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

Дорогі друзі, читачі газети 
«Жива надія». Насамперед, щиро 
вітаємо вас, шановні українці, 
зі Святом Різдва Христового та 
Новим 2018 роком!

Україна сьогодні стала унікальною 
країною, бо святкуватиме Різдво 
двічі: 25 грудня і 7 січня. Все ж таки, 
знаменно і приємно написати тут, що 
16.11.2017 р. Верховна Рада України 
більшістю депутатських голосів 
прийняла постанову, щоб 25 грудня 
включити в число державних свят. 
Пошук в Інтернеті видав цю подію 
такими словами: «Верховна Рада 
зробила вихідним днем Католицьке 
Різдво 25 грудня». Це говорить 
про те, що переважна більшість 
представників ЗМІ України не розуміє 
головної суті Різдва Христового. 
Різдво не є католицьким, ані 
православним, ані протестантським. 
РІЗДВО – ХРИСТОВЕ! 

Усі церкви Заходу (а з ними 
– увесь західний світ) святкують 
Різдво один раз і саме 25 грудня, 
до Нового року. Я не беруся судити 
про точність Юліанського чи 
Григоріанського календарів, згідно 
яких встановлюються відповідні 
дати церковних свят, але не треба 
бути богословом, щоб зрозуміти, що 
Свято Різдва одразу після Нового ро-
ку – це применшення та знецінення 
значення головного свята християн. 
Врешті, встановлення вихідного 
дня для Різдва Христового за 
Григоріанським календарем (тобто 25 
грудня) є цілком логічним у контексті 
європейської інтеграції України. 
Звичайно, ще довго будуть дискусії 
і суперечки щодо правильності 
визначення дати святкування Різдва 
в Україні. Але якщо серйозно: чи 
це має значення? Якби це мало 
суттєве значення для спасіння, для 
головної мети віри в Ісуса Христа, то 
Сам Бог дав би нам чіткі вказівки в 
Своєму Слові, але ні божественний 
вчитель, ані апостоли таких вказівок 
нам не дали. А ось як про святкові 
дати написав апостол Павло: «Один 
відрізняє день від дня, інший же 
про кожен день судить однаково. 

Нехай кожен за власною думкою 
тримається свого переконання. 
Хто вважає на день, для Господа 
вважає, а хто не вважає на день, 
для Господа не вважає...» (Рим. 
14:5-6).

Дорогий щирий християнине, 
погодься зі мною, що:

без Ісуса Христа немає свята, 
яке би ти число не взяв! А з 

Ісусом Христом, зі щирою вірою 
в серці, кожен день – свято, бо 
свято лише тоді свято, коли є 

свято в серці (в душі). 

Почув щойно таку приказку зі 
Львова: «Від Йордана до Івана 
Україна ходить п’яна». Ось у 
цьому небезпека! Додалася ще 
одна дата вихідного дня, а з нею 
нагода святкувати і накачати себе 
алкоголем до безтями. Чи цього 
бажає Ісус Христос, заради Якого 
встановлюється Свято Різдва?  А 
хтось не вживає алкоголю, але на-
повнює своє серце осудом, сварка-
ми, заздрістю, гнівом, суперечками, 
жорстокістю, егоїзмом, образами, 
лихими думками (словами, ділами), 
самоправедністю...

Нагадаю безсмертні слова з 
Нового Завіту апостола Павла: «Не 
дайте себе звести, товариство 
лихе псує добрі звичаї! Про-
тверезіться правдиво, та й не 
грішіть, бо деякі Бога не знають, 
говорю вам на сором!» (1Кор.15:33-
34). І це звернення не до невіруючих, 
а до членів Церкви, християн! 
Називатися християнином і не знати 
Ісуса Христа! Це катастрофа віри, 
церковної громади, яку б назву вона 
не носила. Не варто сперечатися і 
доводити правильність речей, які 
не мають жодного значення щодо 
спасіння людської душі. 

* * *
Свято Різдва Христового, на-

родження Немовлятка Ісуса в усьому 
світі має наголос на сім’ю, родину. 
Домашнє свято – сімейне свято! Свято 
усієї родини! Свято, яке об’єднує, 
зближає родичів. Українці в діаспорі 
тримаються родинних зв’язків і 
регулярно збираються в родинному 
колі. Жителі ж України втратили 

такий напрямок свята. Зауважте, 
що Америка культивує цінність сім’ї 
та родинних зв’язків. На мою думку, 
саме це додає американцям плюсів 
у їхньому статусі світового лідера. 
Хто ж зараз українці? Заробітчани… 
У Польщі, Європі, в гонитві за 
пристойним заробітком, а натомість 
втрачаються родинні зв’язки, багато 
дітей в тюрмах, батьки втратили 
дорогоцінний час спілкування з 
дітьми. Діти виросли і поїхали десь, 
батьки самотні і жаліються, що діти 
навіть не потелефонують. А хто 
винен?

Господи, помилуй нас, поми-
луй Україну! Допоможи нам ви-
брати правильний напрямок і 
не втратити дорогоцінний час, 
що зараз дає нам Бог. 

Свято Різдва Христового роз-
починається, і два (а то й три) 
тижні Україна святкуватиме. З 
Богом чи без Нього? Що у твоєму 
серці, щирий українець?

Я вірю, що публікації цього випуску 
газети «Жива надія» (зокрема живі 
свідчення людей про надбання віри 
в Ісуса Христа і докорінної зміни 
їхнього життя на краще) відповідають 
назві газети і допоможуть тобі 
надбати живу надію, побачити 
світло попереду, вибрати вірний 
орієнтир: Куди йти? Як рухатися 
вперед? А жити треба і мислити 
позитивно треба, інакше прийде 
повна апатія, безвихідь, зневіра, 
самогубство, вічна погибель… Ніхто 
не хоче цього, але раз по раз українці 
потрапляють в глухий кут, і багато хто 
(з числа молодих людей; людей, що 
повернулися з війни!!!) накладають 
на себе руки, бо зневірились, 
втратили мету і зміст свого життя, 
послухали ворога людської душі, 
диявола. То чи має значення 
дата святкування, наші релігійні 
традиції і звичаї, коли наші діти 
гинуть? Нас багато обманювали 
і світова машина обману набирає 
обертів. Маховик смерті знищує нові 
душі. Але чи це привід для того, щоб 
крутитися в цьому колі безбожності 
та безнадії? ХРИСТОС ПРОПОНУЄ 
ТОБІ ВИХІД! Єдино вірний...

І ось цитую слова вже самого 
Ісуса Христа. Він каже так: «Я двері: 
коли через Мене хто ввійде, спа-
сеться, і той ввійде та вийде, і па-
совисько знайде. Злодій тільки 
на те закрадається, щоб красти й 
убивати та нищити. Я ж прийшов, 
щоб ви мали життя, і з надлишком 
щоб мали. Я – Пастир Добрий!» 
(Ін. 10:9-11). Додатковий день Свята 
Різдва для українців – ознака того, 
що Христос дає нам додатковий 
бонус: навернутися до охоронця 
(блюстителя – рос.) душ наших, 
відвернувшись від усього злого. 
Христос народився! 

Славімо Його!
Геннадій Андросов

«...бо час навернутись до Господа
ще поки Він прийде...» Осії, 10:12

Без Ісуса Христа немає свята!

Кафедра проповідника     Стор. 2

Духовні роздуми на тему:    Стор. 6        

Свідчення спасенних       Стор. 7

Михайло Прокопчук

Чому саме 
Біблія?

Володарю світу, о, Господи сил!
Ти дав нам Дитя, народився Твій Син!
Палає у серці любові вогонь,
І влада Твоя на раменах Його.
Він дивний Порадник, Князь миру й 
сердець,
І вічність Його — мов коштовний 
вінець.
Його царюванню немає кінця.
Хай множиться Слово Його у серцях!
Він — Альфа й Омега, Початок й 
Кінець.
Любов Його вічна, вона не мине.
Терпляча вона і блага над усе,
І кожному радість спасіння несе.
Христос народився! Славімо Його!
Несе Він по світу любові вогонь.
До кожного стукає, просить: 
«Впустіть,
Вас хочу на Божім суді захистить».
Він стукає, не опускаючи рук,
Як стукає серце — почуй оцей звук.
А стане воно — і стуку нема…
Без Господа — темна пекельна зима.
Володарю світу, о, Господи сил!
Ти дав нам Дитя, народився Твій Син!
Палає у серці любові вогонь,
І влада Твоя на раменах Його.

Михайло Михайлюк

«Кожній 
людині 
необхідна 
особиста 
зустріч 
з живим 
Богом!» 

ТАЙНА
БОГОВТІЛЕННЯ

Любомир Турчак

«... бо Він спасе людей 
Своїх від їхніх гріхів» 

Мт. 1:21 Віктор Манжул



и, що живемо через два 
тисячоліття після 

приходу на планету Земля Бога 
в образі людини, відчуваємо 
свою приналежність до того, 
що відбувалося тоді завдяки 
позачасовому змісту Різдва.

У чому ж сенс втілення 
Бога? Яка мета приходу 
Ісуса Христа на землю? 
Відповідь знаходимо в словах 

ангела Гавриїла, що відносяться 
до Ісуса Христа: «... бо Він спасе 
людей Своїх від їхніх гріхів» (Мт. 
1:21). Але ця відповідь породжує 
кілька питань. Навіщо потрібне було 
спасіння від гріхів? Чому б не жити з 
ними? Та й якщо прибрати їх з життя, 
то що в ньому залишиться? Деякі 
люди так і кажуть: якщо не пити, не 
курити і не блудити, то навіщо й жити? 
Так, людське життя не витримує 
порожнечі, кімната душі повинна бути 
заповнена. І її заповнюють – гріхами. 
Людина, яка запитує: «Що ж у житті 
залишається?», не бачить заміни 
гріхам. Наркозалежний розуміє, що він 
у рабстві, що наркотик його руйнує, 
а сам він одночасно хоче й не хоче 

з нього вирватися. По-перше, він не 
бачить рівноцінної заміни наркотику 
(«нормальне життя» занадто нудне 
для нього і сповнене труднощів, з 
якими треба боротися, а цього якраз 
і не хочеться). По-друге, гріх володіє 
привабливою силою, він навіть у 
деякому роді солодкий (якщо не 
говорити про вбивство, насильства та 
інші гріхи, в яких зло не має прикрас).

