християнства, Біблії. 
У студентські роки 
Джош був затятим 
атеїстом, глузував з 
віруючих. Щоб довести 
їм їхню помилковість 
тверджень, скористався 
їхньою зброєю – 
Біблією, яку він взявся 
ретельно досліджувати, 

щоб знайти в ній 
протиріччя і потім 
посміятися зі студен-
тів-християн. Але 
Біблія – це не просто 
книга, а Слово людям 
від самого Бога. Джош 
був щирим у своєму 
дослідженні і не зміг 
знайти протирічь 
в Біблії. Більше то-

го, він прийшов до 
висновку, що Ісус 
Христос – історична 
особа, він зрозумів, 
що все, що написано в 
Біблії – щира правда. 
Сталося чудо: Джош 
повірив в Ісуса Христа, 
в безпомильність 
Біблії. Читайте в цій 
газеті вибіркові виписи 
зі свідчення Джоша 
Макдауела, про його 
шлях до пізнання 
Істини.



агато людей у своєму житті чекають 
на особливий збіг обставин (чи якийсь 

випадок), коли вдача усміхнеться їм, і їхня доля 
зміниться на краще. Варто знати, що життя – не 
лотерея. Люди, які серйозно ставляться до свого 
життя, не грають в лотерею, вони не стріляють в 
ціль із заплющеними очима, не сподіваються на 
якийсь випадок, а ретельно працюють, роблячи 
цілеспрямовані зусилля, долаючи сходинку за 
сходинкою, щоб досягти поставленої мети. 

Щаслива доля – це не справа сліпого випадку, 
а результат свідомого вибору! Який твій вибір?

Вивчаючи історію, дивлячись на життя сучасни-
ків,  переймаючи досвід людей, які щасливо прожи-
ли своє життя, маючи свій багаторічний досвід, я 
прийшов до висновку, що є непомильне Слово 
Боже (Біблія), яке дає чіткі вказівки для надбання 
щасливої долі. Я раджу одразу звернути особливу 
увагу на другу частину Біблії: Новий Завіт Господа 
нашого Ісуса Христа. Саме в цій книзі написано 
так: «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не 
може. Бо що тільки людина посіє, те саме й 
пожне!» (Послання апостола Павла до Галатів, 
6:7). Тобто в житті (долі) кожної людини діє закон 
сіяння і жнив. Сієш вітер – пожнеш бурю. Сієш зло 
– пожнеш зло в багатократному розмірі. Сієш добро 
– пожнеш добро. Є люди, які буквально сміються 
з Бога, хочуть обійти принципи Божих Заповідей 
(установок на людське життя), і живуть по своїх 
принципах, часто перемежованих безбожними та 
беззаконними вчинками. Але відомо, що незнання 
закону не звільняє людину від відповідальності. 
До того ж ми живемо на Землі, яка дана людям 
Богом. Ми, як квартиранти, а господар – Бог, і 
ми зобов’язані виконувати умови проживання, 
які надані господарем. Де ж прописані закони 
Господаря-Бога? У Новому Завіті Господа нашого 
Ісуса Христа. Тому я раджу кожному читачеві цих 
рядків негайно звернутися до цієї Книги книг, щоб 
отримати конкретні вказівки для впорядкування 
свого подальшого життя і зміни своєї долі на краще. 
Щодо нашого відношення до Біблії написані такі 
слова: «Нехай книга цього Закону не відійде 
від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї 
вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, 
що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими 
дороги свої, і тоді буде щастити тобі» (Біблія, 
книга Ісуса Навина, 1:8). Згідно цього Божого 
твердження щастя людини залежить від її 
відношення до Слова Божого.    

Тлумачний словник В. І. Даля каже, що слово 
доля (судьба – рос.) утворено від слова – суд. Отже, 
доля – це участь, яка спіткає людину в результаті 
суду... Отже, доля кожної людини буде залежати від 
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«Хто вважає себе 

людиною, обов’язково 
повинен бути з 

Богом...»
Олександр Барикін, співак

Багато знаменитих людей (артистів, спі-
ваків, музикантів, спортсменів, кіноакторів), про-
йшовши певний відрізок свого життя, нарешті 
зробили зупинку, щоб переосмислити його. Ці 
люди мали в надлишку все те, про що сьогодні 
мріють багато людей: визнання мільйонів, 
людську славу, великі матеріальні статки, значні 
можливості, але чомусь зрозуміли, що ці речі 
не дають людині задоволення прагнень їхньої 
душі, ці речі не принесли їм щастя. По милості 
Божій вони нарешті навернулися до живої 
віри в Бога. В тексті нижче читайте уривок з 
останнього інтерв’ю з Олександром Барикіним, 
відомим радянським співаком, композитором, 
гітаристом, автором більше 400 пісень. Це 
інтерв’ю має назву (мовою оригіналу): «Душа 
без Бога счастья не имеет...». Саме такі 
пісні в останні дні свого земного життя співав 
Олександр Барикін, а його останній альбом 
складений з пісень християнського змісту і 
названий «Молись, дитя!». Співак помер від 
інфаркту у віці 59 років під час гастролей (в 2011 
році).   

— Що підштовхнуло вас до віри в Бога?
— Моя погана поведінка, яка привела мене (і 

багатьох моїх друзів) до важких психологічних 
та фізіологічних травм. Ми свого часу давали по 
60 концертів на місяць, фонограми не було, при 
цьому ми працювали по 9 рублів за концерт. І 
щоб все це винести, доводилося дуже багато раз 
приймати допінг. Ми тоді вважали, що неможливо 
було обійтися без алкоголю та інших сильнодіючих 
засобів. Тому, коли ми подорослішали, ми стали 
дуже хворими і старими людьми. Це було 17 років 
тому. Треба сказати, що я вже 17 років не вживаю 
ніякого алкоголю. І багато моїх друзів, з якими ми 
робимо музику, теж.

Тільки завдяки вірі в Бога я зараз представляю 
собою те, що представляю. Сумніваюся, що це 
було б так, якби я залишився на колишньому 
шляху.

Співак зазначив, що «особливо сильно схильні 
до слабкості вживання алкоголю ті, хто не вірить в 
Бога. Вони розмовляють самі з собою, і від цього 
всі їхні проблеми. А розмовляти треба з Богом. 
Алкоголізм – це хвороба душі, а не тіла або 
мозку. Христос сказав: «Що людині неможливо, 
можливо Богу». Бог допомагає в усьому: і в житті, 
і в творчості. Бог є, був і буде, тому що хаотично 
нічого само по собі не утворюється. Ну, хіба не 
дурість, що людина походить від мавпи чи те, 
що Всесвіт утворився від вибуху? Я особисто 
ніколи не вважав себе мавпою, навіть коли жив 
при соціалізмі. Хто вважає себе мавпою, нехай 
не вірить в Бога, а хто вважає себе людиною, 
повинен обов’язково бути з Богом. У великій 
біді ніхто не допоможе. Друг допоможе, але 
ненадовго, та й то в якихось матеріальних проб-
лемах, а в психологічних проблемах, які всередині 
нас, допоможе тільки Бог».

http://cherami.club/publication/59/

Яка твоя ДОЛЯ?

Б

Щаслива доля - це не справа 
сліпого випадку, а результат 

свідомого вибору!
 

того, як вона ставиться до Бога та Божого Слова. 
Ісус Христос сказав такі слова: «Коли ж бо хто 
слів Моїх слухав та не вірував, Я того не суджу, 
бо Я не прийшов світ судити, але щоб спасти 
світ. Хто ж цурається Мене, і Моїх слів не 
приймає, той має для себе суддю: те слово, що 
Я говорив, останнього дня воно буде судити 
його!» (Євангеліє від Іоанна, 12:47-48).

У Біблії (книга Приповістей) написано: «…
але доля людини – від Господа» (Пр. 29:26). 
В українському перекладі сказано так: «та від 
Господа суд для людини». Отже, це ще раз 
підтверджує думку, що слово «доля» походить 
від слова «суд». І мається на увазі, що доля – це 
Боже визначення про людину, і воно залежить від 
способу життя людини і від її вчинків. Важливо 
вже сьогодні (тепер, нині) почати ретельно 
підпорядковувати своє щоденне життя волі Божій, 
переданої нам на сторінках Нового Завіту (Біблії). 
Важливо належним чином молитися Богові, щоб 
зрозуміти волю Творця щодо свого життя: який 
правильний вчинок, подальший крок зробити 
далі, щоб не помилитися. 

Висновок: доля тієї людини в безпечних Божих 
руках, яка щоденно вчиться довіряти своє життя 
(свою долю) Господу Ісусу Христу. Майбутнє такої 
людини щасливе й сьогодення також у порядку. І 
головне: той, хто довірив своє життя Господу Ісусу 
Христу, на Божий суд не приходить. Мається на 
увазі той суд, що уготований кожній людині, яка 
відкинула Слово Христове. Це справедливо. Бо 
нині кожна людина (в якому б положенні, стані чи 
місці не перебувала) може направити свої зусилля 
до пізнання Істини Божої. Принаймні для кожного 
жителя України це сьогодні можливо. Коли ж 
людина не хоче слухатися науки Христової, 
а живе так, мовби й Бога не існує, по грішних 
бажаннях свого тіла, то вона відповідно стягує на 
свою душу Божий суд. 

То що вибираєш ти, шановний читачу? Для цього 
ти тримаєш цю газету, яка надрукована з єдиною 
метою: приблизити тебе до пізнання Істини Божої, 
наштовхнути до твого особистого богошукання. 
Саме для цього ми живемо на планеті Земля. 
Власне саме це є головною метою життя кожної 
людини: шукати усім серцем Бога, бути в Його 
волі, підданстві. Любий друже, у цьому й запорука 
твого щастя, твоєї щасливої долі. 

