
кщо людина 
не має інва-

лідності і не спілкується 
з людьми, які мають 
фізичні вади, то їй може 
здатися, що в усіх інших 
людей все так само, як у 
неї, а виявляється, що в 
Україні (хоч і немає точ-
ної статистики кількості 
людей з інвалідністю) 
таких осіб декілька 
мільйонів. Статистичні 
дані видають загальну 
цифру в три мільйони 
(https://ru.tsn.ua/). І 
статистика невтішна: 
кількість інвалідів 
не зменшується, а 
зростає. Понад 80% 
інвалідів мають вік до 
60 років. Одне видання 
Інтернету повідомило, 
що п’ять осіб щоденно 
отримують травму 
хребта і відповідно —
інвалідність. Незрячих 
людей понад 50 
тисяч, інша важка 
категорія: так звані 
«колясочники»…

Багато з та-
ких людей ма-

ють депресивний 
стан, бо раптово 
відчувають свою неза-
требуваність, не бачать 
подальшої перспективи 
життя в ролі інваліда. 
Не справившись  з гні-
тючими думками, ба-
гато з них закінчують 
життя суїцидом.

Коли здорова лю-
дина бачить незрячу 
людину, що вона 
зробить? Найбільше, 
що вона зможе: 
переведе її через до-
рогу. Але є ініціативні 
люди, які присвятили 
своє життя служінню 
саме таким верствам 
населення: незрячим, 
«колясочникам». Во-
ни збирають їх ра-
зом, провадять для 
них спільні заходи 
(наприклад, влітку 
організовують для 
них відпочинок біля 
моря). Я отримав по-
зитивні (і нові для 
себе) враження, коли 
цього літа упродовж 

10 днів спілкувався з 
групою інвалідів по 
зору (більшість яких 
з Рівненщини), які 
організовано при-
їхали на відпочинок 
на християнську базу 
«Азовський маяк». Їх 
супроводжували члени 
євангельської церкви 
«Дім Євангелія» з м. 
Рівного на чолі з по-
дружжям Сінькевичів: 
Анатолієм і Іриною, 
які приймають активну 
участь у служінні 
Всеукраїнського хрис-
тиянського місіонер-
ського товариства 
«Служіння незрячим». 
Ірина Сінькевич зо-
крема розповіла: 
«Ви можете уявити 
ситуацію: людина була 
здоровою і раптом у 
неї (чи через травму, 
чи спадковість, чи 
хворобу) стаються такі 
зміни, що призводять її 
до втрати зору чи такої 
інвалідності, коли вона 
вже не може самостійно 
себе обслуговувати. 
Їй постійно потрібна 
інша людина, яка б 
доглядала за нею. Ясно, 
що просто так, без 
сторонньої допомоги, 
така людина не може 
справитися зі стресом. 
Треба ще знати, що є 
духи злоби піднебесної, 
які намагаються посіяти 
в розум такої людини 
думку закінчити життя 
самогубством. І ворогу 
людської душі це часто 
вдається зробити.

Церква покликана 
шукати таких людей, 
бо Христос так робив: 
«Людський Син 
прийшов знайти та 
врятувати те, що 
загинуло» (Лк. 19:10).

Нам потелефонувала 
мама 17-річної дівчинки 
Юлі, яка раптово через 
загострення хвороби 
діабету повністю втра-
тила зір. Юля вже 
повинна була отримати 
атестат у школі. Її 
атакували гнітючі дум-
ки, що вона тепер ні-
кому не потрібна, вона 
планувала далі вчитися, 
тепер же думала, що 
вже нікуди не зможе 
вступити на подальше 
навчання, вона ніколи 
не вийде заміж… Доки 
її мама отримувала 
замість доньки атестат, 
Юля порізала собі 
вени. Слава Богу, що її 
вдалося врятувати. Її 
мама знала, що робити: 
вона попросила нас, 
щоб ми взяли її в табір 
з групою незрячих. Я  
пам’ятаю, якою спочатку 
вона була наляканою, 
не відпускала ніде 
руку своєї мами. Потім 
вона тут побачила, 
як люди, які, як і 
вона, не маючи зору, 
радіють щодня життю, 
сміються, жартують, і 
навіть одружуються. 
Вона потроху відтаяла, 
буквально ожила духом. 
Юля увірувала в Господа 
Ісуса Христа, зараз член 
церкви по місцю свого 
проживання».
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Стор. 4

Володимир Безкопиль-
ний народився у 1949 році 
– в м. Дубно. Виховувався 
в атеїстичній сім’ї. Здобув 
музичну освіту, працював 
за спеціальністю, а згодом 
– у лісовому господарстві. 
Деякий час професійно 
займався боксом. Лише 
у 50-річному віці став 
серйозно шукати Господа, 
а три роки тому прийняв 
Завіт з Богом через святе 
водне хрещення. Після 

цього отримав дар від 
Бога – Володимир пише 
вірші, а також складає на 
ці слова пісні. В дитинстві 
пережив травму, яка 
через багато років потому 
призвела його до майже 
повної втрати зору. 

Сьогодні, згадуючи трав-
му дитинства, він каже, що 
це була дія Духа Божого в 
його житті. Ви здригаєтеся 
від цих слів?! Як може 
люблячий Батько бажати 
сліпоти Своєму творінню? 
«До сліпоти мене вів 
Господь, таким був Його 
план на моє життя, – 
стверджує Володимир. 
– Усі негаразди, що 
ставались у моєму житті, 
відбувалися з тієї причини, 
що я був непокірний 
Богові. А Господь забажав 
бачити мене серед Його 
спасенного народу…».
Читайте далі на стор. 2

«Роблячи добро, не втрачаймо запалу, 
бо свого часу пожнемо...» 

Галатам, 6:9

Павло Миколайович 
Сільковський — лікар-
християнин, анесте-
зіолог з Рівненської 
обласної лікарні. Ос-
таннім часом він мав 
декілька поїздок з 
благодійною медич-
ною клінікою (з гру-

пою молодих христи-
ян, слов’ян із США) в 
Гаїті, Африку, Мексику. 
Павло Миколайович, як 
досвідчений фахівець, 
постійно вчиться, на-
буває знання, має свій 
погляд на життя хри-
стиянина в сучасному 
суспільстві; так само 
вболіває за Україну, 
за її подальшу долю; 
він має конкретні вис-
новки і пропозиції для 
розвитку медици-
ни в Україні. Він має 
потенціал, який прагне 
реалізувати, втілити 
в життя. Його виснов-
ки, пропозиції, роздуми  
сьогодні будуть цікаві 
не тільки християнам. 
Читайте далі на стор. 7

«Я не сліпий - я бачу Бога!»

Продовження на стор. 2

Служіння незрячим в Україні

Я

ПРАКТИЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО

Твоє добро
обов’язково

до тебе 
повернеться!



е в дитинстві Господь нага-
дував мені про Себе. Часто 

я спостерігав за мурашником. Мураш-
ки не знали, що зверху за ними хтось 
спостерігає, що від найменшого мого 
зусилля увесь мурашник може бути 
зруйнований. І Господь давав думку: 
«А чи не думаєш ти, що Я дивлюся за 
вами так само, як ти дивишся за цим 
мурашником?»

У молодих літах деякий час я 
успішно займався боксом. Це був до-
сить небезпечний період мого життя. 
Пригадую чимало випадків, які загро-
жували моєму життю, проте Господь 
кожного разу рятував мене. Я тонув в 
озері, але Господь дивним чином мене 
зберіг; я випадав з чотирнадцятого по-
верху, але відчув, як ззаду хтось мене 
відштовхнув назад від краю. Кожного 
разу, коли смерть заглядала мені у вічі, 
я дивним чином залишався живим та 
неушкодженим. Божа рука багатьох 
людей береже від небезпек, щоб при-
вести до покаяння. Але люди цього не 
помічають і не цінять. Не цінив і я.

Життя моє не складалося, а з часом я 
майже повністю втратив зір. Але я був 
дуже впертим і самовпевненим, бувши 
вже майже сліпим, я валив бензопи-
лою великі дерева. Так працюючи, я 
познайомився з одним християнином, 
який був якимось не таким, як усі інші 
люди, з якими я до цього спілкувався. 
Через дружбу з цим чоловіком, у мене 
виникло бажання познайомитися з 
Біблією. Мені подарували різного виду 
лінзи, але з кожним днем мені ставало 
читати все важче. Я швидко втрачав 
зір. Саме тоді мені подарували касети з 
аудіозаписом Біблії. Я їх слухав і таким 
чином для мене почав відкриватися 
Бог. Настав момент, коли я усвідомив 
свою гріховність і не витримавши сво-
го спротиву Богові, впав на коліна в 
покаянні. Коли слухав Біблію, не все 
одразу розумів, але будь-яку справу 
я завжди старався довести до кінця, 
і тому продовжував слухати її день у 
день. Так, через слухання Слова Божо-
го, у мене сформувалася віра і поступо-
во прийшло пізнання Бога.

Господь бажав бачити моє смирення 
та довіру до Нього. Раніше я надіявся 
на себе, на свої власні сили, задля цьо-
го й почав у молодості займатися бок-
сом. Але тепер не залишилося нічого, 
на що можна було б покласти свою 
надію. Залишився один Господь, Який 
обіцяв, що мене не залишить: «Ти раб 
Мій, Я вибрав тебе й не відкинув тебе, 
не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, 
бо Я Бог твій! Зміцню Я тебе, і тобі 
поможу, і правицею правди Своєї тебе 
Я підтримаю» (Iс. 41:9-10). Він бачив 
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«Я не сліпий - я бачу Бога!»

Щ

мої обмежені можливості, а тому до-
помагав та підтримував мене навіть 
у, здавалося б, звичайних, повсякден-
них справах. Якось трапилось, що я, 
переставляючи SIM-картку в інший 
телефон, випустив її з рук. Як тільки 
не шукав її – результату жодного. Стояв 
на колінах і перемацав уже майже всю 
підлогу поблизу себе. І ось чую голос: 
«Ти вже стоїш на колінах, а чому так і 
не звернувся до Мене?» Дійсно, чомусь 
я вирішив понадіятися на власні сили, 
а не на Божу допомогу. Після того, як 
помолився, моя рука направилась саме 
в те місце, де лежала SIM-карта.

Після зустрічі з Христом моє життя 
повністю змінилося. Я побачив нові 
горизонти, які Христос відкриває тим, 
хто приходить до Нього. Це надзви-
чайна радість, яку неможливо описати 
словами. Назад, до старого життя, по-
вертатися мені уже не хотілося:

Чекаю з нетерпінням день недільний,
За радість Тобі дякую, Ісус.
Моє життя минуле – дух могильний,
Куди, надіюсь, вже не повернусь.
Блукав в пітьмі, вважав її за світло,
Гірким солодке оберталось враз.
Жага бажань гріховних в серці квітла,
Закам’янілім, мертвим від образ.
Весь світ заборгував переді мною,
Всі заважали жити, як хотів,
Готовий був в запеклому двобої
На кожного свій вихлюпнути гнів.
Шукав я те, чого ніхто не має,
Хоч сам не розумів: чого шукав.
Земна коштовність швидко набридає,
І туга знов стискає, мов удав.
Зоря ранкова серце освітила,
Ісус-Спаситель пробудив мій слух,
Подарував мені могутні крила
Своєї віри й правди вічний дух.
На крилах цих лечу в Господню церкву –
Христову радість розділити знов.
В живу, благословенну, а не мертву,
Бо в ній живе Ісусова любов.

