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

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВІТАЄМО ВАС
ЗІ СВЯТОМ 
ПАСХИ!

ВЕЛИКОДНІЙ
Який благословенний нині день!
У кожній квітці, в сонячнім промінні —
Все дихає життям і воскресінням,
І серце повне радісних пісень!
Як дивовижно музика звучить,
Піднесено бринять її акорди,
І ластівки щебечуть великодньо!
Яка благословенна кожна мить!
Мені би крила й нотний звукоряд,
Я б над землею легко здійнялася
І всім співала про найвище щастя,
Кого би лиш зустріла — всім підряд!
Христос воскрес! Ви чуєте? Воскрес!
В Його долонях дар життя людині,
У посмішці Його благословення,
А у очах — бездонна синь небес!
Який благословенний день прийшов!
Великдень — справжнє свято перемоги!
За диво воскресіння — слава Богу!
Він є Життя! Він — Правда! Він — Любов!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Христос живий! Христос дає спасіння!
Йому осанна, честь і поклоніння!
Звучить хвала аж до святих небес!

Марія Звірид, м. Чернівці

Християни західного обряду святкують Пасху 
Христову у неділю, 1 КВІТНЯ (1 апреля – рос.), 
християни східного обряду святкуватимуть Пасху 
у неділю, 8 КВІТНЯ. То коли ж святкувати? Не 
помилимося, якщо будемо святкувати і 1-го, і 8-го 
квітня. Власне щонеділі (на кожному недільному 
богослужінні в церкві) варто згадувати чудесне 
воскресіння Ісуса Христа. День тижня російською 
мовою «ВОСКРЄСЄНЬЄ» буквально дослівно 
підтверджує чудесне воскресіння Господа на-
шого й Спасителя Ісуса Христа. Іншими словами: 
наш календар щотижня нагадує нам про славне 
воскресіння Христа. Головне: пам’ятаймо, що 
Пасха Христова – це не великодня випічка та 
крашанки, а, як написано у Святому Писанні: 
«…бо наша Пасха – Христос, за нас у жертву 
принесений» (1 Коринтян, 5:7). Згідно з вченням 
Ісуса Христа (Божими Заповідями) святкувати 
Пасху християнам потрібно «з опрісноками 
чистоти та правди» (1 Кор. 5:8). Якщо ж свято 
розглядати як привід для догоджання тілесним 
пожаданням, для пиятики та обжерства, та ще (як 
написано) «в розчині злоби й лукавства», то таке 
«святкування» не принесе нам жодної користі, 
а швидше буде насмішкою по відношенню до 
світлого свята Пасхи й Самого Ісуса Христа. 

ПАСХА (інші назви: ВЕЛИКДЕНЬ, ВОС-
КРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ) – це знакове свято усього 
християнського світу. Це перемога життя над 
смертю! Виключно з-за Своєї великої любові до 
нас, грішних людей, Господь зійшов на цю землю в 
образі людини, прийняв за наші гріхи страждання 
та смерть на хресті Голгофи. На третій день після 
поховання сталося диво – Господь Ісус воскрес 
із мертвих! Віра в це є основою євангельського 
вчення і для кожного християнина – головний 
стимул святкування Пасхи. Апостол Іоанн 
записав слова Ісуса Христа: «Істинно, істинно 
кажу Вам: Хто вірує в Мене, життя вічне той 
має» (Євангеліє від Іоанна, 6:47).

Якщо ви називаєте себе християнином (чи 
християнкою), то значить ви вірите в Ісуса 

Христа, і відповідно віруєте в те, що написано в 
Євангелії (Новому Завіті), а отже: віруєте в те, що 
Христос страждав, на хресті Своїм тілом розіп’яв 
ваші гріхи, тілом помер, але третього дня Він 
воскрес, тим самим давши вам вірну ознаку того, 
що кайдани смерті розірвані, іншими словами: на 
наші гріхи прийшла від Отця Небесного амністія. 
Якщо Христос воскрес, то відповідно й ми 
маємо запевнення від Бога про наше майбутнє 
воскресіння, про те, що кожен, хто вірує в 
євангельські твердження, осягне вічне життя. 
Іншими словами: щирий християнин у вічності 
буде разом з воскреслим Ісусом Христом. Ісус 
молився Отцеві: «Бажаю Я, Отче, щоб і ті, кого 
дав Ти Мені, там зі Мною були, де знаходжуся 
Я, щоб бачили славу Мою, яку дав Ти Мені» 
(Ін. 17:24). Христос запевнив Своїх учнів: «А 
коли відійду й приготую вам місце, Я знову 
прийду й заберу вас до Себе, щоб де Я, були 
й ви!» (Ін. 14:3). 

Отож, саме наша повна віра й довіра цим 
євангельським твердженням є ознакою нашої 
приналежності до щирої віри в Христа і відповід-
дю на те, як саме святкувати Пасху Христову. 

ЯК І КОЛИ СВЯТКУВАТИ 
ПАСХУ ХРИСТОВУ У 2018 р.?
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СПІШИ ПРИМИРИТИСЯ З БОГОМ 
ЧЕРЕЗ ІСУСА ХРИСТА!

Юрій Маркаров

ДИВОВИЖНЕ ЗЦІЛЕННЯ
по молитві батька за сина2018  КВІТЕНЬ  АПРЕЛЬ  APRIL

Сергій Скоропляс

ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ В РУКАХ БОГА!



«Чому ви шукаєте Живого 
серед мертвих? Його тут немає, 
Він воскрес!» – такими словами 

ангел Господній зустрів біля 
гробу Ісусового схвильованих 
жінок, котрі прийшли віддати 
останню шану своєму Вчи-
телю.

…Вони бачили, як Його 
катували у дворі Пілата, 
вони слідували за Ним 
скорботною дорогою смерті 
по вузькій Єрусалимській 
вуличці, що їхньою мовою 
має недвозначну назву – «Via 
Dolorosa» (з латині буквально 
– шлях скорботи). Ці сміливі 
жінки стояли біля підніжжя 
хреста, на якому римські вояки 
розпинали Ісуса, вбиваючи ко-
вані цвяхи у руки, які несли 
мир і щастя усім знедоленим, у 
ноги, які завжди спішили туди, 
де були сльози та біль… Жінки 
були там і не могли збагнути – 
за що ж такі муки Він терпить? 
Чому все так несправедливо 
закінчується? Зрештою, як 

людське серце може вміщати стільки 
ненависті до Божого Сина… Вони 
йшли до саду, в якому знаходився 

новий гріб Йосипа з Ариматеї, котрий 
поховав у ньому тіло Ісуса. І вони 
знали, що скоро прийдуть сюди знову, 
прийдуть, щоб вилити своє горе над 
мертвим тілом улюбленого Вчителя. 
І вони прийшли… Аж тут – дивне 
видіння Божої слави, яка сповістила 
їм про воскресіння Ісуса! В це було 
важко повірити, це було неможливо 
усвідомити, але пуста могила свід-
кувала про те, що це – ПРАВДА!

З того часу пройшли віки, минули 
тисячоліття, але радісна звістка про 
воскресіння Ісуса Христа продовжує 
турбувати людські серця! З року в 
рік християни згадують цю величну 
подію, яка потішає кожне серце і 
свідкує про те, що наш Спаситель – 
живий! Смерть більше не має над Ним 
влади! Ця подія не залишилася лише 
надбанням історії. У воскресінні Ісуса 
Христа людство має Живу Надію на 
прощення та милість від Бога, адже 
Своєю смертю Він взяв на Себе наші 
гріхи та немочі, Він поніс на Собі 
наші хвороби та болі, і ранами Його 
ми зцілилися! Ісус названий Божим 
Агнцем, бо взяв на Себе гріхи всього 

світу заради того, щоб звільнити 
усіх людей від вічної смерті та муки! 

У ці дні багато людей будуть віта-
ти одне одного словами: «ХРИСТОС 
ВОСКРЕС!», взаємно відповідаючи: 
«ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!» Не всі 
однаково зустрічають це свято, не 
всі розуміють значення цієї величної 
події, хтось взагалі не придає цьому 
належної уваги. Та при всьому цьому 
залишається одне запитання, яке по 
суті є найголовнішим для кожної лю-
дини: «Чи вірите ви в те, що Ісус 
воскрес? Чи прийняли ви жертву 
Христа вірою – особисто для себе? 
Чи готові ви зустріти Того, Хто 
помер, воскрес і знову гряде за 
вірними Своїми?» 

Нехай ваша душа дасть відповідь 
на ці запитання, тому що сьогодні – 
день примирення з Богом особисто 
для вас!

ІСУС ХРИСТОС 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Василь Медведь, 
священнослужитель церкви ХВЄ 

cмт. Диканька, Полтавщина. 
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НАША ПАСХА – 
ІСУС ХРИСТОС!

Не всі ті, хто святкують 
Пасху (Великдень), чітко 
знають: що ж означає це 
свято? Для пояснення 
терміну свята Пасхи, трохи 
згадаймо історію цього 
свята.

Слово «Пасха» бук-
вально означає: пере-
скочити, обминути. Тобто 
хтось когось обминув, не 
зачепив. Кого саме? 

В Біблії записана історія 
про те, як євреї 430 років 
перебували в єгипетському 
рабстві (Вихід, 12:40). Бог 
послав Мойсея вивести 
цей народ з полону, але 
фараон вперто не бажав 
відпускати євреїв. Десять 
кар були наслані на Єгипет, 
щоб змусити фараона 
відпустити Божий народ. 
Остання кара – ангел смерті 
буде проходити по домівках 
і знищувати первенців (від 
скотини, до людини). Щоб 
цей ангел смерті обминув 
(перескочив) єврейські сі-
м’ї, Богом було дано пове-
ління кожній родині у сво-
їй оселі заколоти ягнятко 
і його кров’ю помазати 
косяки вхідних дверей, 
а те ягнятко запекти на 
вогні і з’їсти всією сім’єю. 