Геннадій Андросов

Душа без Бога счастья не имеет,
Тоскует, плачет, мечется, болит.
И в жизни нет целебного елея,
Который эту душу исцелит.

Ей нужен Бог, лишь Он её отрада –
Ничто другое и никто другой –
Больной душе молиться Богу надо,
В Котором мир и радость, и покой.

Да, Бог велик и всё пред Ним смолкает,
Вселенная трепещет пред Творцом,
Но то, что душу с Богом разделяет,
Уже давно искуплено Христом.

Открывши путь, всем людям без изъятья,
К истоку вечной милости Своей,
В небесные Отцовские объятья,
Он ждёт своих заблудших сыновей.

Слова пісні Олександра Барикіна

Посієш  вчинок – пожнеш 
звичку, посієш звичку – 

пожнеш характер, посієш 
характер – пожнеш долю!
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ені 39 років. Я 
народився у зви-

чайній родині колгоспників, 
мої батьки не вірили в Бога. 
Відповідно я ріс, як більшість 
дітей в країні, де процвітало 
безбожництво і панував ате-
їзм. Але я вдячний Богу, що 
у мене був віруючий дідусь, 
батько моєї мами. Він жив на 
Західній Україні. Розмови з 
ним про Бога мали істотний 
вплив на моє подальше жит-
тя. Він приїжджав до нас у 
гості, також я їздив до нього. 
За його повчанням я навіть 
вивчив молитву «Отче наш» і 
разом з ним ставав на коліна і 
молився. Я навіть мав спробу 
читати Новий Завіт. Але мало 
що з цього зрозумів. Світське 
життя поступово затягнуло 
мене, і я залишив свої дитячі 
спроби шукання Бога. Я пішов 
по шляху невіруючих людей: 
грішив, як усі. Але Христос ба-
чив моє серце, і прийшов час 
мого навернення до Бога.

Коли я повернувся з армії, 
відслуживши строкову служ-
бу, зустрів свого приятеля, з 
яким ми в дитинстві дружили, 
разом займалися спортом. На 
той момент він вже був щи-
рим християнином. Звичайно, 
при нашій зустрічі він одра-
зу почав говорити зі мною 
не про буденні речі, а про 
найголовніше і найважливіше 
в житті: про Ісуса Христа, про 
те, що мені треба покаятися 
в своїх гріхах. У нього вдома 
ми разом подивилися попу-
лярний християнський фільм 
«Ісус», який мені не просто 
сподобався, а під час його пе-
регляду щось неймовірне тво-
рилося у мене в серці. У кінці 
фільму є запрошення до мо-

литви покаяння. Володимир 
(так звуть мого друга) запропо-
нував мені покаятися, і я пого-
дився, повторив молитву пока-
яння. Відтоді моє життя стало 
кардинально змінюватися. 
Хоч на той момент я ще не 
мав стовідсоткового пока-
яння, ще не усвідомлював, 
що мені потрібно конкретно 
робити, як далі жити, але у 
мене було бажання більше 
дізнатися про життя християн, 
побачити: як живуть віруючі. Я 
став відвідувати християнські 
зібрання. Я перестав лихосло-
вити, але у мене ще було ба-
гато гріхів, які не міг залишити. 
І ось одного разу я поїхав за 
700 кілометрів від дому (до 
Криму), де був на богослужінні 
в одній домашній церкві. Одна 
жінка після служіння підійшла 
до мене і сказала, що їй Бог 
сказав мені передати такі 
слова: «Сину мій, якщо ти не 
покаєшся, дні твої полічені!» 
Відверто кажучи, я дуже зля-
кався, навіть думав, що не по-
вернуся додому (щось зі мною 
трапиться). Але Бог явив 
милість, і я повернувся в Чу-
тове. Я розумів, що мені треба 
сповідати свої гріхи і покая-
тися в церкві. Тому молився і 
просив Бога, щоб мені дожити 
до наступного богослужіння. 
Коли ж прийшов на зібрання 
християн, то не просто ридав, 
а моє серце було в розбитті. І 
були пророчі слова через одну 
жінку в церкві до мене: вона 
сказала точно такі ж слова, 
що мені були сказані раніше 
в Криму. Вона сказала, звер-
таючись до церкви: «Сину мій, 
якщо не покаєшся, дні твої 
полічені». Служитель привсе-
людно запитав її: до кого кон-
кретно були ці слова? Мені не 
треба було говорити про це, 
бо знав, що це пророцтво до 
мене. Тоді вона показала на 
мене. У мене, образно кажу-
чи, відкрилися джерела вод, 
так сильно я плакав, сльози 
заливали моє обличчя. Я пе-
режив повне покаяння, очи-
щення і вибавлення від усіх 
гріхів. Після молитви я навіть 
фізично відчув надзвичайне 
полегшення. Це був 2002 рік. 
Я вийшов з Дому молитви но-
вою людиною, дивився на світ 
навколо новими очима, навіть 

сонце світило якось інакше. 
Не знана раніше мною радість 
наповнювала моє серце. Я був 
повністю звільнений Богом від 
усякого беззаконня і гріхів, 
більш того: до мене прийшло 
відчуття огиди до всякого без-
законня і гріха (що раніше мені 
подобалося, тепер стало огид-
ним).

Я став ревно шукати Бога, 
хотів вчитися в Слов’янській 
біблійній школі. Вже подав 
документи, але саме тоді по-
мерла моя мама, а мій бать-
ко – інвалід, без однієї ноги. І 
я залишився вдома догляда-
ти за батьком. Через півроку 
Бог дав мені по серцю дру-
жину з Західної України. У 
мене почалося сімейне жит-
тя, яке складається не тільки 
з радощів, але й з труднощів. 
До всього було важко з бать-
ком, йому ампутували й другу 
ногу. 

Потім у нього розвилася 
хвороба – рак горла. Він по-
мер, перед смертю каявся в 
гріхах. На той момент у нас 
вже було п’ятеро дітей. Ще 
коли батько був у лікарні, я 
був на служінні в Полтавській 
церкві, і до мене підійшов брат 
і запропонував увійти в групу 
тюремного служіння. Я по-
годився і відтоді (вже більше 
10 років) регулярно відвідую 
в’язниці Полтавської області 
з проповіддю Євангелії. В 
цьому я побачив відповідь 
від Господа, тому що раніше 
хотів служити Ісусу Христу, 
але не знав де саме, і ось Бог 
дав мені відповідь. Також ми 
відвідуємо доми престарілих, 
інвалідів. Працюючи серед 
цих залишених і забутих лю-
дей, я пам’ятаю слова з Біблії: 
«Рятуй узятих на смерть, та-
кож тих, хто на страчення хи-
литься, хіба не підтримаєш 
їх?» (Притчі, 24:11).

А три роки тому мене бла-
гословили в Чутівській церкві 
на служіння диякона. Я пере-
конуюся, що праця для Го-
спода не є марною, Бог рясно 
благословляє. Слава Госпо-
ду за це! Я бачу, як душі, які 
вже були на самому дні цього 
грішного світу, спасаються по 
вірі в Ісуса Христа, каються в 
гріхах і отримують нове жит-
тя. Коли бачиш це на власні 

очі, серце наповнює велика 
радість і славослів’я Господу.

На сьогодні у нас з дружи-
ною Любою вісім діток, і ми 
очікуємо на дев’яту. У нашій 
місцевості ми напевно сама 
багатодітна сім’я.

Коли дружина носила шо-
сту дитину, у неї була за-
гроза викидня, її терміново 
госпіталізували. На двад-
цять днів я залишився один 
з п’ятьма дітьми. Для мене 
це було справжнім випробу-
ванням. Я повинен був скрізь 
встигнути: і до дружини, в Пол-
тавську лікарню, і за дітьми 
дивитися. Це було важко, але 
в цьому я бачив Божу руку 
і підкріплення від Господа. 
Коли вдруге знову залишився 
без дружини (знову на двад-
цять днів), то вже мав досвід, і 
мені було легше. Слава Госпо-
ду! Я вдячний Богу за церкву, 
за сестер, які нам надавали 
посильну допомогу. Коли дру-
жина народила, я вже закупив 
деякі дитячі речі за вказівкою 
дружини. У той день нам до-
дому привезли велику посилку 
від незнайомих мені людей. Я 
був одночасно радий і здиво-
ваний, тому що ніколи раніше 
нам додому ніхто нічого не 
надсилав. І яке ж було моє 
здивування, коли в посилці я 
виявив усі необхідні речі для 
дитини – від народження до 
півтора років. Я потім повер-
нув куплені мною дитячі речі 
назад, в магазин. Чудо в тому, 
що християни, які вислали по-
силку для дитини, не знали, 
що у нас якраз в цей час на-

родиться дитина. На посилці 
були написані число, місяць і 
позначене «місто Полтава». 
Це було числом народження 
нашої дитини, і дружина на-
родила її саме в Полтаві! Це 
стало для нас чудовим пода-
рунком від Господа! Алілуя! 
Слава Богу! Це сильно торкну-
лося мого серця і наповнило 
великою вдячністю Господу.

Одного разу мій малень-
кий трирічний син Давид роз-
бив собі лоба, так, що його 
терміново госпіталізували. 
Йому потрібно було заши-
вати рану. Сина поклали на 
операційний стіл, я стояв 
біля дверей операційної, куди 
мене не пускали. І раптом син 
став сильно кричати і кликати 
мене: «Тату! Тату!» Я ледве 
витримав... Коли синові дали 
наркоз, я разом з ним також 
мало не втратив свідомість. 
У той момент я особливо став 
близький до розуміння слів 
Ісуса на хресті, коли Він голо-
сив: «Отче, нащо Ти Мене за-
лишив?!»