Господня присутність дивовижна. 
Я розповім один з випадків, який Го-
сподь дав мені пережити. Я побачив 
чотирьох вояків-легіонерів з довгими 

списами, які піднімались на гору, чув 
брязкіт їхньої зброї. Між цими людьми 
йшов я, вони вели мене на цю гору. Аж 
раптом я побачив, як хтось підійшов 
дуже близько до мене, я відчув доторк 
до свого правого плеча, я обернув-
ся і ми зустрілися поглядами. Це був 
Ісус. Він не сказав жодного слова, але 
Його погляд, сповнений надзвичайною 
ніжністю, любов’ю, я пам’ятатиму все 
життя. Раптом я виходжу з-під варти 
легіонерів, і моє місце зайняв Ісус. Він 
пішов на цю гору замість мене – пішов 
на розп’яття. Кожна людина мала би 
стояти там, бо винна, а Ісус взяв вину 
кожного грішника на Себе…

Оскільки я позбавлений фізичного 
зору, мій світ дуже замкнений. З одного 
боку це допомагає мені зосередитися 
на Ісусі, налаштувати свій внутрішній 
«приймач» на Божу «хвилю». З іншого 
боку я позбавлений багатьох можливо-
стей і способів в пізнанні Бога. Саме 
тому Господь інколи дає мені пережити 
надзвичайні моменти зустрічі з Ним, 
аби зміцнити мою віру. Одного разу я 
побачив картину, як Петро, який тричі 
відрікся від Ісуса, грівся біля вогню. В 
той момент, коли заспівав півень, «Го-
сподь обернувся й подивився на Петра» 
(Лук.22:60,61), їхні погляди зустрілись. 
І я також побачив цей погляд – ніжний, 
не осудливий, з лагідною посмішкою. 
І подумав собі: Господи, Ти ж на мене 
дивився так само! Ти ж на мене так ди-
вишся весь час…

Такі моменти, які Господь дозволяв 
пережити, сильно мене надихали та  
зміцняли мою віру.

У світі, в якому ми живемо, діють 
два духи – Дух Святий та дух злий. За 
людські душі йде постійна боротьба, 
полем битви якої є наш розум. Але це 
духовний світ, у нього вірять не всі, 
тому що не всі, маючи фізичний зір, 
володіють зором духовним. Про це була 
молитва ап. Павла, щоб Бог просвітив 
очі нашого серця (Єф. 1:18), щоб люди 
зрозуміли реальність духовного світу, 
реальність вічного життя та вічних мук.

Мій шлях до розуміння Божої прав-
ди лежав через негаразди в житті та 

фізичну сліпоту. До сліпоти мене вів 
Господь, таким був Його план на моє 
життя. Бувши фізично зрячим, я не зна-
ходив часу, аби задуматися над вічними 
істинами, над існуванням Бога. Тому 
Господь змушений був внести в моє 
життя певні корективи, аби досягну-
ти поставленої цілі. Усі негаразди, що 
ставались у моєму житті, відбувалися 
через ту причину, що я був непокірний 
Богу. А Господь забажав бачити мене 
поміж Його спасенного народу і Він 
Своєї цілі досягнув.

Сьогодні я не називаю себе сліпим, 
тому що, втративши фізичний зір, Го-
сподь подарував мені зір духовний. Яке 
велике щастя бачити Бога! Яка велика 
радість чути Його голос та спілкуватися 
з Ним! Ради такого благословіння варто 
було пожертвувати деякими тимчасо-
вими земними благами:

Я не сліпий –  я бачу Бога,
Тим зором, що Господь відкрив.
Спасіння бачу я дорогу,
Туди єства мого порив.
Хто хворий – бачу, хто нужденний, 
Хто потребує втіхи слів.
Творець світів благословенний
Новим шляхом мене повів.
Ісус Христос – спасіння Боже,
Дорога, правда і життя – 
Лиш з Ним ввійти людина може 
В прекрасне вічне майбуття.
Спасіння заповідь проста:
Увіруй в Господа Христа,
Яви любов життям своїм – 
Спасешся ти й увесь твій дім.

Дорогий друже, Господь і тебе бажає 
бачити серед Свого спасенного народу. 
Він має для тебе чудовий план! По-
годься на пропозицію Ісуса, схили свої 
коліна в молитві покаяння та запроси 
Його в своє життя. Розпочни читати 
Боже Слово (Біблію) і ти побачиш, як 
Євангеліє почне змінювати твоє жит-
тя. Тоді ти зрозумієш «до якої надії Він 
(Христос – ред.) вас закликає, і який 
багатий Його славний спадок у святих» 
(Єф. 1:18). Бо написано: «Чого око не 
бачило й вухо не чуло, і що на серце 
людині не впало, те Бог приготував був 
тим, хто любить Його!» (1 Кор. 2:9)

Володимир Безкопильний, м. Дубно

Місія «Служіння незря-
чим» має християнський 
реабілітаційний центр, 
де люди з вадами зо-
ру можуть пройти реа-
білітацію, щоб успішно 
адаптуватися в суспільство 
і далі повноцінно жити. 
Християни з церкви «Дім 
Євангелія» (і з деяких інших 
церков), бачачи результати 
такого служіння інвалідам, 
підтримують це служіння 
матеріально. Люди з фізич-
ною інвалідністю мають 
пільги від держави, але, 
нажаль, державна система 
по відношенню до них (як 
зазначив один журналіст) 
заганяє інваліда в квар-
тиру, щоб він там сидів і 
не висовувався: «Ми тобі 
пенсію даємо, що тобі ще 
треба?» Але ж найголовніше 
– це відношення. Потрібно 
огорнути таких людей лю-

бов’ю Ісуса Христа. Хто ви-
конає цю місію? Той, хто 
відповідно має цю любов. 
Якщо в серці християнина 
є Божа любов, то він буде 
рухатися саме в руслі слу-
жіння ближньому. Ісуса 
запитали: «Хто ж мій 
ближній?» (Луки, 10:29). 
Подивися уважно навколо 
і ти обов’язково побачиш 
того, хто має потребу в твоїй 
увазі, любові. І не треба 
багато робити: навіть твій 
невеличкий вчинок, але з 
любов’ю, досягне цілі.

Ірина Сінькевич свід-
чить: «У наших церквах є 
міжконфесійна спільність 
християн-бізнесменів. Я 
приходила на їхнє зібрання 
і просила допомоги для 
незрячих. «Хто стукає, тому 
відчиняють». Слава Богу 
за кожного, хто жертвує 
на це служіння. Більшість  
жертводавців навіть не 

хочуть, щоб їхні прізвища 
згадувалися, бо вони жерт-
вують, розуміючи, що, на-
самперед, це бачить Бог і 
саме це найголовніше. У нас 
у церкві більше 600 членів, 
і кожен задіяний в якомусь 
служінні, яких ми маємо 
тридцять напрямків. Якщо 
людина не зайнята працею, 
служінням ближньому, во-
на тоді займається пере-
судами, сварками, поді-
леннями, наріканнями. Нам 
ніколи цим займатися, ми всі 
зайняті ділом. Ми думали: 
як достукатися до цих лю-
дей? Наприклад, зробили 
оголошення в церкві: хто 
зможе послужити незрячим 
і надати їм безкоштовні 
перукарські послуги? Чи 
багато для цього потрібно 
людей? Достатньо одного 
посвяченого серця. Вже 
декілька років дівчина 
Руслана, член нашої цер-
кви, регулярно служить 
незрячим перукарськими 
послугами…».

ПІСЛЯМОВА: Дорогий 
друже, можливо ці рядки 
ти не можеш читати 
самотужки (тобі хтось 
читає), знай, що ти не один 
на світі. Є багато людей 
з подібними фізичними 
вадами, можливо навіть з 
більшими труднощами, ніж 
у тебе. Є той, хто готовий 
тобі подати руку допомоги, 
хто може тобі поспівчувати 
і підтримати в будь-який 
час дня і ночі. Коли темрява 
згущається (можливо вона 
тобі здається суцільною), 
знай, що навіть маленький 
промінчик світла сильний 
розвіяти її. Навіть якщо 
ти не зможеш нікому по-
телефонувати, є Той, Хто 
завжди на зв’язку. Це 
Ісус. Щоб звернутися до 
Нього, не потрібно жодного 
ґаджету, звернися до Нього 
в щирій молитві. Відповідь 
прийде вчасно. Тільки 
повір.    

Г. Андросов   

Служіння незрячим в Україні
(Закінчення, початок на стор. 1)
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Володимир Карташев, 
м. Бердянськ, 

тел.: 066-84-87-274

народився в 1950 
році в Люботині 

(Харківщина) в благополучній 
сім’ї. З дитинства добре знав 
любов земних батьків, але 
про Отця Небесного нічого не 
знав упродовж багатьох ро-
ків. Ще зі шкільної лави хотів 
стати військовим. Моє родове 
коріння – дворянське. Мій дід 
і його брати були царськими 
офіцерами. Батько мені про це 
часто говорив, щоб пам’ятав 
своє коріння:  «Знай хто ти, але 
нікому про це не кажи». Був 
такий складний час (моя бабуся 
зазнала репресій від влади). 
Мій батько говорив про діда, що 
він був православним віруючим.

У 1968 році я вступив до 
Полтавського зенітно-артиле-
рійського училища. І що цікаво: 
в школі я вчився на трійки, 
але після десятирічки пішов 
працювати на приладобудівний 
завод у Харкові, придбав усі 
підручники, починаючи з треть-
ого класу, особливо фізику, 
математику, бо саме ці предмети 
потрібні для вступу. За рік все 
самотужки вивчив і вступив у 
військове училище без будь-
яких зв’язків і знайомств, яке 
закінчив з червоним дипломом. 
Після училища вибрав службу в 
Балтійському флоті.

В училищі багато читав, був 
завсідником не розважальних 
закладів, а бібліотеки. Любив 
читати не бульварні книги, а 
науково-пізнавальні, в яких 
неодноразово згадувався Бог, 
або точніше сказати: Його 
заперечення. Тому хотів сам 
докопатися до істини. Хто такий 
Бог? Одного разу попросив 
бібліотекарку дати мені Біблію. 
Вона, звичайно, була дуже 
здивована, ніхто з курсантів не 
просив її про це. Такої книги 
не було, але була атеїстична 
Біблія. Взяв її. Коли прочитав, то 
зрозумів, що Бог таки є. Навіть 
згідно з простим логічним 
мисленням деякі твердження 
цієї атеїстичної Біблії були 
необґрунтованими. Зрозумів, 
що ця книга бреше про Бога. 
Точно так, як і політекономія. 
Коли читаєш про розвиток 
капіталізму, там все чітко: гроші-
товар-гроші, а соціалістична 
система планування і розвитку 
більше ґрунтувалася на одних 
гаслах. Це як зі свідками 
Єгови вести діалог: начебто 
правильно кажуть, а коли 
ставиш їм конкретні запитання, 
бачиш, як вони «плавають», не 
відповідають чітко, ухиляються. 
Я провів з ними багато часу у 
спілкуванні. Зрештою, остаточно 
зрозумів, що ця організація 
пропагує неправдиву релігію.