«Випити 200 грам – ну що в цьому 
поганого?» – таке питання мені задала 
одна жінка, а через деякий час я став 
очевидцем її сварки із співмешканцем, 
в результаті чого вона опинилася на 
вулиці з гематомою на голові, а все це 
завдяки тим самим грамам...

Так, дійсно, що в цьому такого? Адже 
піднімається настрій, розв’язується 
язик (можемо, наприклад, когось обра-
зити або виказати чийсь секрет), «море 
стає по коліно» (здаєшся собі – якщо 
не суперменом, то – героєм), тягне 
на «подвиг» (80% злочинів скоєні під 
впливом алкоголю та наркотиків). Як 
ми бачимо – одні «плюси». Мінуси ж по-
чинаються потім. У цьому й відповідь: 
гріх страшний своїми наслідками! 
Багато хто починає з дорогого коньяку, 
а закінчує мікстурою з аптеки. Сунь 
гріху палець, він і руку відкусить. Адже 

результати діяльності «зеленого змія» 
важко перелічити: розбиті сім’ї, діти – 
сироти, неврози, «біла гарячка», цироз 
печінки, передчасна смерть... Бог 
прощає гріхи, але наше тіло – ніколи! 
У тому ж списку – самогубства, діти, 
що народжуються з фізичними вадами 
– без рук, без ніг, з синдромом Дауна 
тощо. Проаналізуйте будь-який гріх і 
ви побачите жахливі наслідки гріхів 
тут, на землі, а тим більше – у вічності. 
Ось тому з гріхом жити не можна, ось 
тому потрібно спасіння від нього, а для 
цього і прийшов Христос. «Про Нього 
всі пророки свідчать, що кожен, 
хто вірує в Нього, одержить 
прощення гріхів Його Йменням» 
(Дії,10:43). Мета приходу Сина Божого 
на землю – принести Себе в жертву 
за наші гріхи, що Він і зробив. Можна 
запитати: навіщо Христу потрібно 
було вмирати, невже Бог просто не 
міг пробачити нас – і все? А куди ж у 
такому випадку подіти наслідки наших 
злочинів? Адже вони не зникають 
безслідно, час не стирає наших гріхів, 
як декому здається. За кожну провину 
кожній людині треба відповідати і 
понести відповідне покарання. Адже 
за все доводиться платити! Якщо 
ви знайшли гаманець з грошима, 
вам він дістався даром, але той, хто 
втратив його, заробляв ці гроші своєю 
працею. Якщо ваша дитина розбила 
чашку і попросила у вас вибачення, 
ви прощаєте її, але ж за чашку ви 
заплатили.

Щоб Богу нас пробачити, Йому 

потрібно було сплатити Собою за 
наше зло. Якби ми самі відповідали 
за свої гріхи (але ж ті, хто відкинули 
Христа, у вічності будуть саме в такому 
положенні), то вироком суду Божого 
було би для нас вічне пекло, і це було 
б справедливо, адже за все потрібно 
платити. Такі наслідки для нас від 
наших гріхів: вічні муки і перебування 
у вічності без Бога. Але Христос 
прийняв на Себе на хресті муки та 
страждання безгрішної душі, на плечі 
якої лягли гріхи людей (всіх поколінь, 
які жили на землі). І настільки вони 
були жахливі, що в той момент Бог-
Отець відвернувся від Свого Сина, ось 
саме це стан душі, коли Бог залишає 
(і всьому виною є  наші гріхи)! Все це 
мали б відчути ми, але Господь Ісус 
зробив це замість нас. Що ж рухало 
Ним? Безмежна любов до нас!
«Спасе людей Своїх від 

їхніх гріхів!»
Свої люди Ісусу Христу – це ті, хто 

зрозуміли, що їм потрібно звільнення, 
усвідомили і не захотіли далі жити в 
кайданах темряви. Хто повірив, хто 
полюбив Бога, той і звільнив кімнату 
своєї душі. Але вона не буде порожня. 
Туди входить Бог – Дух Святий! 
Ось заради цього моменту Христос 
народився, помер і воскрес. Але всьому 
цьому поклала початок таємниця 
боговтілення, таємниця Різдва! Тому 
будемо радіти: Христос народився! 
Славімо Його!

Віктор Манжул

Віталій Бізюк, м. Путивль,
тел. +38 0971790438.

ені 38 років. Родом з 
Рівненщини, села Оже-

нин. У 2012 році я і моя дружина 
переїхали жити на Сумщину, щоб 
трудитися місіонерами. Мій батько 
першим увірував у живого Бога. Хоч 
раніше вів безбожне життя, нам часто 
доводилося потерпати від нього, коли 
він приходив додому п’яним. На заводі, 
де він працював, були християни, які з 
великим терпінням і любов’ю свідчили 
йому про живого Бога. Одного разу 
він прийшов напідпитку додому і 
сказав, що піде до віруючих. І пішов, 
і покаявся в гріхах, щиро увірував в 
живого Бога і Євангелію. Потім мій 
брат, повернувшись з армії, так само 
прийшов до церкви, куди ходить 
батько. Потім мама покаялася і стала 
християнкою. Я ж вів безбожне життя, 
повторюючи гріхи свого батька. Але 
Бог вчасно зупинив мене.

Одного разу мій друг запросив 
мене їхати в сусіднє село до нього 
на проводи в армію, я ж чомусь (сам 
того не розуміючи) відмовив йому. 
Він здивувався і образився. Але 
то було від Бога. Якби я пішов до 
нього, хтозна чи повернувся б звідти 

живим і неушкодженим. На 
подібних гуляннях з надмірним 
вживанням спиртного майже 
завжди бувають бійки, які 
закінчуються значними трав-
мами. До мене прийшов такий 
страх, що якщо я поїду в те 
село, то звідти живим не по-
вернуся. Я не знав звідки 
то прийшло, але якийсь 
злам відчув всередині, мені 
стало гидко на душі від усіх 
тих п’яних гульбищ. Раптом 
подумав: якщо є Бог, про 
якого мені з таким великим 
піднесенням розповідають 

батьки, то я повинен прислухатися до 
того, що Бог каже людям. Мій батько 
сильно пиячив, курив, ображав нас, 
зверхньо відносився до людей, а тепер 
його мовби підмінили. Сама людина не 
може так просто змінитися! Це прояв 
надзвичайної сили. Якщо це зробив не 
Бог, то хто? 

Я з братом пішов на богослужіння, 
уважно слухав Слово Боже, проповідь 
Євангелії, і віра в живого Бога 
народжувалася в моєму серці… Коли 
ж мене в скорому часі призвали до 
армії, то я вже позиціонував себе, 
як віруючий. Ті речі, що робили мої 
невіруючі товариші по службі, я собі 
не дозволяв. Командир щонеділі 
відпускав мене в місто – до церкви 
на богослужіння. Мої товариші 
обурювалися: «Як це так, тобі щотижня 
дають звільнення й вихід у місто?!»

Упродовж служби в армії моя віра 
в Бога укріпилася. Я дякую Богу за 
чуйного командира, бо було багато 
випадків в інших частинах, коли 
офіцери (а з ними і інші) принижували 
солдатів, які робили заявку, що вони 
– християни. Після армії я твердо 
вирішив заключити Завіт з Богом 
через святе водне хрещення, що 
негайно й зробив. Одразу включився в 

активне служіння Богу, проповідуючи 
Євангелію – особливо молоді. У 2008 
році одружився на щирій християнці 
Тані. Ми з нею щороку їздили в Малин, 
на молодіжний християнський з’їзд (до 
речі, саме там ми й познайомилися). 
У 2014 році ми приїхали туди також, 
трохи з запізненням. Поставили намет. 
Саме пройшов дощ. Готувалися до 
сну, раптом почувся якийсь тріскіт, 
на намет впало дерево – сосна, 
стовбур якої вдарив мене по голові. 
Я одразу втратив свідомість. У мене 
була тяжка відкрита черепно-мозкова 
травма. Декілька днів я не приходив 
до свідомості. Мене терміново відвезли 
аж у Київ. Лікар, який робив операцію, 
сказав, що до ранку я не доживу... 

Чи задавав я питання: чому так ста-
лося саме зі мною? На це я не знайшов 
відповіді. Що сталося, те сталося. Але 
головне те, що Бог у цьому всьому 
явив Свою славу! Лікарі потім, бачачи, 
що я ще живий, почали говорити, що 
якщо я й прийду до свідомості, то не 
буду впізнавати рідних, втрачу пам’ять 
і взагалі у мене будуть суттєві розлади 
розуму, рухливості інших органів. Мою 
дружину попередили, щоб готувалася 
до гіршого. Але нічого цього не сталося. 
Слава Ісусу Христу! Я прийшов до тями 
на шостий день і всіх впізнавав, все 
було в нормі з моїм розумом. Звичайно, 
що після виписки з лікарні упродовж 
цілого року я проходив реабілітацію, 
сьогодні ж почуваю себе добре. 

По цій події потім мені розповіли, що 
молоді християни, яких було на з’їзді у 
Малині декілька тисяч, упродовж п’яти 
годин не вставали з колін і молилися 
за моє зцілення. Телефонували своїм 
рідним, передавали в інші церкви, 
щоб також молилися. Тобто за мене 
молилося дуже багато Божого народу. 
Якби не Божа милість наді мною, то 
прогнози лікарів мусили б справдитися, 
і я не залишився тут.

У мене було декілька отворів у черепі, 
які зараз затягнуті тоненькою плівкою. 
Залишається небезпека, що можна 
десь ненароком пошкодити голову, 
мушу бути обережним. Дякувати 
Богу, ніяким іншим органам ця травма 
негативних наслідків не принесла: 
зір, слух, руки, ноги функціонують 
нормально. Ми разом з дружиною 
пройшли велике випробування в 
своєму житті, та Господь дає нам сили 
та зміцнює здоров’я, щоб ми могли далі 
продовжувати працю на Божій ниві.