На закінчення свого (дале-
ко незакінченого) свідчення 
хочу з упевненістю сказати, 
що Бог не залишає тих, хто 
свою надію усім серцем по-
клав на Господа. Кожен день 
Божа милість оновлюється 
над тими, хто надіється на Бо-
га. Це великий привілей слу-
жити Господу, а в кінці отрима-
ти від Нього нагороду. Слава 
Господу Ісусу Христу! Амінь.

Юрій Смалюга, 
смт Чутове, Полтавщина

Тел.: +380 (50) 915 23 70

«Сину мій, якщо не покаєшся, дні твої полічені…»

М

За вікном

У лікарні, в одній палаті, лежали 
два тяжко хворих. Ліжко одного було 
біля єдиного вікна, а ліжко другого — 
біля дверей. 

— Що там видно у вікні? — якось 

спитав той, що лежав біля дверей. 
— Я бачу небо, хмари, що 

нагадують фантастичних звірів, 
озеро й ліс вдалині...

Щодня той, хто був біля вікна, 
коли він міг сидіти, розповідав своєму 
сусідові про події за вікном: про озеро, 
качок та лебедів на ньому, про човен з 
рибалками, про дітей, що гралися на 
березі, про закоханих, що трималися 
за руки й не зводили сяючих очей 
одне з одного... Той, хто був біля 
дверей, не бачив цього, та в його уяві 
поставали ці картини – так гарно 
розповідав йому сусід. Та поступово 
до нього вкралася заздрість: «Це 
несправедливо, — думав він. — За 
які заслуги йому дісталося місце біля 
вікна? А я повинен любуватися лише 

дверима з облупленою фарбою, тоді 
як він має такий чудовий вид з вікна». 
Спочатку ця думка його засоромила 
та поступово його почала душити 
злість. Він навіть спати перестав – 
так хотів лежати біля вікна. Лише ця 
думка контролювала його життя.

Одного разу вночі той, хто лежав 
біля вікна, почав задихатися й сильно 
кашляти. Він пробував дотягнутися 
до кнопки, щоб викликати сестру 
– та не міг. Його сусід біля дверей 
спостерігав у напівтемній кімнаті, 
як той намагається дотягнутися 
до кнопки. Він не поворухнувся й 
не натиснув свою кнопку виклику 
медсестри. Десь за п’ять хвилин 
кашель й хрипи затихли (разом 
із диханням сусіда). Запанувала 

мертва тиша.
Вранці його тіло забрали. Після 

того сусід попросив медсестру, щоб 
його переклали до вікна. Медсестра, 
природно, допомогла йому. З трудом 
він піднявся й виглянув у вікно. За 
вікном була лише глуха цегляна 
стіна. Хворий затремтів і спитав у 
медсестри:

— Як же так! Це вікно дивиться на 
глуху сіру стіну! Але той, що помер, 
розповідав мені про ліс, озеро, хмари, 
людей... Як же він міг це бачити з вікна? 
Медсестра сумно посміхнулася:

— Він не міг бачити навіть стіни; 
ваш покійний сусід був сліпим. Він, 
певно, просто хотів вас трохи 
підбадьорити…



Іноді в нашому житті 
деякі речі відбуваються, 
на перший погляд, ви-
падково. Згодом ти про 
них забуваєш, не надаєш 
значення або ж списуєш на 
випадковість... А потім 
Бог тобі нагадує про них. 
І ти розумієш: але ж не все 
так просто, як ми думаємо.

У далекому 1992-му році я 
13-річним підлітком потрапила 
в міську лікарню маленького 
провінційного міста Лубни, що 
на Полтавщині. Час тоді був 
важкий – розпад Союзу збігся 
з розпадом моєї сім’ї (нас 
покинув батько), з однолітками 
мої стосунки не надто 
складалися, я постійно хворіла. 
А тут ще у мене виявили 
незрозуміле захворювання, яке 
не могли діагностувати. І ось 
одним не дуже радісним днем 
(після чергового болісного 
обстеження) я зайшла в 
порожню палату, а на моїй 
тумбочці лежить книга. Велика, 
в чорній обкладинці, на якій 
скромно витиснуто українською 
мовою: «Новий Завіт та 
Псалтир». А всередині назва 
видання: місія «Гедеонові 
брати».

Інтернету тоді ще не було, 
мобільними телефонами ніхто 
не користувався, а старий 
чорно-білий телевізор на посту 
медсестри настирно показував 
лише два (не цікавих мені) 
канали... Отже, від нічого 
робити, я відкрила подарунок 
невідомих мені «братів» і 
почала читати...

Пам’ятаю момент, коли 

зрозуміла, що в палаті вже 
темно, і я майже не бачу 
букв, але продовжую читати. 
Дочитую Євангеліє від Матвія. 
Мені прикро й боляче – за 
що ж зрадили Ісуса Христа? 
Мені хочеться покарати всіх 
Його кривдників! Адже мене 
теж вже не раз зраджували й 
ображали...

Потім, в кінці книги, я 
знайшла молитву покаяння і до 
мене прийшло усвідомлення 
того, що мені потрібно 
обов’язково прочитати цю 
молитву. Що я й зробила… В 
мені щось змінилося. В кімнаті 
було темно, а в моїй душі, 
десь глибоко всередині, мовби 
хтось клацнув вимикачем і за-
горілося яскраве світло. Я до 
сих пір пам’ятаю той величний 
всепоглинаючий спокій, що 
наповнив усе моє єство після 
тієї молитви…

Через кілька днів мені 

стало краще, з лікарні мене 
виписали з якимось дивним і 
довжелезним діагнозом на три 
рядки. Відтоді розпочався мій 
шлях до Бога, про який я на 
той час нічого не знала, якого 
не розуміла, але відчайдушно 
хотіла зрозуміти.

Після трьох років блу-
кань, багатьох казусів і 
неприємностей в житті, 
пов’язаних з моїм богошу-
канням, я нарешті прийшла 
до однієї християнської гро-
мади в нашому місті, яка 
щойно утворилася. Через рік 
відвідувань цієї церкви я і моя 
мама прийняли в ній святе 
водне хрещення.

Ось уже понад 20 років я 
член церкви християн віри 
Євангельської «Відродження» 
м. Лубни. І ось уже понад 20 
років я читаю й перечитую 
Євангеліє, і все не можу ним 
начитатися…

Ту книгу, знайдену в лікарні, 
я давно комусь передарувала. 
Але кілька видань «Гедеона» 
завжди у мене вдома – під 
рукою, щоб було що при 
нагоді комусь подарувати 
з рідних чи знайомих. У 
церкві «Відродження» я 
познайомилася зі своїм 
майбутнім чоловіком, тепер 
сюди на недільну школу бігає 
мій син... Стільки чудових змін 
відбулося у моєму житті за 
ці роки! А все почалося з тієї 
однієї книжечки Нового Завіту, 
яку 25 років тому я виявила 
біля свого лікарняного ліжка...

Звичайно ж кожна історія 
має свою післямову...

Післямова
Нещодавно служіння на-

шої громади відвідав на-
ціональний координатор мі-
сії «Гедеонові брати». Він 
розповів декілька реальних 
історій, як люди набували віру 
в живого Бога, отримавши в 
подарунок маленьку книжечку 
Нового Завіту під редакцією 
їхньої місії. Він також виявив 
бажання дізнатися інші подібні 
історії (можливо з життя членів 
нашої церкви).

І я тоді одразу згадала й 
розповіла свою історію, яку 
чомусь до цього ніколи навіть 
не згадувала. Я закінчила 
свою розповідь, і тут пастир 
церкви, сидячи в першому 
ряду, посміхнувся і запитав:

— А книга була велика?
— Велика, — кажу я.
— У чорній палітурці?
— Ну, так... — дивуюся я. — 

А що?

— А це я тоді ще юнаком 
зі старшими носив в лікарні ті 
книжки! — зі сміхом каже він.

І я сміюся разом з ним. 
Адже ми разом в одній церкві 
стільки років, а навіть не 
здогадувалися як почалося 
наше перше «заочне 
знайомство»...

Марина Кононенко, е-mail: 
krevska_ganna@ukr.net
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Чверть століття тому книга «Новий Завіт» 
місії «Гедеонові брати»* змінила моє життя…

ІСУС же СКАЗАВ: 
«Пустіть діток, і не 

бороніть їм приходити 
до Мене, бо Царство 
Небесне належить 

таким» Мт. 19:14

Свідчення Марини Кононенко, 
м. Лубни, Полтавщина

*Місія «Гедеонові брати» 
заснована в 1898 р. в США  
християнами, які на свої 
кошти стали друкувати «Нові 
Завіти» і розповсюджувати 
серед населення. На сьо-
годні ж членами місії 
розповсюджене Слово Боже 
в 191 країні світу!

відродження, не за Євангелієм. І вже в 
Середньовіччі, яке називають темним 
часом, від християнства залишалася 
тільки назва. Це не означає, що 
в той час Церкви не було – вона 
була, але в значній меншості, і яку 
переслідували саме ті, хто офіційно 
називали себе церквою, але яку 
підтримували державні структури. 
Більшість людей лише називалися 
християнами, бо Біблії не читали 
і не виконували того, що в ній 
написано. З’явилося таке поняття, 
як «батьківська віра», «передання 
отців», які потрібно було ревно 
берегти і захищати. Хоча, якщо бути 
відвертим, від батьків ми успадкували 
суто гріховну природу, гріх Адама. А 
віра в Христа не успадковується! 
Це те, що набувається свідомо (осо-

бисто) через Ісуса Христа, як свого 
особистого Спасителя.