Бог дав мені прекрасну 
дружину, в цьому році буде 46 
років нашого шлюбу. У нас двоє 
дітей, які народилися в різних 
містах: донька – в Балтійську, 
син – у Москві.

Аналізуючи свою військову 
кар’єру, тепер чітко розумію, 

що саме Бог вів мене по службі 
(хоч для когось з читачів це 
може здатися незрозумілим). З 
морської піхоти мене перевели 
у берегову ракетну батарею, у 
званні старшого лейтенанта, 
на посаду капітана, спочатку 
заступником командира бата-
реї, потім – командиром (у 
тому ж званні старшого лей-
тенанта!), а це майорська по-
сада. Це батарея, яка готує 
до запуску, окрім звичайних 
ракет, ще й крилаті ракети 
з ядерними боєголовками. 
Відповідальність величезна, 
з якою успішно справлявся. 
Мені запропонували вступати 
до академії. Я сам навіть 
про це не мріяв, бо був лише 
старшим лейтенантом, і там 
був конкурс сім чоловік на 
місце, у мене не було ніяких 
шансів. Але в 1977 р. успішно 
вступив до Київської академії 
протиповітряної оборони імені 
Ватутіна без будь-яких зв’язків і 
протекцій начальства. Моя сім’я 
переїхала до Києва, ми жили на 
орендованій квартирі упродовж 
трьох років мого навчання 
(лише на третій рік нам дали 
гуртожиток). Коли я вже став 
віруючим, мені було Слово від 
Бога, в якому Бог сказав, що 
багато разів Він мене оберігав, 
піднімав, допомагав. Якщо не 
Бог, то хто ж? Я проаналізував 
своє життя і погодився, що 
тільки Бог мене провів по ньому, 
хоч я тоді Його не знав.

Я й не знав, як молитися. 
Але моя дружина молилася, 
її бабуся наставила у вірі, і 
вона ще дівчиною молилася 
за мене, щоб саме я став її 
чоловіком. Так і сталося. І тепер 
можу сказати, що дійсно те, 
що дає Бог, це найкраще. Моя 
дружина – це воістину коштовна 
перлина, яка з часом стає ще 
більш дорогоцінною.

Найцікавіше, що ті офіцери, 
які були зі мною, хоча й були 
комуністами, але знали, що є Бог. 
Як не парадоксально звучить, 
але це так. Я ходив з дружиною 
на Великдень в Православну 
церкву і навіть ставав так, щоб 
мене священик рясно покропив 
водою. Ми знали, що є Бог, але 
не знали хто Він.

У 1980 році я закінчив ака-
демію і тільки мене одного з 
усього випуску обрали для 
служби в новоутворений пока-
зовий московський полк. З 

різних частин усього СРСР туди 
вибирали кращих командирів.

Звання полковника я от-
римав у 1990 році, коли вже 
був начальником штабу в 
Бердянську. У 1991 році Ра-
дянський Союз розпався. Ці 
події я сприйняв спокійно, була 
можливість вибору, залишився 
в Україні вже на посаді ко-
мандира частини. Щоправда, 
довелося їхати в Київ клопотати 
в багатьох інстанціях, щоб нашу 
частину не розформували. 
Тоді в ній нараховувалося три 
тисячі чоловік, забезпечення 
було слабеньке, але я особливо 
не переживав, бо в нас було 
велике підсобне господарство. 

На 50-річчя нашої військової 
частини я запросив козаків із 
Запоріжжя, які мені подарували 
ікону. Поставив її в своєму 
кабінеті, ставав на коліна і 
молився до ікони. Уявляю, що 
б тоді подумав особовий склад 
частини, коли б хтось побачив 
мене, полковника Радянської 
Армії, уклінно перед іконою. 
Таке було у мене тоді розуміння 
про Бога, початковий рівень моєї 
віри. Але це був тільки початок 
мого духовного просвітництва.

У 1991 році я запросив 
православного священика до 
освячення присяги солдат. 
Тоді ще був «особый отдел», 
начальник якого не був моїм 
підлеглим. Але це все було 
від Бога, особіст дав «добро». 
Так з’явився в нашій частині 
ритуал освячення солдат на 
присязі. Я навіть запросив 
батюшку В’ячеслава на зустріч з 
офіцерським складом частини, 
щоб він розповів нам про Бога. 
Потім зустрів його і запитав: 
чи знає він чому саме його 
запросив в частину? Він не знав, 
я ж сказав, що в ньому я побачив 
Божу людину, хоча сам ще не 
був по суті віруючим. А тепер, 
кажу йому, що й сам теж став 
віруючим, тільки євангельської 
церкви, він спокійно ж сказав, 
що в цьому немає особливої  
різниці, Бог-то один…

Мої починання не залиши-
лися непоміченими в місті, 
вже можна було вільно про-
повідувати Євангеліє і до нас 
прийшов старенький священик 
з євангельської церкви, який 
попросив мене дати дозвіл 
проповідувати особовому 
складу частини й показати 
славнозвісний фільм «Ісус». 

Я поставив умову, щоб вони 
спочатку мені розказали про 
Бога, а тоді вже прийму рішення. 
Ось так власне саме тоді я 
вперше почув звістку про живого 
Бога, про Ісуса Христа. Тоді 
євангелісти подарували мені 
«Новий Завіт» місії «Гедеон». 
Вони також кожному солдату 
подарували цю святу книгу. 
На початку я прочитав дитячу 
Біблію і думав, що вже все знаю 
про Бога, але це було далеко 
не так. Минуло ще дев’ять 
років, поки нарешті зрозумів 
істину, визначився в своїх ду-
ховних шуканнях. Ті брати-
євангелісти чітко відповідали на 
мої запитання, я повірив їхній 
щирості, на відміну від деяких 
інших віруючих, з якими раніше 
неодноразово вів бесіди. Я дав 
також розпорядження, щоб і 
в кожну камеру на гауптвахті 
поклали Нові Заповіти. Чи не 
Бог вів мене до цього? Чи не Бог 
мене поставив командиром? 
Я свідчу тепер у церкві про це, 
що багато було кандидатів на 
мою посаду, але Бог поставив 
саме мене. Навіть з Канади 
приїжджали євангелісти, і я охо-
че допускав їх в частину. І не 
було перешкод з боку вищого 
керівництва.

Армія побудована на при-
ниженнях, коли приїжджали 
генерали з перевірками, я 
повторював Псалом Давида: 
«Господь – моє світло й спасіння 
моє, кого буду боятися? Господь 
то твердиня мого життя, кого 
буду лякатись?» (Пс.26:1) 
Після цього генерали, як 
шовкові, нікого не ображали 
і ввічливо поводилися, що 
само по собі було нонсенсом. 
Мені говорили, що це я своїм 
авторитетом роблю, але я 
не приймав похвали, у мене 
не було пихатості, на відміну 
від багатьох полковників, ге-
нералів, бо розумів, що це 
Бог допомагає. Також можу 
сказати про свою дружину. Хто 
мав спілкування з дружинами 
офіцерів вищого офіцерського 
складу, той знає, про що мова, 
моя ж дружина навіть тоді була 
завжди скромною, покірною. А 
зараз, коли вона навернулася 
до живого Бога, тим більше.

Звичайно, у мене всі друзі 
міста Бердянська були високими 
посадовцями. Я мав стосунки і з 
кримінальними авторитетами, 
які допомагали мені у вирішенні 
багатьох господарських пи-
тань частини. Моя дочка по-
знайомилася з дружиною кри-
мінального авторитета Толіка 
Лободи, він у той час був у 
бігах, і саме тоді щиро увірував 
в Ісуса Христа і добровільно 
прийшов здаватися. Бог так 
зробив, що його не арештували. 
Він буквально взяв мою дочку 
за руку і привів в євангельську 
церкву, бо мав особисте пере-
конання в тім, що Бог реальний, 
те, що в Євангелії написано, 
все – щира правда. Він наперед 
сказав, що вона неодмінно 
стане віруючою. Так і сталося. 
Потім і ми з дружиною прийшли 
до церкви. Мій син також уві-

рував. Ми всі разом прийняли 
святе водне хрещення. Чи це 
не чудо? Так. Чудо від Бога. Це 
Він вів мене все моє життя до 
покаяння, до пізнання істини, 
до віри і впевненості, що Бог 
живий, не на іконах, а в серці. 
Цей Толік мені говорив про Бога 
і так впевнено переконував, 
що й мені потрібно спасіння, я 
ще тоді не розумів його слів і 
суперечив йому: це ж мені, як 
офіцеру, потрібно спасати інших, 
а тут Толік мене переконує 
свою шкуру спасати? Але потім 
я нарешті зрозумів, про яке 
спасіння він проповідував.

Тепер я всім кажу про жи-
вого Бога, про яке оповідає 
Євангеліє. Спасіння у Христі 
потрібно кожній людині: і 
рядовому солдату, і полковнику, 
і генералу: «Так бо Бог полю-
бив світ, що дав Сина Свого 
Єдинородного, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не загинув, 
але мав життя вічне. Бо Бог не 
послав Свого Сина на світ, щоб 
Він світ засудив, але щоб через 
Нього світ спасся. Хто вірує в 
Нього, не буде засуджений; хто ж 
не вірує, той вже засуджений, що 
не повірив в Ім’я Єдинородного 
Сина Божого» (Ін. 3:16-18). Хто 
приймає мої слова, хтось – ні. 
Принаймні, при зустрічі зі мною, 
слухають і не перечать. Хоч це 
слова не мої, а Божі.

У помісній церкві я несу дия-
конське служіння, проповідую, 
проводжу заняття з підготовки 
нових членів до водного хре-
щення, тому що потрібно спо-
чатку ретельно навчити людей 
основним біблійним канонам, 
а потім хрестити, як заповідав 
Христос: «Тож ідіть, і навчіть 
всі народи, христячи їх в Ім’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа, 
навчаючи їх зберігати все 
те, що Я вам заповів…» (Мт. 
28:19-20). «І казав Він до них: 
Ідіть по цілому світові, та 
всьому створінню Євангелію 
проповідуйте! Хто увірує й 
охреститься, буде спасенний, 
а хто не ввірує – засуджений 
буде» (Мрк. 16:15-16). 

Багато непорозумінь, єресі 
виникають саме тому, що народ 
не просвічений Словом Божим. 
За природою люди ліниві, 
вчитися і працювати не хочуть, 
тому важливо їх спонукувати 
до цього. Щоб краще знати 
Слово Боже, я закінчив Рів-
ненську духовну семінарію. 
Мої шість онуків також від-
відують недільну школу при 
церкві. Ми всі разом йдемо на 
недільне богослужіння, потім 
збираємося усією родиною 
у нас – на спільний обід. Це 
вже стало доброю традицією. 
Ми молимося, дякуємо Богові 
за Його благословення, які 
множаться. 

Для мене честь і не по-
ниження називатися рабом 
Ісуса Христа, як і апостоли 
себе називали (Тит.1:1, Як.1:1, 
2Петр.1:1). Людські звання – це 
ніщо в порівнянні з тим званням, 
що дає вищий Головно-
командувач – Ісус Христос. 
Слава і честь Богові за всі Його 
милості! Амінь.