Сьогодні ми працюємо місіонерами 
у Путивлі – знаменитому історичному 
місті з понад тисячолітньою історією. 
Усі місіонери, що були в Путивлі до 
нас, довго тут не затримувалися. Ми 
також маємо певні складнощі, живемо 
на орендованій квартирі у Бурині, що за 
20 км від Путивля, але віримо, що Бог 
саме зараз дає чудову нагоду донести 
жителям Путивля євангельську звістку 
про живого Бога і Спасителя Ісуса 
Христа. Тут багато набожних і водночас 
забобонних людей. Ми знайомимося з 
багатьма з них, стараємося добрими ді-
лами показати живого Бога. Відвідуємо 
хоспіс, інтернат. Чому ми це робимо? – 
запитують нас, – це ваша робота? Якби 
це була робота, то ми б знайшли іншу, 
але це наше покликання від Бога, Якому 
ми обіцяли служити. Я переконався, що 
все, що написано в Євангелії – щира 
правда, тому я не можу мовчати, коли 
бачу, як багато людей відходять у 
вічність без покаяння… Людям потрібне 
щире покаяння, живе Слово, яке Бог 
призвав нас проповідувати на Сумщині. 
І навіть ця травма допомогла мені ще 
глибше усвідомити скороминучість 
людського життя і необхідність якнай-
швидше (сьогодні, нині) каятися в 
гріхах, припадаючи в щирій молитві до 
Спасителя Ісуса Христа. Якщо не Бог 
допоможе нам, то хто? 
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  Христос прийшов,
щоб спасати!

 

СВІДЧЕННЯ

«Лікар, який робив мені операцію, сказав, що я до ранку не доживу…»

М



Меня зовут Анатолий. 
Мне 29 лет. Так сложилось 
в моей жизни, что в 2006 
году я был приговорён к 4,6 
годам лишения свободы за 
грабёж. Находясь в колонии 
(г. Горловка, Донецкая обл.) 

и отсидев половину срока, я 
вдруг почувствовал себя очень 
плохо. Температура за 40, 
врачи ничего не могли сделать. 
Тогда по приказу начальника 
колонии меня отправили в 
больницу г. Ждановка, ИК-
3. Там обнаружили у меня 
запущенный хронический ту-
беркулёз. Температура высо-
кая, тело горит. Ноги отказали, 
совершенно не мог ходить. Ни 
нужду справить, ни воздухом 
подышать...

Это обстоятельство не 
просто меня пугало, а вводило 
в панический страх. Пугало 
то, что уже никогда меня не 
вылечат от этой болезни. 
Самому же выжить шансов 
у меня с каждым днём 
становилось всё меньше и 
меньше. Через короткое время 
меня перевели в палату, в 
которой находились люди, на 
которых врачи (как говорят) 

поставили крест.
Свою обречённость я понял 

тогда, когда мной совершенно 
перестали интересоваться 
врачи. Туберкулёз всё больше 
прогрессировал. Левая часть 
лёгкого разлагалась. Кашляя 
кровью, я выплёвывал час-
тички лёгкого. Страх просто 
окутывал меня. Он достиг 
своего апогея тогда, когда  из 
палаты вынесли парня вперёд 
ногами.

И я оставался один на 
один со смертью. Меня также 
окутывало горькое отчаяние 
оттого, что я никому не нужен, 
и что не успел в своей жизни 
совершить что-то такое, что-
то доброе, за что кто-нибудь 
мог бы меня вспомнить доб-
рым словом.

Я не молился, не призывал  
Бога, а пребывал в отчаянии. 
Одиночество  и смертельная 
скука поглощали меня...

Но случилось чудо! 
В один прекрасный день 
отворилась дверь –  ко мне 
в палату вошли два парня. 
Они назвались верующими, 
христианами, братьями во 
Христе Иисусе. Поразило 
то, что они вошли в палату, 
даже не одев маски для 
предохранения от заражения 
туберкулёзом. Непонятная ра-
дость охватила меня, даже не 
могу сказать отчего. Но только 
не оттого, что ко мне зашли 
христиане.

На тот момент я совер-
шенно не верил в Бога и в Его 
чудеса. Братья же смело сели 
на краю кровати, на которой я 
лежал, и стали рассказывать 
мне Евангелие, Благую весть. 
Слушая их, на меня шквалом 
навалился страх. И в тот же 
момент на меня снизошёл 
Дух Святой, и я стал громко 
молиться. Я и плакал, и сме-
ялся...

От неописуемой радости 
в груди сильно билось 
сердце. Огнём вспыхнула 
любовь, которой я не знал 
и не испытывал доселе. И в 

этот миг я почувствовал себя 
самым счастливым человеком 
в мире. Не знаю сколько 
времени провёл я в этом 
состоянии – возможно минут 
сорок.

Потом, привстав с кровати, 
взявшись с братьями за руки, 
я искренне, от всего сердца, 
произнёс молитву покаяния. И 
Господь услышал эту молитву 
и освободил меня от уз греха 
и болезни.

Ибо врачами, приговорён-
ный к смерти, через 14 дней 
я самостоятельно встал на 
ноги, начал ходить и есть с 
огромным аппетитом. И очень 
быстро пошёл на поправку.

Теперь же в душе моей 
живёт благодарность Богу. И 
каждый день в сердце своём 
я произношу: «Слава, хвала 
и благодарность Богу Отцу 
и Господу нашему Иисусу 
Христу вовеки и веки! Аминь».

С любовью к вам во Христе 
Иисусе, брат Анатолий.

Для писем: Мельников А. 
А., ДВК-89, уч. ПЛС, вул. 
Данила Галицького, 1-а, м. 
Дніпро, 49102
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Жанна ПОЛЬОВА, 
м. БЕРДЯНСЬК, тел. 095-850-32-00 

Жанна Польова народилася 1983 
року в Дніпрі, в сім’ї глухих. Своє 
дитинство провела серед людей, які 
нездатні чути й говорити. Зростаючи 
серед такого оточення, Жанна до 4 
років взагалі не розмовляла. Найпер-
шою мовою, яку вона опанувала, була 
мова жестів. Пізніше вона навчилася 
говорити, спілкуючись з дідусем і ба-
бусею, до яких приїжджала в гості, 
на Донеччину. Потім вона переїхала 
туди жити на постійно, але зустрілася 
з гріховними спокусами світу, на які 
піддавшись, потрапила в тенета гріха. 
Гріх поступово руйнував її життя, по-
збавив його змісту та радості. Але од-
ного разу в її життя прийшов Ісус…

перше про існування Бога 
я почула від свого стар-
шого брата, коли мені 

було дев’ять років. У той час він уже 
відвідував євангельську церкву, був 
християнином. Але я не надавала цьо-
му якогось особливого значення.

Йшли роки. Закінчивши школу, я 
переїхала в Донецьку область. Саме 
там моє життя стрімко почало котити-
ся донизу. Погане товариство, бійки, 
наркотики, алкоголь – ось з чим майже  
щодня доводилося мені зустрічатися. 

Моя мама, розуміючи небезпеку, в 
яку я потрапила, спеціально приїхала 
і забрала мене назад, у Дніпро. Я ста-
ла жити з батьками, проте й далі про-
довжувала вести гріховне життя. Це 
привело мене до духовного зубожіння, 
частих депресій і розчарувань.  

Коли мій брат одружувався, то запро-
сив мене до себе на весілля на Західну 
Україну. Я вперше потрапила в середо-
вище віруючих людей. Мене здивувало 
те, що можна відзначати святкові події 
(і взагалі проводити увесь свій час) без 
алкоголю, без бійок. Спостерігаючи за 
цими людьми, я не виходила з дива: 
чому ці люди постійно радіють? Мені 
мимоволі захотілося стати такою са-
мою. Але гріх володів мною дуже 
сильно, він тримав мене в своїх жах-
ливих обіймах. Я спочатку не вірила, 
що весільні гості нічого не прийма-
ють з алкоголю, таємно нишпорила по 
шафах, намагаючись знайти хоч якусь 
пляшку спиртного, але так і не знайш-
ла. Це весілля залишило в моєму житті 
незабутні позитивні враження.

Одружившись, брат переїхав до 
міста Гуляйполе, Запорізької області. 
Я спеціально приїжджала до нього в 
гості з іншої області, щоб хоч трохи по-
бути в оточенні християнської молоді, 
моя душа інтуїтивно тягнулася саме до 
такого спілкування. В домі брата щод-
ня проходили християнські зустрічі, 
спілкування, молитви, на яких я також 
була присутньою. Молодь співала пісні 
християнського змісту, які мені припа-
ли до душі, я слухала їх навіть ночами. 
Ці пісні торкалися глибини мого серця, 
вказували на те, що й для мене є надія, 

є вихід, Є КРАЩЕ ЖИТТЯ З ІСУСОМ 
ХРИСТОМ!

Одного разу уві сні почула голос: 
«А хто ти, людино?» Вірю, що до 
мене таким чином звернувся Господь. 
Тоді я почала задумуватися: а хто ж я 
насправді? Який зміст мого життя? 
Я розуміла, що живу неправильно, що 
так далі продовжувати жити не можна. 
Але прийняти рішуче рішення, щоб 
кардинально змінити спосіб свого жит-
тя, я побоювалася, в моїх думках йшла 
постійна боротьба.

У 2005 році свою двотижневу 
відпустку я вирішила знову провести 
в гостях у брата. Одного вечора, коли 
вже всі пішли спати, я залишилася мити 
посуд. Брат був ще зі мною в кімнаті. 
Я відчувала, що потрібно якось погово-
рити з ним на рахунок свого покаяння, 
запитати: як правильно це зробити? Я 
розуміла, що ПОТРІБНО ПОКАЯТИ-
СЯ ВЖЕ СЬОГОДНІ, адже ЗАВТРА 
МОЖЕ БУТИ ПІЗНО! На моє запитан-
ня брат порадив мені щиро звернутися 
до Бога, попросити у Нього допомоги 
та прощення...

19 січня 2005 року в кінці зібрання 
я нарешті зробила остаточний рішучий 
крок віри: вийшла наперед, щоб за 
мене помолилася церква. Це був день 
мого покаяння. Після тривалої бороть-
би я нарешті відчула легкість на душі, 
радість спасіння. Цю радість розділяли 
зі мною тепер вже мої брати і сестри по 
вірі. Мені здавалося, що разом зі мною 
радіють також усі небеса, як написано: 
«кажу вам, радість буває в Божих 
Ангелів за одного грішника, який 
кається» (Лук.15:10). Саме в цей день 
Бог мене звільнив від тяжких гріхів – 
наркотиків та алкоголізму.

З відпустки я поверталася новою 
людиною! Колеги по роботі помітили 
ці зміни, але сприйняли це неадекват-
но: почали з мене насміхатися, мовляв, 

я потрапила до якоїсь містичної секти. 
Вдома теж мене не зрозуміли, оскільки 
про віруючих знали (ще за часів атеїс-
тичної пропаганди в СРСР) тільки по-
гане. Але я не впадала у відчай, втіху 
для себе завжди знаходила в Євангелії.