Хто послухався Божого 
наказу, той залишався 
живим, неушкодженим, а 
хто не повірив і не зробив 
за Божою вказівкою, 
той наражав свою сім’ю 
на вірну смерть. Отож, 
після свого визволення 
з єгипетського полону, 
євреї святкують Пасху, як 
пам’ять про це.

Той пасхальний агнець 
був прообразом Ісуса 
Христа – Агнця, Який 
прийшов на цю грішну 
землю, щоб померти за 
нас, стався жертвою за 
наші гріхи: «Оце Агнець 
Божий, що на Себе гріх 
світу бере!» (Ін. 1:29). 
Таку характеристику Ісусу 
дав Іоанн Хреститель. 
Отже, вже давно настав 
час Божої благодаті, і 
не потрібно приносити в 
жертву ягнятко, бо Ісус 
Христос – досконала жерт-
ва, яка раз і назавжди 
окроплює Кров’ю «одвірки 
людського серця». Тобто 
нині кожна людина може 
кров’ю пасхального Агнця 
(тобто Ісуса Христа) по-
мазати «косяки дверей 
свого серця» і таким чином 
уникнути вічної погибелі.

Як це практично зро-
бити? Насамперед, повіри-
ти в це! Хто повірив в Ісуса 
Христа згідно з написаним 
в Євангелії, той під знаком 
крові Агнця Божого, і ангел-
губитель його обминає. 
Віра такої людини працює 
і призводить її до щирої 
молитви, до особистих 
зусиль в пошуках Бога, 
така людина усім серцем 
сповідує свої гріхи перед 
Отцем в ім’я Ісуса Христа 
– Спасителя і стає на шлях 
слідування за Христом, 
як своїм особистим Спа-
сителем. 

Отже, старозавітна Пас-
ха – це історичне минуле, 
а до всіх людей нині прий-
шла новозавітна Пасха – 
Ісус Христос. Як написано 
в Новому Завіті: «Наша 
Пасха – Христос, за нас 
у жертву принесений» (1 
Кор. 5:7). Християни, які ни-
ні святкують Пасху, згаду-
ють смерть і воскресіння 
Ісуса Христа. Він не тільки 
помер, а й воскрес: «Та нині 
Христос воскрес із мерт-
вих, первісток серед по-
кійних. Смерть бо через 
людину, і через Людину 
воскресіння мертвих. Бо 
так, як в Адамі вмирають 
усі, так само в Христі всі 
оживуть, кожен у своєму 
порядку: первісток Хрис-
тос, потім ті, що Христові, 
під час Його приходу» (1 
Кор. 15:20-23). У цих словах 
головна суть святкування 
Пасхи!

Отже, нехай кожен хрис-
тиянин дасть собі відповідь 
на головне питання: «ЧИ 
ПОМАЗАНІ КОСЯКИ МОГО 
СЕРЦЯ КРОВ’Ю БОЖОГО 
АГНЦЯ – ІСУСА ХРИСТА?» 

Історія свята Пасхи

дитинстві я відвідував 
християнську недільну 

школу. Одного разу мої друзі 
запропонували мені піти на 
богослужіння в церкву, де 
збираються дорослі. А я собі 
тоді подумав по-дитячому: «Як 
я зможу відвідувати дорослі 
служіння, коли жодного разу 
не читав Біблії для дорослих?» 
Так я почав читати Біблію для 
дорослих. І прийшов момент, 
коли, прочитавши останню 
сторінку Біблії, пішов у неділю 
до церкви для дорослих, де 
мені дуже сподобалося. Я 
мріяв стати проповідником, 
просив у молитві Бога, щоб 
наставив мене, як потрібно 
проповідувати й служити 
Йому…   

Після закінчення школи я 
прийняв Завіт з Богом через 
святе водне хрещення, а потім 
поступив в Буковинський ме-
дичний університет (м. Чернівці). 
Я не міг часто відвідувати церкву 
і це мене дуже тривожило. Я 
думав, що тим самим грішу 
перед Богом, що не відвідую 
богослужіння, але пресвітер 
церкви мене заспокоїв, бо я 
не відвідував церкву через 

тимчасові обставини, що 
склалися. Моє ж навчання в 
університеті складалося як-
найкраще. Я почав займатися 
науковою працею. За перший 
курс у мене вже було декілька 
наукових праць, я почав їздити 
за кордон, відвідував Верховну 
Раду у Києві.

ПОДІЯ, ЯКА СКОЛИХНУЛА 
МОЄ ЖИТТЯ

27 грудня 2012 року сталася 
подія, яка сколихнула моє 
життя. Я тоді був на другому 
курсі навчання. У коридорі 
університету якийсь чоловік 
зірвав протипіхотну наступальну 
гранату, на моїх очах стався 
вибух (я був в епіцентрі вибуху). 
Я бачив, як розірване на шматки 
тіло цього чоловіка впало мені 
під ноги, навколо мене було все 
понівечено осколками гранати і 
вибуховою хвилею, але жоден 
осколок мене не зачепив. Слава 
нашому Богу!*

*в мережі Інтернет повідомлення 
про цей вибух легко знайти, набравши 
в пошуку дату події, вибух у Чернівцях.

Я знаю, що моє життя тоді 
зберіг Господь. Хоч мені ніщо 
не пошкодило осколками, але 
я повністю втратив слух. Лікарі 
дали висновок: «Чути ти вже не 
зможеш, навіть найдорожчий 
слуховий апарат не допоможе 
чути». Щось пошкодилося у 
моєму внутрішньому вусі, і його 
вже неможливо було відновити. 

Мені було усього 17 років, і я не 
міг повірити, що доведеться все 
життя бути глухим. Я ставав на 
коліна і молився: «Господи, нев-
же до кінця свого життя я буду 
глухим?» Я бачив перед собою 
кар’єру успішного науковця, 
а тепер залишуся глухим... 
Я тоді одразу усім друзям 
розіслав SMS, щоб за мене 

ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ В РУКАХ БОГА
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молилися у церкві – не одна церква 
тоді молилася! Я плакав до Бога: 
«Боже, я знаю, що Ти можеш мене 
зцілити й дарувати мені слух!» Лікарі 
наді мною робили різні процедури, але 
нічого не мінялося. Я стояв на колінах, 
плакав до Бога, казав: «Боже, я знаю, 
що в Тобі є сила. Боже, я знаю, що Ти 
можеш це зробити…». Три дні я волав 
до Бога, на третій день прокинувся від 
того, що почув кроки в коридорі лікар-
ні. Я дуже зрадів і одразу покликав 
медперсонал, який обстежив мене і 
сказав, що слух відновився на 80%. 
Слава нашому Богу!

Після цього мене одразу поліція 
повезла на місце, де стався вибух, 
щоб відновити хронологію тієї події. 
Я показав, де стояв я і той чоловік. 
Поліцаї мені кажуть: «Це неможливо, 
навіть якби ти стояв у кінці цього 
коридору, все одно ти б не вижив, 
якийсь би осколок тебе зачепив…». А 
я кажу: «Це можливо. Подивіться на 
мій одяг, там краплі крові того чоловіка, 
якого розірвало». Я свідчив поліцаям, 
що мене зберіг Господь. Слава нашому 
Богу! 

МОЯ КАР’ЄРА
Я подякував за все Бога й одразу 

взявся за подальше навчання. Я навіть 
не хотів подумати: «А можливо Господь 
хотів мені щось сказати цією подією?» 
Я закінчував третій рік навчання, чи не 
кожного тижня відвідував закордонні 
конференції, планував влаштувати 
матеріальне життя, а служіння Богу 
відкладав на потім.  

На четвертому курсі ми проходили 
уроки, на яких досліджували вуха один 
одному. Коли студенти подивилися 
моє вухо, то сказали, що в мене у 
вусі якась припухлість. Я подумав, 
що через два дні то все пройде, але 
пухлина з кожним днем збільшувалася. 
Ретельне дослідження показало, що 

в мене ракова пухлина другої стадії. 
Мені надали академвідпустку, що 
можливо я знайду якихось професорів 
у Києві, і вони мені допоможуть, але 
всі ми прекрасно розуміли, що з таким 
діагнозом понад три місяці ніхто не 
живе. 

З ТАКИМ ДІАГНОЗОМ НІХТО НЕ 
ЖИВЕ

Я приїхав додому, не шукав 
професорів, а одразу впав на коліна 
перед Богом, молився, плачучи: 
«Боже, прости мені…». Я згадав той 
момент, коли Господь мене зберіг від 
тієї гранати, потім побачив, як Бог 
подарував мені слух, а я не звернув на 
це увагу.

Я каявся в тому, що обіцяв Богу 
служити, проповідувати Євангеліє, а 
потім свої обіцянки відклав на завтра, 
коли у мене з’явиться час для цього. А 
тепер у мене часу вже не тільки немає, 
а ніколи й не буде. Мені залишилося 
усього три місяці. Я просто ридма 
плакав перед Богом і казав: «Боже, 
прости, що я так жив, пробач за мої 
слова, що говорив: для Тебе, Боже, в 
мене вже немає часу».

Коли я все розказав своїм батькам, 
то мама відразу втратила свідомість.

Я не міг вдома думати про щось 
інше, а просто ходив, закривався в 
собі, думав тільки про одне, плакав 
і казав: «Боже, я не вірю, що Ти тоді 
зберіг мені життя, щоб зараз, коли 
мені дев’ятнадцять років, моє життя 
на цьому закінчилося... Боже, зціли 
мене…».