Я



Якщо ти допоміг сьогодні хоч одній людині — 
значить ти прожив день не даремно!
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Ця офіціантка нашкрябала щось 
на розрахунковому чеку. Коли ж 
через дві години вона відкрила 
свою сторінку Facebook, мало не 
зомліла...

Тім Янг і Пол Халлінгс з Нью Джерсі 
– браві пожежні, які живуть своєю 
роботою. Одного разу їм довелося 
гасити пожежу аж дванадцять годин. 
Після цього, повністю виснажені і 
знесилені, вони вирішили зайти в 
кафе, щоб замовити найміцнішу каву, 
яку їм тільки змогли б піднести.

Офіціанткою в той день була Ліз 
Вудворд, яка ненароком підслухала 
розмову пожежних про їхню 
виснажливу боротьбу з вогнем. Коли 
Тім і Пол підійшли, щоб заплатити за 
каву, вони були приємно здивовані. 
Замість рахунку на чеку їм було 
пред’явлено наступне:

«Дякуємо. Ваш сніданок сьогодні на 
мені, спасибі за все, що ви робите; за 

служіння іншим і за те, що прагнете 
бігти туди, звідки втікають усі інші. 
Не важливо, що вами рухає, ви 
безстрашні, хоробрі і сильні... Спасибі, 
що ви рішучі і відважні щодня! 
Розігріті вогнем і ведені сміливістю, ви 
є прикладом для інших! Відпочивайте! 
Ліз».

Очі Тіма і Пола потонули в сльозах 
від такого повідомлення. Емоційно 
вони змогли подякувати офіціантці за її 
теплий жест. У Facebook Тім розповів: 
«Що за безкорисливий і добрий акт! 
Я закликаю своїх друзів підтримати 
кафе! Якщо вашою офіціанткою буде 
Ліз, давайте великі чайові!».

Але історія на цьому не закінчується! 
Пожежні дізналися, що батько Ліз, 
Стів, паралізований ось уже протягом 
5 років. Взимку Ліз створила для нього 
сторінку благодійності, в якій просила 
пожертвувати гроші на спеціальну 
машину (засіб пересування для людей 
з обмеженими можливостями). Так 
вона змогла б возити батька куди 
завгодно. Ні секунди не сумніваючись, 
Тім закликав усіх зібрати гроші в фонд 
Ліз: «Здається, дівчина, яка мене 
безкоштовно нагодувала, реально 
потребує допомоги...». 

Сталося неймовірне: за кілька днів 
вони отримали більше $ 70.000 – 
набагато більше тих $ 17.000, які були 
необхідні для купівлі автомобіля.

Офіціантка Ліз свідчить: «Я просто 
заплатила за їхній сніданок і не 
очікувала нічого більше посмішки. 
Ми просто повинні бути добрими у 
відносинах один з одним. Тоді навіть 
найменший жест здатний змінити 
життя на краще».

Ця історія доводить, що доброта 
повертається. А іноді й багаторазово!

https://vmirechudes.com/

Твоє добро обов’язково до 
тебе повернеться!

Сильні люди 
знаходять час 
допомогти іншим, 

навіть якщо вони борються 
зі своїми власними проблемами!

Любов Христа

«По тому пізнають усі, що ви учні 
Мої, як будете мати любов між со-

бою» (Ін.13: 35)
Розповідають, що на пара-

олімпійських іграх у Сіетлі дев’ять 
учасників забігу на 100 метрів (усі з 

фізичними або розумовими вадами) 
вийшли на дистанцію. Після стар-
тового сигналу всі побігли, з різною 
швидкістю, в кожного було бажан-
ня показати свій кращий результат, 
закінчити дистанцію і виграти. Окрім 
одного юнака, який спіткнувся, впав 
на доріжці, при цьому він збив коліно 
і заплакав.

Решта вісім учасників почули плач, 
сповільнили біг, озирнулися назад і, не 
змовляючись, розвернулися і пішли 
до юнака. Одна дівчина з синдромом 
Дауна допомогла юнакові піднятися, 
поцілувала його і сказала: 

— Усе скоро заживе.
І вдев’ятьох, узявшись за руки, вони 

повернулися на вихідну лінію.
Усі глядачі на стадіоні встали і апло-

дували кілька хвилин. Може, у атлетів 
і були розумові вади, але вони точно 
не мали нестачі в чуйності і співчутті.

Ці спортсмени показали всьому 
світу, що бути самотнім перемож-
цем не головне в житті, а головне – 
допомогти іншим перемогти, навіть 
якщо це означає уповільнити крок і 
змінити напрямок.

«Якщо Бог не 
створив для вас 

чуда, станьте 
самі чудом для 

спасіння когось 
іншого!»

Нік Вуйчич

Не пропаде добро

Багато років тому жив один хлоп-
чик. Після смерті батьків він зали-
шився сиротою і голодний блукав 
вулицями і ось від нестерпної спра-
ги і голоду він постукав у двері до 
однієї жінки і попросив склянку води, 
але жінка бачила, що дитина голод-
на і замість води винесла хлопчикові 
склянку молока, хлопчик випив моло-

ко і сказав: «Я ніколи не забуду вашу 
доброту» і пішов. Ось пройшло бага-
то років, жінка постаріла і захворіла. 
Їй потрібна була термінова операція 
на серце. Її відвезли в лікарню, а 
лікар, який оперував жінку, впізнав в 
її особі ту саму жінку, яка у важку хви-
лину допомогла і нагодувала його. 
Ось операція пройшла вдало, жінка 
прийшла в себе, але вона була спан-
теличена питанням «як оплатити цю 
дорогу операцію?». Жінка попросила 
рахунок, вона зі страхом відкривала 
листок і замість рахунку побачила, 
як там було написано: «оплачено 
склянкою молока»...!

«Роблячи добро, не втрачай-
мо запалу, бо свого часу пож-

немо, якщо не ослабнемо» 
Галатам, 6:9

«Які люди живуть 
у цьому місті?»

Чоловік похилого віку сидів біля 
входу в одне близькосхідне місто. До 
нього підійшов юнак і запитав: 

— Я жодного разу тут не був. Які 
люди живуть у цьому місті?

Старий задав йому зустрічне 
запитання: 

— А які люди були в тому місті, в 
якому ти був раніше?

— Це були егоїстичні і злі люди. Втім, 
саме тому я з радістю поїхав звідти.

— Тут ти зустрінеш точно таких же, 
— відповів йому старий.

Трохи згодом інший юнак 
наблизився до цього місця і поставив 

те саме запитання: 
— Я щойно приїхав. Скажи, батьку, 

які люди живуть у цьому місті?
Старий відповів тим же: 
— А скажи, синку, як вели себе люди 

в тому місті, звідки ти прийшов?
— О, це були добрі, гостинні 

і благородні люди. У мене там 
залишилося багато друзів, і мені 
нелегко було з ними розлучатися.

— Тут ти знайдеш таких же! — 
відповів старий.

Купець, який неподалік поїв своїх 
верблюдів, чув обидва діалоги. І 
як тільки другий юнак відійшов, він 
звернувся до старого з докором: 

— Як ти можеш двом людям дати дві 
абсолютно різні відповіді на одне й те 
ж запитання?

— Сину мій, кожен носить свій світ 
у своєму серці. Той, хто в минулому не 
знайшов нічого хорошого в тих краях, 
звідки він прийшов, тут він тим більше 
не знайде нічого. Навпаки ж, той, у 
кого були друзі в іншому місті, і тут 
теж знайде вірних і відданих друзів. 
Бо, бачиш, люди, що нас оточують, 
стають тим, що ми знаходимо в них.

Чим кращі ми самі, тим 
кращі люди навколо нас!

І нехай ваша доброта буде, як дощ,
який не думає, на кого падати!



ені зараз 26 років. Я 
народився в Рівному, в 

християнській сім’ї (другим з п’ятьох 
дітей). Зараз проживаю в місті Млинів. 
З раннього дитинства у мене почалася 
атрофія зорового нерва і сітківки. 
Цей процес досі продовжується і не 
зупиняється. Мій зір падав поступово, 
і вже зараз я практично не бачу, мені 
вже легше орієнтуватися в суцільній 
темряві, не покладаючись на зір, а лише 
на слух і дотик. Я спочатку вчився у 
звичайній школі, але через вади з зором 
закінчував шкільну програму вдома, на 
індивідуальному навчанні. Я виростав 
під особливою опікою батьків, так би 
мовити, був тепличною рослиною. Після 
школи подав документи до медичного 
коледжу, у Києві, який зміг успішно 
закінчити. Вже п’ять років працюю 
приватним масажистом (і до речі, маю 
постійних клієнтів).

Київ – велике місто, нові умови 
самостійного життя, без нагляду 
батьків, спілкування з однокурсниками, 
які не боялися Бога, призвели й мене 
до світського способу життя. Я став 
грішити, але відчував у серці, що не так 
живу, як того хоче Бог. Подеколи на 
мене находив такий страх, що я боявся 
раптово померти, бо думав, що я не 
спасенний, і через своє нерозкаяне серце 
попаду в місце вічних мучень. Я боявся 
померти без покаяння! Я навіть спати 
лягав і так само думав: чи прокинуся 
зранку? Не зважаючи на постійні докори 
сумління, я продовжував жити грішним 
життям, тягнув час і не каявся, хоч знав, 
що це треба негайно зробити. Я шукав 
виправдання своєму безбожному життю, 
ставлячи різні претензії Богові. Я ставив 
Йому умову: якщо у мене буде зір, то 
буду Йому служити. Але насправді я хотів 
лише зцілення. Мій зір продовжував 
гіршати, я мав страшні депресії, плакав 
ночами, ховаючись у кімнаті від усіх. 
Нарешті зрозумів, що не варто ставити 
Богові свої умови і вимагати свого, 
потрібно без усяких умов прийняти те, 
що пропонує Євангелія, тобто Слово 
Боже. 

Я згаяв багато часу, аж доки одного 
разу мені стало так скрушно в моєму 
серці, що вирішив у найближчу неділю 
піти до церкви і покаятися, але раптом 
подумав: чи доживу до неділі, і тому ще 
в середу, увечері, впав на коліна у своїй 
кімнаті, щиро просив у Бога прощення за 
усі ті роки, що Його не слухався...

Відтоді моє життя почало кар-
динально змінюватися на краще. Я 
вирішив укласти Завіт з Богом через 
святе водне хрещення. Коли мої батьки 
дізналися, що я відвідую церкву і готуюся 
до хрещення, то звичайно дуже зраділи. 
Це ж вони молилися за мене, за моє 
покаяння!

У мене зараз перша група інвалідності 
по зору. Чи може Бог повернути мені зір? 
Так, миттєво, але можливо Бог бажає, 
щоб я був для когось, хто має фізичні 
вади і душевні муки, підбадьоренням? 
Я щодня переконуюся, що цілком 
можливо жити повноцінним життям і 
без зору, якщо твоє життя під Божим 
благословенням! 