Ще задовго до Лютера звучала 
ця істина. Наш брат, слов’янин, чех 
Ян Гус проголосив ці євангельські 
істини. За це його живцем спалили 
церковники, спалили лише за те, 
що він проголосив: «Тільки Біблія!» 
Його сучасник Джон Вікліф, який 
проповідував ці прості істини в Англії, 
також зазнав переслідувань. В церкву 
проникло вчення про те, що крім пекла 
та раю ще існує й проміжне місце, 
де начебто душі кандидатів в рай 
повинні були пройти муки чистилища. 
Вже навіть після смерті Вікліфа, 
офіційна церква, думаючи, що він 
перебуває в цьому чистилищі, щоб не 
допустити його душу в рай, вирішила 
розкопати його могилу і спалити його 
останки, як єретика, таким чином 
закриваючи йому дорогу до раю. 
Сьогодні це виглядає досить смішно, 
але тоді люди в це вірили. Ось таким 
було тодішнє християнство. Активно 
продавались індульгенції – спеціальні 
грамоти, продавці яких обіцяли 
гарантоване прощення гріхів.

Одним із діячів того часу (поч. XVI 
ст.) був Мартін Лютер, який, читаючи 
Слово Боже та викладаючи студентам 
Послання до Римлян, дійшов вис-
новку, що людина оправдується пе-
ред Богом виключно вірою в Ісуса 
Христа, живучи згідно з Христовим 

Євангелієм. Він проголосив п’ять тез, 
п’ять основних постулатів:

1. Тільки Писання! Як наслідок, 
в результаті цього відбулося підняття 
освіти в народі, переклад Біблії на 
рідну мову, що в свою чергу підняло 
статус національних мов, почало 
розвиватися почуття патріотизму.

2. Тільки вірою! Людина спа-
сається тільки через віру в Ісуса 
Христа. Як наслідок, це допомогло 
подолати корупцію в Європі, адже 
тоді купувалися церковні посади (так 
звана «симонія»), навіть спасіння ку-
пувалося за гроші.

3. Тільки благодать! Спасіння 
людина отримує не по ділах, не по 
заслугах, спасіння грішника – це вик-
лючно Божий дар. Таке розуміння 
викликало у людей почуття вдячності 
та любові до Бога. Цю любов вони 
почали проектувати (випромінювати, 
проявляти) й до оточуючих їх – усіх 
інших людей.

4. Тільки Христос! Коли в цент-
рі проповіді (церкви, християнства) 
Ісус Христос, відбувається підняття 
цінності людської душі, цінності 
особистості, права людини. Адже за 
кожну душу помирав Христос, для 
Нього дорогоцінна кожна душа.

5. Слава тільки Богові! Тільки 
Бог достойний слави! Коли наш 
президент у 2014 році виступав в 
Америці, то свою промову він закінчив 

словами «Слава Україні!» і «God bless 
America!». Цікаво, що у європейських 
країнах ніколи не скажуть «Слава 
Німеччині!» чи «Слава Англії!». У них 
прийнято говорити: «Слава Богу, який 
благословляє Німеччину (чи Англію і 
т.д.)». Вони розуміють, що вся слава 
має належати Богу!

Сьогодні Україна переживає часи 
занепаду, але разом з тим вона стоїть 
на порозі чогось нового, на порозі 
відродження. І якщо наш народ звер-

неться до 
цих біблійних 
п р и н ц и п і в , 
його також 
чекає, окрім 
духовного роз-
витку,  ще й 
успіх в інших 
сферах життя.

Сергій 
Манелюк

Визначення 
Реформації

Закінчення, початок на стор. 1

Немає сенсу
в пошуку місця,

де вам буде добре. 
Є сенс навчитися 

створювати це 
«добре» в будь-

якому місці.



12-річна техаська школяр-
ка Джордан Вулі не погоди-
лася із заявою своєї вчитель-
ки, що Бог – це міф, і твердо 
відстоює свою позицію віри. 
У понеділок, 26 жовтня 2016 
року, на уроці читання, се-

микласники шкільного округу 
Кеті (штат Техас) розбирали, 
що таке факт, розповсюдже-
не твердження і думка. Коли 
справа дійшла до затверджен-
ня «Бог існує», 12-річна Джор-
дан Вулі сказала, що це факт, 
на що вчителька заявила, що 
це неправильна відповідь, 
насправді Бог – це міф. Джор-
дан стала наполягати, кажу-
чи, що цей факт ґрунтується 
на її вірі. Вчителька, у свою 
чергу, сказала, що це бездо-
казове твердження. Супереч-
ка розгорілася не на жарт, у 
ньому взяли участь і інші учні 
класу.

Шантель Вулі, мама Джор-
дан, розповіла Fox26, що в 
класі багато віруючих дітей, 

і твердження вчительки, що 
Бога немає, дуже їх засмути-
ло: хтось жбурнув свої книги на 
стіл, хтось залився сльозами. 
Справа дійшла до розгляду 
на шкільній раді. І поки Джор-
дан Вулі відповідала перед 
членами ради, відстоювала 
перед дорослими свою віру, її 
мама плакала: «Ось, моя ди-
тина сміливіша, ніж більшість 
дорослих, говорить про свою 
віру і про те, як її права були 
порушені в школі». Губернатор 
штату Техас Грег Еббот висло-
вив своє захоплення вчинком 
Джордан: «Я пишаюся непо-
хитною прихильністю до Бога 
учениці 7-го класу початкової 
школи».

Липень-вересень 2017 р., №89 «Чудеса Божого творіння» - газета «ЖИВА НАДIЯ» 5 ст. 
Божі чудеса оточують нас 

всюди і красномовно говорять 
про нашого Творця. Все, що ство-
рено Богом, відображає Його 
силу і мудрість, могутність і 
турботу. Боже творіння є одним 
із найсильніших аргументів на 
користь існування Бога – Твор-
ця і доводить неспроможність 
теорії еволюції. Цьому свідчать 
дивовижні (ні на що не схожі) 
жителі підводного світу. 

Риба-архітектор 
будує шедеври на 

морському дні

Довший час не було зрозумілим 
для дослідників морських глибин 
походження складних круглих 
конструкцій діаметром близько 2 
метрів на дні Японського моря, 
які знаходили водолази. Нарешті 
з’ясувалося, що це шлюбні споруди 
і їх будують самці невідомого раніше 
виду риб з метою залучення самок. 

Риби-архітектори або біло-плямисті 
голкобрюхи (japanese puffer fish crop 
circles) – єдині в своєму сімействі, хто 
займається будівництвом складних 
піщаних конструкцій в якості своїх 
шлюбних споруд. Попередньо вони 
розчищають обране місце від різного 
сміття, виносять гілочки, мушлі, 
зайві камінці. Під час шлюбного 
ритуалу самці крутяться і звиваються 
біля самого дна, борознячи його 
плавниками, створюючи таким 
чином на піщаному дні своєрідне 
гніздо, в самому центрі якого самка 
відкладає ікринки. Риба-архітектор 
також використовує черепашки 
для прикраси гнізда. Максимальна 
довжина самців становить усього 
12 см. Тож можна лише уявити: як 
ретельно доводиться працювати 
такій маленькій рибці для того, щоб 
побудувати двометрову споруду. 
Примітно, що самці риб-архітекторів 
ніколи для нересту не використовують 
старі гнізда повторно – вони завжди 
творять щось нове й унікальне. Хто 
ж, як не Бог-Творець, заклав такій 
маленькій рибці вміння побудувати 
таку абсолютно симетричну (круглу) 
й складну конструкцію.

Морський коник
Морський коник – настільки уні-

кальна істота, що дійсно дуже 
важко прийняти (як хочуть цього 
еволюціоністи), що він є продуктом 
еволюції. Дослідіть-но уважно морсь-
кого коника, і ви побачите, що всі 

особливості його дизайну свідчать 
про диво створення Богом-Творцем.

Зверху тіло морського коника 
покрито кістковим панциром, що 
захищає його від небезпек. Цей 
панцир настільки твердий, що ви не 
зможете розчавити руками сухого 
мертвого коника. Його міцний скелет 
робить морського коника неприваб-
ливим для хижаків, тому цю рибку 
зазвичай ніхто не чіпає.

Унікальність морського коника се-
ред риб полягає в тому, що 
його голова розташована під 
прямим кутом по відношенню 
до тіла. Коли морський коник 
пливе, його тіло залишається 
в вертикальному положенні. 
Голова морського коника 
може рухатися вгору або вниз, 
але не може повертатися в 
сторони. Нездатність рухати 
головою в різні боки у інших 
істот, ймовірно, викликала 
б проблеми, але Творець у 
Своїй мудрості спроектував 
морського коника таким чи-

ном, що його очі рухаються і оберта-
ються незалежно одне від одного, 
одночасно спостерігаючи за тим, що 
відбувається в різних напрямках від 
нього. Для того, щоб плавати верти-
кально, морський коник використовує 
плавники. Він занурюється і під-
німається, змінюючи обсяг повітря 
всередині його плавального мі-
хура. Якщо плавальний міхур пош-
коджується і втрачається навіть не-
значна кількість газу, то морський 
коник опускається на дно і безпорад-
но лежить до самої смерті.

Якщо морський коник є продуктом 
еволюції, то ми повинні поставити за-
питання: як цій істоті вдалося вижити, 
поки еволюціонував його плаваль-
ний міхур? Сама ідея про поступову 
еволюцію складного плавального 
міхура морського коника шляхом 
проб і помилок просто немислима. 