Пройшло три дні. Я прийшов на ве-
чірнє молитовне зібрання в п’ятницю. 
Старші служителі сказали: «Сьогодні 
в нас буде молитва за оздоровлення 
з помазанням оливою, хто має таку 
потребу, ви можете вийти вперед…». 
Я вже не дуже чув про що саме 
проповідували в церкві, лише чекав 
молитви за зцілення. І коли служитель 
підводив до цієї молитви, я в своєму 

серці сказав Господу: «Боже, я вірю в 
те, що Ти можеш мене зцілити, якщо це 
є в Твоїй волі, то зціли мене, Господи, 
а все, що в майбутньому Ти мені 
скажеш, я обіцяю, що все зроблю…». 
Я вийшов вперед з твердою обіцянкою 
служити Богові. За мене помолилися, 
я думав, що як Господь зціляє, то 
це має статися одразу. Але нічого 
не відбулося. Я повернувся на своє 
місце, помацав вухо, пухлину, все, як 
було. Я був пригнічений. Прийшов 
додому, закрився в кімнаті й поклав у 
своє серце, що буду годину молитися, 
а годину читати Біблію. І так упродовж 
усієї ночі був у молитві, кликав до 
Бога про зцілення. Близько шостої 
години ранку заснув на одну годинку, 
коли ж прокинувся, то одразу помацав 
пухлину, а вона відпала, як висохла 
вавка. Покликав своїх батьків, вони 
до вуха – а там немає ніякої пухлини. 
Слава нашому Богу!

 
НОВА СТОРІНКА МОГО ЖИТТЯ

Ось так втретє Господь мені 
показав, що наше життя в Його руці. 
Для Бога немає нічого неможливого, і 
там, де сьогодні люди кажуть, що все, 
вже кінець, вже крапка, Господь 
ставить кому. Бог чудовим чином 
продовжив моє життя, щоб я ста-
вив правильні акценти в ньому: 
що є важливе, а що – другорядне. 
І як важливо вже сьогодні йти й 
виконувати волю Бога, Якому 
обіцяв служити. Важливо цілком 
довіряти сьогодні наше життя 
Богові, які б важкі обставини в 
ньому не складалися. Бог сильний 
дати тобі все необхідне на життя 
й побожність. Черпаймо силу 
тільки в Бозі, шукаймо силу тільки 
в Ісусі Христі, кличмо сьогодні 
до Бога, Він допоможе і зміцнить 
наші серця. Бог змінює обставини 
нашого життя на краще, тільки 
довірмо його для Нього, в молитві 
сьогодні просімо Бога про милість, 
бо завтра не в нашій волі.

P.S. Зараз мені 23 роки, одружений. 
Маємо першу донечку, за що дякуємо 
Богу. Разом з дружиною посвятили 
своє життя на служіння нашому Богу. 
Несу служіння диякона в Церкві ХВЄ 
с. Могиляни Острозького району, а 
також проводжу уроки Біблії з дітьми в 
загальноосвітніх навчальних закладах 
Рівненщини. 

Не раз переживали милості Божі, 
коли після одруження дивом отримали 
житло, автомобіль. Бачимо, як в усьому 
рука Божа супроводжує наше сімейне 
життя. Все більше переконуємося, що 
справжнє щастя – тільки в Ісусі Христі. 

* * *
Дорогий читачу! Від усього серця 

хочу запросити Вас відкрити своє 
серце для Господа Ісуса Христа та 
Божого Слова. Розпочинайте день 
із читання Біблії, молитовного спіл-
кування з Богом. Читайте один 
Псалом, одну Приповість Соломонову 
і хоча б 1-4 розділи Біблії за порядком. 
Це буде не втрачений час, а надбаний. 
Біблія — єдина Книга, яка змінює 
життя людей на краще й веде до 
вічності з Богом! Шукайте Бога, доки 
Він близько й отримаєте нове, щасливе 
життя, яке подарує Вам Творець!
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Біблія відкриває нам просту істину, що 
людина народжується не для того, щоб 
прожити на цій землі усього декілька 
десятків років, а потім безслідно 
зникнути (розчинитися в небутті). Ні! 
Людина створена Богом, щоб жити – і 
жити вічно – перебувати в блаженній 
вічності разом з Тим, Хто воскрес!

«Бог же й Господа воскресив, 
воскресить Він і нас Своєю силою!» 
(1Кор.6:14). 

ХРИСТОС ВОСКРЕС,
ТОЖ ВОСКРЕСНЕМО Й МИ!

«Для мене Великдень – це не свят-
кові пасхальні страви чи відвідини 
храму на свято. На свято Пасхи я 
дивлюся як на реальність того, що 
Христос воскрес, бо Він воскрес у 
моєму житті! Бог всюдисущий, Він 
скрізь перебуває на землі Духом Свя-
тим, а насамперед Христос бажає 
мати місце в серці людини.  Коли я 
запросив Його до свого серця, щоб 
Бог Духом Святим жив у мені, Бог 
став абсолютною реальністю для 
мене. Я кожного ранку прокидаюсь і 
маю спілкування з Ісусом Христом. Я 
радію, що Він є зі мною! Це не щось 
надумане чи навіяне – це очевидна 
реальність для мене. Людина, яка 
приходить до Ісуса Христа й сповідує 
Йому свої гріхи, переживає прощення 
своїх гріхів, відчуває в своєму дусі, 
що Бог живий, реальний, Бог є з нею.

Воскресіння Христа підтверджу-
ють багато мільйонів людей, які 
прийшли в покаянні до Нього, вони 
живуть з Богом, відчувають Його при-
сутність, ці люди свідчать про те, що 
Христос справді воскрес» Василь 
Войтович, Президент Євангельсь-
кої теологічної семінарії, м. Київ.

«Для мене головним підтверд-
женням воскресіння Ісуса Христа  

є історія. По-перше, Новий Завіт 
– це достовірна історія, яка в 
точності передає нам історичні 
події й розповідає про воскресіння 
Ісуса Христа. По-друге, майже усі 
Апостоли закінчили своє земне життя 
мученицькою смертю саме через те, 
що вони сповідували воскресіння 
Ісуса Христа й за це їх віддавали на 
смерть язичники та юдеї, які не хотіли 
вірити у славне воскресіння Ісуса. 
Ніхто б з цих мучеників не наважився 
добровільно наражати своє життя 
на смертельну небезпеку, якби вони 
не були переконаними у воскресінні 
Христа. По-третє, дію та владу 
Господа Христа я бачу сьогодні. 
Біблійні пророцтва збуваються у 
наш час. Те, що Христос і Апостоли 
пророкували про останні часи, збу-
вається буквально. По-четверте, 
коли ми молимося до Ісуса Христа, 
просимо Його про те чи інше, ми 
бачимо конкретні чуда, прояви Його 
дії в нашому житті. Я бачу, як сила 
воскреслого Господа змінює життя 
багатьох людей. Людина сама по 
собі змінитися не може, неможливо 
змінити її грішну натуру. Але коли 
людина приходить з вірою до Ісуса 
Христа, Він змінює її повністю, дає 
їй нове серце. Це реальний вплив 

живого, воскреслого Ісуса Христа на 
грішну людину» Володимир Велич-
ко, пресвітер церкви, Волинь.

«Для мене Пасха – це свято життя. 
Підтвердженням того, що Христос 
воскрес, є свідчення мільярдів лю-
дей, які воскресли від гріховного 
життя до святого – нового життя. Це 
найяскравіший приклад того, що це 
не просто слова якоїсь релігії, а це 
жива віра, яка відроджує людей до 
нового життя. 

Христос сказав: «Я є воскресіння 
і життя!» (Єв. від Іоанна,11:25). Тому 
я бажаю кожному читачеві, хто ще 
не має в своєму серці такої віри, до 
якої нас прикликає Господь, прийти з 
вірою до Ісуса Христа, пізнати Його 
любов і відповідно – воскреснути до 
нового життя» Віктор Лімонченко, 
єпископ об’єднання Слов’янських 
Церков Східного узбережжя США.

«Люди часто покладають свою на-
дію на владу, на обставини, на інших 
людей, на свої сили та можливості. 
Ці сподівання не мають гарантії ви-
конання, вони не справджуються. 
Але воскреслий Христос  дає нам 
цілком нову, живу надію на наше 
життя, нашу будучність. Коли ми 
говоримо про Пасху, це не просто 

ЗВІДКИ ТИ ЗНАЄШ, ЩО ХРИСТОС СПРАВДІ 
ВОСКРЕС? ЯК ПОТРІБНО СВЯТКУВАТИ 

ПАСХУ? ЩО ДЛЯ ТЕБЕ ЗНАЧИТЬ ЦЕ СВЯТО? 

свято з традиціями та обрядами. Важливо 
кожній людині усвідомити для себе, що 
Христос Своїми стражданнями та смертю 
заплатив високу ціну Своєї крові за наші гріхи, 
і Він воскрес, тим самим даючи запевнення 
й нам, що ми в Ісусі Христі маємо спасіння, 
надію на вічне життя і наше воскресіння» Ігор 
Семенюк, доктор богослів’я, м. Запоріжжя.



Тайм-аут – це перерва, зу-
пинка – і саме тоді, коли твоїм 
друзям і рідним здається, що 
вирішується твоя подальша 
доля і розгортаються важливі 

події, коли треба рішуче 
діяти, не зупинятися, а 
ти береш тайм-аут...

Тайм-аут – це не крок 
назад, це не визнання 
поразки, а можливість 
подивитися на все збоку, 
вдихати реальність і не 
квапити її. Видихати 
висновки, роздуми, ана-
лізувати шлях, який 
позаду.

Одне із сумних явищ 
– пробігти значний від-
різок дистанції мара-
фону, а потім усві-
домити, що рухався не 

в той бік (а ти й не помічав 
цього). Життя на Землі одне, 
іншого варіанту не буде. Тому 
важливо зробити перепочинок 
(тайм-аут).