Через декілька місяців мене запроси-
ли в Луцьк, на конференцію місії «Голос 
надії», після якої в моє серце прийшло 
бажання присвятити своє життя цілком 
на служіння Ісусу – я вирішила стати 
місіонеркою. Там я прийняла водне 
хрещення, пообіцявши Господу служи-
ти Йому до кінця своїх днів в добро-
му сумлінні. Згодом мене відправили 
на навчання в біблійну школу, в місто 
Слов’янськ, що на Донеччині. Там я 
провела п’ять років свого життя, навча-
лася, зростала духовно, а заодно працю-
вала в служінні для глухих. Відвідала 
чимало семінарів, конференцій, дитя-
чих таборів та євангелізацій. Всюди 
свідчила іншим людям (переважно глу-
хим) про Ісуса Христа.

На один із таких семінарів для глу-
хих я запросила своїх батьків, де мій 
тато покаявся. Згодом став служити 
Богу. Тепер допомагає організовувати 
різні євангелізації, служить місіонерам 
транспортом.

На даний час я проживаю в Бер-
дянську, продовжую трудитися се-
ред глухих, приймаю активну участь 
у проведенні дитячих таборів. Зараз 
працюю над проектом «Відеобіблія 
на жестовій мові», ми перекладаємо 
Євангелію на зрозумілу для глухонімих 
людей мову. Щодня все більше переко-
нуюся в реальності Бога, Його доброті 
та любові до всіх людей.

Тепер, порівнюючи своє нове жит-
тя з Богом та старе життя без Нього, 
розумію, що я знайшла його справжній 
зміст – життя з Ісусом Христом. Адже 
Він сказав: «Я прийшов, щоб ви мали 
життя, і з подостатком щоб мали...» 
(Iвана,10:10,11). І ще: «Прийдіть до 
Мене, усі…» (Матв.11:28).

«Служити Ісусу Христу щодня, щогодини 
– стало змістом мого нового життя!»

В

Обречённый на смерть в грехах и болезни, 
обрёл жизнь и исцеление в Иисусе Христе!



У ВАЖКИХ СИТУАЦІЯХ 
шукайте Бога, а не винних!

НОВОРІЧНА ТЕМА - 
ЯЛИНКОВІ ПРИКРАСИ

Новорічну ялинку, з яскравими при-
красами, іграшками на гілках, елек-
тричними гірляндами, що палахкотять 
тисячами різнокольорових вогнів, нази-
вають красунею. Але це не є плодами самої 
ялинки, це штучні прикраси, хоч вони такі 
гарні. Справжні плоди самої ялинки не 

такі привабливі, як новорічні прикраси 
на ній. А як у нас, християн? На що схожі 
наші зібрання (служіння в церкві), на кого 
схожі ми самі – по наших вчинках і плодах? 
Якщо ми тільки хочемо справити яскраве 
зовнішнє враження на аудиторію і дбаємо 
тільки за це, то чи не уподібнюємося 
новорічним ялинкам, які гарні ззовні (ще 
зелені деякий час), але вже відрізані від 
живого кореня? Який же наш істинний 
плід, якого так чекає від нас Господь? 
Христос дає настанову Своїм учням: «Як та 
гілка не може вродити плоду сама з себе, 
коли не позостанеться на виноградині, 
так і ви, як в Мені перебувати не будете. 
Я – Виноградина, ви – галуззя! Хто в 
Мені перебуває, а Я в ньому, той рясно 
зароджує, бо без Мене нічого чинити не 
можете ви» (Ін.15:4-5). Варто дбати саме 
про те, щоб бути в Ісусі Христі, ретельно 
виконуючи Боже Слово, передане нам 
на сторінках Нового Завіту. 
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У мінливому
світі
покластися 
можна лише
на незмінного 
Бога!

Одна молода жінка під час роз-
мови з пастором церкви, куди 
вона прийшла вперше, сказала про 
Біблію, що там написані єврейські 
казки (мала на увазі диво, як Ісус 
нагодував декілька тисяч людей…).

Потім вона прийшла до церкви 
вдруге. Пастор привітав її і сказав: 

— Знаєте, я дуже вас розумію, 
що складно повірити в правдивість 
слів Бога, записаних в Біблії, якщо 
не знати тих, хто її написав і доб-
ре не знати самого Бога. Напри-
клад, ви мене бачите тільки вдруге. 
Якщо я скажу вам, що у мене в руці 
сотні яблук, чи ви мені повірите? 
— пастор простягнув жінці руку, 
стиснуту в кулак. 

Жінка посміхнулася: 
— Ні, звичайно.
— А чому?
— Там не може стільки поміс-

титися.
Служитель церкви відкрив доло-

ню, на якій лежало насіннячко від 
яблука. Вона серйозно подивилася, 

потім здивувалася і посміхнулася.
Пастор простягнув жінці другу 

руку, стиснуту в кулак: 
— А якщо тепер скажу, що у 

мене в руці 29 книг, ви повірите?
Вона рішуче замотала головою в 

знак заперечення, але вже дивила-
ся з очікуванням.

Служитель відкрив долоню, на 
якій була флешка. Жінка вже все 
зрозуміла. 

— Якщо я вам ще задам питан-
ня, ви тепер будете мені більше 
довіряти?

Жінка посміхнулася:
— Ну так, напевно.
— А чому?
— Ну начебто ви мене не 

обманюєте.
— Дякую. Тепер уявіть собі: все 

те ж саме ми говоримо і показуємо 
людині в XV столітті. Що для неї з 
цих двох моментів буде дивом?

— Флешка.
— А чому?
— Тому що ми навряд чи змо-

жемо їй пояснити що це таке, вона 
не зрозуміє цього, тому що їй буде 
незрозуміло, як це влаштовано.

— Точно! По суті, будь-яке диво 
— це те, що ми ще не розуміємо. 
Наступного разу я пропоную вам 
розглянути кілька чудес, описаних 
в Біблії, які на сьогоднішній час 
уже цілком зрозумілі…

Божі дива навколо нас!

Вже сьогодні понад 50 тисяч японців 
переступили столітній рубіж, а через 15 
років столітніх довгожителів в Японії буде 
більше мільйона чоловік. Таких досягнень 
за тривалістю життя і його якості немає 
більше ні в одній країні світу.

Хто-небудь висловить припущення, що 
секрет їхнього довголіття в тому, що вони 
їдять сиру рибу і водорості. І не мати-
ме рації. Є в світі багато країн, особливо 
розташованих на берегах теплих океанів, 
де місцеві жителі з ранку і до ночі їдять 
морепродукти, фрукти і овочі, а живуть 
в два рази менше. Секрет довголіття 
полягає в тому, що японці – єдиний 
народ на Землі, який при спілкуванні 
намагається не зіпсувати настрій свого 
співрозмовника.

Більш позитивної країни знайти в світі 

50 тисяч японців переступили столітній рубіж!
Чому? неможливо. Тому ми бачимо справжнє еко-

номічне диво, у них немає землі, їм ніде 
сіяти рис і будувати міста, у них абсолютно 
відсутні природні багатства. Але при цьому 
японська нація – найбагатша в світі. Серед-
ня зарплата в Японії – 3,5 тис. доларів.

Японці одними з перших навчилися кон-
тролювати не тільки поведінку, а й свої дум-
ки. Прекрасно розуміючи, що негативні думки 
вбивають не тільки настрій співрозмовника, 
але й його здоров’я, і його майбутнє, вони 
взяли і викинули зі своєї мови слово «ні». Це 
було зроблено природним чином, тому що ко-
жен з них у школі, вдома, на роботі контролює 
свої думки і не дає негативним думкам 
зіпсувати життя і майбутнє іншим людям. На 
жаль, в більшості країн люди не розуміють, 
що думки – це насіння, з яких виросте їхнє 
майбутнє, майбутнє їхніх дітей, майбутнє 
їхньої фірми, майбутнє їхньої країни.

ЛЮБІТЬ ОДНЕ ОДНОГО –
бережіть і будьте коханими!

У Японії дуже шанують своїх батьків і дідів 
– це і є запорука їхнього довголіття на землі!

«Шануй свого батька та матір свою, 
як наказав тобі Господь, Бог твій, щоб 
довгі були твої дні, і щоб було тобі доб-
ре на землі, яку Господь, Бог твій, дає 
тобі» (Біблія, Повторення Закону, 5:16)

Атеїзм – заблудження

Абсолютним потрясінням для науко-
вого світу став виступ відомого профе-
сора філософії Ентоні Флю. Під тиском 
незаперечних фактів вчений визнав, що 
атеїзм – явна помилка. Ентоні Флю був 
одним із стовпів наукового атеїзму. Протя-
гом десятиліть Флю видавав книги і читав 
лекції, побудовані на тезі про те, що віра 
у Всевишнього не виправдана. Однак з 
2004 року серія наукових відкриттів зму-
сила великого захисника атеїзму змінити 
свої погляди. Флю публічно заявив, що по-
милявся, а Всесвіт не міг виникнути сам 
по собі – він, очевидно, був створений ки-
мось більш могутнім, ніж ми можемо собі 
уявити. За словами вченого, сучасні дані 
про будову молекули ДНК незаперечно 

свідчать про те, що вона не могла виникну-
ти сама по собі, а є чиєюсь розробкою. Ге-
нетичний код і буквально енциклопедичні 
обсяги інформації, які зберігає в собі мо-
лекула, спростовують можливість сліпого 
збігу. Коли Флю виповнився 81 рік, він ви-
ступив з шокуючою заявою, відрікаючись 
від своєї атеїстичної віри. «Мої помилкові 
погляди, безсумнівно, вплинули на 
світогляд багатьох людей, і я хочу випра-
вити ту величезну шкоду, яку я, по всій 
видимості, завдав їм». Ось що Флю сказав 
про ДНК: «Біологічне дослідження ДНК по-
казало, що для виникнення життя потрібно 
воістину неймовірне поєднання безлічі 
різних факторів, а це, безсумнівно, при-
зводить до висновку про участь у всьому 
цьому того, хто здатний творити... Існуючі 
факти переконали мене в абсурдності 
теорії, яка стверджує, що перший жи-
вий організм стався з неживої матерії, а 
потім шляхом еволюції перетворився в 
створіння надзвичайної складності... За-
раз навіть сама думка про можливість 
походження першого організму, здат-
ного до самовідтворення, за сценарієм 
спонтанної природної еволюції, бачиться 
мені блюзнірською». Ентоні Флю помер 8 
квітня 2010 року у віці 87 років.