Чи любимо ми Бога?
Жінка каже подрузі, що любить свого чоловіка, 

але вона не любить з ним спілкуватися, додому (до 
чоловіка) та жінка ніколи не спішить. Чи повірите 
ви у щирість її почуттів до чоловіка? Не повірите. 
Якщо хтось скаже, що любить Бога, та не любить 
спілкуватися з Ним у молитві, не бажає роздумувати 
про Слово Боже (Святе Євангеліє), чи повірите ви 
такій людині в щирість її почуттів до Бога? Хто буде 
предметом розмови (навіть думок) у закоханого 
хлопця (чи дівчини)? Правильно: об’єкт його (чи її) 
кохання. Так само, якщо ми любимо Бога, то при 
першій нагоді об’єктом наших розмов, думок, бажань, 
уподобань, устремління буде Господь Ісус Христос.

Слова Ісуса Христа: 
«Хто заповіді Мої має та їх 

зберігає, той любить Мене... Хто 
не любить Мене, той не береже 
Моїх слів...»         Єв. від Іоанна, 14:21, 24

«Але запитай хоч худобу і навчить 
тебе, і птаство небесне й тобі 

розповість. 

Або говори до землі й вона вив-
чить тебе, і розкажуть тобі риби 

морські. 

Хто б із цього всього не пізнав, що 
Господня рука це вчинила?» 

Біблія, Книга Йова, 12:7-9

Британський астрофізик 
Мартін Джон Ріс зробив 
гучну й сенсаційну заяву. 
Він сказав, що Всесвіт не міг 
з’явитися сам по собі. Після 
багаторічних досліджень 
космосу британський вче-
ний зробив висновки, що 
Всесвіт міг створити тільки 
Бог. Колишній глава Лон-
донського королівського то-
вариства цілком серйозно 
заявив, що релігійна теорія 
походження світу не тільки 
має право на існування, але 
є найбільш правдоподібною 
серед інших теорій поход-
ження світу. Джон Ріс довгий 
час був атеїстом. Він був 
упевнений, що все у Всесвіті 
утворилося саме собою. Цю 
точку зору поділяли бага-
то дослідників, але не всі. 
Після тривалої праці вчений 
зрозумів, що ніяких випад-
ковостей у світі немає. Він 
навів переконливі докази 
про те, що перша система 
репродукування (молекула 
ДНК) могла бути створена 

тільки Богом. Тут все проду-
мано до найдрібніших час-
ток. Найменші зміни здатні 
порушити всю систему. 
Сучасна наука, незважаю-
чи на численні відкриття, 
так і не могла розгадати 
особливості ДНК-молекули 
– цей складний механізм 
зберігає в собі настільки ве-
ликий обсяг інформації, що 
просто не міг виникнути з 
нізвідки.

Згоден з колегою дирек-
тор Міжнародного інституту 
прикладної та теоретичної 
фізики Анатолій Акімов. У 
своїх дослідженнях росій-
ський вчений запевняє, 
що Бог існує, і люди мо-
жуть бачити Його чудеса. 
Він стверджує, що бага-
то вчених-фізиків вірять і 
вірили в Бога, а Ісак Нью-
тон, який започаткував 
сучасну фізику, був люди-
ною глибоко віруючою, він 
відзначав, що свої закони 
механіки вивів з Біблії.

http://novostey.com/

Вчені зійшлися на думці, 
що Всесвіт створив Бог!

Чому ти віриш у те, в що ти віриш?

У місцях позбавлення волі 
(в’язницях, тюрмах) заохочують 

в’язнів читати і вивчати 
Євангеліє Ісуса Христа. А в загаль-
ноосвітніх школах – ні. Якби 
школярам з 1-го класу вчителі ви-
кладали Слово Боже, Євангеліє, 
прищеплювали віру в Христа, а 
не безбожну теорію еволюції та 
поганські звичаї, тоді б відпала 
потреба поширювати Євангеліє у 
тюрмах. В’язниці спорожніли б... 

Настанови юнака на 
початку дороги (життя) 
його, він не відхилиться 

з неї, як і постаріє…



овго зби-
рався від-

відати свою рідну сестру 
Анюту в місті, але в селі 
завжди гаряча пора. 
І ось нарешті рішуче 
відклав усі справи і 
вирушив в область з 
торбами, які приготувала 
моя дружина. Анютин 
чоловік Василь зустрів 
мене радісно, але трохи 
розчарував:

— Анюта поміняла 
роботу, тому, хоч сьогодні 
й субота, вона на зміні.

Чекати я не міг, обіцяв 
сьогодні ж повернутися 
додому, в село, тому 
вирушив шукати сестру 
на роботі.

Добираючись до облас-
ної лікарні, роздивлявся 
місто: і змінилося, й ні. 
Минуло тридцять років, 
як ми з Анютою приїхали 
сюди навчатися: я 
після армії, а сестричка 
після 8-го класу. Мене 
«городський» хліб не 
вдовольнив — через рік 
повернувся до батьків, 
одружився, та й осів… А 
Анюта в місті звикла.

Ось і довгоочікувана 
зустріч. Сестричка ки-
нулася мені на шию, і 
сміх, і сльози, — такою 
вона була завжди. 
Милуюся нею: біленький 
халатик, косинка, гумові 
рукавички.

— Анютко, тобі це 

вбрання личить!
— Дякую Богові!
Раптом посмішка зник-

ла з її вуст:
— Ой, Андрію, тут, 

у восьмій палаті твоя 
сусідка лежить, тітка 
Дуся. Хочеш провідати її?

— Звичайно, — мовив 
я і почав поглядом 
відшукувати цифру «8» 
на дверях кімнат.

— Зажди… вона… їй 
мало залишилося. У неї 
рак. Але вона не знає, їй 
не кажуть.

— Так це ж не онко-
логія?

— Так, дочка тримає 
її тут, щоб мама не 
здогадалася. Але їй вже 
шість разів відкачували 
рідину з пухлини. Я чула, 
як лікар говорив палатній 
медсестрі, що їй до смерті 
лишилися лічені дні. 

— Розумію, буду мов-
чати.

Увійшовши до палати, 
я був здивований по-
баченим. Із того, що 
розповіла мені сестра, 
я вже намалював собі 
картину ледь живої тітки 
Дусі з печаттю смерті 
на чолі, проте побачив 
веселі очі й почув гучний 
голос вітання. Навіть тінь 
несподіванки не майнула 
на її обличчі: вона ніби 
мене чекала. Від мого 
зору не сховалися деякі 
дрібнички: на столику 

— люстерко та губна по-
мада, у хворої дбайлива 
зачіска, дорогий і гарно 
випрасуваний халат. 
А моїй сусідці сімдесят 
років. У палаті лише 
одне ліжко. Постіль не 
лікарняна, а домашня 
(барвиста). Дочка зро-
била все, щоб мама 
почувалася тут зручно 
(як вдома). Вражений 
її силою волі і любов’ю 
до життя, я не міг щось 
сказати. Говорила тьотя 
Дуся:

— Мені вже добре. 
Скоро буду вдома — пора 
картоплю вибирати.

Я так і не зрозумів: чи 
вона жартує, чи дійсно 
вірить, що її здоров’я 
після стількох операцій 
дозволить їй іти на 
город…

Ми йшли великим 
лікарняним парком, на-
солоджуючись свіжим 
повітрям.

— Сестричко, я спанте-
личений… Ця жінка 
виглядає так, ніби їй жити 
ще років сто!

— Ох, дорогий мій, не 
знаю, майже всі люди 
так. Не хочуть вірити в 
реальність смерті. До 
останньої миті на щось 
надіються: хто на гроші, 
хто на зв’язки, хто на 
щасливий випадок. А 
воно ніщо не «працює»: 
прийшов час — маєш іти 
туди, куди всі йдуть… А 
про те, що за це життя 
маємо скласти звіт 
перед Богом, Який нам 
дав його, — про це й 
слухати ніхто не хоче. 
Говорять: «Почекай-но, 
ось мені покращає, тоді 
й поговоримо про віру і 
про вічність». А «тоді» 
— для багатьох стає вже 
запізно…

Анюта тяжко зітхнула, 
а по її щоці покотилася 
сльоза. Їй було за що 
зітхати й плакати в 
молитвах перед Богом. 
Я обійняв її худенькі 
плечі, які тремтіли в 
беззвучному риданні. Я 

добре знав, що нерідко 
ллються ці сльози за двох 
її дочок та шістьох онучат; 
за чоловіка, який кращі 
роки свого життя втопив 
у горілці… Але це не були 
сльози безнадії і відчаю, 
а сльози віри перед 
Богом, Який чує й цінить 
молитви матерів, і рахує 
кожну їхню сльозинку...

Через тиждень після 
мого повернення із 
міста приїхала й моя 
сусідка. Наступного дня 
вранці я її відвідав. На 
цей раз тьотя Дуся не 
встигла загримувати пе-
чать страждання після 
безсонної ночі. Голос її 
все ж був бадьорий:

— Дорога трохи вто-
мила. Донька просила 
залишитися в неї, в місті, 
але тільки тут я можу 
вільно дихати.

Деякий час сусідка 
показувала мені ре-
зультат своєї праці за 
літо — різноманітні 
торбинки з сушеними 
квітами й листочками, 
пояснюючи, що від чого 
«спасає». Помітивши 
мою неприховану печаль 
на обличчі, нарешті 
запитала мене:

— У тебе проблеми? Що 
тебе мучить?