Може ти збився зі шляху? Мо-
же, тобі зовсім в інший бік? Мо-
же ти на перепутті, а ці дороги 
так схожі… Уважно подивися, 
щоб ненароком не сплутати, бо 
помилка вартуватиме усього 
твого подальшого життя. А 
може варто самому собі таки 
признатися, що ти йшов не в той 
бік і робив не те, що життєво 
важливо? І якщо тобі здається, 
що потрібно щось змінювати, то 
це напевно не здається, а так і є. 
Ти боїшся визнати, що йшов не в 
той бік, щоб цифри на крокомірі 
не були «даремними»?! То не 
бійся, саме оцей тайм-аут – час 
визнати свої помилки й вибрати 
правильний подальший напрямок!
БУВАЮТЬ РІЗНІ ЧАСИ ТА ДУМКИ, 
АЛЕ В ОДНОМУ ПОТРІБНО БУТИ 
ВПЕВНЕНИМ: БОГ ХОЧЕ ТІЛЬКИ 

КРАЩОГО ДЛЯ ТЕБЕ!

У сім’ї 59-річного Джорджа Пікерінга з США (штат 
Техас) сталося велике нещастя: йому зателефонували 
з лікарні і повідомили, що його єдиний 27-річний 
син (який після кількох інсультів впав у кому) 
буде відключений від апарату життєзабезпечення. 
Джорджу такий удар виявився не під силу: він благав 
продовжувати підтримувати життя сина, але лікарі 
посилалися на діагноз, що мозок їхнього пацієнта 
помер. Незабаром чоловік з’явився на порозі клініки 
і пройшов у палату інтенсивної терапії, де лежав 
його син. Там його зустрів лікар, який підтвердив, що 
медична комісія прийняла рішення про відключення від 
апаратів визнаного безнадійним хворого. Батько пішов 
на відчайдушний крок: він витягнув пістолет і наказав 
усім вийти з палати, щоб «залишитися наодинці з 
сином». З цього почалося чотиригодинне протистояння 
Пікерінга з поліцією в будівлі госпіталю. Поліція і 
команда спецназу оточили клініку. У цей час Пікерінг, 
за його власними словами, молився, тримаючи за руку 
свого (все ще підключеного до апаратів) сина. «Стисни 
мою руку, якщо чуєш мене», — благав Пікерінг сина. 
І раптом він дійсно відчув, що його рука стискається. 
Він повторив прохання. «Він стиснув мою руку чотири 
рази, — розповідав пізніше Пікерінг. — Це було диво! Я 
знав, що мозок мого сина не був мертвий. Я знав, що мій 
син не овоч. Я його батько, я відчуваю, що відбувається 
з моїм сином». Після цього Пікерінг добровільно здався 
поліції. Він був упевнений, що зробив достатньо, щоб 
довести, що його сина потрібно залишити живим. 
До інциденту співробітники клініки намагалися 
обговорювати з ним можливість забору органів для 
пересадки іншим хворим, а тепер ніхто не посмів 
стверджувати, що мозок його 27-річного сина мертвий. 
А трохи пізніше, цього ж вечора, його син вийшов з 
коми. Пікерінга-старшого заарештували і посадили до 
в’язниці, але потім вирок пом’якшили, і він вийшов на 
свободу (він пробув у в’язниці майже рік). «Звичайно, 
він порушив закон, — прокоментував подію Пікерінг-
молодший, — але зробив це з добрих спонукань. Якби 
він цього не зробив, мене б тут не було. Це все з любові. 
Тільки з любові».

* * *

Лікарі були здивовані, як таке могло статися. 
Пізніше вони визнали, що зробили хибний діагноз 
про смерть мозку. А що їм залишалося робити? 
Але ми-то знаємо, що є всемогутній Бог, Який 
відповідає на щиру молитву люблячого серця.

4 стор.                                                              Християнська газета «Жива надія»                 Квітень - червень 2018 р., №92    

ЖИВИЙ ПРИКЛАД
ДИВОВИЖНЕ ЗЦІЛЕННЯ
по молитві батька за сина

ЧАС ЗРОБИТИ 
ТАЙМ-АУТ

Хіба це складно 
– сказати своєму 
синові, який розбив 
чашку: «Нічого, 
синку, це не горе!», 
а не кричати 
півгодини, мовби 
він розбив не 
чашку, а ваше 
серце…

Що для вас 
головніше в 
сім’ї: зберегти 
цілим посуд чи 
стосунки?

Можливо у вашо-
му домі часто 
щось б’ється та 
ламається, бо 
ви не навчилися 
правильно на все це 
реагувати?

Ц

ЩО ГОЛОВНІШЕ?

е було в Лeнінгpaді, в 
cepeдuні 80-x. Їхав я 

в маршрутці на Васильєвський. 
На сидінні поруч грався хлоп-
чик, років шести. Його мама 
байдуже дивилася у вікно, ніяк 
не реагувала на сина. А він сми-
кав і смикав її за рукав. За вікном 
пропливали дерева, дощик на-
крапав, сіро було, ну, Ленінград! 
Хлопчик щось вимагав або щось 
стверджував.

І тут раптом вона як обернеть-
ся від вікна до нього, як смикне 
його за руку на себе, і як проши-
пить:

— Що ти хочеш від мене?!
Він затнувся.
— Що ти хочеш, я тебе пи-

таю?! Та ти взагалі знаєш, хто ти 
такий?! Ти ніхто! Зрозумів?! Ти 
ніхто-о! — вона це видихнула 
йому в обличчя, просто виплес-
нула.

Хлопчик дивився на неї і мені 
здалося, у нього тремтить голо-
ва. Або це я тремтів. Відчув, як 
потіє спина. Пам’ятаю першу 
думку: «Невже це вона йому 
каже?! Про кого вона думає в 
цей момент?!»

— Бачити тебе не можу, — 
прошепотіла вона.

— Ти ж вбила його! — сказав 
я, але ніхто мене не почув.

У маршрутці, як ні в чому не 
бувало, продовжували дрімати 
люди. Я сидів, не рухаючись. 
А хлопчик не плакав. Вона 
відкинула його руку і знову по-
вернулася до вікна. Він вже не 
бушував, притих якось відразу. 

Дивився в розірвану 
спинку сидіння нав-
проти й мовчав.

А у мене було ба-
жання встати й при 
всіх, ось зараз, ска-
зати їй прямо в очі: 
«Це ти – нікчемна 
мати! Це ти – ніхто! 
Ти ж вбила його!» 
Я ледь не зробив 
це, тільки хлопчик 
стримував мене.

Я закрив очі, став 
глибоко дихати, щоб 
якось заспокоїтися. 

А коли відкрив їх, побачив цу-
керку... Молодий хлопець, схо-
же, студент, такий світлий, куче-
рявий, в джинсовому костюмі, 
простягав цукерку хлопчикові.

Він ще струснув рукою, ска-
зав:

— Бери, це тобі.
Той взяв. І тут же хлопець 

простягнув йому другу цукерку. 
Хлопчик почекав і взяв другу. 
Далі відбувалася дія, згадуючи 
яку, я ледве стримую сльози.

Хлопець не став їсти, він тор-
кнувся маминої руки. Вона не 
відразу повернула до нього об-
личчя. Але все-таки повернула. 
І мабуть хотіла добити його. Але 
він простягав їй цукерку.

Вона подивилася на нього, на 
цукерку, я бачив, вона дивується. 
Тоді він вклав їй цукерку в руку. 
Вона, як обпеклася – швидко по-
вернула йому.

— Я не хочу, — сказала.
Дві цукерки лежали у нього 

на долоні. Руку він не опускав.
— Їж сам, — сказала і тихо 

додала, — Я не хочу... Чесне 
слово.

Тоді він поклав цукерку до неї 
на коліна.

Ніколи не забуду цю паузу. 
І цю дорослість. Переді мною 
за кілька цих хвилин хлопчик 
став чоловіком, а вона зі злої, 
роздратованої мегери стала кра-
сивою молодою жінкою. У вся-
кому разі, це я так відчув.

Вона мовчала. Довго-довго 
мовчала. Дивилася на нього так, 
немовби тільки побачила. Потім 

обняла.
І він її обняв. Потім він роз-

горнув цукерку і дав їй. І поки 
вона не поклала її в рот, сам не 
їв. Ви уявляєте таке?!

Це був ще один шок, але вже 
інший.

Я тоді подумав про себе. Я 
подумав: «Ось ти сидиш, такий 
праведник, ти хотів встати, зви-
нуватити, ти хотів її переробити. 
І ти б нічого не добився, крім 
скандалу і лайки. А цей хлопчик, 
подивися, наскільки він мудрий, 
який він великий, цей хлопчик, 
він взяв іншим. І пройняв до са-
мих печінок, до серця, до сліз».

А ще цей молодий хлопець, 
який дав йому дві цукерки  (по-
думав я), адже він не просто так 
дав саме дві цукерки. Я озирнув-
ся... У задньому склі маршрутки 
побачив цього молодого хлоп-
ця, він йшов вдалину по мокрій 
вулиці. А мама і син сиділи, при-
хиливши голови одне до одного. 
Як молоді закохані!

Тут водій оголосив мою зу-
пинку. Я, виходячи, доторкнувся 
до руки хлопчика. Я цим сказав 
йому «дякую». Не думаю, що він 
зрозумів, але це й не важливо. Я 
назавжди запам’ятав цей урок. 
Запам’ятав-то, запам’ятав, але 
повинні були пройти роки, щоб 
я його усвідомив на практиці.

Це і є справжнє виховання. 
Про яке не всі дорослі знають. 
Що тільки власним прикла-
дом і виховують. Не криком, не 
звинуваченнями, не биттям, ні. 
Тільки власний приклад працює, 
більше ніщо. І цей хлопчик по-
казав приклад. І їй, і мені. І він 
змінив нас.



Роздуми про щастя... 
Ми переконуємо себе, 
що життя стане кращим, 
коли ми одружимося 
або вийдемо заміж, 
коли у нас народиться 
дитина, потім – друга. 
То ми засмучуємося, що 
наші діти ще маленькі, 
і ми чекаємо, що нам 
стане краще, коли вони 
підростуть. Але потім 
ми переживаємо, що 
вони стали підлітками, 
і нам треба якось спра-
влятися з ними. Ми 
кажемо собі, що наше 
життя стане кращим, 
коли дружина вирішить 
свої справи, коли буде 
нова машина, коли по-
кращимо житлові умо-
ви, візьмемо відпустку, 
коли остаточно вий-
демо на пенсію...