Не зважаючи на відсутність зору, 
я веду повноцінне (і досить активне) 
життя. Я навіть піднімався двічі в гори, 
з групою інших незрячих людей. Також 
я займаюся лижним спортом в Карпатах, 
у Західному реабілітаційному центрі, 
який спеціально надає послуги незрячим 
людям (1 і 2 групи інвалідності по зору, 
віком до 35 років). Ми тренуємося, у 
супроводі тренерів, на великій швидкості, 
робимо досить вдалі спуски на лижах з 
гір. У реабілітаційному християнському 
центрі с. Поляна (Закарпаття) я 
викладаю бази комп’ютерної грамоти, 
а також навчаю, як користуватися 
смартфонами на базі Андроїд. Я надбав 
ці знання за допомогою спеціальних 
озвучених програм. Сусідський хлопець, 
який майже вдвічі мене молодший, 
якось запропонував мені покататися на 
роликах. Спочатку я відмовлявся, бо 
ледь міг встояти на тих роликах, але 
потім разом з ним потроху навчився 

їздити, спочатку він мене вчив кататися, 
тримаючи за руки, потім за одну руку, а 
зараз ми з ним долаємо великі віддалі (я 
їду на слух за своїм юним напарником). 
У мене також є спеціальний двомісний 
велосипед, на якому з напарником ми 
крутимо педалі і успішно їздимо.

Коли ти не бачиш, особливо 
добре спостерігати, як формується 
твоя повна довіра Господу.

Постійне спілкування з Богом, мо-
литва, бажання жити – це основні 
принципи, які ведуть до повноцінного 
життя. Повірте, що Бог відповідає на 
молитви, я це бачу щодня в своєму житті. 
Можливо зараз хтось має складний 
душевний стан, депресію, то важливо не 
залишатися в кризі наодинці з собою, а 
знайти друзів, чи хоч одного, з ким ви 
змогли хоча б поговорити по телефону. 
Я сам так само користувався у свій час 
підтримкою двох друзів, ведучи з ними 
телефонні розмови. Ісус Христос подає 
руку допомоги й через інших людей, 
подасть і вам вчасну допомогу, якщо 
ви звернетеся до Нього усім серцем! 
Повнота життя не залежить від 
фізичних вад. Є багато людей, які 
фізично здорові, але так само мають 
депресії і багато інших проблем. До мене 
приходять на масаж різні люди, які мають 
руки й ноги, зір, але я часто вислуховую 
їхні нарікання на життя, на проблеми, які 
можуть накопичуватися, якщо їх вчасно 
не розв’язувати. 

Чи є у мене молитва до Бога, на яку ще 
немає відповіді? Є. Безперечно, я хочу 
створити сім’ю, але цю справу я також 
віддав у руки Божі, щоб Дух Святий повів 
і в цьому питанні. Бог відповідає вчасно. 
Слава Йому. Амінь.

Жовтень-грудень 2017 р., №90 «Християнська сім’я» - газета «ЖИВА НАДIЯ» 5 ст. 

Чи можливо жити повноцінним життям без зору? 
Так, якщо твоє життя під Божим благословенням!

ЮРІЙ ОЛЕКСЮК, м. Млинів, 
Рівненщина. Тел.: 097-48-33-02

М

Олег Рубін, 44 р., м. 
Рівне, тел.: 098-807-27-
67, 066-086-58-08

родом з Луганська. 
Народився в сім’ї, 

яка про Бога нічого не знала. 
Змалку часто бував у бабусі в 
селі, можливо тому у мене з 
дитинства було бажання поїхати 
десь, у село, щоб відновлювати 
сільське господарство. В 
принципі все до того йшло: 
після восьмирічки вступив до 
сільськогосподарського тех-
нікуму. По закінченню давали 
державний розподіл на роботу, 
але якраз тоді Радянський Союз 
розпався, нікого вже нікуди 
не направляли на роботу, я 
отримав диплом, але не знав, 
куди його застосувати. У мене 
сформувалася свого роду 
образа. Роботи не було, я шукав 
застосування своїм здібностям і 
нічого кращого не придумав, як 
приєднатися до групи злодіїв, 
які в той час з’являлися, як 
гриби після дощу. Але недовго я 
відточував «професію» домуш-
ника, буквально через рік, у 1993 
році, мене арештували. Мені 

було всього 20 років. Я відсидів 
в тюремному ув’язненні, але 
батьки найняли адвоката і через 
кілька місяців мене звільнили, 
отримав умовний термін. Це 
не зупинило мене, відразу ж 
зустрівся з дружками, і ми почали 
обмірковувати злодійські плани. 
Що цікаво, йдучи на справу, ми 
молилися і просили Миколу-
угодника, щоб він благословив 
наші злодійські наміри. Уже 
тепер, з точки зору християнина, 
відродженого від Духа Божого, 
розумію, що за зверненням 
злодіїв до святого Миколая, 
стоїть не хто інший, як диявол. 
Як може святий благословити 
злодійство? Але тоді ніхто з нас 
над цим не замислювався, розум 
був закритий дияволом від 
розуміння істини.

Злодій завжди думає, 
що у нього все вийде, і ми 
прораховували кожен свій крок, 
аж до того, що по декілька днів (а 
то й тижнів) вели спостереження, 
обрізали телефонні кабелі тощо. 

Таке життя, повне стресів, 
привело мене до вживання 
марихуани. Хочу відразу наго-
лосити, що я не знаю тих, 
хто почав гратися з легкими 
наркотиками, і потім не перейшов 
на більш важкі (тим більше 
при такому способі життя). Я 
також потім став колотися. Мені 
здавалося, що я контролюю 
ситуацію: можу колотися, а можу 
й не колотися. Це самообман, 
ніхто не може тільки своєю 
силою волі перемогти наркотик. 
Це може зробити тільки Бог, 
якщо людина звертається 
до Нього за допомогою. Мій 

старший брат дізнався про 
те, що я вживаю наркотики, 
поклав мене в диспансер, але 
півроку я чекав, коли вийду і 
знову уколюсь. Брат намагався 
всіляко допомогти мені, навіть 
влаштував мене працювати 
до себе на фірму. Але я був 
залежний від наркотиків і всі 
свої зароблені гроші витрачав 
на них. 

Сімейне життя так само 
не допомогло мені стати на 
правильний життєвий шлях. 
Народження синочка не допо-
могло мені виправитися. Моя сім’я 
розпалася, всі родичі змушені 
були від мене відвернутися, я 
втратив автомобіль, квартиру.

Я став перейматися своїм 
способом життя і шукав вихід. 
Саме тоді зустрів свого товариша 
по нещастю, але він був на моє 
здивування щасливий, з радістю 
повідомив мені, що й для мене 
є вихід. Він якраз повернувся з 
християнського реабілітаційного 
центру, де отримав звільнення 
від наркотичної залежності.

Я спочатку не погодився 
на його пропозицію їхати в 
реабцентр, бо не вірив у Бога 
і Його силу. Але потім все ж 
потелефонував йому, бо у 
мене не було жодного іншого 
реального виходу. І я поїхав до 
м. Рівного, саме там реабцентр. 
Для мене все було новим, 
незрозумілим, особливо коли 
мені розповідали служителі 
цього центру, що вони колишні 
наркозалежні, а тепер вільні від 
цього гріха по милості Божій. 
Постійні молитви, цілодобове 
спілкування з християнами, 

читання Слова Божого дають 
свій результат. Я зрозумів, що 
Бог є, Він живий, Він поруч. Бог в 
простоті явив мені Свою милість. 
Реабілітація у нас розділена 
на три етапи. Я цілий рік йшов 
до третього етапу. Нарешті 
остаточно переконався, що маю 
повну свободу від наркотиків: 
коли я міг вжити наркотики, або 
закурити, і ніхто б це не побачив, 
то вже цього не робив.

Якраз тоді почалися військові 
дії на Донбасі. Я вже не міг 
повернутися туди, та й не 
хотів, тому що в Рівному у мене 
почалося цілком нове життя, 
з вірою в Ісуса Христа, у мене 
були нові, справжні друзі-
християни. Я прийняв хрещення, 
Завіт з Богом. Перед цим будував 
плани, оформив закордонний 
паспорт, думав: ось прийму 
хрещення, а потім – на заробітки, 
за кордон. Але служителі церкви 
поставили мені умову: після 
прийняття хрещення цілий рік 
я нікуди не поїду. Я не став 
чинити опір пораді духовних 
наставників, тепер розумію, 
що вони поставили правильну 
умову. Став працювати будівель-
ником на місці, з одним братом 
по вірі, з яким разом приймали 
хрещення. 

Я хотів допомагати батькам, 
сину. Тому молився за рідних. 
І Бог дав відповідь. Мені 
потелефонував батько, потім 
– мама, вони сказали, щоб я 
терміново приїхав і врятував 
сина. Я зробив правильний крок 
і з другом на автомобілі поїхав до 
Луганська через Росію. Ніхто нас 
не зупинив. Колишня дружина (у 

неї давно інша сім’я) підписала 
у нотаріуса всі необхідні 
документи на вивіз дитини 
за кордон. Ми благополучно 
виїхали в Україну. Через два 
дні вийшла постанова, яка 
забороняє вивозити дітей. Я в 
цьому також вбачаю провидіння 
Боже, Бог не спізнюється і 
робить все вчасно. Син спо-
чатку був дуже наляканий, 
йому було усього сім років, я 
буквально вихопив його із зони 
бойових дій. Тепер ми живемо 
на орендованій квартирі, 
дитина відвідує звичайну школу 
і недільну школу при церкві, ось 
ми разом з сином були цього літа 
на відпочинку – на морі. Тепер 
мій син Владик отримав живу 
надію. Він дуже щасливий. Коли 
мене запитують, як твій син, 
то часто кажу: запитайте його 
самого. Звичайно є труднощі, 
дитину повинні виховувати двоє 
батьків. Я поки що опікуюся 
ним самотужки, але маю надію, 
що Бог свого часу дасть мені 
й дружину. Але не хочу йти 
попереду Бога, хочу, щоб Сам 
Бог допоміг мені в цьому.

Я тепер не уявляю іншого 
життя, тільки з Ісусом! Пере-
конуюся щодня в Божому 
водійстві свого життя. Бог 
рясно благословляє навіть у 
матеріальних речах, і для цього 
не обов’язково їхати десь на 
заробітки закордон. Він дав мені 
транспорт, служу автомобілем 
Господу, підвожу на служіння 
незрячих братів по вірі. Раніше 
я робив зло, тепер своїм 
щоденним життям намагаюся 
робити тільки добро.

Я



«І Слово ста-
ло тілом…»

Ін. 1:14
Свідчення Сергія Тюрікова, 
Краснокутськ, Харківщина, 

тел. +38(067)908-95-98

«Бог промовляє і 
раз, і два рази…» 

Йов, 33:14 
«Бо Бог промовляє і раз, і два рази, 

та людина не бачить того: у сні, у 
видінні нічному, коли міцний сон на 
людей нападає, в дрімоті на ложі, тоді 
відкриває Він вухо людей, і застрашує 
їх осторогою, щоб відвести людину 
від чину її…» Йов, 33:14-18.

У нашій сім’ї ніхто не знав Господа 
Ісуса Христа. Коли мені було 22 роки, 
у нашій сім’ї сталася біда – помер мій 
батько, у нього стався інсульт. Мама 
дуже сумувала, почала втрачати своє 
здоров’я, за два місяці схудла на 22 кг. 
Пізніше вона зізналася, що в той час 
хотіла покінчити життя самогубством. 
Вдома вона знаходитися сама не мог-
ла, тому весь час дім був порожній.