Я відважився задати 
їй питання, яке власне 
є головним для кожної 
людини:

— Скажіть, ось якби 
мені з’явився ангел 
Божий і сказав, що 
жити Бог залишив мені 
усього лише 24 години, 
як би ви порадили мені 
використати цей час?

— Що ти таке кажеш?! 
Ти ж такий молодий, 
я старша тебе й то не 
думаю про це.

Я подумав, що кому-
кому, а їй таки варто 
думати про це, а вголос 
сказав:

— Євдокіє Миколаївно, 
ви стільки пережили, 
стільки часу провели в 
лікарні, багато бачили, 
то з вашого досвіду все ж 

таки скажіть вашу думку? 
Не підозрюючи про те, 

що моє запитання не так 
в цю мить важливе для 
мене, як для неї, тітка 
Дуся почала поважно 
розмірковувати вголос:

— Ну, мабуть, я просила 
б пробачення у всіх, на 
кого щось маю; написала 
б листи всім, хто винен 
мені, що прощаю 
їм. І сама б просила 
прощення у тих, з ким 
була несправедлива… 
Молилася б Богу, щоб 
простив мені за все моє 
грішне життя, за діток, 
яких не народила… 
Звичайно б, пішла до 
церкви і висповідалась 
священику…

Вона змовкла, розду-
муючи, що ще можна 
встигнути зробити важ-
ливого за одну добу 
життя. Я подумав: як 
добре вона міркує, і гріхи 
не мають часу давності, 
совість чітко вказує їй, що 
й аборти також є тяжким 
гріхом дітовбивства (хоч 
можливо їй гінекологи 
про це нічого не казали). 
Я осмілів, і скориставшись 
паузою, наважився за-
питати прямо:

— Так чому ж ви не 
зробите цього тепер, 
адже ви (як і я) точно 
не знаєте, коли настане 
той останній день? Чому 
ви не підготуєтеся до 
зустрічі з Богом, якщо так 
добре мені розказали, що 
саме треба зробити для 
спасіння душі?..

Миттю очі Євдокії Ми-
колаївни зробилися ста-
левими і засвітилися 

злими вогниками:
— Негіднику! Як ти 

смієш так говорити з 
хворою жінкою?! Яке ти 
маєш право натякати ме-
ні на смерть, передчасно 
хоронити мене? Ти 
ж віруюча людина, я 
завжди поважала тебе, як 
вихованого й тактовного 
чоловіка, а ти замість 
того, щоб підбадьорити, 
добиваєш мене думками 
про смерть. Ні, шановний, 
я ще буду жити! Я ще так 
потрібна моїй доньці й 
онукам!

На цьому наша роз-
мова скінчилася. Я ви-
бачився і прожогом за 
двері. Потім картав себе 
і плакав в молитвах, 
звинувачував себе, що 
не зміг все правильно 
сказати. Можливо, 
якось інакше можна 
було б достукатись до її 
зраненого серця?..

Через пару тижнів 
«швидка» забрала тітку 
Дусю — і більше до нас 
вона не повернулася. 
Хтось із наших був на 
похоронах, кажуть, 
донька хоронила її, як 
вельможу, з великими 
почестями. Похоронну 
службу правили аж три 
священики, а столи на 
поминальному обіді в 
ресторані ломилися від 
дорогих страв.

Минули роки, садиба 
Євдокії Миколаївни за-
росла бузиною та бу-
р’янами. А я, проходячи 
мимо, кожний раз думаю: 
«Де ж це тепер її душа?..»

Катерина Сотник

дорогоцінної та вічної душі, якою ми 
спілкуємося з Богом і, нажаль, коли  
хтось з наших рідних впадає у гріх, ми 
не дуже цим переймаємося, а от коли 
у них стаються проблеми зі здоров’ям, 
це торкається нас до глибини серця. 
Звичайно, якщо на життя дивитися з 
позиції лише 70-80 років, це нормально, 
але якщо подивитися з позиції вічності, 
цінності кардинально змінюються. Наше 
тіло, мов чохол, у свій час відходить 
у землю (з якої воно й створене), а 
дух іде до Бога, і останнього дня (при 
воскресінні) Він одягне наш дух у новий 
«чохол» – безсмертне вічне тіло, в 
якому й будемо проводити одну з двох 
вічностей.

Як же повірити нам у наше воск-
ресіння з мертвих та вічне життя? 
Упевнений, що першим на землі людям, 

Адаму і Єві, колись було важче повірити 
у звичайну смерть, аніж нам у наше 
майбутнє воскресіння. Поясню. Уявімо 
перших на Землі щасливих людей, 
які жили у гармонії з Богом у раю і 
мали єдине застереження – не їсти 
плодів з дерева пізнання добра і зла, 
бо, як сказав Бог, вони помруть, якщо 
вкусять заборонений плід. Чи легко 
їм було повірити у смерть, не бачачи 
її (ні на прикладі тварин, ні людей, ні 
похоронної процесії, ні кладовища)? 
Бог не продемонстрував їм смерті на 
комусь, аби довести їм її існування, вони 
повинні були просто повірити Йому.

Дорогий читачу, чи не наступаємо 
ми сьогодні на ті ж самі «граблі»? 
Ісус сказав, що усі воскреснуть, але 
дияволу вдається багатьох обманути 
такими словами: помер, закопав і на 
тому все. Кому сьогодні віримо ми? Тож 
давайте подумаємо про майбутнє нашої 
безсмертної душі вже сьогодні, бо ні 
смерть, ні воскресіння «не чують» нашої 

нібито поважної відмовки, що у нас 
«немає часу», а смерть діє незалежно 
від нашої віри в це.

Звернімо увагу на те, що Сам Бог 
задля вирішення цього важливого 
питання послав Свого Сина з Неба на 
землю, Який і постраждав на хресті 
замість нас за гріхи наші, помер і 
воскрес, і сьогодні (згідно з Євангелієм) 
Ісус є єдиним посередником між святим 
Богом і грішною людиною (1 Тим. 2:5).

Бог назустріч нам зробив «99» 
кроків, давайте й ми зробимо один 
крок – покаяння. Біблія навчає, що 
усі люди згрішили, а тому повинні 
покаятися, визнати Ісуса своїм Господом 
і Спасителем, повірити, що Він помер 
замість нас на хресті, прийняти Його 
вірою у серце, вступити з Ним у Завіт 
через святе водне хрещення (обітниця 
Богові доброї совісті), бути активним 
членом церкви, достойно приймати 
причастя в церкві, вивчати Біблію і 
старатись дотримуватись Слова Божого 

(згідно вчення Ісуса Христа).
«Це ж так багато!» – скажете ви. Але 

у Боже Царство ми зможемо увійти 
лише на умовах Ісуса Христа. Та й 
взагалі: за короткі роки земного життя 
ми витрачаємо так багато часу та нервів 
(щоб виростити хліб і заробити гроші). 
Невже ж задля вічного життя нічого не 
схочемо зробити? Багато хто надіється, 
що після смерті родичі відмолять його 
гріхи... Одного разу мій 3-річний син 
сказав так: «Тату, нехай Бог візьме у рай і 
тих людей, які не хочуть покаятися зараз, 
і вони покаються у раю». Можливо, так 
думають і дорослі, але у Біблії написано 
однозначно: «та щоб ви знали, що Син 
Людський має владу на землі прощати 
гріхи» (Євангеліє від Марка, 2:10).

  Ось тому, дорогий читачу, питання 
спасіння душі – найважливіше в житті і 
його потрібно вирішити вже сьогодні, а не 
завтра, бо вчорашній день вже не наш, 
а завтрашній – ще не наш. Не спізнись! 

Леонід Яковчук, м. Суми, 
тел.: 096-18-21-109
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Де ж її ДУША?

«...яке ваше життя? 
Бо це пара, що на хвильку 

з’являється, а потім 
зникає!...»

Якова,  4:14

(Закінчення, початок на стор. 1)

Питання, яке потрібно 
вирішити сьогодні!
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своїх пошуках сенсу, мети і 
правди життя я був одним із 

найщиріших американських студентів. 
У ту пору сенс життя був від мене 
далекий, але зрозуміти цього я ще не 
міг.

У нашому університеті була невелика 
групка християн (яка складалася з 
вісьмох студентів і двох викладачів), 
життя яких докорінно відрізнялося 
від мого. І вони здавалися такими 
впевненими у своїй вірі. Я мимоволі 
став підозрювати їх в нещирості. Але 
члени цієї маленької групи явно знали, 
що роблять. Нечасто зустрінеш таке 
серед студентів.

Ці люди не просто говорили про 
любов. Їх насправді хвилювали 
чужі біди. Здавалося, вони вміли 
піднятися над буденними проблемами 
університетського життя, тими самими, 
які так пригнічували інших. Я помітив 
ще, що вони були щасливими незалежно 
від обставин, у них було якесь постійне 
внутрішнє джерело радості. Там, де 
я одразу запалювався, нервувався, 
сіпався до бійки, вони зберігали 
абсолютний спокій, що викликало у 
мене ще більше роздратування. У них 
було щось недоступне мені, і я не знав, 
як це їм вдається. Як і личить рядовому 
студенту, мені завжди хотілося дістати 
те, чого у мене не було. Словом, я захотів 
ближче зійтися з цими загадковими 
людьми.