ІСТИНА В ТІМ, ЩО 
НЕМАЄ КРАЩОГО 
ЧАСУ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 
БУТИ ЩАСЛИВИМ, 
НІЖ НИНІ.

Якщо не зараз, то ко-
ли? Твоє життя завжди 
буде повне викликів 
і певних труднощів, 

випробовувань. Кра-
ще прийняти все, як 
є, і вирішити: бути 
щасливим, не зважа-
ючи ні на що. Не варто 
переживати життя, що 
ось пройде оцей відрі-
зок часу і моє справжнє 
життя почнеться! Це 
самоомана. Завжди 
буде якась перешкода 
на шляху: суворий 
іспит, який потрібно 
пройти; робота, яку 
потрібно доробити; час, 
який потрібно комусь 
чи чомусь присвятити; 
рахунок, який потрібно 
оплатити. Господиня 
думає, що вона пере-
робить усі справи по 
господарству, а потім 
таки відпочине. Але 
з’явиться інша робота. 
Якщо не ти, то твої діти, 
онуки, родичі, друзі 
додадуть тобі нових 
турбот. Варто зрозуміти, 
що перешкоди, труд-
нощі, проблеми скла-
дають наше справжнє 
життя. Є наше сьо-
годення, немає щас-
ливого завтра. Тож як 
ми сприймаємо наше 

«сьогодні»?
Варто навчитися насо-

лоджуватися кожним 
моментом нашого 
життя вже сьогодні. 
Завтра твоє «сьогодні» 
стане минулим... Ми 
помилково думаємо, 
що ось пройдемо оцей 
важкий відрізок нашого 
життя, і тоді ми будемо 
вповні щасливими.

ЩАСТЯ НЕМАЄ 
В МАЙБУТНЬОМУ! 
ЩАСТЯ – ЦЕ ТВІЙ 
ШЛЯХ СЬОГОДНІ.

Іншими словами: 
щастя – це твоє від-
ношення до обставин 
твого життя. Для 
щастя не варто чекати 
закінчення школи, по-
чатку навчання, чекати, 
коли втратиш 1000 
гривень, чи заробиш 
1000 гривень, коли буде 
нормальна робота, до 
одруження/заміжжя, 
до вечора п’ятниці, до 
недільного ранку, че-

кати нової машини, 
до повної виплати по 
заставних, до весни, 
до літа, до осені, до 
зими, до першого або 
п’ятнадцятого числа, 
коли твою пісню про-
крутять по радіо, 
коли помреш, коли 
народишся знову...

Важливо нарешті зро-
зуміти, що ЩАСТЯ – ЦЕ 
ШЛЯХ, А НЕ ПУНКТ 
ПРИЗНАЧЕННЯ. НЕ-
МАЄ ІНШОГО ЧАСУ 
ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 
БУТИ ЩАСЛИВИМ, 
КРІМ ЗАРАЗ!

«Щастя схоже на 
метелика. Чим 

більше ловиш його, 
тим більше воно 

вислизає. Але якщо 
ви перенесете 

свою увагу на інші 
речі, воно прийде і 
тихенько сяде вам 

на плече».

Квітень - червень 2018 р., №92                         Християнська газета «Жива надія»                                                      5 стор.    

Маленький хлопчик одного разу запитав свого 
батька: «Тато, наскільки великий Бог?» Батько мовчки 
подивився на небо, побачивши літак, запитав сина: 
«Наскільки великий цей літак?» Хлопчик відповів: 
«Дуже маленький, його майже не видно!» Тоді тато 
повіз свого сина в аеропорт. Вони наблизилися 
до одного літака, і тато запитав: «А тепер? Який 
літак?» У захваті хлопчик відповів: «Він такий 
величезний. Цей літак неможливо не побачити!» 
Тоді тато відповів: «Також і Бог. Його велич залежить 
від відстані, на якій ти тримаєшся від Бога. ЧИМ 
БЛИЖЧЕ ТИ ДО БОГА, ТИМ БІЛЬШЕ ТИ 
БАЧИШ ЙОГО У СВОЄМУ ЖИТТІ. Тоді Його 
велич, славу, діла неможливо не побачити…».

НЕМОЖЛИВО НЕ ПОБАЧИТИ
БОГА ПОРЯД З НИМ!

Є невигадана історія, яка 
сталася ще до Другої світової 
війни. У Німеччині відбувся 
страйк шахтарів, який схвилював 
усіх. Один з тодішніх молодих 
християнських пасторів проходив 
повз велику площу. На ящику з-під 
мила стояв молодик у брудній 
спецівці і гучно звертався до 
людей навколо нього. Він говорив 
про голодних дітей, низькі 
заробітки та безробіття. Раптом 
він почав кричати ще голосніше, 
поглянувши на пастора: «А, ось 
і пастор! А нумо, йди сюди!» 
Зазвичай пастор відгукувався на 
привітне запрошення, але тут не 
знав, що й робити. Він підійшов 
до натовпу, який розступився 
перед ним, утворивши прохід, 
і зімкнув в кільце, як тільки він 
пройшов вперед. Пастору стало 
не по собі. До такої ситуації він не 
був готовий. Оратор з сарказмом 

кричав: «Послухайте-но, пас-
торе! Якщо Бог є (в чому я не 
впевнений), і всі дадуть Йому звіт, 
чого я й сам хочу. Одного разу я 
постану перед Ним і скажу: «Бог! 
Чому ти допустив вбивати людей 
на полях битв? Чому ти допускав 
вмирати від голоду дітей, коли 
інші викидали їжу на смітник? 
Чому ти допускав чахнути людям 
від раку? Чому?! Чому?! І ще 
я скажу Йому: «Бог, забирайся 
геть! Ти мені не потрібен». Так 
кричав цей чоловік, розмахуючи 
кулаками… І раптом, несподівано 
для всіх, пастор теж став кричати: 
«Абсолютно вірно, геть такого 
бога! Геть такого бога!» Після 
такого вигуку пастора всі навколо 
притихли. Оратор здивовано 
сказав: «Хвилинку! Ти ж пастор! 
Тобі не слід кричати: геть цього 
бога!» Тоді пастор відповів йому: 
«Слухай! Такий бог, перед яким 
ти можеш так виступати, бог, 
перед яким ти смієш відкривати 
свій рот, бог, який повинен 
перед тобою звітувати, як 
обвинувачений перед суддею, 
існує тільки в твоїй уяві. Такому 
богу і я можу сказати: геть цього 
бога! Геть цього недолугого бога, 
якого створило наше безумство, 
бога, якого ми можемо, в міру 

потреби, то звинувачувати, то 
виганяти, то повертати! Такого 
бога не існує! Але я хочу сказати 
тобі щось інше: є справжній 
– істинний Бог. Перед Ним ти 
станеш, як обвинувачений, і 
тоді ти навіть рота не зможеш 
відкрити. Бо Він тебе запитає: 
«Чому ти Мене не шанував? 
Чому ти Мене не запросив у своє 
життя? Чому ти не читав Слова 
Мого і не жив по ньому, а жив в 
нечистоті? Чому ти брехав? Чому 
ти ненавидів? Чому ти жив так, 
як тобі хотілося? Ти думав, що Я 
такий же, як ти? Ні! Тоді у тебе 
слова застрягнуть у горлі! І ти з 
тисячі своїх питань жодне з них 
не поставиш Йому. Бога, якому 
можна сказати «геть!», не існує. 
Але є святий, живий, істинний Бог, 
Який одного разу може кожному з 
нас сказати: «Геть від Мене! Не 
кожен, хто каже Мені «Господи!» 
увійде в Царство Небесне, але 
увійде той, хто виконує волю 
Отця Мого Небесного» (Мт. 7:21). 
Якби ми могли звинувачувати 
Бога, то це був би вигаданий 
бог! Існує тільки один святий 
Бог, Який звинувачує нас всіх, в 
наших гріхах. Написано в Божому 
Слові: «...бо те, що можна знати 
про Бога, відоме їм (людям): це 
об’явив їм Бог» ( Рим. 1:19).

КОМУ ПОТРІБЕН ТАКИЙ БОГ?

БУТИ ЩАСЛИВИМ... ЯКЩО НЕ ЗАРАЗ, ТО КОЛИ?

Усе те, що можна знати про Бога, явне 
для людини, бо їй це Бог об’явив від початку 
творіння світу. Божественна невидима вічна 
сила і власне сам Бог стають зрозумілими й 
доступними людині, коли вона уважно спостерігає 
за видимим творінням навколо. Іншими словами: 
У ВИДИМОМУ ТВОРІННІ ЛЮДИНА МОЖЕ 
ПОБАЧИТИ НЕВИДИМОГО БОГА (Рим. 1:19-20). 

Людина шепотіла: «Господи, поговори зі 
мною!» І співали лугові трави. Але людина не 
чула. Людина закричала тоді: «Боже! Поговори зі 
мною!» І грім із блискавкою прокотився по небу. 
Але людина не слухала. Людина просила: «Боже, 
дозволь мені побачити тебе!» Й зірки яскраво 
сяяли... Але людина не бачила. Людина закричала: 
«Боже, покажи мені диво!» І нове життя було 
породжено навесні. Але людина не помітила! 
Людина плакала в розпачі: «Доторкнися до мене, 
Господи, і дай знати, що ти тут!» І після цього 
Господь спустився і доторкнувся до людини! Але 
людина змахнула з плеча метелика і пішла геть...

ЧИ МОЖНА ПОБАЧИТИ БОГА?

НАСКІЛЬКИ ВЕЛИКИЙ 
БОГ?

Любіть одне одного, радійте, 
творіть добро, цінуйте те, що 

маєте... і просто будьте вдячні за 
те, що вам подарував Бог!