Найважча школа – це 
школа життя. Ніколи 

не знаєш, в якому ти 
класі і коли наступ-

ний екзамен. Ти навіть 
списати не можеш, 
тому що більше ні в 
кого немає такого ж 

варіанту.



Цю історію я почула кілька 
років назад. Її розповіла мені 
жінка, з якою ми зустрілися 
зовсім випадково, опинившись 
в одній плацкарті по дорозі в 
Мінськ. Розповіла, безоглядно 
довіривши свою душу, в надії, 
що я її зрозумію. У мене 
відразу ж виникла думка 
повідати її сповідь читачам. Я 
попросила в неї на це дозволу. 
Вона ж навідріз відмовилася, і 
я свято зберігала її таємницю 
до цих днів. Але недавно 
ми зустрілися знову. І знову 
випадково... У житті іноді такі 
чудеса трапляються. Я просто 
очам своїм не повірила. І 
перше моє запитання, після 
вітання, було: «Ну як, все в вас 
у порядку?»

Вона посміхнулася й 
відповіла: «Так, слава Богу! 
От уже шостий рік живуть 
мої діти в любові й згоді. І 
я нарадуватися не можу, 
дивлячись на них». І тут я 
знову обережно попросила в 
неї дозволу написати про це. 
І вона, зненацька для мене, 
погодилася!

Я повідаю її давню сповідь 
від першої особи з надією на те, 
що, прочитавши її, хто-небудь 
захоче зробити у своєму житті 
щось подібне. 

оє життя не було 
легким. Воєнне ди-

тинство: голодне, холодне, 
безрадісне. Потім заміж 

вийшла. Народила дітей. 
Сина й донечку нам Бог дав. 
Росли добрими, слухняними, 
вчилися добре. Потім синок 
мій зустрів дівчину. Женили ми 
його, стали внучат чекати. 
Але, якось не заладилося в них 
життя. Ледве не з перших днів 
стали сваритися, з’ясовувати 
відносини. Я дуже переживала 
за сина, але намагалася не 
втручатися в їхні відносини. 
Думала, самі розберуться, 
притруться, заспокояться.

Народилася в них донечка. 
Гарна така, Настею назвали. 
Думала, зблизить їх дитина, 
помирить. Так ні, не судилося. 
Розлучилися...

У той час уже моя 
молодшенька заміж вийшла. 
Училася в Росії й там 
нареченого собі знайшла. 
Зіграли весілля й стали вони 
жити окремо біля мене. 
Спочатку все добре було. 
Але недовго. Став він у чарку 
заглядати. Спочатку потроху, 
а потім все частіше й частіше. 
Двоє дитинчат-погодок у 
них народилося. А допомоги 
від батька ніякої. Дійшло до 
того, що вдома не ночував, 
навіть руку на дружину став 
піднімати. Втратив гарну 
роботу. Моя Інночка спочатку 
не скаржилася, терпіла. А 
потім все частіше стала 
говорити про розлучення. Моя 
душа кров’ю обливалася. А чим 

допомогти?
Просила її: «Потерпи, 

донечко, може, дасть Бог, 
одумається. Вистачить, що 
в брата твого дитина без 
батька росте. Я не переживу, 
якщо ще й ти розведешся». 
І вона, поплакавшись мені в 
коліна, знову йшла до нього.

А одного разу я одержала 
листа від його матері з 
далекого російського міста. 
Прочитала. Вона теж ду-
же хвилювалася за сина. 
Скаржилася, що він давно 
не пише, що сни недобрі 
бачить. Просила написати, 
розповісти: як там в них, як 
внучата? 

Я довго плакала над цим 
листом. Спочатку хотіла 
написати кілку, образливу 
відповідь. Обвинуватити, що 
сина поганого виростила, що 
виховати не вміла, як треба. 
А потім подумала-подумала 
й зрозуміла, що і їй там не 
легше, чим мені, що і її душа 
рветься на шматки від болю. 
Хіба вона хотіла, щоб погано 
було? І я їй написала іншого 
листа. У кожному рядку якого 
була подяка! Я написала, що 
її син дуже чемна людина, що 

моя дочка щаслива з ним, що 
він – прекрасний чоловік, що 
любить дітей, уважний зять. 
Я дякувала їй за те, що вона 
виховала такого чудового 
сина. Говорила, що вона може 
пишатися ним!

Я писала про такого зятя, 
якого в мене ніколи не було, але 
я дуже хотіла б мати. Писала 
й плакала, і сльози капали на 
папір. А потім, не перечитуючи 
написане, відправила. Вона не 
написала мені відповідь. Та я й 
не очікувала її.

Пройшов ще якийсь час. 
Може місяць. І одного разу до 
мене прийшов зять. Акуратно 
вдягнений, поголений й тве-
резий. Він нічого не говорячи, 
взяв мою руку, підніс її до губ 
й опустився переді мною 
на коліна. «Спасибі, мамо!», 
сказав і заплакав. А потім 
вийняв з кишені пом’ятий 
конверт і дістав відтіля мій 
лист. 

Потім, коли ми сиділи з 
ним на кухні й пили чай, він, 
ковтаючи сльози, розповів мені, 
що одержав від своєї матері 

лист, у якому знайшов і мого 
листа. Виявляється, вона не 
повірила жодному моєму слову 
(хто краще матері знає свого 
сина?). «Прочитай, синок, 
який ти в мене», –  написала 
йому мати. Він прочитав і все 
зрозумів. «Пробачте, –  без 
кінця повторював він, і сльози 
стікали по худих щоках. – Я 
вам обіцяю, що стану таким, 
як ви писали. Я більше не 
доторкнуся до спиртного, я 
вимолю прощення в дружини й 
дітей. Відновлюся на роботі. 
Вам більше не буде за мене 
соромно».

Я повірила йому. Я його 
простила. І тепер ані-
трошки не жалкую, що колись 
переконала дочку не розлу-
чатися з ним, не сиротити 
дітей. Мій зять стримав своє 
слово. Тепер у них чудова 
сім’я, діти підростають. Дуже 
люблять батька й він у них 
душі не чає. Що ще треба? 
Я тільки молюся Богові, щоб 
так було завжди.

Ядвіга Кобринець, Білорусь
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МУДРІСТЬ МАТЕРІ

До мене на чашку чаю прийшов приятель, 
ми сіли на кухні і розмовляли про життя. Під 
час розмови я встав і сказав: «Зараз я помию 
посуд і повернуся».

Мій приятель подивився на мене так, ніби 
я повідомив, що відлучаюсь для будівництва 
космічної ракети. У повному сум’ятті і з за-
хопленням у голосі він вимовив: «Я радий, що 
ти допомагаєш своїй дружині. Я своїй не до-
помагаю, бо я їй пару раз допоміг, а вона мене 
навіть не похвалила. Минулого тижня я помив 
підлогу і не почув жодного слова подяки».

Я повернувся на своє місце, сів поруч з 
ним і пояснив, що я не «допомагаю» своїй 
дружині. Моїй дружині помічник не потрібен, 
їй потрібен партнер. Я її партнер по дому, і у 
нас різні функції в цьому партнерстві, але ви-
конання домашніх справ — це не «допомога».

Я не допомагаю своїй дружині прибирати в 
домі, тому що я теж у цьому будинку живу, і 
мені теж потрібно в ньому прибирати.

Я не допомагаю своїй дружині готувати, 
тому що я хочу їсти, і мені теж потрібно го-
тувати.

Я не допомагаю своїй дружині мити посуд 
після вечері, тому що я теж користувався цим 
посудом.

Я не допомагаю своїй дружині з її дітьми, 
тому що це і мої діти, а мій обов’язок — бути 
їм зразковим батьком.

Я не допомагаю дружині прати, розвішувати 
і складати одяг, тому що це і мій одяг, і одяг 
моїх дітей.

Я не помічник в цьому будинку, я — частина 
цього дому. А що стосується похвали... Я за-
питав свого співрозмовника, коли він останній 
раз після того, як його дружина зробила приби-
рання вдома, випрала одяг, змінила постільну 
білизну, викупала дітей, приготувала їжу, що-
небудь зорганізувала, він подякував їй?

Але подякував не черговою фразою, а зі щи-
рим  почуттям: «Ух ти, дорога! Ти захоплю-
юча!»

Тобі це не здається абсурдним? Чи не див-
но, коли ти (раз в житті помивши підлогу) 
очікуєш якогось особливого трофея за свої за-
слуги? Чому? Ти не замислювався про це, дру-
же?

Можливо, ти занадто захопився цією «куль-
турою мачо», яка вважає, що всі домашні 
справи — це її робота.

Можливо, тебе колись навчили, що все це 
робиться само собою, що тобі навіть напру-
жуватися не треба? Ну, тоді хвали її так 
само, як ти хотів, щоб хвалили тебе, такими 
ж словами і з таким же почуттям.

Допомагай їй, будь справжнім компаньйо-
ном, а не гостем, який в цей дім приходить 
їсти, спати, приймати душ і задовольняти 
свої потреби. Будь, як вдома! У себе вдома.

Справжні зміни в суспільстві починають-
ся з наших домівок. Навчайте своїх дітей 
справжньому товариству в сім’ї!

ВІДНОСИНИ В ШЛЮБІ - 
партнерство чоловіка та жінки!

Сім’я — основний осере-
док будь-якого суспільства 
і будь-якої цивілізації.

Подружжя — це мис-
тецтво, і його треба кожен 
день оновлювати.

Золоте правило шлюб-
ного життя — терпіння і 
поблажливість.

Одружитися — це озна-
чає наполовину зменшити 
свої права і вдвічі збільшити 
свої обов’язки.

Всі щасливі сім’ї схожі 
одна на одну, кожна не-
щаслива сім’я нещасна по-
своєму.

Щастя — це коли вранці 
з радістю йдеш на робо-
ту, а ввечері з радістю 
повертаєшся додому.

Дітей не можна собі до-
зволити або не дозволити. 
Дітей потрібно хотіти.

Погано, якщо про тебе 
нікому піклуватися. Ще 
гірше: якщо немає про кого 
піклуватися тобі.

Шлюбний союз пови-
нен бути стороннім всякої 
публічності, ця справа 
стосується тільки двох.

«Чоловіки повинні лю-
бити дружин своїх так, як 
власні тіла, бо хто любить 
дружину свою, той любить 
самого себе» (Новий Завіт).

З ким би ти не почав бу-
дувати сімейне життя, у 
ньому обов’язково будуть 
періоди випробування. Адже 
готового щастя не буває... 