Тижнів через два після цього мого 
рішення ми сиділи за столом в сту-
дентському клубі. Розмова почала пе-
реходити на тему про Бога. У таких ви-
падках невпевненому в собі частенько 
хочеться показати свою перевагу. У будь-
якому університеті завжди знайдеться 
охочий просторікувати в такому 
приблизно стилі: «А, християнство! 
Про це ми чули. Воно для простаків 
і слабаків, а нам, інтелігентам, ні до 
чого!» Мене розхвилювала ця розмова, 
так, що врешті-решт я витріщився на 
одну миловидну студентку з цієї групи 
(раніше мені чомусь здавалося, що 
всі віруючі – неодмінно страшненькі 
ззовні), відкинувся в кріслі, щоб інші 
не бачили мого інтересу, і запитав: 
«Послухай-но, що ж все-таки змінило 
ваше життя? Чому ви так не схожі 
на інших студентів, на викладачів?» 
Мабуть, віри цій студентці було не 
позичати. Вона серйозно подивилася 
мені прямо в очі і сказала два слова, які 
я найменше очікував почути від своєї 
однокурсниці у відповідь на питання 
про сенс життя. Вона сказала: «Ісус 
Христос». «Облиште ви, ради Бога, цю 
нісенітницю! – вигукнув я. – Мене вже 
достатньо напхали релігією, і церква 
мені набридла. Знаю я ціну всієї цієї 
релігії!» «Послухайте, – заперечила 
вона, – хіба я хоч слово сказала про 
релігію? Я ж ясно кажу: Ісус Христос!»

Нічого подібного я раніше не 
чув. Християнство, виявляється, 

відрізняється від релігії! А й справді, 
релігія – це спроби людей прокласти 
шлях до Бога за допомогою добрих 
справ. Християнство ж – це коли Бог 
приходить до нас через Ісуса Христа і 
пропонує нам наблизитися до Нього.

Серед студентів і викладачів ви-
щої школи, напевно, навіть більше 
помилкового розуміння щодо хрис-
тиянства, ніж де б то не було ще. 
Нещодавно я зустрів одного доцента, 
який запевняв, що «будь-хто, хто зайшов 
до церкви, стає християнином». «Ну так, 
– довелося сказати мені, – а будь-хто, 
хто входить в гараж, перетворюється в 
автомобіль». Християнин – це людина, 
що вірить в Ісуса Христа, а не церкву! 
Спасіння дає Христос, а не церква! 

Мої нові друзі кинули виклик моєму 
розуму. Вони запропонували мені 
критично розібратися в твердженнях, 
що Ісус Христос – Син Божий, що, 
втілившись у людину, Він жив серед 
реальних людей і помер на хресті за 
гріхи людства, що Він був похований, 
і на третій день воскрес, що Він може 
преобразити життя людини XX століття.

Мені все це на той час здавалося 
ідіотизмом. По правді сказати, будь-
який християнин для мене в той час був 
ходячим втіленням невігластва. Мені 
подобалося громити не надто впевнених 
в собі викладачів, коли ті починали 
розмову про християнство, а студентів. 
Я думав, що якщо у християнина в 
голові є хоч одна мозкова клітина, то 
і їй загрожує смерть від самотності. А 
насправді невігласом був не хто інший, 
як я сам.

Ці хлопці продовжували розбурхувати 
мою інтелектуальну зарозумілість, і 
я, нарешті, прийняв їхній виклик – із 
звичайного почуття протесту. Я ще 
не підозрював, що мені доведеться 
мати справу з історичними фактами, з 
доказами, що піддаються оцінці.

Скінчилося тим, що я прийшов до 
висновку: Ісус був саме тим, за кого 
Він Себе видавав. По суті, дві мої перші 
книги виникли на основі бажання 
спростувати християнство! Коли цього 
зробити не вдалося, я прийшов до 
християнства сам.

Вже багато років я доводжу, що розум 
і віра в Христа не суперечать одне 
одному.

Але в той момент, однак, я порядком 
розгубився. Розум говорив мені, 
що крити нема чим, а воля тягнула 
в іншому напрямку. Християнство 
виявилося важким випробуванням для 
такого егоїста, яким був я. Ісус Христос, 
закликаючи мене вірити в Нього, 
колов моє самолюбство. Цей заклик 
звучав приблизно так: «Ось Я стою 
під дверима та стукаю: коли хто 
почує Мій голос і двері відчинить, 
Я прийду до нього...» (Об’явл. 3:20). 
Сум’яття моє посилювалося при будь-
якій новій зустрічі з моїми друзями-
християнами. Якщо вам траплялося 
бувати серед щасливих людей в 
хвилини, коли у вас на душі кепсько, 
то ви зрозумієте моє роздратування. 
Бувало, що я навіть схоплювався і тікав 
з кімнати, в якій точилися розмови про 
Біблію, християнство. Дійшло до того, 
що я лягав спати в 10 вечора, щоб до 
4 ранку мучитися безсонням. Я розумів, 
що з цим треба покінчити якомога 
швидше, бо мій мозок буквально закипав 
і не міг справитися з напливом все нової 
інформації і нових ідей, які відкривалися 
мені під час дослідження Біблії. Мене 
завжди приваблювали нові ідеї, саме 
тому власне я й захопився дослідженням 

християнства, і це захоплення врешті-
решт привело мене до того, що з 
затятого атеїста я перетворився в 
свідомого християнина. Мій розум 
нарешті усвідомив, що я помилявся, 
і християнство це не чергова релігія з 
тисяч інших, а Христос – це історична 
особистість. Мені треба було приймати 
рішуче рішення: особисто звернутися 
до Ісуса Христа, бо я вже вірив, що 
Він справді воскрес. Я вчився тоді на 
другому курсі. А сталося це 19 грудня 
1959 року, о пів на дев’яту вечора.

«Звідки вам так досконально це 
відомо?» – запитували мене.

Відомо, бо в цей момент змінилося моє 
життя. Того вечора я щиро молився. Я 
просив Бога направити мене на істинну 
дорогу до пізнання воскреслого, живого 
Христа. Господь з тих пір невпізнанно 
преобразив мене. Перш за все я сказав: 
«Господь Ісус, дякую Тобі за Твою 
смерть на хресті заради мене».

Потім сказав: «Я зізнаюся Тобі 
в своїх гріхах, і прошу Тебе 
пробачити їх і очистити мою душу». 
Потім сказав: «У цю хвилину я, як 
умію, відкриваю Тобі своє серце 
і життя, щоб вірити в Тебе, як 
в свого Господа і Спасителя. Я 
вручаю Тобі своє життя. Я хочу, 
щоб Ти повністю преобразив мене, 
змінив моє життя. Зроби мене 
таким, якою Ти замислив людину 
при створенні».

І останньою моєю молитвою були 
слова: «Дякую Тобі, Ісус Христос, 
що Ти прийшов в моє життя через 
мою віру».

І ця моя віра, що народилася в моєму 
серці, вже не ґрунтувалася на моєму 
невігластві. Я прийшов до неї на основі 
свідчень, фактів історії і Слова Божого 
(тобто Біблії).

* * *
Минуло півроку, потім ще рік, і я 

побачив, що моє життя справді змінилося 
на краще. Одним з таких перетворень 
в моєму житті було лікування від моєї 
неприкаяності. Я завжди шукав собі 
якихось занять: біг до своєї дівчини, 
то «чухав» язик з приятелями. Йдучи 
по подвір’ю  університету, я відчував, 
що в голові у мене – справжній вир 
суперечностей, протиріч. А через кілька 
місяців після мого рішення прийти до 
Христа до мене прийшов душевний 
спокій. Віра в Христа тепер дає мені 
можливість вирішувати протиріччя, 
якщо такі виникають. І можливість цю я 
ні на що в світі не проміняю.

Крім того, у мене був препоганий 
характер. Я міг вибухнути і встряти 
до бійки, коли на мене тільки косо 
дивилися (у мене назавжди збереглися 
шрами від таких інцидентів). Я настільки 
зрісся зі своїм поганим характером, що 
навіть не намагався його виправити. 
І ось одного разу (коли я вже став 
християнином) я потрапив в таку 
ситуацію, коли неодмінно раніше 
вийшов би з себе, – і раптом усвідомив, 
що вся моя запальність начисто зникла! 
За 20 років мого християнства я всього 
один раз погарячкував – через що 
відчував докори сумління цілих шість 
років поспіль.

Є ще одна риса, яка не робила мені 
честі: це ненависть. Кажу про неї тому, 
що вона властива багатьом, а мені 
відомий спосіб: як від неї позбутися. 
Все це можемо подолати силою Того, 
Хто полюбив нас, вірою в воскреслого 
Ісуса Христа. Свого часу ненависть мені 
постійно надокучала, не виходячи явно 
назовні, але гризучи мене зсередини. 
Мене виводили з себе люди, речі, 

проблеми. Подібно до багатьох, я був 
украй в собі не впевнений, і в будь-
якому зустрічному, хто відрізнявся від 
мене, бачив загрозу.

Але був один чоловік, якого я 
ненавидів найбільше на світі, – мій 
батько. Він викликав у мене тільки 
огиду. І бачив я в ньому всього 
лише міського алкоголіка. Якщо ви 
народилися в маленькому містечку і 
один з ваших батьків – п’яниця, то ви 
зрозумієте, про що я говорю. Мій батько 
був в місті посміховиськом. Друзі в школі 
відпускали жарти, коли зустрічали його 
в центрі міста, не розуміючи, як це мене 
ображає. Я сміявся разом з ними, про 
себе ж гірко плакав. Іноді, заходячи в 
нашу комору, я бачив там на купі гною, 
за коровами, свою матір, побиту до 
втрати свідомості. Запрошуючи друзів, 
я витягав батька з дому, зв’язував його 
і кидав в комору. Мені здається, що 
важко ненавидіти когось більше, ніж я 
ненавидів свого батька.