ені 29 років, за 
нац іональн істю 

вірменин, народився в Баку. У 
1990 році мої батьки переїха-
ли в Україну. У Баку тоді була 
війна, всі вірмени вимушено 
покинули Азербайджан, тому 
що виник сильний конфлікт 
між азербайджанцями та 
вірменами. Я тільки вчився 
говорити, і перше слово 
я вимовив не «мама», а 
«танк», тому що під нашим 
балконом стояв танк (це 
були російські війська). Коли 
ми в терміновому порядку 
виїжджали, то контейнер з 
речами був оформлений на 
інше (російське) прізвище. 
Таким чином, наші речі в 
цілісності були доставлені в 
Україну.

Мої батьки були по суті 
невіруючі, вони, як більшість, 
відвідували церкву один раз 
на рік, на Пасху. Але у Бога 
був чудовий план на моє 
подальше життя, і саме Богом 
було визначено, щоб я приїхав 
жити в Україну, тому що саме 
тут, і саме в Херсоні, коли мені 
було 22 роки, я всім серцем 
звернувся до живого Бога.

З дитинства батьки без-
причинно балували мене, 
задовольняли будь-яку мою 
примху, і я мав усе, що хотів. 
Скажімо так: обставини мого 
життя були сприятливими 
саме для примноження гріха, 
я не мав потреби ні в чому. 
Народне прислів’я: коли 
тривога – тоді до Бога, було 
не для мене. Я працював в 
клубах, коротав вечори на 
дискотеках – у сприятливому 
середовищі для намноження 
гріха. Але в якийсь момент 
свого життя усвідомив, що 
мені це все не потрібно, ці 
всі розваги, тусовки були 
награними, штучними, не-
справжніми, життя там немає. 
Незважаючи на всю зовнішню 
веселість і браваду, моя 
душа відчувала внутрішню 
порожнечу, мені гостро 
чогось не вистачало, душа не 
насичувалася нічим. Я почав 
шукати чогось більшого, 
справжнього.

Цікавий момент, який 
сприяв моєму наверненню 
до живого Бога, полягав 
у тому, що мені потрібно 

було одружитися. Вірмени 
серйозно ставляться до ви-
бору супутниці життя. Я ба-
чив, які вітряні, легковажні й 
продажні дівчата обертаються 
на дискотеках. Дівчат навколо 
було дуже багато, але переді 
мною постала серйозна 
проблема: я не міг знайти 
підходящу дружину. А я на 
той час спілкувався з юнаком 
Андрієм, він відвідував 
євангельську церкву, і я йому 
сказав, що ось хочу знайти 
серйозну, чесну дружину, чи 
є у вашій церкві такі дівчата? 
Він відповів: є, приходь сам і 
побачиш...

Вийшло так: я шукав 
собі наречену, але знайшов 
Бога, а потім Бог дав мені 
й вірну супутницю життя. Я 
прийшов в зібрання християн 
з метою познайомитися з 
порядною дівчиною, але 
слухав проповідь служителя 
церкви, і мене торкнулося 
Боже Слово. На заклик 
проповідника до покаяння, я 
вийшов вперед і на свій подив 
– покаявся. Це не був крок 
якогось компромісу чи зиску, 
я зробив щирий крок віри. Я 
не був занепалим грішником, 
який потопав у пияцтві й 
наркотиках, я був майстром 
спорту з вільної боротьби, 
закінчив магістратуру хар-
ківського автомобільного 
інституту, але відчув гостру 
потребу в Бозі. Я вдячний Богу, 
що Він покликав мене саме 
тоді, тому що якби я покотився 
по похилій і опустився на дно 
цього грішного світу (а всі 
обставини сильно сприяли 
цьому, я вже вживав легкі 
наркотики), то навряд чи 
зміг би вибратися звідти. 
Скільки молодих людей 
блискавично спалюють 
своє життя і несподівано 
гинуть у наркотичному чи 
алкогольному дурмані, так і 
не піднявши очі до Неба.

Після мого навернення та 
покаяння я виразно побачив 
зміни в своєму житті. На 
деякий час навіть забув, що 
прийшов до церкви шукати 
дружину. Я ходив до церкви, 
мені було цікаво, але я ще 
однією рукою тримався за 
цей грішний світ. Але прийшов 
час, і я розлучився зі своїм 

таємним грішним життям. 
Бог взяв мене буквально 
в лещата, щоб я цілком 
присвятив своє життя Ісусу 
Христу. Я був на сповіді і 
цілком усвідомив і визнав 
себе занепалим грішником, 
нічим не кращим тих, хто гнив 
десь у підвалі чи притоні...

Я люблю своїх батьків 
і природно сильно бажав, 
щоб і їм відкрилася істина в 
пізнанні живого Бога. Як їм 
пояснити, що віра в Бога – це 
не традиційна релігія предків, 
це не фанатичне виконання 
якихось церковних обрядів. 
Люди ставлять свічки, щедро 
оплачуючи священицькі ри-
туали (в чому, до речі, немає 
жодної потреби), і думають, 
що Бога можна чимось 
задобрити, що Йому щось 
потрібно.

БОГ САМОДОСТАТНІЙ, 
І ВІН НЕ МАЄ ПОТРЕБИ 
НІ В ЧОМУ. ВІН ЯВИВ 
МИЛІСТЬ ЛЮДЯМ ЧЕРЕЗ 
ІСУСА ХРИСТА, ЩОБ 
МИ ОТРИМАЛИ ДАРМА 
ПРОЩЕННЯ НАШИХ 
ГРІХІВ, СПАСІННЯ Й НОВЕ 
ЖИТТЯ.

Мій батько цього спочатку 
не розумів і якось зопалу 
сказав, що краще б я став 
наркоманом, ніж віруючим. 
Він всіляко перешкоджав 
мені відвідувати церкву. Але 
потім батьки все ж побачили 
позитивні зміни в моєму житті. 
Я приходив додому вчасно, 
а не шлявся десь півночі в 
сумнівних компаніях. Вони 
не вигрібали з-під мого ліжка 
порожні пляшки з-під пива. 
Коло моїх друзів змінилося. 
Моя поведінка стала іншою, 
і це їм сподобалося. Якось у 
неділю я проспав і вирішив 
залишитися вдома і не їхати 
до церкви, батько побачив це і 
сам підійшов до мене і запитав: 
чому я не йду до церкви? Я 
сказав, що вже не встигаю 
на маршрутці вчасно доїхати, 
тоді він простягнув мені ключі 
від свого автомобіля. Лід 
непорозуміння так би мовити 
зрушився і повністю розтанув.

У моєї мами лікарі раптом 
виявили онкологічне захво-
рювання. Нам треба було 
щось робити. Ми вирішили її 
оперувати. Після операції у 
неї було ускладнення, хоча 
лікарі обіцяли, що все повинно 
пройти досить легко. Як потім 
з’ясувалося, операційний 
лікар по необережності 
травмував їй підшлункову 
залозу, й у мами почався 
некроз підшлункової залози. 
Чотири місяці вона пробула в 
лікарні. Батько сподівався, що 
гроші допоможуть, але самі 
лікарі відкрито сказали, що 
ніщо й ніхто їй не допоможе, 
тільки – Бог. Мій батько 
був у такому розпачі й на 
мою пропозицію погодився 
покаятися і звернутися до 
Бога, аби маму Бог зцілив. 
Але вона померла… Я 
боявся за батька й сестру, 
що вони можуть озлобитися 
на Бога, що мовляв Він не 
допоміг мамі зцілитися, 
тепер вони не будуть Йому 
вірити. Багато людей саме 
так і роблять, просять про 
щось, не отримуючи відповіді, 
кажуть, що тепер не будуть 
вірити такому Богу. Це не є 
справжньою вірою. Такі люди 
просто хотіли використати 
Бога так, як хотіли цього вони.

БОГ СУВЕРЕННИЙ, У 
НЬОГО ТРЕБА ПРОСИТИ 
МИЛОСТІ, А НЕ СТАВИТИ 
БОГОВІ СВОЇ УМОВИ.

Я вдячний Богу, що мій 
батько знайшов живу надію, 
істинну віру і не прийшов до 
розчарування через смерть 
матері. Для нього смерть 
його дружини була страшним 
ударом. Я тільки молився. І 
через кілька днів він прийшов 
до церкви, також моя сестра 
з чоловіком прийшли і ось 
недавно прийняли водне 
хрещення.

Є багато свідчень, коли Бог 
зцілює. Але в моєму свідченні 
смерть однієї людини (моєї 
мами) сприяла наверненню до 
істинного Бога всієї моєї сім’ї, 
всіх родичів. Я вірю, що Бог 
забрав до Cебе мою маму.

ЧИ БАГАТО (ЧИ МАЛО) 
РОКІВ ТИ ПРОЖИВЕШ НА 
ЦІЙ ЗЕМЛІ, ВСЕ ЦЕ БУДЕ 
ТАКОЖ ТІЛЬКИ МИТТЮ У 
ПОРІВНЯННІ З ВІЧНІСТЮ. 
ГОЛОВНЕ: ЯК ТИ ПІДЕШ 
ЗА МЕЖУ ЗЕМНОГО 
ЖИТТЯ? ЧИ ВСТИГНЕШ 
ПРИМИРИТИСЯ З БОГОМ?

Моя мама примирилася 
з Богом через жертву Ісуса 
Христа, а це головне в житті. 
З Богом незрівнянно краще! 
Як би це на перший погляд 
не звучало незрозуміло, 
але у вічності життя тільки 
починається… 

Я одружився з прекрасною 
дівчиною Олею, до речі, 
ми разом приймали водне 
хрещення. У нас народилася 
чудова донечка. Я присвятив 
своє життя на служіння Богу 
місіонером  по Херсонській 
області.