Щастя кується у велико-
му терпінні обопільними зу-
силлями подружжя.

Сім'я — місце, де почут-
тя викувані й відточені на 
ковадлі спільного життя!

Влучні цитати про сім’ю

М

Молитва матері
Ти руки простягаєш до небес,
В молитві склавши їх долоня до долоні,
І сивина давно вже вдарила у скроні,
Та ти все молиш в Господа чудес.
Ти просиш в Нього щастя для дітей,
Очі заплющивши: повіку до повіки
Стиснувши міцно, із яких маленькі ріки
Стікають по обличчю до грудей,
Якими ти кормила їх колись,
В думках з надією, що все тобі воздасться.
Сьогодні ж молиш ти навколішках про щастя,
Та не для себе, – все для них. Молись
Із вірою у зміни у житті,
Бо в твоїм шепоті в цю мить велика сила,
І вір, про що б ти зараз в Бога не просила,
Здійсниться! В материнськім почутті
Приховано чимало чистих сил:
Всевічні – ласка й теплота, любов безмежна...
Ти до дітей своїх постійно будеш ніжна;
Вони й в далі в обіймах твоїх крил.

Роман Бойчук



Чому саме 
Біблія?

Автор тексту Любомир ТУРЧАК, м. Рівне

«Споконвіку було Слово, а Слово в 
Бога було, і Бог було Слово» (Ів. 1:1).

У кожної людини є свої цінності, які 
визначають стиль її життя. Чи є цінністю 
для людей Біблія? Якщо так, то чому 
саме Біблія? Про це беззаперечно 
промовляють статистичні дані.

Біблія є найбільш друкованою 
книгою у світі. Щоденний наклад Біблії 
становить 32876 примірників, тобто 
кожну секунду у світі друкується одна 
Біблія.

Біблія є книгою, яка має найбільше 
перекладів. Вона перекладена на 2036 
мов і діалектів.

Біблія — найпопулярніша книга 
у світі. Біблія без всякої реклами 
користується популярністю протягом 
майже 2000 років, будучи на сьогодні 
бестселером № 1.

Біблія — найдоступніша для ро-
зуміння книга для людей із будь-яким 
рівнем освіти. Сьогодні немає іншої 
такої книги, яку б з однаковим інтересом 
читали і малограмотна сільська 
жителька, і столичний академік. Я знаю 
людину, яка в 60 років навчилася читати 
по Біблії. 

Біблія тримає рекорд за тривалістю 
створення. Книги, що складають 
Біблію, писали з XV ст. до Р. Х. по I ст. 
після Р. Х. — протягом 1600 років!

Біблія — єдина книга у світі, 
створена колективом авторів, які ні 
в чому не суперечать один одному, 
хоча більшість із них не були знайомі 
й жили в різний час. Серед авторів 
Біблії — царі (Соломон, Давид), пастух 
(Амос), лікар (Лука), рибалки (Петро та 
Іван), пророки (Мойсей, Ісая, Даниїл), 
полководець (Ісус Навин) тощо — 
усього 40.

Біблія є найбільш коментованою 
книгою. Біблія на сьогодні визнана кни-
гою, на яку написано найбільше чис-
ло коментарів. Тільки в Оксфордській 
бібліотеці зібрано на одне «Перше 
послання апостола Івана» таку кількість 
робіт, яка займає приміщення в 20 м2.

Біблія є найдорожчою книгою. 
Найбільша сума, коли-небудь сплачена 
за рукопис, була віддана за Синайський 
кодекс — один із найдавніших списків 
Біблії. Цей скарб, що належав російській 
імператорській родині, радянський уряд 
продав Великобританії в 1923 р. за 510 
000 доларів.

Біблія — найбільш переслідувана 
книга. Ще усього декілька десятків років 

тому на території СРСР, куди входила й 
Україна, атеїстична влада забороняла 
Біблію. Секретар КПРС Хрущов 
хвалився, що останній екземпляр Біблії 
покажуть хіба що в музеї. Він сильно 
помилився. Парадокс гонінь на Біблію 
полягає ще в тому, що забороняли її 
не тільки супротивники християнства, 
але й офіційна християнська церква! 
Наприклад, Тулузький собор 1229 р. 
заборонив під страхом смерті читати 
Біблію світським особам. А ще через 
15 років, у 1244 р., Терраконський 
собор заборонив читати Біблію і 
священнослужителям.

Біблія — пророча книга. Саме 
пророцтва, за висловом одного з 
учених, «накладають на Біблію печать 
божественності». Підраховано, що 
Слово Боже містить понад 3000 
пророцтв, які збулися і стосуються 
давніх і сучасних держав.

Усі книги, які є на землі, 
дають знання, а Біблія 
змінює життя людини! 
Вона здатна впливати на долі цілих 

народів і окремих людей. Яким чином 
вона це робить?

«Усе Писання Богом натхнене, і 
корисне до навчання, до докору, до 
направи, до виховання в праведності, 
щоб Божа людина була досконала, до 
всякого доброго діла готова» (2 Тим. 
3:16–17).

Пишучи ту чи іншу книгу, люди мали 
якесь до цього спонукання. Хтось або 
щось їх надихало написати це. Природа, 
яка оточувала людей, спонукала їх до 
написання романтичних романів, полон 
спонукав писати про свободу, війна 
спонукала писати про помсту.

У Біблії вказано причину того, чому 
її автори взялися за перо: «Усе Писання 
Богом натхнене», «Споконвіку було 
Слово, а Слово в Бога було, і Бог було 
Слово».

Отож, якщо Сам Бог вирішив написати 
для людини Своє Послання, то нам варто 
задуматись і подивитися, чого Він хоче 
досягнути в нашому житті через Слово.

І. Навчити
«Усе Писання Богом натхнене, і 

корисне до навчання…» (2 Тим. 3:16).

Усі люди чогось вчаться, і, як наслідок, 
стають тими, чого вчаться і від кого 
вчаться: «Скажи, хто твій друг, і я скажу, 
хто ти», «З ким людина поведеться, від 
того й набереться». Уважно подивіться 
на своє життя, і ви побачите в ньому 
життя своїх батьків, принципи учителів, 
які вас учили, і відображення книг, 
якими ви захоплювались. Коли мої 
діти були маленькими, я помітив, 
як різні мультфільми впливають на 
їхню поведінку. Коли мультфільми 
сповідували добру поведінку, діти 
поводили себе чемно, тільки-но вони 
подивляться жорстокі, агресивні сцени, 
відразу ставали збудженими.

Чому саме Слово Боже 
хоче навчити нас?

Розповісти правду про Бога. 
Це єдине істинне джерело, яке 
розкриває Бога Всесвіту. Біблія 
говорить про сутність Бога, про те, 
що Він всемогутній, всюдиприсутній, 
всезнаючий, незмінний… «І був Аврам 
віку дев’ятидесяти літ і дев’яти літ, коли 
явився Господь Аврамові та й промовив 
до нього: “Я Бог Всемогутній! Ходи 

перед лицем Моїм і будь непорочний!”» 
(Бут. 17:1). Також Біблія розкриває 
характер Бога: люблячий, справедливий, 
милосердний, довготерпеливий, милу-
ючий, прощаючий… «І деріть своє 
серце, а не свою одіж, і наверніться до 
Господа, вашого Бога, бо ласкавий Він 
та милосердний, довготерпеливий та 
многомилостивий, і жалкує за зло!» 
(Йоіл. 2:13).

Розповісти правдиву історію. 
Найдостовірніша історія Всесвіту 
описана у Святому Письмі. «І трапилося 
тими днями, вийшов наказ царя Августа 
переписати всю землю. Цей перепис 
перший відбувся тоді, коли владу над 
Сирією мав Квіріній»   (Луки, 2:1–2). 
Так Лука достовірно описує події, коли 
народився Ісус Христос.

Навчити стосунків. У Біблії 
описані всі види стосунків, які існують 
між різними людьми. Вона описує, 
як потрібно жити в шлюбі й сім’ї, як 
працювати на роботі, якими принци-
пами керуватися, виплачуючи заробітну 
плату. Також вона дуже добре описує 
принципи педагогіки.

«І ото, як Ісус закінчив ці слова, то 
народ дивувався з науки Його. Бо навчав 
Він їх, як можновладний, а не як ті 
книжники їхні» (Мт. 7:28–29). «А раб 
Господній не повинен сваритись, але 
бути привітним до всіх, навчальним, 
до лиха терплячим, що навчав би 
противників із лагідністю, чи Бог їм не 
дасть покаяння, щоб правду пізнати, 
щоб визволитися від сітки диявола, що 
він уловив їх для роблення волі своєї» 
(2 Тим. 2:24–26). Чого немає в Біблії з 
того, що ти хочеш навчитися?

ІІ. Докорити
«Усе Писання Богом натхнене, і 

корисне до навчання, до докору…» (2 
Тим. 3:16).

Нас часто докоряють, а може, ще 
більше ми докоряємо інших. Чи 
потрібно читати Слово Боже, щоб ще 
воно нас докоряло?

Більшість людей, які нас докоряють, 

не мають на меті допомогти нам. Святе 
ж Писання, коли докоряє, то завжди 
має тільки одну мету — зробити нас 
кращими. Коли воно докоряє, то завжди 
дає правильний вихід: «Хто крав, нехай 
більше не краде, а краще нехай працює 
та чинить руками своїми добро, щоб 
мати що подати нужденному» (Еф. 
4:28). «Бо заплата за гріх — смерть, 
а дар Божий — вічне життя в Христі 
Ісусі, Господі нашім!» (Рим. 6:23).

Правильний докір — це прекрасний 
засіб початку змін. Довір своє життя під 
вплив Слова Божого й переконаєшся, 
що так жити приємно та радісно. Усе, 
що ти читатимеш і практикуватимеш, 
відповідатиме обіцяному в Біблії. Нам 
дуже потрібне правильне виправлення. 
Ми не бачимо всього життя реальним. 
Кажуть: «Два ока добре, а чотири —
ще краще». Коли ми читаємо Писання 
й живемо ним, то тими двома іншими 
очима є Сам Бог.

ІІІ. Направити
«Усе Писання Богом натхнене, і 

корисне до навчання, до докору, до 
направи…» (2 Тим. 3:16).

Кожну людину в житті щось (або 
хтось) направляє: учителі, друзі, 
реклама, інтернет… І, в більшості 
випадків, наслідком цих направлень є 
розчарування. Ви навчалися в школі, 
інституті й бачили, як викладачі навчали 
вас. Тепер ви прийшли викладати в 
школу й починаєте використовувати 
ці принципи, які застосовували до 
вас. Виникає запитання: наскільки 
правильним було те, як вас навчали?