Місяців через п’ять після мого приходу 
до Христа в моє життя увійшла любов 
Господа. Вона була такою сильною, 
що не залишила місця для ненависті. 
Одного разу я глянув батькові прямо в 
очі і сказав: «Послухай, тату, адже я 
тебе люблю…». Я говорив абсолютно 
щиро. І він, пам’ятаючи про моє з 
ним поводження в минулі часи, був 
неймовірно вражений.

«Як же ти можеш любити такого 
батька?» – запитав він. Я заговорив з 
ним про Христа: «Розумієш, батько, в 
моє життя прийшов Христос. Мені важко 
пояснити все це, але в загальному, Він 
дав мені сили любити не тільки тебе, 
а всіх людей – такими, якими вони є».

Через сорок п’ять хвилин нашого 
діалогу я пережив чи не найбільше 
потрясіння в житті. Мій найближчий 
родич, який знав мене досконально, 
і ніяк не дозволив би морочити собі 
голову, раптом сказав мені: «Джоше, 
якщо Бог міг би зробити для мене те 
ж саме, що для тебе, я дав би Йому цю 
можливість...».

Ми помолилися разом, і мій батько 
довірився Христу.

Прихід до Ісуса зазвичай змінює 
життя за кілька днів, тижнів або 
місяців. Я, наприклад, зміг змінитися 
повністю за півтора року. А мій батько 
преобразився миттєво, у мене на очах. 
Ніби хтось простягнув руку і включив 
світло. Ніколи не бачив я такого різкого 
перетворення. Після цього батько взяв 
в руки пляшку з віскі один-єдиний раз 
– та й то лише підніс її до губ і поставив 
назад.

* * *
Судіть самі: чи змінює людей віра 

в Ісуса Христа? Можете сміятися над 
християнством, можете знущатися 
над віруючими, але в християнстві є 
сила. Воно преображає життя людей. 
Якщо ви вірите в Христа, подивіться на 
власні погляди і вчинки – невже вони 
залишилися незмінними?

Ні, християнство не нав’яжеш силою. 
У вас своє життя, у мене своє. Я 
можу тільки поділитися з вами своїм 
досвідом, а вже яке приймати вам 
рішення – справа ваша.

Може бути, моя молитва допоможе 
вам? Ось вона: «Господь Ісус, я 
потребую Тебе. Дякую Тобі за те, 
що Ти помер на хресті заради мене. 
Прости мене й очисти мене. Я вірю 
в Тебе. Господь і Спаситель, зроби 
мене таким, яким Ти замислив 
мене при створенні світу. В ім’я 
Ісуса Христа. Амінь».

Джош Макдауел

Джош Макдауел: «Ісус Христос преобразив моє життя»

У



Запрошуємо до церкви:
смт    КРАСНОКУТСЬК, вул. Миру, 
164, щонеділі з 10-00, щочетверга 
з 17-00. Тел.: 096-750-1826;
с. МУРАФА, Краснокутський р-н, 
вул. Пролетарська, 1, щонеділі і 
щоп’ятниці з 9-00 ранку. Тел.: 067-
908-9598

за адресою: м. СВІТЛОВОДСЬК, 
пров. Степовий, 21. Чекаємо 
Вас щонеділі і щосереди з 9 год. 
30 хв. ранку. Тел.097-35-88-812

кономісти з усього 
світу вже багато 

років намагаються розгадати 
рецепт економічного успіху 
Південної Кореї, який стрімко 
зріс за останні декілька 
десятків років. Але феномен 
так і залишається загадкою 
під назвою «Корейське чудо»1. 
Зараз складно уявити, що 
Південна Корея від 1948 р. 
(з часу її заснування) була 
в жахливому економічному 
становищі. Сьогодні ж країну 
можна (без перебільшення) 
назвати світовим економічним 
лідером.

Посол Республіки Корея в 

Білики, Кобеляцький р-н: 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. Є. Гребінки, 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, Семенівський р-н: з 10-00, вул. 

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

19, (зуп. «Вавілова»), церква «Нове життя»; 
Пирятин: з 9-00, пл. Героїв майдану, 16;
Решетилівка: з 10-00, вул. Горького, 

105-А;
Семенівка: з 13-00, вул. Воїнів-інтерна-

ціоналістів, 6;
Чорбівка, Кобеляцький р-н: 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.

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

ються ЩОНЕДІЛІ за вказаною 
нижче адресою:

ЖИВА НАДIЯ
Липень-вересень 2017 р., №89
Газета друкується за  раху-

нок добровільних пожертвувань і 
розповсюджується безкоштовно. 
Засновник газети: Церква хрис-
тиян віри Євангельської «Жива 
надія», м. Миргород, Полтавська обл. 
Реєстраційне свідоцтво: ПЛ  №386  
від 20. 11. 2000.
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АДРЕСА РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ:
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СЛУХАЙТЕ радіопередачу 
«ЖИВА НАДІЯ» щотижня, 
у понеділок, з 20 год. 30 хв. 
на I каналі Українського 
національного радiо.

Листи на передачу над-
силайте 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

Церква ХВЄ «Спасіння» м. КОВЕЛЬ

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

Адреса: м. ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 
1 (напроти ст. Підзамче, поруч 

джерела). Час богослужіння: 
щонеділі о 10:00 і 18:00, 

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

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

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

Запрошуємо:

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!
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Не спішіть грішити! 
Спішіть покаятися перед 

Богом у своїх гріхах!

Як віра в Ісуса Христа змінила життя громадян Південної Кореї

Е
30 тис. місіонерів в інші країни!

1Атеїсти, які досліджують 
чудо стрімкого економічного 
розвитку Південної Кореї, 
зауважують, що це сталося 
через велику працьовитість 
корейців. Справді, корейці 
дуже працьовиті, але жителі 
Північної Кореї не менш 
працьовиті, але вони ведуть 
життя далеко за межею 
бідності, бо її керівництво 
жорстоко переслідує хрис-
тиян. Науковці вже давно 
зробили висновок, що у світі 
найвищий рівень життя (як 
закономірність) саме в тих 
країнах, де найбільш розвинені 
євангельські церкви, де існує 
свобода віросповідання і 
де церква відокремлена від 
держави. Економічно бідні 
країни відрізняються саме 
тим, що в них переслідують 
християн і не існує свободи 
віросповідання.  Отож, саме 
розвиток християнства в 
країні сприяє її й економічному 
розвитку. У 2015 році хрис-
тияни становили майже 
30% населення Півд. Кореї. 
Ця цифра зростає, бо церкви 
стрімко розвиваються. 

2У Кореї дуже багато До-

Україні пан Лі Янг Гу, який є 
євангельським християнином, 
поділився своїм баченням 
ситуації. На його думку 
в економічному стрибку 
розвитку Південної Кореї 
велику роль має саме віра 
в істинного Бога більшості 
її жителів: «Християнство 
дуже впливає на розвиток не 
тільки економіки, а й держави 
в цілому. У нас досить великі 
християнські церкви...»2

У Південній Кореї свобода 
віросповідання. Багато керів-
ників країни, міністрів спо-
відують віру в Ісуса Христа. 
А на позачергових виборах 

Президентом Кореї 
обраний Мун Чже 
Ін, який сповідує 
християнство. 

9 травня 2017 р. пройшла 
церемонія інавгурації нового 
президента Південної Кореї. 

Посол Кореї в Україні 
продовжив: «У Маргарет 
Тетчер є такий вислів: 
«Мислення творить дію, 
дія – звичку, звичка формує 
характер, а характер визначає 
долю. Я думаю, що мислення 
визначається духовними 
цінностями. Християнство 
вчить правильним цінностям 
і врешті-решт це визначає 
щасливу долю усієї країни. 
В усьому світі Корея – єдина 
країна, в якій високими 
темпами зростає кількість 
християн. 

Корея зараз дуже активно 
направляє християнських мі-
сіонерів в інші країни. За їх 
кількістю наша країна займає 
друге місце після Америки, 
але, я думаю, в процентному 
співвідношенні, ми попереду. 
Якщо ми направляємо більше 
місіонерів – тоді віруючі Кореї 
впевнені, що стабільний 
економічний розвиток держави 
Корея забезпечено»a).

a) Церкви Півд. Кореї за роки 
існування направили близько 

мів молитви євангельських 
церков. Наприклад, коли  нас-
тупають сутінки, то всі міс-
та засвічуються хрестами, 
які височіють на дахах Домів 
молитви. Починаєш розуміти 
«Корейське чудо», коли бачиш 
такі церкви в столиці Кореї, 
Сеулі. Відкрита територія для 
прогулянок, своя автобусна 
зупинка, вихід із метро 
прямо до церкви. Будівля у 14 
поверхів над землею і 8 під 
землею. В неділю на службу 
Божу тут збираються більше 
50.000 віруючих! 

Джерела: ChudoKorea, 
http://www.inlight.news

P. S. У читача-українця 
може виникнути запитання: 
нащо мені ця інформація про 
корейців? Справді, Україна – 
унікальна країна і її розвиток 
індивідуальний. Але дуже 
важливо вчасно приймати 
досвід провідних країн світу, 
враховуючи їхні плюси й 
мінуси, щоб самим робити 
менше помилок, щоб вибрати 
правильний напрямок роз-
витку, а відповідно надбати 
щасливу долю (як для кожної 
особистості окремо, так і для 
народу, країни в цілому). 

ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР
(Харківський регіон)

Запрошуємо на реабілітацію 
алко- і наркозалежних (чоло-
віків). Тел. для довідок: 066-
1150588, 096-9636242 (Олексій). 

ЗАПРОШУЄМО до ЦЕРКВИ 