Щодня я бачу милості Божі 
в житті своєї сім’ї та родичів. 
Хотів би в першу чергу 
спонукати читачів не думати, 
що ми чимось обтяжуємо Бога, 
коли звертаємося до Нього. 
Не бійтеся просити Бога 
навіть про несуттєві речі, 
частіше шукайте близькості 
з Богом в молитві єднання з 
Ним.

МИ СТВОРЕНІ ДЛЯ СПІЛ-
КУВАННЯ З ТВОРЦЕМ. І 
Сам Бог пристрасно бажає 
спілкування саме з тобою. 
Для цього не треба комусь 
платити гроші, або кудись 
далеко їхати. На тому місці, 
де ти зараз, ти можеш знайти 
справжнє благословення – а  
воно прийде тоді, коли ти в 
своєму серці переживеш 
єднання в дусі з істинним 
Богом. Не обмежуйте Бога 
своїм невір’ям, забобонами.

ЗАВДЯКИ ІСУСУ ХРИС-
ТУ МИ МАЄМО ВІДКРИТІ 
ДВЕРІ В НЕБО. НЕ СО-
РОМСЯ ТУРБУВАТИ БОГА. 
ВІН БЛИЖЧЕ ДО ТЕБЕ, 
НІЖ ТИ ДУМАЄШ. Я в цьому 
переконуюся щодня, чого 
бажаю й тобі, дорогий читачу.
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Хлопчик став донором крові для 
сестри. Коли вони лежали поруч, 

лікар почув запитання, яке він 
ніколи не забуде…

Цю історію розповів світу лікар на ім’я Джим 
Кларк (Jim Clark). Його пацієнтка, п’ятирічна 
Ліззі, терміново потребувала переливання 
крові. Лікарі розуміли, що найкращим 
донором для дівчинки буде її брат-близнюк. 
Не тільки тому, що у них однакова група крові, 
а й тому, що він сам раніше переніс таке ж 
захворювання і повністю одужав. Його кров 
містила антитіла, які могли врятувати життя 
Ліззі. Коли лікар запитав хлопчика, чи згоден 
той поділитися своєю кров’ю з сестрою, той 
спочатку засумнівався. Тоді лікар пояснив, 
що це єдиний спосіб врятувати Ліззі, і 
хлопчик нарешті погодився. Але ні лікар, ні 
батьки в той момент не знали, що дитина 
не зовсім правильно зрозуміла, що від неї 
вимагається. Лікарі зробили переливання 
крові. Двоє близнюків лежали поруч, і лікар із 

задоволенням відзначив, що на обличчя Ліззі 
повертається рум’янець. Коли процедура 
завершилася, хлопчик раптово дуже 
серйозно подивився на лікаря і поставив 
запитання, яке той не забуде ніколи...

Пізніше Джим Кларк написав на своїй 
сторінці в соціальній мережі: «Сьогодні я 
оперував маленьку дівчинку. Їй потрібна була 
кров групи – перша негативна. У нас її не було, 
але ми знали, що у її брата-близнюка така ж 
група крові. Я пояснив йому, що це питання 
життя і смерті. Хвилину він сидів тихо, потім 
встав і попрощався з батьками. Я не надав 
цьому значення. Але коли ми закінчили, 
хлопчик раптом запитав: «І коли я помру?» 
Він думав, що віддає життя за сестру! Слава 
Богу, вони обидва в порядку». Віддаючи 
сестрі свою кров, хлопчик думав, що віддає за 
неї своє життя. Але погодився, не сказавши ні 
слова. Звичайно, лікарі відразу ж запевнили 
його, що він не помре. Яка чудова історія! 
Коли ви останній раз говорили своїм 
братам і сестрам, як сильно ви їх любите?

Джерело: https://vmirechudes.com

М
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ІСУС ХРИСТОС СТАВ МОЇМ БОГОМ І СПАСИТЕЛЕМ!
Свідчення Нематжона Багірова, м. Жашків, Черкащина, тел. 068-643-69-39

М

Бо так 
промовляє 

Господь:
«І будете 

шукати Мене,
і знайдете, 

коли 
шукатимете 
Мене всім 

своїм серцем!» Біблія, книга Єремії, 29:10,13

ені 41 рік. Я народив-
ся в Узбекистані, в 

сім’ї традиційних мусульман. 
Був допитливим, з дитинства 
задавав собі запитання: на-
віщо я живу? Що очікує людей 
після смерті? Невже ми є 
тільки біологічною масою? Я 
не міг у це повірити…

Я старший з трьох синів в 
сім’ї й ніс відповідальність за 
братів. Коли ми бешкетували, 
то я отримував покарання 
більше всіх. Я був навчений 
бабусею декільком ісламсь-
ким молитвам і молився, щоб 
Аллах допоміг мені уникнути 
покарання. Але ці молитви 
мені не допомагали. Побачив 
по телевізору, як відправляють 
службу в православній церкві, 
де священик згадував ім’я Ісу-
са, а мене з дитинства вчили, 
що Ісус – Бог білих людей. 
Але я все ж таки вирішив 
спробувати звернутися саме 
до Ісуса: може хоч «Бог білих 
людей» допоможе? Для ме-
не тоді всякі засоби були 
прийнятними, тільки б уникну-
ти прочуханки. Я запам’ятав 
фразу молитви православного 
священика, так і молився 
перед дверима квартири, 
де ми проживали: «Господи 
Ісусе, помилуй мене!» І осявав 
себе хресним знаменням. На 
моє здивування, після такого 
мого наївного звернення до 
Ісуса мене батьки не карали. 
Я думав, що може це справа 
випадку, але потім знову пе-
реконувався, що молитва до 
«Бога білих людей» працює. 
У мене таким чином з’явилася 
довіра до Ісуса. Але я нікому 
про це не говорив…

Я займався музикою і 
спортом. Наш юнацький му-
зичний колектив був дуже 
відомим в Узбекистані, ми їз-
дили з виступами в інші міста. 
Одного разу, повернувшись 
з поїздки, я швиденько пішов 
на спортивне тренування, 
дав посилене навантаження, 
через що у мене з’явилися 
різкі болі в області нирки. Мене 
оперували, видалили з нирки 
камені, але лікарі зробили 
помилку, в мій організм 
потрапила інфекція. Я про-
довжував хворіти, ходив з 
трубочкою, висока температу-

ра не спадала. 
Так промучився 
місяць. Нареш-
ті мене вирішили 
відправити літаком 
до Москви. Там 
лікарі сказали, що 
ми запізнилися на 
два тижні, якби 
раніше, то вони 
б врятували мою 
нирку. У підсумку 
мені видалили од-
ну нирку.

Лікарі порекомен-
дували моїм ба-
тькам негайно змі-
нити клімат нашого 
проживання. Через 
те, що Аральське 
море висохло, 

екосистема порушена, ба-
гато місцевих жителів стали 
хворіти на сечокам’яну хво-
робу. В Україні хворіють 
на щитоподібну залозу, а в 
Узбекистані – на сечокам’яну 
хворобу.

ПЕРЕЇЗД ДО 
УКРАЇНИ

Дружина мого дядька родом 
з України, її сестра тоді жила 
на Полтавщині (де економічно 
було більш-менш нормально), 
і ми всі вирішили переїжджати 
за місцем проживання сестри. 
Відтак, у 1990 році наші сім’ї 
(наша і мого дядька) переїхали 
в Україну. Це було сильним 
випробуванням і стресом 
для нас. Після великого міста 
Самарканда ми опинилися в 
маленькому брудному селі. 
Мій батько, коли, наприклад, 
не міг витягнути чобіт з баюри, 
часто виказував мені, що по-
кинув батьківщину через мене.

Але по милості «Бога бі-
лих людей» ми пройшли 
адаптаційний період, прижи-
лися на Полтавщині. Я відразу 
купив дві православні ікони і 
вивчив молитву «Отче наш». 
Таємно молився, бо мій батько 
вважав себе мусульманином 
і не міг навіть подумати, 
що хтось з його роду стане 
християнином, нехай навіть 
формально. Я говорив йому: ну 
який ти мусульманин? Куриш, 
самогонку женеш, всіляко грі-
шиш... Але він тримався за 
свою приналежність до Ісламу, 
як єдину нитку, що зв’язувала 
його з батьківщиною.

Я ж тоді звертався до Ісуса, як 
більшість сучасних українців: 
як до рятівної палички. По суті 
я хотів, щоб Ісус служив мені 
і виконував усі мої бажання. 
Насправді я не був тоді ві-
руючим, Бог не перебував 
Духом Святим у моєму серці, 
тому я відчував таку щемливу 
сердечну порожнечу, що мені 
подеколи ставало дуже важко. 
Я шукав чим би заповнити 
порожнечу душі, звертався до 
всіляких східних релігій, які в 
90-ті роки, як гриби після дощу, 
рясно проростали. Але біль і 
порожнеча залишалися…

МОЄ ПОКАЯННЯ
Одного разу з Рівненщини 

в наше село приїхали дівчата 
полоти буряки. Ми, юнаки, 
природно пішли знайомитися 
з ними. У клубі ввечері їх 
не знайшли, пішли до них у 
гуртожиток. Зустріч з цими 
дівчатами докорінно змінила 
моє життя. Ми почули, як вони 
співають християнські пісні. Ці 
дівчата стали свідчити нам, 
трьом друзям, про живого 
Бога в особі Ісуса Христа. Я 
нічого спочатку не розумів, 
але побачив у їхніх очах те, 
що шукав. На найближчу 
неділю дівчата запросили 
нас на богослужіння в Дім 
молитви християн-баптистів, 
в Кременчук. Я переживав, 
щоб мені не потрапити в 
якусь секту. Саме тоді роз-
повсюджувалося так зване 
«біле братство». Але у мене 
була довіра до цих дівчат. Тоді 
для мене стало новиною, що 
на землі (і в Україні) є значно 
більше інших християнських 
церков і конфесій, крім пра-
вославної церкви. Мені спо-
добалося служіння в церкві 
християн-баптистів. Вже на 
другу неділю я сам виявив 
бажання їхати до Кременчука. 
Дух Святий мене сильно 
торкався. Щось неймовірне 
творилося в моєму серці. Коли 
був заклик до покаяння, я 
вийшов до вівтаря і покаявся, 
усвідомивши себе грішником. 
Коли хор співав пісню, що 
знайшлася загублена вівця, 
я просто ридма плакав, не 
соромлячись своїх сліз.