Якось проїжджаючи повз дім мами (я 
жив тоді у бабусі з дідусем), помітив, що 
у нашій хаті горить світло. Вирішив зай-
ти, перевірити: хто ж там всередині? На 
свій подив побачив свою матір, лице її 
було перемінене, воно начебто сяяло. 
Вона почала розповідати, що побувала 
у зібранні віруючих людей. Я тоді поду-
мав, що мама просто потрапила у якусь 
секту.

Життя моє продовжувалося. Я був 
відчайдухом у селі. Міг робити такі речі, 
про які зараз мені соромно згадувати. 
Пізніше, коли вже навернувся до Го-
спода, став членом церкви, я запитав 
пресвітера: «Я стільки раз вас зустрічав 
на дорозі, чому жодного разу ви мені не 
сказали про Ісуса Христа?» Він відповів, 
що думав, що з мене не буде діла…

Я жив без віри в Бога, але Господь мав 
на мене Свій план і терпляче вів до по-
каяння, допускаючи в моєму житті ви-
пробування. Я хотів мати достаток, але 
бачив, що чесною працею мало що за-
робиш, тоді лукавий дав мені думку, як 
заробити гроші нечесним шляхом, ви-
користовуючи для цього мій трактор. Я 
встряв у групу злодіїв, і ми працювали в 
основному вночі, звершуючи крадіжки. 
Господь неодноразово попереджав 
мене про небезпечність тієї дороги, яку 
я обрав. Спочатку Він робив це через 
маму, яка постійно докоряла мені та го-
ворила про Божий суд, що чекає тих лю-
дей, які живуть неправдою. Але я на це 
не зважав, тому Господь почав говорити 
до мене через обставини.

Одного разу за мною приїхав наряд 
міліції, які мене в наручниках  достави-
ли у Відділ боротьби з організованою 

злочинністю м. Харкова. Три доби я 
просидів під арештом. Там у мене був час 
подумати над своїм життям та оцінити, 
що таке свобода. Отримавши умовний 
термін ув’язнення, я став шукати іншу 
роботу. Але допустив одну помилку – я 
тоді ще не шукав Ісуса. Господь далі 
продовжував говорити до мене.

 Декілька раз я потрапляв в аварії. 
Здоров’я моє не було пошкоджене, кож-
ного разу страждав лише мій транспорт. 
Я почав задавати собі запитання: «Чому 
мені так не щастить?» Бог чув мої запи-
тання і дав відповідь. Я почув у своєму 
серці голос: Із-за того, що ти живеш у 
гріху – тобі немає благословіння! Тоді 
мені прийшли й інші думки, я почав пе-
рераховувати знайомих, які теж живуть 
неправдою і мають успіх. Це мене тро-
хи заспокоїло і я далі продовжував своє 
життя в такому ж напрямку.

Якось мені приснився сон, ніби моя 
мати та дідусь були забрані на небеса, а 
я залишився на землі. Посеред мого дво-
ру стояло велике крісло, навколо нього 
знаходились жахливі істоти, які схопи-
ли мене та намагалися поставити свою 
печать. Я кинувся втікати, але попереду 
побачив таке ж саме крісло і таких же са-
мих істот. Я злякався і почав шкодувати, 
що не покаявся так, як це зробили моя 
мати та мій дідусь. Коли прокинувся, то 
з полегшенням зітхнув, що це був лише 
сон. Три дні я ходив у великому страху. 
Але потім сон почав забуватися, і я не 
надав йому якогось значення. Нарешті 
Господь проговорив до мене втретє. 

Їдучи на своєму автомобілі, я потра-
пив в аварію, в результаті якої отримав 
жахливу черепно-мозкову травму. Мене 
з місця ДТП відвезли в реанімацію 
районної лікарні. Звідти невідкладно 
відправили в обласну лікарню, бо в 
районній лікарні нічого не могли вдіяти. 
Моя голова, обличчя мали жахливий ви-
гляд, тривалий час очі я міг відкривати 
тільки пальцями, на голові були численні 
переломи. Мені було тоді 29 років. Я 
нарешті почав серйозно задумувати-
ся над своїм життям. Для чого я жив? 
І що сьогодні в результаті такого життя 
здобув? Я збагнув, що мені треба не-
гайно каятися, бо раптом моє життя 
закінчиться і збудеться той сон, який 
знову сплив у моїй пам’яті. 

На моє прохання до мене приїхали 
служителі церкви аби звершити наді 
мною молитву. Лікарі казали, що мені 
потрібно робити операцію на голові. З 
такою травмою мені давали інвалідність. 
Але за мене молилася церква, і з кож-
ним днем я відчував покращення. Че-
рез 14 днів я був цілком здоровим 
і мене виписали з лікарні! Це було 
справжнє чудо Божого зцілення! Я по-
каявся і присвятив своє життя Ісусу 
Христу. Моє серце наповнив справжній 
спокій та мир, «мир Божий, що вищий 
від усякого розуму» (Фил.4:7).

«…всяку галузку, що 
плід родить, обчищає 
її, щоб рясніше роди-

ла» Ін. 15:2
Дещо пізніше до мене було пророче 

слово такого змісту: «Я хочу поставити 
тебе в перші ряди». Тоді я не розумів, 
про що йшла мова, тільки тепер розумію. 
Бог бажав мене використовувати для 
служіння людям. Але для того, аби при-
готувати людину до служіння, Господь 
спершу очищає її, підготовляє до певної 
справи. Часто таке очищення досить бо-
люче для нашої плоті. 

Я одружився, ми стали очікувати першу 
дитину. Під час пологів (які відбувались 
передчасно) виникли складнощі. Дитина 
народилася хворою, у неї була хвороба 
Боткіна (жовтуха), а також гематома го-
лови. Це було великим горем для нашої 
сім’ї, відбувався процес мого переплав-

лення в Господніх руках. Коли я зайшов 
в ту кімнату, то побачив дитину, яка ле-
жала під спеціальним ковпаком, голова 
її була деформована, очі пошкоджені. 
Мої руки опустилися – так не хотілося 
хоронити свою першу дитину. Я став на 
коліна, одну руку поклав на неї і промо-
вив такі слова: «Господи, якщо є на те 
Твоя милість, то подаруй життя цій 
дитині!» Більше слів у мене не було, 
лише сльози. І, о чудо! На сьомий день 
нашу дитину виписали додому! Здава-
лося б, що горе вже минуло, але через 
два місяці біда знову повернулася. У 
нашого хлопчика, якого звали Тимофій, 
впав гемоглобін. Після обстеження ви-
явилося, що у нього є чимало хвороб, 
які виникли внаслідок пережитої травми 
при родах. Найбільше горе для батьків – 
бачити коли страждають їхні діти. Ми не 
знали куди везти свою дитину і що з нею 
робити. Поклали свою надію на Господа.  
До цього дня наш Тимофій живий та здо-
ровий! У цьому році він піде до школи, 
він вже навіть навчився їздити за кермом 
трактора.

Потім народилася наша третя дити-
на,  хоч лікарі забороняли нам народ-
жувати, бо в кожної наступної дитини 
по діагнозу лікарів буде більша жовтуха. 
Справді, під час народження третьої ди-
тини були проблеми, вона лежала під 
крапельницею, у неї виявили наявність 
білірубіну. Щодня ми спостерігали, як 
його вміст наближається до критичної 
позначки (критична межа якого 400). Я 
ходив засмучений, все думав: що ро-
бити в цій ситуації? Якось на молитві 
до мене проговорив Господь: «Про що 
турбуєшся? Їдь, поклади свої руки на 
дитину і будеш бачити славу Мою!» 
Хоча була вже дванадцята година ночі, 
я все ж таки, повіривши Божому Сло-
ву, поїхав до лікарні. На мій подив усі 
двері (а їх було троє) були відчинені, і 
я спокійно зайшов у кімнату до дитини 
і ніхто мене не зупинив. Зробив усе по 
слову Господньому. Через день дитину 
виписали! Завідуюча відділенням, хоча й 
була невіруючою, двічі повторила слова: 
«Це вас Бог помилував!» П’ятнадцять 
років тому у них був подібний випадок, 
після якого дівчинка так і не змогла стати 
повноцінною людиною. Господь явив до 
нашого дому милість! Четверта дитина 
народилася всупереч прогнозам лікарів 
без підвищеного вмісту білірубіну. Слава 
Ісусу!

«Маловірний, чого 
засумнівався?...» 

Мт. 14:31
Я неодноразово бачив, як Господь 

зціляє. Здавалося б, у цьому вже не по-
винно було бути жодних сумнівів, але чо-
мусь у найвідповідальніший момент жит-
тя ці сумніви приходять. Так трапилося й 
тоді, коли моя дитина лежала в лікарні. 
В моєму серці була внутрішня бороть-
ба, ворог намагався знищити мою віру. 
Тоді мені на пам’ять почали приходити 
місця із Божого Слова, розмірковуючи 
над якими, я отримав перемогу над цими 
сумнівами.

Учні бачили, як Ісус нагодував п’ять ти-
сяч люду (Мт. 14:13-21), згодом подібна 
картина повторилася – цього разу Ісус 
дав вдосталь їжі, де були зібрані «чо-
тири тисячі мужів, окрім жінок та дітей» 
(Мт. 15:32-39). Після таких чудес можна 
було б утвердитися у вірі, повірити, що 
для Бога немає неможливої жодної речі. 
Але вже наступного дня ця віра в учнів 
Христа кудись зникла. Вони, перейшов-
ши на інший бік озера, забули взяти з 
собою хліба. Усякі намагання Христа 
застерегти їх від згубної єресі фарисеїв 
та садукеїв виявилися марними, учні 
все міркували над одним: «Ми ж хлібів 
не взяли» (Матв.16:7). Як можна забути 
такі явні нещодавні милості Божі? «Чи ж 
ви ще не розумієте й не пам’ятаєте про 

п’ять хлібів на п’ять тисяч, і скільки кошів 
ви зібрали? Ані про сім хлібів на чоти-
ри тисячі, і скільки кошиків ви назбира-
ли?» (Мт. 16:9,10). А вся причина в тому, 
що учні мали серце, яке було нездат-
не сприймати Божі чудеса через свою 
закам’янілість різними гріховними реча-
ми: «бо не зрозуміли чуда про хліби, бо 
серце їхнє було затверділе» (Мрк. 6:52).

«Не судіть за об-
личчям…» Ін. 7:24

Таким каменем у серці може бути гріх 
осуду. Таке трапилося одного разу й зі 
мною. Ми їхали на служіння в Росію. В 
автомобілі брати слухали музику, яку 
я не сприймав і через це осудив їх у 
своєму серці. Коли приїхали, то зустріли 
братів, через яких могутньо діє Господь. 
Я побачив одного із тих братів (його 
немічний зовнішній вигляд і статуру), за-
питав сам себе: «Як може діяти Господь 
через таку людину?» На другий день до 
мене підійшов ще один брат, якого звали 
Віктор. Я подумав, що він приїхав сюди 
на заробітки, а він (як потім виявилося) 
приїхав безкоштовно допомагати буду-
вати Дім молитви. Я осудив і цього бра-
та в своєму серці, звинувативши його в 
сріблолюбстві. На проповіді він прочитав 
невеличке місце із Біблії і закликав лю-
дей до молитви. Я подумав: «Хіба так 
проповідують?...».