Ми можемо йти шляхом, який на 90 % 
правильний, і через деякий час побачити, 
що результати дуже мізерні. Відтак ми 
повинні вибирати Слово Боже, бо воно 
направляє людину в житті. У кожному 
нашому кроці Слово готове підправити 
наш шлях до 100 % правильного. «Я вам 
усе показав, що, працюючи так, треба 
поміч давати слабим, та пам’ятати слова 
Господа Ісуса, бо Він Сам проказав: 
«Блаженніше давати, ніж брати!» (Дiї 
20:35). Учитель, який користується 
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Про Біблію

У минулому люди ризикували 
життям, щоб читати Біблію. Сьогодні 
ти ризикуєш життям, якщо її не 
читаєш.

Біблія, як парашут. Вона не принесе 
ніякої користі, поки закрита.

Біблія – їжа для душі. Як хліб ми 
вживаємо щоденно, так і Слово Боже 
треба вживати (читати, досліджувати) 
щоденно!

Не відкривайте своє серце людині, 
яка не відкриває Біблію.

Скаржитися на те, що Бог мовчить, 
коли твоя Біблія закрита, рівносильна 
скарзі, що ти не отримуєш СМС-
повідомлення, коли твій телефон 
вимкнений.

Біблія – унікальна книга. При 
читанні Біблії її Автор завжди з нами.

Біблію можна порівняти зі світлом 
фар на лісовій дорозі. Світло не 
прибирає ями або повалені дерева з 
дороги, але допомагає побачити ці 
перешкоди.

Біблія може поранити тебе 
правдою, але вона ніколи не буде 
заспокоювати тебе брехнею.

Пил на Біблії – «іржа» на серці.
Шкода, що інструкцію ми читаємо, 

коли вже все зламано, а Біблію – коли 
вже все прожите.

Біблія дає пульс духовному серцю.

Біблія – це ковадло, на якому 
розбилися молоти скептиків.

Або Біблія утримає нас від гріха, 
або гріх утримає нас від Біблії.

Дії Слова Божого можна порівняти з 
водою: воно тече по закутках нашого 
розуму, змиваючи бруд і нечистоту 
плотського мислення. 

Біблія – це серце Бога, відкрите 
людям. Пізнавай Боже серце і буде 
змінюватися твоє.

Прошу тебе: читай Біблію!

Продовження на стор. 8
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очу розпочати своє свідчення 
з того, що я народився в 

Луцьку, в сім’ї, яка не знала живого Бога, 
лише моя бабуся була євангельською 
християнкою (вона жила окремо). Я 
часто бував у неї, в її домі збиралися 
віруючі і проводили богослужіння, 
на яких і я був присутнім. Я любив 
слухати біблійні історії, зокрема про 
Даниїла. Я навіть розповідав ті історії 
своїм друзям. З дитинства через віру 
бабусі в моє серце сіялося Слово Боже, 
хоч на той час я мало що розумів. 
На жаль, не зважаючи на правильні 
настанови бабусі-християнки, живучи 
у великому місті, маючи спілкування 
з невіруючими друзями, я рано вкусив 
смак гріховного життя: став курити і 
робити інші недобрі справи. Характер 
мав непокірний, батьки нічого не могли 
зі мною вкоїти, я не хотів їх слухатися. 
Вони ставили мене в куток за умови, 
що вийду звідти, якщо попрошу 
прощення, я ж там засинав, але не 
просив пробачення...

оли мені було десь 14 років, 
заприятелював з компанією, 

яка займалася крадіжками на ринку. 
Запропонували й мені прийняти участь 
у їхніх справах. Я вважав, що це 
додасть мені авторитету перед новими 
друзями і погодився. Спочатку було 
боязко, а потім втягнувся в цю справу. 
Перша крадіжка пройшла безкарно, все 
проходило так би мовити гладко, тому 
я вважав себе сильним, тим, хто має 
вдачу. Але була одна річ, яка постійно 
мене переслідувала: я вірив, що є 
Бог, і я чітко розумів, якщо моє життя 
раптово перерветься, то я опинюся в 
пеклі…

В армії я також вів злочинне 
життя, йшов в самоволку, займався 
крадіжками. Дивно, що за ті два роки 
служби в Москві мене не зачинили.  

Я повернувся додому, то був 1992 
рік, саме тоді моя мама увірувала 
в живого Бога, стала за мене 
молитися, запрошувала до церкви, 
на богослужіння. Зі мною навіть 
неодноразово розмовляли служителі 
церкви, куди ходила мама. Я їм 
казав, що все знаю, мене не потрібно 
переконувати, що Бог є. Я тоді чомусь 
думав, що буду жити так, як хочу, а 

потім, перед смертю, попрошу в Бога 
прощення, як розбійник на хресті, і 
піду до Бога в рай. Скількох людей 
сатана обманув тим, що вони ще 
встигнуть покаятися! Пізніше мені 
стали приходити гнітючі думки: раптом 
я помру вночі, як спатиму, чи буде якась 
аварія, і я не встигну покаятися! Я міг 
напідпитку кудись їхати на автомобілі, 
не пам’ятав, як повернувся додому. 
Я мав досить зухвалу поведінку, мені 
навіть приставляли пістолет в живіт, а 
я мовби не усвідомлював, що раптово 
може все для мене скінчитися. Думав, 
що я – фартовий чоловік. Не знав, що 
то Божа охорона була наді мною через 
молитви бабусі, а тепер ще й мами. Та 
скільки мотузка не в’ється, кінець її 
таки буде... 

рийшла вказівка з Москви 
і мене арештували і 

посадили в КПЗ. Мій приятель по 
крадіжкам під час моєї служби, якого 
зловили, здав мене. За мною мали 
приїхати з Москви, з карного розшуку, 
щоб етапом відправити в Москву. Ось 
так, у камері попереднього ув’язнення, 
я вперше серйозно звернувся до Бога. 
Я сказав Богу: «Господи, якщо Ти 
мене звільниш, то буду служити 
Тобі...». Сталося диво: ті, що мали мене 
супроводжувати конвоєм в Москву 
на суд, запізнилися на один день, а 
мене вже не мали права утримувати і 
тому відпустили, порадивши кудись 
сховатися, доки все утрясеться. Я 
реально дякував Богові. Радів з того, 
але знову мене зустріли старі дружки 
і все стало так, як було. Люди часто 
обіцяють Богові, коли їм погано стає, 
а коли небезпека минає, вони швидко 
забувають те, що обіцяли. До всього я 
був рабом гріха і не міг все це залишити. 
Гріх мені подобався. 

Але все ж таки пізніше, в 1999 році, 
мене арештували і засудили до восьми 
років позбавлення волі, відправили 
в колонію посиленого режиму, в 
Маневичі.  

Я дякую Богу, що потрапив саме 
в ту колонію, де були віруючі. Там я 
почав відвідувати служіння християн. 
В колонії є спеціальна кімната, 
де збираються на молитву в’язні, 
які вірують у Бога, до нас також 
приїжджали служителі церкви з волі. 
Що цікаво: моя мама завжди молилася 
і на кожному служінні в церкві заявляла 
прохання, щоб звершили молитву за її 
сина, тобто за мене. Така її ревність не 
могла залишитися без Божої відповіді... 

вже став соромитися своїх 
гріхів, викидав цигарку, коли 

зустрічав віруючих. Коли ж був на самоті, 
то почав молитися, просив Бога, щоб 
змінив моє життя. Бо нарешті зрозумів, 
що сам нічого не зможу вдіяти, щоб 
залишити гріхи, стати іншим. Одного 
ранку я прокинувся і подумав: зі мною 
щось трапилося. Такий стан був у мене 
вперше і не піддавався осмисленню, хоч 
я тоді зрозумів, що мені треба негайно 
покаятися в своїх гріхах. Для цього я 
знайшов свого товариша, християнина, 
попросив його помолитися зі мною 
разом. Він запропонував відійти 
десь убік, подалі від зайвих очей, я ж 
рішуче схилив коліна прямо на вулиці 
(це була рання весна, 11 березня)… 

Після молитви я на ноги піднявся вже 
іншою людиною, одразу обняв друга, з 
яким молився, потім побіг по всій зоні, 
викрикуючи, що я вільний… Друзі не 
могли зрозуміти, що зі мною сталося: 
одні казали, що вони також віруючі, але 
ж не треба вірити до фанатизму, інші 
радили мені звернутися до екстрасенса, 
інші звинувачували мого товариша, що 
тоді молився зі мною, що то він зі мною 
щось зробив. Я усміхався і відповідав, 
що я тепер в руках Ісуса і з Його рук 
мене ніхто не забере. Бог справді на 
тій молитві звільнив мене від тягарю 
гріхів, я реально народився згори, як 
написано в Євангелії від Іоанна, 3:3-
7. Я зрозумів, що прощений Богом 
і спасенний. Я казав, що покаявся в 
гріхах, це Бог зробив, а не людина. Бог 
змінив мене.

Зміни продовжувалися далі. І саме 
Бог так влаштував, що я був звільнений 
з колонії достроково, на півтора роки 
раніше терміну. Це по людським 
міркуванням було неможливим, 
всі дивувалися, тим більше знаючи 
мою зухвалу поведінку і зневажливе 
відношення до адміністрації колонії. 
Але це зробив Бог! 

Я звільнився в понеділок, а вже 
в неділю знов повернувся… в цю ж 
колонію. Але вже з іншою ціллю: 
проповідувати Євангелію ув’язненим. 
Я одразу включився в служіння Богу. 
Тепер ніхто при зустрічі зі мною не 
може навіть подумати, що за моїми 
плечима тяжке кримінальне минуле. 
Одного разу я добирався в колонію 
(яка за 60 км від мого дому) попуткою, 
водій так подивився на мене і зробив 
припущення, що мабуть я адвокат і їду 
в колонію до якогось в’язня в судовій 
справі… 

раніше мав зустрічі з 
місіонерами, які приїжджали 

до нас у церкву, свідчили про 
місіонерське служіння. Мені хотілося 
дуже служити Богу, і я вважав, що 
саме в служінні місіонера я зможу це 
зробити найкраще. Тому коли мене 
запросили поїхати в Росію з проповіддю 
Євангелії, одразу погодився. Чотири 
роки я був місіонером в Республіці 
Марій Ел. Там я так само мав чудову 
можливість спілкуватися і свідчити 
про живого Бога багатьом злочинцям. 
Я ніколи не мріяв, що можу бути десь 
далеко за кордоном. До 2013 року 
я був під наглядом, тому кожні три 
місяці мусив приїжджати в Україну, 
щоб зробити відмітку. При одному 
приїзді додому мені запропонували 
зробити закордонний паспорт, щоб 
оформити візу на місіонерську поїздку 
в Індію. Дивно те, що мені видали 
чистий паспорт – без поміток, що я був 
раніше ув’язненим. Коли ми з братом 
по вірі прийшли в посольство, то мені 
візу відкрили, а йому – ні, хоч він 
фактично щирий християнин від самого 
дитинства.