ГОНІННЯ ЗА ВІРУ 
В ХРИСТА

Батьки не знали про зміни, 
що сталися зі мною, але скоро 
все побачили. Мене вважали 
слабкою ланкою, інвалідом, 
тому дивилися крізь пальці 
на мої захоплення, але коли 
мої брати також прийняли 
вірою Ісуса Христа, батько 
розлютився не на жарт. Він 
став для нас, як фараон 
для євреїв, коли вони були 
в Єгипті. Батько вважав, 
що ми зрадили віру батьків. 
Але ж я надбав живу віру в 
живого Бога Ісуса Христа, 
не формальну, яку мають 
багато українців. Вони хоч і 
вважають себе християнами 
(як мій батько вважав себе 
мусульманином), але по суті 
такими не є. Бог білих людей 
став моїм Богом назавжди! 
Ісус Христос – Спаситель для 
всіх народів! Я готовий був 
винести всі знущання батька, 
але не допускав навіть думки, 
щоб відректися від надбаної 
віри (на чому наполягав 
батько). Це не було якимось 
захопленням чи грою в релігію, 
а стало сенсом мого життя. 
Ісус – живий! Він воскрес!

З цими думками я проводжав 
на поїзд уже не просто дівчат, 

а сестер за спільною вірою, 
вони на прощання заспівали 
нам пісню, що якщо не зус-
трінемося тут з ними, то на 
Небесах.

Нехай їх Господь рясно 
благословить у всіх їхніх 
дорогах. Вони посіяли Слово 
Боже в наших серцях, у 
результаті чого незабаром 
покаялися не тільки мої брати, 
а й моя тітка та мій дядько. З 
цих людей сформувалася 
ревна команда християн, яка 
молилася за моїх батьків.

ПОКАЯННЯ 
МОГО БАТЬКА

За мого батька я молився сім 
років! Він усі ці роки всіляко 
перешкоджав моїй вірі в 
Ісуса Христа, навіть з ножем 
кидався на мене. Але Бог вів 
його до покаяння. Він його 
змусив покаятися за молитвою 
праведників. Батько навіть 
не міг вдома гнати самогон, 
кричав на нас, звинувачував, 
що це ми так зробили, що 
він не може цього робити в 
нашому домі. Він ходив до 
сусідів гнати самогон.

Бог через наше життя (і 
навіть буденні господарські 
справи) багато раз показував 
нашому батьку, що Він живий 
і реальний. Але батько про-
довжував противитися про-
видінню Божому.  І сталася 
трагедія: у віці 50-и років він 
потрапив в аварію, виїхавши на 
великій швидкості на зустрічну 
смугу. Дивом залишився жи-
вим. Я впевнений, що тільки 
по заступницькій молитві за 
нього він залишився живий, 
тому що основний удар в 
аварії припав саме на нього. 
Чоловік, що сидів з ним поруч, 
загинув відразу. І в лікарні, 
в реанімації, мій батько 
звернувся до Ісуса! Він бачив 
видіння, ангелів. Не тільки його 
тіло, а й серце було скрушене. 
Він нарешті визнав свої гріхи 
та прийняв вірою Ісуса Христа 
на моїх очах. Після цього він 
помер. Ми його ховали по-
християнськи. Мама після 
смерті батька також покаялася 
і стала служити Ісусу.

СЛУЖІННЯ 
МІСІОНЕРА

Закінчилися суперечки, 
гоніння, наше життя устат-
кувалося. Усі родичі, за кого ми 

молилися, покаялися, я 
заспокоївся, став звичайним 
теплим прихожанином церкви 
християн віри Євангельської в 
Кременчуці. Але завжди хотів 
щось змінити, бо розумів, що 
життя швидко минає, треба 
трудитися для Бога не час від 
часу, а постійно. У 2013 році 
поїхав на заробітки до Києва. 
Знайшов там хорошу робо-
ту (працював начальником 
котельні), став членом цер-
кви «Сілоам», де мене 
висвятили на диякона. Одного 
разу ми проїжджали місто 
Жашків, і старший пресвітер 
запропонував мені переїхати 
туди на місіонерське служін-
ня. Саме служіння місіонера 
дає можливість цілком при-
святити своє щоденне життя 
на служіння Господу. Мій 
розум противився цьому, 
бо у мене вже сім’я, добра 
посада і заробіток. До речі, 
я одружився з християнкою 
зі свого народу в 2007 році, 
спеціально для цього їздив в 
Самарканд.

Я молився і просив ведення 
від Духа Святого. І Бог мені 
сказав, що Він йде в Жашків, 
і я тоді сказав: «Я йду за 
Тобою!» В Жашків моя сім’я 
переїхала в 2015 році. Не-
легко і важко буває нам тут, 
але немає більшого привілею, 
ніж служити воскреслому 
Христу. Навіть було на нас 
гоніння, нас несправедливо 
звинуватили в тім, у чому 
ми були невинні. Але потім 
всі жителі зрозуміли, що ми 
невинні, і таки робимо добру 
справу. Ми постійно вчимося 
служити Богові та людям.

ПРИЙДІТЬ ДО 
ХРИСТА!

Біблія говорить вірно, 
що тільки в одному Імені 
Ісуса спасіння для людей 
під небом: «І нема ні в 
кім іншім спасіння. Бо 
під небом нема іншого 
Ймення, даного людям, 
що ним би спастися ми 
мали» (Дії, 4:12). Потрібно 
кожній людині чим скоріше 
звернутися до живого і 
воскреслого Господа і 
Спасителя Ісуса Христа! 
Бог бажає вас спасти, чи 
бажаєте цього ви?
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ціоналістів, 6;
Чорбівка, Кобеляцький рн: о 1600, 

вул. Центральна, 4 (навпроти пошти);
Чорнухи: з 1000, вул. Сковороди, 11;
Шишаки: з 900, 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:

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

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:

ПРОЧИТАВ ГАЗЕТУ - ПОДАРУЙ БЛИЖНЬОМУ!

ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР
(Харківський регіон)

Запрошуємо на реабілітацію 
алко- і наркозалежних (чоло-
віків). Тел. для довідок: 066
1150588, 0969636242 (Олексій). 

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

ЗАПРОШУЄМО до ЦЕРКВИ 

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. 0999205303

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
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Дорогі слухачі 
радіопередачі

«ЖИВА НАДІЯ»! 
СЛУХАЙТЕ РАДІОПЕРЕДАЧУ 

“ЖИВА НАДІЯ”
ЩОНЕДІЛІ О 16-00

НА ХВИЛЯХ
“СВІТЛОГО РАДІО” ЕММАНУЇЛ! 

Ви можете слухати «Світле радіо» 
цілодобово через радіоприймач на 
хвилях FM, також через мережу 
Інтернет. Адреса сайту: WWW.SVITLE.
ORG, де на головній сторінці ви знайдете 
подробиці, як саме слухати програми 
«Світлого радіо» та «Живої надії». 
 ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ СЛУХАТИ 

НАС В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
ЗА АДРЕСОЮ:

 WWW.DOROGADOBOGA.COM.UA
ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ: 
1) Архів програм з проповідями 

Івана Зінчика, Михайла Паночка, Юрія 
Вавринюка та інших.

2) Тексти книг: а) автобіо
графічну повість Івана Зінчика «Якщо 
не Бог, то хто ж?»; б) документальну 
розповідь (доповнене третє видання) 
про життя та чудесне зцілення Жені 
Поліщук «Неможливе людям – 
можливе для Бога!».

3) Газету «Жива надія» в елект
ронному форматі PDF (усі випуски – з 
2009 року включно).

Ви можете безкоштовно замо
вити в офісі радіопередачі в Києві усі ці 
програми в аудіоформаті на СD, а також 
– деякі книги (зокрема Новий Завіт). 
Листи на передачу (і ваші замовлення) 
надсилайте за адресою: 

Ненсi Зiнчик 
радіопередача «Жива надiя» 

вул. Онискевича, 3 
м. Київ, 03115

за адресою: www.chve.org.ua 
Тут додані нові розділи, зокрема 

– рубрика «Жива надія», куди став
ляться свіжі випуски газети «Жива 
надія» в електронному форматі 
PDF, а також – актуальні статті з 
архіву редакції газети. 

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

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

Церква ХВЄ «Спасіння» м. КОВЕЛЬ

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

ВІДВІДАЙТЕ ОНОВЛЕНИЙ САЙТ
УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 

ХРИСТИЯН ВІРИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ

НЕ СПІШІТЬ ГРІШИТИ! 
СПІШІТЬ ПОКАЯТИСЯ ПЕРЕД 

БОГОМ У СВОЇХ ГРІХАХ!

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

ДЕНЬ ВОСКРЕСІННЯ
Радісний день воскресіння.
Чуєте? Небо співає.
Звершене Боже спасіння,
В гробі Ісуса немає.

Сонечко в небі сміється, 
День особливий сьогодні.
Серце схвильовано б’ється —
Здійснились плани Господні.

Темряви сили розбиті,
Сталась над злом перемога,
Двері до Неба відкриті,
Зникла печаль і тривога.

Вільні, щасливі ми стали,
Як же тепер не радіти?
Нову дорогу пізнали, 
Будемо з Господом жити.

Хай же ця славна подія
Душі теплом зігріває,
Хай вся планета радіє
Й щиро Христа прославляє.

Зникне хай сум і тривога,
Царство настане небесне.
А хто ще мертвий для Бога,
Той для життя хай воскресне.

Олександр Войтицький

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!