На вечірньому зібранні ми пережива-
ли особливу присутність Божу. Господь 
відкривав тайни людських сердець, да-
вав Свої настанови. Хоч я сидів серед 
проповідників, але відчував себе вели-
ким грішником, адже чув у своєму серці 
голос Святого Духа: «Ти осудив п’ятьох 
братів. Йди, примирися з ними». Розпо-
чалася внутрішня боротьба, я задавав 
Богу запитання в своє виправдання, але 
зрештою, погодився і таки пішов проси-
ти прощення. Хоч це було й неприємно, 
але після цього відчув, як з мого серця 
зник тягар, велика радість наповнила 
його. Ось так я позбувся з свого серця 
отих п’ятьох каменів, які заважали мені 
бачити славу Господню. Це було пере-
шкодою, щоб сповнитися Духом Святим.

«…як слово Моє 
зберігали, берег-
тимуть і ваше» 

Ін. 15:20
Одного разу я (з братом Миколою) 

відвідав військову частину, щоб помоли-
тися і промовити слово підбадьорення 
до солдатів. Ми привезли їм Євангелії, 
заспівали декілька пісень, помолили-
ся за них, довіривши їх в руки Господні. 
Адже Бог знає, яким провести їх шляхом, 
як відкритися їм і як їх зберегти у разі не-
безпеки. Командири не дуже хотіли нас 
слухати, дещо противилися нашим сло-
вам. У кінці нашої розмови я промовив 
такі слова: «Друзі, ви знаєте, в які місця 
вас можуть відправити. Але знайте, що 
«Господня рука не скоротіла, щоб не 
помагати, і Його вухо не стало тяж-
ким, щоб не чути» (Iс.59:1). Якщо вам 
буде важко – піднімайте погляд до небес 
і моліться: Господи, прости й помилуй 
нас!»

На цій фразі ми закінчили спілкування. 
Через три дні ми почули новину – усю 
бригаду відправили на Схід України, де 
саме розпочалися військові дії, і їх на-
крило «градами», з 18 танків вціліло 4, 
кількість загиблих невідома. На серці 
з’явився смуток, я розумів, що життя їх 
закінчилося. На телефонні дзвінки ко-
мандири не відповідали… Аж якось, пе-
ребуваючи на теренах Західної України, 
у мене задзвонив телефон. Дивлюся – 
на екрані висвітлюється ім’я полковника 
Володимира (того, з яким ми нещодавно 
розмовляли). Я почув знайомий голос:
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— Павло Миколайо-
вич, для початку коротко 
розкажіть: яким був ваш 
шлях до пізнання Істини? Я 
знаю, що ви народилися в 
християнській родині, але 
віра в Бога не передається в 
спадок, це особисте надбан-
ня. 

— Я народився в багатодітній 
християнській сім’ї, яка нара-
ховує одинадцять дітей. Бать-
ки нам розповідали про Бога, 
ми бачили підтвердження їхніх 
слів у їхніх вчинках. Вони прак-
тикували все те, про що нас 
навчали. Причому, це було не 
сліпе виконання якихось пра-
вил, вони любили Господа. Я 
пам’ятаю, як одного разу мама 
приїхала з пологового будинку 
у досить виснаженому стані, у 
неї була висока температура, 
декілька днів вона не вставала 
з ліжка. Це був для нас тяжкий 
період, оскільки батько цілими 
днями був на роботі, а догля-
дати за нами не було кому. 
Вирішили запросити до нашого 
дому служителів церкви, аби ті 
звершили молитву за маму (з 
помазанням оливою). Молитва 
не була довгою, але вона була 
щирою. Ми просили, аби Бог не 
забирав нашу маму. Після тієї 
молитви батько проводжав гос-
тей, а мама піднялася з ліжка 
і почала готувати нам їсти! Це 
було справжнє диво, яке я ба-
чив на власні очі.

Це лише один із прикладів 
дії Божої, а їх було чимало. 
Коли батьки виконували Божі 
заповіді, то у важкі моменти 
життя Бог виходив їм на зустріч. 
Ще був такий випадок (десь 
наприкінці 90-х років, коли лю-
дям вчасно не виплачували за-
роблених грошей): у нас не ви-
стачало коштів, для того, щоб 
прокормити сім’ю. Батько тяж-
ко працював, але вже декілька 
місяців не отримував заробітної 
плати. Якось він затримався 
після роботи, ми вже почали 
переживати, що його так довго 
немає (чи бува з ним чогось не 
сталося?). Як виявилось, він 
йшов пішки з роботи, аби зеко-
номити на проїзді, купивши на ті 
кошти якихось харчів. Потрібно 
було йти аж 10 кілометрів, тому 
наш тато приходив дуже зму-
чений. Але ми сідали разом 

увечері та читали Біблію, 
він нас навчав, що потрібно 
завжди молитися і Бог нас 
не залишить. І справді так! 
Невдовзі ми отримали не-
величкий ящик гуманітарної 
допомоги з Європи (трошки 
муки, крупи та інших харчів). 
У цьому ящику ми знайш-
ли також лист із зворотною 
адресою, на яку мама у 
відповідь написала подяку. 
Через деякий час ми отри-
мали повідомлення про те, 
що нас чекає посилка від 
німецької сім’ї. Ми отримали 
аж три великих ящики з одя-
гом, продуктами та іншими 
подарунками! Це для нас 

було великим благословінням, 
ми так щиро дякували Богу! І це 
повторювалось не один раз, а 
протягом декількох років. Варто 
зауважити, що ми проживали в 
місті, тому не мали змоги три-
мати своє господарство, а це 
ще більше ускладнювало наше 
положення. Але Господь знає, 
як подбати про своїх дітей. При-
гадую слова із кн. Псалмів: «Я 
був молодий і постарівся, та не 
бачив я праведного, щоб опу-
щений був, ні нащадків його, 
щоб хліба просили» (Пс. 37:25). 
Вже тоді, як економічний стан 
країни покращився, коли поча-
ли виплачувати заробітну пла-
ту, і ми підросли, ці посилки з 
Німеччини вже нам не надходи-
ли. Мама продовжувала писати 
листи вдячності, але відповіді 
не було. І тато нам завжди 
пригадував історію з пророком 
Іллею: ворони щодня приноси-
ли йому поживу, доти, доки в 
цьому була необхідність. Ось 
так Бог і нас проводив та фор-
мував мою віру в Ісуса Христа.

Я з дитинства мріяв працюва-
ти в медицині. Коли закінчував 
школу, хотів поступити в медич-
не училище, але розумів, що 
туди не так легко потрапити че-
рез корумпованість в медичній 
освіті. Батько зібрав нас і ска-
зав, що необхідних коштів, які 
потрібно заплатити за навчан-
ня, він не має. Вирішили взяти 
піст та молитися за цю справу. 
І прийшов час, коли я поступив 
у цей медичний заклад без вся-
ких знайомств і хабарів. Так же 
само відбувалось із вступом до 
медичного університету. 

— Коли у ваше життя при-
йшло усвідомлення присвя-
тити своє життя Господу?

— Батьки хоч нам і 
розповідали про Бога, проте 
ніколи нас не змушували до 
цього кроку. Але у 18-річному 
віці я сам підійшов до батьків 
і заявив, що хочу покаятися в 
церкві та прийняти водне хре-
щення. 

 — А як ви познайомилися 
зі своєю дружиною?

— Навчаючись в університеті, 
я молився про те, щоб Бог дав 
мені можливість Йому послужи-

ти. Адже розумів, що мені при-
йдеться навчатися на лікаря за-
надто довго (аж 8 років!). Мені 
не хотілося свої молоді роки 
провести лише за книгами та на-
укою. І Господь так влаштував, 
що спочатку мене запросили у 
дитячий табір, а згодом – не-
сти служіння керівника молоді 
в помісній церкві міста Вінниці, 
де я навчався. У тій церкві я 
познайомився зі своєю майбут-
ньою дружиною. Спочатку я не 
звертав на неї особливої уваги, 
ми активно служили в церкві, 
вона співала в групі. Але з ча-
сом я почав розуміти, що вона 
саме та людина, з якою я хотів 
би прожити все своє життя. Ми 
вже виховуємо четверо діточок.

— Чи були у вас такі мо-
менти, коли ви дякували 
Богові, бачачи Його руку та 
провидіння на своє життя?

— Коли я навчався, то 
відчував якийсь страх перед 
лікарською справою, адже це 
велика відповідальність, не-
значна помилка може кош-
тувати людського життя. Але 
коли прийшов на роботу, то ця 
справа давалася мені особливо 
легко, в скорому часі я міг вико-
нувати навіть ту роботу, на яку 
не наважувалися мої колеги. 
В цьому мені допомагав Гос-
подь. Інколи трапляється так, 
що через відсутність належно-
го обладнання лікарю потрібно 
здогадуватися про можливий 
діагноз. Я бачу, що майже у всіх 
таких випадках поставлений 
мною діагноз підтверджується. 
Тобто Господь допомагає при-
ймати правильні рішення. 
Навіть у тому, що я став дитя-
чим лікарем, сьогодні я бачу 
Божу руку (хоча поступав на цю 
спеціальність по тій причині, що 
сюди був менший конкурсний 
відбір).

— Як ви знаходите час і 
можливість для поїздок в 
інші країни? Що спонукує вас 
до таких подорожей?

— Господь дав мені чудову 
дружину, яка завжди мене в цьо-
му підтримує і благословляє. 
Однією із причин, чому я їду в 
ці поїздки, є моя допитливість – 
я дуже люблю пізнавати щось 
нове. Крім того, я розумію, що 
ці поїздки є корисними для тих 
людей, яким ми надаємо ме-
дичну допомогу. 

— Я так розумію, що нар-
коз – це серйозна і небезпеч-
на практика, яка проходить 
по лезу життя і смерті. Тим 
більше, що ваші пацієнти 
– діти. Чи ви молитеся в 
лікарні? Чи бачать це коле-
ги? Яка їхня реакція?

— Я намагаюся молитися 
перед кожною відповідальною 
справою. Звичайно, ті колеги, 
які не мають віри, дивляться 
на це трохи скептично. Інколи 
мене запитують: як можна 

вірити в Бога, коли ти маєш такі 
знання, розумієш усі ті процеси, 
що відбуваються в організмі? 
Але я відповідаю, що, навпаки, 
як можна Богу не вірити, коли 
маєш такі знання і розумієш 
усю складність процесів, що 
відбуваються в організмі?

— Християнин той, хто 
повинен жити чесно, без 
компромісів із грішним 
світом, гріхом. Багато су-
часних професій несумісні 
з християнською мораллю, 
з Заповідями Христа. А як 
лікар? 

— Якщо ти хочеш за будь-
яких обставин залишатися хри-
стиянином, то це завжди мож-
ливо. Інколи потрібно просто 
просити у Бога мудрості, як по-
ступити у тій чи іншій ситуації. 
Я знаходжуся на роботі не 
один, разом зі мною працюють 
мої колеги, тому такі питання 
стосуються не тільки мене од-
ного, але й торкаються того 
соціуму, в якому я перебуваю. 
Саме міжособистісні зв’язки є 
найбільш проблематичними. 
В таких випадках на допомогу 
приходить авторитет Божий та 
Його мудрість. 