Перший раз я пробув в Індії на місії 
три місяці, ми починали служіння з 
будівництва притулку для сиріт. Потім 
я був там удруге, а втретє був півроку 
відповідальним за виховання дітей-
сиріт у притулку. В Індії я познайомився 
з християнином з Америки, який зробив 
мені виклик в США, де мені також 

довелося побувати, там я так само 
мав можливість відвідати в’язниці з 
проповіддю Євангелії і особистим 
свідченням. Якщо не Бог це все 
влаштував, то хто? 

Я був строгим вихователем, але 
ввечері діти всі тулилися до мене, 
обнімали мене. Усі гості притулку 
дивувалися, за що дітлахи можуть мене 
так любити. Ті дітлахи в Індії нікому не 
потрібні, багато з них просто валяються 
на вулиці, де ми їх власне і знаходили… 

ісля перебування в Індії я 
нарешті зрозумів, що мені 

потрібно женитися. Став молитися і 
Бог відкрив, що дасть мені дружину 
зі Своєї руки. В одній місіонерській 
поїздці в Ізмаїл я познайомився з 
сестрою по вірі, ми потім довго 
спілкувалися по телефону, нарешті 
визріло рішення одружитися…  

Одного разу старший пресвітер, 
бачачи потребу в служінні в 
Хоросткові, запропонував мені їхати 
туди. Я погодився. Відтак з усією 
сім’єю я живу тут… 

Наш Бог - Бог чудес!
Бог багато раз являв Свою славу наді 

мною і людьми, за яких ми молилися. 
Одного разу я залишив ключі в 
автомобілі, яким привозив продукти 
в притулок, я саме заносив мішки 
з рисом в склад, як хлопчик заліз в 
кабіну і граючись, провернув ключі, 
автомобіль різко дав задній хід і бортом 
придавив мене до бетонного стовпа. У 
мене було багато переломів тазу. В Індії 
потрібні чималі кошти на перебування 
в лікарні, тому скоро мене привезли 
назад, в притулок, діти цілодобово 
взивали до милості Божої про моє 
зцілення. Я відмовився від операції, і 
Бог мене зцілив, на диво можу тепер 
виконувати тяжку фізичну роботу, 
мовби й не було переломів. Також 
хворів малярією, одного разу лежав 
тяжко хворий в пропасниці. До мене 
підійшов хлопчик, який гаряче молився 
за мене, зі щирими сльозами. На другий 
день я був повністю здоровим. А багато 
людей в Індії помирають від малярії... 

В Індії ми часто ходили в гори, 
відвідували поселення бідних людей, 
заходили в їхні халупи, молилися 
за зцілення в ім’я Ісуса Христа. 
Пам’ятаю, як одна дівчинка була при 
смерті, вона просто була залишена 
батьками помирати, бо ні лікарів, ні 
ліків у них не було. Ми підняли її на 
руки і молилися. Повертаючись назад, 
побачили, як та дівчинка грається на 
вулиці цілком здоровою. Слава Ісусу 
Христу!

Я бачу промисел Божий, що тепер 
проповідую Євангелію у Хоросткові, 
тут ще є багато людей, яких Бог 
призначив на спасіння. Багато жителів 
України (зокрема в її західних регіонах) 
особливо набожні, але кожному з 
них важливо мати особисту зустріч з 
Ісусом Христом і засвідчення в серці 
про живого Бога. Я свідчу їм про своє 
життя, про живого Бога (насамперед, 
своїм щоденним життям!), про те, що 
пережив у своєму житті і молюся, щоб 
ті, з ким мене зводить Дух Святий, 
так само мали засвідчення в серці про 
живого Бога в особі Ісуса Христа.  
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Кожній людині необхідна особиста зустріч з живим Богом!
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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:

ЖИВА НАДIЯ
Січень - березень 2018 р., №91
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.
Тираж цього номера 52 000 екз.

Редакційна рада: Лещик Микола,   
Бобик Володимир, Качур Михайло, 
Яковчук Леонід, Кизима Сергій. 
Редактор:  Андросов Геннадій.  
Тел. редактора: +38 068 541 47 47
E-mail: giva.nadiya@gmail.com

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ:
Геннадій  Миколайович Андро-
сов, вул. Колгоспна, 44, м. Мир-
город, Полтавська обл., 37600, 

Україна - Ukraine

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!

Січень-березень 2018 р., №918 ст. «Наостанок» - газета «ЖИВА НАДIЯ»

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»

по адресу: 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

таким принципом, матиме задоволення 
від своїх учнів і викладання. Такий 
педагог ніколи не скаже: «Що за учні в 
мене, які нічого не знають». Його мова 
буде наступна: «Ви знаєте те, чого я вас 
навчив». «Браття, я себе не вважаю, що 
я досягнув. Та тільки, забуваючи те, що 
позаду, і спішачи до того, що попереду» 
(Фил. 3:13). Знаючи цей принцип, ви 
ніколи не хвалитимете попередні класи 
учнів, а завжди будете сконцентровані 
на тому, щоб якомога більше вкласти 
в тих, хто перед вами зараз, щоб вони 
досягнули максимуму.

У яких сферах свого життя ти зараз 
маєш потребу, щоб тебе направили? 
Біблія це зробить правильно!

ІV. Виховати
«Усе Писання Богом натхнене, і 

корисне до навчання, до докору, до 
направи, до виховання в праведності…» 
(2 Тим. 3:16).

Коли нас виховували, то переважно 
про нас навіть не думали. Батьки 
переживали про свою репутацію, а не 
про майбутнє дитини: «Як ти міг це 

зробити?!» Учителі хвилювалися за 
свій статус учителя, а не за те, що буде 
в майбутньому з учнями.

Слово Боже виховує людину так, 
щоб вона пожинала в майбутньому 
благословенні наслідки. Виховання, яке 
пропонує Біблія, здебільшого пов’язане 
з мріями людей. Майже всі люди мріють 
бути щасливими. От що нам пропонує 
Писання для вирішення цієї проблеми: 
«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» (Іс. Нав. 1:8).

Батьки і діти — це ще одна болюча 
тема. Батьків дратує неслухняність 
дітей, а діти незадоволені відсутністю 
батьків і їхньою непослідовністю. 
Біблія має й тут свої прекрасні вказівки: 
«Діти, — слухайтеся своїх батьків у 
Господі, бо це справедливе!.. А батьки, 
— не дратуйте дітей своїх, а виховуйте 
їх в напоминанні й остереженні 
Божому!» (Еф. 6:1–4).

Учителів мучить вічна проблема, 
як зробити так, щоб учні їх слухали. 
Святе Писання радить: «Хоч могли ми 
потужними бути, як Христові апостоли, 

але ми серед вас були тихі, немов 
годувальниця та, яка до глядає дітей 
своїх» (1 Сол. 2:7). Павло — апостол і 
засновник церков, говорить про те, як 
він міг би себе поводити і як він себе 
поводив. Ви можете поводити себе, як 
великий учитель, а можете бути для 
дітей «мамою-годувальницею». Вибір 
залежить від того, хто вас виховував, 
або виховує. Хочеться побажати 
всім досконалого виховання, а його 
пропонує лише Слово Боже.

 Чого саме хоче досягнути 
Біблія в житті людини?

«Усе Писання Богом натхнене, і 
корисне до навчання, до докору, до 
направи, до виховання в праведності, 
щоб Божа людина була досконала, до 
всякого доброго діла готова» (2 Тим. 
3:16–17).

Люди всіх держав мріють про 
досконалого президента. Неодружені 
шукають «половинку» для шлюбу, 
яка буде задовольняти всі їхні потреби 
й бажання. Учні хочуть учитися в 
досконалих учителів. Діти мріють 
про батьків, які їх розумітимуть, 
любитимуть і прийматимуть такими, 
якими вони є.

Однак історія свідчить про те, що 
держава має такого президента, які 
в ній люди. Шлюбні пари частенько 
утворюються за принципом: «Яке 
їхало, таке й здибало».

Чи є вихід із ситуації,
яка склалася?

Ми читаємо в Слові Божому про те, 
що воно хоче зробити кожну людину 
досконалою й готовою робити всякі 
добрі справи. Виходить, що коли люди 
в державі почнуть читати Біблію, то, як 
наслідок, почнуть змінюватись, і тоді 
буде благочестивий президент. Коли 
молода людина, перш ніж одружитися, 
почне захоплюватися Святим Писанням, 
як наслідок, вона вдосконалиться й 
на неї зверне увагу добра й побожна 
«половинка». Учителі, які читають 
Біблію й керуються її істинами в житті, 
стають добрими годувальниками, які 
піклуються про своїх учнів. Учні, бачачи 
таку поведінку вчителя, теж захочуть 
бути добрими й учитися, максимально 
прикладаючи зусилля.

Біблія — це Слово Боже, Сам Бог 
відкрив Себе в ній, воно все Богом 
натхнене (Ів. 1:1). Тому зроби Слово 
своєю найголовнішою цінністю і ти 
станеш досконалим і будеш готовий 
до всякого доброго діла.

Закінчення, початок на стор. 6

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

Чому саме Біблія?

Отче Небесний! В ім’я  Ісуса Христа будь милостивий 
до мене, грішника, і прости всі мої гріхи. Зайди Духом 
Святим до мого серця, очисти мене від усякого гріха. 
Господи Ісусе, будь моїм Спасителем і Пастирем! 
Керуй надалі усім моїм життям. Я сповідую Тебе, 
Ісусе Христе, своїм Господом Богом і Спасителем. Я 
вірю, що кров Ісуса Христа пролилася й за мої гріхи. Я 

дякую Тобі, Боже, за те, що чуєш 
мою молитву, і я вірою приймаю 
спасіння в ім’я Ісуса Христа. 
Амінь.

МОЛИТВА ПОКАЯННЯ