— А чи може той же самий 
лікар (чи той же депутат, чи-
новник) бути чесним без віри 
в істинного Бога?

— Є люди, які по своєму 
вихованню є добрими і чес-
ними, хоча вони не є глибоко 
віруючими. Але ця чесність у 
людей без віри в Бога має пев-
ну межу. Є такий вислів, що кож-
на людина продажна, питання 
лише в ціні. Чесність таких лю-
дей має свою ціну, вона не така 
висока, як у християнина.

— Чи ви успішний лікар? 
— Я завжди намагаюся бути 

лікарем, який виконує свою 
працю сумлінно. Люди це 
помічають і коли у них стається 
якесь нещастя, приходить 
хвороба – вони в особистому 
порядку просять саме мене 
приїхати до них додому, аби 
отримати консультацію. Це 
приносить мені додатковий 
заробіток. Дехто з пацієнтів 
уже мені радить відкривати 
приватну клініку. Я над цим ду-
маю, але ще не вирішив оста-
точно.

 
— Сучасне християнство 

в Україні вийшло із імперії, 
де переслідували церкву. 
Щирий християнин розумів, 
що його уділ кельма, цег-
ла. Шлях до вищої освіти 
віруючим був закритий. 
Сьогодні час змінився, але 
в багатьох християн старої 
формації менталітет за-
лишився незмінним. Війна 
закінчилася, а ми ще в лісі 
ховаємося. Треба щось кар-
динально змінювати, який 
головний напрямок таких 

змін?
— Зі свого досвіду я помітив, 

що в розмові з людьми про 
Бога певну роль відіграє наша 
освіта та посада. Був час, 
коли я працював помічником 
анестезіолога, не маючи ще 
диплома лікаря. Тоді мою 
розмову про Бога сприймали 
скептично, інколи – зневаж-
ливо, мовляв, про що з то-
бою можна говорити, коли ти 
не маєш вищої освіти.  Через 
деякий час я здобув диплом 
лікаря і повернувся у те ж саме 
відділення, але вже на іншу 
посаду. Тоді я помітив, що мої 
слова вже сприймають інакше, 
бо вони мають певний автори-
тет.

Освіта відкриває для нас 
додаткові можливості. Це не 
тільки в медицині, а й у будь-
яких інших галузях, зокрема, і 
в політиці. Політика ніколи не 
перестане бути брудною, поки 
в ній залишатимуться брудні 
люди.

На сьогоднішній день закон 
України дозволяє створювати 
християнські навчальні закла-
ди різних рівнів акредитації. 
Але у нас інша проблема – з 
ким їх створювати? Чи є у нас 
викладачі, які змогли б конку-
рувати з відомими державни-
ми університетами? 

Мені доводилося бути у штаті 
Вірджинія і я побачив, що там 
є два університети: звичай-
ний і менонітський. Останній 
користується більшим автори-
тетом, оскільки там пропону-
ються більш глибокі знання. 

В Україні непоганою по-
пулярністю користується Като-
лицький університет у Львові. 
Нажаль, протестанти поки що 
такого запропонувати не мо-
жуть…

Щоб потім не скаржитись на 
те, що наших дітей у школах 
навчають гендерної політики, 
поки маємо час – створюймо 
свої школи, закон це дозволяє 
робити! 

— Яка перспектива для щи-
рого християнина в Україні? 
Ми, як християни, розуміємо, 
що треба щось вагоме зро-
бити для Господа, щоб це за-
лишилося з тобою в Небес-
ному Царстві. 

— Перспектива є! Люди-
на, яка виконує свою роботу 
щиро, як для Господа, без ро-
боти ніколи не залишиться. 
Таку людину будуть цінувати, 
її праця користуватиметься по-
питом. Щодо того, що потрібно 
зробити щось вагоме для Го-
спода, то я ніколи не відділяю 
роботу від служіння. У Бога 
немає дрібниць, Він бажає 
бачити нашу вірність у мало-
му, у повсякденному житті, в 
звичайній (будь-якій) роботі. За 
цю вірність, за якість виконаної 
роботи ми й отримаємо наго-
роду з Його рук.

Залишатися і бути вірним Господу Ісусу Христу 
на будь-якому місці і при будь-яких обставинах!

Продовження на стор. 8



Ми дякуємо Богу, 
що упродовж 25 років 
щотижнева духовно-
просвітницька радіо-
передача «Жива надія» 
регулярно виходить в 
ефір на всю територію 
України. Упродовж усіх 
цих років працівники «Живої надії» 
намагалися донести вам живе Боже 
слово. Ваші відгуки, листи свідчать про 
те, що багато тисяч людей не тільки 
почули, а й кардинально змінили 
своє життя на краще, вони увірували 
в живого Бога, покаялися в гріхах і 
стали служити усім серцем Господу 
й Спасителю Ісусу Христу. На жаль, з 
причин, незалежних від нас, змінюється 
час виходу в ефір нашої програми. 
Тепер ми зможемо зустрічатися з 
вами у значно пізніший час, а саме: 
о 23 год. 17 хв., щопонеділка. Ми 
розуміємо, що цей час для багатьох з 

вас не є зручним, але 
сподіваємося, що ви 
знайдете можливість 
і надалі бути з нами. 
Віримо, що ця програма 
є у волі Божій, тому 
просимо усіх щирих 
християн молитися 

до Бога, щоб не було перешкод для 
трансляції програми «Жива надія». 

Враховуючи ці зміни та сучасні інфор-
маційні технології, ми розширюємо на-
ше служіння через Інтернет. Ви можете 
слухати наші архівні радіопередачі, 
скачати їх чи замовити з нашого офісу 
в Києві на аудіо-диску (випуск усіх 
програм за місяць!). Ваші замовлення, 
листи, побажання, відгуки, свід-
чення надсилайте за адресою: 
Ненсі Зінчик, вул. Онискевича, 
3, Київ, 03115. Більше інформації 
дізнавайтеся на сайті: 
www.dorogadoboga.com.ua

— Привіт, Сергію! Як у вас справи?
Відповідаю: 
— У мене все добре, а у вас як? Я чув, 

що ви потрапили під обстріл…
— Сергію, ти цього 

не зрозумієш… Але я 
пам’ятаю твої слова! 
(і слово в слово про-
цитував їх). Коли нас 
накривало «градами», 
я, і ті хто були зі мною, 
піднімали очі до неба 
і кричали: Господи, 
прости і помилуй 
нас! І ось, ми поверну-
лися до своїх сімей не-
ушкодженими! Бо Го-
сподь помилував нас!

Ось так, декілька 
слів врятували жит-
тя молодим воякам. 
Адже Господні слова 
мають силу! І, можли-
во, в той час, коли я 

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

Білики, Кобеляцький р-н: о 10-00, 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 15-00, 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;
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:
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СЛУХАЙТЕ радіопередачу 
«ЖИВА НАДІЯ» щотижня, 
у понеділок, з 23 год. 17 
хв. на I каналі Українського 
радiо. Листи на передачу (і 

ваші замовлення записів програм на 
СD) надсилайте за адресою: Ненсi 
Зiнчик, радіопередача «Жива надiя», 
вул. Онискевича, 3, м. Київ, 03115

Щиро запрошуємо вас 
відвідати  БОГОСЛУЖІННЯ 
ЦЕРКВИ за адресою:
м. ДОЛИНСЬКА (Кіровоградщи-
на), вул. Шевченка, 119.

Щонеділі з 9-00, щосереди та щоп’ятниці з 
18-00. Ви можете особисто звернутися з вашими 
потребами і запитаннями до священнослужите-
ля 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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ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР
(Харківський регіон)

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

ЗАПРОШУЄМО до ЦЕРКВИ 

Приглашаем вас в Церковь Христиан 
Веры Евангельской «Единство во Христе»

за адресом: г. БЕРДЯНСК, ул. Волонтёров, 53 (2 
этаж). Ожидаем вас каждое воскресенье в 10.00, 
каждую среду в 18.00. Богослужения проходят с 
сурдопереводом! Звоните нам! Тел.: 098-2388761, 
Василий; 099-7621041, Руслан

Закінчення, початок на стор. 6

«І Слово стало тілом…»— Хтось сказав такий афоризм, що най-
вище призначення людини на землі – ро-
бити добро. Але як це зробити правиль-
но? Навіть згідно Заповіді Христа ми 
мусимо мати здоровий глузд і мудрість.

— У певний момент свого життя я дійшов 

Закінчення, початок на стор. 7

Інтерв’ю з Павлом 
Сільковським

висновку, що в деяких ситуаціях 
потрібно навчитися людям 
відмовляти. Наші можливості 
обмежені, ми не зможемо допо-
магати усім і завжди, потрібно 
знаходити час і для відпочинку, 
для спілкування із сім’єю тощо.

— Ваші побажання нашим чи-
тачам…

— Бажаю кожному християни-
ну знайти своє покликання! Для 
цього потрібно багато вчитися, 
здобувати освіту. Якщо маєте 
таку можливість – використовуйте 
її! Але не зациклюйтеся лише на 
навчанні, служіть Богу, виконуй-
те його Заповіді. Де б ви не були, 
яку б роботу не виконували – ви-
конуйте її від душі, немов би для 
Господа.

Для тих, хто ще не пізнав 
істинного Бога, бажаю, щоб Біблія 
була не лише гарним аксесуаром, 
але вашою настільною книгою. 
Вона приносить сімейне благо-
получчя, мир, затишок, душевний 
спокій, а найголовніше – приво-
дить до вічного життя з Ісусом 
Христом.

Вів діалог Геннадій Андросов 
23.06.2017 р.

Опрацював аудіо Олександр Геніш

Шановні слухачі радіопередачі «Жива надія»!

Дорогі великописарівчани!
Вас запрошує Церква християн 

віри Євангельської. Адреса: 
смт. ВЕЛИКА ПИСАРІВКА, вул. 
Шевченка, 5 (навпроти хірургії). 
Час богослужінь: щонеділі о 
10:00 та 18:00; щосереди о 18:00. 
Тел. 099-920-5303

говорив до командирів, вони не дуже 
хотіли нас слухати, але прийшов час і 
вони пригадали усі ті слова. Наше зав-
дання: сіяти усім людям Боже Слово, 
говорити слова надії, а Господь знає, 
в який момент вони проростуть. «Бо 
Боже Слово живе та діяльне» (Євр. 
4:12). 

Можу з упевненістю сказати, що 
я цілком присвятив своє життя на 
служіння Ісусу Христу. У цій місцевості, 
де я колись грішив, викликаючи лише 
зневагу у жителів села, тепер звіщаю 
Євангелію, і слава Богу, односельці 
побачили, що в мені сталися справжні 
переміни, які сильний зробити тільки 
Всевишній Бог. Я відповідальний за 
проведення богослужінь в Мурафі. 
При будь-якій нагоді стараюся всім 
свідчити про Ісуса Христа, як Він мене 
помилував і спас, такого пропащого, 
що навіть віруючі не мали віри, що з 
мене буде толк. Алілуя Ісусу Христу! 
Тільки Йому слава! Амінь!


